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 الهندسةالكلمات المفتاحية: 

، متطلبةةا  اإلسةةالمية الماليةةة
إدارة السةةةةةيولة المصةةةةةرفية، 

 المصارف اإلسالمية

 الملخص 

الهندسةةة الماليةةة اإلسةةالمية لمواجهةةة تحةةديا  السةةيولة  تهةةدف هةةله الدراسةةة إلةة  محاولةةة ت  يةةل  دوا 
وللك من خالل است راض دور الهندسةة الماليةة اإلسةالمية فةي تةوفير  دوا  ماليةة بالمصارف اإلسالمية، 

ت ي بمتطلبا  إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية، وإمكانيةة إيجةاد  دوا  ماليةة تجمةن بةين المصةدا ية 
من األهداف  الشرعية والك اءة اال تصادية في إدارة السيولة، بما يحقق االلتزام بالشري ة والقانون، وينسجم

هةا واسةتنبط   التجارية ومتطلبا  السوق. تشير النتائج  إل   ن الهندسة الماليةة اإلسةالمية  ةد طةور   داءو
األدوا  التةةي يقةةوم عليهةةا سةةوق النقةةد  مجموعةةة مةةن األدوا  مةةن وا ةةن الممارسةةا  ال مليةةة، مسةةتب دة كةةل

األدوا  التقليديةة بمةةا يج لهةةا  ك ةةر  ب ةةض هيكةةل وإعةادة وعملةة  فةةي الو ة  ن سةةط علةة  تطةةوير التقليديةة،
انسجاماً من متطلبا  الشري ة، وبهلا فقد  وص  الدراسة المصارف اإلسالمية بالتركيز علة  اسةتراتيجية 

تشمل إجراءا  م ينة لوضن مبادئ توجيهية ألهداف المنتجا  الماليةة الجديةدة مةن تخطةيط سةليم  واضحة
لك طلب ال مالء، ومنتجا  المنافسين، وتوافر الموارد بما في وم صل وكامل، وفهم بيئة السوق، بما في ل

للك الموظ ين لوي الخبرة، و همية الدعم الموجط ل ريق التطوير وتشجي ط ومكافأتةط وتةوفير كةل المةوارد 
     النظامية المطلوبة.

 

 
 :المقدمة -1

يم ل نمولج الوساطة المالية المستند إل  المصةارف الركيةزة األساسةية  
التنمية في الدول الناميةة، والتةي تتصةف بمحدوديةة ك ةاءة في تمويل عمليا  

المصةةةادر التمويليةةةة البديلةةةة، ومةةةن بينهةةةا األسةةةواق الماليةةةة. ونظةةةراً ألهميةةةة 
المصةةةارف فةةةي الوسةةةاطة الماليةةةة فقةةةد  ولةةة  الخبةةةراء بهةةةا اهتمامةةةاً وعنايةةةة 
متزايدة، خاصة في ظل التغيرا  التي يشهدها اال تصةاد ال ةالمي، وفةي هةلا 

ر يمكن التمييز بين شكلين مختل ةين مةن النظةام المصةرفي همةاظ النظةام اإلطا
المصةةةرفي التقليةةةدي، والنظةةةام المصةةةرفي اإلسةةةالمي،  وت تبةةةر المصةةةارف 
اإلسةةةالمية واحةةةدة مةةةةن  هةةةم ماسسةةةا  البنيةةةةة التحتيةةةة للنظةةةام المصةةةةرفي 
اإلسالمي،  والتي تتصف بكونها ماسسا  سةري ة االبتكةار والتجديةد سةواء 

 -الخةةةةدما  -ى آليةةةةا  ال مةةةةل الةةةةداخلي تالمنتجةةةةا  التمويليةةةةةعلةةةة  مسةةةةتو
 - سةةواق ناشةةئة -التكنولوجيةةا ،  و علةة  مسةةتوى القطةةا  المةةالي تمت ةةاملين

  .2014منافسين  تبوضياف، 

وتل ةةةب المصةةةارف التقليديةةةة واإلسةةةالمية دور الوسةةةاطة الماليةةةة بةةةين 
اط  صةةةحاب ال جةةةةز و صةةةحاب ال ةةةةائض فةةةةي المةةةوارد الماليةةةةة، إال  ن نشةةةة

المصارف التقليدية يقوم عل   سةا  نظةام سة ر ال ائةدة سةواء فةي اسةتقطاب 
 موال المودعين،  و عند منح تمويال  للمست مرين، في حةين  ن المصةارف 
اإلسالمية ترتكز عل   واعد نظام المشاركة المسةتمدة مةن  سة  الم ةامال  

وال تت امةةل بال ائةةدة  خةةلاً وعطةةاء تبركبيةةط،  اإلسةةالميةالماليةةة فةةي الشةةري ة 
2014.  

وتلجةةةأ المصةةةةارف التقليديةةةة فةةةةي إدارة سةةةيولتها إلةةةة  السةةةحب علةةةة    
 ،  و Overnightالمكشةوف،  و اال تةراض بم ةدل فائةدة ولةو بليلةة واحةدة ت

 الودائةن مةااالست مار في األدوا  المالية  صيرة األجةل،  و مةن خةالل نظةام 
ه األدوا  ال يمكةةن للمصةةارف اإلسةةالمية اسةةت مالها بةةين المصةةارف، وهةةل

لكونها  دوا  غير متوافقة من الشري ة، فجمين األدوا  الموجودة في سوق 
النقد التقليدي مبنية علة  القةروض ب ائةدة، والمصةارف اإلسةالمية باعتبارهةا 
 وسيطاً مالياً تحتاج إل   دوا  تمكنها من است مال السيولة ال ائضة بصورة 

 

           تط وآلجال  صيرة،  و االست ادة من دعم ماسسةا  ماليةة  خةرى لتسةت يدما
بةةدورها مةةن السةةيولة المتةةوفرة لةةديها، كمةةا تحتةةاج  يضةةاً ألدوا  تمكنهةةا مةةن 
مواجهة ال جز اللي تت رض لط   نةاء ت املهةا مةن ال مةالء، لةلا فهةي بحاجةة 

وجةود فةائض  و فةي إل   دوا  ت ينهةا علة  إدارة السةيولة، سةواء فةي حالةة 
حالةةة وجةةود عجةةةز، وإن مةةن  هةةم متطلبةةةا  إدارة السةةيولة فةةي المصةةةارف 
اإلسةةالمية هةةو تةةوافر سةةوق النقةةد اإلسةةالمي، بةةأدوا  متوافقةةة مةةن الشةةري ة 

  .2014من إدارة سيولتها تلحساسنة، وشياد،  اإلسالميةتمكن المصارف 

جةةةل وبةةةالنظر إلةةة  الةةةنقف الواضةةةح فةةةي األدوا  الماليةةةة  صةةةيرة األ
تالمتوافقة من الشري ة ،  والتةي يمكةن االسةت ادة منهةا بشةكل مباشةرة إلدارة 
السةةيولة فةةي المصةةارف اإلسةةالمية، خاصةةة   نةةاء تةةراكم  صةةول ضةةخمة فةةي 
الةةلمم المدينةةة وتمويةةل االسةةت مارا ، ممةةا يج ةةل ال ائةةد علةة  هةةله األصةةول 
 يتنةةةا ف باسةةةتمرار بسةةةبب صةةة وبة تةةةدوير وتسةةةييل هةةةله األصةةةول إلعةةةادة
اسةةةتخدامها اسةةةتجابة لحاجةةةة ال مةةةالء المتزايةةةدة مةةةن المنتجةةةا  والخةةةدما  
المصرفية، للا كان التحدي األكبر للمصارف اإلسالمية هةو ابتكةار وتطةوير 
 دوا  ماليةةة تخةةدم  غةةراض إدارة السةةيولة والمخةةاطر والربحيةةة فيهةةا، ومةةن 
ن هنةةا بةةرز  الحاجةةة إلةة  إيجةةاد تقنيةةا  و دوا  مبتكةةرة تت ةةق وتنسةةجم مةة

األحكةةام الشةةري ة ،  و تطةةوير الموجةةود منهةةا لكةةي تحةةاكي ب ةةض األدوا  
التقليديةةة التةةي تسةةتطين مةةن خاللهةةا اسةةت مار وتوظيةةف ال ةةائض مةةن  موالهةةا،  
وإمكانيةةة تسةةييلها بأ ةةل تكل ةةة ممكنةةة، وبالتةةالي الوصةةول إلةة  اسةةتراتيجيا  

 . 2010تبراضية،  الماسسا فاعلة لمشكال  إدارة السيولة بهله 

ولهلا ي د موضو   دوا  الهندسة الماليةة اإلسةالمية مةن الموضةوعا  
التي تحتاج إل  تناول عميق، الرتباطط بشكل مباشر بسبب وجةود الماسسةة 
المصرفية اإلسالمية في حةد لاتةط، فبةدون وجةود حةزم متكاملةة مةن األدوا  
 والخدما  التي يتم تطويرها علة   سةا  الحاجةا  ال  ليةة للسةوق، ال يمكةن
لهةةةله الماسسةةةا   ن تواصةةةل تقةةةديم خةةةدماتها ب  اليةةةة تكري ةةةار، ولكحةةةل، 

2018 . 
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 مشكلة الدراسة: -2

، للسةيولة إدارتهةا فةي مةن المشةكال   ديةدال المصارف اإلسالمية ت اني
 األدوا  تةةوفر عةةدم بسةةبب والربحيةةة، السةةيولة بةةين مةةةءالموا و ةةدرتها علةة 

 اإلسةالمية، الشةري ة مةن تتماشة  والتي السيولةظ عالية األجل  صيرة المالية
 ،فيهةةا األداء وم ةةدال  التكل ةةة ك ةةاءة مسةةتويا  تةةدني فةةي سةةبب الةةلي األمةةر
 هةدف لتحقيق  داة واعتبارها القصير المدى في السيولة إدارة ألهمية ونتيجة
 عةةام بشةةكل اإلسةالمية الماليةةة الماسسةا  علةة  الطويةةل، المةدى فةةي الربحيةة

