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 ملخص البحث
ً حتقيقـا للمطالـب .يتناول البحث مفهوم السيولة ورضورة اإلدارة اجليدة هلا

 .والرغبات املتعارضة إىل حد كبري للجهات املعنية
 مـن بـاب ,ثم يعرج بعجالة وعمومية إلدارة الـسيولة يف املـصارف الربويـة

 وكـذلك اسـتخالص مـا يمكـن اسـتخدامه يف ,ةبام جيري عىل الـساح التعريف
 .املصارف اإلسالمية

ً مشريا إىل ,ثم يتناول بقدر من التفصيل إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية
 وإىل أي مـد .مد تأثري الطبيعة اخلاصة لتلك املصارف عـىل مـشكلة الـسيولة

  .الربويـةف مـشكلة الـسيولة يف تلـك املـصارف عنهـا يف املـصارف فحتتد أو خت
 .وتفسري ذلك

ثم يتناول حزمة متكاملة تشكل منظومة كلية من خالهلا تـستطيع املـصارف 
 .اإلسالمية التعامل اجليد الكفء مع إشكالية السيولة
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

ذهبيتها إدارة ً أيـا كانـت مـ,من اإلدارات ذات األمهية الكرب يف املـصارف
 فهـي تعمـل عـىل جبهـة اسـتخدام , ألهنا يف احلقيقة تعني إدارة األموال.السيولة
 .عىل جبهة احلصول عىل األموال ً كام أن هلا عمال,األموال

 وال شك أن ذلك حيمله . يعمل بأموال الغري−  كام هو معروف−ف إن املرص
 ولـه , فللغـري متطلباتـه.اهلامن املسئوليات ما ال تتحمله املؤسسة التي تعمل بأمو

 سواء يف آجاهلا املتفق عليها أو قبل ,ويف األول واألخري ستعود إليه أمواله .ظروفه
 وال سـبيل القـرض , واملرصف  مل حيصل عىل هذه األموال عىل سبيل اهلبـة.ذلك

 أو عـىل سـبيل ,)١( يأخـذها عـىل سـبيل القـرض بفائـدة وإنـام,احلسن يف الغالب
ً ويف كل احلاالت نجد هناك التزاما .عن صاحبها أو العمل فيها وكالةاملضاربة هبا 

ًقانونيا أو اقتصاديا عىل البنك برد هذه  األموال حمملة بفوائـدها أو أرباحهـا  ممـا .ً
  واإلشكالية ال تكمـن فقـط يف عمليـة .يعني رضورة قيام البنك بتوظيف موارده

 لكن األمـر يـزداد .باألمر اليسري توظيف هذه األموال مع أهنا يف حد ذاهتا ليست
صعوبة من حيث رضورة أن يراعي البنك آماد الودائع والقـروض عنـد توظيفـه 

 . بل عليه أن يراعي أنه قد يتعرض للطلب املفاجئ هلا  من قبل أصـحاهبا,ملوارده
البنـك   وبالتايل قد ال يـتمكن,وقد تكون عند ذلك موظفة يف شكل من األشكال

 .بيرس وبدون خسارةمن تلبية الطلب 
زق ال يقل صعوبة أيف هذا الشق من املسألة وقع يف موإذا انحرص نظر البنك 

 دونـام تـشغيل , وهـو اإلبقـاء عـىل تلـك األمـوال يف حالـة سـيولة,خطورة وال
وضـع ال يمكـن البنـك مـن حتقيـق مهامـه وأهدافـه لكـل مـن   وهذا.وتوظيف

 مـن نقطـة تـوازن وتعـادل بـني  وإذن ال بـد.املسامهني واملـودعني عـىل الـسواء
                                                 

 .٣ص , م٢٠٠١, مكتبة عني شمس, القاهرة , قتصاديات النقود والبنوكا ,فرج عزت. د, عبد املنعم رايض. د) ١(
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والوصـول إىل .بني السيولة والربحيـة التوظيف وعدم التوظيف أو بعبارة أخر 
هنا كانت أمهية إدارة السيولة يف   ومن.تلك النقطة يتطلب إدارة ذات كفاءة عالية

 .املصارف
  −:ويتناول البحث الراهن هذه القضية عىل النحو التايل 

 .هلاأة  وأمهية اإلدارة الكف مفهوم السيولة−:متهيد 
 . إدارة السيولة يف املصارف الربوية−:املبحث األول 
 . إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية−:املبحث الثاين 

 .اخلامتة
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 متهيد
 ة هلاأمفهوم السيولة وأمهية االدارة الكف

ا تـدور حـول  كلهـ, ويراد به أكثر من معنـى“Liquidity”يطلق لفظ السيولة 
 ويطلق ويراد به مـد قـدرة األصـل عـىل ,فيطلق ويراد به النقدية ,فكرة واحدة

 ويطلـق ويـراد بـه مـد قـدرة .خسارة ويف وقـت مناسـب التحول إىل نقد دون
 .املؤسسة عىل مواجهة التزاماهتا املالية دون خسائر تذكر

ًوأيـضا ومقصودنا هنا هو مد قدرة املرصف عـىل تلبيـة طلبـات املـودعني 
 .)١(املستثمرين طلبات

 يعمـل مـن خاللـه إنـام يتعامـل يًواملعروف أن املرصف أيا كان النظام الـذ
ً وأن هــذه األمــوال ســوف ترجــع عــاجال أو أجــال إىل ,أمــوال الغــري ًأساســا يف ً

 وعىل املرصف أن يعد نفـسه .أخر يف شكل فائدة أو ربح أصحاهبا حمملة بمبالغ
 . آجاهلا املحددة أو قبل آجاهلايف سواء ,لتلبية طلبات املودعني

