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 ملخـــص 

 

 ملخص:
        لتعرف على خمتلف الطرق واإلسالمية، واهدفت هذه الدراسة إىل حماولة معرفة حقيقة االختالف يف إدارة خماطر السيولة بني البنوك التقليدية 

أثريها على  املردودية وتيولة إلسالمية إلدارهتا، كما هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مؤشرات خماطر السوالتقنيات املعتمدة يف كل من البنوك التقليدية وا
، باستخدام مناذج البانل باعتبارها األنسب وفق 2014-2008اليزيا خالل الفرتة ومإلسالمية العاملة يف اجلزائر واالقتصادية للبنوك التقليدية وااملالية 

 خصائص املوضوع.
 و قد خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها:

ألدوات اليت تعتمدها البنوك التقليدية يف إدارة واوصلنا نظريا إىل أن البنوك اإلسالمية ال تستطيع االستفادة من كل التقنيات على الرغم من أننا ت -
علها القرتاض من البنك املركزي بفائدة و غريها من األدوات اليت حترمها الشريعة اإلسالمية،مما جيواخماطر سيولتها، خصوصا تلك اليت تتعلق ببيع الديون 

 ذا يتضح من خالل النتيجة املوالية.وهتواجه مجلة من التحديات إال أن النتائج اليت توصلنا إليها تطبيقيا كانت عكس ذلك 
من مثيالهتا كانت أفضل   املردودية االقتصادية للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر كانت أفضل من البنوك التقليدية،أما بالنسبة للبنوك املاليزية فالبنوك التقليدية -

ة؛الدراساإلسالمية،كما نالحظ أن املتوسط العام للعائد على األصول بالنسبة للبنوك اجلزائرية كان  أفضل من الذي حققته البنوك املاليزية حمل   
لتقليدية يف اجلزائر،أما بالنسبة بالنسبة للمردودية املالية ،نالحظ كذلك أن البنوك اإلسالمية حققت مستويات من املردودية املالية أفضل من البنوك ا -

ى الرغم من أن ملاليزيا فنالحظ عكس ذلك ، و نالحظ أن متوسط املردودية االقتصادية للبنوك اجلزائرية حمل الدراسة كان أفضل من البنوك املاليزية؛)عل
 البنك املركزي املاليزي يراعي خصوصية عمل البنوك اإلسالمية على عكس الوضع يف اجلزائر(

لبنوك اإلسالمية لنفس الدولة ،و كذلك بني واملالية خيتلف بني البنوك التقليدية وانالحظ أن تأثري مؤشرات خماطر السيولة على املردودية االقتصادية  -
 الدولتني.

 

 .ةماليزيالبنوك ال، يةالجزائر البنوك الكلمات المفتاحية:مخاطر السيولة، بنوك تقليدية،بنوك إسالمية، مردودية مالية، مردودية اقتصادية، 
 

Abstract: 
This study aims at examining the differences in the management of liquidity risks in conventional and 

Islamic banks as well as identifying different methods and technics they adopted in managing these 

risks. It also aims at identifying the indicators of liquidity risks and their impact on the economic and 

financial viability of conventional and Islamic banks operating in Algeria and Malaysia during the 

period 2008-2014. This is done by employing  Panel models as These models are considered more 

appropriate to the nature of the subject. 

The study was concluded with several results, the most important of which are: 

- despite concluding theoretically that Islamic banks were not able to benefit from the technics and 

instruments applied in conventional bank in managing their liquidity risks, especially those related to 

sales of debt or Repo conducted with central banks as these are considered Shariah non-compliant 

instruments, therefore, making Islamic banks facing theoretically a number of challenges. However, 

the opposite was the case with regards to the practical results and this is explained in the next finding. 

- The economical profitability of Islamic banks in Algeria was better than the conventional one. 

Whereas in Malaysia, the profitability of the conventional banks was better than the Islamic. It was 

also observed that the average rate of return on assets for Algerian banks was better than the one 

achieved by Malaysian banks.  

- with regards to financial profitability, we observed that Islamic banks have realized a better level of 

profitability compared to their conventional counterparts. We also noticed that that the average rate of 

economic return for Algerian banks was better than the one achieved by Malaysian banks. This is 

despite, the special considerations and support given by the Malaysian Central Bank to Islamic banks 

as opposed to Algeria treatment to Islamic banks. 

-     we noticed that the impact of liquidity risk indicators on the economic and financial profitability 

differs between conventional and Islamic banks of the same state banks, as well as between the two 

countries. 

  

Keywords: liquidity risk, conventional banks, Islamic banks, financial profitability, economic 

profitability, Algerian banks, Malaysian banks. 



  -التطبيقية الدراسة- البنكية المردودية على ثرهوا السيولة مخاطر إدارة  واقع:الثالث الفصل
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 تمهيد:
دوات وا ا تعمل على تعبةة املدخرات و حشدها يف شكل ائتمانحيث إهنتعترب البنوك شريان احلياة االقتصادية للدول،

 الجتماعية.واغطية احتياجات التنمية االقتصادية وتاستثمارية لتضخها يف االقتصاد من أجل إنعاش 
. ظل املتغريات العاملية املعاصرة يف خاصةحليوي يف االقتصاد مل يعد باألمر اهلني واغري أن تأدية البنوك هلذا الدور اهلام 

طور األنشطة و زيادة االعتماد على التكنولوجيا يف اخلدمات املالية أصبح النشاط وتفمع تطور الصناعة املصرفية 
ن وم ، من جهةأكثر بقضية إدارة املخاطر  االهتماماملصريف على صورة كبرية من التعقيد و بصورة غري مسبقة يستلزم 

سرتجاعها عند واحلفاظ عليها وا وثوق فيه إليداع أمواهلمومجهة أخرى يبحث املتعاملون االقتصاديون عن مكان آمن 
لذلك فإن الثقة يف البنك . كما يبحثون عن مصدر ميكنهم من الوفاء بالتزاماهتم و يؤمن هلم احتياجاهتم املالية،  احلاجة

و كسب والء اجلمهور له،حيث يعتمد كل ذلك على عدة معايري ، ستمراريتهواأمر بالغ األمهية من أجل حتقيق أرباحه 
 لسيولة.واملالءة على رأسها ا

فتبدأ أمهيتها لدى البنك من ، سالميةواكانت بنوك تقليدية أ  سواءحيث حتضى هذه األخرية باألمهية البالغة عند البنوك 
ة تحني يسعى البنك إىل حتقيق أرباحه و رفعه ملردودي، خالل قدرته على مواجهة التزاماته قصرية األجل بشكل مناسب

( دون أن يقع يف خماطر اصةردوديته املالية )من خالل مردودية األموال اخلوممردودية األصول( أاالقتصادية )من خالل 
فزيادة السيولة تعين ضعف قدرته على حتقيق األرباح املتوقعة أما نقص السيولة لديه عن احلد املطلوب ، السيولة بشقيها

عندما يقوم البنك  و ذلك ينتج، التمويل يعرضه للحرج أمام عمالئه املودعني أساسا و كذلك أمام من يطلب
 . طويل األجل اتيف متويل استثمار األجل باستعمال ديونه قصرية 

الدراسات أن خماطر السيولة ليت زادت أمهيتها بعد أن أكدت العديد من وان هنا ظهرت أمهية إدارة خماطر السيولة وم
 1اليت مست االقتصاديات املتقدمة مؤخرا.زمات األالبنك كانت السبب الرئيسي وراء غالبية الءة وم

     ( ضرورة اعتماد معايري جديدة إلدارة السيولة 2008حيث استدعت الظروف النامجة عن األزمة العاملية األخرية )
بعنوان  2008به النشرة اليت أصدرهتا جلنة بازل سنة  ما جاءتذا وهطبيق أفضل املمارسات الفعالة يف ذلك. وت

(Liquidity Risk Mangement and Supervisory Challenges)  بعد أن أكدت فشل الكثري
 بأهم عوامل إدارة خماطر السيولة. بااللتزاممن البنوك 
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الصادر  90/10لقرض رقم وابقانون النقد  خاصةو هلذا سعت اجلزائر كغريها من الدول إىل تطوير نظامها املصريف 
ال بنوك لذي دعى إىل استقاللية البنوك عن احلكومة و فتح السوق املصرفية لتعمل فيها وا، 1990أفريل  14بتاريخ 

حتت سلطة بنك اجلزائر باعتباره قمة اهلرم ، سالمياواكان نشاطها تقليديا أ  سواءإىل جانب البنوك العمومية  سيما
نظيمات للحفاظ على وت تعليمات ،حيث اعتمد هذا األخري يف تسيري اجلهاز املصريف على إصدار قوانني، املصريف

 ساعدهتا يف إدارة خماطرها.ومملؤسسات املالية واراقبة البنوك ومملصريف وااستقرار النظام املايل 
 :إشكالية البحث 

إلسالمية يف إدارة خماطر سيولتها وااولة منا ملعرفة الكيفية اليت تنتهجها كل من البنوك التقليدية وحمو بناءا على ما سبق 
، ملالية للبنوكوااولة معرفة تأثري ذلك على املردودية االقتصادية وحمل هناك فرق بينهما وهاليزيا وميف كل من اجلزائر 

 ميكننا طرح و صياغة اإلشكالية الرئيسية للبحث كما يلي:
إلسالمية والمالية للبنوك التقليدية او ما مدى تأثير إدارة مخاطر السيولة على المردودية االقتصادية  -

 اليزيا؟ومالعاملة في الجزائر 
 :اآلتيةنها األسةلة الفرعية عليت ميكن أن تتفرع وا

 إلسالمية بإدارة خماطر السيولة لديها؟واكيف تقوم كل من البنوك التقليدية  .1
 إلسالمية ؟واخماطر السيولة بني البنوك التقليدية  إدارةهل هناك اختالف يف  .2
 إلسالمية؟وابني البنوك التقليدية هل ختتلف درجات املردودية  .3
حمل  إلسالميةوااملردودية االقتصادية بني البنوك التقليدية  علىهل هناك اختالف يف تأثري إدارة خماطر السيولة  .4

 الدراسة؟
حمل  إلسالميةواتأثري إدارة خماطر السيولة على املردودية املالية بني البنوك التقليدية مدى هل هناك اختالف يف  .5

 الدراسة؟ 
 إىل إمجايل األصول( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؟ إمجايل القروضهل تؤثر نسبة ) .6
 لبنوك حمل الدراسة؟إىل إمجايل األصول( على املردودية املالية ل إمجايل القروضهل تؤثر نسبة ) .7
صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك ومإىل الودائع  إمجايل القروضهل تؤثر نسبة ) .8

 حمل الدراسة؟
صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل ومإىل الودائع  إمجايل القروضهل تؤثر نسبة ) .9

 الدراسة؟
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 لسلفيات( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؟واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضهل تؤثر نسبة ) .10
 لسلفيات( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؟واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضهل تؤثر نسبة ) .11
                                  ( على املردودية االقتصادية للبنوك صادر التمويل قصرية األجلومهل تؤثر نسبة )األصول السائلة إىل الودائع  .12

 الدراسة؟ حمل
صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل ومهل تؤثر نسبة )األصول السائلة إىل الودائع  .13

 الدراسة؟
 ملردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؟لسلفيات( على اواهل تؤثر نسبة )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  .14
 لسلفيات( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؟واهل تؤثر نسبة )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  .15
 البحث: فرضيات 

 و لإلجابة على األسةلة السابقة نقرتح الفرضيات:
 إلسالمية حمل الدراسة؛واهناك اختالف يف إدارة خماطر السيولة بني البنوك التقليدية  .1
 ؛ختتلف درجات املردودية بني البنوك نتيجة اختالف طبيعة النشاط .2
إلسالمية حمل واهناك اختالف يف تأثري إدارة خماطر السيولة على املردودية االقتصادية بني البنوك التقليدية  .3

 الدراسة؛
 إلسالمية حمل الدراسة؛وااختالف يف تأثري إدارة خماطر السيولة على املردودية املالية بني البنوك التقليدية هناك  .4
ملردودية االقتصادية واإىل إمجايل األصول(  إمجايل القروضموجبة بني  نسبة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .5

 للبنوك حمل الدراسة؛
إىل إمجايل األصول( على املردودية املالية  إمجايل القروضموجبة بني نسبة )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .6

 للبنوك حمل الدراسة؛
صادر التمويل قصرية األجل( ومإىل الودائع  إمجايل القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ) .7

 على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؛
صادر التمويل قصرية األجل( ومإىل الودائع  إمجايل القروضإحصائية موجبة بني نسبة )توجد عالقة ذات داللة  .8

 على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؛
لسلفيات( على واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ) .9

 املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؛
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لسلفيات( واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )تو  .10
 على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؛

صادر التمويل ومتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل الودائع  .11
 بنوك حمل الدراسة؛قصرية األجل( على املردودية االقتصادية لل

صادر التمويل ومتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل الودائع  .12
 قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؛

لسلفيات( واتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  .13
 ردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؟على امل

لسلفيات( وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة  .14
 .على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة

 
  هدافه:واأهمية البحث 

بعد األزمة االقتصادية  ال سيمامناقشته ألحد أهم املواضيع على الساحة الدولية تنبع أمهية البحث من خالل 
و   على الرغم من أن تداعياهتا مل تصل للبنوك اجلزائرية ، ليت عصفت بكافة البنوك يف العاملوا 2008لسنة العاملية 

 ةن ضرورة مواكبة البنوك التقليديغري أن ذلك ال مينع م2للنظام املصريف اجلزائري حسب تصريح حمافظ بنك اجلزائر.
 اإلسالمية يف اجلزائر ألفضل املمارسات املصرفية يف إدارة خماطر السيولة.و 

ا هدفان ومهملردودية البنكية واحيث حناول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على كل من إدارة خماطر السيولة 
لثانية ضرورية للنمو وا، لتصفيةوافاألوىل ضرورية لتفادي خطر اإلفالس ، تسعى البنوك لتحقيق التوازن بينهما

لبنوك اإلسالمية يف اجلزائر مث يف واما إذا كان هناك اختالف بني البنوك التقليدية معرفة لبقاء و حناول واالستمرار وا
يف اجلزائري،غري أنه حقق منو ماليزيا باعتبار نظامها املصريف خمتلط و يشابه يف تركيبته إىل حد ما النظام املصر 

 ستقرار أكثر يف ظرف قياسي،مما يدعونا لدراسة جتربة البنوك املاليزية لالستفادة منها يف ذلك.وا
 كما يرمي البحث إىل إدراك األهداف التالية:

                                                           
 ]على الرابط[، 2008، الشعيب الوطينلنقدية يف اجلزائر،تدخل حمافظ بنك اجلزائر أمام اجمللس واحممد لكساسي،تطورات الوضعية املالية  2

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventions/intervention_apn_ar.pdf 
22/11/2016اطلع عليه يوم   
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         يف ظل احتدام املنافسة بني البنوك التقليدية  ال سيمالفت االنتباه إىل هذا املوضوع نظرا ألمهيته الكبرية  -
 إلسالمية؛وا

      ملالية لكل من البنوك التقليدية واإبراز أمهية إدارة خماطر السيولة و كذا تأثريها على املردودية االقتصادية  -
 اليزيا؛ومإلسالمية يف اجلزائر وا

 . قليلة الدراسةحماولة إثراء املكتبة اجلامعية بأحد أهم املواضيع  -
 :أسباب اختيار الموضوع 

 :تتلخص الدوافع اليت أدت يب الختيار هذا املوضوع يف
 ملالية و حبكم التخصص؛واملحة ملعاجلة املواضيع املصرفية شخصية وجود رغبة  -
 أثريها على اجتاهات البنوك يف إدارة املخاطر؛وتالتطورات احلاصلة يف الساحة املصرفية الدولية  -
 ليت تتعلق مبوضوع إدارة خماطر السيولة؛واقلة املواضيع املتوفرة يف املكتبة اجلامعية  -
من جتربة كل من  لالستفادةو  ،اخرتنا القيام بدراسة مقارنة من أجل الوصول إىل نتائج أكثر دقة هذا من جهة -

 .من جهة أخرى إلسالمية يف ماليزياواالبنوك التقليدية 
 :منهج البحث 

 ، ثبات أو نفي صحة الفرضياتواألسةلة الفرعية وانظرا لطبيعة املوضوع و لغرض اإلجابة على اإلشكاليات العامة 
  من فرضيات حبثنا  االنطالقالذي يستدعي اعتمدنا على املنهج االستنباطي  املبين على الفرضيات األساسية للبحث 

لصعوبة حصر كل من النظامني املصرفيني للدولتني،كما نستعمل يف ملاليزية وان دراسة جمموعة من البنوك اجلزائرية وم
و كذلك أسلوب التحليل يف اجلوانب ، ذلك األسلوب الوصفي هبدف عرض و وصف خمتلف أبعاد املوضوع  الضرورية

مث أدوات االقتصاد القياسي  ،ليل متغريات الدراسةوحتالوصفي يف وصف  اإلحصاءالتطبيقية بعد استعمال أدوات 
 باعتباره األنسب وفق خصائص املوضوع. Panel-Dataاملتمثلة يف حتليل مناذج البانل

 :إطار البحث 
 من أجل حل اإلشكالية و بلوغ األهداف املرجوة من هذا البحث مت رسم حدود الدراسة كما يلي: 

 اإلطار المكاني: -
ترتبط هذه الدراسة بوجه عام بدراسة مدى تأثري إدارة خماطر السيولة على املردودية البنكية حيث مت االستعانة مبؤشرات 

من اجل إجياد العالقة  Panel-Dataو باستعمال مناذج البيانات الطولية  Bankscopالسيولة من قاعدة بيانات 
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 12بنوك تقليدية و بنكني إسالميني(و 5)بنوك جزائرية 7الدراسة  ملردودية البنكية و قد مشلتوابني خماطر السيولة 
 ذا يف حدود ما توفر من املعلومات عن البنوك جمتمعة.وه، إسالمية(6بنوك تقليدية و 6بنكا ماليزيا)

البنوك حمل الدراسات بأفضل املمارسات السليمة إلدارة خماطر السيولة اليت  التزامليت تقيس مدى واما الدراسة الكيفية أ
غري أنه تعذر علينا توزيع االستبيان يف ، 2012لس اخلدمات املالية اإلسالمية سنةوجم 2008أصدرهتا جلنة بازل سنة 

 يفية مجلة.مما دفعنا إللغاء الدراسة الك، ماليزيا و مل تردنا ردود بشأن االستبيان اإللكرتوين
 اإلطار الزماني: -

اليت حتصلنا عليها كانت  لإلحصائياتذا راجع وه 2014إىل غاية  2008يف جمملها منذ سنة  امتدت مدة الدراسة
 متزامنة مع تلك الفرتة.

 :الدراسات السابقة 
، ملردودية البنكيةوان بعيد إدارة خماطر السيولة و /أومليت تناولت من قريب أوامن أهم الدراسات اليت اطلعت عليها 

 نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
 ، « The Battele of Islamic and Commercial Banks »ي كتاب بعنوان وه Amine Abi Aadدراسة  -

مت طبعه يف كل من أملانيا،اململكة الربيطانية املتحدة ، لذي تلقى إقباال واسعا من القراء املختصني و غريهموا
 كلية التجارة.،  و يف األصل موضوع رسالة ماسرت يف اجلامعة األمريكية اللبنانيةوه، لواليات املتحدة األمريكيةوا

ألرباح من أجل املقارنة بني كفاءة واالعوائد و كفاءة إدارة املخاطر  يف هذه الدراسة قام الباحث بدراسة التكاليف،
فحسب بل ذهبا ألبعد من ذلك و قاما بالبحث عن الفروق بني ليس هذا ، لبنوك اإلسالميةواالبنوك التقليدية 

إلسالمية جملموعة مكونة من تسعة دول يف الشرق واالتقليدية ، لكبريةواألرباح بني البنوك الصغرية واالعوائد ، التكاليف
 األوسط.

جمموعة من  امث استعرض، بعض املصطلحات اأوال خصائص البنوك اإلسالمية و بعض املفاهيم العامة و عرف اقدم ؛نظريا
 لبنوك التجارية ليتوصل إىل أهم الفروقات بينهما.واالدراسات السابقة لكل من البنوك اإلسالمية 

، لتسع دول عربية هي )البحرين،األردن،الكويت،لبنان BankScopفاعتمد على قاعدة بيانات أما تطبيقيا؛ 
ليت وافيها  إلسالميةواليمن(،اعتمد على كل البنوك التقليدية واحدة سوريا،اإلمارات املت، قطر،اململكة العربية السعودية

بنك 83حيث قارن يف اجملموع بني  2007-2003توفرت قاعدة البيانات على معلومات حوهلا خالل فرتة الدراسة 
 بنك إسالمي. 20جتاري و 
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جل مقارنة اإلحصائيات الوصفية من أ  SPSS 17لربنامج  اإلحصائيةو إلجراء الدراسة اإلحصائية استعمل احلزمة 
إلسالمية من جهة و بني البنوك الصغرية و كبرية احلجم من واقارنة معادالت االحندار املتعدد بني البنوك التقليدية وم

 لكل دولة على حدا مث جملموع الدول حمل الدراسة.، جهة أخرى
حيث توصل إىل وجود عالقة موجبة ذات ، بدراستنارتبط وموصل الباحث إىل جمموعة من النتائج خنص بالذكر ما هوت

غري أنه أكد ، ؤشر املردودية البنكية لكال النموذجنيومبني مؤشر إدارة خماطر السيولة كمتغري مستقل داللة إحصائية 
لعكس صحيح وا، على أن البنوك اإلسالمية أكثر كفاءة من البنوك التقليدية عندما خنص بالذكر البنوك صغرية احلجم

 بالنسبة للبنوك كبرية احلجم.
 بعنوان علوم يف التسيري ي مذكرة دكتوراهوه Raoudha Béjaoui Rouissiدراسة  -

 « L 'analyse des déterminants de la rentabilité des banque française comparaison entre 

banque domestique et banque étrangéres » université de Renne 2011 ، 
ك و لبنوامتيز بني البنوك الفرنسية ردودية البنكية اليت حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة حتديد حمددات امل -

بنك أجنيب  خالل فرتة الدراسة املمتدة  67و  ، بنك حملي 104ينة من عكونت الوت األجنبية العاملة بفرنسا،
 .2007إىل  2000من 

  كمتغريان تابعانROEلعائد على حقوق امللكية وا ROAد على األصول حيث قسمت املردودية البنكية إىل العائ
خذت جمموعة متنوة من املتغريات املستقلة هي كل من: نسبة األعباء العامة إىل وا، متاما مثلما قمنا به يف دراستنا هذه

إىل إمجايل األصول،نسبة إمجايل القروض إىل  اصةإمجايل األصول،نسبة املؤونات إىل إمجايل األصول،نسبة األموال اخل
 نسبة االلتزامات خارج امليزانية إىل إمجايل األصول خارج امليزانية و يف األخري حجم البنك.، إمجايل الودائع

ظهرت نتائج الدراسة أن املتغريات املستقلة متثل فعال والبناء النماذج،GMMحيث استخدمت طريقة العزوم املعممة 
و كذلك توصلت داللة إحصائية عليها متاما كما نصت فرضيات الدراسة، ذيهلا تأثري  حيث إن، لمردوديةحمددات ل

 . إىل نتيجة مفادها أن البنوك احمللية الفرنسية أكثر مردودية من البنوك األجنبية
ن هناك عالقة طردية ذات داللة واذه الدراسة هوهلذي ميثل نقطة تشابه بني دراستنا واا يهمنا حنن من هذه الدراسة وم

ا مييز هذه الدراسة أن هذه العالقة كانت طردية بالنسبة للبنوك احمللية و  ومملردودية البنكية.واإحصائية بني السيولة 
حيث كانت العالقة ، أما يف دراستنا فلم نصل لنتائج منطية حمددة لطبيعة العالقة، كذلك األجنبية العاملة يف فرنسا

ملردودية االقتصادية للبنوك اإلسالمية واملالية للبنوك التقليدية اجلزائرية واملردودية االقتصادية واإدارة السيولة  طردية بني
 و عكس ذلك مع باقي البنوك.، املاليزية
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 بعنوان: Yousfi Imaneدراسة  -
 « Risk Management Practices and Financial Performance in Jordane  Empirical Evidence 

from Islamic Banks » 
هلندسة املالية بني الصناعة املالية واطبيقات االبتكار وتي مداخلة مقدمة للمؤمتر الدويل حول منتجات وه

 سطيف.، ،جامعة فرحات عباس2014ماي 6و  5يومي، لصناعة املالية اإلسالميةواالتقليدية 
خاطر على األداء املايل للبنوك اإلسالمية العاملة يف هدفت هذه الدراسة إىل تبيان أثر تطبيقات إدارة امل

اطر السوق وخمخماطر ائتمانية ، باستخدام متغريات مستقلة هي:خماطر السيولة،خماطر التشغيل، األردن
وقد امتدت فرتة ، كمتغريان تابعان  عدل العائد على حقوق امللكيةومستخدام معدل العائد على األصول وا

.استخدمت الباحثة طريقة املربعات الصغرى للبيانات التجميعية باألثر الثابت 2012 إىل 1998الدراسة من 
 . Eviewsباستخدام برنامج

ذا يوافق ما توصلنا وه -داللة إحصائية بني كل من خماطر السيولة ذيتوصلت الباحثة إىل وجود أثر سالب 
و بني األداء املايل من ، اطر التشغيل من جهةوخمة املخاطر االئتماني، -إليه بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر

جهة أخرى،مبا يوضح عدم قدرة البنوك اإلسالمية األردنية على إدارة خماطرها السابقة بشكل جيد،يف حني 
ألداء املايل للبنوك مما يدل على قدرة واأظهرت نتائج أخرى للدراسة وجود عالقة موجبة بني خماطر السوق 

 سة على إدارة خماطرها السوقية بشكل فعال.البنوك حمل الدرا
 :بعنوان  Mohammad Nayeem Abdullah and Nusrat Jalaneدراسة  -

  « The Impact of Liquiduty on Profitability in Banking Sector of   Bangladesh a case of 

Chittagong Stock Exchange » 
        ا السيولةومهاملصاحل مع البنك  صحابواتناول الباحثان يف هذه الدراسة قضيتني أساسيتني للمتعاملني  
بينما خيتار املودعون تعظيم السيولة  ، حيث يسعى املسامهون إىل تعظيم األرباح كعوائد الستثماراهتم ،لرحبيةوا

 كضمان و محاية ملقدرهتم على سحب أمواهلم عند الطلب.
باستخدام مؤشرات  ،يف بنغالدش اصةية يف البنوك اخلحيث هتدف هذه الدراسة لتبيان أثر السيولة على الرحب

،حيث اعتمد لعائد على حقوق امللكيةواتغريان تابعان مها العائد على األصول ومالسيولة كمتغريات مستقلة 
 ت.على االحندار البسيط يف الدراسة التطبيقية من أجل اختبار الفرضيا

ذا عكس ما وه، لرحبيةوابني السيولة  إحصائيةوصل إىل قبول فرضية العدم أي عدم وجود عالقة ذات داللة وت
يف بعضها  %100و قاربت %60توصلنا إليه يف دراستنا هته أين فاقت معمالت التحديد للنماذج الثمانية 
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القتصادي ناتج عن وامن التغري احلاصل يف املردودية البنكية بشقيها املايل  %100مما يدل على أن ما يقارب 
 ليت اعتمدهنا من خالل دراستنا.واالتغري يف مؤئرات خماطر السيولة اخلمس 

 :بعنوان Olagunju Adebay and othersدراسة  -
 « Liquidity Management and Commercial Bank 's Profitability in Nigeria » 
 Research  Journal of Finance and Accounting ISSN2222-1697 Vol 2  No718  2011مقالة منشورة في              

هتدف هذه الدراسة التجريبية إىل البجث عن أدلة تظهر درجة تأثري إدارة السيولة على مردودية البنك التجارية 
 .الدراسة من تعزيز مراكز سيولتها و رحبيتهاو كالكيفية اليت من خالهلا ميكن للبنوك حمل 

وصلت الدراسة إىل وت، و ذلك من خالل دراسة استقصائية كمية مجعت بياناهتا من مصادر أولية و ثانوية
كد كذلك على أن املردودية تتأثر وا ، ملردوديةواوجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني إدارة السيولة 

خيث توصلنا من خالل دراستنا إىل نفس النتيجة يف بعض النماذج ح كذلك.لعكس صحيوابسيولة البنك 
 ىل عكس ذلك يف األخرى.وا
ستمراريتها عليها ان تدبر سيولتها واوصى الباحثون على أنه من أجل حتقيق البنوك التجارية لرحبيتها و منوها وا

ميكن ، Financial diseasesخنفاضها يعتربان من األمراض املالية واألن ارتفاع السيولة أ، بكفاءة و فعالية
 خنفاض مردوديته.واأن تؤدي بسهولة إىل تآكل قاعدة الربح للبنك 

متكنها من االستفادة من  كما أكد على ضرورة تشجيع البنك املركزي للبنوك التجارية لتبين سياسة مالية مرنة
و كذا االستفادة من أرصدة السيولة اخلاملة على  ،روض غري املتوقعةلقوابات السحب تدابري مالية لتلبية طل

لكمية من أجل الوصول إىل نتائج واا مييز هذه الدراسة كذلك مجعها للطريقتني الكيفية وم، حساب الرحبية
 ذا ما تعذر علينا القيام به فاكتفينا بالطريقة الكمية.وه، أكثر دقة

 بعنوان Ali Sulieman Alshattدراسة  -
« The effect of the Liquidity Management on Profitability in the Jordanian Commercial 

Banks » 

 International Journal Of Business and Management Vol10  No1 2015مقالة منشورة في   

بنكا 13و قد مت اختيار ، األردنيةهتدف هذه الدراسة ملعرفة تأثري إدارة السيولة على الرحبية للبنوك التجارية 
للسالسل  ADFو قد مت استخدام منوذج  2012إىل غاية  2005هلذا الغرض خالل الفرتة املمتدة من 

لعائد على وا ROAمعتمدا على مؤشرات السيولة كمتغريات مستقلة و كل من العائد على األصول ، الزمنية
 ك متغريان تابعان.ROEحقوق امللكية
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من بينها أن نسبة السيولة السريعة و نسبة االستثمار من األموال ، إىل جمموعة من النتائج توصل الباحث
يف حني أن الزيادة يف نسبة رأس املال و نسبة األصول السائلة يؤدي إىل ، املتاحة يؤدي إىل زيادة الرحبية

شرين خاصني باألصول ثبتت دراستنا هذه صحة النتيجة األخرية حيث اعتمدنا على مؤ وااخنفاض الرحبية.
وصلنا إىل نفس النتيجة بالنسبة للبنوك اإلسالمية اجلزائرية و عكس ذلك بالنسبة للبنوك اإلسالمية وتالسائلة 
 املاليزية. 

و يف األخري وصى بضرورة االستخدام األمثل للسيولة املتاحة يف خمتلف جوانب االستثمار من أجل زيادة رحبية 
وك أن تعتمد إطارا عاما إلدارة السيولة لضمان سيولة كافية لتمويل عمليات أكثر  كما أن على البن،  البنوك

 كفاءة.
 بعنوان Etienne Bordeleau and Christophen Grahamدراسة  -

 « The impact of liquidity on Bankprofitability » Working  paper 2010-38 Bank of Canada 

أكد احمللالن على أن أحداث األزمة املالية العاملية األخرية أعادت استدعاء أمهية إدارة خماطر السيولة  حيث 
األمر الذي دفع هبيةات الرقابة الدولية بالعمل على إجياد معايري جديدة للسيولة من شأهنا أن ، من قبل البنوك

 رونة النظام املايل.ومترفع من استقرار 
، لكندية الكربىواان حتليل أثر املوجودات السائلة على رحبية جمموعة من البنوك األمريكية كما تناول الكاتب

وصل إىل جمموعة من النتائج مفادها أن حيازة البنوك لألصول السائلة من شأنه أن يؤثر على رحبية البنك وت
إختالف تأثري مؤشرات  ذا ما يفسر متاماوه، غري أن ذلك يتأثر بنموذج التشغيل للبنك و حالة االقتصاد

 ملالية للبنوك حمل الدراسة الذي توصلنا إليه من خالل دراستنا هذه.واخماطر السيولة على املردودية االقتصادية 
 
 

 بعنوان  Ejoh. Nadifon Ojong دراسة -

« The Impact Of Credit And Liquidity Risk Management On The Profitability Of Deposit  

Money Banks In Nigeria »   

International Journal Of Economics.Commercial And Management Vol.11  ISSUE9 

SEP2014 United Kingdom 

دارة خماطر السيولة على رحبية بنوك إيداع األموال يف واهتدف هذه الدراسة  إىل تقييم أثر خماطر االئتمان 
قام الباحث بتصميم استبيانات مت توزيعها على ، البنك األول يف نيجرييامع اإلشارة بوجه خاص إىل ، نيجرييا
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، ليلها باستخدام النسبوحت عرض البيانات اليت مت احلصول عليها يف جداول ومت، شخصا من املشاركني 80
 . مث القيام باختبار صحة الفرضيات

بني كل  من إدارة  إحصائيةلة توصل الباحث إىل مجلة من النتائج مفادها وجود عالقة موجبة ذات دال
بني إدارة السيولة و رحبية البنك  إحصائيةو وجود عالقة موجبة ذات داللة ، االئتمان  و رحبية البنك من جهة

 من جهة أخرى.
ليت توصل وا، ي االستبانةوهحيث نالحظ أن ما مييز هذه الدراسة عن دراستنا استعمال أداة حبث أخرى 

ليت توصل والرحبية واألسباب اليت تقف وراء طبيعة العالقة بني إدارة السيولة واالباحث من خالهلا إىل مربرات 
      مكنه من التشخيص العميق ملشكلة التوافق بني الرحبية و بالتايل، إليها من خالل الدراسة القياسية

أوصى بأن على البنوك أن على رأسها أنه ، املهمة جدا توصل إىل جمموعة من التوصيات و بالتايل، لسيولةوا
تؤسس نظام فعال للرقابة الداخلية ملراقبة آليات السيطرة على املخاطر يف استخدام السيولة من أجل ضمان 

سرتاتيجياته،كما جيب على البنوك دائما احلفاظ على التوازن بني نسبة واالبنك االمتثال الكامل لفلسفة 
          لقروض من أجل جتنب الوقوع يف مشكلة السيولة الناجتة عن عدم توافق آجال األصول الودائع إىل ا

  خلصوم.وا
 
 



  -التطبيقية الدراسة- البنكية المردودية على ثرهوا السيولة مخاطر إدارة  واقع:الثالث الفصل
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 تمهيد:
جتمع املدخرات من مصادرها املختلفة لتعيد ضخها مرة أخرى إىل  ا حيث إهنتعترب البنوك شريان احلياة االقتصادية 

لتوظيفات النامجة عن واذا ما جيعلها تسعى دائما للموائمة بني مصادر األموال وه، كافة شرايني احلياة االقتصادية
ة النامجة من ذا ما جيعلها عرضة ملواجهة خماطر السيولوهحتويل األموال قصرية األجل إىل استثمارات طويلة األجل،
ا جيعل البنك يبحث عن السيولة  لتلبية هذه وهومطلبات السحب غري املتوقعة للودائع من قبل مالكها 

و يتطلب التعامل مع هذه الطلبات الكثري من السرعة مما ميكن أن ينجر عنه آثار سلبية على 1، االحتياجات
 مردودية البنك.

االعتبار بصورة قوية إلدارة خماطر السيولة، باعتبارها من أهم  (2008حيث أعادت األزمة املالية األخرية )
لذي قد قسمناه إىل ثالثة مباحث التطرق ألمهية إدارة خمطر واو سنحاول من خالل هذا الفصل ، مسبباهتا

حتدثنا يف املبحث األول عن اإلطار النظري للسيولة ، لتقنيات املستعملة يف ذلكواالسيولة و كذا أهم الطرق 
و يف ، سرتاتيجياهتاواملردودية البنكية، و يف املبحث الثاين عن إدارة السيولة البنكية مفهومها،نظرياهتا وابنكية ال

       عددنا أسباهبا  املبحث األخري تناولنا إدارة خماطر السيولة يف البنوك التقليدية بعد أن عرفنا خماطر السيولة و
 صادرها.وم

 

 

 

 

 

                                                           
1Pascal delima ,Economie bancaire et croissance économique,DUNOD,Paris, 2012, P.26. 
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 لمردودية البنكيةواالمبحث األول:اإلطار النظري للسيولة البنكية 
قبل معاجلتنا للموضوع نرى أنه من الضروري أن نلقي نظرة ذات صبغة عامة، نركز من خالهلا على املفاهيم العامة 

لفرق بينهما، وامث نتطرق لسيولة السوق و سيولة البنك ، لعوامل املؤثرة فيهاوابراز أمهيتها واللسيولة البنكية بتعريفها 
 ؤشرات قياسها.وملنتناول يف آخر هذا املبحث مفهوم املردودية البنكية 

 هميتها:واالمطلب األول:تعريف السيولة البنكية 
هبا البنوك         تحلىألحباث اليت تناولت مفهوم السيولة و طبيعتها، باعتبارها أهم مسة حيوية تواتعددت املراجع 

 ملؤسسات املالية ومتيزها عن غريها من الوحدات االقتصادية.وا
 الفرع األول:تعريف السيولة البنكية

أما فنيا فيعين قابلية حتول األصل إىل ، ألسواق املالية،مطلقا يعين النقديةواالسيولة مصطلح شائع يف لغة املصارف 
واجهة االلتزامات املستحقة األداء ومهلدف من االحتفاظ بأصول سائلة هنقدية بسرعة و خبسائر أقل باعتبار أن ا

ألصول سهلة التحول إىل وافهي تعترب مفهوم نسيب يعرب عن العالقة بني النقدية ، حاليا أو يف غضون فرتة قصرية
بنك أو فرد  حيث ال ميكن حتديد سيولة أي، و بني االلتزامات املطلوب الوفاء هبا، نقدية بسرعة و بدون خسائر

 1إال يف حدود التزاماته.
عرف صندوق النقد الدويل السيولة على أهنا:"املدى الذي ميكن فيه لألصول املالية أن تباع عند إشعار قصري كما 

 2بالقيمة السوقية أو قريب منها"
ليت تتكون بشكل كبري و نسيب من وا، 3عرب السيولة البنكية عن قدرة البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوريوت

 ىيوه 4لبية طلبات االئتمان أي القروض لتلبية حاجات اجملتمع.وتتلبية طلبات املودعني للسحب من الودائع 
و 5و كذا توفري التمويل الالزم للنمو، ضرورية للبنك من أجل تعويض أي تقلبات متوقعة أو غري متوقعة يف ميزانيته

 الستمرار.واحتدد قدرة البنك على البقاء  بالتايل

                                                           
 .239،ص.2002، اإلسكندرية، ،الدار اجلامعيةدارتهاواالبنوك الشاملة عملياتها عبد احلميد عبد املطلب،1

WWW.IMF.ORG
2 
 .211، ص.2008/ 2007، ،الدار اجلامعية،اإلسكندريةإدارة المصارفعبد الغفار حنفي،3
  .93.ص، 2005، للنشر،عماندار وائل ، 3،طستراتيجي معاصرواإدارة البنوك:مدخل كمي فالح حسن املؤيد و عبد الرمحان الدوري،4

5
Henni Van Greuming & Sonja Brajovic Baratanovic , Analyzing Banking Risk: A 

Framworrk For Assessing Corporate Governance And Risk Management, 3rd édition َ, 

April2009,the world bank ,18181 H Street, NW, Washington , DC20433,p.191. 
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صفية بعض موجوداته السيولة التامة تساعد البنك على جتنب اخلسارة اليت حتدث نتيجة اضطراره إىل ت أن كما
 ل املتغريات اليت تؤثر فيهاربز أمهية السيولة من خالوت، حلماية لهواو بذلك فإهنا متثل عنصر األمان ، غري السائلة

 1:يوه
 ركيبة املوجودات السائلة؛وتطبيعة  -
 مواعيد استحقاق أقساط القروض املقدمة من قبل البنك إىل زبائنه. -

 و يف هذا اإلطار ميكن أن ينظر للسيولة البنكية من خالل املفهومني اآلتيني:

 عرف السيولة بأهنا كمية األصول املمكن حتويلها إىل نقد يف وقت ما؛وتالمفهوم الكمي: -
لذي يعرف السيولة بأهنا كمية املوجودات القابلة للتحول السريع إىل نقد مضافا إليها وهوافق:مفهوم التد -

ا ميكن احلصول عليه من السوق املالية على وم اللتزاماهتم،ما ميكن احلصول عليه من تسديد العمالء 
 2موال مشرتاة.واشكل ودائع أ

شأنه أن يوفر نقدا للبنك يف حالة احلاجة له،سواءا   ن هنا ميكن أن نعرف سيولة البنك على أهنا كل ما منوم
 . ن خالل سرعة احلصول على أموال أخرىومأ، كان ذلك من خالل سرعة و جاهزية حتويل األصول إىل نقد

 3:ثالثة أبعادو للسيولة 

 ؛ي السرعة اليت ميكن خالهلا حتويل املوجودات إىل نقدوهالوقت: -
 مهال؛واحتمالية تقصري أوااملوجودات أ ي احتمال هبوط قيمة تلكوه:المخاطرة -
 ألخرى اليت ال بد من وجودها يف عملية تنفيد ذلك التغيري.واي التضحيات املالية وهالتكلفة: -

 الفرع الثاني:أهمية السيولة البنكية
م يواجهون حيث إهن، تنبع أمهية السيولة من حاجة البنك إىل سيولة للتصدي الحتياجات عمالئه من األموال

مثل هذه  حيث إن، ض منهان خالل االقرتاوماحتياجاهتم إما من خالل سحب ودائعهم لدى البنوك أ

                                                           
 .94.ص، فالح حسن املؤيد و عبد الرمحان الدوري،مرجع سبق ذكره1
 .158ص.، ،األردن2000  ،1،ط 2،البنك العريب،جوجهات نظر مصرفيةمفلح حممد عقل،2
تحليلية لمخاطر السيولة باستخدام كشف التدفق النقدي مع بيان أثرها على كفاية رأس المال في القطاع نظال عبد الرؤوف،دراسة 3

 .303،ص.2013، 36،دراسة تطبيقية يف مصرف الرافدين،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،العراق،العددالمصرفي
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، لذا جيب أن تكون البنوك مستعدة دائما ملواجهة 1وفر سيولة أفضل من سيولة السوقوت، ات مستمرةجاالحتيا
 2ألن مثل هذا االستعداد يعطيها اإلجيابيات التالية:، مثل هذه املتطلبات

 ؛الظهور يف السوق املايل احلساس اجتاه املخاطر مبظهر املالذ اآلمن القادر على الوفاء بالتزاماته -
لـتأكيد على إمكانية االستجابة وا، ملرتقبنيواملقرتضني احلاليني أواتعزيز ثقة عمالء البنك من املودعني أ -

 ملتطلباهتم كلما ظهرت؛
 ملسامهني واإلدارة؛واملودعني وا حملللنيوايعد مؤشرا إجيابيا للسوق املالية  -
 ؛لتعهداتواى الوفاء بااللتزامات تأكيد القدرة عل -
 سلبيات؛ا قد جتلبه من ومجتنب البيع اجلربي لبعض األصول  -
 جتنب دفع كلفة أعلى لألموال؛ -
 جتنب اللجوء إىل االقرتاض من البنك املركزي. -

 الفرع الثالث:العوامل المؤثرة على السيولة البنكية
 3هناك جمموعة من العوامل من شأهنا أن تؤثر على سيولة البنك نذكر منها:

 مواجهة عمليات السحب على الودئع نقدا؛لسحب على الودائع:واعمليات اإليداع  -
سيولة البنك تتأثر من خالل عالقة اجلمهور باخلزينة  حيث إنمعامالت الزبائن مع الخزينة العمومية: -

العامة و عموما تتحسن سيولة البنك يف حالة كون عمالء البنك التجاري دائنني للخزينة و دائنية الزبائن 
 بالنسبة للخزينة تتحقق يف عدة حاالت أمهها:

  ؛البنك التجاريإن الزبائن يعملون يف أجهزة الدولة و يودعون ما يتقاضوه من أموال لدى 
 ارتداد مبالغ السندات احلكومية اليت ابتاعها الزبائن يف الفرتات السابقة؛ 
 عقد صفقات توريد سلع و خدمات يف الدولة ، 

 و بالعكس سيولة البنك التجاري تتقلص عندما يقوم زبائنه باآليت:
                                                           

1
Laurence Scialon , Economie Bancaire, Qutriéme édition, Découverte Abis , rue Abel-

Hevelacque75013, Paris,p.42. 
 .6ص.، ،اإلمارات2010،احتاد املصارف العربية،1،العددالتغطية الدوليةلسيولة و عمليات واالمصارف ابراهيم حممد،2
،  ص 2002 ،1لتوزيع،عمان،طوالنشر وا،دار الفكر للطباعة إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصر، ل عليوارضا صاحب أبو محد 3

 .186-185ص:
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 تسديد الضرائب إىل احلكومة؛ 
 شراء األوراق املالية؛ 
  يداعها لدى صناديق استثمار أخرى؛واسحب الزبائن جلزء من ودائعهم 

تزداد سيولة البنك التجاري، إذا ظهر أن رصيد حسابه اجلاري رصيد عمليات المقاصة بين البنوك: -
 دائن لدى البنك املركزي نتيجة تسوية حساباته مع البنوك األخرى؛

ملركزي كسلطة نقدية القدرة على التأثري يف السيولة ميلك البنك اموقف البنك المركزي بالنسبة للبنوك: -
 ملعدنية؛واالبنكية من خالل تزويد البنوك التجارية بالنقد املطلوب من النقود الورقية 

ه كلما زاد رأس املال حيث إنيؤثر رصيد رأس املال املمتلك يف سيولة البنك رصيد رأس المال الممتلك: -
 و بالتايلي كلما قل رصيد رأس املال املمتلك قلت سيولة البنك املمتلك زادت السيولة، و بالعكس أ

 مواجهته على تسديد التزاماته اجلارية. قدرة حتددت قدرته االقرتاضية واخنفضت
  ىذات اجلودة العالية تتعد اصةضرورة  إضافة البنوك لكمية معتربة من األموال اخل IIIحيث أكدت بازل
 1ستوعب اخلسائر.وتإىل أرصدة سائلة متتص ، كوهنا أسهم عادية

 المطلب الثاني:سيولة السوق و سيولة البنك:
عرب للحصول على السيولة أو لتسييل بعض األصول، حيث يوفق بني األعوان وميعترب السوق النقدي أهم مصدر 

ال لعملية إدارة السيولة باعتباره جزءا مكم، 2احملتاجني للسيولة و بني األعوان الذين هلم القدرة على التمويل
 بالنسبة للبنوك.

 الفرع األول:تعريف السوق النقدي و خصائصه:
السوق النقدي مبعناه االقتصادي العام هو سوق املال قصري األجل، جيمع  بني عرض و طلب النقود املتداولة يف 

لسوق الذي يتم فيه تبادل فةة واخلواص، أما معناه التقين الضيق هواملستخدمة من طرف املؤسسات وااالقتصاد 
 3ملؤسسات املالية املختلفة.وامعينة من وسائل الدفع)السيولة( يف حسابات البنك املركزي باسم البنوك 

                                                           
1Céline Gauthier, Comprendre et mesurer le risque de liquidité:une sélection d étude 
Récente,Revue de la banque du Canada,printemp2011,p.p.8.9. 
2Bernard Blancheton, Science Economique , 2emédition , DUNOD, Paris, 2012,p.142. 

 .120،ص.2008 ، ،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر3،طتقنيات و سياسات التسيير المصرفيخبراز يعدل فريدة،3



لمردودية البنكيةواالفصل األول:إدارة مخاطر السيولة في البنوك التقليدية   
 

7 
 

للسوق  و، أي أقل من سنة1وهناك من يعرف السوق النقدي على أنه جزء من سوق رأس املال يف األجل القصري
 2النقدي مجلة من اخلصائص متيزه هي:

 فيه تداول األصول املالية قصرية األجل)أقل من سنة(؛ يتم -
 سعر الفائدة على األوراق املالية املتداولة فيه يكون عادة منخفض؛ -
 ميثل هذا السوق سوق ادخار؛ -
 لعمليات التجارية قصرية األجل؛واخيدم بالدرجة األوىل التجار  -
عامل فيه عرب شبكات متطورة من وسائل لشراء،و عادة ما يتم التوايتميز بسرعة اجناز معامالت البيع  -

 االتصال؛
 تتميز األصول املالية املتداولة فيه بالسيولة العالية، -
ميثل االستثمار فيه أكثر أمانا  و بالتايلالتقلبات يف أسعار األوراق املالية املتداولة يف السوق ضةيلة نسبيا  -

 قل خطورة من غريه بسبب قصر آجاله.وا
 لسيولة البنكيةواالمصرفية بين سيولة السوق  الفرع الثاني: الفرق

 3لسيولة على مستوى البنك الفرديوااملصريف ككل  نظامينبغي علينا أن نفرق بني السيولة على مستوى ال
لبنوك وافالبنك الفرد إذا احتاج إىل رصيد نقدي إضايف ملقابلة طلبات مودعيه، فإنه يلجأ إىل البنك املركزي أ

الحتياطي الثانوي وان يستعمل خط الدفاع الثاين أوابعض أوراقه أو ليقرتض بضماهنا، أاألخرى ليعيد خصم 
الذي يتمثل يف استدعاء قروضه قصرية األجل جدا، أو يف بيع جزء من أصوله شديدة السيولة، حيث 

كذا فالبنك الفرد يستطيع احلصول على نقد إضايف وهيستطيع احلصول على نقد بسرعة  و بدون خسارة، 
 عن طريق احتفاظه مبجموعة من األصول سريعة البيع يف السوق املايل أو مبساعدة البنوك األخرى.

فلو ، ذا يظهر جليا يف األزمات النقديةوهأما بالنسبة للجهاز املصريف ككل فتختلف عن سيولة البنك الفرد، 
 غلبها إىل نقد حاضر فيرتتب عن ذلك أمران:واحدث أن احتاجت مجيع البنوك أ

 كل منهم يكون حمتاجا إىل نقد؛  حيث إنعدم استطاعة أي من هذه البنوك االعتماد على اآلخر :األول -

                                                           
1
Claude-Paniel  Echandemaison,Economie: Manuel & Applcations ,2

em
 édition,Groupe Revue 

Financiére, Nathahne ,2013, P.256 
 .364-363ص ص:،2006، 2،مكتبة يزيد،الكرك،طلمؤسسات الماليةوالبنوك واالنقود وفق علي خليل،ومعبد اهلل الطاهر 2
 .93، ص.سبق ذكرهعبد الغفار حنفي و عبد السالم أبوقحف،مرجع 3
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غلبها ألصوهلا بكميات كبرية يف وقت واحد، فإن القيمة واأنه يف حالة عرض مجيع البنوك أالثاني: -
البنك الفرد تتمتع ذا يعين أنه إذا كانت أصول وهالسوقية هلذه األصول سوف تنخفض اخنفاضا كبريا، 

 بقدر كبري من السيولة فأصول اجلهاز املصريف تصبح غري سائلة إذا غدت مشكلة السيولة مشكلة عامة.
ففي أوقات األزمة النقدية تتزعزع الثقة يف البنوك، و يتخذ معظمها مركز البائع لكميات كبرية من أصوهلا فتنتج 

نتيجة أن تعجز البنوك عن بيع ما ترغب يف بيعه من أوراقها ألن كون الوتحركة انكماشية يف أسعار هذه األصول، 
املشرتين سوف يعتقدون أن أسعار هذه األوراق سوف تنخفض أكثر يف املستقبل،كما أنه يف حالة االستدعاء 
اجلماعي للقروض قصرية األجل يسحب املقرتضون شيكات على ودائعهم لدى بعض البنوك كي يسددوا القروض 

فتكون النتيجة عبارة عن تقلص يف احلجم الكلي للودائع يف البنوك دون احلصول على أرصدة نقدية  املستدعاة،
 1دارة سيولته.واذا ما يزيد من صعوبة توفيق البنك بني رحبيته وهإضافية من التداول،

بكميات  و خالصة القول أن سيولة اجلهاز املصريف تتوقف على وجود هيةة نقدية عليا تستطيع أن متد السوق
ذه السلطة وهإضافية من النقد القانوين عن طريق إقراض أو شراء جزء من أصول البنك احملتاج إىل نقد جاهز، 
و لكن ينبغي 2العليا هي البنك املركزي الذي ميلك حق إصدار عقود قانونية بكميات تشبع حاجة اجلمهور هلا.

 لتنمية االقتصادية.واالنقدية و مبا يالئم حاجات اجملتمع للبنك املركزي أن يقزم بذلك يف حدود ما خيدم السياسة 
 الفرع الثالث: دور السوق النقدي في توفير السيولة البنكية

 وفري سيولة البنوك خصوصا، و باقي املتعاملني يف هذا  السوقوتللسوق النقدي دور مهم و رئيسي يف دعم 
، بفضل خصائصه اليت ذكرناها 3ولة و نشاط البنكتطور السوق املايل يؤثر إجيابا على سي حيث إن، عموما

كما يؤمن هلا إمكانية حتويل ،  سابقا فهو يؤمن سرعة حصول الوحدات ذات العجز على األموال اليت حتتاجها
للسوق النقدي دور هام  حيث إناألصول املالية قصرية األجل إىل نقد سائل بسرعة و بأقل تكلفة ممكنة،

هذا السوق  حيث إنباعتباره أهم معرب مير عربه التمويل قصري األجل لتلبية احتياجات البنوك من سيولة،
  يتميز بالسيولة العالية لألدوات املالية املتداولة فيه بسبب قصر آجاهلا و زيادة عدد املتعاملني فيه من األفراد 

                                                           
1
Dhafer Saidane , L'industrie bancaire Mondialisation des acteures et des marchés , RB 

édition,rue Thénard,750240 Paris , 2007,p.26. 
 .100-99، ص ص:2003، 2ط، دار وائل،عمان، إدار البنوكاالتجاهات المعاصرة في فوظ جودة،وحمزياد رمضان      -انظر كل من:2

 .124-123،ص ص:1984، ،دار النهضة العربية،بريوتلبنوكواالنقود صبحي تادرس قريضة،  -
3
Olivies PASRTRE , économie d'entreprise,ECONOMICA,40Rue Héricart ,75015Paris 

,2012,p.52. 
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ه من شأن هذه املزايا  و غريها أن حيث إنملخاطر السوقية هلذه األدوات،اخنفاض ا و بالتايلملؤسسات، وا 
متكن البنوك من االحتفاظ بتوليفة مناسبة من املوجودات تساعدها يف تقليل خماطر عدم التماثل بني آجال 

ارات لبنوك يف املوازنة باستمرار بني اعتبواستخداماهتا،كما أن وجود سوق نقدي يعني املؤسسات وامواردها 
حيث تعترب الرحبية من أهم التحديات اليت تواجه البنوك التجارية 1لرحبية من أجل حتقيق أهدافها.واالسيولة 

و كذا الصمود من أجل حتقيق  2،لعوملةوا باالنفتاحلتعزيز مراكزها املالية من أجل مواجهة املخاطر املرتبطة 
 الستمرارية.واالدوام 

 المردودية البنكيةالمطلب الثالث:مفاهيم حول 
رجة العملية وخمتعترب أهم مؤشرات تقييم إدارة املؤسسات االقتصادية مبا فيها البنوك باعتبارها نتيجة أ

 االستغاللية، أي أهنا حتدد لنا قدرة البنك يف حتقيق األرباح.
 الفرع األول:مفهوم المردودية

صطلح وم،Rentabilitéمصطلح لدخل أما اصطالحا فتطلق املردودية علىوالغة تعين العطاء 
و غريها من  Yieldلغلةواصطلح الناتج أوم  Profitabilitéصطلح الرحبيةوم،Returneالعائد

ا يدره السهم من ومعرب عن عائد السهم أوتمردودية السهم متثل أ، املصطلحات األجنبية.فعلى سبيل املثال
 إيراد و دخل.

على أهنا "قدرة املؤسسة على مكافةة رأس املال املوضوع حتت و بربط املردودية باملؤسسة جند أهنا تعرف 
، و ميكن القول أن املردودية 4"ملبالغ اليت حشدت لتحقيقهاواالنسبة بني أرباح الشركة ي "وهأ3تصرفها "

      و غاية يتطلع إليها املسامهون، ، ستمرارهاوامر ضروري لبقائها وا، هدف أساسي جلميع املؤسسات
ي أيضا أداة هامة لقياس كفاءة اإلدارة يف استخدام وه، به الدائنون عند تعاملهم مع املؤسسةؤشر يهتم وم

                                                           
بنك ، 2002،ديسمرب26،جملة الصرييف،العددالنقد اإلسالمية:مدخل الهندسة المالية اإلسالميةأدوات سوق فتح الرمحن علي حممد صاحل،1

 .10السودان،السودان،ص.
2
Mohammad Abdelkarim Almumani, Impact of Managerial Factors on Commercial Bank 

Profitability:EmpiricalEvidence from Jordan,International Journal of Academic Research in 

Accounting Finance and Management Science,Vol13,NO 3, July 2013,p.298. 

