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 آية قرآنية 

 

 قال تعالى:

الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه " 
ِلكَ  ۚ  الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ   الرِّبَا ِمْثلُ  اْلبَ ْيعُ  ِإنََّما قَاُلوا بِأَن َُّهمْ  ذََٰ

ِه رَّبِّ  مِّن َمْوِعَظة   َجاَءهُ  َفَمن ۚ   الرِّبَا َوَحرَّمَ  اْلبَ ْيعَ  للَّهُ ا َوَأَحلَّ  ۚ  
 فَُأولََِٰئكَ  َعادَ  َوَمنْ  ۚ  فَانتَ َهىَٰ فَ َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه 

 (572) َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  ۚ   النَّارِ  َأْصَحابُ 
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 اإلهداء

 .ن الحبيب المحاصر المكلوم المظلوم حتى من ذوي القربى وبني جلدتناإلى فلسطين الوط

رى ال وطن فن الوا ش هادن ونلن ا   زن  إلى الشهداء األكرم منا جميعا الذين سطروا بدمائهم الزكية ث 
لى روح الشيد المرحوم بإذن اهلل تعالى "  ماد الدين محمد شبانة" رحمه اهلل  .وا 

ثغ  ور ال  وطن ال  ذين ن  ذروا  رواحه  م  رزيص  ة هلل و  زال  وا  ل  ى  إل  ى المجاه  دين الم  رابطين  ل  ى
 .و لى ر سهم كتائب الشهيد  ز الدين القسام  داء اهلل ااهرونألالثغور و 

  .إلى األسرى القابعين زلف القضبان والذي بإرادتهم و زيمتهم سينكسر القيد بإذنه تعالى

 .وجوديالسبب في  اي سبيل إسعادي وكانإلى والداي الغوالي اللذان بذلوا الغالي والرزيص ف

  .إلى زوجتي الغالية التي صبرت معي و آزرتني وكانت زير سند لي

وال ذي م ا ك ان ه ذا العم ل إ   ل ى  " سمر وامر" و ابنتاي الحبيبتين  " جمال" إلى ابني الحبيب 
 .حسابهم وحساب  وااتهم

" ال  ذي آن  د وح  دتي ب  ين تل     ال  دين  م  اد" إل  ى  ز  ي الحبي  ب الوحي  د إل  ى  ز  واتي الحبيب  ات و 
 .الشمعات الثمانية

 .إلى إزواني والذين لم تلدهم  مي "  زواج  زواتي "

زوانها و زواتها و بناءهم جميعا  .إلى والد زوجتي ووالدتها  وا 

 .إلى  صداائي وزمالئي في العمل  مامي و زوالي وزا تي و ماتي و إلى  ااربي 

 م ف ي إنج اح ه ذا العم ل ول وإل ى ك ل م ن ك ان ل ه س ه لمني حرف ا و  ساتذتي الكرام كل من إلى 
 . و د ون في ظهر الغيببفكرن 

                                                                         .ومنكم صالح األ مال ا ن يتقبل من العظيم الجهد المتواضع راجيا اهلل إليكم جميعا  هدي هذا

 جمال شبانة محمد الباحث:



 ت
 

 :لوالدي إهداء زاص

  يس عني ف  ي ه ذا المق  ام إ   ن  تق دم بجزي  ل الش كر والعرف  ان لش زص    الي  ل ى الب  ي لطالم  ا 

 حبني و حببته  رفيق دربي في حلِّي وترحالي  رفيق السفر  الذي ب ذل الغ الي وال رزيص وض حى 

ل ي  ل ى وج ه الزص وص  بكل ما يمل  من  جل سعادتي  وفي سبيل توفير حي ان كريم ة وس عيدن

وألهلي جميعا  فكان زير سند بعد اهلل  ز وجل  وكان  زا بالنسبة إل ي  يع رف  س راري  كي ف   

وهو من سهر في سبيل راحتي وكنت  نا نائم  مرارًا و تكرارًا  ستيقظ في منتصف الليل  فأجده ا د 

  . فت جفونه  لي الكرسي جواري

ما كبيرا  يا من  فتزر بكون اس مي مربوط ا باس م  وك ون والدي الغالي  يا من  شت كريما  ظي

ص  فاتي م  ن ص  فات    س  أل اهلل العظ  يم رب الع  ري الك  ريم  ن يومم  د  ف  ي  م  ر  ويمتع    بص  حت  

 .واوت   بدا ما حييت  و   راني اهلل في  مكروها يا مهجة القلب و بق الفؤاد

العلي ا   لض عف ا درات ولك ن لتت يح ل ي فلم تكم ل  ن ت دراس ت      زلت تحثني  لى العلم والتعلم

 .وألمي و زواتي فرصة التقدم والنجاح  والتفوق

والدي مهما الت في حق  فلن  وافي  معشار  شر من العشر مما ادمت لي  فل  مني كل الح ب 

 .والتقدير و سأل اهلل  ن  كون ولدا بارًا ل 

 واسمح لي يا  بي  ن  هدي  هذه الكلمات التي كتبتها في :

بي إلي  حكايةً    تر ان                 ي ممذ كنتم طفاًل جاهالً                              اد كانو في حم

 ر ا  ربي اد  ضأتو مكان                  ي            فإذا دزلتو البيت التم  يا  بي                

  سبحانو من ذا بالرِّضا  وصان             ي                    يأتي الجمالم إلى رمبموِ   سي دي       



 ث
 

       الرحم                 نِ  بأمر الواحدِ  وفرض                             ق                  فطا ةم  مر  يا  بي ح

         انِ كم كنتو نبع  من التحن                                  ويومو مرضتم يا  بي  ذكرم              

سطنبول وفي  م           اِن                        وكنتو رفيقو الدرِب في كل زطوٍن       في مصر وا 

    يا من ثوبو الوااِر كس                      اني                            نبع الحنان و ستاذم األساتِذ كلهم

  نت الجمالم و  ج                   مال  ثاني                            ماذا دهاني  اول في  يا  بي 

 :يتلوالد إهداء زاص

إلى التي تشعر بآ مي  إلى التي تعبت منذ اللحظات األولى التي ر يتم بها الن ور  ل ى وج ه ه ذه 

األرض  فكانت السبب بعد اهلل  ز وجل في وجودي وكانت الحضن الدافئ  والمالذ اآلمن  فكانت 

زني من فرحي  وتواسيني وتزفف  ني آ ميب  .مجرد النظر في  ينّي تعرف ما حل  بي وتعرف حم

تل  ا مر ن العظيمة التي حملت ه م  كبي ر ور  ت  س رن بأكمله ا ي وم ك ان وال دي ف ي األس ر  ام ر ن 

تزن  لف رجل من رجا ت هذه األمة  همها كبير  والبها كبير يتس ع ل ي وإلز وتي جميع ا  تعم ل 

يرض ي اهلل   ز وج ل و  تزش ى ف ي اهلل لوم ة  ئ م  لطالم ا كان ت ف ي األف راح والمس ر ات وف ي  م ا

األتراح واألحزان  تد و اهلل  ز وجل  دونم ا  ج ر م ن  ح د إ  ابتغ اء وج ه اهلل   ز وج ل  نعلمه ا 

بأو ِده ا فكان ت ته تم   األم الص ابرن المربي ة المتعلم ة والمثقف ة تل  كذل  و  نزكي  لى اهلل  حدا 

فأكمل ت دراس اتها الجامعي ة    تم نقص م ن ح قِّ  ح ٍد ش يئا  وزوجها وبيتها وتحافظ  لى تعليمه ا 

بعد  شرين سنة من ال زواج  وم ن ث م حص لت  ل ى درج ة الماجس تير  فكان ت  م ص ابرن مث ابرن  

  ز و رج و اهلل   والدتي الحبيبة  رجو  ن تسامحيني  لى تقص يري ف ي حق   و س أل  الرض ا  ن ي

 .وجل  ن يحفظ  لنا من كل مكروه



 ج
 

 شكر وتقدير:

الحِم  د هلل رب الع  المين والص  الن   الحم  د هلل ال  ذي ه  دانا له  ذا وم  ا كن  ا لنهت  دي ل  و   ن ه  دانا اهلل
وم ن ت  بعهم بإحس ان إل ى ي  وم  هوالس الم  ل ى معل م البش  رية وه ادي اإلنس انية و ل  ى آل ه وص حب

 .الدين

ه و حم ده  ل ى إتم ام ه ذه الدراس ة فل ه الفض ل م ن اب ل وم ن  شكر اهلل  ز وجل الكريم  لى نعم
 .بعد

ل ى ك ل م ن ك ان و    توجه بالشكر الجزيل لكل من س اهم ف ي إز راج ه ذا البح ث إل ى حي ز التنفي ذ ا 

 .سببا في تعليمي وتوجيهي و مسا دتي

  تق  دم بالش  كر لع  ائلتي و ل  ى ر س  ها وال  دي ووال  دتي وزوجت  ي و بن  ائي و وز  واتي و ز  ي و  م  امي

و ماتي و زوالي وزا تي و  ااربي جميعا كل باسمه ولقبه والذي كان حصولي  لى هذه الدرج ة 

 .فلهم مني كل الحب والود   لى حساب  وااتهم

جه دا ف ي إرش ادي وت وجيهي  ثن اء  مل ي  لم يألم إلى األستاذ الفاضل الدكتور/ سالم حلد والذي 

ل  ى ال  دكتور الفاض  ل /  ل  ي ش  اهين لن  ف  ي البح  ث ل  ى   ض  اء لجن  ة   ص  حه وتوجيه  ه ل  يوا  وا 

 .الدكتور الفاضل/ وائل الداية والدكتور الحبيب/ سيف الدين  ودنالمنااشة الكرام 

وال ذين م ا بزل وا  ل ي  كما و تقدم بالشكر والتقدير وا حترام لزمالئي ف ي البن   ال وطني اإلس المي

ركم جميعا فكلكم  حباب  لى الب ي و  يسعني المقام هنا لذك  في  ي معلومة إلنجاح هذه الدراسة

 .ولكم في البي مكانة وجزاكم اهلل  ني زيرا

ل ى ك ل م ن ك ان   لى كل من س اهم مع ي بفك رن  و كلم ة كان ت بواب ة ل ي إلنه اء ه ذا البح ث  وا  وا 

 .دافعا وموجها لي بتشجيع  و توجيه  و إرشاد  و د اء في ظهر الغيب



 ح
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 رام الصفحة  نوان الملحق رام الملحق

0 
حسب  6103و 6104ض البيانات المالية واإلحصائية للبن  اإلسالمي الفلسطيني  ن العام بع

 6104التقرير المالي للبن  وحسب التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطيني  ن العام 
I 

6 
حسب التقرير  6103و 6104بعض البيانات المالية واإلحصائية للبن  اإلسالمي العربي  ن العام 

 6104بن  وحسب التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطيني  ن العام المالي لل
iv 

 vi حسب التقرير المالي واإلداري 6104بعض البيانات المالية  ن البن  الوطني اإلسالمي  ن العام  3

 

 

 اائمة األشكال

 رام الصفحة  نوان الشكل رام الشكل

 010 رف اإلسالميةالمبالغ المقتطعة ابل وبعد تحديد الربح في المصا 0

 063 6104 دد الموظفين في البن  الوطني اإلسالمي حتى نهاية  6
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 الدراسة: ملزص

 دراسة حالة البن  الوطني اإلسالمي " -" آلية توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية الفلسطينية

ل ق دعددتل  ي  دد األسبدد فل ددملدرف دد سملد  ددسفيىل   دد لدلقيدد  لطددس تحليدد للهددت الدرتسد ددىل ردد 
ىل    يىل ملدرف د سملت زيعه ل درفش ك لدرتملتتعسضلره ،لحيثلتعتبسلعفليىلت زيعلدألسب فلفشكل

ب  ض  ىل ر لطبيعىللدألسب فل ملدرف  سملد  سفيىلت زيعلذركلب ببلعتملثب الن بىد  سفيىل ل
لحليدد لدرفهدد هيمقددتلعفدد لدربحددثلعلدد لت ليددسبطلكدد لفددرلدرف ددسمل درفدد تعير،لعقددتلدرفضدد سبىلدرددذ ل

آريدىل دهلىل  د لذردكلبهدتمل ضدعل،ل لدر ديس ىلد  دسفيى دأل  لدرتدمليتعديرلتطبيقهد ل  قد لرق دعدتل
 زيدعلدألسبد فل يزيدتلتد  سفيىلبف لي ه لعفليىلقيد  ل لدألسب فل ملدرف  سمللش فلىلرعفليىلت زيع ل

زيد ت لدرفيدز لدرتن   ديىل للدرف دتدقيىلردتجلهفهد سلدرفد تعيرفرلكه ءته ل تقته ،ل ب رت رملك بلدرثقدىل ل
،ل رتحقيدد لدرفضددملقددتف ل ددملتطدد يسلت سلدرف دد سملد قت دد ت ل ددملدرفهتفددع لرلف ددسملد  ددسفمل

ل. هتدملدرتسد ىلتملد تختدملدرفنهجلدر  هملدرتحليلم

 ت  ددلالدرتسد ددىل ردد لعددتتلفددرلدرنتدد نجلدرفهفددىل فنهدد ل رلعفليدد الدحت دد بلدألسبدد فل ت زيعهدد ل ددمل
فل ت زيعهد ل دمل دههلفش ك لعتيت ،ل  نهل لت هتلآريىلف حت ل حت  بلدألسبد درف  سملد  سفيىلت
،لكف ل نهل لت هتلف دعيدتلفحدتت لرعفليدىلت زيدعل سبد فلدر تدندعلد  دتثف سيىلعلد لدرف  سملد  سفيى

درفدد تعيرل علدد لدرف دد هفير،ل ردد حنل يضدد ل نددهل لت هددتلت ددنيه الفحددتت لرل تدنددعلحيددثل رلدألفددسل
تدستدددهلر ضدددعلت دددنيه الفعيندددىلبن دددبلفشددد سكىل ن دددبلفضددد سبىلح دددبلس بدددىللفتدددس كلرلف دددسم  د 

لل.درف سملفف لي عبلعفليىلت حيتلآري الت زيعلدألسب ف

رهينددىلدرفح  ددبىل درفسدهعددىلرلفا  دد الدرف ريددىلعددتتلفددرلدرت  ددي الدره فددىل قددتلخل ددالدرتسد ددىل ردد ل
 د دددتقط بلسا  ل فددد د لد  دددسفيىل رلف ددد سملد  دددسفيىل ذردددكلبهدددتملتطددد يسلدرعفددد لدرف دددس مل

هتيددددت ل تعددددالدرتسد ددددىل رلتقدددد ملهينددددىلدرفح  ددددبىل درفسدهعددددىلرلفا  دددد الدرف ريددددىلد  ددددسفيىلب ضددددعل
يعلدألسب فلدرخط طلدرعسيضىلنح لت حيتلدر ي   الدرتملت يسلعليه لدربن كل ملعفليىلدحت  بل ت زل

 عفد لتدندعلد  دتثف سيىلدرتسد ىل رد لتشدكي لرهد رلرتسد دىلدر لل   ا،لكف ل ل ملدرف  سملد  سفيى
ن ددبىلبحيددثلتسدعددمل  ددن ملدر تدنددعل ن ددبىلفشدد سكىلكدد ل تيعددىل ددملدحت دد بلدرددسب ل للت ددنيه الرهدد 

ل.درفض سبىلبيرلدربنكل درف تع



 ش
 

Abstract: 

“Profit Distribution Mechanism in Palestinian Islamic Banks” 
Case Study: Islamic National Bank  

This researchلInterested in study and analysis measurement and 
distribution methods of profits in Islamic banks, foundations and the rules 
and policies of distribution and the problems that are exposed, where the 
dividend is a fundamental problem in Islamic banks and due to the 
instability of the distribution of profits in Islamic banks ratio in addition to 
the  Mudaraba contract nature connects all of the bank and depositors, 
and the research worked on analyzing concepts and fundamentals that 
need to be applied in accordance with the rules of Islamic banking, And in 
order to put an easy mechanism and comprehensive process of 
distribution of profits in Islamic banks in order to facilitate the process of 
measuring and distribution of profits and increases the efficiency and 
accuracy, and thus gain trust and credibility with the public depositors and 
increase the competitive advantage for the bank and move forward in the 
development of the economic role of banks in community, and to achieve 
the objective of the study we use Descriptive analytical method. 
The study found a number of important results including the calculation of 
profits and distribution operations in Islamic banks are facing many 
problems, and there are no standardized mechanism for the calculation of 
profits and distribution in Islamic banks, as there are no specific dates for 
the process of distribution of investment deposits dividends to depositors 
and the shareholders, and was also observed there are no specific 
categories of deposits where it is up to the bank and management to 
develop a certain classifications, participation rates and rates of mudaraba 
as desired by the bank making it difficult to unify the distribution of profits 
mechanisms process. 



 ص
 

The study concluded that a number of important recommendations to the 
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions and 
Islamic Banks in order to develop the banking business and attract new 
capital, and the study recommended the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions to put main lines towards the 
unification of the policies being pursued by banks in Profits calculation and 
distribution process in Islamic banks, and the study recommended for the 
formation of committees to study investment deposits and determine types 
of it, although take in consideration of deposits types and the participation 
rate of each deposit in the calculation of profit and the proportion of 
mudaraba between the bank and the depositor.
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 :مقدمة
 ملدرح   لعل لدألفد د لفدرلخدس لح د ب الدرتد  يسل در تدندعلبان دعهد للعتفتلدرف سملد  سفمي

عدد ت لد ددتثف سلهددذ لدألفدد د ل  دد لل،  خلطهدد لفددعل ف درددهل فدد دست لدرخ  ددىلب عتبدد س لشددسيك للدرفختلهددىل  د 
،ل هفيدددعلهدددذ لدرددد ل..سدبحددد ال فضددد سب ال فشددد سك افهددد  ال  ددديثلد  دددتثف سلد  دددسفيىلفدددرلف

لل. تثف سدالتك رل مل ط سلفتطلب ال قهلدرفع فسالد  سفيىد 

 قتلك رلرهذدلد ختسطل ملدرح  ب ال درذ ليستبطلب رعسقدىلفد لبديرلدرف دسمل عفسندهلدرق نفدىلعلد ل
فددددعلل  دددد  لعقددددتلدرفضدددد سبىلفددددعلدرفدددد تعير،ل علدددد ل  دددد  ل دددديثلدرتف يدددد لدرفتعدددد سملعليهدددد لشددددسع  ل

هددسالفشددكلىلكيهيددىلقيدد  ل ت زيددعلدألسبدد فلدرفت رددت لفددرلهددذ لدرف ددتثفسير،ل نتيهددىلرهددذ لدرعسقدد الن
درعفليد الدرفختلهدىل فدرلهدذ لدألفد د لدرفختلطدىلبديرلهدذ لدألطدسدملفدرلفد تعيرل ف دتثفسيرل ح ددىل

ل.(5002, )ش هيردرف سمل

 ب ددببلهددذ لدرفشددكلىلتقدد ملدرف دد سملد  ددسفيىلب ضددعل ي  دد الفح  ددبيىلرقيدد  ل ت زيددعلدألسبدد فل
هفيددددعلد يددددسدتدالفددددرلدرعفليدددد الد  ددددتثف سيىل ع دنددددتلدرخددددتف الدرف ددددس يىلل بعضدددده ليقدددد ملبح ددددس

 د يدددسدتدالدألخددددسجل يخ ددددملفنهدددد لهفيددددعلدرنهقدددد الد تدسيددددىل درعف فيددددىل د هسكدددد ال درفخ  دددد ال
بددديرل يدددسدتدالدرعفليددد اللفددد ليهدددس   يسهدد ،لثدددملتق دددملدألسبددد فلدر ددد  يىلبددديرلدربندددكل درفددد تعير،ل فنهددد ل

يددسدتدالد رخددتف الدرف ددس يىلبحيددثلتعدد تل يددسدتدالدرخددتف الدرف ددس يىل فدد لتددملد ددتثف س لد  ددتثف سيىل د 
فرلدرح  ب الدره سيىل رد لدرف د هفير،لفق بد لتحفد لدرف دس   الدرعف فيدىل د تدسيدىل د حتي طيد ال
درق ن نيىل  يسه ،ل ف ل يسدتدالدرعفليد الد  دتثف سيىل تد زعلبديرلدربندكل درفد تعيرلبح دبلحهدمل فد د ل

لل.ك لفنهم

عن  دسلتق يىل تعمللهتم  رفهمل ملهذدلدرفه  له لتط يسلآري العف لفح  بيىلرلبنكلد  سفملب
ت ل لرلتطبيد لت زيعلدألسب فل هلىل ف حت لرلريىآ د تفسدسيتهلفف ليهع لدربنكل ملح هىل ر لل ه ت 

ل.در يس ىلد  سفيىض دبطل فع ييسل لدرف  سملد  سفيىلتق ملعل ل    لل ملهفيع

 البحث:مشكلة 
رقيد  ل ت زيدعلدألسبد فل دمللىفتك فلد للآريىل هلىل ف حدت تتفث لفشكلىلدربحثل ملعتمل ه تل

 دمل ضدعل ته ديسلقي  د الف ضد عيىللكفدرب  ض  ىل ر ل رلفشكلىلدربحدثلتل،د  سفيىدرف  سمل
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 ددل لرلتطبيدد ل ددملتلآريددىلف حددت ل شدد فلىرألسبدد فل   دد لت زيعهدد لدر دهبددىل ددملتلددكلدربندد كلفددرلخددس ل
ل،ل عليهليفكرلتلخيصلفشكلىلدربحثلدأل   يىل ملدر اد لدرسني ملدرت رم:  سملد  سفيىدرف

 ما اآللية التي تتبعها البنو  اإلسالمية في  ملية احتساب وتوزيع األرباح؟
 تتفرع منه األسئلة التالية:

ل؟رقي  ل ت زيعلدألسب فل ملدرف  سملد  سفيىآريىلف حت ل  هلىلي هتلله  .1
ل؟ت دههلعفليىلدحت  بلدألسب فل ملدرف  سملد  سفيىلدرتملفش ك ف لدر .5
 ؟تط يسلعفليىلقي  ل ت زيعلدألسب فلكيمليفكرل .3
لف لهملدرطس لدرفعتفت لرقي  ل ت زيعلدألسب فل ملدرف  سملد  سفيى؟ .4
لف لهملدرطسيقىلدرفثل لآلريىلدحت  بل لت زيعلدألسب فل ملدربن كلد  سفيى؟ .2

 متغيرات البحث:
ل

ل

ل

ل

ل

ل

 
 البحث: همية 

فح  ردددددددىلر ضدددددددعل بنددددددد ءلدأل   ددددددد الدرسني ددددددديىلي دددددددتفتلهدددددددذدلدربحدددددددثل هفيتدددددددهلفدددددددرلك ندددددددهل
 نشددددد ءلآريدددددىلف حدددددت ل  دددددهلىلرت زيدددددعلدألسبددددد فل دددددملدرف ددددد سملد  دددددسفيىللت دددددل لرلتطبيددددد ل دددددمل
هفيددددددددعلدرف دددددددد سملد  ددددددددسفيىل ت دددددددده لفددددددددرلهددددددددذ لدرعفليددددددددىلدرفعقددددددددت ل تعتفددددددددتلعلدددددددد ل    ددددددددي ال

 .ى،لبف ليزيتلفرلكه ء ل  ع ريىلدرنن ملدرفح  بمل ملتلكلدرف  سمدر يس ىلد  سفي

 
 
 

ل. ي   الت زيعلدألسب فل ملدرف  سملد  سفيى 

 درتشغي ل ملدربنكلد  سفمهيك لدر تدنعل ل 

 ةالفلسطينيتدرنقدورسطلة

 د حتي طي الدرفقتطعى للدرفخ   ا

 زي ت لن بىلدألسب فلدرق بلىلرلت زيع

 

 ن بىلدألسب فلدرف زعى

 المتغير التابع

 المتغيرات المستقلة
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  هداف البحث:
رقيددددد  لدألسبددددد فل ت زيعهددددد ل دددددملدربنددددد كلل رددددد ل ضدددددعلآريدددددىلف حدددددت ل شددددد فلىيهدددددتملدربحدددددثل

 يفكددددددرلتق دددددديملهددددددذدلدرهددددددتمل ردددددد لعددددددت ل هددددددتدمللد  ددددددسفيى،رهقددددددهلدرفعدددددد فسالل  لد  ددددددسفيىل  قدددددد
للهم: سعيىل ل
ل.دألسب فل ملدرف  سملد  سفيىفعس ىل ي   الت زيعل .1
ل.د  سفيىتحتيتلفشكسالدحت  بلدألسب فل ملدرف  سمل .5
ل.د  سفيىفعس ىلدرع دف لدرتملتحتتلت زيعلدألسب فل ملدرف  سمل .3
 .ىيت زيعلدألسب فل ملدرف  سملد  سفف حت ل ل هلىلرآريىل ضعل     ال .4
سفملكاحددددددددتلدربندددددددد كلدرتعددددددددسملعلدددددددد لآريددددددددىلت زيددددددددعلدألسبدددددددد فل ددددددددملدربنددددددددكلدردددددددد طنملد  دددددددد .2

 .د  سفيىلدرع فلىل ملقط عل ز 
ل

 منهجية البحث:
،لحيدددددثليقددددد ملدرفدددددنهجلدر  دددددهملببحدددددثلدرتحليلدددددميعتفدددددتلدربحدددددثلعلددددد لدرفدددددنهجلدر  دددددهمل

 تهفيدددددعلدرفعل فددددد الدرفستبطدددددىلب رفشدددددكلىلف ضددددد علدرتسد دددددىلثدددددملتحليددددد ل ته ددددديسلدرنتددددد نجل در قددددد مل
ل.عل ل فك نيىلتعفيفه 

رعفليدددددىلت زيدددددعلل  ددددد ل نشددددد ءلآريدددددىلف حدددددت يقددددد ملعلددددد ل دددددي  ىل فددددد لدرفدددددنهجلد  دددددتقسدنمل 
ل.عرلدرف  هفيرل درف تعيرلدألسب فلبيرلدربنكلففثس ل

حيددددثلقدددد ملدرب حددددثلبتسد ددددىلح رددددىلدربنددددكلتسد ددددىلدرح رددددى،لفددددنهجلل يضدددد  لل قددددتلدعتفددددتلدرب حددددث
ل.در طنملد  سفملكاحتلدربن كلدرع فلىل مل ل طير

 درف دددددد ت لعليهدددددد لل سيسلدرف ريددددددىلدرفنشدددددد س درتقددددددد عتفدددددد تلبشددددددك ل    ددددددملعلدددددد ل قددددددتلتددددددمل
فددددددددرلدرتقدددددددد سيسلدرف ريددددددددىلعلدددددددد لدرفعل فدددددددد الل رلدرح دددددددد  لفعلدددددددد م ل،لرلبنددددددددكلدردددددددد طنملد  ددددددددسفم

تعطدددددددمل ت لدرنتددددددد نجلعدددددددرلدرفعل فددددددد الدرفطل بدددددددى،لحيدددددددثل رلهدددددددذ لدرفعل فددددددد الدرفنشددددددد س لرلبنددددددد كل
ل. ملدرتق سيسلدرف ريىل د تدسيىتك رلفت  س ل

ل
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 جمع البيانات: 
،ل فدددددرلتقددددد سيسلدرفعس ضدددددىلرهدددددذ لدرف ددددد سمل د تدسيدددددىلرفعل فددددد الفدددددرلدرتقددددد سيسلدرف ريدددددىعلدهفدددددتدددددمل

هفعيددددىلدربندددد كل ددددمللدرتددددملتقددددتفه لتقدددد سيسدر،ل فددددرلدر ددددن يىل درسبددددعل ددددن يىل ددددلطىلدرنقددددتلدرهل ددددطينيى
لل.ح  لدرف  سملدرهل طينيىل نت نجل عف ره ل ل طير

 -ره:سبب ازتيار البن  الوطني اإلسالمي كدراسة حالة دون  ي

ل- قتلتملدختي سلدربنكلدر طنملد  سفملكتسد ىلح رىل ذركلرأل ب بلدرت ريى:

كدددددد رلدرب حددددددثلف نددددددمل ددددددملدربنددددددكلدردددددد طنملد  ددددددسفم،لففدددددد لي دددددده لعفليددددددىلدرح دددددد  ل -1
علددددد لدرفعل فددددد ا،ل درتعددددد  رلفدددددرلدردددددزفسءل دددددمل  ددددد ت لدرب حدددددثلبدددددا لفعل فدددددى،ل ففددددد ليهيدددددتل

 . ملفه  لعف لدربنكلدر طنملد  سفم

كلدرددددددددددد طنملد  دددددددددددسفملحدددددددددددتيثلدرنشدددددددددددا لفق سندددددددددددىلفدددددددددددعلدربنددددددددددد كلد  دددددددددددسفيىلألرلدربنددددددددددد -5
م،ل1991درهل ددددطينيى،لحيددددثلتددددملبتديددددىلدرنشدددد طلدرف ددددسملرلبنددددكلد  ددددسفملدرعسبددددملعدددد مل

م،لبينفددددددد لدربندددددددكلدرددددددد طنملد  دددددددسفملعددددددد مل1991 دربندددددددكلد  دددددددسفملدرهل دددددددطينملعددددددد مل
  ل رلدربنددددددكلم،ل فددددددعلهددددددذدلدرهدددددد س لدركبيددددددسل ددددددملتدددددد سي لبتديددددددىلدرعفدددددد لدرف ددددددس مل5009

لدرددددد طنملد  دددددسفملت دددددتسلن دددددبىلدألسبددددد فلدرف زعدددددىلعلددددد لدرف ددددد هفيرل درفددددد تعيرلحيدددددثل
%ل دددددن ي ،ل فت  دددددطلدألسبددددد فل1بلدددددثلفت  دددددطلدألسبددددد فلدرف زعدددددىلعلددددد لدر تدندددددعلفددددد لن دددددبتهل

%ل ددددددن ي لفدددددد لبدددددديرل سبدددددد فلف زعددددددىلنقددددددتدل بشددددددك ل10درف زعددددددىلعلدددددد لدأل ددددددهملفدددددد لن ددددددبتهل
 .  هم