 ب ةةين السةةيولة إدارة  هميةةة تأخةةل  ن خةةاف، بشةةكل اإلسةةالمية والمصةةارف
 المنافسةةةة علةةة  و ةةدرتها السةةةو ية  يمتهةةةا علةة    ةةةر مةةةن لهةةا لمةةةا االعتبةةار،

 إلةة  يـةةـادي القصةةير األجةةل فةي بنجةةا  السةةيولة فةةادارة والنمةةو، واالسةتمرار
  .2019 ،الكورت السو ية القيمة وت ظيم الطويل األجل في الربحية تحقيق

اإلسةالمية تسة   مةن خةالل دور الهندسةة الماليةة وعليط فان المصارف 
اإلسةةالمية إلةة  ابتكةةار منتجةةا  و دوا   صةةيرة األجةةل ت ةةي بمتطلبةةا  إدارة 
السيولة، حيث تهدف عمليا  التطوير إل  إيجاد  دوا  متوافقة من الشةري ة 
تمكنهةا مةن التصةدي تولةةو بشةكل جزئةي  لمشةةكال  حةاال  ضةغط وفةةائض 

هنةةا يمكةةن تلخةةيف مشةةكلة الدراسةةة فةةي التسةةاال السةةيولة المصةةرفية، ومةةن 
 التالي:

هةةةل تةةةوفر الهندسةةةة الماليةةةة اإلسةةةالمية  دوا  متوافقةةةة مةةةن الشةةةري ة تلبةةةي 
 متطلبا  إدارة السيولة بالمصارف اإلسالمية؟ 

 فرضية الدراسة: -3

مجموعةةةةة مةةةةن ال قةةةةود الشةةةةرعية  ميةالسةةةةإلا الماليةةةةة الهندسةةةةة تةةةةوفر
مها فةةي عمليةةا  التمويةةل  صةةير األجةةل والمنتجةةا  المهيكلةةة يمكةةن اسةةتخدا

، بحيةث تسةمح هةله األدوا  السةيولة دارةوعمليةا  إ المتوافق مةن الشةري ة،
 التةي األطةراف إلة  فةائض لةديها يتةوفر التةي األطةراف مةن موالألا نقلمن 
 للةك علة  وبناء،  2014  اضي،ت عالية  اءةبك موالاأل في عجز من ت اني

 :اآلتي النحو عل  الدراسة صياغة فرضية تم 

تم ةل الهندسةة الماليةة اسةتراتيجية فاعلةةة إليجةاد  دوا  متوافقةة مةن الشةةري ة 
 تلبي متطلبا  إدارة السيولة بالمصارف اإلسالمية.

 هداف الدراسة:أ -4

تهةةةدف هةةةله الدراسةةةة إلةةة  ت  يةةةل  دوا  الهندسةةةة الماليةةةة اإلسةةةالمية 
وللك باالستناد إلة  مشةكلة  ،لمواجهة تحديا  السيولة بالمصارف اإلسالمية

 الدراسة، وعل  للك فان  هداف الدراسة تتم ل فيما يلي:

  است راض مجموعة من األدوا  المهيكلة والتي توفرهةا الهندسةة الماليةة
اإلسةةالمية والتةةي يمكةةن  ن ت ةةي بمتطلبةةا  إدارة السةةيولة فةةي المصةةارف 

 اإلسالمية.

  الماليةة الهندسة دوا   لت  يتقديم مجموعة من التوصيا  والقيود حول 
 .اإلسالمية بالمصارف السيولة إدارةضمن عمليا   اإلسالمية

 الدراسة: أهمية -5

بةةدور  يُ نةة  الةةلي ن سةةط، الموضةةو   هميةةة مةةن الدراسةةة  هميةةة تنبةةن
الهندسة المالية اإلسالمية في توفير  دوا  مالية  صيرة األجل تمتوافقةة مةن 

 يتو ةن وبالتةالي ،المصةارف اإلسةالمية فةي السةيولة الشري ة  ت ي بمتطلبةا 
بمجةةال  المهتمةةين لكةةل والم لومةةا  والةةراى ب ةةض الدراسةةة هةةله تقةةدم  ن

 التن يليةةة القةةرارا  متخةةلي يضةةاً لو االبتكةةار والتطةةوير المةةالي اإلسةةالمي، 
والمنتجةا  المهيكلةة ألغةراض  بالمصةارف اإلسةالمية حةول طبي ةة األدوا 

هيكلةة المنتجةا  الماليةة المختل ةة طريقةة ل م إضةافياكتساب فهةسوق النقد، و
صةياغة وتن يةل منهجيةة وإطةار عمةل  ، وكي يةوفقًا للشري ة ومتطلبا  ال مل

 إدارة  دوا  سوق النقةد بمةا ي ةي بمتطلبةا تطوير ل ظ ائم عل  الشري ة سليم
  هميةةة الدراسةةة هةةله علةة  يضةة ي ممةةا اإلسةةالمية، المصةةارف فةةي السةةيولة
 .خاصة

 

 الدراسة:منهجية  -6

 المشةةكلة عةةن الحقةةائق تةةوفيرفةةي  الوصةة ي المةةنهج علةة  الدراسةةة ت تمةةد
في إيجةاد  اإلسالمية المالية الهندسة دور است راضوللك من خالل  البح ية،

، اإلسةةةةالمية المصةةةةارف فةةةةي السةةةةيولة إدارة بمتطلبةةةةا  ت ةةةةي دوا  ماليةةةةة 
دارة  دوا  التمويةةةل اإلسةةةالمي المسةةةتخدمة فةةةي إ الت ةةةرف علةةة  وإمكانيةةةة
 السيولة. 

 الدراسات السابقة: -7

هنةةاك ال ديةةد مةةن الدراسةةا  السةةابقة التةةي تناولةة  دور الهندسةةة الماليةةة 
اإلسةالمية فةي مجةال االبتكةار والتطةوير المةالي، وتصةنف األدبيةا  فةي هةةلا 
المجةةال بشةةكل عةةةام إلةة  حقلةةةين رئيسةةيين، حيةةث يتنةةةاول الحقةةل األول مةةةن 

ن ال قود الشرعية التةي تسةتند إلة  الدراسا  است راض وتطوير مجموعة م
سوق السلن والخدما ،  ما الحقل ال ةاني مةن الدراسةا  فيركةز علة  تطةوير 
مجموعةةة مةةن األدوا  الماليةةة المهيكلةةة بمةةا يتوافةةق مةةن الشةةري ة سةةواء مةةن 
خالل التكييف  و االبتكةار.  وتماشةياً مةن  هةداف الدراسةة فةان الجةزء التةالي 

تناولةة  دور الهندسةةة الماليةةة اإلسةةالمية فةةي  يسةةت رض  هةةم الدراسةةا  التةةي
 تطوير  دوا  مالية ت ي بمتطلبا  إدارة السيولة، ومنها ما يلي:

األدوا  التةي تسةتخدمها  بيةانالتي هةدف  إلة   (2010)براضية  دراسة   •

مةة ءو مصارف التقليديةة فةي إدارة سةيولتها واسةت ماراتها، وم رفةة مةدى مالال
األساسةية  المبةادئوتسةليط الضةوء علة   ،اإلسالميةهله األدوا  للمصارف 

لتوضةةيح  المةةنهج الوصةة ي التحليلةةي الدراسةةة. اسةةتخدم  ل مليةةة التصةةكيك
وتوصةةل  إلةة  ، مصةةارفالمختلةةف ال ناصةةر المرتبطةةة بةةادارة السةةيولة فةةي 

ضةةةرورة اتبةةةا  اسةةةتراتيجية ف الةةةة وشةةةاملة إلدارة السةةةيولة، وال مةةةل علةةة  
ول األدوا  الماليةة المتوافقةةة مةةن الشةةري ة حتةة  تطةوير السةةوق ال انويةةة لتةةدا

يمكةن االسةت ادة مةن سةيولتها عنةةد الحاجةة، وتو يةق الت ةاون بةين الماسسةةا  
الماليةةةة فةةةي مجةةةال إدارة السةةةيولة، ولتسةةةوية ب ةةةض الم ةةةامال  بينهةةةا، كمةةةا 

سةوف يةةن ك  إيجابيةةا علةة   صةةكوكسةةوق ال شةار  الدراسةةة إلةة   ن ت  يةل 
 تةةةداول مةةةن عمليةةةا  االسةةةت ادة مةةةن حيةةةث ميةلماسسةةةا  الماليةةةة اإلسةةةالا

 ومن تم زيادة درجة سيولتها. المنتجا  المتوافقة من الشري ة اإلسالمية

التةةةي هةةةدف  إلةةة  تطةةةوير ب ةةةض  (2014) ودراسةةةة لحساسةةةنة وشةةةياد   •

المنتجا  التمويلية الجديدة إلدارة السيولة في المصةارف مةن خةالل التجربةة 
  12الماليزيةةة، و امةة  بتحليةةل المنتجةةا  المتداولةةة فةةي سةةوق النقةةد وعةةدد ت

منتجاً تستند إل   نوا  مختل ة من ال قود، و شار  النتائج إل   ن ال ديد مةن 
لة في سةوق النقةد الماليزيةة مبنيةة علة  عقةود شةرعية األدوا  المالية المتداو

محل خالف بين ال قهاء، وعليط فقد  وص  الدراسة بضرورة تطةوير هيكلةة 
المنتجةةا  المتداولةةة فةةي سةةوق النقةةد بماليزيةةا لم الجةةة مختلةةف اإلشةةكاليا  
الشةةرعية التةةي ت ةةاني منهةةا والوصةةول إلةة  منتجةةا   ك ةةر تطابقةةا مةةن  حكةةام 

 الشري ة.