 

(،أطروحة مقدمة لنيل شهادة 2011-2005بن ختو فريد،قياس مردودية و كفاءة املؤسسات البنكية)دراسة حالة البنوك اجلزائرية خالل الفرتة)  3
  .5،ص.2014-2013جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،، صادية،ختصص اقتصاد قياسيدكتوراه يف العلوم اإلقت

4
 http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/15128/rentabilite-definition-

calcul-traduction.html   consulté le:13/12/2016 

http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/15128/rentabilite-definition-calcul-traduction.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/15128/rentabilite-definition-calcul-traduction.html
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ن هنا ميكن أن نعرفها على أهنا مؤشر يكس و يوضح قدرة املؤسسة يف تطوير وم،1املوارد املوجودة حبوزهتا 
هذه املؤسسة سواء  ستدام بعد تغطية تكاليف ومعملياهتا لتحقيق مكاسب كافية ملواصة نشاطها على حن

 . كانت تكاليف استغالل أو خارج استغالل
ملردودية البنكية تعرب عن قدرة البنك يف حتقيق عوائد تفوق التكاليف، انطالقا من رأس مال البنك و باقي وا

مرونة عالية متكنه من الصمود يف وجه األزمات اليت  ذيخصومه،و كذا من أجل إقامة قطاع بنكي متني و 
 .2متس استقرار النظام املايل

ركز جل الدراسات السابقة للمردودية  على سياقني أساسيني هلا، األول يهتم مبفهوم املردودية من وجهة وت
ظر املسامهني يف رأس نظر اإلدارة و  املؤسسة )املردودية االقتصادية( بينما الثاين يهتم مبفهومها من وجهة ن

 .الفرع املوايلذا ما سنتناوله بالتفصيل يف وهمال املؤسسة )املردودية املالية( 
 الفرع الثاني:نسب المردودية

مث املردودية املالية )العائد على حقوق ، سنتناول يف هذا الفرع املردودية االقتصادية )العائد على األصول(
 امللكية(.

 (:ROAالعائد على األصول المردودية االقتصادية ) -1
حيسب هذا املؤشر بقسمة صايف الربح إىل إمجايل األصول، و يقيس مدى مقدرة إدارة البنك على حتقيق 

ؤشر جيد على مدى كفاءة إدارة البنك ملوجوداته، و يعترب أفضل وهوماألرباح انطالقا من أصول البنك، 
أن العائد على األصول ال يتأثر مبضاعفات األسعار يف مؤشر لقياس مردودية البنك جلملة من األسباب أمهها 

 3األسهم الناجتة عن املضاربة و عدم متاثل املعلومات يف السوق املالية.

                                                           
.5بن ختو فريد،مرجع سابق،ص. 
1
  

2
Thi-Dieux  llinvGuyen,Liquidité,Risque et Profit des banques:Application aux systèmes 

bancaire des pays de la Zone Euro,université de Rennes1,7, place Hoché-cs8654135065,P.3. 

[sur le lien]  :  

http://www.Renne Cedex,thi-dieux-linv-nguyen@univ-rennes.fr ,consulté le 24/08/2016 
3
K.Ramamhna ROO &Teskest Berhamu LAKEW,Determinants of Profitability of 

Commercial Banks in a Developing Country Evidence from ETHIOPIA, International Journal 

of Accountingand Financial Management Research,,Vol 2,ISSN3,3SEP 2013,p.8. 
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 (:ROE المردودية المالية )العائد على حقوق الملكية -2
صايف النتيجة ، وحيسب بقسمة 1يقيس هذا املؤشر مدى فاعلية اإلدارة يف استخدام أموال البنك يف توليد األرباح

عظيم ت رتفاع رحبية السهم يساهم يفواد ي تعكس رحبية السهم الواحوه2على إمجايل حقوق امللكية، الضريبةبعد 
ؤكد جمموعة من الدراسات على أن قيمة املردودية املالية جيب أن وت3قيمة البنك  و بالتايلالقيمة السوقية للسهم 

ن تتعدى مردودية السندات احلكومية، ألن املسامهني يتحملون خماطر أكثر من واتتعدى مدخول رب العائلة، أ
 4القيمة املالية املستثمرة.إمكانية اسرتداد بينها عدم 

وفر املعلومات،بل يف تشجيعها وتليس فقط من حيث شفافية  ، ن هنا تظهر أمهية املردودية البنكيةوم
من شأنه أن اخنفاض مؤشرات املردودية  حيث إناالستثمار،  ألجانب يف حتمل خماطرواللمستثمرين احملليني 

يف االستغالل األمثل ملوارده و يدفع باملستثمرين للجوء إىل البنوك العاملية  يدل على عدم كفاءة البنك
 يف ظل احتدام املنافسة عامليا. ال سيماليت متتاز بارتفاع مردوديتها، واألجنبية وا

 ة في البنوك التقليديةالمبحث الثاني:إدارة السيول
ا تعتمد بشكل حيث إهنذه األمهية ناجتة من طبيعة عملها وهتعترب السيولة مبثابة العمود الفقري للبنوك، 

وجب  و بالتايل، ليت جيب أن تكون مستعدة دائما لتلبية طلبات السحب عليهاواأساسي على موارد خارجية 
طور هذا وتذا ما سنتناوله ضمن هذا املبحث حيث سنتطرق ملفهوم إدارة السيولة وهعليها إدارهتا بكفاءة 

نك الحتياجات سيولته كما سنتناول كيفية تقدير الب،  املفهوم الذي ظهر من خالل نظريات إدارة السيولة
 .تطلباهتاوم

                                                           
1Imane frooq , AN Empirical Study on Impact of liquidity Risk Managemente on Firm 
Performance in the Coventional Banking of Pakistane, JOSR Journal of Business and 
Management(JOSR-JBM)  , ISSN 2278-478,VOL 17,ISSU2-VERIII,(Feb2015)  ,  p .111.  

 .120ص. ، 2012، 1لتزيع، األردن،طوا، دار أمسانة للنشر لمنهج التمويليواالبنوك اإلسالمية مصطفى كمال السيد طايل،2
 .62، ص.2009األردن،، دار حامد، عمانثره على عوائد أسهم الشركات،وااألداء المالي حممد حممود اخلطيب، 3

4Martine HARANGER-GAUTHIER & May HELOU, Diagnostic Financiére Indicateure et 
Méthodologie, Hachette Supérieure, Cdex15, Paris, 2008, P.129. 
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 المطلب األول:مفهوم إدارة السيولة ونظرياتها
بالنسبة للبنوك التقليدية،سنتعرض لتطور هذا املفهوم من خالل تطور مهيتها وا بعد تقدمي مفهوم إلدارة السيولة

 نظرياهتا.
 هميتهاواالفرع األول:مفهوم إدارة السيولة 

حيث تقوم إدارة  1لقرارات اليت تؤثر على حجم و كفاءة السيولة،واإدارة السيولة تعين خمتلف اإلجراءات 
 2كلفة عدم االستخدام األمثل هلا.وتلة البنك باملواءمة بني تكلفة االحتفاظ بسيو 

توسطة األجل و ومصادر التمويل قصرية أومأي أهنا تتمثل يف اإلجراءات اليت من شأهنا أن توائم بني النقد 
 . صول البنك املختلفةوابني استخدامات 

الصغرية تعين إدارة املخزون منها لبنك الكبري، فإدارة السيولة لدى البنوك واختتلف إدارة السيولة بني البنك الصغري 
يف امليزانية و كيفية توزيع هذا املخزون بشكل متوازن بني خمتلف أنواع املوجودات، و بشكل يضمن االستجابة 

تميز البنوك الكبرية وتهذا ، ملتطلبات السيولة،أما إدارة السيولة يف البنوك الكبرية فهي مطابقة إلدارة املطلوبات
كما تتميز مبرونتها يف هذا اجملال، غري أن هذه ،  كميات كبرية من األموال لتمويل أصوهلا العاملة  بقدرهتا على شراء

املرونة كلفتها أمور عدة منها ضمان نظافة ميزانيتها و جودة أصوهلا، ناهيك عن احملافظة على بريق مسعتها يف 
 3. ة على سهولة تسييل األصولحملافظواالسوق املالية تالفيا الرتفاع تكلفة احلصول على السيولة 

خلارجية للمحافظة على سيولة البنك اخنفاض رحبيتها،األمر واإن من نتائج  القيود اليت فرضتها املصاحل الداخلية 
فادي التكلفة العالية وتلرحبية واتوفق بني السيولة ، الذي أدى هبا إىل البحث عن إسرتاتيجيات إلدارة السيولة

 مهية إدارة البنك للسيولة يف استغالهلا ملواردها بالطريقة األفضل من أجل احلفاظ على سيولة وهنا تظهر أ، للسيولة
 4. ليت ال غىن له عنهاواالءة البنك باعتبارمها من أهم ركائز النشاط البنكي وم

                                                           
1
Emmanuel OpokuWare,Liquidity management and its effect on profitability in Tough 

économy,international Journal of Research  in Business Studies and Management ,Vol 

2,ISSUE11,November2015,p.38 
2
Mohammad Nayeem Abdullah & Nusrat Jahan, The impact fo liquidity Management on 

profitability,nternational ournal of Economic and Business Review,Vol 2,ISSUE 10,October 

2014,p.19 
.175ص.، األردن، 2013، ،دار وائل للنشر1ملتغريات اإلقتصادية املعاصرة،ط والبنوك واريال روحي مساره،النقود ومطاهر فاضل البيايت   3

  
4
Charles GOODHART, la gestion du risque de liquidité ,Revue de stabilité financier,Numéro 

spécial Liquidité,N°11,Février 2008,p.41. 
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لرحبية اليت والذلك فإن على إدارة البنك أن تسعى لتحقيق التوافق بني السيولة اليت جيب أن تقوم باالحتفاظ هبا 
 1تسعى لتحقيقها.

 الفرع الثاني:نظريات إدارة السيولة
يف  ملسريين املاليني ال ميكن االلتزام بنظرية حمددة يف إدارة السيولة،حيث نالحظ أن مجيع ا، من الناحية التطبيقية

يف إدارة السيولة، مع ميل بعضهم للرتكيز على  ملتعارف عليها مزجيا من جمموعة النظريات ا نتهجونهذا اجملال ي
 2إحدى النظريات طبقا لتوجهاهتم أو مبا يوائم بنوكهم.

 3ناك مخسة نظريات معروفة يف إدارة السيولة هي:وه

: أو نظرية السيولة التقليدية، حيث تعترب أن السيولة جيدة طاملا أن البنك نظرية القرض التجاري -1
كلفة الودائع. و طبقا هلذه وترية األجل حتقق أرباح تتناسب مع طبيعة يستثمر أمواله يف قروض قص

الستثمار يف واالنظرية فإن البنوك ال تقرض لغايات شراء العقارات أو شراء السلع االستهالكية أ
ناسب هذه النظرية يف وت، لسندات، و ذلك لطول فرتة االسرتداد املتوقعة يف هذه اجملاالتوااألسهم 

الغالبية العظمى من عمالء البنك من التجار الذين حيتاجون  حيث إن، تمعات التجاريةالسيولة اجمل
 إىل التمويل لصفقات حمددة و قصرية اآلجال.

 هي حبوزةألصول اليت واتم بتوسيع قاعدة التوظيف أوهتي تطور للنظرية األوىل وه: نظرية التحول -2
ستثمارات يف السوق املفتوحة واقصرية أفعندما يقوم البنك بعمليات عديدة من قروض ، البنك

مث يطالب أصحاب الودائع بسحب أمواهلم فإن املركز املايل للبنك ، دعيم حمفظة األوراق املاليةوتأ
عادة خصم والقدرة على بيع األوراق، والتبديل واالتجاري لن يتأثر إذا كان يتمتع مبرونة التحويل أ

وهذه املرونة يف التحويل ، دعيم مركزه املايلوتلى سيولة سييل بعض األصول للمحافظة عوتاألوراق أ
 لعمليات اليت يقوم هبا البنك.وانوع حجم األصول وتلتبديل تتوقف على تعدد واأ

تقوم هذه النظرية على أساس أن إدارة البنك ميكن أن تعتمد يف ختطيطها نظرية الدخل المتوقع: -3
فإهنا تدخل يف اعتبارها الدخول املتوقعة للمقرتض  بالتايلو ، للسيولة على الدخل املتوقع للمقرتض

إضافة إىل منحه قروض ، هذا و ميكن للبنك من منح قروض متوسطة و طويلة األجل، يف املستقبل
                                                           

 .176ص.، مرجع سبق ذكرهريال روحي مساره،ومطاهر فاضل البيايت  1
 .170-169ص ص:،ذكره مفلح حممد عقل،مرجع سبق2
  .16.،ص2012 ، ،دار املسرية،عمان1شبيب،إدارة البنوك املعاصرة،ط دريد كامل آل3
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مادامت عملية سداد هذه القروض تكون من الدخول املتوقعة للمقرتضني بشكل ، قصرية األجل
يتمتع بسيولة عالية و ذلك بسبب االنتظام النسيب  ليت جتعل البنكوانظمة، ومأقساط دورية 

 1مكانية توقعها.واللتدفقات النقدية 
طلع السبعينات من هذا القرن تطور مفهوم جديد وممنذ أواخر الستينات  نظرية إدارة المطلوبات: -4

من  إلدارة السيولة، يقول أنه مبستطاع البنك التجاري احملافظة على سيولته من خالل شراء األموال
السوق املالية ملواجهة طلبات املودعني،أي أن هذه النظرية مفهومها للسيولة على أساس قدرة البنك 

 2على جذب أموال جديدة،أكثر من اعتماده على سيولة أصوله.

ملرجعية النظرية ملختلف البنوك واو يف األخري ميكن القول أن هذه النظريات كانت و ال تزال حجر األساس 
على الرغم من أن هذه األخرية تنتهج ممارسات ظرفية تعتمد بشكل مبائر على ضخصية ، املاليةملؤسسات وا

عن صعوبة ليت تنتج والذي جيب أن يكون مستعدا لكافة السيناريوهات احملتملة وا، تخذ القراروماملسري املايل 
 لتقلبات املستقبلية.واحتديد حجم املتغريات املالية 

 
 تطلباتها:ومالفرع الثالث:تقدير احتياجات سيولة البنك 

 3حيدد القانون عادة نسبة السيولة اليت جيب أن حتتفظ هبا على شكل أرصدة نقدية لدى البنك املركزي.
حيث تعترب النقدية خبزينة البنك املشكل األساسي للسيولة، لذلك جيب التعرف على تطور هذا البند بينما تعترب 

 لسلفيات أقل سيولة من البند السابق.واالقروض 
ن وقت آلخر بالنسبة لنفس البنك،حينما يكون بصدد إقامة توازن ومختتلف احتياجات السيولة من بنك آلخر، 

، حيث ميكن تشبيه مركز سيولة البنك 4ستثماراته املالية طويلة األجلوابني موارده املالية قصرية األجل 
 لفرق بينهما يشكل الرصيد النقدي،و ميكن متثيله وامنه النقدية،  رجوختتدخل (Reservoir)باخلزان

 املوايل: رسم توضيحيب

                                                           
 .95، ص.2008، لتوزيع،القاهرةوالنشر وارايس حدة،دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالمية،إيرتاك للطباعة 1
 .496،ص.بق ذكرهمفلح حممد عقل،مرجع س2
 .97،ص.2003، دار وائل،عمان، املعاصرة يف إدار البنوكفوظ جودة،االجتاهات وحمزياد رمضان 3

4
Mona Nemati,An Examination  of Impact Of  Liquidity Risk Managementon contining 

Financial Performance and Activities of Listed Bank Of Tehran Stock Exchange,International 

Journal Of Review in Life Sciences,Vol5,ISSUE 8,2015 ,p.8. 
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 يوضح احتياجات السيولة :1رسم توضيحي 

 
 .99،ص.2003ب ط،عمان،، وائل دار، البنوك إدارة في المعاصرة االتجاهات، جودة محفوظ  رمضان المصدر: زياد

لسلفيات و سلوك واالطلب على القروض دراسة ىل ضرورة تقدير احتياجات السيولة بالبنك بواذا ما يدعوه
تقدير  و بالتايللقروض، والرجوع إىل البيانات املاضية للتعرف على التغريات يف حركة كل من الودائع واالودائع، 

 يف احلاالت اآلتية:هلا حجم السيولة املطلوب حيث تزداد احلاجة 
 ؛القروض بدرجة أكرب من الزيادة يف الودائعزيادة  -
 تناقص الودائع بدرجة أكرب من تناقص القروض. -

 1لقروض.واو بذلك يتضح أن متطلبات السيولة تتوقف على كل من الودائع  
 السيولة لمقابلة سحب الودائع: -1

متثل التزامات من تتوقف متطلبات السيولة إىل حد كبري على نوع و حجم و سلوك الودائع لدى البنك، فهي 
آجلة و ، حتت الطلب،توفري:ليت تتفاوت من حيث السيولة، فليس املهم تصنيف الودائع إىلواقبل املودعني 

حتمال سحب  واودائع حكومية و غريها، لكن األهم معرفة درجة أ، غريها  أو وفقا ملصادرها إىل ودائع أفراد
 . قصريةالفرتة الكل نوع من هذه الودائع خالل 

 تصنف الودائع ألغراض السيولة إىل ثالثة أنواع هي:
 ودائع مؤكدة السحب؛ -
 ودائع حمتملة السحب؛ -
 .خاصةودائع غري مؤكدة السحب و لكن حيتمل سحبها يف ظروف  -

                                                           
 .133-131،ص ص:2012، 1ط، خرون،مفاهيم حديثة يف إدارة البنوك،دار البداية،األردنواعال نعيم عبد القادر 1

 خزان

، عموالت، مدينةفوائد 

عوائد استثمارات،ودائع 

جديدة،تصفية جزء من 

محفظة االستثمارات،زيادة 

رأس المال نقدا،قروض 

 جديدة...الخ

قروض و سلفيات،سحب 

، الودائع ضرائب،توزيعات

فوائد دائنة، أجور 

رتبات،عمالت.. .الخوم  
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فإن البنك  و بالتايلو بشكل عام كلما كان من املتوقع زيادة حجم املسحوبات كلما زادت نسبة السيولة، 
ن الودائع املؤكد سحبها الرواتب احملولة إىل البنك ومل سائلة ذات تاريخ استحقاق قريب. يف أصو  يستثمر أمواله

 صول سائلة شديدة السيولة.واليت جيب االحتفاظ هبا يف صورة نقد أواسمى بالودائع العارضة أي سريعة احلركة، وت
ا يتخذ املودعون قرارات متزامنة عندم، هذا و جيدر بإدارة البنك أن حتتاط ألصحاب احلسابات اإليداع الكبرية

،  لذا فإنه على إدارة البنك  أن 1بسحب ودائعهم مما يؤثر سلبا على مركز السيولة بالبنك، و يوقعها يف خلل
حتدد هذه الودائع و سلوك كل منها بشكل واضح باعتبار أن أصحاب هذه احلسابات ال يرتكوهنا عاطلة لوقت 

 2ما ختصص البنوك نسبة ثابتة ملقابلته.ا تشكل خطر عادة حيث إهن، طويل
 :السيولة ألغراض تلبية القروض -2

و لتجنب هذا ، قد تكون زيادة احلاجة إىل السيولة نتيجة لزيادة القروض بدرجة كبرية من االحتفاظ بالودائع
ات الوضع حيتفظ البنك بأصول سائلة لتلبية احتياجات العمالء  مؤكدة السداد، حيث جيب تلبية االحتياج

حيث إذا زادت القروض بدرجة أكرب من الودائع و كانت اإلدارة تتوقع ذلك، فال بد من تدبري موارد ، احمللية
عويض النقص يف الودائع كمصدر للتمويل، و لذلك فإن إمكانية وت إضافية ملقابلة الزيادة يف القروض

اشرة أو بطريقة غري مباشرة، و ذلك االقرتاض املستقبلي للبنك تتوقف على موارده املالية سواء بطريق مب
 3مبشاركة بنوك أخرى يف تلبية القروض أو بيع بعض األصول اليت ميتلكها البنك.

 قييم كفاءتهاوتالمطلب الثاني:مكونات إدارة السيولة 
هم مؤشرات تقييم كفاءة إدارهتا، نرى أنه من الضروري أن نتناول واقبل أن نتطرق ملكونات إدارة السيولة 

 . ستخداماهتا يف البنوك التقليديةوادر األموال مصا
 ستخداماتها في البنوك التقليديةواالفرع األول:مصادر األموال 

 :ستخداماهتا يف البنوك التقليديةوافيما يلي شرح موجز ألهم مصادر األموال 

                                                           
1
Jesabel COUPPEY-SOUBEYRAN, Monnai, Banque,Finance, 2

em
 édition mise a 

jour,LICENCE PUF, juillet 2012, p.163. 
 .37.،ص2012،دار الفكر،عمان، 1خرون،إدارة االئتمان، طواسوزان ذيب 2
 .139-138خرون،مرجع سابق،ص ص:واعال نعيم بد القادر 3
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 أوال:مصادر األموال في البنوك التقليدية
تغذيه رئيسية قادرة على توفري السيولة الالزمة يف البنك بشكل  إن استمرارية نشاط البنك يتطلب تواجد مصادر

 :هم هذه املصادر هيواميكنه من أداء مهامه على أحسن وجه،
 الموارد الذاتية)الداخلية( -1

باإلضافة إىل ما يكونه ، ا يضعه البنك من نتائج نشاطه يف شكل مؤوناتومشمل هذه املوارد رأس املال املدفوع وت
 ا يظهر يف ميزانيته من أرباح مل يتم توزيعها بعد و نتناول هذه العناصر بالتفصيل فيما يلي:وممن احتياطيات 

 حيث ميثل النواة 1ملالكني وايتمثل رأس مال البنك يف مسامهات املؤسسني  :ورأس المال اإلجتماعي ،
ا ومستلزمات هذا النشاط وماألوىل ملوارد البنك اليت يبدأ هبا نشاطه بتكوين ما يلزمه من أموال ثابتة 

رجع أمهية رأس املال املدفوع يف البنك التجاري إىل العوامل وت، يتطلبه من إنفاق على تسيري أعماله
 2التالية:

  ىل رأس ماله املدفوع حيث يكون إعند إنشاء البنك و بدأ مزاولته لنشاطه يف اإلقراض فإنه يلجأ
ليت يستخدم وادأ يف تلقي الودائع بأنواعها املختلفة املصدر الوحيد عندئذ و بعد استقرار البنك يب

و يبقى رأس املال مبثابة ضمان حلقوق املودعني عند حدوث أي ، البنك أمواهلا بعد ذلك يف اإلقراض
نقص يف حالة اخنفاض قيمة األصول اليت يستثمر فيها البنك أمواله، كما أنه يوفر عنصر األمان 

 3ملخاطر اليت تواجهه خالل نشاطه؛بالنسبة للبنك للتصدي ملختلف ا
  هناك جزء من األصول يتمثل يف أصول ثابتة ال ميكن اسرتداد األموال املستثمرة فيها إال بد انتهاء

صفية أعماله و ال ميكن متويل هذا النوع من األصول إال برأس املال وتحياة البنك كمشروع جتاري 
 ل؛املدفوع حيث يستخدم لشراء هذا النوع من األصو 

 إما لتحقيق رحبية أكثر أو جملرد منافسة بعض مؤسسات ، قد يلجأ البنك إىل االستثمار طويل األجل
الوساطة املالية األخرى،و ليس هناك من مصدر يتاح للبنوك استثماره ملدة طويلة سوى رأس املال 

 الذي ال يستحق الوفاء به إال عند تصفية أعمال البنك.

                                                           
1
Tumer KAPANE & Camelia MINOIU,Balance Sheet Strenght and Bank Lending During the 

Global Financial Crisis,IMF Working Paper,Research Departement,2013,P.8. 
 49-48رايس حدة،مرجع سبق ذكره،ص ص:2

3
Henni Van Greuming & Sonja Brajovic Baratanovic , op cite , P.122. 
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منا تتمثل أمهيته يف كونه وااملدفوع ليس ذا أمهية بالغة مقارنة بباقي موارد البنك التجاري ن املعروف أن رأس املال وم
،و 1ألهم من ذلك أنه ميتص اخلسائروا ،دعيم مركز البنك يف عالقاته مع الغريوتصدر ثقة املودعني ومصمام أمان 

كما تفرض بعض التشريعات املصرفية ضرورة ،  عادة تضع قوانني البنوك حد أدىن لرأس املال املدفوع للبنك التجاري
احملافظة على نسبة معينة من رأس املال املدفوع و بني ما يلتزم به البنك من ودائع،وبينه و بني ما يطلق عليه 

 جمموعة األصول اخلطرة.
يق إصدار و قد يتعرض مقدار رأس مال البنك إىل التغري أثناء حياته و نتيجة لسري أعماله سواء بالزيادة عن طر 

و بالرغم من ذلك فإن بند رأس املال يعد أكثر بنود خصوم البنك ، أسهم جديدة أو زيادة قيمة األسهم القدمية
 2ستقرارا.واالتجاري مجيعها ثباتا 

 :ي متثل جزءا من حقوق وهحتتجز األرباح بصفة عامة يف املشروعات ألسباب خمتلفة األرباح المحتجزة
 ها وسيلة للحصول على األموال الالزمة لالستثمار داخليا.املسامهني و يرى البعض في

ألرباح غري املوزعة و ذلك على واصصات وخمو ميكن تقسيم األرباح احملتجزة إىل االحتياطات 
 3لتايل:واالنح

 :يتم اقتطاع االحتياطات من األرباح ملقابلة طارئ حمدد حتديدا هنائيا و قت تكوين االحتياطياالحتياطيات . 
الحتياطات بأشكاهلا املختلفة وا.للمسامهنيو بذلك ملك وهحيث يقوم البنك باقتطاع مبلغ من أرباحه السنوية 

تعترب مصدر من مصادر التمويل الداخلي وهي من طبيعة رأس املال نفسها مبعىن أهنا كلما زادت االحتياطات زاد 
ال واانه ال جيب املغاالة يف تكوينها  غري،4السحب كما أن بامكانه استعماهلا يف تلبية طلبات  ضمان املودعني 

أصبح العائد على جمموع األموال املمثلة حلقوق املسامهني غري جمز هلم الستثمار يف مثل هذه املشروعات و ميكن 
 .خاصةحتياطات واأن تكون احتياطات قانونية أ

 حتياطي يطلبه القانون و ينص على أن يكون نسبة معينة من رأس مال البنك وااالحتياطي القانوين:ه
فعندما يستقر البنك يف أعماله و يبدأ يف احلصول على أرباح فإن القانون ينص على البنك أن يقتطع نسبة مةوية 

ية ألسهم البنك من األرباح الصافية قبل توزيعها يف كل سنة حىت تصبح قيمة هذا االحتياطي معادلة للقيمة االمس

                                                           
1
 http://www.investopedia.com/terms/b/bank-capital.asp  consulté le : 13/11/2016 

 .50رايس حدة،مرجع سبق ذكره،ص.2
 37-36حممد عبد الفتاح الصرييف،مرجع سبق ذكره،ص ص:3

4
 http://lexicon.ft.com/Search?searchText=reserves consulté le : 13/11/2016 

http://www.investopedia.com/terms/b/bank-capital.asp
http://lexicon.ft.com/Search?searchText=reserves
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ملقصود به أن يصبح كوسيلة للوقاية ضد أي خسارة تنتج عن عمليات واالعادية املتداول)رأس املال املدفوع( 
 البنك.

 :)حتياطي يكونه البنك من تلقاء نفسه من غري أن يفرضه عليه القانون و يكونه وهوااالحتياطي االختياري)اخلاص
 لنفسه من أجل:

 جلمهور؛واللبنك يف مواجهة املتعاملني تدعيم املركز املايل  - أ
 تاليف كل خسارة يف قيمة أصول البنك تتعدى قيمة االحتياطي القانوين. - ب
 :قابلة النقص يف ومديد أوجتتجز من أجل استهالك أوحتتعرف على أهنا املبالغ اليت ختصم أالمخصصات

تلف نسبة املخصصات وخت1، ها بدقةال ميكن حتديد قيمت و ن أجل مقابلة التزامات معلومةومقيمة األصول أ
 خمصصات الديون املشكوك فيها.، خمصصات االستهالك:ن أمثلة املخصصاتومحسب ظروف كل بنك 

 ملخصصات تكون غري معدة للتوزيع على املسامهني كأرباح إال أن واإن االحتياطات :األرباح غير الموزعة
ملخصصات تكون قابلة للتوزيع على شكل أرباح أسهم و قد توزع وااملبالغ اليت تبقى بعد اقتطاع االحتياطات 

ستبقي جزءا منها على شكل أرباح غري موزعة مدورة إال أهنا تكون قابلة للتوزيع و يوزعها وتاإلدارة جزءا منها 
 2البنك مىت شاء.

 الموارد غير الذاتية)الخارجية(: -2
نظرة سريعة على عناصر خصوم البنك التجاري نتأكد من األمهية و بإلقاء ، رد التزامات البنك للغرياثل هذا املو ومت

و فيما يلي عرض خمتصر ألهم املوارد اخلارجية ، النسبية الكربى اليت حتضى هبا الودائع مقارنة بباقي موارد البنك
 للبنك:
 :بأشكال  و ميكن أن تكون الودائع   البنك،ملودعة لدى واعبارة عن قائمة املبالغ اململوكة للغري الودائع

 خمتلفة نعرض يف أدناه تفاصيل كل نوع من الودائع:
 :لسحب اليت ختص وايتوىل قسم احلسابات اجلارية بالبنك كافة عمليات اإليداع الودائع تحت الطلب

 لسحبواحبق اإليداع  االحتفاظفقد يطلب أحد العمالء فتح حساب جاري لدى بنك معني مع ، عميل معني
لذلك يسمى هذا النوع من الودائع "بالودائع حتت الطلب "أو باحلسابات ، منه يف أي وقت دون قيد أو شرط
                                                           

 .166،ص.2015ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،اسيات العمل المصرفي،أسعبد الرزاق بن حبيب و خدجية خالدي، 1
 .37حممد عبد الفتاح الصرييف،مرجع سبق ذكره،ص . 2
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لذلك تعتمد عليه البنوك  ، من إمجايل مصادر األموال يف البنوك %95شكل هذه الودائع نسبة وت 1اجلارية "
 ت الطلب إحدى الصورتني:كمصدر رئيسي هام من مصادر احلصول على األموال.و قد تأخذ الودائع حت

  ودائع حقيقية:تتولد عن إيداع الشخص لنقود قانونية يف البنك ليزيد من رصيد حسابه اجلاري
 ذه الودائع حقيقية ال متثل أي زيادة يف عرض النقود.وهلديه 

 :و ذلك بفتح ، ي اليت تتولد من قيام البنوك التجارية ملنح القروض لشخص معنيوهودائع مشتقة
ذه الودائع مشتقة من وجود جزء معطل من وه، ري له جتعله دائنا مبقدار القرضحساب جا

 شكل زيادة يف عرض النقود.وتالودائع احلقيقية و هلذا تسمى هذه الودائع بالودائع االئتمانية 
 :ذه الودائع أصبحت متثل نسبة كبرية من وه ،حمللياتوال ودائع القطاع العام ثومتالودائع الحكومية

تميز وتلفائض احلكومي بصورة كبرية  والنشاط النقدي واالبنوك يف االقتصاد البرتويل حيث ينمودائع 
مما يساعد ، هذه الودائع بقلة السحب منها،كما أهنا غالبا ما تكون بثمن فائدة منخفض نسبيا

وسط و يف بعض األحيان تدفعها إىل متويل االئتمان مت، البنوك التجارية على التوسع يف عملياهتا
 األجل.

 :فويت وتي متثل مدفوعات يودعها أصحاهبا حلني احلاجة إليها بدال من اكتنازها وه ودائع التوفير
حيث ميكن السحب منها يف أي وقت،مبعدل فائدة منخفض ، فرصة احلصول على عائد مقابلها

سحوباته وم نسبيا،هذا و مبوجب هذا النوع من الودائع يعطى للعميل دفرت توفري يوضح به إيداعاته
ع ذلك وم. تميز هذه الودائع بصغر مبالغها غالبا و كرب عدد حساباهتاوتا يستحق له من فوائد وم

لودائع ألجل بصفة عامة أقل كثريا وافإن اخنفاض نسبة االحتياطي النقدي يف حالة الودائع االدخارية 
 2للبنك استثماره.و يف هذا حترير لقدر من النقود ميكن ، منه يف حالة الودائع اجلارية

 هليةات لغايات معينة حيث يتم االتفاق واي األموال اليت يودعها األفراد وه:املقيدة الودائع المجمدة
لتزامات يقدمها املودع للبنك واعلى حصر استعماالهتا هبذه الغايات،فقد تكون ضمانات لتعهدات أ
أو خطاب اعتماد مستندي أو  مقابل تكبد البنك اللتزام عرضي يف سبيله كإصدار خطاب ضمان 

 3كفالة أو غريها،أي تتلقاها البنوك لقاء إصدارها هذه اخلطابات.
                                                           

 37،ص:2008،املكتبة العصرية،مصر،المعامالت المصرفيةمكرم عبد املسيح باسيلي،1
 .60-59بق ذكره،ص ص:رايس حدة،مرجع س2
 .69،ص.1997،دا ر الفكر،األردن،1البنوك،ط خرون،إدارة واسليمان أمحد اللوزي  3
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 :ميكن اعتباره مصدر من مصادر التمويل اخلارجي من خالل قيامه ب:البنك المركزي 
ملالذ األخري لإلقراض حيث يقدم للبنوك والسلفيات:يعمل البنك املركزي كبنك للبنوك واتقدمي القروض  -

لتسهيالت اليت يعطيها البنك املركزي للبنوك يف حالة اقرتاضها منه واض ملساعدهتا يف تلبية احتياجاهتا،قرو 
تفوق معدل الفائدة الذي يتقاضاها و ذلك ألنه غالبا ما مينح هذه القروض ليشجع البنوك على 

 االقرتاض لتمويل النشاطات اليت يرغب يف تشجيعها؛
ة أوراق و سندات مالية للمتعاملني،و بدال من االنتظار حىت تاريخ إعادة اخلصم:ختصم البنوك عاد -

بل معدل إعادة اخلصم الذي يتقاضاه البنك املركزي ااستحقاقها تعيد خصمها لدى البنك املركزي مق
 ربح الفرق بينه و بني معدل اخلصم الذي تتقاضاه من مالك الورقة األصلي.وت
 :العتمادات اليت حتصل عليها البنوك من واص يف القروض وتتلخالتسهيالت االئتمانية الخارجية

 مراسليها يف اخلارج و عادة ما تكون بالعمالت األجنبية.
البنوك من اخلارج يف  املختلفة ودائع احمللية التأميناتباإلضافة إىل مصادر أخرى مثل القروض املتبادلة بني البنوك 

 1البنوك احمللية...اخل.
 األموال في البنوك التقليدية ثانيا: استخدامات

 ، إن الدراسة التحليلية جلانب األصول يف ميزانية البنك التجاري تكشف عن جماالت استخدامه ملوارده املالية    
 2دى سعيه للتوظيفات الرشيدة اليت حتقق له أقصى ربح ممكن و ميكن تصنيفها فيما يلي:وم

 :شمل:وتالسيولة فقط  اهلدف منها حتقيقاستخدامات غير مغلة للدخل 
، تتكون 3ي متثل أكثر حسابات األصول سيولةوه ألرصدة النقدية لدى البنك المركزي:واالنقد  - أ

لبنوك واي النقد يف الصندوق و رصيد البنك لدى البنك املركزي وهمن ثالثة عناصر مت دجمها 
األخرى اليت تكون قيمتها قليلة لودائع لدى البنوك واو غالبا االحتياطي النقدي اإلجباري وهاألخرى 

لعمالت األجنبية احملتفظ هبا يف واتمثل يف النقود وتعد هذه األرصدة من املوجودات السائلة وت، عادة
خزائن البنك املركزي باإلضافة إىل أرصدة احلسابات اجلارية لدى البنوك احمللية الذي حيتفظ هبا البنك 

دخل ضمن هذه األرصدة أيضا أرصدة البنك وتبادلة بني البنوك لغرض مقابلة االلتزامات املصرفية املت
                                                           

 .49-46حممد عبد الفتاح الصرييف،مرجع سبق ذكره،ص ص:1
 .94-92،ص ص:شبيب، مرجع سبق ذكرهدريدكامل آل 2

3
Henni Van Greuming & Sonja Brajovic Baratanovic , op cite , P.85. 
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بالبنك املعين ويتكون النقد يف  اصةحلواالت حتت التحصيل اخلوالشيكات والدى املراسلني يف اخلارج 
 1البنك من العناصر التالية:

 النقد يف الصندوق 
 ودائع لدى البنوك احمللية 
 األرصدة احلرة لدى البنك املركزي 
 طيات العامة لشبه النقداالحتيا 
 )تكون من:وتحمفظة األوراق املالية قصرية األجل)شبه النقد 

 نات اخلزانة اليت تصدرها احلكومة؛ذيأ -
 سندات حكومية أو بكفالة احلكومة قصرية األجل؛ -
 سندات تصدرها مؤسسات غري حكومية حملية أو خارجية؛ -
 شهادات ادخار مصرفية قصرية اآلجل؛ -
 جتارية خمصومة. أوراق -
 2الشيكات حتت التحصيل. -

ملمتلكات اليت تعود إىل البنك من أبنية واي كافة األصول وهلتجهيزات األخرى:وااملوجودات الثابتة  - ب
 . عداتومالت واراضي وا

ي املستحقات من الفوائد اليت مل يتم استحصاهلا بسبب تعثر وهالفوائد املستحقة و قيد التحصيل: - ت
 3. يهامالكيها عن تسديد

 شمل العناصر التالية:وتي املوجودات اليت حتقق اإليرادات وه:استخدامات مغلة للدخل 
ليت تتميز بالضمان  واتضمن أسهم  وسندات حكومية وتألوراق املالية:وااالستثمارات املالية  - أ

و يستثمر فيها البنك أمواله من أجل تنويع ، لك الصادرة عن الشركاتوتأ 1خنفاض العائد،وا
 . احملفظة االستثمارية

                                                           
 .95ص .، دريد كامل آل شبيب،مرجع سبق ذكره 1
 .172عبد الرزاق بن حبيب و خدجية خالدي،مرجع سبق ذكره،ص. 2
 .94ص .، دريد كامل آل شبيب،مرجع سبق ذكره 3
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ألوراق املالية املشرتاة حسب اتفاقية إعادة البيع:قد يستثمر البنك وااألرصدة النقدية املباعة  - ب
الستثمار يف األوراق املالية واأمواله بأدوات أخرى منها شراء أرصدة نقدية من اجلهات األخرى أ

 ؛بطريقة اتفاقيات إعادة الشراء
تاز ومتلتمويل خمتلف القطاعات 2ي املبالغ اليت قام البنك بإقراضهاوهالقروض مبختلف أنواعها   - ت

 3رتفاع رحبيتها.واباخنفاض سيولتها،ارتفاع خماطرها 
املبالغ املستحقة على العمالء لقاء قبوالت مصرفية:القبوالت تصدر من قبل البنك لقاء ضمان  - ث

 هذه القبوالت املصرفية؛دفع األموال إىل الغري و حيصل البنك على العموالت لقاء إصدار 
صبح ملكيتها إىل البنك وتي كافة األوراق اليت يقبل البنك خصمها وهأوراق جتارية خمصومة: - ج

لقاء عمولة حيصل عليها البنك جراء عملية اخلصم بدفع مبلغ أقل من قيمة الكمبيالة إىل 
 4حاملها و بعد فرتة يقوم بتحصيل قيمتها كاملة.

 ة السيولةالفرع الثاني:مكونات إدار 
الحتياجات الثانوية، و فيما يلي شرح واهتتم إدارة السيولة بشكل رئيسي بإدارة كل من االحتياجات األولية 

 موجز لكل منهما:
 أوال:إدارة االحتياطات األولية:

 5ي إدارة تلك املوجودات النقدية اليت ميتلكها البنك و ال جيين من ورائها عوائد تتمثل يف كل من:وه
 لعملة األجنبية يف الصندوق؛واالنقد بالعملة احمللية  -
     الودائع لدى البنك املركزي و باقي البنوك،الصكوك قيد التحصيل املقدمة من قبل الزبائن لتحصيلها  -

 ضافة قيمتها إىل حسابات الزبائن؛وا

                                                                                                                                                                                     
1
Etienne BORDELAU & Christophen GRAHAM , The impact of Liquidity on Bank 

Profitability, Working Paper 38, Bank of Canada,2010,P.5.] sur le lien:[ http//www.bank-

banque-canada.ca,consulté le 24/08/2016 
2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/credit consulté le 24/08/2016 

 .173عبد الرزاق بن حبيب و خدجية خالدي،مرجع سبق ذكره،ص. 3
 .95ص .، دريد كامل آل شبيب،مرجع سبق ذكره 4
 .94ص. ، ؤيد عبد الرمحن الدوري،مرجع سبق ذكرهومفالح حسن احلسين 5

https://www.merriam-webster.com/dictionary/credit
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املودعني،وهلذه  لعملة من قبلواشكل هذه الفقرات خط الدفاع األول للبنك اجتاه سحوبات الودائع وت
السيولة العالية لالحتياطات الرئيسية تكلفة، تتمثل يف عدم حصول البنك على فائدة عليها، و ميكن 

 1تقسيمها حسب أمهيتها إىل ما يلي:
هي تلك االحتياطات اليت يطلب البنك املركزي من البنوك التجارية االحتفاظ هبا  االحتياطات القانونية: -

 قق عملية االحتفاظ هبا الفوائد اآلتية:وحتكنسبة معينة من ودائعها 
  حملافظة على سالمة املركز التنافسي له و ذلك من خالل تأدية واتعد عامال واقيا لسيولة البنك

 اعيد االستحقاق املتفق عليها؛االلتزامات املرتتبة عليه يف مو 
  لزبائن بقدرة البنك يف احملافظة على أموال املودعني و عدم واتعزيز ثقة السلطات الرقابية

 املغاالة يف توظيفها؛
قومي مدى كفاءة وتملصريف لتقييم واملالية والسلطات الرقابية واكما أن هناك طرق متعددة يستخدمها البنك املركزي 

دى وم        التشريعات هو ذلك للتأكد من سالمة التقييد هبذ، جمال إدارة االحتياطات القانونية إدارة البنوك يف
غري أن االحتفاظ به من شأنه أن يكلف ، ن أبرز هذه الطرق املستخدمة طريقة املتوسط األسبوعيومااللتزام هبا 

 2البنك تكلفة تؤثر سلبا على رحبيته.
ليت ميكن توظيفها يف أنشطة استثمارية وااألموال النقدية و شبه النقدية  :متثل جمموعاالحتياطات العاملة -

ألجنبية و ميكن واقراضية متعددة كما أن هناك من يعتربها متثل فقط األموال النقدية بالعملة احمللية وا
 :حتديد مكونات هذه االحتياطات على مستوى البنك الواحد أو على مستوى اجلهاز املصريف ككل

 توى البنك الواحد:النقد يف الصندوق+احلساب اجلاري لدى البنك املركزي+الودائع لدى على مس
 البنوك التجارية األخرى+الصكوك برسم التحصيل+الودائع لدى املصارف األجنبية يف اخلارج؛

  على مستوى اجلهاز املصريف ككل:النقد يف الصندوق لدى البنك املركزي+الودائع لدى البنوك
 مد من الودائع لدى البنك املركزي.اجمل–األجنبية 

 ثانيا:إدارة االحتياطات الثانوية:
ألوراق التجارية املخصومة واهي عبارة عن استثمارات إيرادية قصرية األجل و غالبا ما تشتمل كل األوراق املالية 

قق بعض وحتا تساهم يف تدعيم االحتياطات األولية حيث إهنليت ميكن حتويلها إىل نقد سائل عند احلاجة، وا
                                                           

 .181،ص.2000، 1دار احلامد،األردن، ط، ألسواق الماليةوالمصارف واالنقود عبد سيد علي و نزار سعد الدين العبسي،1
2
Henni Van Greuming & Sonja Brajovic Baratanovic , op cite , P.118. 
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حيث يلزم البنك املركزي البنوك أحيانا ؛األرباح للبنك كما أن جزءا منها يدخل ضمن إطار االحتياطات القانونية
بإقراض مؤسسات الدولة من خالل شراء السندات احلكومية و حواالت اخلزينة فهي متثل دينا على الدولة لتغطية 

 1ذا ما يعرف مبسك الدين العام.وهاحلاصل يف ميزانيتها العجز 
 الفرع الثالث:مؤشرات تقييم كفاءة إدارة السيولة

ميكن تقييم كفاءة إدارة السيولة عرب مؤشرات السيولة، باعتبارها مقياس لقدرة البنك على حتويل األصول إىل نقدية 
  مهها طلبات سحب الودائع   واماته املتنوعة اجتاه العمالء ، لإليفاء بالتزا2بسرعة و بتكلفة أقل إذا استلزم األمر

بني لنا قدرة البنك على الوفاء بااللتزامات قصرية األجل مما لديه من نقدية وت، نح القروض مبختلف أنواعهاوم
 ن أهم االلتزامات قصرية األجل الودائع حتت الطلب، أما األصولوم، صول أخرى سريعة التحويل إىل نقديةواأ

سريعة التحول إىل نقدية فمن أبرزها الودائع لدى البنوك األخرى و فائض االحتياطي القانوين املودع لدى البنك 
اليت ميكن حتويلها إىل نقدية فورا و بدون  الحتياطي الثانوي املتمثل يف أوراق مالية قصرية األجلوااملركزي، 
ن إدارة السيولة هتدف إىل أن يكون البنك دائما جاهزا ملقابلة التدفقات اخلارجية دون احلاجة إىل واخسائر، 

لتدفقات النقدية واتصفية بعض االستثمارات، أي أن إدارة السيولة الفعالة تتطلب حتديد مصادر التمويل الداخلة 
 3عرفة مداخل التعارض بينها.ومألمان والرحبية وااخلارجة، ومعرفة طبيعة التعارض بني السيولة 

 قاس نسبة السيولة يف البنك من خالل جمموعة من املؤشرات أمهها مايلي:وت
 نسبة االحتياطي القانوني: -1
ليت واإلجباري النسبة اليت يتم حساهبا طبقا لتعليمات البنك املركزي واملقصود بنسبة االحتياطي القانوين أوا

ثل نسبة ومت، بأرصدة دائنة بدون فوائد بنسبة معينة مبا لديه من ودائعتلزم البنك التجاري بأن حيتفظ لديه 
ليت وااالحتياطي العالقة بني األرصدة لدى البنك املركزي و بعض بنود اخلصوم املكونة مليزانية البنك التجاري 

 تتضح من خالل املعادلة التالية:
/قيمة إجمالي الودائع بالعملة (=)األرصدة النقدية لدى البنك %نسبة االحتياطي القانوني)
 100(×المحلية+االلتزامات األخرى 

                                                           
 .96.ؤيد عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره،صومفالح حسن احلسين  1

2
Ali Sulteman ALSHATTI  , The effect of the liquidity management on profutability in the 

Jordanian commercial banks  ,  Internationa Journal of Business and Management  , Vol.10  , NO 
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شمل االلتزامات وت، عترب هذه النسبة مبثابة ضمان للبنوك التجارية للحصول على السيولة الالزمة يف وقت احلاجةوت
وفاء هبا إما األخرى يف مقام هذه النسبة على التزامات تقرتب من صفة الودائع حيث يتعني على البنك املركزي ال

تمثل يف الشيكات و حواالت  و خطابات اعتمادية دورية مستحقة الدفع،باإلضافة إىل وتحاال أو يف وقت قريب 
و قد يلجأ إىل تغيريها تبعا لظروف ، وهذه النسبة حيددها جملس إدارة البنك املركزي، األرصدة املستحقة للبنوك

 1البلد االقتصادية.
، إليداعوار الرصيد النقدي يف البنك التجاري بعمليات السحب يتأثنسبة الرصيد النقدي: -

و      ، ونظرا الختالف الظروف اليت تتحكم يف كل من هذين التيارين فإهنما عادة ال يتعادالن
ا يهم املسؤولني يف هذه وم، يرتتب على ذلك تغيري يف حجم الرصيد النقدي للبنك التجاري

د النقدي بل التغري يف نسبته كمعيار ملعرفة سيولة البنك احلالة ليس التغري  يف حجم الرصي
تأثر هذه النسبة بعدة عوامل إجيابيا أو سلبيا و ميكن حتسني نسبة الرصيد النقدي وت، التجاري

 :2من خالل ما يلي
 ملنظمات؛واإيداع نقود جديدة من جانب األفراد  -
 ملتعاملني؛واسداد قروض سبق أن أقرضها البنك للعمالء  -
 اإلقرتاض من املركزي بضمان أوراق مالية مثال؛ -
 ؛زيادة رأس مال البنك يف شكل نقدي و ليس عن طريق جتميد االحتياطات -
 وجود رصيد دائن للبنك لدى باقي البنوك نتيجة لعملية املقاصة. -

الرصيد  سب نسةوحتلعكس أي أن نسبة الرصيد النقدي تنخفض عندما تأخذ العوامل السابقة الصورة العكسية وا
 3النقدي من خالل املعادلة التالية:

 100(×نقد في الصندوق+نقد لدى البنك المركزي+أرصدة سائلة أخرى/اجمالي الودائع نسبة الرصيد النقدي=)

 نسبة السيولة القانونية: -2
لسلفيات لدى العمالء وفقا لتواريخ واعرب هذه النسبة على مقدرة البنك التجاري على حتصيل القروض وت

لذلك ، نح قروض و سلفيات جديدةوملتواؤم بني حتصيل هذه القروض وااستحقاقها بدون خسارة يف القيمة 
                                                           

 .195،ص.2002، 1لتوزيع،عمان،ط والنشر وادار الفكر للطباعة إدارة المصارف،رضا صاحب أبو محد، 1
 .169،ص.2003لتوزيع،اجلزائر،وا،هباء،الدين للنشر لمصرفيوااالقتصاد النقدي حممد سحنون،2
 . 269ص .، 1993الفكر،مصر، دار، االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي،3
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ستبعاد من يتضح عدم قدرته على اسرتداد القرض من واليل موقف العمالء وحتيتوجب على البنك دراسة 
إليداع و  واراقبة عمليات السحب ومالت السابقة مع العمالء هذه النسبة و يتم ذلك من خالل دراسة التعام

 عديلها إذا اقتضت الضرورة.وتكذلك مراقبة مركز العميل بصفة دورية حىت ميكن تقييم سياسة االئتمان 
تقييم  و بالتايلستخداما يف جمال تقييم كفاية إدارة السيولة واعترب هذه النسبة أكثر نسب السيولة موضوعية وت

حيث حتدد للبنك نسبة السيولة اليت ، ،باعتبارها مقياس ملقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته اجلارية1السيولة  خماطر
 ي نسبة مركبة كما يلي:وهجيب أن حيتفظ هبا 

=)مجموع األصول شديدة السيولة/إجمالي الودائع+مبالغ مقترضة من البنك %نسبة السيولة القانونية
دورية مستحقة  اعتمادالمركزي+مبالغ مستحقة للبنوك األخرى+شيكات و حواالت و خطابات 

 100×الدفع(
حلصول بضماهنا واثل جمموع األصول شديدة السيولة ملختلف العناصر اليت ميكن حتويلها إىل نقد بسرعة أومت
 2شمل:وتقابلها على النقد من البنك املركزي ومأ

 الذهب؛ -
 وراق مالية و عمالت أجنبية حتت التحصيل؛واشيكات و حواالت و كوبونات  -
 ؛نات اخلزينةذيأ -
 خلارج خالل ثالثة أشهر؛واأوراق جتارية خمصوصة تستحق الدفع يف الداخل أ -
 ألوراق املضمونة منها؛وااألوراق احلكومية أ -
على البنك و خبصم من جمموع األصول السابقة القروض اليت حصل عليها البنك بضمان هذه  املستحق -

 األخرى. هليةاتوالبنوك التجارية وااألوراق من البنك املركزي 
حيث يشمل على التزامات أخرى تتمثل يف ، ن مقام نسبة السيولة أكرب من مقام نسبة الرصيد النقديواهذا 

وهناك من يطرح من جمموع ، خطابات الضمان املصدرة و كمبياالت املراسلني املقبولةالقيمة غري املغطاة من 
عناصر مقام نسبة السيولة املبالغ الواجب استنزاهلا من األرصدة املستحقة للبنوك )رصيد عمليات املقاصة مع 

 3البنوك احمللية(.
                                                           

 .196محد،مرجع سبق ذكره، ص.وارضا صاحب أب 1
 .106رايس حدة،مرجع سبق ذكره،ص. 2
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 نسبة السيولة التجارية: -3
ه باإلضافة إىل النسب اليت يلزم القانون التمسك هبا فإن البنوك عادة ما حتتفظ لديها نسبة ممن حيث إن

ي النقد و شبه النقد وهالنقدية تسمى نسبة السيولة التجارية يتم حساهبا بقسمة األصول السائلة يف البنك 
 1سب كما يلي:وحتأصوله السائلة بني قدرة البنك على تسديد التزاماته من وتاملتاح إىل إمجايل املطلوبات 

 100×السيولة التجارية=)النقد و شبه النقد المتاح/إجمالي األصول(
 إمجايل املطلوبات هي:

 إمجايل الودائع؛ -
 األرصدة الدائنة؛ -
 أرصدة البنوك األخرى لدى البنك؛ -
 احلواالت الواردة؛ -
 لبنك املركزي؛واالقروض من البنوك التجارية  -
 ن ضمنها التأمينات.مو أية التزامات أخرى  -

ذا ما قمنا به يف اجلانب التطبيقي وه، و يستدل هبذه املؤشرات باإلضافة إىل غريها يف قياس خماطر السيولة
للدراسة أين استعملنا كل من نسبة الرصيد النقدي و نسبة السيولة القانونية،باإلضافة إىل ثالثة نسب أخرى، 

 الدراسة.لسيولة للبنوك حمل اخماطر  من أجل قياس
 دواتها:واهم تقنياتها واالمطلب الثالث:مداخل تقنيات إدارة السيولة في البنوك التقليدية 

تتبىن البنوك أحد مداخل إدارة سيولتها مبا يالئم و يوائم خصوصية البنك، و وفق ما يتيحه السوق النقدي 
 قنيات.وتمن أدوات 

 األول:مداخل إدارة السيولة في البنوك التقليدية الفرع
األمثل إما من خالل إدارة سيولة  رسم توضيحيإن املتعارف عليه أن البنوك تسعى جاهدة إلدارة سيولتها ب

 إلدارة املتوازنة للسيولة.وادارة سيولة املطلوبات أوااملوجودات أ

                                                           
 .103مرجع سبق ذكره،ص.، دريد كامل آل شبيب1
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 أوال:إدارة سيولة الموجودات:
اده يف إدارة السيولة تعتمد على تنويع موجودات البنك هبدف احلفاظ على السيولة تعترب أول مدخل مت اعتم

ستوى األصول وموافر االئتمان وتهتتم بضبط األسعار ، يف مواجهة التحوالت يف ودائع العمالء و سلوكياهتم
 1السائلة لديها.

سواءا كان هذا النقد موجودا يف خزائنه نا تسعى إدارة البنك إىل مقابلة احتياجات املودعني إىل نقد حاضر وه
ودعا لدى البنوك األخرى، أو يستطيع احلصول عليه يف احلال عن طريق حتويل بعض أصوله إىل نقد ومأ

 2حاضر دون خسارة.
الكيه أن ال تتعرض موجوداته ومن هذا املنطلق فإن إدارة السيولة عليها أن تدرك أن من مصلحة البنك وم 

يح أن البنك قادر على حتويل بعض موجوداته إىل أموال سائلة إذا اضطر لذلك، إال أنه سوف صح، إىل االنتهاك
قيق خسارة جراء ذلك ال يدل على اإلدارة املصرفية وحتحيصل على حساب مصلحة البنك،ألن حتقيق سيولة 

 3لسليمة.والفاعلة واالكفؤة 
 ثانيا:إدارة سيولة المطلوبات:
ليت متثل التزامات على وايل ميزانيتها بأقل تكلفة ممكنة بالبحث عن مصادر مالية، حيث تسعى إدارة البنك لتمو 

البنك ال يضيع فرصة اقرتاض عميل بإصدار شهادة اإليداع لتأمني  حيث إن، لسيولةواالبنوك لتقوية االحتياطي 
ية لتغطية نسبة و كذلك احلال حني وجود عجز سيولة نقدية غري كاف، التمويل الالزم إلقراض هذا العميل

كثر حبسب حالة وا فإن البنوك تقوم باالقرتاض من البنوك بسعر االقرتاض املصريف لليلة أ، االحتياطي اإللزامي
 . لعجز لنسبة االحتياطي اإللزاميواالفائض أ

وراق مالية واكما يعتمد البنك أساسا على حتويل أصوله السائلة ذات العوائد املنخفضة إىل قروض عالية العوائد 
 و بالتايلعرض أسعار الفائدة الرتفاع مفاجئ وت، الذي يرتبص بإدارة هذه املطلوباتطويلة األجل، لكن اخلطر 

 مذا ما يؤدي الستمرار ارتفاعها. حيث إذا قاوهترتفع تكلفة سعر الفائدة كنتيجة للبحث عن التمويل املستقر 
الفائدة إىل مطلوبات حساسة لسعر الفائدة مما يؤدي البنك بتحويل أصوله السائلة األقل حساسية لسعر 

                                                           
 .603.،ص2005،، ب ط،الدار اجلامعية،االسكندرية،مصرحوكمة الشركاتطارق عبد العال محاد،1
 .113.،ص1984،دار النهضة العربية،بريوت،ب ط،لبنوكواالنقود صبحي تادرس قريضة،2
، 2013، دار اليازوري،عمان، ثرها على األداء المالي للمصارف التجاريةوااستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية صادق راشد الشمري،3
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مما يضطر أحيانا بالبنك للبيع اجلربي ، الحتياطات كافيةواالخنفاض هامش الربح و قد ال يكون رأس املال 
 ألصوله الثابتة من أجل التقليل من االحتياجات الدائمة للسيولة.