ردددددددهلخ   ددددددديىلبددددددديرلدربنددددددد كلد  دددددددسفيىلدرع فلدددددددىل دددددددملألرلدربندددددددكلدرددددددد طنملد  دددددددسفمل -3
ددددد ل دددددطيرلحيدددددثل ندددددهل يددددد فدددددرل دددددلطىلدرنقدددددتلدرهل دددددطينيى،ل فدددددعلذردددددكل اندددددهللردددددهلخصس لسلف 

 .يحق ل سب ح لهيت لفق سنىلب رف  سملد  سفيىلدألخسجلدرع فلىل مل ل طير

ل

ل

ل
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 السابقة:الدراسات 
تزدام نم وذج ح د التكلف ة ( بعنوان: "اياد الكفاءن المص رفية باس 6103دراسة )الهبيل   -0

 .العشوائية"

ل.هت الدرتسد ىلرفعس ىلفتجلتفتعلدرف  سملدرفحليىلدرهل طينيىلب ركه ء لدرف س يى

كنفد ذ لكفدم،للSFA تملد تختدملفنهجلدرتحلي لدرقي  ملبتحلي لنفد ذ لحدتلدرتكلهدىلدرعشد دنيىلل
رعيندىلدرتسد دىلدرتدملتتكد رلرقيد  لدركهد ء لدرتشدغيليىل Frontier4.1 كف ل قدتلتدملد دتختدملبسند فج

ل.فرل بعىلف  سملفحليىل ل طينيى

ل ددالدرتسد ددىل ردد ل رلدرف دد سملدرهل ددطينيىلفحدد لدرتسد ددىلبشددك لعدد ملتتفتددعلبكهدد ء لفددرل  قددتلخص
حيثل فك نيىلد حس لبيرلفتخسته ،لركنه ل لتتفتعلب رقتس لعل لدرتحكمل مللتك ريهه لفرلخس ل

فس نددىلطلددبل ددعسيىلركدد لفددرلدرعفدد ل س  لدرفدد  لدرث بددا،لل  ددع سلفددتخسته لحيددثل نهدد لرددملتحقدد 
 ركنهدد لحققددالفس نددىلطلددبل ددعسيىل ددملعن ددسلس  لدرفدد  لدرنقددت ،لكفدد ل نهدد لرددملتحقدد ل  دد سدال

ل.حهمل  ل   سدالنط  

    ددالدرتسد ددىلدرف دد سملدرهل ددطينيىلب رعفدد لعلدد لس ددعلكه ءتهدد لفددرلخددس لد ستقدد ءلب رعن ددسل
ىل فك نيددىلد نددتف  ل يفدد لبينهدد لرتق يددىلفسدكزهدد لدرف ريددى،ل تقددتيملدربشددس ل تحددتيثلدرف دد سمل تسد دد

ل.ختف الف س يىلف تحتثىلرف دههىلدرفن   ىلدرشتيت ل ملن لتحسيسلته س لدرختف الدرف س يى

( بعن   وان: "إدارن األرب  اح وسياس  ة توزي   ع األرب  اح ف  ي البن   و  6106دراس  ة )الربابع  ة   -6
 .اإلسالمية والتجارية األردنية"

درتسد ددىل ردد لفعس ددىلفد ل ذدلكدد رلهندد كلفف س ددىل تدس لدألسبد فل ددملدربندد كلد  ددسفيىل درته سيددىلهدت ال
دألستنيى،ل فتجلتاثيسل تدس لدألسب فلعل ل ي  ىلت زيعلدألسب فل دملدربند كلدرتدملتفد س ل تدس لدألسبد فل

 لحقدد  لبشددك لخدد ص،لكفدد ل ددعالدرتسد ددىلرفعس ددىلفددتجلتدداثيسلكدد لفددرلدرع دفدد لدرت ريددى:)لدرع نددتلعلدد
ل.درف  هفير،لحهملدربنك،لن بىلدرتف ي لدرتدخلم،ل ن علدربنك(لعل ل ي  ىلت زيعلدألسب ف

 دعتفدددتالدرتسد دددىلعلددد لنفددد ذ لفيلدددسلب  ضددد  ىل رددد لدرعتيدددتلفدددرلدرنفددد ذ لدرقي  ددديىل طدددس لدرتحليددد ل
 Pooled &  Panel dataد ح د نملرتقددتيسلفعدت الد نحددتدس،لحيددثلتدملد ددتختدمل  دل ب
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analysis ب  دتختدملنفد ذ لدألثدسلدرث بدال درعشد دنملل FEM & REMلكفد لد دتختفالدرتسد دىل،
درعتيددتلفددرلد ختبدد سدالرهحددصلدربي ندد ال درتاكددتلفددرلفددتجلفسءفتهدد لرنفدد ذ لدرقيدد  لدرف ددتختم،ل تددمل

(لبندددكلتهددد س لخدددس لدرهتدددس ل13(لبنددد كل  دددسفيىل )3تطبيددد لهدددذ لدرنفددد ذ لعلددد لبي نددد الفتعلقدددىلب)
ل.5002-5010

درتسد ددددىل ردددد ل نددددهلتددددتملفف س ددددىل تدس لدألسبدددد فلفددددرلقبدددد لدربندددد كلد  ددددسفيىل درته سيددددىلل ت  ددددلا
دألستنيدددى،ل  ل رلفت  دددطلفف س دددىل تدس لدألسبددد فل دددملدربنددد كلد  دددسفيىل علددد لفندددهل دددملدربنددد كل

،ل3.5فق سندى لبد ربن كلدرته سيدىل درب رغدىلل2.5درته سيى،ل ذلبلغال دملدربند كلد  دسفيىلفد لن دبتهل
ب سل رلدرتغيسل ملس  لدرفد  لدرع ف )كعن دسلفعدس ضلرلتسعدب(لكد رل كبدسل دملدربند كلعل لدعت

د  ددسفيى،لكفدد لت  ددلالدرتسد ددىل ردد ل رلدربندد كلدرته سيددىلتفتدد زلبزيدد ت لن ددبىلدألسبدد فلدرف زعددىل
 دستهددد علفعدددت لدرع ندددتلعلددد لف ددد هفيه ل  ندددهل لدخدددتسمل دددملحهدددملكددد لفدددرلدربنددد كلد  دددسفيىل

بي رلدعتف تلدربن كلدرته سيىلعل لف  تسلدرتف ي لدرتدخليدى،ل ب  دتختدمل  دل بل درته سيى،لكف ل ت
د نحتدسلدرفتعتتلدتض ل رل تدس لدألسبد فل لتداثسلعلد ل ي  دىلت زيدعلدألسبد ف،لفدعل هد تلعسقدىل
 يه بيىلذدالت رىل ح  نيىلفهفىلبيرلكد لفدرلدرع ندتلعلد لحقد  لدرف د هفيرل حهدملدربندكلفدرل

ل. زيعلدألسب فلفرلههىل خسجههىل بيرل ي  ىلت

    الدرتسد ىلبإنش ءلرهنىل د  تدسلعتتلفدرلدرتشدسيع ال درت  دي اليكد رلدرهدتملفنهد لدرحدتل
ففددرلفف س دد ال تدس لدألسبدد ف،ل ت عيددىلف ددتختفملدرتقدد سيسلدرف ريددىلبنتدد نجلهددذ لدرفف س دد ال ذرددكل

دربنددد كلد  دددسفيىللبتكثيدددملدرههددد تلبددديرلدربنددد كل دألطدددسدملذدالدرعسقدددى،لكفددد ل    دددالدرتسد دددى
لل.ب رخ  صلبزي ت لن بىلدألسب فلدرف زعىل س علفعت لدرع نتلعل لدرف  هفير

( بعن  وان: "دراس   ة ت  أثير سياس  ة توزي   ع األرب  اح  ل  ى الس   لو  6106دراس  ة )زواوي  د   -3
 .التمويلي للمؤسسة ا اتصادية المدرجة في البورصة"

علددددد لدر دددددل كلدرتفددددد يلملرلفا  دددددىللهدددددت الدرتسد دددددىل رددددد لقيددددد  لتددددداثيسل ي  دددددىلت زيدددددعلدألسبددددد ف
(لفا  دد الفتسهددىلب ر دد  ل1د قت دد تيىلدرفتسهددىلب دد  لتبددملدرفدد رم،لحيددثلشددفلالدرتسد ددىل)

ل.(لقط ع الفختلهى4ف زعىلعل ل)ل5011-5009خس لدرهتس ل

ل. تملد عتف تل ملدرتحلي لعل لنف ذ لد نحتدسلدرخطملدرب يطل درفتعتت
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ل ددالدرتسد ددىل ردد ل رل دد  لتبددملدرفدد ردد ل رل ي  ددىل خص  رملي عددتل هددملدأل دد د لدرف ريددىلدرعسبيددى،ل د 
ت زيعلدألسب فلته سلدر ل كلدرتف يلملرلفا  دى،لحيدثل رلر ي  دىلت زيدعلدألسبد فلتداثيسلعلد لذ ل

عل لدر ل كلدرتف يلملرلفا  ى،ل  رلكهد ء لدر د  لدرفد رملل0.02فعن يىل ح  نيىلعنتلف ت جل
بددد ف،ل درتغييددسل ددملدرت زيعددد اليعتبددسل حددتلدرفاشدددسدالتدداثسلعلدد لتسد ددىلتددداثيسل ي  ددىلت زيددعلدألسل
ل.دره فىلرسايىلد تدس ل ملف تقبله ل سبحيته 

 قدتلدقتسحدالدرتسد دىلعدت لت  دي ال هفهد :ل رليدتمل نشد ءلفا  د الدرخدتف الدرف ريدىلدرتدملتقدد مل
لبهفعل تحلي ل نشسلدرفعل ف الدرف ريىلعرلدرفا   الدرتدمليدتملتدتد  ل  سدقهد لدرف ريدىل دمل د  
تبدددملدرفدددد رمل تقددددتيمل حدددتثلد ح دددد ني العددددرل تدءلدرفا  دددد ا،ل تعدددال ردددد لتب دددديطلدربي ندددد ال
 درنشسدالدرت سيىلدرفتعلقىلبنش طلدرفا   الدرفتسهىلب ر   ،ل درفتفثلىل دملدرتقد سيسلدرف ريدىلفدرل
فيزدنيدددىل هدددت  لح ددد ب الدرنتددد نجل هدددت  لتدددت ق الدرخزيندددىل ح ددد ب الدألسبددد فل درخ ددد نس،لكفددد ل

تبدددملدرفددد رملبإيهددد تل تدس لع فدددىلذدالكهددد ء ل نزدهدددىلتت دددملب رحيددد تلدرتددد م،ل رهددد لل    دددال ددد  
للل.درقتس لعل لدتخ ذلدرقسدسدال ملدر قالدرفن  ب

( وآز  رون  بعن  وان: "المص  ارف اإلس  المية ودوره  ا ف  ي  ملي  ة 6106دراس  ة )الرفيع  ي   -4
  .التنمية ا اتصادية"

رفب شدسل  يدسلدرفب شدسل دملتنفيدىلد قت د تدالذدالهت الدرتسد ىل ر ل بسدزلت سلدرقطد علدرف دس ملد
درت ههلد  سفملب عتب سه لفا   الف ريىلتف س ل نشطىلدنتف نيىلتتهد لفدعل حكد مل فبد تشلدرشدسيعىل

ل.د  سفيى

لل. دعتفتالدرتسد ىلدأل ل بلدر  همل درتحلي لد  تنت هم

يىلفدددد لهدددمل  لفا  دددد ال ت  دددلالدرتسد ددددىل رددد لعددددتتلفدددرلدرنتدددد نجل هفهددد :ل رلدرف دددد سملد  دددسف
دقت دددد تيىلهزنيددددىل ددددملنندددد ملف ددددس ملفدددد رمل  ددددسفمليشددددك ل حددددتلف ددددتلزف الدرنندددد ملد قت دددد ت ل
د  دددسفم،ل  رلخ ددد نصلدرف ددد سملد  دددسفيىلتدددستبطلبخ ددد نصلدرننددد ملد قت ددد ت لد  دددسفمل
د  لكك ،ل  رلهن كلعت لفش ك لت دههلدرعف لدرف س ملد  دسفم،ل  رلدرف د سملد  دسفيىل لت حف 

لل.درفقتسضل  لزي ت ل  ل سدفىلف ريىل ملح  لتاخس لعرلدر تدت
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 ق فددىلف دد سملد ددسفيىلفتخ  ددى،لدرغددسضلفنهدد لتف يدد ل ضددعالدرتسد ددىلعددت لت  ددي ال هفهدد :ل ل
هدمل دملدرفشس ع الدركبيس لذدالدرفهد  الد  دتثف سيىلط يلدىلدألخد ل درتدملتدات ل رد لتحقيد لت سلف

لدأل د لدرلد دن ل دردننملد تدسيدىل درفح  دبيىلرلف د سملد  دسفيى ضدعل لل،عفليىلدرتنفيىلد قت  تيى
دختيدد سلدرعدد فليرل ددملهددذ لدرفا  دد العلدد ل  دد  ل،ل  رليددتمل  قدد  لرق دعددتل  حكدد ملدرشددسيعىلد  ددسفيى

ركدددملت دددات لدرف ددد سملد  دددسفيىل عف رهددد لب رشدددك لدرفطلددد بل،ل لرل دألف ندددىل دركهددد ء ل د رتدددزدمد يفددد 
للل.ف ل ملبينىلف س يىليت د سل يه لبنكلفسكز ل  سفمدرفث رم،لينبغمل رلتع

( بعنوان: "المزصص ات وا حتياط ات ف ي البن و  اإلس المية م ن 6100دراسة)مبروكي    -5
 .منظور فقهي"

 عط ءلت  سلك ف لعرلدرفخ   ال د حتي ط ال ملدربن كلد  سفيى،لفعلبي رلهت الدرتسد ىل
 ضد  ىل رد لتبيد رلدرتدتدخ لعه ل  لتقدتيسه ل دآلثد سلدرفتعلقدى،ل  دءل ملعفليىلدقتط  حك فه لدرشسعيى،ل

ب ددهىلفب شددس ل ددملتن قدد لدرح  دد ل ددملت زيددعلدألسبدد ف،ل د  ددتثف سل ددملدرفخ  دد ا،ل درددذ ليدداثسل
ل.رحق  لبيرلدألطسدملدرفختلهىل ملدربنكلد  سفمدرفلكي ال ل

عمليقضدددددملبفندددددعلفدددددرلدرنتددددد نجل هفهددددد ل ندددددهل لي هدددددتل  لفددددد نعلشدددددسللت دددددلالدرتسد دددددىل رددددد لعدددددت ل ت
درفخ   ال ملدربن كلد  سفيى،ل  رلدرفخ   التكّ رلفرل ف د لدرف تعيرل  ف د لدرف  هفيرل
عل لحّتل  دء،لف ل رلدربنكلد  سفمليحسصلعلد لتقدتيسلدرفخ  د الت رل  دسدطل  لتهدسيط،ل فد ل

لدددزملتبقددد لفدددرلدرفخ  ددد ال فددد لتدددملد دددتسه عهلفدددرلدردددتي رلدرفعت فدددىل  لدرفشدددك كل يهددد ل  ربندددكلف
ل.بإع تته ل ر ل  ح به ل  ق لرح  همل ملس  لدرف  ل تتخ ل مل ع ءلدرزك  

 فدد لب رن ددبىلرسحتي طيدد ال إنددهل لي هددتلفدد ليفنددعلشددسع لفددرلتكدد يرلد حتي طيدد البان دعهدد ،ل ي ددس ل
درحكددمل يضددد لعلددد لد حتيددد طملدر دددس لفددد رمليدداثسلعلددد لدألحكددد ملدرفتعلقدددىلبعن  دددسلدرفيزدنيدددى،ل فددد رمل

 سسل  ل برلرهفيدعل  لبعدضلدرفتعد فليرلفدعلدربندك،لكفد ل رلد حتي طيد التخضدعل دملليتسّتبلعليه
فهفلهدد ل ردد لدرزكدد  ل  لي ددتثن لفنهدد ل  لندد ع،ل  رلد حتيدد طملد رزدفددمل يددسلهدد نزل يبقدد لدرعفدد لبددهل

 .ط عىلر رملدألفس

ل
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ة ( بعن   وان: "تقي   يم األداء الم   الي للبن   و  اإلس   المية والتقليدي   6100دراس   ة )بش   ناق    -2
  .باستزدام المؤشرات المالية      دراسة مقارنة البنو  الوطنية العاملة في فلسطين"

هددت الدرتسد ددىلدرددملتقيدديملدألتدءلدرفدد رملرلبندد كلد  ددسفيىل درتقليتيددىل ددمل ل ددطيرلفددرلخددس لدرفق سنددىل
يددالب  ددتختدملعددت لفاشددسدالف ريددىلفثدد لفاشددسدالدر ددي رىل درسبحيددىل درنشدد طل فاشددسدالدر دد  ،ل   هس ل

درتسد ىلعل لدربن كلدرع فلىل مل ل طيرلفث لدربنكلد  دسفملدرعسبدمل  سبدعلبند كلتقليتيدىل هدملبندكل
 ذركلرلهتس لف لل، ل طيرلدرفحت تل بنكلد  تثف سلدرهل طينمل دربنكلدرته س لدرهل طينمل بنكلدرقت 

ل.5010ددددددلل5001بيرل

رفت  دددطلدرح دد بمل د نحددسدملدرفعيددد س لتددملد ددتختدملدرفدددنهجلدر  ددهملدرتحليلددملفدددرلخددس لح دد بلد
ل.Spssرلفاشسدالذدالدرعسقىلب  ض  ىلدر لد عتف تلعل لبسن فجلدرتحلي لد ح  نمل

 ت  لالدرتسد ىل ر لعتتلفرلدرنت نجلفنه :ل رلدربن كلد  سفيىلتحتهنلب ي رىلنقتيىلع ريدىلفق سندىل
 قدد لرددتجلدربندد كلد  ددسفيىلفنهدد لرددتجلدربندد كلبدد ربن كلدرتقليتيددى،ل فدد لب رن ددبىلرل ددي رىلدرق ن نيددىل هددمل

درتقليتيى،لكف ل نهسالهفيعلفاشسدالدرسبحيىل رلدربن كلد  دسفيىل قد لسبحيدىلفدرلدربند كلدرتقليتيدى،ل
ل.عىلفق سنىلفعلدربن كلدرتقليتيىبينف لفاشسدالدرنش طلرلبن كلد  سفيىل قتلك نالهفيعه لفسته

ضددس س ل رلتعفدد لدربندد كلد  ددسفيىلعلدد لتخهدديضلل:فدد سد ددىل ردد لعددت لت  ددي ال ه قددتلت  ددلالدرت
 رلتعفددد لعلددد لد دددتحتدثل  ددد ريبل لل،در دددي رىلدرنقتيدددىلردددتيه لفدددرلخدددس لت هيههددد لنحددد لد  دددتثف سدا

 ىل رد لضس س لدرعف لعل لتن يعلختف ته لدرف س يىل ضد  لل،ىلهتيت لرزي ت لفعت ال يسدتدته د تثف سي
ملدرتسكيدزلعلد لتهعي لك  ىل   ريبلدرتف ي لدر سفمل عتدرعف لعل ل،ل لفح  رىلدرحتلفرلف س   ته 

ت عيددىلدرهفهدد سلباهفيددىلدرخددتف الدرف ددس يىلرفدد لرددهلفددرل ثددسلعلدد لد ددتقط بل للط، دديغىلدرفسدبحددىل قدد
ل.درعفسء

( بعن  وان: "واا  ع التموي  ل األص  غر اإلس  المي وآف  اق تط  ويره ف  ي 6101دراس  ة )    انم   -2
 .دراسة تطبيقية  لى اطاع  زن" -فلسطين

ت الدرتسد ىل ر لدرتعسملعل ل دقدعلدرتف يد لدأل دغسلد  دسفمل دمل ل دطير،ل  هدملدرفع قد اله
ل.درتملتصح   لت رلدنتش س لبف ليتن  بلفعلحهملدرطلبلعليه
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دعتفدددتالدرتدس دددىلعلددد لدرفدددنهجلدر  دددهملدرتحليلدددم،ل تدددملعفددد لد دددتب ن ال ت زيعهددد لعلددد لعيندددىل
شددد ف لرفهتفدددعلدرتسد دددىلدرفتفثددد ل دددملدرفدددتسدءلدرتسد دددى،لكفددد لد دددتختفالدرتسد دددىل  دددل بلدرف ددد لدر

 فدددد نهملد قددددسدضلدرعدددد فليرل ددددملفا  دددد الد قددددسدضل هددددملدألعضدددد ءلدرهدددد عل رل ددددملدرشددددبكىل
(ل عضد ء،ل10درهل طينيىلرإلقسدضلدر غيسل درفتن هملدر غس)شسدكى(ل ملقط عل ز ل لعدتتهم)

ل.(لف نم90 يبلثلعتتلدرع فليرل)

نجل هفهدد :ل رلفحهنددىلدرتف يدد لد  ددسفملرفا  دد ال ت  ددلالدرتسد ددىل ردد لفهف عددىلفددرلدرنتدد 
%لفددرلفهفدد علدرفحهنددىلدرنشددطىلرهددذ ل12.88د قددسدضلدرع فلددىل ددمل ل ددطيرلت ش ددك  لفدد لن ددبتهل

 هملن بىلضعيهىلفق سنىلبحهملدرطلبلدرع رملعل لل5009تي فبسلرع ملل31درفا   البت سي ل
عدتتلفدرل ديثلدرتف يد لد  دسفملدرتف ي لدأل دغسلد  دسفمل دمل ل دطير،ل  ندهليفكدرلتطبيد ل

 دددملفا  ددد الدرتف يددد لدأل دددغسلخ  دددى)درفسدبحىل د هددد س لدرفنتهيدددىلب رتفليدددك(،لكفددد ل رلن دددمل
درعدد فليرل ددملفا  دد الد قددسدضلدرع فلددىل ددملقطدد عل ددز ليعتقددت رل رلهندد كل ددع بىل ددملدرتغلددبل

لل.عل لدرتحتي الدرتملي دههه لدرتف ي لدأل غسلد  سفم

ت  ددددي ال هفهدددد :لضددددس س ل رلتعفدددد لفا  دددد الد قددددسدضلدرع فلددددىل ددددمل  ضددددعالدرتسد ددددىلعددددت ل
 ل ددطيرلعلدد لتطبيدد لدرتف يدد لدأل ددغسلد  ددسفم،ل ذرددكلبهددت لن د ددذلتف يدد ل  ددسفمل  لتحدد  ل
درفا  ددد الب رك فددد لفدددرلفا  ددد الت طبددد لدرتف يددد لدرتقليدددت ل رددد لفا  ددد الدرتف يددد لدأل دددغسل

 لبفدد ليت د دد لفددعلدرشددسيعىلد  ددسفيى،ل  رلد  ددسفمل ذرددكلد ددته بىلرلطلددبلدرفتزديددتلعلدد لدرتف يدد
تق ملدربن كلد  سفيىلبهت ل س علفتخ  ىلبتف ي لدرفش سيعلدرفتن هيىل ملدر دغس،ل  رلتعفد ل
درهه الدرف نحدىل فا  د الدرتف يد لد  دسفملعلد لتطد يسلقدتسدالدرعد فليرل دملفهد  لدرتف يد ل

 .د  سفمل تعزيزلت عيتهملب يثلدرتف ي لد  سفم

 

 

ل
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( بعن وان: "العوام  ل الت ي تح  دد توزي ع األرب اح  ل  ى الم ود ين ف  ي 6101)مش عل  اسةدر  -3
البنو  اإلسالمية ونموذج بن  اإلنماء في احتساب الربح ف ي ح ال زل ط  م وال المض اربة 

  .بأموال المضارب"

هت الدرتسد ىل ر لتحتيتلدرع دفد لدرفداثس ل دملت زيدعلدألسبد فلعلد لدر تدندعل دملدربندكلد  دسفم،ل
 قتل ن هالدرتسد ىلفهف علدرع دفد ل رد لعدت لفهف عد التهفدعلكد لفهف عدىلعدتتد لفدرلدرع دفد ل

ل.درفته ن ى

 دعتفددتالدرتسد ددىلدرفددنهجلدر  ددهملدرتحليلددم،لحيددثلتددملفن قشددىلدرع دفدد لدرتددملت ددهمل ددملتحتيددتل
ل.دألسب فلدرف زعىلعل لدرف تعيرل ملدربن كلد  سفيى

ملتاثسلعل لت زيعلدألسب فلعلد لدرفد تعيرلتندتس ل دملعدت لل ت  لالدرتسد ىل ر ل رلدرع دف لدرت
لفهف ع السني يىل هم:

ل.د  سفمهيك لدر تدنعل درتشغي ل ملدربنكل .1
ل.ف  هفىلد حتي ط ال درفخ   ال درنهق ال ملدر ع ءلدرفشتسك .5
ل.درفتطلب الد شسد يىل ع دف لدرفخ طس ل در ي رى .3
ل.د  تثف سدرت قيالدرزفنملرت زيعلدألسب فل ل .4
ل.درف  هفيرن بلت زيعلدرسب ل درفق سنىلفعل عسلدره نت ل ع نتل .2
عددسضلح دد ب الدرتدد  يسل د تخدد سلكنفدد ذ لتطبيقددمل حت دد بل ت زيددعلدرددسب ل ددملحدد  لخلددطل .1

 .درفض سب ف د لدرفض سبىلباف د ل
( بعن وان: " م دى الت زام المص ارف اإلس المية العامل ة ف ي فلس طين 6113دراسة )رج ب   -3

 . سد توزيع األرباح بين المساهمين والمود ين" بمعيار اإلفصاح  ن

هدددت الدرتسد دددىلرلتعدددسملعلددد لفدددتجلدرتدددزدملدرف ددد سملد  دددسفيىلدرع فلدددىل دددمل ل دددطيرلبفعيددد سل
د    فلعرل   لت زيعلدألسب فلبيرلدرف  هفيرل درف تعير،ل ذردكلفدرلخدس لتقدتيملفعل فد ال

 دددتثفسل كثدددسلقدددتس لعلددد لدتخددد ذلقدددسدس لفسنفدددىل ق بلدددىلرلههدددمل ذدالف ث قيدددىلع ريدددى،لففددد ليهعددد لدرف
ل.در ليم

تددملد ددتختدملدرفددنهجلدر  ددهملدرتحليلددمل ددملدرتعددسضلب رتحليدد ل درفن قشددىلرلق دعددتل دأل دد لدرتددمل
يهددبل رلتحكددملدرعسقددىلبدديرلدرطددس ير،لكفدد لتددملد ددتختدملد  ددتب نىلكدداتد لرل قدد ملعلدد ل سدءلعينددىل
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ققيرلدردتدخلييرل فدتسدءلدرهدس عل ن د  دبهمل دملدرتسد ىلدرتملتتكد رلفدرلسا د ءل ق د ملدرفح  دبىل درفدت
ل.دربن كلد  سفيىلدرع فلىل مل ل طير

نت نجلدرتسد ى:ل رلدرف  سملد  سفيىل لتقد ملب    د فلدركد  ملعدرلدر ي  د ال ك رلفرل همل
درفح  ددبيىلدرفتعلقددىلب أل دد لدرفتبعددىل ددملتحفيدد لدرف ددس   ا،ل دحت دد بلدرفخ  دد ا،ل تدداثيسل

رتا ددي ل دأل دد  لدرث بتددىلعلدد لحهددملدألفدد د لدرفقتفددىلفددرلدرف دد هفير،ل تحتيددتلفع رهددىلنهقدد الد
ن دددبىلدرفضددد سبىلدرتدددمليتق ضددد ه لدربندددك،ل كدددذركلن دددبلتشدددغي لدألفددد د لدرفقتفدددىلفدددرلدرفددد تعيرل
 درف دد هفيرل  دد   ل ردد لت زيددعلعدد ت لرألسبدد فلبدديرلدرف دد هفيرل درفدد تعير،لكفدد ل رل ددلطىلدرنقددتل

درسقدددد بملدرهعدددد  ل رددددزدملدربندددد كلب    دددد فلدركدددد  ملعددددرلدر ي  دددد اللدرهل ددددطينيىل لتقدددد ملبددددت سه 
درفح  بيىلدرفتبعىلح  لت زيعلدألسب ف،ل ضمل ر ل رلت سلهينىلدرسق بىلدرشسعيىل ملدرتحق لفرل
درتزدملدرف  سملبتطبي لفعيد سلد   د فلب د س لك  يدىلعدرلدر ي  د الدرفح  دبيىلدرفتبعدىلحد  ل

لل.ت زيعلدألسب ف

رد لعدت لت  دي ال هفهد :لضدس س لقيد ملدرف د سملد  دسفيىلب    د فلدركد  مل تعالدرتسد دىل 
عددرلدر ي  دد الدرفح  ددبيىلدرفتعلقددىلب حت دد بل ت زيددعلدألسبدد فل ددملدرف دد سملد  ددسفيىلبهددتمل
تحقي لدرعتدرىل ملت زيعلدألسب فلبيرلدرف  هفيرل درف تعيرلفف ليهع لدرف تثفسل كثسلقتس لعل ل

الدرتسد ددىل ددلطىلدرنقددتلدرهل ددطينيىل نشدد ءلتدنددس لفتخ  ددىل ددملفهدد  لدتخدد ذلقددسدس لدر ددليم،ل تعدد
درعفدددد لدرف ددددس ملد  ددددسفملففدددد لي دددد هملبتهعيدددد لت سهدددد لدرسقدددد بملنحدددد ل رددددزدملدربندددد كلد  ددددسفيىل
ب     فلدرك  ملعرلدر ي  د الدرفح  دبيىلدرفتعلقدىللبا د لت زيدعلدألسبد ف،ل كدذركلضدس س ل رل

 كثدددسلففدددرلتددد  سل ددديهملدرفددداهسال درخبدددسدالدرف دددس يىللتضدددملرهندددىلدرسق بدددىلدرشدددسعيىلعضددد دل  
 درفهنيىل درفح  بيىلدرسزفىلرفف س ىلت سه لدرسق بملبشك ل كثدسل ع ريدىل دملك  دىلفهد  الدرعفد ل