 الماليةةة الهندسةةة دور  والتةةي تناولةة  2014ول ةةال) ) راسةةة سةة د ود   •

 المركبةةةة الماليةةةة ال قةةةودت إسةةةالمية ماليةةةة منتجةةةا  ابتكةةةار فةةةي اإلسةةةالمية
 ً وهةدف  إلة  تطةةوير وابتكةار منتجةا  ماليةةة متوافقةة مةن الشةةري ة  ، نمولجةا

 تستطين مواكبة النمو المتسار  في الصناعة المالية اإلسةالمية و درتةط علة 
تلبيةةة االحتياجةةا  الماليةةة المتنوعةةة والمتجةةددة بةةالتركيز علةة  ال قةةود الماليةةة 
المركبة، ومزايا تطبيقها في الماسسا  المالية اإلسالمية و هم األسة  التةي 
تقةةوم عليهةةا. اعتمةةد  الدراسةةة علةة  المةةنهج التحليلةةي الوصةة ي، و شةةار  

وفير منتجةةا  ماليةةة النتةةائج إلةة   ن الهندسةةة الماليةةة اإلسةةالمية تسةةاعد فةةي تةة
مركبة تستطين من خاللها الماسسا  مواجهة مختلف األزما ، كما  ن  هم 
ميةةةزة لهةةةله المنتجةةةا  هةةةي  نهةةةا تجمةةةن بةةةين المصةةةدا ية الشةةةرعية والك ةةةاءة 
اال تصةةادية، و يضةةا توصةةل  النتةةائج إلةة   ن ال قةةود الماليةةة المركبةةة نتةةاج  

قةدين مخال ةةاً لةنف شةةرعي، التحةاد عقةدين  و  ك ةةر بشةرط  ال يكةةون  حةد ال 
حيث ت تبر ال قود المالية المركبة مةن  هةم األدوا  التةي تسةتخدمها الهندسةة 

 المالية اإلسالمية في التحوط من المخاطر.

عةةةةرض  هةةةم الم ةةةاهيم المت لقةةةةة  (2015وتناولةةةت دراسةةةة المشةةةر  )   •

بالسيولة المصةرفية بشةكل عةام، ومشةكلة السةيولة فةي المصةارف اإلسةالمية 
شةةكل خةةاف، اعتمةةد  الدراسةةة علةة  المةةنهج الوصةة ي التحليلةةي و سةةلوب ب

دراسةة الحالةةة ب ةةرض مجموعةة مةةن األدوا  الماليةةة التةي تةةم تطويرهةةا مةةن 
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خالل الممارسا  بمصةرف دبةي اإلسةالمي،  و شةار  النتةائج  بةأن الحاجةة 
 صةةبح  ملحةةة لتطةةوير  دوا  ماليةةة إسةةالمية ت مةةل مةةن خاللهةةا المصةةارف 

ة بةةين مواردهةةا  صةةيرة األجةةل و هةةدافها االسةةت مارية طويلةةة علةة  المواءمةة
األجل، وضرورة ال مل عل   يام سوق نقدية إسالميةظ نظرا لمةا تةوفره مةن 
حلةةول فةةي سةةد احتياجةةا  المصةةارف اإلسةةالمية مةةن التمويةةل  صةةير األجةةل، 
كما  شار  إل   همية المساهمة في تمويةل مجةال البحةث والتطةوير، والةلي 

تكةةار  دوا  ماليةةة جديةةدة علةة  مسةةتوى المصةةارف  و السةةوق ي مةةل علةة  اب
المةةةالي، وضةةةرورة  يةةةام سةةةوق ماليةةةة إسةةةالمية باعتبةةةار  ن اإلسةةةرا  فةةةي 
تطويرهةةا ي تبةةر ضةةرورة ملحةةة لتةةوفير البةةديل اإلسةةالمي للم ةةامال  الماليةةة 

 الربوية.

للو ةةةوف علةةة  دور الهندسةةةة الماليةةةة  (2015وجةةةادت دراسةةةة جةةةود  )   •

اإلسةةالمية فةةي تطةةوير عمةةل المصةةارف اإلسةةالمية تدراسةةة حالةةة ماليزيةةا . 
اسةةةتخدم  الدراسةةةة المةةةنهج التحليلةةةي الوصةةة ي، و شةةةار  النتةةةائج إلةةة   ن 

 عةن متميزة مالية منتجا  إل  لوصولاستطاع  ا ميةالسإلا المالية الهندسة
  وجود اهتمام كبير من  بل المت ةاملين فةي ، كما  شار  إلالتقليدية نظيرتها

علة  إصةدار  ال مةل شةجنالسوق المالية الماليزية بمنتجا  الصكوك،  ممةا ي
 الماليةةةة الهندسةةةة بمنتجةةةا  سةةةت مارالوا التمويةةةل حجةةةم وزيةةةادةكوك، الصةةة

، كمةةا المسةةت مرين  بةةل مةةن بقبةةول كبيةةر ظةة تح  صةةبح  التةةي مية،السةةإلا
 وتطةوير مرا بةة علة  ت مةل ر ابيةة هيئةا  وجةودتوصل  النتائج  يضا إلة  

 يقلةل شةرعية  و تقليديةة انة ك سةواء السةوق، فةي ميةالسةإلا الماليةة دوا ألا
 .الماليةال غرا   وجود من

 إلدارة نمةةولج إلةة  ا تةةرا  Dalal et al., (2018)دراسةةة وهةةدفت    •

 المسةتدامة متطلبا  التنمية من ، يتالءماإلسالمية المالية بالماسسا  السيولة
 المحتةوى فةي تحليةل استكشةافية عبةر منهجيةة المالي، وباستخدام واالستقرار

 لا  الشةةةرعية والم ةةةاهيم ال انويةةة البيانةةةا  وت سةةةير وتحديةةد البيانةةةا  جمةةن
 وهةةو ،المقيةةد غيةةر األخضةةر االسةةت مار صةةندوقل نمةةولجتطةةوير  ، تةةمالصةةلة
 حالةةب حةف   نمةولجال تطةوير وتةم  ، 3تبةازل  متطلبةا  من متسق نمولج
فةةي  المةةالي البتكةةارا وتشةةير النتةةائج إلةة   هميةةة  .المتجةةددة الطا ةةة مةةن م ينةةة
 ت زيةز المسةتدامة، وبالتةالي التنميةة و هةداف ،المةالي االستقرار منل ك تلبية
 األطةةر  هميةةة علةة  الضةةوء النمةةولج يسةةلط كمةةا. اإلسةةالمي التمويةةل مهمةةة

 لةةةادوا  المسةةةت مرين وجالبيةةةة السةةةيولة إدارة لت زيةةةز والماليةةةة التنظيميةةةة
   .الخضراء المالية

التةةي  (2019دراسةةة الكةةور )ومةةا الدراسةةات المهمةةة فةةي هةة ا المجةةا     •
إلة  محاولةة الت ةرف علة  مةدى وجةود  دوا  ماليةة ال تت ةارض مةن هدف  

مةة بةين السةيولة والربحيةة، وعلة  مةدى وجةود ء حكام الشةري ة تصةلح للموا
ال تت ارض من الشةري ة ولا  عوائةد خاليةة مةن  دوا  مالية  صيرة األجل 

اسةةةتخدم  المخةةةاطر، تصةةةلح لتكةةةوين محةةةافظ اسةةةت مارية إلدارة السةةةيولة. 
و شةةار  نتةةائج الدراسةةة إلةة  صةةكوك الدراسةةة المةةنهج الوصةة ي التحليلةةي، 

مةةة بةةين السةةيولة والربحيةةة، وللةةك ءاالسةةت مار تصةةلح إلدارة السةةيولة والموا
جةةوز تةةداولهاظ  و تلةةـك التةةي ال يجةةوز تةةداولها لكافةةة  نةةوا  الصةةكوك التةةي ي

ولكنهةا لا  آجةال   ةل مةن سةنة. كمةا توصةل  الدراسةة إلة  إمكانيةة تصةةميم 
من المخاطر، كصةكوك السةلم  وهيكلة صكوك است مار لا  م دل عائد خال  

وصةةكوك  ، صةةيرة األجةةل، وصةةكوك المرابحةةة  صةةيرة األجةةل بشةةكل عةةام
 التةةةي تصةةةلح إلدارة السةةةيولة ضةةةمن خةةةاف،المرابحةةةة االسةةةتيرادية بشةةةكل 

 صناعة المالية اإلسالمية.

 تطبيقةةةا التةةةي هةةةدف  إلةةة  اسةةةتخدام  (2020وأخيةةةرار دراسةةةة مةةةداني )   •

 الشةةري ة  حكةةام مةةن متوافقةةة ماليةةة  داة وابتكةةار تصةةميم فةةي الماليةةة الهندسةةة
 مسةةةتويا  تنظةةيم مةةن السةة ودي ال ربةةةي النقةةد ماسسةةة تمكةةن ، اإلسةةالمية
 ،  الخزينةة وسةندا  ا  لونت التقليدية المالية لاداة كبديل السوق في السيولة

 .اإلسالمية بالبنوك عال تط في دوره  داء من تمكنط التي األدوا  واستكمال

 فةي كةأداة استخدامها يمكن التي الحكومية الصكوك في األداة هله تتم ل
 نقديةةة سياسةةة إطةةار فةةي التضةةخم علةة  للسةةيطرة الم توحةةة السةةوق عمليةةا 
تالسةةةلم، اإلجةةةارة،  الحكوميةةة الصةةةكوك  ن إلةةة  النتةةائج و شةةةار  ،إسةةالمية
وتصةلح  ،الم توحةة السةوق عمليةا  فةي   اليةةالو مرونةبال تتميز المشاركة 
 االعتمةةاد و ن ،ةالحكوميةة والسةةندا   لونةةا  الخزانةةة عةةن بةةديالً ألن تكةةون 