 , ليس جمرد خزينة حلفظ الودائع− أي مرصف −ًواملعروف أيضا أن املرصف 
 حتى يتمكن من أداء ما عليـه ,قتصادية تستهدف حتقيق األرباحاهو مؤسسة  وإنام

 وعـىل املـرصف أن يعـد نفـسه .من التزامات للمودعني وللمسامهني عىل السواء
ً وهذا يقتىض حتام توظيف ما لديه أو جزء مما لديـه مـن .ىل حتقيقهلذلك ويعمل ع

 .ال تدر أي دخل  وعدم تركها سائلة.أموال
 حيث إن توظيف األموال قد يعرض املـرصف ملواقـف .وهنا تكمن املشكلة

  ألهنا عنـد ذلـك تكـون موظفـة وال,طلبت هذه األموال أو بعضها حرجة إذا ما
ًإن إبقاء األموال دون توظيف يعد عمال مرفوضـا  م ث.تكون متاحة لتلبية الطلب ً

 .املطلوب منه للمودعني واملسامهني ألنه لن يمكن املرصف من أداء كل
                                                 

بحـث , املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب,  اإلدارة اإلسرتاتيدية يف البنوك اإلسالمية−:عبد احلميد املغريب . د) ١(
 . ١٣٩ص , ٦رقم 
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واملرصف بذلك تتنازعه جهتان متعارضتان; السيولة من جهة والربحية مـن 
وأن حيقق أكرب قدر من التوافـق بيـنهام, وعليه أن يوائم بني املطلبني.جهة أخر , 

 النهايـة  ألن ذلـك يف.)١( أو حتى التحيـز لـه,بجانب حلساب جانب  تضحيةدونام
 ناهيـك عـن اسـتقراره , مصلحة البنك ويعرضه ملخاطر تتعلق بوجـوده ليس يف

   .ونموه وازدهاره وتوسعه
 املـصارف تعـد مصداقية مقولـة إن قـضية الـسيولة يف ندرك مد ناَّهبذا عل
 .ا بكفـاءة متثـل التحـدي األكـرب أمـام البنـك وإن إدارهت,األوىل لدهيا اإلشكالية

التعامل مع هذه اإلشكالية من خالل إدارة فعالة بقـدر مـا  وبقدر نجاح البنك يف
 .حيافظ عىل وجوده وعىل نموه وتوسعاته
 , إدارة ما لديه من أموالي املرصف إنام تعنوما ذلك إال ألن إدارة السيولة يف

 .ة ما يعرف باخلصوم ومـا يعـرف باألصـول فهي إدار,تعني أكثر من ذلك بل قد
إن مـصطلح : ً ومزيدا من التوضيح نقـول .كيف يوفر األموال وكيف يستخدمها

 واملقـصود باألصـول مـا ,هي مصطلحات حماسـبية األصول ومصطلح اخلصوم
 وبخاصـة حقـوق ,مـن حقـوق للغـري  وباخلصوم ما عليه,لد البنك من أموال
قـد حـصل عليهـا البنـك   نحن أمام موارد.أوضح وبعبارة .املودعني واملقرضني

 .قبـل الغـري ً وهي متثل خصوما أو التزامات عىل البنـك,بشكل أو بآخر من الغري
 وعىل إدارة .ً وهي متثل أصوال للبنك,وأمام استخدامات وتوظيفات لتلك املوارد

 وبعبـارة أخـر .املرصف حتقيق التوافق بني طبيعة أصـول املـرصف وخـصومه
ًن حتقق توازنا سويا بني السيولة والربحية يف ظل البيئة املحيطة التي يامرس أ عليها ً
 .املرصف نشاطه وأعامله فيها

 إما بالعجز وإما , وإذا حتقق رسعان ما خيتل,ًوقلام يتحقق هذا التوازن عمليا
 وكل من .وما ذلك إال ألن املصارف تعمل يف ظل أوضاع دائمة التغري .بالفائض

                                                 
 .٥٣ص , م٢٠٠٨سنة , الدار اجلامعية, اإلسكندرية, واملؤسسات املالية األسواق −:عبد الغفار حنفي . د) ١(
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 لـسبب أو , فقـد تتزايـد اإليـداعات,مها ختضع ملحددات متباينةأصوهلا وخصو
خر يف الوقت الذي ال تتسع  جماالت التوظيف املتاحة ملواجهـة هـذا التزايـد يف آل

 بام يعكسه , األمر الذي جيعل املرصف  يعيش إشكالية فائض السيولة,اإليداعات
 .مهني عىل حد سواءذلك من عدم قدرة املرصف عىل تلبية رغبات املودعني واملسا

الوضعية هي احلالة الـسائدة لـد  ويمكن القول إنه حتى هذه اللحظة تعترب هذه
 كـأن تكـون هنـاك ,العكـسية  وقد تواجه املـصارف احلالـة.املصارف اإلسالمية

ولـذلك كـان مـن  . ولكـن املـوارد غـري كافيـة,ستخدام املـواردالفرص واسعة 
عىل املستجدات  يف املرصف دائمة الرتكيزالرضوري أن تكون أعني إدارة السيولة 

 ويف ضوئها جتري املزيد من التعديالت يف عنـارص وحمـددات الـسيولة يف ,املؤثرة
 .ًالوقت املناسب متشيا مع تلك املتغريات
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 املبحث األول
 إدارة السيولة يف املصارف الربوية

 هبـدف معرفـة ,بحث هو جمرد التعرف عىل ما جيرغرضنا من تناول هذا امل
ً انطالقا مما هنالك مـن , املصارف اإلسالمية وما ال يمكن عملهعمله يف ما يمكن