لذي واتياجات السيولة مبدى توفر التمويل اخلارجي صعب نقطة يف إدارة سيولة املطلوبات عندما ترتبط احوا
ملالءة املالية للبنك واالظروف االقتصادية  ، يصعب التنبؤ به الرتباطه بعدة عوامل كالسياسة النقدية للبنك املركزي

 1و عمق و شفافية السوق النقدي. 
البنك من قبل هيةة إدارة  و ألمهية إدارة املطلوبات، أصبحت معظم البنوك تقوم بإدارة جانيب ميزانية

 2ذا ما سنتناوله يف العنصر املوايل.وهاملوجودات/مطلوبات 
 ثالثا:اإلدارة المتوازنة:

دخل إدارة وممدخل اإلدارة املتوازنة للسيولة ميثل نقاط االلتقاء بني بني مدخل إدارة سيولة املوجودات  حيث إن
حيث تسعى إدارة البنك إىل إدارة املوجودات املغلة للدخل )كالقروض(، و غري املغلة للدخل ، سيولة املطلوبات

ن جهة أخرى تسعى لتمنية مصادر متويل البنك لغرض اإليفاء ومألصول الثابتة(من جهة، وا)كاألرصدة النقدية 
لبنك البحث عن مصادر أموال بالتزاماته و نظرا لالستقرار النسيب يف عمليات جذب الودائع التقليدية، فعلى ا

جديدة،فقد يعتمد على تنمية الودائع األساسية من العمالء من خالل املنافسة السعرية و غري السعرية و قد يكون 
عرفة اجتاهات وموليد الودائع املشتقة من خالل متابعة العمالء وتألجنيب واجذب الودائع من السوق احمللي أ

األموال املقرضة إىل العمالء من املستفيدين منها عرب آليات عمل تنافسية و  لعمل على جذب نفسوااملقرتضني 
للذين يقفان  واخماطرة مبعىن أن توافق بني أهم بعدين أساسيني،-و لقد جاءت أساسا لتدعم الثنائية رحبية3حوافز،

 4وراء كل القرارات املالية.

                                                           
1
Prio Darma Wan ,Evaluation of Bank Liquidity using Gap-Analysing Case Study of 

Indonesia Islamic Banks, Journal of Economics and Susainable Devolopement,ISSN2222-

1702,Vol 5,No 16,2014 ,p p:59-60. 
اإلسالمية)دراسة تحليلية تطبيقية لمصارف واإدارة الموجودات/المطلوبات لدى المصارف التقليدية عمر حممد فهد وشيخ عثمان،2

 .26-25:،ص ص2009،أطروحة دكتوراه مصارف،جامعة دمشق،اجلمهورية العربية السورية،مقارنة(
 .152دريد كامل آل شبيب،مرجع سبق ذكره،ص.3

4
Sylvie de Coussergues & Gautier Bourdeaux , Gestion de le banque(diagnostic a la strtégie), 

7
em

 édition, DUNOD,Paris, 2013,p.211. 
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 تقليديةدوات إدارة السيولة في البنوك الواالفرع الثاني:تقنيات 
وقيت وتحيث ينبغي التنبؤ حبجم ، ملتابعةوالتخطيط واتعمل إدارة السيولة وفق آليات معينة يف مقدمتها التنبؤ 

لكشف مبكرا عن احتمال حدوث عجز أو فائض يف الرصيد النقدي مما يسمح واالتدفقات النقدية املستقبلية 
 نذكر منها: لفائض النقديواباختاذ إجراءات من شأهنا معاجلة العجز أ

 إلضافة(إلى رصيد البنك لدى البنك المركزي:واالسحب)أ -1
حيث عندما يتنبأ البنك حبدوث العجز يف السيولة ميكن له مواجهته من خالل سحب جزء من ودائعه 

أما ، ذا اإلجراء تسمح به جل البنوك املركزيةوهاحملتفظ هبا لدى البنك املركزي ألغراض االحتياطي القانوين، 
مت التنبؤ بالعكس أي حدوث فائض يف النقدية فقد يقوم باإلضافة ذلك الفائض إىل رصيده لدى البنك إذا 

 املركزي؛
 قراض(من باقي البنوك:وااالقتراض)أ -2

لعكس وارد فقد يقوم هو كذلك بإقراضها واحيث قد يلجأ يف حالة العجز إىل االقرتاض من البنوك األخرى 
 يف حالة الفائض؛

 م االستثمارات في القروض:تخفيض)زيادة(حج -3
حيث قد يقوم ببيع بعض القروض إىل طرف آخر )بنك،شركة أو فرد(ملواجهة وضعه العاجز عن تلبية 

أما يف حالة وجود ، غري أن هذه اإلجراء من شأنه أن يعرض البنك خلسائر يف رأس ماله، احتياجات السيولة
 ؛1فائض فيمكن للبنك استخدامه يف متويل قرض جديد 

 ع)أو شراء(األوراق المالية:بي -4
حيث عادة ما حيتفظ البنك بأوراق مالية قصرية األجل بدافع احليطة، فعندما يواجه البنك سحوبات نقدية 

غطية هذه السحوبات، أما عندا يتوفر للبنك فائض يف وتغري متوقعة، فإنه يلجأ إىل بيع جزء من هذه األوراق 
الية حتقق من ورائها عوائد بدال من االحتفاظ هبا كسيولة وماق جتارية ستثماره يف شراء أور السيولة فيمكنه ا
 ه من شأن هذه العوائد أن تدعم االحتياطات األولية للبنك؛حيث إن، نقدية بدون عوائد

                                                           
 .97،ص.2002، 1لنشر،عمان،طوا،دار الفكر للطباعة إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصررضا آل علي و صاحب أبو محد،1
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 اتفاقيات إعادة الشراء: -5
يف تاريخ حمدد صول قابلة للتسييل بسعر حمدد مع التعهد بشرائها من املشرتي واعرف بأهنا بيع أوراق مالية وت

 1. و سعر حمدد يذكر يف االتفاقية
فإذا كان يف حوزة البنك رصيد نقدي يتنبأ بعدم احلاجة إليه ملدة قصرية، فإنه يستطيع استخدام هذا الفائض 

نات خزانة من بنك لديه احلاجة للسيولة، و يف الوقت نفسه يتم االتفاق على أن يقوم هذا ذيالنقدي يف شراء أ
 2نات بسعر أعلى بقليل من سعر الشراء يف موعد مستقبلي حمدد.ذية شراء هذه األالبنك بإعاد

 المبحث الثالث:إدارة مخاطر السيولة في البنوك التقليدية
نه يتعامل بأموال املودعني وا ال سيماي ليست باألمر اهلني وهتقع على عاتق البنك مسؤولية إدارة خماطر السيولة، 

 . عرضة ملخاطر السيولةوماملعرضة للسحب يف أي وقت 
 المطلب األول:مفاهيم حول مخاطر السيولة

 إن إدارة أي نوع من أنواع املخاطر يتطلب التعرف أوال على هذا اخلطر،أسبابه و كذا كيفية قياسه.
 الفرع األول:تعريف مخاطر السيولة

ة على أهنا "احتمال عدم قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماهتا عند استحقاقها بسبب عدم حيث تعرف خماطر السيول
 .3ألصول السائلة"واقدرهتا على توفري التمويل الالزم أ

لقيمة السوقية حلقوق امللكية الناجتة عن  الصعوبة اليت واأما خماطر سيولة البنك فهي اآلثار على صايف الدخل 
و يف التوقيت املناسب، فهي تنشأ عن عدم قدرة البنك على 4تواجه البنك يف احلصول على نقدية بتكلفة معقولة 

بالبنك أو بسبب قصور سيولة السوق النقدي  خاصةذا يكون إما مبشاكل وه، 5الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها

                                                           
 الثاين الدويل املؤمتر ، أدوات إدارة مخاطر السيولة و بدائل اتفاقية إعادة الشراء في المؤسسات المالية اإلسالمية، يوسف عبد اهلل الشبيلي1

 2015 جويلية 30-29األردن،، عمان، اإلسالمية املصارف يف السيولة إدارة بعنوان اإلسالمية ملصرفيةوا للمالية
 .112-111:عبد الرزاق بن حبيب و خدجية خاليد،مرجع سبق ذكره، ص ص2
الصناعي يف سورية،حبث منشور يف جملة البنك،دراسة ميدانية يف السيولةأثر المعلومات المحاسبية في فاعلية إدارة مخاطر خرون،وامروان خياطة 3

 .119، ص.2013، 35،اجمللد114العراق،ملحق العدد، تنمية الرافدين
 113،ص2005،،ب ط،منشأة املعارف بالسكندرية،جالل حزي و شركاؤه،مصردارة المخاطر بالبنوكواقياس مسري اخلطيب،4
 .57،ص.2011، 1وزعون، األردن،ط ومزمزم ناشرون بنوك،إدارة الحممد أمحد عبد النيب،5
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كون خماطر السيولة أعظم عندما ال يستطيع البنك االستجابة لطلبات قروض وت، 1يف أوقات األزمات سيماال 
و عادة ما حتدث عندما تكون ، و ال يستطيع  الوصول إىل مصادر جديدة للنقد، جديدة أو سحوبات الودائع

، دفقات النقدية غري املتوقعة إىل اخلارجلتواقيم األصول قصرية األجل غري كافية ملقابلة املطلوبات قصرية األجل، أ
كما أن ،  و يف هذا املنطلق تكون السيولة هي احتياطي األمان الذي يساعد يف كسب الوقت يف الظروف الصعبة

ا ترتبط بالقدرة على تدبري األموال بتكلفة حيث إهن، خماطر السيولة تعين أيضا مواجهة صعوبات يف تدبري األموال
ثل هذه وم، 2متويل ناجتة عن حدث غري متوقع يؤثر على قدرة البنك يف احلصول على متويل معقولة، أي أزمة 

 القدرة هي يف الواقع حمصلة نوعني من العوامل يتفاعالن معا لتقرير ظروف التمويل مها:
 ليت تتفاوت مبرور الزمن؛واالسيولة السوقية  -
 سيولة البنك. -

و يكون لسيولة السوق تأثري على ، ص زائل أو عابر يف سيولة السوقو ميكن أن تزداد تكلفة السيولة نتيجة لنق
شمل مؤشرات سيولة السوق،حجم املعامالت،مستوى أسعار الفائدة    وتتكلفة األموال بالنسبة لكل املتعاملني 

 لصعوبات اليت تواجه طرف عند إجياد طرف مقابل يف املعاملة.واقلباهتا، وت
، ستقرارها مبرور الزمنواأيضا تتوقف سهولة الوصول إىل األموال على خصائص البنك، مثل احتياجاته التمويلية 

دى قدرته على الوفاء بالتزاماته احلالية، و كل اخلصائص اليت تعدل وماملوقف  االئتماين للبنك و وضعه املايل 
ماين للبنك من شأنه أن جيعل التمويل مكلفا بدرجة تدهور إدراك املوقف االئت حيث إن، صورة البنك يف السوق

تكررا أو فجأة يصاب بتقلبات  غري متوقعة، فإن إدراك ومذا أصبح تدبري األموال بواسطة البنك مهما واأكرب، 
 .3السوق سوف يكون سلبيا

                                                           
1
Yoram LandsKroner & Jakob Parosh , Liquidity Risk Management Stucture and Competition 

in Banking,THE CAPCObInstutution Journal of Financial Transformation , Vol33,12,2011, 

P.114. 
2
Adeusuu Stephen Oluwafini, Risk Management and Financial Performance of Banks in 

Nigeria, ISRJ of Bisiness and Management (IOSR-JBM)  , ISSN2278-487X, 

Vol14,ISSU6,Nov-Dec 2013,p.54. 
، 2007املصرفية،تونس،يونيو،،ورشة عمل منهجية تقييم السالمة -المخاطر المصرفية-االتجاهات الحديثة في إدارة األزماتعمرو حامد،3

 .119-118ص.
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خماطر نقص السيولة  ال سيما، ن هنا ميكن أن نستنتج أن أي بنك ميكن أن يكون عرضة ملخاطر السيولةوم
ليت ال تؤثر سلبا على رحبيته من واعندما يتعذر عليه توفري التمويل املناسب يف الوقت املالئم و بالتكلفة املعقولة 

 و مبا يضمن مالءته و مسعته من جهة أخرى.  جهة 
 الفرع الثاني:أسباب مخاطر السيولة:

 1و ميكن أن نعدد أهم أسباب خماطر السيولة يف:
 تتعلق بمدى صعوبة تسييل األصول المتداولة: أسباب -
ازدياد حاالت السحب و باألخص املبالغ الكبرية، مما يدفع البنك لتسييل بعض أصوله بقيمة أقل من  -

 فاء بتلك االلتزامات، مما يؤثر على رحبيته إلجباره على هذا التسييل الفوري.و قيمتها الدفرتية وال
 تتعلق بجانبي نطاق الميزانية: أسباب -
جانب االلتزامات مبعىن عند ازدياد طلبات سحب املودعني ألرصدهتم فقد يضطر البنك يف ذلك حلاجته  -

أو إلصدار املزيد من ، لتوفري النقدية الضخمة مما يلزمه االقرتاض بتكلفة إضافية من البنوك األخرى
 األوراق املالية كالسندات؛

ليت مبجرد قيام العميل والضمان اليت تتم خارج امليزانية وادمة خطابات االعتماد جانب األصول:حيث خ -
ليت تتسبب يف دفع البنك وا، باالقرتاض مبوجبها تتحول لقروض فعلية تظهر بامليزانية،فتنشأ خماطر السيولة

 للبيع القهري ألصوله بقيمة اقل من قيمتها الواجبة لتوفري السيولة.
ف تواريخ االستحقاق:فالبنك الذي يقرض ودائع ملدة سنة مربوطة ألجل ثالثة أسباب تتعلق باختال -

شهور سوف يواجه مشكلة سيولة مدهتا تسعة شهور إذا مل حيصل على ودائع أخرى خالل التسعة 
 شهور القادمة تغطي قيمة املبلغ الذي مت اقراضه؛

لتدفقات النقدية اخلارجة من كل وااخلة أسباب تتعلق بعدم التطابق يف التدفقات النقدية بني القيمة الد -
 2عمله.

ألزمات احلادة يف واأسباب ناجتة عن التعرض املفاجئ لبعض العوامل اخلارجية مثل الركود االقتصادي  -
 3لتغريات السياسية.واأسواق األموال 

                                                           
 .93صادق راشد الشمري،مرجع سبق ذكره،ص .1
 .246،ص.2،2012،دار املسرية،عمان،ط إدارة المخاطرخرون،واشقريي نوري موسى 2
 .113لتجارة،مصر،ص.وا،اجمللة العلمية لالقتصاد لحد منهاواإدارة المخاطر المالية شيماء عبد الناصر السيد غنيم،3
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 الفرع الثالث:قياس مخاطر السيولة
 1ي:وهلدى البنوك لقياس خمطر السيولة  هناك أربعة أساليب مستخدمة

لتزامات واوهي أسلوب يعتمد على إعداد قائمة تظهر مصادر أسلوب قائمة السيولة الصافية: - أ
السيولة يف البنك و يندرج حتت مصادر السيولة األصول النقدية و سقوف االقرتاض املتاحة         

لسيولة األموال املقرتضة من السوق النقدي الحتياطي النقدي االضايف،ويندرج حتت استخدامات اوا
اللتزامات من حيث املبالغ وااالختالف بني املصادر  حيث إنألموال املقرتضة من البنك املركزي،وا
يف  ال سيمالذي تعتمده الكثري من البنوك واواريخ االستحقاق يشكل ما يعرف بفجوة السيولة، وت

 2ارهتا ملخاطر السيولة.الواليات املتحدة األمريكية و كندا يف إد
ؤشرات السيولة للبنك مع ومو يعتمد على مقارنة نسب :أسلوب المقارنة بالمؤسسات المماثلة - ب

ومن أهم هذه املؤشرات نسبة القروض إىل ، النتشار اجلغرايفواالبنوك املتشاهبة معه من حيث احلجم 
ا يف حكمه إىل جمموع ومؤشر النقد ومالودائع و نسبة األموال املقرتضة إىل إمجايل املوجودات 

 ؛، حيث اعتمدنا على هذا األسلوب يف دراستنا هذهاملوجودات
سلوب موصى به من قبل بنك التسويات الدولية و يعتمد واوهأسلوب بنك التسويات الدولية: - ت

حيث تصدر البنوك املركزية تعليمات ، ليل السيناريوهاتوحتبشكل أساسي على سلم االستحقاق 
 و يشمل:، 3خلارجة واباحتساب سيولة البنك أي استحقاقات التدفقات النقدية الداخلة تتعلق 

 ي فةات زمنية تضم:وهاملختلفة  االستحقاقخلارجة لكافة فرتات واحتديد كافة التدفقات النقدية الداخلة  -
 (أيام7من يوم واحد إىل غاية ):الفةة األوىل 
 ( أيام و لغاية شهر واحد8من ) الفةة الثانية 
 ( أشهر3الفةة الثالثة من شهر و لغاية) 
 ( أشهر6(أشهر و لغاية )3الفةة الرابعة من أكثر من) 

                                                           
العدد اخلامس ، العراق، ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصاديةإدارة مخاطر السيولة في البنوك العاملة في األردننان شاهر األعرج،عد1
 .115،ص.2010لعشرون،وا

2
Sam Srinivauluu , Gap Analysis , Euromoey Istitutional Investor PLC , London ,P.4. 

ثره على توظيف األموال"دراسة تحليلية لتعليمات البنك وارقابة البنك المركزي على سيولة المصارف اإلسالمية حسني حممود مسحان، 3
 2015جويلية 30-29عمان األردن،، ملصرفية اإلسالمية بعنوان إدارة السيولة يف املصارف اإلسالميةوااملؤمتر الدويل الثاين  للمالية  ، المركزي"
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 ( أشهر و لغاية سنة6الفةة اخلامسة من أكثر من ) 
 .الفةة السادسة ألكثر من سنة 

على البنك أن يقيم وضع السيولة لديه ن هذا األسلوب ميكن حتديد االحتياجات التمويلية الرتاكمية يوميا و وم
 1من خالل حتليل احلساسية  و كذلك من خالل حتليل السيناريوهات املختلفة.

البنوك اليت تعتمد على األسلوب  حيث إنلفائض في السيولة:وااألسلوب األساسي للعجز  - ث
التقليدي يف إعداد التدفقات النقدية املستقبلية قد تفشل يف مواجهة متطلبات السيولة اليومية ألن 
التدفقات النقدية للفةة الزمنية اليت تزيد عن ثالثني يوما قد ال تساعد البنك عندما حيتاج للنقد 

على األساليب التقليدية يف احتساب التدفقات بسرعة.و لذلك فقد وجدت البنوك أن االعتماد 
سلوب وهوالعجز يف السيولة واالنقدية غري مقيد و جلأت إىل تطوير أسلوب يدعى أسلوب الفائض 

(سنة السابقة يف كثري من البنوك العاملية داخل و خارج الواليات املتحدة 25أخذ فعاليته على مدار)
شمل كافة األصول اليت وتالنقدية و يعتربها خمزنا للسيولة  األمريكية،و يبدأ هذا األسلوب باالصول 

(يوما سواء كان ذلك  ألهنا هي أصال موجودات نقدية أو شبه 30ميكن حتويلها إىل نقد خالل )
ن باإلمكان بيعها مبستوى خسارة منخفض أو ميكن رهنها كضمانة للحصول على النقد وانقدية أ

 ة.(يوما القادم30هنا تستحق خالل )واأ
ملطلوبات يف البنك اإلجابة عليها خبصوص خماطر السيولة واناك مثانية أسةلة جيب على جلنة إدارة املوجودات وه

 2:وهي
 لطوارئ؟واالحتياط واما هو حجم السيولة الذي يتوفر لدى البنك لغايات التشغيل  -1
 ا هي تكلفتها؟ومدى االعتماد على هذه السيولة ومما ه -2
 التشغيلية الذي قد حيتاجه البنك يف األمد القصري و يف األمد الطويل؟ما هو حجم السيولة  -3
لظروف واكيف ميكن أن توفر احتياجات البنك من السيولة يف حالة تغري ظروف السوق  -4

 االقتصادية؟

                                                           
 .119شيماء عبد الناصر السيد غنيم، مرجع سبق ذكره،ص. 1

2
Guglielmo R.Michael ,Managing Liquidity Risk: Six ways to strengthen your liquidity risk–

management process, BankAccounting   Finance Journal,p5-8. 
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ألحداث اليت قد تؤثر بشكل واضح على احتياجات البنك التشغيلية من السيولة واما هي األزمات أ -5
 مكانية توفري البنك لالحتياجات النقدية من مصادر الطوارئ؟ؤثر سلبا على إوت

 هل لدى البنك نظام إنذار مبكر كاف ميكنه من اختاذ االجراءات الالزمة قبل حدوث املشكلة ؟ -6
ما هي األفعال اليت على البنك القيام هبا يف حال حدوث أزمة سيولة ؟و ألي فرتة زمنية ميكن للبنك  -7

 طبيعي؟ االستمرار يف العمل بشكل
 دوات مراقبة كافية لضمان تنفيذ اخلطط بنجاح؟واهل لدى البنك اجراءات كافية  -8

ي منها فإن إدارة خماطر السيولة يف البنك وافإذا كانت إدارة البنك غري قادرة على اإلجابة عن األسةلة السابقة أ
 1حباجة إىل تطوير

 المطلب الثاني:مفهوم إدارة مخاطر السيولة
أمهيتها كذا  سنتناول تعريفها و، هداف إدارة خماطر السيولةواملبادئ قبل أن نتطرق   

 هميتهاواالفرع األول:تعريف إدارة مخاطر السيولة 
عن طريق تلك املمارسات اليت تقوم هبا إدارة البنك من أجل ربط 2إدارة خماطر السيولة هي معاجلة املخاطر

حملتملة لتفادي وقوع البنك يف خماطر السيولة.حيث على البنك وااحتياجات السيولة بالبنك مع مصادرها الفعلية أ
أن يدير خماطر السيولة بشكل سليم و مبواضبة تامة و حيافظ على مستوى كاف من السيولة متكنه من التغلب ىل 
سلسلة األحداث الضاغطة،كما أشار دليل جلنة بازل إىل عدد من املتطلبات األساسية للممارسات السليمة يف 

 سنتعرض هلا بنوع من التفصيل يف املطلب املوايل. 3رة خماطر السيولة لدى البنكإدا
ظهر أمهية إدارة خماطر السيولة يف حماولة أي بنك أن حيقق التوازن بني األساسيات الثالثة إلدارة البنك وت
أصحاب  باعتبارهماملودعني  خاصة لسالمة(مبا يرضي مجيع األطراف املتعاملة مع البنك،وواي)السيولة،الربح وه

يف ، لذين يبحثون عن األمان و قدرة البنك على رد أمواهلم يف تواريخ استحقاقهاوااجلزء األكرب من أموال البنك 
 4الك البنك عن حتقيق أقصى ربح من استثمار أمواهلم.ومحني يبحث املسامهون 

                                                           
 .119شيماء عبد الناصر السيد غنيم، مرجع سبق ذكره،ص. 1

2
Frédéric CORDEL, Gestion des risques et contrôle interrne(De la conformité a l'analyse 

décisionelle)  ,  Vuibert,F75006,Paris,2013,P.25. 
  .5.،ص2011،السودان،سبتمرب61جملة املصريف،العددإدارة مخاطر السيولة،ركي،وتحسام الدين نبيل أب3
 .120.،صبق ذكرهخرون،مرجع سوامروان خياطة 4
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ختاذ االجراءات املناسبة عند عدم سيولة األصول وااجلة وميكن القول أن إدارة خماطر السيولة هلا أمهية بالغة يف مع
بالبنك أو صعوبة احلصول على أموال من جهة  اصةأو صعوبة تسييلها من جهة وعدم كفاية حجم األموال اخل

 أخرى.
 الفرع الثاني:أهداف إدارة مخاطر السيولة

 1هتدف إدارة خماطر السيولة إمجاال إىل حتقيق ما يلي:
 لتقيد باملتطلبات القانونية للسلطة النقدية البنك املركزي؛وهواي حتقيق هدف رئيس -
 فيض تكلفة التمويل إىل أدىن حدودها؛وختالبنك باستقطاب أرصدة مستقرة  اسرتاتيجيةجيب أن تقتضي  -
 البنك باقتصار اعتماده على التمويل قصري األجل اسرتاتيجيةكما يتعني أن تقتضي  -
 لنسب احملددة من السلطات النقدية؛واوضع حدود دنيا حلجم السيولة مبا يتالئم و نشاطات البنك  -
 املراجعة الدورية لسياسات السيولة مبا يتناسب مع نشاطات البنك؛ -
 دروسة.وملوصول إىل خماطر مقبولة والسقوف لتقليل خماطر البنك والقواعد واوضع الضوابط  -
يوهات، ألن إدارة خماطر السيولة هتدف يف األساس إىل منع وقوع البنك يف ضرورة اإلملام بكل السينار  -

 2احتياجات سيولة مفاجةة دون توفر حلول فورية هلا.
 

 ألدوات الرئيسية إلدارة مخاطر السيولةواالفرع الثالث:المبادئ األساسية 
 3تنطوي إدارة السيولة يف البنوك على وضع عدة حدود:

 حدود الزيادة الرتاكمية لاللتزامات املستحقة على األصول يف املدى القصري؛ -
 حدود االعتماد على التمويل قصري األجل؛ -
املتطلبات القانونية مثل االحتفاظ على احلد األدىن من نسبة أدوات الدين العام إىل الودائع بالعملة احمللية  -

 ؛م االستحقاقاتاللتزام بنسب الفجوات املقررة وفقا لنظام سلوا
 يرفع تقرير بالوضع العام للسيولة بصفة دورية كأحد االلتزامات اليت يفرضها البنك املركزي؛ -

                                                           
 .212،ص.ذكره مسري اخلطيب،مرجع سبق    -انظر كل من:1

 .6ركي،مرجع سبق ذكره،ص.وتحسام الدين نبيل أب -
2
Leonard Matz & Peter Neu,Liquidity Risk Measurement and Management,John Wiley & 

Sons Asia Pte Ltd,Singapore ,2007,p.63 
 .213.،صبق ذكرهمسري اخلطيب،مرجع س3
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اللتزامات، كما جيب أن حتوي حمفظة البنك على واال بد من مراقبة استحقاقات كافة فةات األصول  -
 1أصول ذات جودة عالية مع ضرورة توفر سوق نقدي عميق.

ات املصرفية احلديثة فقد قامت السلطات النقدية الرقابية يف الدول املتقدمة مبطالبة البنوك لديها هذا و وفقا للتطور 
حلد من أية مشاكل تتعرض وادارة خماطر السيولة واباتباع أسلوب حديث لقياس نسب السيولة لديها هبدف قياس 

 املوايل.ذا ما سنتناوله يف املطلب وههلا البنوك نتيجة لتعرضها ملشاكل سيولة 
 المطلب الثالث:إدارة مخاطر السيولة و لجنة بازل

 هم اتفاقياتهاواالفرع األول:لجنة بازل 
و ملواجهتها ، عرضها للخسائر بسبب توظيف أمواهلاوتبازدياد العوملة ازدادت حدة املخاطر اليت تواجه البنوك 

 .إلشراف عليهوا دارة العمل املصريفواوجب االهتمام هبذه املخاطر فجاءت جلنة بازل لوضع معايري قياس 
 أوال:التعريف بلجنة بازل 

قطاع البنوك فقد حرصت جمموعة  ال سيماو ، إدراكا من الدول الصناعية الكربى ألمهية و خطورة القطاع املايل
بعد توايل األزمات املالية  ال سيماالدول العشرعلى تشكيل جلنة يف إطار بنك التسويات الدولية للرقابة على البنوك 

ي مقر بنك التسويات الدولية  وه،حيث تأسست جلنة بازل يف مدينة بال السويسرية 1974لبنكية مع هناية عام وا
و يكون متثيل تلك الدول يف ، تقابل بانتظاموتتشكل من حوايل ثالثني جمموعة عمل مهنية و محلة أسهم وت

 2. نها مع السلطة املسؤولة رمسيا على اإلشراف عن العمل البنكياللجنة من خالل البنك املركزي لكل م
لذلك فهي ال متلك ، و ال متلك اللجنة أي سلطة إشرافية رمسية تتخطى احلدود القومية كما أن نتائجها غري ملزمة

رشادات و بيانات تفصيلية ألجل التنبؤ واقوم اللجنة فقط بصياغة معايري رقابية بنطاق واسع وتأي قوة قانونية،
قوم السلطات اإلشرافية كل على حدة بأخذ اخلطوات الالزمة لتنفيذه و هبذه الطريقة وتبالتطبيق األفضل هلا 

عايري مشرتكة بدون حماولة اإلسهاب يف توحيد تقنيات اإلشرافية ومتشجع اللجنة على التقارب حنو طرق مشرتكة 
اول احلصول وحتالبنوك املركزية جملموعة العشر دول  مديريلجنة.كما تقوم اللجنة بإبالغ للبلدان األعضاء يف ال

 3دف هذه اللجنة إىل ما يلي:وهت. على تأييدهم ملبادرهتا الرئيسية

                                                           
1
Avinash D.Persaud, Liquidity Black Holes,RISK BOOKS,British,2013,p.76. 

 34،ص.2004،صندوق النقد العريب،أبوظيب،لدول الناميةوا IIالمالمح األساسية التفاق بازل، جاسم املناعي- 2
،جامعة لتحوالت االقتصاديةواالملتقى الوطني األول حول المنظومة البنكية الجزائرية ، تفاقيات بازلوا_سليمان ناصر،النظام البنكي اجلزائري  3

 .287،ص.2004الشلف،اجلزائر، ديسمرب
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لبنكي:وأهم ما مت اختاذه يف هذا الصدد إصدار جلنة بازل للرقابة على البنوك واتقوية و دعم القطاع املايل  -
 ية للرقابة البنكية الفعالة.األسس احملور 

توفر املعلومات  حيث إن، إلفصاح دورا هاما يف انضباط السوقواحتقيق الشفافية:تلعب الشفافية  -
الضرورية و يف الوقت املناسب تساعد املتعاملني يف األسواق املالية على اختاذ القرارات االستثمارية 

 السليمة.
يتعلق بفتح السوق املالية للدولة و قابلية العملة الوطنية  قضايا حترير حساب رأس املال و خصوصا ما -

 للتحويل.
حدوث األزمات املالية عن طريق أنظمة التأمني على الودائع و محاية  عإشراك القطاع اخلاص يف من -

 املودعني الضمين.
 :1975 ملعايري املتتالية منذ عامواو لتحقيق األهداف السابقة أصدرت اللجنة العديد من القرارات 

نشاء معايري إشرافية ثابتة عامليا بالتعاون مع العديد واحتركت اللجنة مبزيد من احلماسة حن 1977ففي عام  -
وصلت اللجنة إىل تطوير جمموعة من املبادئ األساسية وتمن السلطات اإلشرافية من خارج األعضاء 

 م اإلشرايف الفعال.ليت أمنت خمططا تفصيليا "شامال "للنظاواللرقابة البنكية الفعلية 
ن بعدها حتول ومأعلنت اللجنة عن تقدمي نظام لقياس رأ س املال البنكي بشكل عام  1988و يف عام  -

شرتط هذا النظام للبدء يف التطبيق وجود هيكل واضح لقياس خماطر االئتمان واإىل اتفاق بازل لرأس املال 
 .1996م (لرأس املال القياسي و ذلك حىت هناية عا%8مع حد أدىن)

نذ إقراره يف ذلك العام بدأ التتابع يف االعرتاف به ليس من قبل الدول األعضاء يف جلنة بازل فحسب وم
 لبنوك الدولية النشطة.وابل أيضا من كل البلدان األخرى 

فقد أصدرت اللجنة هيكال مقرتحا لقياس مدى كفاية رأس املال اجلديد ليحل حمل اتفاق  1999أما يف 
 I .1بازل 

 :Iثانيا:اتفاقية بازل 
قدَّمت اللجنة توصيَّاهتا األوىل حول  كفاية رأس املال مشكلة بذلك أهم اتفاقية مالية آنذاك عرفت باتِّفاقية بازل 

I م وبعد أحباث وجتارب متَّ وضع نسبة عاملـيَّة لكفاية رأس املال تعتمد على نسبة هذا 1988، وذلك يف سنة
                                                           

ـ،مذكرة دكتوراه يف احملاسبة،قسم دور معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال في تطوير العمل الرقابي في القطاع البنكي في سوريةحسن أمحد،1
 50-48، ص ص.2008االقتصاد،جامعة حلب، سوريا،احملاسبة،كلية 
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، وأوصت اللجنة من % 8 خطورهتا وبطريقة مرّجحة، وقدِّرت هذه النسبة بـ األخري إىل األصول حسب درجة
م، ليتمَّ ذلك التطبيق بشكل تدرجيي خالل ثالث 1992خالله على تطبيق هذه النسبة اعتبارًا من هناية عام 

 . "COOKEم، وكانت هذه التوصيَّات مبنيَّة على مقرتحات تقدَّم هبا"كوك 1990سنوات، بدًءا من 
 مبجموعة من السمات هي: Iمتيزت اتفاقية بازل 

قامت مقرَّرات جلنة بازل  بتصنيف الدول إىل جمموعتني، األوىل متدنِّية املخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة  -
، يضاف إىل ذلك دولتان مها: سويسرا واململكة العربيَّة OECDالتعاون االقتصادي والتنمية 

 1ة فهي عالية املخاطر وتضمُّ بقيَّة دول العامل.السعوديَّة. أمَّا اجملموعة الثاني
تطلباته باملخاطر اليت تنتج عن التوظيفات املختلفة للبنك إضافة إىل البنود خارج وممت ربط رأس املال  -

امليزانية  وسوف تعتمد تقوية قاعدة كفاية رأس املال على مقدار املوجودات اخلطرة املرجحة يف امليزانية 
 2. كالعمومية ألي بن

 مت تقسيم رأس املال إىل رأس مال أساسي و رأس مال تكميلي. -
 مت تقسيم بنود داخل امليزانية و خارجها إىل عدة فةات هبدف إعطاء كل فةة وزن خماطرة يتناسب معها. -
 لبنود خارج امليزانية املوزونة باملخاطر.واوضح االتفاق احلد األدىن لنسبة رأس املال إىل املوجودات  -
 االتفاق ببعض املرونة للسلطات احمللية يف حتديد األوزان الرتجيحية لبعض املوجودات.مسح  -
ركز االتفاق بشكل رئيسي على خماطر االئتمان و مل يبحث بشكل مفصل مبخاطر أخرى تؤثر على  -

 3اطر االستثمار.وخمالوضع املايل للبنك مثل خماطر الرتكيز يف التسهيالت،خماطر السيولة 
 IIقية بازل ثالثا:اتفا

نظرا لألزمات اليت هزت القطاعات البنكية خالل عقد التسعينات باإلضافة إىل أن تطبيق معيار رأس املال 

دفع جلنة بازل لتحديث املعيار         ، ( أفرز عدة عيوب و جوانب ضعف جعله يتعرض لعدة انتقاداتI)بازل

بأال يقتصر األمر على ، Mc Donaughاكدوناحتت تأثري رئيس جلنة بازل آنذاك م ال سيماطويره  و وت

مراجعة احلدود الدنيا لكفاية رأس املال، بل أن تنتهز اللجنة فرصة التعديل للنظر يف املوضوع باعتباره معاجلة 
                                                           

 .7،ص.2005،مارس35العدد، ، السودانمجلة البنكييف السودان، Iعبد الباسط حممد املصطفى جالل،نظرة حتليلية لتطبيق مقررات جلنة بازل 1
 .4،ص.2012،الكويت،4السلسلة اخلامسة،العدد، نشرة توعويةمعهد الدراسات البنكية،2
 .8حممد املصطفى جالل،مرجع سبق ذكره،ص.عبد الباسط   3
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ي "إدارة املخاطر"، و حبيث يتضمن التعديل تقدمي احلوافز للبنوك نفسها لالرتقاء وهللقضية الرئيسية للبنوك 

 كما ركزت هذه االتفاقية على حتقيق األهداف التالية:1. ة املخاطربأساليب إدار 

 االستمرار يف تعزيز أمان وسالمة النظام املايل؛ -

 االستمرار يف دعم املساواة التنافسية؛  -

 تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع املخاطر؛  -

تكون مناسبة للتطبيق من قبل البنوك  كما إن مبادئه األساسية جيب أن،  الرتكيز على البنوك النشطة عامليا -

 .على اختالف درجات تطورها

و قد تضمن االتفاق اجلديد ثالثة دعائم رئيسية األوىل تتعلق بكفاية رأس املال مبا يتطلب مزيدا من الضبط       

تعلق وتلدعامة الثالثة وا، لدعامة الثانية تتجه لعمليات املراجعة الرقابية على البنوكوا،Iلتطوير التفاق بازلوا

 ا يرتبط هبا من شفافية يف نشر املعلومات و مبا يساعد على زيادة كفاءة إدارة املخاطر. ومبانضباط األسواق 

 IIIبازل :رابعا

كان ال بد من إعادة النظر يف القوانني   2010-2007بعد األزمة املالية املخيفة اليت عاشها العامل خالل األعوام

حيث وافقت جمموعة  2010جويلية 10ذا ما حدث بالفعل يفوه IIفية اليت نظمتها بازللقواعد املصر وا

 .3اليت أطلق عليها بازل2010جويلية 26العشرين على قرارات جلنة بازل الصادرة يف 

سني قدرة القطاع املايل على مواجهة الصدمات الناشةة عن الضغط وحتهIII إن اهلدف األساسي من بازل

ملايل أيا كان مصدره مما يقلل من خطر تسرهبا من القطاع املايل إىل القطاع احلقيقي و هلذا فإن وااالقتصادي 

                                                           
   http//www.ECISD.EG.com"على املوقع"، ثرها على القطاع البنكي العربيوا 2بازل 1

 14/02/2013مت حتميله: 
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ليت كان من املفرتض تطبيقها عند حدوث وا IIأكثر تشددا من تلك اليت نصت عليها بازلIIIمعايري بازل 

 1األزمة املالية العاملية.

 "فيما يلي:III أطلق عليها "بازلليتوا IIتلخص أهم التعديالت اليت أجريت على بازلوت

لذي يعترب صمام أمان مقابل األزمات املالية و لسد النقص يف السيولة وازيادة رأس املال كما و نوعا  -

مثلما حصل يف أزمة االئتمان األخرية و عادة ما حيدث هذا النقص بسبب الديون املعدومة اليت يفشل 

 حمل البنك خسائرها؛يت و بالتايلأصحاهبا يف سدادها للبنوك 

لصناديق االستثمارية التحوطية اليت تتعدى رؤوس أمواهلا مبالغ واراقبة األدوات املالية املشتقة ومتنظيم  -

 معينة؛

 ذا ما سنتناوله بالتفصيل ضمن الفرعني املواليني.وه2استخدام نسب معيارية ملراقبة سيولة البنوك. -

 مخاطر السيولةالفرع الثاني:مبادئ لجنة بازل إلدارة 

باملمارسات السليمة إلدارة السيولة بالبنوك  خاصةسعت جلنة بازل للحد من خماطر السيولة باصدارها لوثيقة 

 Sound Practices For Managing Liquidity in Bankingبعنوان:" 

Organizations  

تعرضت من خالهلا إىل أهم مبادئ إدارة خماطر السيولة ضمن مثانية نقاط أساسية  2000يف فيفري سنة و ذلك

 3هي:

                                                           
      ملصرفية،األكادميية العربية للعلوم املالية                   واجملة الدراسات املالية  ،طبيقها في األردنوتثارها وا:بنودها  3بازل حممد حبش،1
 .11،ص.2012،مارس 01ملصرفية،األردن،اجمللد العشرون،العددوا
وم املالية ملصرفية،األكادميية العربية للعلواجملة الدراسات املالية ، لتوافق معها في األردنوامبادئ بازل للرقابة الفاعلة على البنوك حممد مجيل عزام،2
 .9،ص.2012،مارس 01ملصرفية،األردن،اجللد العشرون،العددوا
قتصادية،كلية لبعلوم حياة جنار،إدارة املخاطر املصرفية وفق اتفاقيات بازل،دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اجلزائرية،أطروحة دكتوراه يف العلوم اال3

 .171-170ص ص:،2013/2014، 1فرحات عباس سطيفلتجارية و علوم التسيري،جامعى وااالقتصادية 
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 1:تطوير بنية إلدارة السيولة:و ذلك من خالل -1
 إلزام كل بنك بتحديد اسرتاتيجية إلدارة السيولة؛ 
 تطبيقها؛عامة بلتأكد من التزام اإلدارة الواة موافقة جملس اإلدارة على االسرتاتيجي 
 تضطلع مبهمة تطبيق االسرتاتيجية بفعالية كما يتوجب على اإلدرة  خاصةيةة وهضرورة توفر هيكل أ

فعال و سليم مث اختاذ كل االجراءات الواجبة لتفادي ل العامة التأكد من أن إدارة السيولة تتم بشك
 خماطر السيولة؛

  لسيطرة عليها.وادارة السيولة إالئم خاص بومتوفر نظام معلومات جيد 
 راقبة احتياجات التمويل الصافية:و يتطلب ذلك:ومقياس  -2

  راقبة احتياجات السيولة؛وموجود نظام لقياس 
 تقييم تلك االحتياجات وفق سيناريوهات و فرضيات خمتلفة؛ 
 ختيار الفرضيات باستمرا للتأكد من صحتها.واضرورة مراجة 

لسهر على واتسيري الدخول إىل السوق:و ذلك من خالل تشجيع إقامة عالقات مع املودعني  -3
لتأكد من سيولة وااحلفاظ على استمرارها مع وجوب االحتفاظ مبستوى مقبول من تنويع املوارد 

 األصول؛
وين إعداد خطة ملواجهة أزمات السيولة:و يقصد هبا التخطيط لتسيري النقص احلاد يف السيولة كتك -4

احتياطي اخلزينة باستخدام عدة وسائل منها بيع جزء من األصول قليلة السيولة،االقرتاض طويل 
 األجل...اخل.

 إدارة سيولة العملة الصعبة:و ذلك من خالل: -5
 إدارة سيولة سلة عمالت البنك؛ 
 .حتديد أسقفها عند خمتلف الفرتات 

ل للرقابة الداخلية،حيث تعترب املراجعة املنتظمة الرقابة الداخلية إلدارة السيولة:ضرورة تبين نظام فعا -6
 ملستمرة للتدقيق الداخلي إحدى مكوناته األساسية.وا

                                                           
1
 Antoine Sardi et Henri Jacob,Management des risque bancaire,Afges,Paris, 2001, p.362. 
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إلفصاح لتحسني مستوى السيولة:إن اإلفصاح عن املعلومات املالئمة واتفعيل دور نشر املعلومات  -7
 لية.عزيز تصور اجلمهور عن تنظيم البنك و صالبته املاوتيف أواهنا من شأهنا تدعيم 

ضطالع باملراقبة املستمرة للتأكد من احرتام تلك لإلتفعيل دور اإلشراف:على السلطات الرقابية  -8
 املبادئ.

و بعد االستفادة من دروس األزمة املالية العاملية األخرية قامت جلنة بازل و إلجياد عازل أكثر مساكة يف االستعداد 
إلشراف وابعنوان:"عوامل إدارة خماطر السيولة الفعالة 2008ألزمات السيولة بإصدار نشرة يف شهر جويلية 

 عليها"
"Principels for sound liquidity rsk management and supervision " 

 :1تضمنت هذه اللجنة سبعة عشر مبدأ هي
يتوجب على كل بنك اعتماد إطارا شامال إلدارة خماطر السيولة مبا يكفل احملافظة على توفري السيولة  -1

الكافية لسري العمل املصريف باإلضافة إىل هامش إضايف يتكون من جمموعة من األصول ذاتن اجلودة 
رة خماطر السيولة و على املراقبني اختبار مدى كفاية كل من إطار إدا، لسيولة املرتفعةواالعالية 

البنك يف حال وجود عجز يف ب يشرتط القيام بالتدابري املالئمةكما ،  باإلصافة إىل وضع سيولة البنك
السيولة أو ضعف يف إدارة خماطرها،وذلك محاية للمودعني و محاية النظام املصريف يف الدولة من أي 

 ؛يكون هلا أثر مستقبلي عليهاتأثريات سلبية 
لذي يتناسب مع اسرتاتيجية عمل واأن حيدد بوضوح مستوى املخاطر املرغوب به جيب على البنك  -2

 البنك و دوره يف النظام املايل للدولة؛
ارسات إدارة خماطر السيواة مبا يتفق وممعلى اإلدارة التنفيذية للبنك أن تطور اسرتاتيجية و سياسات  -3

 نك مبستوى كاف من السيولة.مع مستوى املخاطر املرغوب به يف البنك و ضمان احتفاظ الب
رفع تقارير جمللس وتو على اإلدارة التنفيذية أن تراجع باستمرار املعلومات عن تطور السيولة يف البنك 

لسياسات واعلى جملس اإلدارة أن يراجع اإلسرتاتيجية  كما أن. اإلدارة هبذا اخلصوص دوريا
لتأكد من أن اإلدارة التنفيذية تقوم بإدارة خماطر واملمارسات و يقرها مرة واحدة سنويا على األقل وا

 السيولة بفعالية؛ 

                                                           
 .117، مرجع سبق ذكره،ص.عدنان شاهر األعرج 1
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ملخاطر و يأخذها يف االعتبار يف التسعري وانافع السيولة ومعلى البنك أن يقوم حبساب تكاليف  -4
 الداخلي و قياس األداء و عند إدخال منتجات جديدة سواء يف النشاطات داخل أو خارج امليزانية.

راقبة خماطر السيولة  و حيب أن ومتابعة ومأن توفر اجراءات متينة لتحديد و قياس  على إدارة البنك -5
تتضمن هذه االجراءات إطار مل شامل للتنبؤ بالتدفقات النقدية اليت تتولد من موجودات 

 ن البنود خارج امليزانية خالل فرتات زمنية مستقبلية حمددة؛ومطلوبات البنك وم
لوجدات واتياجات التمويلية بني املؤسسات أحالواخاطر السيولة تعرضاته ملتابعة ومعلى البنك مراقبة  -6

القانونية التابعة له أو نشاطاته املختلفة و مبختلف العمالت آخذا بعني االعتبار القيود القانونية 
 لتشغيلية اليت قد حتد من حتول السيولة من وحدة إىل أخرى؛والتنظيمية وا

سرتاتيجية متويل توفر تنويع فعال يف مصادر األموال و طول فرتات على البنك أن يقوم بإعداد إ -7
 التمويل؛

اطرها لديه خالل نفس اليوم ملواجهة الدفعات وخمعلى البنك أن يدير بفعالية وضع السيولة  -8
 لتسويات النقدية سواء خالل الفرتات الطبيعية أو فرتات األزمات؛وا

ملوجودات غري واو عليه ان مييز بني املوجودات املقيدة على البنك إدارة أوضاع املوجودات بفعالية  -9
 مكانية التنفيذ عليها؛وااملقيدة و عليه مراقبة ظروف و قانونية الضمانات 

على البنك تنفيد اختبارات الظروف الضاغطة بشكل دوري على خمتلف مصادر التمويل قصرية  -10
احلالية ضمن مستوى املخاطر املرغوب ملوارد املولد للسيولة و لضمان بقاء اإلنكشافات وااألجل 

واقف السيولة ومبه،وعلى البنك استخدام نتائج هذه االختبارات لتعديل اسرتاتيجيات و سياسات 
 طوير خطط طوارئ فعالة إلدارة خماطر السيولة؛وتلديه 

دارة السيولة حتدد بوضوح اسرتاتيجيات توفري واعلى البنك اعتماد خطة طوارئ رمسية للتمويل  -11
وجيب أن تتضمن هذه اخلطط سياسات إلدارة مدى البيةة الضاغطة ، لسيولة يف ظل األزماتا

 جراءات واضحة يتم اختبارها دوريا لضمان أهنا عملية متينة؛واعتماد خطوط مسؤولية وا
على البنك أن حيتفظ هبامش أمان يتكون من موجودات عالية السيولة و غري مقيدة متثل هامش  -12

لسيولة  يف حالة سيناريوهات الظروف الضاغطة اليت تشمل فقدان املصادر غري أمان ضد خماطر ا
 املضمونة للسيولة؛



لمردودية البنكيةواالفصل األول:إدارة مخاطر السيولة في البنوك التقليدية   
 

47 
 

ي املصاحل يف السوق ليمكنهم من احلكم على فالية ذيعلى البنك اإلفصاح العام و بشكل دوري ل -13
 إدارة املخاطر و وضع السيولة يف البنك؛

ن تقوم بتحديد اإلطار الكلي إلدارة املخاطر يف البنوك أعلى هيةات الرقابة املصرفية و بشكل منتظم  -14
وضاع السيولة لديها لتقرر إن كان يتوفر لدى هذه البنوك مستوى كاف من املرونة يف ظل السيولة وا

 الضاغطة الناجتة عن النظام املايل يف الدولة؛
لبنك دوريا من خالل على هيةات الرقابة أن تقوم بتحديد إطار خماطر السيولة و وضع السيولة يف ا -15

 علومات السوق؛ومقارير التحوط وتإجراءات رقابية تعتمد على التقارير الداخلية 
ددة زمنيا لتحديد نقاط وحملطلب من البنوك اعتماد اجراءات فعالة واعلى هيةات الرقابة التدخل  -16

 الضعف يف عمليات إدارة خماطر السيولة و وضع السيولة يف البنك؛
خلارجية والسلطات الرمسية احمللية وابة املصرفية أن تتواصل مع هيةات الرقابة األخرى على هيةات الرقا -17

 1لتسهيل عمليات الرقابة على خماطر إدارة السيولة يف البنوك.
 على مؤشرات قياس مخاطر السيولة:IIIالفرع الثالث:آثار اتفاقية بازل 

 التجارية مها:مؤشرا لقياس كفاءة السيولة بالبنوك  IIIقدمت جلنة بازل
 :LCRالمؤشر األول:نسبة كفاية السيولة

و يستخدم هذا املؤشر يف التأكد من أن البنك التجاري ميتلك مستوى مالئم من األصول عالية السيولة بإمكانه 
يوما يف ظل سيناريو ضغط مت صياغته بواسطة 30حبيث تكفي السيولة املطلوبة لفرتة زمنية مدهتا ، حتويلها إىل نقد

 و يتم حسابه كما يلي:2املشرفني على البنك،
نسبة كفاية السيولة=)األصول عالية السيولة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل الثالثون يوما 

 %100≤القادمة( 
فإن أصول البنك التجاري تعترب عالية السيولة إذ أمكن حتويلها إىل نقدية بسهولة  IIIبعا ملل نصت عليه بازلوت

عتبارات املدة والضغط و حجم التسييل واعتمد سيولة أي بنك على سيناريوت، بدون خسائر أو خبسارة حمدودة
 تضمن األصول عالية السيولة نوعني من اخلصائص هي:وتاليت يتم خالهلا التسييل 

                                                           
1framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Bank for international 
settlements, December 2010, pp. 1-3 
2
Financing SMEs and Entrepreneurs, An OECD Scoreboard, Issue 1, 2012, P. 34. 
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 تضمن:وتساسية اخلصائص األ -
  لسوق؛وااخنفاض مستوى خماطر االئتمان 
  أكيد التقييم املستخدم؛وتسهولة 
 ارتباطها باألصول اخلطرة منخفض؛ 
  نظمة.ومالتسجيل بأسواق مالية متطورة 

 تضمن:وتخصائص مرتبطة بالسوق  -
 سوق نشيط و كبري؛ 
 وجود صانعي السوق من مشرتين و بائعني؛ 
 وجود تركيز سوقي منخفض؛ 
 لسيولة.واود توجه حنوج 

و يوجد جمموعتني لتلك ، تضمن األصول عالية السيولةاألصول اليت حيتفظ هبا البنك يف اليوم األول لفرتة الضغطوت
األصول تشتمل اجملموعة األوىل على األصول اليت ميكن أن تدرج ضمن الرصيد بدون حد أقصى )املستوى 

 1من قيمة الرصيد)املستوى الثاين(؛ %40اليت تتألف حىتشتمل اجملموعة الثانية على األصول وتاألول(
الحتياطات لدى البنك املركزي و ذلك للحد الذي ميكن فيه واحيث تتضمن أصول املستوى األول النقدية 

حلكومية غري والبنوك املركزية أواألوراق املالية اليت هلا حقوق مضمونة بواسطة املالك أوا، سحبها خالل فرتة الضغط
تضمن أصول املستوى الثاين األصول وت. املركزية أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدويل أو غريها

ملتولدة بواسطة عمليات متويل مأمونة تستحق خالل ثالثون يوما و جيب أن تطبق واالواردة ضمن املستور األول 
 2صل من أصول املستوى الثاين.أعلى القيمة السوقية اجلارية لكل على األقل %15نسبة استنزال 

 يوما القادمة فإهنا حتسب بالعالقة التالية: 30و فيما يتعلق بإمجايل صايف التدفقات النقدية اخلارجة خالل 
إمجايل التدفقات النقدية الداخلة خالل فرتة -إمجايل صايف التدفقات النقدية اخلارجة=التدفقات النقدية اخلارجة

قات اخلارجة(التدفقات النقدية اخلارجة بالبنوك من خالل ضرب أرصدة اإلصدار من التدف%75الضغط )حىت 
لتعهدات خارج امليزانية يف املعدالت املتوقع أن يتم تصفيتها أو واللمجموعات املختلفة من االلتزامات 

                                                           

1International Framework for liquidity risk measurement, standards and 

monitoring. December 2009. http://www.bis.org/pub/bcbs188.htm 
،اجمللة 3مدى كفاية االفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية وفقا لبازلهشام حسن عواد املليحي و عماد سعد حممد الصايغ،2

 .1128لتجارة،مصر، ص.واالعلمية لالقتصاد 
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سحبها،كما يتم حساب صايف التدفقات النقدية اخلارجة من خالل ضرب أرصدة اإلصدار للمجموعات 
من %75تلفة من حسابات املدينني التعاقدية يف املعدالت اليت يتوقع أن تتبع يف ظل سيناريو ضغط حىت املخ

 إمجايل التدفقات النقدية اخلارجة. 
 :(NSFR)المؤشر الثاني:نسبة صافي التمويل الثابت

نشطته يف األجلني وايتم استعمال هذا النموذج للتأكد من من مدى قدرة البنك التجاري على متويل أسهمه 
الستكمال 2018لطويل أي باستعمال مصادر أموال أكثر استقرارا و قد حددت اللجنة سنة وااملتوسط 
 1سب كما يلي:وحتتطبيقها،

 %100≤نسبة صافي التمويل الثابت=)قيمة التمويل الثابت المتاحة/قيمة التمويل الثابت المطلوبة(
صوهلا السائلة من خالل مضادر واة للبنوك التجارية لتمويل رأس ماهلا و ميثل مدخل التمويل الثابت حوافز إضافي

رأس املال،األسهم املمتازة اليت يتعدى تاريخ (ASF)متويل تتعدى الثالثون يوما،و يتضمن التميل الثابت املتاح
اليت ليس هلا تاريخ جلزء من الودائع وا، كثروا اللتزامات اليت يكون تاريخ استحقاقها بعد سنة أوااستحقاقها السنة،

لباقي من مصادر التمويل اليت يكون تاريخ وااستحقاق أو ودائع يكون تاريخ استحقاقها قبل سنة و يتوقع بقاؤها،
استحقاقها ال يتعدى السنة و يتوقع استمرارها و يوضح اجلدول التايل عناصر التمويل الثابت املتاح         

 ملعامل اخلاص هبا:وا
ويلها بواسطة البنك ومتيف إمجايل قيمة األصول اليت يتم االحتفاظ هبا أ(RSF)الثابت املطلوب و يتمثل التمويل

التجاري مضروبة يف معامل التمويل الثابت املطلوبة لكل نوع من أنوا األصول مضافا إليها البنود خارج امليزانية 
 2مضروبة يف معامل التمويل الثابت املطلوب هلا.