 لا  ماليةة  داة يكةون  ن يمكةن  األجل  صيرة حكومية صكوك إصدار ل ع

 م الجةةة فةةي السةةتخدامها اإلسةةالمية للمصةةارف البينيةةة للسةةوق عاليةةة جةةودة
  دا بوصة ها الصةكوك هةله واسةتخدام األجل،  صيرة النقدية السيولة فوائض

  كبةةةر دور وإعطةةةاء اإلسةةةالمي، النقةةةد سةةةوق إنشةةةاء فكةةةرة إلنجةةةا  مهمةةةة ة
 الحكوميةةة لالحتياجةةا  الةةالزم التمويةةل لتةةوفير اإلسةةالمية الماليةةة للماسسةةا 

 .األجل  صيرة

 اإلطار النظر  للدارسة: -8

 الهندسة المالية اإلسالمية: 8-1

 المبةادئ إسةالمي منظةور مةن المنتجا  وتطوير المالية الهندسة تتجاوز
 الماليةةة الهندسةةة عليهةةا تُبنةة  التةةي المبةةادئ إن ، التقليةةدي للتمويةةل األساسةةية
اإلسةالمية،  الشةري ة ت ةاليم فةي ب مةق متجةلرة المنتجةا  وتطوير اإلسالمية
 علةة  وبالتةةالي فهةةي  صةةول ال قةةط،  مبةةادئ  حكةةام الخصةةوف وجةةط وعلةة 
والةلي يتةأ ر بدرجةة كبيةرة بتحقيةق المكاسةب  التقليةدي التمويةل  واعةد عك 

 الماليةةة الهندسةة وممارسةة نظريةة وعليةةط فةان علة  حسةاب بقيةة األطةراف، 
 نهجمال هلا ي رض وعدالة، شمولية ر ك  تكون المنتجا  وتطوير اإلسالمية

 يسةت يد  ن يجب دنيوي مالي نشاط هي المنتجا  وتطوير المالية الهندسة  ن
 تطةويره ويةتم النيةة حسةن إلة  يسةتند وعنةدما، المصةلحة  صةحاب جمين منط
 .ةعبادة محدود فهو ،و هدافها للشري ة وفقًا

 التةةةي األنشةةةطة مجموعةةةة :بأنهةةةا اإلسةةةالمية الماليةةةة الهندسةةةة وت ةةةرف
 وال مليةةةا  األدوا  مةةةن لكةةةل والتن يةةةل والتطةةةوير التصةةةميم عمليةةةة تتضةةةمن
 وكةل ،التمويةل لمشةاكل إبداعيةة حلةول صةياغة إلة  إضةافة المبتكةرة، المالية
 الت ريةف وهةلا  2014 ول ةالم، سة ديت الحنيةف الشةر  توجيهةا  في للك

 جديةةدة ماليةة  دوا  ابتكةارو  تتضةةمن اإلسةالمية الماليةة الهندسةةة  ن إلة  يشةير
 التمويليةة، لةددارة جديةدة حلةول ابتكةار و يضا جديدة، تمويلية آليا  وابتكار
 تالئةم م ينةة لمشةارين تمويليةة صةي  إعداد  و الديون،  و السيولة إدارة :م ل

 المشةةار االبتكةةارا  تكةةون  ن إلةة  باإلضةةافة بالمشةةرو ، المحيطةةة الظةةروف
 للشةر  موافقةة التمويليةة ال مليةا   و الماليةة األدوا  فةي سةواء سةابقا، إليها
 بالمصةدا ية تتميةز  ي ال قهيةة، االختالفةا  عةن ممكن  در بأكبر االبت اد من

  .2012  ندوز،ت الشرعية

 للهندسةة مبةادئ  رب ةة هنةاكإل   ن  ,Al-Suwailem  1996ت ويشير
 مبةةةد  فةةةي الهةةةدف مبةةةادئ، وتتم ةةةل منهجيةةةةالو هةةةدافاأل تجمةةةن بةةةين الماليةةة
 ومبةد ، القبةول مبةد إلة   المنهجية مبادئتشير  بينماظ التكامل ومبد  ،التوازن
 متكرر بشكل جديدة منتجا  تطوير إل  المالية الماسسا  تحتاج. واالتساق
 حيةةةاة دورة فةةةي التغييةةةرا  بسةةةبب  و ،السةةةوق تطةةةورا  مواكبةةةة  جةةةل مةةةن

حياتهةا،  في المراحل من مما لة بمجموعا  المنتجا  م ظم منتجاتها، وتمر
ف ت بةةأربن مراحةةل  المنةةتج دورة مراحةةل ,.Urban et al  1987وي ةةر 

مرحلةةة و النضةةج،مرحلةةة و ،نمةةوال اإلطةةالق، ومحلةةة رئيسةةية، هةةي: مرحلةةة
 للمصةةةارف الماليةةة األدوا  فةةي المسةةتدام النمةةةو ضةةمان ي تمةةداالنحةةدار، و
 جديةةدة منتجةا  وإطةالق تطةةوير علة   ةدرتها علة  كبيةةر حةد إلة  اإلسةالمية
 .ل مالئها حقيقية مضافة  يمة لا  فريدة فوائد تقدم  ن يمكن ومت و ة

 :اإلسالمية المصارف في المنتجات تطوير أساليب 8-2

 تطةوير فةي اإلسةالمية المصةارف اعليهة تسير التي الطريقة تقسيم يمكن
 وهةو، ال كسةية الماليةة الهندسة  سلوب: األول المنهج، منهجين إل  منتجاتها

 ال الميةة، المالية األسواق في ف ليا الموجودة التقليدية المنتجا  منهجية تبا ا
 اإلسةالمية، للشةري ة تطبيقةا و  ربهةا المنتجةا  وآمةن  فضل اختيار يتم حيث
 حةال هةو وهلا. اإلسالمية الشري ة مبادئ وفق وتكيي ها هيكلتها إعادة يتم  م

 واالبتكةةةار بحةةةثال مهمةةةة عةةةن تخلةةة  التةةةي اإلسةةةالمية الماليةةةة الماسسةةةا 
 مزايةا المةنهج ولهةلا .هيكلتهةا وإعةادة الغيةر  فكةار با تبةا  واكت ة  واإلبدا 
 واسةةتخدام تكل ةةة، وبأ ةةل المنتجةةا  تطةةوير وسةةرعة سةةهولة : برزهةةا جيةةدة

 وفةةي التسةةويق،  و للتجربةةة تحتةةاج فةةال األسةةواق فةةي ف ليًةةا موجةةودة منتجةةا 
 مةةن اإلسةةالمي اال تصةةاد ت ريةة  : برزهةةا ،جةةًدا ك يةةرة   سةةلبيا  لهةةا المقابةةل
 للت كيةةر ت طيةةل وهةةلا التقليةةدي، لال تصةةاد مطةةابق ا تصةةاد وإيجةةاد محتةةواه
 ال كةرة ا تبةا   ةم اآلخةرون بةط ي كر ما عل  واالعتماد واالبتكار، والتطوير
   .2021، ال ي يت إسالميًا هيكلتها وإعادة
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 ي نةةي اإلبداعيةةة، وهةةو الماليةةة الهندسةةة أسةةلوبب ال ةةاني المةةنهج ويتحةةدد
 جديةدة، منتجةا  إليجةاد سةواء والمتاب ةة والتن يةل واالبتكةار والدراسة البحث
 تطةوير إعةادة  و جديةدة، وتمويلية مالية وصي  وآليا  جديدة، مالية و دوا 

 األسةواق عةالم فةي الدائمةة والتغيةرا  يتناسةب لكةي السةوق في مطبق هو ما
  .2021، ال ي يت اإلسالمية المالية

وعليط، فقد  صبح التطور واالبتكار فةي المنتجةا  المصةرفية واألدوا  
الماليةة ضةرورة ملحةةة للمصةارف، غيةر  ن التحةةدي األكبةر لهةله المصةةارف 
هو كي ية ابتكار وتطوير  دوا  مالية إسةالمية تخةدم  غةراض إدارة السةيولة 

 الماليةة دسةةوالمخاطر والربحية لكي تحةاكي ب ةض األدوا  التقليديةة، فالهن

 الشةرعية المصةدا ية بةين تجمةن ماليةة  دوا  إيجةاد إلة  تهةدف اإلسةالمية

 إسةالمية، كونهةا فةي األسا  هي الشرعية المصدا يةة، فاال تصادي والك اءة

 االحتياجةا  تلبيةة علة   ةدرتها فةي األسةا  هةي اال تصةادية والك ةاءة

 التقليدية.  األدوا  ومنافسة اال تصادية

 موافقةة اإلسةالميةدوا  الماليةة األ تكةون  ن الشةرعية المصدا ية ت نيو
 دوا أل ينبغةي ظ فت نةي  نةطاال تصةادية لك ةاءة،  مةا اممكةن  در بأكبر للشر 

 مقارنةةةة عاليةةةة ا تصةةةادية ك ةةةاءة لا  تكةةةون  ن اإلسةةةالمية الماليةةةة الهندسةةةة
 اال تصةادية اآل ةار زيةادة فةي المسةاعدة تتجنةب و ن التقليدية المالية دوا باأل

 االسةت مارية ال ةرف توسةين طريةق عةن اال تصةادية الك ةاءة زيادة، والسلبية
 تكةةةاليف وتخ ةةةيض الم ةةةامال  تكةةةاليف وتخ ةةةيض المخةةةاطر مشةةةاركة فةةةي

 الخاصةةةيتين، فوالسمسةةةرة الوسةةةاطة وعمةةةوال  الم لومةةةا  علةةة  الحصةةةول
 عةن من زلتين ليستا اال تصادية، والك اءة الشرعية المصدا ية: إليهما المشار

 اال تصةةادية الك ةةاءة عةةن البحةةث  ن نجةةد الحةةاال  غالةةب فةةي بةةل ظب ضةةهما
  . 2012ح ت ندوز، صحي وال ك  مصدا ية،  ك ر حلول إل  يادي