 .درف س ملد  سفم

: "العوامل المؤثرن  لى سياسة توزيع ا رباح في ( بعنوان6113دراسة )حسين   -10
لل."الشركات المساهمة

رت ضدددي لكيهيدددىلدتخددد ذلدرقدددسدسلدرفتعلددد لبت زيدددعلدألسبددد فل  لد دددتبق نه ،ل كدددذركلرتسد دددىللهدددت الدرتسد دددى
ل.درع دف لدرفاثس ل مل ي  ىلت زيعلدألسب فل ملدرشسك الدرف  هفى
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 قتلدعتفتالدرتسد ىل ملدرح   لعل لدربي ن ال ذركلفرلخس لت زيدعلد  دتب ن العلد لدرف دا ريرل
 هفىلفدرلدرشدسك الدرفتسهدىلب د  لدرعدسد لردأل سد لدرف ريدىل تدمل(لشدسكىلف د12د تدسييرل درف رييرل )

دختي سهددددد لبطسيقدددددىلعشددددد دنيىل تفثددددد لفختلدددددملدرقط عددددد الد قت ددددد تيىل) دددددن عيى،لزسدعيدددددى،لختفيدددددىل
ل. ف س يى(

 ت  لالدرتسد ىل ر لعتلفرلدرنت نجل هفه ل رلرألسب فلدرتملتحققه لدرشسك الدرف  هفىل هفيىلكبيدس ل
تدس لدرشددسكى،لرددذركل ددإرل تدس لدرشددسكىلتبددذ لههددته ل ددمل ددبي لتحقيدد لفددرل ههددىلننددسلدرف دد هفي رل د 
لد سب ف،لكف ل رلدرتذبذبل

دركبيسل عتملد  تقسدسل ملن بلد سب فلدرف زعىلعل لدرف  هفيرليهعلهمل يدسلفتاكدتيرل رد لحدتلفد ل
ندد كلفددرلفقددتدسلدرع نددتلدر ددن  لدرددذ ل يح دد لعليددهلفددرلهددسدءلد ددتثف س لبهددذ لدرشددسك ا،لكفدد ل نددهله

عسقىلعك يىلبيرلزي ت لفتي نيىلدرشسك ال ن بىلت زيعلد سب ف،ل هن كلعسقىلعك يىل يض لف لبديرل
ح هىلدرشسك ال هسدءلت  ع ال د تثف سدال ن بىلدألسبد فلدرف زعدىل عندتلدتخد ذلقدسدسلت زيدعلدألسبد فل

 رلت زيدعلدألسبد فلياخذلبعيرلد عتب سلدر ي رىلدرك  يىلرتجلدرشدسكى،لكفد ل رلفعندملدرف د هفيرليهضدل
ل.بت  لفرلدحته زه لبغضلدرننسلعرلن بىلح  هملفرلدأل هم

  ضددعالدرتسد ددىلعددتتلفددرلدرت  ددي ال هفهدد ل نددهلعنددتلدتخدد ذلقددسدسلت زيددعلدألسبدد فليهددبلدألخددذلبعدديرل
ل د عتبد سلس بدد الدرف د هفيرلبفدد ليحقدد لف د ر لدرشددسكىل ف د ر ل كبددسلعددتتلفدرلدرف دد هفيرل ددملآر 

 الدرف دد هفىلبت زيددعلدألسبدد فلبشددك لت س لعلدد لدرف دد هفيرلرتخهيددملدرضددسيبىل دحددتل  رلتقدد ملدرشددسك
عليهمل تعالدرشسك الدرف د هفىل رلتاخدذلبعديرلد عتبد سلدر دي رىلدرنقتيدىلكع فد لبد رثلدألهفيدىلعندتل

ل.دتخ ذلقسدسلت زيعلدألسب ف

( بعن  وان: "م  دى الت  زام البن    اإلس  المي العرب  ي بمعي  ار 6112دراس  ة) الش  رفا    -00
ص  اح    ن  س   د توزي  ع األرب   اح ب  ين  ص   حاب حق  وق الملكي   ة و ص  حاب حس   ابات اإلف

 .ا ستثمار"

هت الدرتسد ىل ر لفعس ىلدرتزدملدربنكلد  دسفملدرعسبدملبفعد ييسلدرفح  دبىل درفسدهعدىل درضد دبطل
رلفا   الدرف ريدىلد  دسفيىلدرفطبقدىل دملدرف د سملد  دسفيى،ل ذردكلفدرلخدس لدرقيد ملبتسد دىل

رلبنددكلد  ددسفملدرعسبددمل فق سنتددهلفددعلفدد لهدد لفطلدد بل ددملدرفعيدد سلل5002 ددن  لرعدد ملدرتقسيددسلدر
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(لفددرلفعدد ييسلدرفح  ددبىلد  ددسفيىل درق ضدددملب    دد فلعددرل  دد لت زيددعلدألسبدد فلبددديرل2سقددمل)
ل.  ح بلحق  لدرفلكيىل   ح بلح  ب الد  تثف س

ط ددسعلعلدد لفدد لك ت ددبلدعتفددتالدرتسد ددىلعلدد لدأل ددل بلدر  ددهمل دركفددمل ددملدرتحليدد لحيددثلتددملد 
ل. ملهذدلدرفه  ل تحليلهل د تخسصلدرنت نجلعبسلتحلي لدرن بل دألسق م

  نهددسالدرتسد ددىلعددت لنتدد نجل هفهدد :ل رلنفدد ذ لتقسيددسلدربنددكلد  ددسفملدرعسبددملدرحدد رمل ليدد  سل
(لفدرلفعد ييسلهيندىلدرفح  دبىل درفسدهعدىل2قي    لف ض عي  لرف لنصلعليهلفعيد سلدرفح  دبىلسقدمل)

لفا   الدرف ريىلد  سفيى،ل  رلهن كلفعد ييسلشدكليىلرقيد  لدرسبحيدىل دملدربندكلد  دسفمل  رلر
هدددذ لدرفقددد يي ل يدددسلك  يدددىل تحتددد  ل رددد لدرتاكدددتلفدددرلتطبيقهددد ل عليددد لتدخددد لدربندددك،لكفددد ل رلدربندددكل
ق ىلرلددسب ل  ل رلهددذ لدرطسيقددىلتت ددمل د  ددسفملدرعسبددملي ه دد لعددرلطسيقددىلح دد بلدر تدنددعلدرف ددتح 

رلدربندكلد  دسفملدرعسبدملب  دلىلبشدك ل كبدس،ل يكد   رضب بيىل د هف ريىل درفهس ضل رلتك رلفه  
ل.درفخ   ال د حتي ط الأل سدضلتتعيملدرفسكزلدرف رم

   ستالدرتسد ددىلبعددضلدرت  ددي ال هفهدد :ل رلتقدد ملهينددىلدرسق بددىلدرشددسعيىل ددملدربنددكلد  ددسفمل
كل بيددد رلدألسبددد فل درخ ددد نسلفدددعلدرفخت ددديرلقبددد لدرعسبدددملبضدددس س لفن قشدددىل تحليددد لفيزدنيدددىلدربنددد

قدديملتدخدد لدربنددك،لريتاكددتلفددرل دعتف تهدد ل كت بددىلتقسيددسلدرفسدقددبلدرشددسعم،ل دعتفدد تلفددتق لشددسعملف 
تطبي ل درتزدملدربنكلب رفع ييسل دألعسدملدرفح  بيىلدر ليفىل خ  دىلعندتل عدتدت لرلتقد سيسلدرف ريدىل

علدألسبدد فلبضددس س لد هتفدد ملبهددذدلدرف ضدد علفدددرلرلبنددك،ل تعددالدرتسد ددىلدرفعنيدديرلبقيدد  ل ت زيددد
خس لعف ل لطىلدرنقتلدرهل طينيىل درف  سملد  سفيىل درعف لعل لتط يسل  د ريبه،ل    دال
درتسد ىل يض  لدرف  سملد  سفيىل رلت عتلح  ب  لخ    لب رف تعيرلربي رلفعدت ال سبد حهمل  رل

ذركل رلتقدد ملدرف دد سملد  ددسفيىلبدد  رتزدملتكدد رلهندد كلطسيقددىل دضددحىلرت زيددعلدرددسب لبيددنهم،ل كدد
درت ملبفع ييسلدرفح  دبىل درفسدهعدىلرلف د سملد  دسفيىلدر د تس لعدرلهيندىلدرفح  دبىل درفسدهعدىل

 .رلفا   الدرف ريىل ملدربحسير

ل
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بمعيار  الفلسطيني( بعنوان: "مدى التزام البن  اإلسالمي 6112دراسة) الشرفا    -06
اح ب  ين  ص   حاب حق  وق الملكي   ة و ص  حاب حس   ابات اإلفص  اح    ن  س   د توزي  ع األرب   

 .ا ستثمار"

بفعدددد ييسلدرفح  ددددبىل درفسدهعددددىللدرهل ددددطينمهددددت الدرتسد ددددىل ردددد لفعس ددددىلدرتددددزدملدربنددددكلد  ددددسفمل
 درضددد دبطلرلفا  ددد الدرف ريدددىلد  دددسفيىلدرفطبقدددىل دددملدرف ددد سملد  دددسفيى،ل ذردددكلفدددرلخدددس ل

كلد  دسفملدرعسبدمل فق سنتدهلفدعلفد لهد لفطلد بلرلبندل5002درقي ملبتسد ىلدرتقسيسلدر دن  لرعد مل
(لفدددرلفعددد ييسلدرفح  دددبىلد  دددسفيىل درق ضدددملب    ددد فلعدددرل  ددد لت زيدددعل2 دددملدرفعيددد سلسقدددمل)

ل.دألسب فلبيرل  ح بلحق  لدرفلكيىل   ح بلح  ب الد  تثف س

بلدعتفددتالدرتسد ددىلعلدد لدأل ددل بلدر  ددهمل دركفددمل ددملدرتحليدد لحيددثلتددملد ط ددسعلعلدد لفدد لك ت دد
ل. ملهذدلدرفه  ل تحليلهل د تخسصلدرنت نجلعبسلتحلي لدرن بل دألسق م

  نهسالدرتسد ىلعت لنت نجل هفه :ل رلنف ذ لتقسيسلدربنكلد  سفملدرهل طينملدرح رمل ليد  سل
(لفدرلفعد ييسلهيندىلدرفح  دبىل درفسدهعدىل2قي    لف ض عي  لرف لنصلعليهلفعيد سلدرفح  دبىلسقدمل)

د  سفيى،ل  رلهن كلفعد ييسلشدكليىلرقيد  لدرسبحيدىل دملدربندكلد  دسفمل  رلرلفا   الدرف ريىل
هدددذ لدرفقددد يي ل يدددسلك  يدددىل تحتددد  ل رددد لدرتاكدددتلفدددرلتطبيقهددد ل عليددد لتدخددد لدربندددك،لكفددد ل رلدربندددكل
ق ىلرلددسب ل  ل رلهددذ لدرطسيقددىلتت ددمل د  ددسفملدرعسبددملي ه دد لعددرلطسيقددىلح دد بلدر تدنددعلدرف ددتح 

رلدربنددددكلد  دددددسفملب رضددددب بيىل د هف ر ددددلىلبشددددك ل كبدددددس،ل يكدددد   يددددىل درفهددددس ضل رلتكددددد رلفه  
ل.درهل طينملدرفخ   ال د حتي ط الأل سدضلتتعيملدرفسكزلدرف رم

   ستالدرتسد ددىلبعددضلدرت  ددي ال هفهدد :ل رلتقدد ملهينددىلدرسق بددىلدرشددسعيىل ددملدربنددكلد  ددسفمل
سبدد فل درخ دد نسلفددعلدرفخت دديرلقبدد لدرهل ددطينملبضددس س لفن قشددىل تحليدد لفيزدنيددىلدربنددكل بيدد رلدأل

قدديملتدخدد لدربنددك،لريتاكددتلفددرل دعتف تهدد ل كت بددىلتقسيددسلدرفسدقددبلدرشددسعم،ل دعتفدد تلفددتق لشددسعملف 
تطبي ل درتزدملدربنكلب رفع ييسل دألعسدملدرفح  بيىلدر ليفىل خ  دىلعندتل عدتدت لرلتقد سيسلدرف ريدىل

بضددس س لد هتفدد ملبهددذدلدرف ضدد علفدددرلرلبنددك،ل تعددالدرتسد ددىلدرفعنيدديرلبقيدد  ل ت زيدددعلدألسبدد فل
خس لعف ل لطىلدرنقتلدرهل طينيىل درف  سملد  سفيىل درعف لعل لتط يسل  د ريبه،ل    دال
درتسد ىل يض  لدرف  سملد  سفيىل رلت عتلح  ب  لخ    لب رف تعيرلربي رلفعدت ال سبد حهمل  رل
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ملدرف دد سملد  ددسفيىلبدد  رتزدملتكدد رلهندد كلطسيقددىل دضددحىلرت زيددعلدرددسب لبيددنهم،ل كددذركل رلتقدد ل
درت ملبفع ييسلدرفح  دبىل درفسدهعدىلرلف د سملد  دسفيىلدر د تس لعدرلهيندىلدرفح  دبىل درفسدهعدىل

ل.رلفا   الدرف ريىل ملدربحسير

( بعن   وان: "م   دزل محاس   بي مقت   رح لقي   اد وتوزي   ع 6115دراس   ة )ش   اهين    -03
 .األرباح في البنو  اإلسالمية"

ءلفدتخ لفتك فد لرقيد  لدألسبد فل ت زيعهد ل دملدربند كلد  دسفيىل  قد لرهقدهلهت الدرتسد ىل ر لبن 
ل.درفع فسالد  سفيى

 دعتفددتالدرتسد ددىلعلدد لدرفددنهجلدر  ددهمل درفددنهجلد  ددتقسدنم،لحيددثلي ددتهتملدرفددنهجلدر  ددهمل
ف  ل تهفيعلدرفعل ف الدرفستبطىلبفشكلىلقي  ل ت زيعلدألسب فل فدرلثدملتحليد ل ته ديسلدرنتد نجل

قدد ملعلدد ل فك نيددىلتعفيفهدد ،لبينفدد لدرفددنهجلد  ددتقسدنمليكفددرل ددمل ددي  ىل طدد سلعدد ملرعفليددىل در ل
ل.ت زيعلدألسب فلبيرلدربنكلففثسلعرلدرف  هفيرل درف تعيرلفرلفنن سلفح  بم

 ت  ددلالدرتسد ددىل ردد لعددتتلفددرلدرنتدد نجل هفهدد :ل رلدرنفدد ذ لدرفقتددسفلرقيدد  لدألسبدد فلفددرلفنندد سل
يتلف  تسلدألسب فلدرفتحققىلدرتملتع تل ر لطس ملعقتلفض سبىلفح  بمليعف لعل ل   ل تحت

درف دد هفيرل  لدرفدد تعيرلرل قدد ملعلدد لحقدد  لكدد لطددسملنحدد لدآلخددس،ل  رلدرضدد دبطل دأل دد ل
درفح  بيىلدرفعف  لبه لرقيد  لدألسبد فلب د سته لدرح ريدىل لتد  سلقي  د  لف ضد عي  لرعفليدىلت زيدعل

ربندكلد  دسفم،لكفد ل رلهند كلح هدىلضدس سيىلرفدتخ لدألسب فلبديرلدرف د هفيرل درفد تعيرل دملد
فح  ددبملفتك فددد لرقيددد  ل ت زيدددعلدألسبددد فل دددملدربنددد كلد  دددسفيى،ل بتطبيددد لدرنفددد ذ لدرفح  دددبمل
رقي  ل ت زيعلدألسب فليحق لد    فلدر دض لرك  ىلدرق دعتل دأل  ل درض دبطلدرتمليق ملعليه ل

ل.درنف ذ 

ضددس س لتطبيدد لدرفددتخ لدرفح  ددبملدرفقتددسفل ذرددكلرزيدد ت لل تعددالدرتسد ددىل ردد لعددت لت  ددي ال هفهدد :
كه ء ل  ع ريىلدربي ن الدرف ريىلدرفتعلقىلبق دعتل    لعفليتملقيد  لدألسبد فل ت زيعهد ل دملدرف د سمل
د  دددسفيى،ل رتحقيدددد لفتطلبدددد الدرف ضدددد عيىل درتك فدددد ل درعتدرددددىلبدددديرلك  ددددىلدألطددددسدملدرفشدددد سكىل ددددمل

درفح  ددبم،ل    ددالدرتسد ددىل يضدد  لبددارليددتملتضددفيرلدرتقدد سيسللد  ددتثف س،ل تحقيدد ل هددتدملد   دد ف
درف ريدددىلرلبنددد كلق دعدددتل   ددد لت زيدددعلدألسبددد فلدرفعفددد  لبهددد ،ل تعدددالدرتسد دددىلكدددس لفدددرلهيندددىلدرسق بدددىل
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درشددددسعيىل درفسدهددددعلدرخدددد سهمل ردددد لضددددس س لد هتفدددد ملبف ضدددد علقيدددد  ل ت زيددددعلدألسبدددد فل ددددملدربنددددكل
يىل دضدددحىل فحدددتت لبشدددارل  ددد ل يدددسدتدالدرعفليددد الد  دددسفم،ل ضدددس س لتطبيددد ل ي  ددد الفح  دددب

درف س يىل درختفيىلعرل يسدتدالدرعفلي الدرتف يليىل د  دتثف سيى،ل ضدس س ل رليدنصلعقدتلدرفضد سبىل
ق علفعل  ح بلدر تدنعلد  دتثف سيىلعلد لن دبىلدرفضد سبىلرلبندكلفق بد لعفلدهلكفضد سبلرتشدغي ل درف  ص

ل. ف د لدرف تعير

"  ث   ر التس   هيالت المص   رفية  ل   ى اطا    ات :( بعن   وان 6114دراس   ة )الفلي   ت   -14
لل .دراسة تطبيقية  لى المصارف العاملة في فلسطين" -ا اتصاد المزتلفة

 ردد لتحتيددتل ثددسلدرت ددهيسالدرف ددس يىلرلبندد كلدرع فلددىل ددمل ل ددطيرلعلدد لدرقط عدد اللدرتسد ددىلهددت ا
 دمل ل دطيرل  هدملدرفشدكسالدرتدملد قت  تيىلدرفختلهىلب  ض  ىلرلتعسملعلد ل دقدعلدربند كلدرع فلدىل

ل.تقملع نق  ل ف ملتقتفه ل ملدرتنفيىلد قت  تيى

 د ددتختفالدرتسد ددىلدرفددنهجلدر  ددهملدرتحليلددم،ل تددملت زيددعلد ددتب نتيرل حددتدهف ل  ز عددالعلدد لفدد نهمل
درت ددددهيسالد نتف نيددددىلدرسني ددددييرلبدددد ربن كلدرع فلددددىل ددددملدرضددددهىل قطدددد عل ددددز ل دألخددددسجل  ز عددددالعلدددد ل

د قت دد تيىلدرفختلهددىل ددملقطدد عل ددز ،لب  ضدد  ىل ردد لد ددتختدملدرفقدد بسالدرشخ دديىلفددعللدرقط عدد ا
لل.فتسدءلدربن كلدرع فلىل مل ل طيرل  لطىلدرنقتلدرهل طينيى

 ت  دلالدرتسد دىل رد لعدت لنتد نجل هفهد ل رلدربند كلدرع فلدىل دمل ل دطيرلردتيه لس بدىل دملدرت  دعل دمل
تيى،لب  تثن ءلدرقط علدرزسدعمل ذركلب ببلدستهد علتسهدىلفن لدرت هيسالرفختلملدرقط ع الد قت  

درفخ طس ل يه،ل هن كلدهتف ملفرلدربن كلب رضف ن الدرتمليقدتفه لدرعفيد ،لكفد ل رلدرفحد كملدرف هد ت ل
 ددمل ل ددطيرل لتقدد ملبددت سه ل ددملحدد لدرفشددكسالدرتددملت دهددهلدربندد ك،ل  ددضلدرنزدعدد البدديرلدربندد كل

م،ل  رلدرقط علدرته س لفرلدكثسلدرقط ع الهذب لرت هيسالدربن ك،ل درفتاخسيرلعرلدر تدتل رتزدف ته
%لفدرلدهفد رملدرت دهيسال52حيثلبلثلن بىلف  هفىلدربن كلدرع فلدىل دمل ل دطيرل دملهدذدلدرقطد عل

ل.درفقتفىلرلقط ع الد قت  تيىلدرفختلهى

درضدف ن اللبتقدتيملعفد  ل   دح بلدرفشد سيععدت لت  دي الفنهد ل رليقد ملسهد  لد بدرتسد ىلل    ا
ل ذرددكلرإل ددسدعل ددملدتخدد ذلدرقددسدسدالف ددت    لدرشددس ط،ل تعددال رليددتملفددن لفددتسدءلدرهددس عل ددسحي ا
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درخ  ددىلبفددن لدرت ددهيسالرلعفيدد ل  لس ضدده ،ل    ددالدرتسد ددىل يضدد لدرههدد الدرفعنيددىلب ددرلقدد دنيرل
ل.خ  ىلرح لدرنزدع الدرتملتك رلبيرلدرف  سمل درعفسء

 Distribution of Profit in" ( بعنوان:AHMED  0332دراسة )  -05
Islamic Banking: ACase Study of Faysal Islamic Bank 

Sudan(FIBS)”.  

هدت الدرتسد دىل رد لدرتعدسملعلدد لطبيعدىلدر تدندعل شدس طل  حكد ملدرفضدد سبىل آريدىلت زيدعلدألسبد فل ددمل
تيرلف ضددح  لبنددكل ي دد لد  ددسفملدر دد تدنمل ذرددكلب  ددتعسدضلطسيقددىلت زيددعلدألسبدد فلر ددنتيرلفتتدد ري

ن دديبلدر تدنددعلدره سيددىل درددذ لي ددبل ددملف ددلحىلدرف دد هفير،لقددتل تجل ردد لزيدد ت لن دديبل  ددح بل
ل. تدنعلد  تثف سل ملدر نىلدرث نيىلعنتف لدختلهالن بل طسيقىلت زيعلدألسب ف

ل. دعتفتالدرتسد ىلفنهجلتسد ىلدرح رىلحيثلتملتسد ىلح رىلبنكل ي  لد  سفملدر  تدنم

 ر ل رلفشدكلىلت زيدعلدألسبد فل دملدرف د سملد  دسفيىلتنشدالب دببلك نهد لفلتزفدىلل ت  لالدرتسد ى
بت زيدعلدألسبد فلدرهعليدىلدرن تهدىلعدرلد دتثف سل فد د لرلفد تعيرلدرفختلهدير،ل  رلهفيدعلدرف دتثفسيرليدتمل
هفعهمل مل ع ءلد تثف س ل دحتلفف ليهع لعفليىلتحتيتلن بىلفش سكىلك لهزءل ملد  دتثف سل فدرل

هل ملدرسب لعفليىلفعقت ل  عبى،ل  رلهن كلعت لفشد ك لت دهدهلعفليدىلت زيدعلدألسبد فل هدملثملن يب
كيهيددددىلتحتيددددتلدرف ددددسملرلددددسب لدرحقيقددددملركدددد لف ددددتثفسلرح دددد بهلد  ددددتثف س ،ل درفشددددكلىلدألخددددسجل رل
درف ددددسملد  ددددسفمل لي ددددتغ ل حي ندددد  لهفيددددعلدرفبلددددثلدرفتدددد فلرس ددددتثف سل ذرددددكلب ددددببلد رتزدفدددد ال

فهس ضىل درتمل لت ف لب  تثف سلهفيعلدرفب رثل  لألرلدرفبلثلدرفت فلرس تثف سل كبسلفرل درق دنيرلدر
ل.درفحهنىلد  تثف سيى،لفف ل تجل ر ل ع بىلتحتيتلح ىلك لفرلدربنكلل درف تعيرلفرلدرسب 

( بعن  وان: " مش  كالت احتس  اب األرب  اح وتوزيعه  ا ف  ي 0335دراس  ة )الس  رحي   -02
 .البنو  اإلسالمية"

سد ددىل ردد للدرتعددسملعلدد لفشددكسالدحت دد بلدألسبدد فل ت زيعهدد ل ددملدربندد كلد  ددسفيى،لهددت الدرت
  ضدددعلدرحلددد  لدرفن  دددبىلفدددعلتبيددديرلدرحكدددملدرشدددسعملرهددد ل ت ضدددي لدأل دددب بل درع دفددد لدرسني ددديىل

ل.درف ببىلرهذ لدرفشكلى
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 قددتلت  ددلالدرتسد ددىل ردد لعددتتلفددرلدرنتدد نجل هفهدد :ل رلدربندد كلد  ددسفيىلتعدد نملفددرلفشددكسال
ح  دددبيىلتتعلددد لب ألسبددد فل ت زيعهددد لبددديرلدرف ددد هفيرل درفددد تعير،ل فدددرل هدددمل  ددد لدألسبددد فل دددملف

د  دددسملدرنهددددملعدددرل ددددبرل سبدددد بلدألفددد د ل ددددملدرددددسب ل دددملشددددسكىلدرفضدددد سبى،ليعتبدددسلبنددددكلتبددددمل
د  دددسفمل  ضددد لنفددد ذ لدرتسد دددىل) هدددملبندددكلتبدددملد  دددسفمل د  دددسفملدألستندددمل درتضددد فرل

دألسبد فل ت زيعهدد ل فدرلحيدثلدر ددعملنحد لدرحدتلفددرلدرتهد  ال ددملد  دسفم(لفدرلحيددثلدحت د بل
ت زيددعلدألسبدد فلفق سنددىلب رنفدد ذ لدألخددسج،لكفدد لد ددتط عالدربندد كلد  ددسفيىلدرتغلددبلعلدد لفشددكلىل
دحت  بلدألسب فلرل تدنعلدرفختلهىل ملدرفق تيسل درف تصتلدرزفنيىل  تثف سه ،ل ذركلفدرلخدس لدتبد عل

زفرل ملد عتب س،ل حيثل رلد  سمل عطد لرلدزفرلقيفدىل ب رتد رمل لنن ملدألعتدت،لدرذ لياخذلدر
لل.حس لفرلدرن حيىلدرشسعيىلفرل خذلدرزفرلب  عتب س

    ددالدرتسد ددىلبعددت لت  ددي ال هفهدد :لضددس س ل رلتعيددتلدربندد كلد  ددسفيىلدرننددسل ددملدرطددس ل
فشدكسالدحت د بلل د هسدءدالدرفح  بيىلدرتملتتبعه ل ملدحت  بلدألسبد فل ت زيعهد ل ذردكلرحد 

دألسبدد فل ت زيعهدد ل درحددتلفددرلتهدد  الت زيددعلدألسبدد فلبدديرلدرف دد هفيرل درفدد تعير،ل تعددالدربندد كل
د  سفيىل رلتعيتلدرننسل ملتحفي لدرف تعيرلهزءد لفرلدرف س   الد تدسيىل درعف فيىل كدذركل

رددد ل رلتدددنصلعقددد تلدرفضددد سبىلعلددد ل ذرلدرفددد تعيرلبقيددد  عهددد نهملفنهددد ،ل د  ملدربندددكلد هسكددد ال د 
د  ددسفملبخلددطلدألفدد د ل ت دد ف لدرفدد تعيرل يفدد لبيددنهملفددرلدرغددبرلدري دديسل ددملدألسبدد فلدرددذ لقددتل
ينشددددالعددددرلذرددددك،ل   ددددالدرتسد ددددىلدربنددددكلدرفسكددددز ل رل ليهددددسضلعلدددد لدربنددددكلد  ددددسفملن ددددبىل
د حتي طملدرنقت لعل لدر تدنعلد  تثف سيىل يدتمل دسضلذردكلعلد لدر تدندعلدره سيدىل قدط،ل تعدال

 دددىلدربنددد كلد  دددسفيىل رلتبحدددثلعدددرلآريدددىلفن  دددبىلتتدددي لرلفددد تعيرلفشددد سكته ل دددملتحتيدددتلدرتسد
ح ددته لفددرلدألسبدد فلدرشدد نعىل درتهدد  ضلفعهدد ،ل  ددملذرددكلي عددي رلدربنددكلدرفسكددز لفح  ددب لق ن نيدد  ل
ففدددثسلعدددرلدرفددد تعيرل دددملفسدقبدددىل فسدهعدددىلد هدددسدءدالدرفح  دددبيىل   ددد ريبلدحت ددد بلدألسبددد فل

ل.نكل درف تعير ت زيعه لبيرلدرب

 

 

ل
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 :التعقيب على الدراسات السابقة
 يالحظ الباحث من زالل الدراسات السابقة ما يلي:

 فددددرل هددددملفشددددكسالدحت دددد بلدألسبدددد فل ت زيعهدددد ل ددددملدربندددد كلد  ددددسفيىلفدددد ليتستددددبلعلدددد ل
خلددددددطلدر تدنددددددعلد  ددددددتثف سيىلفددددددرلتددددددتدخ ل سب حهدددددد ل د ددددددته ت لبعضدددددده لفددددددرلبعددددددضلنتيهددددددىل

ل.خس ه  ل للرعتملد تقسدسه لتخ   ل
 بدددديرلبعددددضلدربدددد حث رلدرع دفدددد لدرتددددملت ددددهمل ددددملتحتيددددتلدألسبدددد فلدرف زعددددىلعلدددد لدرفدددد تعيرل

لل.درفختلهى ملدربن كلد  سفيىلبان دعه ل
 تعدددددتلعفليدددددىلت زيدددددعلدألسبددددد فلفدددددرلدرف ضددددد ع الدرفهفدددددىل دددددملفهددددد  لدر ددددديس ىلد  دددددسفيى،ل

رشددددسعيىلفددددرلحيددددثل نهدددد لتعكدددد لفددددتجلدرتددددزدملدرف دددد سملد  ددددسفيىلب رشددددس طل درضدددد دبطلد
رعقددددتلدرفضدددد سبى،لكفدددد ل نهدددد لتعكدددد لفددددتجلشدددده  يىلدرف دددد سملد  ددددسفيىل ددددملعسقتهدددد لفددددعل
  دددددددح بلح ددددددد ب الد  دددددددتثف س،ل فدددددددتجل تبددددددد علدرفا  ددددددد الدرف ريدددددددىلد  دددددددسفيىلأل ددددددد ل
درعتدردددىل دددملعسقتهددد لفدددعلعفسنهددد ،ليضددد مل رددد لفددد لتقدددتمل دددإرلعتدردددىلت زيدددعلدألسبددد فل دددمل

