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 ملخص الرسالة
لمصارف ا مالءمة عمليات التمويل واالستثمار فياسة إلى بيان مدى ر هدفت الد

المرابحة لآلمر صيغة:  وذلك في كل من المحاسبة والمراجعة اإلسالمية هيئةمعايير اإلسالمية ل
 .بالشراء، االجارة، االستنصاع، المشاركة، والمضاربة

لمصارف القوائم المالية ل اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خالل بيانات
 عينة الدراسةم، واختبار 2015-م2010اإلسالمية العاملة في فلسطين بشكل عام من سنة 

في محافظات غزة فقط على موظفي قسم التمويل واالستثمار على استبيان وزع ملت تشا التي
وتم  .%82أي بنسبة  منهم 45 استرجاعاستبيان تم  55بواقع للمصارف اإلسالمية األربعة 

استخدام مجموعة من األساليب االحصائية المناسبة للدراسة وكان التحليل من خالل برنامج 
(SPSS.) 

 أهم نتائج الدراسة:

العاملة في  المصارف اإلسالميةأظهرت الدراسة أن عمليات التمويل واالستثمار في 
من صيغ: معايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية في كل فلسطين مالءمة بدرجة كبيرة ل

نسبة المرابحة لآلمر بالشراء، االجارة، االستنصاع، المشاركة، والمضاربة. كما بينت الدراسة أن 
بالمقابل تحتل  %،92مية هي التعامل بصيغة المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسال

 %.8صيغ التمويل واالستثمار األخرى نسبة 
 أهم توصيات الدراسة: جاءت

العمل بكل ما يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية من تعزيز ممارسة 
تأهيل كادر مصرفي إسالمي ضرورة  أخالقية، حوكمة.محاسبية،  معايير سواء كانت شرعية،

جذب العمالء ذو قدرة وكفاءة عالية على التسويق وصنع البرامج والمنتجات والمشاريع التي ت
 تفعيل باقي صيغ التمويلل التمويل واالستثمارفي جميع مجاالت  وأصحاب رؤوس األموال

 اإلسالمي، وعدم التركيز على المرابحة لآلمر بالشراء. واالستثمار
  كلمات مفتاحية:

 (.، المرابحةالمصارف اإلسالمية، التمويل واالستثمار المعايير اإلسالمية، هيئة المحاسبة والمراجعة،)
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Abstract 
This study aims at identifying how conformed are the finance and 

investment processes in Islamic Banks to Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in forms of: 

Murabaha (Islamic financing structure), Mudaraba (trust financing 

contract), Istisna' (tooling), Ijarah (tenancy), and Musharaka 

(partnership).   

In this study, the researcher adopted the descriptive analytical 

approach using financial statements of the Islamic Banks in Palestine in 

the period 2010 – 2015, and testing the study sample, which included 

distributing a questionnaire to the employees of Finance and Investment 

Departments in Gaza provinces only, for the four Islamic Banks. 55 

questionnaires were distributed; 45 only were received representing 

82%. The researcher used a group of suitable statistical methods in the 

study; as for the analysis, the researcher used SPSS program.  

Study most important results: 

The study indicates that the finance and investment processes in 

Islamic Banks operating in Palestine are highly conformed to (AAOIFI) 

standards when it comes to: Murabaha, Mudaraba, Istisna', Ijarah, and 

Musharaka. The study also shows that the rate of dealing in Murabaha is 

92% in the Islamic banks, while for other financing and investment 

methods is 8%. 

Study most important recommendations: 

To enhancing the practice of all the standards; whether legal, 

accounting, moral or governance-related; issued by AAOIFI. Moreover, 

to qualify the Islamic Bank staff to be capable of promoting, and 

designing programs, products and projects that can attract customers and 

capitalists in all finance and investment fields in order to activate other 

Islamic financing methods without focusing on only Murabaha.  

 

Key words: 

Accounting and Auditing Organization, Islamic Standards, Islamic 

Banks, Finance and Investment, Murabaha. 
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ا ءُ  هد   ا إل 
، أبي.. الخير أحمد   ،العابد   الزاهد   ، العصامي  القلب   ، نقي  اليد   ، عفيف  المحب   إلى الحبيب  

 اجالاًل وتفضياًل.
، ، النفس   عزيزة   ،المشاعر   رقيقة  ، الروح   إلى ريحانة   مي.. ، أ  الصعاب   آمنة  حبيبة  الفؤاد 

 اًل وخضوعًا.ذل  ت  
، زوجتي.. مين  اس  الي   هر  ز  ا ك  ه  ف  ص  ، و  الكريم   بنت   الكريمة  ، القناعة   كنز   ،للا   ة  ب  إلى ه  

 .رفاناً ع  اًء و  ف  و  
 ي.اف  ، النا، ص  ، جود  ي: أحمد  اح، أبنائ  و  اها الف  ذ  ش  و   ب  ي  ا الط  ه  يح  ور   الحياة   إلى زهرة  

 ي.وات  خ  ي وأ  ت  خو  ، إ  ي المثمر  ب  أ   رع  ز  ، و  ة  حب  الص   خير  و   ة  ب  ح  إلى األ  
 .، إسراء  ، مؤمن  ، هبة  ال، جابر  ، ع  نضال  

 .الغواليي اب  حب  أ  و   وعائلتي االتي  خ  ، و  وعماتي   العزيزين،  اتي  م  وح   اي  م  إلى ح  
 .المسلمين   رح  ف  ل   ح  فر  ، و  روف  ع  م  عا ل  د  ، و  الخير   ب  ح  ن أ  م   إلى كل  

 م.ه  وا نحب  قض   الذين  و   العقيدة  هل  أ  و   رب  الد  اب   ح  ص  إلى أ  
 قاحلة   لى أرض  ع   بًا لو مر  م ح  ك  حب  : أ  يعًا وأقول  م جم  ك  إلي   المتواضع   ذا العمل  ي ه  هد  أ  

 ن  يدًا ع  ع  ب   ذ ن اا تأخ  ه  اب  ع  ص  ا و  ني  الد   هموم   ي  ه   كن  ل  ، و  ة  ب  ح  الم   يع  اب  ن  ها ي  ن  م   ت  ر  ج  ف  ت  ل  
 م.ك  ب  ح  و   م  ك  ل  ص  و  

ر لي، العظيم   لي  الع   للا   وال  سأ  أ  و   اد ف ي  ك ل  أ م  د  ف يق  والس   ...الت و 
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 وتقدير  شكر  
 .المين  الع   رب    لل   ر وال ينقطع  شكرًا أبديًا سرمديًا ال يفت  

 .على نفسك   ما أثنيت  ك   نت  ، أعليك   ي ثناءً حص  ، ال ن  له  ك   والشكر   الحمد   لك   اللهم  
 .ا مسلمين  ن  بأن جعل   األعظم   الجهد   وصاحب   الفضل   ، صاحب  األول   ، المعلم  الخاتم   شكرًا للرسول  

 .هم  ل   فازوا بالدعاء   والنمل   والحوت   ،عليهم   ى اإلله  صل   شكرًا إلى الذين  
، ومساهمين  في بناء  جيل  الفضيلة . ه م   إلى أساتذ تي الكرام  الذين  ق دم وا ل نا الكثير  باذلين  جهد 
" الذي أحببت  قرب ه ، وأعجبت  ل/ سالم  عبد  للا  حلس  " أبو أنس  إلى أ ستاذي الدكتور الف اض 

الت ي، إذ م   ت  بإشراف ه  على ر س  د  نحني القوة  والث قة، حيث كان  دائمًا بتواضعه وأخالقه، وسع 
 ي شجع ن ي بأن  أمضي  ق دمًا في ب حثي، وكان سريع االستجابة في التواصل واللقاءات التي جمعتنا.
اد  إ ثراًء وتميزًا. ات هم ل ب حثي ل يزد  تي، واضفاء  ل م س   إلى األساتذة  النخبة  الذين  تفضل وا بمناق ش 

عبد للا شاهين، دائم االبتسامة، عنوان العطاء، الذي ما تأخر األستاذ الدكتور/ علي 
 للحظة في النصح والتوجيه منذ البداية.

ل م من أعالم  المحاسبة، وغني عن التعريف،  ليم ان الن ع ام ي، ع  واألستاذ الدكتور/علي س 
 صاحب العالقات المتميزة مع األساتذة والطالب.حبيب القلوب و 

 .والعلم   اإليمان   ها منارة  عل  ج  و   الصالحين  اها ب  وحب   اها للا  حم   المية  ي اإلست  ع  إلى جام  
 والمعرفة   لم  الع   ا طريق  ن  وا ل  د  ه  م   الذين   ولئك  دًا أ  س  ج   اجًا الغائبين  ت  ن  هدًا و  ج   إلى الحاضرين  
ي ام ين ت يساتذ  أ   ، إلى جميع  العلماء   من ينابيع   والنهل   العلم   مسيرة   لمواصلة    .الم 

 واألفكار   والتسهيالت   المساعدات  و  عم  الد   ناوا ل  م  د  وق   ،نارب  في د   وا التفاؤل  ع  ر  ن ز  إلى م  
 .والمعلومات  

. ل ح  / أبو ع ب د للا ش  رية م م ثلة باألخ  ية الب ش  س  للت نم  ة  الق د  رك  ب اب  ف ي ش   إلي األح 
 .بشكر  دائم  أب دا مشكورين   مك  جهد  : شكرًا وشاكرًا ًا أقول  عيمم ج  إليك  

ع م تستط  إن ل  ، ف  العلماء   حب  أ  ف   م تستطع  ن ل  إ، ف  ماً عل  ت  ن م  ك  ع ف  ط  م تست  ل   .. فإن   ماً ال  ن ع  ك  
 م.ه  ض  غ  ب  ال ت  ف  

 ثاح  الب  
 ةود  ر جُ اب  د ج  حم  أ   د  مّ ح  مُ 
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة: 1.1
أصبح مفهوم المصارف اإلسالمية كبديل للبنوك التقليدية محل اهتام الباحثين والمفكرين 

المسلمين، إذ أنه يوجب على تلك الفئات أن تعمل بجد من أجل إيجاد هيكل والعلماء من 
مؤسساتي يعمل على استيعاب المشاريع الحديثة والمتطورة بجانب تلبية رغبات المستثمرين في 

للشك في الحرام أو  ن  شرعي يحوي كل المعامالت المالية دون وجود أدنى معا ظل وجود اطار  
ن التطور. التعامل به وخاصة في  في اآلونة األخيرةالذي حصل في بيئة المال واألعمال  وا 

الجانب التكنولوجي والتقني أدى إلى وجود مشاريع ضخمة محلية ودولية، وتسويق سريع 
في  على العالم اإلسالمي أن يكون حاضراً  وعليه كان لزاماً ؛ لخدمات ومنتجات تلك المشاريع
 ، وملبياً ر الحاصل في بيئة المال واألعمالللتطو  ومواكباً  ومؤثراً  هذا التطور ليكون جزءا فاعالً 

 ت عنىفبدأت فكرة التأسيس للمصارف اإلسالمية كمؤسسة مالية إسالمية . لرغبات المستثمرين
بجذب األموال ومن ثم استثمارها في أوجه عديدة، وال تعتمد على الربح المادي فقط، بل تراعي 

نمية المجتمع والمشاركة في القضاء على كل معاني الفقر الجانب الروحي في المساهمة في ت
قواعد لصت إليه ما خ  و الكتاب والسنة  وفقس ما أقرته الشريعة اإلسالمية سوعلى أ   والحاجة،

  اإلسالمية. هيئة المعاييرالصادرة عن  لسلوك المنظمة للمعامالت الماليةا

على صعيد إنشاء المصارف األمر نجح في بعض البلدان اإلسالمية سواء  ولعل هذا
، وتم االحجام عنه في تعاملون معهاإلسالمية أو على صعيد وجود جمهور المستثمرين الذين ي

بعض البلدان وذلك ظهر في قلة حجم جمهور المستثمرين، وربما يرجع السبب لعدم وجود 
افة إلى عدم قناعات كافية لدى المستثمرين بقدرة المصرف على تحقيق أهدافهم ورغباتهم باإلض

 .تطبيق حقيقي للمعامالت المالية وفق الشريعة اإلسالمية

 إن المنهج اإلنمائي اإلسالمي ليس باعثه الربح المادي فقط كما هو شأن التنمية
شأن  الرأسمالية وال مطامع القائمين على الحكم بغض النظر عن معاناة أفراد المجتمع كما هو

نما باعثه  في عملية  األصيل بجانب تحقيق عائد عادل لكل م ن  ساهمالتنمية االشتراكية، وا 
 (1985)الجالل،  مام الكفاية لكل فرد في المجتمع.التنمية، هو توفير ت

إن المستثمر المسلم في نهاية األمر هو كغيره من المستثمرين يطمح إلى تعظيم الربح 
قاعدة "ال ضرر وال ضرار" ووفق استنادًا ل غيره في نفعه لآلخرينيتميز عن وزيادة ثروته إال أنه 
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تعج بالمستثمرين الذين يبحثون عن بديل  التقليديةوال تزال البنوك ما أحل للا له في التجارة، 
، أو ينتظرون وجود قناعة تجعلهم ينتقلون من بديل إلى آخر. التقليديةمناسب يوازي البنوك 

يعة المعامالت المالية ومدى توافقها مع الشريعة في ظل تطبيق وتكثر التساؤالت حول طب
المعايير اإلسالمية أو مدى انسجامها مع المجتمع المحيط الذي يتعامل وفق المعايير الدولية، 

أم وعملها يضاهي أعمال البنوك التقليدية  الشرعية هل المصارف اإلسالمية خالية من األخطاء
 ؟ال

 مشكلة الدراسة: 1.2
 المجتمعأوجد راحة كبيرة لدى  إن ظهور المصارف اإلسالميةء على ما تقدم فبنا

البقاء والنماء  يحتم عليها من أجل، وهذا التقليديةاإلسالمي باعتبارها البديل المناسب للبنوك 
سياسات ومعايير أن تتبع  واالستمرارية في ظل وجود تنافس قوي ما بينها وبين البنوك التقليدية

إن المراقب لبيئة المال واألعمال  تنميته.التمويل واستثماره في أوجه تزيد من مناسبة لجذب 
يدرك أن هناك نوعين من المعامالت المالية على مستوى العالم، األول يتبع المعايير الدولية 

ة اإلسالمية والذي للمحاسبة، والثاني يتبع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالي
يخص بالدرجة األولى الدول اإلسالمية التي تسعى لنشر هذا النوع من المعامالت المالية في 

ويدور البحث حول السؤال الرئيس للدراسة ما مدى مالءمة عمليات  بالدها وبين أفرادها،
لمراجعة التمويل واالستثمار في المصارف اإلسالمية في فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة وا

 وهذا يقود إلى عدة تساؤالت:اإلسالمية؟ 

( في المصارف اإلسالمية في 8ما مدى مالءمة صيغة المرابحة لآلمر بالشراء معيار رقم ) -1
 فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟

( في المصارف اإلسالمية في فلسطين 9ما مدى مالءمة صيغة االجارة معيار رقم ) -2
 هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟لمعايير 

( في المصارف اإلسالمية في فلسطين 11ما مدى مالءمة صيغة االستصناع معيار رقم ) -3
 لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟

( في المصارف اإلسالمية في فلسطين 12ما مدى مالءمة صيغة المشاركة معيار رقم ) -4
 عة اإلسالمية؟لمعايير هيئة المحاسبة والمراج

( في المصارف اإلسالمية في فلسطين 13معيار رقم ) المضاربةما مدى مالءمة صيغة  -5
 لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟
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 :أهمية الدراسة 1.3
 :تكمن أهمية الدراسة في

وبما  إبراز دور هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية في ضبط وتوحيد األعمال المصرفية -1
 .الشريعة اإلسالمية يتفق مع

 في التنمية المجتمعية. مشاركتهاو مدى مساهمتها دور المصارف اإلسالمية في  أهمية بيان -2

مع  على ضرورة االلتزام في تنفيذ المعامالت المالية بما يوافق الشرع ومنسجماً  التأكيد -3
 رقابة شرعية تشرف على سير المعامالت. في ظل وجودالمعايير اإلسالمية 

من أجل المساهمة في انتقال  لثقة لدى المجتمع المحيط اتجاه المصارف اإلسالميةتعزيز ا -4
 جمهور العمالء من البنوك التقليدية إلى المصارف اإلسالمية.

  

 :أهداف الدراسة 1.4
 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

 المصارف اإلسالمية في التعرف على مدى مالءمة عمليات التمويل واالستثمار في -1
 فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية.

زيادة وعي المجتمع المحلي حول صيغ التمويل واالستثمار الفاعلة في المصارف اإلسالمية  -2
 العاملة في فلسطين.

 إلى التقليديةمن البنوك في معامالته السعي إليجاد نتيجة مقنعة لدى المجتمع تجعله ينتقل  -3
 لمصارف اإلسالمية.ا

على الشفافية والمشاركة عالقة تربط العمالء بالمصرف اإلسالمي مبنية الوقوف على  -4
 بنوع من االطمئنان. وأنها قادرة على تلبية رغباتهم، واالطالع
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 فرضيات الدراسة: 1.5
 الفرض الرئيس التالي:تستند الدراسة إلى 

بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة  فلسطينفي تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة 
 للمؤسسات المالية اإلسالمية.

 يتفرع من هذه الفرضية عدة فرضيات:

رقم يق معيار المرابحة لآلمر بالشراء بتطب فلسطينتلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في  -1
(8.) 

 (.9بتطبيق معيار االجارة رقم ) فلسطينتلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في  -2

 (.11بتطبيق معيار االستصناع رقم ) فلسطينتلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في  -3

 (.12بتطبيق معيار المشاركة رقم ) لمصارف اإلسالمية العاملة في فلسطينتلتزم ا -4

 (.13بتطبيق معيار المضاربة رقم ) فلسطينتلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في  -5

فلسطين توجد فروق ذات داللة احصائية في مدى التزام المصارف االسالمية العاملة في  -6
اسم المصرف، المؤهل العلمي، )تعزى إلى المتغيرات التالية:  حيث   بالمعايير االسالمية

 التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التي حصل عليها الموظف(.
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 متغيرات الدراسة: 1.6
 لمتغيرات التابعة:ا

، ، االستصناع، المشاركةلمرابحة لآلمر بالشراء، االجارة) ا أدوات التمويل واالستثمار -1
 (.المضاربة

 المتغير المستقل:

 اإلسالمية. هيئة المحاسبة والمراجعةمعايير  -1

 

 

  

 

 

 

 فرضيات الدراسة :(1.1شكل )

 (إعداد الباحث)المصدر: 

 
 حدود الدراسة:  1.7

 في فلسطين،العاملة المصارف اإلسالمية في الحدود المكانية وهي  تتمثلحدود الدراسة 
تحليل القوائم المالية للمصارف اإلسالمية في فلسطين من سنة في  فتتمثلأما الحدود الزمنية 

 .م2015إلى م 2010

  

معايري هيئة احملاسبة واملراجعة 
 للمؤسسات املالية اإلسالمية

 ـــارةـــــاالجــــ

 االستصناع
 املشــــــــاركة 

 
 

أدوات 
التمويل 
 واالستثمار

 املضاربة

 املراحبة لآلمر ابلشراء
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 :الدراسات السابقة 1.8
 أوالا: الدراسات العربية:

 ال يوجدلكثير من األبحاث والدراسات والرسائل العلمية السابقة، ا ةمراجعمن خالل 
لدى المصارف اإلسالمية لمعايير  عمليات التمويل واالستثماردراسات تبحث في مدى مالءمة 

ن بعض األبحاث  ،من الناحية الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وا 
المعامالت المالية لدى المعايير مثل معيار االفصاح واألخرى عن قد كتبت عن بعض 

ن أكثر الدراسات أ ار بالتملك، باإلضافة إلىالمصارف اإلسالمية مثل المرابحة، واإليج
 .فلسطينواألبحاث قد كتبت خارج 

 واإلجارةمدى تطبيق معيار المحاسبة المالي )االجارة " م(2016)حلس و األسطل،  دراسة -1
 ."المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين(

اإلجارة  (8معيار المحاسبة المالي رقم ) التعرف على مدى تطبيقهدفت الدراسة إلى 
 .لة في فلسطينواإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالمية العام

دراسة تحليلية تغطي ثالثة جوانب وهي معرفة مدى  تم عملولتحقيق أهداف الدراسة 
لقاء الضوء على  ،المؤشرات يك من خالل استخدام بعضأهمية صيغة اإلجارة المنتهية بالتمل وا 

، الضوابط الشرعيةالشروط التنفيذية للتعاقد بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك ومدى توافقها مع 
( عن طريق دراسة تحليلية 8التعرف على مدى تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) وأخيراً 

 للقوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها.

إلجارة المنتهية بالتمليك من الصيغ التمويلية المستخدمة من قبل بينت الدراسة أن ا
المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين لكنها قليلة األهمية. كما أظهرت الدراسة عدم توافق 

وأخيرًا توصلت ، ضوابط التي تحكم عمل هذه الصيغةبعض الشروط التنفيذية للتعاقد مع ال
ين للمعيار المحاسبي المالي رقم اإلسالمية العاملة في فلسطالدراسة إلى عدم تطبيق المصارف 

(8). 

وأوصت الدراسة المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بضرورة استخدام الصيغ 
كما ، (8لمعيار المحاسبي المالي رقم )وضرورة تطبيق ا ،خرى وعدم اقتصارها على المرابحةاأل

ة مراجعة شروط عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك بما أوصت الدراسة هيئة الرقابة الشرعية بضرور 
 يتوافق مع الضوابط التي تحكم عمل هذه الصيغة.
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"معايير الشفافية في الفقه اإلسالمي وأثرها في الوقاية  م(2014)سالمة و دراغمة،  دراسة -2
 .من األزمات االقتصادية"

 الفقه الشفافية في معايير إلى بيان أهمية الشفافية وجاء عنوان الدراسة في الدراسةهدفت 
 اإلسالمي وأثر الفقه في للشفافية واإلدارية األخالقية والمعايير الشفافية وخصائص اإلسالمي
 .االقتصادية األزمات من الوقاية في الشفافية

األزمات  من الوقاية في بالغ أثر اإلسالمي الفقه في للشفافية أن وتوصلت الدراسة إلى
 لمعالجة والمقترحات الحلول أنجع وتقدم المصرفي التعامل متانة على وتعمل االقتصادية،

 ات.األزم

أخالقية  سلوكية مدونة ووضع الحوكمة دليل إعداد في اإلسراع بضرورة وأوصت الدراسة
 .الطارئة األزمات لمواجهة تنسيق لجان وتشكيل المالية األعمال في

 .االسالمي" التمويل التقليدي، ،التمويل "مفاهيم االستثمار م(2014)عليان،  دراسة -3

 وبالتالي لالستثمار التنمية هذه حاجةهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم التنمية الشامل و 
 في الخالفة مفهوم جوانب حدأ في يقع نهأ على لالستثمار االسالمية وأوضح النظرة التمويل،
 هو التمويل هذا الدراسة أن ثبتأ حيث للتمويل، المفهوم التقليدي عن للحديث انتقل ثم االرض،

 تطبيقية حاثأب إلى مستندا االقتصاد على للربا السلبي التأثيربينت أيضًا للا، و  حرمه الذي الربا
 .دواتهأو  مزاياه مبيناً  االسالمي التمويل عن تحدث مسلمين، ثم غير علماء راءأو 

 لالزمات الحل هو االسالمي التمويل هل" سؤال على باإلجابةت الدراسة وختم
 أراء الى بنعم السؤال هذا على االجابة في كالعادة استند و "المتالحقة؟ العالمية االقتصادية

 ن.مسلمي غير ومختصين علماء

 االسالمي، كذلك التمويل حول الناس نفوس من الشكوك ازالة بضرورة أوصت الدراسة
 للتمويل المسلمين انتقال وضرورة الرأسمالي، التمويل في المجرب عدم تجريب بضرورة تأوص

 تمويل نسبة بزيادة البحث الرأسمالي، أوصى التمويل في تجربة المرور دون  مباشرة االسالمي
 يحمل أن طريق عن االدارات كفاءة وزيادة االسالمية، البنوك في التمويل مجمل الى المشاريع
 تتعلق مقررات تدريس معدلة، و رأسمالية رؤية وليس سالميةإ مصرفية رؤية فيه الموظفون 
 .المجال هذا في متخصصة بحث مراكز وتفعيل الجامعات، في االسالمي بالتمويل
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 .في المصارف اإلسالمية""التمويل االستثماري  م(2013)عبد و محمد، دراسة  -4

 االقتصادية الناحية من اإلسالمي االستثماري  التمويل أهمية في الدراسة مشكلة تكمن
 .التقليدية المصارف في الحال هو كما سلبي بشكل االقتصاد على يؤثر ال والذي

 مستوى  على سواء متعددة بأنشطة تقوم اإلسالمية المصارف هو أنالدراسة  أهم نتائج
 في التقليدية المصارف عن االجتماعية، كما أنها تتميز أو التمويلية أو المصرفية الخدمات
 نظام على تعتمد متعددة صوراً  اإلسالمية المصارف في لتمويللالودائع، كما أن  مع تعاملها

 المصارف مع التنافس على تساعدها مؤهالت وجودإلى الفائدة، باإلضافة  من بدال المشاركة
كوجود معايير متعددة تعتمدها في عملية التمويل ووجود أساليب مباشرة وغير مباشرة التقليدية 

  في االستثمار وذلك في ظل استقرار األسعار والتجارة.

اعتماد المنهج اإلسالمي كبديل للعمل المصرفي التقليدي و زيادة ب وأوصت الدراسة
 النقاشية بالحلقات التثقيف خالل من الزبائن لدى اإلسالمية االستثمارية األدوات حولالوعي 

 بالمصارف الزبائن ثقة لزيادة إسالمي حكومي مصرف تأسيس والندوات العلمية، وضرورة
، اإلسالمية المصارف عمل لمتابعة الشرعية الرقابية الهيئات اإلسالمية، باإلضافة إلى تشكيل

تباع  .إدارتها في الحديثة األساليب وا 
"دور المصارف اإلسالمية في دفع عجلة االستثمار في  م(2011)مشتهى،  دراسة -5

 .الفلسطينية" المصارف

هدفت الدراسة إلى التعرف على عمل المصارف اإلسالمية في فلسطين من حيث طبيعة 
عملها ونشاطاتها وصيغ التمويل فيها ومعوقات االستثمار والربط بين المصارف اإلسالمية 

مار المحلي في فلسطين من خالل اإلجابة على السؤال التالي: "ما هو دور المصارف واالستث
 ؟الستثمارات المحلية في فلسطين"اإلسالمية في دفع عملية ا

من نتائج الدراسة أن نمو مؤشر المصارف اإلسالمية مثل نسبة ضئيلة من مثيالتها في 
من الناتج المحلي اإلجمالي وبنسبة الجهاز المصرفي ومع ذلك ساهمت بنسبة هامشية في كل 

تعتمد على االستثمارات قصيرة  اإلسالمية، مع ذكر أن المصارف التقليديةمن البنوك  أكبر
األجل خاصة التمويل والمرابحة ولم توفق في جني األرباح وتكبدت خسائر، ولم تظهر الدراسة 

والتوظيفات اإلجمالية، ونسبة وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة التالية: حجم الموجودات 
التوظيفات إلى الموارد، ونسبة أساليب التوظيف إلى التوظيفات بعد نتيجة اختبار االنحدار 
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البسيط ، وبالتالي عدم صحة فرضيات الدراسة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية بين 
 جمالي.الستثمار المحلي اإللت المستقلة وبين المتغير التابع المتغيرا

ضرورة التوسع في فتح مصارف إسالمية جديدة في فلسطين، وعدم  الدراسةأهم توصيات 
االقتصار على نوع واحد من أنواع التمويل وهو المرابحة، ومنح التمويالت لالستثمار واالنتاج 

 قصيرةبعيدا عن االستهالك، والتركز على االستثمارات طويلة األجل والتخفيف من االستثمارات 
ألجل، وتحليل وترشيد نفقاتها بما يتناسب مع مقدرتها المالية وخصوصا في ظل تحقيقها ا

 لخسائر متتالية.

وك اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد بن"مدى نجاعة ال م(2011)شحادة،  دراسة  -6
 .الفلسطيني"

تحديد وتحليل العالقة بين الجهود التي تبذلها المصارف اإلسالمية في إلى الدراسة  هدفت
تطوير نفسها من جهة، ومستوى جودة الخدمات المختلفة التي تقدمها هذه المصارف من جهة 
أخرى، باإلضافة إلى التعرف على مدى قدرة هذه المصارف على تقديم خدماتها لفئات المجتمع 

سرعة في إنجاز الخدمة، وآلية التعامل مع العمالء، الدقة في الفلسطيني وشرائحه من حيث: ال
هدفت انجاز الخدمات، نوع الخدمات التي تقدمها، مدى مصداقية الخدمات التي تقدمها، كما 

 التقليدية، هل بإمكان المصارف اإلسالمية أن تحل محل البنوك سؤال الدراسةإلى اإلجابة عن 
 ؟للجمهور الفلسطيني بكافة شرائحه في تقديم خدماتها

( استبانة على عينة من موظفي المصارف اإلسالمية، 120توزيع ) اعتمد الدراسة منهج
( استبانة تم توزيعها على عينة من عمالء المصارف اإلسالمية في 550باإلضافة إلى )

 .من أجل تحليل النتائج (SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية ) وتم استخدامفلسطين، 

أكثر من نصف موظفي المصارف اإلسالمية لم يتم اعطاؤهم دورات في عملية تطوير 
انه ليس لديها فرص االبداع  باإلضافةالخدمات، هناك خدمات ال تقدمها المصارف اإلسالمية، 

الناس عليها، هناك تقصير من المصاريف  إلقبالواالبتكار، الوازع الديني هو السبب الرئيس 
 في آلية تسويق خدماتها، هناك تعدد لعدة آراء فقهية لدى المراقبين الشرعيين.

أوصت الدراسة بضرورة تدريب موظفيها، العمل على توحيد هيئات الرقابة الشرعية، 
 ضرورة إيجاد طريقة ناجحة لتسويق خدماتها، نشر فروع في كافة المناطق
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"تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك  م(2010)بو جالل و بورقبة،  دراسة -7
 .االسالمية"

الدراسة إلى بيان أثر تكلفة التمويل على دورة االستثمار عند المقارنة بين البدائل  هدفت
المتاحة لمصادر التمويل الخارجي بوجود بديلين رئيسيين يتمثالن في المؤسسات المصرفية 
اإلسالمية والمؤسسات المصرفية التقليدية، حيث في األولى تعتمد على أسلوب المشاركة في 

والسؤال الرئيس  ة وأسلوب الهامش المعلوم، بينما في الثانية فتعتمد على الفائدة.الربح والخسار 
اإلسالمية  والمصارفللدراسة هو كيف يتم تحديد تكلفة التمويل المقدم من البنوك التقليدية 

 وأيهما أقل تكلفة لوحدات العجز التمويلي؟

تحدد تكلفة التمويل على أساس معدل الفائدة المفروض  بينت الدراسة أن البنوك التقليدية
من البنك المركزي باإلضافة إلى المصاريف األخرى التي يتحملها أعوان العجز التمويلي جراء 
حصولهم على التمويل والتي تتمثل عمومًا في دراسة الملف والتأمين وكذلك مصاريف الرهن 

كلفة على أساس معدل الربح المفروض من العقاري. أما المصارف اإلسالمية فتحدد الت
المصارف اإلسالمية، وذلك في حالة التمويل بصيغ الهامش المعلوم، وتتحدد على أساس نسبة 

 مشاركة المصرف في نتيجة المشروع في حالة التمويل بصيغ المشاركة في الربح والخسارة.

ظل تساوي معدل الربح ت الدراسة أنه في حالة التمويل بصيغ الهامش المعلوم وفي تأثب
المفوض من المصارف اإلسالمية ومعدل الفائدة المفوض من البنوك التقليدية تكون تكلفة 
التمويل متساوية. وفي حالة التمويل بصيغ المشاركة في الربح والخسارة فإن تكلفة التمويل 

من تكلفة  المقدم من المصارف اإلسالمية تنخفض كلما انخفضت نتيجة المشروع، وربما تتحول
إلى وفر في حالة تحقق خسارة يساهم المصرف اإلسالمي في التقليل من حدتها، بخالف البنوك 
التقليدية التي تزيد من حدة الخسارة التي يتحملها أعوان العجز المالي بتحملهم أعباء ثابتة واجبة 

 الدفع بغض النظر عن نتيجة المشروع.
 بمعيار فلسطين في العاملة اإلسالمية المصارف التزام "مدى م(2008)رجب،  دراسة -8

 .والمودعين" المساهمين بين األرباح توزيع أسس اإلفصاح عن

 معلومات تقديم خالل هدفت الدراسة إلى توضيح مدى االلتزام بمعيار االفصاح من 
 .ليمالس قراره اتخاذ على قدرة أكثر يجعل المستثمر مما عالية، موثوقية وذات للفهم وقابلة مالئمة

 التي واألسس للقواعد والمناقشة بالتحليل العرض في التحليلي الوصفي استخدام المنهج تم
 أراء عينة على للوقوف كأداة االستبانة استخدام تم كما الطرفين، بين العالقة تحكم يجب أن
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 في ونوابهم ومدراء الفروع الداخليين والمدققين المحاسبة أقسام رؤساء من تتكون  التي الدراسة
 .فلسطين في العاملة اإلسالمية البنوك

 السياسات عن الكافي باإلفصاح اإلسالمية المصارف قيام عدم ظهرت النتائج في
 وتأثير المخصصات، واحتساب المصروفات، تحميل في المتبعة المتعلقة باألسس المحاسبية

وتحديد  المساهمين، من المقدمة األموال حجم على الثابتة واألصول التأسيس معالجة نفقات
 المرتبطة بالعمليات اإليرادات في المودعين أحقية ومدى البنك، يتقاضاها التي المضاربة نسبة

 إلى وصوال المودعين والمساهمين من المقدمة األموال تشغيل نسب وكذلك األخرى، المصرفية
المودعين، عدم وجود قانون يلزمها باإلفصاح الكافي و  المساهمين بين لألرباح عادل توزيع

 باإلضافة إلى وجود ضعف لهيئة الرقابة الشرعية في توزيع األرباح.

 السياسات عن الكافي باإلفصاح اإلسالمية الدراسة ضرورة قيام المصارف أوصت
دائرة  الدراسة ، باإلضافة لضرورة وجود في إليها المشار بالموضوعات المحاسبية المتعلقة

متخصصة لدى سلطة النقد لتنفيذ الدور الرقابي ، ويجب أن يتوفر في لجنة الرقابة الشرعية 
 أعضاء مهنيين في مجال العمل المصرفي.

 التمويل لدعم عمليات التمويلية  السياسة لتطوير مقترح إطار" م(2006)الدماغ،  دراسة -9
 ."اإلسالميةالمصارف  في

في  التمويل عمليات لدعم التمويلية السياسة لتطوير مقترح تقديم إلى الدراسة تهدف 
  ة.الفلسطيني اإلسالمية المصارف

 الثالثة اإلسالمية في المصارف العاملين التمويل موظفي على البحث عينة اشتملت
 .الفلسطينية النقد لدى سلطة والمسجلة فرعاً ) 17 (عددها البالغ وفروعها فلسطين في العاملة
 شملت كافة حيث الدراسة، هدف لخدمة خصيصاً  تصميمها تم استبانة على الباحث اعتمد وقد

 ليؤ و مس على استبانة 112 توزيع تم و المنشود الهدف تحقيق اجل من المطلوبة البيانات

 .%.80 بنسبة أي استبانة 90 إرجاع وتم المصارف، تلك في العامون  والمدراء التمويل

من نتائج الدراسة عدم وجود سياسات مكتوبة لدى المصارف اإلسالمية، يزداد نجاح 
السياسة التمويلية كلما كان هناك تنويع في أساليب التمويل، هناك ارتباط قوي بين نجاح 

زيع السياسة التمويلية ودور هيئة الرقابة الشرعية، وتنجح السياسة التمويلية أيضًا عند مراعاة تو 
 محفظة التمويل اقتصاديًا وجغرافيًا.
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أوصت الدراسة بضرورة قيام المصارف اإلسالمية الفلسطينية بإعداد دليل للسياسة 
التمويلية لدعم عمليات التمويل، ضرورة حث المصارف على تنويع أساليب التمويل في السياسة 

ة واالستصناع وعدم اقتصارها التمويلية لتشمل صيغ المشاركة والمضاربة والبيع اآلجل واالجار 
على المرابحة لآلمر بالشراء، أيضًا استخدام أوعية ادخارية طويلة األجل تسمح لها بزيادة 

 ودائعها لتدخل استثمارات طويلة األجل تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية.

 ."البنوك اإلسالميةإدارة المخاطر في " م(2005)الخالدي،  دراسة -10

الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المخاطر وأهمية قياسها وتحليلها وما هي  هدفت
 أنواعها وكيف يمكن للمصارف اإلسالمية العمل على تقليلها.

من نتائج الدراسة أن المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية أعلى منها في البنوك  
أن غالبية أصول المؤسسات المالية اإلسالمية هي المرابحة والتأجير  ، يشار إلىالتقليدية

إن التركيز على المرابحات حرم  غ التمويل المضمون منخفض المخاطر.من صي االتمويلي ألنه
المصارف من االستفادة من صيغ المضاربة والمشاركة التي تمتاز بقدرتها على استيعاب جميع 

إذ أنه في المضاربة ال يتحمل المصرف إال مخاطر تعديه  المخاطر وادخالها ضمن الربح،
ن لم يكفي الربح يتحملها أصحاب المال وتقصيره ، فتخصم الخسارة من الربح الكلي وا 

)المودعين(، بالمقابل نجد في البنوك التقليدية تحميل كامل للمخاطر من ذوي الفائض إلى ذو 
ًا، فإذا وقعت الخسارة هنا يتحملها البنك العجز حيث رأس المال مضمون والعائد محدد مسبق

 بالكامل.

أوصت الدراسة بضرورة إيجاد سياسة شرعية سليمة لمواجهة المخاطر والعمل على 
تقليلها إذ أنها تعتمد بصفة أساسية على عقود المداينات سواء في البيع أو الشراء والتي تتعرض 

 مثاًل لمخاطر تغيرات األسعار.
 دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية" م(2005)حلس و مقداد، دراسة  -11

 .في فلسطين"

الدراسة إلى بيان الدور الذي تلعبه المصارف اإلسالمية في تمويل التنمية  هدفت
االقتصادية في فلسطين، وكذلك التعرف على حجم االستثمارات طويلة األجل، وأسباب ضعف 

التنموية طويلة األجل، وسبل حث المصارف للمساهمة في تمويل التنمية عن  تمويل المشاريع
 المشاركة في تمويل المشاريع طويلة األجل. طريق االستثمار المباشر أو
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اعتمدت الدراسة بجانب البيانات الثانوية المنشورة على اجراء مقابالت مع مدراء البنوك، 
قبال األفراد  باإلضافة إلى االستبيان الذي وزع على التجار واألفراد للتعرف على مدى ثقة وا 

 على التعامل مع المصارف اإلسالمية.

على الرغم من أن النتائج تشير إلى  عدم قدرة المصارف القيام بهذا الدور الدراسة أكدت
نجاح المصارف اإلسالمية في تجميع المدخرات في فلسطين، إال أنها أكدت الفشل الذريع في 
 .تقديم التسهيالت وخاصة في فلسطين مما يتضمن ضعف دورها في تحقيق التنمية االقتصادية

، كما ذوي كفاءات إدارية ومالية وشرعيةعلى االهتمام بتعيين  وأوصت الدراسة بالتركيز 
يجاد البدائل للتمويل بالمرابحة واالهتمام بالمضاربة والمشاركة،  دعت إلى االهتمام بالتخطيط وا 
وهذا يتضمن إيجاد القواعد واألسس الواضحة القابلة للتطبيق في ظل الواقع الفلسطيني، كما 

 ن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المضمار.تشير إلى الدور المتوقع أ

 

 ثانيا الدراسات األجنبية: 

1.  study (Sakib, 2015) “Conformity Level of AAOIFI Accounting 

Standards by Six Islamic Banks of Bangladesh” 
المصارف اإلسالمية في بنجالديش لمعايير المحاسبة الصادرة  "مستوى امتثالدراسة بعنوان 

  .ات المالية اإلسالمية"عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسس

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى امتثال المصارف اإلسالمية في بنغالديش مع المعايير 
 سالمية.جعة للمؤسسات المالية اإلالمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمرا

قامت الدراسة بتحليل التقارير السنوية لستة من المصارف اإلسالمية في بنجالديش لعام 
 ل الدراسة على االنترنت، وكان.م، وتم جمع التقارير من المواقع الرسمية للمصارف مح2012

أهم نتائج الدراسة أن هذه المصارف تتفق مع المعايير المحاسبية اإلسالمية بنسبة 
في حالة االمتثال  2.79المتوسط عند إعداد البيانات المالية، بانحراف معياري  % في53.79

 ين هذه المصارف في حالة اإلفصاح.الكامل مع المعايير مما يشير إلى تدني مستوى الفرق ب

أهم التوصيات للدراسة ضرورة زيادة مستوى االمتثال للمعايير المحاسبية اإلسالمية في 
يادة ثقة أصحاب المصالح واألطراف ذوي العالقة في صدق وعدالة المصارف اإلسالمية لز 

 القوائم المالية للمصارف اإلسالمية ومطابقتها للشريعة اإلسالمية.
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2. Study (Shatnawi & Al-bataineh, 2013) “Commitment Extent By 

Jordan Islamic Bank With AAOIFI'S Accounting And Auditing 

Standards” 

اإلسالمي األردني بمعايير المحاسبة والمراجعة التي وضعتها  مدى التزام البنك"دراسة بعنوان 
 ."هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصرف اإلسالمي األردني بمعايير هيئة المحاسبة 
 (.AAOIFIللمؤسسات المالية اإلسالمية )والمراجعة 

تم تطوير استبانة وتوزيعها على عينة من موظفي المصرف اإلسالمي األردني العاملين 
في فروع المصرف في جميع المحافظات، والبيانات التي تم جمعها تم تحليلها إحصائيًا 

 للعينة الواحدة. Tباستخدام اإلحصاء الوصفي واختبار 

ن المصرف اإلسالمي األردني يلتزم بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة فيما أهم النتائج أ 
يتعلق بمتطلبات اإلفصاح العام في القوائم المالية، والمرابحة لآلمر بالشراء، والتمويل 

 الملكية وأصحاب حسابات االستثمار.بالمضاربة، وأسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق 

الرقابية الشرعية في المصارف اإلسالمية بعملية الفحص قيام الجهات  أوصت الدراسة 
والتدقيق الدوري للبيانات المالية للمصارف اإلسالمية واإلبالغ عن أي انحراف عن معايير هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية لتوضيح مدى التزام المصارف اإلسالمية بتلك 

 عايير.مال

3. Study (Chong & Liu, 2009) ”Islamic banking: Interest- free or 
interest- based?” 

 بعنوان "المصرفية اإلسالمية تعمل بفائدة أو بدون فائدة؟" دراسة 

يتميز العمل إذ أنه هدفت الدراسة إلى بيان عدم تعامل المصارف اإلسالمية بالفائدة، 
المصرفي اإلسالمي عن غيره من الناحية النظرية في تقاسم الربح والخسارة وهو ما يعرف 

 .(-profit-and-loss sharing -PLS)بنموذج 

عن البنوك التقليدية، حسب  أن البنوك اإلسالمية ال تختلف كثيراً  وجدمن الناحية العملية 
 (PLS)ل من التمويل اإلسالمي يطبق نموذج ما أظهرت الدراسة في ماليزيا يوجد جزء ضئي

والجزء األكبر من الودائع اإلسالمية ال تخلو من الفائدة كما هو في الودائع التقليدية، كما أن 
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نموذج  قه هو االتجاه اإلسالمي وليس تطبيالنمو السريع للمصرفية اإلسالمية حول العالم سبب
((PLS  .إذ أن المصرفية اإلسالمية تخضع ألنظمة وقوانين مثيالتها من البنوك التقليدية الغربية 

 وأوصت الدراسة بضرورة اتباع تحكيم الشرع اإلسالمي في طبيعة األعمال المصرفية.
4. Study (Aggarwal & Yousef, 2009) “Islamic Banks and Investment 

Financing” 

 البنوك اإلسالمية والتمويل االستثماري"بعنوان " دراسة

الدراسة إلى بيان أنواع االستثمارات في المصارف اإلسالمية وأي من تلك  هدفت
 االستثمارات تلقى رواج في قطاعات اإلنتاج.