 
 
 
 
 

                                                           
1
 International Framework for liquidity risk measurement, standards and 

monitoring. December 2009. http://www.bis.org/pub/bcbs188.htm 
 

 .1129، مرجع سبق ذكره، هشام حسن عواد املليحي و عماد سعد حممد الصايغ2
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 :الفصل ةخالص
شكاهلا وابعد تنوع أعمال البنوك  خاصةتعترب خماطر السيولة من أهم املخاطر اليت تواجه النشاط املصريف، 

ا تنجم أساسا عن عمد حيث إهن التصال،واإلعالم واومنتجاهتا يف ظل التطورات العاملية يف جمال التكنولوجيا 
 الستخدامات.واتوافق اآلجال بني املوارد 

ن خالل دراستنا لإلطار النظري إلدارة خماطر السيولة بالبنوك التقليدية، نستنتج أهنا تعتمد أساسا على إدارة وم
ا يسمح بقياس      مب ليت تعتمد بدورها على إدارة أصوله و خصومه،والقصري واسيولة البنك يف املدى املتوسط 

 املبادئ العامة اليت تضمنتها توصيات جلنة بازل.  ي يف األساس مستوحاة منوهسيري االحتياجات التمويلية.وت

قياس خماطر السيولة باعتبارها أهم مرحلة من مراحل إدارة خماطر السيولة، ميكن أن تتم عن طريق دراسة  حيث إن
خلصوم بامليزانية حسب املدة املتبقية الستحقاقها، باإلضافة إىل واوضع ميزانية البنك من خالل تصنيف األصول 

ذا ما أكدته جلنة بازل باحتواء اتفاقيتها وه. كثرها استخداما طريقة املؤشرات املاليةوا ات أخرى من أمهها تقني
باإلضافة إىل سرد أهم املبادئ األساسية إلدارة ، توسطة األجلومالثالثة على مؤشرين هامني لقياس السيولة قصرية 

لتقنيات إلدارة خماطر السيولة يف البنوك وابادئ خماطر السيولة بالبنوك التقليدية.لكن هل تصلح هذه امل
 إلسالمية؟واا مدى االختالف يف ذلك بني البنوك التقليدية وماإلسالمية؟

اإلجابة عنه يف الفصل املوايل. هذا ما سنحاول



  -التطبيقية الدراسة- البنكية المردودية على ثرهوا السيولة مخاطر إدارة  واقع:الثالث الفصل
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 تمهيد:
بعد انتشارها العاملي  ال سيما، يُعد موضوع إدارة خماطر السيولة من املواضيع اإلسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية

رسم السيولة لديها بذا ما يدعوها إىل ضرورة إدارة خماطر وه، الواسع و جناحها الكبري يف استقطاب أموال ضخمة
ضعف مؤسسات البنية و ن منافسة البنوك التقليدية هلا،أظل التحديات القائمة حول ذلك بش األمثل يف توضيحي

التحتية و يف ظل حماوالت جملس اخلدمات املالية اإلسالمية لتبين القواعد العاملية االحرتازية إلدارة خماطر السيولة 
 العاملية.متاشيا مع مقررات جلنة بازل 

قارنتها مبثيالهتا يف ومستخداماهتا يف البنوك اإلسالمية واومن خالل هذا الفصل سيتم التعرض إىل مصادر األموال 
و سرتاتيجياهتا واالبنوك التقليدية،مفهوم السيولة يف البنوك اإلسالمية أمهيتها و عناصرها، مث مفهوم إدارة السيولة 

عرف هذه وتسالمية قبل أن نتطرق يف آخر الفصل إىل مفهوم إدارة خماطر السيولة يف البنوك اإل تهاسيولواقع إدارة 
إدارة مبقارنة آلثار املرتتبة عنها وكذا أهم الوسائل ملعاجلة هذه املخاطر لنختم يف األخري وااملخاطر،أسباهبا،مصادرها 

 لبنوك اإلسالمية.واخماطر السيولة بني البنوك التقليدية 
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 ستخداماتها في البنوك اإلسالميةوامصادر األموال  المبحث األول:
اطرها يف البنوك اإلسالمية ال بد أن نتحدث أوال عن مصادر األموال            وخمقبل أن نتناول إدارة السيولة 

أثر و نبني ، سوف نقارهنا مع مثيالهتا يف البنوك التقليدية و بالتايلهم أوجه استخدامها يف البنوك اإلسالمية، وا
 ذلك على إدارة السيولة.  

 :اإلسالميةالمطلب األول:مصادر األموال في البنوك 
سالمي، فأموال البنك اإلسالمي تأيت من كل أو اإلبنك النبحث يف هذا املطلب عن أهم مصادر األموال يف 

 خرى خارجية.واليت مت تصنيفها إىل مصادر أموال داخلية وابعض العناصر اآلتية 
 الحتياطاتواي تتكون أساسا من رأس املال وهاألول:مصادر األموال الذاتية)الداخلية(:الفرع 
يعرف رأس املال املقدم من الشركاء يف الفكر اإلسالمي يف ضوء امللكية املشرتكة بأنه رأس المال:  -1

حيث  .صول عينيةوالشركة سواء يف شكل نقود أواجمموع أنصبة الشركاء املقدمة عند بداية املشروع أ
لسهم الواحد واميثل رأس املال املدفوع جمموع األسهم املكتتب هبا مضروبا يف قيمة السهم االمسية، 

ي سند للملكية و ال متثل ماال حمددا يف الشركة، فالسهم وه، داة مالية متثل حصة يف حق مايلواه
و يشرتط        ميثل حصة يف ملكية األصول الصافية للبنك و ليس ماال حمددا يف حد ذاته بالبنك. 

أن يكون رأس املال مدفوعا بالكامل دون أن تكون هناك حصص مستحقة الدفع يف ذمة أصحاهبا 
 1ك التقليدية.تعارف عليه بالبنو ومعلى عكس ما ه

قررات بازل وملتشريعات البنك املركزي ، و خيضع احلد األدىن لرأس مال البنك اإلسالمي كما البنوك التقليدية
 الدولية اليت حتدد احلد األدىن لرأس مال البنك نسبة إىل حجم الودائع املوجودة لديه.

ربه ميكن احلكم على قدرة البنك يف احتمال ملقياس الذي عواو على الرغم من أن رأس املال ه ويف كل األحوال،
من إمجايل مصادر أموال البنك اإلسالمي  %10،فإن ال ميثل رأس املال سوى جزء يسريا ال يتعدى2املخاطر

غري أننا نالحظ واقعيا أن البنوك اإلسالمية يف العديد من الدول متتلك رأس مال ضخم مقارنة بالبنوك  لتقليديواأ
 .التقليدية

 ستخدام رأس مال البنك يف شكلني:ويتم ا
                                                           

ملصرفية اإلسالمية بعنوان وا، املؤمتر الدويل الثاين  للمالية إيجابياتها و سلبياتهاإدارة السيولة في المصارف السودانية هند يوسف سليمان أبو قرون،1
 .2015جويلية 30-29عمان األردن،، إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية

، 1لتوزيع،لبنان،طوالنشر وا،جمد للدراسات نظرة تحليلية في تحديات التطبيق، ، المصارف اإلسالميةحممد سليم وهبة و كامل حسن كالكش
.60، ص.2011 2 
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 جياد الكيان االعتباري له و بنائه، إعداده و غريها من املصاريف اإلعدادية؛وامصاريف تأسيس البنك  -
خلسارة، و على شكل مضاربة حيث يكون البنك مضاربا وامتويل املشروعات على شكل املشاركة بالربح  -

 .1يشرك أمواله مع ودائع املضاربة يف العمليات االستثماريةباألموال دون اإلدارة أو باإلدارة أيضا، حيث 
، حيث حيدد النظام األساسي لكل بنك 2ي أرباح حمتجزة من أعوام سابقةوهاالحتياطات:   -2

إسالمي كيفية تكوين االحتياطات و ذلك بأن حيدد النسبة الواجب اقتطاعها من صايف األرباح 
و ينقسم االحتياطي إىل قسمني أساسيني  مها: احتياطي قانوين ، السنوية لرتحل لالحتياطي العام

دف منه إىل هباص يقوم البنك بتكوينه اختياريا لثاين احتياطي خوايكون ملزما بتكوينه حبكم القانون 
 . دعم املركز املايل و زيادة ثقة العمالء بالبنك

ادا إىل ما يقرره جملس إدارة الينك ستنوااإلسالمي،  بنكحيدد النظام األساسي للاألرباح المحتجزة:  -3
دور وت     يف هناية كل سنة مالية و بعد تصديق مجعيته العمومية على  مقدار األرباح اليت حيتجزها 

 .م  لرأس مال البنكضوتي العام أإىل األعوام الالحقة، و بإمكان البنك إضافتها إىل االحتياط
خلسائر أي بالتحميل على واي مبالغ يتم تكوينها خصما من حسابات األرباح وهالمخصصات:  -4

تكاليف التشغيل)مصروفات البنك( بغض النظر عن نتيجة نشاط البنك، و ذلك ملواجهة التزام 
 .3ديد قيمة األصولوجتمؤكد الوقوع مثل استهالك أ
 الفرع الثاني:مصادر األموال الخارجية

 صنف إىل:وتن مصادر أموال البنك اخلارجية شأنه يف ذلك شأن البنوك التقليدية تعترب الودائع أهم مصدر م
 تقوم البنوك اإلسالمية بتقدمي خدمة احلسابات اجلارية إىل عمالئها من أفراد   الودائع تحت الطلب:  -1

يداع الودائع النقدية اليت يرغب يف واحيث يقوم العميل بفتح حساب جاري دائن ، و شركات
يف هذا احلساب، و ال تتقيد هذه الودائع النقدية املسجلة يف حسابات االئتمان بأي قيد إيداعها 

                                                           
-174:،ص ص2008، 1لتوزيع، األردن،طوا، دار املسرية للنشر تطبيقاتها المصرفية(-مبادئها-،البنوك اإلسالمية)أحكامهاحممد حممود العجلوين1

175. 
.201، ص.2010، 1دار املسرية، األردن،ط االقتصاد اإلسالمي، خرون،واحممود حسني الوادي  2 

-37، ص ص.2011، 1،دار اليازوري،األردن،طثارها في سوق األوراق المالية(واالمصارف اإلسالمية)أداءها المالي املوسوي،حيدر يونس 3
39. 
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ي ال تشارك بأية نسبة يف أرباح االستثمار و ال تتحمل وه، إليداعوامن القيود سواء عند السحب أ
 2ي مطابقة متاما ملثيلتها يف البنوك التقليدية.وه1أية خماطر.

 3وتتضمن أحكام الودائع حتت الطلب يف البنوك اإلسالمية ما يلي: 
 ال تستحق هذه الودائع أية أرباح و ال تتحمل أي خسائر، -
 ؛يضمن البنك اإلسالمي كامل قيمة الوديعة -
 يفوض املودع البنك حبرية التصرف بالوديعة مادام ضامنا هلا؛ -
 شاء؛للمودع حرية سحب جزء أو كامل قيمة الوديعة مىت  -
 للمودع حق استخدام هذا احلساب اجلاري يف تسوية التزاماته املادية؛ -
 ال جيوز للمودع سحب مبالغ أكرب من قيمة الوديعة. -

و يرجع أصل هذه احلسابات اجلارية إىل خدمة العمالء الذين يقومون بأعمال اقتصادية و خدمية متنوعة حتتاج 
ضمونة مع احتفاظهم بالسيولة اليت ومم املالية بطريقة مصرفية سريعة ىل تسوية التزاماهتواإىل التعامل بالشيكات 
ؤمن هذه احلسابات للبنك اإلسالمي درجة عالية من السيولةـ، حيث  تصبح هذه وتلديهم يف مكان آمن، 

ذا حدثت خسارة فإن البنك يتحملها وا، األموال دينا يف ذمة البنك حنو صاحب املال و يقوم البنك باستثمارها
   أما يف حالة الربح فيحصل عليه البنك بالكامل ، الكامل ألنه ضامن للمال الذي هو دين يف ذمته للمودعنيب

و ذلك استنادا إىل القاعدة الفقهية اليت تنص على أن "اخلراج بالضمان" أي من ضمن أصل الشيء جاز له أن 
 .4يراداتواحيصل على ما يولده من منافع أ

دف إىل نشر الوعي وهت، ي ودائع ألجل تعتمد أساسا على املشاركةوهالودائع االدخارية:  -2
، أو حسابات االستثمار املشرتك حيث تقبل البنوك اإلسالمية األموال من 5االدخاري لدى اجلمهور

       ملضارب واو يكون البنك ه، املودعني بغية استثمارها، و بناء عليه توقع معهم عقد مضاربة
مار العام و قد تكون املضاربة مطلقة كما يف حسابات االستث، املالملودعون هم أرباب وا
شارك أموال املودعني يف هذه احلسابات يف صايف النتائج الكلية لعمليات وت الستثمار املشرتك،واأ

                                                           

.120، ص.2008، 2؛دار وائل للنشر، األردن، طأساسيات العمل المصرفي اإلسالمي حممود حسن الصوان، 1 
2 Geneviéve Causse-Broquet , La finance islamique, RB édition, rue Thénard,75240,Paris, 

2012,p.78. 

.65، ص.1998، 1لتوزيع، طوالنشر ولللوا، دار أبأصول المصرفية اإلسالمية و قضايا التشغيل الغريب ناصر، 3 
.41-39:حيدر يونس املوسوي،مرجع سبق ذكره، ص ص 4 

5
 Geneviéve Causse-Broquet , op cite , P.79. 
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االستثمار املشرتك دون ربطها مبشروع أو برنامج استثماري معني. و حيصل أصحاب الودائع 
قابل ومسحوباته، ومري يسلمها هلم البنك اإلسالمي حتوي بيان مدفوعاته االدخارية على دفاتر توف

ملضاربة هبا، واشغيل أمواله وتهذه اخلدمة حيصل البنك اإلسالمي على تفويض من العميل باستثمار 
و حيصل العميل على عائد مناسب من نتائج أرباح االستثمار الصافية بنسبة مشاركة تتناسب مع 

 . ة استثمارهادوممبلغ الوديعة 
ملودعون يتحملون اخلسائر بنسبة واو يف حالة حدوث خسارة يف عملية املضاربة املطلقة فإن البنك 

مسامهة كل طرف يف رأس مال املضاربة ألن البنك اإلسالمي ال يضمن العائد بالنسبة للمودع الذي 
ية يف أحناء العامل نالحظ ن استقراء ميزانيات البنوك اإلسالموم1قد يتحمل اخلسارة إذا ما حدثت.

 2وارد التمويل األخرى نظرا ألمهيته.ومتضخم هذا الوعاء و كربه بالنسبة ألوعية 
حيث تقبل البنوك اإلسالمية الودائع النقدية من املودعني لغايات ودائع االستثمار المخصص:  -3

اإلسالمي عقدا  ستثمار لغرض معني، و يوقع مبوجبه البنكوااالستثمار املخصص يف مشروع حمدد أ
ملودعون يف حسابات االستثمار املخصص هم واملضارب واللمضاربة املقيدة، حبيث يكون البنك ه

أرباب املال، و يقوم البنك بتشغيل هذه الودائع االستثمارية حبسب االتفاق و على ضمانة أصحاهبا 
لمشروع، و يف حالة الربح الذين يتحملون خماطر االستثمار اليت قد حتدث خالل املدة االستثمارية ل

لبنك املضارب وفقا إىل النسب املتفق عليها احملددة سلفا، وااملتحقق فإنه يوزع بني أصحاب الودائع 
و ذلك      حيث سوف حيصل البنك على نصيب من العائد الصايف حلساب االستثمار املخصص 

حملها أصحاب حسابات دارته لتلك األموال، أما يف حالة حدوث خسارة فسيتوامقابل جهده 
عديه. و لقد مت أيضا تكييف وتاالستثمار املخصص بالكامل بشرط عدم تقصري البنك اإلسالمي أ

ملودعني وفق عقد الوكالة بأجر، حيث يقوم البنك اإلسالمي بدور الوكيل يف واالعالقة بني البنك 
ار هذه  الودائع مقابال هلذه توظيف أموال املودعني لديه و يأخذ حصة من األرباح الناجتة عن استثم

 3الوكالة.
تقوم بعض البنوك ، : انطالقا من مبدأ التعاون بني البنوك اإلسالميةودائع المؤسسات المالية -4

بإيداع الفائض لديها يف البنوك اإلسالمية اليت تعاين عجز يف السيولة النقدية، و يكون اإلسالمية  
                                                           

.122،مرجع سبق ذكره؛ص. حممود حسن الصوان 1 
.43،ص.1988، 1،مكتبة وهبة، مصر، طاإلسالمي علميا و عمليا البنكعبد السميع املصري،  2 

 3هند يوسف سليمان أبو قرون،مرجع سبق ذكره.
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أخذ عائدا غري ثابت أو يف صورة ودائع جارية ال تستحق عليها اإليداع يف صورة ودائع استثمارية ت
 عائدا.

تعد أحد مصادر األموال متوسطة األجل يف البنوك اإلسالمية، و يتم إصدارها شهادات اإليداع:  -5
(سنوات، 3-1تأرجح مدة الشهادة بني )وتبفةات خمتلفة لتناسب مستويات دخول املودعني كافة، 

دات يف متويل مشروعات متوسطة األجل، و يتم توزيع العوائد شهريا تستخدم أموال تلك الشها
 حتت حساب التسوية النهائية أو يتم توزيع العائد يف هناية املدة.

متثل أوعية استثمارية تليب طلبات املودعني يف استثمار أمواهلم وفق اجملاالت اليت صناديق االستثمار:  -6
مبا حيقق هلم عوائد جمزية، و يقوم البنك باختيار أحد  خلارجيةواتناسبهم سواء الداخلية منها أ

لدولية، و ينشئ هلذا الغرض صندوقا يطرحه لالكتتاب العام على وااجملاالت االستثمارية احمللية 
 املستثمرين و يقوم البنك بأخذ حصة شائعة من الربح مقابل إدارته للصندوق.

عد هذه اخلدمة من اخلدمات املصرفية املهمة حديثة النشأة اليت تعد جماال وت :وحدات الثقة -7
استثماريا مهما، و يتم من خالهلا مجع املدخرات من اجلمهور بصيغة خدمات غري إيداعية يتم 
  توظيفها يف جماالت أسواق األوراق املالية، و يقوم البنك بأخذ نسبة حمددة من الربح يف هذا اجملال 

 .1ا يتم حتديد جهة تقوم بإدارة مثل هذا النشاطو عادة م
ظهر االهتمام بتوفري بديل مناسب للسندات الربوية يف املؤمتر العلمي األول صكوك االستثمار:   -8

، مث تبعته حماوالت عدة إلجياد البديل اإلسالمي لسندات القروض 1976لالقتصاد اإلسالمي عام 
 . اليت تقوم على أساس الفائدة الربوية

نافع أو خدمات ومعرف صكوك االستثمار على أهنا وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أوت
أو يف وحدات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، و ذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك و قفل باب 

  تقليل خماطر االستثمار .حيث أ ن هذه األخرية تؤدي إىل 2االكتتاب و بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله
ى للتخلص من الرتكيز الشديد يف التمويل قصري األجل املسيطر عواوزيعها من خالل تعدد منافذ االستثمار وت

                                                           

.123حممود حسن الصوان،مرجع سبق ذكره،ص.  1 
44-41حيدر يونس املوسوي،مرجع سبق ذكره،ص ص. 2 
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،حيث أثبتت العديد من الدراسات ما للصكوك من مكانة يف الوسط املايل باعتبارها أقل 1أعمال البنوك اإلسالمية
 2ليت كان املسبب الرئيسي لألزمة املالية العاملية السابقة.واخماطرة من أدوات التمويل التقليدية، 

ا سبق نستطيع القول أن املوارد املالية للبنوك اإلسالمية تشبه إىل حد كبري املوارد املالية يف البنوك التقليدية،     ومم
مل املخاطر، فاملودع املستثمر يف البنك التقليدي يضمن وحتدوات االستثمار واو لكن يظهر االختالف يف العوائد 

هناية املدة، و لكن املستثمر يف البنوك اإلسالمية يتوقع الربح        له البنك الوديعة مع الفوائد املستحقة يف
 خلسارة و ال يضمن له البنك أصل الوديعة و ال عوائدها. واأ

 المطلب الثاني:استخدامات األموال في البنوك اإلسالمية
إشراك رأس املال    تسعى البنوك اإلسالمية إىل حتقيق عدة أهداف من االستثمار الذي تضطلع به و على رأسها 

سني الوضع االقتصادي، و كذا ضمان حصول املستثمر على وحتو خربة العمل يف دفع عملية التنمية يف اجملتمع 
و ميكن تقسيمها إىل أساليب قائمة على امللكية،  ،  ربح يتناسب مع الدور الفعلي ألمواله يف العملية االستثمارية

 خرى.ساليب أواأساليب قائمة على البيوع 
 الفرع األول:أساليب قائمة على الملكية:

لعميل على العمل يف مشروع ما بغرض حتقيق الربح عن واتعرف بأهنا اتفاق بني البنك المشاركة:  -1
، و ألن املشاركة هي األسلوب األكثر أمهية بني صيغ التمويل 3دارتهواطريق املسامهة يف املشروع 
الستثمار اإلسالمي فإن معامل املشاركة تتحدد  وا 4اإلسالمية عن غريها،باعتبارها معلما مميزا للبنوك 

 كما يلي:
 لعمل وفق عقد املشاركة؛والعميل يف املال وايشرتك البنك  -
 لعميل جبزء شائع من الربح؛وايتمثل نصيب كل من البنك  -
 يتفق الطرفان عند تأسيس الشركة على نسبة حمددة لتقسيم الربح بينهما؛ -
نسبة من صايف الربح مقابل املصاريف اإلدارية، و بعد ذلك يتم توزيع صايف الربح  يتم اقتطاع -

 أما نسبة اخلسارة فتكون حسب نسبة املسامهة يف رأس املال فقط.، حسب حصة كل شريك
                                                           

، 19،جملة دراسات اقتصادية إسالمية،اجمللدإدارة المخاطر في الصيرفة  اإلسالمية في ظل معايير بازلالرزاق، طهراوي أمساء و بن حبيب عبد1
 .29.،  ص1العدد

احلجة  ذي429،جملة اإلقتصاد اإلسالمي،العددالصكوك اإلسالمية...متطلبات التطبيق في أسواق المال في مصركوثر األجبي،2
 . 7ص.، العربية املتحدة  اإلمارات، ديب 2016سبتمرب1437،4

 .29،ص.2010، 1،املكتبة العصرية،مصر، طلسيطرةواأسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة حممد حممود املكاوي،3
.145،ص.2012، 1دار البداية، األردن، ط ، قتصاد إسالميواالبنوك اإلسالمية نحنعيم نصر داوود،  4 
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 1ن أهم هذه األشكال:ومملدة الزمنية لكل شكل واتعدد أشكال التمويل باملشاركة حبسب أهدافها وت

إذ يقوم البنك اإلسالمي باملسامهة يف رأس مال أحد املشاريع اإلنتاجية ة:  المشاركة الدائم -

إلشراف وايف إدارته  و بالتايلخلدمية، مما يرتتب عليه أن يكون البنك شريكا يف ملكية املشروع واأ

و يتم تقسيم األرباح إن حصلت حبسب االتفاق، أما يف حالة اخلسارة فتوزع حبسب مسامهته ، عليه

 املال. يف رأس

لعميل الذي واي نوع من صيغ املشاركة تقوم بني البنك وهالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:  -

يكون من حقه أن حيل حمل البنك يف ملكية املشروع إما بقيام العميل بتسديد املبلغ دفعة واحدة،  

 تمويلية.أو على دفعات حبسب الشروط املتفق عليها بني الطرفني و طبيعة العملية ال

، النظام املايل اإلسالمي املعاصر :   تعد صيغة املضاربة من أساليب االستثمار املهمة يفالمضاربة  -2

 عمل على جتميع املدخرات و وضعها يف أيدي أصحابوتإذ أهنا تتميز بكفاءة و فعالية عالية، 

 .ملهارة هبدف تنميتهاواالكفاءة 

، بني العمل و رأس املال يتفقان على اقتسام األرباح عند حتقيقها 2ملضاربة هي عقد يف االشرتاك يف الربح الناتج وا

بنسبة حمددة، أما يف حالة اخلسارة فيخسر العامل جهده و خيسر صاحب رأس املال ماله، و قد تطور عقد 

ذ يعد املودعني مجيعهم)املدخرين( أرباب واربة املشرتكة، املضاربة يف البنوك من املضاربة املفردة املباشرة إىل املضا

و يف هذه احلالة يصبح البنك ، يقوم البنك بإعطاء املال ملن يعمل به و بالتايللعامل املضارب، والبنك هوااملال 

 .3ن ينميه مضارباومهو صاحب املال 

                                                           

.131ص.، 2012، 1،املكتبة العصرية، مصر، طالتطوير( -التطبيق-اإلسالمية )النظريةالبنوك حممد حممود املكاوي، 1 
اإلسكندرية، ، ، مؤسسة الثقافة اجلامعية-دراسة مقارنة-لبنوك الكالسيكيةوامخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية حسني بلعجوز،  2

 .19،ص.2009
.46.حيدر يونس املوسوي،مرجع سابق،ص 3 
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ضاربة ومفضال عن الصيغ االستثمارية اليت أشرنا إليها من مشاركة التمويل بالمشاركة في اإلنتاج:  -3

 هناك صيغ استثمار زراعي هامة نذكر منها:

أي تقدمي البنك عنصر األرض إىل ، 1هي عقد على الزرع ببعض ما خيرج منه بشروطالمزارعة:  - أ

و يقوم ، رذيلبواض العامل الزراعي على أن يكون الناتج بينهما، فالبنك باعتباره املالك يقدم األر 

 إلنتاج على أن يتفقا على نسبة من الناتج لكل منهما.واالثاين بالعمل 

، 2صلحتهما وملكرم وامأخوذة من السقي، و ذلك بأن يقوم شخص على سقي النخيل المساقاة:  - ب

لنخيل املثمرة إىل من يعتين هبا و حيافظ عليها، واألشجار أواأي أن يقوم النب على دفع البساتني أ

 .3مقابل نصيب من الثمار الناجتة حيدد حسب االتفاق كجزء معلوم مشاع 

ملواشي، يدفع البنك الثمن كله أو بعضه و واقوم على االشرتاك يف تربية احليوانات وتشركة الحيوان:  - ت
 4لربح بعد ذلك.واج لرعاية، و يقتسمان النتائوايقوم الطرف اآلخر باإلشراف 

 
 الفرع الثاني:األساليب القائمة على البيوع

و بيع املراحبة هو بيع سلعة ، تعد املراحبة من أهم القنوات االستثمارية يف البنوك اإلسالميةالمرابحة:  -1
ألساس الفقهي يف هذا البيع األمانة واما مبا قامت به على بائعها مضافا إليه ربح متفق عليه بينهما. 

 5فسد املعاملة ملخالفتها.وت
أما املراحبة املصرفية فهي صيغة متويل طورهتا البنوك اإلسالمية مبنية على صيغة العقد املذكور أعاله، إال أهنا 

لوعد بالشراء، إذ يأمر العميل البنك بشراء سلعة معينة لنفسه و يعده بشرائها واتتضمن أيضا األمر بالشراء 

                                                           

.56.، ص2010، 1، طالكتب العلمية، لبنان ، داربالمشاركة في البنوك اإلسالمية االستثمار ،جنار أمحد حممود 1 
  .182،ص.2009، 1، ط1،دار جرير،األردن،جلتمويل في االقتصاد اإلسالميوااالستثمار يهاب حسني أبو دية،وامحد بن عبد الرمحن اجلنيدل 2

.153،ص.2010، 1،دار الفكر اجلامعي،االسكندرية،طمواجهة األزمات الماليةالبنوك اإلسالمية في أمحد شعبان حممد علي، 3 
.  51،مرجع سبق ذكره، ص.لسيطرةوالمخاطرة واأسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين حممد حممود املكاوي،، 4 

ملصرفية اإلسالمية بعنوان إدارة السيولة يف وا ، املؤمتر الدويل الثاين  للماليةإدارة السيولة في صندوق االئتمان العسكريمجيل حممد اخلطاطبة،5
 2015جويلية 30-29عمان األردن،، املصارف اإلسالمية
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ملراحبة هبذه الطريقة تسمى املراحبة لآلمر بالشراء، و قد وجدت هذه الصيغة وامنه بثمن مؤجل مع الربح. 

حيث أثبتت دراسات كثرية بأن صيغة التمويل باملراحبة تعد من أكثر ، نتشارها يف البنوك اإلسالميةواطريقها 

 .1كنسبة من إمجايل متويالته%96الصيغ استخداما يف البنوك، وصلت يف بعض البنوك قيمتها إىل 

و يرجع عدد من الباحثني يف ظاهرة إفراط البنوك اإلسالمية يف استخدام هذه الصيغة على حساب صيغيت 

مع عدم وجود  ال سيماملضاربة واملشاركة، إىل املخاطر االئتمانية العالية املرتبطة باملشاركة واالتمويل باملضاربة 

 2قنياهتا.وتقييم املشروعات الضمان، فضال عن ضعف كفاءة البنوك اإلسالمية يف جمال ت

أي عقد يتم مبوجبه دفع مثن سلعة معينة ، 4و بيع آجل بعاجلوه، 3و يسمى بيع احملاويجالسلم:  -2

     فإن الثمن يدفع عاجال  و بالتايليف احلال على أن يتم استالم السلعة الحقا، أي مبوعد معني، 

 .5دفعه فوراو بيع موصوف يف الذمة ببدل يتم وهأ . لسلعة آجالوا

و لصيغة التمويل بالسلم فوائد اقتصادية كبرية من أمهها مساعدة احلكومة بتمويل املزارعني و صغار احلرفيني بشراء 

إضافة إىل إمكانية استخدام عقد السلم إىل ، السلع اليت ينتجوهنا فيستخدمون هذا الثمن يف حتسني إنتاجهم

 تقبلية إسالمية.جانب عقود االستصناع لغرض تطوير أسواق مس

، يقوم أحدمها الصانع مبوجب هذا العقد بصنع شيء 6لصانعواهو عقد بني املشرتي االستصناع:  -3
لصفات للطرف اآلخر املستصنع، على أن تكون املواد الالزمة للصنع من عند الصانع واحمدد اجلنس 

 جال.ؤ ومقسطا أومو ذلك مقابل مثن معني يدفعه املستصنع إىل الصانع إما حاال أ
 دف البنوك اإلسالمية من صيغة التمويل باالستصناع إىل دعم جهود التنمية الصناعية يف الدول اإلسالمية  وهت

                                                           

.52-51:حيدر يونس املوسوي،مرجع سبق ذكره،ص ص 1 
، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث إدارة الخطر:تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية طارق اهلل خان و حبيب أمحد،

.70، ص.2003لتدريب، جده، اململكة العربية السعودية، وا 2 
.104،ص.2009، 2لتوزيع، األردن،طوا،الوراق للنشر لمعامالت المالية في اإلسالموا، االستثمار حممود حممد محودة 3 

.276،ص .2013التعليم اجلامعي، مصر، ب ط، ، دارلشرعيةوا،البنوك الوضعية عصام عمر أمحد مندور 4 
.331،ص2006، 1،جدار للكتاب العاملي و عامل الكتب احلديث،األردن،ط،البنوك اإلسالميةفليح حسن خلف 5 

.308، ص.2012، 1شهاب أمحد سعيد العزعزي، النظام احملاسيب للبنوك اإلسالمية، دار النفائس، األردن، ط   6 
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، أجهزة االتصاالت إنتاج السلع الرأمسالية كاملعدات، اآلالت، إضافة إىل إمكانية متويل و زيادة قدراهتا التنافسية 
 .1و غريها من السلع الرأمسالية الضخمة

ي عقد الزم ال ميلك وهتعرف اصطالحا ببيع املنفعة املعلومة بعوض معلوم، التمويل باإلجارة:   -4
، و لإلجارة أربعة أركان هي العاقدان، الصيغة، 2أحد العاقدين فسخه إىل إذا وجب ما يوجب ذلك

 صنف اإلجارة إىل ثالثة أنواع هي:وتملعقود عليه وااألجرة 
 اإلجارة املنتهية بالتمليك؛ -
 التأجري التمويلي؛ -
 التأجري التشغيلي. -

لعقد اإلجارة،  صخاطبيق وهوتعترب صيغة التأجري املنتهية بالتمليك هي األكثر استخداما يف البنوك اإلسالمية، وت
و يتميز بأنه ينتهي بانتقال ملكية املال املأجور إىل املستأجر فيصبح مالكا له، إذ يقوم البنك بشراء املنشآت 

القيام بتأجريها إىل العمالء مع وعد من هؤالء العمالء بشراء تلك املنشآت  و بالتايلملعدات الضخمة، وا
قيق عائد مناسب للبنك يف هناية املدة وحتملعدات يف مقابل أقساط دورية، إىل أن يتم سداد مثن الشراء األصلي واأ

 جر.ملنشآت إىل املستأوااملتعاقد عليها،  فتؤول ملكية املعدات 
كما أنه ميكن للبنك و غريها  ، البيع اآلجل، القرض احلسن، ناك صيغ أخرى للتمويل اإلسالمي  كاجلعالةوه

 .3استثمارية اريع اإلسالمي أن يقوم باالستثمار املباشر فيعمل على تأسيس مش
 لى إدارة السيولةثر ذلك عوالبنوك اإلسالمية واالمطلب الثالث: مقارنة بين هيكل ميزانية البنوك التقليدية 

ستخدامات األموال يف البنوك اإلسالمية نالحظ أن طبيعة املوارد يف البنوك  وامن خالل عرضنا املوجز ألهم موارد 
يكمن االختالف فقط يف األمهية النسبية هلذه املوارد، حيث نالحظ ارتفاع ، لبنوك اإلسالمية متشاهبةواالتقليدية 

نسبة الودائع حتت الطلب يف البنوك التقليدية، أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية نالحظ ارتفاع األمهية النسبية للودائع 
ستثمار هذه الودائع وايل ه ال يدفع فوائد على هذه األنواع من الودائع، و لكنه يقوم بتشغحيث إناالستثمارية 

ع مستثمرين آخرين و حيقق األرباح، مث يقوم يف هناية كل مدة بتوزيع العوائد املستحقة ألصحاب هذه ومبنفسه أ
                                                           

.55سبق ذكره،ص.حيدر يونس املوسوي،مرجع  1 
.119، ص.2010، 1، دار الفكر اجلامعي، مصر،ط،البنوك اإلسالمية في مواجهة األزمات الماليةأمحد شعبان حممد علي  2 

 3 للمزيد انظر كل من:
.56-27ع سبق ذكره،ص ص.،مرجلسيطرةواأسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة حممد حممود املكاوي،  -                  

 .       57حيدر يونس املوسوي،مرجع سبق ذكره، ص.-                 
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لدراسات اليت واكاليف اجملهودات  وتالودائع طبقا ملا حققه البنك من أرباح بعد خصم املصاريف اإلدارية املختلفة 
 موال عمالئه.واله حتملها البنك يف سبيل أموا

لعائد غري وادة اإليداع ومبل حبسب طبيعة احلساب ، لبنوك اإلسالمية ال تدفع نفس العائد لكل نوع من الودائعوا
حمدد القيمة، و لكنه يتحدد فقط كنسبة مةوية ال حتدد قيمتها إال بعد االنتهاء من احلسابات اخلتامية للبنك   

يت سوف يتم توزيعها، أما يف حالة اخلسارة فاألمر خمتلف، ففي حالة الوديعة قرير نسبة األرباح الوتعتمادها وا
أما بالنسبة للودائع االستثمارية فإن البنك ال يضمن رد قيمتها كاملة ، االدخارية فإن على البنك رد قيمتها كاملة

 . 1بل يتحمل فقط جزءا من اخلسارة اليت كان قد تسبب فيها 
لبنك اإلسالمي، واعة الودائع تتضمن بنودا القتسام املخاطر بشكل عادل بني املودعني لكن على الرغم من أن طبي

هناك من يرى إمكانية تعرض البنوك اإلسالمية حلاالت االندفاع املصريف لصعوبة تقييم التوظيفات اليت ذهبت 
ملوزعة على املودعني إال أنه من لضبابية اليت تشوهبا، فبالرغم من إمكانية كفاية األرباح اواإليها أموال املودعني 

ا يؤدي بالبنوك اإلسالمية للوقوع خبطر وهوماحملتمل أن يقرر املودعون سحب أمواهلم عند هناية األجل املتفق عليه، 
 :2اإلفالس و ذلك  يكون نتيجة لـ

 أو عقودها؛ لبنوكع يف الشبهات اليت تشوب تلك او اخلوف من الوق -
 ؛لبنوكا القلق حول املركز املايل لتلك -
البنوك اإلسالمية ال تقدم عائد ثابت  حيث إنقبول، وما هوممتوقع أوممعدل عائد أقل مما ه -

ذا مبدأ رائع نظريا أما واقعيا وهخلسارة واملستثمرين، بل تشاركهم بالربح واألصحاب الودائع 
 .3فاملستثمرون يتوقعون عوائد جمزية

                                                           
،ص 2013، 1لتوزيع،عمان،ط وا،دار النفائس للنشر لتجارية دراسة مقارنةواالتمويل و وظائفه في البنوك اإلسالمية قتيبة عبد الرمحن العاين،1

 .72-71ص.
المبادئ اإلرشادية إلدارة مخاطر السيولة)عدا مؤسسات التأمين( التي تقتصر على تقديم خدمات مالية  جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،2

 .32، ص.2005، ديسمربإسالمية
3
Yousfi Imane ,Risk Management Practices And Financial Performance in Jordan:Empirical 

Evidence from  IslamicBanks 
، لصناعة املالية اإلسالمية،جامعة فرحات عباسواهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية واطبيقات االبتكار وتنتجات امللتقى الدويل حول م 

  2014ماي  6و  5سطيف،يومي
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 ميةالمبحث الثاني:إدارة السيولة في البنوك اإلسال
     ألمهيةوامن حيث التعريف إدارة السيولة يف البنوك اإلسالمية إىل حد كبري مثيلتها يف البنوك التقليدية،  شبهت
إلجراءات بسبب الضوابط الشرعية   و واو لكن هناك اختالف من حيث بعض التقنيات ، لعناصر املكونة هلاوا

 خصوصية نشاط الصريفة اإلسالمية.
 األول:مفاهيم حول السيولة في البنوك اإلسالمية المطلب

 سوف نتناول يف هذا املطلب مفهوم السيولة يف البنوك اإلسالمية، أمهيتها و كذا عناصرها.
 هميتهاواالفرع األول:مفهوم السيولة في البنوك اإلسالمية 

كييفه مبا يالئم و يوائم حدود وتدية تعريف السيولة يف البنوك اإلسالمية نفس التعريف بالنسبة للبنوك التقليميكن 
فيصبح تعريف السيولة فنيا على أهنا قابلية حتول األصل إىل نقدية بسرعة و ، بادئ الشريعة اإلسالميةومحكام وا

واجهة االلتزامات املستحقة األداء حاليا أو يف ومخبسائر أقل، باعتبار أن اهلدف من االحتفاظ بأصول سائلة ه
ألصول سهلة التحول إىل نقدية بسرعة وافهي تعترب مفهوم نسيب يعرب عن العالقة بني النقدية ، غضون فرتة قصرية

و 1بادئ الشريعة اإلسالمية،وم وجيهات أحكاموتو بدون خسائر، و بني االلتزامات املطلوب الوفاء هبا يف حدود 
 2اإلسالمي.مبا حيقق له أكرب ربح ممكن من غري أن ينجم عن ذلك ارتباك يف أعمال البنك 

عد من أولويات اإلدارة يف البنوك التقليدية و يرى الكثري من الباحثني أن أمهية وتضى السيولة بأمهية استثنائية وحت
السيولة يف البنوك اإلسالمية رمبا تفوق مثيالهتا يف البنوك التقليدية معتمدين يف ذلك إىل جمموعة من األسباب 

 3نذكر منها:
مية لرعاية البنوك املركزية بتعذر اعتبارها املالذ األخري لتصحيح أوضاع افتقار البنوك اإلسال -

حلال للبنوك التقليدية، و نظرا لطبيعة الودائع يف البنوك اإلسالمية مما يدعوها واالسيولة كما ه
 لالحتفاظ مبقدار أكرب من األموال السائلة ملواجهة متطلبات السيولة؛

وك اإلسالمية حيتم عليها االحتفاظ بقدر من السيولة طبيعة استخدامات األموال يف البن -
 جملاهبة أي نقص حمتمل يف السيولة؛

                                                           

.239عبد احلميد عبد املطلب،مرجع سبق ذكره،ص. 1 
لة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية،اجمللد األول،العدداألول،ديسمرب ،جمإدارة السيولة في المؤسسات المالية اإلسالميةعلي حمي الدين القرة داغي،2

 .23،ص.2010
 .7مود الشويات،مرجع سبق ذكره.ص.وحمأسامة العاين 3
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لبنوك اإلسالمية  وامما يدع، حكامها حماربة االكتناز بكل أشكالهواحٌتمت الشريعة اإلسالمية  -
 الجتماعية؛واحتياطاهتا مما يدفع عجلة التنمية االقتصادية واالستثمار ودائعها 

البنوك اإلسالمية بإتباع الطرق املشروعة باستثمار أمواهلا مبا تتيحه القواعد ضرورة الزام  -
 األساسية يف املعامالت املالية اإلسالمية؛

عدم اكتمال السوق املالية اإلسالمي اليت تستوعب نشاط البنوك اإلسالمية، حتتم على  -
 البنك اإلسالمي االحتفاظ بفائض من السيولة؛

على مسعة البنك اإلسالمي، فوجود فائض نقدي أكثر من الواجب  خريا ضرورة احملافظةوا -
نه جيمد األموال مما يؤثر وااالحتفاظ به قد يفهم من أنه ال يوجد لديه برنامج استثماري، 

سلبا على مردوديته،كما أن وجود عجز نقدي قد يعرض البنك اإلسالمي جملموعة 
ملستثمرين يهرعون إىل سحب واملودعني مناملخاطر من بينها فقدان الثقة به، مما جيعل ا

 .1أمواهلم منه
 الفرع الثاني:عناصر السيولة في البنوك اإلسالمية

ي تتمثل يف كافة األصول وه، ال ختتلف  عناصر السيولة يف البنوك اإلسالمية عن مثيالهتا يف البنوك التقليدية
 األجل بسرعة و بأقل اخلسائر، تتمثل يف:النقدية و شبه النقدية اليت تسهم يف سداد االلتزامات قصرية 

ي النقدية اجلاهزة حتت تصرف البنك اإلسالمي، حيث بإمكانه التحكم فيها وهالسيولة النقدية:  -1
 شمل كل من:وتبشكل مباشر 

 ألجنبية املوجودة عند البنك اإلسالمي؛واالنقدية بالعملة الوطنية أ -
 بنك املركزي؛الودائع لدى البنوك اإلسالمية األخرى و لدى ال -
 الشيكات حتت التحصيل. -

ي األصول اليت ميكنه تصفيتها أو بيعها أو رهنها، أي حتويلها إىل سيولة  وه  السيولة شبه النقدية: -2
 شمل كل من:وتكاملة بدون أو بأقل اخلسائر، حيث ال يتحكم البنك بسيولتها بشكل مباشر 

 األسهم بأنواعها؛ -
 ضمونة لدى العمالء يف مدة ال تتعدى ثالثة شهور؛الصكوك بأنواعها و كل املستحقات امل -

                                                           
اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته العشرين املنعقدة يف مكة ، إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية:المعايير واألدواتحسن حسني شحاته،1

 .17،ص.2010ديسمرب  29- 25املوافق ل 1432حمرم 23 - 19املكرمة يف 
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ألوراق احلكومية و غريها مما يقبله البنك املركزي و ال خيرج عن واو باقي الشهادات اليت يصدرها البنك اإلسالمي 
 .1اإلطار الشرعي

 المطلب الثاني:استراتيجيات إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية
حتتاج البنوك اإلسالمية إىل اسرتاتيجيات واضحة إلدارة سيولتها، إال أن ما مييزها عن البنوك التقليدية أهنا ملزمة 

 بادئ الشريعة اإلسالمية.ومبذلك يف حدود ما يتوافق مع خصائص 
 هدافهاواالفرع األول:مفهوم إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية 

و بني أن إدارة السيولة ، معيارا حدد فيه مفهوم إدارة السيولة يف البنوك اإلسالميةأصدر البنك املاليزي املركزي 
 2تعين"احتفاظ البنك بتدفقات نقدية كافية ملواجهة سحوبات كبرية بشكل فجائي أو غري معتاد"

 3حيث هتدف إدارة السيولة يف البنوك اإلسالمية إىل:
 على أحسن وجه، وإبعاد خماطر العسر املايل عنه؛في أداء وظيفته البنكاحملافظة على استمرار  -
 ؛الستثمارات يف تاريخ استحقاقهاواالتمويالت ، صيل الذمموحت على الوفاء بالتزاماتهالبنكالتأكد من مقدرة  -
 لمخاطرة كبرية على املدى الطويل؛البنكمحاية األصول من عملية البيع االضطراري عند احلاجة، و عدم تعريض  -
 استمرارهم يف اإليداع من خالل اإلدارة اجليدة ملوجوداهتم؛ و بالتايلتقوية ثقة املودعني،  -
 تسييل األوراق املالية و بيع األصول دون حتمل خسارة؛ -
 توريق أصول بغرض إصدار صكوك، لتحقق عوائد جمزية للمستثمرين وتغطية جزء من العجز يف املوازنة؛ -
 اللجوء االضطراري لالقرتاض بشروط جمحفة أو غري متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. البنكجتنيب  -

 تطلباتهاومالفرع الثاني:استراتيجيات إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية 
داخل إدارة السيولة يف البنوك اإلسالمية عنها يف البنوك التقليدية من حيث املبدأ يف ومال ختتلف اسرتاتيجيات 

جراءات هذه االسرتاتيجيات حيث وايقتصر االختالف فقط على وسائل ، و 4ملخاطرةواحماولتها لتوافق بني العائد 
 جند:

                                                           

،بتصرف.11لسعيد بوهراوة،مرجع سبق ذكره،ص.واأكرم الل الدين  -انظر كل من: 1 
     وث و ي للبح، البنك اإلسالمي للتنمية،املعهد اإلسالماإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد احلميد عبد الفتاح مغريب،-               

 .بتصرف.143، ص.1، ط 2004فهد،اململكة العربية السعودية،  كالتديب،مكتبة املل
 .12لسعيد بوهراوة،مرجع سبق ذكره،ص.واأكرم الل الدين 2

.12نفس املرجع ،ص. 3 
.142، ص.2009، 2دمشق، ط، دار املكتيب بحوث في االقتصاد اإلسالمي،رفيق يونس املصري، 4 
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ملؤسسات املالية اإلسالمية وا: حتتل  املرتبة األوىل من حيث تركيز املصارف إدارة سيولة الموجودات -1
غري أن من عيوهبا أن يتم ، موجوداتهعلى هذه اإلسرتاتيجية، و مبقتضاها يقوم البنك بتعديل هيكل 

 ؛1البيع يف وقت غري مالئم مما يسبب خسارة للبنك
أين يعتمد البنك على جذب أموال جديدة أكثر من اعتماده على سيولة إدارة سيولة االلتزامات: -2

قييم وضعه املايل باإلضافة إىل مدى استعداد وتعتمد هذه االسرتاتيجية على مسعة البنك وتاألصول، 
أهنا حتتاج خلربة  غري،2مسامهيه إلقراضه قروضا حسنة تصحح هبا وضعية سيولته إذا احتاج األمر

 ؛3فضال عن احتمال عدم القدرة على بيع اإلصدارات اجلديدة 
دارة سيولة وايف نقطة االلتقاء بني إدارة سيولة املوجودات  : تقعاإلدارة المتوازنة للسيولة -3

 .4لتزاماتهواااللتزامات، حيث مبقتضاها يقوم البنك مبحاولة املواءمة بني آجال موجوداته 
كما أن جممل هذه االسرتاتيجيات يتطلب جمموعة من املتطلبات تسهم يف إدارة السيولة بفعالية يف البنوك 

 :5اإلسالمية من بينها
 حيث إنستخداماهتا يف البنك اإلسالمي: والواضح ملصادر األموال واالتحديد الدقيق  -

             رباح وامصادر أموال البنك اإلسالمي تشتمل حقوق املسامهني من رأس املال 
حتياطات، باإلضافة إىل الودائع بأشكاهلا املختلفة. أما جوانب االستخدامات فتتمثل يف وا

البنوك، باإلضافة إىل االستثمارات النقدية باخلزينة لدى البنك و لدى البنك املركزي و باقي 
املباشرة للبنك و عمليات التمويل اليت مينحها ضمن صيغه التمويلية، باإلضافة ملا ميتلكه 

 البنك اإلسالمي من أصول ثابتة؛

                                                           

.6،ص.2011،السودان،يونيو 60،جملة املصريف،العدد،إدارة مخاطر السيولةركيوتأب حسام الدين نبيل 1 
 القتصاد اإلسالمي وا،محلت من موسوعة التمويل إدارة السيولة في المصارف اإلسالميةحسني سعيد،2
 :الرابط من 25/09/2016محل يوم: يوم  

http\\www. iepedia.com\ arab\ wp-content\ apleads\201003 

 
.7ركي،مرجع سابق،ص.وتحسام الدين نبيل أب  3 

 4حسني سعيد،مرجع سبق ذكره .
بتصرف.، 146-145عبد الفتاح مغريب،مرجع سبق ذكره،ص ص. -انظر كل من : 5 

،بتصرف.122،ص.1987ب ط،،مكتبة عني مشس،القاهرة،إدارة البنوكسيد اهلواري، -                    
،                            لتوزيع، األردنوا، دار النفائس للنشر مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية ،إبراهيم عبد احلليم عبادة -                  

،تصرف.74،ص.2008،ب ط                      



 إدارة مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية  الفصل الثاني:

68 
 

ختطيط التدفقات النقدية للبنك اإلسالمي: حيث على البنك اإلسالمي حتقيق درجة مناسبة  -
النقدية حىت يتمكن البنك من توفري درجة معينة من السيولة من التناغم فيما بني التدفقات 

 ليل التدفقات النقدية؛وحتذا عن طريق تصنيف وه
تطبيق قاعدة تناسب اآلجال كمدخل إلدارة السيولة: تعتمد جل البنوك اإلسالمية كغريها  -

يف الفصل مت التطرق إليه –من البنوك التقليدية يف إدارة سيولتها النقدية على مبدأ اخلزان 
دخلها يف هذا اخلزان لتعيد توزيعها على كافة وتفتقوم خبلط مجيع  موارد البنك  -السابق

جاهلا املتباينة، غري أن بعض البنوك واجماالت االستخدام دون البحث عن مواعيد استحقاقها 
و        اإلسالمية تقوم بتخصيص املصادر املالية على االستخدامات حبسب آجاهلا، 

 معينة فمثال:بنسب 
  لتمويل قصري األجل مثل املراحبة؛واألرصدة لدى البنوك واالودائع اجلارية ختصص لألرصدة النقدية 
  جلزء األكرب منها والتمويل قصري األجل أيضا واالودائع االستثمارية ختصص نسبة منها للنقدية

 ملضاربة؛واللتمويل طويل األجل مثل املشاركة 
 الستثمارات طويلة األجل؛وارصدة التمويل طويل األجل واقدية ودائع التوفري ختصص للن 
  1الستثمارات طويلة األجل.واصص لألصول الثابتة يف البنك وختاألموال اململوكة لدى البنك 

 الفرع الثالث:مرتكزات حسن إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية
 يتلوامثة جمموعة من املرتكزات جيب أن تتوفر عليها البنوك اإلسالمية لرتقى إىل املستوى املطلوب يف إدارة السيولة، 

 :3نذكر من أمهها ما يلي 2هي مطالبة بتوفري قدر مناسب منها،
توفر ذلك يقوي من كفاءة  حيث إن توفر السوق على عدد كبير من المتعاملين النشطين:-

 ؛السوق الثانوية ال سيماية السوق املال
نويع األدوات املالية عامال مهما يف إدارة السيولة وتيعد تطوير  طوير األدوات المالية:وتتنويع  -

 للبنك الواحد و سيولة السوق املصريف ككل؛

                                                           

.149عبد الفتاح مغريب،مرجع سبق ذكره،ص. 1 
.321،ص.2009، 2األردن،ط ، ، دار املكتيبا...؟و كيف....؟المصارف اإلسالمية ضرورة عصرية لماذغسان قلعاوي، 2 
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ضعف أو غياب الشفافية يف السوق املالية جيعل من احلصول  حيث إن ضمان شفافية السوق: -
على املعلومات املطلوبة لألوراق املالية املناسبة مكلفا ماديا، مما يؤدي إىل تضييق اجملال على 

 املستثمرين و ضعف اإلقبال على هذه األوراق بسبب غياب الشفافية؛
إدارة السيولة يف البنوك اإلسالمية  يعترب أهم عامل لتطوير دعم الحكومات للسوق النقدي: -

ملشاركة الفعالة يف هذه السوق من وادعم احلكومات هلذه السوق، من خالل التسهيالت الضريبية 
 خالل إصدار أوراق مالية متطابقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛

من  رةداواذلك أن أساس أي تطوير هليكل من اهلياكل أ نظيمي قوي:وتإرساء نظام قانوني  -
ستقراره     و وانظيمي قوي و فعال يضمن وضوح العمل وتاإلدارات يكمن يف إرساء نظام قانوين 

 .كثروا ازدهار السوق ليخدم ما أسس من أجله  و بالتايليبعث الطمأنينة لدى املتعاملني، 
 المطلب الثالث: واقع إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية

ن نعرج أوال و نتعرف على أهم املؤسسات واال بد ، السيولة يف البنوك اإلسالميةقيل أن نتطرق إىل واقع إدارة 
مث نتطرق لبعض املنتجات احلالية إلدارة السيولة  لنستنتج ، الداعمة لقضايا  إدارة السيولة بالتحديد دون غريها

 أهم التحديات اليت تواجه إدارة السيولة يف  البنوك اإلسالمية.
 ت البنية التحتية إلدارة السيولةالفرع األول:مؤسسا

يسعى البنك اإلسالمي للتنمية و بالتعاون مع عدد من حمافظي البنوك املركزية و كذا عدد من البنوك اإلسالمية، 
 ذهوهأسيس السوق املالية اإلسالمية الدولية، وتحلل مشكلة السيولة من خالل تأسيس مركز إلدارة السيولة 

 :نذكر منها1 جمملها إىل معاجلة مشكلة السيولة يف البنوك اإلسالميةهلياكل هتدف يفوااملؤسسات 
 :مركز إدارة السيولة المالية -1

و حصلت على ترخيص كمصرف استثمار ، 2002مركز إدارة السيولة هو شركة مسامهة حبرينية تأسست سنة 
هدفها متكني املؤسسات املالية الإلسالمية من إدارة سيولتها من خالل استثمارات مالية قصرية           ، إسالمي

عاجلة مشكلة زيادة أو نقص السيولة لدى تلك املؤسسات وم، توسطة األجل وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالميةوم
كما يساهم املركز يف إعداد خطط شجيع التعامل مع مركز إدارة السيولة،  وتباستخدام صكوك االستثمار 

 ملوازنة بني سيولة موارد املصارف و  استخداماهتا.وااسرتاتيجية إلدارة السيولة 

                                                           

، امللتقى الدويل الثاين للصناعة املالية اإلسالمية :آليات ترشيد الصناعة تحديات إدارة السيولة في المصارف اإلسالميةبوصايف كمال و شياد فيصل، 
.23،املدرسة العليا للتجارة،اجلزائر،ص.2013ديسمرب 9و  8اإلسالمية،يومياملالية  1 
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يهدف مركز إدارة السيولة املالية إىل التقليل من خماطر السيولة، فهو يساهم يف سوق اإلصدارات األولية للصكوك 
كما يعمل املركز على تأسيس السوق الثانوية لتداول ،  رلعمل كمستشاواو ذلك من خالل ترتيب هذه العملية، 

فهو ميتلك القدرة املهنية لرتتيب أدوات ، القصرية األجل جالملتوافقة مع أحكام الشريعة لآلوااألدوات االستثمارية 
 .1زمنية خمتلفة فرتاتلشريعة اإلسالمية و لوامتوافقة استثمارية 

 :اإلسالميةالمؤسسة العالمية إلدارة السيولة  -2
    لسلطات النقدية، وا، من قبل جمموعة من البنوك املركزية 2010أكتوبر  25هي مؤسسة عاملية أسست يف 

السعودية، تركيا، اإلمارات العربية ، لوكسمبورغ، ماليزيا، نيجرييا، قطرسامهني فيها: اندونيسيا، الكويت،هم املوا
لتنمية. هتدف املؤسسة إىل حتسني إدارة السيولة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف األجل لبنك اإلسالمي لوااملتحدة 
كما هتدف املؤسسة إىل تعزيز االستثمارات ،  نتجات حتقق السالمة الشرعيةومزويد السوق املايل بأدوات وتالقصري 

 .2الستقرار املايلواالروابط الدولية ، العابرة للحدود
 :مية الدولية:السوق المالية اإلسال -3

 تأسست السوق املالية اإلسالمية الدولية يف البحرين لتوفري ما حتتاجه املصارف اإلسالمية الدولية من سيولة    
لدراسات"   و واتتكون من جلنتني أساسيتني مها:"اللجنة الشرعية" و "جلنة التطوير  .نتجات مصرفية إسالميةوم  

 رئيس تنفيدي.
حيث يسعى إىل ، لثانويةوايهدف إىل إجياد هيكل تعاوين لتطوير سوق رأس املال و سوق النقد اإلسالمية األولية 

لشرعية لألدوات املالية واعاجلة التحديات العملية ومألسس املنظمة ألسواق راس املال اإلسالمية واتوحيد املعايري 
 . 3اإلسالمية

 المستخدمة في إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية ألدواتواالفرع الثاني:بعض األساليب 
هناك جمموعة من األساليب اليت تستخدمها البنوك اإلسالمية إلدارة سيولتها نذكر منها على سبيل املثال ال 

 4احلصر:
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: أين تقوم البنوك بعملية تبادل للقروض احلسنة )بال فوائد(، حيث يُقرض البنك اإلسالمي تبادل القروض -
آخر قرضا ملدة حمددة و عند حاجة الثاين يقرتض بدوره املبلغ نفسه مع تساوي مدة اإلقراض، و رمبا بنك 

 تضمن القرض حتمل املقرتض املصاريف اإلدارية الفعلية لتقدمي القرض.
        و على الرغم من أن هذا األسلوب ميكن البنوك اإلسالمية من توفري متطلباهتا من السيولة،  إال ألنه قدمت   

 لعملية:واعليه بعض املالحظات الشرعية 
 ع ذلك فقد صدرت فتوى ندوة ومن شبهة الربا، وممن املعلوم شرعا أن القرض املشروط بالقرض ال خيل

شرتطت لصحته أن يكون بنفس املبلغ و لنفس واالربكة لالقتصاد اإلسالمي جبواز القروض املتبادلة، 
 املدة؛

 جيد تبادل القروض القبول من الناحية العملية عند املؤسسات املالية اليت هتدف للربح من عملياهتا،  ال
ففي حاالت تتفوق فيه أحد املصارف من حيث السيولة مقارنة باآلخر فلن يكون لألول مصلحة يف 

 تقدمي القرض.
نافع أو وم ملكية أعيان  أ: "الصكوك وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يفالصكوك اإلسالمية -