 ددددددملتطدددددد سلدرف دددددد سملد  ددددددسفيىلرتكدددددد رلدرف دددددد سملد  ددددددسفيىلفددددددرلشددددددانه ل رلت ددددددهمل
ل.بتيس لرلف  سملدرتقليتيى

 قدددددتلد دددددته تلدرب حدددددثلفدددددرلدرتسد ددددد الدر ددددد بقىل دددددمل ثدددددسدءلدره ندددددبلدرنندددددس لرهدددددذ لدرتسد دددددىل
 ي  دددددد ال آريدددددد اللت زيددددددعلل  دددددد  لت حيدددددتل تحتيدددددتلدره دنددددددبلدر دهددددددبلدرتسكيددددددزلعليهددددد ل ددددددمل ضددددددع

ل.دألسب فل ملدرف  سملد  سفيى

 :الدراسةما يميز هذه 
 طدددددد سلشدددددد ف لرعفليددددددىلقيدددددد  ل ت زيددددددعلل  دددددد ل ضددددددعلح  رددددددا لي هددددددتلتسد دددددد ال دددددد بقىل  د 

دألسبددددددددد فل دددددددددملدرف ددددددددد سملد  دددددددددسفيىل  ضدددددددددعل ي  دددددددددىل د دددددددددتسدتيهيىلف حدددددددددت ل ددددددددد رحىل
رلتطبيددددددد ل دددددددملهفيدددددددعلدرف ددددددد سملد  دددددددسفيى،لعلددددددد لدردددددددس ملفدددددددرل هفيدددددددىلعفليدددددددىلت زيدددددددعل

درهدددددذبلردددددسا  لدألسبددددد فل درن دددددبلدرف زعدددددىل دددددملدرف ددددد سملد  دددددسفيىلحيدددددثلتعتبدددددسل تد ل
دألفدددددددد د ل در تدنددددددددعل درطسيقددددددددىلدرتن   دددددددديىل درففيددددددددز لرفحددددددددتتدالدختيدددددددد سلدربندددددددد كلب رن ددددددددبىل

ل.رلف تثفسيرل   ح بلدألف د 
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 ضدددددددعل طددددددد سلعددددددد ملي دددددددل لرهفيدددددددعلدرف ددددددد سملد  دددددددسفيىليضدددددددعلدرخطددددددد دالدرسني ددددددديىل 
ل.رلعفليىل ي ه لعفليىلد حت  ب

 ددددد ل در ي  ددددد الدرتدددددملت ضدددددي لطدددددس لدحت ددددد بلدألسبددددد فل دددددملدرف ددددد سملد  دددددسفيىل دأل 
ل.تتبعه لدربن كلد  سفيىلرت زيعلدألسب ف

 ل.د  سفيىعسضلدرفشكسالدرتملت دههلعفليىلدحت  بلدألسب فل ملدرف  سمل
 ل.درع دف لدرتملتحتتلت زيعلدألسب فلعل لدرف تعيرلتحتيت
 در قدددد ملعلدددد ل هددددملدرع دفدددد لدرتددددملتقددددملع نقدددد  ل فدددد مل ضددددعل ريددددىلف حددددت لرت زيددددعلدألسبدددد فل

 .فيعلدرف  سملد  سفيى مله
 تقددددددتيملت  ددددددي ال نتدددددد نجلدرتسد ددددددىلرلف دددددد سملد  ددددددسفيىلبإيهدددددد تلحلدددددد  لألهددددددملدرفعيقدددددد ال

ل.درتملت دههه ل ملعفليىلت زيعلدألسب ف

يعدددددد رجلدربحددددددثلفشددددددكلىلدحت دددددد بلدألسبدددددد فل ددددددملدربندددددد كلد  ددددددسفيىل ذرددددددكلعددددددرلطسيدددددد ل ل
 دالدرسني دددددديىلضددددددعلدرخطددددددت ددددددل لرهفيددددددعلدرف دددددد سملد  ددددددسفيىلتلآلريددددددىلف حددددددت ل  دددددد ل ضددددددع

ت حيدددددتل ي  دددد الدحت ددددد بلدألسبدددد فل دددددملر دددده لعفليدددددىلد حت دددد بلرلت  ددددد ل ردددد لنتدددد نجلترلعفليددددىل ل
عتبددددددسلنفدددددد ذ لف حددددددتل  دددددد ر لرهفيددددددعلدرف دددددد سملففدددددد لي دددددده لتهفيددددددعلدرف دددددد سملد  ددددددسفيى،ل ل

عفليدددددىلدرفق سندددددىلبددددديرل تدءلدرف ددددد سمل دددددمل  ل تدددددس لزفنيدددددىل يهعددددد لدرنتددددد نجل دضدددددحىلأل لعفيددددد ل
.مكلبفق سندددددددددددددددىلدرن دددددددددددددددبلدرف زعدددددددددددددددىلركددددددددددددددد لف دددددددددددددددسل قدددددددددددددددطل ذرددددددددددددددد لردددددددددددددددي لرلفتخ  ددددددددددددددديرل
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 مقدمة:
لب ل قط،لد  سفملدرت ههلذ لد قت  تل ملق نفىلدقت  تيىرملتعتلدرف  سملد  سفيىلحقيقىل

ل خبسدءلد قت  تييرل درفحلليرل دركت بلدرب حثيرلقب لفرل دربحثلدرتسد ىل تح تلع رفيىلن هس ل  بحا

لدرع رملتعمل درتملدرح ريىلد قت  تيىلدرفش ك لفعليه بيىإبلتتع ف لهتيت لدنتف نيىلن هس ل ب عتب سهلدرتنفيى

لفسارلفع لدرشسعيىل ب ر يغىلب ر ض فل تت مل درهحشلدرغل لعرل تبتعتلكك ،ل درغسبملد  سفم

لد  سفيىلدرف  سمل ملدرفطس حىلدرفع فسالهذ ل تتن علدربن كلهذ لخس لفرلدرفقتفىل درختف ا

لنش ط ته لد  سفيىلدرف  سملتات لبحيثل،درتقليتيىلدربن كل ملفنه ل كثس  لكبيسلبشك ل درفه هيم

ل  دءلدربنكلفع فسالك لم لدرشسيعىلفسدع  ليتملبحيثل تعليف ته لدرغسدءلد  سفيىلدرشسيعىل   ل ختف ته 

لقب لعليه لدرشسعيىلدرف د قىل خذلفرل    للبتل سل،دربنكلختف الضفرلتطسفل  ملدرتمل حت ل  لدرفطس حى

لدر سفىل ر ل  أل ر يىلدرف تهت ىل درهن الدرفحتفلىلدألسب فل لفنه لتتح  ل  ملدرتملدرفنهعىلعرلدرحتيث

ل.درفع فسال ملدرشسعيى
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 :األول ثالمبح
 اإلسالمية المصارف 

 اإلسالمية: المصارف مفهوم :2.1.1
لفهه ملتحتيتل ملد  سفيىل در يس ىلد  سفملد قت  تلفه  ل مل درب حثيرلدركت بلدختلم

لياتيهلدرذ ل درت سلد  سفملدرف سمل ر لتهمننسلل ر ليع تلد ختسملذد هلد  سفيىلدرف  سم

لفرل فنهملدرف سم،لرهذدلدأل   يىل در ه الدرخ  نصلتب يرل ر ليمدرتعسلل  عز دل آخس رلدرف سم،

لآخس رلعس هلبينف لدألخسجلدر ه العرل تغ ض لب ره نت لدرتع طمليحسملبانهلد  سفملدرف سملعسم

ل.(51لصل،5015، آخس رلل)درس يعملبه ليفت زلدرتمل درخ  نصلب ر ه ا
لتب شسلفا  ىلك ل نهلعل لد  سفم(لدرتف ي ليا)بل  لد  سفملدرف سمل(1918ل،درهف  ل(عسملبينف 

لدرتعسيمل هذدل،شسع  للفحسف  للتع فس للرك نهلدرسب يىلب ره نت لدرتع ف لب هتن بلدرتزدفه لفعلدرف س يىلدألعف  

ل ل حت ل نهل  ل     يتهلدرشسطلهذدل هفيىل فعلب ره نت لتتع ف ل لك نه ل ملد  سفيىلدرف  سملدختز 
ل يسلد نتف نيىلدألنشطىلتف س ل رلدرففكرل فرل نهل ذلب رهع ل  سفملدرف سمل عتب سلبهلتعتتل رليفكر

ل.تك رل ل قتلد  سفيىلب رشسيعىلفلتزفىلتك رلقتلف  سملدرسب يى
ل ف س يىلد تثف سيىلختف الرتقتيملت ع لفا  ىل نهلعل لد  سفملدرف سمل(5002،ي س ل)ل عّسم

لذدتمل درتزدمل كه ء ل  ءلذدالعف ل س لخس لفرلد  سفيىلدرشسيعىلألحك ملق  ل  ل،رعفسنه لعق نتيىلفتفيز 

لدألفىلفهتفع التدخ لد هتف عمل درتك   ل،درفعيشمل د ستق ءلد قت  تيىلدرتنفيىلتحقي ل ر ليهتم

لل.د  سفيى
لحيثلفيىد  سلرلف  سملدرعلفيىلدرف   عىلعس تهلف له لدرف سملتعسيمل رل(1980ل،دره دس )ل يسج

لفرلدرعق نت لفنطقه لت تفتل دهتف عيىل تنف يىل، د تثف سيىللف ريىل"فا  ىل:بانهلد  سفملدرف سملعس ا

ل."لد  سفيىلدرشسيعى
لدألسب فل ملدرفش سكىلفبت لعل ل      لليت قملد  سفملدرف سملفهه ملبارل(1994ل،دألن  س )ل    ت

ل رلنهتلذركلعل ل بن ءل،درتقليتيىلدربن كلبهلتع ف تلدرذ لدرث بالدره نت ل عسلرفهه ملكبتي ل ذركل درخ  نس

ل در ببلد  تثف سلعل لكع نتلث بتىل  نت ل  ع سلتحتيتلبت رلتتملد  سفملدرف سمل  نشطىلعفلي الهفيع

ل.درتاكتل عتملدرخطسلعن س ل ه تله لبب  طىلدأل   م



26 
 

ل ملتلتزملف س يىلفا  ىل"ل نه لعل لسفيىد  لرلف  سملتعسيملي س لدرسحفرلعبتلدرتكت سلقتملبينف 

تدسدته ل،د  تثف س ل نش طه لفع فسته لهفيع لباهتدمل كذركل فق  ته ،لدرغسدءلب رشسيعىله  عف رلرهفيعل د 

ل.(114لصل،5001ل)دسشيت،لل خ سهي  للتدخلي  للد  سفملدرفهتفع
لفرلدرنقتيىلدرف دستلهلبلعل لعف تلف ريىلنقتيىلفا  ىل"لبانهلد  سفملدرف سمل(ل5013،درهبي ل) عسم

للد  سفيى.لدرشسيعىلألحك مل   له  ت نيهلدرفهتفعل  سدت
لد  سفيىلدرشسيعىلباحك مللتزمتلف ريىلفا  ىل"ل:بانهلد  سفملدرف سمل(5008ل،درزع بم)لعسملبينف 

ل تقتمل،تثفسير درف لدرفتخسيرلبيرلف رملك  يطلت سه لخس لفرل درختفيىلد  تثف سيىل نشطته لك ل م

ل."لدرشسعيىلدرعق تل ط سل ملدرف س يىلدرختف ا
ل"ه لبانه:لد  سفملدرف سملتعسيمل5010لر نىل(9)لسقملدرف  سملق ن رلفرل(1)لدرف ت ل مل ستلكف 

ل عف  ل  يىل، فب تنه لد  سفيىلدرشسيعىلألحك مل  ق  للدرف س يىلدألعف  لفف س ىلرهليسخصلدرذ لدرف سم

ل.درق ن ر"لهذدل حك ملفعلتتع سضل ل خسج
لدرشسيعىل    لعل لتق مل د تثف سيىلف س يىلف ريىلفا  ىلبانهلد  سفملدرف سملتعسيمليفكرل عليه

لختفىل ر لتهتمل نه لكف ل عط ءد لل خذد للدرسب لعرل تبتعتلتفتنعلبحيثلفع فسته لهفيعل ملد  سفيى

ل.د  سفملدرع رملت  لرهفيعل  ل خ سهيلتدخلي  للدرش فلىلد قت  تيىل درتنفيىلدرفهتفع
 

 اإلسالمية: المصارف ننشأ :2.1.2
لدرف  سملتخلالحيثل، ن ملقسرلفرل كثسلقب لدرعسبيىلدربستل ملدرف  سملنهسالرقت

لقتس لف  لبس  لف سل ملدرف س لدألهلملدرف سمل نشئلعنتف لم1898لع ملدرعسبيىلدربستلدرسب يى

ل.د تسرينملهنيهل رملخف ف نى
لبحدذسلفعهد ل درتع فد لفحدت تد ،لنشد طه ل كد رلشدسع  ،لدرفحسفدىل درفعد فسالدرسب لعل لتق ملدرف  سملهذ ل ر

لدر نيهدىل رد لتطد سالثملد  تثف سيىلدر نيهىل ر لتط سالثملنقتيىلدرته س لدرف سمل نيهىلك نال رقتل قل 

لدرسب يدىلدرته سيدىلرلف د سمل ع  دسللبد لتقليت،لفهستلدرته سيىلدرعسبيىلدرف  سمل ك نال)د قسدض(،لد نتف نيى

ل.(11صل،5001ل،دسشيتل)لدرغسبل م
لبحدثلرلدرعشدسيرلدرقدسرلفدرلدرثد نملدرن دملفطلدعلفندذلدألفدسل تطد سلدرسبد ،لشدي علعل ل درهقه ءللدرعلف ءل ث س

لدرفهتفعددد الفنهددد لتعدد نملدرتدددملدرفشدددكسال حدد لدربدددتي ل دددملدرتهكيددسلثدددمل    ،ل درعسبيدددىلد  ددسفيىلدره يدددىلعددر
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ل د قت دد تيىلد هتف عيددىلفخدد طس ل لدر ددلبيى،ل آثدد س لدرسبدد لضددتلدرهعدد لست لتنهددسل بددت الذرددك،لبعددتلفيىد  ددس

ل.(515صل،1991ل)شبيس،لل درعت ل د يف رل درعقيت لرلتيرل فن   ته
لثملب ك ت ر،ل مل نش نه لفح  رىل   ل ك نال،  دنتلبسلبن كل نش ءلدرحقيقيىلدرتسد ىلبت الدألسبعيني ال  م
ل–ل1913لفددرلدرهتددس لخددس ل فددس(لفيددال)تهسبددىلدرفحليددىلد تخدد سلبندد كل نشدد ءلتهسبددىل   لف ددسل ددملفدداق 

لدرفهتفدعلندس ملفعليتن  بلبف لتط يعه لتملدرتملدألرف نيىلد تخ سلبن كل ر لدرتهسبىل   ل يسهعل،1911

لد  دسفيى،ل ع ادرفشدسللفدرلرفزيدتلدرطسيد ل فهتال فسلفيالتهسبىل ت حالحيثل،درن فيىل درت  لد  سفم

لرذ  لدهتف عيىلختف اليقتمل  سفملبنكل   ليعتبسلدرذ ل،1911ل ملد هتف عملن  سلبنكل نش ءلخ  ى

ل.(210،ص1994ل)دألن  س ،للدرفحت ت لدرتخ 
  إسالميان: مصرفان مرن ألول اام م0325  ام وفي ثم من و

ل تنفيدىل،درسزفىلب ألبح ثل درقي ملف نم،د نتلرلتف ي لت ريىلفا  ىل ه ل،بهت لرلتنفيىلد  سفملدربنك .1

لدرددت  لهفيددعل يددهل تشد سكل،درنشدد ط الفددرل  يسهد لدرتددتسيبل  دد ن ل تد  يسل درخ سهيددىلدرتدخليددىلدرتهد س 

 .د  سفيى
ل  دملب  نتشد سلد  دسفيىلدرف د سملبدت الثدملتبدم،لحك فدىلق بصد لفرل نشئل درذ لد  سفملتبملبنك .5

 .(13-15لصل،5001ل)دسشيت،لفيى د  سلدرعسبيىلدربستلفختلم
ل
 اإلسالمية: المصارف زصائص :2.1.3
ل(11-11لصل،5001ل،دسشيتل(ل هم:ل ففيزدالبخ  نصلد  سفيىلدرف  سملتتفيز
لدرشدسيعىل قستدهلدردذ ل درخ  س لدرسب ل ملدرفش سكىل    لعل لفع فسته ل ملد  سفيىلدرف  سملتق م .1

 .ب رسب لدرتع ف ل تتهنبلد  سفيى
 .درف ريىلدرسق بىل ر لب  ض  ىلدرشسعيىلرلسق بىلد  سفيىلدرف  سملعتخض .5
 .فنق رىل  لث بتىل    لتفلكلتتطلبلد  سفيىلدرف  سملد تثف سدا .3
 .د  سفيىلدرشسيعىل   لرلتف ي لفتعتت ل يثلد  سفيىلدرف  سملت تختم .4
ل لحيدثل  يسهد ،ل درفضد سبىلدرفشد سكىل ديثلت دتختمل نه لحيثلد  سفيىلدربن كل ملضف رلي هتل  .2

 .ف ه تلدرخ  س لدحتف  ل  رلضف ر،
لدرح درلدرقدسضل دمل دألخدس لدرقديمل فسدع  ل، درثق  ملد هتف عملب رنش طلد  سفيىلدرف  سملتتفيز .1

 .د هتف عيىلب رتنفيىلد قت  تيىلدرتنفيىل سبطل،درزك  ل تح ي لرلفع سل د نن س
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ل ك  دىل درتهد س ل در دن عملدرزسدعدملد  دتثف سلباعفد  ل م تقدل،فتخ  ىل يسلد  سفيىلدرف  سم .1

 .درذكسلآنهىلدرنش ط ا
لفسدعددد  لحيدددثلفدددرل،درف دددس يىلد تدس ل ق دعدددتلدرف دددس ملدرعفددد لبضددد دبطلد  دددسفيىلدرف ددد سملتلتدددزم .8

 .د  سفيىلدرشسيعىل حك ملفعليته لبف لد نتف رل تننيمل درسبحيىل درضف رلدر ي رى
لرلت  د ل،درخ  دىل درفد دستل،درع تيىلدرف دستلبيرلدرح  بملدره  لفبت لعل لىد  سفيلدرف  سملتق م .9

 . درخ صلدرفطل لد  تثف سل خ  نسلألسب فلدرتقي لدربي رل ر 
لدرفتغيدددسدالفدددعلدرف دددتفسلدردددتسامل لدرتكيدددملتتدددي ل نشددد ط ته ل  هدددتد ه لد  دددسفيىلدرف ددد سمل ننفدددى .10

 ل.درف دطنيرلح ه اليحق لبف ل فسنىلسكىفشتلب  س لدألزف ال فسدهعىلرسقت  تلدرهيكليى
 

 -:وهي اإلسالمية لمصارفل  زرى صفات وهنا 

  العقائدية: الصفة  وً :
لدرف دد سملتحفلهدد لدرتددملدرس دد رىلت دد سلفددرل تنبددعل،د  ددسفملدرف ددسملبهدد ليت ددملدرتددملدر دده ال   ل هددم

لدر دقدعل دملد  دسفيىلدرفبد تشلته ديتلعلد لتعفد لبد ل ح دبلىدقت د تيل ضديهىلتدات ل ل نه ل  لد  سفيى،

نفدد لدأل دسدتلرحيدد  لدرعفلدم لدرتددملد قت دد تل بفبد تشلب   ددسمل  لحد س للن دد  لل  ددسفملفهتفدعل ق فددىلعلد لتعفدد ل د 

ل(31،ص5005)درعبيت ،ل:عل لتعف 
 .درفع فسال مل درحسدملدرحس لبق عتتملدألخذ .1
لتقتيدسلبدسلدر د يىلد ن د رلح هد التشدبعلدرتدمل درخدتف الدر دلعل نت  لتدنس ل مل ه تسكيزللدرف دستلت هيه .5

 .  سدمل  
ل رلي ددتطيع رلدرددذ لدرعدد فليرلق عددت لبت  دديعل ذرددكل،درعفدد لت سل قددسدسل ددملدرس حيددىلدرت هيهدد التاكيددت .3

 .درسب يىلدره نت لنن ملفح لدرفش سكىلنن ملبإحس ل ض   الفهتفعهمل ر ليقتف د
ل ذدلحت لدألف د لهذ لفرلشسع  للدرفقتس لدرزك  لن بىلب  تخسد لذركل ن ي  ،لرتيهلدرف تعىلدألف د لتطهيس .4

 .ف  س ه ل مل س ه ل لدرح  لعليه ل فسلن  ب  للبلث
ل
ل
ل
ل
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  التنموية: الصفة ثانيًا:
لدرنه ددديىلدرتنفيدددىلفدددعلهندددبل رددد لهنبددد  للت ددديسل رليهدددبل ركنهددد ل، دددسد لفدددرلتحدددتثل لد قت ددد تيىلدرتنفيدددىل ر

لتكددد رل  رلبدددتل لد قت ددد تيىلدرتنفيدددىل رل ثبتدددالدرحتيثدددىلنفيدددىدرتلتسد ددد الفعندددمل رلذردددكل،رأل دددسدتل درعقليدددى

ل.(19صل،1991ل،  نح)لرأل سدتل عقليىلنه يىلبتنفيىلفستبطى
لد قت د تيىلدرتنفيدىلعلد لتسكدزلد  دسفيىلدرعق نتيدىلدر دهىلفنطل ل فرلد  سفيىلدرف  سمل رلحيرل م

لعليددهلدهللل ددل لدهلللس دد  ل ددمل رندد ل،د هتف عيددى لل دألخسقيددىل درعقليددىلدرنه دديىلدرتنفيددىلفددعلهنددبل ردد لهنبدد  ل

لدرتنفيدىلتكد رلحتد ل در د  لدرف هتل:فا  تيرلببن ءلعفلهلبت لدرفتينىل ر ل   ل عنتف لح نىل    ل  لم

لدرفعس ددىلينفدمل  رف ددهتلدألخدسجلتقد  لفنهدد ل دحدت لكد لبعضدده لفدعلفتسحفدىل د قت دد تيىل درعقليدىلدرنه ديى

ل.(55صل،5015 آخس رل)درس يعمل درفع فسالدر   ل ملآث س لك لذركل ي بلدرنه مل درخل ل درعق 
  ا ستثمارية: الصفة ثالثًا:

لهدذ لطبيعدىل رل  ل،درف ريدىلدر  د طىلعفليدىلعلد لد  دسفيىلدرف د سملنشد طلفدرلكبيسلهزءليق م

لعلد لتقد ملهند ل  ر  د طىل،درتقليتيدىل درف د سملعليدهلهدملعفد لتختلدملد  دسفيىلدرف د سمل ملدر   طى

لد  ددتثف سلف ددارىلتهعدد لدرعفليددىل هددذ لل،به نددت لدرقددسضلنندد ملفحدد لد  ددتثف سل ددملدرفشدد سكىلنندد مل حددس 

لدرف دسمل هد تلعليهد ل يت قدملدرف دسمل تدس لدرشد   لدرشدغ لت ب ل ركنه لضس سيىلف ارىل قطلري ا

ل ملدرفش سكىلنن مل فنهل رضف رل، ف درهملد تثف سل ملعنهملب رني بىلدرفقسضيرلفعلدرعقتلألرل،عتفهلفر

ل جدرهددتلبتسد ددىليقدد ملكفدد ل،درن هحددىلد  ددتثف سل ددسصلعددرلب ربحددثليقدد ملدرف ددسمل ددإرل، درخ دد س لدرددسب 

لدربتديدىل دمل يدس لفعلب  شتسدكل  لبفهست لهذ لد  تثف سلبعفليىليق مل قتلدرهتيت ،لرلفشس ع الد قت  تيى

لفرلتثف سيىد  لدألتد ل هذ ل،ك رفض سبىلب رههتل  لدرعن رلكشسكىل درف  لب رههتلدرفش سكىلهذ لك نال  دء

ل.(40لصل،1918ل)درهف  ،لدرف  لس  لعب تيىلفرلدرف هسلخ  ىلدرعف لتحسسلدرتملدألت دال هم

  اإليجابية: الصفة رابعًا:
لعلددد ليعتفدددتل لبهددد ليدددافرلدرتدددملدرهل دددهيىل درفبددد تشلدأل ددد لفدددرلدنطسقددد  للد  دددسفملدرف دددسمل ر

نف ل،درتقليت لدرف سملبه ليق ملدرتملدرفلكيىل عللدرفت هس لفهه م لدردسب ل دملدرفشد سكىلنند ملعلد ليعتفدتل د 

ليسيدت لفد ل يدتس لبنه هلدرتنفيىل سصلعرلرلبحثلدرف سمليت علدرذ لدرنن ملهذدل،درنش طلرنت نجل درخ  س 

لدرفهتفددعل رد ليددذهبل هد ل،د  دسفملد قت دد ت لدرنند مل فبدد تشلباهدتدملفلتزفد  للد ددتثف سدالفدرلدرفهتفدع

لدرطبيعدددىل رل  ل،د دددتثف سدتهل دددملرلفشددد سكىليدددتع همل  لد دددتثف سدتهمل دددمليشددد سكهملركدددمل  دددسدت لفدددعلريتع فددد 

لتددتعيمل ددمل ت دد عتل،درف ددتثفسيرلشخ دديىلت ددتعف لكفدد ل،ديهدد بييرلف ددتثفسيرلتخلدد لرلف ددسملد يه بيددى
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لت دب ل،درحضد س لدرف دت جل عل ل درعقلم،لدرنه ملد قت  ت لدرف ت جلعل ل قطلري لدرتنف يىل نيهته 

ل.(88-81صل،1992،يقنه   )لد ن  رلذدتيىلرتحقي ل ت دال درفلكيىلدألف د 

  ا جتما ية: الصفة زامسًا:
لب رضدس س لتكد رل  رل بدتلرهد لدرعق نتيدىلدر دهىلبحكدملد  دسفيىلدرف د سمل رل رد ل(1993ل،نفس)ل ذهب

لدآلتم:لخس لفرلذركلتحقي ل يفكنه لد هتف عملدرتك   لتحقي لعل لت  عتلدهتف عيىلف  سم
تدس لدرشدددسعيىلف ددد س ه ل دددمل  دددس ه لدرزكددد  لبهفدددعلهددد فقي  .1 ل نيهدددىلدرزكددد  ل نيهدددىل رل ذل، ف درهددد ل د 

 .دأل ر لب رتسهىلدهتف عيىلدقت  تيى
لعلدد لدهتف عيدد  للف ددس   للفنددهلتهعدد لدرفشدد سكىلنندد ملفددرلتقتفددهلبفدد لرلف ددسملد  ددتثف سيىلدرطبيعددى .5

لتسكيددزلعددتمل ددملي ددهملبفدد لدرع نددتلت زيددعل ددملعتدرددىلدرفشدد سكىل ددملألرل،در  ددملفددرلعدد  لف ددت ج

 .دره نت لنن مل رت لدرذ لدرطبقملدرتع  رل تقلي لدرثس  
ل درنه ديىلد هتف عيدىلدرفك  دبليتخ ل رلعليهلتهسضلد  سفملرلف سملد هتف عيىلدر هىل ر .3

لد هتف عملدرع نتلعنيمتلهت هليك رل رل ينبغمل،درفشس ع الهت جليتس لعنتف لح  ب تهلضفر

 ل.رس تثف سدا
  اآلتي: في اإلسالمية المصارف وصفات زصائص إيجاز يمكن سبق ومما
 . عط ءد لل خذد للدرسب يىلب ره نت لدرتع ف لدهتن ب .1
 . ت نيهه لدألف د لتهفيع .5
 .د  تثف سيىلدرف س يىلدرختف التقتيم .3
 .درت زيعل عتدرىلدرفهتفعيىلدرتنفيىلتحقي  .4
 .د  سفيىلدألفىلتدخ لد هتف عمل درتك  لتحقي  .2
 .درفعيشملستق ء د لد قت  تيىلدرتنفيىلتحقي  .1
 .درفع فسالهفيعل ملد  سفيىلدرشسيعىلباحك ملد رتزدم .1
 .ذدتمل درتزدمل  ءلذدالعف ل  س لط قملد  سفملدرف سمليضم .8
 .درفش سكىلت فبلرتبنيه ل ذركلف ه ت لدرخ  س ل  حتف ريىلد  سفيىلدربن كل ملضف رل  .9

لبسق بدىلي دف لفد ل  لف ريدىل سق بدىلشدسعيىلسق بدىلدرسق بدىلفدرلرند عيرلد  دسفيىلدرف د سملتخضع .10

ل.درنقتل لطىل  لدرفسكز لدربنك
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  اإلسالمية: المصارف  هداف :2.1.4
ل  د ل ذردكلدرف دس يىل درخدتف الد نتف نيىلدرعفلي ال هسدءل ر ل    ملبشك لد  سفيىلدرف  سملتهتم

ل.درفهتفعله دنبلرشت لش فلىل دهتف عيىلدقت  تيىلتنفيىلتحقي ل بهتمل،درغسدءلد  سفيىلعىدرشسي
ل دآلخس ،لدرتني ل ف سلتننيمل ملدرع ملدرش ف لبفعن  لدرتيرله لد  سفيىلرلف  سملدرحقيقملدرهتمل يعتبس

ل(191-192)لصل،5001،دسشيتل)لدآلتم:لتحقي لنح لتتههل همل،درف لملحي  لهفيعلعل ل تاثيس 
لد  دسفيىلدردبستلهفيدعل دملدرفهتفدعلفنهد ليع نملدرتمل د هتف عيىلد قت  تيىلدرفشكسالح  -1