تظهر الدراسة أن معظم األدوات المالية لدى البنوك اإلسالمية تقوم على أساس تقاسم 
، وهناك البنوك التقليدية مختلف تمامًا عنيكون شأنها الربح والخسارة في حقوق الملكية وبذلك 

تحيز في شرط توفير التمويل لقطاع الزراعة والصناعة في أنه نادرا ما يتم تقديم تمويل طويل 
ابة ل ألصحاب المشاريع على أساس دين )صكوك( كأساس للتعاقد وهو يمثل استجاألج

. تسيطر على التمويل، والمشكلة تنتج إذا أصبح الدين أداة عقالنية من البنوك اإلسالمية
الشروط التي توضع لتمنع تزايد الدين والرفاه االجتماعي مثل الشروط التي توضع لتقليل الدين 

 .والرفاه االجتماعي 
5. Study (Dusuki & Abdullah, 2007) “Why do Malaysian customers 

patronize Islamic banks?” 

 "لماذا العمالء الماليزيون يفضلون البنوك اإلسالمية؟"  بعنواندراسة 

البنوك العوامل الرئيسية التي تدفع العمالء للتعامل مع الدراسة إلى معرفة  هدفت
 .ال سيما في بيئة مصرفية مزدوجة اإلسالمية

النتائج تظهر بعض العوامل الختيار البنوك اإلسالمية مثل السمعة وجودة الخدمات 
 المالية اإلسالمية وتحقيق المسؤولية االجتماعية باإلضافة إلى الراحة وسعر الخدمات.

الية مع الحفاظ على خدمات ذات جودة ع بتقديمأوصت الدراسة البنوك اإلسالمية 
ويجب أيضا تبني سياسات لخدمة الزبائن ممتازة وجديدة كأداة استراتيجية  ،ةالسمات اإلسالمي

 لتحقيق الميزة التنافسية، وتعزيز انتماء العمالء ووالئهم .
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 التعليق على الدراسات السابقة:

قد تناولت يمكن القول أن أغلب الدراسات السابقة قد تطرقت إلى موضوعات مختلفة و 
أهمية االقتصاد اإلسالمي ودوره في موضوع المصارف اإلسالمية من عدة جوانب فذكرت 

دعت لضرورة االلتزام ، والتأصيل الشرعي للعمليات المالية الحديثة، وكما التنمية االجتماعية
تحكم عمليات التمويل واالستثمار ووضعت رقابة شرعية على ذلك،  بالمعايير اإلسالمية التي

وتحدثت عن المعوقات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية، كما خلصت إلى ضرورة أن 
 يأخذ العالم اإلسالمي كله بالمفهوم الجديد للوسيط المالي والشريك االستثماري.

ات كانت في بيئة خارج وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أن معظم تلك الدراس
وأن البيئة المحلية تفتقر إلى هذا النوع من الدراسات التي تركز على عمليات  ،حدود الوطن

التمويل واالستثمار لدى المصارف اإلسالمية وتبرز دورها الريادي في تنمية المجتمع وتنمية 
. باإلضافة إلى واالستثماروالتنويع في أدوات التمويل اقتصاده بتشجيع االستثمار بدل االدخار 

 (Shatnawi & Al-bataineh, 2013و ) (Sakib, 2015)ة عن دراس تميزت أن الدراسة
تركز الدراسة على المصارف ، بينما واألردن في بيئة مختلفة وهي بنجالديش اتا تممأنهب

فلسطين كما تعمل الدراسة على بيان مدى مالءمة عمليات التمويل اإلسالمية الفاعلة في بيئة 
واالستثمار في المصارف اإلسالمية من أجل إيجاد قناعة لدى العمالء في البيئة المحلية تجعله 

ية إنتقاله من البنوك التقليدية إلى المصارف اإلسالمية من أجل تحقيق كل سبل في إمكان يفكر
 دالة اجتماعية تطال الجميع.النفع للفرد والمجتمع وبع

ولها كما ستسلط الضوء على صيغ التمويل واالستثمار الفاعلة من أجل زيادة الوعي ح
وتبين أكثر الصيغ استخدامًا، كما تبرز الدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به المصارف 

 اإلسالمية للمساهمة في التنمية االقتصادية والمجتمعية.

المعتمدة من سواء  فلسطيناإلسالمية العاملة في  المصارف سوف تشمل الدراسة جميع
، وبحسب اعتقاد الباحث أن هذه الدراسة من معتمدةالغير  أو قبل سلطة النقد الفلسطينية

المتوقع أن تسهم بشكل إيجابي في اضافة نوعية لمفهوم المصارف اإلسالمية وأوجه االستثمار 
هي االضافة التي تركتها هذه المصارف في تغيير حجم  المختلفة وأنواع التمويل المتعددة، وما

التوصيات  توجد بعض أمل من هذه الدراسة أننالتمويل واالستثمار في البيئة المحلية، كما 
من أجل إليه المعايير اإلسالمية  تبضرورة االلتزام بما جاءت به الشريعة وخلصوالمقترحات 
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اقناع جمهور العمالء باالنتقال من البنوك التقليدية إلى المصارف اإلسالمية كبديل مناسب 
 .نوصي باألخذ به

في اإلسالم ثم  التمويل واالستثمار سوف يتم التعرض بداية في الفصل الثاني لمفهوم
 شرح مفصل للمصارف اإلسالميةبالفصل الثالث  يليه الحديث عن مصادر واستخدام األموال.

هيئة المحاسبة يعرف ثم الفصل الرابع  .وواقع المصارف اإلسالمية في فلسطين وطبيعة عملها
العمل ودور تلك المعايير في ضبط  والمعايير الصادرة عنها، والمراجعة اإلسالمية )أيوفي(

من الوقوع في الحرام أو التعامل به. ثم المصرفي وكذلك ضرورة األخذ بتلك المعايير تجنبًا 
الفصل السادس الذي ب وتختم الدراسة والتحليل. ل الخامس حيث الجانب العملي للدراسةالفص

 يعرض نتائج وتوصيات الدراسة.
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 الفصل الثاني
 التمويل واالستثمار اإلسالمي

 :مقدمة 2.1
هذا الفصل مفهوم كل من التمويل واالستثمار ومصادر أموال المصارف  يستعرض

اإلسالمية، وأساليب التمويل وأدوات توظيفها من المنظور اإلسالمي، ثم لمحة موجزة عن 
مخاطر الربا التي تتبناه المصارف التقليدية، ويختم الفصل بمفهوم الربح في اإلسالم وهو الفرق 

عن عائشة رضي للا  اإلسالمي وعمل البنوك التقليدية.المصرف الجوهري بين طبيعة العمل 
: "رحم للا إمراًء اكتسب طيبًا، وأنفق قصدًا، وقدم فضاًل عنها عن النبي صل للا عليه وسلم قال

 . [رواه ابن النجار] .ليوم فقره وحاجته"

ذا كان االستثمار : "إذا كان التمويل بمفم(2006)ميلود، يقول  هومه العام يعني المال، وا 
بمفهومه البسيط يعني استخدام المال في العمليات االقتصادية بغية الحصول على مردود أو 
نتيجة، فإن كل استثمار يعتبر بالضرورة تموياًل، ولكن التمويل ال يعتبر في كل الحاالت 

تصادي خاصة إذا ربطناهما استثمارًا إال أن كال المصطلحين مهمين في الفكر االق
بالمشروعات". لذلك نجد أن االقتصاد اإلسالمي أعطى أهمية بالغة لعمليات التمويل لتحقيق 

المالية اإلسالمية وعلى رأسها المصارف التي عملت على ضبط  المؤسساتاالستثمار، وظهور 
توفر فيها شروط واالستثمار لمختلف المشروعات االقتصادية، التي توبرمجة عمليات التمويل 

السالمة الشرعية لجميع معامالتها المالية والتي تخلو من الربا أخذًا وعطاًء؛ حيث تؤكد الكثير 
اإلسالمية أنه في حالة انعدام صور التكافل االجتماعي التي أمر بها اإلسالم ينشأ  الدراساتمن 

، إن الفائدة -العرضالفائض أو -، وشح المقرض -العجز أو الطلب-الربا من حاجة المقترض 
الزمن، فال يحتاج إلى توظيف المال من أجل أن تزداد ثروته، بل  بمرورعلى الربا تنمو تلقائيا 

يمكن القول أن الربا يفصل ما بين العمل االنتاجي ومبلغ القرض الذي ينتظر صاحبه عودته 
 جل.مع فوائده عند حلول األجل، دون مراعاة ألي ظروف سوى انتظار انتهاء األ
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 :تعريف التمويل 2.2
مناسبة لتوفير ما  مصادرالبسيط للتمويل، هو السعي الجاد للحصول على  المفهومإن 

تحتاجه المؤسسات أو األفراد من األموال، بقصد استثمارها بطرق ناجحة في مشاريع أو 
عمليات اقتصادية تهدف للحصول على عائد مناسب يضمن في أسوأ الظروف سالمة رأس 

 خرى في أقل المستويات.المال بجانب األموال األ
 التمويل في اللغة: 2.2.1

يمال ويمول؛ فهو مال، والمال ما ملكته  ل  امن كلمة )مول(؛ فيقال: مالتمويل لغة: مشتق 
ل فالن مااًل: إذا اتخذه فنية، وتمول الرجل صار ذا مال، والمال عند  من جميع األشياء، وتمو 
أهل البادية النعم، قال ابن فارس: )مول( الميم والواو والالم كلمة واحدة، هي تمول الرجل: اتخذ 

ال: كثر ماله. مما سبق يدل على أصل معنى الكلمة وهو امتالك المال أو مااًل، ومال يم
 السعي لزيادته وتكثيره.الحصول عليه و 

 التمويل في االصطالح: 2.2.2
االقتصادية التي تدلل على المفهوم اللغوي  اتريفكثير من التع جاءالتمويل اصطالحًا: 
ألي نشاط اقتصادي من أجل االستمرار والبقاء  اً أساسي اً عنصر  للتمويل، إذ يعتبر التمويل  
فالتمويل يشكل نقطة بدء، ونقطة  " :(133 صم، 1979) يقول مكيوبهدف تحقيق التنمية. 

، غير أن طريقة توظيفه في تحريك االقتصاد يحكمها النظام "استمرار بالنسبة لكافة المشروعات
ه منها، مما يؤثر ذلك على اختالف مفهوم الذي تتبع له، والفلسفة التي تحدد األطر التي ينطلق

بين النظم االقتصادية المختلفة وبالتالي تختلف صيغ التمويل الخاصة بكل نظام. ففي حين يرى 
النظام االقتصادي التقليدي أن التمويل هو االقراض المقرون بفائدة لتغطية العجز االستثماري 

 حققت ربحًا أم لم تحقق. وبالمقابل يذكر للمشاريع سواء كانت انتاجية أو غير انتاجية، أو
: "أما التمويل؛ فهو تدبير األموال، أو الموارد فيقول المفهوم العام للتمويل م(1998)عمر، 

وقال أيضًأ:  ."الالزمة للنشاط االقتصادي سواء كان من الموارد الذاتية للشخص، أو من غيره
القدرة التمويلية من جهات الفائض إلى جهات العجز، وهو قد يكون بالمشاركة التمويل هو نقل "

في ناتج االستخدام أو يكون دينًا في ذمة جهات العجز دينًا تجاريًا بتقديم سلعة أو عين، أو دينًا 
 ."نقديًا بتقديم مبلغ من المال

رة المالية تعني بين مفهوم التمويل، ومفهوم اإلدارة المالية؛ إذ اإلداهناك من جمع 
رة كافة ، وحسن إداراتها، واستخدامها؛ فهو يشمل إداالمصادرالحصول على األموال من أنسب 



 

22 
 

في النظم االقتصادية اإلسالمية فال ينفك مفهوم النواحي المالية بالشركة  وهذا ما ظهر واضحًا 
مية الحقيقية داخل التمويل عن األصل الذي يقوم عليه االقتصاد من اإلنتاجية التي تحقق التن

المجتمع، التي من شأنها أن ترفع معدل رفاهية األفراد، وفي هذا نظرة شمولية لالقتصاد في 
فالنظام اإلسالمي نظرته للتمويل نظرة شمولية تراعي دخوله في كافة المجاالت اإلنتاجية، 

لتكافلي الجوانب الخيرية االقتصادية في منح القروض الحسنة بدون مقابل سوى الدافع ا
االجتماعي، واالنتاجية االستثمارية التي تهدف إلى المشاركة في االنتاج والتنمية من خالل 

 عرف معنى التمويل في االقتصاد اإلسالمي، حيثوهذا يشكل توفير األموال الالزمة للمشاريع. 
أو االسترباح من بأنه: "تقديم ثروة عينية، أو نقدية إما على سبيل اللزوم، أو التبرع، أو التعاون، 

مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد معنوي، أو مادي تحث عليه، أو تبيحه 
  (31 صم، 2004)فرحان، . "األحكام الشرعية

ومنهم من قصر مفهوم التمويل على المعنى االستثماري المبني على تحصيل الربح من 
فقال هو: "تقديم ثروة عينية، أو نقدية بقصد  م(2004)قحف،  جاء بنفس المعنىتقديمه، 

ألحكام الشرعية". االسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه ا
فالتمويل اإلسالمي يأخذ عدة صور بدرجات مختلفة من السلطة لصاحب المال، ففي تمويل 
المشاريع مثل: المضاربة، المزارعة، المساقاة، تكون األموال تحت تصرف الطرف اآلخر دون 

من صاحب المال، وفي موطن آخر مثل: اإلجارة،  -قرار اداري أو استثماري -أي حق للتدخل
الطرف اآلخر  موصفاتوالبيوع، نرى أن صاحب المال هو الذي يقوم بتحضير السلع حسب 
لى الموارد المالية الموارد وهو من يتحمل المسؤولية بهدف االسترباح. وهناك من أضاف ع

بهدف توجيه الموارد  العناصر الخطط؛ ألنها عملية مركبة من هذه البشرية من الطاقات ورسم
: "إن التمويل في م(2013)السويلم، يقول تلفة لخدمة النشاط االقتصادي. نحو استثمارات مخ

االقتصاد اإلسالمي خادم للنشاط االقتصادي والمبادالت المالية النافعة، وليس العكس كما هو 
كاليفه في الحال في االقتصاد الربوي، إن التمويل بأي صورة كان ال يمكن الوفاء به، ودفع ت

من خالل النشاط االقتصادي المنتج؛ فالمقترض إنما يمكنه السداد من خالل ما  إالنهاية األمر 
يسهم به في الناتج المحلي، والدخل المتحقق من ذلك هو الذي يوفر له المال الالزم للوفاء 

 ."بالدين



 

23 
 

 :التمويل في النظام اإلسالمي 2.2.3
مفهوم التمويل في النظام اإلسالمي بأنه ينطلق من عدة محددات مثل  إيجازويمكن 

 :(926 صم، 2013)الغنانيم، 
 تحديد مصدر المال بحيث يكون مصدرًا مشروعًا ليس فيه ربًا، ويكون معلوم المقدار. -

تحديد طبيعة المشروع المحتاج للتمويل، والذي يكون باألساس مقبواًل شرعيًا، فهناك مشاريع  -
ارية بقصد تحقيق الربح، وهناك مشاريع خيرية ال تستلزم الربح قصدًا أكثر من تحقيق استثم

 معنى التكافل االجتماعي مثل منح القروض الحسنة أو التبرع والهبات.

سواء كان المشروع استثماريًا أو خيريًا يجب أن يكون في األول قاعدة تحديد العائد المتوقع   -
دراسة معمقة للعائد المرجو من تنفيذ لخسارة، وفي الثاني متفق عليها الحتساب الربح وا

 المشاريع الخيرية ومدى مساهمتها في رفاهية المجتمع.

: يراعي الجانب األولمن خالل هذا التصور يمكن وضع التمويل في جانبين: 
ير االقتصادي الذي يخدم المجال االجتماعي التكافلي ويمكن تعريفه بالمعنى العام على أنه "توف

الموارد المالية الالزمة للمشروعات االنتاجية على الوجه الذي يتفق عليه أطرافه". الثاني: 
الجانب الصيرفي الذي يعتمد على عنصر االستثمار وهذا يعرف التمويل على أنه "ما تقدمه 
مؤسسة مالية مصرفية من مبالغ مالية معينة إلى جهة ما وفق صيغة استثمارية تتفق وأحكام 

 يعة اإلسالمية على عائد مقدر بنسبة متفق عليها".الشر 
سالمية من خالل  التعامل مع المصارف اإل م المراد بهبأن التمويل بالمفهو  ويرى الباحث
من حيث الحصول على مصدر المال، والقادر على سد العجز المالي  المناسبهو ذلك التمويل 

ة قرار قبول التمويل ليس أمرًا عابرًا من سواء للمؤسسات أو األفراد إلتمام مشاريعهم، ودراس
نما يجب أن يكون بدراسة معمقة للعائد المتوقع والمرجو من وراء  السهل اإلقدام عليه بسرعة، وا 
استثمار ذلك التمويل في مشاريع نافعة ومنتجة بحيث يكون قادرًا على تغطية التكاليف ويحقق 

الفائض التمويلي وبين صاحب العجز التمويلي، ربحًا يتم توزيعه بنسبة متفق عليها بين صاحب 
على تغطية مصروف زكاة  اً وفي أسوأ الظروف يتم قبول الحد األدنى للعائد بحيث يكون قادر 

)الفائض، العجز(  ن النظام اإلسالمي يفرض على طرفي جانب التمويلإالمبلغ المسمى بينهما، 
تحريم التعامل بالربا تحريمًا مطلقًا وفقًا لقاعدة "كل مال زيادة حسبت من رأس عدة شروط ك
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مساعدة القيام ب مراعاة الجانب األخالقي في حالة العسر المالي.. وضرورة المال سلفًا فهو ربا"
استخدام تلك  عدم المحتاجين للتمويل بمنحهم قروض حسنة من أجل النهوض بأنفسهم وأسرهم.

مشاريع خالية من أي محرمات مثل صناعة الخمور أو أي شبهات مثل استثمارها األموال في 
 المخاطر التجارية من ربح وخسارة.بين الطرفين لتحمل  المشاركة في البورصة.

 :تعريف االستثمار 2.3
مرتبط ارتباطًا قويًا بالحياة االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها  اإلسالمإن االستثمار في 

، فالمسلم ينظر لالستثمار على أنه عبادة يتقرب بها إلى للا ومن حولههو المسلم  اإلنسان
لتنمية المال الذي بين يديه وتكثيره من أجل احداث توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع 
للوصول إلى حد الكفاية، وعندما يوازن المسلم بين المادة والروح يرتقي بنفسه وبمن حوله إلى 

جات الحب والتعاون الذي بدوره يؤدي إلى أن يعمل الجميع من أجل الجميع ويتخذ أعلى در 
 يجني ثمارها في اآلخرة.الدنيا كمزرعة 

 االستثمار في اللغة: 2.3.1

 ڻ ں ں]تعالى: قوله منها االستثمار معنى إلى تشير آيات الكريم القرآن في ورد

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 من" :الرسول عن حذيفة عن جاء حيثوذكر ما يدلل عليه في السنة النبوية  [.141 :األنعام]
 الكريم القرآن من ذكر ما مع يتضح ا".فيه له يبارك لم مثلها في ثمنها يجعل لم ثم داراً  باع

 يعني وأنه ،اللغة في مدلوله مع يتطابق اإلسالم في لالستثمار مدلول هناك أن النبوية والسنة
 اكتناز يجوز ال كما .العائد إلنتاج استغالله أو المال تشغيل عملية هو أو واألشجار الزرع نتاج

 هوقدرت قوته لالقتصاد يكون  وحتى ،االجتماعية وظيفتها تتعطل ال حتى استثمار بغير األموال
 تثمير قضية كانت لقد" :(17 ص م،1990 )الصاوي، يقول .رواالستمرا والتقدم التجديد على

 اإلسالم بها ع ني التي الهامة القضايا إحدى المختلفة الكسب أوجه في وتقليبها األموال،
 أكثر إلى البعض ذهب كما أجمعين". للناس ومصلحة شرعية، وضرورة فطرية، حاجة باعتبارها

– في زانالفو  يقول (149 ص م،2011 )أوانج، دراسة في جاء كما األموال في االستثمار من
 محاولة أي في إبرازه من بد ال مهماً  جانباً  "هناك :-حكمها في وما الزكاة أموال استثمار
 ذلك يتحقق لكي األموال في تعرف في الجهد ببذل الخاص الجانب هوو  أال االستثمار، لتعريف
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 االستثمار عرف ولذلك المال؛ أنواع كل يشمل بحيث جامعاً  التعريف يكون  أن رأى كما الهدف،
 شرعي واجب وتنميته المال استثمار أن كما .األرباح على للحصول األموال مع التعامل" بأنه

 تأكله حتى يتركه وال ماله في له فليتاجر اً يميت ولى من" :وسلم عليه للا صل قوله من انطالقاً 
 ."الصدقة

 االستثمار في االصطالح: 2.3.2
تالف واضح بين تعريف االستثمار بالمعنى تجدر االشارة إلى أنه يوجد هناك اخ 
ن من غير المسلمين، فبينما ينظر الفريق األول المي وتعريفه كما يراه االقتصاديو اإلس

لالستثمار على أنه "تشغيل األموال بهدف تنميتها وفق قيود ومعايير الشرع اإلسالمي"، وبهذا 
وتعود بالنفع على المجتمع  ،حالللخالل االستثمار في مشاريع مجال ا دعوة لتحقيق الربح من

المحيط بها، وبالمقابل الفريق الثاني يهتم عند االستثمار بكيفية تحقيق الربح وزيادة ثروته بأي 
طرق ممكنه حتى لو أدى ذلك إلى االضرار بالمجتمع المحيط به وبطرق غير مشروعة وغير 

و استخدامات تؤدي إلى اشباع أخالقية وبذلك عرفوا االستثمار على أنه "توجيه األموال نح
بأنه:  وداالً  مختصراً  تعريفاً "، ويمكن تعريف االستثمار اصطالحًا ةحاجات أو حاجة اقتصادي

 (5 صم، 2005)مقداد،  "تشغيل األموال بقصد تنميتها وفق معايير وقيود الشرع اإلسالمي".

التجهيزات الرأسمالية  يمثل "اإلضافة الجاريـة لقيمـةأن االسـتثمار  (Johan, 1951) يرى 
التي تحدث نتيجة النشاط اإلنتاجي لفترة معينة، أو أنه اإلضافات الحالية إلـى قيمة رأس المال 

ويمثل هذا التعريف المؤشر األساسي  "لفترة معينة االقتصاديعن النشاط الحالية والتي تنتج 
ويوضح فكرة االقتصاد اإلسالمي القائم على االنتاج وليس المتاجرة  لتوسيع الطاقة اإلنتاجية

 باألموال فحسب كما هو حاصل في البنوك التقليدية.
من خالل ما تقدم بات واضحًا أن االستثمار كلمة حديثة ويراد بها بالمعنى اإلسالمي هو 

 غير بهدف التمويلبين أيدينا سواء كنا نملكه أو تم اقتراضه من ال الموجودتشغيل المال 
، وليس هذا فحسب بل يجب أن يتم استثماره في مشاريع نافعة تخدم المجتمع االستثماري 
الهادفة والتي تلبي متطلبات المجتمع من تشغيل  شكل عام من خالل المشاريع التنمويةالمحلي ب

 بشكللعوامل االنتاج، كما تلبي احتياجات ورغبات المواطنين، وتخدم أيضًا صاحب المال 
 .خاص حيث زيادة ماله وتعظيم ثروته يكون من عوائد تلك المشاريع المنفذة

 الستثمار في اإلسالم:ضوابط ا 2.3.3
بعد التعرض لمفهوم االستثمار في اللغة واالصطالح يمكن الخروج بمعنى االستثمار 

 بذكر عدة ضوابط يمتاز بها:
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تطويراألداءاملايلواالقتصادي
 للمشروعات

حتليلالفرصاالستثماريةودراسة
 اجلدوى

 ترويجالفرصاالستثماريةومشروعاهتا

 تطويراملناخاالستثماريالعام

اآلنيةالبحثعنالفرصاالستثمارية
 واملستقبلية

محاولة تحقيق قدر كبير من 
 العدالة في توزيع الناتج القومي

 األبعاد
 االستثمارية
 للمصارف
 اإلسالمية

شبهات، بحيث ال يتعارض مع أي أن يكون االستثمار في مجال يخلو من الحرام أو أي  (1
 مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي.

 أن يتم دراسة مشروع االستثمار بطريقة معمقة، حتى ال يكون عرضة للخسارة أو الهالك. (2

أن تخدم مشاريع االستثمار المجتمع المحلي وتلبي رغباته حسب فقه األوليات كما عرفها  (3
 االمام الشاطبي:

 التي ال تستقيم حياة الناس إال بوجودها. ضروريات: وهي المصالح  -

 مثل: توفير مياه الشرب، المخابز، المستشفيات، المدارس.

 حاجيات: هو ما يحتاجه الناس من أجل التوسعة والتيسير عليهم ورفع المشقة. -

 مثل: البنية التحتية، المواصالت، االتصاالت.

 وتحسينها. تحسينات: هي األشياء التي تزيد من تسهيل أمور الحياة -

 فراح، المطاعم، المطار، الميناء.مثل: المالعب الرياضية، صاالت األ -

 

 

 

 

 
 

 

 األبعاد االستثمارية للمصارف اإلسالمية :(2.1شكل )

 ((29 صم، 2009)الموسوي، المصدر: )

 :عالمياا تطور التمويل اإلسالمي والصيرفة اإلسالمية  2.4
اإلسالمي يشهد نموًا متسارعًا كونه يمتلك العديد من المقومات التي تحقق  التمويلال يزال 

ومن المتوقع أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية  ،له األمن واألمان وتقليل المخاطر
ة للوصول إلى منتجات جديد وابتكارتطورًا واسعًا السيما في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات 

وقد زاد عدد المؤسسات المالية اإلسالمية ليصل اليوم إلى أكثر من ، قاعدة أوسع من الزبائن
مؤسسة منها في دول الخليج العربي  250دولة حول العالم،  60مؤسسة تعمل في  700

 في الدول العربية األخرى. ووفقًا لتقرير التنافسية العالمي للمصارف اإلسالمية لعام 100و
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مليون عميل، ومع ذلك  38، بلغ عدد عمالء المصارف اإلسالمية حول العالم 2013-2014
% من قاعدة العمالء المحتملة للتمويل اإلسالمي غير مستغلة، وال يزال القطاع  80ال تزال 

كما تشكل األصول المتوافقة مع  ،يد من المتعاملين عربيًا ودولياً يتمتع بسعة كبيرة تستوعب المز 
ومن المتوقع ان يصل حجم ، % من األصول المالية العالمية 1يعة اإلسالمية فقط حوالي الشر 

)اتحاد  .تريليون دوالر 2الى  2014بنهاية العام  المتوافقة مع الشريعة حول العالم هذه األصول
 م(2016المصارف العربية، 

سالمي وتحتل وتشكل المصارف اإلسالمية الجزء األهم واألكبر من النظام المالي اإل
الصكوك % من إجمالي أصول التمويل اإلسالمي تليها  80أصول هذه المصارف حوالي 

%، وأخيرًا  4% ثم الصناديق اإلسالمية االستثمارية بنسبة  15بنسبة  )السندات( اإلسالمية
وتجدر اإلشارة إلى أن التمويل اإلسالمي %،  1صناعة التأمين اإلسالمي )أو التكافل( بنسبة 

 77.85بشكل كبير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث يوجد حوالي العالمي يتركز 
% من  39.21وتستحوذ دول الخليج العربية على نسبة  ،% من أصول المؤسسات المالية

قة الشرق األوسط أصول المؤسسات المالية اإلسالمية حول العالم، في حين أن باقي منط
في المقابل  ،% من األصول المالية اإلسالمية 38.64وشمال أفريقيا تستحوذ على نسبة 

% من األصول اإلسالمية، ومنطقة أفريقيا وجنوب الصحراء  20.8تستحوذ آسيا على نسبة 
ويبرز دور  .% 4.28%، وأوروبا وأميركا واستراليا مجتمعة على نسبة  0.84على نسبة 

العربية السعودية كإحدى أكبر الدول في قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية عالميًا في  المملكة
% من األصول المصرفية اإلسالمية العالمية،  16، حيث احتوت المملكة نسبة 2013عام 

)اتحاد المصارف العربية،  .% 3% وقطر  4% فالكويت  5% ثم اإلمارات  8تلتها ماليزيا 
 م(2016
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 واالستثمار في المصارف اإلسالمية:ت التمويل عمليا 2.5
 -التمويل أو صاحب المال-تكون مرة في مقام من يملك المال  اإلسالميةالمصارف 

ريعة اإلسالمية بهدف تحقيق وبالتالي تقدمه لعمالئها من أجل التصرف فيها ضمن أحكام الش
المال من قبل مالكها في استخدام وتوظيف -المستثمر أو المضارب-أخرى في مقام و الربح، 

 ريعة اإلسالمية أيضًا بهدف تحقيق الربح.مجاالت استثمارية ضمن حدود الش

 مصادر األموال في المصارف: 2.5.1
الخصوم أو المطلوبات في ميزانية المصرف، ويقصد بها المصادر  جانبد تمثل الموار 

مال ورة رئيسية من رأس تتكون بصبشقيها الذاتي والخارجي، حيث  األساسية لألموال لديه
المطلوبات  ويمكن تقسيم جانبباإلضافة إلى الصكوك،  المصرف واالحتياطي، والودائع

إلى  خاللها تجميع األموال في المصرفأو جهات التمويل التي يتم من ها بمختلف مصادر 
 أربع:

 : رأس مال المصرف 2.5.1.1

يحصل عليها المصرف من أصحاب  التييمكن تعريفه بأنه مجموع قيمة األموال 
، عند بدء تكوينه، وأية إضافات أو تخفيضات تطرأ عليها في فترات )المساهمين( المشروع

 م(1998)الهيتي،  تالية، سواء كانت نقدية أم عينية.
 الودائع )الحسابات(: 2.5.1.2

 ى الودائع التي تودع من قبل العمالءتطلق علتعتبر الودائع من أهم مصادر التمويل و 
النقود المودعة لدى المصرف وعلى المصرف أن يتعهد  أي هي لدى المصرف )المودعين(

؛ الموسوي، 221-213 صم، 2011)الخاقاني،  بردها عند الطلب أبو بعد أجل وتنقسم إلى
 :(42-39 صم، 2009

يودع في المصرف ويكون مضمون  األموال: مبلغ من تحت الطلب )حساب جاري( ائعود .1
وهي في هذه الحالة شبيهة بالقرض الحسن ألن  ،االسترداد، ويحق للمصرف أن يستخدمها

، أي عائد بسب عدم دخولها في حسابات االستثمار أو المضاربة المصرف ال يدفع عليها
ر بشيكات أو بأم، ويحق لصاحبها سحبها متى شاء سواء كما ال يتحمل صاحبها الخسارة
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، وال يجوز له أن يسحب أكثر من مبلغه المودع، كما يجوز للمصرف دفع أو بكتاب خطي
 قفل الحساب دون إبداء أي أسباب وعلى صاحب المال سحب رصيده.

الء بهدف عة من قبل العمد: وهي المبالغ المو أو استثمار مشترك )توفير( ودائع ادخارية .2
للمضاربة، ويكون المصرف هو المضارب وقع معهم عقدًا ياستثمارها، وبناء عليه 

نقود تودع لدى المصارف اإلسالمية  ويمكن القول بأنها أرباب المال. من هوالمودعو 
ويتمكن أصحابها من السحب منها متى أرادوا، ويقتطع المصرف من كل وديعة توفير نسبة 

مضاربة معينة يعتبرها قرضًا، ويحتفظ بها كسائل نقدي، دون أن يدخلها في مجال ال
ذا ما دخلت الوديعة  واالستثمار وبالتالي المصرف ال يعطي أرباحًا على رصيد الحساب، وا 

 في األعمال االستثمارية استحق صاحبها نسبة من األرباح الفعلية متفق عليها سلفًا.
: وهي المبالغ المودعة من قبل العمالء بهدف ودائع استثمارية أو استثمار مخصص .3

ع محدد أو غرض معين، وبناء عليه توقع معهم عقدًا للمضاربة المقيدة استثمارها في مشرو 
وديعة استثمارية أو ثابتة  ويكون المصرف بصفة المضارب والمودعون هم أصحاب المال.

من أجل الربح ونماء  دعه صاحبه في المصرف بقصد تشغيله  ألجل: مبلغ من المال يو 
األموال، سواء بطريقة مباشرة: وهي تفويض المصرف باستثمار المال بمفرده وفقًا لشروط 
بينهما )صاحب الوديعة، والمصرف( على أن يأخذ المصرف نسبة من الربح المتحصل من 

مباشرة: في هذه الحالة يقوم المصرف باستثمار مال الغير قة عملية االستثمار، والطري
وديعة باالشتراك مع غيره من رجال األعمال المستثمرين وهم المضاربون، ويظل صاحب ال

المال هو رب المال ويسمى العقد بعقد مضاربة مشتركة وهي نوعان: األولى مضاربة 
مطلقة: وهي قيام المودع بوضع ماله في المصرف عن طريق فتح حساب استثمار باسمه، 

أي مشروع محلي أو دولي بهدف تحصيل نسبة من يخول المصرف بأن يستثمر ماله في 
األرباح، ويكون هذا الحساب بأجل ال يجوز للمودع سحب ماله، ويسمى االيداع مع 
التفويض. الثاني مضاربة مقيدة: هو قيام المودع بتحديد المشاريع التي يريد أن يستثمر فيها 

يد مدة أو بغير تحديدها، ماله، وتكون أرباحه فقط نسبة من ربح ذلك المشروع سواء بتحد
ويسمى حساب االستثمار من دون تفويض، إذا تم توكيل المصرف من صاحب المال على 
أن يقوم المصرف باالتفاق مع رجال األعمال على استثمار المبلغ والحصول على نسبة من 

 عليها سلفًا مع صاحب المال وذلك متفقاً أجرًا أو عمولة  يأخذ األرباح، يحق للمصرف أن
م، 2002)الزحيلي،  أعمال مصرفية استثمارية. مقابل مقابل أعمال مصرفية خدمية وليس

 (529 ص
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 االستثمار(: أو شهادات )صكوكصكوك التمويل اإلسالمي 2.5.1.3

ف تجميع المدخرات دوهي أدوات تمويلية تتمثل في وثائق موحدة القيمة تصدر به
 :(16-15 صم، 2006)الدماغ، لتمويل مشروع معين طويل األجل وتنقسم إلى 

؛ يجب أن يتم التوضيح في العقد حصة تجارية، صناعية، زراعية، عقارية صكوك مضاربة: -1
كل من رب المال والعامل في األرباح المتحققة سلفًا، كذلك أسس تحمل الخسارة لرب 

 المال، حيث يفترض أن يكون العامل أمينا وخبيرًا.

دائمة: وهي عقد يتم بين المصرف والعميل بتمويل أو  صكوك مشاركة: مشاركة مستمرة -2
مشروع ما بعد دراسة الجدوى له وتحديد كافة متطلبات المشروع المالية واإلدارية؛ تتم 

 مشاركة متناقصة المشاركة بينهم في الربح والخسارة بمقدار نسبة كل منهم في رأس المال.
يك الممول جزئيًا أو كليًا في مشروع أو منتهية بالتمليك: وهي بأن يقوم المصرف بصفة الشر 

متفق عليه بعد الدراسة واالختيار له حيث يحقق ربحًا متوقعًا للشركاء، يتم االتفاق بين 
أن يحصل المصرف على حصة من ب -شريك أو شركاء –المصرف والطرف اآلخر 

يكون  األرباح مع االحتفاظ بجزء آخر من األرباح يتم التوافق عليه بينهما، من أجل أن
مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل وبالتالي تتناقص حصته تدريجًا إلى 

 صم، 2011)الخاقاني،  .أن تنتهي بالكامل فيخرج من الشركة وتؤول إلى الطرف اآلخر
231) 

صكوك المنافع: صكوك المنافع: وهي امتالك حق التشغيل لألشخاص؛ صكوك الكراء:  -3
 .لألشياء سواء كان منقواًل أو عقاراً منافع ال حق وهي امتالك

حسب نوع السلع  –صكوك البيوع: صكوك المرابحة: إبرام عقود الشراء لما هو مأمور به  -4
دارة العمليات وتوزيع ثم إبرا -المطلوبة م عقود البيع بعد االمتالك الفعلي أو الحكمي وا 

األرباح المتحققة؛ صكوك االستجالب أو التوريد: وهي إبرام عقد االستجالب لما هو 
ثم إبرام عقود التوريد الموازي وذلك على أساس بيوع  -حسب نوع السلعة –مطلوب 

الشراء سلما وعقود البيع بالسلم الموازي  الصفات في الحالين؛ صكوك السلم: إبرام عقود
دون ربط ذات المسلم فيه بالسلم الالحق، ومتابعة االستالم في السلم األول والتسليم في 
السلم الموازي، وتحقيق األرباح وتوزيعها؛ صكوك االستصناع: إبرام عقود االستصناع األول 

ات مع إضافة شرط قبول ثم إبرام عقد االستصناع الموازي بنفس الشروط والمواصف
المستصنع األول بالمصنوع طالما أنه قد استصنع بحسب طلبه حيث تعتبر موافقته للصانع 
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الثاني موافقة نهائية للصانع األول، كذلك متابعة إجراءات تنفيذ المصنوع حسب المواصفات 
 واالستالم والتسليم وتوزيع األرباح المتحققة.

 االحتياطي: 2.5.1.4

م استقطاعها من قبل المصرف على مر السنين يتغ التي تياطي من المباليتكون االح
وذلك من أجل وجوب الحفاظ على رأس المال كاماًل  من أرباحه المتحققة خالل فترة عمله

 إذ أنه ال ربح إال بعد سالمة رأس المال،وتعويضه في حالة الخسارة من األرباح المحتجزة، 
 :(195 صم، 2006؛ خلف، 212 صم، 2011ي، )الخاقانوينقسم االحتياطي إلى 

 احتياطي قانوني: يلتزم به المصرف بحكم القانون أو العرف المصرفي السائد. -1

احتياطي خاص: يقوم المصرف بتكونيه اختياريًا، بهدف دعم مركزه المالي وزيادة ثقة  -2
ة عمالئه به؛ والغرض من الحسابات الرأسمالية )رأس المال، واالحتياطي( هو تغطي

ضمان لحقوق المودعين في حالة انخفاض و الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، 
 قيمة األصول التي يستثمر فيها المصرف موارده.

وهي األرباح التي ال يتقرر توزيعها على المساهمين، ويتم احتياطي األرباح المحتجزة:  -3
ويرغب  كافياً  االحتياطي الخاص يكن احتجازها واالحتفاظ بها إلعادة استخدامها، فإن لم

بهذا يتم االحتفاظ  أو زيادة رأس المال والتوسع مستقبالً  ،المصرف في زيادة درجة األمان
 .االحتياطي















 

 يوضح أنواع مصادر األموال في المصارف اإلسالمية.  :(2.2شكل )

 (باالستناد لما سبق شرحه من أنواع مصادر األموال إعداد الباحث)المصدر: 
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 استخدامات األموال في المصارف: 2.5.2
تقوم المصارف بعدة أنواع للتمويل: قصير األجل: يستخدم لتغطية احتياجات دورة رأس 
المال العامل، وغالبًا يكون أقل من سنة فهو بذلك سريع التداول، ويشتهر هذا النوع في عمليات 

األجل: فترة هذا التمويل ال تزيد عن ثالث سنوات، ويستخدم في تمويل  ةة. متوسطالمرابح
األجل:  ةالمشاريع التي تحتاج إلى مكائن وآالت أو لمعالجة العجز في المشروعات. طويل

غالبًا ما يكون المصرف شريكًا في تلك المشاريع التي تحتاج إلى شراء أصول ثابتة ومعدات 
 ز المشروع أكثر من ثالث سنوات، وفي الغالب تكون مشاريع انتاجية.كبيرة، ويستغرق تجهي

 (467 صم، 2013)عبد و محمد، 

ويمكن القول أن الجزء المهم من العمل المصرفي بعد نجاحه في استقطاب وتجميع 
المدخرات، هو الشق الثاني من تلك العملية أال وهو كيفية استخدام تلك األموال. فصور التمويل 

 جانب الموجودات في المصارف، أي أوجه استخدام واستثماربها يقصد اري هنا االستثم
إلى مجموعات أو أساليب، كل حيث تنقسم األموال التي تم تجميعها من مصادرها  وتوظيف

م؛ ناصر، 2002؛ عاشور، 17-15 صم، 2006)الدماغ،  مجموعة تقوم على أساس موحد
 :(83-70 صم، 1996

 ساليب االتجار: أ 2.2.2.1

ث ل  ثمن هي  ل الذي ت م  الشراء به مع زيادة ربح؛ أي: بيع الشيء بم  ث ل  الثمن األو  بيٌع بم 
ل، مع هامش  من الربح معلوم وم ت فق عليه، أو مقطوع به، مثل دينار، أو  شرائه من البائع األو 

بمجرد التعاقد تنقل ملكية العين والمنفعة بنسبة معي نة من ثمنه األصلي أو ما شابه ذلك، وبذلك 
ومثال ذلك: بيع المساومة، بيع المرابحة لآلمر بالشراء، بيع األجل، بيع من البائع إلى المشتري 
 :السلم، بيع االستصناع

هو من أنواع البيوع المحببة عند علماء اإلسالم أكثر من المرابحة لآلمر بيع المساومة:  -1
د على التفاوض ما بين المصرف بالشراء، وهي إما أن تكون مزايدة أو مناقصة، وتعتم

والعميل، بحيث يضع المصرف الربح الذي يراه مناسبًا دون بيان السعر األصلي أو التكاليف 
يعتبر بيع المساومة أداًة من أدوات التمويل اإلسالمي، التي الخاصة بالسلعة محل البيع. و 
 .تأخذ بها المصارف اإلسالمية
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 :إجراءات بيع المساومة 
 العميل بطلب شراء السلعة وفق المواصفات التي يريدها.يتقدم  -1

 للسلعة، أو يقوم بشرائها من طرف ثالث. اً األصل أن يكون المصرف مالك -2

 .كما يحصل في بيع األمانة ليس شرطًا أن يعلم العميل سعر السلعة األصلي -3

 يدفع العميل السعر الذي يفرضه عليه المصرف. -4

 علة للعميل.يتم إبرام عقد البيع وتسليم الس -5

حسب ما ورد في العقد إما دفعة واحدة أبو بأقساط يلتزم العميل بدفع ثمن السلعة  -6
 مؤجلة.

 : يقوم العميل بطلب من المصرف اإلسالمي شراء سلعة معيَّنةبيع المرابحة لآلمر بالشراء -2
دة األوصاف حسب ما يريد ويرغب، بعد االت  فاق على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح معلوم  محد 
عليها، مثل قيام المصرف ببيع سلعة للمشتري كان قد اشتراها المصرف من مصدرها األول 

دينار، ثم تملكها  10ن دينار، وأضاف عليها المصرف مصاريف الشح 100بثمن ليكن 
بناء على وعد المشتري للمصرف بشرائها، يبيعها المصرف للمشتري حوزته، و  وأصبحت في

 دينار. 20دينار، أي بربح محقق يساوي  130)العميل( بسعر 
 

 :اجراءات المرابحة لآلمر بالشراء 
يتقدم العميل بطلب من المصرف أن يشتري له سلعة، ويحدد مواصفاتها وصفًا نافيًا  -1

 للجهالة.