و      و ذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك ، خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص
ملراجعة وا، كما قد أشارت هيةة احملاسبة 1قفل باب االكتتاب و بدأ استخدامها فيما أصدرت من أجله"

 :الصكوك اإلسالمية هيللمؤسسات املالية اإلسالمية أربعة عشر نوعا من 
صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة، صكوك ملكية منافع األعيان ، صكوك ملكية املوجودات املؤجرة

صكوك ملكية اخلدمات من طرف ، صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني، املوصوفة يف الذمة
صكوك  ، ملشاركةصكوك  املراحبة، وصكوك  ا، صكوك االستصناع، موصوف يف الذمة، صكوك السلم

صكوك املساقاة و صكوك ، صكوك  املزارعة، صكوك  املضاربة،  وصكوك  الوكالة باالستثمار، الشركة
 .2املغارسة

هي وثائق مالية متساوية القيمة تصدرها مؤسسات حكومية الصكوك السيادية)الحكومية( اإلسالمية:  -
أو شبه حكومية تثبت حق امللكية حلاملها يف أصول الدولة. غري أن أغلب تطبيقات العقد الناظم هلذه الصكوك 
يتم من خالل "عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك"، الذي سجلت عليه بعض املالحظات الشرعية من حيث عدم 

                                                           

.288،ص.2007،البحرين،المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،واهيةة احملاسبة  1 
.13مرجع سبق ذكره، ص.، لسعيد بوهراوةواأكرم الل الدين  2 
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الشرعية احلاكمة هلذا العقد.  كما أن العقد بني الشركة املنشةة )احلكومة( و بني الشركة ذات الغرض توافق املبادئ 
منا جاءت لتسويغ ما ال جيوز شرعا من حيث البيع وااخلاص ال ترقى إىل درجة وصفها بأهنا شركة مستقلة،  

ائها بعد انتهاء مدة اإلجارة بوساطة هذه حلال يف بيع األصول إىل املستثمرين مث إعادة شر واعادة الشراء كما هوا
 .1الشركة

جوهرها، ففي  و ى أحكام املضاربة يف شكلهاتقوم هذه الشهادات علشهادات االستثمار اإلسالمية:  -
قوم اجلهة املصدرة بدور املضارب، مع اتفاق على نسبة وتهذا النوع يكون أصحاب الشهادات هم أرباب املال 

ملؤسسات املالية اإلسالمية ال يقل واملضارب خيسر عمله، تصدرها البنوك وا، اخلسارة مل رب املالوحتمن الربح 
 . 2ي نوعان: شهادات االستثمار املخصص و شهادات االستثمار العاموهأجلها عن السنة 

 المختلفة: المالية األوراقالبورصة على  يف المضاربة -
لعاملية من أجل املضاربة )املتاجرة( على واتلجأ معظم املصارف اإلسالمية إىل األسواق املالية احمللية  

صكوك أم شهادات استثمارية هبدف ، ملتوفرة بالسوق، سواء أكانت أسهموااألوراق املالية املتوفرة لديها أ
ملعايري الشرعية املعتمدة وا وفق الضوابط ذا األمر جائز شرعًا إذا ما متوهإدارة ما لديها من سيولة نقدية، 

 .3جملامع الفقهيةوامن اجلهات املعنية 
 الفرع الثالث:تحديات إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية

لعاملون يف قطاع املصارف اإلسالمية و كذا الباحثون عن وجود العديد من القضايا الشائكة وايتحدث املمارسون 
 بإدارة السيولة يف القطاع املصريف اإلسالمي من أمهها:لتحديات املتعلقة وا

 لبنك المركزي:واالعالقة بين البنوك اإلسالمية  -1
للوائح املعمول هبا دون مراعاة خصوصية الصريفة وافالبنك املركزي خُيضع البنوك اإلسالمية لألنظمة  

البنك املركزي ميتلك يف إطار دوره التنظيمي و باعتباره ممثل السلطة النقدية القدرة يف  حيث إن، اإلسالمية
عتمد سياسة البنك املركزي هذه وتمتصاص السيولة باملصارف، واالتأثري على السيولة املصرفية من خالل ضخ أ

توحة  و كذا خفض أو على خفض أو رفع سعر إعادة اخلصم، شراء أو بيع السندات احلكومية يف السوق املف
 .4رفع نسبة االحتياطي النقدي القانوين

                                                           

.19ذكره،ص.مود شويات،مرجع سبق وحمأسامة العاين   1 
.360سامر مظهر القنطقجي،مرجع سبق ذكره،ص. 2 

.16سبق ذكره، ص. عمود الشويات،مرجوحمأسامة العاين  3 
.201،ص.2005،، ب طلنشر،املوصلوا،دار ابن األثري للطباعة إدارة المصارفرضا صاحب أبو محد، 4 
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 1و ينتج عن العالقة مع البنك املركزي ما يلي:
  سياسة االحتياطي القانوين على الودائع االستثمارية و ضرورة مراعاة الفرق بينها و بني باقي

 حسابات البنوك التقليدية؛
  األجل لطلبات البنوك اإلسالمية من السيولة؛لدعم قصري واسياسة اإليداع لدى البنك املركزي 
  لذي حيتم على البنوك اإلسالمية التعامل مع البنك املركزي بالفائدة؛وامشكل املقرض األخري 
  إلفصاح للحسابات اخلتامية و عدم مراعاة املعايري احملاسبية للمؤسسات املالية واسياسة العرض

ابات يف الصريفة اإلسالمية خيتلف عن مثيالهتا إلفصاح للحسوااإلسالمية، و بذلك أن العرض 
خلصوم، لذا وجب متاشي سياسة الإلفصاح وفق واالتقليدية نتيجة اختالف طبيعة األصول 
 ملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؛وااملعايري احملاسبية الصادرة عن هيةة احملاسبة 

 يف جمال  خاصةملمولني وامارية هيكل عالقة البنوك اإلسالمية مع أصحاب احلسابات االستث
تباعها ألسس العدالة يف واتوزيع األرباح، ألن ذلك يعكس مدى شفافية املصارف اإلسالمية 

 العالقة مع عمالئها؛
  كما أهنا ال تزال تعاين من القوانني اليت قد حتد من حركتها يف جوانب االستثمار الداخلي

 .2خلارجيوا
 حدودية نشاطه في بعض الدول: ومسالمية أغياب سوق النقد بين المصارف اإل -2

متتلك البنوك التقليدية سوق نقدية عريقة عراقة هذه البنوك مما أكسبها خصائص السوق النقدية الكفؤة من 
عمقها و شفافيتها،  مما ينعكس إجيابا على دورها يف توفري و دعم السيولة، أما البنوك ، تعدد منتجاهتا

اإلسالمية فال زالت تعاين مشكل غياب أو نقص سوق نقدي للتعامالت قصرية األجل،و حبكم عدم 
دائل جياد البوامشروعية أغلب األدوات املستعملة يف سوق النقد التقليدية يبقى الرهان كبريا يف تطوير 

املالئمة، و قد مت فعال من خالل جتارب بعض الدول اإلسالمية،  و لعل أمهها جتربة ماليزيا، األردن 
 .3لبحرينوا

                                                           
 .11ابوصايف كمال و شياد فيصل،مرجع سبق ذكره،ص.1

.11نفس املرجع، ص. 2 
ملصرفية وا،املؤمتر الدويل الثاين  للمالية لنظرياتواإدارة السيولة في المصارف اإلسالمية األسس محد سعد الرباطي و صابرين املربوك حداد،أ3

 .7ص. ، 2015جويلية 30-29اإلسالمية،عمان األردن،
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 مشكل المقرض األخير:  -3
ملالذ والبنك املركزي هو قيام هذا األخري بدور املقرض وامن أهم املعوقات يف العالقة بني البنوك اإلسالمية  

ن احللول املقرتحة يف وم، أسلوب الفائدة الذي ال تستطيع البنوك اإلسالمية التعامل بهاألخري للسيولة  بإتباع 
فاده االتفاق على سلسلة من املراحبات تنفذ ومهذا القبيل أن يقوم البنك املركزي بتقدمي خط ائتمان باملراحبة 

راء تعديالت على التشريعات عن طريق الوكالة هبدف دعم السيولة النقدية يف البنوك اإلسالمية،كما ميكن إج
املصرفية للسماح للبنك املركزي بالتدخل يف تقدمي السيولة الالزمة للبنوك اإلسالمية من خالل فتح البنك 

لعكس، أي أن تقوم وااملركزي حلسابات لدى البنوك اإلسالمية مقابل احلصول على حصة من األرباح احملققة أ
توسط األجل ومبنك املركزي تستفيد من خالله من  متويل قصري أالبنوك اإلسالمية بفتح حسابات لدى ال

 ساليب موافقة للشريعة اإلسالمية.واباستخدام أدوات 
 ختالف الفتاوى في منتجات إدارة السيولة:واتعدد  -4
نتيجة تواجد البنوك اإلسالمية يف بيةات خمتلفة فإن رؤية بعض الفقهاء يف القضايا الفقهية املتعلقة  

توحيد املعايري  خاصةملصرفية كانت خمتلفة، مما انعكس على منتجات إدارة السيولة أيضا، وات املالية باملعامال
حيث يعاين التمويل اإلسالمي من عدم توافر ، عضاء اللجان الشرعيةوا و عدم وجود إمجاع بني الفقهاء

ملناطق واملدارس الفقهية بشأن اخلدمات املالية اإلسالمية يف خمتلف البلدان واالتقارب يف الرأي بني الفقهاء 
لواجب يف هذا املقام تشكيل قاعدة شرعية مشرتكة لالجتهاد اجلماعي من خالل جتمع علماء واحول العامل، 

 .1لباحثنيواألكادمييني واملصرفيني واالشريعة 
 

 اإلسالمية المبحث الثالث: إدارة مخاطر السيولة في البنوك
تسعى إدارة خماطر السيولة يف البنوك اإلسالمية إىل محاية األصول من البيع االضطراري عند احلاجة و عدم تعريض 

 . البنك ملخاطر السيولة
 المطلب األول:مفاهيم حول مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية

أوال مفاهيم حول خماطر السيولة يف البنوك  إلدارة خماطر السيولة يف البنوك اإلسالمية نتناول قبل أن نتطرق
 اإلسالمية.

                                                           
 .10،ص.بوصايف كمال و شياد فيصل،مرجع سبق ذكره1
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 الفرع األول: مفهوم مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية
قلل من قدرة البنك على وت، هي املخاطر اليت تنشأ من عدم كفاية السيولة النقدية ملتطلبات التشغيل العادية

 .1على االقرتاض أو بيع املوجودات لتحقيق السيولة اإليفاء بااللتزامات اليت حانت آجاهلا أو لعدم القدرة
كما عرفها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية على أهنا تعرض مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية خلسارة حمتملة، 

 ويل الزيادة يف املوجودات عند استحقاقها،  دون أن تتكبد تكاليفومتتنشأ من عدم قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا أ
 .2أو خسائر غري مقبولة

واجه البنوك اإلسالمية مشكلة السيولة حبجم أكرب من البنوك التقليدية، ذلك أهنا تفتقر إىل رعاية البنوك املركزية وت
ناسيا خلصوصيتها،حيث تشكل البنوك املركزية املالذ وتإما عمدا أ، هلا يف أغلب الدول اليت أتاحت هلا جماال للعمل

 .اكلقليدية عند مواجهة هذا النوع من املشاألخري للبنوك الت
إلقرتاض واو ليس يف وسعها بيع الدين أ، و ملا كانت احلسابات اجلارية يف البنوك اإلسالمية حسابات حتت الطلب

سييل جزء من أصوهلا يف الوقت املناسب، فإنه يتعذر عليها احلصول على السيولة من وتبفائدة من البنك املركزي أ
ذا سيؤثر وه ، لك تلجأ البنوك اإلسالمية إىل االحتفاظ بقدر كبري من السيولة ملواجهة هذا املشكلاألسواق. لذ

بال شك على مقدار العائد الذي ستدفعه البنوك إىل عمالئها الذي يتناقص يوما بعد يوم، مما يدفع العمالء 
ا يف استقطاب موارد مالية تفقد هذه البنوك فرصه و بالتايلللبحث عن مؤسسات تقدم هلم عوائد أفضل، 

 .3مما يضعف دورها التنافسي يف سوق العمل املصريف، جديدة
محد حبيب يف دراسة قاما هبا لعدد من البنوك اإلسالمية من خالل مجع أراء واو قد توصل طارق اهلل خان 

ملراحبة واأن املضاربة املصرفيني اإلسالميني حول مدى تعرض صيغ التمويل اإلسالمية إىل خماطر السيولة،  فوجدا 
ألهنما تستخدمان عادة يف التمويل قصري األجل، أما الصيغ األخرى  ، أقل الصيغ التمويلية عرضة ملخاطر السيولة

، ليها الصيغ اليت يتأجل فيها تسلم السلعةوتكاملشاركة املتناقصة فتعترب أكثر الصيغ اشتماال على خماطر السيولة 
 .4كما أن اإلجارة تعترب أيضا ذات درجة خماطر السيولة عالية نسبيا،  الستصناعوامثل الَسَلم 

 الفرع الثاني: أنواع مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية:
                                                           

.237، ص.2010، 1لتوزيع،عمان،ط وا،دار صفاء للنشر الخدمات في المصارف الإلسالميةالوادي،مود حسني وحمعبد اهلل إبراهيم نزال  1 
المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات )عدا مؤسسات التأمين(التي تقتصر على تقديم خدمات مالية جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،2

 .271،ص. 2005، ،كواالملبورإسالمية
،حبث مقدم ضمن الندوة الدولية حول اخلدمات املالية ليات مقترحة للحد منهاواالمخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية كرمي حممد،فضل عبد ال3
 .9، ص.2010أفريل20إىل18دارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية،جامعة فرحات عباس،سطيف،أياموا

.153،ص.2013، 1لتوزيع،طوا،دار النفائس للنشر سالميةإدارة المخاطر في المصارف اإلعبد الناصر براين أبو شهد، 4 
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 التمويلية: السيولة مخاطر  -1
ة وغري املتوقعة غري قادر على مواجهة التدفقات النقدية املتوقع البنكتظهر خماطر السيولة التمويلية عندما يكون  

 .بشكل عام بنكأن يؤثر ذلك على العمليات اليومية اليت ينفذها البنك  أو على  الوضع املايل لل من غري ةبكفاء
 السوقية: السيولة مخاطر -2
أن يتصرف يف بعض األصول اليت حبوزته، سواء عن طريق البيع البنكأحيانا قد يكون من الصعب على   
ذا اضطر البنك إىل تصفيتها فقد يتحمل وا، تسييلهالرهن حسب أسعار السوق السائدة و ذلك لصعوبة واأ

 . خسائر كان من املمكن جتنبها
 العرضية: السيولة مخاطر -3

لسحوبات املفاجةة من وامن ودائع العمالء،  أ البنكتنشأ عن عمليات السحب املفاجئ اليت قد يتعرض هلا 
 .1ليت متنح لبعض العمالء وااحلسابات اليت تتمتع بتسهيالت ائتمانية 

 سباب مخاطر السيولة في البنوك اإلسالميةواالفرع الثالث:مصادر 
  :من مصادر خمتلفة مثال السيولة خماطر قد تتأتى 

ألمر الذي يتطلب من واجانب االلتزامات: كأن يقوم املودعني بسحب إيداعاهتم فورًا و بشكل مفاجئ،  - 1
 أو بيع بعض األصول ملقابلة عمليات السحب املفاجئ؛ البنك توفري أموال إضافية من خالل االقرتاض من الغري،

 جانب األصول: على سبيل املثال عند مواجهة صعوبات يف بيع األصول ملقابلة التدفقات النقدية اخلارجة؛  - 2
قد تعزى املخاطر لعوامل خارج امليزانية، كأن يتم السحب بصورة أكرب من املقدر من احلدود االئتمانية، مما  - 3

 .2لب من البنك أن يقرتض أموال إضافيةيتط
 3:وقد تقف عدة أسباب أخرى وراء تعرض البنوك اإلسالمية ملخاطر السيولة نذكر منها

  ي قابلة للسحب حتت الطلب؛وهتعتمد معظم املصارف على احلسابات اجلارية بدرجة كبرية 

                                                           
 30-29ملصرفية اإلسالمية،عمان األردن،وا،املؤمتر الدويل الثاين  للمالية مخاطر السيولة النقدية في المصارف اإلسالميةغسان سامل الطالب،1

 .5، ص.2015جويلية 
 .12فضل عبد الكرمي حممد،مرجع سبق ذكره،ص. -انظر كل من:2

                                 ملصرفية اإلسالمية،عمان وا، املؤمتر الدويل الثاين  للمالية مخاطر السيولة النقدية في المصارف اإلسالميةمجال أمحد زيد الكيالين،-                
                                                                                                                           .9، ص.2015جويلية، 30-29األردن،                  ن 
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  ،البنوك اإلسالمية يف الوقت ليت متثل جزءا كبريا من أصول واهناك قيود شرعية على بيع الديون
 الراهن؛

 فإن البنوك اإلسالمية ال تستطيع تعبةة املوارد املالية ، نظرا للبطء يف تطوير أدوات مالية إسالمية
زداد صعوبة هذه املشكلة نتيجة لعدم وجود سوق مصرفية بني البنوك وتيف األسواق يف زمن قصري 

 ؛يف بعض الدول اإلسالمية
  االستثماري الذي تقوم به البنوك اإلسالمية القائمة على أساس املشاركة يف الربح طبيعة صيغ التمويل

 خلسارة مما يزيد يف احتمالية املخاطرة؛وا
  طبيعة متويل املشاريع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية حيتاج إىل خربات فنية و كفاءات علمية

الئمته للمشاركة يف املشروع، جتنباً ومحيته عرفة مدى صالومقييم عمل املستثمر، وتقادرة على دراسة 
 لعوائد املتوقعة؛واللفشل يف االستثمار 

  عليمات البنوك املركزية لطبيعة املصارف اإلسالمية و خصوصيتهاوتعدم مراعاة التشريعات القانونية ، 
 لتعليمات خلدمةوابادئ الشريعة اإلسالمية، حيث صممت تلك األنظمة ومهنا ختضع ألحكام وا

 املصارف التقليدية مما يؤدي إىل صعوبة التعامل معها؛
  ألزمات املالية العاملية اليت تعترب من كسب اإلنسان و فعله؛واحلروب واالظروف الطارئة كالكوارث 
  إلدارة املالية القاصرة لدى بعض املصارف، كالسياسات غري احلكيمة يف إدارة واسوء التخطيط

 لتحصيل؛واتثمارات، و سوء املتابعة السوااملوجودات مثل التمويل 
  لتبذير يف اإلنفاق على املظاهر اخلارجية؛وااإلسراف 
  ثارها السلبية على قوة البنك و مسعته، وتأثره بالتقلبات واعدم الوعي الكايف ملخاطر السيولة      

 القتصادية املختلفة؛ والسياسية والسياسات االجتماعية وا
  لفساد املايل. والنقدية إىل اخلارج ألسباب خمتلفة كاألوضاع السياسية ألرصدة اواحتويل األموال 

 ثارهاواالمطلب الثاني:إدارة مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية،
اآلثار النامجة عن اخنفاض السيولة      و بالتايل سنتناول يف هذا املطلب مفهوم إدارة خماطر السيولة و خصائصها،

 و كذا ارتفاعها على البنوك اإلسالمية.
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 الفرع األول:مفهوم إدارة مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية و خصائصها
لوفاء بااللتزامات يف مواعيدها        و واتعرف إدارة خماطر السيولة بقدرة البنك على متويل الزيادة يف املوجودات 

فيجب على اإلدارة العليا أن ، . مبا أن البنوك اإلسالمية تتعامل مع أموال اجلمهور القابلة للسحب1فة معقولةبتكل
كما جيب أن تتوفر   . إلجراءات املناسبةواتستوثق أن إدارة السيولة تتم بصورة فاعلة من خالل تطبيق السياسات 

و جيب رفع ، دارة خماطر السيولة و رصدهاواة لقياس لدى البنك اإلسالمي كغريه من البنوك قاعدة بيانات كافي
إلدارة العليا حول  خماطر السيولة على أن تشمل هذه التقارير على موقف السيولة واتقارير منتظمة جمللس اإلدارة 

 يف آجال زمنية حمددة.
التعارض بني عرض  من خالل، لرحبية للبنكواخماطر السيولة تتأتى من املفاضلة بني متطلبات السيولة  حيث إن

حيث يستطيع البنك التحكم يف استخدامات أمواله يف حني يصعب عليه ، لطلب عليهاوااألصول السائلة 
السيطرة على مصادر أمواله من الودائع، حيث تعترب السيولة قيد جيب على البنك التمسك به من أجل حتقيق 

ن املهم أن تتخذ قرارات إدارة السيولة وم . السيولة الرحبية، فقد تضيع من البنك فرص استثمارية بسبب متطلبات
و على املسؤول عن إدارة السيولة بالبنك أن يتمتع باخلربة الكافية يف جمال ، بالنظر إىل مهام كافة إدارات البنك

ن وادى عالقتها وتأثرها بوقوع خماطر السيولة، ومنتجات، وما يقدمه من خدمات ومالعمل املصريف اإلسالمي 
يكون هلذا اجلهاز منهجية ونظم معلوماتية حديثة، ونظام واضح ملراقبة خماطر السيولة خلطرها الكبري على أعماله 

 و مسعته.
واجهة املخاطر كونه املسؤول األول أمام املسامهني     ومكما أن على جملس إدارة البنك مسؤولية كبرية يف وقوع 

لصالحيات وانح الدعم الكايف وماساته االقتصادية بكفاءة عالية ، و رسم سيبنكلعمالء عن إدارة أعمال الوا
ملخاطر املالية مبهنية و كفاءة للتقليل من اآلثار السلبية ملخاطر وااملناسبة لدائرة املخاطر للتعامل مع األزمات 

فة اليت قد تطرأ لتغريات املختلواالبنكالسيولة، و يتوجب عليه أن يكون على علم و دراية كافية بوضع السيولة يف 
 .2دارة خماطرها بفاعلية واملتابعة ملسألة السيولة واذا يستلزم منه السهر وهعليه فور حصوهلا، 

ألخرى اليت واأن يبتكر آلية لقياس و رصد فائض أمواله من خالل تقييم التدفقات النقدية الواردة،  البنكو على 
عني االعتبار التزامات البنك خارج امليزانية مثل:  كما جيب األخذ يف. ستكون يف مقابل التزامات البنك

لعنصر املهم يف وان املهم تقييم احتياجات البنك املستقبلية من املوارد املالية، ومالعتماد،  واخطابات الضمان 
                                                           

سبتمرب -ه1437احلجة  ذي429،جملة االقتصاد اإلسالمي،العددحديات إدارة السيولة في المصارف اإلسالميةوتمخاطر قتيبة عبد الرمحن العاين،1
 .2،ص.دولة اإلمارات العربية املتحدة-ديب 2016

.12أمحد زيد الكيالين،مرجع سبق ذكره،ص. 2 



 إدارة مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية  الفصل الثاني:

79 
 

 ناك عدة طرق مت تطوريها لتقدير احتياجات البنوكوهقدير احتياجات البنك من السيولة، وتإدارة خماطر السيولة ه
من السيولة يف البنوك اإلسالمية ال ختتلف عن تلك اليت تعتمدها البنوك التقليدية  مت التطرق هلا يف الفصل 

 1السابق.
ناك تدفقات نقدية غري متوقعة تأيت من مصادر أخرى، و كلما زاد عدد البنوك اليت تقدم اخلدمات املصرفية وه

كما جيب أن يتوفر للبنك . النقدية املرتبطة هبذه احلسابات كلما زادت احلاجة لفحص التدفقات،  خارج امليزانية
خطط و سيناريوهات متويل ملقابلة احلاالت الطارئة اليت تظهر فيها احلاجة للسيولة عند حدوث مثل تلك 

لوسائل املمكنة ملقابلة الصدمات املالية تتضمن السرعة اليت مبوجبها يتم حتويل األصول إىل سيولة، وا، الصدمات
بالعمالت  اصةفمن الضروري أن يكون له نظام لقياس السيولة اخل، ن كان للبنك تعامل يف العمالت األجنبيةوا

 لتحكم فيها.واالنشطة و رصدها 
كما جيب أن يتوفر للبنك آليات التحكم الداخلية إلدارة خماطر السيولة، حيث تكون هذه اآلليات جزءا من 

ن هذا النظام فاعال و كان نظام املعلومات مالئما، باإلضافة إىل مراجعة ن كاوانظام الرقابة الداخلية للبنك 
 .2داخلية كفؤة،  فكل هذا سيوفر بيةة مالئمة إلدارة خماطر السيولة 

ملراقبة املستمرة مهما كانت على درجة والتخطيط املرسوم والة ذيإن احلقيقة اليت جيب االعرتاف هبا أن اجلهود املب
ديد وحتك ال مينع من حدوث خماطر السيولة املالية، ألن أحداً  ال ميكنه يف هذا العامل التنبؤ   كل ذل،  من الكفاءة

إليداع بدقة، فضاًل عن التحكم يف واليت تؤثر على حركة السحب والتقلبات املستقبلية، واحجم املتغريات املالية 
لعمل مبهنية عالية،  يؤدي إىل واملتابعة املستمرة وان رسم السياسات الصحيحة وامسارها، لكن الشيء املؤكد ه

 . 3خلسائر الكبرية ملخاطر السيولة حال حدوثهاواالتقليل من اآلثار السلبية 
 الفرع الثاني:  آثار مخاطر السيولة على البنوك اإلسالمية

وطا لطلبات وحت، يف ظل غياب منافذ ميكن للبنك اإلسالمي من خالهلا احلصول على السيولة النقدية السريعة
فإن البنوك اإلسالمية مضطرة لالحتفاظ جبزء كبري من مواردها املتاحة على ، سحب مفاجةة من األوعية االدخارية

مضحية بعوائد توظيف هذه ، شكل نقد معطل أو ودائع بدون مقابل تفوق نسبة السيولة املقررة من البنوك املركزية
ا يؤدي بالضرورة إىل ختفيض العائد على األموال وهومصداقيتها، مو األموال يف سبيل احلفاظ على سالمتها 

                                                           

.14فضل عبد الكرمي حممد، مرجع سبق ذكره،ص. 1
  

45-43طارق اهلل خان و حبيب أمحد،مرجع سبق ذكره،ص ص. 2 
.306نظال رؤوف أمحد،مرجع سبق ذكره،ص. 3 
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لعائد على حقوق املسامهني، حيث سنتعرض لآلثار املرتتبة على نقص و زيادة مستوى السيولة النقدية وااملستثمرة 
 1يف البنوك اإلسالمية  فيما يلي:

  اإلسالمية:اآلثار المترتبة على نقص مستوى السيولة النقدية للمصارف 
خنفاض التدفقات النقدية وا اخلارجةبسبب زيادة التدفقات النقدية  اإلسالمي البنكىف  النقديينشأ العجز 

 :الداخلة، و يرتتب على هذا العجز آثار سلبية من أمهها  ما يلى
دما يشاع بصفة عامة، فعن املصريفذا األمر معروف متاماً يف العرف وهاإلسالمي،  البنكاإلساءة إىل مسعة  -

أن مصرفًا ما يعاىن من نقص يف السيولة، يقود هذا إىل سلسلة من التفاعالت اليت تؤدي إىل إفالسه، 
 ؛بنوك اإلسالميةحلال ىف البنوك التقليدية فيكون أشد خطورة ىف حالة الواذا كان هذا هوا

كان من املمكن اغتنامها لو كان لديه أموااًل سائلة، و السيما   اإلسالمي البنكضياع فرص استثمار من  -
 يف املشروعات االستثمارية اليت ال ميكن تعويضها؛

إىل التصرف يف تسييل مشروعات استثمارية  اإلسالمي البنكيؤدي نقص السيولة أيضًا إىل اضطرار  -
مكن أن يتحقق ىف ظل قائمة قبل أجلها، مما يؤدي إىل حدوث خسارة أو ضياع ربح كان من امل

 الظروف العادية. 
، مما قد يؤثر ىف الرتدد ىف اختاذ اإلسالميالبنكلدي إدارة  معنوييؤدي نقص السيولة إىل حدوث ارتباك  -

 .2رتاجع رحبيته و يف احلاالت الشديدة قد يؤدي إىل إعسار البنكوت، القرارات االستثمارية اإلدارية
 اإلسالمية: في البنوك السيولة النقدية اآلثار المترتبة على زيادة مستوى 

تواجه فائضًا و زيادة يف السيولة، و نادرًا ما تعاين من نقص فيها و ذلك  –بوجه عام  –إن البنوك اإلسالمية 
 ألسباب خمتلفة منها:

أدى إىل  جناح جتربة عمل املصارف اإلسالمية و حبث اجملتمع املسلم عن بدائل شرعية بعيداً عن البنوك الربوية، -
 زيادة حجم األموال الداخلة إليها؛ و بالتايلحلسابات االستثمارية بشكل غري متوقع، وازيادة حجم الودائع 
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         ، اإلسالمي للتعامل مع فائض السيولة لتطبيقه مبادئ الشريعة اإلسالميةالبنكصعوبة وحمدودية قدرة  -
ربة البنوك اإلسالمية يف وجتخلسارة، واستثماره األموال يف مشاريع اقتصادية خمتلفة تقوم على املشاركة يف الربح وا

ذا خبالف البنوك التقليدية حيث تستطيع و بسرعة التعامل مع فائض وههذا اجملال ليست كبرية حلداثة نشأهتا، 
 السيولة بإيداعه يف بنك آخر بالفائدة؛

ك اإلسالمي باالستثمارات قصرية األجل و عدم االستثمار يف املشاريع طويلة األجل، يؤدي إىل اهتمام البن -
 تكديس األموال و زيادة نسبة الفائض، مع أن هذا األسلوب ال خيدم التنمية االقتصادية.

 ذه الزيادة قد تعود بآثار سلبية على البنك تتمثل فيما يلي:وه 

ستثمار األموال يف املشاريع واره بالعجز وعدم القدرة على تشغيل ظهاوااإلساءة إىل مسعة البنك،  -
واز ذا مما يتناىف مع مبادئ و قواعد الشريعة اإلسالمية يف عدم جوهعطيلها، وتاالقتصادية املختلفة 

 ملستثمرين؛واملودعني واا يعود بالنفع على البنك مباحتباس املال و وجوب تشغيله وتقليبه 

غريات أحوال السوق وتشغيله قد يؤدي إىل نقص قيمته بسبب التضخم املايل، وتال إن عدم استثمار امل -
 مما يؤثر على القيمة احلقيقية للمال.

لمقارنة بين إدارة مخاطر السيولة في البنوك واالمطلب الثالث: الوسائل المتكاملة لمعالجة مخاطر السيولة 
 لبنوك اإلسالميةواالتقليدية 
 لبنوك اإلسالمية،واطر السيولة بني البنوك التقليدية اأن ختتم هذا الفصل مبحاولة املقارنة بني إدارة خم قبل

 . نتطرق ألهم الوسائل اليت من شأهنا أن تعاجل حلد ما خماطر السيولة يف البنوك اإلسالمية
 الفرع األول:الوسائل المتكاملة لمعالجة مخاطر السيولة

لقصوى إلدارة خماطر السيولة إىل أنه ال يوجد إمجاع نظري و عملي حيسم األمر حول التقدير بالرغم من األمهية ا
لباحثني حتاول إجياد حلول و واملختصني واكلفتها،و لكن هناك جهود كبرية من اهليةات وتالكمي هلذه املخاطر 

 وسائل من شأهنا حتسني إدارة خماطر السيولة نذكر من بينها:
 1الخدمات المالية اإلسالمية لمعالجة مخاطر السيولة أوال:معايير مجلس

بعد تداعيات األزمة املالية العاملية األخرية على املستوى العاملي قامت جلنة بازل للرقابة املصرفية بإصدار مبادئ 
، أما بالنسبة للصناعة املالية اإلسالمية فقد 2008إلشراف عليها يف سبتمرب وااإلدارة السليمة ملخاطر السيولة 
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اخلاص باملبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر السيولة  12قام جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بإصدار املعيار رقم 
ا لإلدارة مبدأ إرشادي 23الذي احتوى على ، 2012للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية يف مارس 

لرقابة الصارمة لتلك املخاطر من قبل السلطات الرقابية واإلشراف وااملتينة ملخاطر السيولة للمصارف اإلسالمية 
 خنتصرها فيما يلي:

على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تضع إطارا مالئما و شامال إلدارة خماطر السيولة  جيب -1
غطية االحنرافات املتوقعة وتمن أجل احلفاظ على السيولة الكافية للوفاء باحتياجات التمويل اليومية، 

 و غري املتوقعة عن العمليات الطبيعية و على مدار فرتة زمنية معقولة؛
طار إدارة والس اإلدارة مسؤولية مطلقة لتحديد مستوى خماطر السيولة اليت يتم مواجهتها يتحمل جم -2

فإنه جيب عليه وضع مستوى حتمل  و بالتايلخماطر السيولة ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية، 
مع خماطر السيولة هلذه املؤسسات مبا يتناسب مع قدراهتا على توفري موارد كافية للتمويل متفقة 

            أحكام الشريعة، من أجل ختفيف هذه املخاطر بتأسيس اسرتاتيجية إلدارة خماطر السيولة 
 لسياسات ذات الصلة؛وا

  سؤوليات اإلدارة ومجيب أن حيدد هيكل ضوابط إدارة مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أدوار  -3
ألنشطة املختلفة مبا يف ذلك أدوار وايفية باإلضافة إىل وحدات املهام الوظ، يةة الرقابة الشرعيةوه
مع الفصل املناسب بني وظائف التشغيل و وظائف ، سؤوليات القسم اخلاص بإدارة املخاطروم

 املراقبة؛
جيب أن تكون مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية قادرة على حتديد كل مصادر املخاطر األولية  -4

ليت ميكن أن تؤدي إىل واليت تعم السوق على نطاق واسع أو عرب احلدود واأ اصةسواء اخل، لثانويةوا
و جيب أن تكون مؤسسات اخلدمات املالية ، لتفاعل معها على وجه اخلصوصواخماطر سيولة 

حلسابات وااإلسالميةقادرة على وضع مناذج تعاقدية و سلوكية ألصحاب احلسابات االستثمارية 
 لصعبة على حد سواء؛وايف أوضاع السوق العادية أاجلارية و غريهم من املودعني 

جيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تتأكد من أن ممارسات إدارة خماطر السيولة يتم   -5
تناوهلا يف املؤسسة على نطاق واسع، و يتكامل مع إطار إدارة خماطر العمليات آخذا يف االعتبار 

 ؛طر األخرىملخاواالعالقات بني خماطر السيولة 
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وقع التدفقات النقدية وتجيب أن تكون مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية قادرة على قياس  -6
احملتملة اليت تنجم عن العمليات اليت تكون داخل املركز املايل أو خارجه عرب جمموعة متنوعة من 

نهجيات مالئمة وماآلفاق الزمنية و بعمالت خمتلفة و يف أوضاع سوق خمتلفة، باستخدام قياسات 
 إلحصائية؛وامبا يف ذلك النماذج النهائية السلوكية 

جيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تتأكد من أن لديها أنواعا خمتلفة للتمويل  -7
حيث تعاجل هذه ، ملنتجات اليت توفره البيةة اليت تعمل فيهاواتتناسب مع طبيعة و حجم أعماهلا 

لعمالت وانواع التمويل و طبيعة االستحقاق وا، تملة من قبل موفري السيولةالتنوعات الرتكزات احمل
 ملواقع اجلغرافية؛وا

إذا كانت مؤسسة  اخلدمات املالية اإلسالمية جزءا من جمموعة مالية مثل)مصرف إسالمي قائم  -8
ا ن بنك تقليدي مثل)عمليات النوافد اإلسالمية(، و كان هلوممصرف استثماري إسالمي( أ/بذاته

إلدارة على مستوى اجملموعة وااهليكل املركزي إلدارة خماطر السيولة، فيجب على جملس اإلدارة 
لسياسات الالزمة للمعامالت اإلسالمية، مع اإلهتمام بشكل واالشركة األم أن تعد االسرتاتيجية 

قا ألحكام لقيود املتبادلة لتحويل السيولة بني كيانات اجملموعة وفواخاص بعناصر االستقاللية 
 الشريعة؛

جيب أن حتتفظ مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية هبامش إضايف للسيولة يتكون من النقد و غريه  -9
من املوجودات عالية السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة من أجل التمكن من الصمود يف أوضاع 

لرقابية واعقبات القانونية الضغط احملتملة لفرتات زمنية طويلة، شريطة وجود أقل قدر ممكن من ال
لتشغيلية على بيع أو رهن تلك املوجودات من أجل توفري التمويل الالزم يف ظل أوضاع السوق وا

 الصعبة؛
جيب على كل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية بغض النظر عن طبيعتها أو درجة تعقيدها، أن  -10

ات الالزمة للتعامل مع أحداث السيولة إلجراءواتضع خطة للتمويل الطارئ حتدد فيها خطة العمل 
و جيب أن يتم إعداد مثل تلك اخلطة من خالل مشاركة كل اإلدارات ذات الصلة يف  . الصعبة

مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية، مع إدارج النتائج اليت يتم احلصول عليها من اختبارات الضغط 
 مبا يف ذلك حتليل التصورات بعناية فائقة؛
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تكون مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية قادرة على حتديد احتياجاهتا من الضمانات جيب أن  -11
املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية عرب آفاق زمنية خمتلفة، و جيب أن تعاجل القيود املرتبطة بأحكام 

 ؛دارهتا بشكل فٌعالوالتشغيلية يف استخدام تلك الضمانات والقيود القانونية واالشريعة 
بالنظر إىل عدم كفاية تطوير األسواق املالية بني البنوك لتفعيل إدارة خماطر السيولة يف كثري من  -12

الدول، جيب أن تتعاون مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية عن كثب مع بعضها البعض لتطوير 
 السيولة؛ليات التداول املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ألغراض إدارة واحللول واالرتتيبات 

مجالية واسوية صافية أوتبغض النظر عن استخدام مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ألنظمة دفع  -13
جيب عليها أن تكون قادرة على إدارة السيولة على املدى القصري)يوم أو ليلة(، للوفاء بالتزامات 

 ؛لتسوية  املتعلقة هبا يف الوقت املالئم و يف كل الظروفواالدفع 
تابعة أوضاع السيولة ومراقبة وممؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تضع آلية لقياس  جيب على -14

حتديد حجم -مىت كان ذلك مناسبا-راقبوتيف كل عملية تتعرض ملخاطر كبرية، كما جيب أن حتدد 
فجوات توافق تدفقات النقدية على مدار آفاق زمنية معينة للعمالت األجنبية بشكل إمجايل، و لكل 

 ملة من العمالت اليت تتعامل مع تلك املؤسسات على حدة؛ع
جيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن يكون هلا نظام معلومات متكامل يتناسب مع  -15

طبيعتها و حجمها و درجة تعقيد عملياهتا يوفر تقارير دقيقة ملخاطر السيولة يف الوقت املناسب 
 سسات؛دارات تلك املؤ واللوحدات الوظيفية 

طار إدارة واجيب على السلطات اإلشرافية أن تقوم بتقييم منتظم لوضع السيولة بشكل إمجايل،  -16
خماطرها لدى مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية للتأكد من أهنا حتتفظ مبستوى كاف من السيولة 

يف جيب أن ن متكنها من الصمود يف فرتات الضغط.  و كجزء من التقييم اإلشراوميف كل األوقات، 
كوين هامش إضايف للسيولة وتيتم الرتكيز بشكل خاص على تطبيق اختبارات الضغط املناسبة، 

 القوية فضال عن فعالية خطط التمويل الطارئة؛
لتوجيهات إلدارة خماطر السيولة ملؤسسات واجيب على السلطات اإلشرافية أن تطور األنظمة  -17

   نتجات التمويل ومالعتبار خصوصيات هيكل التمُول اخلدمات املالية اإلسالمية مع األخذ يف ا
فضال عن مرحلة ، لقدرة على احلصول على أوراق مالية متفقة مع أحكام الشريعةواالستثمار وا

 تطوير السوق النقدية اإلسالمية يف دوهلا؛
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جيب أمن توفر السلطات اإلشرافية أقصى مستويات الوضوح ألدوارهم بصفتهم مقدمي دعم  -18
مع السعي يف نفس الوقت إىل حتقيق ، لعاديةوامبا يتوافق مع أحكام الشريعة يف األوقات الصعبة  السيولة

التوافق و زيادة النطاق الذي يؤهل الضمانات املتفقة مع أحكام الشريعة لتوفري دعم السيولة ملؤسسات 
 اخلدمات املالية اإلسالمية؛

أو عندما يقدم ، ة بذاهتا جزءا من جمموعة ماليةيف احلاالت اليت تكون املصرفية اإلسالمية القائم -19
جيب أن تقيم السلطات اإلشرافية إطار ، التقليدي خدمات إسالمية من خالل النوافذ اإلسالمية البنك

و كذلك على مستوى الكياناإلسالمي جيب أن ، الشركة األم/إدارة خماطر السيولة على مستوى اجملموعة
تتأكد السلطات اإلشرافية من توفر سيولة كافية يف كال املستويني للوفاء باحتياجات التمويل يف األوقات 

 لعادية؛واالصعبة 
جيب أن تطلب السلطات اإلشرافية من مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية تقدمي معلومات  -20

إلطار الذي يتم اعتماده من قبل وانوعية و كمية دقيقة يف الوقت املناسب لتقييم وضع خماطر السيولة 
وضع  ذا أدركت السلطات اإلشرافية وجود نقص يفوا، مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية يف دوهلا

السيولة أو يف إطار إدارة خماطر السيولة يف إحدى املؤسسات، وجب عليها أن تطلب من تلك املؤسسة 
 ؛اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب ملواجهة هذه املشاكل

فإن على ، يف حالة مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تكون هلا عمليات عرب احلدود -21
تفق على تقييم الوضع وتتواصل وتلدولة األم أن تتعاون واة يف كل من الدولة املظيفة السلطة اإلشرافي
 لتبادل؛واطار إدارة خماطر السيولة من قبل الكيانات ذات الصلة من خالل التعاون وااملوحد للسيولة 

جيب على السلطات اإلشرافية أن حتدد خطة للتعامل مع ضغوطات السيولة يف قطاع مؤسسات  -22
ات املالية اإلسالمية بصفتها جزءا من اإلطار الكلي االحرتازي خلطط السيولة الطارئة للقطاع املايل. اخلدم

و جيب أن يتم دعم هذا اإلطار يف اختبارات الضغط على املستوى الشامل من قبل السلطات اإلشرافية، 
اح عنها  من قبل مؤسسات ليت يتم اإلفصوامع األخذ يف االعتبار حاالت التعرض ملخاطر املركز املايل 

 لسياسي؛واجلغرايف وااخلدمات املالية اإلسالمية، فضال عن عوامل أخرى ذات صلة باالقتصاد الكلي 
من أجل توفري بيةة مساعدة إلدارة خماطر السيولة من قبل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية،  -23

قدموا ومع القطاع العام )وزارة املالية أومجيب أن تعمل السلطات اإلشرافية عن كثب مع اجلهات الرمسية أ
لصكوك املتفقة مع أحكام الشريعة من قبل واالتأمني على الودائع ( لتسهيل إصدار األدوات املالية 
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احلكومة، فضال عن توفري التأمني على الودائع املتفقة مع أحكام الشريعة أيضا.كما جيب أن تسهل 
وفري األدوات وتذات الصلة مثل: املؤسسات العاملة يف السوق السلطات اإلشرافية مع اجلهات األخرى 

املالية املتفقة مع أحكام الشريعة يف دوهلا من أجل تطوير األسواق الثانوية اليت تتعامل يف مثل هذه 
 األدوات و كذلك زيادة سوق السيولة. 

إطار اتفاقيتها الثالثة يف شهر و بعد إصدار القوانني النهائية لنسبة تغطية السيولة من قبل جلنة بازل يف 
لعشرين واقامت أمانة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بتقدمي تقييمها األويل يف االجتماع التاسع ، 2013يناير

يف كوالملبور، و قد قررت اللجنة إنشاء جلنة فرعية  2013ألعضاء اللجنة الفنية املنعقدة يف السابع من مارس 
سح ومفويضها يف سياق أدائها لعملها بإجراء دراسة األثر الكمي، وتادئ اإلرشادية للمساعدة يف إعداد املب
طبيق نسبة تغطية وتلسلطات اإلشرافية ملعاينة و مجع معلومات أولية تتعلق بوضع السيولة وايشمل صانعي السوق 

قة باملعايري الكمية إلدارة و قد تضمنت نشرة اإلرشادات املتعل . السيولة على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية
خماطر السيولة للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية )عدا مؤسسات الـتأمني اإلسالمي التكافلي( برامج 
االستثمار اجلماعي اإلسالمي الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية معادلة حساب نسبة تغطية السيولة  

 كاآليت:
مالي رصيد الموجودات عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة نسبة تغطية السيولة=)إج

  %100≤إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة على مدى الثالثين يوما القادمة(/اإلسالمية
أما فيما خيص نسبة صايف التمويل املستقر فهي تعرف على أهنا نسبة املبلغ املتاح من التمويل املستقر إىل املبلغ 

 ب من التمويل املستقر حتسب بالعالقة التالية:املطلو 
 %100≤التمويل المستقر المطلوب( /نسبة صافي التمويل المستقر=)التمويل المستقر المتاح

، 2018ازالت نسبة صايف التمويل املستقر خاضعة لفرتة مالحظة قبل البدء بتطبيقها املقرر يف األول من ينايروم
حيث جيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية البدء جبمع املعلومات املتعلقة بنسبة صايف التمويل املستقر 

 .1من السيناريوهات املبنية على هذه املبادئ اإلرشادية

                                                           
إلرشادات المتعلقة بالمعايير الكمية إلدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية )عدا جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،ا1

 . 66-21:،ص ص2015،أفريلمؤسسات التأمين اإلسالمي و برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي(
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 1نيا: دور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة مخاطر السيولةثا
    خراج أدوات واتواجه البنوك اإلسالمية حتدي كبري يف إدارة خماطر سيولتها حيث تلح الضرورة  على تصميم 

عاجلة كل مشكلة ومدارة املخاطر اليت تواجهها هذه املؤسسات، وانتجات إسالمية كفؤة لتحقيق التحوط وم
ظهرت اهلندسة ، حبسبها وما يناسبها، حيث و بعد مرور زمن طويل عن استعمال البنوك التقليدية للهندسة املالية

املالية اإلسالمية، و بذلك قيدت أدوات اهلندسة املالية التقليدية بأن تكون مجيع عملياهتا متوافقة مع أحكام      
وىل اخلطوات على هذا واالستثمارات اإلسالمية، وامالت بادئ و ضوابط الشريعة اإلسالمية احلاكمة للمعاوم

ألدوات املالية يف الفقه اإلسالمي الذي تبناه البنك اإلسالمي للتنمية،          واالدرب املهم مشروع املنتجات 
 ألصل أن تتقيد أدوات اهلندسية املالية اإلسالمية مببدأين أساسني مها: وا

   املصداقية الشرعية؛ -

 االقتصادية.الكفاءة  -
 ثالثا:  تأسيس بنية تحتية داعمة للسيولة

تأسيس بنية حتتية داعمة للسيولة يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية يكون من خالل نقاط أساسية  حيث إن
 هي:

 حتمية التكامل بني مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية؛ -
تطلباته الالزمة اليت تراعي ومملصارف اإلسالمية واضرورة إقامة التنظيم التشريعي للعالقة بني البنوك املركزية  -

، لوقوف على كل متطلباته مبا فيها إقامة نظام تأمني الودائعواخصوصية النشاط املصريف اإلسالمي، 
اليت عليها أن تقوم بتقنني العقبات توضيح مهام السلطات اإلشرافية ، إصدارات منظمة لألدوات املالية

املتصلة بالبىن التحتية لسوق رأس املال و سوق مابني املصارف، و كذا إقامة إطار مطبق لتوفري 
كما جيب أن تضع السلطة اإلشرافية شروطا احرتازية . اإلرشادات ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية

لتخفيف من خماطر السيولة عرب آفاق وااإلبالغ ، الرقابة ،التقييم، ناسبة للسيولة بغرض حتديد، قياسوم
 .2زمنية مناسبة

                                                           
أسيس بنية تحتية داعمة للسيولة في وتالفعالة لمعالجة مشكلة السيولة النقدية في المصارف اإلسالمية عبد احلميد حممود البعلي،الوسائل 1

 .12-5:،ص ص2015جويلية 30-29ملصرفية اإلسالمية،عمان األردن،وا،املؤمتر الدويل الثاين  للمالية صناعة الخدمات المالية اإلسالمية
.24،ص.2015، أبريل المبادئ األساسية للرقابة على التمويل اإلسالمي )القطاع المصرفي(دمات املالية اإلسالمية،جملس اخل 2 
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و يف األخري ننوه إىل ضرورة مشروع تقنني أحكام فقه املعامالت املالية اإلسالمية الذي يشكل ضرورة عملية، 
لشفافية وا بعدما طال أمد عدم وجود هذا التقنني ملا يتمتع به  من مزايا كثرية تتسق مع كل أحكام اإلفصاح

ا أحوجنا إليها فيما حنن بصدده من معاجلات ملشكالت مؤسسات ومحلوكمة اليت تشكل متطلبات عاملية، وا
 .1اخلدمات املالية اإلسالمية

لباحثني البتكار أدوات مالية للتحوط واملختصني واكما أننا نعول على هذه املؤسسات الداعمة و كل اخلرباء 
 اإلسالمية تنبع من خصوصية نشاطها،ال من حماولة تقليد اهلندسة املالية التقليدية.من خماطر الصريفة 

 لبنوك اإلسالميةواالفرع الثاني:مقارنة إدارة مخاطر السيولة بين البنوك التقليدية 
ة املالية ألزمواُيالحظ أن آليات النظام البنكي التقليدي القائمة أساس الفائدة هي نفسها املولدة ملخاطر السيولة، 

و       خلري دليل على ذلك، حيث تعمل البنوك التقليدية على متويل املشاريع املتوسطة  2008العاملية لسنة 
، ي قصرية األجلوهطويلة األجل على شكل قروض يقدمها للزبائن معتمدة يف ذلك على الودائع حتت الطلب 

ذا ما يضع البنك باستمرار يف موقف البحث عن وهة، ملدينواقق أرباحها من فروقات هوامش الفائدة الدائنة وحت
، مصادر لتمويل العجز يف السيولة، إما عن طريق اللجوء استعجاال عرب السوق الثانوي إىل تسييل بعض أصوهلا

ليت تتعدى االحتياطات إىل مجلة  من احللول واميتلك البنك التقليدي ملعاجلة مشكلة مواجه الطلبات غري املتوقعة 
 2نها:من بي
ي العملية اليت تكّلف البنك الفائدة وهملؤسسات املالية يف سوق ما بني البنوك، وااإلقرتاض من البنوك  -

 على القرض بسعر السوق؛
ي العملية اليت تكّلف البنك فوائد هذه األصول املالية اليت وهالتنازل بالبيع عن جزء من أصوله املالية،  -

 تكلفة الفرصة الضائعة؛ا ميثل وهومختّلى )تنازل( عنها، 
 ليت يتحّمل فيها البنك معّدل اخلصم؛واي عملية إعادة التمويل، وهاالقرتاض من البنك املركزي،  -
ليت واختفيض قيمة القروض، و ذلك عن طريق عدم جتديد القروض القصرية األجل املمنوحة للزبائن  -

 نك قد يضّيع عددا من زبائنه.وصلت إىل تاريخ استحقاقها، و قد يرتتب عن هذا اإلجراء أن الب
من  خاصةو يف املقابل متتلك البنوك اإلسالمية امتيازات نظرية، ُتظهر للوهلة األوىل أهنا حتميها من خماطر السيولة 

ليت متتاز بتنوعها و بتعدد األطراف املستفيدة منها، فضال عن تباين مواعيد استحقاقها واجانب االستخدامات، 

                                                           

.14عبد احلميد حممود البعلي،مرجع سبق ذكره،ص. 1 
.12مرجع سبق ذكره،ص.، حممد بو حديدة 2 
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ن ليست ملزمة مطلقا اجتاه أصحاب الودائع االستثمارية برد أصل املبلغ وا خاصةد عليها،سس احتساب العوائوا
فإن خماطر السيولة اليت  و بالتايلإضافة إىل العوائد كما هو حال البنوك التقليدية ألن هذا يقرتن بنتائج التوظيف 

، لكن ميدانيا عدم القدرة على االستغالل 1تواجهها البنوك اإلسالمية تكون أقل من اليت تواجهها البنوك التقليدية 
ال األمثل هلذه اإلمكانات املتاحة يف توظيف األموال اجملمعة لديها و عدم اغتنامها الفعلي للفرص االستثمارية و 

ضطرار هذه البنوك لالقتصار على صيغة التمويل يف املراحبة، كان من نتائجه أن حيدث وابأسلوب املشاركة،  سيما
حلسابات االستثمارية بدافع بعد احلمهور عن واإضافة إىل زيادة حجم الودائع ، السيولة كنتيجة لذلكفائض يف 

، و كذا قلة سوق البنوك اإلسالمية البينية، أجرب هذه البنوك على أن حتتفظ بنسب عالية من 2البنوك الربوية 
ذا بسبب وهالفائض إىل بنك إسالمي آخر أهنا ال تستطيع حتويل هذا  ال سيما،3السيولة تؤثر سلبا على رحبيته

كما ال توجد أدوات مالية ،  حمدودية جتربتها االستثمارية، كما أن تعاملها مع البنوك املركزية ال زال قيد أخذ و رد
معظم  حيث إن،4لعاملية لتوظيف فائض سيولتهاواإلقليمية واإسالمية كافية يتم التداول هبا يف األسواق احمللية 

عدم القدرة على احلصول  كذا ختوفها من  سالمية تعاين من عدم إمكانية توظيف فائض السيولة لديها والبنوك اإل
 .5على السيولة يف حالة العجز

وف هذه البنوك من أن تقع يف خماطر اخنفاض السيولة، أين يتعذر عليها احلصول على وختو رمبا السبب الرئيسي ه
حمدودية نشاط السوق النقدي، و عدم مراعاة البنك املركزي خلصوصية  يف ظل ال سيماالنقدية بتكلفة معقولة 
 عدم تعاملها بالفائدة.

كما أن رؤوس األموال ضخمة إذا ما متت مقارنتها حبجم جمموع الودائع، عكس البنوك التقليدية اليت تتاجر 
 ، بأموال الغري و هلا قدرة أكرب يف خلق النقود

                                                           

.283، ص.2008، 1لتوزيع، األردن، طوا عامل الكتب احلديث و جدار للنشرالمصارف اإلسالمية،أمحد سليمان اخلصاونة،  1 
.12مجال  أمحد زيد الكيالين،مرجع سبق ذكره،ص. 2 

ملصرفية اإلسالمية وااملؤمتر الدويل الثاين  للمالية  -(نموذجاPOTعقد)-معالجة فائض السيولة من خالل أدوات التمويلأمحد حممد السعد،3
 .7،ص.2015جويلية 30-29األردن،عمان ، بعنوان إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية

 
 
ملصرفية اإلسالمية بعنوان إدارة السيولة يف املصارف وااملؤمتر الدويل الثاين  للمالية  ، واقع إدارة السيولة في بنك دبي اإلسالميقرومي محيد،4

 .3ص.، 2015جويلية 30-29عمان األردن،، اإلسالمية
ملصرفية اإلسالمية بعنوان إدارة السيولة يف املصارف وا، املؤمتر الدويل الثاين  للمالية على السيولةأثر عمليات التسنيد هناء حممد هاليل احلنطي،5

 .5،ص.2015جويلية 30-29عمان األردن،، اإلسالمية
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، األموال من مودعني على إمكانية اسرتداد أمواهلم من البنك إذا تأزم الوضع ذا ما يزيد من دعم ثقة أصحابوه
األموال النقدية الزائدة عن احلاجة وغري املستثمرة تتأثر  حيث إنلكن كل هذا حيسب على البنوك اإلسالمية، 

باالخنفاض يف قيمتها بسبب التضخم النقدي مما يؤثر سلبا على رحبية البنك و على القيمة احلقيقية لرأس املال،  
 . 1ملودعون سحب أمواهلم بسبب اخنفاض العائدواكما أن ذلك  قد يؤدي لإلفالس عندما يقرر املستثمرون 

 
لرحبية )املردودية ( هدفان تسعى البنوك لتحقيق التوازن بينهما، فاألوىل ضرورية لتفادي خطر اإلفالس والسيولة فا
لبقاء،  أما التعارض بينهما فناتج عن أن املزيد من أحدمها ال بد أن واالستمرار والثانية ضرورية للنمو والتصفية، وا

لرحبية تعين االبتعاد أكثر واب أكثر من النقد و شبه النقد، يكون على حساب اآلخر، فالسيولة تعين االقرتا
ذا ما أثبتته جمموعة من الدراسات أمهها وهردوديته، ومإلدارة خماطر السيولة أثر على رحبية البنك  حيث إنعنهما، 
حيث أكدا على وجود عالقة موجبة ذات داللة بني مؤشر ، Elias Raad &Amine Abi Aadدراسة 

 Yousfiؤشر املردودية االقتصادية لكال النموذجني، و كذلك أثبتت ذلك دراسة ومالسيولة  إدارة خماطر
Imane  حيث أضافت أن البنوك اإلسالمية أكثر عرضة ملخاطر السيولة من البنوك التقليدية، باإلضافة إىل

بني إدارة خماطر السيولة موجبة أين أكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية  Sunny Obilov Ibeدراسة 
 . القتصادية للبنوكواملردودية املالية وا

ملردودية البنكية مثل: واغري أن هناك جمموعة عديدة من الدراسات نفت وجود عالقة بني إدارة خماطر السيولة 
و كذلك دراسة  Mohammad Nayeem Abdullah & Nusrat Jalan   دراسة كل من 

Afia Akter & khaled Mahmud  ، ن تطرقنا هلذه الدراسات ضمن فقرة الدراسات واحيث سبق
 السابقة يف مقدمة البحث.