 ولـن نجـري وراء , وبالتايل فلن نتقـىص املـسائل.هذه وتلك فروق جوهرية بني
 .بل جمرد التذكري العام ,التحليالت العلمية املعمقة

ً القـروض أخـذا  يتـاجر يف, الربوي هو تاجر ائتامنمن املعروف أن املرصف
 فالغالبيـة العظمـى مـن .وهو باإلضـافة إىل ذلـك يتـاجر بـأموال الغـري ,ًوعطاء

 وليـست بـأموال ,هي بأموال املودعني لديه واملقرضني لـه نشاطاته وعملياته إنام
 أن املرصف الربوي حيصل عىل تلك األموال لـيس  واملعروف.أصحابه املسامهني
 وإنـام عـىل سـبيل القـرض ,القـرض احلـسن  بل وال عىل سـبيل,عىل سبيل اهلبة
 ومعنى ذلك أن عىل البنك أن يعيد هذه األموال وما عليهـا مـن .املحمل بالفائدة
وقت لسحب جزء   وهو معرض يف أي.ً وهو ملتزم بذلك قانونا,فوائد ألصحاهبا
قد ير  ًا من األموالً ومعرض أيضا لطلب بعض العمالء بعض,من هذه األموال

ًاملرصف أهنا حتقق له توظيفا مغريا  .)١( وأنه هبا يوسع من دائرة نشاطه.ً
 كل األوقات القدر الكايف من ك مؤداه أن يكون حتت يد املرصف يفوكل ذل

السائلة التي يتمكن هبا من مواجهة هذه الطلبات القادمـة مـن املـودعني  األموال
ً لكن املرصف يـدرك متامـا أنـه بـذلك .ض احلاالت ومن املقرتضني يف بع,ًأساسا

 ,ً يدر عائدا بـه يواجـه التزماتـهيعن التوظيف املربح الذ ًيعطل جزءا من موارده
 أو من أصـحاب البنـك ,يريدون أمواهلم وعوائد عليها سواء قبل املودعني الذين

 واملوقـف الـصحيح حيـال .معقول من األرباح الذين يريدون احلصول عىل قدر
                                                 

 , م١٩٨٧سـنة , الريـاض, دار املـريخ, طه عبد اهللا منصور. ترمجة د, ادـوك واالقتصـود والبنـالنق, يجلـباري س) ١(
 .١٣٧, ١٠٥ص 
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 شـكل موارده واإلبقاء عـىل جـزء يف ًك اإلشكالية هو توظيف البنك جزءا منتل
 ,ونـسبة املـوارد املوظفـة  حجـمدارة السيولة تكمـن يفإ والتحدي أمام .)١(سائل

 واملزيد من ابتكـار وتطـوير منتجـات ماليـة متكـن .وجماالت التوظيف وأشكاله
اهلـدفني   وبذلك حيقـق.املرصف من القدرة عىل تسييل حتى األصول غري السائلة

  ويف الوقـت,ًمعا ; حتقيق عوائد مرتفعة من خالل تلك التوظيفات طويلة األجل
  كـل .نفسه القدرة عىل حتويل تلك  األصول غري السائلة إىل أصول مالية سـائلة 

سـتفادة هبـا ملواجهـة مـشكلة ال وا,ضافة إىل العمل عىل جبهة اخلـصومإلذلك با
 .)٢(ً بدال من تسييل أصوهلا, السيولة من األسواق املالية حيث تقوم برشاء,السيولة

 وهناك منظومة متكاملة من الترشيعات واملبتكرات املالية التي تعمل مجيعها 
 من أمثلة االحتياطيات ,أكرب قدر ممكن من التوافق بني السيولة والربحية لتحقيق

 يعد ي الذيبنك املركز ووجود ال)٣(يق وبيع الديون بصوره املتعددةالنقدية والتور
نظومة حققت النجـاح  وال نزعم أن تلك امل. ةارف التجاريصخري للمألاملسعف ا
ً لكننا يف الوقت نفسه ال ننكـر أهنـا حققـت نجاحـا , إنجاز هذا اهلدفالكامل يف
 ويبقـى األمـر يف النهايـة رهـني . خاصة يف األوضاع والظروف العاديـة,ًمعقوال

 وحسن الترصف وحـسن ,جة عالية من اخلربة واملهارةوجود إدارة سيولة عىل در
 وجبهـة »اخلـصوم« عىل كـل مـن جبهـة احلـصول عـىل األمـوال .تقدير األمور

 . عىل السواء»األصول«استخدام هذه األموال 
 − :)٤(سم أصول البنك إىل ثالثة أقسامومن وجهة نظر السيولة عادة ما تنق

 −: أصول سائلة )أ ( 
البنك املركزي  التي يمتلكها سواء كانت يف خزائنه أو لدوتتمثل يف النقدية 
البنوك األخر و الشيكات املستحقة, أو عىل مدينني مقتدرين,أو لد . 