 :ومتطلبات إدارة السيولة اإلسالمية المصارف 8-3

 فةةي السةةيولة إلدارة القنةةوا   هةةم  حةةد اإلسةةالمي المةةالي السةةوق ي تبةةر
 اإلسةالمية، المصةارف بةين مةا النقةد سوق خالل من اإلسالمي المالي النظام
 فةةةي اإلسةةةالمي المةةةال ر   لسةةةوق المحةةةوري الجانةةةب السةةةيولة إدارة وت ةةةد
 بقةةاء ضةةمان ألجةةل المسةةلما   هةةم مةةن واحةةدة ألنهةةا وللةةك القصةةير، المةةدى

 تسةاعد  ن المتو ةن ومةن الطويةل، المةدى علة  اإلسةالمية الماليةة الماسسا 
 نحةةو علةة  التمويةةل متطلبةةا  تلبيةةة علةة  اإلسةةالمية المصةةارف السةةوق هةةله
 بةةةةين النقةةةةد بسةةةةوق تت لةةةةق التةةةةي التوجيهيةةةةة المبةةةةادئ  مةةةةا .وف ةةةةال يجةةةةابيإ

 المصةرفت ماليزيةا نيجةارا مصةرف طةرف من إصدارها تم فقد المصارف،
 وصةةحيح، الئةةق نحةةو علةة  السةوق نشةةأة تسةةهيل بهةةدف  المةةاليزي المركةزي

 ال جةز صةاحبة والمصةارف ال ةائض صةاحبة المصةارف بةين الت ةاوض ويتم
 المةة ونظةةرا   .2014 وشةةياد، لحساسةةنةت الةةربح فةةي المشةةاركة نسةةبة علةة 

 األدوا  مةةن متنوعةةة بتشةةكيلة االحت ةةاظ مةةن اإلسةةالمية المصةةارف تحتاجةةط
نسةت رض فيمةا  ،سةيولتها فةي وال ةائض ال جةز إدارة مةن تمكنهةا التي المالية

والتةي يمكةن  ن ت ةي بمتطلبةا  إدارة السةيولة فةي  يلي مجموعة من األدوا 
 المصارف اإلسالمية، عل  النحو التالي:

 االستثمار الحكومي إصدارات 

ألحةةةد ابتكةةةارا  الهندسةةةة  تم ةةةل إصةةةدارا  االسةةةت مار الحكةةةومي م ةةةاالً 
ً ماليزيةابدولةة  التةي طبقة و الماليةة شةهادا  "باسةم  ، وكةان يشةار إليهةا سةابقا

الحكةومي ألول مةرة  و د دشةن  إصةدارا  االسةت مار "،االست مار الحكومي
تةةوفير تسةةهيال   وكةةان الغةةرض مةةن هةةله األداة الماليةةة  ، 1983عةةامتفةةي 

 ، مةةن السةةيولة متوافقةةة مةةن الشةةري ة للمصةةارف اإلسةةالمية لتلبيةةة احتياجاتهةةا
 إصةةدارا و ةد تضةةمن  ةرار االسةةت مار الحكةومي تماليزيةةا  الخةاف بتنظةةيم 

تسةةتند إلةة   و ن ، ك ةةر و  ، سةةنة فتةةرة تسةةتحق ب ةةد ن  ةالحكوميةة االسةةت مار
 شةةهادا  إصةةدارا  تةةم و ةةد كوبونةةا  ال وائةةد،  مةةن بةةدالً  توزي ةةا  األربةةا 

ً  البدايةة فةي الحكوميةة االست مار  تةداول يُقي ةد الةلي الحسةن القةرض لمبةد  وفقةا
 إلةة  تحتةةاج التةةي الماليةةة فالماسسةةا  ال ةةانوي، وعليةةط السةةوق فةةي الشةةهادا 
  بةل حتة  المركةزي المصةرف إل  الشهادا  هله بين ت يد عليها  ن السيولة

 يةتم تحديةدها والتةي األربةا ، مةن حصةتها عل  الحصول  م ومن استحقا ها،
ً  االستحقاق، عند   .ISRA,2011ت وهي غير محددة مسبقا

 

 ال ا)  االستثمار شهادات 

 جميةةةن علةةة  حصةةةيلتها ويةةةوز  المصةةةرف يصةةةدرها شةةةهادا   وهةةةي
 ال رصةة ت طةي وبالتةالي بالمصةرف، االسةت مار مح ظةة ضمن االست مارا 

 عليةةط يحصةةل مةةا متوسةةط يسةةاوي  ربةةا  م ةةدل علةة  الحصةةول فةةي لحاملهةةا
 االحت ةاظ إلة    ةرب الشهادا  هله ي تبر و است ماراتط، جمين من المصرف

 تنويةن مةن عاليةة بدرجةة ال ةام االسةت مار شةهادا  وتتميةز ، المصرف بسهم
 عامةل يخ ض مما المخصف، االست مار شهادا  تحققط مما  كبر االست مار
 لتلةةك االسةةت مارية الصةةيغة  ن  يضةةا يالحةةظ كمةةا المةةدخرين، لةةدى المخةةاطرة
 يسةمح يج ةل مةا وهةلا مختل ةة، وفتةرا   ةيم فةي باصةدارها تسمح الشهادا 
 االسةةت مار طبي ةةة  ن والشةةك المةةدخرين،  مةن صةةغيرة فئةةا  علةة  بتسةويقها

 ينجةلب نشةطة ماليةة  داة يج لهةا ممةا جةداً  عالية للتسويق  ابليتها يج ل ال ام
  .2014 ،بوضيافت المالية األسواق في المت املون إليها

 اإلسالمية  الخزينة أ ونات 

 األجةل  صةيرة حكوميةة سةندا  هةي التقليدي النظام في الخزينة  لونا 
 الخزينةةة أللونةا  االسةةتحقاق آجةال وتتةةراو  ال ائةد  سةةا  علة  تةةداولها يةتم
 مةةن ال وائةةد المسةةت مرون ، وا نةةي عشةةر  شةةهراً، ويجنةةيوسةةتةت ال ةةة،  بةةين

  ن بمةا االسةتحقاق وو ة  الشةراء و ة  بين الخزينة  لونا   يمة في الزيادة
  .االسمية  يمتط من بحسم يتم إصداره

  الماليزيةةةة السةةةوق فةةةي المتداولةةةةت اإلسةةةالمية الخزينةةةة  لونةةةا  وت ةةةد
 أللونةا  بةديل إليجةاد اإلسةالمية الماليةة بالهندسةة المهتمةين  بةل من محاولة
 تصةةدرها األجةةل  صةةيرة ماليةةة  وراق عةةن عبةةارة وهةةي التقليديةةة، الخزينةةة

ً  الحكومةةةة،  لتمويةةةل تصةةةدر التةةةي الحكةةةومي االسةةةت مار إلصةةةدارا  وخالفةةةا
 ومةةة،الحك تشةةغيل ن قةةا  لتمويةةل الماليزيةةة الخزينةةة  لونةةا  تصةةدر التنميةةة،
 ال ينةةة بيةةن صةةيغة علةة  اإلسةةالمية الماليزيةةة الخزينةةة  لونةةا  هيكلةةة وتقةةوم

 ، AAOIFI عةن الصةادر الشرعية الم ايير من متوافقة غير فهي وبالتاليت

 حكوميةة  صوالً  الماليزية، الحكومة عن نيابة المركزي المصرف يبين حيث
  دنةة   وت سةة ر  علةة  يقةةدم مةةن علةة  األصةةول فيةةط ترسةةي مةةزاد فةةي محةةددة
 ، الحسةم عامةلت الةربح عنصةر بتضةمين الس ر تحديد يتم للك وب د  ، عائد
 الحةةق و ةة  وفةةي  للحكومةةة، النقةةدي بالةةدفن ال ةةروض  فضةةل مقةةدمو ويقةةوم
 بالقيمةةة الحكومةةة إلةة  األصةةول بيةةن باعةةادة ال ةةروض  فضةةل مقةةدمو يقةةوم
 اإلسةالمية الماليزيةة الخزينةة  لونةا  الحكومةة وتصةدر آجةل، بة من سميةاال

 هله تصدر ما وعادة إنشااه، تم اللي الدين لتوريق ال روض  فضل لمقدمي
ً  األلونا   مخ ضةة، وبأسة ار ،واحةدة سةنة لمةدة اسةتحقاق آجةال مةن  سبوعيا
  لونةةةا  وتبةةةادل شةةةراء واإلسةةةالمية التقليديةةةة الماسسةةةا  مةةةن لكةةةل   ويمكةةن
  .ISRA,2011ت اإلسالمية الماليزية الخزينة

 المقبولة اإلسالمية األ ونات 

 للقبةةةةوال  المنةةةةاظر الشةةةةرعي المنةةةةتج هةةةةو المقبةةةةول اإلسةةةةالمي اإللن
  مةر هةي التقليةدي المصةرفية التقليديةة، والقبةوال  المصةارف في المصرفية

م ين، وي ةرف  تاريخ في المصرفي القبول لحامل المال من م ين مبل  بدفن
 و تحسم منط فةي موعةد كمبيالة تدفن للمصرف بأنط اإللن اإلسالمي المقبول 

ويمكةن ، الةلي نشةأ مةن م املةة تجاريةة مستقبلي محدد إل با  الةدين المقبةول
دين بتمويل وارداتهةم  استخدام هله األلونا  لتسهيل ال مليا  التجارية للمور 

 بةةةةين ومةةةن ومبي ةةةةاتهم،  صةةةادراتهم بتمويةةةةل للمصةةةدرين  و ومشةةةترياتهم،
 األلونةةةا  إلصةةدار المةةاليزي المركةةزي المصةةةرف وضةة ها التةةي الشةةروط
 حقيقيةةة، تجاريةة صة قا  تمويةل التسةهيال  تسةتهدف  ن المقبولةة اإلسةالمية