بناًء على طلب العميل بعد دراسة وضع العميل، يقوم المصرف بشراء السلعة  -2
 والسلعة.

 يوقع المصرف عقد شراء بينه وبين البائع على تملك السلعة. -3

 100يطلع المصرف المشتري )العميل( على ثمن السلعة األصلي وهي في المثال  -4
 دينار.

 دينار. 20يحدد المصرف ربحًا معلومًا على المشتري، وهو في المثال  -5

عقد بيع مرابحة بين المصرف والمشتري )العميل( على السعر المتفق عليه، يتم إبرام  -6
 مبلغ وفترة السداد.الدينار، ويوضح في العقد  130وهو في مثالنا 
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وقد ثارت كثير من الشبهات واالعتراضات حول هذا النوع من البيوع وخلص األمر 
، أو -المصرف، والمشتري –للطرفين بجوازه شرعًا سواء كان العقد ملزمًا بالوعد أو غير ملزمًا 

 .(202 صم، 2002)عاشور،  ملزمًا بالوعد لطرف دون آخر.

 

 

 

 

 

 
 

 خطوات إجراءات المرابحة لآلمر بالشراء :(2.3) شكل

 (من إعداد الباحثالمصدر: )

: وهو قيام البائع بتسليم السلعة أو البضاعة محل العقد إلى المشتري في الحال، بيع األجل -3
م؛ يمكن أن يكون الثمن إلى وقت آجل معلو  اً أو جزئي اً مقابل تأجيل ثمنها سواء كان كلي

ن: األول هو السعر الحاضر للسلعة، والثاني هو السعر اآلجل وعادة ما يكون اآلجل نوعي
 سعر الحاضر ويعرف ببيع التقسيط.زيادة عن ال

 

 :إجراءات البيع 
 يقوم المصرف بشراء السلعة أو العقار بغرض المتاجرة. -1

 يتقدم المشتري بطلب شراء السلعة من المصرف بالتقسيط. -2

 يتم الموافقة على طلب الشراء من قبل المصرف. -3

ومواصفاتها، والمبلغ والمدة يتم إبرام عقد بيع آجل يتم فيه تحديد أطراف العقد والسلعة  -4
 الزمنية للتقسيط، والضمانات إذا كان المصرف بحاجتها.

 

ل م:بيع  -4 ، ويؤجل تسليمه إلى فترة قادمة، وقد نقدًا عاجالً هو بيع  شيء  يقبض ثمنه  السَّ
ل ف(، فصاحب رأس المال يحتاج أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة يحتاج  يسمى )بيع الس 

 سلعة من المصرف شراءطلب العميل ي

 فإن كان إيجابيا   يقوم المصرف بدراسة الطلب

 يشتريها المصرف ويتملكهايحصل على وعد من العميل ثم 

 وبين العميلبينه )أمانة( يوقع المصرف عقد بيع مرابحة 
 يقوم المصرف بتسليم السلعة للعميل

 العقدما جاء في الثمن حسب  المصرف ليحص  

 يتحقق اهلدف: يتسلم العميل السلعة
 حيقق املصرف رحباً مؤجالً و 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ا لي نف قه في سلعته، وبهذا نجد أن المصرف أو أي  تاجر  يمكن له أن يقرض إلى ثمنها مقدمً 
د القرض ال بالمال النقدي؛ ألنه سيكون )قرًضا بالفائدة(، ولكن  المال للمنت جين ويسد  
ل م  يسمح للمصرف أو للتاجر بربح  مشروع، ويقوم  بمنتجات؛ مم ا يجعلنا أمام بيع س 

والبضائع التي يحصل عليها، وهو بهذا ال يكون تاجر نقد المصرف بتصريف المنتجات 
وائتمان، بل تاجر حقيقي يعترف اإلسالم بمشروعي ته وتجارته، وبالتالي يصبح المصرف 
اإلسالمي ليس مجر د مشروع  يتسل م األموال بفائدة لكي يوز  عها بفائدة  أعلى، ولكن يكون له 

، حيث يحصل على األموال لي تاجر ويضارب ويساهم بها. فالسلم دفع ثمن طابع خاصٌّ
السلعة في الحال أي عاجاًل، على أن يتم التسليم وتملك السلعة في وقت الحق مع بيان 

 مواصفات السلعة محل البيع.

 

 

 

 

 
 

 يوضح آلية بيع السلم :(2.4شكل )

 (من إعداد الباحثالمصدر : )

 :اجراءات بيع السلم 

 يدفع المصرف الثمن في مجلس العقد. -1

 للجهالة.أن تكون السلعة موصوفة وصفًا نافيًا  -2

 يلتزم البائع بالوفاء بالسلعة في األجل المحدد. -3

 ألنها دين في ذمة البائع ويعرف بالسلم الموازي(:)تجاه السلعة دة خيارات للمصرف يوجد ع -4

 يتسلم المصرف السلعة في األجل المحدد، ويتولى بيعها بثمن عاجل أو آجل. -

مكانياته للتس - ويق نيابة عنه مقابل أجر يوكل المصرف ببيع السلعة بسبب خبرته وا 
 عليها.

 املشرتي
 من ميلك رأس املال

 البائع
 التاجر الذي حيتاج للمال

 01/01/2016يف مثال يدفع املشرتي للبائع 
 دينار. 5,000مبلغ 

 01/06/2016يسلم البائع املشرتي يف  
 .مبا يعادل قيمة املبلغ املدفوع السلع املتفق عليها
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بناًء على  -المشتري –يقوم المصرف بتوجيه البائع لتسليم السلعة إلى طرف ثالث  -
 وعد مسبق منه لشرائها من المصرف.

 يوافق المصرف على بيع السلعة عاجاًل أو بأجل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلمًا. -5

 فاق.يوافق المشتري على الشراء ويدفع المبلغ حسب االت -6

 

االستصناع في اللغة طلب الصنعة، وهو عمل الصانع في حرفته، وهو  :بيع االستصناع -5
مصدر "استصنع الشيء"؛ أي: دعا إلى صنعه، أم ا في االصطالح فهو عقٌد ي شت ري به في 
الحال شيء مم ا ي صن ع صنًعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوًعا بمواد  من عنده وبأوصاف 

د،  شيء مخصوص  -صنع–وجب قيام طرف بإنتاج ويتم العقد بممخصوصة وثمن محد 
بمواصفات معلومة للطرف اآلخر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبسعر وتاريخ تسليم 

 محددين.

 :إجراءات االستصناع 
يتقدم المشتري للمصرف بطلب استصناع لسلعة بمواصفات نافية للجهالة، وبسعر محدد  -1

 معجاًل أو مؤجاًل أو مقسطًا.

باستخدام –يقوم المصرف بتجهيز الشيء المصنع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  -2
 .-طرف ثالث

 يعتبر عقد االستصناع ملزم للطرفين ما لم يخل بشروط ومواصفات الشيء المصنوع. -3

 يقوم المصرف بتسليم الشيء المصنوع للمشتري إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. -4

 

  أساليب اإلجارة: 2.2.2.2

، ومنها اإلجارة التشغيلية، دون ملكية العينللمستأجر تنقل ملكية المنفعة من خاللها 
 :واإلجارة التمليكية

: عبارة عن أصول يملكها المصرف ويتحمل أعباء صيانتها وتأمينها، اإلجارة التشغيلية -1
، عن طريق قيام طرف آخر تنقل ملكية المنفعة دون ملكية العينمن خاللها التي و 

جارها واالنتفاع بها، مقابل ثمن وزمن محددين سلفًا، ويعود األصل إلى المصرف باستئ
 بعد انتهاء المدة المسمى بينهما إذ تتراوح ما بين ساعة واحدة وعدة شهور.
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 :إجراءات اإلجارة التشغيلية 
 السوق. تيملك المصرف األصول أو المعدات التي يمكن تأجيرها حسب احتياجا -1

 مستأجر لتلك األصول، مقابل عوض أو ثمن إجارة.يبحث المصرف عن  -2

 يلتزم المستأجر بأن يدفع األجرة المتفق عليها للمصرف. -3

 يلتزم المستأجر بإعادة األصل للمصرف بعد انتهاء مدة العقد بينهما. -4

 

: يقوم المصرف بشراء تلك األصول أو المعدات بناء أو تأجير تمويلي اإلجارة التمليكية -2
المستأجر وحسب حاجته، ويقوم المستأجر بدفع أقساط متفق عليها بحيث على طلب 

تشمل ثمن السعر األصلي لألصل باإلضافة إلى هامش ربح، وبعد انتهاء المدة الزمنية 
سنوات فأكثر، وتسديد جميع األقساط يؤول األصل إلى المستأجر؛  5والتي تزيد عن 

 خل ضمن الوساطة بين الطرفين.فهذا اسلوب تمويلي من المصرف إلى عمالئه ويد

 :اجراءات اإلجارة التمليكية 
 يقوم المصرف بشراء األصل محل االستئجار وتملكه. -1

 يسلم البائع أو المصرف األصل للمستأجر وفق مكان متفق عليه في العقد. -2

يقوم المصرف بتأجير األصل إلى المستأجر ويعده بتملكه عند انتهاء تسديد أقساط  -3
 المتفق عليها.والمدة الزمنية 

 يلتزم المستأجر بدفع أقساط اإليجار حسب ما هو متفق بينه وبين المصرف. -4

تنقل ملكية األصل من المصرف إلى المستأجر بانتهاء مدة اإلجارة ووفاء المستأجر  -5
 بجميع األقساط المستحقة.

 

 أساليب االشتراك: 2.2.2.3

وبالتالي الربح  مختلطًا)أي من جميع أطراف العقد( رأس المال والعمل فيهاالتي يكون 
، مثال ذلك، المشاركة الدائمة، المشاركة المتناقصة، ومشاركة ذات صفقة مشتركًا بين األطراف

 :واحدة

: وهو قيام المصرف وطرف ثاني من الشركاء بتمويل مشروع ما، بحيث المشاركة الدائمة -1
 مساهمته في تكوين رأس المال.يكون الربح والخسارة حسب حصة كل طرف من 
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 :إجراءات المشاركة الدائمة 
يتم إبرام عقد بين المصرف وطرف آخر على إقامة مشروع وتحديد واجبات والتزامات  -1

 كل طرف.

 من رأس مال المشروع بصفته مشاركًا. يقدم المصرف جزًءا -2

 من رأس المال بصفته مشاركًا آخر في المشروع. ر جزءاً يقدم الطرف اآلخ -3

 زع األرباح حسب حصة كل طرف في رأس المال، وكذلك الخسارة.تو  -4

 

: هي نفس فكرة المشاركة الدائمة، إال انه في هذا النوع يتعهد المصرف المشاركة المتناقصة -2
للطرف اآلخر أن يحل محله في المشروع أو الشركة ويتنازل المصرف عن حصته في 

حسب الشروط المتفق عليها بين المشاركة مقابل دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك 
 الطرفين مسبقًا.

 :إجراءات المشاركة المتناقصة 
هي نفسها شروط المشاركة الدائمة، باإلضافة إلى أن يلتزم المصرف بأن يقدم وعدًا   -1

للطرف اآلخر بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها، ويجب أن يتم البيع 
 باعتباره عماًل مستقاًل ال صله له بعقد الشركة.

ؤوليته اتجاه ال يجوز للطرف اآلخر أن يرد حصته للمصرف، وعليه تحمل مس -2
 المشروع.

 

 : تنتهي بانتهاء الصفقة.المشاركة المنتهية )صفقة واحدة( -3

 

 أساليب االسترباح:  2.2.2.4

بالربح فقط، وينفرد أحد األطراف بتقديم رأس المال والطرف  المتعاقدون التي يشترك فيها 
 :مثل المضاربة، المزارعة، المساقاةاآلخر يقدم العمل 

ب ة( مأخوذة من الضرب في األرض؛ أي: السير فيها، وت سم ى عند المضاربةأوالا  : كلمة )الم ضار 
م  ب ة بأنها: عقٌد بين طرفين أو أكثر، يقد   أهل المدينة بالقراض من كلمة )قرض(، وت عرف الم ضار 

ف أحدهما المال، واآلخر ي شار ك بجهده، على أن يتم  االت  فاق على نصيب  كل   طرف  من األطرا
ب ة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل  بالربح بنسبة معلومة من اإليراد، وت عت ب ر الم ضار 
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بقصد استثمار األموال التي ال يستطيع أصحابها استثمارها، كما أنها الوسيلة التي تقوم على 
راكة بين االستفادة من خبرات الذين ال يملكون المال، وبالنسبة للمضاربة المصرفي ة فهي ش  

ل  الثاني  بالعمل والتصر ف في  عميل  )م ضار ب( أو أكثر، والمؤسسة المالية؛ بحيث ي وك  ل األو 
م بينهما في عقد  ي ة  تحقيق الربح، على أن يكون توزيع األرباح حسب االت  فاق الم ب ر  ماله ب غ 

سة المصرفية كاف ة الخسائر التي ق ب ة، وتتحم ل المؤس  د تنتج عن نشاطاتها ما لم ي خال ف الم ضار 
ب ة.  الم ضار ب نصوص عقد الم ضار 

ب ة:  أشكال الُمضار 

ب ة لدى المصارف اإلسالمية، هما:  هناك شكالن للتمويل في الم ضار 

ب ة المشتركة: هي أن يعرض المصرف اإلسالمي  . أ على  -باعتباره م ضار ًبا  -الم ضار 
راتهم، كما يعرض المصرف أصحاب األموال استثمار  خ  باعتباره وكياًل عن أصحاب  -م د 

ز ع  -األموال  على أصحاب المشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال، على أن ت و 
 األرباح حسب االت  فاق بين األطراف الثالثة، والخسارة على صاحب المال.

ب ة المشتركة:  إجراءات تنفيذ الُمضار 
م أصحاب رؤ  -1 وس األموال بمد خراتهم بصورة فردية إلى المصرف اإلسالمي؛ وذلك يتقد 

 الستثمارها لهم في المجاالت المناسبة.
حة للتمويل. -2 ة والمرش   يقوم المصرف بدراسة ف ر ص االستثمار الم تاح 

ة،  -3 د  يخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس األموال وي دفع بها إلى المستثم رين كل على ح 
ب ة الثنائية بين المصرف والمستثمر.وبالتالي تنعقد   مجموعة شركات الم ضار 

ب األرباح في كل   سنة  ب ناًء على ما ي سم ى بالتنضيض التقديري أو التقويم لموجودات  -4 ت حس 
م  النفقات. س   الشركة بعد ح 

 ت وز ع األرباح بين األطراف الثالثة: صاحب رأس المال، المصرف، المضارب. -5
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ب ة الفرديةال ضحيو (: 2.5شكل ) ب ة المشتركة والُمضار   :فروق بين الُمضار 

 (إعداد الباحث)المصدر: 

م المصرف اإلسالمي التمويل  لمشروع  م ع ي ن ويقوم العامل   - ب ب ة المنفردة: وهي أن ي قد   الم ضار 
باألعمال الالزمة، واألرباح حسب االت  فاق، ويصلح هذا النوع من التمويل للمشروعات 

ر ف وغيرها.  الصغيرة، وله دور كبير في بناء الصناعات الصغيرة والح 

  

 المضاربة الفردية

 

 .صاحب المال والمضارب فيه: لها طرفان•

 .ليس فيها خلط•

 .هي أكثر ميوالً لمشروع سرعان ما ينتهىي•

 .ال يجوز ضمان رأس المال•

 المضاربة المشتركة

 

صاحب رأس المال، : لها ثالث أطراف هم•
 .والمصرف، والمضارب

يوجد فيها خلط متالحق لألموال المستثمرة في •
 .المضاربة

 .لها صفة االستمرارية•

 .يوجد فيها ضمان لرأس المال•
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ب ة:  أنواع الُمضار 

ب ة نوعان: ب ة  الاألول  الم ضار  المطلقة )تفويٌض غير محدود(: وهي أن تدفع المال  م ضار 
ب ة المطلقة يكون للم ضار ب في بة من غير تعيين المكان والزمان وصفة العمل، فالم ضار  ها م ضار 

ب ة.  حري ة التصر ف كيفما شاء دون الرجوع لرب   المال إال عند نهاية الم ضار 

ب ة المقي دة )تفويٌض محدود(: وهي التي يشترط فيها رب  المال على الوالثاني  م ضار 
 الم ضار ب بعض الشروط لضمان ماله، حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية ومكانية.

 حالة كان المصرف هو رب المال: اجراءات المضاربة في

 يقوم المصرف بتقديم رأس المال بصفته صاحب المال. -1

 يقوم المضارب بتقديم جهده وخبرته من أجل استثمار ذلك المال، مقابل نسبة من الربح. -2

 يتم االتفاق بين الطرفين على نسبة من األرباح المحققة في نهاية كل مدة زمنية. -3

 استعادة رأس المال، ألن الربح وقاية لرأس المال.يتم توزيع الربح بعد  -4

تلك الخسارة، مالم يكن هناك أي  -المصرف-في حالة الخسارة، يتحمل صاحب المال  -5
ذا كان هناك قصورًا يتحمل المضارب مقدارًا من  إهمال أو قصور من قبل المضارب، وا 

 تلك الخسارة.

هو المضارب ومن يملك الخبرة يمكن تطبيق ذلك بطريقة عكسية في حالة كان المصرف 
 ويقوم باألعمال التجارية.

هي عقد بين طرفين أحدهما يملك األرض واآلخر يملك الخبرة والمعرفة في : المزارعةثانياا 
بهدف  -المزارع-الزراعة، يقدم صاحب األرض أرضه من أجل أن يستثمرها الطرف الثاني 

 لعقد؛ هناك أشكال متعددة للمزارعة منهاالحصول على نتاج األرض من ربح يوزع بين طرفي ا
 :(365 صم، 2006)خلف، 

د األطراف بتقديم كل من األرض ورأس المال الالزم لعملية الزراعة، والطرف اآلخر قيام أح -
 .-المزارع-يقدم فقط العمل 

، على أن يكون رأس -المزارعة-قيام أحد األطراف بتقديم األرض، والطرف اآلخر العمل  -
 بينهما. اً مشتركالمال 

، على أن يكون رأس -المزارعة–قيام أحد األطراف بتقديم األرض، والطرف الثاني العمل  -
 ، وهنا تكون مشاركة متعددة األطراف. -المصرف-المال من طرف ثالث 
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 :اجراءات المزارعة 
 يقوم صاحب األرض بتقديم أرضه للمزارع.  -1

 .-المزارع–يتم استخدام األرض وزرعها من قبل العامل  -2

 يتم توفير رأس المال الالزم للمزارعة سواء من أحد األطراف أو من طرف ثالث. -3

يتم االتفاق على توزيع ناتج المزارعة على األطراف المشاركة في ذلك، وبتحديد مدة زمنية  -4
 لذلك، أو بنهاية فترة الموسم.

ب المال في حالة الخسارة لسبب قاهر، فإن صاحب األرض يخسر عائد أرضه، وصاح -5
 يخسر ماله، والمزارع يخسر جهده وعمله.

 

: هي عقد بين (340 صم، 2002؛ عاشور، 373-371 صم، 2006)خلف،  المساقاةثالثاا 
طرفين أحدهما يملك األشجار أو البساتين والطرف الثاني يقوم برعايتها وسقايتها، وتكون أجرة 

العقد، وتنطبق المساقاة على الشجر  الطرف الثاني حصة من الثمر شائعًة ومعلومة عند إبرام
المعمر كالنخيل، والبرتقال والعنب؛ فإذا كانت قمحًا أو أرزًا أو ما شابه فإنها تكون مزارعة وليس 

 مساقاة.

 :إجراءات المساقاة 
 طرف مالك األشجار بتحديد األرض التي عليها األشجار.اليقوم  -1

 معلومة الحدود واألشجار.مساقاة األرض يتسلم الطرف الذي سيباشر عملية  -2

 يتم االتفاق بين الطرفين على المدة، وكيفية توزيع العائد بينهما على أن تكون نسبة شائعة. -3

ال يجوز اشتراط تخصيص جزء من مساحة األرض ألحد الطرفين، كما ال يجوز اشتراط  -4
 وزن أو مقدار معين من المحصول ألحد الطرفين.

ساس لجميع عمليات التمويل واالستثمار في يمكن القول بأن كل ما سبق هو األ
ن جميع تلك العمليات تتحرى  المصارف اإلسالمية، والتي تقوم بمعظمها أو بجزء منها، وا 

 السالمة الشرعية سواء في اجراءات قبول العملية أو بطريقة تنفيذها.
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 يوضح صيغ استخدامات األموال في المصارف اإلسالمية. :(2.6) شكل

 ((17 ص)الدماغ،  إلى استناداً  من إعداد الباحثالمصدر: )

 في اإلسالم:والربح مفهوم الربا  2.6
هناك كثير من القواعد الشرعية التي استمدت من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية في 

ما  اإلباحةما يخص المعامالت المالية وكلها مشتقة من القاعدة الشاملة " األصل في األشياء 
تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، والمشقة تجلب  د نص بالتحريم"، ومن تلك القواعد:لم ير 

الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، ال ضرر وال ضرار، فتلك القواعد تجعل المسلم في  التيسير،
الطيبات وتغنيه عن الخبائث، وفي الحالل الذي يغنيه عن الحرام، ولما كان األصل كما سبق 

تؤكد الكثير من الكتب اإلسالمية أنه في  التغليظ في عقوبة من يتعامل به.أتى النهي عن الربا و 
-عدام صور التكافل االجتماعي التي أمر بها اإلسالم ينشأ الربا من حاجة المقترض حالة ان

إن الفائدة على الربا تنمو تلقائيا ، -الفائض أو العرض-، وشح المقرض -العجز أو الطلب
لربا بمرور الزمن، فال يحتاج إلى توظيف المال من أجل أن تزداد ثروته، بل يمكن القول أن ا

ومبلغ القرض الذي ينتظر صاحبه عودته مع فوائده عند حلول  عمل االنتاجييفصل ما بين ال
الشاهد في هذا المبحث أن الربا  األجل، دون مراعاة ألي ظروف سوى انتظار انتهاء األجل.

 االجارة االسرتابح
 

 مشاركة
 

 متاجرة

 دائمة بيع املساومة

 متناقصة

 صفقة واحدة

 مضاربة

 مزارعة

 ملخص استخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية
 

 املراحبة لألمر ابلشراء

 بيع السلم
 بيع االستصناع

 اجارة تشغيلية

متليكيةاجارة   

 بيع األجل مساقاة

 ميكن أن تكون بيع أمانة أو مساومة
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والربح تعنيان في تعاريفهما الزيادة، فلماذا أحل للا الربح وحرم الربا؛ فاإلسالم لم يحرم الزيادة 
: "الزيادة في الربح (55 صم، 2008) نما حرم الزيادة في كيفيتها، يقول العجلونيفي معناها وا  

مرتبطة بالتصرف الذي يتحول به المال من حال إلى حال، وأما الزيادة في الربا فهي حاصلة 
نتيجة زيادة المال نفسه، كما في القروض أو كما في ربا الفضل، أو الزيادة المقدرة بفرق الحلول 

 ، كما في ربا النسيئة.عن األجل

هو ناتج من نشاط أو مشروع اقتصادي، والربح في اإلسالم ليس حالاًل فالربح أما 
بالمطلق، بل يجب أن يخضع للعديد من الضوابط الشرعية حتى يكون كسبًا طيبًا، فيحرم الربح 

الليلية، أو الناتج من مشاريع محرمة مثل الخمور أو التجارة في لحم الخنزير، أو فتح المالهي 
 والكذب والمغاالة.استخدام أساليب الغش والخداع واالحتكار والتدليس 

دارته. وتجدر اإلشارة  فالربح يدل على الكسب ونماء التجارة وزيادة رأس المال بتقلبه وا 
هنا أن هناك فرق كبير بين الربح بمعنى الزيادة في النظام اإلسالمي، وبين الربا بمعنى الزيادة 

ام التقليدي )الفائدة(، وهو ما يحصل في البنوك التقليدية عندما يضع المودعون أموالهم في النظ
م، 2011)فيها بقصد إقراض البنك مقابل فائدة تحسب على المبلغ المودع سلفًا، يقول شحادة 

: "إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل (89 ص
وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا". تأجيله، 

بينما في نظام الربح اإلسالمي، إما أن تكون الوديعة كقرض حسن يضعه صاحبه في المصرف 
كجهة أمان له أو لتسهيل أموره التجارية، ويحق للمصرف استخدامها على أن يردها كاملة 

ما أن تكون وديعة استثمارية بقصد االسترباح فيكون المصرف في  عندما يطلبها صاحبها. وا 
جانب المضارب فيها وتوزع األرباح عليهما، وفي حالة الخسارة تكون على أصحاب الوديعة 

: شروط (72 صم، 2011) مالم يثبت تقصيرًا أو ما شابه من جهة المصرف. يقول الياسري 
دارته: يجب أن يكون الربح محددًا بنسبة معينة بين توزيع الربح المتحصل من تقليب ا لمال وا 

الطرفين، يجب أن يكون من حيث النسبة مشاعًا، أن يكون نصيب كل من الطرفين معلومًا عند 
 التعاقد.
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 جوهر االختالف بين الربح والربا. 2.6.1
وطريقة  ،جوهر الخالف ما بين الربح والربا هو الكيفية التي يتحصل منها الزيادةيكمن 

، فاألولى مرتبطة بالتصرف الذي يتحول به توظيف المال الذي يتبع النظام الذي يعمل فيه
دارته المال من حال إلى حال سمح بزيادة ي ذيال الزمني ، وفي الثانية نتيجة التأجيلفي تقلبه وا 

الة . وهذا قمة الخطورة التي أكدها الغربيون في ح(55 صم، 2008)العجلوني،  المال نفسه.
م، 2013)سمحان، يقول االقتصادي األلماني شاخت في كتاب زيادة المال دون انتاجية تذكر، 

الدائن  إن: "إن جميع المال في األرض صائر إلى عدد قليل جدًا من المرابين؛ لذلك (76 ص
المرابي يربح دائمًا في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة، ومن ثم فإن المال كله 

أن يصير إلى الذي يربح دائمًا،)...( فإن معظم مال  -بالحساب الرياضي–في النهاية البد 
بضعفة ألوف، أما جميع المالك وأصحاب المصانع الذين  -ملكًا حقيقاً –األرض يملكه 

تدينون من البنوك والعمال وغيرهم فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال، يس
ويجني ثمرة كدهم أولئك األلوف".

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]: جل جاللهيقول للا وقد حذرت شريعة اإلسالم من ذلك 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

ع من [ والفيء نو 7 :]الحشر [   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ن دون قتال، حيث يأمر للا بتوزيع ذلك على المسلمين؛ من أجل الغنائم التي يحصلها المسلمو 
أال تتكدس األموال في يد فئة قليلة من الناس. وكذلك في مفهوم فرض الزكاة حين أمر للا 

ن أساس األغنياء أن يعطوا الفقراء. فهو يحارب تكدس واكتناز األموال في فئة دون أ خرى، وا 
زها يأكثر من الربح المادي، وهذا ما يم يالمصارف اإلسالمية قائم على التكافل االجتماع

 وتمتاز بها عن البنوك التقليدية.

: "إن المال عبد مخلص، ولكنه سيد رديء. هو عبدك م(1991)هاشم،  ذكر في كتاب
 ت له خادمًا".كالب عليه يشقيك ويمرضك، ألنك أصبحتحين تنفقه، ولكن حين تخزنه وت

 ين المصارف اإلسالمية والتقليدية كما هو موضح أدناه.أوجه االختالف بيمكن تلخيص 
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 الثالثالفصل 

 في فلسطين المصارف اإلسالمية
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 الفصل الثالث
 المصارف اإلسالمية في فلسطين

 .مقدمة 3.1
، كمـا وبدايـة نشـأتها وتطورهـا بالمصـارف اإلسـالمية اً تعريفـ هذا الفصل يعرض بشـكل عـام

م، 1994المصـرفي الفلسـطيني بعـد قـدوم السـلطة الفلسـطينية فـي  عمل الجهازيذكر تاريخ بداية 
غـزة بشـكل  ومحافظـاتويعطي لمحة عـن المصـارف اإلسـالمية العاملـة فـي فلسـطين بشـكل عـام 

المية عنــــد تنفيــــذها لــــبعض أدوات التمويــــل بالمعــــايير اإلســــ التزامهــــامــــدى خـــاص، حيــــث يبحــــث 
إن ظهــور المصــارف اإلســالمية وانتشــارها الواســع والســريع أدى إلــى زيــادة االهتمــام واالســتثمار. 

بها من قبل الباحثين واالقتصاديين والمفكرين، حيث أنهـا تعتبـر بدايـة خيـر لألمـة اإلسـالمية مـن 
صــاد اإلســالمي الــذي بــدأ النظــام الغربــي أخــرى تعتبــر مــدافع قــوي وداعــم لالقت جهــة جهــة، ومــن

بتطبيقــه لالســتفادة مــن مكوناتــه ومحاولــة تطبيقهــا بمــا يتماشــى مــع التطــور الحاصــل فــي التجــارة 
والتكنولوجيا واالستثمارات الحديثة، وبات هؤالء على يقين بأن الفكر االقتصادي اإلسالمي الـذي 

اب للا عـز وجـل هـو القـادر علـى اخـراجهم أرسى قواعده محمـد صـل للا عليـه وسـلم مسـتعينًا بكتـ
من جميع األزمات االقتصادية التي أحلت بهم.

إن حــال المصـــارف اإلســـالمية فـــي الـــدول العربيـــة واإلســـالمية يحتـــاج مزيـــدًا مـــن االهتمـــام 
والتطــوير فحــال المصــارف اإلســالمية فــي فلســطين بشــكل عــام معقــد إلــى حــد مــا، فالبدايــة كانــت 

ومـــع ذلـــك تحـــاول أن تســـارع فـــي  ارنـــة بالـــدول اإلســـالمية والعربيـــة،م مق1996متـــأخرة فـــي عـــام 
المساهمة والمشاركة في التنمية االقتصادية والمجتمعية، وأن تحافظ على دورها الذي يؤهلها بأن 

ففلســطين بطبيعتهــا اإلســالمية يغلــب علــى ســاكنيها االلتــزام  تكــون فــي مقدمــة المؤسســات الماليــة.
ن مبرر وجود مؤسسات ماليـة منفـردة كـالبنوك التقليديـة وتحري الحالل في الكس -ب والتجارة، وا 

الحـواالت  :تؤدي دور الوسيط بـين المـدخرين والمسـتثمرين بجانـب الخـدمات البنكيـة األخـرى مثـل
 دات المســــتندية، إصــــدار الكفــــاالت، وتزيــــد عليهــــاالمصــــرفية، تحصــــيل الشــــيكات، فــــتح االعتمــــا

عـدم وجـود ، هـو -تقديم القرض الحسـن واإلشـراف علـى صـندوق الزكـاة فيالمصارف اإلسالمية 
قــانون فلســطيني يــنظم أو يســمح لوجــود بــديل آخــر لهــا بحكــم أن فلســطين تحــت االحــتالل، وظــل 
هذا األمر كذلك حتى قدوم السلطة الفلسطينية وتأسيس سلطة النقد الفلسطينية التي سـاهمت فـي 

عــة عملهــا وفــق الشــريعة لهــا اجــراءات تتناســب وطبيقيــام بعــض المصــارف اإلســالمية ووضــعت 
 اإلسالمية.
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إن ظهــور المصــارف اإلســالمية وانتشــارها فــي فتــرة زمنيــة قصــيرة مقارنــة بــالبنوك التقليديــة 
، حيث ةخاص وأهل فلسطينلدليل واضح على  وجود أرضية خصبة لدى نفوس المسلمين عامة 

 تتبناهــا البنــوك التقليديــة نيــة واالشــتراكية التــيتتــوق النفــوس إلــى التحــرر مــن كــل األنظمــة العلما
نظــام يحمــل فــي طياتــه معــاني الرحمــة والعــدل والتكافــل  نحــو، ومتجهــة حيــث ال تخلــو مــن الربــا

وهـذا لـيس غريبـًا فـي ، حقيقـيالر ي ـغ  الهـش و االجتماعي بعيدًا عن الطمع والغلو والربا واالقتصـاد 
يتطلع ألن يكـون مشـاركًا فـي عمليـة االنتـاج مـن   طبيعته ألن كل مجتمع سليم بمختلف مكوناته

ن حالنــا أجـل أن يفيـد ويســتفيد علـى حــد سـواء، فمشــاركته ترجـع عليـه بــالنفع بـل وزيــادة الـرز  ق، وا 
، وتراجــع فــي لفقــر  مــن تــرد  لألوضــاع االقتصــادية، وزيــادة لغــزة  محافظــاتوخاصــة  فلســطينفــي 

 اإلنتاج، غنٌي عن عواقب التعامل بالربا.

اإلسالمية تقع عليها مسئولية خاصة في النهوض بواجـب التنميـة والعمـارة فـي  ارففالمص
دارتــه،هــا األرض باعتبار  إســالمي هــو بطبيعتــه مؤسســة  مصــرفإن أي  تحمــل مســئولية المــال وا 

إنمائيــــة، تقــــوم بتعبئــــة المــــدخرات ومحاربــــة االكتنــــاز وتوجيــــه المــــدخرات نحــــو االســــتثمار لخدمــــة 
المجتمـــــع بصـــــورة تتفـــــق مـــــع الشـــــريعة اإلســـــالمية، فهـــــو مؤسســـــة اقتصـــــادية واجتماعيـــــة وماليـــــة 

 (Sakib, 2015) ومصرفية، تسعى لوضع المال في وظيفته األساسية في المجتمع.

بثقــة ســاكنيها وزيــادة عمالئهــا ويجــب أن  فلســطينفــي  المصــارفوعليــه يجــب أن تحظــى 
 تكون محل ثقة لذلك.

 مفهوم المصارف اإلسالمية. 3.2
مـن كلمـة بنـك لمـا  اسـتخدام كلمـة مصـرف بـدالً  داللـةتخلص جميـع اآلراء التـي كتبـت فـي 

لألولى من معنى يرتبط ارتباطـًا اسـالميًا بالمعـامالت اإلسـالمية التـي ينفـذها المصـرف، لـذا ومـن 
لمؤسسات الماليـة، فـإذا من بنك لمثل تلك ا أجل التمييز بينهم يفضل استخدام كلمة مصرف بدالً 

مقصـود هنـا تطبيـق يعـرف ضـمنًا أن ال بصر لمفـردة مصـرفالم   ب صر  المستمع أو  ع  ما طرق سم
للمعامالت المالية التي تنسجم تمامًا مع الشريعة اإلسالمية، وسوف يـتم اسـتخدام مفـردة مصـرف 
في هذا البحث للداللة على )المصرف اإلسالمي( بالمقابل سيبقى مصطلح النوع الثاني كمـا هـو 

 )البنك التقليدي(.

القـــوانين التـــي ســـمحت  ن فـــي تعريـــف هـــذا النـــوع مـــن المصـــارف وتلـــكو لقـــد أســـهب البـــاحث
بإحداث مثل هذه المصارف في بالد المسلمين، فالمصارف اإلسالمية تنطلـق ابتـداًء مـن منظـور 
مــؤداه أن المــال مــال للا، وأن البشــر مســتخلفون فــي هــذا المــال لتوجيهــه إلــى مــا يرضــي للا فــي 
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الـه يفعـل بـه مـا يشـاء خدمة عباد للا، وليس صحيحًا ما يتناقله عامة الناس بـأن الفـرد حـٌر فـي م
نمــا مقيــدة ألن يــده  تكأنفاقــه فــي الحــرام أو إهالكــه فــي تجــارة خاســرة، فالحريــة هنــا ليســ مطلقــة وا 

عارضة والملكية الحقة هي لل خالق كل شيء، فكان فرضًا علـى المصـارف اإلسـالمية أن تلتـزم 
يحقـق الفـوز والنجـاح، ألن  بمبادئ الشريعة التي توجـه المـال لخدمـة المجتمـع أواًل، وبهـذا االلتـزام

 م(2010)عريقات و عقل،  .للا تعالى وضع لنا من الشريعة ما تصلح به الدنيا واآلخرة

جـاء فــي اتفاقيـة إنشــاء االتحـاد الــدولي للمصـارف اإلســالمية تعريـف فــي الفقـرة األولــى مــن 
يقصـــد بالمصـــارف اإلســـالمية فـــي هـــذا النظـــام، تلـــك »المـــادة الخامســـة المصـــارف اإلســـالمية بــــ: 

المصـــارف أو المؤسســـات التـــي يـــنص قـــانون إنشـــائها ونظامهـــا األساســـي صـــراحة علـــى االلتـــزام 
، كمـا عرفهـا عبـد السـالم أبـو قحـف « على عـدم التعامـل بالفائـدة أخـذًا وعطـاءً بمبادئ الشريعة، و 

تعـــاليم المؤسســـة ماليـــة إســـالمية ذات رســـالة اقتصـــادية واجتماعيـــة تعمـــل فـــي ظـــل »علـــى أنـــه: 
يبحـث عـن المشـروعات ]مصـرف[ صاحب رسالة ولـيس مجـرد تـاجر؛  ]مصرف[اإلسالمية، فهو 

اإلســـالمي ال يهـــدف لمجـــرد تطبيـــق نظـــام ]المصـــرف[ ؛ األكثـــر نفعـــا ولـــيس مجـــرد األكثـــر ربحـــاً 
نمــا المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع إســالمي كامــل علــى أســس عقائديــة وأخالقيــة  مصــرفي إســالمي وا 

، وقــد جــاء تعريــف للمصــرف اإلســالمي فــي "اقتصــاديات «واقتصــادية أي أنــه غيــرة علــى ديــن للا
مؤسســة »د مبـارك ومحمــود يــونس" علـى أنــه: النقـود والصــيرفة والتجـارة الدوليــة" لـــعبد النعـيم محمــ

ثــم  ]الفائــدة[مصــرفية هــدفها تجميــع األمــوال والمــدخرات مــن كــل مــن ال يرغــب فــي التعامــل بالربــا 
العمل على توظيفها في مجاالت النشاط االقتصـادي المختلفـة وكـذلك تـوفير الخـدمات المصـرفية 

ق دعـــم أهــــداف التنميــــة االقتصــــادية المتنوعـــة للعمــــالء بمــــا يتفــــق مـــع الشــــريعة اإلســــالمية ويحقــــ
 م(2009)حشوف،  .واالجتماعية في المجتمع

(، فيرى أن البنوك اإلسالمية: عبارة عن مؤسسات مالية تركز م1986[ )Neinhausأما]
في كل معامالتها على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة مع شركائها من أصحاب المشروعات. 

مؤسـس بنـك االدخـار فـي  وذهب فريق آخـر إلـى تعريـف المصـارف اإلسـالمية مثـل أحمـد النجـار
: بأنهـا كيـان ووعـاء يمتـزج فيـه فكـر اسـتثماري واقتصـادي سـليم ومـال يبحـث ميت غمر المصـرية

عن ربح حالل لتخرج من قنوات تجسـد األسـس الجوهريـة لالقتصـاد اإلسـالمي وتنقـل مبادئـه مـن 
التطبيق، ومـن التطـور إلـى الواقـع الملمـوس، فهـو يجـذب رأس المـال الـذي يمكـن أن النظرية إلى 

يكــون عــاطاًل لتخــرج أصــحابه مــن التعامــل بــه مــع مــن يجــدون فــي صــدورهم حرجــًا مــن التعامــل 
بصـفة عامـة  همعها، ومن ثم فالمصارف اإلسالمية ال تقوم باالقتراض واإلقراض بفوائد، بل تقدم



 

50 
 

لمشـاركة فـي الـربح والخسـارة وذلـك وفقـًا لصـيغ شـرعية كالمرابحـة والمضـاربة لتمويل القائم على ال
 م(2007)لخضر،  .واالستصناع واإلجارة وغيرها من أساليب التمويل اإلسالمية

نقدًا جار في السلع والخدمات تلال    "أنها المضاربة الشرعية م(2007)قنطقجي، كما عرفها 
بمختلــف أشــكال التمويــل بالمضــاربة، والمشــاركة المتناقصــة، وبيــع المرابحــة لآلمــر أو مــا يعادلهــا 

 بالشراء؛ ولذلك هي تجمع األموال وتستثمرها مقابل حصة محددة من ربح غير معروف  مقدار ه".

من الدراسات أن للمصارف اإلسالمية أهمية تميزت بها عـن البنـوك التقليديـة  كثيروت جمع 
في أن األولى قد أدخلت نـوع مـن التعامـل بـين طـرفين ) المـدخر، والمسـتثمر( قـائم علـى الشـراكة 
أكثر من أنه مبدأ يقوم على المديونية بين الطرفين كما هو في التقليـدي، وأن المعـامالت الماليـة 

مـع الشـريعة اإلسـالمية فـي معامالتهـا الماليـة، لـذلك نجـد أن هنـاك أكثـر مـن وجهـة  تنسجم تمامـا
لالستثمارات اإلسالمية المتمثلـة فـي أكثـر العمليـات الماليـة رواجـًا فـي فلسـطين مثـل: ) المرابحـة، 

لم، اإليجار(، األمـر الـذي بـدوره يـؤدي إلـى اشـباع رغبـات المضاربةالمشاركة،  ، االستصناع، الس 
 .تخدم المجتمع وتدعو إلى تنميته القطاعات اإلنتاجية التي مختلف

أن المصـــرف بالطبيعـــة اإلســـالمية يختلـــف عـــن البنـــك التقليـــدي حيــــث أن ويـــرى الباحـــث 
األخير يعتبر وسيطًا بين المدخرين وبين المستثمرين ويعتمد اعتمادًا كليًا على عمليتـي اإلقـراض 

، أي أنــه يركــز علــى االقتصــاد النقــدي، فــي حــين أن واالقتــراض فــي اســتثماراته بالدرجــة األولــى
نمــا مشــاركًا أو مضــاربًا يتعــرض  المصــرف اإلســالمي ال يقتصــر علــى أن يكــون وســيطا فقــط، وا 

باالقتصــاد الحقيقــي مــن خــالل اشــباع الحاجــات  يهــتمللــربح والخســارة فــي عملياتــه الماليــة، فهــو 
ـــ ـــا ب اإلقـــراض الحســـن الخـــاليالبشـــرية مـــن ســـلع وخـــدمات بجان ـــة  مـــن الرب ـــق التنمي بهـــدف تحقي

 المجتمعية التي بدورها تعتبر أساسًا ألي مشاريع استثمارية.
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 التقليديةالبنوك (: أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية و 3.1شكل )

 (إعداد الباحثالمصدر: )

 نشأة وتطور المصارف اإلسالمية. 3.3
يعتبر بيت مال المسلمين المؤسسة المالية األولى فـي عهـد اإلسـالم التـي قامـت باإلشـراف 

األمـوال ومـا يخـرج منهـا فـي أوجـه النفقـات المختلفـة مـن رعايـة شـؤون المسـلمين  على ما يرد مـن
إلـى مـا قبـل ضـعف  اً وقضـاء احتياجـاتهم سـواء كـانوا جماعـات أو أفـراد، وظـل هـذا الحـال موجـود
وبعد أن تغيـرت ظـروف األمة اإلسالمية وتفتيتها وتغلب االستعمار عليها، وفي عصرنا الحديث 

الت: االجتماعيـة، واالقتصـادية، والثقافيـة، وبعـد أن ظهـرت النقـود الورقيـة، الحياة في شتى المجـا
وبرز دورها في حيـاة الفـرد والمجتمـع، ظهـرت الحاجـة إلـى وجـود مؤسسـات ماليـة تلبـي متطلبـات 

وفي بدايـة األمـر انفـرد اليهـود بهـذه المؤسسـات، ثـم انضـم تمع في ناحيتي التمويل واالنتاج، المج
وعنـدما جـاء االسـتعمار وسـيطر علـى رًا تـابعهم علـى ذلـك بعـض المسـلمين، وأخيإليهم األوربيون 

تحقيق الربح هدف من أهدافها بجانب الحرص على الجانب 
 االجتماعي وتطهير المال من الربا.