                                                 
 .١٣٩ص , نفسه) ١(
 .١٦٨ص , م١٩٩٦سنة , اجلامعيةدار املعرفة , اإلسكندرية, النقود والبنوك, د مصطفى رشدي) ٢(
 .١٢٩ص , مرجع سابق, باري سيجل) ٣(
 . وما بعدها١٨٢ص , مرجع سابق, مصطفى رشدي. د) ٤(
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 )سائلة من الدرجة الثانية (−: أصول شبه سائلة )ب (
وتتمثل يف أصول مالية من السهل عىل البنك حتويلها إىل نقود يف زمن وجيـز 

 . أذونات وسندات اخلزانة واألوراق التجارية املخصوصة مثل,دون خسائر تذكر
 مثـل القـروض واألرواق )سائلة من الدرجة الثالثـة (−: أصول غري سائلة )ج ( 

   .املاية
ونحب أن نؤكد هنا أن ما جيري العمل به يف املصارف التقليديـة مـن أدوات 

املـصارف وأساليب حيـال إشـكالية الـسيولة ال يمكـن العمـل بـالكثري منـه يف 
 الصطدامه باألحكام والقواعد الرشعية ألن حتركات األموال يف ظل ,اإلسالمية

النظام املرصيف التقليدي تتم من خالل سعر الفائدة سواء يف ذلك بـني املـصارف 
ً وبدال من ذلك هناك أدوات للسيولة تتعامـل هبـا .وبعضها أو بينها وبني العمالء

  .املبحث التايل نعرض هلا يف ,املصارف اإلسالمية
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 املبحث الثاين
 (*)إدارة السيولة يف املرصف االسالمي

تعترب مشكلة السيولة من كبـار املـشكالت التـي تواجـه املـصارف الربويـة 
 فكالمها ينظر ملشكلة السيولة عـىل أهنـا مـن .واملصارف اإلسالمية عىل حد سواء
ند كـل مـا لديـه مـن إمكانـات  وعليه أن جي,أهم ما يواجه من  عقبات وحتديات

 وكذلك أسالبيه ,  ويبقى لكل منهام رؤيته اخلاصة.وترتيبات للتعامل الفعال معها
 سـواء يف احلـصول عـىل ,املتغايرة لكل منهام ًنطالقا من الطبيعةا ,وألياته وأدواته

كيـف متثـل الـسيولة مـشكلة لـد املـرصف :  وقد يقـال .موارده أو يف تشغيلها
ويدفعها للغري عىل سـبيل  حلال أنه يأخذ األموال عىل سبيل املضاربةاإلسالمي وا
أن طبيعـة : ستثامر? بعبارة أوضحالملرابحة أو غري ذلك من أساليب ااملضاربة أو ا

جتنبـه الوقـوع يف  عمل املرصف اإلسالمي يف حصوله عىل األموال ويف توظيفهـا
ولكنـه ال يقـدم الوقايـة   ,ً وهذا القول صحيح متامـا.أزمات السحوبات املفاجئة
 فكم مـن أمـوال . وبخاصة يف حالة فائض السيولة.الكاملة للبنك يف هذا الصدد

يف خزينة املرصف اإلسالمي بدافع توظيفها وحتقيق عوائد ألصحاهبا لكن  تصب
 فتبقـى ,ًيتمكن من توظيف قدر قد يكـون كبـريا مـن هـذه األمـوال البنك قد ال

 مـع أنـه قـد حـصل عليهـا بغـرض توظيفهـا ,أي عائد ًأمواال سائلة لديه ال تدر
  .ألصحاهبا

ًويمكن القول إن إشكالية السيولة يف املصارف اإلسالمية هـي أكثـر تعقيـدا 
منها يف املرصف الربوي من بعض اجلوانب وأخف حدة من جوانب أخر. 
 حيث ,فلد املرصف الربوي حرية أكرب يف احلركة عىل جبهة االستخدامات

 بيـنام .ديد آجال ما يقدمه من قروض يف ضوء متطلبات الـسيولة لديـهيستطيع حت
                                                 

 . م٢٠٠٥ديسمرب سنة , أبو ظبي, ملزيد من املعرفة تراجع أعامل مؤمتر السيولة يف املصارف اإلسالمية  (*)
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 وما ذلك إال ألنه ,ًنجد املرصف اإلسالمي مقيدا بدرجة أكرب يف استخدام موارده
 ,سهام يف االسـتثامرات اجلـادة املفيـدة احلقيقيـةال يستهدف ا,ًبنك استثامر أساسا

ًوهي غالبا ما تتطلب آمادا  ثـم إن .ت سـيطرة املـرصف وقد ال تكـون حتـ,أطول ً
 مـن الرتتيبـات , وإىل حد ما فعالـة,منظومة كبرية النظام املرصيف الربوي قد طور

 ,زاء حتـديات الـسيولةإكلها مدعمة للمرصف  واملنتجات واملؤسسات التي تقف
 وهنـاك , فهنـاك البنـك املركـزي.اإلسـالمي والكثري منها مفتقد لـد املـرصف

 وهنـاك ,وهنـاك سـوق األوراق املاليـة ,ارف التجاريةالعالقات القوية بني املص
ًمـن ذلـك  تقريبـا لـد املـرصف  ء وال يش.العديد من املنتجات املاليـة املتاحـة

 .اإلسالمي
 وعىل اجلانب املقابل نجد املرصف اإلسالمي حيصل عـىل معظـم ,ومع ذلك

يـه هـم  فـاملودعون لد,موارده عىل قاعدة االستثامر وليس عـىل قاعـدة املديونيـة
 وهم قـد أقـدموا عـىل اسـتثامر مـا ,مستثمرون متحملون لدرجات من املخاطرة

 وبخاصة فيام يتعلق بأمد اسرتداد ,لدهيم لد البنك يف ظل ترتيبات  حمددة ملزمة
  هـذا,ة مما يؤمن املرصف اإلسالمي إىل حد كبري من السحوبات املفاجئـ,أمواهلم
 إهنـم .األموال ألصحاهبا من جهة أخرلتزامات القانونية برد ال ومن ا,من جهة

 ويف ذلـك ,صـف واحـد  فهـم والبنـك يف.مشاركون للبنك يف الرساء والـرضاء
 .ختفيف من حدة إشكالية السيولة لديه