 
 
 
 
 

                                                           
ارة السيولة يف املصارف ملصرفية اإلسالمية بعنوان إدوا، املؤمتر الدويل الثاين  للمالية مخاطر السيولة في المصارف اإلسالميةغسان سامل الطالب، 1

 .6، ص.2015جويلية 30-29عمان األردن،، اإلسالمية
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 :الفصل خالصة
و يف األخري توصلنا إىل أن إدارة خماطر السيولة يف البنوك اإلسالمية تعترب من أهم التحديات اليت تواجهها يف 

يف الدول اليت ال تراعي فيها البنوك املركزية خصوصية نشاط  ال سيما، نشأهتا يف بيةة يسود فيها التعامل بالفائدة
و كذلك تراكم رؤوس أموال ، و كذا حمدودية نشاط السوق النقدية البينية للبنوك اإلسالمية، هذه املصارف

 ن جهة أخرى اقتصارها على الصيغ االستثماريةومقبال عدد كبري من املودعني عليها هذا من جهة، واضخمة 
القائمة على البيوع أدى هبا إىل التحفظ يف استثمار أمواهلا الفتقارها آلليات إسالمية فعالة إلدارة السيولة، 

ذا ما وهيف ظل ارتفاع احتياطاهتا،  ال سيماو فائض السيولة وهفأوقعت نفسها يف الشق اآلخر ملخاطر السيولة 
القتصادية مما يضعف وضعها واسلبا على املردودية املالية لتأثري وايؤدي إىل ضياع الكثري من الفرص االستثمارية 

 . البنوك التقليدية مالتنافسي أما
 .ذا ما سنحاول تقصيه تطبيقيا من خالل الفصل القادموه
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  -التطبيقية الدراسة- البنكية المردودية على ثرهوا السيولة مخاطر إدارة  واقع:الثالث الفصل
 

 تمهيد:
صدارها لتعليمات حازمة و واضحة للبنوك من أجل إدارة سيولتها واعلى الرغم من صرامة معظم البنوك املركزية     

األمثل،غري أن ذلك مل مينعها من الوقوع يف أزمات ائتمان،مما استدعى ضرورة اعتماد معايري  رسم توضيحيب
جديدة إلدارة السيولة تستدعي تطبيق أفضل املمارسات الفعالة من أجل التصدي ألي خلل يف إدارة خماطر 

 . اولة تدارك الوضع قبل استفحال خطورتهوحمالسيولة سرعان ما حيدث 

 Liquidity" 1نشرة بعنوان  2008نة بازل ألمهية و خطورة املوضوع أصدرت هذه األخرية سنة دراكا من جلوا
Risk Management and Supervisory Challenge  ن حتدثنا على أهم مبادئها يف وا" سبق

 ارا شامال إلدارة خماطر السيولة.الفصل األول من الدراسة،جاءت يف جمملها لتكون إط

ملاليزية     واإدارة خماطر السيولة بالبنوك اجلزائرية حيث سنحاول يف هذا الفصل ضمن املبحث األول معرفة واقع 
و    غطية خماطر السيولة اليت تعتمدها وتو كذا معرفة كل من نظام و قياس ، ملنهج اإلحصائي املتبع يف الدراسةوا

   املبحث الثاين نتناول دراسة مقارنة جملموعة من البنوك التقليدية مث يف، بنكني  املركزيني هلتني الدولتنييفرضها ال
خرى قياسية توضح مدى تأثري مؤشرات خماطر واإلسالمية العاملة يف اجلزائر من خالل دراسة إحصائية وصفية وا
ناقش ماليزيا،كما سنو كذلك األمر يف املبحث الثالث بالنسبة  للبنوك العاملة يف ، لسيولة على املردودية البنكيةا

 ختبار الفرضيات.وا يف آخر مطلب أهم النتائج

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fraework for liquiduty risk measurment , op.cit  .  
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لمنهج اإلحصائي والماليزية واالمبحث األول:واقع إدارة مخاطر السيولة بالبنوك الجزائرية 
 المتبع في الدراسة

إلسالمية، شأهنا يف ذلك شأن كل البنوك يف العامل واملاليزية سواء التقليدية منها أواتواجه كل من البنوك اجلزائرية 
الءة ومإلجراءات اليت من شأهنا أن تضمن سالمة واخلطوات واحتديات كبرية حول كيفية إدارة خماطر السيولة 

البنك املركزي  بين حيث سنحاول يف هذا املبحث معرفة مدى ت، عظيم مردوديته من جهة أخرىوتالبنك من جهة 
مث نتطرق يف املطلب الثاين للمنهج اإلحصائي  ،رشادات إدارة خماطر سيولتهاواألهم مبادئ  اليزياوميف اجلزائر 

 املتبع يف الدراسة.
 اليزياومالمطلب األول:واقع إدارة مخاطر السيولة في الجزائر 

لنسبة غطية خماطر السيولة يف اجلزائر و كذلك نفس األمر باوتسنتناول ضمن فرعي هذا املطلب نظام قياس 
 ملاليزيا.

 غطية مخاطر السيولة في الجزائروتالفرع األول:نظام قياس 
قبل أن حتوي القواعد االحرتازية للتسيري املصريف على نسبة قانونية وقائية لتغطية خماطر السيولة استعان بنك اجلزائر 

 1بعدة مؤشرات ساعدته يف حتديد مستوى خماطر السيولة أمهها:
 ؛ذايت من خالل زيادة حجم الودائع عن حجم القروضتوفر فائض متويل  -
 من إمجايل الودائع؛%40نسبة الودائع اجلارية أقل أو يساوي  -
 وضعية موجبة للخزينة؛ -
 لتسييل؛وامن األصول القابلة للتداول أ %15احتواء حمفظة القروض على األقل نسبة  -
على األقل من موارده %30ة يف حدوداحرتام احلد األقصى للتمويل أي ان تكون موارد البنك اخلارجي -

 الدائمة.
ملتضمن وا 2 24/05/2011املؤرخ يف  04-11لكن سرعان ما تدارك بنك اجلزائر املوقف بإصدار النظام رقم 

مادة صبت كلها يف  27لتليها ، سيري خطر السيولةوتليل وحتيف أول مادة له إلزام البنوك بإجراء تعريف و قياس 
لذي جيب واالثالثة من هذا األمر على ضرورة التزام البنوك بنسبة املعامل األدىن للسيولة  حيث نصت املادة، ذلك

-07كما تضمنت التعليمة،  3 31/01/2012يف أي وقت و ذلك ابتداء من تاريخ    %100أن ال يقل عن 
ما تضمنت املادة قام النسبة باإلضافة إىل النسب املةوية اليت مُتَثل هبا،كومالعناصر اليت تشكل بسط  2011

 ملؤسسات املالية هناية كل ثالثي بنك اجلزائر ب:واأن تبلغ البنوك  04-11الرابعة من التنظيم 

                                                           
.296حياة نجار،مرجع سبق ذكره،ص.

1
 

2
والمتضمن تعريف و قياس وتسيير و رقابة خطر السيولة  24/05/2011الموافق ل 1432جمادى الثانية 21المؤرخ في  04-11رقم التنظيم

 والصادر عن بنك الجزائر
 عن بنك اجلزائر. لصادرةواملؤسسات املالية،واملتضمنة معامل السيولة للبنوك وا2011ديسمرب 21الصادرة يف  2011-07املادة الثامنة من التعليمة3
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 ( األخريين للثالثي املنقضي؛2عاملي الشهرين )وماملعامل األدىن للسيولة للشهر املوايل  -
 يخ اإلقفال.( أشهر املوالية لتار 3معامل السيولة املسمى معامل املراقبة لفرتة ثالثة) -

 ملؤسسات املالية أن تقوم حبساب معامل السيولة يف تواريخ أخرى.واو ميكن للجنة املصرفية أن تطلب من البنوك 
بليغ هذه املعامالت إىل بنك وتكما تضمنت نفس التعليمة السابقة الكيفيات اليت يتم على أساسها إعداد 

ملؤسسات املالية بإعداد كشوف دورية تصرح من واحيث نصت املادة الثالثة منها على ضرورة التزام البنوك ، اجلزائر
 خالهلا عن وضع السيولة هبا.

عتماد معامالت واكما أكدت حياة النجار يف دراستها على استعمال بنك اجلزائر نسبة السيولة قصرية األجل 
 III.1افقا مع مقررات بازلتتناسب طرديا مع درجة سيولة األصل متو 

 غطية مخاطر السيولة في ماليزياوتالفرع الثاني:نظام قياس 
 Bank Negara)بغية تطوير نظام إدارة السيولة يف املؤسسات البنكية قام البنك املركزي املاليزي 

Malaysia)  سائلةبتقدمي إطار عام إلدارة خماطر السيولة حيل حمل مؤشر توظيفات األصول ال 1998سنة ،
 2يهدف من خالله إىل حماولة:

 خلق وعي لدى املؤسسات البنكية حول هيكل متويلها و قدرهتا يف التعامل مع مشاكل السيولة قصرية  -
 توسطة األجل؛وم

 دارهتا بشكل أفضل؛وااعتماد طرق أكثر كثافة لقياس السيولة  -
 . ملستقبلي للمؤسسات البنكيةواتزويد البنك بوسائل أفضل متكنه من تقييم وضع السيولة احلايل  -

كما أن اهلدف األساسي هلذا اإلطار يكمن يف حماولته للتصدي ملخاطر السيولة بشقيها السيولة البنكية و سيولة 
 :السوق من حيث

قييمها من خالل إسقاط تدفقات هذه وتقدرة املؤسسات البنكية على مقابلة التزاماهتا املستحقة  -
 املؤسسات البنكية؛

يف ظل  ال سيماو كذلك يقيس مدى قدرة املؤسسات املصرفية للوصول للتمويل املتاح يف السوق  -
 سيناريوهات الضغط.

 1989ملؤسسات املالية سنة واحيث أكد هذا اإلطار على أن مجيع املؤسسات البنكية املرخصة حتت عقد البنوك 
(Banking and Institution Act)  ت متويل و بنوك استثمار معنية شركا، حتت اسم بنوك جتارية

                                                           

.297مرجع سابق،ص.، حياة النجار 1 
2 BNM/RH/GL001-07 ,Liquidity framwork  , PrudentialFinancial Policy Deprtement  , p p.1-2 
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لنوافد اإلسالمية يف إطار املؤسسات واو كذلك البنوك اإلسالمية   1بإللتزام هبذا اإلطار العام إلدارة السيولة.
 1983.2لسنة  (IBA)ملالية املرخصة يف عقد واالبنكية 

كد على أن وا وياهتا الثالثة كما حدد هذا اإلطار املستويات الثالثة للسيولة و كذا طرق قياس السيولة مبست
 ملطلوبات.وامسؤولية إدارة خماطر السيولة تقع على عاتق جلنة إدارة املوجودات 

كما نص هذا اإلطار على ضرورة إلتزام املؤسسات البنكية بإعداد كشوف دورية تصرح من خالهلا عن ملخص 
 وضع السيولة.

،دعى من خالله مجيع 2013جويلية  29ركزي منشورا يف أصدر البنك املاليزي امل IIIاشيا مع متطلبات بازلومت
مت التطرق هلما يف – IIIاملؤسسات البنكية بااللتزام مبؤشري السيولة قصرية و طويلة املدى الواردتني يف اتفاقية بازل

 .-الفصل األول
   ن و كذا املبادئ حول فرتة املالحظة ملعرفة مدى التزام البنوك باملؤشري2015أوت 7كما أصدر تقريرا آخر يف 

 .2018إلرشادات العامة إلدارة خماطر السيولة،أين أكد على ضرورة التطبيق النهائي للنسبتني قبل وا
نالحظ من التقارير  و فعال 3كأقصى تاريخ لتحقيقها.  2016أوت  25أما نسبة السيولة قصرية املدى فقد حدد 

 املالية للبنوك حمل الدراسة للسنوات الثالثة األخرية التزامها الفعلي مبؤشر السيولة قصرية املدى.
 المطلب الثاني:المنهج اإلحصائي المتبع في الدراسة

ل الدراسة ملالية للبنوك حموامن أجل معرفة نوع العالقة اليت تربط مؤشرات خماطر السيولة باملردودية االقتصادية 
لبيانات املتوفرة من جهة أخرى و ذلك باالعتماد على واسنتبع إطار قياسي يصلح هلذا النوع من العالقة من جهة 

 ،و لكن قبل هذا سنتطرق لدراسة إحصائية و صفية ملتغريات النموذج.Data Panelطريقة البيانات الطولية 
 ة التطبيقيةالفرع األول:التعريف بالدراسة المستعملة في الدراس

 . نهج اإلحصائي الوصفيقبل أن نتطرق إىل البيانات الطولية كأسلوب قياسي سوف نعرج على امل
 أوال:تعريف المنهج اإلحصائي

رمجتها بيانيا وتنظيمها وتلك الطريقة العلمية الكمية اليت يتبعها الباحث معتمدا على خطوات حبث معينة وته
 4نتائج أكثر دقة و يقينية و علمية خبصوص الظاهرة املدروسة.ليلها رياضيا بغية الوصول إىل وحت

لخيص البيانات              وتحد فروع املنهج اإلحصائي يركز على وصف واأما املنهج اإلحصائي الوصفي فه
ساليب متعددة واهناك مفاهيم  حيث إنفسريها يف صورة نتائج، وت، إلحصائيات اجملمعة حول موضوع معنيوا

                                                           
1
 Bank Negara Malaysia,  Liquidity framwork for Islamic financial institutions, Kuala 

Lumpur ,2002, p.3 . 
2
 Bank Negara Malaysia,  Liquidity framwork    , Islamic Banking and Takaful 

Departement,BNM/RH/GL002-12 p.1. 
3
 Bank Negara Malaysia  ,   Liquidity Coverage Ratio.BNM/RH/PD029-13.Issuued on :25 

Agust2016  , P .1 

.213،ص.2005،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الجتماعيةواناهج البحث في العلوم السياسية ومتقنيات عبد الناصر جندلي،
4
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كما سوف يكون احلال يف ،  ملقارنةواحتليلها حىت تصبح سهلة التفسري  و بالتايللبيانات و وصفها لتلخيص ا
 دراستنا هذه.

 ثانيا:تعريف البيانات الطولية:
و     لطبية يف عصرنا هذا ألهنا تأخذ يف االعتبار أثر التغري يف الزمن واتصدرت مناذج البانل الدراسات االقتصادية 

حيث تعرف على أهنا مشاهدات مقطعية مقاسة يف فرتات زمنية ، يف املشاهدات املقطعيةكذلك أثر التغري 
 1معينة.

 تمتع مناذج البيانات الطولية يف استخدامها مقارنة باستخدام مناذج البيانات املقطعية مبفردها أو مناذج بيانات وت
 2السلسلة الزمنية مبفردها بالعديد من املزايا منها:

جتانس التباين اخلاص الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو حالة البيانات  التحكم يف عدم -
 الزمنية؛

تعطي البيانات الطولية كفاءة أفضل و زيادة يف درجات احلرية، و كذلك أقل تعددية خطية بني  -
 املتغريات.

أكيد ما اقرتحه علينا بعض ا مت استعماله يف الدراسات السابقة، و بالتومذا ما يتناسب مع عينة الدراسة وه
 ملختصني.وااألساتذة 

 تفرع البيانات الطولية لثالثة أنواع رئيسية هي:وت
 ؛(Pooled Model)النموذج التجميعي -
 ؛(Fixed Model)النموذج الثابت -
 (Random Model)النموذج العشوائي -

 ت نتناوهلا بالتفصيل يف املبحث الالحق.و يتم اختيار النموذج املالئم من بني الثالثة بعد إجراء مجلة من االختبارا
 الفرع الثاني:عينة الدراسة

حيث تكونت جمموعة البنوك اجلزائرية من مجيع ، ملاليزيةوااعتمدنا يف هذه الدراسة على جمموعة من البنوك اجلزائرية 
و بنكني إسالميني مها ، (CNEP)الحتياطواالبنوك العمومية العاملة يف اجلزائر باستثناء الصندوق الوطين للتوفري 

 .-اجلزائر-صرف السالمومبنك الربكة اجلزائري 
ليت تتميز مبلكية حملية و يف نفس الوقت هلا واأما بالنسبة ملاليزيا فارتأينا أن نأخذ كل البنوك التقليدية )التجارية( 

 جلدول التايل يوضح عينة الدراسة:وا ، مثيلتها ضمن قائمة البنوك اإلسالمية
 يوضح قائمة البنوك التي تشكل عينة الدراسة :1الجدول 

 اإلسالميةالبنوك  البنوك التقليدية طبيعة البنك

                                                           
.9،ص.مرجع سبق ذكره،بن ختو فريد

1
 

.269،ص.21،2012،المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية،العددلعشوائيةوااختيار النموذج  في نماذج البيانات الطولية الثابتة زكريا يحيى جمال،
2
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 الدولة

 الجزائر
 

 BNAالبنك الوطني الجزائري -

 BEAالبنك الجزائر الخارجي  -

 CPAالقرض الشعبي الجزائري -

 BDLبنك التنمية المحلية -

لتنمية وابنك الفالحة  -
 BADRالريفية

 البركة الجزائري بنك -
BARAKA 

 الجزائر مصرف السالم -
ALSALAM 

 Affin Bank Berhad - ماليزيا

- RHB Bank Berhad 

- Hong Leong Bank 
Berhad 

- Maybank  Bank  
Berhad 

- Public  Bank  Berhad 

- CIMB  Bank  Berhad 
 

- Affin Islamic Bank 
Berhad 

- RHB Islamic Bank 
Berhad 

- Hong Leong Islamic 
Bank Berhad 

- Maybank Islamic Bank 
Berhad 

- Public Islamic Bank 
Berhad 

- CIMB IslamicBank 
Berhad 
 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على البيانات المجمعة من الدولتين
مل تكتمل لنا خبصوص البنوك اجلزائرية  2015ألن بيانات  2014إىل غاية  2008سنوات من 7عتمدنا فرتة وا

نه اعتمدت قاعدة البيانات الطولية على وم، لتحليلوالنوحد الفرتة مبا يتيح لنا جمال للمقارنة  2014فتوقفنا عند 
بنوك  6و تقليدية بنوك  6 إسالميني يف اجلزائر و بنوك تقليدية و بنكني5ملتمثلة يف واعدد من الوحدات املقطعية 

و بذلك فإن جمموع      إسالمية يف ماليزيا،و يف نفس الوقت حتوي كل وحد مقطعية سلسلة زمنية لسبعة سنوات،
 مشاهدة يف اجلزائر.343مشاهدة يف ماليزيا و  588املشاهدات يف التحليل قدر ب

 الفرع الثالث:فرضيات الدراسة
ملالية واراستنا هذه سنقوم باختبار ما إذا كان هناك أثر  إلدارة خماطر السيولة على املردودية االقتصادية من خالل د

 أي سنقوم باختبار صحة الفرضيات التالية:، إلسالمية حمل الدراسةواللبنوك التقليدية  
 راسة؛إلسالمية حمل الدواهناك اختالف يف إدارة خماطر السيولة بني البنوك التقليدية  -1
 ؛ختتلف درجات املردودية بني البنوك نتيجة اختالف طبيعة النشاط -2
إلسالمية حمل واهناك اختالف يف تأثري إدارة خماطر السيولة على املردودية االقتصادية بني البنوك التقليدية  -3

 الدراسة؛
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إلسالمية حمل وايدية هناك اختالف يف تأثري إدارة خماطر السيولة على املردودية املالية بني البنوك التقل -4
 ؛الدراسة

ملردودية واإىل إمجايل األصول(  إمجايل القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني  نسبة ) -5
 االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؛

إىل إمجايل األصول( على املردودية  إمجايل القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ) -6
 املالية للبنوك حمل الدراسة؛

صادر التمويل قصرية ومإىل الودائع  إمجايل القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ) -7
 األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؛

صادر التمويل قصرية ومإىل الودائع   القروضإمجايلتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ) -8
 األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؛

لسلفيات( على واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ) -9
 املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؛

لسلفيات( على واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضجبة بني نسبة )توجد عالقة ذات داللة إحصائية مو  -10
 املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؛

صادر التمويل قصرية ومتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل الودائع   -11
 األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة؛

صادر التمويل قصرية ومة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل الودائع توجد عالق  -12
 األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة؛

لسلفيات( على واتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  -13
 حمل الدراسة؛املردودية االقتصادية للبنوك 

لسلفيات( على واتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  -14
 املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة.

 المبحث الثاني:دراسة مقارنة لمجموعة من البنوك الجزائرية
مث ، تنطلق أساسا من التعريف مبتغريات الدراسة ليتواإىل الدراسة اإلحصائية الوصفية  بحثسنتطرق يف هذا امل

عظم قيمة هلا   وانقدم حتليل وصفي هلذه املتغريات باستخدام املتوسط احلسايب هلذه البيانات و كذا حتديد أدىن 
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قبل أن ندرس يف املطلب الثاين طبيعة تأثري هذه املؤشرات على املردودية االقتصادية   ، خريا االحنراف املعياريوا
ختبار صحة واملالية هلذه البنوك من خالل دراسة  النماذج القياسية و يف املطلب األخري نقوم بتحليل النتائج  وا

 الفرضيات يف اجلزائر.
 المطلب األول:دراسة إحصائية وصفية لمتغيرات الدراسة

للمتغريات،نقوم أوال  قبل أن نقوم أوال بالتحليل الوصفي للمتغريات  نربز من خالله أهم اإلحصائيات الوصفية
 لتعريف هبا.وابضبط متغريات الدراسة 

 الفرع األول:متغيرات الدراسة
 تغريات مستقلة ومليت نقسمها إىل متغريات تابعة وانستعرض فيما يلي متغريات الدراسة 

 أوال:المتغيرات التابعة 
 :حيث إنملردودية املالية كمتغريان تابعان واسنعتمد يف دراستنا على املردودية االقتصادية 

و حيسب بقسمة النتيجة ، و ميثل املردودية االقتصاديةوه(:ROAAمتوسط العائد على األصول) -1
حيث تقيس مدى قدرة البنك على االستخدام األمثل ملوارده ، الصافية على متوسط إمجايل األصول

 1املتاحة؛
و حيسب بقسمة النتيجة ، و ميثل املردودية املاليةهو :(ROAE)متوسط العائد على حقوق امللكية -2

فهو حيدد مردودية كل وحدة ، و يسمى مرددية املسامهني، اصةالصافية على متوسط األموال اخل
 2نقدية مستثمرة يف أسهم البنك.

 ثانيا:المتغيرات المستقلة
 ي:وهخماطر السيولة  عترب مؤشرات تقيسوتسنعتمد يف دراساتنا على مخس متغريات مستقلة 

 

 

يقيس هذا املؤشر إمجايل القروض املمنوحة  إىل إمجايل األصول( إمجايل القروضنسبة ) :X1املتغرية -1

و      رتفاع هذا املؤشر يف البنك يدل على ارتفاع نسبة االقرض واكنسبة مةوية من إمجايل األصول 

3حتمال اإلصابة بالتعثر.وااخنفاض السيولة  مما يؤدي إىل ارتفاع اخلطر  بالتايل
 

                                                           
1
 K.RAMAMOHNA Roo &TESKESTE Berhanu Lakew ,op cite,p:8 

2
Imane Farook & others ,op cite,p:11 

3
Business Education,Analyzing Banking Data  
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يقارن هذا املؤشر بني  صادر التمويل قصرية األجل(ومإىل الودائع  إمجايل القروض) :X2املتغرية  -2

ذا يدل على وه، ي مصادر متويل قصرية األجل يف متويل القروضوهاستخدام اخلصوم غري السائلة 

ارتفعت النسبة ارتفعت خماطر و كلما ، متويل األصول غري السائلة مبصادر متويل غري مستقرة

 1السيولة.

إمجايل حيسب هذا املؤشر بقسمة  لسلفيات(واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروض) :X3املتغرية  -3

لسلفيات، و يقيس نسبة اعتماد البنك يف متويل القروض باعتبارها واإىل إمجايل الودائع  القروض

 2ارتفع املؤشر اخنفضت خماطر السيولة. أصول غري سائلة على مصادر متويل مستقرة و كلما

سب بقسمة األصول وحت صادر التمويل قصرية األجل(وم)األصول السائلة إىل الودائع  :X4املتغرية  -4

قيس نسبة االلتزامات قصرية األجل اليت وت، صادر التمويل قصرية األجلومالودائع السائلة على 

و كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على ، املفاجئميكن مواجهتها باألصول السائلة يف حالة السحب 

 3. خنفاض خماطرهاواتوفر السيولة 

     الودائع حتسب بقسمة األصول السائلة على  لسلفيات(وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  :X5املتغرية 

باألصول السائلة يف قيس نسبة االلتزامات طويلة األجل اليت ميكن مواجهتها وت، صادر التمويل طويلة األجلوم

 4.خنفاض خماطرهاواو كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على توفر السيولة ، حالة السحب املفاجئ

                                                                                                                                                                                     

http:activemedia-guide.com/busedu-banking.htm 
1
Laurent Fresard, The Performance of banks during the financial crisis, A study of 

European banks market and operational drivers from the bust of the subprime crisis to 

the end of 2009.Master thesis,HEC, 2011, 

http://vernimmen.com/ftp/PE_CAUSSE_MASTER_THESIS.pdf 
2
Nadia ZRELLI et autre, Risque Spécifique et profitabilité des banques  islamic: y a-t-il un 

lien . 

http://docplayer.fr/18167440-Risques-specifiques-et-profitabilite-des-banques-islamiques-y-a-

t-il-un-lien.html 

 
3
Hassan, M.K and Bashir, A.M, (2002), Determinants of Islamic Banking Profitability, 

http://www.nzibo.com/IB2/Determinants.pdf 
4
op,cit 

http://vernimmen.com/ftp/PE_CAUSSE_MASTER_THESIS.pdf


  -الدراسة التطبيقية-الفصل الثالث:واقع  إدارة مخاطر السيولة واثره على المردودية البنكية 
 

103 
 

 الفرع الثاني:التحليل الوصفي للمتغيرات

املتوسط احلسايب و كذا  ،عظم قيمةوادراسة باستخدام أدىن سنقوم يف هذا الفرع بتقدمي حتليل وصفي ملتغريات ال

 املعياري.االحنراف 

 

 يقدم تحليل وصفي لمتغيرات البنوك التقليدية الجزائرية :2جدول 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القيمة العظمى القيمة الصغرى

X1 16.16 69.89 43.02 14.04 
x2 17.98 121.59 56.85 23.53 
x3 17.73 111.19 55.87 22.62 
x4 17.21 88.65 50.54 19.26 
x5 16.86 87.41 49.88 18.79 
y1 0.16 2.43 1.08 0.57 
y2 2.51 29.50 13.65 6.76 

 
 .EVIEWS9من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج 

 
 
 

 

 يقدم تحليل وصفي لمتغيرات البنوك اإلسالمية الجزائرية:3الجدول 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القيمة العظمى القيمة الصغرى

X1 4.08 71.43 41.35 21.65 

x2 40.33 144.26 79.48 31.59 
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x3 49.68 115.04 74.05 26.30 
x4 23.42 342.50 93.30 81.27 
x5 42.16 148.00 81.14 37.60 
y1 -3.22 4.16 3.13 0.97 
y2 -4.11 35.77 16.29 10.59 

 EVIEWS9من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج 

 :)متوسط العائد على األصول(Y1دراسة المتغيرة  -1
أن أدىن قيمة سجلها متوسط العائد على األصول بالنسبة للبنوك التقليدية اجلزائرية  2  نالحظ من اجلدول

سنة  2.43ي وه BNAعلى قيمة سجلها بنك وا،2008سنة  BNAسجلها بنك  0.16هي 
 BNAحيث نالحظ أن نفس البنك ، 0.57حنراف معياري قيمتهوا 1.08مبتوسط حسايب قدره  2010

ذا  ما يعكس قدرة البنك املدهشة على االستغالل وهعلى قيمة للمتغرية بفارق سنة واحدة واحقق أدىن 
 األمثل لودائعه يف حتقيق األرباح.

 2009أن أدىن قيمة سجلها مصرف السالم اجلزائري سنة  3أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فنالحظ من اجلدول 
و كان املتوسط احلسايب  4.16و كانت قيمتها  2008على قيمة سجلها بنك الربكة سنة وا، -3.22ي وه

بنك السالم يكاد يكون من الطبيعي أن تكون  حيث إن، 0.97الحنراف املعياري وا 3.13للبنوك اإلسالمية 
نطالق، أما بالنسبة ألعلى الوامردوديته االقتصادية للسنة األوىل لنشاطه سالبة بسبب ارتفاع املصاريف اهليكلية 

ذا يدل على الكفاءة وهليت سجلها بنك الربكة فقد قاربت ضعف قيمة أعلى قيمة حققتها البنوك التقليدية واقيمة 
 االقتصادية لبنك الربكة.

بنوك حققت متوسط يفوق املتوسط العام للعائد على األصول مها  3أدناه أن  رسم توضيحيو نالحظ من 
بنوك حققت متوسط  4و ، BNAبإلضافة إىل AL-SALAMو  BARAKAالبنكان اإلسالميان 

 على التوايل.BDLو  CPA ،BEA،BADRأقل من املتوسط العام هي 
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 ROAAالعام  :متوسطات قيم العائد على األصول مقارنة بالمتوسط2رسم توضيحي 

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة

 
 متوسط العائد على حقوق الملكية: Y2دراسة المتغيرة -2

أن أدىن قيمة ملتوسط العائد على حقوق امللكية بالنسبة للبنوك التقليدية هي  2نالحظ من اجلدول رقم 
خالل نفس  BADRسجله بنك 29.50ن أعلى قيمة هي وا ،2010سنة  BDLسجله بنك 2.51

على  BADRما يدل على تفوق بنك، 6.76حنراف معياري قدره وا 13.65السنة بتوسط حسايب 
أضعاف  10يتلقون عائدا يفوق   BADRأي أن املستثمرين يف بنك ، خالل نفس السنة BDLبنك

 . BDLاملستثمرين يف بنك 
بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف  Y2أدىن قيمة للمتغرية كما نالحظ من اجلدول اخلاص بالبنوك اإلسالمية أن

سجلها بنك  2008على قيمة كانت سنة وا 2009سجلها مصرف السالم سنة  -4.11اجلزائر كانت  
، أي أن كل مستثمر 10.59حنراف معياري قيمتهوا 16.29مبتوسط حسايب قدره  35.77ي وهالربكة 

ي أكرب قيمة وهدج كعائد على حقوق امللكية   35.77دج ببنك الربكة سوف يعود عليه ب 1ساهم ب 
 مقارنة بباقي البنوك حمل الدراسة.

يفوق املتوسط العام هي كل من Y2بنوك حققت متوسط للمتغرية 3و بالنظر للشكل أدناه نالحظ أن 
BEA،BNA  وEL-BARAKA على التوايل،يف حني حققت كل منCPA،BADR EL-

SALEM وBDLالعام للبنوك. متوسط أقل من املتوسط 
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 ROAEمتوسطات قيم العائد على حقوق الملكية مقارنة بالمتوسط العام:3رسم توضيحي 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة:المصدر

 
 إلى إجمالي األصول(: إجمالي القروضX 1( دراسة المتغيرة -3

إىل إمجايل األصول بالنسبة للبنوك التقليدية هي  مجايل القروضنالحظ من اجلدولني السابقني أن أدىن قيمة إل
و حققها البنك الوطين  69.89على قيمة كانت وا BEAو كانت للبنك اخلارجي اجلزائري 16.16
،أما بالنسبة للبنوك 14.04حنراف معياري وا 43.02مبتوسط حسايب  2014سنة BNAاجلزائري

،أما أعلى قيمة هلا 4.08ب  2009و  2008يت اإلسالمية فسجل مصرف السالم أدىن قيمة للمتغرية سن
حنراف معياري قيمته وا 41.45بتموسط حسايب قدره 71.43بقيمة  2008فسجلها بنك الربكة سنة 

و  ستثمارات أخرى،واحيث و بعد جتميع املوارد تقوم البنوك باستغالهلا من خالل منحها كقروض ، 21.65
   املؤشر نالحظ توسع البنوك حمل الدراسة يف منح القروض عند مقارنتها بإمجايل األصول من خالل هذا 

غري أن إرتفاع هذه النسبة يدل على احتمال وقوع جل البنوك حمل ، ذا موافق لطبيعة العمل املصريفوه
ي نسبة مرتفعة وه %70البنكني الإلسالميني حيث فاق املتوسط  خاصةالدراسة يف خماطر نقص السيولة 

 جدا.
بنوك حققت متوسط يفوق املتوسط العام يف كل من  4أدناه نالحظ أن و بالنظر للشكل 

CPA،BARAKA،BDL ،BNAبينما حققت، على الرتتيبBADR،EL-SALAM ،
BEA .متوسط أقل من املتوسط العام للبنوك 
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 إلى إجمالي األصول مقارنة بالمتوسط العام إجمالي القروض:متوسطات قيم نسبة 4 رسم توضيحي

 
 إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسةالمصدر:من 

 

 صادر التمويل قصيرة األجل(:وم)إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع X2دراسة المتغيرة -4
  ، ي مصادر متويل قصرية األجل يف متويل القروضوهيقارن هذا املؤشر بني استخدام اخلصوم غري السائلة 

و كلما ارتفعت النسبة ارتفعت خماطر ، مبصادر متويل غري مستقرةذا يدل على متويل األصول غري السائلة وه
سنة  BEAهي أدىن قيمة للمتغرية سجلها بنك17.98و نالحظ من اجلدولني السابقني أن قيمة  . السيولة
و       56.85مبتوسط حسايب 121,59هي  2014سنة BNAن أعظم قيمة سجلها بنك وا 2008

الحظ االختالف الشاسع للنسبة بني البنكني ىل الرغم من تشابه طبيعة ، و ن23.53باحنراف معياري قدره 
ذا ما يدل على أن هذا وه، 2014سنة  BNAيف بنك%100النسبة  فاقتو ظروف عملهما،حيث 

صادر التمويل قصرية األجل متتاز بعدم استقراريتها مما جيعال ومالبنك يعتمد يف متويل قروضه على الودائع 
 السيولة. أكثر عرضة ملخاطر

و كذلك 2009سنة 40.33ي وهأما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فأدىن قيمة للمتغرية سجلها مصرف السالم 
حنراف وا 79.48مبتوسط حسايب قدره  144.26بلغت  2014أعظم قيمة سجلها مصرف السالم سنة 

صادر ومقيمة القروض املقدمة فاقت قيمة الودائع  حيث إن، ي نسبة خطرية جداوه، 31.59معياري قيمته 
 ذا ما جيعل البنك أكثر عرضة ملخاطر السيولة مقارنة بباقي البنوك حمل الدراسة.وهالتمويل قصرية األجل 
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ي وهبنوك كان متوسطها أقل من املتوسط العام للبنوك  3و بالنظر للشكل أدناه  نالحظ أن 
CPA،BADR،BEA بينما حقق مصرف السالم متوسط يفوق املتوسط العام رفقة كل من ، على الرتتيب

BARAKA،BNA خريا واBDL. 
صادر التمويل قصيرة وممتوسطات قيم نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع  :5 رسم توضيحي

 األجل مقارنة بالمتوسط العام

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة

 
 

 لسلفيات(:وا)إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع X3المتغيرة دراسة -5
 17.73حيث نالحظ من اجلدولني السابقني أن ، ملوارد املستقرةوايقارن هذا املؤشر بني القروض املمنوحة 

ن أعلى وا ،2008سنة  BEAيف البنوك التقليدية اجلزائرية و كانت لبنك X3هي أصغر قيمة للمتغرية 
حنراف وا 55.87مبتوسط حسايب قدره  2014سنة  BNAلبنك  111.19قيمة سجلتها املتغرية هي 

مما يدل على أن البنوك التقليدية حمل الدراسة تعتمد يف متويل القروض باعتبارها ، 22.62معياري قيمته
املؤشر يدل على اخنفاض  رتفاعوالسلفيات باعتبارها مصادر متويل مستقرة واأصول غري سائلة على الودائع 

 خماطر السيولة.
قدرت 2012يف البنوك اإلسالمية سجلها بنك الربكة سنة X3 كما نالحظ أن أدىن قيمة للمتغرية

  74.05مبتوسط حسايب قدره  2014سنة 115.04أما أعلى قيمة فسجلها مصرف السالم 49.68ب
 السيولة لديه بناءا على هذا املؤشر. ذا ما يدل على اخنفاض خماطروه، 26.30حنراف معياري قيمتهوا
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       بنوك كانت أقل من املتوسط العام للمتغرية هي  4أدناه نالحظ أن  رسم توضيحيو بالنظر إىل 
EL-BARAKA،CPA،BADR،BEA بنوك فاقت  3بينما نالحظ أن ، على الرتتيب

 على التوايل. BDL،BNA،EL-SALAMاملتوسط العام هي 
 لسلفياتوامتوسطات قيم نسبة إجمالي القروض على إجمالي الودائع  :6 رسم توضيحي

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة

 صادر التمويل قصيرة األجل(:وم)األصول السائلة إلى الودائع X4دراسة المتغيرة  -6
أن تتعدى النسبة فيجب ، حيث تقيس هذه النسبة حساسية البنك ملصادر التمويل قصرية األجل

ال فيمكن أن يتعرض ملخاطر واحىت يتمكن البنك من مواجهة كافة إلتزاماته هذه  %100ساوي وتأ
هي أدىن  17.21ن اجلدولني السابقني نالحظ أن وم . السيولة يف حالة قرار املودعني بسحب ودائعهم

ن أعلى قيمة هلا  وا ،2009سنة BNAيف البنوك التقليدية اجلزائرية و كانت لبنك X4قيمة للمتغرية 
و         50.54مبتوسط حسايب قدره  88.65قدرت ب BEAسجلها بنك  2008كانت سنة 

 . 19.26باحنراف معياري قيمته 
على قيمة وا 2008لبنك الربكة سنة  23.42أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فأدىن قيمة للمتغرية كانت 

و باحنراف معياري 93.30وسط حسايب قيمته بتم2009سجلها مصرف السالم سنة 324.5كانت
صادر التمويل قصرية األجل ال ومحيث نالحظ أن نسبة األصول السائلة إىل الودائع . 81.27قيمته 

مما يدل  %95أين قاربت ، تازة بالنسبة للبنوك اإلسالميةوممبأس هبا يف البنوك التقليدية حمل الدراسة 
يف حاالت السحب  ال سيما، ماهتا قصرية األجل باألصول السائلةعلى إمكانية  البنوك يف تسديد التزا

تقلص إمكانية مواجهتها ملخاطر نقص السيولة،غري أن االحتفاظ هبذه النسبة العالية  و بالتايلاملفاجئ 
 من األصول السائلة عدمية أو ضعيفة العائد من شأنه أن يؤثر سلبا على رحبية البنك.
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ي وهبنوك كانت أقل من املتوسط العام  4و بالنظر للشكل أدناه نالحظ أن 
CPA،BADR،BDL،BNA      على التوايل بينما نالحظ أن البنكني اإلسالميني       

EL-BARAKA، EL-SALAM  فاقا املتوسط رفقةBEA . 
 

 األجل  قصيرةمصادر التمويل  قيم نسبة األصول السائلة إلى الودائع متوسطات:7رسم توضيحي

 
 

 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة
 
 

 
 لسلفيات(:وا)األصول السائلة إلى إجمالي الودائع X5دراسة المتغيرة  -7

قيس نسبة االلتزامات وت ،صادر التمويل طويلة األجلومائع الودحتسب بقسمة األصول السائلة على 
و كلما ارتفعت  ،سائلة يف حالة السحب املفاجئباألصول الطويلة األجل اليت ميكن مواجهتها 
 خنفاض خماطرها.واالنسبة دل ذلك على توفر السيولة 

نالحظ من اجلدولني السابقني أن املتغرية سجلت أدىن قيمة هلا بالنسبة للبنوك التقليدية يف  و

أما أعظم قيمة هلا فكانت 16,86حيث كانت قيمتها تساوي  2005سنة  BNAبنك

حنراف معياري قيمته وا 49.88مبتوسط حسايب قدره  2008سنة BEAسجلها بنك  87.41
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مما يعكس عمد وفرة السيولة بصفة كبرية لدى البنوك التقليدية مما يؤثر سلبا قدرهتا على ، 18.79

 لتزاماهتا اجتاه مقرضيها.وامواجهة حاالت السحب املفاجةة للمودعني 

   2014ي ملصرف السالم سنة وه 42.16نوك اإلسالمية هي كما يتضح لنا أن أدىن قيمة للب

،مبتوسط حسايب قدره  2009كذلك سجلها مصرف السالم مسة   148قصى قيمة هي وا

ذا ما يؤكد على وجود فائض يف السيولة لدى البنكني وه، 37.60حنراف معياري قيمته وا81.14

 . اإلسالميني حمل الدراسة

-CPA،ALبنوك حققت متوسط يفوق املتوسط العام هي كل من  4أن و بالنظر للشكل أدناه نالحظ 

BARAK،BEA،AL-SALAM على الرتتيب بينما حقق بنكBADR،BDL ،BNA متوسط

 أقل من املتوسط العام جملموع البنوك اجلزائرية.

 
 صادر التمويل قصيرة األجلومالودائع  متوسطات قيم نسبة األصول السائلة إلى :8 رسم توضيحي

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة
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 المطلب الثاني:الدراسة القياسية
لتحليل اإلحصائي الوصفي ملتغريات وابعدما تناولنا فيما سبق التعريف بالطريقة اليت سنستعملها يف التحليل،

سنقوم يف هذه املرحلة بإجياد معادلة االحندار اليت تعرب عن العالقة اإلحصائية بني متغريات الدراسة لكل ، الدراسة
 إلسالمية يف اجلزائر.وامن البنوك التقليدية 

 الفرع األول:دراسة نموذجي البنوك التقليدية
 .(املردودية املالية ) Y2مث  (تصاديةاملردودية االق)Y1حيث سنقوم بتحديد منوذج االحندار بالنسبة للمتغري التابع 

 Y1المتغير التابع هو :أوال:نموذج البنوك التقليدية الجزائرية
 :تقدير النماذج -1

ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة، منوذج  اصةسنقوم أوال بتقدير النماذج الثالثة اخل
 . اآلثار الفردية العشوائية ( مث بعد ذلك نفاضل بني هذه النماذج باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة

 نموذج االنحدار التجميعي  - أ
بالنموذج التجميعي النموذج الذي له نفس املعلمات )معلمات املتغريات التفسريية ومعلمة احلد الثابت(  نقصد

 ، لذلك نقوم بتجميع بيانات البنوك ونقدر هبا معادلة واحدة.بالنسبة جلميع األفراد ) البنوك(
 :عطت النتائج التاليةلتقدير النموذج التجميعي مت استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية واليت أ

 
 : تقدير معلمات النموذج التجميعي4الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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 نموذج اآلثار الفردية الثابتة  - ب
لتقدير منوذج اآلثار الفردية و ، مع ثبات قيمته عرب الزمن، يتميز هذا النموذج بوجود حد ثابت خمتلف لكل بنك
واليت أعطت ، من أجل معاجلة مشكلة اختالف التباين، الثابتة  مت استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية

 :النتائج التالية
 تقدير معلمات نموذج اآلثار الفردية الثابتة :5 الجدول

 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 
 نموذج اآلثار الفردية العشوائية  - ت

لكن هذا احلد عبارة عن متغري عشوائي وليس قيمة ، يتميز هذا النموذج بوجود حد ثابت خمتلف لكل بنك
( واليت GLSلتقدير منوذج اآلثار الفردية العشوائية  مت استخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة )ثابتة, و 

 :أعطت النتائج التالية
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 تقدير معلمات نموذج اآلثار الفردية العشوائية :6الجدول 
 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 المفاضلة بين النماذج -2
سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي املفاضلة بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة والعشوائية مع النموذج 

 . نفاضل بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة مع منوذج اآلثار الفردية العشوائيةمث بعد ذلك ، التجميعي
 اختبار وجود أثار فردية ثابتة  - أ

أي معرفة فيما إذا كانت البنوك ، ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة
وللقيام هبذه املفاضلة ، ابت أم أن لكل بنك سلوكه اخلاصتسلك سلوكا موحدا )هناك جتانس( فيما خيص احلد الث
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Redundant Fixed Effects Testsختبار واوه 9eviewsمت استخدام االختبار الذي يوفره برنامج 
 هذا االختبار أعطى النتائج التالية:  –الذي يعتمد أيضا على اختبار فيشر  - 

 
 Redundant Fixed Effects Testsاختبار  :7الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين رفض الفرضية الصفرية وقبول  0,05من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أقل من 
 التجميعي أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة مع النموذج، فرضية وجود آثار فردية ثابتة

 اختبار وجود آثار فردية عشوائية  - ب
نقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة، وللقيام هبذه املفاضلة االختبار الذي 

 . هذا االختبار أعطى النتائج التالية:Breusch-Paganختبار واوه eviewsيوفره برنامج 
 

 Breusch-Paganاختبار  :8الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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من ومجيع االختبار املماثلة أقل  Breusch-Paganمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

الفردية العشوائية أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار ، مما يعين قبول فرضية وجود اآلثار الفردية العشوائية 0,05

 مقارنة بالنموذج التجميعي.

( Breusch-Pagan ،Redundant Fixed Effects Testsإذن بعد القيام هبذين االختبارين )

بقي اآلن املفاضلة بني كل من منوذج اآلثار الفردية ، تبني أن منوذجي اآلثار الفردية أفضل من النموذج التجميعي

 الفردية العشوائيةالثابتة و منوذج اآلثار 

 المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة  - ت

 الذي أعطى النتائج التالية:  Hausmanللمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام اختبار 

 

 Hausmanاختبار  :9 الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين قبول  0,05( أكرب من 0,90) Hausmanمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

 الفرضية الصفرية اليت تنص على أن منوذج اآلثار الفردية العشوائية أفضل من منوذج اآلثار الفردية الثابة.

ات  لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام لنموذج املالئم للبيانواهبذا يتبني أن منوذج اآلثار الفرديةالعشوائية ه

 . باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته
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 نتائج تقدير  نموذج اآلثار الفردية العشوائية

 :تقدير نموذج اآلثار الفردية العشوائية10الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 كتابة املعادلة املمثلة للنموذج كالتايل:  من خالل نتائج التقدير ميكن
𝐘𝟏 = 𝟓. 𝟖𝟒 − 𝟎. 𝟎𝟒𝐗𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟎𝐗𝟐 − 𝟎. 𝟐𝟏𝐗𝟑 − 𝟎. 𝟏𝟏𝐗𝟒 + 𝛆 

 مناقشة النتائج: -3
 المعايير اإلحصائية: 

ت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات حيث منيزها : من خالل نتائج اختبار ستودناختبار ستودنت - أ
–أو )الن االحتمالية  1.96املوافق هلا أكرب من  tيف اجلدول أعاله باملتغريات اليت احتمال 

Prob-  ما عدا املتغري 0,05اقل من )X5. 
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مما جيعلها مفسرة بصورة قوية  %1معنوية عند X1،x2x3ملتغري وا cو قد بينت نتائج النموذج أن كل من الثابت
 .%5عنوي عند مستوى ومفه X4للمتغري التابع،أما املتغري 

 (prob F-statistic)من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اختبار فيشر: - ب
يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج  0,05اليت كانت أقل من 

 .(Y1حلاصل يف املتغري التابع )يف تفسري التغري ا
ية نوعا ما تدل وهي قيمة عال 0,64بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد - ت

من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره   %64أي أن ، يدة للنموذججعلى قوة تفسريية 
واملتغريات اليت ال والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس ، املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذج

 .ميكن قياسها
 :المعايير القياسية 

من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية  اختبار مشكلة االرتباط الذاتي: - أ
 :الذي أعطى النتائج التالية  Breusch-Pagan LMمت استخدام اختبار

 
 Breusch-Pagan LMاختبار :11الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9:مخرجات برنامج المصدر

مما يعين قبول فرضية انعدم االرتباط الذايت بني  0,05( أكرب من Probحيث نالحظ أن احتمالية االختبار )
 . األخطاء العشوائية
للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية  - ب

 :الذي أعطى النتائج التاليةJarque-Beraمت استخدام اختبار 
 
 

 Jarque-Beraاختبار يوضح  :9رسم توضيحي



  -الدراسة التطبيقية-الفصل الثالث:واقع  إدارة مخاطر السيولة واثره على المردودية البنكية 
 

119 
 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة 
(probability اكرب من )0,05 ، 

وبعد دراسة ، مما سبق يتبني أن النموذج األفضل لتمثيل بيانات الدراسة هو منوذج اآلثار الفردية العشوائية
العالقة بني املتغري التابع واملتغريات صالحيته من الناحية اإلحصائية والقياسية نستطيع االعتماد عليه يف تفسري 

 و ميكن تلخيص نتائج النماذج الثالث فيما يلي:. املستقلة
 :يلخص نتائج النماذج الثالثة12اجلدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 القيم بني معكوفتني متثل قيم اختبار ستودنت
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 0,05تدل على معنوية عند *
 0,01تدل على معنوية عند  **

 و نالحظ على ضوء نتائج الدراسة أن:
لقيمة التقديرية وا 0.01إىل إمجايل األصول هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة  إمجايل القروضنسبة  -

بوحدة واحدة  X1أي كلما زادت ، للمعلمة سالبة أي تأثري عكسي على معدل العائد على األصول
 .0.0435االقتصادية بتنخفض املردودية 

لقيمة التقديرية للمعلمة موجبة هذا يعين وا0.01هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة  X2أما نسبة -
بوحدة واحدة تزداد املردودية االقتصادية  X2أهنا تؤثر إجيابا على املردودية االقتصادية أي كلما زادت

 .20.9ب
لقيمة التقديرية للمعلمة وا 0.01هلا معنوية إحصائية كذلك عند مستوى داللة  X3أما بالنسبة ل -

بوحدة واحدة تنخفض املردودية  X3سالبة مما يؤثر عكسيا على املردودية االقتصادية أي كلما زادت 
 .0,2190االقتصادية ب

ة للمعلمة سالبة لقيمة التقديريوا 0.05فلها معنوية إحصائية عند مستوى داللة   X4أما بالنسبة ل -
 .%11.37بوحدة واحدة تنخفض املردودية االقتصادية ب  X4ذا يعين أنه كلما زادت وه

ذا حسب اختبار ستودنت حيث جند أن قيمة وهفليست هلا معنوية احصائية  X5أما بالنسبة ل -
  . 0.05ي أكرب من وه 0.1745تساوي  X5االحتمال املقابل للمتغري

 Y2المتغير التابع هو :التقليدية الجزائريةثانيا:نموذج البنوك 
 تقدير النماذج: -1

ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة، منوذج  اصةسنقوم أوال بتقدير النماذج الثالثة اخل
 . اإلحصائية املناسبةمث بعد ذلك نفاضل بني هذه النماذج باستخدام االختبارات 1اآلثار الفردية العشوائية ( 

 المفاضلة بين النماذج  -2
سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي املفاضلة بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة والعشوائية مع النموذج 

 .منوذج اآلثار الفردية العشوائية ، مث بعد ذلك نفاضل بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة معتجميعيال

                                                           
3و  1،2أنظر المالحق رقم:  
1
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ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :أثار فردية ثابتةاختبار وجود  - أ
 9eviewsوللقيام هبذه املفاضلة مت استخدام االختبار الذي يوفره برنامج ، الفردية الثابتة

الذي يعتمد أيضا على اختبار  - Redundant Fixed Effects Testsختبار واوه
 هذا االختبار أعطى النتائج التالية: .  –فيشر 

 Redundant Fixed Effects Tests: اختبار 13الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

     مما يعين رفض قبول الفرضية الصفرية  0,05من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أقل من 
أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة مع النموذج ، وجود آثار فردية ثابتةو قبول فرضية 

 التجميعي
نقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج :اختبار وجود آثار فردية عشوائية - ب

ختبار واوه eviewsاآلثار الفردية الثابتة، وللقيام هبذه املفاضلة االختبار الذي يوفره برنامج 
Breusch-Pagan:هذا االختبار أعطى النتائج التالية . 

 Breusch-Paganاختبار  :14الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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مما يعين رفض  0,05من أقل  Breusch-Paganمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية ، الفرضية الصفرية و قبول فرضية وجود اآلثار الفردية العشوائية

 العشوائية مقارنة بالنموذج التجميعي.

( Breusch-Pagan ،Redundant Fixed Effects Testsإذن بعد القيام هبذين االختبارين )

بقي اآلن املفاضلة  التجميعي،تبني أن النموذج الذي حيتوي على أثار فردية عشوائية أو ثابتة أفضل من النموذج 

 بني كل من منوذج اآلثار الفردية الثابتة و منوذج اآلثار الفردية العشوائية

للمفاضلة بني هذين النموذجني :المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة - ت

 :الذي أعطى النتائج التالية  Hausmanمت استخدام اختبار 

 

 Hausmanاختبار ( 15-3الجدول رقم )

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين رفض  0,05أقل من  Hausman (0,04)من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

 الفرضية الصفرية وقبول فرضية أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

لذلك وذج اآلثار الفردية العشوائية( لنموذج املالئم للبيانات )يليه منواهبذا يتبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة ه

 .ختبارات املناسبة لدراسة صالحيتهج ونكمل القيام باالسنعتمد هذا النموذ 
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 نتائج تقدير نموذج اآلثار الفردية الثابتة:
 يوضح تقدير معلمات نموذج اآلثار الفردية الثابتة :16الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 املمثلة للنموذج كالتايل:من خالل نتائج التقدير ميكن كتابة املعادلة 
Y1 = 47.91 − 0.33X1 + 0.76X2 − 0.82X3 − 0.26X4 + ε 

 
 مناقشة النتائج:

 :المعايير اإلحصائية 
: من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات )الن اختبار ستودنت - أ

حيث فاقت احتمالية  X5( ما عدا املتغري 0,05اقل من  -Prob–االحتمالية 
 c(. و قد بينت النتائج أن كل من الثابت0,05ستودنت مستوى املعنوية املعتمد )
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، مما جيعلها مفسرة بصورة قوية للمتغري التابع %1معنوية عند  X3و X2و X1ملتغرياتوا
 . %5عنوي عند مستوى داللة ومفه X4أما املتغري 

 (prob F-statistic)من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اختبار فيشر: - ب
يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على  0,05اليت كانت أقل من 

 (Y2النموذج يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع )
ل على قوة وهي قيمة عالية جدا تد 0,92بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد - ت

من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات   %92أي أن ، تفسريية كبرية للنموذج
فقط( ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات  %8املستقلة املوجودة يف النموذج والباقي)

 اليت ال ميكن قياسها.
 :المعايير القياسية 

من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء  اختبار مشكلة االرتباط الذاتي: - أ
 :الذي أعطى النتائج التاليةPesaran CDالعشوائية مت استخدام اختبار

 Pesaran CDاختبار :17الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين قبول فرضية انعدم االرتباط الذايت بني  0,05( أكرب من Probحيث نالحظ أن احتمالية االختبار )
 األخطاء العشوائية 
للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية - ب

 :الذي أعطى النتائج التاليةJarque-Beraاستخدام اختبار 
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 Jarque-Beraاختبار يوضح  :9 رسم توضيحي

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية 
(probability اكرب من )0,05. 