تركز على تمويل المشاريع النافعة للمجتمع، واالنتاج الحقيقي 
 للسلع والخدمات.

 تحقيق الربح هو الذي يغلب على أهدافها، ومن أجلها أنشأت.

 تركز على الضمانات، والمضاربات المالية.

ال يكتفي بأن يكون دوره وسيطاا بين المودعين والمستثمرين، بل 
 يأخذ دوراا شريكاا أو مضارباا أو تاجراا.

التمويل قائم على أساس مبدأ الربح والخسارة لكال الطرفين. 
 واالستثمار هو الجزء األكبر في معامالتها.

يكتفي بدور الوسيط ما بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز 
 المالي سواء أفراد أو مؤسسات.

التمويل قائم على أساس اإلقراض بالفائدة المعلومة سلفاا. ويعتبر 
 االقراض هو الجزء األكبر في معامالتها.

المصرف التجارة والصناعة وتملك  يسمح القانون بأن يمارس
 العقارات.

ال يسمح له ممارسة التجارة والصناعة، ويجوز له تملك العقارات 
 بما يجعله يقوم بأعماله األساسية.

 البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية

 تهتم بالتكافل االجتماعي.ليس لصندوق الزكاة وجود وال  تطبق مبدأ التكافل االجتماعي من خالل صندوق الزكاة
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وفــي بدايــة الســتينات مــن األمــة اإلســالمية أدخــل المؤسســات الربويــة إلــى المجتمعــات اإلســالمية 
بــــدأت أصــــوات كثيــــرة تنــــادي إلــــى تحويــــل المؤسســــات االقتصــــادية الربويــــة إلــــى  القــــرن العشــــرين

أدركوا خطورة هذا المؤسسـات وأنهـا مـن صـنع االسـتعمار ودعـت  مؤسسات إسالمية وذلك عندما
يجـاد البـدائل اإلسـالمية وهكـذا  إلى رفض الواقع المنقـول مـن الغـرب فـي عهـد التبعيـة والضـعف وا 

حــاوالت فــي: تبلــورت فكــرة إنشــاء المصــارف اإلســالمية وظهــرت إلــى حيــز الوجــود فكانــت أول الم
ت مؤسســــة تســــتقبل الودائــــع مــــن الميســــورين مــــالكي المنــــاطق الريفيــــة فــــي باكســــتان، حيــــث كانــــ

األراضــي لتقــدمها بــدورها إلــى الفقــراء مــن المــزارعين لتحســين نشــاطهم الزراعــي دون أن يتقاضــى 
نمـا  روض المقدمـة للمـزارعين دون عائـدأصحاب هذه الودائع أي عائد على ودائعهم وكـذلك القـ وا 
ليفهــا اإلداريــة، ولكــن نتيجــة لعــدم وجــود كانــت تلــك المؤسســات تتقاضــى أجــورًا رمزيــة تغطــي تكا

)موقــع  كـادر مؤهـل مـن العــاملين وعـدم تجـدد اإلقبــال علـى اإليـداع لـدى المؤسســة أغلقـت أبوابهـا.
 م(2011م؛ شحادة، 2016المصارف اإلسالمية، 

تـم تأسـيس  1962فـي عـام  مصر وماليزيا في بدايات الستينات بشكل متزامن في كل من
صــندوق الحــج "تــابونج حــاجي"  فــي ماليزيــا لقبــول ودائــع ادخــار مــن األشــخاص الــذين يعتزمــون 

بعــد ، وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية أداء فريضــة الحــج إلــى مكــة المكرمــة حيــث يــتم اســتثمارها
المؤسســات مــن أكبــر  وأصــبح واحــداً  ذلــك نمــا الصــندوق وتطــور ليقــدم خــدمات مصــرفية كاملــة،

أسـس فـي مصـر أول  1971عـام  قد السابع من القرن العشـرينالع ، وفي بدايةالمالية في ماليزيا
مال المصرفية علـى غيـر أسـاس الربـا، وهـو بنـك ناصـر االجتمـاعي، مصرف يقوم بممارسة األع
 1975م ، ثــم أعقــب ذلــك تأســيس مصــرفين إســالميين معــًا عــا1972وبــدأ نشــاطاته عمليــًا عــام 

ثم ، نك دبي اإلسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية في جدة: بهما
، وبنك فيصـل وأهمها بنك فيصل اإلسالمي المصري تتابع بعد ذلك تأسيس المصارف اإلسالمية 

 1977، حيــث أنشــئت هــذه المصــارف الثالثــة عــام ي الســوداني وبيــت التمويــل الكــويتياإلســالم
ثـم أخـذت المصـارف والمؤسسـات الماليـة ، 1978ذلك البنك اإلسالمي األردني عـام وأعقبها بعد 

اإلسالمية التي تمارس األعمال المصرفية والتمويل تتزايد في معظم دول العالم حتـى بلـغ عـددها 
ــــة مصــــرف ومؤسســــة ما ــــى اآلن حــــوالي األربعمائ ــــق أحكــــام الشــــر حت عة يليــــة إســــالمية تعمــــل وف

 م(2016م؛ موقع البركة، 2002)عاشور،  ية.سالماإل
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 خصائص المصارف اإلسالمية. 3.4
من خالل البحث واالطالع علـى كثيـر مـن الدراسـات التـي تهـتم فـي هـذا المجـال والقـاءات 

حــول عــدة خصــائص للمصــارف  متفقــينالتــي أجراهــا الباحــث مــع المختصــين وجــد أن الكثيــرين 
 تميز عن البنوك التقليدية أهمها:اإلسالمية تجعلها ت

تباع  .1 االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في أوجه النشاط والعمليات المختلفة التي تقوم بها، وا 
قاعدة الحالل والحرام في ذلك، وعدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذًا وا عطاء بشكل مباشر 

 .باعتبارها من الربا الحرامأو مستتر 

تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك  .2
الفوائض، وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف األموال لدى هؤالء المستخدمين سواء 

لقائها على طرف دون اآلخر.  كان ربحًا أو خسارة، وعدم قطع المخاطرة وا 

ألموال الالزمة ألصحاب األعمال بالطرق الشرعية بغرض دعم المشروعات إلحداث توفير ا .3
 تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في المجتمع.

تشجيع االستثمار ومحاربة االكتناز من خالل إيجاد فرص وصيغ عديدة لالستثمار تتناسب  .4
واإليجابية( في معامالتها مع األفراد والشركات، وااللتزام بصفات) التنموية، واالستثمارية، 

 االستثمارية.

تقديم البديل اإلسالمي للمعامالت البنكية التقليدية لرفع الحرج عن المسلمين من خالل  .5
 تطبيق اسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة.

 تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في العمل المصرفي بين العاملين والمتعاملين. .6

ارف اإلسالمية بتقديم مجموعة من األنشطة ال تقدمها البنوك التقليدية كما تتميز المص .7
إلرساء مبدأ التكافل االجتماعي مثل نشاط القرض الحسن الذي يمنح للجهات التي تريد 
تمويل مشروعاتها من أجل النهوض بأنفسها واحداث تنمية مجتمعية، ونشاط صندوق الزكاة 

ها سنويا بإخراج الزكاة الواجبة شرعًا متى حال عليها من خالل تطهير األموال المودعة لدي
 الحول وبلغت النصاب.
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ال تتماشى مع  ةوجود رقابة شرعية مقومة ومصححة لما يحدث من معامالت مصرفي .8
معايير الشريعة اإلسالمية، إذ ال يجوز انتاج الكروم مثال إذا كان هذا االنتاج موجهًا 

 الستخدام الخمور.

 ف اإلسالمية.أهداف المصار  3.5
 :(33-27 صم، 2009)الموسوي،  هناك ثالثة أهداف للبنوك اإلسالمية

تساهم البنوك اإلسالمية بفعالية في تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية الهدف التنموي  -1
حيث تتماشى معامالتها المصرفية مع الضوابط الشرعية من خالل نمط تنموي متميز يحقق 

لسعي لجذب رأس المال اإلسالمي وزيادة االعتماد ا االستمرار من خالل التقدم و العدالة و
لعمل على إعادة توظيف األرصدة اإلسالمية ، واالجماعي على الذات بين الدول اإلسالمية
الذاتي له من السلع و الخدمات األساسية التي يتم  داخل الوطن اإلسالمي وتحقيق االكتفاء

ويج المشروعات االستثمارية في كافة األنشطة االقتصادية على تر ، والعمل أيضًا إنتاجها
 .المشروعة

 :االسالمي فيما يلي للمصرفتتحدد معالم األهداف االستثمارية الهدف االستثماري  -2
 . حقيق مستوى توظيف تشغيلي مرتفع لعوامل االنتاج المتوافرة في المجتمعت -

 المصرف.تحسين األداء االقتصادي للمؤسسات المختلفة التي يشرف عليها  -

 ر.أو لحساب الغي للمصرفشروعات سواء ترويج الم -

ات المطروحة للتداول حقيق مستوى مناسب من االستقرار السعري في أسعار السلع والخدمت -
 . األسواق وما يتناسب مع مستوى الدخول في

ج التشغيلي لالستثمار بما يساهم في عدالة توزيع الدخول بين تحقيق العدالة في توزيع النات -
 .أصحاب عوامل االنتاج المشاركة في العملية االنتاجية

االسالمية في تحقيق العدالة  المصارفيتجلى ذلك من خالل مساهمة الهدف االجتماعي  -3
قروض المشروعات التي تساهم في تحسين توزيع الدخول ومنح ال عند اختياراالجتماعية 

العمل على  الحسنة أو انشاء المشروعات االجتماعية وذلك باستخدام عدة وسائل أهمها
، وزيادة التكاتف والتكافل بين تنمية وتطوير ثقة المواطنين بالنظام االقتصادي االسالمي

محاربة الربا ، و تحقيق العدالة في توزيع الثروةأفراد األمة اإلسالمية عن طريق الزكاة، و 
 .ارواالحتك
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يتضــح مــن خــالل األهــداف الثالثــة أن االهتمــام بــالمجتمع المحــيط للمصــارف اإلســالمية 
ن كــان األخيــر مطلبــاً  لكــل مؤسســة ماليــة، ولعــل هــذا مــا يضــيف  أكثــر مــن هــدف تحقيــق الــربح وا 

ميزة أخرى للمصارف اإلسالمية تختلف عنها في البنوك التقليدية التـي ال تهـتم كثيـرًا بالمتعـاملين 
مشـاريع معها في حالة عسرهم مثاًل أو في االهتمام بتنمية المجتمع المحيط بها من حيـث إنشـاء 

 ترجع بالفائدة عليهم.

أي دولـة هـو نفسـه مـا تقـوم عليـه فـي غيرهـا، وذلـك سالمية في حال قيام المصارف اإلإن 
اإلســــالمي تنســــجم مـــع رســــالتها وشـــعارها التــــي تحملـــه بتقــــديم البـــديل  أهـــداف مـــن خـــالل وضــــع

، 2004)المغربــي، األصــيل، وربمــا تجتمــع أهــداف وغايــات المصــارف اإلســالمية فــي عــدة نقــاط 
 :(88 ص

 لية والمصرفية.إحياء المنهج اإلسالمي في المعامالت الما -1
 .اتحقيق آمال وطموحات أصحاب المصارف والمتعاملين معه -2
تغطية االحتياجـات االقتصـادية واالجتماعيـة فـي ميـدان الخـدمات المصـرفية وأعمـال التمويـل  -3

 واالستثمار المنظمة على أساس غير الربا ورعاية متطلبات ومصالح المجتمع.
طريـــق تقـــديم الخـــدمات غيـــر الربويـــة مـــع توســـيع نطـــاق التعامـــل مـــع القطـــاع المصـــرفي عـــن  -4

االهتمـــام بإدخـــال الخـــدمات الهادفـــة إلحيـــاء صـــور التكافـــل االجتمـــاعي المـــنظم علـــى أســـاس 
 المنفعة المشتركة.

المشـاركة فـي االسـتثمار باألسـلوب  وتطوير وسائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيهها نحـ -5
 .غير الربوي المصرفي 

حتياجات القطاعات المختلفة وال سيما تلك القطاعـات البعيـدة عـن توفير التمويل الالزم لسد ا -6
 إمكانية اإلفادة من التسهيالت المصرفية المرتبطة بالفائدة.

جميــع النقــاط الــواردة أعــاله تؤكــد أن المــنهج اإلســالمي هــو أســاس التعامــل فهــو يــدعو إلــى 
لى توسـع األعمـال وزيـادة تكييف عمليات المصارف بحيث تالئم الشريعة اإلسالمية، كما تدعو إ

االســتثمار مــن أجـــل تغطيــة االحتياجــات االقتصـــادية واالجتماعيــة التــي ترقـــى بــالفرد والمجتمـــع، 
فالربح في اإلسالم أمر مطلوب ومحبب إلى النفس بل ويجب أن تكون العمليـات المصـرفية عـن 

 دراسة معمقة لتفادي أي خسارة متوقعة.

واالحتكـــار، والغـــرر، والربـــا الـــذي يـــؤدي إلـــى تفشـــي وبالمقابـــل يحـــارب اإلســـالم التضـــخم، 
البطالــة وذل المجتمــع أفــرادًا أو مؤسســات؛ لــذلك كــان ل زامــًا علــى المجتمــع المســلم أن يتطلــع إلــى 
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بــديل يلبــي لــه رغباتــه ويبعــده عــن كــل الشــبهات ويأخــذ بيــده إلــى حيــاة كريمــة مبنيــة علــى الــروح 
البعـــد عـــن المـــادة التـــي تـــتحكم فـــي صـــاحبها؛ لـــذلك االيمانيـــة والتكافـــل االجتمـــاعي، وبعيـــدة كـــل 

التـــي تطالـــب بزيـــادة أعـــداد المصـــارف اإلســـالمية وتوســـيع خرجـــت بعـــض التوصـــيات والدراســـات 
فروعها بالتزامن مع توسيع أعمالها لتغطي أكبر قـدر ممكـن فـي المسـاحة واسـتهداف كافـة شـرائح 

 المجتمع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج للمصرف اإلسالمي.   :(3.2شكل )

 ((م1996الغريب ) من اعداد الباحث باالستناد إلى )المصدر:
 

 .ةأنواع المصارف اإلسالمي 3.6
 :اإلسالمية إلى عدة أنواع وذلك وفقا لعدة أسس على النحو التالي المصارف يمكن تقسيم

 م(2012؛ خبراء األسهم، 141-136 صم، 2003)الراوي، 

 أوالا: وفق النظام المبني على األساس الجغرافي.

أن هنـاك مصـارف نشـاطها محلـي مقتصـرا علـى الدولـة التـي تحمـل جنسـيتها،  القوليمكن 
 ها.تد نشاطها إلى خارج الدولة التي فيومصارف نشاطها دوليًا حيث يم

 ودائع ادخار

ودائع 

 استثمارية

 )مشاركة(

تبرعات 

 وهبات وزكاة

حساب 

 االدخار

حسابات 

 االستثمار
ح/ التنمية 

 المجتمعية

 

مسحوبات 

نقدية 

وقروض 

 حسنة

 

قروض 

 مشاركة

مشروعات 

 استثمارية

مشاريع 

 خيرية تنموية
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وفق هذا األساس يمكن التفرقة بين عدة أنواع من ؛ المجال الوظيفيأساس وفق  :ثانياا 
 :فيما يلي ةوسوف نقوم بتعريف كل واحد على حداإلسالمية  المصارف

ية من تقديم التمويل للمشروعات الصناعهي التي تتخصص في  إسالمية صناعية:مصارف  -1
ل لشراء اآلالت والمعدات التي تساعد يتمو المواد الخام، كذلك الخالل منح التسهيالت لشراء 

 في االنتاج والتصنيع، أيضًا تمويل عمليات التوسع واإلحالل.

كتوفير اآلالت  يغلب على توظيفاتها اتجاهها للنشاط الزراعيإسالمية زراعية: التي مصارف  -2
 والبذور واألسمدة، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية.

تعمل على جمع المدخرات من أصحابها بآلية متفق عليها ثم ثمار اإلسالمي: االدخار واالست -3
 وضعها في صناديق استثمار اسالمية من أجل تنميتها.

: تتخصص في تقديم التمويل للنشاط التجاري وبصفة خاصة تمويل يةإسالمية تجار مصارف  -4
 .رأس المال العامل للتجارة وفقا لألسس واألساليب اإلسالمية

ودعم أي تعمل على تعظيم وزيادة التبادل التجاري بين الدول مصارف التجارة الخارجية:  -5
 .قطاعات اإلنتاج في الدول اإلسالمية منهتعاني  قصور

 :تقسم حسب هذا المعيار إلى ثالث؛ قاا ألساس حجم النشاطاا: وفثالث

 مصارف إسالمية صغيرة الحجم: -1

محدودة النشاط يقتصر نشاطها على الجانب المحلي فقط وتعمل على جمع  مصارفهي 
ــــي شــــكل مرابحــــات  ــــراد ف ــــبعض المشــــروعات واألف ــــل القصــــير األجــــل ل ــــديم التموي المــــدخرات وتق

 .اإلسالمية الكبيرة المصارفومتاجرات وتنقل فائض مواردها إلى 

 

 مصارف إسالمية متوسطة الحجم: -2

مـن حيـث العمـالء  وأكبـرفـي النشـاط،  اً حجمـ أكبـرذات طـابع قـومي وتكـون  مصارفهي 
 .وأكثر اتساعًا من حيث النطاق الجغرافي وهي محدودة النشاط بالنسبة للمعامالت الدولية

 مصارف إسالمية كبيرة الحجم: -3

يطلـق عليهـا الـبعض بنـوك الدرجــة األولـى وهـي مـن الحجـم الــذي يمكنهـا مـن التـأثير علــى 
ولــديها مــن اإلمكانيــات التــي تؤهلهــا لتوجيــه الســوق وتمتلــك بهــا فــروع فــي أســواق ، لنقــديالســوق ا

 .المال والنقد الدولية
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 أنواع وفق هذا المعيار: ةذكر ثالثيمكن ؛ : وفقاا ألساس االستراتيجيات المستخدمةرابعاا 
لها القدرة و التوسع والتطوير والتجديد  ةاستراتيجيتعتمد على  قائدة ورائدةمصارف إسالمية  -1

 ية.كثر خطرًا وبالتالي األعلى ربحاألعلى الدخول في مجاالت النشاطات 
التقليد لما ثبت نجاحه لدى  ةاستراتيجيتعتمد على مصارف إسالمية مقلدة وتابعة  -2

 .اإلسالمية القائدة والرائدة المصارف
مصرفية" تقوم الرشادة ال ةاستراتيجيتعتمد على " إسالمية حذرة أو محدودة النشاط مصارف -3

فعال، وتتسم بالحذر وعدم إقدامها على تمويل  ربحيتهاالتي ثبت  المصرفيةبتقديم الخدمات 
 أرباحه.أي نشاط يحتمل مخاطر مرتفعة مهما كانت 

اإلسالمية وفق هذا  المصارفيتم تقيم بالمصرف؛ عمالء المتعاملين ألساس الوفقاا  :خامساا 
 :األساس إلى نوعين

من أجل تقديم خدماتها لهم سواء  تتعامل مع األفراد تنشأ خصيصاً ية عادإسالمية مصارف  -1
كانوا طبيعيين أو معنويين، سواء على مستـوى العمليات المصرفية الكبـرى أو العادية 

 .والمحدودة
اإلسالمية العادية وهي ال  والمصارفتقدم خدماتها للدول  غير عاديةمصارف إسالمية  -2

جل تمويل مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية أمن  اقدم خدماتهت   ،تتعامل مع األفراد
اإلسالمية العادية لمساعدتها على للمصارف  اخدماته قدم  تكما ، فيها للدول اإلسالمية

 . مواجهة األزمات التي قد تواجهها أثناء ممارسة أعمالها

 

هناك أكثر من بيئة للمصارف اإلسالمية تعمل من خاللها، فبيئة السودان ويمكن ذكر أن 
توجد مصارف إسالمية في معظـم والباكستان تنص قوانينها على حرمة التعامل بالربا، وبالمقابل 

تها المالية بعدم التعامل بالربا، باإلضافة إلى أنه يمكن النظر إلى المصارف ال تلتزم أنظمالدول 
 -حيث حقوق الملكية إلى: اإلسالمية من

 مصارف حكومية:

لمصارف اإلسالمية الدولية: وهي المصارف التي تقوم مجموعة من الدول بتأسيسها ا -1
والمساهمة في رأس مالها بهدف مساعدة الدول األعضاء في تحقيق التنمية االقتصادية 
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حيث  ة،واالجتماعية فيها، وأشهر هذه المصارف هو البنك اإلسالمي للتنمية في جد
 .اشتركت في رأس ماله دول منظمة المؤتمر اإلسالمي

ارف إسالمية تعود ملكيتها لدولة واحدة: وهي المصارف التي تقوم المؤسسات التابعة مص -2
الذي اتخذ من  االجتماعيللدولة بإنشائها وامتالك غالبية أسهمها، وأشهرها بنك ناصر 

 .مدينة القاهرة مقرًا له

 الخاصة:المصارف اإلسالمية 

تأسيســها وملكيتهــا وهــي  مــن حيــث التــي تعــود ملكيتهــا إلــى أفــراد معينــين المصــارفوهــي 
 م(2015)ملحم،  م.معظم المصارف اإلسالمية في العالالسمة الغالبة ل

 د الفلسطينية.سلطة النق 3.7
تعتبــــر ســــلطة النقــــد مظلــــة الجهــــاز المصــــرفي الفلســــطيني المكــــون مــــن البنــــوك التقليديــــة 

بمــنح التـراخيص للمصـارف الجديــدة بعـد تقــديم والمصـارف اإلسـالمية والمؤسســات الماليـة، وتقـوم 
ويمنح الترخيص كذلك للمصارف الوافـدة شـرط الحصـول علـى مـا يثبـت مـنح البنـك الطلب إليها، 

األم الترخيص لفتح ذلك الفرع في فلسطين، كمـا أن سـلطة النقـد تقـوم بمـا تقـوم المركزي في البلد 
بها البنوك المركزية في دول العالم من ضمان لسـالمة العمـل المصـرفي والحفـاظ علـى االسـتقرار 

م، وهـذا 1994النقدي، إال أنها ال تسطيع أن تصدر عملة محلية حسب االتفاق الموقع في سـنة 
افحـة التضـخم والبطالـة وتشـجيع فـرص االسـتثمار والتـأثير علـى حجـم التـداول يؤثر سلبًا علـى مك

 وعدم التحكم في السياسة النقدية.

بـــين م 29/04/1994فـــي بـــاريس بتـــاريخ االقتصـــادية الموقعـــة  االتفاقيـــةجـــاء ضـــمن وقـــد 
نوان في الفصل الرابع من االتفاقية تحت ع االحتالل اإلسرائيليمنظمة التحرير الفلسطينية وبين 

وقد أصـدرت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية القـرار ، قيام سلطة النقد الفلسطينيةمسائل نقدية ومالية 
سـتتولى مهـام المصـرف المركـزي فيمـا عـدا  والتيببدء العمل في مشروع سلطة النقد الفلسطينية، 

وقــــد صــــدرت عــــدة قــــرارات لبــــدء تنظــــيم العمــــل ، عملــــة الفلســــطينية فــــي الوقــــت الــــراهنإصــــدار ال
، بتعيـــين 183م، تحــت رقــم 1994نــوفمبر  27قـــرار فــي : ، وهــي كالتــاليالفلســطينيالمصــرفي 
، 218م، تحت رقم 1994ديسمبر  25قرار في ، ثم لرئيس لشئون البنوك وسلطة النقدمستشار ا

: قـانون رقـم لنقـد الفلسـطينيةر قـانون سـلطة او صـد، وأهمها ن محافظ لسلطة النقد الفلسطينيةبتعيي
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ــــد الفلســــطينية، 1997( لســــنة 2) ــــمم بشــــأن ســــلطة النق ــــائع  وت ــــدة الرســــمية "الوق ــــي الجري نشــــره ف
فــي المــادة الثانيــة )تنشــأ  اءجــ ، وقــدم1998الحــادي والعشــرين، فــي ينــاير الفلســطينية" فــي العــدد 

لشخصـــية االعتباريـــة تكـــون لهـــا ا [ســـلطة النقـــد الفلســـطينية] تســـمىســـلطة  القـــانون هـــذا ى بمقتضـــ
تكفــــل تحقيــــق  التــــيالمســــتقلة، واألهليــــة القانونيــــة الكاملــــة لمباشــــرة جميــــع األعمــــال والتصــــرفات 

تملــك العقــارات والمنقــوالت الالزمــة لســير أعمالهــا  ذلــكمــا فــي مــن أجلهــا ب قامــت التــياألغــراض 
مصــارف رقــم وضــمن اصــدار قــانون ال. تصــرف فيهــا وفقــًا ألحكــام القــانون(وممارســة نشــاطها وال

م، حيـــث جـــاء 2002( لســـنة 2م، ليحـــل محـــل قـــانون المصـــارف الســـابق رقـــم )2020( لســنة 9)
ضــمن القــانون فــي مجــال تعزيــز العمــل المصــرف اإلســالمي إعطــاء الحــق لســلطة النقــد بتأســيس 

)ســـلطة النقـــد هيئـــة رقابـــة شـــرعية عليـــا تشـــرف علـــى المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية. 
 . (2013الفلسطينية، 

 

 

 

 
 

 

 

 يوضح مسؤولية سلطة النقد على المؤسسات المالية :(3.3) شكل

 (من إعداد الباحثالمصدر: )

  

 سلطة النقد الفلسطينية

 البنــــوك
 التقلـيدية

المصارف
 اإلسالمية

المؤسسات 
 المــــالية
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 نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين. 3.8
المصرفي كما ذكر هشام جبر: في المـؤتمر المنعقـد فـي غـزة ولة لبداية العمل إن أول محا

م بعنــوان "دور المؤسســات الماليــة اإلســالمية فــي التنميــة فــي فلســطين"، هــو فــي عــام 1998عــام 
ـــاك فكـــرة تأســـيس لمصـــرف إســـالمي قـــدمت مـــن بعـــض األشـــخاص إال أن 1990 م إذ كانـــت هن

تحت اسم شركة بيت المال الفلسطيني االحتالل اإلسرائيلي عطل فكرة التأسيس، وتم تقديم طلب 
م لتـــزاول عملهـــا وفـــق الشـــريعة 22/02/1994كشـــركة مســـاهمة عامـــة ومنحـــت التـــرخيص فـــي 

الفعلـي والمواقـع علـى االنترنـت أن بدايـة العمـل المصـرفي  الدراساتكثير من وذكرت  اإلسالمية.
في فلسطين، فكان م  بمنح عدة تراخيص للمصارف اإلسالمية  1996في فلسطين بدأ منذ عام 

م، ثم تاله "المصـرف اإلسـالمي الفلسـطيني" ويشـار 1996"المصرف اإلسالمي العربي" في عام 
إلى أن كالهما بدأ أعماله في أول فرع لكيلهما في مدينة غزة، باإلضـافة إلـى "المصـرف الـوطني 

ى وبــدون الحصــول علــ غــزة محافظــاتفــي  م2012اإلســالمي" حيــث أنــه يــزاول عملــه منــذ عــام 
 .وكذلك بنك اإلنتاج الفلسطيني ترخيص من سلطة النقد الفلسطينية

 وك العاملة في فلسطين.المصارف والبن 3.8.1

 ألسماء وأعداد المصارف والبنوك العاملة في فلسطين. توضيحفيما يلي 
حتــــى نهايــــة  ف اإلســــالمية باإلضــــافة إلــــى فروعهــــاتوزيــــع المصــــار  يوضــــحالجــــدول أدنــــاه 

 م.2015
 (: عدد فروع المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين3.1جدول )

 عدد الفروع سنة العمل اسم المصرف م.
 غزة الضفة

 2 7 1996 اإلسالمي العربي البنك  .1
 8 13 1997 اإلسالمي الفلسطيني البنك  .2
 4 0 2009 الوطني اإلسالمي البنك  .3
 1 0 2012 بنك االنتاج الفلسطيني  .4
 15 20 المجموع  

 (باالستناد إلى صفحات البنوك على اإلنترنت وكذلك سلطة النقد : من إعداد الباحثالمصدر)
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 م.2015الجدول أدناه يوضح توزيع البنوك التقليدية باإلضافة إلى فروعها حتى نهاية 
 (: عدد فروع البنوك التقليدية العاملة في فلسطين3.2جدول )

 عدد الفروع سنة العمل البنكاسم  م.
 غزة الضفة

 8 13 1951 بنك فلسطين  -1
 2 15 1997 بنك القدس  -2
 5 14 1986 بنك القاهرة عمان  -3
 1 7 1995 بنك االستثمار الفلسطيني  -4
 0 8 2005 البنك الوطني  -5
 1 5 1994 البنك التجاري الفلسطيني  -6
 1 25 1994 البنك العربي  -7
 2 13 1994 بنك األردن  -8
 2 10 1995 بنك االسكان للتجارة والتمويل  -9
 0 5 1995 البنك األهلي األردني  -10
 1 3 1994 البنك العقاري المصري العربي  -11
 0 4 1994 البنك التجاري األردني  -12
 0 2 1995 البنك األردني الكويتي  -13
14-  HSBC 0 1 1998 للشرق األوسط المحدود 
   125 23 

 (باالستناد إلى صفحات البنوك على اإلنترنت وكذلك سلطة النقد : من إعداد الباحثالمصدر)

من خالل الجدولين أعاله بأن نسبة ما تمثله فروع المصارف اإلسالمية فـي  الخروجيمكن 
بالمقابــل نــرى النســبة  ،%61أمــا فــروع البنــوك التقليديــة فتمثــل نســبة ، %39غــزة هــو  محافظــات

%، يقابلهــا البنــوك التقليديــة 14متدنيــة جــدًا لمــا تمثلــه المصــارف اإلســالمية فــي الضــفة إذ بلغــت 
%. وهـذا يشـير إلـى ضـعف تواجـد المصـارف اإلسـالمية فـي الضـفة 86بنسبة مرتفعة جدًا بلغت 
 مقارنة بالبنوك التقليدية.

قليديـة أكبـر منهـا فـي المصـارف اإلسـالمية البنـوك الت عـدد باإلضافة إلى أن المنافسة فـي 
. فــي  الضــفة نجــد %30%، 70( أي بنســبة 4، 9) علــى التــواليفــي محافظــات غــزة إذ بلغــت 

( على التـوالي أي 2، 14التقدم الكبير في أعداد البنوك التقليدية عن المصارف اإلسالمية وهو )
التســارع نحـــو تقــديم أفضـــل وزيــادة المنافســـة تــؤدي فــي الغالـــب إلــى  %.12.5، %87.5بنســبة 

 الحاليين وجذب اآلخرين. جدًا من أجل الحفاظ على العمالء خدمة بمستوى جودة عال  

وعليه يجب أن تسارع المصارف اإلسالمية بالعمل على زيادة أفرعهـا فـي كافـة محافظـات 
 الوطن بالتوازن مع تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعمالء بأقل تكلفة وبجودة عالية.
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 .فلسطينفي العاملة المصارف اإلسالمية  3.8.2
إســـالمية اثنـــان فـــي محافظـــات الضـــفة يعمـــالن بشـــكل مصـــارف أربـــع  فلســـطينيوجـــد فـــي 

، وهما البنك اإلسالمي العربي، والبنـك بترخيص من قبل سلطة النقد الفلسطينية ويحظيانرسمي 
تـرخيص ا علـى معملها مـع عـدم حصـوله تزاول في محافظات غزة ، وأخرى اإلسالمي الفلسطيني

ـــاج الفلســـطيني. وقـــد ـــوطني اإلســـالمي، وبنـــك اإلنت ـــد الفلســـطينية، وهمـــا البنـــك ال  مـــن ســـطلة النق
خصــة أو غيــر اشــتملت دراســة الباحــث علــى جميــع المصــارف التــي تــزاول عملهــا ســواء كانــت مر 

 ا يرفع شعار العمل المصرفي اإلسالمي.مرخصة، وذلك ألن كليهم

 سالمي العربي.البنك اإل

تأسس البنك اإلسالمي العربي، كأول شـركة مصـرفية إسـالمية تعمـل فـي فلسـطين، بتـاريخ 
وقـــد باشـــر البنـــك  563201011وهـــو شـــركة مســـاهمة عامـــة مســـجلة تحـــت رقـــم م 8/1/1995

، ويقـوم بممارسـة األعمـال المصـرفية والماليـة والتجاريـة م1996نشاطه المصرفي في مطلع عـام 
ـــرة وأعمـــال االســـت ـــة البي ـــًا ألحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية مـــن خـــالل المركـــز الرئيســـي بمدين ثمار وفق

علـــى ترســـيخ مبـــدأ التعامـــل مـــع  المصـــرف ضـــمن رؤيتـــه يعمـــل، و وفروعـــه المنتشـــرة فـــي فلســـطين
النظام المصرفي اإلسالمي كخيار أول للتعامل المصرفي والقيام بدور فعال في النهوض بالنظام 

حقيق مبدأ التكافل ومراعاة األهداف االجتماعية اإلسالمية، ويلتـزم البنـك االقتصادي اإلسالمي لت
بتقــديم حلــول وخــدمات مصــرفية إســالمية عصــرية ذات جــودة عاليــة، مــن خــالل االســتمرار فــي 
تســـويق وتعميـــق مبـــادئ االقتصـــاد اإلســـالمي محليـــًا ودوليـــًا والعمـــل ضـــمن روح الفريـــق الواحـــد، 

لمصــرفية حســب الشــريعة اإلســالمية وقبــول المشــورة مــن الجميــع وتــدريب الكــوادر علــى األعمــال ا
إلــى تلبيــة االحتياجــات المصــرفية  يســعى، وجــاء فــي رســالة المصــرف أنــه لمـا فيــه خدمــة المجتمــع

المتنوعـــة للمتعـــاملين وفـــق أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية الغـــراء والتـــي تضـــاهي أو تفـــوق متطلبـــاتهم 
ئــد الممكنــة للمســاهمين والمــودعين علــى أســاس يتســم وتوقعــاتهم بمــا يضــمن تحقيــق أفضــل العوا

بالثبــات واالســتقرار، وتقــديم خــدمات مصــرفية إســالمية باســتخدام وســائل التكنولوجيــا واالتصــاالت 
الحديثــة اســتجابة لمتطلبــات التطــور واإلبــداع والمنافســة وتنــوع رغبــات العمــالء، واســتخدام أحــدث 

 .لمهنيةالتقنيات المتاحة وتطبيق أرقى المعايير ا
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 البنك اإلسالمي الفلسطيني.
وبدأ م 1995ة مساهمة عمومية محدودة عام اإلسالمي الفلسطيني كشرك المصرفتأسس 

بعد حصوله على تـرخيص سـلطة النقـد بمزاولـة جميـع م 1997المصرفي في مطلع العام  هنشاط
صافي موجودات تم شراء م 2005الشريعة اإلسالمية، وفي عام األعمال المصرفية وفقا ألحكام 

ويعتبــر البنــك االســالمي الفلســطيني مــن أكبــر ، فــرع المعــامالت االســالمية –بنــك القــاهرة عمــان 
المؤسسـات المصـرفية االسـالمية فــي فلسـطين، يقـدم جميـع االعمــال المصـرفية والماليـة والتجاريــة 

رام للا وفروعـه  سالمية من خالل مقره الرئيسي بمدينـةإلالشريعة ا ألحكاموفقا  االستثماروأعمال 
ـــالغ عـــددها  المنتشـــرة هـــم المنـــاطق الحيويـــة أ فـــي  اً ومكتبـــ اً فرعـــ 23فـــي مختلـــف المحافظـــات والب

والمنتشـرة علـى مسـتوى الـوطن تحقيقـًا لمـا جـاء  الواسـعةرافات اآللية جهزة الصأبفلسطين، وشبكة 
تقـديم خــدمات  ، كمـا دعــا فـي رسـالته إلــىالتميــز فـي جـودة األداء المصــرفي اإلسـالميفـي رؤيتـه 

الشــفافية، ، ويتميــز بوضــع عــدة قــيم كوعيــة وعصــرية متميــزة ذات عائــد مجــز  مصــرفية إســالمية ن
 االنتماء االبداع والتجديد، التعاون، العدالة، مانة، التميز، الثقة، التوازن،االلتزام والوفاء، القوة واأل

 من أجل تحقيق عدة أهداف:

 .االسالمية المتميزةتقديم ونشر الخدمات المصرفية  -
 .تنمية وتطوير وجذب كوادر بشرية متميزة -
 .واالقتصادية المستدامة االجتماعيةالمساهمة الفعالة في التنمية  -
 .تعظيم العائد وتحقيق أرباح مجزية -

 البنك الوطني اإلسالمي.
م وتعديالتـه 1929بموجـب قـانون الشـركات الفلسـطيني لسـنة  تأسسـتهو شركة فلسطينية 

، ورخص لهـا بالعمـل بموجـب 563201581)عامة محدودة األسهم( وسجلت تحت رقم كشركة 
م 2008-11-25( المنعقدة بتـاريخ 88قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر في جلسته رقم )

الظروف التي حدثت فـي غـزة سـاعدت علـى تأسـيس ، يذكر أن للعمل في مجال العمل المصرفي
غـزة فـي شـتى المجـاالت والتـي مـن  محافظـاتالخـانق المفـروض علـى الحصار هذا المصرف، ك

غــزة للحكومــة  محافظــاتظــل مقاطعــة جميــع البنــوك العاملــة فــي  وفــيبينهــا القطــاع المصــرفي، 
ومؤسساتها وموظفيها، فقد وجد مجموعة من رجال االعمال واالكاديميين فرصـة اسـتثمارية جيـدة 

لجهات التي يـتم مقاطعتهـا مـن بـاقي البنـوك العاملـة فـي يمكن استغاللها بإنشاء بنك يتعامل مع ا
م، ومــن ثــم 2009مــارس  15رحلتــه بفــتح بــاب االكتتــاب فــي  المصــرفوقــد بــدأ ، غــزة محافظـات
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فـي نمـو متزايـد  المصـرفم، ومنـذ ذلـك الوقـت فـإن 2009أبريـل  21فقد فتح أبوابه للجمهور في 
ار ومؤسســـات وأفــــراد ومـــوظفين كــــل فـــاق إقبــــال الجمهـــور مــــن تجـــ فقـــدويحقـــق إنجـــازات عديــــدة 

لإلسراع في افتتاح فرع ثاني للبنك وهو فرع محافظة خـانيونس قبـل  للمصرفالتوقعات، مما حدا 
مـن النجـاح والتفـوق فـي العمـل  مزيـداً  المصـرفويتوقـع القـائمون علـى ، أقل من عام على إنشـائه

 .ميًا متميـزًا بــإذن للا عـز وجــلالمصـرفي اإلســالمي وتحقيـق غاياتــه بتقـديم نموذجــًا مصـرفيًا إســال
 وهو ال يتمتع بترخيص سلطة النقد الفلسطينية.م  2013ويباشر المصرف عمله منذ مطلع عام 

 بنك االنتاج الفلسطيني.
ت بموجــــب قــــانون الشــــركات لســــنة بنــــك االنتــــاج الفلســــطيني، هــــو شــــركة مســــاهمة تأسســــ

ــــه، تأسســــت كشــــركة مســــاهمة )عامــــة محــــدودة األم 1929 ســــهم( وســــجلت تحــــت رقــــم وتعديالت
م، ورخـــــص لهـــــا بالعمـــــل بموجــــب قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء 20/12/2012( فــــي 563201599)

م للعمــل فــي مجــال المصــارف 15/10/2013( المنعقــدة بتــاريخ 276الصــادر فــي جلســته رقــم )
 نشــاطهباشــر البنــك  غــزة. محافظــاتتــم افتتــاح الفــرع الــرئيس فــي  م 2013والبنــوك، وفــي عــام 

والماليـــة والتجاريـــة  ةم، ويقـــوم البنـــك بممارســـة األعمـــال المصـــرفي27/05/2013المصـــرفي فـــي 
 وأعمال االستثمار وتنمية األنشطة اإلنتاجية واالقتصادية وفقًا ألحكما الشريعة اإلسالمية.

بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم.  اً ســهم مليــون  20يبلــغ رأس البنــك المصــرح بــه 
تتمحور رؤية البنك بأن يتميز في جودة األداء المصـرفي منضـبطا  بضـوابط الشـريعة اإلسـالمية، 

وذات عائد مجزي، ومن أهـداف البنـك: نشـر  ةمن خالل رسالته في تقديم خدمات مصرفية متميز 
لبشــرية، المســاهمة الفعالــة فــي التنميــة الخــدمات المصــرفية اإلســالمية المتميــزة، تطــوير الكــوادر ا

نتاجيًا. ويعمل المصرف بشكل عادي في  غزة مع عدم  محافظاتالمستدامة للمجتمع اقتصاديًا وا 
 حصوله على ترخيص سلطة النقد.

 .الصفا مصرف
منحــــت ســــلطة النقــــد الفلســــطينية الموافقــــة المبدئيــــة علــــى تأســــيس مصــــرف الصــــفا بتــــاريخ 

وتـــم تســـجيل المصـــرف لـــدى وزارة يس منطقـــة الماصـــون بـــرام للا، ومقـــره الـــرئ، م26/07/2015
، كشـركة مسـاهمة عامـة محـدودة لممارسـة م24/01/2016االقتصاد الوطني الفلسـطيني بتـاريخ 

األعمال المصرفية المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وقد وافقت هيئة سـوق رأس المـال علـى 
ملـــون دوالر، وبموجـــب نشـــرة  75ال مصـــرح بـــه نشــرة إصـــدار شـــركة " مصـــرف الصـــفا" بـــرأس مــ

دوالر أمريكــي لكــل  1ملــون ســهم لالكتتــاب األولــي العــام بســعر  38.045اإلصــدار ســيتم طــرح 
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مليـــون ســــهم  36.955واكتتـــب المؤسســـون بمـــا مجموعـــه %. 100ســـهم، يـــتم تســـديدها بنســـبة 
 عمان. –قاهرة %، وأكبر المساهمين في المصرف الجديد هو بنك ال100سددت قيمتها بنسبة 

ولكــــن حــــدث تأســــيس المصــــرف خــــارج عينــــة البحــــث  هــــومصــــرف الصــــفا ننــــوه إلــــى أن 
ــــك أهــــل  ــــه مــــن أجــــل أن يخــــدم ذل ــــذا وجــــب التنوي ــــالتزامن مــــع اعــــداد الدراســــة ل ــــه ب واالكتتــــاب في

 االختصاص وذوي الشأن.

 المصارف الفلسطينية.عمليات التمويل واالستثمار الفاعلة في  3.9
ـــين مـــن خـــالل االطـــالع  ـــرة مـــا ب ـــارير الســـنوية للمصـــارف اإلســـالمية للفت والبحـــث فـــي التق

من أدوات التمويل التـي تسـتخدم فـي عمليـات  اً محدود اً هناك عدد أنتبين  م2015إلى م 2010
التمويـــل واالســـتثمار وهـــي علـــى النحـــو اآلتـــي: مرابحـــة، إجـــارة، مضـــاربة، استصـــناع، مشـــاركة، 

األدوات مثــل: الســلم، المســاقاة، والمزارعــة، إلــخ.  مســاومة، مــع مالحظــة أن هنــاك غيــاب لــبعض
مجمــوع حجــم المبــالغ ألدوات التمويــل واالســتثمار فــي المصــارف اإلســالمية العاملــة فــي ووصــل 
إلى ما هو موضح في الجدول أدناه، حيث أن المرابحة  م2015إلى  م2010للفترة من  فلسطين

اإلســـالمي الفلســـطيني هـــو الـــذي  البنـــكتســـيطر علـــى غالبيـــة أعمـــال المصـــرف االســـتثمارية وأن 
 يتصدر المرتبة األولى.