ل،درثدددس  لرتكدددتي لدرحلددد  ل يهددد تلعلددد ل تعفددد ل،درف تيدددىلدأل دددسدتلفع نددد  لرحددد ل ت دددع ل، درع رفيدددى
ل بحلد لل ذردكلدرند  ،لبدهليدافرلدردذ ل درهكدسل درعقيدت لد قت د ت لدرنشد طلبديرلد ن ده مل تحق 
لدرعفليدد البتشددهيعلتقدد ملدرف دد سمل رل بفدد ل درفعتقددتدا،لدرقدديملفددعل تتهدد لدرشددسيعىلفددرلف ددتفت 

لرلقددديمل ددإرل،درفحددت ت لدردددتخ  ل   ددح بلدرهقددسدءلكسبدددىلتهددسيجل هدد لفدددرل د  ددتثف سدالدر ددغيس 

 .درف لملدرفهتفعل ملدرهتملهذدلتس ي ل ملدركبيسل ثسه لدر  نت لد  سفيى
ل"لبعنددد درلدركتدددبلعشدددسدالد  دددسفملدرفهتفدددعل دددملنهدددسل ردددذركل،تددده فح سبلدرسبددد لفدددرلدرتحدددسس -5

لفدرلدرف دلملخد مل  يضد  لل،د  دسفيىلدرف  سملنش ءل مل ثسلفرلرهذدلف ل"لدرسسب  لدرف سم

لدردذ ليقد ملكفد ل  ليق فد رل لدرسبد لياكل رلدرذيرلتع ر "لق  لكف لدرسب لآلك ل س  رهلدهلللفح سبى

ل فدرلدرسبد ل حدسملدربيدعلدهللل  ح لدرسب لفث لدربيعل نف لق ر دلانهمبلذركلدرف لفرلدرشيط رليتخبطه

لهددملدرند سل  دح بل ا رنددكلعد تل فدرلدهللل ردد ل  فدس ل دلملفدد ل لدهل د نته لسبددهلفدرلف عندىلهد ء 

لآفند دلدردذيرل يهد ليد ل ثديم،لكهد سلكد ليحدبل ل دهلللدر تق ال يسبملدرسب لدهللليفح لخ رت ر،ل يه 

رل س د رهلدهلللفدرلبحدسبل اذن دلتهعل دلرمل إرلفافنيرلكنتمل رلدرسب لفرلمبقلف ل ذس دلدهلللدتق د ل د 

 (519-512ل)دربقس :لتنلف ر"ل  لتنلف رل ل ف دركملسا  ل لكملتبتم
لبد رغنملدرغدسملق عدت لب تبد عل ذردكل،د  دسفيىلدرشدسعيىلدألحكد ملفدعلدرف دسملفعد فسالفط بقدى -3

ل  رف دددسمل، درقفددد سل درهه ردددىلدرغدددسسلفدددرلادرفعددد فسل دددملينهدددسل رليفكدددرل فددد لدرسبددد ل تهندددب

 . ه لعزلدهلللنه لف عل ينتهملدهلللبا دفسليعف لدرذ ل هلد  سفم
لتخد سد ل دملدرفعس  دىلدرف دس يىلدألعفد  لهفيدعلبعبءلدرقي مل ر لد  سفيىلدرف  سملتهتم -4

لد  ددددددسفيىلدرشددددددسيعىلباحكدددددد ملفلتزفددددددىل  ددددددسفيىل  دددددد لعلدددددد ل  يسهدددددد ل درتف يدددددد ل د  ددددددتثف س

 . درهف عيىلدرهقهيىل د هته تدا
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ل تحب رلتع ر "لق رهله ءل رهذدل،درس فلشقي ل  رف  لدرفتخس،لرلف لمل د طفنن رلدألف رلتحقي  -2

لكنزهددد لعليددهل حددسمل ف درددهلب  ددتثف سلدرف ددلملد  ددسمل فددسل رقددتل(،50)درههددس:لهفدد "لحبدد  للدرفدد  

لتاكلهلحت ليتسكهل  ل يهل ليتهسلف  لرهليتيف ل رملفرل"  ل  لمل عليهلدهللل ل لق  ل دتخ سه ،

ل دملهد ءلفد لبد بل-  دلملعليدهلدهللل دل لدهلللس د  لعدرلدرزك  لكت بلدرتسفذ :ل) نرل"لدر تقى

لدرف دد سمل كددس لهدد ءالرددذركلفقبدد  ل يددسلدربيددال ددملدرفدد  ل  ضددعل(280لسقددملدريتدديملفدد  لزكدد  

لذكددسلبينفدد ل،درف ددلفيرلهدد  نل ددملد طفنندد رل تبعددثلدهللل حدد ل يفدد لدألفدد د لرت ددتثفسلد  ددسفيى

ل:هدد لدرف ددسملنشددا ل سدءلدر ددببل رلرلتنفيددىلد  ددسفملدرف ددسملنشددا ل ددمل(.ال.تل،در دد   )
ل نشددد ءل دددملدرتهكيدددسل رددد ل تجلففددد ل،د  دددسفيىلدردددت  ل دقدددعل دددملد قت ددد ت لبددد رتفز لد ح ددد  

لف لفير،درلفرلدرفتخسدالتهفيعلعل لتعف ل،د  سفملدرع رملف ت جلعل لت ريىلف ريىلفا  ى

ل ملعقبىلدرتف ي ليقملدرتملدرهقيس لدرت  ل مل درتنفيىلد  تثف سلفشس ع التغطيىل ر ل ت ههه 

ليكدد رل رلدر دهددبلدرتك فدد لبددذركلريتحقدد ل،درفبعثددس لدرطبيعيددىل ثس دتهدد لف دستهدد لد ددتغس لطسيدد 

 .د  سفيىلدرشسيعىلألحك مل  ق  للكلهلذركليك رل رلعل ل،د  سفيىلدألفىلشع بلبير
ل  لد  دتفسدسلد  دسفيىلدرف د سملت دتطيعل ل بت ندهلق طبدىلدألهدتدمل همل ه ل:درسب لتحقي  -1

ليعدتلدردسب ل رلب عتبد سلدأل دهملحفلىل قطليهمل لدرسب ل ل،دألخسجل هتد ه لتحق ل ررلب ل،دربق ء

لقد يحلألندهلدرفد تعيرلدردسب ل يهدملبد ل،فنه لدرتخلصل  لبا هفهملرسحته نلرتيهمل    ي  للح  زد ل

لدرف دسملسبد ل رل رد لب  ضد  ىل،رهدملفن  دبىلف دس يىلخدتف ال تقتيمل،ر تدنعهملدرضف رلرهم

ل تتعيفدددهلختف تدددهل د ددتفسدسل،درف دددسملر هددد تلتددافيرل كبدددسلذردددكل ددملألرل،ككددد لدرفهتفدددعليهددم

ليدتفكرلحتد لف تفسلنف ل  مل،ف تقسد للدرسب ليك رل رلدرضس س ل فرل، يهلي هتلدرذ لرلفهتفع

لرنفدد دل  هددهلعلدد ل درحهدد نلفدد دست لرتنفيددىلبدد ل، درفدد تعيرلرلف دد هفيرللفتزديددتلع نددتلت زيددعلفددر

 .(51لصل،5001ل،دسشيتل)لدركليىل هتد هل تحقي ل يض  للرلف سم
 ،درفحتهز ل دألسب فلس  ف ره،ل ملدرفتفثلىلرلف سملدرذدتيىلدرف دستلنف لبهليق تلدرنف :لتحقي  -2

ل. ن دعه لبفختلملدر تدنعل ملتفثلىدرفلدرخ سهيىلدرف دستلنف ل كذركل، د حتي ط ا
 - اإلسالمية: المصارف نجاح مقومات :2.1.5
لتتحقدد لرددرل إنددهلدألسبدد فلهددذ لتحقيدد لبددت رل نددهل ذل، درف دد هفيرلرلفدد تعيرلفسضدديىل سبدد فلتحقيدد  .0

 .د  سفيىلدرف  سمل هتدم
 . د نتف نيىلدرف س يىلدرختف التقتيمل ملد  تفسدسيى .6
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لتحهدددزلردددتيهمليكددد رلبحيدددثلد  دددسفيىلدرف ددد سمل دددملرلفددد تعيرليدددىدره سللدر تدندددعلضدددف رلتحقيددد  .3

 .د  سفيىلدربن كل مل ف درهم  تخ  
 .هتيت ل ف د لسا  ل ت تقطبلدرتقليتيىلدربن كلتن   لتن   يىلفيزدالدكت  بلعل لدرعف  .4
 .ف ريىل تس لك ل مل زي تته لدألسب فلتح يرلعل ل درعف ل د تفسدسيتهلدرف زعلدرسب لد تقسدس .5
 . ع  ليك رل رل بتلدرف س ملرت  ي د .2
 .د  سفملدرف سملف دستلتنفيى .2
 .درف سمل هتدمل تحقي لدرف س ملدرنف لعل لدرفح  نى .3
 .درفخ طسل تقلي لدرسب لتعنيملبيرلف لدرت دزرلتحقي  .3

 .درفقب رىلدرفخ طس لتسهىلتحالدرعف  .01
 .درفخ طسلرتقلي ل ذركلرألف د لت نيه تهل ملدرتن يعل ي  ىلدتب ع .00
 .درفحتهز ل دألسب فل د حتي ط ال،درف  لس  ل مل درفتفثلىلرلف سملدرذدتيىلدرف دستلنفيىت .06
لعفددسءلد ددتقط بلعلدد ل درعفدد ل ن دعهدد ،لبفختلددملدر تدنددعل ددملدرفتفثلددىلدرخ سهيددىلدرفدد دستلتنفيددى .03

 .هتيت ل ف د لسا  ل د تقط بلهتت
 .د  سفيىلدرشسيعىل   ل تكييهه لد نتف نيىلدألعف  ل تط يسلدرتقليتيىلدربن كلفن   ى .04
لهتيدتلطدسفل  لعلد لشدسعيىلف د قىلخذ  لدربنكل عف  لك  ىل ملد  سفيىلدرشسيعىل حك ملتطبي  .05

ليى.درشسعل سفته لفرل   لرلتاكتلك ذرلهتيت للد تثف سيىل يغىل  
ل(31-32صل،5001ل)درعلي ا، اإلسالمية: المصارف نجاح  لى تسا د التي واألسباب العوامل
ل فق  ددتل ق دعددتل حكدد ملبفسدعدد  ل ذرددكل،د  ددسفيىلدربندد كلرفعدد فسالدر ددحي لدرشددسعملدرضددبط .1

 .د  سفيىلدرشسيعىل  هتدم
لدبتكدد سلعلدد ل درعفدد لد  ددتثف سيىلدر  دد ن ل  نهدد لدأل دد ريبلباحددتثلب ألخددذل ذرددكل،دألتدءلتطدد يس .5

 .هتيت لد تثف سيىل  يثل ت دا
لدرشدددسعمل درتثقيدددملب رتددتسيبل ذردددكل،دأل   دديىلبس ددد رته لدربنددد كلهددذ ل دددملدربشددس لدرعن دددسل يفدد ر .3

 .رلع فليرلدرف تفس
لدرتملدرختف ال بيرلبينهف لدرهس ل ت ضي لدرشسعيىلدرف س يىلب رختف الدرهفه سل تعسيملت عيى .4

 .درتقليتيىلدربن كلتقتفه 
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لفدعلدرتع فد ل رد لتضدطسل لحتد لدرع رمل نح ءلرك  ىل شف ره لد  سفيىلدربن كلتعفيملعل لدرعف  .2

 .  سفيىلف  سمل يه لي هتل لبلتدرل ملدرتقليتيىلربن كد
 .بينهف ل يف لدرفشتسكل درتن ي ل درتع  رل، د  سفيىلدرف ريىل درفا   الدربن كل عف  لتقنير .1
لد  دددسفيىلدربنددد كلبهددد دسلد دددسفيىلدقت ددد تيىل فا  ددد الد دددتثف سيىلشدددسك ال ق فدددىلعلددد لدرعفددد  .1

 ل.درفه  الفختلمل مل ختف ته ل  نشطتهلت  يعلعل لرف  عتته لدرق نفى،
  اإلسالمية: المصارف تواجه التي المعواات :2.1.6
لنتيهدىل دلبيىلآثد سللردهلب رشدسدء(لرآلفدسلدرفع فسا)درفسدبحدىلربعضلح ري  للد  سفيىلدربن كلتطبي  .1

ل  ددل كلن حيددىلفددرلدرفد تعيرلرددتجلدر ددسيعلدردسب لدنتندد سل ددل كلتس دد لحيدثلدرفع فلددىلهددذ لتطبيد 

لدرقدسدسلفتخدذ لردتجل فكدرلفد لدردسب لهد فشلزيد ت ل دملدرس بدىلفدعل خسجلن حيىلفرلفخ طس درلتهنب

لدردددسب لفعددد ت العلددد ليسكدددزلرلتقيددديملفعيددد سل دددي ت ل رددد ل تجلفددد ل هددد ل،د  دددسفيىلدرف ددد سمل دددم

 .(50صل،5001)دسشيت،لدرف سملبفعس ىلدرفحق 
لدألطدسدملعندتلدألف ندىل علدل تعتفدتل،ع ريدىلفخد طسلبتسهدىلتتفيدزلد  دسفملدرتف ي ل يثلفعنم .5

لعددتملرضددف رل ذرددكلبددا  ل    للرلفشددس عل تددتقي ل فسدهعددىلفح  ددبيىلرخبددس ل تحتدد  لب رعقددتلدرفعنيددى

لعليدهلدرفتهد لدردسب لعلد ل درح د  لدرفشدس علد دتفسدسيىل رضدف رلدرعقتلبن تلفرلبنتلبا لد خس 

 . درفش سكىلدرفض سبىل مليحتثلفثلف لدرفشس عل هتدمل تحقي 
لدرف دددددسملعلددددد ليددددداثسلدرعفدددددسال   دددددع سللدر دددددلعل  دددددع سل تقلدددددبلد قت ددددد تيىل مدرندددددسللتقلدددددب .3

 .د  سفم
لرلتددافيرلدرف دسمليضددطسلقدتلب رتفليددكلدرفنتهيدىلد هدد ز لفثد لد  ددسفملدرتف يد ل دديثلبعدضل دم .4

 .درفاهسلدأل  لعل 
ل ذردكلدرح رلدرقسضل دعتف تلب  تختدملد  سفملدرف سملق ملح  ل مللد  تفسدسيىلعتملخطس .2

 .ح نىلقس ضلرفن لدرفخ صلدرف  لس  لتآك ل ببب
ل ردد ل تحتدد  لب رتق دديطلدربيددعلفثدد ل نيددىل خبددس لفشددتسي الرهدد رل ردد لتحتدد  لدرتف يدد ل دديثلبعددض .1

 .دأل ع سلتقلب الب ببلع ريىلرفخ طسل تخضعلدربض عىلرتخزيرلفخ زر
 .درسب ل ملع ل قدرل شبهىلدرفسكز ل دربنكلتقليتيىدرلدألخسجلدربن كلفعلدرتع ف  .1
ل ردد ليددات لدرتفلددكل هددذدل،فنق رددىل  لث بتددىل  دد  لتفلددكلتتطلددبللد  ددسفيىلدرف دد سملد ددتثف سدا .8

 .درف سمل ف د لتهفيت



35 
 

 . درخ  س لدرسب ل ملدرفش سكىلعل لتعتفتلد  سفيىلدرف  سملألرل،ف ه تلدرخ  س لدحتف   .9
لدرخ سهيددىل درتهدد سلل فف س ددىلدر ددلعلفددعلدرتع فدد لت ددتلزملد  ددسفيىلدرف دد سمل ددملدرتع فدد ل دديث .10

 .د  سفملدرف سملعل لخط س درلفرليزيتلفف ل،در لعلهذ ل مل درتدخليى
  :وهي اإلسالمية المصارف تواجه  زرى وايود مشاكل (0334 األنصاري)  رض واد

لدرعف ردىلهدذ لدرتحد  ل رد ل تجلففد لد  دسفيىلد  دتثف سدال دملدرفتخ  دىلدرعف ردىلت  سل ع بى .1

 لالتالية: المعايير لديها توافري  نلت رلد  سفملب رف سم
 .درتقليت ل دربنكلد  سفملدربنكلبيرلرلهس لدر دض لدرههم -
ل درفشددد سكىلىدرفضددد سبل دددملد  دددتثف سلفثددد ل  دددسفمدلدربندددكل دددملدرعفددد ل ددديثل ضددد فلعدددتم -

 .د  سفملدربنكليقتفه لدرتملدرف س يىلدرختف ال ن عيى
 .د  سفيىلدربن كل هتدمل  ل  سفيىدلدربن كلف هيىلعل لدرع فليرلبيرلدته  لي هتل  -

لعسيقددىل خددسجلف ريددىل فا  دد ال،به دنددتلتعفدد لبندد كلفددرلشددتيت لفن   ددىلد  ددسفيىلدربندد كلت دهدده .5

لرف دههدىلت عهد لدردذ لدألفدسل،د  دتثف سدالفعنملعل ل ت يطسل،درف رملدر   ل ملق  لره لفتقتفى

لتته ع ل رليفكرلحت ل ذركل،درعف ل  ل بل ملف تفسلرتط يسلدرح هىل ر ل ت عه لكبيس لتحتي ا

 .درعفلملب ر دقعلدرف ه ت لدرفتهتت لدرف دقملفع
لد تدسيىل درتعقيتدالب  هسدءدالدرفتعلقىلدرفش ك لفرلدرعتيتلد نش ءلعنتلد  سفيىلدربن كلت دهه .3

 .درحك فيىلدألههز لتهسضه لدرتملدرف د ق العل لرلح   
لفدرلدرسق بدىل   د ريبلق دعدتلتطبيد لفثد ل،دربن كلهذ لعل لدرسق بيىلدألههز لتهسضه لدرتملدرضغ ط .4

 . د  تثف سلدرت  علعل لقتسته لفرليحتلفف لدرفسكز لدربنك
لخ  ىل،دألف د لرهذ لدرفن  بىلدرت نيملفه  ال يه تل  ع بىلدر ي رىلفرل  نضل ه تلفشكلى .2

لدرعفددددسالفددددرلدرفدددد  لس  لد ددددتختدمل ددددع بىل ردددد لب  ضدددد  ىلهددددذدل،دألهدددد لق دددديس لدرطبيعددددىلذدا

ل  هددهل ددملدرع رفيددىلدرفدد  ل  دد د ل ددملد ددتثف سه لعلدد لدرقيدد تلفددرلدرعتيددتل هدد تلفددعل،فحليدد  للدألهنبيددى

 .د  سفيىلدرشسيعىلفعلتته 
لدألعندملدره ندبل دتهد  لدألهد لط يلىلدتخ سيىل  عيىلخل ل ملد  سفيىلدربن كلبعضلنه فلعتم .1

 .دأله لق يس لفشس ع الر  لد تثف سدته لفر
 



36 
 

 انحراف ات وه ي اإلس المية للمص ارف موجه ة انتق ادات بعض (HANOUD, ND, P96-97) وذكر

  التطبيق: في
هف  لدرفسدبحىل يغىل ر لدرله ءل ملد  سدط .1  .دألخسجلدرشسعيىلدرتف ي ل يثل د 
 .درفسدبحىلفبيع ال ملدرسب له فشلرتحتيتلدره نت ل عسلعل لد عتف تل  لفرلد  ته ت  .5
 .درحك فملدرتف ي لرفتطلب الد  ته بىلعتم .3
 .رلتف ي لد هتف عيىلدره دنبلته  لد كتسدثلعتم .4
 .بينه ل يف لدرتع  رل ق فىل ملد  سفيىلدربن كل ش  .2

  :الشر ية الراابة هيئةل:7.1.2
  - هم:لفه ملعت لره  دألشخ صلفرلفهف عىلهم

 ل.فيىد  سلدرشسيعىلدحك ملفعلتته لد  سفملدرف سمل نشطىل ل عف  ل رلفرلدرتاكت .1
ل، د ته قيددددد الد  دددددسفملدرف دددددسمل  نشدددددطىلألعفددددد  لدرسزفدددددىلدرعقددددد تل ددددديثل دددددملدردددددس  ل بدددددتدء .5

لدرف ريدددىلدرتقددد سيسلضدددفرلتقسيسهددد ل نشدددسل،درف ريدددىل درقددد دنمل، درفعددد فسال، درفنتهددد ال، در ي  ددد ا

 . هتال رلرلشسيعىلدرفخ رهىلدألنشطىلدرتقسيسليتضفرل رلعل ل،رلف سم
 .به لدرخ  ىلدرتا ي ل عق تلدرتدخليىلدرننمل ملرفبينىدل درغ ي الدألهتدملتطبي  .3
ل درهتد  جلدرشدسعيىلب ألحكد مليتعلد ل يفد لدرف سملف نهملرك  ىل درتتسيبلد سش تل لدرت هيهلتقتيم .4

 .درعسقىلذدا
 -:الشر ية الراابة هيئة تقارير في اإلفصاح

ل-:يلملعف ل يهل    فليتمل رلبت 
ل حكدد ملفددعلفس ق تهدد ل  ل فلحق تهدد لدرف ددسملعليهدد ليتع قددتلدرتددمل درعفليدد الدرفعدد فسالدتهدد  لفددتج .1

 .د  سفيىلدرشسيعى
لدرددذ لدأل دد  لفددعلد  ددتثف سلح دد ب العلدد لدرخ دد س ل تحفيدد لدألسبدد فلت زيددعلعفليددىلت د دد لفددتج .5

 .درهينىلدعتفتته
لد  سفيىلدرشسيعىل فب تشل حك ملتحسفه للبطس ل  لف  تسلفرلتحققالدرتملدرفك  بلهفيعل ر .3

 .درشسعيىلدرسق بىلهينىلتحتته لرف ل   ق لخيسيىلأل سدضل س القت
نه قه لدرزك  لدحت  بلفرلدرتاكت .4  .د  سفيىلدرشسيعىل فب تشلألحك مل  ق ل د 
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لعدرلدر د تس ل درقدسدسدالدرهتد  جل  لد  دسفيىلدرشسيعىل فب تشلألحك ملفخ ره ال يىلعرلد    ف .2

 .درشسعيىلدرسق بىلهينىلفسدهعى
 :الشر ية  ير كاسبالم صندوق
لطدددس ل  لف دد تسلفدددرلرلف ددسملتحققدددالدرتددملدرفك  ددبلهفيدددعلدرشددسعيىل يدددسلب رفك  ددبليق ددت .1

 .د  سفيىلدرشسيعىل فب تشل حك ملتحسفه 
لد  دسفيىلرلشدسيعىلدرفخ رهىل درخ  نسل درف س   ال درفك  بلد يسدتدالبت هي لدرف سمليق م .5

 .درف ريىلدرق دنمل ملبنهسلخ صلح  بل م
 .درشسعيىلدرسق بىلهينىلتحتته لدرتملدأل ههل مل س ه ليتملدرشسعيىلدرفك  بلهفيع .3
لفدرلتحققدالدرتدملدرفك  بل  ببلطبيعىل لفب رثلعرلدرف ريىلدرق دنمل ملد    فلدرف سملعل  .4

لدرفح  ددبىل فعدد ييسل(1)لسقددمل د   دد فلدرعددسضلرفعيدد سلطبقدد لدرشددسيعىلتحسفهدد لبطددس ل  لف دد تس

 .د  سفيىلدرف ريىلا   ارلفل درض دبطل درفسدهعى
ل
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 الثاني: المبحث
 اإلسالمية المصارف في التمويل صيغ

  :تمهيد :1.2.2
لتف يدد ل  لفختلهددىلفا  دد ال  لشددسك ال  لرفنشددآالفختلهددىلفشدد سيعلتف يدد لهدد لد  ددسفملدرتف يدد ليعتبددس

ل   دد لب تنهدد  فلد  ددسفيىلدرشددسيعىل حكدد ملفددعلتتهدد لب دديثلدرتف يدد ليددتملبحيددثلرأل ددسدتلعقدد س ل  لشخ ددم

لد  ددسفملدرتف يدد ل دديثل تعتبددسلدرتنفيددى،لتحقيدد ل ددمل عدد  لبددت سلرت دد همل  نيددىلشددسعيىل ضدد دبطلفعدد ييس

ل شدك   للد  دسفملرتف يد دل ديثل تتخدذلدرتقليتيىلدربن كلتقتفه لدرتملدرسب يىل درقس ضلد نتف رلعرلدربتي 

لدرقددسضل،ب رتق دديطلدربيددعل،در ددلملبيددعلع،ن د  ت ددل،د هدد ز ل،درفضدد سبىل،درفشدد سكىل،درفسدبحددىل هددم:لعتيددت 

ل.درفزدسعىل لدرح ر
لALASRAG, 2010,P5))لك رت رم:ل هملعتيت لفزدي لتحقي ل ر ليات لد  سفملدرتف ي ل يثل تطبي ل

لدر ددددلعل نتدددد  لدرضددددس سيىلرس ددددتثف سدالدرسزفددددىلدرتف يليددددىلدرقددددتس ل تددددتعيملدألفدددد د لسا  لتدددد  يس .1

 . درختف ا
 .درقط ع الفختلمل ملد نت هيىلدرط قىلت  يعل ملت  همل نف نيىلع افشس لل ملد  تثف س .5
لدرفنتهدديرلر دغ سلدردسزملدرتف يدد لتد  يسليدتملبحيدثلدرثددس  لت زيدعل دملدرعتدرددىلتحقيد ل دملدرف د هفى .3

 ل. ف د لسا  ليفلك رل لدرذيرل درفشس ع الدرخبسدال   ح ب
 .فتخسدتهملد تثف سلفه  ل ختي سلدألف د لسا  لأل ح بلفتعتت لبتدن لت  يس .4
لرقط ع ال شف ره لد  تثف سلفه  البتن يعل ذركلدرفهتفعل مل درش فلىلدرفت دزنىلدرتنفيىلتحقي  .2

 .د  تثف سيىلدرفشس ع اله نبل ر لعتيت لدنت هيى
ل يدد بلفددعلد  ددسفملدرتف يدد لح رددىل ددمل)درف ددسم(لدرفدد  لس  ل دد حبلفلددكلد ددتفسدسلخ  دديى .1

لقدتلدرف دسملبدذركل يكد رلدرخ د س لح ردىل دملرلهدسكلفنهلهزءل  لدرف  لهذدليعسضلقتلدرفضف نيى

ل ن عد  ،لكفد  للد  دتثف سلنتد نجل دمل درفشد سكىلفعق رىلفخ طس لتسهىلتحف لفق ب لدرسب لهذدلد تح 

ل.(12لصل،1982ل)درف ر ،لدرسب لفرلفحتت لن بىل  لدرفنتجل ملح ىلرهل  رع ف 
ل
ل
ل

ل
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  بالشراء: لآلمر المرابحة :2.2.2
لدرتهد  ضل يدهليدتملبيدعل"ل نهد لعلد لب رشدسدءلرآلفدسلدرفسدبحدىلتعدسملب رشدسدء:لرآلفسلدرفسدبحىلتعسيم .1

لدر دلعىلرشدسدءلدآلفدسلقيد مل هد ل،عليدهلدتهقد لفد لتنهيذلعل ليت دعتدرل كثسل  لشخ يرلبيرل د ته  

لسدءدرشدليدتمل رلشدسيطىلعليهلفته لسب لتحتيتلفعلدرفطل بىلب رف د ه البشسدنه لدرفاف سل فسلدرتم
ل"ل تفلكهدددددد لدر ددددددلعىلبشددددددسدءلدرفدددددداف سلقيدددددد ملبعددددددتل ذرددددددكلهتيددددددت،لبعقددددددتلب رشددددددسدءلدآلفددددددسلقبدددددد لفددددددر

 .(51،ص5008)سهب،
 ثسثى:ل  سك نه لبيعلعقتلدرفسدبحىلتعتبسلدرفسدبحى:ل سك ر .5

لرهندد  لليت د قدد ل  رلدرعقددتلفهلدد ل ددمليت ددسل رل يهدد ل يشددتسطل درقبدد  لد يهدد بل هددمل:در دديغى .1

 .درتانيثلتم علدرتعلي لعتملفعل فعن 
 .درح لبغيسلد كسد ل عتملدرت سمل طس ل يهف ل يشتسطل درفشتس لدرب نعل هف ل:درع قتدر .5
لففل كددد  للشدددسع  للبدددهلفنتهعددد  للنددد هسد لليكددد رل رل يدددهل يشدددتسطل درفدددثفر:لدردددثفرلهددد ل:عليدددهلدرفعقددد ت .3

ل)شدددددددد يتف،لرلع قددددددددتيرل فعل فدددددددد  للت دددددددليفه،لعلدددددددد ل فقددددددددت سد لل عليددددددده،ل  يددددددددىلرددددددددهل  لرلع قدددددددت،

 .(81-82،ص5001
لب عسلدرب نعل خب سلفرلبتل لحيثلدرب نعل ف نىلعل لتعتفتلحيثلدألف نىلبي علفرلدرفسدبحىل تعتبس

ل يحددتتدرلدرطددس يرلبدديرلفدد لد تهدد  لح ددبلدر ددتدتل يددتملفعلدد ملسبدد ل ضدد  ىلفددعلدأل ددلملدربضدد عى

ل.ق طل آخسل   لد تحق  ل ت سي لدرق ط
لدرف د سمل دملدألخدسجلدرتف يد ل ديثلبديرلدنتشد سد للسدألكثدلدر يغىلب رشسدءلرآلفسلدرفسدبحىل تعتبس

لدرف د سمل هدتدملعلد ل دلبمل ثدسلره لبينف ل،درتنهيذل  ه رىلدرفخ طسلقلىلب ببل ذركلد  سفيى

ل قددطل رددي لدرحيدد  له دنددبلشددت لرتغطيددىلشددف رملد  ددسفيىلدرف دد سملهددتمل رلحيددثلد  ددسفيى

نفدددد  للدرددددسب لرتعندددديملد ددددتهسكيىل فعدددد فسالتفدددد يسال هددددسدء ل د قت دددد تيىلدرفهتفعيددددىلرلتنفيددددىلد 