ومهام يكن من أمر فإن جتربة املـصارف اإلسـالمية أثبتـت أن جمـال املنـاورة 
امات وتوظيفـات  األمـر الـذي أجلأهـا إىل اسـتخد,ًأمامها كان ومـازال حمـدودا

 ,قتصاديالنى من القبول الرشعي والتعضيد املواردها بصيغ ال تنال إال احلد األد
 ولـد البنـوك , وربام يف األسواق املاليـة,مثل صيغة بيع املرابحة وصيغة التورق

 وقـد أثبتـت .مـن خمـاطره  ومن عوامل ذلـك عامـل الـسيولة واخلـوف.الربوية
مـشكلة فـائض  المية عايـشت لفـرتات طويلـةًالتجربة أيضا أن املصارف اإلسـ
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احلـالتني مل   ويف كلتـا. وعايشت يف بعض األوقات مشكلة عجز السيولة,السيولة
 اللهـم إال              ,جتد من يأخذ بيدها ملواجهـة هـذا االخـتالل الـسيويل بيـرس ورسعـة

 لبيـت التمويـل ًسـابقاما كان من تدخل الدولة يف بعض احلـاالت مـثلام حـدث 
 وبـال شـك  ,إال ألن البيئة املحيطة غري مهيأة بشكل جيد بعـد  وما ذلك.الكويتي

ًفإن ذلك يشكل حتديا كبريا  .أمام املصارف اإلسالمية ً

 .عنارص السيولة لد املرصف اإلسالمي
ب ـ أو حـس,ن أصولـديه مـا لـل فيمـرف تتمثـة أي مصـيولـرفنا أن سـع

يولة يف احلقيقـة حمـصلة ـ ألن الس.ًومه معا أصوله وخصتمثل يفت املفهوم األوسع
 .ًاألمرين معا

 والتي تكيـف              ,ًومعروف أن خصوم املرصف الربوي تتمثل أساسا يف ودائعه
 والتي تكيف عىل أهنـا              .ً أما أصوله فتتمثل أساسا يف ودائعه,عىل أهنا قروض عليه

  .ام يقدمه املرصف من قروض للغريً أما أصوله فتتمثل أساسا في,قروض عليه
ًأما املرصف اإلسالمي فإن عنـارص أو حمـددات سـيولته هـي أيـضا أصـوله 

 وإنام هي ,ً املرصف اإلسالمي ليست قروضا عليه للغريخصومبيد أن  ,هموخصو
 بينام تتجسد أصوله يف أدوات .ومشاركات من قبل الغري مقدمة للبنك مسامهات

وكـذلك مـن ,ديون للبنك عىل الغري نامجة من بيوع املرابحـات: هي مالية أخر 
 وكذلك استثامرات ,ًوأيضا مضاربات ومشاركات مع الغري ,اإلجارة ومن السلم

 ,جـارات ومـضاربات ومـشاركاتإ استثامرية نامجـة مـن  خاصة يف أوراق مالية
خـر د البنك املركزي وكذلك لد املصارف األ لًوأخريا مما يكون للمرصف

ًالـسيولة وأيـضا أدواهتـا ختتلـف يف كثـري مـن   وهبذا نجـد أن عنـارص.من ديون
  .واملرصف  اإلسالمي اجلوانب بني املرصف الربوي
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 .نحو منظومة متكاملة لتعامل املرصف اإلسالمي مع السيولة
ًجتري حاليا جهود حثيثه لتطوير وتفعيـل منظومـة متكاملـة مـن الرتتيبـات 

 تتعامـل املـصارف اإلسـالمية مـن خالهلـا مـع ,بول الرشعيواملنتجات ذات الق
 .إشكالية السيولة جمنبة هلا بقدر اإلمكان من أزمتي فائض السيولة وعجزها

 −:رص ومقومات تلك املنظومة فيام ييلويمكن اإلشارة إىل عنا
 مثـل ,تطوير املزيد من صكوك االستثامر والتوجه اجلاد نحو استخدامها −١

 ويف ذلك بديل جيد .الخ....وصكوك اإلجارة وصكوك السلم ةصكوك املقارض
ًرشعا واقتصادا ملا هو معروف وضعيا ببيع الديون ً  يـشيع اسـتخدامه يف ي والـذ.ً

 ً وبالطبع فإن ذلك مرفوض رشعا إال بقيود عديـدة جتعـل منـه.املصارف الربوية
 .أداة غري فعالة يف موضوع السيولة

مبنيـة لية تنتج عنها أوراق قابلة للتـداول  عم “Securitisation” إن التصكيك
 .)١(عىل أصول عديمة السيولة

           وهناك دراسات قيمـة قـدمت ملجمـع الفقـه اإلسـالمي يف أكثـر مـن دورة    
ً ويف ضوئها واستنادا إىل مزيد من البحـوث والدراسـات .)٢(حول الصكوك املالية

 الـسيولة يف حـالتي شكالتمـحوهلا يمكن للمصارف أن تستخدمها يف مواجهة 
 فمن لديه فائض سيولة يمكنه توظيفها يف رشاء هذه .الفائض والعجز عىل السواء

 وجتـدر .الصكوك ومن لديه عجز فيها يمكنه بيع جزء مما لديه من هذه الـصكوك
 ويمكـن توضـيح         .صـدارات مـن هـذه الـصكوكإشارة إىل أنـه يوجـد عـدة إلا

 .ذلك من خالل املثال التايل
تعاقد بنك إسالمي عىل متويل باإلجـارة مـع رشكـة مـا حتتـاج إىل اسـتئجار              