 

بالدوالر األمريكي حتى  للمصارف اإلسالمية في فلسطين مبالغ أدوات التمويل االستثماري  حجم :(3.3جدول )
 م2015نهاية 

 (م2015-م2010استناداا لتحليل القوائم المالية للمصارف من سنة  : من إعداد الباحثالمصدر)

ـــع المصـــارف اإلســـالمية تتســـارع فـــي  ـــي فـــي الجـــدول يظهـــر أن جمي ـــام الت مـــن واقـــع األرق
% فــي جميــع 92اســتخدام صــيغة المرابحــة لآلمــر بالشــراء إذ يشــكل اســتخدامها بمتوســط نســبته 

 المجموع االنتاج الفلسطيني اإلسالميالوطني  اإلسالمي الفلسطيني اإلسالمي العربي األداة م.
 749,073,165 12,865,043  52,343,272   412,301,408  271,563,442 المرابحة  .1
 15,224,357 -    -   7,249,993  7,974,364 المضاربة  .2
 9,249,096 -    -   5,798,857  3,450,239 االستصناع  .3
 29,522,982 -    -   4,946,272  24,576,710 االجارة  .4
 6,893,893 54,000  891,900   2,376,399  3,571,594 المشاركة  .5
 4,461,413 -    -   4,461,413  - المساومة  .6
 814,424,906 12,919,043 53,235,172 437,134,342 311,136,349 المجموع
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 البنــكة األخــرى، باإلضــافة إلــى حجمهــا فــي المصــارف بالنســبة لبــاقي صــيغ التمويــل االســتثماري
% تقريبًا. العكس تمامًا بالنسبة 35اإلسالمي العربي بنسبة  البنكاإلسالمي الفلسطيني يزيد عن 

% مـن اسـتخدامها 80اإلسـالمي العربـي أكبـر بنسـبة  البنـكلصيغة االجـارة إذ أن اسـتخدامها فـي 
ضاربة فهي متقاربة بين كل من البنك العربي بالنسبة لصيغة الماإلسالمي الفلسطيني.  البنكفي 

 ألف دوالر تقريبًا. 600اإلسالمي والبنك اإلسالمي الفلسطيني بتقدم األول عن الثاني بمبلغ 

 البنــكبــاقي صــيغ التمويــل مــا بــين المصــرفين العربــي واإلســالمي متقاربــة النســبة إال أن  
فــي حــين المصــارف  2015و  2014اإلســالمي الفلســطيني اســتخدم صــيغة المســاومة فــي عــام 

: االستصـــناع، المشـــاركة، األخـــرى لـــم تســـتخدمها. ونشـــير إلـــى أن جميـــع صـــيغ التمويـــل األخـــرى 
فـي جميـع المصـارف اإلسـالمية. كـل مـن  اً مليـون دوالر  9.5لم يتعدى حجم مبالغهـا  المساومة إذ

فــي التمويــل واالســتثمار علــى صــيغتي  ااإلنتــاج الفلســطيني اعتمــد وبنــكالــوطني اإلســالمي  البنــك
تدنية اإلنتاج الفلسطيني م بنكوأن صيغة المشاركة في ، حة لآلمر بالشراء و المشاركة فقطالمراب

اإلسـالمي الفلسـطيني  البنـكدوالر أمريكـي. كمـا يشـار إلـى أن ألـف  54فقـط إلـى  تجدًا إذ وصل
 440ســتثمار حيــث بلــغ مــا يقــارب يحظــى بالمرتبــة األولــى فــي مجمــوع مبــالغ صــيغ التمويــل واال

 مليون دوالر أمريكي.

 
 .مبالغ أدوات التمويل االستثمارية للمصارف اإلسالمية في فلسطين الفارق في حجميوضح  :(3.4شكل )

 ((3.3جدول )المصدر: من عمل الباحث باالستناد إلى )
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 اإلسالمي العربي:حجم أدوات التمويل واالستثمار بالدوالر في البنك  (3.4جدول )
المرابحة لآلمر  األداة

 المشاركة االجارة االستصناع المضاربة بالشراء
مساوم
 السنة المجموع ة

2010 62,059,7109,141,7084,790,0333,904,556--79,896,007 
2011 116,696,66

8
8,258,3824,151,8143,968,285--133,075,14

9 2012 153,773,62
7

9,370,4663,182,7135,269,329--171,596,13
5 2013 172,454,65

4
7,984,7942,560,8358,064,230--191,064,51

3 2014 219,381,86
9

7,642,3962,811,40314,999,73
5

1,958,60
1

-246,794,00
4 2015 271,563,44

2
7,974,3643,450,23924,576,71

0
3,571,59

4

-311,136,34
المجمو  9

 ع
995,929,97

0 
50,372,11

0 
20,947,03

7 
60,782,84

5 
5,530,19

5 
01,133,562,157 

 (م2015-م2010من سنة  للمصرف: من إعداد الباحث استناداا لتحليل القوائم المالية )المصدر

أن حجــم االســتثمار فــي المرابحــة متزايــد بشــكل ســريع ومســتمر  الجــدوليتضــح مــن خــالل 
% مـن اسـتثمارات المصـرف فـي صـيغ التمويـل 87نسـبة  وصلت إلـىخالل السنوات الستة وأنها 

واالستثمار. تأتي بعد ذلك االجارة وهي تـزداد باسـتمرار سـنويًا بعكـس المضـاربة التـي تتذبـذب مـا 
وهنـــاك تزايـــد بشـــكل  مليـــون. 2.8و  4.9مـــا بـــين وكـــذلك االستصـــناع  مليـــون، 7.6و 9.1بـــين 
 24وانتهت بالسنة السادسة إلى مليون  3.9وكبير لإلجارة حيث بدأت في السنة األولى بـ مطرد 
اسـتخدم المصــرف  يــدلل علـى دور المصــرف فـي تفعيـل وتســويق هـذه الصــيغة. دوالر ممـا مليـون 

 3.5وانتهـت فـي السـنة السادسـة إلـى  1.9بــ  الخامسـةبـدأت فـي السـنة ف صيغة المشـاركة متـأخراً 
وال يوجـــد أي أثـــر لصـــيغ المشـــاركة والمســـاومة فـــي الســـنوات األربعـــة األولـــى، واســـتخدم  مليـــون.

 المصرف المشاركة في آخر سنتين بينما المساومة لم تستخدم.



 يوضح الفارق بين استخدامات صيغ التمويل في المصرف العربي اإلسالمي. :(3.5شكل )
 ((3.4جدول )من عمل الباحث باالستناد إلى  المصدر:)
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 حجم أدوات التمويل واالستثمار بالدوالر في البنك اإلسالمي الفلسطيني: (3.5جدول )
المرابحة لآلمر  األداة

 بالشراء
 السنة المجموع مساومة المشاركة االجارة االستصناع المضاربة

2010 168,223,979-1,164,4923,702,659--173,091,130 

2011 183,761,278-993,9904,861,266--189,616,534 

2012 204,622,425-488,0025,676,827--210,787,254 

2013 263,682,292-408,1145,984,860--270,075,266 

2014 333,729,5055,647,3804,022,0295,298,7171,767,3992,271,042352,736,072 

2015 412,301,4087,249,9935,798,8574,946,2722,376,3994,461,413437,134,342 

 1,633,440,598 6,732,455 4,143,798 30,470,601 12,875,484 12,897,373 1,566,320,887 المجموع

 (م2015-م2010من سنة  للمصرف: من إعداد الباحث استناداا لتحليل القوائم المالية )المصدر
اإلسـالمي الفلسـطيني اسـتخدم صـيغة المضـاربة،  البنـكنالحظ هنا ومن خالل الجدول أن 

في السنة الخامسة والسادسة فقط وبواقع زيادة سنوية لكل صيغة بنسبة ما  والمساومةوالمشاركة، 
تشـكل نسـبة و  تزداد بشكل مستمر وقـوي سـنوياً  ، كما أن المرابحة% عن السنة السابقة30يقارب 

وكــذلك االجــارة فهــي تــزداد بشــكل  االســتثمار األخــرى. صــيغ% مــن بــاقي 96.3متوســطة تبلــغ 
%. وربما المصرف لم يوفق فـي صـيغة 2.2طفيف خالل الست سنوات الموضحة وتشكل نسبة 

 1.2استثمار االستصناع في السنوات من الثانية إلى الرابعة فبدأ التعامل بها في أول سنة بملـغ 
أي بنســبة تراجــع  ألــف دوالر 408هــبط حجــم اســتثمارها خــالل الســنوات إذ بلــغ ثــم  مليــون دوالر
 %.90% ثم زيادة حادة وكبيرة في السنة الخامسة والسادسة بنسبة 65وصلت إلى 

 
 في البنك اإلسالمي الفلسطيني الفارق بين المرابحة وصيغ التمويل االستثماري األخرى يوضح  :(3.6شكل )

 ((3.5جدول ): من عمل الباحث باالستناد إلى المصدر)
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حجم أدوات التمويل واالستثمار بالدوالر في البنك الوطني اإلسالمي: :(3.6جدول )  
المرابحة لآلمر  األداة

 السنة المجموع مساومة المشاركة االجارة االستصناع المضاربة بالشراء
2010 13,491,808---100,000-13,591,808 
2011 27,151,556- - - 50,000- 27,201,556 
2012 36,179,269- - - 850,000- 37,029,269 
2013 49,698,256- - - 1,546,635- 51,244,891 

2014 44,470,325- - - 1,061,900- 45,532,225 

2015 52,343,272- - - 891,900- 53,235,172 

 0227,834,921 4,500,435 0 0 0 223,334,486 المجموع

 (م2015-م2010من سنة  للمصرف: من إعداد الباحث استناداا لتحليل القوائم المالية )المصدر

يالحظ وحسب الجدول أن صيغ التمويل االستثماري المعتمدة لدى المصرف هي المرابحة 
يقـارب تمامًا. وبالنسبة للمرابحة بدأ فـي السـنة األولـى بمبلـغ  معطلةوالمشاركة فقط وباقي الصيغ 

% ســنويًا إلــى الســنة الرابعــة ثــم تراجــع 40واســتمر بالتزايــد بشــكل ملحــوظ وبنســبة  مليــون  1.35
% إذ بلــغ فــي الســنة 16% تقريبــًا فــي الســنة الخامســة ثــم عــاد وارتفعــت النســبة بالزيــادة إلــى 10

. أما صيغة المشاركة فأخذت صفة الصعود تارة ثم الهبوط أخـرى مليون دوالر 52 تقريباً األخيرة 
ثــم مليــون  1.5حــوالي ســنة ووصــلت إلــى أعلــى حجــم فــي الســنة الرابعــة إذ بلغــت مــا بــين ســنة و 

. ويمكن تفسير ذلك بـأن المصـرف يرغـب فـي ألف 892 تراجعت في السنة السادسة لتصل إلى 
 بالشراء أكثر من صيغة المشاركة. التعامل بصيغة المرابحة لآلمر

 
 يوضح حجم أدوات التمويل واالستثمار في البنك الوطني اإلسالمي :(3.7شكل )

 ((3.6) جدولالمصدر: من عمل الباحث باالستناد إلى )
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 :بنك اإلنتاج الفلسطينييوضح حجم أدوات التمويل واالستثمار بالدوالر في  :(3.7جدول )
المرابحة لآلمر  األداة

 السنة المجموع مساومة المشاركة االجارة االستصناع المضاربة بالشراء
 - - - - - - - 2010سنة 
 - - - - - - - 2011سنة 
 - - - - - - - 2012سنة 
 6,399,162 -50,000 - - -6,349,162 2013سنة 

 10,849,923 -54,000 - - -10,795,923 2014سنة 

 12,919,043 -54,000 - - -12,865,043 2015سنة 

 030,168,128 158,000 0 0 0 30,010,128 المجموع

 (م2015-م2010من سنة  للمصرف: من إعداد الباحث استناداا لتحليل القوائم المالية )المصدر

ـــدأ عملـــه جديـــدًا مطلـــع  ، ويركـــز فـــي 2013المالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول أن المصـــرف ب
دوالر أمريكـي واسـتمر  مليـون  6.3بالشـراء إذ بـدأ بهـا بملـغ  لآلمرمعامالته على تمويل المرابحة 

ــًا. أمــا النــوع الثــاني مــن 50وارتفــع المبلــغ بنســبة  2015وفــي  2014بالزيــادة فــي عــام  % تقريب
 ألـف 50تـراوح مبلـغ هـذه الصـيغة مـا بـين  ًا جـدًا إذصيغ التمويل وهو المشاركة الذي يعـد ضـعيف

و واضـــح مـــن خـــالل خـــالل الـــثالث ســـنوات الماضـــية. وتجـــدر اإلشـــارة وكمـــا هـــ ألـــف 54دوالر و
الجــدول أن بــاقي صــيغ التمويــل معطلــة تمامــًا، وربمــا المصــرف كغيــره يخشــى مــن التعامــل فــي 

غـــزة مــن عــدم اســـتقرار فــي جميـــع  محافظــاتيغ أخــرى بنـــاء علــى الوضـــع العــام الــذي يســـود صــ
 مناحي الحياة.

 
 يوضح حجم أدوات التمويل واالستثمار بالدوالر في بنك اإلنتاج الفلسطيني :(3.8شكل )

 ((3.7) جدولمن عمل الباحث باالستناد إلى المصدر: )
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األربعــة لمصــارف اإلســالمية القــوائم الماليــة لمـن واقــع مــا تــم اســتنتاجه وعرضــه مــن خــالل 

الءمـة عمليـات التمويـل واالسـتثمار فـي م مدىقياس  علىفقط  تركز الدراسةسوف  ،فلسطين في

 واالســتثمار لمعــايير هيئــة المحاســبة والمراجعــة علــى بعــض أدوات التمويــلالمصــارف اإلســالمية 

ســيتم التطــرق و  ، واالجــارة، والمضــاربة، واالستصــناع، والمشــاركة.لآلمــر بالشــراء المرابحــة :وهــي

. ةحـث وبنـاًء علـى نتـائج االسـتبانالب لقياس تلك الصـيغ مـن خـالل بالتفصيل في الفصل الخامس

بعـد التعــرض لشـرح وافــي لمـا يخــص تلـك الصــيغ والمعـايير التــي يجـب أن تلتــزم بهـا تلــك الصــيغ 

 أثناء تنفيذها في الفصل الرابع.
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 الفصل الرابع
 والمراجعة اإلسالميةمعايير هيئة المحاسبة 

 مقدمة. 4.1
مفـاهيم الخاصـة التـي تضـبط العمـل المصـرفي يسـتعرض الباحـث مـن خـالل هـذا الفصـل ال

تلـك الضـوابط  يـةمن أجل تحقيق األهداف التنموية ضمن حدود معايير الشريعة اإلسـالمية، وأهم
اإلســالمية والتــي تعتبــر المعـايير التــي تصــدر عــن هيئـة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليـة و 

 مظلة العمل المصرفي اإلسالمي.

ال أكـل الربـا،  الخطـابيقـول عمـر بـن  رضـي للا عنـه: "ال يبيـع فـي سـوقنا إال مـن تفقـه، وا 
ـــدين  ـــديانات بال شـــاء أم أبـــى"،  فجـــاء اإلســـالم رحمـــة للبشـــرية، وقـــد خـــتم للا عـــز وجـــل جميـــع ال
اإلســـالمي حيـــث وضـــع فيـــه كـــل القواعـــد والقـــوانين التـــي تكفـــل حيـــاة كريمـــة لإلنســـان بشـــكل عـــام 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]ل تعـــــــالى: ، قـــــــا]وللمســـــــلم بشـــــــكل خـــــــاص

[، وبهــــذا الكمــــال يتبــــادر 104 :]آل عمـــران [   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
إلى أذهاننا حين ننظر إلى ما أصاب األمة من التردي والفقر والحاجة أنها ابتعـدت عـن مقاصـد 

، فعصــب األمـــة والعــرضالشــريعة اإلســالمية مــن المحافظـــة علــى الــدين والــنفس والمـــال والنســل 
أســـاس المـــال الـــذي جعلــه للا بـــين أيـــدينا واســـتخلفنا فيـــه، وأن األغنيـــاء هـــم والشــعوب يقـــوم علـــى 

لـــيهم وكـــالء للا فـــي األرض والفقـــراء هـــم عيـــال للا ويجـــب علـــى الـــوكالء أال يضـــيعوا األمانـــة وع
 مراعاة الفقراء في أموالهم.

لحرام حيث ال يجوز له انفاقه في ا ،بعدة شروط في استخدام ماله اً ولما كان المسلم محاط
أو التعامل به أو إهالكه في خسارة أو إتالفه بعدم حرص واهتمام، هذا األمر دعا لضرورة وجود 
حاضـــنة أو مؤسســـة تحـــت إشـــراف وتـــرخيص الدولـــة ترعـــى هـــذه األمـــور مـــن أجـــل تنميـــة المـــال 
ـــة المجتمـــع بشـــكل عـــام فـــي بيئـــة إســـالمية  ـــي والعمـــل علـــى تنمي واســـتثماره، وزيـــادة الـــدخل المحل

ن ظهور المصارف اإلسالمية كمؤسسة مالية تخـتص بتجميـع األمـوال واسـتثمارها فـي مناسبة،  وا 
العهــد الحــديث هــو بدايــة خيــر لألمــة اإلســالمية كــي تعيــد مجــدها وتعمــل بلغــة الجســد الواحــد مــن 
أجل االرتقاء بالفرد واالسرة والمساهمة قدر المسـتطاع فـي القضـاء علـى كـل سـبل الفقـر والبطالـة 

كــان البــد لــه مــن نــاظم يضــبط  -ظهــور المصــارف اإلســالمية –هــوهــذا الخيــر  جــة،والعــوز والحا
أعماله وفق الشريعة اإلسالمية ويتماشى مع التطور الحاصل في عصـرنا مـن أجـل تلبيـة رغبـات 
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البشرية وسد ذرائع العجز والتقصير التي توجه إلى المسلمين، فتأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة 
ـــت ـــى تأصـــيل للمعـــامالت اإلســـالمية، واصـــدار المعـــايير الالزمـــة لـــذلك  اإلســـالمية التـــي عمل عل

ومواجهتها ألي خالف وجب في االختالف أو الشبه حول بعض المعامالت والعمـل علـى حلهـا، 
جميع المؤسسـات الماليـة اإلسـالمية كأعضـاء جمعيـة عموميـة مسـاهمين فـي تطـوير لواحتضانها 

وض المؤسســــات الماليــــة اإلســــالمية بشــــكل عــــام وتقــــدم الهيئــــة؛ كــــل ذلــــك ســــاهم فــــي دعــــم ونهــــ
 والمصارف اإلسالمية بشكل خاص.

 للمؤسسات المالية اإلسالمية. والمراجعة هيئة المحاسبة 4.2
)ســــنجق،  العمــــل المصــــرفي اإلســــالمي العديــــد مــــن الهيئــــات الدوليــــة ومنهــــا علــــييشــــرف 

 :م(2010

( والتي أنشئت عام  AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة  للمؤسسات المالية اإلسالمية )  -1
ومقرها البحرين وهي تهتم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمصارف  1991

 .محاسبياً معيارًا  27منها  معياراً  94اإلسالمية وقد أصدرت حتى االن حوالي 

م 2001(  الذي أنشئ عام GCIBFIات المالية واإلسالمية) المجلس العام للبنوك والمؤسس -2
ومقره البحرين والذي يهتم بتوفير المعلومات عن الصناعة المصرفية اإلسالمية ونشر الوعي 

 العام حول العمل المصرفي اإلسالمي.

م ومقره ماليزيا وقد قام 2002(  والذي أنشئ عام IFSBمجلس الخدمات المالية اإلسالمية )  -3
بتأسيسه العديد من البنوك المركزية ومؤسسات النقد بالعالم ومنها مؤسسة النقد العربي 
السعودي ومؤسسة نقد البحرين وبنك نيجارا المركزي بماليزيا باإلضافة إلى البنك اإلسالمي 
للتنمية وصندوق النقد الدولي ويهتم المجلس بإصدار معايير الرقابة واإلشراف وتطوير 

 المخاطر بالمصارف اإلسالمية. آليات إلدارة

ف االسالمية الكثير في العمل المصرفي االسالمي فما زال أمام المصار  التطورورغم هذا 
وتطــوير  م األســاليب التكنولوجيــة الحديثــة،والجهــد لتطــوير أنظمــة العمــل واســتخدامــن التحــديات 

يدة للعمالء ومواجهة المنافسة وابتكار أدوات مالية محلية ودولية من أجل تلبية االحتياجات المتزا
 والدولية.المصرفية باألسواق المحلية 
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 نشأة الهيئة. 4.2.1
والمراجعــة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية بموجــب اتفاقيـة بـين عــدد  المحاسـبةتأسسـت هيئـة 

م فـي الجزائـر، وقـد تـم تسـجيل الهيئـة 1990/فبرايـر/26من المؤسسات الماليـة اإلسـالمية بتـاريخ 
م فــي البحــرين حيــث مقرهــا الــرئيس وبصــفتها منظمــة دوليــة مســتقلة، وتتكــون 1991فــي مــارس/

الهيئة من مجلس معايير المحاسبة والمراجعة وهو مقسم بدوره إلى لجنة معايير المحاسبة ولجنـة 
المراجعـــة والضـــوابط، والمجلـــس الشـــرعي الـــذي يتكـــون مـــن أعضـــاء لجنـــة المراجعـــة والصـــياغة، 

هيئـة المحاسـبة تعتبـر  ر الشرعية واألمانة العامة للهيئة، وبناًء على ذلـكإضافة إلى لجان المعايي
هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية  (يوفيأ) والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية
 94ولهــا منجــزات مهنيـة بالغــة األثــر علـى رأســها إصــدار  الداعمـة للمؤسســات الماليــة اإلسـالمية،

معيــارًا حتــى اآلن فــي مجــاالت المحاســبة والمراجعــة وأخالقيــات العمــل والحوكمــة باإلضــافة إلــى 
البنـــوك المركزيـــة والســـلطات الماليـــة فـــي مجموعـــة مـــن الـــدول  اعتمـــدتهاالمعـــايير الشـــرعية التـــي 

لهيئـة بـدعم عـدد مـن المؤسسـات األعضـاء، مـن بينهـا باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظـى ا
المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشـركات المحاسـبة والتـدقيق والمكاتـب 

 140منظمـة دوليـة مسـتقلة مؤلفـة مـن أكثـر مـن  وتعتبـر الهيئـةدولـة،  45القانونية من أكثر من 
ر فــي عــدد  مــن المجــاالت كالمحاســبة والمراجعــة بلــًدا، ومهمتهــا إصــدار المعــايي 40عضــًوا مــن 

والضـوابط األخالقيـة والشـرعية، لتغطـي كافـة جوانـب العمـل المصـرفي والمـالي اإلسـالمي، وحتــى 
تجعلــه ينســجم مــع بعضــه، ومــع الواقــع التجــاري المحــيط، وتســهل علــى المســتثمر والمســتهلك مــن 

قليل كبر، وتوفير بيئة آمنة من حيث تإدارة أموالها، وتحقيق عائد أ المصارفجهة، وتيسر على 
(AAOIFI ،2016) .مستوى المخاطرة من جهة أخرى 

العـالم،  المؤسسات المالية اإلسـالمية الرائـدة فـي مختلـف أنحـاء حالياً وتطب  ق معايير الهيئة 
وتعتبـر ، لى مستوى العالموالتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية اإلسالمية ع

أهــم الضــوابط الشــرعية لعمــل المصــارف اإلســالمية فــي وقتنــا  يقــة والواقــعهــذه المعــايير فــي الحق
الحاضـــر، وي عـــد  االلتـــزام بالمعـــايير الشـــرعية الصـــادرة مـــن هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات 

إسـالمي بالضـوابط الشـرعية فـي أعمالـه، حيـث  مصـرفالمالية واإلسالمية من عناصر التزام أي 
% مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية علــى مســتوى 90إن هــذه المعــايير معتمــدة فــي 

، وباحــث عــالم   16ي فــي الهيئــة والمؤلــف مــن العـالم، ويقــوم بإعــداد هــذه المعــايير المجلــس الشـرع
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اعة الماليـة اإلسـالمية، وهـم مـن بعضهم يمثل المصارف وبعضهم لديه خبرتـه ومكانتـه فـي الصـن
  م(2016)عفانة،  .خيرة المشايخ المتخصصين في أمور االقتصاد المالي اإلسالمي

 Accounting and Auditing Organization for Islamic]( AAOIFIوتجـدر اإلشـارة بـأن )

Financial Institutions ] الشــرعي لضــبط األعمــال المصــرفية اإلســالمية، هــي المرجــع اإلســالمي
والـذي تعمـل بـه  [ International Financial Reporting Standards] (IFRSيقابلها المرجع الدولي )

 ، والتي ال تحرم الفائدة والربا المتحصل في معامالتها.التقليديةالبنوك 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 (AAIOFIللمؤسسات المالية اإلسالمية )(: مخطط هيئة المحاسبة والمراجعة 4.1شكل )

 (م(2015)خاطر، المصدر: )
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 معايير الهيئة. 4.2.2
ن المعامالت المالية  إن لكل شيء وزن أو مقياس يتم من خالله التعرف والحكم عليه، وا 

عن غيرها وتضبط اإلسالمية كمثلها من األشياء التي تحتاج إلى قياس من أجل أن تتميز 
هي  اإلسالمية الصادرة عن الهيئة األعمال وفق ما ترتضيه الشريعة اإلسالمية، فكانت المعايير

 ابط والمقياس للمصارف اإلسالمية.الض

 (: منهُج وضع  معايير  المحاسبة  للمصارف  اإلسالمية  4.2شكل )

 (م(2013)تومي، المصدر: )
 تعريف المعايير. 4.2.2.1

وزن، كل ما تقدر به األشياء من كيل أو  -بكسر العين-المعايير جمع معيار، والمعيار 
للمقارنة، وعيار النقود: مقدار ما فيها من المعدن الخالص، والمعيار هو ما  اً وما اتخذ أساس
العقود واألنشطة والمقصود بالمعايير الشرعية هي الضوابط التي تضبط ، يقدر به الشيء

اإلسالمية ومبادئها، ولكن المراد بها هنا هي: المعايير الشرعية  الشريعة بأحكام اإلنسانية
ير الضبط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة والمعايير المحاسبية، ومعاي
وقد شملت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة ، للمؤسسات المالية اإلسالمية

اإلسالمية مثل:  المصارفمن أنواع معامالت  اً لمؤسسات المالية اإلسالمية كثير والمراجعة ل

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%22
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قة االئتمان، المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، المتاجرة في العمالت، بطاقة الحسم وبطا
تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي، الحوالة، المرابحة لآلمر بالشراء، اإلجارة واإلجارة 
لم الموازي، االستصناع واالستصناع الموازي، الشركة )المشاركة(  لم والس  المنتهية بالتمليك، الس 

االعتمادات المستندية، الجعالة، األوراق التجارية، صكوك والشركات الحديثة، المضاربة، 
كاألسهم االستثمار، القبض، القرض، بيوع السلم في األسواق المنظمة، األوراق المالية 

، عقود االمتياز، الوكالة وتصرف الفضولي، التمويل المصرفي المجمع، الجمع بين والصكوك
ات المصرفية في المصارف اإلسالمية، ضوابط العقود، التأمين اإلسالمي، المؤشرات، الخدم

الفتيا وأخالقياتها في إطار المؤسسات، التورق، الغرر المفسد للمعامالت المالية، التحكيم، 
، العوارض الطارئة على االلتزامات، االتفاقيات االئتمانية، الزكاة الوقف، إجارة األشخاص،

 .التعامالت المالية باإلنترنت، الرهن، الحسابات االستثمارية وتوزيع الربح، إعادة التأمين وغيرها

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .2015(: يوضح عدد أنواع المعايير الصادرة عن الهيئة حتى نهاية 4.3شكل )

 : من اعداد الباحث(المصدر)

 أهمية االلتزام بالمعايير. 4.2.2.2

 :بالمعايير الشرعية من خالل ما يليتأتي أهمية االلتزام  
: إن وجود معيار شرعي ألي عقد، أو منتج، بصياغة قانونية واضحة يجعل المؤسسة أوالا 

المالية تسير على هداه بوضوح وبخطوات راسخة للوصول إلى تطبيق أحكام الشريعة دون لبس 

المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة 
 اإلسالمية للمؤسسات المالية والمراجعة

 شرعيةمعايير 
 (54عدد )

 معايير محاسبية
 (27عدد )

 معايير حوكمة
 (4عدد )

 معايير أخالقية
 (2عدد )

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9%22
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ثقة المتعاملين بها  إن التزام المؤسسة المالية بهذه المعايير يترتب عليه كسب، أو غموض
 .واحترامهم لها

إلى مزيد من تحقيق التعاون بين المؤسسات المالية من يؤدي لتزام بهذه المعايير : إن االـــاا ثاني
 .خالل األعمال المشتركة، بل إلى توحيدها من حيث العقود والضوابط والمبادئ العامة

حيث االلتزام بأحكام الشريعة، وبالتالي يعلمون : إن وجود هذه المعايير يفيد المتعاملين من ـــاا ثالث
 .ما لهم وما عليهم من واجبات وأحكام

إلى الحكم العادل الواضح  : إن المعايير الشرعية تفيد جهات القضاء أو التحكيم للوصولــاا رابع
 عند نشوء أي خالف. البين

المركزية وجهات الرقابة  : إن وجود هذه المعايير وااللتزام بها يفيد الدولة والمصارفاا خامس
والتدقيق، بكيفية التعامل مع المؤسسات المالية اإلسالمية وضبطها، والتعرف على أعمالها 

 .وعقودها، وكيفية التدقيق عليها على ضوء أسس وضوابط حددتها المعايير الشرعية
في كيفية : إن وجود هذه المعايير الشرعية والمحاسبية يفيد شركات التدقيق الخارجي اا سادس

 .الضبط والتدقيق الداخلي على أسس وموازين وأوزان محددة

: إن االلتزام بهذه المعايير يسهل عملية التصنيف والجودة، حيث يمكن المنافسة على ما اا سابع
 .هو األجود

: إن االلتزام بها يؤدي إلى التطوير، ولكن هذا إنما يتحقق بإمكانية المراجعة بهذه المعايير ااـ ثامن
: ة أهم أنواع الفقه، كما قال تعالىلى ضوء ضرورة العمل والتطبيق، ففقه التطبيق والمعايشع

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې]

 [122 :]التوبة   ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

ومن أهم المبررات العملية لالعتراف بهذه المعايير الشرعية والمحاسـبية الصـادرة مـن هيئـة 
 :(2009)القرة داغي،،  المحاسبة والمراجعة

إن معايير المحاسبة السائدة في أماكن مختلفة من العالم تبلورت وصدرت لتتفق مع بيئة  (1
البلد الذي صدرت فيه، ومن أهم أوجه االختالف المتطلبات الشرعية ذات التأثير على 

 .أعمال المصارف
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التي تقارن بها بالمصارف اإلسالمية، وبين تلك وجود اختالفات بين البنوك التقليدية  (2
المصارف، من أهمها المتطلبات الشرعية واختالف الجوهر االقتصادي للعديد من معامالتها 

 .الهامة

اختالف المعلومات التي يحتاجها المستفيدون من القوائم المالية للمصارف اإلسالمية عن  (3
 .لبنوك التقليديةتلك التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية ل

المصارف والمؤسسات المالية ًا ن المعايير التي تستخدمها حاليوجود اختالفات هامة بي (4
من سنة ألخرى  اً ياناإلسالمية نفسها من بلد آلخر، ومن مصرف آلخر في نفس البلد، وأح

زم بهذه المعايير، أو ترشد إليها مثل: تواليوم توجد عدة بنوك مركزية تل، لنفس المصرف
قطر، والسعودية، وجنوب البحرين، وماليزيا، وسورية، ولبنان، والسودان، وسنغافورة، و 

 أفريقيا".

هذا فإن التزام المصارف اإلسالمية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  تقررإذا 
ليـة دفع عمالمالية اإلسالمية يعتبر األساس الرئيس للتحقق مـن اسـتيفاءها لمتطلبـات الشـريعة، ولـ

ــــة ، اً تطــــوير منتجاتهــــا قــــدم ــــارير المالي ــــزام بالمعــــايير عنصــــر الشــــفافية فــــي التق كمــــا يعمــــق االلت
وال شك أن من شأن التـزام المصـارف اإلسـالمية بهـذه المعـايير أن  ،للمؤسسات المالية اإلسالمية

يوحد أسس وقواعد المعامالت المصرفية اإلسـالمية وتطبيقاتهـا، وكـذلك فـإن التـزام هيئـات الرقابـة 
ـــــــر مـــــــن  ـــــــى حـــــــد  كبي ـــــــل إل ـــــــي المصـــــــارف اإلســـــــالمية باعتمـــــــاد هـــــــذه المعـــــــايير يقل الشـــــــرعية ف

المصارف اإلسالمية بهذه المعايير يزيد من ثقة المتعاملين وكما أن التزام  ،بينها الفتاوى  اختالف
 .مع المصارف اإلسالمية ويعمق الثقة بصحة معامالتها

وخالصـــــة األمـــــر أن المعـــــايير الشـــــرعية لهيئـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤسســـــات الماليـــــة 
ن  واإلســـالمية فـــي البحـــرين تعتبـــر مـــن أهـــم مرجعيـــات الرقابـــة الشـــرعية للمصـــارف اإلســـالمية، وا 

االلتــزام بهــا يعبــر عــن مــدى التــزام المصــارف اإلســالمية باألحكــام الشــرعية، كمــا أن االلتــزام بهــا 
يضــبط معــامالت المصــارف اإلســالمية، ويقلــل إلــى حــد   كبيــر االخــتالف فــي الفتــاوى بــين هيئــات 

يــــة كمــــا أن االلتــــزام بهــــذه المعــــايير الشــــرعية يــــوفر حما ،رقابــــة الشــــرعية للمصــــارف اإلســــالميةال
للمصــارف اإلســالمية مــن تالعــب المتالعبــين الــذين يتســترون تحــت مســميات التمويــل اإلســالمي 

صــدر عنهــا قــرار يلــزم  م2010والجــدير بالــذكر أن ســلطة النقــد الفلســطينية فــي عــام  .المختلفــة
بالعمــل وفــق المعــايير الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات  اإلســالميةالمصــارف 
إلســالمية فــي البحــرين، وذلــك لتوحيــد الفتــاوي الصــادرة عــن هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي الماليــة ا

 (م2013، )عفانة  المصارف اإلسالمية، ولتقليل الخالفات بينها.
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 أنواع المعايير. 4.2.3
يمكـن تقســيم المعــايير التـي تعتمــدها المصــارف االسـالمية عنــد اتخــاذ قـرارات التمويــل واالســتثمار 

 :م(2013)عبد ربه،  مجموعات رئيسيةإلى ثالث 
 معايير تتعلق بالمشروع. 4.2.3.1

تطبقها المصارف االسالمية الى معايير شرعية ومعـايير ماديـة  التييمكن تقسيم المعايير 
 ومعايير اقتصادية واجتماعية: 

و رفضــه مــن قبــل أقبــول االســتثمار  فــيتعتبــر المعــايير الشــرعية الفيصــل : أ( المعــايير الشــرعية
فيــه  األدوات المســتخدمةو أو مخرجاتــه أروع فــاذا تعارضــت مــدخالت المشــ اإلســالميالمصــرف 

المعــــايير علــــى هــــذا  يانطبقــــت بــــاق إنحكــــام الشــــريعة االســــالمية فــــال يمكــــن تمويلـــه حتــــى أمـــع 
 المشروع.

ــة(: ــة )المالي ضــوء المعــايير الشــرعية ممــا  فــييــتم تطبيــق المعــايير الماديــة  ب( المعــايير المادي
و االســتثمار فيــه مــن قبــل أال يعنــى قبــول تمويلــه  ينجــاح المشــروع مــن المنظــور المــاد أنيعنــى 

 يهـم المعـايير الماديـة المطبقـة فـأ بالمقاييس الشرعية ومن  ذا لم يكن ناجحاً إ اإلسالميالمصرف 
 -ي:هذا المجال ما يأت

المشــروع وجلــب النفــع للمصــرف فــي اســترداد رأس تحقيــق الربحيــة بمــا يكفــل ضــمان اســتمرار  -1
 المال والحصول على األرباح.

يحققهـــا المشـــروع للتشـــغيل وتســـديد  ين تكفـــى التـــدفقات النقديـــة التـــأنـــى بمعتحقـــق الســـيولة   -2
السالمية المصارف ا يهمية كبرى فأ على المشروع وهذا المعيار يكتسب االلتزامات المترتبة 

 ير. خبسبب عدم وجود فوائد تأ
يتأتى من خالل الموازنة أن يتحقق عنصر األمان في المقدرة على استرداد رأس المال وذلك  -3

 مخاطر المقبولة والعوائد المتوقعة.ما بين ال

ر المقترحـة هـذا المجـال تلـك المعـايي يفضـل مـا يـذكر فـأ لمعـايير االقتصـادية واالجتماعيـة:جـ( ا
 :نس الزرقا وهىأمن قبل الدكتور محمد 

 كماليات(.  –حاجيات  –سالمية ) ضرورات ولويات اإلاختيار طيبات المشروع ومن األ -1
 .حياءكبر عدد من األتوليد رزق رغد أل -2

 .سين وتوزيع الدخول والثروةحوت مكافحة الفقر -3
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 .حفظ المال وتنميته -4

 رعاية مصالح االحياء من بعدنا. -5

 معايير تتعلق بالشخص طالب التمويل. 4.2.3.2

يجــب أن ينظــر موظــف االســتثمار فــي المصــرف إلــى تــاريخ طالــب التمويــل مــن أ( الشخصــية: 
حسن السير واألخالق الحسنة وااللتزام الـديني ووضـعه التجـاري، نشـير إلـى أنـه ال يمنـع التعامـل 

 مع غير المسلمين إذا ما التزم بشروط المصرف.

ه القــدرة علــى إدارة المشــروع بحيــث يجــب علــى طالــب التمويــل أن تكــون لــ: ب( المقــدرة والكفــاءة
يســتطيع االســتمرار مــن خاللــه بجانــب إعــادة رأس المــال، إن عــدم قــدرة الشــخص  اً يحقــق لــه عائــد

علــى إدارة المشــروع ال يقابــل مــن قبــل المصــرف بــالرفض، إذ أنــه يمكــن أن يــتم المشــروع ويمــول 
ـــم يكـــن ليظهـــ ـــاءة بالمشـــاركة بـــين الطـــرفين، وبـــذلك تســـاهم فـــي نجـــاح مشـــروع ل ـــوال خبـــرة وكف ر ل

 المصرف.

إن ثبـوت عـدم قـدرة المـدين ن كـان ذو عسـرة فنظـرة الـى ميسـرة(: ا  ج( منح التمويل من مبـدأ )و 
على السداد، يتم تأجيل الدفع دون احتساب أي مقابل، وربما يقترح المصـرف أي استشـارة إداريـة 

ن بشخصـــية العميـــل أل يتعلـــق معيـــاراً  تســـاعد المـــدين علـــى الخـــروج مـــن أزمتـــه، وقـــد اعتبـــر هـــذا
اعتبــاره احتمــال تعطــل  ييضــع فــ  المصــرف اإلســالمي يفــ ياالئتمــان ل عــن اتخــاذ القــرارؤو المســ

ــاً أ يالنقــود التــ ــم ذمــة العميــل أل يفــ صــبحت دين ن النظــرة الــى ميســرة ضــرورة مــن أ مســبقاً نــه يعل
 المصرفي اإلسالمي.ضرورات العمل 

 معايير تتعلق بالمصرف نفسه. 4.2.3.3

رف حتـى يتسـنى لـه تمويـل مشـروع معـين صـالم ين تتـوافر السـيولة الكافيـة فـأيجب أ( السيولة: 
يفضـل المصـرف توفيرهـا  يحجـم التمويـل ومقـدار السـيولة التـ وهذا يعتمد على عوامل كثيـر منهـا

 لديه لمواجهة االزمات وغيرها من العوامل . 

تقرار الظـروف االقتصـادية والسياسـية إن عـدم اسـاالقتصـادية والسياسـية السـائدة: وف ب( الظر 
 في الدولة يتناسب بشكل طردي مع حجم التمويل التي تمنحه المصارف اإلسالمية لعمالئها.

يجــب علــى المصــارف اإلســالمية أن تنصــاع ألنظمــة الرقابــة والقــوانين  ج( المتطلبــات القانونيــة:
 الصادرة عن الدولة والتي تخص عمل المصارف اإلسالمية.
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لقول أن جميع المعايير تدور حول الكيفية الشرعية السليمة لتنفيذ أي مشروع وذلك بدءًا يمكن ا
 نجاحتهمدى الجدوى له و ثم دراسة ومن بمشروعية المشروع ومرورا بالحصول على التمويل 

على استعادة رأس المال وتحقيق نسبة من األرباح لضمان االستمرارية وضمان خدمة رته وقد
 القائمين عليه.

 معايير عمليات التمويل واالستثمار الفاعلة لدى المصارف اإلسالمية في فلسطين. 4.3
 :المرابحة لآلمر بالشراء (8معيار رقم ) 4.3.1

يهـدف هــذا المعيــار إلــى بيــان األســس واألحكـام الشــرعية للمرابحــة لآلمــر بالشــراء والمراحــل 
بتمليك العميل السلعة، والضـوابط الشـرعية التـي يجـب  وانتهاءً التي تمر بها عملياتها بدءًا بالوعد 

 على المؤسسات المالية واإلسالمية االلتزام بها.
 الوعد من اآلمر بالشراء.

 من جهة معينة -اآلمر بالشراء–يجوز أن يقوم المصرف بشراء السلعة التي أرادها العميل  -
ار ما هو مناسب له إذا كان ، وليس ذلك ملزمًا للمصرف فله الحرية بأن يختيحددها العميل

 لما يريد العميل من مواصفات. اً موافق

حتى ال تؤول المعاملة إلى  -المورد–ال يجوز أن يكون أي ارتباط سابق بين العميل والبائع  -
 قرض ربوي.

على المصرف التأكد من اختالف العميل عن البائع تجنبًا للوقوع في بيع العينة المحرم  -
 شرعًا.

المرابحة المؤجلة في الذهب والفضة والعمالت، استنادًا لقول الرسول: "يدًا بيد" يمنع اجراء  -
 وهذا غير موافق لبيع المربحة.

 يمنع اصدار صكوك مرابحة متداولة، ويعتبر ذلك من صور البيع المحرم. -

بيع السلعة على أكثر من شخص فيؤدي  ال يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة، وهي -
 .بزيادةوكان الوفاء  قرضاً من رابح على سلعة غير موجودة يكون  ملك،لبيع ماال ي

 الوعد في المرابحة ليس ملزمًا. -

ن لم يتم –ال يجوز أن يأخذ المصرف أي عمولة ارتباط  - وهي نسبة تأخذ من العميل حتى وا 
هي طلب مبلغ من العميل من أجل أن يدخل مرحلة جديدة –التعاقد_ أو عمولة تسهيالت 

 .-ابحة لم يستطع دخولها مثل سقف محدد للثمن أو نوع معين من البضائعفي المر 
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يجوز أخذ كفالة من العميل لضمان الحقوق وال تصرف هذه الكفالة فيما تتعرض له السلعة  -
 من مخاطر ما لم تصل العميل اآلمر بالشراء، الخراج بالضمان.

 من ضرر.يجوز أخذ هامش الجدية وذلك من قبيل التوثيق لما قد يلحق  -

 من ثمن السلعة. ايجوز أخذ العربون عن إبرام العقد ويعتبر جزءً  -

 تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيها.