 متةاجرة تشةمل ال و ن الشةري ة، مةن متوافقةة التجةارة محةل السلن تكون و ن
واحةةةةد  كيةةةةان تحةةةة  الم نيةةةةة األطةةةةراف تنضةةةةوي ال و ن الخةةةةدما ، فةةةةي
 . ISRA,2011ت

 المقبولة اإلسالمية الكمبياالت: 

 ةةةدم المصةةةرف اإلسةةةالمي المةةةاليزي الكمبيةةةاال  اإلسةةةالمية المقبولةةةة 

 م علةة   سةةا  مبةةةد ي 1991وال  المصةةرفية اإلسةةالمية ، فةةةي عةةامتقبةةتال

المضاربة وبين الدين، وتستخدم هله الكمبياال  لخدمة نةوعين مةن التمويةل، 

النةةو  األول: تمويةةل الةةواردا  والمشةةتريا  المحليةةة وفقةةاً لمبةةد  المضةةاربة، 
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حيث تتم ل هله الطريقة في تشكيل الدْين، يتم ب د للك تم يلط في صةك يأخةل 

شةةكل الكمبيالةةة المسةةحوبة مةةن المصةةارف والمقبولةةة مةةن ال ميةةل، وإلا  ةةرر 

المصةةرف  ن يبيةةن الكمبيالةةة إلةة  شةةخف  الةةث، فيسةةتند هنةةا إلةة  مبةةد  تبيةةن 

صةم علة  بأ ل مةن  منهةا،  ي مةن إجةراء خ الكمبيالةالدين ، حيث يمكن بين 

 يمتهةةةا،  مةةةا النةةةو  ال ةةةاني مةةةن التمويةةةل: هةةةو تمويةةةل الصةةة قا  الخاصةةةة 

بالصةةادرا  وبالمبي ةةا  المحليةةة، ويةةتم تةةداول هةةله الكمبيةةاال  فةةي السةةوق 

اإلسالمي لم امال  ما بين المصارف اسةتناداً لمبةد  تبيةن الةدين ، وفةي هةلا 

لقبةوال  المةاليزي ت ليمةا  خاصةة لهةله االصدد  صدر المصرف المركةزي 

   .1998شاملة لقائمة السلن المحظور تداولها تال ولي، 

 اإلسالمية: اإليداع شهادات 

 بأجةل مرتبطةة بالمصةرف لودي ةة شةهادة بأنهةا اإليةدا  شةهادا  ت رف

 ال انوي، السوق في تبا   ن يمكنو المدة، نهايةفائدة في  عل  تحصل م ين،

  .2011تمراز ة،  توفر السيولة الالزمة لحاملها فهي وبالتالي

  سةةا  علةة  الشةةهادة هةةله م ةةل إصةةدار اإلسةةالمية للمصةةارف ويمكةةن
 عملياتةط علة  المصةرف يحققهةا التةي والخسةائر األربةا  في حاملها مشاركة

 منهةا، م ةين لشةكل تخصةيف  و تحديةد دون التمويلي، ونشاطط االست مارية
 عنهةا تختلةف  نهةا إال ال ةام، االسةت مار شةهادا   ما حد إل  تشبط بللك وهي
 لشةهادا  المخصصةة النسةبة مةن  علة  الشةهادا  لهةله الربح نسبة كون في

 الشةهادة مةدة لزيةادة وفقا الشهادا  لهله الربح نسبة زيادة وتكون االست مار،
 يمكةةن باإلضةةافة إلةة   نةةط طويلةةة، ل تةةرا  باإليةةدا  فيهةةا الةةراغبين يح ةةز ممةةا
 االحتيةاطي نسةبة مةن م  ةاة  نهةا  سةا  علة  الشةهادة لهله الربح نسبة زيادة

،  فةأك ر سةنة مةدتها كانة  إلا المركزيةة المصةارف ت رضةها التةي اإلجباري
 واستشةارية تمويليةة عمليةا  فةي اسةتغاللها اإلسةالمية للمصةارف يسمح مما

  .2015 المشري،ت جلاأل طويلة

  الربح: في المشاركة شهادات 

 تةةدر ال التةةي السةةندا   نةةوا  مةةن نةةو  بأنهةةا المشةةاركة شةةهادا  ت ةةرف

 وفقةا والخسةارة الةربح فةي يشةارك بةأن لمشتريها الحق ت طي بل  ابتاً، عائداً 

 ويمكةةةةن ، 2015المشةةةةري،ت "المخةةةاطر بتحمةةةةل ال ائةةةد اسةةةةتحقاق" لقاعةةةدة

 الةديه األجةل  صةيرة اسةت مارا  فرصةة مةن يست يد  ن اإلسالمية للمصارف

 تلةك فةي حصةيلتها توظةف شةهادا  إصةدار فةي الةربح في المشاركة بطريقة

 المةةةدخرين بحاجةةا  الوفةةاء مةةن تةةتمكن المصةةارف وبالتةةالي االسةةت مارا ،

  صةةيرة زمنيةةة حةةدود فةةي إال النقديةةة مةةواردهم لحجةةز يسةةتطي ون ال الةةلين

 الةربح فةي المشةاركة شةهادا  إصةدار ويمكةن ،  شةهر ستة  و ، شهر  ال ةت

 مجةةال فةي التنويةن مةن كبيةرة درجةة تتةةيح مت اوتةة ب تةرا  مختل ةة فئةا  مةن

 مةن متنوعةة فئةا  تكةوين فةي  للةك سةاعدكما ي األجل،  صيرة االست مارا 

ً   ك ةةر يج لهةا األجةةل،  صةةيرة الماليةة األدوا   مراز ةةة،توك ايةة  كبةةر اتسةةاعا

2011.  

 شهادات الديوا اإلسالمية القابلة للتفاوض 

عةن ماسسةة  شهادة الدين اإلسالمي القابلة للت اوض هةي و يقةة صةادرة

وتةنف هةله الشةهادة  ، مالية إسةالمية إل بةا  إيةدا  مبلة  مةالي ل تةرة محةددة

عل  التزام الجهة المصةدرة بةدفن المبلة  المةالي مةن ربةح لحاملهةا فةي تةاريخ 

ويقةوم المصةرف  ، وتصدر هله الو يقة عل   سا  البيةن بة من آجةل ، محدد

المصدر في البداية بتحديد  صل لط  يمة مساوية للمبل  المطلوب إيداعةط،  ةم 

يوافق المست مر عل  إعةادة  ، وبطريقة منظمةيبين هلا األصل للمست مر نقداً 

مضةةافاً المصةدر بي ةاً آجةالً بسةة ر البيةن األصةلي  المصةةرفبيةن األصةل إلة  

البيةن الماجةل، يصةدر المصةرف ومن  جل إ بةا  مديونيةة ، هامش ربح إليط

 يط ةةة وعنةةةد االسةةةتحقاق ، للمسةةةت مر شةةةهادة ديةةةن إسةةةالمي  ابلةةةة للت ةةةاوض

لمصةةرف المصةةدر ويحصةةل علةة  القيمةةة لةةدى ا شةةهادا  الةةديونالمسةةت مر 

وتصدر شهادا  الدين اإلسالمي ، مضافاً إليها الربح ا االسمية لهله الشهاد

لةط إعةادة بي هةا بحسةم  بةل  القابلة للت ةاوض للمصةرف المسةت مر الةلي يمكةن

 . ISRA,2011ت تاريخ استحقا ها

 

 اإلسالمية الصكوك: 

 عقةةود  نةةوا  مختل ةةة مةةن إلةة  اسةةتناداً  ة الصةةكوك اإلسةةالميةهيكلةة يمكةةن

 واالستصةنا ، والسةلم والمرابحةة آجةل، بة من البيةن :م ل ،اإلسالمي التمويل

 تصةةةةدر  ن يمكةةةةن كمةةةةا، والوكالةةةةة والمشةةةةاركة، والمضةةةةاربة، واإلجةةةةارة،

،           ISRA,2011ت اإليجةةةةار  و ،الةةةربح  و ،الحسةةةم  سةةةا  علةةة  الصةةةكوك

 علةةة   مبنيةةة  و ت مدعومةةةة وراق ماليةةة  ابلةةةة للتةةداول،  وهةةي عبةةارة عةةةن

 هيكلةة فةي القةروض مةن بةدالً  األصةول استخدام عل   ائمة بص تها األصول

والمراج ةةةة هيئةةة المحاسةةةبة  ،  وبحسةةب مةةةا  شةةةار  إليةةطالتوريةةةق صةة قة

  فانط يوجد  ك ةر مةن  رب ةة عشةر AAOIFIللماسسا  المالية اإلسالمية ت

،  غير  ن  انون الصكوك الليبي  سمها إلة   رب ةة  نةوا  الصكوكنوعاً من 

صةكوك التمويةل، اإلجةارة، االسةت مار، المشةاركة فةي اإلنتةاج  هةيظ  ساسية،

  .2016 لسنة  4ت ر م الليبي الصكوك  انونت

مشةكلة السةيولة  م الجةة فةي اإلسةالمي التصةكيك عمليةا   همية وتكمن

 المشةةروعا  عةةن ال ائضةةة السةةيولة حالةةة ف ةةي لةةدى المصةةارف اإلسةةالمية،

 وفةق الصةكوك باالسةت مار فةي اإلسالمي المصرف يقوم القائمة والمخططة،

 المصةةةرف يقةةةوم السةةةيولة، عجةةةز فةةةي حالةةةة  مةةةا ،ةم ينةةة وضةةةوابط م ةةةايير

 عمليةا  يضةبط  ن عل  الصكوك، مكونا  مح ظة ب ض بتسييل اإلسالمي

 إدارة تحكةم التةي المالية واالسةت مارية  السياسا من مجموعة والشراء البين

  .2011اإلسالمية تشحاتة،  المصارف في الخزينة

 سندات Cagamas للمضاربة    : 