 فـإذا . فيشرتي هذا املبنى ثم يؤجره للرشكة ملدة معينة بأجرة سـنوية حمـددة,مبنى
                                                 

 .خلامسة عرشةالدورة ا, الدورة احلادية عرشة, الدورة الرابعة) ١(
 .م١٩٩٩سنة , ٦العدد , سرتاتيجي يف البنوك يف عام متغريالالتخطيط ا, مركز البحوث, نك مرصب) ٢(
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رغب البنك يف تعبئة موارد مالية من املدخرين للحلول حملـه يف عمليـة التمويـل 
 فيمكنه إصدار عدد معني منهـا يمثـل  كـل صدار صكوك إجارةإهذه عن طريق 

 . وتنتقل ملكية املبنى إىل املالك اجلدد,ًصك سهام يعرضها للبيع
 بمعنى تصنيف اسـتخدامات .»ختصيص الودائع«التوجه نحو املزيد من  −٢

شكالية الـسيولة إ تتجسد .الودائع وعدم التعامل معها كام لو كانت وديعة واحدة
  فقد تكون الودائع قصرية.بني آجال الودائع واستخدامهايف عدم التوافق الزمني 

 والعكـس , أو طويـل األجـلًاًاألجل لكنها تستخدم وتوظـف توظيفـا متوسـط
  معادلـة الــسيولة ويوقـع املــرصف يفً األمـر الــذي حيـدث اخــتالال يف.صـحيح

  .تكون كبرية مصاعب قد
 املـصارف ًواألسلوب األكثر شيوعا حتـى اآلن يف اسـتخدامات الودائـع يف

مع بعضها   حيث جتمع الودائع.اإلسالمية هو ما يعرف باملضاربة املشرتكة املطلقة
عادة مـا تكـون  ً علام بأن الودائع.يف وعاء واحد ثم جيري استخدامها بنمط واحد

وقد اجتـه التعامـل  .ً وهذا النهج ليس فعاال من منظور السيولة.خمتلفة يف اآلجال
 وجتميـع بعـضها ,ودائـع ستخدامات ملا هناك منالف اً جزئيا نحو تصنياملرصيف

 التفاقـات سـابقة مـع ًللعمل يف هذا املجال وبعضها للعمل يف جمـال آخـر طبقـا
الودائـع يف شـكل حـزم   وبعبارة أوضح نريد التعامل مـع.أصحاب هذه الودائع

أمام مطلوبات مل تسيل بعـد أو  دناجت وبذلك ال .متنوعة ال يف شكل حزمة واحدة
 ومعروف أن املضاربات اخلاصة هلا أسـسها الـرشعية .ام سيولة ال طلب عليهاأم

تنمية هذه املضاربات والتوسع يف   ولذلك فمن املطلوب.وهلا كفاءهتا االقتصادية
ن املهـم كـذلك استخدامها من خالل تكوين العديد من املحافظ االستثامرية ومـ

 .حكام الرشيعةأستثامرية املتفقة ونشاء املزيد من الصناديق االإالتوجه اجلاد نحوم 
 من املهـم لكـل مـرصف أن يطـرح أمـام .تطوير هياكل جديدة للودائع −٣

 وعىل املرصف أن يقـدم .املدخر العديد من اخليارات والبدائل لتوظيف مدخراته
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غـراءات حلفـز املـودع عـىل أن تكـون وديعتـه طويلـة أو إلاملزيد من احلـوافز وا
 ونجـاح . وغري ذلك من احلوافز,دة العائد بزيادة األجل مثل زيا,األجل متوسطة

 ً ذلك يتيح له التوظيف الطويل واملتوسط األجل الذي حيقق له عائـدااملرصف يف
  ويف الوقت نفـسه يمكنـه مـن اإلسـهام اجلـاد يف االسـتثامرات احلقيقيـة,ًمرتفعا

 .الرضورية لتنمية املجتمع, وخيفف من حدة مشكالت السيولة
 اجلهد املبذول ينـرصف حتـى اآلن يف املـصارف اإلسـالمية حيـال وإذا كان

 فإنـه          ,قضية السيولة ناحية األصول واستخدامات املصارف ملا لـدهيا مـن أمـوال
 وال شـك أن العمـل           .من املهم عدم إغفال دور جانب اخلصوم يف تلـك القـضية

كـرب مـن املرونـة والقـوة مـع          ًعىل اجلبهتني معا يكسب التعامل املـرصيف درجـة أ
 وإذا كانت  مـشكلة .ً ألن السيولة يف النهاية هي حمصلة األمرين معا,هذه املشكلة

         بعــض الــسيولة تعــالج مــن خــالل تــسييل بعــض األصــول فــيمكن أن تعــالج    
دارة إن العمل اجلاد من إ ثم .صدار شهادات استثامريةإمن خالل رشاء السيولة و

 ومن املؤكد .هة اخلصوم يمثل خط دفاع متقدم ضد خماطر السيولةبيولة عىل جالس
ــة          ــىل جبه ــت ع ــس الوق ــده يف نف ــل ويرش ــف العم ــك خيف ــاح يف ذل أن النج

 .األصول
 إن إقامـة هـذه .تفعيل اجلهود املبذولة نحو إقامة سـوق ماليـة إسـالمية −٤
 حيـث فيهـا ,سـتثامرال اًوريا إلمكانية اسـتخدام صـكوكًيعد متطلبا رض السوق
 وبدون وجود تلك الـسوق فـإن الكـالم عـن اسـتخدام .تلك الصكوك تتداول

 لكنهـا . سوق مالية دولية يف دولة البحرينً وقد أقيمت أخريا.ًلغوا الصكوك يعد
 .يف حاجة  ماسة إىل تدعيم وتوسع وتعمق