 تحريم بيع السلعة قبل تملكها.  -

 يجب على المصرف دفع ثمن السلعة مباشرة للبائع. -

وذلك يجب أن تكون المستندات في العقد األول باسم المؤسسة ما لم يكن هناك وكيل  -
 لتحديد المرجع النهائي ومنعًا لالختالفات.

 يتحمل المصرف مصروفات التأمين الخاصة بالسلعة محل العقد. -

 إبرام عقد المرابحة.

، يحق للمصرف التعويض بما يلحق به من ضرر في حالة نكول العميل وعدم شرائه السلعة -
للعميل في حالة المرابحة وفي هذه الحالة يكون الضرر هو فرق السعر ما بين بيع السلعة 

 وسعرها إذا ما تم بيعها لطرف آخر.

يجب توضيح سعر السلعة األساسي ألن المرابحة من بيوع األمانة، ويجب توضيح ما تم  -
اضافته عليها من مصاريف تتعلق بالسلعة، وأيضًا تحديد الربح حتى تصل إلى سعر 

 السلعة النهائي.

 طه، وال يجوز أخذ أي زيادة عن التأخير.يجوز تعجيل الثمن أو تأجيله أو تقسي -

جواز أن يطالب العميل المصرف بأن السلعة خالية من العيوب، وعلى المصرف تحمل ما  -
 يطرأ على ذلك.

 يجوز الفسخ وهو أن المسلمون عن شروطهم إال شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالاًل. -

 بحة ومعالجة مديونيتها.اضمانات المر 

 ضمانات للسداد.يجوز أن يطلب المصرف  -

، ويجوز للمصرف أن يؤجل اً يجب أن يتملك العميل السلعة حتى يكون عقد البيع صحيح -
 تسجيل السعلة باسم العميل حتى يضمن سداد الثمن.

عن الدين، يصرف في أوجه  ًا يلزم المماطل بدفع مبلغ زائد  يجوز أن يفرض المصرف شرط -
 الخير وال يحق للمصرف أن ينتفع به أبدًا.
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 اشعار تنفيذ الوكالة وااليجاب بالشراء

 ...............................................من: )وكيل المصرف( 

 إلى: )المصرف( .....................................................

 تنفيذاً لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشتريت البضاعة الموصوفة أدناه بالنيابة عنكم لصالحكم، وهي في حيازتي بالنيابة عنكم.

كم بالشراء، فقد اشتريتها منكم بثمن إجمالي فدره .............. وهو يتكون من ثمن التكلفة .............. وبناء على الوعد مني ل

 مضافاً إليه ربح .............. ويقع تسديد الثمن حسب األقساط المحددة فيما يأتي:

- ............................................... 
- ............................................... 
- ............................................... 

 وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا االيجاب.

 

 إشعار القبول بالبيع

 من: )المصرف( .....................................................

 إلى: )وكيل المصرف( ...............................................

فة جواباً عن كتابكم المؤرخ ............................................... المتضمن اإليجاب بشراء البضاعة المملوكة لنا والموصو

 أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره ..................  يتكون من ثمن التكلفة ..................  مضافاً إليه ربح

 .................. ، وذلك حسب الشروط المبينة في االتفاقية العامة للمرابحة لآلمر بالشراء.

 

 

وز للمصرف أن يتنازل عن جزء من الثمن وذلك مقابل تعجيل السداد وذلك فيه مصلحة يج -
 للطرفين.

  يجوز تسديد المبلغ بعملة مختلفة عن ثمن السلعة بشرط أن تأخذ بسعر يومها. -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إشعار بتنفيذ الوكالة واإليجاب بالشراء من قبل اآلمر بالشراء. :(4.4شكل )

 (هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية)المصدر: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اشعار بالقبول وبالبيع من قبل المصرف :(4.5شكل )

 (هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية)المصدر:  
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 :اإلجارة (9رقم )معيار  4.3.2
إلـى بيـان األسـس واألحكـام الشـرعية لإلجـارة المنتهيـة بالتمليـك بـدءا مـن  المعياريهدف هذا 

فــي  الوعــد باالســتئجار اذا كــان هنــاك وعــد، وانتهــاء بإعــادة العــين المــؤجرة فــي االجــارة، أو تملكــاً 
مـن  ااالجارة المنتهية بالتمليك، كما يهدف أيضًا إلـى بيـان الضـوابط الشـرعية التـي يحـب مراعاتهـ

 سواء كانت مؤجرة أو مستأجرة. تقبل المؤسسا
 الوعد باالستئجار.

–العميل بأن يقوم المصرف بتأجيره عين، واألصل أن تكون العين ملك للمصرف يتقدم  -
 ويمكن للمصرف أن يشتريها بناء على طلب العميل. -المؤجر

العين غير  تمبلغًا من العميل كضمان جديته في حالة كان يأخذيجوز للمصرف أن  -
 مصرف، ويستقطع منه مقدار ما يلحق بالمصرف من ضرر عند نكول العميل.مملوكة لل

من االيجار أو  اإذا تم العقد وانتفع المستأجر من العين المؤجرة يعتبر مبلغ الضمان جزءً  -
 حسب االتفاق بينهما.

 تملك المصرف العين المراد اجارتها أو تملك منفعتها.

العين المؤجرة، في حالة قيام المصرف بشرائها  ال يصح عقد اإلجارة إلى إذا تملك المصرف -
 تصح اإلجارة بتملك العين المؤجرة بيد المصرف حتى لو لم تسجل باسمه.

في االجارة يجوز تملك العين من أي جهة ثم تأجيرها لطرف ثالث بشرط أن يكون عقدًا  -
 .-المؤجر-منفصاًل عن األول، وبعلم أو موافقة الطرف األول 

يشارك المصرف في شراء العين التي يرغب في استئجارها، ثم يقوم  يجوز للعميل أن -
 بدفع قسط االجارة للمصرف حسب حصة المصرف في العين. -العميل–المستأجر 

يجوز للمصرف أن يوكل أحدًا من ذو الخبرة واالختصاص في شراء العين لحسابها بما  -
 يتماشى مع حاجة العميل.

 إبرام عقد االجارة وأحواله.

االجارة عقد الزم ال يملك أحد الطرفين االنفراد بفسخه أو تعديله دون موافقة اآلخر، إال عقد  -
 بعذر طارئ.

تسري مدى االجارة من تاريخ توقيع العقد وتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر وفق تاريخ  -
 محدد بالعقد.
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، في حالة نكول حالة نفاذ االجارة ييجوز أخذ العربون ويكون جزءًا معجاًل من األجرة ف -
 المستأجر يجوز أن يأخذ المصرف من العربون مقدار ما وقع عليه من ضرر.

يجوز إبرام عقود ايجار متعددة على نفس العين بشرط أن ال يكون هناك تعارض في مدة  -
 عقد كل اجارة، بحث تنتهى من عقد االجارة األول وتدخل في الثاني.

 .مؤجرة، أحكام المنفعة والعين المحل االجارة

 يجب االنتفاع بها مع بقاء العين. -

 سيارة لنقل الخمور أو بيت لبنك ربوي.تأجير يجب أن تكون مباحة شرعًا، مثل عدم جواز  -

 يجوز تأجير غير المسلمين ما لم يستخدم ذلك في الحرام. -

يتحمل المستأجر أي تلف أو أضرار تصيب العين نتيجة االهمال أو االستعمال الخطأ،  -
 اصالحها، مع دفع ايجار المدة التي تعطلت بها العين. ويجب عليه

يتحمل المؤجر أي عيوب تظهر مستقباًل في العين تعمل على تعطيل االستفادة من العين  -
 المؤجرة، وال يجوز للمصرف اشتراط براءة من العيوب.

يتحمل المؤجر مصارف الصيانة األساسية التي تبقي على منفعة العين، في حين يتحمل  -
 المستأجر مصاريف التشغيل واالستفادة من تلك العين.

ذا كان هناك تأمين مشروع على المصرف دفع  - العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر، وا 
 مصاريف التأمين، ويكون المؤجر قد وضع تلك المصاريف بالحسبان عند تأجيره العين.

 أحكام األجرة.

بحيث تكون معلومة  -خدمة–أو منفعة  -سلعة –أن تكون األجرة نقدًا أو عينًا  يجوز -
 المقدار للطرفين.

تستحق األجرة بعد االنتفاع من العين المؤجرة ال بمجرد التعاقد، ويجوز أن تكون دفعة  -
 واحدة أو دفعات بما يتوافق مع مدة االجارة.

غ معلوم. بمبل اً في حالة االجرة المتغيرة يجب أن يكون مبلغ األجرة في المرحلة األولى محدد -
والفترات التالية يجوز االتفاق على مؤشر منضبط لزيادة األجرة بحيث يمنع ذلك المؤشر أي 

 خالف أو نزاع.

-كتجديد عقد االجارة–يجوز تعديل أجرة فترات مستقبلية لم ينتفع بها من العين المؤجرة بعد  -
ابة دين يجب على . وأجرة الفترات السابقة التي انتفع بها من العين تبقى في ذمته وبمث

 المستأجر سداداها دون زيادة على التأخير.



 

89 
 

 ضمانات مديونية االجارة ومعالجتها.

يجوز أخذ الضمانات المشروعة مثل: الرهن، الكفالة، لتوثيق الحصول على األجرة أو  -
 الضمان في حالة التعدي والتقصير على العين المؤجرة.

م العميل المستأجر المماطل بالتصدق بمبلغ يجوز أن ينص في االجارة بنوعيها على التزا -
محدد أو نسبة من األجرة في حالة تأخره عن سداد ما هو مستحق، ويصرف هذا المبلغ في 

 أوجه الخير.

يجوز للمؤجر أن يستوفي من الضمانات األجرة المستحقة على المستأجر في الفترات  -
من الضمانات مقدار ما  أن يأخذه السابقة والتي انتفع بها من العين المؤجرة، كما يجوز ل

 وقع على العين من ضرر.

 طوارئ االجارة، بيع العين المؤجرة أو هالكها.

 تنتقل ملكية العين في حالة قيام المؤجر ببيع العين إلى المستأجر منه. -

يحق للمؤجر بيع العين المستأجرة لطرف ثالث وال يشترط رضا المستأجر، وتنتقل ملكية  -
ال يحق العين إلى  الطرف الثالث ويجب أن يطلعه المؤجر على عقد استئجار العين وا 

 للطرف الثالث الفسخ.

 في حالة الهالك الكلي للعين المؤجرة ال يجوز للمؤجر المطالبة بأجرة المدة المتبقية. -

 العين المؤجرة ال يضمنها المستأجر إال إذا حصل الهالك بالتعدي أو التقصير. -

زئي للعين يجوز للمستأجر فسخ العقد، أو أن يتفقا على آلية مرضية في حالة الهالك الج -
 للطرفين وال يحق للمؤجر أجرة على مدة عدم االنتفاع من العين.

إذا توقف المستأجر عن استخدام العين قبل مدة انتهاء العقد وأعادها للمالك دون موافقته،  -
 ر تأجير العين لمستأجر آخر.فإن مدة األجرة تستمر عن المدة الباقية وال يحق للمؤج

 فسخ عقد االجارة وانتهاؤه وتجديده.

 يجوز فسخ عقد االجارة باتفاق الطرفين، وال يحق ألحدهما الفسخ إلى بعذر طارئ. -

يجوز للمستأجر فسخ العقد لوجود عيوب في العين، كما يجوز للمؤجر فسخ العقد لعدم  -
 التزام المستأجر باألجرة.

 ء مدتها، ويجوز تجديدها عند دخول فترة جديدة تلقائيا أو بعقد جديد.تنتهي االجارة بانتها -
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 تمليك العين المؤجرة في االجارة المنتهية بالتمليك. 

يجب في هذا النوع من االجارة أن يتم تحديد طريقة تمليك العين المستأجرة بوثيقة مستقلة  -
 مثل: وال يذكر على أنها جزء ال يتجزأ منه عن عقد االجارة

  .وعد من المؤجر ببيع العين بثمن رمزي، أو بسعر السوق للمستأجر 

 .وعد بالهبة، أو عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط 

الوعد بتمليك العين هو ملزم لمن صدر منه وليس ملزمًا للطرف اآلخر، فالطرف اآلخر  -
 في حكم العقد.مخير بذلك، وهذا منعًا للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة ألنها تصبح 

في جميع طرق التمليك ال بد من وجود عقد جديد يذكر في أن العين أصحبت في ملك  -
 طرف ما، وال تمتلك العين بمجرد الوعد أو العقد األول لإلجارة.

من المؤجر للمستأجر إذا كان هناك شرط معلق في وثيقة منفصلة  اً تنتقل ملكية العين تلقائي -
المستأجر بتسديد جميع األقساط في موعدها دون تأخير ولو  عن عقد االجارة وهي التزام

 لقسط واحد.

 ال يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافًا إلى المستقبل مع إبرام عقد االجارة. -

 

 :االستصناع (11معيار رقم ) 4.3.3
يتنــاول هــذا المعيــار االستصــناع واالستصــناع المــوازي ســواء أكانــت المؤسســة مشــترية أم 

 من حيث عقده ومحله وما يطرأ عليه من التصرفات وتنفيذه واإلشراف على تنفيذه. بائعة،

 إبرام عقد االستصناع مباشرة أو بعد المواعدة.
يجوز إبرام العقد بين المصرف والمستصنع ولو لم يسبق ذلك تملك المصرف للمبيع أو  -

 المواد المكونة له.

 لمستصنع وجهة أخرى.ال يجوز للمصرف تمويل عقد استصناع ابرم بين ا -

عقد االستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، ويجب أن يكون الشي المستصنع  -
 وصفًا ينفي أي جهالة أو يثير أي خالف ونزاع. اً وموصوف اً موضح

آثاره بمجرد العقد وال يلزم اعادة االيجاب والقبول بعد  ترتب  االستصناع عقد الزم بنفسه وت -
 اتمام الصنع. وهو بذلك يختلف عن المرابحة بأنها غير ملزمة بعد تملك المصرف السلعة.

يجب التأكد من الجهة طالبة المستصنع بحيث ال يجوز أن يكون طالب الصنعة والصانع  -
 على األموال.للحصول  اً وتواطئ جهة واحدة ويستخدم ذلك تحايالً 
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 أحكام المصنوع.
فال يجوز  فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية. ال يجوز عقد االستصناع إال   -

نما بما حدد من مواصفات.  العقد بالتعين، وا 

يجوز االستصناع على أشياء لها مثيل في السوق، أو ال يوجد ال مثيل بشرط أن يتم تحديد  -
 النزاع بين الطرفين. مواصفات دقيقة للمصنوع تمنع

إال بعد التسليم كليًا  شيء المصنوع إذا شرع الصانع بصنعهأولوية للمستصنع في ال ت ثبت  ال  -
 أو جزئيًا. كما ال يحق للمستصنع ملكية المواد المستخدمة في الصنع.

 إذا اشترط بالعقد أن يلتزم المصرف بالصنع بنفسه ال يجوز له أن يوكل أحدًا غيره. -

يد مدة لضمان عيوب التصنيع أو االلتزام بالصيانة لمدة معينة يتفق عليها يجوز تحد -
 الطرفان أو يجري بها العرف.

يجوز االستصناع في المباني إلقامتها على أرض مملوكة للمستصنع أو الصانع بحكم أن  -
 المستصنع فيه هو المبنى وليس األرض.

 ثمن االستصناع.
 صنوع سواء نقدًا أو عينًا أو منفعة لمدة معينة.يجب أن يحدد عقد االستصناع ثمن الم -

يجوز دفع المبلغ دفعة واحدة معجاًل أو تقسيطه أو على دفعات حسب نسبة انجاز  -
 المستصنع.

يجوز اختالف الثمن في عروض االستصناع تبعًا الختالف أجل التسليم، وال يمنع ذلك من  -
 التفاوض حول شروط مرضية للطرفين.

 المرابحة في االستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة ثم زيادة معلومة.ال يجوز إجراء  -

نجاز المصنوع عن التكلفة التقديرية، أو حصل المصرف على  - إذا انخفضت تكلفة تجهيز وا 
حسم من الجهة التي قامت بالصنع في االستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، فال 

ذا حصل العكس وزادت التكلفة ال يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد ف ي العقد. وا 
 يجب على المستصنع دفع زيادة.

 يجوز للصانع أن يأخذ عربونًا لتوثيق العقد بحيث يكون جزءا من الثمن إن لم يفسخ العقد. -

يجوز للطرفين الصانع والمستصنع أن يأخذوا ضمانات كافية للوفاء بالحقوق مثل: كفالة أو  -
 ب جاري أو إيقاف رصيد.رهن أو حوالة حق أو حسا
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 .التعديالت على االستصناع 
يجوز التعديالت واالضافات على المصنوع إذا كان هناك توافق بين الصانع والمستصنع  -

 على ذلك أو نص على ذلك في العقد.

 يجوز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد، وال يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. -

ما وصل إليه حال المصنوع من خالل الصانع األول، على أن  يجوز أن يباشر صانع جديد -
 يكون ذلك في عقد جديد منفصل عن العقد األول.

 إذا امتنع الصانع عن التنفيذ يجوز للمستصنع أن يكمل صنع المصنوع على حساب الصانع. -

 يجوز للمصرف تعين جهة اشرافية بموافقة الصانع لمتابعة سير الصنع. -

 تصرف فيه.تسليم المصنوع وال
 تبرأ ذمة الصانع في حالة قام تسليم المصنوع إلى المستصنع. -

 يجوز للمستصنع رفض استالم المصنوع إذا كان غير مطابق للمواصفات. -

واإلشارة إلى متى ينتهي ضمان الصانع على المصنوع، ومتى يبدأ ضمان  توضيح  اليجب  -
 المستصنع على المصنوع، حتى ال يكون هناك نزاع.

المستصنع استالم المصنوع بدون حق، يحتفظ الصانع به وليس ضامنًا له إال إذ رفض  -
 بالتعدي أو التقصير، ويترتب على المستصنع دفع تكاليف احتفاظ الصانع بالمصنوع.

يجوز أن يكون في العقد شرطًا جزائيًا ينفذ إذا تأخر الصانع عن تسليم المصنوع، بحيث ال  -
 يكون هذا الشرط مجحفًا.

مستصنع أن يوكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من قبضه لطرف آخر، سواء يجوز لل -
كان التوكيل مجانًا، أو نسبة من الثمن، أو بأجر مقطوع. ويجب أال يذكر ذلك في عقد 

 االستصناع.
 الموازي.االستصناع 

 سكنية.مثال يوضح االستصناع الموازي: قيام العميل باالتفاق مع المصرف على إنشاء وحدات 
 

 

 

 
 قيام العميل باالتفاق مع المصرف على إنشاء وحدات سكنية. االستصناع الموازي، يوضح :(4.6شكل )

 (عمل الباحث)المصدر: 

 الثمن المستصنع الصانع العقد
 مؤجالً  العميل المصرف العقد األول
 معجالً  المصرف المقاول العقد الثاني
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 .م  ل   من االجارة والمقاولة والسَّ االستصناع وكالا تجدر اإلشارة هنا لمنع اللبس بين 

 عقد عمل االجارة: عقد يلتزم به الصانع بتقديم مواد الصنع والعمل معًا. بينما االستصناع :
 األجير دون التزامه بتقديم مواد الصنع.

 تعتبر : المقاولة. بينما : عقد يلتزم به الصانع بتقديم مواد الصنع والعمل معاً االستصناع
 إجارة إذا اقتصرت على العمل وكانت المواد من العميل المستأجر.

 م  ل  السَّ : عقد على عين موصوفة في الذمة اشترط فيها العمل ويجب صناعتها. االستصناع :
 عقد على عين موصوفة في الذمة ال يشترط فيها العمل.

 :المشاركة (12معيار رقم ) 4.3.4
مثل: )شركة العنان، الوجـوه  بأنواعها في كتب الفقه يتناول هذا المعيار الشركات المعروفة

ــذمم، األعمــال(  القائمــة علــى أســاس شــركة العقــد، ويطبــق علــى الشــركات الحديثــة بأنواعهــا أو ال
مثــل: )شــركة المســاهمة، التضــامن، التوصــية البســيطة، التوصــية باألســهم، المحاصــة، المشــاركة 

 المتناقصة(.

 شروط المشاركة:
 -:م(2010)فخري، المشاركة على النحو التالي  يمكن تلخيص شروط

ة كل   م شار ك في رأس مال المشاركة، ويمكن أن تكون المشاركات  -1 يجب أن يتم  تحديد ح ص 
تة.  م تفاو 

 يجب أن يكون رأس المال متوف  ًرا في مكان  أو حساب  محدد عند توقيع عقد المشاركة. -2
ر كاء بتوكيل  أحدهم أو مجموعة منهم أو غيرهم؛ للقيام بأمور إدارة رأس يمكن أن يقوم  -3 الش 

 المال.
بقيمة عملة واحدة،  -كاألرض مثاًل  -يجب تقييم جميع أشكال المشاركات غير التقليدية  -4

د بناًء عليها نسبة المساهمة في رأس مال المشاركة.  وت حد 
 تقل ة للمشاركة.بمجر د انعقاد الشركة تنشأ عنها ذم ة مس -5
 يجوز أن تتم  المشاركة بين جهات شخصية أو اعتبارية على حد   سواء. -6
يمكن أن يتم  توزيع األرباح حسب ات  فاق الم شار كين، بينما يجب أن يتم  توزيع الخسارة بين  -7

 المشار كين في التساو ي ب ناًء على نسبة مشاركتهم برأس المال.
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ي ن  يمكن أن يدخل الشركاء بدي -8 ر يطة  أن يتم  دفع كامل الد  رين، ش  ر كاء  آخ  م ة ش  ون  لهم في ذ 
 لحظة  توقيع  عقد  المشاركة.

في حاالت التعد  ي والم خال فة لشروط  عقد  المشار كة من ق ب ل أحد أطراف المشاركة، فإنه  -9
 يجوز اشتراط ضمان رأس المال، وال يجوز االشتراط في غير هذه الحالة أبًدا.

د. -10 دة أو كمبلغ محد  ل  المشاركة عن فترة محد  خ   ال يجوز تحديد ربح  معي ن من د 
ته بسعر  معي ن  -11 يمكن أن ينص  عقد المشاركة على السماح للمصرف في أن يبيع حص 

ر كاء بالشراء. د، إال  أنه ال ي لز م الش   بتاريخ محد 
ة  -12 أحد  الشركاء بحد   م عي ن؛ ليتم  السحب يمكن أن ينص  عقد المشاركة على تحديد حص 

 منها عند الحاجة.
ته في  -13 ر اء حص  ة ع م الء  ات  فاًقا مع المصرف المشار ك بش  د  يمكن أن يعقد عميل أو ع 

دة، على أن يذكر ذلك في عقد المشاركة، ويكون الع م الء  المشاركة خالل فترة زمنية محد 
  غير م لز مين بذلك.

ب ة (13رقم ) معيار 4.3.5  :الُمضار 
المعيـــار المضـــاربة بـــين المؤسســـة والجهـــات أو األفـــراد، كمـــا يتنـــاول حســـابات  هـــذا يتنـــاول

االســـــتثمار المشـــــتركة، وكـــــذلك حســـــابات االســـــتثمار المخصصـــــة إذا كانـــــت تـــــدار علـــــى أســـــاس 
 المضاربة.

 الضمانات في عقد المضاربة.

من المضارب، بشرط أال يتصرف بهذه  يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة -
 المضاربة. دأو تقصير أو أخل بشروط عق الضمانات إال إذا ثبت على المضارب تعد  

 رأس المال وشروطه.

األصل أن يكون نقدًا، ويجوز أن تكون العروض رأس مال للمضاربة ولكن بتقييم تلك  -
 العروض بما يوازيها نقدًا عند التعاقد.

 المضاربة أن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة من حيث الصفة والقدر.يشترط في رأس مال  -

 ال يجوز أن يكون رأس المال دينًا لرب المال على المضارب أو غيره. -

 يتمكن منه. مايشترط على رب المال تسليم رأس المال كله أو بعضه للمضارب أو  -
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 أحكام الربح وشروطه.

نافيًا ألي جهالة ومانعًا ألي منازعة، على أن يكون  يشترط بتوزيع الربح أن يكون توزيعاً  -
 نسبة مشاعة من الربح، ال على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال.

األصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة واألجرة. ولكن إذا اتفق الطرفان على أن  -
ن ذلك بعقد منفصل يقوم أحدهما بأعمال ليس من أعمال المضاربة مقابل أجر محدد وكا

 عن العقد األصلي للمضاربة يجوز ذلك.

يتم االتفاق في العقد على نسبة توزيع الربح، ويمكن لتلك النسبة أن تتغير باتفاق الطرفين  -
 وبيان فترة التغيير.

مقطوعًا. ويجوز زيادة نسبة الربح إذا ما زاد الربح  اً ال يجوز ألحد الطرفين أن يأخذ مبلغ -
معينة ألحد الطرفين، وفي حالة عدم الزيادة توزع األرباح حسب نسب  المحصل عن نسبة

 العقد.

ين للمضارب بشروط خاصة مثل أن يكون ربح المال األول ال يجوز لرب المال أن يدفع مال -
لرب المال، وربح المال الثاني للمضارب. أو يكون الربح لرب المال للفترة الحالية أو 

 لفترة التالية أو الصفقة التالية.، والمضارب لالصفقة الحالية

 ال يتم توزيع الربح في المضاربة إال بعد سالمة رأس المال. -

في حالة الخسارة ال يتحمل المضارب منه شيئًا باعتباره أمينًا ما لم يثبت التعدي أو  -
 التقصير. وفي هذه الحالة يتحمل رب المال الخسارة.

ه يصير شريكًا ومضاربًا بمال اآلخر ويقسم إذا خلط المضارب ماله بمال المضاربة، فإن -
الربح الحاصل على المالين، فيأخذ المضارب ربح ماله، ويقسم ربح مال المضاربة حسب 

 النسب بينه وبين رب مال المضاربة.

 .صالحيات المضارب

يجب على المضارب أن يجتهد في تحقيق أهداف المضاربة حسب خبرته وكفايته العلمية  -
 طمئن رب المال على أن أمواله في يد أمينة.والفنية، وأن ي

في المضاربة المطلقة يجوز للمضارب أن يستثمر في كافة المجاالت وحسب ما يراه  -
 مناسب.

 يمكن له مباشرة العمل بنفسه أو أن يوكل أحدًا يباشر له بعض األعمال. -
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كان يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال أن يضم إلى المضاربة شركة سواء  -
ذلك من مال المضارب أو من طرف ثالث. على أن ال يشغل ذلك المضارب عن واجباته 

 في االستثمار األول.

يجوز لرب المال االشتراط على المضارب االستثمار في قطاع ما أو بلد معين أو فترة  -
 محددة.

األمور ال يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب، أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل  -
 فال يقضي بأمر إال بمشورته.

ذا ما استعمل  - ال يستحق المضارب أجرًا على أعمال المضاربة سوى نسبة الربح المحددة، وا 
 أحدًا أو استأجره فيتحمل هو مصاريف ذلك.

ال يجوز للمضارب أن يقرض أو أن يهب أو يتصدق من مال المضاربة وال أن يتنازل عن  -
 ل.الحقوق إال بإذن من رب الما

 يحق للمضارب نفقة السفر لصالح المضاربة حسب العرف. -

 انتهاء المضاربة.

 غير ملزم. اً عقد باعتبارهفسخ العقد بإرادة أحد الطرفين  -

 أجل العقد، أي انتهاء فترة المضاربة المحددة في العقد. بانتهاء -

 بتلف أو هالك مال المضاربة. -

 بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة. -

 

 :هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية 4.4
إن مصطلح الرقابة الشرعية حديث النشأة حيث جاء متأخرًا إلى ما بعـد ظهـور المصـارف 

تأصــيل شــرعي لــه فــي الكتــاب والســنة، حيــث إال أنــه يوجــد وبــالرغم مــن هــذا التــأخير  اإلســالمية،
 وردت آيات وأحاديث كثيرة تدلل على مفهوم الرقابة الشرعية ومنها:

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] تعالى: ولهق -

 [104 :آل عمران] [   ۀ ۀ

قال أبو هريرة رضي للا عنه، عن محمد صل للا عليه وسلم: " مر على صبرة طعام  -
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاًل فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟" قال: أصابته السماء 

 الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا". يا رسول للا، قال: "أفال جعلته فوق 
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وكثيــرة هــي النصــوص الــوارد فــي األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي صــيغة العــام 
نمـا تشـمل المعـامالت أيضـًا،  ،وليس الخاص مما يدل على عدم اقتصارها على أمور العبادات وا 

ك المعـامالت لمـا فيهـا ومن باب أولى أن تصنف معامالت المصارف اإلسـالمية فـي أولويـات تلـ
حفــظ للحقــوق الماليــة ومنــع للخالفــات بــين النــاس، إن جــوهر الرقابــة موجــود بــااللتزام مــا بــين مــن 

األمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فقيـام األمـر واسـتواؤه فـي المعـامالت بـين النـاس ألمـر جـد 
اإلســـالمية ضـــروري، ومـــن بـــاب أولـــى أن تكـــون هنـــاك جهـــة مســـؤولة تراقـــب أعمـــال المصـــارف 

 ومعامالتها.

 :الشرعية تعريف الرقابة 4.4.1
مراجعــة نــذكر منهــا هنــا أشــملها وهــو " عريــف الرقابــة الشــرعية عــدة تعــاريفلقــد جــاء فــي ت

ألحكــام  للتأكــد مــن مطابقتهــا النشــاطات المصــرفية التــي تقــوم بهــا المؤسســات الماليــة اإلســالمية،
وبيــــــان المخالفــــــات إن وجــــــدت، واقتــــــراح  ية،الشــــــريعة اإلســــــالمية، ومتابعــــــة العمليــــــات المصــــــرف

التعريـــف هـــو المعتمـــد؛ فهـــو يتميـــز بشـــموله، لتناولـــه الرقابـــة  وهـــذا"، المناســـبة لتصـــويبها الحلـــول
  عـن أنـه جوانبهـا، وبعمومـه، إذ يـدخل الرقابـة اإلداريـة وغيـر اإلداريـة، فضـال الشرعية من جميع

 م(2013)الزيدانيين،  .وآلياتها يجمع بين أهداف الرقابة، ووسائلها،

فــي  –الرقابــة الشــرعية  -(2وقــد نــص معيــار الضــبط للمؤسســات الماليــة اإلســالمية رقــم )
علـى مـا يلـي: )تهـدف الرقابـة الشـرعية إلـى التأكـد مـن  -الهدف من الرقابة الشـرعية –( 4الفقرة )

ومبـــادئ الشـــريعة  ســـالمية ال تخـــالف أحكـــام أن األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة الماليـــة اإل
 (.اإلسالمية

 :الشرعية الرقابةهيئة أهمية  4.4.2
يسـتخدم كغطـاء أو تسـويق لهـا يفسـد علـى  مؤسسـات ماليـة تحمـل اسـمًا اسـالمياً  إن ظهور

ـــز  ـــال، ومـــا يمي ـــة عنوانهـــا النصـــب واالحتي ـــة مجتمعي ـــذر بكارث المســـلمين معـــامالتهم وأمـــوالهم وين
األساســية وقــوانين إنشــائها تعمــل وفقــا ألحكــام  المصــارف اإلســالمية فــي هــذا االطــار أن أنظمتهــا

 لتمويل تحتاج إلى رأي من هيئـة الفتـوى العمليات المصرفية في االستثمار وا ولما كانت الشريعة،
طبيعتها متغيـرة مـا بـين فتـرة وأخـرى حسـب المشـروع وحسـب العمليـة الماليـة، وال يمكـن  نظرا ألنه

ـــوالى فـــي مجتمعنـــا  ـــاط بإحاطـــة كاملـــة للتطـــورات والنـــوازل التـــي تت للمصـــارف اإلســـالمية أن تحت
ا، فهيـه معرضـة ألحـداث ال يسـتطيع الحديث سـواء فـي عملياتهـا أو إذا أرادت التوسـع فـي أعمالهـ

موظفــو المصــارف أن يواجهـــوا تلــك التطـــورات واألحــداث الحاصــلة بمفـــردهم دون العــودة ألســـس 
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شــرعية صــحيحة، وعليــه كــان البــد مــن وجــود جهــة رقابيــة شــرعية تكــون مســؤولة عــن المعــامالت 
لمتعـــاملين مـــع المصـــرفية مـــن ناحيـــة اإلشـــراف والرقابـــة، األمـــر الـــذي يعطـــي طمأنينـــة لجمهـــور ا

المصارف وهذا ما يميز المصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية في طبيعة المعامالت هنـا، إذ 
زيـادة أن كسب الحالل والبعد عـن الشـبهات مـن أسـمى صـفات المـؤمن، فهـو يسـعى إلـى العمـل و 

ة ممــا تقــدم تتضــح األهميــة البالغــة لوجــود جهــة رقابيــة مختصــ العائــد مــن خــالل طــرق الحــالل؛
تشرف وتراقب على أعمال المصارف وفقًا لمعايير الشريعة اإلسالمية، فهي األساس الذي يعتمـد 
عليــه الكثيــر مــن المتعــاملين مــع هــذه المؤسســات لمعرفــة مــدى التــزام تلــك المؤسســات باألحكــام 
الشرعية، وهي التي تعطي الصبغة اإلسالمية للمصارف بجانب وظيفة تصويب األخطاء وتقويم 

.الت وتطوير في األنشطة وتحسين في األداءالمعام
 الرقابة:استقاللية  4.4.3

لضــمان تحقيــق االســتقاللية الكاملــة لهيئــة الرقابــة الشــرعية يجــب أن يكــون للجمعيــة العامــة 
ــــتم ا ــــس اإلدارة وي ــــين بمعرفــــة للمســــاهمين، وجــــرى العــــرف أن يرشــــح أعضــــاؤها بمعرفــــة مجل لتعي

أي أن الجمعـــة العامـــة تقـــوم ابهـــا ولهـــا الحـــق فـــي عزلهـــا، دد أتعي التـــي تحـــالجمعيـــة العامـــة وهـــ
باختيــار رئــيس وأعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية وهــي التــي تقــوم بتحديــد مخصصــاتها مــن مكافــآت 
وأتعــاب، ممــا يجعــل هــذه الهيئــة مســؤولة مســؤولية كاملــة أمــام المســاهمين وأصــحاب المشــروعات 

تها إذا أصــــابهم ضــــرر بســــبب افــــي مقاضــــاالســــتثمارية والمتعــــاملين مــــع المصــــرف ولهــــم الحــــق 
 .م(2014)عمارة،  االعتماد على تقاريرها.

 
 المصارف اإلسالميةهيكل  يوضح مكان هيئة الرقابة الشرعية في  :(4.7) شكل

 (المصدر: اعداد الباحث)

 

 الجمعية

 العامة للمساهمين 

 هيئة الرقابة الشرعية

 مجلس إدارة المصرف
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 الفصل الخامس
 االطار العملي للدراسة

 مقدمة: 5.1
وكــــذلك أداة  لمصــــادر المعلومــــات، ومجتمــــع وعينــــة الدراســــة، يتنــــاول هــــذا الفصــــل وصــــفاً 

 لإلجـراءات كمـا يتضـمن هـذا الفصـل وصـفاً ، وصـدقها وثباتهـا إعدادهاالدراسة المستخدمة وطرق 
المعالجـــات االحصـــائية التـــي  وأخيـــراً ، ي تقنـــين أدوات الدراســـة وتطبيقهـــاالتـــي قـــام بهـــا الباحـــث فـــ

 في تحليل هذه الدراسة.ت اعتمد

 منهج الدراسة: 5.2
في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهج  الباحث على المنهج الوصفي التحليلي اعتمد

استخدامًا في الدراسات االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة موضوع البحث وسيتم 
، صصة والمراجع العلمية والدورياتمن خالل الدراسات المتخ الثانويةلومات الحصول على المع

وكذلك الرجوع إلى الدراسات السابقة في ما يختص بالمصارف اإلسالمية، باإلضافة إلى 
 األوليةأما المعلومات  م،2015إلى م 2010البيانات المالية للمصارف اإلسالمية من سنة 

ستكون من خالل الجانب التطبيقي الذي يتمثل باستبيان يتم فيه طرح عدد من األسئلة على 
 الحصول على النتائج ووضعئج وتحليلها بشكل واضح من أجل أفراد العينة وجمع النتا

 التوصيات المتعلقة بهذا البحث.
 مصادر المعلومات. 5.3

 كما يلي:األولية  والمصادر يةتم الحصول على البيانات عن طريق المصادر الثانو 

 مصادر البيانات الثانوية: .1

ــة فــي الكتــب، والمراجــع تــم الحصــول  علــى البيانــات عــن طريــق المصــادر الثانويــة المتمثل
والدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع  والتقــارير الماليــة، العربيــة واألجنبيــة، والــدوريات والمقــاالت،

ــــى شــــبكة  ــــع ذات الصــــلة عل ــــة المتخصصــــة، وبعــــض المواق ــــة والمهني الدراســــة والمجــــالت العلمي
 االنترنت.
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 مصادر البيانات األولية: .2

ة للبحـث، ومـن رئيسـ كـأداةالمصادر األولية من خالل تصميم استبيان  اعتمد الدراسة على
 اإلحصائي.  SPSSثم تفريغ وتحليل االستبيان من خالل برنامج 

 مجتمع وعينة الدراسة. 5.4
والمسـجلة لـدى سـلطة  فلسـطينيتمثل مجتمع الدراسة من المصارف اإلسالمية العاملة فـي 

المصــــارف اإلســـالمية التــــي لــــم تحصــــل علـــى تــــرخيص مــــن ســــلطة النقــــد  ، باإلضــــافة إلــــىالنقـــد
  العاملــة يةتشــمل العــاملين لــدى المصــارف اإلســالم ســوفاالســتبانة  مــع مالحظــة أنالفلسـطينية، 

بنسـبة أي  55مـن أصـل  اسـتبانة 45حيـث تمكـن الباحـث مـن اسـترداد في محافظات غـزة فقـط، 
 والجداول التالية توضح ذلك: هذه الدراسةوهذه هي العينة التي خضعت للتحليل في % 82

 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اسم المصرف الذي تعمل به (:5.1جدول)

 النسبة المئوية التكرار اسم المصرف
 %20 9 البنك االسالمي العربي

 %42.2 19 البنك اإلسالمي الفلسطيني
 %26.7 12 البنك الوطني االسالمي
 %11.1 5 بنك اإلنتاج الفلسطيني

 %100 45 المجموع

% مــــن أفــــراد العينــــة يعملــــون فــــي البنــــك 42.2مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق يتضــــح ان  
غـــزة.  محافظـــاتفـــروع موزعـــة فـــي  8اإلســـالمي الفلســـطيني، وهـــي النســـبة األكبـــر لوجـــود عـــدد 

% يعملون في البنك الوطني اإلسالمي، وترجع تدني النسبة بسـبب وجـود فـرعين فقـط فـي 26.7
% يعملـون فـي بنـك اإلنتـاج 11.1 يعملون في البنك اإلسالمي العربـي.% 20غزة. و محافظات
 الفلسطيني.

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي (:5.2جدول)

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %4.4 2 دبلوم

 %82.2 37 بكالوريوس
 %13.3 6 ماجستير فأعلى

 %100 45 المجموع
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% مـــن أفـــراد العينـــة حاصـــلين علـــى مؤهـــل 82.2مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق يتضـــح ان  
 %13.3علمي بكالوريوس، هذا مؤشر على االهتمام بحملة مؤهـل علمـي بكـالوريوس فمـا فـوق. 

 % حاصلين على مؤهل علمي دبلوم.4.4على, حاصلين على مؤهل علمي ماجستير فأ
 

 التخصص يوضح توزيع أفراد العينة حسب (:5.3جدول)

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 %55.6 25 محاسبة

 %17.8 8 علوم مالية ومصرفية
 %6.7 3 اقتصاد
 %15.6 7 إدارة

 %4.4 2 أخرى 
 %100 45 المجموع

% من أفراد العينة متخصصون محاسبة وهذا 55.6من خالل الجدول السابق يتضح ان  
متخصصـون علـوم ماليـة ومصـرفية، وهـو مهـم أيضـًا إذ بلـغ هو المطلوب بالدرجـة األولـى. يليهـا 

% 4.4% متخصصــــــــــون اقتصــــــــــاد, و6.7% متخصصــــــــــون إدارة, و 15.6%. 17.8نســــــــــبة 
متخصصــون تخصصــات أخــرى، والجــدير بالــذكر أن مــن ضــمن العينــة هنــاك تخصــص احصــاء 

 وهندسة حاسوب، وهذا بشأنه يكون مدخل لعدم انجاز المعامالت المالية حسب األصول.
 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي (:5.4جدول)

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 %35.6 16 رئيس قسم التمويل

 %17.8 8 مساعد رئيس قسم التمويل
 %46.7 21 موظف التمويل

 %100 45 المجموع

% من أفـراد العينـة مسـماهم الـوظيفي موظـف 46.7من خالل الجدول السابق يتضح ان  
التمويــل، وعــادة مــا يكــون الموظــف جديــدًا أو يتغيــر كــل فتــرة وأخــرى بخــالف رئــيس القســم وهــذا 
األمـــر قــــد يكــــون مــــدخاًل لـــبعض االشــــكاليات فــــي تنفيــــذ معـــامالت التمويــــل االســــتثماري بشــــكلها 

% مسـماهم الـوظيفي مسـاعد 17.8الوظيفي رئيس قسم التمويل, و % مسماهم 35.6الصحيح، 
 رئيس قسم التمويل.
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 يوضح توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة (:5.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات  الخبرة
 %22.2 10 سنوات 5اقل من 

 %33.3 15 سنوات 10- 5من 
 %31.1 14 سنة 15-10من 
 %13.3 6 فاكثرسنة  15

 %100 45 المجموع

% من أفراد العينة تتـراوح سـنوات الخبـرة لـديهم 33.3من خالل الجدول السابق يتضح ان 
سنوات الي  10% تتراوح سنوات الخبرة لديهم ما بين 31.1سنوات, و 10سنوات الي  5ما بين 

متوسط سنوات % 13.3سنوات و  5% متوسط سنوات الخبرة لديهم اقل من 22.2سنة, و  15
 سنوات. 15الخبرة اكثر من 

 
يوضح توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التي حصلت عليها والتي تتعلق بالصيرفة اإلسالمية  (:5.6جدول)

 أو االقتصاد االسالمي

 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات
 %28.9 13 دورات 3-1من 
 %35.6 16 دورات 7-4من 
 %35.6 16 دورات فاكثر 8

 %100 45 المجموع
 
% مـن أفـراد العينـة تتـراوح عـدد الـدورات التـي 35.6من خالل الجدول السابق يتضـح ان  

دورات  7إلـي  4حصلت عليها والتي تتعلق بالصيرفة اإلسالمية أو االقتصـاد اإلسـالمي مـا بـين 
مـا بـين  موظـف المصـرفعليهـا % تتراوح عدد الدورات التي حصل 28.9دورات فاكثر, و 8أو 

ـــي  ـــى خفضـــها لتصـــل إلـــى أدنـــى  3دورة ال دورات، وهـــذه النســـبة مرتفعـــة جـــدًا ويجـــب العمـــل عل
مفـاهيم االقتصـاد اإلسـالمي الحـديث المستويات من أجل زيادة الوعي حول الصـيرفة اإلسـالمية و 

وذلك من خالل عقد دورات لتلك الفئة لتصل الدورات التي حصل عليها في مجموعهـا إلـى أكثـر 
 دورات. 7من 
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 أداة الدراسة. 5.5
ما مالئمة عمليات التمويل واالستثمار في لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على 

لمعــايير هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة  فلســطينالمصــارف اإلســالمية العاملــة فــي 
السـابقة المشـابهة واستشـارة  لدراسـة باالسـتفادة مـن األدبيـاتل اسـتبانةتم بناء وتصـميم ، اإلسالمية

 على جزأين: ةوقد اشتملت االستبان ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال في الحقل المهني.
الجزء األول : شمل المعلومات الخاصة بالمستجيب كاسم المصرف الذي تعمل به، المؤهل  .1

ل عليها وهي العلمي, التخصص, المسمى الوظيفي, عدد سنوات الخبرة, عدد الدورات الحاص
 بيانات تفيد في التعرف على خصائص مجتمع الدراسة.