 علةةة  المبنيةةة الصةةكوك مةةن نةةو  هةةي للمضةةاربة Cagamas سةةندا 

 المضةاربة، صةيغة إطةار فةي Cagamas كا ام  شركة  صدرتها األصول

 اإلسةةةكان ديةةةون شةةةراء تمويةةةل فةةةي األداة لهةةةله األساسةةةي الهةةةدف ويتم ةةةل

. البيةن  ةم اإلجةارة وصةيغة، آجةل بة من البين لصيغة وفقا الصادرة اإلسالمي

ل المضاربة، مبد  إل  واستناداً   عةن تنةتج  ةد خسةائر  ية الصكوك ةحمل يتحم 

ً  Cagamas شةركة مةن األربةا  يتقاسةمون  و الصةكوك،  يمة انخ اض  وفقةا

 وفةةي سةةنوية نصةةف بصةة ة األربةةا   سةةائم دفةةن ويةةتم عليهةةا، المت ةةق للنسةةب

 إال االسةمية بالقيمةة اسةتحقا ها عنةد السةندا  إط ةاء ويةتم مسبقاً، محدد تاريخ

 عشةر إلة  السةندا  اسةتحقاق يصةل  ن ويمكن ،األصلية القيمة انخ ض  إلا

  .1998 ال ولي،ت سنوا 

 للتداو  القابلة اإلسالمية المالية السندات : 

 مةن مبلة  إيةدا  إلة  وتشةير هيكةل المضةاربة، علة  وتقوم هي األخرى

 فةةةي محةةةدد موعةةةد فةةةي لصةةةاحبط ويةةةدفن اإلسةةةالمي، لةةةدى المصةةةرف المةةةال

 االسةةالمية التجاريةةة لةةاوراق االسةةمية القيمةةة علةة  يشةةتمل مبلةة  المسةةتقبل

عنهةةا،  الم لةةن الةةربح حصةةة إليهةةا مضةةاف باإليةةدا  الخاصةةة للتةةداول القابلةةة

 يسةتلم الةلي والمسةت مر المصةرف بين مضاربة عقد بانشاء ال ملية هله وتتم

 للمسةت مر االسةتحقاق سةندا  تسةلم تةم مةن االستحقاق، سندا  المصرف من

 المةةدة انتهةةاء عنةةد المضةةاربة مبلةة  صةةرف يةةتم للةةك ب ةةد بالمضةةاربة، لقيامةةط

 . 2014 وشياد، لحساسنة،ت

 وإعادة الشراد البيع اتفاقيات: 

 التقليديةةة، الشةةراء إعةةادة ا ت ا يةةا الشةةراء وإعةةادة البيةةن ات ا يةةا   تنةاظر

 الشةراء إعادة ا ات ا ي بحسب و، الشري ة من متوافقة بطريقة ةمهيكل اولكنه

  ةم ،عليةط مت ةق بس ر مشتر عل  ببي ها ماليةال الور ة صاحب يقوم التقليدية

      سةةة ر بةةةين ال ةةةرق ويم ةةةل ، الحةةةق تةةةاريخ فةةةي محةةةد د بسةةة ر شةةةراءها ي يةةةد

 الةلي المشةتري عليهةا يحصةل التي ال ائدة األصلي البين وس ر الشراء إعادة

 وإعةةادة البيةةن ات ا يةةة إطةةار وفةةي، االت ا يةةة هةةله فةةي المقةةرض بةةدور يقةةوم

 بةائن بةين األولة  ،من صةلتين ات ةا يتين في المت املة األطراف تدخل الشراء،

 األوراق يشةةةتري الةةةلي  المسةةةت مرت والمشةةةتري  المالةةةكت الماليةةةة األوراق

        فهةةةةي ال انيةةةةة االت ا يةةةةة  مةةةةا ، الطرفةةةةان عليةةةةط يت ةةةةق محةةةةدد بسةةةة ر الماليةةةةة

 األوراق بيةةن باعةةادة  المسةةت مرت  المشةةتري فيةةط يت هةةد  جةةل شةةراء ات ا يةةة

 فةي محةدد بسة ر شةرائها باعةادة األخيةر ويت هةد األصةلي، المالةك إل  المالية
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ً  األولةةة  االت ا يةةةة وت ةةةد، محةةةدد مسةةةتقبلي تةةةاريخ     تسةةةتب د ولةةةلا تامةةةاً، بي ةةةا

 المصةةرف ويشةةترط. للبةةائن االسةةت مارية المح ظةةة المباعةةة الماليةةة األوراق

   الشةةةراء وإعةةةادة البيةةةن ات ا يةةةة طرفةةةي  حةةةد يكةةةون  ن المةةةاليزي المركةةةزي

ا نةي  الصة قة لهله االستحقاق مدة تتجاوز ال و ن إسالمية، مصرفية ماسسة

 . ISRA,2011تشهراً عشر 

 اإلسالمية المصارف ما بيا المقبولة الودائع: 

 المركةزي المصةرف بةين م املة هي المصارف ما بين المقبولة الودائن

 اآلليةة إلة  الم املةة هةله وتشير اإلسالمية، المصرفية والماسسا  الماليزي

 ال ائضةةة األمةةوال إليةةدا  اإلسةةالمية المصةةرفية الماسسةةا  إليهةةا تلجةةأ التةةي

 المضةمونة، الودي ةة مبةد  علة  بنةاء الماليزي المركزي المصرف لدى لديها

 المودعةة األمانة بح ظ المود  التزام الودي ة عقد يتضمن م روف هو وكما

 يسةةتخدم بةةأال وللةةك وضةةمانها، تل هةةا عةةن مسةةاول غيةةر يج لةةط ح ظةةا عنةةده

 عنةدها ضةامن فهةو ف ل فان للتلف، ي رضها استخداما عنده المودعة األمانة

 الضةمان، يةد الودي ةة ب قةد ال قةد هةلا علة  ويصةطلح ضةمان، يد يده وت تبر

 حةار  بم ابةة ت تبةر فانهةا تسةت مرها األمةوال هةله تقبةل التةي الجهة  ن وبما

 األمةةوال، هةةله حسةةاب علةة  عائةةد  ي دفةةن عليهةةا ي ةةرض وال عليهةةا مسةةتأمن

 هبة. باعتبارها إليها فينظر ما حصة بدفن الجهة هله  ام  إلا  نط غير

 إدارة عمليةا  تسةهيل علة  المصةارف بةين الودي ةة  بةول مبةد  ويساعد

 المرونةةة مةةن كبيةةرا  ةةدرا يةةوفر حيةةث ماليزيةةاظ نيجةةارا مصةةرف فةةي السةةيولة

 اسةت مار إلة  الحاجة دون األسهم  ربا  عن باإلعالن يختف فيما للمصرف

 إلة  المصةرف يلجةأ السةيولة، إدارة عمليةا  إطار وفي يتلقاها، التي األموال

 مةةن الزائةةدة السةةيولة امتصةةاف بغةةرض المصةةارف بةةين الودائةةن  بةةول مبةةد 

 ليلةةة لمةةدة كودي ةةة األمةةوال  بةةول خةةالل مةةن وللةةك ،اإلسةةالمي المةةال سةةوق

  .2014 وشياد، لحساسنة،ت  ابتة انت ا  فترة لا  ودائن  و واحدة

 :نتائج الدراسة -9

 لمواجهةة اإلسالمية المالية الهندسة  دوا  الدراسة ت  يل ههل في نا شنا

في محاولة من الباحث لتحليةل  وللك ،اإلسالمية بالمصارف السيولة تحديا 

 مجموعةة اسةت راضوعليط، فقد تةم  واإلجابة عن تسااالتها. الدراسة مشكلة

 ت ةةةي ن  يمكةةةن والتةةةي اإلسةةةالمي النقةةةدالمتداولةةةة فةةةي سةةةوق  األدوا  مةةةن

ً ملخصة يلةي فيمةا، واإلسةالمية المصةارف فةي السيولة إدارة بمتطلبا   ألهةم ا

 النتائج التي تم التوصل إليها نوردها فيما يلي: 

 الماليةةةة الهندسةةةة  نالسةةةيولة إدارة  رض  دوا  اسةةةت خةةةالل مةةةن يتضةةةح -

 مجموعةةة واسةتطاع   ن تقةدم  دائهةا مضةمون فةي طةور   ةد اإلسةالمية

 علة ن سةط  وعمل  في الو ة  اإلسالمية الشري ة من تتوافق األدوا  من

بما يج لها  ك ر انسجاماً من  التقليدية األدوا وإعادة هيكلة ب ض  تطوير

 متطلبا  الشري ة.