لبطسيقددىلدرفدد  لعلدد لرلح دد  لدرف ددسملعلدد لرلتح يدد لدرددبعضلي ددتختفه لكفدد ل  يسهدد ،ل درثق  يددى

ل خدددسجلفدددس لربيعهدد ليتهدددهلثددمل فدددرلدر ددلعىل  لدربضددد عىلعلددد ل يدددرعفليح ددد لبحيددثلشدددسعيىل يددس

لي دددددفيهلفددددد ل  لدرفسدبحددددىلرعفليددددد الد  ددددسفيىلدربنددددد كلضددددبطل نسحدددددنل،درفدددد  لعلددددد ل درح دددد  

لشدسداه لتدملدرتدملدر دي س لبدسهرلدربنكليق مل رلفث ل شي ءلهكذدلحت ثلرفنعل ذركلتعقيتد للدرفتع فل ر

ل كددذركل  ردد لتسهددىلدألقدد سبلفددرلدرشددسدءلفنددعل  ل ق دد طه لت ددتيتليددتملحتدد لدرف ددسملرددتجلفسدبحددى

ل.درفع فلىلهذ ل سدءلفرلرلت يي ليهتمل  حبه ل رليثبالفع فلىل  ل يق م
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  المشاركة: :3.2.2
لدرفشس عل ملدرفشس ع(ل   حبلدرف سمل)لهف لطس يرلشسدكىلعرلتعبسلدرتملدر يثل حتجلهم

لبعددتلفنهفدد لكدد لفدد  لس  لبح ددبلدرفشددس علع نددتليقت ددف ل رلعلدد لدرفدد  ،لس  ل ددملث بددالهددزءلفنهفدد لركدد 

ل)درس يعدملدرفد  لس  لح بلتق يفه ل يتملدرخ  س ل ملعليه،ليتهق رلف لنح لعل لب  تدس لدرق نملح ىلخ م

ل.(54-53لصل،5015ل، آخس ر
لفددعل دألثفدد رلدرنقدد تلفددرلدرفدد  لس  ليكدد رل رل يهدد ل يشددتسطلدرعندد ر(،ل)شددسكىلدرفشدد سكىلعقدد تلعلدد ل يطلدد 

عددسملكت بددىل س ضددسل لدرددسب ل ددملد شددتسدكلفددعلب رعفدد لدرشددسك ءل حددتلينهددستل رلهدد دزلفددعل،درفدد  لس  لقيفددىل د 

ل.(235لصل،1994)دألن  س ،ل  درفلس  لح بلفختلهىل  لفت   يىلبن ب
لل: همل ن دعلعت لدرفش سكىل تتخذ
 ل:البسيطة المشاركة .1

لدرتف يددد لفا  دددىل  لدرف دددسمليدددت عل  يهددد ل(ل"درث بتدددىل"لدرفت دزندددىل)درفشددد سكىل يضددد  للعليهددد ل يطلددد 

لتق  ددمل يددتملب رعفدد ل يشدد سكلدرفتبقددملدرهددزءلبددت علدرزبدد رل يقدد ملدرفدد  لس  لفددرلهددزءد للد  ددسفم

ل) د نم،لفد  لبدس  لطدسملكد لفشد سكىلبح دبلتق  دفه ليدتملدرخ د س لبينفد لد تهد  لبح دبلدألسب ف

لته سيدىل دهقىل مل  لدأله لط ي لفشس عل ملدر يغىلهذ لتك رل رل يفكرلل،(41لصل،5010

 ل.عتيت ل هق ال  
ل
  المتدازلة": " المتتالية المشاركة .6

لدرفش سكىلفرلدرن علهذدل ملدرفشس ع البتف ي لد  سفيىلدرف  سملتق م ل ف د لفرل

ل  ط  للفسكزد لليحتل رلد  سفيىلدرف  سمل ملدرف تعيرل إرل رذدل،كذركل درف  هفيرلدرف تعير

ل رعتمل تيعتهملبفت لفاقتىلب لدرف  هفيرلكفش سكىلتدنفىلري الفش سكتهمل ركرلفعهلشسك ءل هم

لفرلدرن علهذدل ملنهسال قتلدرفشس ع الفرل خس ههملتخ رهمل مل    يىلب هىلدآله  لت د  

لفعنمل ملي عبلحقيقيىلفشس ع التف ي ل ملتكفرلف س يىل حتدهف لفشكلت رلدرفش سكى

لدرهت جلتسد ىلداتنباللك نالفهف لتنضيضه لن تجل ي تح لت هيته لف دعيتلدنضب طلدألحي ر

لد  سفملدرف سملبيرلدرعسقىلتكييمل هملدرشسعيىل هملدألخسجل ف ل،تقيقىلدرتنهيذلبسدفج ل

ل.(34لصل،5001ل)دسشيت،لدربعضلبعضهملفعلدرف تعيرل كذركلرف تعير د
ل
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  ة":المتنااص " بالتملي  المنتهية ركةالمشا .3
ل ددملدربنددكلفحدد ليحدد ل رلدرشددسيكل يددرلعفلي ددف لدربنددكلبددارلدرفشدد سكىلدرعقدد تلفددرلدرندد علهددذدليتفيددز

لع قددددتدرتل دددملعليهددد لدرفن ددد صلدرشددددس طلح دددبلت عددد العلددد ل  ل، دحددددت لت عدددىلدرفشدددس علفلكيدددى

لل(234لصل،1994ل)دألن  س ،ل.دربنكل تدتل مللدرفش سكىلع نتلد تختدمليكه لدرذ ل ب رشك 
  المشاركة: مزايا من

 .درتشغي ل سصل زي ت لد قت  تيىلدرف دستلحشت .1
 .  يسه لحتدت ل  سشل ف كين ال ت دالدفتسكل مل درفزدسعيرل درفهنييرلدرحس ييرلف  عت  .5
لدأل دد ريب،ل  سشددتلد  ددتثف س،لفهدد  ال  ضدد لعددرل درددتقي لمدرتدد لدربحددثلعلدد لدرف دد سملتحددث .3

 .در طنملد قت  تل ملدرعف ل خبس لدرف  ل يتع  ر
لدألفدىلىفد ختلف ردهلس  دف  ل  تثف سلد  سفملدرع رملب قت  تي الدرنه ضلدرفش سكىلنن مليكه  .4

 . درفهتفع
 ل.  د تثف سهلدألف د ل  تختدملدرهنيىلدرف سمل دفك ني الط ق التهنيت .2
 .رلفا  ىلفستهعلع نتلتحقي  .1
لرلفتع فليرلدرطفانينىليبعثلفف لدرف  لس  لفرلهزءلبشسدكىلدرف سملتخ  لب ببلب رهتيىلتتفيز .1

 .د  سفيىلرلشسيعىل قسبل دعتب سه لدرف سملفع
  :المشاركة  يوب
 .هتد للع ريىلفخ طس لبتسهىلتفت ز .1
 .عنهلدرت  تسل ف كل ت هي لدرشسيكل عف  ل فسدهعىلفح  بىل ر لتحت   .5
 .درشسيكل ف نىلعل لتعتفت .3
لس ددددضل  لقبدددد  ل تقسيددددسلرلفشددددس ع الدرهددددت جل تسد ددددىلرتحتيددددتل خددددسدءل نيددددىلطدددد دقمل ردددد لتحتدددد   .4

 .درفشس ع ا
شدددسدملسق بدددىلرهددد رلتحتددد   .2 لتحدددتثل لحتددد لد تهددد  لح دددبل ددديسه لرضدددف رلدرفشدددس ع العلددد ل د 

 .خ  س 
ل
ل
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  :المضاربة :4.2.2
  المضاربة: تعريف .ل 

لدرخ  س ل  ف ل،شسطلف لبح بلبينهف لفشتسك  للدرسب ل يك رل يه،لسريتهلف   للدرع ف ل ر لدرف ركلت عيل رلهم

نفد لشين  ،لدرخ سدرلفرلدرفض سبلدرع ف ليتحف ل  ل حت ،لدرف  لسبلعل ل هم ل ههدت لعفلدهليخ دسلهد ل د 

ل.(3954لصل،1991ليلم،)درزح
ل درخبدس ل د تدس لدرعق ل مل ثفدرفتلدربشس لههت ليقتمل درث نمل درف لس  ليقتمل حتهف لطس يرلبيرلعقتل هم

ل.درفهنيى
ل المضاربة: زصائص.لب

لدرت ريى:لب رخ  نصلدرفض سبىل تت م
 . قطلدرفض سبلف ا ريىلفرلدرفض سبىل ملدرف تثفس لدألف د ل تدس  .1
 .درههتلبتقتيملدرفض سبل يق ملدألف د لبتقتيملدرف  لسبليق م .5
لعليهد لدرفتهد لدرف دتثفس لد فد د لعلد لكن دبىلدألسبد فلرفدلح دتهلدرفضد سبلياخدذلدرسب لح رىل م .3

لخ د ستهل قدطلدرفضد سبل يتحفد لرألفد د لخ د ستهلدرفد  لسبل يتحفد لدرخ د س لح ردىل دمل ف ل له  ،

ل هف ردهلب ببل  لدرفض سبلفرلت سمل  ءلعرلن تهىلدرخ  س لهذ لتكرلرملف ل ذركلرفهه تدته،

 .(BADERELDIN,2003,P 7 – 8)لد تدس ل م
 المضاربة: نواع .لا
لدرفد  لفدرلفبلغد  للدربندكليت علحيثل)درعفي (،لدرعف ل سبلدربنكلبيرلعقتل همل:المطلقة المضاربة .1

لفعددددددددديرلرنشددددددددد طل  لفك نيدددددددددىل  لزف نيدددددددددىلقيددددددددد تل  لبدددددددددت رلي دددددددددتختفهلدرع فددددددددد ل  لرلفضددددددددد سب

 .(242ل،ص1994)دألن  س ،
لدرع فد ل رد لدربندكليت عهلدرذ لدرف  لفرلدرهتملتخ يصليتملدرذ لدرعقتلهمل:المقيدن المضاربة .5

لفعهدددمليتع فددد لفدددرلحتددد ل  لدرزفددد رل  لدرفكددد رل  لدرعفددد ل  لدربضددد عىلردددهليعددديرلبحيدددثلفضددد سبى

 .)درعفي (لدرفض سبلرتقييتلفن  بىلدرفض سبليسده لقتل خسجلشس طل  ل  لدرفض سب
ل
ل
ل
ل
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  :المضاربة و يوب مزايا.لث
  :المضاربة مزايا
لدرعفسقدىلدر دن ع ال دمل  ثدسلت سلرهد ل درتدمل درحدسمل در غيسللدر ن ع البن ءل ملكبيسلت سلره  .1

 .ره لدأل ريىلدرف دتلي هتلبحيث
 .د قت  تيىلدرتنفيىل ملت  هم .5
 .دربنكلسبحيىلزي ت ل ملت  هم .3
 .شسعيىلن حيىلفرلفش ك لبه لي هتل  .4
  :المضاربة  يوب
ل ف نددىللدد عل    ددملبشددك لتعتفددتلألنهدد ل ذرددكلخطدد س لد  ددسفملدرتف يدد ل دديثل كثددسلفددرلتعتبددس .1

 .دألسب فلفرلهزءلياخذل نهلبيتلدرخ  س لفرلهزءل  ليتحف ل لدرفض سبل رلكف لدرفض سب
لبدداف د لدرعفددسءلبهدد ليضدد سبلدرتددملدرفشدد سيعل ددمل  نيدد رل خبددسدءل سق بددىل شددسدملرهدد رل ردد لتحتدد   .5

ل.درفشس عل هتدملتحقي لدرفض سبلعف لرفت بعىل ذركلدرف سم
 

  اإلجارن: :5.2.2
لبفق ب لدرفن  علبتفليكلتختصل   ه س ل،درب نعلفلكيىل مل   ره لبق ءلفعلدألشي ءلرفن  علبيع  للتفث لد ه س 

ل   دلرلعفدسءلسهد يهتا للدرف دسملرح د بل درفعتدال دآل الدرعق سدالشسدءل ملتتفث ل خسجل بعب س ل، هس 
ل.(52صل،5015ل، آخس رل)درس يعملعليه ليته ل فت ل هس
 اإلجارن:  نواع
لدرفدداهسلي ددتستلثددملفحددتتلبعفدد لرلقيدد ملدأل دد  لتدداهيسلعلدد ليقدد ملدرندد علهددذد :تش  غيليال الت  أجير .0

لف ريددىلفنهدد ل كثددسلته سيددىلعفليددىليعتبددسلدرندد عل هددذدلآخددس،لرشددخصل خددسجلفددس لرتاهيسهدد لدأل دد  

لضدسدنبل  لتدافيرل  ل دي نىلفدرلدأل  لعل لدرنهق الهفيعلعرلعفلي  للف ا  لدرف سمل يعتبس

 .(11صل،5001ل)دسشيت،لذركل يسل  
  بالتملي (: المنتهية )اإلجارن التمويلي التأجير .6

لدرفداهسل عدتلفدعلفعيندىلفدت لخدس لرلف دتاهسلفعديرل  د لفنهعدىلتفليدكلعلد لدر ديغىلهدذ لتعتفدت

ل  ليحتتدنددهلب ددعسل  لدر دد  لب ددعسلدرفددت لهددذ لنه يدىل ددملرلف ددتاهسلدأل دد لذرددكلبتفليددكل()درف ردك

ل تددس لخددس لد يهدد سل ق دد طلخددس لفددرلدأل دد لثفددرلي ددت  ملدربنددكل رلحيددثل،فق بدد لبددت رلحتدد 
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لفدد ل عدد ت لدرتشددغيلملدرتدداهيسل ددملفنددهل علدد ليكدد رلدرندد علهددذدل ددملد يهدد سلبددت ل ددإرلرددذركلد يهدد س،
 .(29صل،5011ل)بشن  ،لن بي  للط يلىلدرتاهيسلفت لهن لتك ر

 
  بالتملي : المنتهية نجار اإل زطوات
ل يدسل  لدربندكلردتجلف هد تليك رلقتلفعيرلأل  لتفليكب رلفنتهيىل ه س ل ملس بىلدرزب رليبت ل ر .1

 .دأل  لبشسدءلق ملعليه ل د  ل إذدلدرفع فلىلبتسد ىلدرف سمليق مل ه ت لعتملح رىل  ملف ه ت،
لرلعفددد لدرفلكيدددىلنقددد ليدددتملبحيدددثلعليهددد لفتهددد لرفدددت لرلفتع فددد لدأل ددد لبتددداهيسلدرتف يددد لههدددىلتقددد م .5

 .درتاهيسيىلدألق  طلبت علهسدرف تالدرتزمل ذدلدرعقتلنه يىل ملدرف تاهس
لرلفتع فدد لدأل دد لعددرلدرف ددسمليتندد ز لدرفحددتت لدألق دد طلب ددتدتل در  دد ءلد هدد س لفددت لدنتهدد ءلعنددت .3

ل.)ب رفه ر(لهبىل  لسفز لب عس
 

 بالتملي : المنتهية اإلجارن زصائص
ل ددي نىلفددرلدأل دد لعلدد لدرث بتددىلدرنهقدد الهفيددعلعددرلف ددا   للدرف ددتاهسليكدد رلدرعقددت،ل تددس لخددس  .1

 .ذركل  يسل تافير
لدرعقدددتلبه ددد لد هددد س لعقدددتل حكددد ملتطبيددد ليدددتملدألق ددد طلت دددعلعدددرلدرف دددتاهسلدرفتع فددد لتخلدددمل ذد .5

 .درفاهسلدأل  ل د تستدت
 لعقتير:لعرلعب س لب رتفليكلدرفنتهيىلد ه س لفع فلىلتك ر .3

 .بهلرسنته علدأل  لتاهيسلفع فلى.ل 
 .بثفرلتفليكهلتمل ذدلدربيعلفع فلىل  لفه ن  للدأل  لتفليكلتمل ذدلدرهبىلفع فلى.لب

ل(48صل،5010ل)  نم، :بالتملي  المنتهية اإلجارن زايام
 .دأل  لشسدءل ملدرف تثفس ل ف درهلعل لفن  بلع نتلعل لدرف سمليح   .1
 .رأل  لبفلكيتهلب حته نهل ذركلحق قهلدرف سمليحهن .5
لفيدز لعلد ل د يحلدرفداهسلدرف دسمل رلحيدثل درف دتاهسلدرفداهسلفدرلركدس للضسيبيىلفزدي لتحقي  .3

لدرخ ضددعلدرددسب لقيفددىلفدرلتخهيضدده ليددتملتكلهدىلدألق دد طلدرف ددتاهسليعتبدسلبينفدد لدرضددسيبى،لتخهديض

 ل.رلضسيبى
 .ب أل  لرلف تاهسلد نته علبح لدرتفتع .4
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لعقددتل  دد ليفكددرلدألق دد طلت عددهل عددتملدرف ددتاهسلدرفددتيرلتعثددسلحدد  ل ددمل نددهلحيددثلدرفخدد طسلقليلددى .2

 .دأل  ل د تستدتلد ه س 
 .درفنش تلدرهتمل ملد تختدفهلتملدرتف ي ل رلفرلدرتاكتلسمرلف لتتي  .1
 بالتملي : المنتهية اإلجارن  يوب
 .درفاهسلدأل  لعل لدرتافيرليهبلدرفخ طسلرتقلي  .1
 .تشغيليىلرف  سيملتحت  ل درتملدرفش سيعلبعضلتسنمل لقت .5
 .رلفخ طس لدحتف  لي هتلفف لن بي  للط يلىلدرتاهيسل تس لتك رلف لع ت  .3

 
  :ا ستصناع :6.2.2
ل عندددتلفددرلبفدد دتلف ددن ع  للبتقتيفدددهلدربدد نعليلتددزمل ددنع  للي دددنعلففدد لشددمءلدرحدد  ل دددملبددهليشددتس ل"عقددتلهدد 

ل.(111-118لصل،5001ل،دسشيت)لفحتت"ل بثفرلفخ   ىلبا   م
 ا ستصناع: زصائص  
 .دأله لبي علفرلبيعل حقيقتهلطبيعتهل ملد  ت ن علعقت .1
 .ذدتهلدر  نعلعف ل ري له عليلدرف   لدرعيرله ل يهلدرفبيعل ر .5
يه ت ل نعهله ل درفق  تل،درتع قتلعنتلفعت مليك رل رلدرفهتسضلفرلد  ت ن عل ملدرفبيع .3  . د 
 .درف ن ع ا(ل)ل نع  للت نعلدرتملدر لعلعل ل قطليهس لد  ت ن علعقت .4
 . يهلهه رىل لفعل ف  للر يس تهليكهملبف ل نعهلدرفطل بلدرفبيعل    ملتحتيتلفرلبتل  .2
نف ل،د  ت ن عل ملتعهيلهليهبل لردرثف .1 لفعهدسليكد رل رل ديفكرل، قدتسد للن عد  للفعل فيتهلتهبل د 

 .فق ط  لل  لكلهلفاهس لل  
 ا ستصناع: صورن  
لهفيعلبي رلفعلفنز ل ث ثلرملد نعلدر  نع(ل) ي ف لآخسلرشخصلدرف ت نع(ل) ي ف ل ن  رليق  ل ر

ل كدد رل،بدذركلدر د نعل يقبد ل،فدثس للشدهسلفدت ل ددملكدذدلبدثفرلدرف ت دنعلسيدته يلدرتدمل درفقد يي لدرف د ده ا

ل.(129ل،5001ل)ش يتف،ل.درنه سلفرلدرخشب
 ا ستصناع: شروط  
للدآلتم:لد  ت ن علعقتل مليشتسطل رلد  سفملدرهقهلفهفعلفهل لفرل(11/3/1)لقسدسل مله ءل قت

 .درفطل بىل      هل قتس ،ل، ن عهلدرف ت نعلهن لبي ر .1



46 
 

ل.دأله ل يهليحتتل ر .5
لل: هملدربيعل سك رلعليهلتنطب ل إنهلدربي عل ن دعلفرلن علد  ت ن علعقتلب عتب س ل

 . درقب  لد يه بل:در يغى .1
 . درف ت نعلدر  نعلهف لد  ت ن علعقتلطس  لدرع قتدر: .5
 .درعيرل ه لدرفبيعل:عليهلدرفعق ت .3
 با ستصناع: التمويل  شكال  
 ل.درفق  رىلعقت .1
 .ف دز لد ت ن ع .5
 .فق طلد ت ن ع .3
ل.د ت ن عل نتدا .4
:له "لعقتلبيرلطس يرلي نعل يهل حتهف ل ه لدرفق   لشين  لآلخس،ل  ليقتملرهلالمقاولة  قد .1

 .(151،ص5001 ملفق ب لفبلثلفعل م"ل)دسشيت،لل،عفس ل

  ربندد ءلفددثس ليددتخ ل ددملد  ت ددن علفددرلبتديتددهلل،  رفقدد   الهددملندد علفددرل ندد دعلد  ت ددن ع
  رف دسملل،بهذ لدألعف  ل رل قدعلهدذدلدرعقدتلف ل  رفق   ليق م تههيزلفن ز لبشك لفتك ل،كبن ء

ل.يق ملبإنش ءلشسكىلفق   التتبن لهكذدل عف  

:ليقبدد لدرف ددسملعقددتلد  ت ددن عل  ددملنهدد لدر قدداليقتفددهلرفقدد   لآخددسلاستص  ناع م  وازي .5
لريق ملب رعف ،ل يتق  ف رلدرسب ،ل  لياخذلدرفق   لدرث نمل هسلدرفث ل درب قملرلف سمل يعتبس

 .د ثن رلفتك فسرلفتض فن رل ف ملدرف ت نع

 فددثس :لعنددتف ليكدد رلرددتجلدرف ددسملخيدد سدالكثيددس ل  ددهق الفتسحقددىلعنددته ليس ددبلدرف ددسمل
 فددرلثددملطددسفلت ددن علبعددتلتسد ددتهلهيددتد لرلفشددس عل يقدد ملبقبدد  لعقددتلد  ل،بدد رتخهيملعددرلنه دده
 ت ن علضفرلدرف د ه الس  لدرعط ءلعل ل حتلدرفق  ريرل قعلفعهلعقتلدعط ءدال  ملح رىل

ل.(130،ص5001)دسشيت،لت بعلدرعف لحت لفسدحلهلدرنه نيىل بف نمل دحتل،درفطل بى

ي دتختملهدذدلدرندد عل دملدرحد  الدرتددمليكد رل يهد لدرعفدد لدرفدسدتلدنهدد ز ل  للاستص ناع مقس  ط: .3
فثد لبند ءلفهفدعل دكنملل نهد ز درشمءلدرفسدتلت نيعهلضخف  لهتد ل يحت  ل ر ل قدالط يد ل

 .فع ال ن عيىل  ل هرل  لط نسدا  لفه

:لهدد ل رلتقدد ملشددسكىلفعينددىلتندد  ل رلتقدد ملبفشددس علضددخملبطددسفل ددنتدالس  ندات استص  ناع .4
س ددبل يددهلبفثدد لطسيقددىلدرفسدبحددىلرآلفددسلب رشددسدءلتد ت ددن علبحيددثليشددتس لرهدد لدرفكتتبدد رلفدد ل
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 ل تتعهددتلهددملبشددسدءلدرف ددن علبدد رسب لدرددذ لتعسضددهل ب رشددس طلدرتددملتتن  ددبلهددذ لدرشددسكىل 
 .(95-89،لصل1991)حف ت،لللتلكلرت تيتلدألق  ط

 قد ا ستصناع مزايا : 

 .درعفسقىلدرضخفىلدرفش سيعلح  ال ملفن  ب  لليعتبس .1
 .د  سفملدرف سمل هتدمل تحقي ل د قت  تلدر ن عىلتنفيى .5
 .تشغيليىلعف ل سصلت  يس .3
 ا ستصناع  قد  يوب:  
لدألعفد  ل  ديسلدرفشس عل هتدملتحقي لفرلكترلتالدرف سملفرل فت بعىل شسدملره رل ر ليحت   .1

 .رهلفخططله لح بف 
 .درضف ن الهذ ل فت بعىلضف ن ال طلبل ف نعيرلفق   الشسك الفعلتع قتل ر ليحت   .5
لقدتلففد لدرفحدتتلدر قدال دمل درطلدبلدرف دنعلت دليملعدتملحد  ل دملدرفخ طسلفرلتسهىلعل لتحت   .3

 .ت نعدرف لعل لضسسل قعلح  ل ملرلف  نلىلدرف سمليعسض
 السلم:  :2.2.7

لفبلثلفق ب للف تقبلملت سي ل ملرلفشتس لىدرفعنيلدر لعلبعضلبت سيتلدرب نعل  يهليتعهتل لعىلبيعلعفليىله 

لدرتع فد ليدتملحيدثلدرزسدعيدىلدرعفليد الرتف يد لدأل دل بلهدذدل ي دل لدرحد  ل دملب رك ف ل يت علفقتف  للفحتت

لفح  دي ل  لفح  ديلهملفدرل د دءلدرح د تل ثند ءل يدس  لل دلعلعلد لدرح د  ليت قعد رلدردذيرلدرفزدسعيرلفع

ل.(ALASRAG,2010,P11)لفح  رهملتعثسل ذدل ت ليفه لسداه شليفكنهملحيثل يسهم،
لبه ندت ،لدرقدسضلعدرليغندملرلتف يد لطسيقد  للدر دلملعقدتليكد رلحيدثلد  دسفيىلدربند كل دملدر دلملبيدعلل يطب 

،لثفنهد لعلد ل يح د لدرف دتقب ل دملت دلملفنهد لكفيدىليبيعل رليفكنهلينتهه لفشس عىلعى للعنت ل فر لحد   

ل ت دليفه لدنشد نه لقبد لدر دكنيىلدر حدتدالبيدعلطسيد لعرلدرعق سيىلد نش ءدال ملدر لملبيعلد تختدمل يفكر

ل.(92صل،5008لفحيفت،ل) ب لفنه لد نته ءلبعت
ل

 السلم:  ركان 
 . درقب  (لد يه بل)لدر يغى .1
 . ريه(ل درف  لصمل)درف لملدرع قتدر .5
 . يه(ل درف لملدر لم،لف  ل)س  لدرفح  .3
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 :فيه الممسلوم  لدرف  لس  لشس طل(0333 )حماد ل ذكس
 السلم مال ر د شروط:  
ليكدد رل رلفددرلبددتل ددسلف ريددى،لفع  ضددىلعقددتل ددملبددت لدر ددلملعقددتل ددملدرددثفرلألرلفعل فدد  لليكدد رل ر .1

 .درفع  ض الك  نسلفعل ف  ،
 .درعقتلفهل ل ملدرف  لس  لت ليم .5
 فيه مسلو المم  شروط:   
 .درذفىل مل  لف    لدرتيرليك رل ر .1
 .درت ليمل يسلفرلدرفتع قتيرلبيرلدرفن زعىل ب دبل ي تلعنهلدرهه رىليس علف لفعل ف  لليك رل ر .5
 .فاهس لل يهلدرف لمليك رل ر .3
 .فعل ف  للدأله ليك رل ر .4
 .فحلهلعنتلدرت ليملفقت سليك رل ر .2
 .عتفهلعرل تحتيتل ه بل ملدرهقه ءلدختلمل قتل: ءد يهلفك ر .1
 السلم:  لى  مثلة   
لف  د  ىل دلعللبت دليملزدفدهدرتلفق بد لدرفد  لعلد لدرتد هسليح د لبحيثلدرته س ل ملدر لمليك رلقت .1

 .آه ل قال ملدرذفىل م
لرلف د ده الف د قد  لل يدهلدرف دلملبتقدتيمل يلتزملدرف  لدرفزدسعلي تلملبحيثلدرزسدعىل ملدر لمليك رلقت .5

 .عليه لدرفته ل درشس ط
لآ الرشدددسدءل درحدددس ييرلدر دددن علبتف يددد لدرف دددسمليقددد ملبدددارلدر دددن عىل دددملدر دددلملعقدددتل يكددد ر .3

ل دملعليهد لفته ل لعلدرف سملبت ليمليق ف دل رلعل لدرت نيعلعفلي ال ملي تختف نه ل  حتدا

ل ددعسلفددرل كثددسلب ددعسليبيعهدد لهتيددتلفددرلدرف ددسملي دد قه لبحيددثلفعينددىل بف د دده الفعينددىلفددت 

 .درعفليىلهذ لفرلسب لرتح ي لشسداه 
لف  د  ىلدرخد س لفدرلبضد عىلرشدسدءلشدسكىل  لفعيرلت هسلفعلب رتع قتلدرخ سهيىلدرته س ل مليك ر .4

ل. عل لب عسلبيعه لدربض عىلد تسملتبعلثمل فرلفحتتلت سي ل  مل فحتت لبتقى
 السلم:  شكال 
 .فب شس لدر   ل ملببيعه ليق ملدربض عىلدرف سملي تلملعنتف لدرب يطلدر لم .1
 .ح   للدرثفرليقبضل لف لدربض عىلرشسدءلث رثلطسملفعلدرف سمليته لز درف دلدر لم .5
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لكد لعندتلفته  تدى،لآهد  لعندتليقبضده ل رلعلد لدردزسعلفدرلفعديرلفقدتدسل دملي  لمل رلدرفق طلمدر ل .3

 . ات علعل لتت علفعيرلبثفرلفعيرلقتدسفل ه 
ل يقدد مللم ددل ددنتدالطددسفلرددهلت بعددىلشددسك الطسيدد لعددرلد  ددسفملرلف ددسمليفكددرلدر ددلمل ددنتدا .4

لفهددز  لفتسحقددىل ددهق ال ددملدرفدد دز لدر ددلملبطسيدد لدربيددعلثددملب رهفلددىلدر ددلمل  دد  لعلدد لب رشددسدء

 .(81،ص1991)حف ت،لدرت ليملف عتلدقتسدبلعنتلتتسيهي  للتستهعلبا ع س
ل(ALASRAG, 2010,P11) السلم: مزايا
لهندملفيع تلحت لهمفح  يللزسدعىلتك ريمل ر لبح هىلرلذيرلدر غيس لدرزسدعيىلدرفشس ع التلبيى .1