: وهو عبارة عن مقياس يهدف إلى التعرف على ما مدى التزام المصارف الجزء الثاني .2
بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية فلسطين اإلسالمية العاملة في 

، موزعة ة، ( فقر 56وقد احتوى هذا الجزء على مجموعة من الفقرات بلغ عددها ) اإلسالمية.
 كالتالي:

 فقرة. 17( حيث اشتملت على 8المجال األول: المرابحة لآلمر بالشراء معيار رقم )
 فقرة. 13(  حيث اشتملت على 9المجال الثاني: االجازة معيار رقم )

 فقرات. 10( حيث اشتملت على 11المجال الثالث: االستصناع معيار رقم )
 فقرات. 6( حيث اشتملت على 12المجال الرابع: المشاركة معيار رقم )

 فقرات. 10( حيث اشتملت على 13المجال الخامس المضاربة معيار رقم )
 
ليكرت الخماسي المكون من خمس درجـات لتحديـد أهميـة كـل فقـرة  مقياس استخدام تم وقد
 الجدول التالي: حسب االستبانة لفقرات المبحوثين استجابات لقياس ، وذلك االستبانةمن فقرات 

 ليكرت الخماسي مقياس درجات :(5.7جدول )

 

موافق بدرجة  االستجابة
 كبيرة جداا 

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 متوسطة

غير موافق 
 بدرجة كبيرة

غير موافق بدرجة 
 كبيرة جداا 

 1 2 3 4 5 كل فقرات االستبانة
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 صدق االستبانة. 5.6

الهـــدف مـــن صـــدق االســـتبانة هـــو أن يـــتم مـــن خاللهـــا قيـــاس مـــا وضـــعت لقياســـه، ويوجـــد 

 طريقتين للتأكد من صدق االستبانة:

 

 :أداة الدراسة صدق .1

 ون متخصصوهم ( (2راجع ملحق رقم )المحكمين ) من مجموعة علىة ناالستبا تم عرض

للهـدف منهـا، ة ناالسـتبا، وذلك لالسترشـاد بـآرائهم فـي مـدى مناسـبة فقـرات المحاسبة والتمويلفي 

المحكمـين مـن  تمـت االسـتجابة آلراء وكـذلك للتأكـد مـن صـحة الصـياغة اللغويـة ووضـوحها، وقـد

 .النهائية  افي صورتهة ناالستبا تخرج إضافة أو حذف أو تعديل لبعض الفقرات، وبذلك

 :المقياس صدق .2

المقيــاس قــادرًا علــى قيــاس الجانــب الــذي أعــد مــن أجــل قياســه ويتنــوع ذلــك وهــو أن يكــون 

 إلى:

 :الداخلي االتساق . أ

 للمجـال االسـتبيان، والدرجـة الكليـة فقـرات مـن فقـرة كـل درجـات بـين االرتبـاط قـوة وهـو

األهـداف، وتـم حسـاب  لقيـاس المقيـاس فقـرات صـدق مـدى يقـيس إليـه، أي تنتمـي الـذي الرئيسـي

 فقـرة والدرجـة كـل بـين االرتبـاط مـن خـالل حسـاب معـامالتة ناالسـتبا لفقـرات يالـداخل االتسـاق

  :يلي كما له للمجال التابعة الكلية
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 :نتائج االتساق الداخلي
 :المجال األول: المرابحة لآلمر بالشراء

 الكلية للمجالمع الدرجة المجال االول معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات  :(5.8جدول )

 الفقـــــــــرة الرقم
 معامل
 بيرسون 

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

Sig 
ما  العميل وعد بالشراء مقدم منالسلعة بناء على  يقوم المصرف بشراء  1

 **0.000 0.572 مع الضوابط الشرعية لعقد البيع. اً ذلك متفقدام 

 *0.013 0.545 يوجد لدى المصرف تعهد خاص يلزم العميل بالشراء. 2
يعمل المصرف على عدم التعامل بالمرابحة في أصناف الذهب والفضة  3

 *0.011 0.555 والعمالت أو الصكوك.

بيع السلعة  ال يجوز للمصرف أن يجدد المرابحة على نفس السلعة، أي  4
 .على أكثر من شخص فيؤدي لبيع ماال يملك

0.680 0.001** 

في صيغة عقد المرابحة قبل توقيعه مع يعمل المصرف على التوافق  5
 **0.005 0.599 للطرفين. اً العميل بحيث يكون مرضي

العالقة بين المصرف والبائع عالقة مستقلة عن عالقة المصرف بالعميل  6
 **0.000 0.708 اآلمر بالشراء، وال يوجد ارتباط بين العميل والبائع.

التمويل من العميل أو أي ال يأخذ المصرف عمولة على استالم طلب  7
 *0.018 0.524 مبالغ على تسهيالت المرابحة.

ال يجوز للمصرف حجز كامل هامش الجدية عند تراجع العميل اآلمر  8
 *0.022 0.508 بالشراء عن الشراء.

يقوم المصرف بتحمل مسؤولية أي عيوب في السلعة تم اكتشافها أو وقعت  9
 **0.004 0.616 بعد تسليمها للعميل.

يتحمل المصرف أي أضرار تلحق بالسلعة ما لم تصل العميل ويتسلمها  10
 **0.001 0.700 استالمًا فعليًا.

 **0.003 0.634 يتسلم المصرف مبلغًا من العميل كعربون بعد تقديم وعد بالشراء للمصرف. 11
 *0.021 0.513 للسلعة محل البيع ملكًا حقيقيًا في جميع األحوال. اً يكون المصرف مالك 12
وعد بالشراء ال يلزمه المصرف إذا رفض العميل قبول السلعة بعد توقيع ال 13

 **0.001 0.689 الشراء.ب

يقوم المصرف ببيان سعر السلعة األساسي للعميل وأي تكاليف اضافية  14
 **0.000 0.738 العميل.عليها وكذلك هامش الربح المراد من 
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 الفقـــــــــرة الرقم
 معامل
 بيرسون 

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

Sig 
نًا ائتمانيًا دون حيازة الشيء المرهون السلعة ره يقوم المصرف برهن 15

 *0.026 0.497 لضمان تسديد باقي األقساط.

في حالة الرهن االئتماني، عند مماطلة العميل وعدم السداد يقوم المصرف  16
 *0.035 0.474 ببيع السلعة محل العقد ويعيد للعميل ما دفعه من أقساط.

 **0.007 0.581 ال يأخذ المصرف أي زيادة من العميل في حالة تعسره وتأخره عن السداد. 17

 .α= 0.05مستوي داللة االرتباط دال إحصائياا عند  *

 ارتباطـا " مـرتبط المرابحـة لالمـر بالشـراءيتضـح مـن الجـدول السـابق أن المجـال األول " 
، (α= 0.05)مسـتوى معنويـة  عنـد إحصـائًيا دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات جميع مع طردًيا
 مـع داخليـا متسـقة أنهـا يعنـي بمجالهـا، ممـا المجـال األول تقـيس التـي الفقـرات ارتباط على وتدل

 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي الذي المجال
 

 :( 9االجارة ) معيار رقم المجال الثاني: 
 مع الدرجة الكلية للمجال الثاني مجالالمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات  :(5.9جدول )

 الفقـــــــــرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

Sig 
 **0.006 0.594 عادة يمتلك المصرف العين المؤجرة ملكًا فعليًا يؤكد حرية التصرف بها. 18
بحيث يكون عقد  -المستأجر–يقوم المصرف بإبرام عقد بينه وبين العميل  19

 *0.011 0.560 للطرفين. اً رضيم  

في حالة عدم ملكية المصرف للعين يقوم بأخذ ضمان من العميل ليثبت  20
جديته، فإذا تراجع العميل يتحمل ما نتج عن ذلك بمقدار الخسارة أو 

 الضرر.
0.577 0.008** 

يتشارك العميل والمصرف بشراء المؤجر، على أن يستأجر العميل  يجوز أن 21
 حصة المصرف ويدفع له األجرة بمقدار حصة المصرف.

0.540 0.014* 

يجوز للمصرف أن يأخذ عربونًا، فإذا تم العقد يتم احتسابه من قيمة األجرة،  22
ن لم ينفذ العقد  **0.001 0.698 قط.يخصم من العربون مقدار ما نتج من ضرر أو خسارة ف وا 

يتحمل المصرف الصيانة التي تبقي على حياة العين المؤجرة، كما يتحمل  23
 **0.000 0.836 المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية للعين.
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 الفقـــــــــرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

Sig 
أو تقصير  كالرهن والكفالة، لمقابلة أي تعد  يقوم المصرف بأخذ ضمانات  24

 من المستأجر.
0.536 0.015* 

 **0.006 0.593 بعد قيام المصرف بتسليم العين المؤجرة للمستأجر لالنتفاع بها. يسري العقد 25
يقوم المصرف بالزام المستأجر بمبلغ مالي اضافي يصرف في وجه الخير  26

 وليس للمصرف حق فيه، إذا تخلف المستأجر عن السداد وكان مماطاًل.
0.558 0.011* 

  إلى الغير وتنتقل بذلك ملكيتهايمكن للمصرف أن يبيع العين المؤجرة  27
 للغير، وعلى المستأجر االلتزام باألجرة للمالك الجديد.

0.497 0.026* 

يتم فسخ العقد بين الطرفين بناًء على التراضي بينهما وفق شروط العقد، وال  28
 يحق لطرف فسخ العقد بمفرده إال بعذر طارئ.

0.493 0.027* 

خلل أو هالك للعين المؤجرة، وبالتالي يتم  يقوم المصرف بتحمل عقبات أي 29
 تعويض المستأجر بقيمة الضرر الواقع عليه.

0.779 0.000** 

في االجارة المنتهية بالتمليك، يكون هناك وعد من المؤجر للمستأجر ببيعه  30
العين بثمن رمزي أو كهبة إذا التزم المستأجر بتسديد األقساط وتصبح العين 

 مراعاة عدم ذكر ذلك في عقد االجارة. ملكًا للمستأجر، مع

0.690 0.001** 

 .α= 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوي داللة  *

 ارتباطـا " مـرتبط( 9االجـارة ) معيـار رقـم "  الثـانييتضح من الجدول السـابق أن المجـال 

 ،(α= 0.05)مستوى معنوية  عند إحصائًيا دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات جميع مع طردًيا

 مـع داخليـا متسـقة أنهـا يعنـي بمجالهـا، ممـا الثـانيالمجـال  تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل

 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي الذي المجال
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 :( 11االستصناع ) معيار رقم مجال الثالث: ال
 مع الدرجة الكلية للمجال الثالثمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال  :(5.10جدول )

معامل  الفقـــــــرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

31 
سواء قبل  -المصرف و المستصنع–يتم إبرام عقد االستصناع بين الطرفين 

 أو بعد التنفيذ.
0.480 0.032* 

32 
ال يجوز للمصرف أن يقوم بتمويل أداة االستصناع إن لم يكن هو طرف 

 االستصناع.في عقد 
0.753 0.000** 

33 
يحرص المصرف على عدم وجود عالقة شراكة تربط الصانع بالشخص 

 المستصنع وذلك منعًا لحيل التواطؤ والتمويل الربوي.
0.458 0.042* 

يجب أن يذكر عقد االستصناع العين التي ستصنع بالمواصفات المطلوبة،  34
 وال يجوز ذكر عين موجودة أصاًل.

0.462 0.040* 

وكذلك تاريخ تسليمها  -المراد صناعتها–يقوم الطرفين بتحديد سعر العين  35
 **0.007 0.587 في عقد االستصناع.

 **0.005 0.600 ال يجوز تحديد الثمن بالتكلفة ثم إضافة زيادة معلومة كربح. 36

37 
يمكن دفع ثمن االستصناع إما دفعة واحدة أو بأقساط أو نسبة على أساس 

 االنجاز.
0.680 0.001** 

38 
يجوز أن يكون بين الطرفين عربونًا على أن يكون جزًء من الثمن 

 المستصنع، أو رهنًا ضامنًا للحقوق يخصم من مقدار الضرر الواقع.
0.450 0.049* 

 *0.025 0.501 ال يجوز بيع المصنوع إال إذا صار في ملك المستصنع حكمًا أو ملكًا. 39

40 
االستصناع الموازي يكون هناك عقدين منفصلين األول خاص في حالة 

 باالستصناع، والثاني خاص ببيع المصنوع.
 

0.574 0.008** 

 . α= 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوي داللة  * 

 " مـرتبط:( 11االستصـناع ) معيـار رقـم السـابق أن المجـال الثالـث "  الجـدوليتضح مـن 
 0.05مستوى معنوية ) عند إحصائًيا دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات جميع مع طردًيا ارتباطاً 

=α،) داخليا متسقة أنها يعني بمجالها، مما المجال الثالث تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل 
 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي الذي المجال مع
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 :( 12المشاركة ) معيار رقم : الرابعمجال ال
 مع الدرجة الكلية للمجال الرابعمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال  :(5.11جدول )

معامل  الفقـــــــرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

41 
يحرص المصرف على أن تكون الشراكة مع المتعاملين في أوجه الحالل 

 ومقبولة شرعًا، وبوجود رقابة شرعية.
0.678 0.001** 

42 
تخضع الشراكة في المصرف إلى توزيع الربح والخسارة حسب حصة كل 
شريك، أو بتحديد نسبة شائعة من األرباح لكل طرف حسب االتفاق 

 بينهما.
0.678 0.001** 

فيها يتم زيادة حصته  صرف يقوم بإدارة الشراكة وهو طرفٌ إذا كان الم 43
 **0.002 0.638 من األرباح وال يأخذ على ذلك أجرًا.

يحق للمصرف طلب ضمان من الشركاء لمواجهة التعدي والتقصير  44
 ومخالفة الشروط.

0.697 0.001** 

45 
يسمح المصرف بتوزيع الربح تحت الحساب على أن يتم إجراء تسوية 

 الحقة عند ثبات الربح الحقيقي.
0.785 0.000** 

46 
بشراء حصة في المشاركة المتناقصة يتم التعهد بالوعد من أحد األطراف 

 اآلخر تدريجيًا في الشركة.
0.576 0.008** 

 .α = 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوي داللة  * 

 " مــرتبط( 12المشــاركة ) معيــار رقــم "  الرابــعيتضــح مــن الجــدول الســابق أن المجــال 

 0.05معنوية )مستوى  عند إحصائًيا دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات جميع مع طردًيا ارتباطاً 

=α،) داخليا متسقة أنها يعني بمجالها، مما الرابعالمجال  تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل 

 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي الذي المجال مع
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 :( 13المضاربة ) معيار رقم : الخامسمجال ال
 مع الدرجة الكلية للمجال الخامسمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال  :(5.12جدول )

معامل  الفقـــــــرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

47 
يوجد لدى المصرف مذكرة تفاهم تحدد نوع المضاربة ونسب األرباح، 
وكذلك الضمانات، وتعد جزءًا من أي عقد الحق بين المصرف 

 والمضارب.
0.747 0.000** 

 **0.000 0.793 شرع المضارب في العمل.يحق للمصرف فسخ العقد إذا لم ي   48

49 
ال يحق للمصرف التصرف بالضمانات إال إذا ثبت تقصير أو مخالفة 

 من جانب المضارب لشروط عقد المضاربة.
0.862 0.000** 

50 
ذا  كان من العروض يعمل المصرف على تحديد رأس مال المضارب، وا 
 يتم تقيمها نقدًا بحيث يكون التحديد نافيًا ألي جهالة.

0.804 0.000** 

51 
يلتزم المصرف بتسليم المبلغ المضارب فيه إلى المضارب من أجل 

 مباشرة العمل.
0.797 0.000** 

52 
يحدد المصرف نسبة الربح بين الطرفين على أن يكون نسبة مشاعة من 

 المال.الربح وليس من رأس 
0.801 0.000** 

، ويجوز أن ي عقد المضاربة بأخذ مبلغ مقطوع  ال يجوز أن يشترط طرف 53
 يأخذ أحد الطرفين مبلغًا زائدًا على نسبة األرباح المحددة بينهما.

0.614 0.004** 

يكون توزيع الربح بين الطرفين فقط بعد سالمة رأس المال، سواء كان  54
 تقويمها بالقيمة العادلة. ذلك عند بيع الموجودات أو

0.758 0.000** 

يتم إبرام عقد المضاربة بعد دراسة معمقة للمشروع من حيث جهة  55
 **0.000 0.900 االستثمار، ومعرفة المخاطر، وقدرة المضارب على تحقيق الربح.

56 
ال يجوز للمضارب أن يتصرف بأموال رب المال سواء بتنازل عن حق 

 هبة إال بإذن رب المال.أو بإخراج صدقة أو 
0.775 0.000** 

 .α = 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوي داللة  * 

 " مرتبط (13المضاربة )معيار رقم "  الخامسيتضح من الجدول السابق أن المجال 
  مستوى معنوية عندًا إحصائي دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات جميع مع اً طردي ارتباطاً 

(0.05 =α،) أنها يعني بمجالها، مما الخامسالمجال  تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل 
 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي الذي المجال مع داخليا متسقة
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 الصدق البنائي:  ب. 

 التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر
 الكلية بالدرجة الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط مدي ويبين إليها، الوصول تريد األداة
 مجاالت من مجال كل ارتباط ( مدى5.13رقم ) التالي الجدول ويوضح .االستبانةلفقرات 
للدراسة، وبذلك يكون  العام بالهدف القوية ، وعالقتها االستبانةلفقرات  بالدرجة الكلية الدراسة

 قياس يتسم بدرجة عالية من الصدق.الم
 مجال من المجاالت والدرجة الكلية لالستبانةمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل  :(5.13جدول )

معامل  المجــــــــــــــــــــــــــال الرقم
 االرتباط

 مستوى الداللة

 **0.000 0.749 (8بحة لآلمر بالشراء )معيار رقم المجال األول: المرا 1
 **0.000 0.884 (9)معيار رقم ل الثاني: االجارة المجا 2
 **0.002 0.641 (11المجال الثالث: االستصناع )معيار رقم  3
 **0.001 0.705 (12الرابع: المشاركة )معيار رقم المجال  4
 **0.000 0.937 (13المجال الخامس: المضاربة )معيار رقم  5

 .α = 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوي داللة  *

 االستبانة. ثبات 5.7
( 5للتأكد من ثبات المقياس تم تطبيق هذا المقياس على عينة استطالعية مكونة من )

 –الثبات بطريقة ألفا طريقة  تومن ثم استخدم المصارف االسالميةمن موظفي  ينموظف
 التالية: كرونباخ

على حدة،  االستبانةلقياس ثبات كل مجال من مجاالت  تم حساب معامل ألفا كرونباخ 
( وهو معامل ثبات 0.960ككل، حيث بلغ معدل الثبات ) االستبانةباإلضافة إلى حساب ثبات 
 من اقتربت (، وكلما1-0بين ) ألفا معامل قيمة . وتتراوحاالستبانةعال  يشير إلى صالحية 

 ثبات، ويبين عدم وجود على دلت الصفر من اقتربت عالي، وكلما ثبات وجود على دلت الواحد
 الدراسة: استبانةلمجاالت  الثبات ( معامالت5.14رقم ) الجدول
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 الثبات لمجاالت االستبانةمعامالت  :(5.14جدول )

قيمة معامل  عدد الفقرات المجـــــــــــــــــــــــال الرقم
 ألفا كرونباخ

الصدق 
 الذاتي *

 0.960 0.921 56 جميع المجاالت
 0.860 0.738 17 (8بالشراء )معيار رقم األول: المرابحة لآلمر المجال  1
 0.877 0.769 13 (9ل الثاني: االجارة )معيار رقم المجا 2
 0.903 0.816 10 (11لثالث: االستصناع )معيار رقم المجال ا 3
 0.868 0.753 6 (12الرابع: المشاركة )معيار رقم المجال  4
 0.963 0.927 10 (13المجال الخامس: المضاربة )معيار رقم  5

 *الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة  أن إلى (5.14الجدول رقم ) في المبينة النتائج تشير

(. وكذلك قيمة الصدق مرتفعة لجميع فقرات اإلستبانة 0.921لجميع فقرات اإلستبانة )

 أصبح وبذلك. الداخلي بالثبات تتمتع المستخدمة االستبانة بأن القول يمكن (. وبالتالي0.960)

 الدراسة، وذلك بعد التأكد من صدق عينة على صالحًا للتطبيق النهائية صورته في االستبيان

 .االستبانة وثبات
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 Statistical (SPSS)اإلحصائي التحليل برنامج خالل من االستبانة وتحليل تم تفريغ

Package for the Social Sciencesوذلك اإلحصائية المعلمية، االختبارات استخدام ، وتم 
 اإلحصائية التالية: األدوات استخدام تم وقد ترتيبي مقياس هو ليكرت مقياس ألن

النسبي:  الحسابي والمتوسط الحسابي والمتوسط المعيارية واالنحرافاتوالتكرارات  المئوية النسب .1
 عينة في وصف ما، مما يفيد متغير فئات تكرار معرفة ألغراض أساسي بشكل األمر يستخدم هذا

 الدراسة.

 .اإلستبيان فقرات ثبات لمعرفة (Cronbach's Alpha)كرونباخ  ألفا اختبار .2
 درجة االرتباط، ويستخدم لقياس (Pearson Correlation Coefficient) بيرسون  ارتباط معامل .3

وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق ، متغيرين بين العالقة لدراسة االختبار هذا
 البنائي لالستبانة.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tاختبار  .4
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد  3وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.من 
( لمعرفة ما One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) .5

 إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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 وفرضيات الدراسة وتفسيرها.االستبانة تحليل فقرات نتائج  5.8
 مالئمة عمليات التمويل واالستثمار فيما مدى األول:  نتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسال

 ؟هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية معاييرل في فلسطين اإلسالمية المصارف

االنحراف المعياري و الحسابي  متوسطالباستخدام  الباحثقام ا السؤال هذلإلجابة على 
 :كوضح ذلت ةالتاليول ا، والجدالترتيبو 

( 8مالءمة صيغة المرابحة لآلمر بالشـراء معيـار رقـم )ما مدى السؤال الفرعي األول:  5.7.1
 في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟

المصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزمولى التي تنص )النتائج المتعلقة بالفرضية األ
 (.(8معيار رقم ) المرابحة لآلمر بالشراء بتطبيق معيار فلسطين

والوزن االنحراف المعياري و الحسابي  متوسطالاستخدام للتحقق من صحة الفرضية تم 
 النسبي وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة والترتيب.

 للتحقق من صحة فرضية )تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بصيغة المرابحة( :(5.15جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

يقوم المصرف بشراء السلعة بناء على وعد بالشراء مقدم   1
 1 000. 24.33 95.11 0.484 4.756 مع الضوابط الشرعية لعقد البيع. اً متفقمن العميل ما دام ذلك 

 11 000. 5.61 76.44 0.984 3.822 يوجد لدى المصرف تعهد خاص يلزم العميل بالشراء. 2
يعمل المصرف على عدم التعامل بالمرابحة في أصناف  3

 الذهب والفضة والعمالت أو الصكوك.
4.356 1.131 87.11 8.04 .000 6 

أي  ال يجوز للمصرف أن يجدد المرابحة على نفس السلعة،  4
 3 000. 9.04 88.44 1.055 4.422 بيع السلعة على أكثر من شخص فيؤدي لبيع ماال يملك.

يعمل المصرف على التوافق في صيغة عقد المرابحة قبل  5
 للطرفين. اً توقيعه مع العميل بحيث يكون مرضي

4.422 0.723 88.44 13.20 .000 3 

العالقة بين المصرف والبائع عالقة مستقلة عن عالقة  6
المصرف بالعميل اآلمر بالشراء، وال يوجد ارتباط بين 

 العميل والبائع.
4.222 0.850 84.44 9.65 .000 8 

ال يأخذ المصرف عمولة على استالم طلب التمويل من  7
 العميل أو أي مبالغ على تسهيالت المرابحة.

3.800 1.375 76.00 3.90 .000 12 
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

ال يجوز للمصرف حجز كامل هامش الجدية عند تراجع  8
 العميل اآلمر بالشراء عن الشراء.

3.733 1.053 74.67 4.67 .000 14 

يقوم المصرف بتحمل مسؤولية أي عيوب في السلعة تم  9
 اكتشافها أو وقعت بعد تسليمها للعميل.

3.800 1.424 76.00 3.77 .000 12 

يتحمل المصرف أي أضرار تلحق بالسلعة ما لم تصل  10
 9 000. 5.40 80.00 1.243 4.000 العميل ويتسلمها استالمًا فعليًا.

يتسلم المصرف مبلغًا من العميل كعربون بعد تقديم وعد  11
 بالشراء للمصرف.

2.622 1.527 52.44 3.66 .004 17 

للسلعة محل البيع ملكًا حقيقيًا في  اً يكون المصرف مالك 12
 جميع األحوال.

4.267 0.915 85.33 9.29 .000 7 

وعد بالشراء ال إذا رفض العميل قبول السلعة بعد توقيع ال 13
 الشراء.بيلزمه المصرف 

3.867 1.179 77.33 4.93 .000 10 

يقوم المصرف ببيان سعر السلعة األساسي للعميل وأي  14
 2 000. 15.61 92.00 0.688 4.600 عليها وكذلك هامش الربح المراد من العميل.تكاليف اضافية 

نًا ائتمانيًا دون حيازة الشيء يقوم المصرف برهن السلعة ره 15
 المرهون لضمان تسديد باقي األقساط.

3.622 1.336 72.44 3.12 .003 16 

في حالة الرهن االئتماني، عند مماطلة العميل وعدم السداد  16
يقوم المصرف ببيع السلعة محل العقد ويعيد للعميل ما 

 دفعه من أقساط.
3.667 1.187 73.33 3.77 .000 15 

ال يأخذ المصرف أي زيادة من العميل في حالة تعسره  17
 3 000. 11.02 88.44 0.866 4.422 وتأخره عن السداد.

  0.001 8.18 80.47 1.060 4.024 المتوسط العام 

 :الجدول السابق يتضحمن خالل 
 :فقرتينن أعلى إ

ما  العميل وعد بالشراء مقدم منالسلعة بناء على  يقوم المصرف بشراء( "1الفقرة رقم )
 %.95.11" احتلت المرتبة األولى بوزن  نسبي مع الضوابط الشرعية لعقد البيع اً ذلك متفقدام 

للعميل وأي تكاليف يقوم المصرف ببيان سعر السلعة األساسي ( "14الفقرة رقم )
 %.92" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي ذلك هامش الربح المراد من العميلاضافية عليها وك
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 :فقرتيندني أما أ

يقوم المصرف برهن السلعة رهانًا ائتمانيًا دون حيازة الشيء المرهون ( "15الفقرة رقم )
 %.72.44بوزن نسبي " احتلت المرتبة السادسة عشر لضمان تسديد باقي األقساط

يتسلم المصرف مبلغًا من العميل كعربون بعد تقديم وعد بالشراء ( "11الفقرة رقم )
 %.52.44" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  للمصرف

بصيغة المرابحة  فلسطينالتزام المصارف اإلسالمية العاملة في لمدى  النسبيالوزن 
وهذا يعني أن المصارف اإلسالمية العاملة في  ،%80.47هو  (8لآلمر بالشراء معيار رقم )

قبول  وبالتالي (8) تلتزم بشكل إيجابي بصيغة المرابحة لآلمر بالشراء معيار رقم فلسطين
 بتطبيق معيار فلسطينالمصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزمالتي تنص ) األولىالفرضية 

 (.(8معيار رقم ) المرابحة لألمر بالشراء،
( فـي المصـارف 9مالءمـة صـيغة االجـارة معيـار رقـم )ما مدى السؤال الفرعي الثاني:  5.7.2

 اإلسالمية العاملة في فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟

المصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزمالنتائج المتعلقة بالفرضية الثانية التي تنص )
 (.(9معيار رقم ) االجارة،بصيغة  فلسطين

والوزن االنحراف المعياري و الحسابي  متوسطالاستخدام للتحقق من صحة الفرضية تم 
 النسبي وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة والترتيب.

 

 للتحقق من صحة فرضية )تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بصيغة االجارة(: (5.16جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

عادة يمتلك المصرف العين المؤجرة ملكًا فعليًا يؤكد  18
 حرية التصرف بها.

4.289 0.815 85.78 10.61 .000 2 

–يقوم المصرف بإبرام عقد بينه وبين العميل  19
 للطرفين. اً رضيبحيث يكون عقد م   -المستأجر

4.378 0.650 87.56 14.22 .000 1 

في حالة عدم ملكية المصرف للعين يقوم بأخذ ضمان  20
من العميل ليثبت جديته، فإذا تراجع العميل يتحمل ما 

 نتج عن ذلك بمقدار الخسارة أو الضرر.
3.889 0.910 77.78 6.55 .000 6 
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

 يجوز أن يتشارك العميل والمصرف بشراء المؤجر، 21
على أن يستأجر العميل حصة المصرف ويدفع له 

 األجرة بمقدار حصة المصرف.
3.778 0.876 75.56 5.95 .000 7 

يجوز للمصرف أن يأخذ عربونًا، فإذا تم العقد يتم  22
ن لم ينفذ العقد يخصم من  احتسابه من قيمة األجرة، وا 

 العربون مقدار ما نتج من ضرر أو خسارة فقط.
3.156 1.348 63.11 3.77 .009 12 

يتحمل المصرف الصيانة التي تبقي على حياة العين  23
المؤجرة، كما يتحمل المستأجر الصيانة التشغيلية أو 

 الدورية للعين.
3.756 0.908 75.11 5.58 .000 8 

ن والكفالة، لمقابلة يقوم المصرف بأخذ ضمانات كالره 24
 أو تقصير من المستأجر. أي تعد  

3.911 1.019 78.22 6.00 .000 5 

يسري العقد بعد قيام المصرف بتسليم العين المؤجرة  25
 للمستأجر لالنتفاع بها.

4.000 0.977 80.00 6.87 .000 4 

يقوم المصرف بالزام المستأجر بمبلغ مالي اضافي  26
يصرف في وجه الخير وليس للمصرف حق فيه، إذا 

 مماطاًل.تخلف المستأجر عن السداد وكان 
2.978 1.454 59.56 3.10 .009 13 

يمكن للمصرف أن يبيع العين المؤجرة إلى الغير وتنتقل  27
للغير، وعلى المستأجر االلتزام باألجرة   بذلك ملكيتها
 للمالك الجديد.

3.556 1.099 71.11 3.39 .015 11 

يتم فسخ العقد بين الطرفين بناًء على التراضي بينهما  28
العقد، وال يحق لطرف فسخ العقد بمفرده إال  وفق شروط
 بعذر طارئ.

4.067 0.751 81.33 9.53 .000 3 

يقوم المصرف بتحمل عقبات أي خلل أو هالك للعين  29
المؤجرة، وبالتالي يتم تعويض المستأجر بقيمة الضرر 

 الواقع عليه.
3.733 0.889 74.67 5.53 .000 9 

بالتمليك، يكون هناك وعد من في االجارة المنتهية  30
المؤجر للمستأجر ببيعه العين بثمن رمزي أو كهبة إذا 
التزم المستأجر بتسديد األقساط وتصبح العين ملكًا 

 للمستأجر، مع مراعاة عدم ذكر ذلك في عقد االجارة.

3.644 1.190 72.89 3.63 .007 10 

  0.003 6.52 75.59 0.991 3.779 المتوسط العام 
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 :السابق يتضح الجدولمن خالل 
 :فقرتينعلى أ نإ 

بحيث يكون  -المستأجر–يقوم المصرف بإبرام عقد بينه وبين العميل ( "19الفقرة رقم )
 %.87.56احتلت المرتبة األولى بوزن  نسبي  "للطرفين اً رضيم  عقد 

التصرف عادة يمتلك المصرف العين المؤجرة ملكًا فعليًا يؤكد حرية ( "18الفقرة رقم )
 %.85.78احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  "بها

 :فقرتين دنيأما أ

يجوز للمصرف أن يأخذ عربونًا، فإذا تم العقد يتم احتسابه من قيمة ( "22الفقرة رقم )
ن لم ينفذ العقد يخصم من العربون مقدار ما نتج من ضرر أو خسارة فقط. " احتلت األجرة، وا 

 %.63.11بوزن نسبي  الثانية عشرالمرتبة 

يقوم المصرف بالزام المستأجر بمبلغ مالي اضافي يصرف في وجه ( "26الفقرة رقم )
" احتلت المرتبة الخير وليس للمصرف حق فيه، إذا تخلف المستأجر عن السداد وكان مماطالً 

 %.59.56األخيرة بوزن نسبي  

بصيغة االجارة  فلسطينالتزام المصارف اإلسالمية العاملة في لمدى  النسبيالوزن 
تلتزم  فلسطينن المصارف اإلسالمية العاملة في ، وهذا يعني أ%75.59هو  (9معيار رقم )

 تلتزمقبول الفرضية الثانية التي تنص ) ( وبالتالي9)بشكل إيجابي بصيغة االجارة معيار رقم 
 (.(9معيار رقم ) االجارةبصيغة  فلسطينالمصارف اإلسالمية العاملة في 

 

ــث:  5.7.3 ــم )مــا مــدى الســؤال الفرعــي الثال ــار رق ــي 11مالءمــة صــيغة االستصــناع معي ( ف
 المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟

المصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزمالنتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة التي تنص )
 (.(11معيار رقم ) االستصناع،بصيغة  فلسطين

والوزن االنحراف المعياري و الحسابي  متوسطالاستخدام للتحقق من صحة الفرضية تم 
 النسبي وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة والترتيب.
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 للتحقق من صحة فرضية )تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بصيغة االستصناع(: (5.17جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

المصرف و –يتم إبرام عقد االستصناع بين الطرفين  31
 10 000. 4.33 75.56 1.204 3.778 سواء قبل أو بعد التنفيذ. -المستصنع

ال يجوز للمصرف أن يقوم بتمويل أداة االستصناع  32
 لم يكن هو طرف في عقد االستصناع.إن 

4.067 0.751 81.33 9.53 .000 6 

يحرص المصرف على عدم وجود عالقة شراكة تربط  33
الصانع بالشخص المستصنع وذلك منعًا لحيل 

 التواطؤ والتمويل الربوي.
4.222 0.795 84.44 10.32 .000 1 

يجب أن يذكر عقد االستصناع العين التي ستصنع  34
بالمواصفات المطلوبة، وال يجوز ذكر عين موجودة 

 أصاًل.
4.156 0.706 83.11 10.98 .000 3 

 -المراد صناعتها–يقوم الطرفين بتحديد سعر العين  35
 وكذلك تاريخ تسليمها في عقد االستصناع.

4.200 0.625 84.00 12.88 .000 2 

معلومة ال يجوز تحديد الثمن بالتكلفة ثم إضافة زيادة  36
 9 000. 7.38 76.89 0.767 3.844 كربح.

يمكن دفع ثمن االستصناع إما دفعة واحدة أو بأقساط  37
 7 000. 9.93 80.89 0.706 4.044 أو نسبة على أساس االنجاز.

يجوز أن يكون بين الطرفين عربونًا على أن يكون  38
من الثمن المستصنع، أو رهنًا ضامنًا للحقوق  اجزءً 

 يخصم من مقدار الضرر الواقع.
3.867 0.991 77.33 5.87 .000 8 

ال يجوز بيع المصنوع إال إذا صار في ملك  39
 5 000. 9.27 82.22 0.804 4.111 المستصنع حكمًا أو ملكًا.

الستصناع الموازي يكون هناك عقدان في حالة ا 40
األول خاص باالستصناع، والثاني خاص  منفصالن

 ببيع المصنوع.
4.133 0.786 82.67 9.67 .000 4 

  0.000 9.02 80.84 0.813 4.042 املتوسط العام 
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 :ول السابق يتضحمن خالل الجد

 :فقرتينعلى أن أ

يحرص المصرف على عدم وجود عالقة شراكة تربط الصانع ( "33الفقرة رقم )
" احتلت المرتبة األولى بوزن  منعًا لحيل التواطؤ والتمويل الربوي  وذلكبالشخص المستصنع 

 %.84.44نسبي 

وكذلك تاريخ  -المراد صناعتها–يقوم الطرفين بتحديد سعر العين ( "35الفقرة رقم )
 %.84" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي تسليمها في عقد االستصناع

 :تينفقر دني أما أ

" احتلت يجوز تحديد الثمن بالتكلفة ثم إضافة زيادة معلومة كربح ال( "36لفقرة رقم )ا
 %.75.89بوزن نسبي  التاسعةالمرتبة 

 -المصرف و المستصنع–يتم إبرام عقد االستصناع بين الطرفين ( "31الفقرة رقم )
 %.75.56" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  سواء قبل أو بعد التنفيذ

بصيغة االستصناع  فلسطينالتزام المصارف اإلسالمية العاملة في لمدى  النسبيالوزن 
تلتزم  فلسطينن المصارف اإلسالمية العاملة في ، وهذا يعني أ%80.84هو  (11معيار رقم )

قبول الفرضية الثالثة التي تنص  ( وبالتالي11)بشكل إيجابي بصيغة االستصناع معيار رقم 
 (.(11معيار رقم ) االستصناعبصيغة  فلسطينالمصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزم)
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( فـــي 12مالءمـــة صـــيغة المشـــاركة معيـــار رقـــم )مـــا مـــدى الســـؤال الفرعـــي الرابـــع:  5.7.4
 المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟

المصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزمالرابعة التي تنص )النتائج المتعلقة بالفرضية 
 (.(12معيار رقم ) المشاركةبصيغة  فلسطين

والوزن االنحراف المعياري و الحسابي  متوسطالاستخدام للتحقق من صحة الفرضية تم 
 النسبي وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة والترتيب.

 المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بصيغة المشاركة(للتحقق من صحة فرضية )تلتزم : (5.18جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

41 
يحرص المصرف على أن تكون الشراكة مع المتعاملين 
 في أوجه الحالل ومقبولة شرعًا، وبوجود رقابة شرعية.

4.578 0.657 91.56 16.12 .000 1 

42 
تخضع الشراكة في المصرف إلى توزيع الربح والخسارة 
حسب حصة كل شريك، أو بتحديد نسبة شائعة من 

 األرباح لكل طرف حسب االتفاق بينهما.
4.489 0.695 89.78 14.37 .000 2 

43 
فيها  صرف يقوم بإدارة الشراكة وهو طرفٌ إذا كان الم

 يتم زيادة حصته من األرباح وال يأخذ على ذلك أجرًا.
3.844 1.021 76.89 5.55 .000 6 

44 
يحق للمصرف طلب ضمان من الشركاء لمواجهة 

 التعدي والتقصير ومخالفة الشروط.
4.178 0.777 83.56 10.17 .000 3 

يسمح المصرف بتوزيع الربح تحت الحساب على أن  45
 الحقة عند ثبات الربح الحقيقي.يتم إجراء تسوية 

3.978 0.941 79.56 6.97 .000 5 

46 
في المشاركة المتناقصة يتم التعهد بالوعد من أحد 

 األطراف بشراء حصة اآلخر تدريجيًا في الشركة.
4.044 0.638 80.89 10.98 .000 4 

  0.000 10.69 83.70 0.788 4.185 المتوسط العام 

 :من خالل الجدول السابق
 .أعلى فقرتينن أيتضح 

يحرص المصرف على أن تكون الشراكة مع المتعاملين في أوجه ( "41الفقرة رقم )
 %.91.56" احتلت المرتبة األولى بوزن  نسبي الحالل ومقبولة شرعًا، وبوجود رقابة شرعية
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تخضع الشراكة في المصرف إلى توزيع الربح والخسارة حسب حصة ( "42الفقرة رقم )
" احتلت المرتبة أو بتحديد نسبة شائعة من األرباح لكل طرف حسب االتفاق بينهما كل شريك،

 %.89.78الثانية بوزن نسبي 
 :فقرتيندني أما أ

يسمح المصرف بتوزيع الربح تحت الحساب على أن يتم إجراء تسوية ( "45الفقرة رقم )
 %.79.56بوزن نسبي  الخامسة" احتلت المرتبة الحقة عند ثبات الربح الحقيقي

فيها يتم زيادة حصته  صرف يقوم بإدارة الشراكة وهو طرفٌ إذا كان الم( "43الفقرة رقم )
 %.76.89" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  من األرباح وال يأخذ على ذلك أجراً 

بصيغة المشاركة فلسطين التزام المصارف اإلسالمية العاملة في الوزن النسبي لمدى 
تلتزم  فلسطينوهذا يعني ان المصارف اإلسالمية العاملة في ، %83.70هو  (12معيار رقم )
قبول الفرضية الرابعة التي تنص ( وبالتالي 12ابي بصيغة المشاركة معيار رقم )بشكل إيج

 (.(12معيار رقم ) المشاركةبصيغة  فلسطينالمصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزم)
 

( فـي 13مالءمـة صـيغة المضـاربة معيـار رقـم )مـا مـدى السؤال الفرعي الخـامس:  5.7.5
 المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية؟

المصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزمالنتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة التي تنص )
 (.(13بصيغة المضاربة معيار رقم ) فلسطين

والوزن االنحراف المعياري و الحسابي  متوسطالاستخدام للتحقق من صحة الفرضية تم 
 النسبي وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة والترتيب.

 للتحقق من صحة فرضية )تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بصيغة المضاربة(: (5.19جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

47 
يوجد لدى المصرف مذكرة تفاهم تحدد نوع المضاربة ونسب 
األرباح، وكذلك الضمانات، وتعد جزءًا من أي عقد الحق 

 بين المصرف والمضارب.
4.356 0.645 87.11 14.10 .000 1 

48 
شرع المضارب في يحق للمصرف فسخ العقد إذا لم ي  

 العمل.
4.200 0.726 84.00 11.09 .000 9 
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التوازن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
 "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

49 
ال يحق للمصرف التصرف بالضمانات إال إذا ثبت 
تقصير أو مخالفة من جانب المضارب لشروط عقد 

 المضاربة.
4.311 0.701 86.22 12.54 .000 2 

50 
ذا  يعمل المصرف على تحديد رأس مال المضارب، وا 

نقدًا بحيث يكون التحديد كان من العروض يتم تقيمها 
 نافيًا ألي جهالة.

4.311 0.763 86.22 11.52 .000 2 

51 
يلتزم المصرف بتسليم المبلغ المضارب فيه إلى 

 المضارب من أجل مباشرة العمل.
4.267 0.751 85.33 11.32 .000 6 

52 
يحدد المصرف نسبة الربح بين الطرفين على أن يكون 

 من رأس المال.نسبة مشاعة من الربح وليس 
4.311 0.701 86.22 12.54 .000 2 

53 
في عقد المضاربة بأخذ مبلغ ال يجوز أن يشترط طر 

، ويجوز أن يأخذ أحد الطرفين مبلغًا زائدًا على ع  طو مق
 نسبة األرباح المحددة بينهما.

3.711 1.014 74.22 4.70 .000 10 

54 
 يكون توزيع الربح بين الطرفين فقط بعد سالمة رأس
المال، سواء كان ذلك عند بيع الموجودات أو تقويمها 

 بالقيمة العادلة.
4.267 0.539 85.33 15.75 .000 6 

55 
يتم إبرام عقد المضاربة بعد دراسة معمقة للمشروع من 
حيث جهة االستثمار، ومعرفة المخاطر، وقدرة 

 المضارب على تحقيق الربح.
4.267 0.751 85.33 11.32 .000 6 

56 
يجوز للمضارب أن يتصرف بأموال رب المال سواء ال 

بتنازل عن حق أو بإخراج صدقة أو هبة إال بإذن رب 
 المال.

