
 دور األدوات المالية اإلسالمية في عالج مشكالت التمويل في البنوك اإلسالمية

 اإلعمال المصرفية والتمويل( :)المحور الثاني
تعتبر البنوك اإلسالمية إحدى المنشات المالية التي تقوم بجمع جزء من مدخرات األفراد والهيئات الستعمالها 

وتختلف البنوك اإلسالمية عن باقي البنوك في طريقة  ويل وطبيعتهفي تمويل عمليات تختلف باختالف فترة التم
 .  خيرع في هذا األبحصولها على األموال وطبيعة العمليات التي تقوم بتمويلها واألسلوب المت

تكون  نتيجة أن معظم ،على نفسها فيما يخص التمويلغالبا واعتمدت البنوك اإلسالمية منذ نشأتها 
وبظهور األدوات المالية اإلسالمية  ي تحيط بها تخالف تعامالتها أحكام الشريعة اإلسالمية،المؤسسات المالية الت

مورد مالي يساعدها في وانتشارها وجدت البنوك اإلسالمية لنفسها متنفسا وداعما لمسيرتها وجود هذه األدوات يوفر لها 
لبحث عن فرص استثمارية مربحة تتمتع بحد معين أو حالة ا في حالة الفائض أو الحاجة إلى السيولة سواء، االستمرار

 من الضمان وتتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 استنادا إلى ما سبق يمكن صياغة إشكالية البحث على النحو التالي:

 عالج مشكلتي السيولة واالستثمار في البنوك اإلسالمية ؟في األدوات المالية اإلسالمية  دورـ ما 

سوف يتناول هذا البحث دور األدوات المالية اإلسالمية في عالج مشكلتي السيولة وفي هذا اإلطار، 
من خالل استعراض أهم مشكالت التمويل التي تواجه البنوك اإلسالمية والدور الذي واالستثمار في البنوك اإلسالمية 

 اإلسالمية، وهذا من خالل توضيح العناصر التالية: المالية يمكن أن تؤديه األدوات

 مشكالت التمويل في البنوك اإلسالمية :أوال
 مشكلة السيولة في البنوك اإلسالمية ـ 1

  .مفهوم السيولة في المصارف اإلسالمية ـ أ

 ـ متطلبات التسيير الفعال للسيولة في البنك اإلسالميب 

 ـ اآلثار المختلفة لمشكلة السيولة في البنوك اإلسالميةج 

 وك اإلسالميةمشكلة االستثمار في البن ـ 2

في حل مشكلتي السيولة واالستثمار في البنوك  األدوات المالية اإلسالميةدور ثانيا: 
 اإلسالمية
 في حل مشكلة السيولة في البنوك اإلسالمية. األدوات المالية اإلسالميةدور ـ  1

 في حل مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية. األدوات المالية اإلسالميةدور ـ  2

 صعوبات العالقة بين البنوك اإلسالمية والسوق الماليلثا: ثا

 

 

 



The role of Islamic financial instruments in the treatment 

of financing problems in Islamic banks 

The Islamic banks a financial establishments engaged in the collection 

part of the savings of individuals and bodies to be used in the financing of 

operations vary according to the funding period and nature of the different 

Islamic banks from other banks in the way of access to the funds and the 

nature of the operations that are financed and the method of the latter. and 

adopted the Islamic banks since its inception, often the same with respect to 

funding, as a result, most financial institutions will be surrounded by the 

violation of their dealings Islamic Sharia, and the emergence of Islamic 

financial instruments and spread any Islamic banks to the same outlet and 

supportive of her career and the existence of these tools provide them with a 

financial resource to assist them in continuing , both in the case of surplus or 

the need for liquidity or the case of research for profitable investment 

opportunities have up to a certain warranty and are compatible with Shariah 

law. 

In this context, this research will address the role of Islamic financial 

instruments in the treatment of problems of liquidity and invest in Islamic 

banks through a review of the most important problems facing the financing 

of Islamic banks and the role they can play Islamic financial instruments, and 

that by clarifying the following items: 

I- Funding problems in the Islamic banks: 
1- The problem of liquidity in Islamic banks 

a- The definition of liquidity in Islamic banks 

b- Requirements for the effective functioning of liquidity in the Islamic 

Bank 

c- The different effects of the problem of liquidity in Islamic banks 

2- The problem of investment in Islamic banks 

II- The role of Islamic financial instruments in solving the 

problems of liquidity and invest in Islamic banks: 
1- The role of Islamic financial instruments in solving the problem of 

liquidity in Islamic banks. 

2- The role of Islamic financial instruments in solving the problem of 

investment in Islamic banks. 

III - Difficulties in the relationship between Islamic banks and 

financial market: 
 