وبعد دراسة صالحيته ، ر الفردية الثابتةمما سبق يتبني أن النموذج األفضل لتمثيل بيانات الدراسة هو منوذج اآلثا
 . من الناحية اإلحصائية والقياسية نستطيع االعتماد عليه يف تفسري العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة

 و ميكن تلخيص نتائج النماذج الثالث يف اجلدول املوايل:
 يلخص نتائج النماذج الثالث :18الجدول

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

Eq Name: FIXED RANDOM POOLD 
Dep. Var: Y2 Y2 Y2 

        
X1 -0.3362 -0.3422 -0.0389 

 [-2.9859]** [-1.2497] [-0.1853] 
    

X2 0.7643 1.0765 1.4493 
 [4.6765]** [0.8425] [0.7428] 
    

X3 -0.8272 -1.1878 -1.7605 
 [-4.6225]** [-0.8482] [-0.7931] 
    

X4 -0.2681 -0.3011 -0.2945 
 [-2.6752]* [-0.2536] [-0.7755] 
    

X5 -0.0702 -0.0968 0.0482 
 [-0.5673] [-0.0804] [0.1070] 
    

C 47.9198 53.5800 43.7697 
 [6.7492]** [3.1297]** [3.1046]** 
        

Observations: 35 35 35 
R-squared: 0.9204 0.2061 0.2510 
F-statistic: 24.1753 1.5054 1.9439 

Prob(F-stat): 0.0000 0.2188 0.1174 
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 القيم بني معكوفتني متثل قيم اختبار ستودنت 
 0,05تدل على معنوية عند *

 0,01تدل على معنوية عند  **
 على ضوء نتائج الدراسة أن: و نالحظ

لقيمة التقديرية للمعلمة سالبة أي هلا تأثري وا 0.01هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة X1نسبة  -
بوحدة واحدة تنخفض املردودية املالية ب X1أي كلما زادت ، عكسي على املردودية املالية

33.61%. 
لقيمة التقديرية للمعلمةموجبة أي أهنا تؤثر وا 0.01هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة X2نسبة  -

 .0.7643بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية ب X2إجيابا على املردودية املالية أي كلما زادت 
هذا يعين أهنا ، لقيمة التقديرية للمعلمةسالبةوا 0.01هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة X3نسبة  -

بوحدة واحدة أدى ذلك إىل اخنفاض املردودية املالية X3ية مبعىن كلما زادت تؤثر سلبا على املردودية املال
 .%82.71ب

هذا يعين أهنا تؤثر ، لقيمة التقديرية للمعلمةوا 0.05هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة X4نسبة  -
ية املالية بوحدة واحدة أدى ذلك إىل اخنفاض املردودX4 سلبا على املردودية املالية مبعىن كلما زادت 

 .0.2681ب
 فرتبطها عالقة سالبة مع املردودية املالية غري أهنا ليست هلا معنوية إحصائية    X5أما بالنسبة للمتغرية  -

  . 0.05ذا حسب اختبار ستودنت حيث جند أن قيمة االحتمالية املقابلة للمتغرية أكرب من وه
 

 الفرع الثاني:دراسة نموذجي البنكين اإلسالميين
 Y1المتغير التابع هو :البنوك اإلسالمية الجزائرية نموذج
 تقدير النماذج -1

مث بعد  1سنقوم أوال بتقدير النموذجني اخلاصني ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة(
 . ذلك نفاضل بني هذين النموذجني  باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة

 

                                                           
7و  6انظر الملحقين: رقم 

1
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 المفاضلة بين النماذج  -2
مبا انه ال ميكن تقدير منوذج اآلثار العشوائية فسنكتفي مبقارنة النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة 

 فقط
ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود أثار فردية ثابتة - أ

كانت البنوك تسلك سلوكا موحدا )هناك جتانس( فيما خيص احلد   أي معرفة فيما إذا، الفردية الثابتة
وللقيام هبذه ، الثابت )احلد الثابت يفسر حسب املوضوع الدراسة(  أم أن لكل بنك سلوكه اخلاص

 Redundantختبار واوه 9eviewsاملفاضلة مت استخدام االختبار الذي يوفره برنامج 
Fixed Effects Tests-  هذا االختبار أعطى  .  –على اختبار فيشر الذي يعتمد أيضا

 النتائج التالية:
 

 Redundant Fixed Effects Testsاختبار  :19 الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

اليت تنص مما يعين قبول الفرضية الصفرية  0,05من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أكرب من 

 .بنموذج اآلثار الفردية الثابتة  لنموذج التجميعي مقارنةواأي النموذج األفضل ه، على عدم وجود آثار فردية ثابتة

، لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام لنموذج املالئم للبياناتواهبذا يتبني أن النموذج التجميعي ه 

 . باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته

 

 يوضح نتائج تقدير النموذج التجميعي :20الجدول 
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 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 من خالل نتائج التقدير ميكن كتابة املعادلة املمثلة للنموذج كالتايل:
𝐘𝟏 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟒 − 𝟎. 𝟏𝟖𝐗𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟕𝐗𝟑 − 𝟎. 𝟏𝟎𝐗𝟓 + 𝐗𝛆 

 
 مناقشة النتائج: - ب
  اإلحصائية:المعايير 

: من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات )الن االحتمالية اختبار ستودنت - أ
هبما  اصةالذي بلغت احتمالية اختبار ستودنت اخل X4و X1( ماعدا املتغري 0,05اقل من 

 %10مما يعين عدم معنويتهما ولو عند مستوى  0,10أي أكرب من  0,38و  0,18
اليت كانت  (prob F-statistic)من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر فيشر: اختبار - ب

يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري  0,05أقل من 
 ؛(Y1احلاصل يف املتغري التابع )
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ة جدا تدل على قوة تفسريية وهي قيمة كبري  0,995بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد - ت
من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة   %99,5قوية جدا  للنموذج  أي أن 

فقط( ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن  0,05%املوجودة يف النموذج والباقي )
 ؛قياسها

 :المعايير القياسية 
من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت  مشكلة االرتباط الذاتي: اختبار - أ

 :الذي أعطى النتائج التاليةPesaran CDاستخدام اختبار
 

 Pesaran CDاختبار :21الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 
مما يعين قبول فرضية انعدم االرتباط الذايت بني  0,05( أكرب من Probحيث نالحظ أن احتمالية االختبار )

 األخطاء العشوائية 
للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية - ب

 :الذي أعطى النتائج التاليةJarque-Beraاختبار 
 Jarque-Beraاختبار يوضح  :10 رسم توضيحي
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 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية 
(probability اكرب من )0,05. 

 النموذجينيلخص نتائج  :22الجدول رقم 
Eq Name: poold fixed 

Dep. Var: Y1 Y1 
   
   

X1  0.0369  0.1449 

 [1.9685] [0.1286] 

   

X2 -0.1805 -0.2176 

 [-8.5664]* [-0.7264] 

   

X3  0.1737  0.1456 

 [9.2787]* [0.3567] 

   

X4  0.0062  0.0176 

 [1.0950] [0.1274] 

   

X5 -0.1070 -0.0996 

 [-10.7048]** [-1.1528] 

   

C  11.3462  10.6166 

 [22.8329]** [1.1754] 
   
   

R-squared: 0.9959 0.9945 

F-statistic: 98.0476 30.0021 

Prob(F-stat): 0.0101 0.1389 
   
   

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
 القيم بني معكوفتني متثل قيم اختبار ستودنت

 0,05على معنوية عند تدل *
 0,01تدل على معنوية عن **

 و نالحظ على ضوء نتائج الدراسة أن:
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و هلما أثر موجب على املردودية املالية  0.01ليس هلما معنوية حىت عند مستوى X4 و   X1نسبة  -
 للبنوك اإسالمية يف اجلزائر؛

هذا ، التقديرية للمعلمة سالبةلقيمة وا 0.05فلها معنوية احصائية عند مستوى داللة  X2أما نسبة  -
بوحدة واحدة تنخفض املردودية املالية  X2يعين أهنا تؤثر سلبا على املردودية املالية أي كلما زادت

 .%18.05ب
لقيمة التقديرية للمعلمة وا 0.05نالحظ أن هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X3و فيما خيص  -

 . %17.37بوحدة واحدة تزداد املردودية املالية بX3ت ن مت تؤثر طرديا أي كلما زادوم، موجبة
تؤثر  و بالتايل لقيمة التقديرية للمعلمة سالبةوا0.01هلا معنوية عند مستوى داللة  X5أما بالنسبة ل -

 .%10.70بوحدة واحدة تنخفض املردودية املالية ب X5عكسيا أي كلما زادت 
 Y2المتغير التابع هو :ثانيا:نموذج البنوك اإلسالمية الجزائرية

 تقدير النماذج  -1
مث بعد 1سنقوم أوال بتقدير النموذجني اخلاصني ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة، ( 

 . ذلك نفاضل بني هذه النماذج باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة
 :المفاضلة بين النماذج -2

أنه ال ميكن تقدير منوذج اآلثار العشوائية، فسنكتفي مبقارنة النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة  مبا
 فقط.
ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود أثار فردية ثابتة - أ

 9eviewsر الذي يوفره برنامج وللقيام هبذه املفاضلة مت استخدام االختبا، الفردية الثابتة
الذي يعتمد أيضا على اختبار فيشر  -Redundant Fixed Effects Testsختبار واوه
 هذا االختبار أعطى النتائج التالية: .  –

 Redundant Fixed Effects Testsاختبار  :23الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

                                                           
.9و  8انظر الملحقين رقم: 

1
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مما يعين قبول الفرضية الصفرية اليت تنص  0,05اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أكرب من من خالل 
 لنموذج التجميعي مقارنة  بنموذج اآلثار الفردية الثابتة واأي النموذج األفضل ه، على عدم وجود آثار فردية ثابتة

لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام ، تلنموذج املالئم للبياناواهبذا يتبني أن النموذج التجميعي ه 
 . باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته

 تقدير معلمات النموذج التجميعي  :24الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 من خالل نتائج التقدير ميكن كتابة املعادلة املمثلة للنموذج كالتايل:
𝐘𝟏 = 𝟐𝟎. 𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟕𝟎𝐗𝟏 − 𝟎. 𝟒𝟏𝐗𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟓𝐗𝟒 − 𝟎. 𝟏𝟎𝐗𝟓 + 𝐗𝛆 

 
 

 مناقشة النتائج:
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 :المعايير اإلحصائية 
: من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات )الن اختبار ستودنت - أ

 اصةالذي بلغت احتمالية اختبار ستودنت اخل  X3( ماعدا املتغري 0,05االحتمالية اقل من 
 %10مما يعين عدم معنويته ولو عند مستوى  0,10أي أكرب من 0.6039به 

 (prob F-statistic)من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اختبار فيشر: - ب
لنموذج يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على ا 0,05اليت كانت أقل من 

 (Y2يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع )
وهي قيمة كبرية جدا تدل على  0,996بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد - ت

من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره   %99,6قوة تفسريية قوية جدا  للنموذج  أي أن 
فقط( ميكن عزوه ألخطاء القياس  0,04%) املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذج والباقي

 واملتغريات اليت ال ميكن قياسها
 :المعايير القياسية 

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت اختبار مشكلة االرتباط الذاتي - أ
 :الذي أعطى النتائج التاليةPesaran CDاستخدام اختبار

 
 Pesaran CDاختبار :25الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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مما يعين قبول فرضية انعدم االرتباط الذايت بني  0,05( أكرب من Probحيث نالحظ أن احتمالية االختبار )

 . األخطاء العشوائية

للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية  - ت

 :الذي أعطى النتائج التاليةJarque-Beraاختبار 

 

 Jarque-Beraختبار إ :11 رسم توضيحي

 

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة البواقي 

(probability اكرب من )0,05. 

وبعد دراسة صالحيته من الناحية ، لنموذج التجميعيوامما سبق يتبني أن النموذج األفضل لتمثيل بيانات الدراسة ه

 . واملتغريات املستقلةاإلحصائية والقياسية نستطيع االعتماد عليه يف تفسري العالقة بني املتغري التابع 

 جلدول املوايل يلخص نتائج النموذجني:وا
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 وذجينيلخص نتائج النم :26 الجدول
Eq Name: poold fixed 

Dep. Var: Y2 Y2 
   
   

X1  0.7062  0.0067 

 [8.0656]* [0.0020] 

   

X2 -0.4167 -0.2787 

 [-19.4191]** [-0.3091] 

   

X3  0.0184  0.3286 

 [0.6101] [0.2673] 

   

X4  0.0568 -0.0302 

 [6.4463]* [-0.0724] 

   

X5 -0.1070 -0.1714 

 [-10.0857]** [-0.6586] 

   

C  20.2557  26.4744 

 [40.4301]** [0.9735] 
   
   

R-squared: 0.9963 0.9950 

F-statistic: 106.2720 33.0398 

Prob(F-stat): 0.0093 0.1324 
   
   

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
 القيم بني معكوفتني متثل قيم اختبار ستودنت 

 0,05تدل على معنوية عند *
 0,01تدل على معنوية عند  **

 و نالحظ على ضوء نتائج الدراسة أن:
التقديرية للمعلمة موجبة أي هلا لقيمة وا0.01ليست هلا معنوية إحصائية حىت عند مستوى  X3نسبة  -

 أثر موجب على املردودية املالية؛
لقيمة التقديرية للمعلمة موجبة أي تأثري إجيايب وا 0.01هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة  X1نسبة -

 .%70.20بوحدة واحدة تزداد املردودية املالية بX1على املردودية املالية أي كلما زادت 
لقيمة التقديرية للمعلمة سالبة أي أهنا تؤثر وا 0.05هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X2نسبة  -

 .%41.67بوحدة واحدة تنخفض املردودية املالية بX2سلبا على املردودية املالية أي كلما زادت 
أهنا تؤثر لقيمة التقديرية للمعلمة موجبة أي وا 0.01هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X4نسبة  -

 .%5.68بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية ب X4إجيابا على املردودية املالية أي كلما زادت 
لقيمة التقديرية للمعلمة سالبة أي أهنا تؤثر وا 0.05هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة X5نسبة  -

 .%10.70دودية املالية ببوحدة واحدة تنخفض املر  X5سلبا على املردودية املالية أي كلما زادت 
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 المبحث الثالث:دراسة مقارنة للبنوك الماليزية
، سنتناول يف هذا املبحث دراسة إحصائية  وصفية ملتغريات الدراسة بالنسبة جملموعة من البنوك التقليدية املاليزية

ظم قيمة،املتوسط احلسايب عوامقارنة مبثيالهتا اإلسالمية،أين سنقدم حتليل وصفي ملتغريات الدراسة باستخدام أدىن 
الحنراف املعياري،مث بعد ذلك ندرس طبيعة تأثري مؤشرات خماطر السيولة اخلمس للبنوك حمل الدراسة على كل وا

 . و يف األخري نناقش النتائج و صحة الفرضيات، ملالية هلذ البنوكوامن املردودية االقتصادية 
 المطلب األول:دراسة إحصائية وصفية للمتغيرات

 سنقدم يف هذا املطلب التحليل الوصفي للمتغريات نربز من خالله أهم االحصائيات الوصفية للمتغريات، 
 :جلدولني املواليني يوضحان ذلكوا

 يوضح التحليل الوصفي للمتغيرات في البنوك التقليدية الماليزية:27 الجدول

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي القيمة العظمى القيمة الصغرى 
X1 9.72 78.46 54.51 20.70 
x2 11.02 99.79 65.01 25.61 
x3 13.23 95.69 64.78 22.51 
x4 6.49 39.61 17.99 6.30 
x5 6.47 38.95 18.62 6.28 
y1 0.29 1.77 1.14 0.30 
y2 3.40 23.69 14.12 4.12 

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
 

 يوضح التحليل الوصفي للمتغيرات في البنوك اإلسالمية الماليزية :28الجدول 
 

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القيمة العظمى القيمة الصغرى 
X1 32.01 139.22 62.79 19.45 

x2 34.00 149.59 70.27 21.82 
x3 33.91 149.29 72.08 22.68 
x4 11.12 58.59 29.05 12.25 
x5 12.56 58.43 26.04 10.90 
y1 0.37 1.77 0.84 0.33 
y2 6.25 27.84 13.71 5.54 
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 :معدل العائد على األصول Y1دراسة المتغيرة  -1
أن  27 حيث نالحظ من اجلدول، واردهتوضح هذه املتغرية قدرة البنك على االستغالل األمثل مل

و كانت لبنك 0.29أدىن قيمة ملعدل العائد على األصول بالنسبة للبنوك التقليدية املاليزية هي
Hong LeongT  على نسبة سجلها يف نفس السنة بنك وا،2009سنةPublicTي وه

حيث نالحظ أن كل من بنك ، 0.30حنراف معياري قيمته وا 1.14مبتوسط حسايب قدره 1.77
PublicT يله اإلسالمي ثومالتقليديPublicIي وه، حققا نفس قيمة معدل العائد على األصول

 أعلى قيمة للمتغرية مما يدل على الكفاءة البنكية للمجموعة.
 Affin Iسجلها بنك 0.37أن أدىن قيمة للمعدل بالنسبة للبنوك اإلسالمية هي  28 كما نالحظ يف اجلدول

       0.84مبتوسط حسايب قدره  1.77ي وه2009سنة PublicIعلى قيمة سجلها بنك وا2010سنة 
 . 0.33ف معياري قيمته احنر وا

 Hongي وهأدناه نالحظ أن كل البنوك التقليدية حققت متوسط يفوق املتوسط العام  رسم توضيحين وم
LeongT،MybankT،RHBT،CIMBT،AffinT،PublicT و كذلك البنك اإلسالمي
PublicI اإسالمية كان متوسطها أدىن من املتوسط العام وهي مرتبة تنازليا كما على الرتتيب أما باقي البنوك

ذا وه، بأدىن متوسط Affin I خرياواMybankI ،Hong Leong I،CIMB I،RHB I يلي:
ما يوضح تفوق البنوك التقليدية على مثيالهتا اإلسالمية من حيث العائد على األصول باستثناء البنك 

 فوقا على باقي البنوك حمل الدراسة.وتالذي تعادل مع مثيله التقليدي  PublicIاإلسالمي 
 :متوسطات قيم العائد على األصول مقارنة بالمتوسط العام12 توضيحيرسم 

 

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة
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أن أدىن قيمة ملتوسط  27نالحظ من اجلدول :العائد على حقوق امللكية عدلم Y2دراسة املتغرية  -2
 2013سنة PublicTلبنك 3.40العائد على حقوق امللكية بالنسبة للبنوك التقليدية املاليزية كان 

 14.12مبتوسط حسايب قدره 2008سنة  CIMBTسجلها بنك  23.69عظم قيمة هي وا
 .4.12حنراف معياري قيمته وا

سنة  Affin Iسجله بنك  6.25ك اإلسالمية كانت أن أدىن قيمة للمتغرية يف البنو  28كما نالحظ من اجلدول
حنراف وا13.71مبتوسط حسايب قدره  2009سنة   PublicI سجلها بنك27.84على قيمة هي وا،2010

 . 5.54معياري قيمته 
 ي على الرتتيبوهبنوك حققت متوسط يفوق املتوسط العام  8نالحظ أن أدناه   رسم توضيحين وم

MybankT،HongLeongT،RHBT،CIMBTMybankI،PublicT،CIMBI، PublicI 

 Hong Leong IAffin ي،وهأما األربعة بنوك املتبقية فقد حققت متوسط أدىن من املتوسط العام 

I،RHBIخرياواAffinT.حقق أدىن قيمة ملتوسط العائد على حقوق امللكية 
 ROAEالعاممتوسطات قيم العائد على حقوق الملكية مقارنة بالمتوسط :13 رسم توضيحي

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة

 )إجمالي القروض إلى إجمالي األصول(:X1دراسة المتغيرة  -3
 9.72أن أدىن نسبة للمتغرية يف البنوك التقليدية املاليزية كانت  28و  27 نالحظ من اجلدولني

سنة  78.46ي وهMybankTن أعظم نسبة سجلها بنك وا، AffinT2011 سجلها بنك
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ذا ما يدل على وه، 20.70حنراف معياري قيمته وا 54.51مبتوسط حسايب قدره ، 2014
 . احتمال وقوع االبنك يف خماطر السيولة

عند بنك  2008سنة  32.01ي وهX1أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فسجلت أدىن نسبة للمتغرية 
CIMBI أما أعلى قيمة فكانت من نصيب،MybankI مبتوسط حسايب  2014سنة  139.22بلغت

عترب هذه النسبة مرتفعة جدا بسبب استحواذ القروض على وت، 19.45و باحنراف معياري قدره  62.79قيمته
 ي أصول غري سائلة من شأهنا أن ترفع من احتمالية وقوع البنك يف خماطر اخنفاض سيولة حاد.وه، حمفظة األصول
و        CIMBIي وهبنوك تعدت قيم متوسطاهتا املتوسط العام للبنوك 7ناه أن أد رسم توضيحيو يتبني لنا من 

RHBIRHBTPublicTPublicIMybankTMybankI على الرتتيب مما يزيد من احتمالية
 ،CIMBTي وهبنوك سجلت متوسطات أقل من املتوسط العام  5ن وا، تعرضها ملخاطر سيولة حتمية

Hong LeongT، Hong LeongI، Affin I خريا سجلت واAffinT.أدىن قيمة للمتغرية 
 إلى إجمالي األصول مقارنة بالمتوسط العام إجمالي القروض:متوسطات قيم نسبة 15 رسم توضيحي

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة

 األجل(:صادر التمويل قصيرة وم)إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع X2دراسة المتغيرة   -4
رتفاع النسبة يدل وا، ي موارد غري مستقرةوهملوارد قصرية األجل واي تقيس النسبة بني القروض وه

أنه بالنسبة للبنوك التقليدية أن أدىن قيمة  27و نالحظ من اجلدول ، على ارتفاع خماطر السيولة
ن أعلى قيمة سجلها وا، 11.02ي  وه 2009سنة AffinTسجلها بنك   X2للمتغرية 
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MybankT حنراف معياري قيمته وا 65.01مبتوسط حسايب قدره ، 99.79هي  2014سنة
 ذا ما يدل على ارتفاع خماطر السيولة بالنسبة للبنوك التقليدية حمل الدراسة.وه، 25.61

سجلها  X2هي أدىن قيمة للمتغرية  34.00أن القيمة  28أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فنالحظ من اجلدول 
مبتوسط  2014سنة MybankIهي أىل قيمة سجلها بنك   149.59ن وا،2008سنة  CIMBIبنك 

 MybankIحيث نالحظ هتور البنك اإلسالمي ، 21.82حنراف معياري قيمته وا 70.27حسايب قدره 

 مما يدل على ارتفاع خماطر السيولة لديهما.، ثيله التقليدي حيث سجال أعلى قيمتنيوم
، RHBI ي على التوايل:وهالبنوك فاق املتوسط العام للمتغرية  أدناه نالحظ أن نصف عدد رسم توضيحين وم

PublicI، PublicTRHBTMybankT على متوسط سجله البنك اإلسالمي واMybankI أما ،
 CIMBI،Hong LeongI بالنسبة للبنوك اليت مل تتعدى املتوسط العام فهي مرتبة تنازليا فيما يلي:

CIMBTI Affinخريا سجلت واAffinT.أدىن قيمة للمتغرية 
صادر التمويل قصيرة وممتوسطات قيم نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع  :15رسم توضيحي

 األجل مقارنة بالمتوسط العام

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة

 :لسلفيات(واإجمالي الودائع  إجمالي القروض  إلى)X3دراسة املتغرية  -5
حيث ، ملوارد املستقرةواتقارن هذه النسبة كما ذكرنا سابقا بني القروض باعتبارها أصول غري سائلة 

يف بنك  13.23ي وهتأخذ أدىن قيمة هلا X3أن املتغرية  28و  27نالحظ من اجلدولني 
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AffinT هي أعلى قيمة هلا مسجلة عند بنك  95.69ن وا، 2011سنةMybankT سنة
 . 22.51حنراف معياري قيمته وا 64.78مبتوسط حسايب قدره ، 2014

على وا33.91هي  2008سنة CIMBIأما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فأدىن قيمة سجلها بنك 
حنراف وا 72.08مبتوسط حسايب قدره 2014سنة  MybankIسجلها  149.29قيمة هي 

 .22.68معياري قيمته 
أدناه يتبني لنا أن كل البنوك التقليدية سجلت متوسط أعلى من املتوسط  توضيحيالرسم الن وم

 ي مرتبة تصاعديا كما يلي:وه، الذي سجل أدىن متوسطAffinTالعام للبنوك ما عدا بنك 
CIMBT، RHBT RHBI، PublicI، PublicT MybankT Hong 
LeongTخريا واMybankI سجل أعظم قيمة للمتوسط، أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية

AffinI، Hong LeongI وCIMBI فكانت قيم متوسطاهتا أدىن من املتوسط العام،و على
إلسالمية حمل الدراسة مما يدل على واالعموم نالحظ ارتفاع املتغرية بالنسبة لكل من البنوك التقليدية 

لسلفيات باعتبارها موارد أكثر واقروض املمنوحة بالودائع اخنفاض خماطر السيولة عند مقارنة ال
 استقرارا.

لسلفيات وامتوسطات قيم نسبة إجمالي القروض  إلى إجمالي الودائع  :16 رسم توضيحي

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة
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 قصيرة األجل(: صادر التمويلوماألصول السائلة إلى الودائع )X4دراسة املتغرية  -6
أن أدىن  27 فنالحظ من اجلدول ،صادر التمويل غري املستقرةومحيث تقيس هذه النسبة حساسية البنك ألنواع 

ن وا، 2014سنة Hong LeongTسجلها بنك 6.49قيمة للمتغرية بالنسبة للبنوك التقليدية املاليزية هي 
حنراف معياري وا 17.99يب قدره مبتوسط حسا، 2013سنةAffinTسجلها بنك 39.61أعظم قيمة هي 

ي نسبة منخفضة نوعا ما تدل على احتمال عجز البنوك التقليدية حمل الدراسة يف تسديد وه، 6.30قيمته
ارتفاع احتمالية  و بالتايليف حاالت السحب املفاجئ  خاصةالتزاماهتا قصرية األجل اعتمادا على أصوهلا السائلة، 

 إصابتها  مبخاطر اخنفاض السيولة.
 أهنا سجلت أدىن قيمة للمتغرية ببنك 28و نفس املالحظة بالنسبة للبنوك اإلسالمية حيث نالحظ من اجلدول 

RHBI أما القيمة العظمى فكانت من نصيب بنك2010سنة  11.12ي وه، ،Hong LeongI 
 . 12.25حنراف معياري قيمته وا 29.05مبتوسط حسايب قدره ، 58.59ي وه 2009سنة

ي مرتبة على التوايل كما وه البياين أدناه  يوضح أن البنوك التقليدية كانت دون املتوسط العام توضيحيالرسم لوا
باستثناء Hong LeongTوCIMBT،RHBT،PublicT،MybankT،MybankI،RHBIيلي

AffinTأما باقي البنوك اإلسالمية فقد حققت مستويات مرتفعة نوعا ، الذي تعدى نسبة املتوسط العام بقليل
 هي مرتبة تصاعديا كما يلي: %100و وهولكنها مل تصل للمستوى املطلوب  -ما، فاقت املتوسط العام 

PublicI، CIMBI، AffinI و يف األخريHong LeongI  بأعلى متوسط وهي تدل ععلى اخنفاض
 خماطر السيولة مقارنة بباقي البنوك حمل الدراسة و لكنها مل خترج من دائرة اخلطر.

 
 األجل قصيرة التمويل ومصادر الودائع إلى السائلة األصول نسبة قيم متوسطات :1 توضيحي رسم

 
 باالعتماد على بيانات الدراسةالمصدر:من إعداد الطالبة 
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 :لسلفيات(وااألصول السائلة إلى إجمالي الودائع )X5دراسة املتغرية  -7
أن قيمة  28و  27و نالحظ من اجلدولني، وتقيس نسبة حساسية البنك ملصادر التمويل املستقرة

سنة Hong LeongTسجلت أدىن قيمة هلا بالنسبة للبنوك التقليدية يف بنك X5املتغرية 
مبتوسط حسايب ، 2013سنة AffinTيف بنك  38.95عظم قيمة هي وا،6.47ي وه 2014

 ،6.28حنراف معياري قيمتهوا 18.62قدره 
عظم وا 2008سنة MybankTيف بنك 12.56أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فسجلت أدىن قيمة هلا 

حنراف قيمته وا 26.04مبتوسط حسايب قدره  2008سنة CIMBIسجلها بنك  58.43قيمة بلغت 
إلسالمية حمل الدراسة يف ماليزيا مل حتتفظ بأصول سائلة  وانه نالحظ كذلك أن البنوك التقليدية وم، 10.90

اخنفاض سيولتها مما  و بالتايل، ملقرضني باتبارها مصادر متويل مستقرةواكافية ملواجهة طلبات سحب املودعني 
و رمبا السبب يف ذلك يعود يف حماولتها يف ، لة لديهايزيد من احتمالية وقوعها يف خماطر اخنفاض السيو 

و عليه فإن عليها النظر يف سياسة موافقتها بني الرحبية ، استغالل أرصدهتا السائلة من أجل تعظيم رحبيتها
 لسيولة.وا
املوضح أدناه نالحظ أن نصف البنوك حققت متوسطات تعدت  قيمة املتوسط العام  توضيحيالرسم الن وم
بأعلى متوسط،أما AffinIخريا واCIMBTPublicIAffinTHong LeongICIMBI ي:وه

 ي مرتية ترتيبا تنازليا كما يلي:وهالنصف اآلخر فقد حققت مستويات دون املتوسط العام 
RHBIMybankT، PublicTRHBT MybankIخريا بأدىن متوسطواHong LeongT. 

 
 لسلفياتوامتوسطات قيم نسبة األصول السائلة إلى إجمالي الودائع  :18 رسم توضيحي

 
 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الدراسة
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 المطلب الثاني:الدراسة القياسية
ليت تعرب عن العالقة اإلحصائية بني متغريات الدراسة واسنقوم يف هذا املطلب مبحاولة بناء معادلة االحندار 

 إلسالمية يف ماليزيا.والكل من البنوك التقليدية 
 نموذجي البنوك التقليدية:الفرع األول

و ميثل Y2و ميثل املردودية االقتصادية،مث لوه Y1حيث سنقوم بتحديد منوذج االحندار بالنسبة للمتغري التابع 
 املردودية املالية.

 Y1المتغير التابع هو ::نموذج البنوك التقليدية الماليزيةأوال
  :تقدير النماذج -1

ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة، منوذج  اصةسنقوم أوال بتقدير النماذج الثالثة اخل
نفاضل بني هذه النماذج ، مث بعد ذلك 12،13،141ي مدرجة يف املالحق وهاآلثار الفردية العشوائية (

 . باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة
 :المفاضلة بين النماذج -2

سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي املفاضلة بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة والعشوائية مع النموذج 
 . منوذج اآلثار الفردية العشوائيةمث بعد ذلك نفاضل بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة مع ، التجميعي

ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود أثار فردية ثابتة - أ
أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسلك سلوكا موحدا )هناك جتانس( فيما خيص ، الفردية الثابتة

، أم أن لكل بنك سلوكه اخلاص احلد الثابت )احلد الثابت يفسر حسب املوضوع الدراسة( 
ختبار واوه 9eviewsوللقيام هبذه املفاضلة مت استخدام االختبار الذي يوفره برنامج 

Redundant Fixed Effects Tests -  الذي يعتمد أيضا على اختبار فيشر– 
 هذا االختبار أعطى النتائج التالية: . 

 Redundant Fixed Effects Testsاختبار :1جدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

                                                           
12و  11، 10انظر المالحق رقم:  
1
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مما يعين رفض الفرضية الصفرية وقبول  0,05من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أقل من 
 مقارنة مع النموذج التجميعيأي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة ، فرضية وجود آثار فردية ثابتة

نقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج :اختبار وجود آثار فردية عشوائية - ب
ختبار واوه eviewsاآلثار الفردية الثابتة، وللقيام هبذه املفاضلة االختبار الذي يوفره برنامج 

Breusch-Pagan:هذا االختبار أعطى النتائج التالية . 
 Breusch-Paganاختبار  :30 الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
ومجيع االختبار املماثلة  أكرب  من  Breusch-Paganمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

لنموذج التجميعي مقارنة واأي النموذج األفضل ه، مما يعين قبول فرضية انعدام اآلثار الفردية العشوائية 0,05
 بنموذج اآلثار الفردية العشوائية.

( Breusch-Pagan ،Redundant Fixed Effects Testsإذن بعد القيام هبذين االختبارين )
تبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة أفضل من النموذج التجميعي والنموذج التجميعي أفضل من منوذج اآلثار 

 بقي اآلن املفاضلة بني كل من منوذج اآلثار الفردية الثابتة و منوذج اآلثار الفردية العشوائية، الفردية العشوائية
للمفاضلة بني هذين النموذجني :المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة - ت

 الذي أعطى النتائج التالية: Hausmanمت استخدام اختبار 
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 Hausmanاختبار  :31الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين رفض  0,05أقل من  Hausman (0,04)من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 
الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة أفضل من منوذج اآلثار 

 الفردية العشوائية.
القيام لنموذج املالئم للبيانات  لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل واهبذا يتبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة ه

 . باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته
 ( تقدير معلمات  نموذج اآلثار الفردية الثابتة32-3الجدول رقم )
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 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
 من خالل نتائج التقدير ميكن كتابة املعادلة املمثلة للنموذج كالتايل:

Y1 = 0.76 + 0.01X1 − 0.003X2 − 0.002X3 + 0.05X4 − 0.05X5 + ε 
 مناقشة النتائج:
 :المعايير اإلحصائية 
 من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات حيث منيزها اختبار ستودنت :

، كما تبني نتائج 0,05اقل من  -t –Probيف اجلدول أعاله  باملتغريات اليت احتمالية
مما جيعلها مفسرة بصورة   %1املتغريات املستقلة معنوية عندالنموذج أن كل من الثابت و باقي 

 قوية للمتغري التابع.
 :من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اختبار فيشر(prob F-statistic)   اليت

يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف  0,05كانت أقل من 
 .(Y1يف املتغري التابع ) تفسري التغري احلاصل

 وهي قيمة عالية جدا تدل على قوة  0,98بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد
من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات   %98تفسريية كبرية للنموذج  أي أن 

ملتغريات اليت ال فقط( ميكن عزوه ألخطاء القياس وا %2املستقلة املوجودة يف النموذج والباقي)
 .ميكن قياسها

 :المعايير القياسية 
من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت  اختبار مشكلة االرتباط الذاتي: - أ

 :الذي أعطى النتائج التالية  Breusch-Pagan LMاستخدام اختبار
 Breusch-Pagan LMاختبار :33الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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مما يعين قبول فرضية انعدم االرتباط الذايت بني  0,05( أكرب من Probحيث نالحظ أن احتمالية االختبار )

 . األخطاء العشوائية

للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية - ب

 :الذي أعطى النتائج التاليةJarque-Beraاختبار 

 Jarque-Beraاختبار يوضح :2توضيحي رسم

 

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

املعنوية من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى 

(probability اكرب من )0,05 ، 

وبعد دراسة صالحيته ، مما سبق يتبني أن النموذج األفضل لتمثيل بيانات الدراسة هو منوذج اآلثار الفردية الثابة

، من الناحية اإلحصائية والقياسية نستطيع االعتماد عليه يف تفسري العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة

 جلدول املوايل يلخص نتائج النماذج:وا

 

 

 ة( يلخص نتائج النماذج الثالث34-3الجدول رقم )
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 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 القيم بني معكوفتني متثل قيم اختبار ستودنت 
 0,05تدل على معنوية عند *

 0,01تدل على معنوية عند  **
 على ضوء نتائج الدراسة أن: و نالحظ

هلا قيمة تقديرية للمعلمة موجبة أي أن هلا تأثري طردي على املردودية االقتصادية اي كلما  X1نسبة -
 ؛0,0164بوحدة واحدة ترتفع املردودية االقتصادية بX1زادت 

تصادية أي  كلما قيمتها التقديرية للمعلمة سالبة هذا يعين أهنا تؤثر عكسيا على املردودية االق X2نسبة  -
 ،0.0031بوحدة واحدة تنخفض املردودية االقتصادية ب  X2 ترتفع

قيمتها التقديرية للمعلمة سالبة هذا يعين أهنا تؤثر عكسيا على املردودية االقتصادية أي    X3أما نسبة  -
 ؛0.029بوحدة واحدة تنخفض املردودية االقتصادية ب X3 كلما ترتفع

هلا قيمة تقديرية للمعلمة موجبة أي أن هلا تأثري طردي على املردودية االقتصادية أي   X4و فيما خيص  -
 ؛%5.25بوحدة واحدة ترتفع املردودية االقتصادية بX4كلما زادت 

قيمتها التقديرية للمعلمة سالبة هذا يعين أهنا تؤثر عكسيا على املردودية االقتصادية أي    X5أما نسبة  -
 .% 5.80بوحدة واحدة تنخفض املردودية االقتصادية ب X5 كلما ترتفع
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 Y2المتغير التابع هو :نموذج البنوك التقليدية الماليزية
 :تقدير النماذج -1

ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة، منوذج  اصةسنقوم أوال بتقدير النماذج الثالثة اخل
 . مث بعد ذلك نفاضل بني هذه النماذج باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة 1اآلثار الفردية العشوائية (

  :المفاضلة بين النماذج -2
والعشوائية مع النموذج  سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي املفاضلة بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة

 . الثابتة مع منوذج اآلثار الفردية العشوائية ، مث بعد ذلك نفاضل بني منوذج اآلثار الفرديةالتجميعي
ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود أثار فردية ثابتة - أ

 9eviewsوللقيام هبذه املفاضلة مت استخدام االختبار الذي يوفره برنامج ، الفردية الثابتة
الذي يعتمد أيضا على اختبار  - Redundant Fixed Effects Testsختبار واوه

 هذا االختبار أعطى النتائج التالية: .  –فيشر 
 

 Redundant Fixed Effects Testsاختبار  :32الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

الفرضية الصفرية ورفض  مما يعين قبول 0,05من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أكرب من 
 لنموذج التجميعي مقارنة مع  منوذج اآلثار الفردية الثابتة واأي النموذج األفضل ه، فرضية وجود آثار فردية ثابتة

نقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج :اختبار وجود آثار فردية عشوائية - ب
ختبار واوه eviewsاآلثار الفردية الثابتة، وللقيام هبذه املفاضلة االختبار الذي يوفره برنامج 

Breusch-Pagan:هذا االختبار أعطى النتائج التالية . 

                                                           
15، و 14، 13انظر المالحق رقم:  
1
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 Breusch-Paganاختبار  :36الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين قبول  0,05أكرب  من  Breusch-Paganمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

لنموذج التجميعي مقارنة بنموذج اآلثار الفردية واأي النموذج األفضل ه، فرضية انعدام اآلثار الفردية العشوائية

 العشوائية.

( Breusch-Pagan ،Redundant Fixed Effects Testsختبارين )إذن بعد القيام هبذين اال

بقي اآلن املفاضلة بني ، الثار الفردية العشوائية الثابتة والعشوائيةواتبني أن النموذج التجميعي أفضل من كل من من

 كل من منوذج اآلثار الفردية الثابتة و منوذج اآلثار الفردية العشوائية

للمفاضلة بني هذين النموذجني :نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة المفاضلة بين - ت

 :الذي أعطى النتائج التالية Hausmanمت استخدام اختبار 

 
 

 Hausmanاختبار  :37الجدول 
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 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين قبول  0,05( أكرب من 0,55) Hausmanمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 
 ليت تنص على أن منوذج اآلثار الفردية العشوائية أفضل من منوذج اآلثار الفردية الثابتة.واالفرضية الصفرية 

وذج االثار الفردية العشوائية(  لذلك سنعتمد لنموذج املالئم للبيانات )يليه منواهبذا يتبني أن النموذج التجميعي ه
 . هذا النموذج ونكمل القيام باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته

 يوضح تقدير معلمات نموذج اآلثار الفردية الثابتة :38الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 املعادلة املمثلة للنموذج كالتايل:من خالل نتائج التقدير ميكن كتابة 
Y1 = 5.47 + 0.38X1 − 0.23X2 + 0.03X3 − 0.11X4 + 0.14X5 + ε 

 مناقشة النتائج:
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 المعايير اإلحصائية: 
: من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات )الن االحتمالية اختبار ستودنت -

–Prob-  ما عدا املتغريين 0,05اقل من )x4  وX5  حيث فاقت احتمالية ستودنت مستوى
 (0,05املعنوية املعتمد )

اليت كانت  (prob F-statistic)من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اختبار فيشر: -
يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري  0,05أقل من 

 (Y2احلاصل يف املتغري التابع )
وهي قيمة عالية جدا تدل على قوة تفسريية   0,97بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد -

من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة املوجودة   %97كبرية للنموذج  أي أن 
 قياسهافقط( ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن  %3يف النموذج والباقي)

 المعايير القياسية: 
من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت  اختبار مشكلة االرتباط الذاتي: - أ

 :الذي أعطى النتائج التالية  Breusch-Pagan LMاستخدام اختبار
 Breusch-Pagan LM: اختبار39جدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين قبول فرضية انعدم االرتباط الذايت بني  0,05( أكرب من Probحيث نالحظ أن احتمالية االختبار )
 األخطاء العشوائية.

للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية - ب
 :أعطى النتائج التالية الذيJarque-Beraاختبار 
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 Jarque-Beraاختبار يوضح  :19 رسم توضيحي

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية 

(probability اكرب من )0,05. 

وبعد دراسة صالحيته من الناحية ، لنموذج التجميعيواسبق يتبني أن النموذج األفضل لتمثيل بيانات الدراسة ه مما

دول املوايل جلوا،اإلحصائية والقياسية نستطيع االعتماد عليه يف تفسري العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة

 يوضح نتائج النماذج.

 
 
 
 
 

 يلخص نتائج النماذج الثالث :40 الجدول
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 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 القيم بني معكوفتني متثل قيم اختبار ستودنت 
 0,05تدل على معنوية عند *

 0,01تدل على معنوية عند  **
 نالحظ على ضوء نتائج الدراسة أن:

ذا وه، لقيمة التقديرية للمعلمة موجبةوا 0.01مستوى داللة  هلا معنوية إحصائية عند X1نسبة -
بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية   X1يعين أهنا تؤثر طرديا على املردودية املالية أي كلما زادت

 ؛%38.19ب
ذا يعين وه، لقيمة التقديرية للمعلمة سالبةوا 0.01هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة  X2نسبة -

 بوحدة واحدة تنخفض املردودية املالية ب  x2ؤثر عكسيا على املردودية املالية أي كلما زادتأهنا ت
 ؛%23.64
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ذا وه، لقيمة التقديرية للمعلمة موجبةوا 0.01هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة  X3نسبة -

بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية   x3يعين أهنا تؤثر طرديا على املردودية املالية أي كلما زادت

 .%3.40ب

ذا حسب اختبار ستودنت حيث جند أن وهفليست هلما معنوية احصائية  X5و  X4أما املتغريين  -

ي أكرب من وهعلى التوايل  0.2433و  0.3508قيمة االحتمال املقابل للمتغريين تساوي 

0.05 . 

 الفرع الثاني:نموذجي البنوك اإلسالمية

 Y1المتغير التابع هو :موذج البنوك اإلسالمية الماليزيةأوال: ن

 :تقدير النماذج -1

ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة، منوذج  اصةسنقوم أوال بتقدير النماذج الثالثة اخل

 . مث بعد ذلك نفاضل بني هذه النماذج باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة 1اآلثار الفردية العشوائية (

 :المفاضلة بين النماذج -2

سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي املفاضلة بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة والعشوائية مع النموذج 

 . الثابتة مع منوذج اآلثار الفردية العشوائيةمث بعد ذلك نفاضل بني منوذج اآلثار الفردية ، التجميعي

ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود أثار فردية ثابتة - أ

أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسلك سلوكا موحدا )هناك جتانس( فيما خيص احلد ، الفردية الثابتة

وللقيام هبذه ، املوضوع الدراسة(  أم أن لكل بنك سلوكه اخلاصالثابت )احلد الثابت يفسر حسب 

 Redundantختبار واوه 9eviewsاملفاضلة مت استخدام االختبار الذي يوفره برنامج 

                                                           
18و  16،17رقم: انظر المالحق 

1
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Fixed Effects Tests -  هذا االختبار أعطى  .  –الذي يعتمد أيضا على اختبار فيشر

 النتائج التالية:

 Redundant Fixed Effects Testsاختبار  :41الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين قبول الفرضية الصفرية اليت تنص  0,05من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أكرب من 
 لنموذج التجميعي مقارنة  بنموذج اآلثار الفردية الثابتة واأي النموذج األفضل ه، على عدم وجود آثار فردية ثابتة

نقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود آثار فردية عشوائية - ب
ختبار واوه eviewsالفردية الثابتة، وللقيام هبذه املفاضلة االختبار الذي يوفره برنامج 

Breusch-Pagan أعطى النتائج التالية:. هذا االختبار 
 

 Breusch-Paganاختبار  :42الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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ومجيع االختبار املماثلة  أكرب  من  Breusch-Paganمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 
لنموذج التجميعي مقارنة واأي النموذج األفضل ه، مما يعين قبول فرضية انعدام اآلثار الفردية العشوائية 0,05

 بنموذج اآلثار الفردية العشوائية.
( Breusch-Pagan ،Redundant Fixed Effects Testsإذن بعد القيام هبذين االختبارين )

نأيت اآلن إىل املفاضلة بني  ، ألفضل كل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية والثابتةواالنموذج التجميعي ه تبني أن
 كل من منوذج اآلثار الفردية الثابتة و منوذج اآلثار الفردية العشوائية

 املفاضلة بني منوذج اآلثار العشوائية ومنوذج اآلثار الثابتة  - ت
 :الذي أعطى النتائج التالية Hausmanمت استخدام اختبار للمفاضلة بني هذين النموذجني 

 
 Hausmanاختبار  :43 الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

مما يعين رفض  0,05( أقل من 0,002) Hausmanمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة أفضل من منوذج االثار 

 الفردية العشوائية.

لثابتة(  لذلك لنموذج املالئم للبيانات )يليه يف االفضلية منوذج اآلثار الفردية اواهبذا يتبني أن النموذج التجميعي ه

 . سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته
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 تقدير معلمات النموذج التجميعي :44الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

 من خالل نتائج التقدير ميكن كتابة املعادلة املمثلة للنموذج كالتايل:
Y1 = 1.13 + 0.05X2 − 0.32X4 + 0.31X5 + ε 

 مناقشة النتائج:
 :المعايير اإلحصائية 

: من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات )الن االحتمالية اختبار ستودنت - أ
هبما  اصةالذي بلغت احتمالية اختبار ستودنت اخل X3و  X1( ماعدا املتغري 0,05اقل من 
 %10مما يعين عدم معنويتهما ولو عند مستوى  0,10أي أكرب من  0,15و  0,75

اليت كانت  (prob F-statistic)من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اختبار فيشر: - ب
يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري  0,05أقل من 

 (Y1احلاصل يف املتغري التابع )
وهي قيمة صغرية نسبيا تدل على قوة تفسريية  0,36بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد - ت

فقط من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة   %36ضعيفة للنموذج  أي أن 
 املوجودة يف النموذج والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها

 :المعايير القياسية 
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 من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت اختبار مشكلة االرتباط الذاتي: - ت
 :الذي أعطى النتائج التالية  Q-statاستخدام اختبار 

 Q-statاختبار يوضح :45الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

حيث نالحظ أن مجيع معامالت دالة االرتباط الذايت موجودة داخل اجملال أي أن اختالفها عن الصفر غري 
، جلميع أعمدة االرتباط الذايت 0,05اليت كانت أكرب من  Q-statا يدل عليه احتمالية اختبار وممعنوي وه

 ومنه نستنتج غياب مشكلة االرتباط الذايت.
للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية  - ت

 :التاليةالذي أعطى النتائج Jarque-Beraاختبار 
 Jarque-Beraاختبار  يوضح:20 رسم توضيحي

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية 
(probability اكرب من )وهذا ما يؤكده خمطط 0,05 ،QQ-normale-Plot  حيث نالحظ أن

 اغلب املشاهدات موجودة مبحاذاة املستقيم مما يعين أن توزيع سلسلة البواقي قريب جدا من التوزيع الطبيعي.
صالحيته وبعد دراسة ، مما سبق يتبني أن النموذج األفضل لتمثيل بيانات الدراسة هو منوذج النموذج التجميعي

 . من الناحية اإلحصائية والقياسية نستطيع االعتماد عليه يف تفسري العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة
 يلخص نتائج النماذج الثالث :46الجدول 

Eq Name: poold fixed random 
Dep. Var: Y1 Y1 Y1 

        
X1 0.0120 0.0473 0.0120 

 [0.3223] [0.8125] [0.4050] 
    

X2 0.0582 0.0179 0.0582 
 [2.2952]* [0.6966] [2.8841]** 
    

X3 -0.0700 -0.0641 -0.0700 
 [-1.4695] [-1.0466] [-1.8465] 
    

X4 -0.3206 -0.0528 -0.3206 
 [-2.6226]* [-0.3921] [-3.2956]** 
    

X5 0.3125 0.0412 0.3125 
 [2.5425]* [0.2997] [3.1949]** 
    

C 1.1333 1.3168 1.1333 
 [2.6403]* [3.0473]** [3.3177]** 
        

R-squared: 0.3652 0.6818 0.3652 
F-statistic: 2.7620 4.0703 2.7620 

Prob(F-stat): 0.0415 0.0042 0.0415 

    
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج     

 القيم بني معكوفتني متثل قيم اختبار ستودنت
 0,05تدل على معنوية عند *

 0,01تدل على معنوية عند  **
 و على ضوء نتائج الدراسة نالحظ أن:

ذا وه، لقيمة التقديرية للمعلمة موجبةوا 0.05هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X2نسبة -
بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية   X2 إجيابا على املردودية املالية أي كلما زادتيعين أهنا تؤثر 

 ؛% 5.82ب
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ذا يعين وه، لقيمة التقديرية للمعلمة سالبةوا 0.05هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X4نسبة -
دودية املالية بوحدة واحدة تنخفض املر   x4أهنا تؤثر سلبا على املردودية املالية أي كلما زادت

 ؛%32.06ب
ذا وه، لقيمة التقديرية للمعلمة موجبةوا 0.05هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X5نسبة -

بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية   x5يعين أهنا تؤثر إجيابا على املردودية املالية أي كلما زادت
 . %31.25ب

 Y2المتغير التابع هو :نموذج البنوك االسالمية الماليزية :ثانيا
 :تقدير النماذج -1

ببيانات البانل ) النموذج التجميعي، منوذج اآلثار الفردية الثابتة، منوذج  اصةسنقوم أوال بتقدير النماذج الثالثة اخل
 . مث بعد ذلك نفاضل بني هذه النماذج باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة 1اآلثار الفردية العشوائية (

 :المفاضلة بين النماذج -2
سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي املفاضلة بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة والعشوائية مع النموذج 

 . مث بعد ذلك نفاضل بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة مع منوذج اآلثار الفردية العشوائية، التجميعي
ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود أثار فردية ثابتة - أ

ختبار واوه 9eviewsوللقيام هبذه املفاضلة مت استخدام االختبار الذي يوفره برنامج ، الفردية الثابتة
Redundant Fixed Effects Tests -  هذا  .  –الذي يعتمد أيضا على اختبار فيشر

 االختبار أعطى النتائج التالية:
 Redundant Fixed Effects Testsاختبار  :47الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

                                                           
20و  18،19انظر المالحق رقم:  
1
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مما يعين رفض الفرضية الصفرية اليت تنص  0,05من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية االختبار أقل من 
أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية ، على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة

 الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعي
نقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار :اختبار وجود آثار فردية عشوائية - ب

ختبار واوه eviewsالفردية الثابتة، وللقيام هبذه املفاضلة االختبار الذي يوفره برنامج 
Breusch-Pagan:هذا االختبار أعطى النتائج التالية . 

 Breusch-Paganاختبار  :48 الجدول

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
ومجيع االختبار املماثلة  أكرب  من  Breusch-Paganمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

لنموذج التجميعي مقارنة واأي النموذج األفضل ه، مما يعين قبول فرضية انعدام اآلثار الفردية العشوائية 0,05
 بنموذج اآلثار الفردية العشوائية.

( Breusch-Pagan ،Redundant Fixed Effects Testsإذن بعد القيام هبذين االختبارين )
تبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة أفضل من النموذج التجميعي والنموذج التجميعي أفضل من منوذج اآلثار 

 الثابتة و منوذج اآلثار الفردية العشوائيةنايت االن اىل املفاضلة بني كل من منوذج اآلثار الفردية ، الفردية العشوائية
للمفاضلة بني هذين النموذجني مت :المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة - ت

 :الذي أعطى النتائج التالية Hausmanاستخدام اختبار 
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 Hausmanاختبار  :49الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
مما يعين رفض  0,05( أقل من 0,0014) Hausmanمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار 

الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة أفضل من منوذج االثار 
 الفردية العشوائية.
لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام  ،لنموذج املالئم للبياناتوابتة هوذج اآلثار الفردية الثاهبذا يتبني أن من

 . باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته
 تقدير معلمات نموذج اآلثار الفردية الثابتة :50الجدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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 التقدير ميكن كتابة املعادلة املمثلة للنموذج كالتايل:من خالل نتائج 
Y2 = 33.74 + 4.17X1 − 3.85X3 + 2.60X4 + 3.03X5 + ε 

 
 مناقشة النتائج: -3
 :المعايير اإلحصائية 

: من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبني لنا معنوية مجيع املتغريات )الن االحتمالية اختبار ستودنت - أ
أي  0,74به  اصةالذي بلغت احتمالية اختبار ستودنت اخل X2( ماعدا املتغري 0,05اقل من 
 %10ندى مستوى وهمما يعين عدم معنويته ول 0,10أكرب من 

اليت كانت  (prob F-statistic)من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اختبار فيشر: - ب
يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري  0,05أقل من 

 (Y2احلاصل يف املتغري التابع )
وهي قيمةكبرية تدل على قوة تفسريية عالية  0,80بلغت قيمة معامل التحديد  :معامل التحديد - ت

تغريات املستقلة املوجودة يف من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره امل %80للنموذج  أي أن 
 النموذج والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها.

 :المعايير القياسية 
من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت  اختبار مشكلة االرتباط الذاتي: - أ

 :أعطى النتائج التالية الذي  Q-statاستخدام اختبار 
 Q-statاختبار :51جدول 

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
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حيث نالحظ أن مجيع معامالت دالة االرتباط الذايت موجودة داخل اجملال أي أن اختالفها عن الصفر غري 
، جلميع أعمدة االرتباط الذايت 0,05اليت كانت أكرب من  Q-statا يدل عليه احتمالية اختبار وممعنوي وه

 ومنه نستنتج غياب مشكلة االرتباط الذايت.
للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية - ب

 :الذي أعطى النتائج التاليةJarque-Beraاختبار 
 Jarque-Beraاختبار يوضح :21 رسم توضيحي

 
 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 

من خالل نتائج اختبار جاك بريا يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية 
(probability اكرب من )وهذا ما يؤكده خمطط 0,05 ،QQ-normale-Plot  حيث نالحظ أن

 اغلب املشاهدات موجودة مبحاذاة املستقيم مما يعين أن توزيع سلسلة البواقي قريب جدا من التوزيع الطبيعي.
وبعد دراسة صالحيته ، مما سبق يتبني أن النموذج األفضل لتمثيل بيانات الدراسة هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة

 . نستطيع االعتماد عليه يف تفسري العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلةمن الناحية اإلحصائية والقياسية 
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 يلخص نتائج النماذج الثالث :52الجدول 
 

 استنادا على معطيات الدراسة Eviews 9المصدر:مخرجات برنامج 
 

 اختبار ستودنتالقيم بني معكوفتني متثل قيم 
 0,05تدل على معنوية عند *

 0,01تدل على معنوية عند  **
 و نالحظ على ضوء نتائج الدراسة ان:

ذا وه، لقيمة التقديرية للمعلمة موجبةوا 0.01هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X1نسبة  -
بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية   X1يعين أهنا تؤثر إجيابا على املردودية املالية أي كلما زادت

 ؛4.1715ب
ذا يعين وه، لقيمة التقديرية للمعلمة سالبةوا 0.01هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X3نسبة -

بوحدة واحدة تنخفض املردودية املالية   x3أهنا تؤثر سلبا على املردودية املالية أي كلما زادت
 ؛3.8596ب

Eq Name: fixed random poold 

Dep. Var: Y2 Y2 Y2 
    
    

X1 4.1715 1.7063 1.7063 

 [3.9654]** [2.4703]* [1.9283] 

    

X2 -0.1125 0.7265 0.7265 

 [-0.3264] [1.9430] [1.5167] 

    

X3 -3.8596 -2.2960 -2.2960 

 [-3.2525]** [-2.6825]* [-2.0939]* 

    

X4 2.6059 -4.0252 -4.0252 

 [2.1751]* [-2.3332]* [-1.8213] 

    

X5 -3.0346 3.9386 3.9386 

 [-2.3821]* [2.2705]* [1.7723] 

    

C 33.7405 17.0142 17.0142 

 [5.0193]** [2.8157]** [2.1979]* 
    
    

R-squared: 0.8098 0.3140 0.3140 

F-statistic: 7.6655 2.1051 2.1051 

Prob(F-stat): 0.0001 0.1013 0.1013 
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ذا وه، لقيمة التقديرية للمعلمة موجبةوا 0.01ئية عند مستوى داللة هلا معنوية احصا X4نسبة -
بوحدة واحدة ترتفع املردودية املالية   x4يعين أهنا تؤثر إجيابا على املردودية املالية أي كلما زادت

 ؛2.6059ب
ا ذوه ، لقيمة التقديرية للمعلمة سالبةوا 0.01هلا معنوية احصائية عند مستوى داللة  X5أما نسبة -

بوحدة واحدة تنخفض املردودية املالية   x5يعين أهنا تؤثر سلبا على املردودية املالية أي كلما زادت
 . 3.0346ب

 ختبار الفرضياتواالمبحث الرابع:تحليل النتائج 
قارنة تأثري مؤشرات ومسيتم من خالل هذا املبحث حتليل نتائج الدراسة اإلحصائية الوصفية و نتائج التقدير 

 اليزيا.ومإلسالمية يف كل من اجلزائر واملالية بني البنوك التقليدية واخماطر السيولة على املردودية االقتصادية 
 لخيصهاوتالمطلب األول:نتائج الدراسة اإلحصائية الوصفية 

إجراء مقارنة أولية  اولةوحم، سنقوم من خالل هذا املطلب بتلخيص أهم نتائج الدراسة اإلحصائية الوصفية
 اليزيا على حدا.ومإلسالمية لكل من اجلزائر واملتغريات الدراسة بني البنوك التقليدية 

 الفرع األول:بالنسبة للجزائر
      3جلدول رقم واخلاص بالتحليل الوصفي ملتغريات الدراسة بالبنوك التقليدية وا 2من خالل اجلدول  رقم  
عظم وا حيث أظهر كل جدول أدىن قيمة، ملتغريات الدراسة للبنوك اإلسالميةخلاص بالتحليل الوصفي وا

و كذا االحنراف املعياري ملؤشرات خماطر السيولة باعتبارها متغريات مستقلة مث للمردودية قيمة،املتوسط احلسايب 
 ملردودية املالية باعتبارمها متغريان تابعان.وااالقتصادية 

 al-Barakaفإن البنكني اإلسالميني ، 2رقم  توضيحيالرسم الن ومالن السابقان وكما الحظنا سالفا من اجلدو 
حققا متوسط عام للعائد على األصول يفوق املتوسط العام للبنوك اجلزائرية حمل الدراسة  Al-Salamو َ 

قدرهتا ذا ما يدل على أن البنوك اإلسالمية أفضل من البنوك التقليدية من حيث وه،BNAباإلضافة إىل بنك 
تقليدية حمل الدراسة يف االستغالل األمثل ملواردها االقتصادية أي أهنا حققت مردودية اقتصادية أفضل من البنوك ال

 ؛يف اجلزائر
أدىن قيمة ملعدل العائد على  2009ونالحظ كذلك أن مصرف السالم حقق قفزة نوعية فبعد أن سجل سنة 

على األصول بالنسبة للبنوك حمل الدراسة مبتوسط قدر  سجل أعلى متوسط للعائد%-3.22األصول بقيمة 



  -الدراسة التطبيقية-الفصل الثالث:واقع  إدارة مخاطر السيولة واثره على المردودية البنكية 
 

169 
 

ذا ما يدل على سرعة تداركه للموقف خالل فرتة الدراسة مما انعكس إجيابا على االرتفاع السريع وه، %3.15ب
 ملعدل العائد على األصول يف ظرف قياسي.