4.311 0.763 86.22 11.52 .000 2 

  000. 11.640 84.62 0.736 4.231 المتوسط العام 

 :يتضح من خالل الجدول السابق

 .فقرتينعلى أن إ

لدى المصرف مذكرة تفاهم تحدد نوع المضاربة ونسب األرباح،  يوجد( "47الفقرة رقم )
" احتلت المرتبة وكذلك الضمانات، وتعد جزءًا من أي عقد الحق بين المصرف والمضارب

 %.87.11األولى بوزن  نسبي 
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ال يحق للمصرف التصرف بالضمانات إال إذا ثبت تقصير أو مخالفة ( "49الفقرة رقم )
 %.86.22" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي عقد المضاربة من جانب المضارب لشروط

 :فقرتيندني أما أ
" احتلت يحق للمصرف فسخ العقد إذا لم ي شرع المضارب في العمل( "48الفقرة رقم )

 %.84 بوزن نسبي التاسعةالمرتبة 
، ويجوز في عقد المضاربة بأخذ مبلغ مقطوع  ال يجوز أن يشترط طر ( "53الفقرة رقم )

" احتلت المرتبة األخيرة بوزن يأخذ أحد الطرفين مبلغًا زائدًا على نسبة األرباح المحددة بينهما أن
 %.74.22نسبي  

بصــيغة المضــاربة  فلســطينالتــزام المصــارف اإلســالمية العاملــة فــي الــوزن النســبي لمــدى 
تلتـزم  فلسـطينن المصـارف اإلسـالمية العاملـة فـي وهذا يعني أ ،%84.62هو  (13معيار رقم )

قبــول الفرضــية الخامســة التــي تــنص  ( وبالتــالي13)بشــكل إيجــابي بصــيغة المضــاربة معيــار رقــم 
 (.(13بصيغة المضاربة معيار رقم ) فلسطينالمصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزم)

 

مالءمة صيغة كل من: المرابحة لآلمر  مدى من خالل التحليل السابق يمكن اجمال  
في المصارف اإلسالمية العاملة في بالشراء، اإلجارة، االستصناع، المشاركة، والمضاربة 

هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية، إذ يظهر وحسب الشكل الموضح أدناه فلسطين لمعايير 
 التزامًا إيجابيًا لجميع الصيغ.

 

 
 

 تزام المصارف اإلسالمية في تطبيق أدوات التمويل واالستثمار: يلخص درجة ال(5.1شكل )

 (5.19، 5.18، 5.17، 5.16، 5.15استنادًا إلى الجداول؛ من عمل الباحث: )المصدر

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

المرابحة لألمر  االستصناع المشاركة المضاربة
 بالشراء

 االجارة

84.62% 
83.70% 

80.84% 80.47% 

75.59% 
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 :السادسةمتعلقة بالفرضية نتائج  5.7

ـــة فـــي " ـــزام المصـــارف االســـالمية العامل ـــة احصـــائية فـــي مـــدى الت توجـــد فـــروق ذات دالل
االســـالمية تعـــزى إلـــى المتغيـــرات التاليـــة: ) اســـم المصـــرف، المؤهـــل العلمـــي، بالمعـــايير  فلســـطين

 ."التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التي حصل عليها الموظف(
 أوال: اسم المصرف:

لمعرفـــة  One Way ANOVAلتحقــق مـــن صـــحة الفرضـــية تـــم اســـتخدام اختبـــار "ف" ل
 الفروق بين متغيرين محل الدراسة.

 للتحقق من صحة فرضية )توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى السم المصرف( (:5.20جدول)

مجموع  المصدر الصيغة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

المرابحة لآلمر 
 بالشراء

 21.804 3 65.413 بين المجموعات
.461 

 
 

.711 
// 
 

 47.253 41 1937.387 داخل المجموعات
  44 2002.800 المجموع

 االجارة
 37.454 3 112.361 بين المجموعات

.749 
 
 

.529 
// 
 

 50.020 41 2050.839 داخل المجموعات
  44 2163.200 المجموع

 االستصناع
 54.634 3 163.902 بين المجموعات

3.204 
 
 

.033 
* 
 

 17.051 41 699.076 داخل المجموعات
  44 862.978 المجموع

 المشاركة
 8.678 3 26.035 بين المجموعات

.916 
 
 

.442 
// 
 

 9.473 41 388.409 داخل المجموعات
  44 414.444 المجموع

 المضاربة
 13.267 3 39.801 بين المجموعات

.474 
 
 

.702 
// 
 

 27.996 41 1147.843 داخل المجموعات
  44 1187.644 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 449.963 3 1349.888 بين المجموعات
.993 

 
 

.406 
// 
 

 453.139 41 18578.690 داخل المجموعات
  44 19928.578 المجموع

 0.05// غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 



 

127 
 

نــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى يتضــح أ الســابقمــن خــالل الجــدول 
العاملـــة )المرابحـــة لآلمـــر بالشـــراء، االجـــارة، مـــدى التـــزام المصـــارف االســـالمية فـــي  0.05داللـــة 

لمتغيـر اسـم المصـرف،  بالمعـايير االسـالمية تعـزى  فلسـطيناالجمالي( في  المشاركة، المضاربة،
مــــدى التــــزام المصــــارف فــــي  0.05داللــــة نــــه يوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى وأ

لمتغيـر اسـم المصـرف،  بالمعـايير االسـالمية تعـزى  فلسـطيناالسالمية العاملـة )االستصـناع( فـي 
 لتوضيح الفروقات تم استخدام اختبار شيفية والجدول التالي يوضح ذلك.

 االستصناع:

 يوضح فروقات اسم المصرف :(5.21) جدول

 اسم المصرف
           اإلسالمي العربي 

 38.444م= 
اإلسالمي الفلسطيني         

 42.474م= 
الوطني اإلسالمي         

 39.917م= 
اإلنتاج الفلسطيني         

 37.400م= 
  اإلسالمي العربي

 38.444م= 
- 4.029* 1.472 -1.044 

 اإلسالمي الفلسطيني 
 42.474م= 

-4.029* - -2.557 -5.074 

 الوطني اإلسالمي
 39.917م=  

-1.472 2.557 - -2.517 

 اإلنتاج الفلسطيني 
 37.400م= 

1.044 5.074* 2.517 - 

 %0.05توجد فروق عند مستوى داللة  *
مــدى التــزام المصــارف االســالمية فــي  هنــاك فــروق أن  الســابق يتضــح الجــدولمــن خــالل 

ومــن خـــالل  اســم المصــرف بالمعـــايير االســالمية )االستصــناع( تعــزى إلـــى فلســطينالعاملــة فــي 
 اإلسالمي العربـيلصالح البنك الفلسطيني اإلسالمي مقارنة بالبنك نتائج اختبار شيفيه تبين انها 
 وكذلك بنك االنتاج الفلسطيني.
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 ثانيا: المؤهل العلمي:

لمعرفـــة  One Way ANOVAصـــحة الفرضـــية تـــم اســـتخدام اختبـــار "ف"  مـــنلتحقـــق 
 الفروق بين متغيرين محل الدراسة.

 للتحقق من صحة فرضية )توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى للمؤهل العلمي( (:5.22جدول)

مجموع  المصدر الصيغة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

المرابحة 
 لآلمر بالشراء

 29.821 2 59.642 بين المجموعات
.645 

 
 

.530 
// 
 

 46.266 42 1943.158 داخل المجموعات
  44 2002.800 المجموع

 االجارة
 32.582 2 65.164 بين المجموعات

.652 
 
 

.526 
// 
 

 49.953 42 2098.036 داخل المجموعات
  44 2163.200 المجموع

 االستصناع
 5.984 2 11.969 بين المجموعات

.295 
 
 

.746 
// 
 

 20.262 42 851.009 داخل المجموعات
  44 862.978 المجموع

 المشاركة
 022. 2 044. بين المجموعات

.002 
 
 

.998 
// 
 

 9.867 42 414.401 داخل المجموعات
  44 414.444 المجموع

 المضاربة
 9.876 2 19.753 بين المجموعات

.355 
 
 

.703 
// 
 

 27.807 42 1167.892 داخل المجموعات
  44 1187.644 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 246.775 2 493.551 بين المجموعات
.533 

 
 

.591 
// 
 

 462.739 42 19435.027 داخل المجموعات
  44 19928.578 المجموع

 0.05// غير دالة عند   0.05*دالة عند  0.01**دالة عند 

نــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى يتضــح أ الســابقمــن خــالل الجــدول 
االســـالمية العاملـــة )المرابحـــة لآلمـــر بالشـــراء، االجـــارة،  مـــدى التـــزام المصـــارففـــي  0.05داللـــة 

لمتغيــر  بالمعــايير االســالمية تعــزى  االجمــالي( فــي فلســطين مشــاركة، المضــاربة،ال االستصــناع،
 المؤهل العلمي.
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 ثالثا: التخصص:

لمعرفـــة  One Way ANOVAلتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــية تـــم اســـتخدام اختبـــار "ف" 
 الفروق بين متغيرين محل الدراسة.

 للتحقق من صحة فرضية )توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى للتخصص( (:5.23جدول)

مجموع  المصدر الصيغة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

المرابحة 
 لآلمر بالشراء

 37.225 4 148.898 بين المجموعات
.803 

 
 

.530 
// 
 

 46.348 40 1853.902 داخل المجموعات
  44 2002.800 المجموع

 االجارة
 25.675 4 102.700 بين المجموعات

.498 
 
 

.737 
 
// 

 51.513 40 2060.500 داخل المجموعات
  44 2163.200 المجموع

 االستصناع
 20.690 4 82.762 بين المجموعات

1.061 
 
 

.389 
// 
 

 19.505 40 780.216 داخل المجموعات
  44 862.978 المجموع

 المشاركة
 7.800 4 31.201 بين المجموعات

.814 
 
 

.524 
// 
 

 9.581 40 383.244 داخل المجموعات
  44 414.444 المجموع

 المضاربة
 28.487 4 113.948 بين المجموعات

1.061 
 
 

.388 
// 
 

 26.842 40 1073.696 داخل المجموعات
  44 1187.644 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 413.881 4 1655.523 بين المجموعات
.906 

 
 

.470 
// 
 

 456.826 40 18273.055 داخل المجموعات
  44 19928.578 المجموع

 0.05// غير دالة عند   0.05*دالة عند   0.01**دالة عند 

نــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى مــن خــالل الجــدول الســابق يتضــح أ
العاملـــة )المرابحـــة لآلمـــر بالشـــراء، االجـــارة، مـــدى التـــزام المصـــارف االســـالمية فـــي  0.05داللـــة 

لمتغيــر  االســالمية تعــزى بالمعــايير  فلســطيناالجمــالي( فــي  االستصــناع، المشــاركة، المضــاربة،
 التخصص.
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 : المسمى الوظيفي:رابعاا 

لمعرفـــة  One Way ANOVAالفرضـــية تـــم اســـتخدام اختبـــار "ف"  صـــحةلتحقـــق مـــن 
 الفروق بين متغيرين محل الدراسة.

 : للتحقق من صحة فرضية )توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى للمسمى الوظيفي((5.24جدول)

مجموع  المصدر الصيغة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

المرابحة 
 لآلمر بالشراء

 2.067 2 4.133 بين المجموعات
.043 

 
 

.958 
// 
 

 47.587 42 1998.667 داخل المجموعات
  44 2002.800 المجموع

 االجارة
 3.249 2 6.498 بين المجموعات

.063 
 
 

.939 
// 
 

 51.350 42 2156.702 المجموعات داخل
  44 2163.200 المجموع

 االستصناع
 29.044 2 58.088 بين المجموعات

1.516 
 
 

.231 
// 
 

 19.164 42 804.890 داخل المجموعات
  44 862.978 المجموع

 المشاركة
 6.451 2 12.903 بين المجموعات

.675 
 
 

.515 
// 
 

 9.561 42 401.542 داخل المجموعات
  44 414.444 المجموع

 المضاربة
 10.699 2 21.397 بين المجموعات

.385 
 
 

.683 
 
// 

 27.768 42 1166.247 داخل المجموعات
  44 1187.644 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 161.447 2 322.893 بين المجموعات
.346 

 
 

.710 
// 
 

 466.802 42 19605.685 داخل المجموعات
  44 19928.578 المجموع

 0.05// غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

نــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى مــن خــالل الجــدول الســابق يتضــح أ
االســـالمية العاملـــة )المرابحـــة لآلمـــر بالشـــراء، االجـــارة،  مـــدى التـــزام المصـــارففـــي  0.05داللـــة 

لمتغيــر  بالمعــايير االســالمية تعــزى  فلســطيناالجمــالي( فــي  االستصــناع، المشــاركة، المضــاربة،
 المسمى الوظيفي.
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 : سنوات الخبرة:خامساا 

لمعرفـــة  One Way ANOVAالفرضـــية تـــم اســـتخدام اختبـــار "ف"  صـــحةلتحقـــق مـــن 
 رين محل الدراسة.الفروق بين متغي

 للتحقق من صحة فرضية )توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لسنوات الخبرة( (:5.25جدول)

مجموع  المصدر الصيغة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

المرابحة 
 لآلمر بالشراء

 9.303 3 27.910 بين المجموعات
.193 

 
 

.900 
// 
 

 48.168 41 1974.890 داخل المجموعات
  44 2002.800 المجموع

 االجارة
 36.090 3 108.271 بين المجموعات

.720 
 
 

.546 
// 
 

 50.120 41 2054.929 داخل المجموعات
  44 2163.200 المجموع

 االستصناع
 6.485 3 19.454 بين المجموعات

.315 
 
 

.814 
// 
 

 20.574 41 843.524 داخل المجموعات
  44 862.978 المجموع

 المشاركة
 4.085 3 12.254 بين المجموعات

.416 
 
 

.742 
// 
 

 9.810 41 402.190 داخل المجموعات
  44 414.444 المجموع

 المضاربة
 11.718 3 35.154 بين المجموعات

.417 
 
 

.742 
// 
 

 28.110 41 1152.490 داخل المجموعات
  44 1187.644 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 16.804 3 50.411 بين المجموعات
.035 

 
 

.991 
// 
 

 484.833 41 19878.167 داخل المجموعات
  44 19928.578 المجموع

 0.05// غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

نــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الســابق يتضــح أ الجــدولمــن خــالل 
االســـالمية العاملـــة )المرابحـــة لآلمـــر بالشـــراء، االجـــارة،  مـــدى التـــزام المصـــارففـــي  0.05داللـــة 

لمتغيــر  بالمعــايير االســالمية تعــزى  فلســطيناالجمــالي( فــي  االستصــناع، المشــاركة، المضــاربة،
 سنوات الخبرة.

 



 

132 
 

عليها والتي تتعلق بالصيرفة اإلسالمية أو االقتصاد  عدد الدورات التي حصلت: سادساا 
 اإلسالمي:

لمعرفـــة  One Way ANOVAمـــن صـــحة الفرضـــية تـــم اســـتخدام اختبـــار "ف"  لتحقـــق
 الفروق بين متغيرين محل الدراسة.

للتحقق من صحة فرضية )توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لعدد الدورات التي حصل عليها  (:5.26جدول)
 لمصرف(موظف ا

مجموع  المصدر الصيغة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

المرابحة لآلمر 
 بالشراء

 16.265 2 32.531 بين المجموعات
.347 

 
 

.709 
// 
 

 46.911 42 1970.269 داخل المجموعات
  44 2002.800 المجموع

 االجارة
 46.295 2 92.589 بين المجموعات

.939 
 
 

.399 
// 
 

 49.300 42 2070.611 داخل المجموعات
  44 2163.200 المجموع

 االستصناع
 24.059 2 48.117 بين المجموعات

1.240 
 
 

.300 
// 
 

 19.401 42 814.861 داخل المجموعات
  44 862.978 المجموع

 المشاركة
 9.323 2 18.646 بين المجموعات

.989 
 
 

.380 
// 
 

 9.424 42 395.798 داخل المجموعات
  44 414.444 المجموع

 المضاربة
 11.094 2 22.188 بين المجموعات

.400 
 
 

.673 
// 
 

 27.749 42 1165.457 داخل المجموعات
  44 1187.644 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 89.291 2 178.583 بين المجموعات
.190 

 
 

.828 
// 
 

 470.238 42 19749.995 داخل المجموعات
  44 19928.578 المجموع

 0.05// غير دالة عند    0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 
نــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى مــن خــالل الجــدول الســابق يتضــح أ

مـــر بالشـــراء، االجـــارة، االســـالمية العاملـــة )المرابحـــة لآل فـــي مـــدى التـــزام المصـــارف 0.05داللـــة 
بالمعــايير االســالمية تعــزى لمتغيــر  فلســطيناالجمــالي( فــي  االستصــناع، المشــاركة، المضــاربة،

 عدد الدورات التي حصلت عليها والتي تتعلق بالصيرفة اإلسالمية أو االقتصاد اإلسالمي.
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 ة الميدانية والتطبيقية:التعليق العام من خالل البحث والدراس 5.9

 ما توصل له الباحث مقارنة بالدراسات السابقة.

مع دراسة  فلسطينالعاملة في  اإلسالميةبالتزام المصارف  أظهرت الدراسة توافقًا واضحاً 
وذلك في مـدى امتثـال المصـارف اإلسـالمية فـي بنجـاالديش لمعـايير  (Sakib, 2015) :كل من

 (Shatnawi & Al-bataineh, 2013)هيئـة المحاسـبة والمراجعـة اإلسـالمية. وأيضـًا دراسـة 
 التي تؤكد التزام المصرف اإلسالمي األردني بالمعايير الصادرة عن الهيئة.

مقارنـــة بصـــيغة  األخـــرى  مارهنـــاك تـــدني فـــي نســـبة التعامـــل مـــع صـــيغ التمويـــل واالســـتث
( و دراسـة 2016)حلـس و األسـطل، كـل مـن:  دراسـةالمرابحة لآلمر بالشراء، هذا مـا جـاءت بـه 

، وأضــاف مشــتهى أن نســبة التنــافس بــين المصــارف اإلســالمية أقــل منهــا فــي (2011)مشــتهى، 
 %.30البنوك التقليدية. وقد توصل الباحث إلى تلك النسبة وهي 

يمكـن االسـتنباط مــن خـالل الدراســة تخـوف المصـارف اإلســالمية مـن التعامــل فـي صــيغ 
ل حوكمة يحـدد سـلوكيات وأخـالق التعامـ دليلغير المرابحة لآلمر بالشراء، يرجع إلى عدم وجود 

( 2014ي األعمـــال الماليـــة، وهـــذا األمــــر تـــم ذكـــره فـــي دراســــة كـــل مـــن: )ســـالمة و دراغمــــة، فـــ
عو األخيــرة إلــى العمــل علــى إمكانيــة إدارة المخــاطر اإلئتمانيــة وخفــض ، وتــد(2005و)الخالــدي، 

 نسبة الديون في األصول.

ـــل واالســـتثمار  ـــوعي لـــدى العمـــالء حـــول أدوات التموي ـــادة ال أوصـــى الباحـــث بضـــرورة زي
. كما أوصى الباحث بضرورة تعيين (2013ي، وهذا ما جاءت به دراسة )عبد و محمد، اإلسالم

داريــة، وماليــة، وتســويقية فــي مجــال العمــل المصــرفي متخصصــين ومهنيــين ذ و كفــاءة شــرعية، وا 
 .(2008)رجب، و (2005)حلس و مقداد، وهذا أكدته دراسة كل من: لجذب العمالء 

يرى الباحث ضرورة االهتمام بالسمعة وجودة الخدمـة مـن أجـل اقنـاع جمهـور المـواطنين 
بـأن  (Dusuki & Abdullah, 2007)سـة أكدتـه دراباالقبال على المصارف اإلسالمية، وهـذا 

 العمالء الماليزيون يفضلون المصارف اإلسالمية عن التقليدية.
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إن سياسة المصارف اإلسالمية وكما جاء في رساالتها وأهدافها، وحسب ما توصـل إليـه 
وأنهـــا تلتـــزم بمـــا يصـــدر عـــن هيئـــة المحاســـبة تحـــرم التعامـــل بالربـــا بشـــكل مطلـــق،  الباحـــث بأنهـــا

فـي  (Chong & Liu, 2009)فقـد جـاء عكـس ذلـك فـي دراسـة كـل مـن: عـة اإلسـالمية. والمراج
ماليزيا أن جزء ضئيل من التمويل اإلسـالمي يطبـق مفهـوم المشـاركة بـالربح والخسـارة، وأن جـزًءا 

 كبيرًا من الودائع اإلسالمية ال تخلو من الربا مثل البنوك التقليدية.

النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسـة فـي سيتم عرض أهم و التحليل  بهذا ينتهي
 الفصل السادس.
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 المقدمة: 6.1
ـــائج التـــي توصـــل لهـــا مـــن خـــالل الدراســـة  الفصـــلفـــي هـــذا  يســـتعرض الباحـــث أهـــم النت

أهــــم التوصــــيات التــــي يراهــــا فاعلــــة مــــن أجــــل أن تأخــــذ المصــــارف  وتقــــديمالميدانيــــة والتطبيقيــــة 
اإلسالمية دورها فـي المسـاهمة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فـي التنميـة المجتمعيـة بشـكل عـام، 

 وأن تلبي رغبات العمالء بشكل خاص.
 

 النتائج التي توصل لها الباحث وتم تفصيلها خالل البحث.

بتطبيق صيغ التمويل االستثماري بما يوافق  فلسطينفي  م المصارف اإلسالمية( يوضح نسبة التزا6.1جدول )
 معايير هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية

 مستوى الداللة قيمة اختبار "ت" درجة االلتزام اسم الصيغة م.
 0.001 8.18 %80.47 المرابحة لألمر بالشراء  .1
 0.000 11.64 %84.62 المضاربة  .2
 0.000 10.69 %83.70 المشاركة  .3
 0.000 9.02 %80.84 االستصناع  .4
 0.003 6.52 %75.59 االجارة  .5
   %81.04 المتوسط العام 

 

 (استنادًا لما جاء من تحليل في الفصل الخامس إعداد الباحث)المصدر: 

يتضــح مــن خــالل الجــدول ومــع القبــول العــام لجميــع الفرضــيات محــل الدراســة، أنــه يوجــد 

حسـب المعـايير  التزام المصارف اإلسالمية بتطبيق صيغ التمويل واالسـتثمار بنسبةهناك تفاوت 

. ويظهــر مــن خــالل الجــدول أعــاله أن نســبة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة اإلســالمية

( هو أدنى تلك النسب، يليها مباشرة معيـار المرابحـة لآلمـر 9االجارة رقم ) معيارااللتزام بتطبيق 

(، ثــم بــاقي صــيغ التمويــل االســتثماري. وهــذا يعنــي أنــه يوجــد عــدم تطبيــق حقيقــي 8م )بالشــراء رقــ
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كامل بما يخص تلك المعايير وخاصة االجارة والمرابحة لآلمر بالشراء إذ تحتل هاتان الصيغتان 

 .فلسطينأكثر الصيغ التي تتعامل بها المصارف اإلسالمية في 

ذات داللة احصائية في التـزام المصـارف  عام عدم وجود فروق  بشكلكما تظهر النتائج 

اإلسالمية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات اإلسـالمية الماليـة تعـزى إلـى المتغيـرات: 

اســم المصــرف، والمؤهــل العلمــي، والتخصــص، والمســمى الــوظيفي، وعــدد ســنوات الخبــرة، وعــدد 

 فة واالقتصاد اإلسالمي.الدورات التي حصل عليها موظف المصرف والتي تختص بالصير 

وهـــذا يـــدلل علـــى أن جميـــع أفـــراد العينـــة يتبعـــون السياســـة العامـــة التـــي تحكـــم المصـــارف 

 اإلسالمية والمتفقة تمامًا مع الشريعة اإلسالمية.
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 :النتـــائج 6.2
 توصل الباحث إلى النتائج التالية:

قبول جميع فرضيات الدراسة التي تؤكد التزام المصارف اإلسالمية بمعايير هيئة  -1

المحاسبة والمراجعة اإلسالمية في كل من صيغ: المرابحة لآلمر بالشراء، واالجارة، 

 المضاربة.و المشاركة، و االستصناع، و 

 فلسطين بسياسة واحدة ومتفقة مع الشريعةالمصارف اإلسالمية العاملة في  تلتزم -2

لذلك لم تظهر أي فروق ذات داللة في تطبيقها لصيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية 

احصائية تعزى إلى: اسم المصرف، المؤهل العلمي، التخصص، المسمى الوظيفي، 

 سنوات الخبرة، عدد الدورات التي حصل عليها موظف المصرف.

سالمية العاملة في نسبة التعامل بصيغة المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإل -3

 %.8%. بالمقابل تحتل صيغ التمويل واالستثمار األخرى نسبة 92هي  فلسطين

فلسطين عامة صيغ التمويل واالستثمار الفاعلة في المصارف اإلسالمية العاملة في  -4

حسب ترتيب حجم االستثمار فيها هي: المرابحة لآلمر بالشراء،  غزة خاصة ومحافظات

 الستصناع، المشاركة، المساومة.االجارة، المضاربة، ا
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 توصيات:ال 6.3
 بما يلي: فإن الباحث يوصينتائج الدراسة  في ضوء

 هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالميةما يصدر عن  تعزيز العمل المصرفي اإلسالمي بكل -1

 مة.انت شرعية، محاسبية، أخالقية، حوكمن معايير سواء ك

على مستوى الوطن  سياسة موحدة في كافة أفرعهااتباع حرص المصارف اإلسالمية على  -2

 متفقة تمامًا مع الشريعة اإلسالمية.

 .المضاربة، المشاركة، االجارة، االستصناعضرورة تفعيل باقي صيغ التمويل اإلسالمي،  -3

تطوير وتعزيز الكادر المصرفي اإلسالمي من أجل أن يكتسب القدرة والكفاءة الالزمة  -4

لمنتجات والمشاريع التي تجذب العمالء وأصحاب رؤوس األموال لتسويق وصنع البرامج وا

 لجميع صيغ التمويل واالستثمار وفي جميع القطاعات االنتاجية.
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 دراسات مقترحة : 6.4

بالمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة في فلسطين مدى التزام المصارف اإلسالمية  -1

 المحاسبة والمراجعة اإلسالمية.

 في بعضمؤثرة  نشطة إنشاء حركة اقتصادية علىالمصارف اإلسالمية  قدرةمدى  -2

 القطاعات االنتاجية.

 واالستثمار في المصارف اإلسالمية في فلسطين.معوقات استخدام صيغ التمويل  -3

 الشرعية في ضبط ورقابة المعامالت المالية في المصارف اإلسالمية. الرقابةدور هيئات  -4

ة في التحكم بإدارة المخاطر االئتمانية وفقًا للشريعة مدى قدرة المصارف اإلسالمي -5

 اإلسالمية.

  دراسة األسباب الحقيقية الهتمام المصارف اإلسالمية بالمرابحة لآلمر بالشراء. -6
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 .أوالا: المراجع العربية

. 15مجلد  -التجديد الزكاة وتطبيقاتها في بيت المال بماليزيا.استثمار أموال م(. 2011أوانج، عبد الباري. )
 .29العدد 

( على العرض واالفصاح في IAS/IFRSآثار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية)م(. 2013تومي، بدرة بن. )
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 جامعة سطيف.
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 اإلسالمية.
 )المجلد األولى(. إربد: عالم الكتب الحديثة. البنوك اإلسالميةم(. 2006خلف، حسن فليح. )

إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف م(. 2006دماغ، زياد جالل. )ال
 غزة: الجامعة اإلسالمية. اإلسالمية.

 )المجلد الثانية(. عمان. إدارة العمليات المصرفيةم(. 2003راوي، خالد وهيب. )ال
مدى التزام المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمعيار اإلفصاح عن م(. 2008رجب، ماجد تحسين. )
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(. معايير الشفافية في الفقه اإلسالمي وأثرها في م2014سالمة، محمد خلف، و سامي سعيد دراغمة. )يونيو, 

 .507-475 ص، 2, ع 22مجلة الجامعة اإلسالمة بغزة، م الوقاية من األزمات االقتصادية. 
 )المجلد األولى(. عمان: دار المسيرة. أسس العمليات المصرفية اإلسالميةم(. 2013سمحان، حسين محمد. )
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)المجلد األولى(. بيروت: مركز  مدخل إلى إصول التمويل اإلسالميم(. 2013سويلم، سامي بن إبراهيم. )ال

 نماء للبحوث والدراسات.
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رسالة  مدى نجاعة البنوك اإلسالمية وتغلغلها في االقصاد الفلسطيني.م(. 2011شحادة، موسى محمد. )
 دكتوراة، هولندا.

)المجلد األولى(. القاهرة: دار  مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالميةم(. 1990وي، محمد صالح. )صاال
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 )المجلد األولى(. فلسطين: الجامعة اإلسالمية. مقدمة في إدارة المصارفم(. 2002عاشور، يوسف حسين. )
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)المجلد  البنوك اإلسالمية: أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفيةم(. 2008عجلوني، محمد محمود. )ال
 األولى(. عمان: دار المسيرة.

ار (. عمان: د1)المجلد  إدارة المصارف اإلسالميةم(. 2010عقل، سعيد جمعة. ) ، وعريقات، حربي محمد
 وائل.

 غزة. مفاهيم االستثمار، التمويل التقليدي، التمويل اإلسالمي.م(. 2014عليان، إبراهيم خليل. )
 Sciences واقع وتحديات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية.م(. 2014عمارة، نوال بن. )
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  الجوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية.م(. 2007لخضر، شعاشعية. )
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 غزة. .2008-1996فلسطين: الفترة ما بين 

 غزة: الجامعة اإلسالمية. الضوابط الشرعية الستثمار األموال.م(. 2005مقداد، زياد إبراهيم. )
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 للو.
أخبار اليوم،  خواطر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي حول القرآن الكريم.م(. 1991شم، أحمد عمر. )ها

 إدارة الكتب والمكتبات.
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من:
idhttp://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&

47&Itemid=13-32-08-13-07-20&catid=82:2009-54-08-13-07-=528:2009. 
, 05 20. تاريخ االطالع م(. مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية2016.)حسام الدين عفانة

 :. من2016

http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_3403.html
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 المالحق
  



 

 

 االستبانة (1ملحق رقم )
 

 
 
 
 

 السيدات والسادة/ موظفو المصرف اإلسالمي ،،،
 عليكم ورحمة للا وبركاته ،،، السالم

 الموضوع / استبيان بحث علمي

بداية نرجو أن تكونوا في أحسن وأفضل حال؛ ونتمنى من سيادتكم المساعدة في 
 :المعنون بـإنجاز البحث 

 في المصارف اإلسالمية واالستثمار " مدى مالءمة عمليات التمويل
 لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية " 

 (فلسطينتطبيقية على المصارف اإلسالمية العاملة في ميدانية )دراسة 
رائكم من خالل اإلجابة على آكم ضمن عينة البحث من أجل إعطاء تشرفنا باختيار قد 

 البحث. إلنجاز واألثر أسئلة االستبيان المعدة لما في إجاباتكم بالغ األهمية

ننا إذ ننظر إلى الجهد والوقت الذي تقضونه في االطالع على االستبيان  ال  وأنكموا 
، نؤكد لكم أن األسئلةتبخلون بخبرتكم ورؤيتكم من واقع عملكم ومنصبكم باإلجابة على 

 هذا االستبيان لغرض البحث العلمي فقط ونعدكم بالحفاظ على سرية البيانات المدرجة.

 

 .( أمام درجة اتفاقك مع السؤالننوه إلى أن طريقة اإلجابة تكون بوضع عالمة )
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
 

 الباحث/ محمد أحمد جابر جودة
 0595595400جوال رقم/ 

 عمـــادة الدراسات العليا

 كليــــــــة التجـــــــــــارة

 قسم المحاسبة والتمويل
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 أسئلة االستبانة.
  القسم األول: معلومات خاصة بالُمستجيب. 
 االجابة اسم المصرف الذي تعمل به.  .1
  البنك اإلسالمي العربي.  . أ
  البنك اإلسالمي الفلسطيني.  . ب
  النبك الوطني اإلسالمي.  . ت
  بنك اإلنتاج الفلسطيني.  . ث
 االجابة المؤهل العلمي.  .2
  دبلوم  . أ
  بكالوريوس  . ب
  ماجستير فأعلى  . ت
 االجابة التخصص  .3
  محاسبة  . أ
  علوم مالية ومصرفية  . ب
  اقتصاد  . ت
  إدارة  . ث
 ................ اذكرهاأخرى   . ج
 االجابة المسمى الوظيفي  .4
  رئيس قسم التمويل  . أ
  مساعد رئيس قسم التمويل  . ب
  موظف تمويل  . ت
 االجابة عدد سنوات الخبرة  .5
  سنوات. 5أقل من   . أ
  سنوات. 10سنوات إلى أقل من  5من   . ب
  سنة. 15سنوات إلى أقل من  10من   . ت
  سنة فأكثر. 15  . ث
التي حصلت عليها والتي تتعلق بالصيرفة اإلسالمية أو االقتصاد عدد الدورات   .6

 اإلسالمي.
 االجابة

  دورات. 3إلى  1من   . أ
  دورات. 7إلى  4من   . ب
  دورات فأكثر. 8  . ت
  ال يوجد.  . ث
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.أسئلة البحث: الثانيالقسم 

 بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. فلسطينتلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في 

 (. 8المرابحة لآلمر بالشراء ) معيار رقم  أ.

موافق 
بدرجة 
كبير 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 

 كبيرة جداا 
يقوم المصرف بشراء السلعة بناء على وعد بالشراء مقدم من    .1

 العميل ما دام ذلك متفقًا مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.
     

      يوجد لدى المصرف تعهد خاص يلزم العميل بالشراء.  .2
يعمل المصرف على عدم التعامل بالمرابحة في أصناف الذهب   .3

 والفضة والعمالت أو الصكوك.
     

ال يجوز للمصرف أن يجدد المرابحة على نفس السلعة، أي  بيع   .4
 السلعة على أكثر من شخص فيؤدي لبيع ماال يملك.

     

يعمل المصرف على التوافق في صيغة عقد المرابحة قبل توقيعه   .5
 مع العميل بحيث يكون مرضيًا للطرفين.

     

عالقة المصرف العالقة بين المصرف والبائع عالقة مستقلة عن   .6
 بالعميل اآلمر بالشراء، وال يوجد ارتباط بين العميل والبائع.

     

ال يأخذ المصرف عمولة على استالم طلب التمويل من العميل   .7
 أو أي مبالغ على تسهيالت المرابحة.

     

ال يجوز للمصرف حجز كامل هامش الجدية عند تراجع العميل   .8
 اآلمر بالشراء عن الشراء.

     

يقوم المصرف بتحمل مسؤولية أي عيوب في السلعة تم اكتشافها   .9
 أو وقعت بعد تسليمها للعميل.

     

يتحمل المصرف أي أضرار تلحق بالسلعة ما لم تصل العميل   .10
 ويتسلمها استالمًا فعليًا.

     

يتسلم المصرف مبلغًا من العميل كعربون بعد تقديم وعد بالشراء   .11
 للمصرف.

     

يكون المصرف مالكًا للسلعة محل البيع ملكًا حقيقيًا في جميع   .12
 األحوال.

     

إذا رفض العميل قبول السلعة بعد توقيع الوعد بالشراء ال يلزمه   .13
 المصرف بالشراء.

     

يقوم المصرف ببيان سعر السلعة األساسي للعميل وأي تكاليف   .14
 العميل.اضافية عليها وكذلك هامش الربح المراد من 

     

يقوم المصرف برهن السلعة رهنًا ائتمانيًا دون حيازة الشيء   .15
 المرهون لضمان تسديد باقي األقساط.
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في حالة الرهن االئتماني، عند مماطلة العميل وعدم السداد يقوم   .16
المصرف ببيع السلعة محل العقد ويعيد للعميل ما دفعه من 

 أقساط.

     

زيادة من العميل في حالة تعسره وتأخره  ال يأخذ المصرف أي  .17
 عن السداد.

     

 (. 9االجارة ) معيار رقم  ب.

موافق 
بدرجة 
كبير 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 

 كبيرة جداا 
عادة يمتلك المصرف العين المؤجرة ملكًا فعليًا يؤكد حرية   .18

 بها.التصرف 
     

بحيث  -المستأجر–يقوم المصرف بإبرام عقد بينه وبين العميل   .19
 يكون عقدًا م رضيًا للطرفين.

     

في حالة عدم ملكية المصرف للعين يقوم بأخذ ضمان من   .20
العميل ليثبت جديته، فإذا تراجع العميل يتحمل ما نتج عن ذلك 

 بمقدار الخسارة أو الضرر.

     

العميل والمصرف بشراء المؤجر، على أن  يجوز أن يتشارك  .21
يستأجر العميل حصة المصرف ويدفع له األجرة بمقدار حصة 

 المصرف.

     

يجوز للمصرف أن يأخذ عربونًا، فإذا تم العقد يتم احتسابه من   .22
ن لم ينفذ العقد يخصم من العربون مقدار ما نتج  قيمة األجرة، وا 

 من ضرر أو خسارة فقط.

     

المصرف الصيانة التي تبقي على حياة العين المؤجرة، يتحمل   .23
 كما يتحمل المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية للعين.

     

يقوم المصرف بأخذ ضمانات كالرهن والكفالة، لمقابلة أي تعد  أو   .24
 تقصير من المستأجر.

     

يسري العقد بعد قيام المصرف بتسليم العين المؤجرة للمستأجر   .25
 لالنتفاع بها.

     

يقوم المصرف بالزام المستأجر بمبلغ مالي اضافي يصرف في   .26
وجه الخير وليس للمصرف حق فيه، إذا تخلف المستأجر عن 

 السداد وكان مماطاًل.

     

يمكن للمصرف أن يبيع العين المؤجرة إلى الغير وتنتقل بذلك   .27
 للغير، وعلى المستأجر االلتزام باألجرة للمالك الجديد.  ملكيتها

     

يتم فسخ العقد بين الطرفين بناًء على التراضي بينهما وفق شروط   .28
 العقد، وال يحق لطرف فسخ العقد بمفرده إال بعذر طارئ.
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يقوم المصرف بتحمل عقبات أي خلل أو هالك للعين   .29
المستأجر بقيمة الضرر المؤجرة، وبالتالي يتم تعويض 

 الواقع عليه.

     

في االجارة المنتهية بالتمليك، يكون هناك وعد من المؤجر   .30
للمستأجر ببيعه العين بثمن رمزي أو كهبة إذا التزم المستأجر 
بتسديد األقساط وتصبح العين ملكًا للمستأجر، مع مراعاة عدم 

 ذكر ذلك في عقد االجارة.
 

     

 (. 11معيار رقم االستصناع )  ت.

موافق 
بدرجة 
كبير 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 

 كبيرة جداا 
 -المصرف و المستصنع–يتم إبرام عقد االستصناع بين الطرفين   .31

 سواء قبل أو بعد التنفيذ.
     

االستصناع إن لم يكن ال يجوز للمصرف أن يقوم بتمويل أداة   .32
 هو طرفًا في عقد االستصناع.

     

يحرص المصرف على عدم وجود عالقة شراكة تربط الصانع   .33
 بالشخص المستصنع وذلك منعًا لحيل التواطئ والتمويل الربوي.

     

يجب أن يذكر عقد االستصناع العين التي ستصنع بالمواصفات   .34
 أصاًل.المطلوبة، وال يجوز ذكر عين موجودة 

     

وكذلك تاريخ  -المراد صناعتها–يقوم الطرفين بتحديد سعر العين   .35
 تسليمها في عقد االستصناع.

     

      ال يجوز تحديد الثمن بالتكلفة ثم إضافة زيادة معلومة كربح.  .36
يمكن دفع ثمن االستصناع إما دفعة واحدة أو بأقساط أو نسبة   .37

 على أساس االنجاز.
     

أن يكون بين الطرفين عربوٌن على أن يكون  جزًءا من يجوز   .38
الثمن المستصنع، أو رهنًا ضامنًا للحقوق يخصم من مقدار 

 الضرر الواقع.

     

ال يجوز بيع المصنوع إال إذا صار في ملك المستصنع حكمًا أو   .39
 ملكًا.

     

في حالة االستصناع الموازي يكون هناك عقدان منفصالن األول   .40
 باالستصناع، والثاني خاص ببيع المصنوع.خاص 
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 (. 12المشاركة ) معيار رقم  ث.

موافق 
بدرجة 
كبير 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 

 كبيرة جداا 
يحرص المصرف على أن تكون الشراكة مع المتعاملين في أوجه   .41

 شرعًا، وبوجود رقابة شرعية. الحالل ومقبولة
     

تخضع الشراكة في المصرف إلى توزيع الربح والخسارة حسب   .42
حصة كل شريك، أو بتحديد نسبة شائعة من األرباح لكل طرف 

 حسب االتفاق بينهما.

     

إذا كان المصرف يقوم بإدارة الشراكة وهو طرٌف فيها يتم زيادة   .43
 ذلك أجرًا.حصته من األرباح وال يأخذ على 

     

يحق للمصرف طلب ضمان من الشركاء لمواجهة التعدي   .44
 والتقصير ومخالفة الشروط.

     

يسمح المصرف بتوزيع الربح تحت الحساب على أن يتم إجراء   .45
 تسوية الحقة عند ثبات الربح الحقيقي.

     

في المشاركة المتناقصة يتم التعهد بالوعد من أحد األطراف   .46
 اآلخر تدريجيًا في الشركة. بشراء حصة

     

 (. 13المضاربة ) معيار رقم  ج.

موافق 
بدرجة 
كبير 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 

 كبيرة جداا 
يوجد لدى المصرف مذكرة تفاهم تحدد نوع المضاربة ونسب   .47

جزءًا من أي عقد الحق بين األرباح، وكذلك الضمانات، وتعد 
 المصرف والمضارب.

     

      يحق للمصرف فسخ العقد إذا لم ي شرع المضارب في العمل.  .48
ال يحق للمصرف التصرف بالضمانات إال إذا ثبت تقصير أو   .49

 مخالفة من جانب المضارب لشروط عقد المضاربة.
     

ذا   .50 كان من يعمل المصرف على تحديد رأس مال المضارب، وا 
 العروض يتم تقيمها نقدًا بحيث يكون التحديد نافيًا ألي جهالة.

     

يلتزم المصرف بتسليم المبلغ المضارب فيه إلى المضارب من   .51
 أجل مباشرة العمل.

     

يحدد المصرف نسبة الربح بين الطرفين على أن يكون نسبة   .52
 مشاعة من الربح وليس من رأس المال.

     

،  ال يجوز أن  .53 يشترط طرفي عقد المضاربة بأخذ مبلغ مقطوع 
ويجوز أن يأخذ أحد الطرفين مبلغًا زائدًا على نسبة األرباح 

 المحددة بينهما.
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 أتقدم لكم جبزيل الشكر حلسن تعاونكم،،،

  

يكون توزيع الربح بين الطرفين فقط بعد سالمة رأس المال، سواء   .54
 كان ذلك عند بيع الموجودات أو تقويمها بالقيمة العادلة.

     

المضاربة بعد دراسة معمقة للمشروع من حيث جهة  يتم إبرام عقد  .55
 االستثمار، ومعرفة المخاطر، وقدرة المضارب على تحقيق الربح.

     

ال يجوز للمضارب أن يتصرف بأموال رب المال سواء بتنازل   .56
 عن حق أو بإخراج صدقة أو هبة إال بإذن رب المال.
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 محكمين االستبانة قائمة بأسماء:  (2ملحق )
 

 
 



 م. االسم التخصص

  .1 أ.د. علي عبد للا شاهين أستاذ المحاسبة في كلية التجارة الجامعة اإلسالمية 

  .2 أ.د. حمدي شحدة زعرب نائب عميد كلية التجارة الجامعة اإلسالمية

  .3 الشرفا طهد. ياسر عبد  كلية التجارة  –المحاضر في قسم إدارة األعمال 