تعاون مع  وكذلك تفعيل ال,إقامة حوار جاد مع البنوك املركزية التقليدية −٥
 التقليديــة مــن أجــل حتقيــق تفهــم أفــضل لطبيعــة املــصارف ةالبنــوك التجاريــ

 وبرغم مـا قـد . ضوء هذا الفهم اجليد لتلك الطبيعةوالتعامل معها يف ,اإلسالمية
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 فـإن األمـر ةطرأ من حتسن جزئي عىل موقف تلك البنوك من املصارف اإلسالمي
يـامرس  ة تتيح للبنـك املركـزي أنجياد ترشيعات جديدإ حاجة ماسة إىل مازال يف

تلـك   مـع املـصارف اإلسـالمية بأسـاليب تتفـق وطبيعـةريوظيفة املسعف األخ
املطبقـة   حيـث إن األسـاليب,املصارف واألطر الرشعية التي تعمل مـن خالهلـا

 .)١( مجلتها مع املصارف اإلسالميةًحاليا ال تتواءم يف
ها حمرومة مـن دعـم ومـساعدة وبالتايل مازالت املصارف اإلسالمية يف مجلت
ود هـذه األسـاليب  ولـيس وجـ.البنوك املركزية عندما تتعرض ملشكلة الـسيولة

 فإذا كان البنك املركزي , املستحيل أو املتعذر متى صدقت النواياءاملتوائمة باليش
أوعطاء ومـن  ًيتعامل ىف قضايا السيولة مع املصارف من خالل سعر الفائده أخذا

معدالته فإن األمور يمكن أن جتر من خـالل معـامالت تقـوم خالل حتكمه ىف 
 ومن حق البنـك املركـزي .ً فبدال من الدائنية لتكن املشاركة,عىل الربح واخلسارة
 .)٢(ح واخلسارة حسب األوضاع السائدةتعديل نسب الرب

لك يمكن للمصارف اإلسالمية بمزيد من احلـوار مـع البنـوك التجاريـة كذ
اخلـايل مـن  ل وتوسع وتعمق من استخدام آلية االيـداع املتبـادلالتقليدية أن تفع

 .)٣(الفائدة
 من الواضـح مـا يقـوم بـه .السعي احلثيث إلقامة بنك مركزي إسالمي −٦

البنك املركزي ىف النظام املرصيف التقليدي من دعم قوي ومساندة فعالـة للبنـوك 
  .عند تعرضها ملشكالت تتعلق بالسيولة التجارية

ف اإلسالمية ال تقـل حاجتهـا إىل البنـك املركـزي اإلسـالمي عـن واملصار
ً وليس األمر سهال , ودون قيام هذا البنك الكثري من العقبات.حاجة تلك البنوك

  فالبنوك اإلسالمية منترشة عىل رقعة واسعة من البالد ذات األنظمـة,قد يظن كام
                                                 

  .٣٣٣العدد , قتصاد اإلسالميالجملة ا, للبنك املركزي اإلسالميالوظيفة الرقابية , حممد أبو زيد. د) ١(
, مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول, سالميةبدائل املسعف األخري للمصارف اإل, أمحد حممد السعد. د) ٢(

 . م٢٠٠٩يونيه , ديب
 .نفس املؤمتر , بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية, هناء حممد هالل. د) ٣(
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ن يف مجلتهـا آلي حتـى ا إن املصارف اإلسـالمية هـ ثم.النقدية املختلفة واملستقلة
 األمـر يتطلـب التفكـري عرتاف بتلك الصعوبات فإنال وبرغم ا.مصارف خاصة

جياد مؤسسة مالية إسالمية متارس مع هذه املصارف عىل األقـل وظيفـة إاجلاد  يف 
نشاء مركز إلدارة السيولة املاليـة يف  هـذه إ ومما يبعث عىل األمل .املسعف األخري

 ومن الرضوري تقديم كل دعم هلذا  املركز مـن .ًرين أخريااملصارف يف دولة البح
 .أجل تفعيل جهوده لتحقيق مهامته

 فلـن يـستطيع بنـك .حتقيق املزيد من التعاون بني املـصارف اإلسـالمية −٧
 بينام تستطيع جمموعـة املـصارف املتعاونـة .بمفرده الوقوف أمام أعاصري السيولة
 حـات املطروحـة للتعامـل مـع مـشكلةقرتالالوقوف أمامها ومن هنا كـان مـن ا

نظـام  سـالمية وفـقإللسيولة املتبادلة بني املـصارف استخدام أسلوب ااالسيولة 
فيه املصارف   من خالل تأسيس صندوق مشرتك للسيولة تشارك,القرض احلسن

 وهناك العديد من صور التعاون املهمة التي يمكن وجودها بـني هـذه .اإلسالمية
ن آلفإن املتحقق فيها حتى ا  ومع ذلك . هلا الكثري من املنافعاملصارف والتي حتقق
 .دون املطلوب بكثري

 .سـتثامرية يف املـصارف اإلسـالمية الرضورة التنويع الواسع لألنشطة ا −٨
 وييـرس عـىل القـائمني عليهـا ,ألن ذلك  خيدم بصفة قوية ومبارشة قضية السيولة

يـع الواسـع لالسـتثامرات فـوق أنـه  ثـم إن التنو.القيام بمهامهم بكفـاءة و يـرس
 فـوق ,ً ما فتئت تزعم أهنا بنوك اسـتثامر أساسـايلد هذه املصارف الت مطلوب
 ملا هنالك من العديـد مـن الـصيغ االسـتثامرية املتعـددة ,فإنه ميسور ومتاح ذلك