أن متوسط العائد على حقوق  3من الرسم التوضيحي  نفس الشيئ تقريبا بالنسبة للمردودية املالية فنالحظ 
 حيث إن، امللكية بالنسبة للبنوك اإلسالمية أكرب من ذلك الذي حققته البنوك التقليدية يف السنوات حمل الدراسة

و كذلك  %23.93بنك الربكة حقق أكرب متوسط للعائد على حقوق امللكية خالل سنوات الدراسة قدر ب 
قيمة مرتفعة جدا مقارنة بالبنوك حمل الدراسة و حىت البنوك ي وه %35.77قدرت ب 2008أكرب قيمة سنة 

 العاملية.
البنوك التقليدية حمل الدراسة تعترب  حيث إن، و ميكن أن يعزى ذلك لعدة أسباب أمهها اختالف ملكية البنوك

إلسالميني حمل لدافعية لتحقيق مستويات مرتفعة من املردودية مقارنة بالبنكني اوابنوك عمومية تفتقر إىل احلافز 
كما ميكن أن ،  للذان يعتربان فرعني لبنكني خاصني يسعيان جاهدان لتحقيق معدالت مردودية عاليةواالدراسة 

 ملتنوعة للبنكني اإلسالميني.واالستفادة من اخلربات املرتاكمة واساليب التسيري وايكون السبب اختالف منط 
ليت تقيس  إمجايل القروض املمنوحة  وامجايل األصول( إىل إ إمجايل القروض) X1أما بالنسبة للمتغرية  -

فإن معطياهتا تعكس الواقع بشكل واضح يف البنوك التقليدية يف ، كنسبة مةوية من إمجايل األصول
 %40حيث تستويل نسبة القروض على مساحة كبرية من إمجايل األصول مبتوسط عام يفوق ، اجلزائر

سنة  BNAبالنسبة لبنك  %70حيث قاربت النسبة ، تقليديذا موافق لطبيعة العمل املصريف الوه
2014. 

  2008فتعدي بنك الربكة هلذه النسبة سنة ، غري أن هذه النسبة ليست مقبولة بالنسبة للبنوك اإلسالمية
و ذلك بسبب ختصصه مبنح قروض لشراء سكنات موجهة للعائالت سنة ، دليل على تعرضه ملخاطر سيولة

الكبري للجزائريني املقيمني و غري املقيمني يف اجلزائر على ذلك،و كذلك وقوعه يف سجن إلقبال وا 2008
حيث أكد كرمي سعدي يف حواره مع جريدة الشروق أنه حيتل مرتبة أول بنك يف اجلزائر يف جمال متويل . املراحبة

 1شراء السيارات على الطريقة اإلسالمية للعام الثالث على التوايل.
صادر التمويل قصرية األجل(يقارن هذا املؤشر ومإىل الودائع  إمجايل القروض)  X2للمتغرية  أما بالنسبة -

،حيث نالحظ يف املتوسط إمجايل القروضي مصادر متويل قصرية األجل و  وهبني املوارد غري املستقرة  
حيث نالحظ حتفظ بنك ، صادر متويل قصرية األجلوممن القروض مولت بودائع  %56.85أن 

                                                           
 27/01/20081تصريح كريم سعدي لعبد الوهاب بوكروح، جريدة الشروق اليومي،يوم 
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BEA أما مصرف السالم فقد قدم قروضا ، بتسجيله ألدىن قيمة مقارنة بباقي البنوك حمل الدراسة
ذا ما ميكن أن يعرض هذه وه، %144.26صادر التمويل قصرية األجل ب وممبعدل يفوق الودائع 

البنك البنوك ملخاطر السيولة أكثر من البنوك التقليدية،حيث كلما ارتفعت النسبة ارتفعت إمكانية تعرض 
 ملخاطر السيولة.

قيس نسبة اعتماد البنك ليت توالسلفيات( واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروض) X3ملتغرية فيما خيص ا -
اخنفضت خماطر  تو كلما ارتفع، يف متويل القروض باعتبارها أصول غري سائلة على مصادر متويل مستقرة

لسلفيات باعتبارها مصادر واالسيولة،حيث نالحظ أن البنوك  اإلسالمية تعتمد أكثر على إمجايل الودائع 
، %74.05متويل مستقرة يف منح القروض مما جيعلها أقل عرضة ملخاطر السيولة مبتوسط حسايب قدره 

صحيح أنه أقل من  ، %55.87ه أما بالنسبة للبنوك التقليدية فسجلت متوسط حسايب للمتغرية قدر 
اإلسالمية قدر كبري من  خاصةمتوسط البنوك اإلسالمية لكنه يدل على أن منح البنوك اجلزائرية 

ما يفوق نصف املوارد املستقرة حولت إىل أصول غري سائلة أي قروض  حيث إنالتسهيالت االئتمانية 
 . ة مرتفع خالل فرتة الدراسةذا ما يدل على أن الطلب على القروض يف السوق اجلزائريوه

حتسب بقسمة األصول صادر التمويل قصرية األجل( وم)األصول السائلة إىل الودائع x4بالنسبة للمتغرية  -
قيس نسبة االلتزامات قصرية األجل اليت ميكن وت، صادر التمويل قصرية األجلومالودائع السائلة على 

و كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على توفر ، املفاجئمواجهتها باألصول السائلة يف حالة السحب 
التفوق الكبري للبنوك اإلسالمية يف توفري  7 رسم توضيحيحيث نالحظ من ، خنفاض خماطرهاواالسيولة 

اخنفاض خماطر السيولة يف  و بالتايلمصادر متويل قصرية األجل تواجه هبا حاالت السحب املفاجةة 
حيث سجل بنك السالم نسبة عالية ، البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية حمل الدراسة يف اجلزائر

ي نسبة عالية جدا من املستحيل أن توقع البنك يف خماطر وه%324.5بقيمة  2009للمتغرية سنة
باعتبار العائد على هذه األصول ، لبنكاخنفاض السيولة غري أن ذلك ميكن  أن يفسر بعدم كفاءة ا

لرحبية و عدم التضحية بأحدمها على واالسائلة ضعيف مما يتطلب ضرورة التوفيق الفعال بني السيولة 
 حساب اآلخر؛

حتسب بقسمة األصول لسلفيات( وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع X5بالنسبة للمتغرية  خرياوا -
قيس نسبة االلتزامات قصرية و طويلة وت، التمويل قصرية و طويلة األجلصادر ومالودائع السائلة على 
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و كلما ارتفعت النسبة دل ، ليت ميكن مواجهتها باألصول السائلة يف حالة السحب املفاجئوااألجل 
 خنفاض خماطرها،واذلك على توفر السيولة 

متوسط يفوق املتوسط  حققا BEAو  CPAحيث نالحظ أن البنكني اإلسالميني حمل الدراسة و بنك 
ملودعني يف حالة رغبتهم يف سحب وامما يدل على وفرة املوجودات السائلة املتاحة للمقرضني ، العام للمتغرية

سرتداد جزء من ودائعهم أو قروضهم مما يدل على وفرة السيولة،حيث حقق البنكني اإلسالميني أعلى واأ
عرضهم ملخاطر نقص السيولة نتيجة قرارات السحب متوسط للمتغرية مما يدل على اخنفاض احتمالية ت

 ملودعني.وااملفاجةة للمقرضني 
 الفرع الثاني:بالنسبة لماليزيا

لذي يبني استطاعة البنك على توظيف موارده املالية يف استثمارات وانالحظ أم معدل العائد على األصول 
أن املتوسط  28و  27فنالحظ من اجلدولني رقم ، حيث يسعى كل بنك لتحقيق معدالت مرتفعة، مرحبة

 0.29ي وه Hong LeongTصر بني أقل قيمة سجلها بنك حيث إحن1.14االم للبنوك التقليدية بلغ 
 . 1.77ي وه PublicTعلى قيمة سجلها بنك وا

أن كل البنوك التقليدية املاليزية حققت متوسط عام للعائد على األصول  12 رسم توضيحيو نالحظ من 
،بينما حققت كل البنوك PublicIيفوق املتوسط العام للبنوك املاليزية باإلضافة إىل البنك اإلسالمي 

وهذا ما يدل على أن ، اإلسالمية متوسط عام للعائد على األصول أقل من املتوسط العام للبنوك املاليزية
البنوك التقليدية املاليزية أفضل من مثيالهتا اإلسالمية من حيث قدرهتا على اإلستغالل األمثل ملواردها 

ذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية )ختتلف درجات املردودية بني وه، قيقها ملعدل مردودية اقتصادية افضلوحت
 البنوك نتيجة إختالف طبيعة النشاط(.

ا بالنسبة ملعدل العائد على حقوق امللكية أين حققت كل البنوك التقليدية متوسط غري أن األمر ال خيتلف كثري 
عام للعائد على حقوق امللكية يفوق املتوسط العام للبنوك املاليزية و كذلك األمر بالنسة للبنوك اإلسالمية 

My BankI وCIMBI  وPublicI  مما يدل على، ليت حققت بالرتتيب أعلى متوسط للمتغريةوا  
 كفاءة هذه البنوك.

ن املالحظ عموما أن البنوك التقليدية أفضل من البنوك اإلسالمية من حيث حتقيقها ملعدالت مردودية وم
ليت تنص على اختالف درجات املردودية بني البنوك واذا ما يثبت كذلك صحة الفرضية الثانية وه، مرتفعة

 نتيجة إختالف طبيعة النشاط.
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راكم اخلربات و شدة احتدام املنافسة بينها وتق البنوك التقليدية هو عراقة جتربتها و ميكن أن يكون سبب تفو 
 خاصةستقطاهبا لعدد كبري من عمالء البنوك التقليدية والسريع هلذه األخرية واو بني البنوك اإلسالمية بعد النم

 بعد األزمة العاملية األخرية.
ليت تقيس مدى توظيف البنك ألصول واإىل إمجايل األصول(  إمجايل القروض)X1أما بالنسبة للمتغرية  -

، رتفاعها ميثل مؤشر سليب إلحتمال تعرض البنك خلطر سيولةواغري سائلة )قروض( ضمن حمفظة أصوله،
سجلها بنك  9,27نالحظ أن املتغرية كانت حمصورة بني أقل قيمة  27ن خالل اجلدول وم

AffinTسجلها بنك  78.46على قيمة واMyBankT  بالنسبة  54.51مبتوسط حسايب قدره
حمصورة بني أقل قيمة  62.79و نالحظ ارتفاع املتوسط بالنسبة للبنوك اإلسالمية إىل ، للبنوك التقليدية

مما يدل على أن  MyBankIسجلها بنك139.22على قيمة وا CIMBIسجلها بنك  32,01
ذا ما يظهر وهالتقليدية حمل الدراسة يف ماليزيا، البنوك اإلسالمية أكثر عرضة ملخاطر السيولة من مثيالهتا

 . 14 رسم توضيحيجليا من خالل 
ليت تقيس واصادر التمويل قصرية األجل( ومإىل الودائع   إمجايل القروض) X2أما بالنسبة للمتغرية  -

لتعرض رتفاعها يعترب مؤشر سليب وا، صادر التمويل قصرية األجلومكنسبة من الودائع   إمجايل القروض
نالحظ أن متوسطات هذه النسبة كانت بني أقل  27حيث من قيم اجلدول ، البنك ملخاطر السيولة

سجلها بنك  99.79على قيمة وا   2009سنة   AffinTسجلها بنك 11.02قيمة 
MyBankT  ا وهوم 25.61حنراف معياري قيمته وا65.01بتموسط حسايب قدره  2014سنة

غري أن هذا الوضع كان أحسن بقليل من البنوك ، ة بالنسبة هلذه البنوكيدل على ارتفاع خماطر السيول
 2014سنة 149.59ليت سجلت أعلى نسب للمتغرية خالل سنوات الدراسة وصلت إىل وااإلسالمية

ذا ما يزيد من حتمية تعرضها ملخاطر السيولة بسبب اعتمادها على وه MyBankIسجلها بنك 
 غري سائلة )قروض(. موارد غري مستقرة يف متويل أصول

لسلفيات( و حيسب هذا املؤشر بقسمة واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروض) X3بالنسبة للمتغرية  -
و يقيس نسبة اعتماد البنك يف متويل القروض باعتبارها ، لسلفياتواعلى إمجايل الودائع  إمجايل القروض

 . كلما ارتفعت النسبة اخنفضت خماطر السيولة  أصول غري سائلة على مصادر متويل مستقر،و
سنة AffinTيف بنك َ  13.23تأخذ أدىن قيمة هلا هي  X3أن   28و  27حيث نالجظ من اجلدولني رقم 

 64.68مبتوسط حسايب قدره 2014سنة  MyBankTسجلها بنك 64.78على قيمة هلا وا 2011
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 2014كذلك سنة   MyBankIية فأعلى نسبة سجلها بالنسبة للبنوك التقليدية،أما بالنسبة للبنوك اإلسالم
أن نصف البنوك اإلسالمية و نصف البنوك التقليدية  16 توضيحيالرسم الحيث نالحظ من ، 149.25ي وه

خنفاض خماطر واذا ما يدل على ارتفاع السيولة وه، حققت متوسطات تفوق املتوسط العام للبنوك حمل الدراسة
 لسلفيات باعتبارها موارد مستقرة.واملمنوحة بإمجايل الودائع السيولة عند مقارنة القروض ا

ة سبقيس نوت، التمويل قصرية األجل( صادروم)األصول السائلة إىل الودائع X4أما بالنسبة للمتغرية  -
ليت ميكن مواجهتها باألصول السائلة يف حاالت السحب املفاجئ و كلما وااإللتزامات قصرية األجل 

لكن ميكن أن يؤثر ذلك ، ذلك يف صاحل البنك فيما خيص مواجهة خطر السيولةارتفعت النسبة كان 
 و يتضح من خالل قيم املتغرية أهنا كانت حمصورة بني أقل قيمة سجلها بنك، سلبا على رحبية البنك
HongLeongT بالنسبة للبنوك البتقليدية 17.99و مبتوسط حسايب قدره  39.61عظم قيمة وا ،

ي نسب منخفضة على وه 29.05ال فيما خيص البنوك اإلسالمية مبتوسط قدره لريتفع عن ذلك قلي
من املمكن أن تضع البنوك يف وضعية حرجة لعدم كفاية األصول السائلة اليت تتضمنها حمفظة ، العموم

 . لودائع قصرية األجلواأصول كل بنك لتغطية التمويالت 
قت متوسطات تفوق املتوسط العام للبنوك حمل أن البنوك اإلسالمية حق 17 رسم توضيحيو نالحظ من 

 الدراسة مما جيعلها أقل عرضة ملخاطر السيولة من مثيالهتا التقليدية.
سب بقسمة األصول على وحتلسلفيات( وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع X5أما بالنسبة للمتغرية  -

اإللتزامات طويلة األجل اليت ميكن مواجهتها و يقيس نسبة ، صادر التمويل طويلة األجلومالودائع 
و كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على توفر السيولة ، باألصول السائلة يف حاالت السحب املفاجئ

أن قيم املتغرية كانت حمصورة بني بني أدىن  28و  27خنفاض خماطرها حيث نالحظ من اجلدولني رقم وا
سجلها   38.95ى قيمةعلوا HongLeongTسجلها بنك  6.47قيمة هي 

بالنسبة للبنوك التقليدية أقل من املتوسط احلسايب الذي  18.62مبتوسط حسايب قدره AffinTبنك َ 
، و على العموم نقدم نفس املالحظة بالنسة للمتغرية السابقة، 26.04و وهسجلته البنوك اإلسالمية 

ملودعني مما جيعل واللمقرضني  هذه النسبة ال تعد كافية ملواجهة حاالت السحب املفاجةة حيث إن
فعلى هذه البنوك أن تعيد النظر يف سياسة ، البنوك حمل الدراسة أكثر عرضة ملخاطر اخنفاض السيولة

 إدارة سيولتها دون املبالغة يف رفع رحبيتها.
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يوضح أن البنوك اإلسالمية حمل الدراسة كانت أفضل نوعا ما من البنوك التقليدية  18رسم توضيحيو 
تفاظها بأرصدة سائلة أكثر نوعا ما من البنوك التقليدية ملواجهة حاالت السحب املفاجةة للمقرضني الح

 ملودعني.وا
 
 

 ختبار الفرضياتواالمطلب الثاني:نتائج الدراسة القياسية 
 أوال:بالنسبة للجزائر

اآلثار الفردية العشوائية بالنسبة  ليل نتائج منوذجوحتمن خالل دراسة منوذجي املردودية االقتصادية للبنوك اجلزائرية 
نالحظ اختالف يف تأثري مؤشرات خماطر السيولة ، للبنوك التقليدية و منوذج اآلثار الفردية الثابتة للبنوك اإلسالمية

تؤثر على املردودية االقتصادية للبنوك X4و  X1،X2،X3 حيث إن، على املردودية االقتصادية بني اجملموعتني
ذه النتيجة تثبت صحة وهتؤثر على املردودية االقتصادية للبنوك اإلسالمية، X5و  X2،X3و ، التقليدية

هناك اختالف في تأثير إدارة مخاطر السيولة على المردودية االقتصادية ي " وه(يف البحث 3الفرضية رقم )
 "، إلسالمية محل الدراسةوابين البنوك التقليدية 

 :كما نالحظ أنه بالنسبة للبنوك التقليدية فإن
ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X1للمتغرية -

إمجايل ليت تنص على أنه:" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني  نسبة )وا 5الفرضية رقم 
 االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"؛ملردودية واإىل إمجايل األصول(  القروض

وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري إجيايب X2للمتغرية  -
إىل  إمجايل القروض"توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 7رقم 

 املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"؛  صادر التمويل قصرية األجل( علىومالودائع 
ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X3للمتغرية -

إىل إمجايل  إمجايل القروض"توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):يوه 9الفرضية رقم
 االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"؛لسلفيات( على املردودية واالودائع 
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ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X4للمتغرية -
توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل الودائع  11 الفرضية رقم

 ية للبنوك حمل الدراسة؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادوم
توجد عالقة ذات  13نرفض الفرضية رقم  و بالتايلفليس هلا معنوية إحصائية X5أما بالنسبة للمتغرية  -

لسلفيات( على املردودية واداللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع 
 االقتصادية للبنوك حمل الدراسة

 سالمية نالحظ:أما بالنسبة للبنوك اإل
ليت تنص على أنه:"توجد عالقة وا 5نرفض الفرضية رقم  و بالتايلليس هلما معنوية X4و  X1املتغرية  -

ملردودية االقتصادية للبنوك واإىل إمجايل األصول(  إمجايل القروضذات داللة إحصائية موجبة بني  نسبة )
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة :ليت تنص على أنهوا 11لفرضية وا، حمل الدراسة"

صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل وم)األصول السائلة إىل الودائع 
 ؛الدراسة"

ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X2للمتغرية -
 إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):نص على أنهليت توا 7 الفرضية رقم
 صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"؛ومإىل الودائع 

ذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري إجيايب  X3للمتغرية -
إىل  إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 9رقم 

 ؛لسلفيات( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"واإمجايل الودائع 
ذا ما يؤدي إىل رفض هو  ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X5للمتغرية -

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :ليت تنص على أنهوا 13الفرضية رقم
 لسلفيات( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة".واالسائلة إىل إمجايل الودائع 

اطر السيولة عليها بني البنوك أما بالنسبة للمردودية املالية فنالحظ كذلك اختالف يف تأثري مؤشرات خم
تؤثر على املردودية املالية للبنوك  X4و X1 ،X2،X3حيث إنلبنوك اإلسالمية يف اجلزائر واالتقليدية 

ذه النتيجة تثبت صحة وهتؤثر على املردودية املالية للبنوك اإلسالمية، X1،X2،X4 ،X5التقليدية و 
 "،المردودية بين البنوك نتيجة اختالف طبيعة النشاطتختلف درجات ي " وهيف البحث  3الفرضية رقم 
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 :كما نالحظ أنه بالنسبة للبنوك التقليدية فإن
ذا ما يؤدي إىل رفض الفرضية وه ، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري عكسي  X1للمتغرية -

إىل  إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 6رقم
 إمجايل األصول( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"؛

ذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية رقم وه ، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري طردي  X2للمتغرية -
 الودائع إىل إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 8
 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"وم

ذا ما يؤدي إىل رفض الفرضية وه ، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري عكسي  X3للمتغرية -
إىل  إمجايل القروض" وجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 10رقم

 ؛لسلفيات( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"واإمجايل الودائع 
ذا ما يؤدي إىل رفض الفرضية وه ، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري عكسي  X4للمتغرية -

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل :ليت تنص على أنهوا 12رقم 
 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"ومالودائع 

ليت تنص على وا 14نرفض الفرضية رقم  و بالتايلفليس هلا معنوية إحصائية  X5أما بالنسبة للمتغرية  -
لسلفيات( وات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع " توجد عالقة ذا:أنه

 . على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"
 فيما خيص البنوك اإلسالمية نالحظ:

ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري طردي  X1للمتغرية -
 إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهاو  6الفرضية رقم 

 ؛إىل إمجايل األصول( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"
ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X2للمتغرية -

 إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):أنهليت تنص على وا 8الفرضية رقم
 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"ومإىل الودائع 
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" توجد :ليت تنص على أنهوا 10نرفض الفرضية رقم  و بالتايلليس هلا معنوية إحصائية  X3املتغرية  -
لسلفيات( على واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضصائية موجبة بني نسبة )عالقة ذات داللة إح

 ؛املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"
ذا ما يؤدي إىل وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري طردي  X4للمتغرية .15

"  توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة :ليت تنص على أنهوا 12قبول الفرضية رقم 
 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"وم)األصول السائلة إىل الودائع 

ذا ما يؤدي إىل وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X5للمتغرية .16
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :على أنه ليت تنصوا 14رفض الفرضية رقم

 لسلفيات( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة.واالسائلة إىل إمجايل الودائع 
 الفرع الثاني:بالنسبة لماليزيا

ري مؤشرات خماطر من خالل نتائج دراسة منوذج املردودية االقتصادية للبنوك املاليزية نالحظ اختالف يف تأث
كل املتغريات املستقلة )مؤشرات   حيث إن ، إلسالميةواالسيولة على املردودية االقتصادية بني البنوك التقليدية 

مؤشرات فقط هي  5من أصل  3خماطر السيولة(تؤثر على املردودية االقتصادية للبنوك التقليدية يف حني أن 
ذا ما يثبت صحة الفرضية وه، X5و  X2،X4ي وهك اإلسالمية  اليت تؤثر على املردودية االقتصادية للبنو 

 "،تختلف درجات المردودية بين البنوك نتيجة اختالف طبيعة النشاط"  3رقم 
 كما نالحظ أنه بالنسبة للبنوك التقليدية فإن كل من:

ذا ما يؤدي إىل إثبات  وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري طردي  X1للمتغرية -
إمجايل " توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني  نسبة ):ليت تنص على أنهوا 5الفرضية رقم 

 ؛ملردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"واإىل إمجايل األصول(  القروض
ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X2للمتغرية -

 إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 7الفرضية رقم 
 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"ومإىل الودائع 

ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، صاديةداللة إحصائية على املردودية االقت ذيتأثري عكسي  X3للمتغرية -
إمجايل " توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 9الفرضية رقم  

 ؛لسلفيات( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"واإىل إمجايل الودائع  القروض
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ذا ما يؤدي إىل قبول وه ، تصاديةداللة إحصائية على املردودية االق ذيتأثري طردي  X4للمتغرية -
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :ليت تنص على أنهوا 11الفرضية رقم 

 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"ومالسائلة إىل الودائع 
ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X5للمتغرية -

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :ليت تنص على أنهوا 13الفرضية رقم 
 لسلفيات( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة.واالسائلة إىل إمجايل الودائع 

 المية نالحظ أن:أما بالنسبة للبنوك اإلس
" :ليت تنص على أنهوا 5نرفض الفرضية رقم  و بالتايلليس هلما معنوية إحصائية  X3و  X1املتغريان  -

ملردودية واإىل إمجايل األصول(  إمجايل القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني  نسبة )
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية :أنه ليت تنص علىوا 9لفرضية رقم وااالقتصادية للبنوك حمل الدراسة" 

لسلفيات( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضموجبة بني نسبة )
 ؛الدراسة"

ذا ما يؤدي إىل قبول  وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري طردي  X2للمتغرية -
 إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):لى أنهليت تنص عوا 7الفرضية رقم 
 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"ومإىل الودائع 

ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X4للمتغرية -
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :ليت تنص على أنهوا 11الفرضية رقم 

 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة"ومالسائلة إىل الودائع 
ذا ما يؤدي إىل قبول وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري طردي  X5للمتغرية -

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :ليت تنص على أنهوا 13الفرضية رقم 
 لسلفيات( على املردودية االقتصادية للبنوك حمل الدراسة.واالسائلة إىل إمجايل الودائع 

اطر السيولة عليها بني البنوك أما بالنسبة للمردودية املالية فنالحظ كذلك اختالف يف تأثري مؤشرات خم
تؤثر على املردودية املالية للبنوك  X3و  X1،X2 حيث إن، لبنوك اإلسالمية يف ماليزياواالتقليدية 

ذه النتيجة تثبت صحة وهتؤثر على املردودية املالية للبنوك اإلسالمية X5و  X1،X3 ،X4التقليدية. و 
 "،بين البنوك نتيجة اختالف طبيعة النشاطتختلف درجات المردودية "  3الفرضية  رقم 
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 كما نالحظ أنه بالنسبة للبنوك التقليدية فإن:
ذا ما يؤدي إىل رفض الفرضية رقم وه، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري عكسي  X1للمتغرية -

إىل إمجايل  روضإمجايل الق"  توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 6
 ؛األصول( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"

ذا ما يؤدي إىل رفض  الفرضية وه ، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري عكسي  X2للمتغرية -
إىل  إمجايل القروض"  توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 8رقم 

 ؛صادر التمويل قصرية األجل( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"ومالودائع 
ذا ما يؤدي إىل قبول  الفرضية رقم وه ، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري طردي  X3للمتغرية -

إىل إمجايل  القروض إمجايل" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 10
 ؛لسلفيات( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"واالودائع 

" توجد :ليت تنص على أنهوا 12نرفض الفرضية  و بالتايلليس هلما معنوية إحصائية X5و  X4املتغريين -
قصرية األجل( صادر التمويل ومعالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول السائلة إىل الودائع 

 ؛على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة :ليت تنص على أنهوا 14و كذلك نرفض الفرضية رقم  

 . لسلفيات( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع 
 اإلسالمية نالحظ أن: أما بالنسبة للبنوك

ذا ما يؤدي إىل قبول  الفرضية رقم وه ، داللة إحصائية على املردودية املالية ذيتأثري طردي  X1للمتغرية -
إىل إمجايل  إمجايل القروض" توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 6

 ؛األصول( على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"
"توجد عالقة :ليت تنص على أنهوا 8نرفض الفرضية  رقم  و بالتايلليس هلا معنوية إحصائية  X2املتغرية -

صادر التمويل قصرية األجل( على ومإىل الودائع  إمجايل القروضذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )
 ؛ية املالية للبنوك حمل الدراسة"املردود

ذا ما يؤدي إىل رفض  وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X 3للمتغرية -
إمجايل "توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة ):ليت تنص على أنهوا 10الفرضية رقم 

 ؛ة املالية للبنوك حمل الدراسة"لسلفيات( على املردوديواإىل إمجايل الودائع  القروض



  -الدراسة التطبيقية-الفصل الثالث:واقع  إدارة مخاطر السيولة واثره على المردودية البنكية 
 

180 
 

ذا ما يؤدي إىل قبول  وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري طردي  X4للمتغرية -
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :ليت تنص على أنهوا 12الفرضية رقم 

 ؛على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة"صادر التمويل قصرية األجل( ومالسائلة إىل الودائع 
ذا ما يؤدي إىل رفض وه ، داللة إحصائية على املردودية االقتصادية ذيتأثري عكسي  X5للمتغرية -

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني نسبة )األصول :ليت تنص على أنهوا14الفرضية رقم 
 . املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة" لسلفيات( علىواالسائلة إىل إمجايل الودائع 
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 خالصة الفصل:
تناولنا يف هذا الفصل دراسة مؤشرات خماطر السيولة للبنوك حمل الدراسة، و دراسة تأثريها على املردودية 

 فاستنتجنا أن:، ملردودية املالية للبنوك حمل الدراسةوااالقتصادية 
للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر كانت أفضل من البنوك التقليدية،أما بالنسبة للبنوك  املردودية االقتصادية -

املاليزية فالبنوك التقليدية كانت أفضل من مثيالهتا اإلسالمية،كما نالحظ أن املتوسط العام للعائد على 
 راسة؛األصول بالنسبة للبنوك اجلزائرية كان  أفضل من الذي حققته البنوك املاليزية حمل الد

نالحظ كذلك أن البنوك اإلسالمية حققت مستويات من املردودية املالية ، و بالنسبة للمردودية املالية -
و نالحظ أن متوسط ، أفضل من البنوك التقليدية يف اجلزائر،أما بالنسبة ملاليزيا فنالحظ عكس ذلك

 وك املاليزية؛املردودية االقتصادية للبنوك اجلزائرية حمل الدراسة كان أفضل من البن
ليت تقيس مدى اعتماد البنك على القروض يف وابالنسبة إىل مؤشر إمجايل القروض إىل إمجايل األصول، -

رتفاعها ميثل مؤشر سليب الحتمال واي أصول غري سائلة مقارنة بإمجايل األصول، وهتوظيف أمواله 
ئر حققت مستويات مرتفعة حيث نالحظ أن البنوك التقليدية يف اجلزا، تعرض البنك ملخاطر سيولة

فهي أكثر عرضة ملخاطر السيولة وفق هذا املؤشر، و نالحظ عكس  و بالتايلمقارنة بالبنوك اإلسالمية 
ذلك يف ماليزيا أي أن متوسط إمجايل القروض إىل إمجايل األصول يف البنوك التقليدية أقل من متوسط 

ة ملخاطر السيولة.و نالحظ كذلك أن مستوى مما يعين أن هذه األخرية أقل عرض، البنوك اإلسالمية
 خماطر السيولة وفق هذا املؤشر مرتفع نوعا ما يف البنوك املاليزية مقارنة بالبنوك اجلزائرية.

ليت تقيس الفرق بني واصادر التمويل قصرية األجل ومبالنسبة ملؤشر إمجايل القروض إىل إمجايل الودائع  -
رتفاعها يعترب مؤشر سليب لتعرض البنك ملخاطر السيولة،حيث واجل ملوارد قصرية األواالقروض املمنوحة 

ذا ما يدل على وه، نالحظ ارتفاع هذا املؤشر بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر مقارنة بالبنوك التقليدية
لة أهنا أكثر عرضة ملخاطر السيولة مقارنة بالبنوك التقليدية، و على العموم نالحظ ارتفاع خماطر السيو 

 البنوك املاليزية مقارنة باجلزائر. خاصةوفق هذا املؤشر يف البنوك حمل الدراسة لكلتا الدولتني،و 
ملوارد واليت تقارن بني القروض املمنوحة وا، لسلفياتواإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروضأما بالنسبة ملؤشر  -

املستقرة، و كلما ارتفع املؤشر اخنفضت خماطر السيولة،حيث نالحظ ارتفاعها يف البنوك اإلسالمية مقارنة 
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بالبنوك التقليدية،أي أن البنوك اإلسالمية أقل عرضة ملخاطر السيولة مقارنة بالبنوك التقليدية بالنسبة لكل 
 ة يف البنوك اجلزائرية مقارنة بالبنوك املاليزية جمتمعة؛كما نالحظ ارتفاع خماطر السيول،  اليزياوممن اجلزائر 

ليت تعكس مدى واصادر التمويل قصرية األجل ومأما بالنسبة ملؤشر األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  -
احتفاظ البنك بأصول سائلة ملواجهة احتماالت السحب املفاجئ، و كلما ارتفعت النسبة اخنفضت 

ي نسبة وه %100حظ أن البنوك اإلسالمية يف اجلزائر حققت متوسط قارب خماطر السيولة، حيث نال
و كذلك األمر بالنسبة للبنوك ، منوذجية تدل أهنا أقل عرضة ملخاطر السيولة من البنوك التقليدية

اإلسالمية يف ماليزيا فهي أقل عرضة ملخاطر السيولة من مثيالهتا التقليدية، و على العموم نالحظ أن 
مما ، جلزائرية حمل الدراسة حققت متوسط عام للمتغرية يتعدى ضعف الذي حققته البنوك املاليزيةالبنوك ا

 يعين أن هذه األخرية أكثر عرضة ملخاطر السيولة.
ليت تقيس نسبة اإللتزامات طويلة والسلفيات واأما بالنسبة ملؤشر األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  -

األصول السائلة يف حاالت السحب املفاجئ، وكلما ارتفعت النسبة ليت ميكن مواجهتها بوااألجل 
اخنفضت خماطر السيولة لديها مقارنة بالبنوك التقليدية، أما بالنسبة ملاليزيا كذلك نالحظ أن البنوك 

لكن نالحظ أن البنوك اإلسالمية كانت أقل عرضة ملخاطر ، اإلسالمية كانت أقل عرضة ملخاطر السيولة
ن نالحظ أن كال املتوسطني غري كافيني ملواجهة خماطر السيولة اليت قد تنتج عن حاالت لك، السيولة

لبنوك املاليزية جمتمعة أكثر عرضة ملخاطر السيولة من البنوك واملقرضني،واالسحب املفاجةة للمودعني 
 اجلزائرية جمتمعة.
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 خاتمة:ال
،زادت أمهية إدارة خماطر السيولة باعتبارها املسبب الرئيسي لألزمة. حيث 2007بعد األزمة املالية العاملية لسنة 

و      ملالية للبنوك، واهندف من خالل هذه الدراسة إىل معرفة تأثري إدارة خماطر السيولة على املردودية االقتصادية 
، إلسالميةواطبيعة خطر السيولة يف البنوك التقليدية ، دارهتاوالة قبل ذلك حاولنا  التطرق ملفاهيم حول السيو 

دارة خماطر السيولة يف كل من البنوك التقليدية  وابادئ قياس ومسباهبا، باإلضافة إىل أهم تقنيات وامصادرها 
 إلسالمية.وا
ن خالل دراستنا لإلطار النظري إلدارة خماطر السيولة بالبنوك التقليدية، نستنتج أهنا تعتمد أساسا على إدارة وم

سيري االحتياجات وتليت تعتمد بدورها على إدارة أصوله و خصومه، مبا يسمح بقياس  واسيولة البنك 
 ا توصيات جلنة بازل يف هذا الصدد. ي يف األساس جاءت كتطبيق  للمبادئ العامة اليت تضمنتهوهالتمويلية.
قياس خماطر السيولة باعتبارها أهم مرحلة من مراحل إدارة خماطر السيولة، ميكن أن تتم عن طريق دراسة  حيث إن

خلصوم بامليزانية حسب املدة املتبقية الستحقاقها، باإلضافة إىل واوضع ميزانية البنك من خالل تصنيف األصول 
ذا ما أكدته وه. لذي اعتمدناه خالل دراستناواكثرها استخداما طريقة املؤشرات املالية وا ها تقنيات أخرى من أمه

باإلضافة إىل سرد ، توسطة األجلومجلنة بازل باحتواء اتفاقيتها الثالثة على مؤشرين هامني لقياس السيولة قصرية 
 أهم املبادئ األساسية إلدارة خماطر السيولة بالبنوك التقليدية.

ا استفادت كثريا من نفس التقنيات       حيث إهن، هدفت الدراسة لتحليل خماطر السيولة بالبنوك اإلسالميةكما 
إضافة إىل تقنيات أخرى تعترب كبدائل تتماشى و طبيعة معامالهتا        ، ملبادئ اليت تعتمدها البنوك التقليديةوا
وحيده من خالل جمموعة وتمات املالية اإلسالمية ضبطه ذا ما حاول جملس اخلدوهوافقتها للشريعة اإلسالمية، وم

اخلاص باملبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر السيولة للمؤسسات اليت تقدم خدمات  12من املعايري أمهها املعيار رقم 
طر ، باإلضافة إىل نشرة اإلرشادات املتعلقة باملعايري الكمية إلدارة خما2012مالية إسالمية،و كان ذلك يف مارس 

ليت تضمنت واالسيولة للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية )عدا مؤسسات التأمني اإلسالمي التكافلي(،
 . IIIالتكييف الشرعي و طريقة حساب مؤشري السيولة الواردتني يف اتفاقية بازل

ملالية للبنوك و واقتصادية و قد ركزت الدراسة التطبيقية على حتديد تأثري مؤشرات خماطر السيولة على املردودية اال
 قد مت التطرق لطرق حساهبا و داللتها االقتصادية.

خالل ، اليزياوملبنوك اإلسالمية العاملة يف اجلزائر وانصبت الدراسة التطبيقية على جمموعة من البنوك التقليدية وا
 .2014-2008الفرتة 
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 :نتائج الدراسة 
 الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:و عليه و بناءا على األهداف املرجوة من 

ألدوات اليت واعلى الرغم من أننا توصلنا نظريا إىل أن البنوك اإلسالمية ال تستطيع االستفادة من كل التقنيات  -
القرتاض من البنك واتعتمدها البنوك التقليدية يف إدارة خماطر سيولتها، خصوصا تلك اليت تتعلق ببيع الديون 

ة و غريها من األدوات اليت حترمها الشريعة اإلسالمية،مما جيعلها تواجه مجلة من التحديات إال أن املركزي بفائد
 ذا يتضح من خالل النتيجة املوالية.وهالنتائج اليت توصلنا إليها تطبيقيا كانت عكس ذلك 

أما بالنسبة للبنوك املاليزية املردودية االقتصادية للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر كانت أفضل من البنوك التقليدية، -
فالبنوك التقليدية كانت أفضل من مثيالهتا اإلسالمية،كما نالحظ أن املتوسط العام للعائد على األصول بالنسبة 

 للبنوك اجلزائرية كان  أفضل من الذي حققته البنوك املاليزية حمل الدراسة؛
سالمية حققت مستويات من املردودية املالية أفضل من نالحظ كذلك أن البنوك اإل، بالنسبة للمردودية املالية -

و نالحظ أن متوسط املردودية االقتصادية ، البنوك التقليدية يف اجلزائر،أما بالنسبة ملاليزيا فنالحظ عكس ذلك
للبنوك اجلزائرية حمل الدراسة كان أفضل من البنوك املاليزية،)على الرغم من أن البنك املركزي املاليزي يراعي 

 خصوصية عمل البنوك اإلسالمية على عكس الوضع يف اجلزائر(؛
لبنوك واملالية خيتلف بني البنوك التقليدية وانالحظ أن تأثري مؤشرات خماطر السيولة على املردودية االقتصادية  -

 و كذلك بني الدولتني.، اإلسالمية لنفس الدولة
ملالية للبنوك، وبناءا على الدراسة القياسية وابالنسبة لتأثري مؤشرات خماطر السيولة على املردودية االقتصادية  أما

  فقد كانت النتائج كما يلي:

 :تأثير مؤشرات مخاطر السيولة على المردودية االقتصادية للبنوك الجزائرية 
داللة إحصائية على املردودية  ذيكسي تأثري ع إىل إمجايل األصول( إمجايل القروض) X1للمتغرية -

 أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فليس هلا داللة إحصائية،، االقتصادية  بالنسبة للبنوك التقليدية
داللة  ذيأثري طردي ( تصادر التمويل قصرية األجلومإىل الودائع  إمجايل القروض)  X2للمتغرية  -

داللة إحصائية بالنسبة  ذيأثري عكسي وتإحصائية على املردودية االقتصادية بالنسبة للبنوك التقليدية، 
 للبنوك اإلسالمية؛
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داللة إحصائية على  ذيتأثري عكسي  لسلفيات(واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروض) X3للمتغرية -
داللة  ذيأما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فلها تأثري طردي ، املردودية االقتصادية  بالنسبة للبنوك التقليدية

 ، إحصائية
داللة  ذيتأثري عكسي صادر التمويل قصرية األجل(وم)األصول السائلة إىل الودائع  X4للمتغرية -

أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فليس هلا داللة ، إحصائية على املردودية االقتصادية  بالنسبة للبنوك التقليدية
 إحصائية،

ال تربطها عالقة ذات  داللة إحصائية   لسلفيات(وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع    X5املتغرية  -
 ذيفلها تأثري عكسي  مع املردودية االقتصادية بالنسبة للبنوك التقليدية أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية

 داللة إحصائية عليها؛
  المردودية المالية للبنوك الجزائرية:تأثير مؤشرات مخاطر السيولة على 

داللة إحصائية على املردودية املالية  ذيتأثري عكسي  إىل إمجايل األصول( إمجايل القروض) X1للمتغرية -
 داللة إحصائية؛ ذيأما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فلها تأثري طردي  بالنسبة للبنوك التقليدية،

داللة  ذيتأثري طردي ( صادر التمويل قصرية األجلومئع إىل الودا إمجايل القروض) X2للمتغرية  -
داللة إحصائية بالنسبة للبنوك  ذيأثري عكسي وتإحصائية على املردودية املالية بالنسبة للبنوك التقليدية، 

 اإلسالمية؛
داللة إحصائية على  ذيتأثري عكسي  لسلفيات(واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروض)  X3للمتغرية -

املردودية املالية بالنسبة للبنوك التقليدية، أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فليست  هلا عالقة ذات داللة 
 إحصائية معها،

داللة  ذيتأثري عكسي  صادر التمويل قصرية األجل(وم)األصول السائلة إىل الودائع  X4للمتغرية -
 ذيأما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فلها تأثري طردي  إحصائية على املردودية املالية بالنسبة للبنوك التقليدية،

 داللة إحصائية؛
ال تربطها عالقة ذات  داللة إحصائية  لسلفيات(وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع    X5املتغرية  -

 ذيفلها تأثري عكسي  نوك التقليدية أما بالنسبة للبنوك اإلسالميةمع املردودية االقتصادية بالنسبة للب
 داللة إحصائية عليها.

 تأثير مؤشرات مخاطر السيولة على المردودية االقتصادية للبنوك الماليزية 
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داللة إحصائية على املردودية  ذيتأثري طردي  إىل إمجايل األصول( إمجايل القروض) X1للمتغرية  -
 االقتصادية بالنسبة للبنوك التقليدية، أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فليس هلا داللة إحصائية؛

داللة  ذيتأثري عكسي ( صادر التمويل قصرية األجلومإىل الودائع  إمجايل القروض) X2 للمتغرية -
أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فلها تأثري  تقليدية،إحصائية على املردودية االقتصادية بالنسبة للبنوك ال

 داللة إحصائية؛ ذيطردي 
داللة إحصائية على  ذيتأثري عكسي  لسلفيات(واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروض) X3للمتغرية -

 إحصائية؛أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فليس هلا داللة  املردودية االقتصادية بالنسبة للبنوك التقليدية،
داللة  ذيتأثري طردي صادر التمويل قصرية األجل(وم)األصول السائلة إىل الودائع  X4للمتغرية  -

داللة إحصائية بالنسبة  ذيأثري عكسي وتإحصائية على املردودية االقتصادية بالنسبة للبنوك التقليدية، 
 للبنوك اإلسالمية؛

داللة إحصائية على  ذيتأثري عكسي  لسلفيات(وا )األصول السائلة إىل إمجايل الودائع  X5للمتغرية -
داللة  ذيأما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فلها تأثري طردي  املردودية االقتصادية بالنسبة للبنوك التقليدية،

 إحصائية؛
 :تأثير مؤشرات مخاطر السيولة على المردودية المالية للبنوك الماليزية 

داللة إحصائية على املردودية املالية  ذيتأثري طردي  إىل إمجايل األصول( إمجايل القروض) X1للمتغرية -
 داللة إحصائية؛ ذيو كذلك األمر  بالنسبة للبنوك اإلسالمية فلها تأثري طردي  بالنسبة للبنوك التقليدية،

داللة  ذيتأثري عكسي ( صادر التمويل قصرية األجلومإىل الودائع  إمجايل القروض)  X2للمتغرية -
أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فليست  هلا عالقة  إحصائية على املردودية املالية بالنسبة للبنوك التقليدية،

 ذات داللة إحصائية معها؛
داللة إحصائية على  ذيتأثري طردي  لسلفيات(واإىل إمجايل الودائع  إمجايل القروض) X3 للمتغرية  -

 داللة إحصائية بالنسبة للبنوك اإلسالمية؛ ذيأثري عكسي وتالتقليدية، املردودية املالية بالنسبة للبنوك 
ال تربطها عالقة ذات  داللة  صادر التمويل قصرية األجل(وم)األصول السائلة إىل الودائع   X4املتغرية  -

 ذيفلها تأثري طردي  إحصائية مع املردودية املالية بالنسبة للبنوك التقليدية، أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية
 داللة إحصائية عليها؛
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ال تربطها عالقة ذات  داللة إحصائية  لسلفيات(وا)األصول السائلة إىل إمجايل الودائع    X5املتغرية  -
داللة  ذيفلها تأثري عكسي  مع املردودية املالية بالنسبة للبنوك التقليدية، أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية

 إحصائية عليها.
 :اختبار الفرضيات 

بعد عرض النتائج املتوصل إليها نقوم باختبار صحة الفرضيات املقرتحة يف املقدمة،و ذلك بعرض نصها أوال مث 
 اليزيا:ومتأكيدها أو نفييها وفق ما توصلت إليه الدراسة بالنسبة للبنوك التقليدية و كذا اإلسالمية يف اجلزائر 

 إلسالمية محل الدراسة؛واهناك اختالف في إدارة مخاطر السيولة بين البنوك التقليدية  -1
ألدوات اليت وانؤكد صحة هذه الفرضية، حبث ال تستطيع البنوك اإلسالمية االستفادة من كل التقنيات 

قرتاض من البنك الواتعتمدها البنوك التقليدية يف إدارة خماطر سيولتها،خصوصا تلك اليت تتعلق ببيع الديون 
 ؛املركزي و غريها من األدوات اليت حترمها الشريعة اإلسالمية؛ مما جيعلها تواجه مجلة من التحديات

 ؛تختلف درجات المردودية بين البنوك نتيجة اختالف طبيعة النشاط -2
املردودية االقتصادية للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر كانت أفضل من البنوك  حيث إننؤكد صحة هذه الفرضية، 

التقليدية،أما بالنسبة للبنوك املاليزية فالبنوك التقليدية كانت أفضل من مثيالهتا اإلسالمية،كما نالحظ أن 
نوك املاليزية حمل املتوسط العام للعائد على األصول بالنسبة للبنوك اجلزائرية كان  أفضل من الذي حققته الب

 الدراسة؛
نالحظ كذلك أن البنوك اإلسالمية حققت مستويات من املردودية املالية ، و كذلك بالنسبة للمردودية املالية

و نالحظ أن متوسط املردودية ، أفضل من البنوك التقليدية يف اجلزائر،أما بالنسبة ملاليزيا فنالحظ عكس ذلك
  ؛ذا ما يثبت صحة هذه الفرضيةوهل الدراسة كان أفضل من البنوك املاليزية، االقتصادية للبنوك اجلزائرية حم

 
هناك اختالف في تأثير إدارة مخاطر السيولة على المردودية االقتصادية بين البنوك التقليدية  -3

 إلسالمية محل الدراسة؛وا
ردودية االقتصادية نؤكد صحة هذه الفرضية كذلك، حيث نالحظ أن تأثري مؤشرات خماطر السيولة على امل

 ؛و كذلك بني الدولتني، لبنوك اإلسالمية لنفس الدولةواخيتلف بني البنوك التقليدية  
هناك اختالف في تأثير إدارة مخاطر السيولة على المردودية المالية بين البنوك التقليدية  -4

 إلسالمية محل الدراسة؛وا
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نؤكد صحة هذه الفرضية، حيث نالحظ أن تأثري مؤشرات خماطر السيولة على املردودية املالية خيتلف بني 
 . و كذلك بني الدولتني، لبنوك اإلسالمية لنفس الدولةواالبنوك التقليدية  

إلى إجمالي األصول(  إجمالي القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين  نسبة ) -5
 القتصادية للبنوك محل الدراسة؛لمردودية اوا

إلسالمية يف اجلزائر، و يف البنوك اإلسالمية يف ماليزيا،و واننفي هذه الفرضية بالنسبة للبنوك التقليدية 
 نؤكد صحتها بالنسبة للبنوك التقليدية املاليزية.

إلى إجمالي األصول( على  إجمالي القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة ) -6
 المردودية المالية للبنوك محل الدراسة؛

و نؤكد صحتها يف البنوك اإلسالمية يف اجلزائر ، ننفي هذه الفرضية بالنسبة للبنوك التقليدية يف اجلزائر
 اليزيا و كذا البنوك التقليدية يف ماليزيا.وم

صادر ومإلى الودائع  القروضإجمالي توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة ) -7
 التمويل قصيرة األجل( على المردودية االقتصادية للبنوك محل الدراسة؛

لبنوك التقليدية يف ماليزيا، و نؤكد صحتها واننفي صحة هذه الفرضية بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر 
 .لبنوك التقليدية يف اجلزائروابالنسبة للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا 

صادر ومإلى الودائع  إجمالي القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة ) -8
 التمويل قصيرة األجل( على المردودية المالية للبنوك محل الدراسة؛

إلسالمية  يف ماليزيا  و كذلك بالنسبة للبنوك اإلسالمية واننفي صحة الفرضية بالنسبة للبنوك التقليدية 
 ؤكد صحة الفرضية بالنسبة للبنوك التقليدية اجلزائرية.يف اجلزائر، و ن

إلى إجمالي الودائع  إجمالي القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة ) -9
 لسلفيات( على المردودية االقتصادية للبنوك محل الدراسة؛وا

بالنسبة للبنوك التقليدية يف اجلزائر، يف إلسالمية و كذلك وانفند الفرضية بالنسبة للبنوك املاليزية التقليدية 
 حني نؤكد صحتها بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر.

إلى إجمالي الودائع  إجمالي القروضتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة ) -10
 لسلفيات( على المردودية المالية للبنوك محل الدراسة؛وا
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لبنوك اإلسالمية املاليزية، و نؤكد صحة الفرضية بالنسبة للبنوك واائرية نرفض الفرضية بالنسبة للبنوك اجلز  
 التقليدية يف ماليزيا.

صادر ومتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة )األصول السائلة إلى الودائع  -11
 التمويل قصيرة األجل( على المردودية االقتصادية للبنوك محل الدراسة؛

لبنوك اإلسالمية املاليزية، و نؤكد صحتها بالنسبة للبنوك واللبنوك اجلزائرية   نرفض الفرضية بالنسبة
 التقليدية املاليزية.

صادر ومتوجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة )األصول السائلة إلى الودائع  -12
 التمويل قصيرة األجل( على المردودية المالية للبنوك محل الدراسة؛

و نرفض صحتها بالنسبة للبنوك ، اليزياومبالنسبة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر نؤكد صحة الفرضية 
 اليزيا.ومالتقليدية يف اجلزائر 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة )األصول السائلة إلى إجمالي الودائع  -13
 لسلفيات( على المردودية االقتصادية للبنوك محل الدراسة؛وا

اليزيا و كذلك بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر، يف ومالفرضية بالنسبة للبنوك التقليدية يف اجلزائر  نفند
 حني نثبت صحة الفرضية بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة )األصول السائلة إلى إجمالي الودائع  -14
 ردودية المالية للبنوك محل الدراسة.لسلفيات( على الموا

نرفض صحة الفرضية بالنسبة لكل البنوك حمل الدراسة، أي أن نسبة األصول السائلة إىل إمجايل الودائع 
 لسلفيات ال تؤثر على املردودية املالية للبنوك حمل الدراسة.وا

 :توصيات الدراسة 
توصيات لتطوير حبث موضوع إدارة خماطر السيولة يف البنوك التقليدية واإلسالمية،  كما اقرتح البحث جمموعة

 أمهها:

إلسالمية حمل الدراسة خصوصا و باقي البنوك عموما أن تسعى جاهدة لتبين إدارة  واعلى البنوك التقليدية  -
التقنيات احلديثة يف ذلك كفؤة ملخاطر السيولة حىت تبقى حممية من األزمات، مع ضرورة االستفادة من 

 من أجل اختاذ اإلجراءات املالئمة يف الوقت املالئم؛
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   بالنسبة للبنوك اإلسالمية  خاصةستخداماهتا،واالعمل على توافق االستحقاقات بني مصادر التمويل  -
حيث  ليت ال متتلك بدائل متعددة إلدارة سيولتها عند احلاجة، أي ضرورة توفر قاعدة متويل متنوعة منوا

 جال استحقاقها، مع مراعاة مبدأ الرحبية يف ذلك و عدم حبس األموال دون توظيف؛وامصادر األموال 
 ضرورة وجود خطة متويل و بدائل متعددة للحاالت الطارئة؛ -
بالنسبة  خاصة، خلصوم املكونة ملؤشرات خماطر السيولةواالعمل على الدراسة اجليدة ملختلف األصول  -

ائلة اليت ينبغي على البنك االحتفاظ هبا ملواجهة حاالت السحب املفاجةة للمودعني ملقدار األصول الس
ملقرضني، حيث أكدت الدراسة القياسية على وجود تأثري سليب هلذا املؤشر على املردودية االقتصادية وا
الضروري أن حيث نرى أنه من غري  -باستثناء البنوك اإلسالمية يف ماليزيا-ملالية للبنوك حمل الدراسةوا

ألن ذلك يوقعها يف الشق الثاين ملخاطر ، حتتفظ البنوك مبقدار كبري من األرصدة السائلة يف حمفظة أصوهلا
 ذا يضعف من تنافسيتها.وهملالية وامبا يؤثر سلبا على مردوديتها االقتصادية ، و فائض السيولةوهالسيولة 

ساير التطورات العاملية وتستمرة يف جمال إدارة خماطر السيولة تواكب ومالقيام بدورات تدريبية متخصصة  -
 لشفافية يف الصناعة املصرفية؛وايف هذا اجملال، باإلضافة إىل التقيد مببادئ احلوكمة 

أمهية تطوير البحث يف أدوات إدارة خماطر السيولة ذلك ألن األدوات املتوفرة ال تفي باحلجم املطلوب من  -
 وبة لدى البنوك.السيولة املطل

ضرورة إجياد بدائل شرعية ألدوات إدارة السيولة بني البنوك  اإلسالمية والبنك املركزي السيما أداة إعادة  -
ملراجعة واالشراء ملا فيها من حمظور شرعي بناء على قرارات جممع الفقه اإلسالمية وهيةة احملاسبة 

 للمؤسسات املالية اإلسالمية.
 inter-bankارة خماطر السيولة البينية سواء أكان األمر بني املصارف احملليةأمهية تطوير أدوات إد -

Liquidity mangement  أو على املستوى الدويلcross border transaction وال ،
 يتأتى هذا إال مبشاريع حبثية دولية تتم فيها شراكات دولية بدعم من املصارف املركزية واجلهات الداعمة.

 
نظمة و قوانني واقدمي توجيهات وت، اجلزائر زيادة االهتمام مبوضوع إدارة خماطر السيولة ينبغي على بنك -

قدمي رزنامة وتيف إدارة خماطر السيولة  IIIفعل اعتماد البنوك اجلزائرية على املبادئ اإلرشادية لبازلوتتسرع 
 . لتطبيق نسبيت السيولة الواردتني يف هذه االتفاقية
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 آفاق البحث:
  -دراسة كيفية و كمية -لبنوك اإلسالميةوااطر السيولة بني البنوك التقليدية إدارة خم -
أثري ذلك على مردوديتها وتمدى تطبيق البنوك اجلزائرية ألهم املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر السيولة  -

 البنكية.
 لبنوك اإلسالمية؛وااملخاطر البنكية بني البنوك التقليدية  -
 ؛-دراسة جتريبية-ة يف إدارة و قياس املخاطر البنكيةلكيفيواالوسائل الكمية  -
 إلسالمية.وادراسة مقارنة للبنوك التقليدية :إدارة املخاطر التشغيلية يف البنوك -
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