 .درفح   
ل ددملت ددتختمل حدتدال  لنهدد نملكفنددتجلدنت هيدىل حددتدالبإنتد  لتقدد ملدرتددملد نت هيدىلدرفنشددآالمندتس .5

 در ي سدالفك ن البعضلنت   لفث لكبيس لرشسك ال خسجلنت هيى لفسدح 
ل.درسب  لدرقسضلعرلكبتي ل ذركلرلفتع ف لنقتيىل ي رىلي  س .3
 السلم:  يوب  
لرل ددلعلدأل ددع سلتقلددبل دحتف ريددىلرلبضدد عىلف ددتقبلمل د ددتسملفقددتملثفددرلرددت علك ذرددلع ريددىلفخدد طس .1

 .ت ليفه لعل لدرفته 
 .د تسفه ل يتملدرتمل درفنته الدر لعلف د ه ال مل نيىلرخبس ليحت   .5

ل
 اآلجل(: )البيع بالتقسيط البيع  :8.2.2

ل  لب ركد رئ"لدركد رئلبيدعل" هد لدربدتريرلفاهد ل  لبيدت(ليدتد ل)لدربتيليرلفعه ليك رلقتل  سفمدلدرهقهل ملدربيع

لبيد عل حدتل هد ل"درتق ديط"لدرن دينىلبيدعل هد لدردثفرل  هد لدربيدعلعهد ل دإرل،فداهس لل دآلخدسلس لفعهدلبتريدهل حت

لبيدعل"ل ه ل،قتيفىلرفع ترىلفحتثىلعب س لدرتق يطل بيعل،در لملبيعل ه لدرفبيعل  ه لدرثفرلعه لر د للدأله ،

ل هددذ لفعل فددى،لآلهدد  لفعل فددى،ل"نهدد م"ل ق دد طلعلدد لبعضددهل  لكلددهلدرددثفر،له يددل يتاهدد لدرفبيددعل يددهلعفدد ي

ل.(11صل،1991)درف س ،لذركل يسل  لدرفت لفنتنفىلتك رلقتلدألق  ط
 بالتقسيط: البيع  شكال 
 .درفاهلىلدرت ع العل لنقتد (لدر عسلفرل عل ل)ثفرل ض  يىلتك ريملت علبت رليك ر .1
ل دملفشدس عل كسهفد لدرفاهلدىلرلدت ع ال علد ل عسل  لنقتد للرلت عل حتهف ل،رلفنتجل عسيرليك رل ر .5

 .(10صل،5011ل)بشن  ،لد  سفيىلدرشسيعى
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 بالتقسيط البيع و يوب مزايا: 
ل.فع  لل درف سملدرعفي لرتجلدرتنهيذل هسدءدال مل  هلىلقليلىلفخ طسل ذدالدرتطبي ل هلىلدرفزدي :
للدرعي ب:
 .دربنكلرتجلف ه ت لدربض نعل هذ لدأل ع سلتقلبلدحتف   .1
 . فت بعىل تخزيرلرفخ زرلتحت   .5
 .  ني رل خبسدءلفشتسي الره رل ر لتحت   .3

   الحسن: القرض 9.2.2
لرلهند ال عط نهد لعلد لدرف دلفيرلدركدسيملدرقدسآرلحدثل درتملدر هس لدرع نتلفعت لذدالدرح رلدرقسضليعتبس

لدرتملد تدسيىلدرف  سيملغطيىرتل ذركلدرفقتسضيرلفرلختفىلس ملتاخذل رلرلبن كل ي ف ل ريه ،لدرفحت هى

ليهدد زلكفدد ل.درف ددتح لدرقددسضل  لدرفبلددثلبقيفددىلفددستبطلدرختفددىلس ددمليكدد رل ل رلشددسيطىل،درقددسضلتخددص

ل.(GAIT & WORTHINGTON,2007,P 20)لدرقسضلعل لكضف رل    ليطلبل رلرلبنك
 الحسن: القرض مزايا   
 .درتنهيذل ه رى .1
 .درف سملفرلتقييتلت رليلزفهلف ل شسدءل  درفل ملدرت سملحسيىلدرقسضلفرلدرف تهيتليعطم .5
ل بندد ءل درددز د لدرتعلدديملفثدد لدهتف عيددىلرح هدد ال فعت فددىلدرفهتفددعلفددرل قيددس لطبقددىلحدد دنجليغطددم .3

 .(20،ص5010ل)  نم،لدقت  تيىلثق  يىلدهتف عيىلتنفيىل ر ليات لفف ل غيسلفشس ع
 الحسن: القرض  يوب  
ل ددملد رتددزدملت رلفددرلح ددرلقددسضلس دد ملسض ددلخددس لفددرلد  ددسفملدرف ددسملب ددفعىلد ضددسدس .0

 .درس  ملرهذ للدرشسعيىلدرض دبط
لقدس ضلرفدن لدرفخ دصلدرفد  لس  لتآكد لخس لفرل ذركلدرف سملد تفسدسيىلتهتيتلعل ليعف  .6

 .  يسه لدرتشغيليىلدرف  سيمل ملح نى
  :المزار ة :2.2.10

لند تجلت زيدعل يدتملسعهد ،يزلل دآلخدسلدألسضلبت  يسليق مل حتهف لطس يرلبيرلفش سكىلعرلعب س لهم

ل.د ته  لتملح بف لبن بل درفزدسعلدألسضل  حبلبيرلف لدرزسدعملدرفح   
لدرزسدعددملدرقطدد علرتف يدد لد ددتختدفه ليفكددرلدرتددملدر دديثل هددملفددرلدرفزدسعددىلطسيدد لعددرلدرتف يدد ل دديثل تعددت

لتددد د سلمس دددل،درخددد س لفدددرلف دددت ست لدرعسبدددملرلددد طرلدرغذدنيدددىلد حتي هددد الفدددرل%12ل رلعلفنددد ل ذدلخ  دددى
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لزسدعيىلتنفيىل  حتثال ب ك ت رلدر  تدرل ملدر يغىلهذ لتطبي لنه ل رقتلرلزسدعىلق بلىلش  عىلف  ح ا

ل.(11،ص5011ل)بشن  ،لل ع رى
لدرت رم:لدرنح لعل لدرفزدسعىل يثلي تختمل رلرلبنكل يفكر
 .درن تجلفرلح ىلعل ليح  لدرفق ب ل  ملرفزدسعيهلزسدعيىل سضلت  يس .0
 .درفش سكىل  لب رتاهيسلرلفزدسعيرلزسدعيىلا آ لفعتدالشسدء .6
 .درفح   لفرلح ىلفق ب لدرفزدسعلأل ح بل بيعه ل بذ سل ف تلشسدء .3
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 الثالث: المبحث
 اإلسالمية المصارف في األموال واستزدامات مصادر

 :تمهيد

يددىلت زيددعلهددذ لتدداتملعفلل،بعددتلدنتهدد ءل دكتفدد  لعفليددىلقيدد  لدألسبدد فل ددملدرف ددسملد  ددسفم
دألسبدددد فلعلدددد لدألطددددسدملدرفعنيددددىلبدددد رسب ل هددددمل  ددددح بلدر تدنددددعل"درفدددد تعير"ل حفلددددىلدأل ددددهملدرفددددسكل

 هدددذ لدرعفليدددىل)ت زيدددعلدألسبددد ف(ل  ددد بقته ل)قيددد  لدألسبددد ف(لتخضدددع رلل،"درف ددد هفير"ل درف دددسملنه ددده
ففد ليتطلدبلل،شل درغدبررق دعتلدرهقهلد  سفمل لدرفع فسالدرف ريىلد  سفيىل ذركلرفنعلدرغسسل درهح

در قدد ملبتقددىلعلدد لته  ددي لكدد لعفليددىل د حت دد بلبتقددىلرن دديبلكدد لطددسملفددرلدألطددسدملحتدد ل ل
فعس ىلحق  لك لطسملفرلهدذ لدألطدسدملل صهصبصليحتثلدرنلملرطسملفعيرلعل لح  بلدآلخس،لرذركل

دحتي طد اللف لن بتهلفرلدألسب فلدر   يىلبعتلخ مل طسفلك لبن تلدرتخهيض الفرلهذ لدألسبد فلفدر
ل. فخ   ال  يسلذرك

 يشددك لف ضدد علت زيددعلدرددسب ل ددملدربندد كلد  ددسفيىلفشددكلىل    دديىلتعدد تل ردد لطبيعددىلعقددتلدرفضدد سبىل
حيددثلتددتفجل فدد د لدرهنتدديرل ت هددهلنحدد لل،درددذ ليحكددملدرعسقددىلبدديرلدرف دد هفيرل درفدد تعيرلدرف ددتثفسير

 دسلبدتلل،درف د سيم(ل-)د يدسدتدال حيثل رلفع ترىلدرسب ل دمل ب دطل د سه لهدملل،د تثف سدالفتعتت 
فرلفعس دىلهدذ لد يدسدتدالثدملتحتيدتلفد ليخ دملفنهد لفدرلف د سيملرل  د  ل رد ل د  ملدردسب لدرق بد ل

 يت قدددملدردددسب لدردددذ ليح ددد لعليدددهلدرف دددتثفس رلعلددد لدرع ندددتلدرنددد تجلفدددرلد دددتختدملدفددد درهملل،رلت زيدددع
كفددد ليهتدددسضل دددملل،ربنددد كلدرتقليتيدددى هدددذ لدر دددفىلهدددملدرتدددملتفيدددزلدربنددد كلد  دددسفيىلعدددرلدل،درف دددتثفس 

درخي سدالدرفت حىل حت  بلدألسب فلتحق لدرعتدرىلدرت زيعيىلبيرلدرف  هفيرل درف تثفسيرل علد ل دعيتل
 عملدرف  سملد  سفيىلرتحقي لدألسب فل إنه لتهتملبتنفيىلف دسته لدرف ريدىلدرسزفدىلرتف يد لعفلي تهد ل

ل.(119،لصل5010درف س يىل د تثف سدته ل) سبم،ل

 مصادر األموال في المصارف اإلسالمية:  و : 
ل. تنق ملهذ لدرف دستل ر لن عيرلسني ييرل هف لدرف  تسلدرتدخليىل درف  تسلدرخ سهيى

 المصادر الدازلية: ) الذاتية ( _0
  ر د المال: :6.3.0

يتفثدد لس  لدرفدد  ل ددملدربندد كلد  ددسفيىل ددملدألفدد د لدرفت  عددىلفددرلدرفا  دديرل درف دد هفيرل
  لفق بدد لزيدد ت لس  لدرفد  ل درتددملتلهددالل،عندتل نشدد نهلفق بدد لدرقيفدىلد  ددفيىلرأل ددهملدرف دتس 

 عدد ت لفدد لت ددتغس لل، ريهدد لدربندد كلفددرل هدد لتدد  يسلف دد تسلتف يدد لتدخليددىلذدالآهدد  لط يلددى
هزءلكبيسلفرلس  لدرف  ل ملدأل   لدرث بتدىلففد ل ليفكدرلد  دته ت لفندهلب د س لكبيدس ل دمل

ل.(52،لصل5011كم،لدرتف ي )درفبس ل
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كف ليفث لهذدلدرف تسلن بىلضدنيلىلفدرلفهفد علدألفد د لدرتدمليح د لعليهد لدرف دسمل
فرلهفيعلدرف  تسل ركرل هفيىلهذدلدرف تسل ليفكرلدرفب رغدىل يهد لحيدثلي د عتلس  ل
درفدد  لعلدد لخلدد لدرثقددىل ددملنهدد  لدرفتعدد فليرلفددعلدرف ددسملضددتلفدد ليطددس لفددرلتغييددسدال

ي تثفسلفنه لدرف دسمل ف دردهلهدذدل يهدبلعدتملدرفغد   ل دمللعل لقيفىلدرف ه تدالدرتم
ل(ل33ل–ل35،لصل5001س علقيفىلس  لدرف  ل ذركلألر:ل)در يس م،ل

نف لباف د لدرف تعير .1  .درف سمل ليتع ف لبشك لسني ملباف درهلدرخ  ىل د 
لعلددد لس  لدرفددد  لألرل .5  ددغسلحهدددملس  لدرفددد  ليفكدددرلرلف دددسملفدددرلت زيدددعلع ندددتلفهدددز 

تثف سدالبعددددتلتغطيددددىلتكدددد ريملدرح دددد  لعلدددد لدألفدددد د لفددددرلدرف دددد تسلدرع نددددتلفددددرلد  دددد
درخ سهيددىل درف دد سيملد تدسيددىل درعف فيددىلدرسزفددىل تدس لدرفشددس علب هددهلعدد ملرددرليشددهعل

 .  ح بلس  لدرف  لعل لد تثف سل ف درهمل ملدرفشس عل ذدلرمليكرلهذدلدرع نتلفستهع  ل
 ( 033 – 036  ص 6112)زلف   : همية ر د المال

 يسلدرتف يدد لدرددسزملرلبنددكل ددملدرفسدحدد لدأل ردد ل نشدد نهلرفف س ددىلعفلددهل نشدد ط تهلتدد ل .1
حيثل نهل ملبتديىلحي  لدرفشس عل لي هتلدر قدالدركد  ملرلبندكلرلح د  لعلد لفد دستلتف يد ل

 .خ سهيى
 ل.يعتبسلس  لدرف  لف تسلدرتف ي لدأل   مل ملتك يرلدأل   لدرث بتىلرلبنك .5
 ع ت ليتملتحتيتلن دبىلفعيندىلل،ف يىلدرفطل بىلرلف تعيرس  لدرف  لي  سلدألف رل درح .3

 كلفدد لزدتالهددذ لل،فددرلس  دد لدرفدد  ل ردد لدر تدنددعلبف هددبلدرقدد دنيرلذدالدر ددلىلرعفدد لدربندد ك
 .درن بىلكلف ل  سال ف رل ثقىل كبسلرتجلدرف تعيرل ملدربنك

س  لدرفدد  لدرخدد صليدد  سلدرضددف رلدرددسزملرتغطيددىلدرخ دد نسلدرتددمليفكددرل رليتعددسضل .4
 . لدربنكل ملفف س ىلعفلهل نش طهره
 

اإلس المي  للمص رفبعض المالحظات التي ترتبط   لبه ا بطبيع ة التكيي ف الش ر ي المتف ق  لي ه 
 (5،ل قس ل1998)درح س ،لوهي: 

 .س  لدرف  ليتمل  تدس لعرلطسي ل  هملع تيىل قط .1
ل ددإرلس  لدرفدد  ل، ددمل طدد سلدعتبدد سلدرف ددسملد  ددسفملفضدد سب  لبدداف د لدرفدد تعير .5

 بندد ءلعليددهل ددإرلل،درفددذك سلهندد ل ليعتبددسلس  لفدد  لدرفضدد سبىل ركنددهلفدد  ليخددصلدرفضدد سب
شس طلعقتلدرفض سبىليقتضمل رلي تاذرلدرف سمل سب بلدألف د ل درف تعيرل ملخلطلف  ل

 كددددذركل ددددملحدددد  ال تخ رددددهلفضدددد سبىلفددددعلل،درفضدددد سبل"لدرف ددددسم"لرددددس  لفدددد  لدرفضدددد سبى
ذل رلهددذ لدألعفدد  لفددرلدرشددس طلدرتددملتتطلددبل ل،فضدد سبلثدد رل  لفشدد سكىلفددعلشددسيكلآخددس

 .د ذرلدر سي لفرلسبلدرف  ل هذدليتطلبل رليذكسلب ض فل ملح  بلد  تثف س



54 
 

ننددسد لرفدد ليندد طلب ربنددكلد  ددسفملفددرلل، رلت سلدرحف يددىلرددس  لدرفدد  ليهددبل رليددزتدت .3
نشدد ءلدرفشددس ع ال  يسهدد   يليددىلففدد ليتطلددبلفدد دستلتفل، هددتدملتتعلدد لب رتنفيددىل د  ددتثف سل د 

 .ذدال عف سل ط  لرلقي ملب رنش طلدرذ ليحق لدألهتدم
 

  :يا حتياط: 6.3.6
ه لك لفبلثليحتهزلفرلدألسب فلدر   يىلرغيسلدأل سدضلدرتدمليكد رلفدرل هلهد لدرفخ دصل

ل(80،لصل5011)درفبس كم،لل. ذركلرفق بلىل  سدضل  لتحقي ل هتدملفعينى
ل،فحتتلتحتيتد لنه ني  ل قدالتكد يرلد حتيد طمتقتطعلد حتي ط الفرلدألسب فلرفق بلىلط سشلل

 ته تي  ل نه سلحهملدألسب فلدرفحه ز ل ملح  بل دحتلنهسال ملدرفح  دبىلعدت لت دفي ال
ألندد دعلفختلهددىلفددرلد حتي طيدد ال هندد كلد حتيدد طملدرعدد مل د حتيدد طملدرقدد ن نمل دحتيدد طمل

عد ت لدرط دسشل  يسه لفرلدأل ف ءلدرفختلهىلدرتدملتطلد لعلد لهدزءلفدرل دألسبد فليدسدتلحهدز ل د 
ل.د تثف س ل ملدرفشس ع

 كلفدد لزدتالد حتي طدد الزدتلضددف رلدرفدد تعيرل ددملدرف دد سملكفدد ل نددهليهددبلعددتملدرفغدد   ل
رع نددتلعلدد لفهفدد علدألفدد د لدرففثلددىلرحقدد  لدرف دد هفيرل يددسلفهددزلد ددملتك ينهدد ل د  ل  ددب ل

ل.(34،لصل5001رهمل  تثف سل ف درهمل ملفث لهذ لدرفشس ع ال)در يس م،ل
 (80،لصل5011)درفبس كم،لل سباب تكوين ا حتياطي:

 د حتي طملدرع م(ل–)د حتي طملدرق ن نمللل.تتعيملدرفسكزلدرف رملرلفنشا  .1
دحتيدد طملل،درف دد عت ل ددملتنهيددذل ي  ددىل تدسيددىلفعينددىلفثدد ل)دحتيدد طملدرتهتيددتدال درت  ددع ا .5

 دسته عل  ع سلدأل   لدرث بتى(
 لدرت رددىل ددملتنهيددذلخطددىلدرتنفيددىلد قت دد تيىلفثدد ل)لدحتيدد طملدحتي طيدد التهددتمل ردد لف دد عت .3

 ل.شسدءلدر نتدالدرحك فيى(
  نواع ا حتياطيات: 

 دحتي طملق ن نمل) هب س (:ل .1
 ح دبلتعليفدد الدربندكلدرفسكددز ل  لل،يحدتهنلبهد لبف هددبلدرقد دنيرلدرخ  ددىلبعفد لدرف دد سم

 يدتملدرت دسملبدهلل،ف ريدىلرلبندك ننفتهل يكد رلن دبىلفدرلدألسبد فلدرفحققدىل دملنه يدىلدر دنىلدر
 هدددد ل يدددسلق بدددد لرلت زيدددعلعلدددد لدرف دددد هفيرلل،  ددد لدرتعليفدددد الدرفحدددتت لفددددرلدربندددكلدرفسكددددز 

ل.(ل40،لصل5009)عثف ر،ل
 يدتملدقتطد علهدذ لدرن ددبىلك حتيد طملقد ن نملفددرلدألسبد فلدر د  يىلقبدد لت زيعهد لحتد لت ددب ل

ملدرع تيدىلدرفتتد رددىل ذرددكلحتدد لقيفدىلهددذدلد حتيدد طملفع ترددىلرلقيفدىلد  ددفيىلأل ددهملدرف ددسل
،ل5001يخددتملك  دديلىلرل ق يددىلضددتل  لخ دد س لقددتلتنددتجلعددرلعفليدد الدرف ددسمل)در دديس م،ل

ل.(32صل
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 احتياطي ازتياري )زاص(:  .6
 هدد لتقددسس لدرهينددىلدرع فددىلل،يهسضددهلدرف ددسملفددرلتلقدد ءلنه ددهلت رل رليهسضددهلعليددهلدرقدد ن ر

 قتلتختلملدرن بىلل،تعزيزلس  لف  لدربنك يحتهنلبهلفرلدألسب فلدر ن يىلرل،رف  هفملدربنك
 ذردددكلبح دددبلقدددسدسدالدرهيندددىل  قددد  لرفقدددتدسلدألسبددد فلدرفحققدددىل دأل ضددد علد قت ددد تيىلل، دددن ي  ل

ل.(42،لصل5011در  نت ل)بشن  ،ل
  :احتياطي  ام .3

تهسضه لطبيعىلعف لدرف  سمل درنس ملدرع فىل ه لدرذ ليتملدقتط عهلفرل   ملدألسب فل
رف دههددىل  لخ دد نسليتعددسضلرهدد لدربنددكلزيدد ت لعددرلد حتيدد طملدرقدد ن نملبن ددبىلفعينددىل ذرددكل

ل. د ختي س 
 ع ت ل إرلدرق دنيرلدرتملتحكدملعفد لدرف د سملتتضدفرل  د ل ق دعدتلرتكد يرلد حتي طيد ال
بحثل لتتهد  زلن دبىلفعيندىلتحدتت لدرقد دنيرلفدرلس  لدرفد  لرلبندكل هدذ لد حتي طد التعتفدتل

ل(38،لصل5008ب،ل)سه-ل:عل لعت لع دف لكثيس 
 .فتجلتحقي لدرف سملرألسب فلدرتمليفكرل رلت تقطعلهزءلفنه لرتك يرلد حتي طي ا .1
 .فتجلحسصلدرف سملعل لق  ل فت نىل  سفىلفسكز لدرف رم .5
 ي  ىلدرف سمل مل هسدءلدرت  ع البزي ت لس  ف رهلفرلخس لد حتي طيد الهدذ ل ذردكل .3

 ددد تلبفثددد لهدددذدلدرت  دددعل درتطددد سل دددملعندددتف لت دددف لدرندددس مل درح ردددىلدرع فدددىل دددملد قت
 .عفله

 ا حتياطي السري:  .4
هفيددعلد حتي طيدد الدر دد بقىلتنهددسل ددملدرفيزدنيددىلفدد لعددتدلد حتيدد طملدر ددس لحيددثلتتبددعل

ل.درشسكىلطس لفلت يىلرعتمل نه س ل ملدرفيزدنيى
ل(84ل–ل83صلل،5011)درفبس كم،لو هم طرق تكوين ا حتياطي السري: 

 .يفته لدرهعليىتق يملدأل   لباق لفرلق .1
 ل. بع تل   ل  ل كثسلفرل    لدرشسكىلب رك ف ل عتمل نه س ل ملدرفيزدنيى .5
 .عتملدرتهسي لبيرلدرف  سيملدرس  ف ريىل درف  سيملد يسدتيى .3
 . د هسك الدرفخ   ادرفب رغىل ملتقتيسل .4
 ريدددىل)كفددد لرددد لزدتالدرشدددسكىلدرف دددتحق الدرخ  دددىلب ردددت س لدرفلد رتزدفددد ادرفغددد   ل دددملتقدددتيسل .2

 .ك أله سلدرف تحقىل درضسدنبلدرف تحقى(
 .  ق طلهزءلفرلدرفبيع العفس لفرل عف  لدرت س لدرفنتهيىل نقله ل ر لدرت س لدرت ريى .1
تضددخيملقيفددىلدرددتدننيرلدرفختلهدديرل درح دد ب الدرتدننددىلدألخددسجلبقيفددىلدألسبدد فل  لد حتي طدد ال .1

الف دتقلىلب رفيزدنيدىلتضدمل رد لقيفدىل بت  لفرلنه سلدألسب فل  لد حتي ط الكفهستدل،درع فى
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رل ملذركل يه ف  لرلغيسلب هد تلتيد رلحقيقيدىل درتدننيرلدرفختلهيرل درح  ب الدرتدننىلدألخسجل د 
 ل.ف تحقىلدر تدتل ملحيرل رلبعضلهذ لدرتي رله لعب س لعرل سب فلتخصلدرشسكى

 األرباح المحتجزن::  6.3.3
 يدتملل، ت لد تختدفه لرتعملدرفسكزلدرف رملرلبنكل تق يتده هملهزءلفرلدألسب فلدرتمليتملدحته زه ل ع

د حته نلبه لفرل ه لد تختدفه ل ملنه يىلدألفسل ملزي ت لس  لفد  لدربندكل هدسدءلدرت  دعل درتطد سل
  ليتعد سضلدحتهد نلدربند كلد  دسفيىلبهدزءلفدرلدألسبد فلفدعل حكد ملدرشدسيعىلل، مل عف ردهل نشد ط ته

 هذدليتدي لردهلدحته ندهلبهدزءلل،كلد  سفمليعف لفض سب  لباف د لدرف تعيرد  سفيىلننسد لرك رلدربن
ل،عندتلفف س دتهلرعفلدهل نشد طهلدرف سم هفرلدألسب فلدرفحققىلرف دههىلدرح  الدرتمليفكرل رلت ده

ل.(38،لصل5008 ب رذدال ملدرنس مل يسلدرع تيىل)سهب،ل
 المزصصات: :  6.3.4

ل،دههددىلخطددسلفحتفدد لدرحددت ثلخددس لدرهتددس لدرف ريددىلدرفقبلددىهددملفبدد رثلتقتطددعلفددرلفهفدد لدألسبدد فلرف ل
 درفخ   ال لتعتبدسلحد لفدرلحقد  لدرفلكيدىلألنهد لتعتبدسلتكلهدىل  ل نه قد  لردملي دسملبعدتل دإذدلفد ل
 تي لت نيهه لرحيرلدرح هىل ريه ل إرلدألسب فلدرتملقتلتت ردتلعنهد ل لتضد مل رد لن ديبلدرف د هفيرل

ت زيدعلدركلدملدردذ ليد زعلبديرلدرف د هفيرل درفد تعيرل)لدرح دس ،ل حتهمل ركنه لتضد مل رد ل عد ءلدر
ل.(5،ل قس ل1998

رلدرفخ  دد ال ددملدرعدد ت لقيفددىلدأل دد  لرتهعلهدد لففثلددىلرلقيفددىلدرحقيقيددىلرهدد ل ددملتدد سي ل عددتدتلكدد  ل ت ل
 تحفدد لدألسبدد فلعدد ت لل،درفيزدنيددىلطبقدد  لأل دد لدرتقيدديملدرفتعدد سملعليهدد لركدد لندد علفددرل ندد دعلدأل دد  

ل. لدرفخ   ابقيفىلهذ
 تختلدددملن دددبىلدرفخ  ددد الح دددبلندددس ملكددد لف دددسمل فدددرل فثلدددىلدرفخ  ددد الفخ  ددد ال

ل.(32،لصل5001هسكل فخ   الدرتي رلدرفشك كل يه ل)در يس م،لد 
ل

ل(39،لصل5011)درفبس كم،لل سباب تكوين المزصص:
 .فق بلىلدرنقصل ملقيفىلدأل   لدرث بتىل ه لف ليعسمل ملدرعسملدرفح  بملب  هسك .1
 .ق بلىلتهتيتلدأل   لدرث بتىف .5
فق بلىلدرنقصلدرفاكتلدرحت ثل ملقيفىلدأل   ل درذ ليفكرلدرتعسملعليدهل  ليفكدرلتحتيدتل .3

 .قيفتهلبتقىلفث لفخ صلدرتي رلدرفعت فى
)لفخ ددصلدرددتي رلدرفشددك كلل.فق بلددىلدرددنقصلدرفحتفدد لدرحددت ثلف ددتقبسل ددملدأل دد  لفثدد  .4

 .خ صلهب طل  ع سل  سد لف ريى(فل،بض عىدر  ع سللط لب ملتح يله ،لفخ صله
فق بلددىلدرتزدفدد الفاكددت ليفكددرلدرتعددسملعليهدد ل  ليفكددرلتحتيددتلقيفتهدد لبتقددىل)فثدد لفخ ددصل .2

 .درضسدنب(
 .)فث لفخ صلدرتع يض ا(ل.فق بلىلدرتزدملفحتف لدرحت ث .1
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  نواع المزصصات: 
 تنقسم المزصصات من حيث الهدف من تكوينها إلى: 

 .فخ   الفتعلقىلبا   لدرفشس ع .1
 .فخ   الفتعلقىلب رتزدف الدرفشس ع .5

  وً : المزصصات المتعلقة بأصول المشروع: 
فخ  دددد التكدددد رلرفق بلددددىلدرددددنقصلدرهعلددددملدرددددذ لتتعددددسضلرددددهلدأل دددد  ل)فثدددد لفخ ددددصل .1

 .دأل   لدرث بتى(لحيثل نه لتتعسضلرلنقصل ملقيفته لخس لعفسه لد نت هم
 د  ل  ليفكدرلتحتيدتلفقدتدسه لفخ   التك رلرفق بلىلدرنقصلدرفاكتلدرحت ثل ملقديملدأل .5

 .بتقىلفث ل)فخ صلدرتي رلدرفعت فى(
فخ  ددد اليدددتملتك ينهددد لرفق بلدددىلنقدددصلفحتفددد لدرحدددت ثلف دددتقبس ل دددملقددديملدأل ددد  لفثددد ل .3

فخ ددصلل،)فخ ددصلدرددتي رلدرفشددك كل ددملتح دديله (لفخ ددصلهبدد طل  ددع سلدربضدد عى
 .هب طل  ع سلدأل سد لدرف ريى(

ل(ل43ل–ل41،لصل5011)درفبس كم،لمات المشروع: ثانيًا: المزصصات المتعلقة بالتزا
فخ  ددد التكددد رلرفق بلدددىلدرتزدفددد الفاكدددت ل دددتلتزملبهددد لدرشدددسكىلف دددتقبس ل  ليفكدددرلتحتيدددتل .1

قيفتهددد لبتقدددى،ل)فثددد لفخ دددصلدرضدددسيبى(لحيدددثليكددد رلفهدددس ضلعلددد لدردددسب ل قيفدددىلدردددسب ل
ل.فهه رىلحت لدنته ءلدر نىلدرف ريى

درحددددت ثلف ددددتقبس ل)فثدددد لفخ ددددصلدرتددددافيرللفخ  دددد التكدددد رلرفق بلددددىلدرتزدفدددد الفحتفلددددى .5
 ل.درتدخلمل فخ صلدرتع يض ا(