الواقع   وملا هنالك عىل أرض, التي يقوم عليها نظام التمويل اإلسالمي,واملتنوعة
ًستثامرية التي تتطلب أحجاما هائلة ال من املزيد من املجاالت ا املعارصياإلسالم

املـصارف اإلسـالمية  وهبذا التنوع احلقيقي لالسـتثامرات تقـي .من االستثامرات
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لـك لـن   فعند ذ. وبخاصة يف جانب الفائض,شكاليات السيولةإنفسها من شبح 
  .للمزيد منها اجة بل ربام كان هناك مزيد من احل,يكون هناك فائض سيولة

ال جدال يف أن تـوفري           :  املرصفية رادالعمل اجلاد عىل تنمية وتطوير الكو −٩
الكوادر املرصفية اإلسالمية يعد من أهـم التحـديات أمـام املـصارف اإلسـالمية            

ًلك مبكـرا وتعاملـت           مع أهنـا لـو تنبهـت لـذ.رغم ميض زمن طويل عىل نشأهتا
 .عه بام يستحق من جديه لكان لدهيا اليوم القدر الكايف من هذه الكوادرم

ًلكن القائمني عليها لألسف الشديد مل يعوا ذلك جيدا وتعاملوا مـع حلـول         
 ظانني أهنـم بقـدر         , تعاملوا مع كوادر مرصفية تقليدية,سهلة لكنها رديئة الفاعلية

 وهـذا غـري        . للعمـل املـرصيف اإلسـالميمن التـدريب تـسهل إعـادة تـأهيليهم
 الوقت ذاته عىل ما بات يعـرف هبيئـات الرقابـة الـرشعية  ومعتمدين يف,صحيح

الكفيلة بتصحيح مسرية العمل املـرصيف اإلسـالمي وجعلـه عـىل جـادة الطريـق 
ً واحلق أن هذا مـسلك مل يكـن مـن البدايـة موفقـا وبغـض النظـر عـن .الرشعي

لـك ضـيع            ألن ذ,قعت فيها بعض هـذه اهليئـات عـرب املـسريةالتجاوزات التي و
عىل املصارف اإلسالمية تكوين جهازها املرصيف الفني الـذي جيمـع بـني العمـل 

 أو بعبـارة أخـر اجلهـاز الـذي جييـد عمـل الـصريفة ,املرصيف والفهم الرشعي
 .اإلسالمية

 ولن يكـون ذلـك          ,كنن األوان لتصحيح املسار بأرسع ما يمآوأعتقد أنه قد 
 ويفضل أن تكون  ,إال من خالل إنشاء معاهد علمية أكاديمية للصريفة اإلسالمية
 .حتت مظلة اجلامعات وليس حتت مظلة املصارف اإلسالمية

ن حيتــو التطــوير عــىل أوأر : ةتطــوير هيكــل املــصارف اإلســالمي −١٠
 :ناحيتني 
 هـذا  إن.ني املـصارف اإلسـالمية إجراء املزيـد مـن االنـدماجات بـ−:ًأوال

 −:هتامم للعديد من االعتبارات والتي منها الاإلجراء يستحق املزيد من ا
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ً فمـثال            . رغم التزايد املـذهل يف أعـدادها,صغر أحجام املصارف اإلسالمية

 وهـي أضـخم مؤسـسة ماليـة           ,ال تقارن أصول مؤسـسة الراجحـي بالـسعودية
 . مثل سيتي  بنك,صول بنك كبري يف أمريكاإسالمية بأ

ثم إن كرب حجم املصارف اإلسالمية جيعلهـا أكثـر قـدرة عـىل املنافـسة مـع  
 . وعىل مواجهة مشكالت  السيولة, وعىل التعاون فيام بينها,الغري

المية مـن حيـث األنـشطة التوجه اجلاد نحو تكامل املصارف اإلس −:ًوثانيا
 ومل ال توجـد مـصارف خمصـصة .مـن التامثـل والتـشابهًستثامر بدال الوجماالت ا
قطاعات اقتصادية بعينها ? إن ذلك يساعد يف تكـوين اهليكـل الـصحيح  لتمويل

 .للنظام املرصيف اإلسالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢٥ −

 ةـــمـاتــاخل
 لـسيولة ومن ثم فإن إدارة هذه ا, إن قضية السيولة من أهم القضايا املرصفية

 وجيب أن تعني إدارة املـرصف ذاهتـا هبـذه .هلي من أهم املهام واألنشطة املرصفية
 .القضية ال أن توكل العمل عليها كلية إىل إدارة فيها يطلـق عليهـا إدارة الـسيولة

  ألهنـا يف األول,فقضية السيولة أكرب من أن تتعامل معهـا كليـة إدارة يف املـرصف
 .يف املرصفواألخري هي إدارة األموال 

ًثم إن التعامل اجلاد مع تلك القضية يتطلب أوال وجود عنارص إداريـة عـىل 
 كام يتطلب العمل اجلاد عىل املزيد من تطوير البيئـة التـي ،عالية من الكفاءة درجة

 ومن ذلـك مـا طرحـه البحـث مـن مـداخل عديـدة ,خالهلا املصارف تعمل من
 .لعمـل عليهـا وليـست بـدائل متنافـسةمجلتها منظومة متكاملة ل للتطوير متثل يف

 األمـر الـذي ,ًاملتطلبات غري متوفرة بالـشكل الكـايف حاليـا والواقع أن كل تلك
ًيمثل حتديا حقيقيا أمام التعامل   .اجلاد مع مشكلة السيولة ً

 
 واهللا أعلم
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