 وللةك ظةاإلسةالمي يةةالمال للماسسةا  المحوري الجانب السيولة إدارة ت د -

 علة  الماليةة الماسسةا  بقةاء ضمان ألجل المسلما   هم من واحدة ألنها

 لةةلا فةةان إيجةةاد سةةوق مةةا بةةين الماليةةة، السةةوق سةةاحة فةةي الطويةةل المةةدى

 المةةالي النظةةام فةةي الماليةةة الماسسةةا  مةةن وغيةةره ،اإلسةةالمية المصةةارف

 .وف ال يجابيإ نحو عل  ي زز من ك اءة إدارة السيولة

 يةالرئيسة ا المكونة هم   حد اإلسالمية  صيرة األجل تم ل  دوا  التداول -

 السةوق فةي للتداول بقابليتها ، وتتميزسوق النقد اإلسالميالتي يقوم عليها 

 الحاجةة دون المصةرف يريةد و تمةا تصة يتها  و بي هةا طريق عن ةال انوي

 يُسةةهل نشةةط  ةةانوي نقةةدي سةةوق وجةةود فةةان لةةلا، اسةةتحقا ها إلةة  لالنتظةةار

 مخةاطر مةن يُقل ةل مةا وهةو استحقا ها،  بل النقد سوق  دوا  تداول عملية

ز السيولة   .السوق ك اءةمن  ويُ ز 

 

 

 :توصيات الدراسة -10

 قدم التوصيا  التالية:ت الدراسةتأسيساً عل  ما سبق فان 

في تقديم  دوا  ماليةة ت ةي  وفاعليتها اإلسالمية المالية الهندسة نجا  إن -

 التركيةز مةن المصةارف اإلسةالمية يتطلةببمتطلبا  السيولة المصرفية 

 توجيهيةة مبةادئ لوضن م ينة إجراءا  تشمل واضحة استراتيجية عل 

 ،وكامةةل وم صةةل سةةليم تخطةةيط مةةن الجديةةدة الماليةةة المنتجةةا  ألهةةداف

 المنافسةةين، ومنتجةةا  ال مةةالء، طلةةب للةةك فةةي بمةةا السةةوق، بيئةةة فهةةمو

 .النظامية والموارد الخبرة، لوي الموظ ين للك في بما الموارد وتوافر

والتطةةةوير بالمصةةةارف  البحةةةث عمليةةةا  وتشةةةجين بةةةدعم اإلدارة التةةةزام -

  ربةا  من مالية عوائد وتخصيف، المطلوبة الموارد وتوفيراإلسالمية 

 ماليةة  دوا  لتطةوير تهةدف التةي الدراسةا  ألغةراض المالية المنتجا 

 مواردهةةةا بةةين المواءمةةةة علةة  المصةةةارف خاللهةةا مةةةن ت مةةل إسةةالمية

  جةةل مةةن وللةةك ظلاألجةة طويلةةة االسةةت مارية و هةةدافها األجةةل  صةةيرة

 الوا ةةن فةةي مطبةةق هةةو ومةةا  هةداف مةةن وضةة تط مةةا بةةين ال جةةوة تقلةيف

 .ال ملي

فهنةاك  الحةاال ،نظًرا ألن المنتجا  المالية اإلسالمية جديدة فةي م ظةم  -

حاجة لت قيف ال مالء حول كي ية عمل هله المنتجا  وكيف تتوافةق مةن 

 ومن  م يصبح  بول المنتج  مًرا حاسًما للنجا . ،الشري ة اإلسالمية

 ماسسةةةا  تسةةةويق تضةةةمن إسةةةالمية ماليةةةة سةةةوق إيجةةةاد علةةة  ال مةةةل -

 السةةةيولة وتةةةأمين خاللهةةةا، مةةةن منتجاتهةةةا اإلسةةةالمية الماليةةةة الصةةةناعة

 المصةةارف اجةةا تيحا سةةد فةةي حلةةول مةةن تةةوفر لمةةا نظةةراً ، لهةةا الالزمةةة

 السةةةو ية المخةةةاطر وتخ ةةةيض جةةةل،األ  صةةةير التمويةةةل مةةةن اإلسةةةالمية

 وجةود يسةهم كمةا المت ةاملين، عةدد زيةادة نتيجةة فيةط المتداولةة للمنتجا 

 وخصةوم  صةول بةين التما ل عدم مخاطر تقليل في إسالمية نقدية سوق

 .المصرف

 خبةةرة تل ةةب حيةةث المنتجةةا ، هةله تشةةغيل فةةي ال ةةاملين وتأهيةةل تةدريب -

 الةد يق فهمهةم ويةادي المخةاطر، تقليةل فةي مهًما دوًرا الموظ ين هاالء

 وفهةم الشةرعية المخال ةا  فةي الو ةو  مةن االحتةراز إلة  المنتج لطبي ة

 .التطوير لمتطلبا   كبر

 

 المراجع

: منهةةةا التحةةةوط وآليةةةا  الصةةةكوك مخةةةاطر . 2013ت نجةةةالء البقمةةةي، -

 مةن مدعومةة ماجسةتير رسةالة مت  ةرة، شركة لصكوك تطبيقية دراسة

 سةابك كرسةي فةي ال ليةا الدراسةا  طالب ورسائل  بحاث دعم برنامج

 .اإلسالمية المالية األسواق لدراسا 

 الماليةةةةة الهندسةةةةة دور . 2014ت الميةةةةة وال ةةةةالم،. هةةةةاجر السةةةة دي، -

 المركبةة الماليةة ال قةود - إسةالمية ماليةة منتجةا  ابتكةار فةي اإلسالمية

 وتطبيقةةا  منتجةةا : حةةول الةةدولي المةةاتمر إلةة  مقةةدم بحةةث: نمولجةةا

 والصةةناعة التقليديةةة الماليةةة الصةةناعة بةةين الماليةةة والهندسةةة االبتكةةار

 .الشرعية للبحوث ال المية األكاديمية اإلسالمية، المالية

  ول إ امةة فةي الماليزيةة التجربةة تقييم . 1998ت محمد،  سامة ،يال ول -

 .لبنان الم اصر، المسلم مجلة إسالمي، نقدي سوق

 األجةل  صةيرة االسةت مار صكوك . 2019ت مصط   عزالدين الكور، -

 ليبيةةةا، فةةةي ال املةةةة اإلسةةالمية الماليةةةة الماسسةةةا  فةةةي السةةيولة وإدارة

 واال تصةةةةاد للتمويةةةةل األوروبيةةةة لاكاديميةةةةة ال ةةةاني الةةةةدولي المةةةاتمر

 .تركيا سطنبول،إ اإلسالمي،
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 عةالج في ودورها سالميةاإل المالية دوا األ . 2015ت فريد المشري، -

 ،اإلسةالمي دبةي بنك حالة دراسة: اإلسالمية البنوك في سيولةال مشكلة

 ال لةوم كليةة - بسةكرة خيضةر محمةد جام ةة وإداريةة، ا تصادية  بحاث

-8 ف : 17ت ال ةدد الجزائةر، التسةيير، وعلةوم والتجاريةة اال تصةادية

10. 

 تطةةةةوير و سةةةةاليب الماليةةةةة الهندسةةةة . 2021ت  حمةةةةد حسةةةةين ال ي ةةةي، -

 .اإلسالمي اال تصاد في المنتجا 

 السةةةةةةيولة إدارة فةةةةةةي ودوره التصةةةةةةكيك . 2010ت حكةةةةةةيم براضةةةةةةية، -

 ال لةةوم كليةةة منشةةورة، غيةةر ماجسةةتير دراسةةة اإلسةةالمية، بالمصةةارف

 .الجزائر التسيير، وعلوم اال تصادية

 دراسةة: واإلسالمية التقليدية البنوك  داء تقييم . 2014ت رتيبة بركبية، -

 وبنةك الجزائةري الش بي القرض بين مخاطرةوال ال ائد بطريقة مقارنة

 والتجةارة اال تصةادية ال لةوم كليةة ماجسةتير، رسةالة الجزائري، البركة

 .الجزائر والتيسير،

 المصةةةةارف فةةةي السةةةةيولة مخةةةاطر إدارة . 2014ت جهةةةةاد بوضةةةياف، -

 اال تصةةادية ال لةةوم كليةةة منشةةورة، غيةةر ماجسةةتير رسةةالة اإلسةةالمية،

 .الجزائر التسيير، وعلوم والتجارة

 تطةةوير فةةي االسةةالمية الماليةةة الهندسةةة دور . 2015ت  حةةالم جةةودي، -

 غيةر ماجسةتير رسةالة ماليزيةا، حالةة دراسةة – سةالميةاإل البنوك عمل

 اال تصةةةادية ال لةةةوم كليةةةة بسةةةكرة، -خيضةةةر محمةةةد جام ةةةة منشةةةورة،

 .الجزائر اال تصادية، ال لوم  سم التسيير، وعلوم والتجارية

 اإلسةةةالمية المصةةةارف يفةةة السةةةيولة إدارة . 2010ت حسةةةين ،ةشةةةحات -

 ال قهةي للمجتمن نيال شر الدورة خالل مقدم بحث واألساليب، الم ايير

 .39 ـ 38 ف المكرمة، مكة اإلسالمي، ال الم رابطة اإلسالمي،

 فةةي اإلسةةالمية الماليةةة الهندسةةة مسةةاهمة . 2014ت الحةةق عبةةد  اضةةي، -

 رسةةالة ال قةةاري، الةةرهن  زمةةة حالةةة دراسةةة: الماليةةة األزمةةا  م الجةةة

 ال لةةوم كليةةة بسةةكرة، -خيضةةر محمةةد جام ةةة منشةةورة، غيةةر ماجسةةتير

 اال تصةةةةادية، ال لةةةةوم  سةةةةم التسةةةةيير، وعلةةةةوم والتجاريةةةةة اال تصةةةةادية

 .الجزائر

 الماليةةةةة بالصةةةةناعة المخةةةةاطر إدارة . 2012ت معبةةةةد الكةةةةري  نةةةةدوز، -

 االجتماعيةةة للدراسةةا  األكاديميةةة الماليةةة، الهندسةةة اإلسةةالمية: مةةدخل

 .20 -12 : 9ت ال دد واإلنسانية،

 الماليةةةةة المنتجةةةا  وا ةةةن . 2018ت مةةةةراد ولكحةةةل،. محمةةةد كري ةةةار، -

 ال ةةةالمي اال تصةةةاد مجلةةةة تطويرهةةةا، ومتطلبةةةا  ومنةةةاهج اإلسةةةالمية

 .سالميةاإل

 بةةين النقةةد سةةوق منتجةةا  . 2014ت فيصةةل وشةةياد،.  حسةةن لحساسةةنة، -

 فةةي البح يةةة المةةنح برنةةامج لةةدعم بح يةةة دراسةةة اإلسةةالمية: المصةةارف

 .ماليزيا اإلسالمية، المالية األسواق لدراسا  سابك كرسي

 تصةميم فةي سةالميةاإل الماليةة الهندسة استخدام . 2020ت  حمد مداني، -

 إلدارة السةةة ودي ال ربةةةي النقةةةد لماسسةةةة حكوميةةةة صةةةكوك وابتكةةةار

-31 ف ، 128ت ال ةدد ، 39ت المجلةد الرافةدين، تنمية مجلة السيولة،

55. 
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