 
 بعض المصادر األزرى: : 6.3.5

هن كلف دستل خسجلتك رلف ه ت لرتجلدرف  سملد  سفيىل يفكرلد  ته ت لفنهد ل دعتب سهد ل
يندد الفد ستد لفثد لدرقدس ضلدرح دنىلفدرلدرف د هفيرل درتافيند الدرنقتيدىلدرف تعدىلفدرلقبد لدرعفدسءل تاف

فق بدد ل  ددتدسلكهدد  ال  لخطدد بلدرضددف رل  لتافيندد الف ددتنتيىل  لقيفددىلتخددزيرلدرخددزدنرلدرحتيتيددىل
لل.درفاهس 
  :المصادر الزارجية -6

هدددملدرف ددد تسلدرف ريدددىلدرتدددمليدددتملد عتفددد تل يهددد لعلددد ل فددد د لدآلخدددسيرلفدددرل يدددسل  دددح بلدرفشدددس عل
سملد  ددسفيىلعلدد لهددذ لدرف دد تسلدرفدد ركيرلردده،ل عدد ت لتعتفددتلدرفا  دد الدرف ددس يىل فنهدد لدرف دد 

 تحتد لدرف دد تسلدرخ سهيددىلل،بشدك ل    ددمل دملفف س ددىلعفلهد ل نشدد طه ل بخ  ددىلد  دتثف سيىلفنهدد 
 هفيدددىلكبيدددس ل دددملعفددد لدرف ددد سملألنهددد لتفثددد لدرن دددبىلدألكبدددسل دددملف دستهددد ل  دددملف ه تدته )سهدددب،ل

لل.(39،لصل5008
ل ملعت ل ن دعل هم:لل تكفرلدرف  تسلدرخ سهيى
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 الودائع تحت الطلب )الجارية(: :6.3.2
 هددملدر تدنددعلدرتددملتحهددنل ددملدربندد كلبحيددثليقددتفه لدرفتعدد فل رلرلبنددكلت رلق ددتلد  ددتثف سل

  لرغدددددسضلت دددددهي لدرفعددددد فسالدرته سيدددددىلل، ركدددددرلبهدددددتملحف يتهددددد لفدددددرلدر دددددسقىل  لدرهدددددسك
ل.(41،لصل5011 درف س يىلدرتملتقتفه لدربن كلرعفسنه )بشن  ،ل

  لل،سفيىلدر تدنعلدره سيىلفرلدرعفسءلفثله ل ملذركلفث لدربن كلدرتقليتيدى تقب لدربن كلد  
  ليحددد لأل دددح بلدر تدندددعلل،تقددد ملدربنددد كلد  دددسفيىلبإعطددد ءل  ل سبددد فلعلددد لتلدددكلدر تدندددع

ل.(Shahdani,2007,p4دره سيىلدرفط ربىلبا لن بىلفرلدألسب فلدرتملتهنيه لتلكلدربن كل)
درعتيددتلفددرلدرفشددكسالدرتددملتتعلدد لب ضددعهلدرقدد ن نمل فدد ل ذدل قددتل ثيددسلحدد  لهددذ لدرح دد ب ال

ل،ك نددالتعتبددسلعقددتل تيعددىلك تيعددىلبدد رفعن لدرفعددس ملشددسع  ل)  لعقددتل ف نددى(ل ملعقددتلقددسض
 إذدلك نالعقتل تيعدىل لدي لفدرلدرفقبد  لشدسع  لد دتختدملدر تيعدىلألنهد لري دالفضدف نىلفدرل

ذدلخد رملدربندكلذردكل هدب ذدلدعتبدساللقب لدرف تعل ريهل)دربندك(ل د  عليدهلضدف رلستلقيفتهد ،ل د 
هذ لدرح  ب البفث بىلدرقسضل هملبذركلتشبهلدرح  ب الدره سيىل دملدربند كلدرتقليتيدىل يحد ل

ل.رلبنكلد تختدفه لفعلضف رلستلقيفته لعنتلدرفط ربىلبه 
 عليهليفكرلدرق  ل نهل ذدلد تختملدربنكلدألفد د لدرف تعدىلرتيدهل)درح د ب الدره سيدى(لكد رلردهل

سه عه ل ر ل   ره لت رلدرح  ل ملع دنتلد تثف سه لحيثلتقعلعليهلف ا ريىلضف رلسته ل د 
 ب رتدد رمليددتمل ضدد  ىلقيفددىلهددذ لدألفدد د ل ردد لق عددت لس  لل،نقددصلحتدد ل ردد لتعسضددالرلخ دد س 

  ل رلع دندتلهدذ لدرح د ب التعد تل رد لدربندكل ردي لل،درف  لدرتملي  همل يه لف  هفملدربنك
ل.(350،لصل5002ل،  ب ال)لش هيررلف تعيرل  ح بلتلكلدرح

 (ل41ل–ل40،لصل5008)سهب،لوتتميز الودائع الجارية بسمات  ديدن منها: 
يح لرلف تعلطلبلهذ لدر تدنعل مل  ل قال ملحت تلفقتدسلس يت ل يه ل ب  تختدمل  د ن ل .1

در دددحبلدرفعس  ددددىلفدددرل ددددحبلبشددديك ال  لدر ددددحبلدرنقدددت لدرخطددددمل  ل  دفدددسلدرتح يدددد ل  ل
 .در سدملدآلرملد تختدملبط قى

 ب رتددد رمل إنهدددد ل لتتحفددد ل  لفخدددد طسلألنهددد لت ددددتح لدردددت علحدددديرلل، لتشددد سكل دددملدألسبدددد ف .5
 .درطلب

يفكرلر  حبلدرح  بل رليته لفعلدربنكلعل لت تيتلك  ىلنهق تهل ف س   تهلب د طىلهذدل .3
 قدتليدتملهدذدلفق بد لعف ردىلفعيندىل  لثفدرلل،درح  بلفرلخس لتخ ي لدرف دسملدرقيد ملبدذرك

 ب لهذ لدرختفىلفعلتخ ي لدرفتع ف لرلف سملد  سفملدرقيتلعل لح  بهل يىلف د سيملفق
 ل.  لنهق التنهملعرلدرفع فلىلدرفطل بى

 . رل  حبلدرح  بلفلزملبعتمل حبلف ليزيتلعرلس يتلح  بهلدرتدنر .4
تدد  سلدرف دد سملعدد ت لكشدد ملت سيددىلتتضددفرلحسكددىلدرح دد ب الدرتدننددىل درفتينددىل  س ددتته ل .2

  دددملدرحددد  الدرتدددمل لل،   التكددد رلشدددهسيىل  ل دددن يىل  لح دددبلس بدددىلدرعفيددد  هدددذ لدركشددد
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يعتدددسضلعلددد لهدددذ لدرح ددد ب الخدددس ل  دددب عيرلفدددرلتددد سي لد دددتسفه لتعتبدددسلهدددذ لدركشددد   ال
 . حيحىلف د ق  لعليه لفرلدرعفي 

  :دزارية )التوفير(الودائع ا : 6.3.2
تقدتيفه لرتشدهيعل دغ سلدرفد تعيرليقد ملدربندكلبل، هملح  ب الد تثف سيىلذدالفب رثلب ديطى

 تشددد سكلهدددذ لدرح ددد ب ال دددملنتددد نجلدألعفددد  لرلبندددكل ددد دءلبددد رسب ل  لدرخ ددد س ل ركدددرلن دددبىل
%لتقسيبدد  لفددرلدرفبلددثل40فشدد سكتهلتكدد رلقليلددىلفق سنددىلفددعلح دد ب الد  ددتثف سلحيددثليشدد سكل

لدد لكفدد لتقدد ملبعددضلدربندد كلد  ددسفيىلعل،درفدد تعل ددملح دد بلدرتدد  يسل ددملدحت دد بلدألسبدد ف
عفدددد لحفددددسالتشددددهيعيىلعلدددد لهددددذ لدرح دددد ب البفددددن لهدددد دنزلعينيددددىل نقتيددددىلبشددددك لت س ل
أل ح بلهذ لدرح  ب العل لشك ل ح ب الشدهسيىل  لن دمل دن يىل  لي فيدىل  لفد لتدسد ل
 تدس لدرف سمل ملهذدلدرفه  ل  ملح رىلقي ملدرف سملبكذدلحفساليسحنل قب  لهيتلفدرل

يددتدع الفتزديددت  هددذ لدرح دد ب الف ددتسلففتدد زلرلبنددكلد  ددسفملحيددثلل تعتبددسل،درهفهدد سل د 
ت  سلرلف سملعتتلكبيسلفرلدر تدنعل درتمليتملت زيدعلن دبىل سبد فلقليلدىلعليهد ل  دملدرفق بد ل

ل.يق ملبتشغيله ل د  ته ت لفرلهزءلكبيسلفنه 
 شروط ودائع التوفير:

ملح د ب التهسضلبعضلدربن كلد  سفيىل تس لفعيندىلربدتءلفشد سكىلدألفد د لدرف تعدىل د .1
 كدذركلتهدسضلعدتملل،كارلتك رل ملبتديىلدرشهسلدرذ ليلدملد يدتدعل،درت  يسل ملدألسب ف

 .درفش سكىل ملدألسب فلرلشهسلدرذ ليتمل حبلدرفبلثل يه
 قدتلتقدسسلعدتملدرفشد سكىلل،تق ملبعضلدربن كلد  سفيىلبتحتيتلحتل تند لرهدت لدرح د ب .5

 .د تسدضلفعس ىل  ح بلدرح  ب الذرك ملدألسب فل ذدلق لدرفبلثلعرلدرحتلدألتن لفعل
 قددتلل،يحدد لر دد حبلدرح دد بل ددحبل  لفبلددثلضددفرلحددت تل تيعتددهل ددملهددذدلدرح دد ب .3

 دددإذدلزدتلعدددرلحدددتلفعددديرلعلددد لدرفددد تعلل،تشدددتسطلبعدددضلدربنددد كلد  دددسفيىلفبلدددثلدر دددحب
 . خب سلدربنكلقب ل تس لفعينىلفرلدر حب

ففدد لت ددعلل،ح دد بلع ريددىيكدد رلدر ددحبلفددرلح دد بلدرتدد  يسلف ددتفسد لففدد ليهعدد ل ددي رىلدر .4
%لذردكلركد رل40دربن كلد  سفيىل ر لتخهيضلن بىلدرفش سكىل ملدألسب فلكدارلتكد رل

 .(45،لصل5008 رلح  ب الدرت  يسل لتفث ل تدنعلفقيت ل)سهب،ل
 
 الودائع ا ستثمارية: : 6.3.3

ت،ل هددملدألفدد د لدرتددملي تعهدد ل  ددح به ل ددملدربنددكلبهددتملدرتنفيددىل د  ددتثف سل تحقيدد لع ندد
 رذركليهدبل رليتضدفرلنفد ذ لهدذدلدرح د بلبند تد لتتعلد لبكيهيدىلت زيدعلدألسبد فل درخ د نس،ل
تدستددهلكددذركلد ذرلرلبنددكلبدد رخلطل درفضدد سبىل  تحتيدتلن دديبلدربنددكلدرفضدد سبلفق بدد لعفلددهل د 

ل.(3،ل قس ل1998)درح س ،ل
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دربنددد كل يقدددتملدربندددكلهدددذ لدرح ددد ب الرلدددسد بيرلفدددرلعفسندددهلب رفشددد سكىل دددملد  دددتثف سل دددمل
 تك رلهدذ لدرح د ب العبد س لعدرل تدندعلشدهسيىل  لسبدعل دن يىل  لن دمل دن يىلل،د  سفيى
  ليه زلدر دحبلفدرلهدذ لل، يفكرلقب  لدر تدنعلع ت ل مل  لي ملفرل ي ملدر نىل،  ل ن يى

درفدد تعلرس ددتثف سل لدر تدنددعلخددس ل تددس لسبددطلدر تيعددىل هددملدرهتددس لدرفتهدد لعليهدد لبدديرلدربنددكل
دضطسدسلدرعفي لر حبلدرفبلثليق ملبك دسلدر تيعدىلففد ليهقدت لن ديبهلفدرلدألسبد فل  ملح  ل

در تدندعلف دتسلفهدملفدرلف د تسلدألفد د ل تعتبدسلل، ذدلك سالدر تيعىلقبد لتد سي لد دتحق قه 
حيثلتتفيزلبكبدسلحهدملدر تدندعلبهد ل ثبد الهدذ لدر تدندعلن دبي  لكفد ل رلدرف د سملد  دسفيىل

ل.در تدنعع ت لف لتضعلحتل تن لرهذ ل
حيددثلل، تاخددذل تدنددعلد  ددتثف سل دد سلعقددتلفضدد سبىلبدديرلدرفدد تعيرل بدديرلدربندد كلد  ددسفيى

تقدد ملدربندد كلبف هبددهلب  ددتثف سلهددذ لدألفدد د ل تخضددعلهددذ لدألفدد د لرلق عددت لدرشددسعيىل)درغددنمل
 يهدبل رلتحدتتلهدذ لدرن دبىلفقدتف  ل دملل،ب رس م(ل ذركلفق ب لن دبىلفدرلدردسب لتح د لعليهد 

 تعتلهذ لدرن بىلع نتلل،ح ىلش نعىل ملدرسب ل يسلفحتت ل ملدرعقتلبفبلثلفعيردرعقتل همل
لدرعف لرلبنكلكفض سبل مل ف درهل تنق مل تدنعلد  تثف سل ر لن عير:ل

 اإليداع مع التفويض )الودائع ا ستثمارية المطلقة(:  .0
ل هددمل رليكدد رلرلبنددكلدرحدد ل ددملد ددتثف سلدرفبلددثلدرفدد تعل ددمل  لفشددس علفددرلفشددس ع ا

 قددتل رزفددالبعددضلدربندد كلد  ددسفيىلدرفدد تعل)درفضدد سب(ل  لل،دربنددك،لفحليدد  ل  لخ سهيدد  ل
ي حبلدر تيعىل  لهزءلفنه لد لبعتلدنقض ءلدرفدت لدرفحدتت لرل تيعدىل د  ل قدتلدرع ندتلعدرل

ل.(35،لصل5011درهزءلدرف ح بلفرلدر تيعىل)درفبس كم،ل
 سيىلدرفختلطددىل درتددمليشدد سكل يهدد لهددذدلدرندد علفددرلدر تدنددعل درددذ ليشددك لدرفحهنددىلد  ددتثف

طس  رلفرلخس لعقتلدرفض سبىل ملدربندكلففدثس لعدرلدرف د هفيرلفدرله ندبل   دح بل
دألفدد د لدرفدد تعيرلفددرله نددبلآخددس،ل هددذ لدرعسقددىلبدديرلدرطددس يرلت ددتلزملتحتيددتلدرعسقددىل
بتسهىل دضحىل ع ترىلحت لتتف ش لفعلدرهه الدرتمليهفه لسع يىلف د ر لدرف دتثفسيرل

 فرلذركليتبيرلضدس س ل هد تل تطبيد لتننديملفح  دبملل.عس ىلحت تلهذ لدرف  ر فرلف
 دضدد لرطس ددملدرعسقددىلدرق نفددىلبدديرلدربنددكل درف ددتثفسيرل)درفدد تعير(لحيددثلتخددتلطل فدد د ل

 درتدددمليهدددبل رلل،دربندددكلدرخ  دددىلفدددعل فددد د لدرفددد تعيرل تتضددد  سلفعددد  لرتحقيددد لدألسبددد ف
تلدرفننفددىلرحقددد  لكدد لفنهفددد لبعددتلخ دددمليخضددعلرت زيعهدد لدرعتيدددتلفددرلدرفبددد تشل درق دعدد

ل.(44،لصل5008درف س   ال درنهق الدألخسجل)سهب،ل
 اإليداع بدون التفويض )الودائع ا ستثمارية المقيدن(:  .6

ل،بفعن ل رليخت سلدرف تعلفشس ع  لفرلفشدس ع الدربندكلد  دسفمل ت دتثفسل يدهل ف درده
سل ف درددهلرغددسضلفعدديرل  ل رل ل  ل رلي ددتثفل، رددهل رليحددتتلفددت لدر تيعددىل  ل ليحددتته 

كف لقتليك رلتقييتل  ح بلهذ لدرح  ب الرلف سملباف سل خسجلفث لل،يخلطه لباف دره
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دشتسدطلعتملدربيعلب أله ل  لبت رلكهي ل  لسهرل  لدشدتسدطلدربيدعلبدسب ل ليقد لعدرلكدذدل
  لدشتسدطلد تثف سلدرف سملرتلكلدرح  ب البنه هلت رلد تثف سه لعرلطسيد لفضد سبىل

ل.(ل43ل–ل45،لصل5008ت ريىلفعلدرغيسل)سهب،ل
ل، إذدلق ملدرف سملبتف يد لبعدضلدألنشدطىلبخلطهد لفدعل فد د ل  دح بلدر تدندعلدرفقيدت 

ن ددبىلل ددملهددذ لدرح رددىلشددسيك ل ددملدرفدد  ل درعفدد ،لحيددثليتق ضدد لدربنددكل يكدد رلدرف ددسم
قد  ل رد لعقدتل  لفن  بىل ر لقيفىلدر تيعىلدرف دتثفس للفعينىلفرلقيفىلدر تيعىلفق ب لعفله

ثمليتملدقت  ملدألسب فلبيرلدرف سملففثس لعرل)درف د هفيرل درفد تعير(لل،در ك رىلدرفبسم
  ل رلعفليدىلل،   ح بلدر تدندعلدرفقيدت لح دبلحهدملدألفد د لدرف دتثفس لفدرلكد لفنهفد 

ل(ل355ل–ل351،لصل5002ت زيعلدألسب فلتتمل   لدرخط دالدرت ريى:ل)ش هير،ل
 .(لفق ب لعفلهلكفض سب   لح ىلدرفض سبل)دربنك .1
تحتيددتلحهددملدألفدد د لدرف ددتثفس ل ددملدرفشددس عل درتددمل دد هملكدد لفددرلدربنددكل   ددح بل .5

 .در تدنعلدرفقيت ل يه 
ت زيعلدألسب فلدرفت ردت لعدرلدرفشدس عل  قد  لرحهدملدألفد د لدرفقتفدىلفدرلكد لفنهفد ل  ل .3

 ل.ح بلد ته  
ل

 صكو  ا ستثمار: : 6.3.3
حيدثلل، تعدتلتطبيقد  لر ديغىلعقدتلدرفضد سبىل،الد  دتثف سل در دنتداتعتبسلدربتي لدرشسعملرشده تدللل

 رلدرفدد  ليكدد رلفقددتملفددرلطددسمل)  ددح بلدر ددك ك(ل درعفدد لفددرلطددسملآخددسل  ل هدد ل)درف ددسم(ل
 قددتلتكدد رلدر ددك كلفطلقددىل  لفقيددت ل يسهددعلذرددكل ردد لن عيددىلدر ددكل تحكددملت زيددعل سبدد فل دددك كل

ل.د  تثف سلق عت ل)درغنملب رغسم(
 (34 – 33  ص 6110  )المبروكي :و  اإلسالمية نواع الصك

 صكو  ا ستثمار المزصصة لمشروع محدد:  .  
حيثليق ملدربنكلب ختي سل حتلدرفشس ع الدرتملل، يحكملهذ لدر ك كلعقتلدرفض سبىلدرفقيت 

ثددمليقدد ملبإ دددتدسل ددك كلد ددتثف سلرهددذدلدرفشددس عل يطسحهدد لرسكتتددد بلل،يس ددبل ددملتف يلهدد 
 يددتملت زيددعلهددزءلفددرلدرع نددتلل،در ددكلطبقدد  لرلفددت لدرتقتيسيددىلرلفشددس عل يددتملتحتيددتلفددت ل،درعدد م

تحددالدرح دد بلكدد لثسثددىلشدده سل  ل ددتىلشدده س،لعلدد ل رلتددتملدرت دد يىلدرنه نيددىلحدديرلدنتهدد ءل
 يح د لدرف دسملعلد لهدزءلفدرلدردسب لفق بد لد تدس لتحدتتلن دبتهلفقدتف  لل،درعف لب رفشدس ع

ل. ملدر ك
 عين: صكو  ا ستثمار المزصصة لنشاط م . ب

حيددثليقدد ملدربنددكلب ختيدد سل حددتلدألنشددطىلل، يحكددملهددذدلدر ددكلديضدد  لعقددتلدرفضدد سبىلدرفقيددت 
ثدددمليقددد ملبإ دددتدسل دددك كلل، ددد دءلك ندددال نشدددطىلته سيدددىل  لعق سيدددىل  ل دددن عيىل  لزسدعيدددى
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 يتملتحتيتلفت لدر كلبيرل نىل ر لثدسثلل،د تثف سلرهذ لدألنشطىل يطسحه لرسكتت بلدرع م
 يتملت زيعلهزءلفرلدرع نتلتحدالدرح د بلكد لثسثدىلشده سلل،رن علدرنش طل ن دال ذركلطبق  ل

 يح دد لل، تددتملدرت دد يىل ددن ي  لطبقدد  لرفدد لينهددس لفسكددز لدرفدد رملدر ددن  لرهددذدلدرنشدد طل،  ل ددنى
ل.دربنكلعل لهزءلفرلدألسب فلفق ب لد تدس لتحتتلن بتهلفقتف  ل ملدر ك

 ص  ا ستثمار العام:  . ت
حيدثليقدد ملدربنددكلبإ ددتدسلهددذ لدر ددك كلدرفحددتت لل،ضدد سبىلدرفطلقددىيحكدملهددذدلدرندد علعقددتلدرف

 تطسفلهذ لدر دك كلرسكتتد بلدرعد ملي دتح لدر دكلع ندتلل،درفت ل يسلدرفحتت لرن علدرنش ط
ك لثسثىلشه سلكهزءلفرلدألسب فلتحالح  بلدرت د يىلدرنه نيدىل دملنه يدىلدرعد مل طبقد  لرفد ل

علدد لهددزءلفددرلدألسبدد فلفق بدد لد تدس لتحددتتلينهددس لدرفسكددزلدرفدد رملرلبنددكل يح دد لدرف ددسمل
ل.ن بتهلفقتف  ل ملدر ك

 ودائع المؤسسات المالية: . ث
فثددد لل،تقدد ملبعددضلدربندد كل درفا  دد الد  ددسفيىل درف ريددىل درتددملرددتيه ل دد نضل ددملدألفدد د 

بإيتدعلتلكلدألف د ل ملبن كل  سفيىل خسجلتع نملفرلل،شسك الدرتافيرلدرتع  نملد  سفم
ل.رىلدرنقتيىل ف ل مل  س ل تدنعلد تثف سيىل  له سيىعهزل ملدر ي ل

 شهادات اإليداع:  . ج
يددتمل  ددتدسلتلددكلدرشدده تدالبددان دعل  ندد الفختلهددىلحتدد لتتن  ددبلفددعلهفيددعل ندد الدرفدد تعيرل

 تعتبدددسلهدددذ لدرشددده تدالفدددرلل، تخددد رهمل تتهددد  الفدددت لدرشددده ت لفدددرل دددنىل رددد لثدددسثل دددن دا
ل.درف  تسلفت  طىلدأله لب رف  سملد  سفيى

 صندوق الزكان ومصادر األموال الزيرية:  . ح
ل،يعتبسل نت  لدرزك  ل دألف د لدرخيسيىلفدرلدرف د تسلدره فدىلب رن دبىلرلبند كلد  دسفيى

 ,Abd EL- Fattah, 2004 ي تطيعلدربنكلتهفيعلهذ لدألف د لفرلخس لف ليلم:ل)
p 22-23)ل

 .درزك  لدرشسعيىلعل لحق  لدرف  هفير .1
 .ملح  ب الد  تثف سدرزك  لدرفقتفىلفرلف رك .5
 لل.درزك  لدرفقتفىلفرلدأل سدت .3

ل.درفن ل درتبسع ا

وتس  تزدم الزك  ان كمص  در م  ن مص  ادر األم  وال ف  ي البن  و  اإلس  المية إلب  راز ال  دور 
ا جتم ا ي للبن     حي  ث تمكنه ا م  ن تق  ديم مزي د م  ن الز  دمات ا جتما ي ة ف  ي    دن 

 (ل20،لصل5011)بشن  ،للمجا ت مزتلفة مثل:
 .عملرلطلبىتقتيملدرت -
 .درتبسعلرلف  هت -
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 .ت علدألف د لرأل سدتل)دأل سلدرف ت ست ( -
 .بعضلد نشطىلد  سفيىلفث لحهنلدرقسآرلدركسيمل دألح تيث -
 .درهفعي الدرخيسيىلدرف هلى -
 ل.درعي تدالدرطبيىل ملدرفن ط لدرشعبيى -

ل
 استزدامات األموال في المصارف اإلسالمية: ثانيا:

  دددتثف سل ف درهددد لعلددد ل  ددد  لفبدددت لدرفشددد سكىل دددملدردددسب ل درخ ددد س ل دددملتقددد ملدرف ددد سملد  دددسفيىلب
فهف عدددىلفدددرلدأل ددد  لذدالدرطبيعدددىلدرخ  دددىلدرتدددملتتهددد لفدددعلفبددد تشلدرشدددسيعىلد  دددسفيىل تحقددد ل
درخدتف الدرسزفددىلرلعفددسءل تشددبعلدحتي هدد تهملكفدد لتحقدد لدرتنفيددىلد هتف عيددىل د قت دد تيىل در ي  دديىل

لل:د ل ت نيهه ل ملدرف  سملد  سفيىلبعت ل شك  ل هم  يسه ل يفكرلد تثف سلدألف ل
 ا ستزدامات ا ستثمارية: )التمويل ا ستثماري(: وتنقسم إلى نو ين: : 2.3.10
  :ا ستزدام المباشر لألموال 

يق دتلب   دتثف سلدرفب شددسلقيد ملدربدكلب  ددتثف سلدألفد د لدرتدمليفتلكهدد لفب شدس ل ذردكلعددرل
س ع الد نت هيددىل  لشددسك ال  لفا  دد التهددتمل ردد لطسيدد ل نشدد ءلفهف عددىلفددرلدرفشدد

-230،لصل1994 ق فىلنش طلته س ل  ل ن عمل  لزسدعدمل  لخدتفمل)دألن د س ،ل
ل.(231

 ت تطيعلدربن كلد  سفيىلفدرلخدس لد  دتثف سلدرفب شدسل رلتقدتسلقيفدىلدرفشدس علدردذ ل
كلب  دددتختدملحيدددثل ددديق ملدربندددل، ددديك رلففل كددد  لفدددرلقبددد لدربندددكل دألسبددد فلدرفت قعدددىلرددده

تدسته  يك رلدرفشس علكاحتلدألعف  لدرت بعىلرلبندكلل،د  تثف سلدرفب شسلرتنهيذلدرفشس عل د 
 ردددي لككيددد رلفنه ددد لق ن نيددد  ل  دددملهدددذ لدرح ردددىلدرتف يددد ليكددد رلبشدددك لتددد ملفدددرلدربندددكل

ل.(ل22،لصل5011)بشن  ،ل
  :قود التمويل بالمشاركة  

تثف سلبفقتضدد  ليددتملد تهدد  لعلدد لعبدد س لعددرلعقددتلبدديرلدرف ددسملد  ددسفمل عفيدد لد  دد
بحيدثليدتيسلهدذدلدرعفيد لد  دتثف سل يدتملت زيدعلل،درفش سكىل ملس  لدرفد  لبن دبلفحدتت 

دألسب فل دقت  فه ل يف لبينه لبن بىلفش سكىلك لطسملفدرل طدسدملدرعقدتلفدرلس  لدرفد  ل
بعددتلخ ددملن دديبلدرشددسيكلدرددذ لقدد ملبدد  تدس ل د شددسدملعلدد لدرفشددس علح ددبلدرن ددبىل

لل.ته لعليه ل ملدرعقتدرف
  :قود المضاربة  

بحيدثليقد ملدرطدسملدأل  ل هد لدربندكلل،عب س لعرلعقتلبيرلدرف سملد  سفمل درعفي 
بتقدددتيملدألفددد د لدرسزفدددىلرس دددتثف سل يقددد ملدرطدددسملدرثددد نمل)درفضددد سب(لبدددإتدس لدرفشدددس عل

ليهدددد ل د شددددسدملعليددددهل فت بعتددددهل يددددتملت زيددددعلدألسبدددد فلدرن تهددددىلح ددددبلدرن ددددبلدرفتهدددد لع
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 درفن دد صلعليهدد ل ددملدرعقددتل  ددملحدديرل رلدرفشددس علتعددسضلرخ دد س ليتحفلهدد ل دد حبل
لفرلطسمل س  لدرف  ل قطل يخ سلدرطسملدآلخسلههت لف لرمليكرلهن كلتق يسد ل  لتعت 

 .درفض سب
 التمويل التجاري: : 6.3.00

ملدعتفدد ت ليعتبددسل هددملدألت دالدرف ريددىلدرفسبحددىلدرتددملت ددتختفه لدربندد كلد  ددسفيىل ذرددكلرعددت
حيدثليكد رلفعدت لدرع نددتلث بتد  ل فحدتتلف دبق  ل فددستبطلل،علد لفبدت لدرفشد سكىلبد رسب ل درخ دد س 

 تق ملدربن كلبإض  ىلن بىلفعس  ىلر عسلدرشسدءل تكد ريمل ضد  يىلفستبطدىلبهدذ لل،بضف ن ا
 تكددد رلدأل ددد  لدرفشدددتسد لبفث بدددىلضدددف رل يفكدددرل رلتطلدددبلل،درعفليددد ال ذردددكلكهددد فشلسبددد 

ل.(21،لصل5011ءلآخسيرلككهسءل ضف رل ض  مل)بشن  ،لدربن كلعفس
 ي هددتل سبددعل ندد دعلفختلهددىلفددرلدرتف يدد لدرتهدد س ل هددملدرفسدبحددىل د هدد س ل بيددعلدر ددلمل دربيددعل

 . قتل ب لدرحتيثلعرلهذ لدألن دعل ملدرفبحثلدرث نملفرلدره  لدرث نمل،ب رتق يط
 اإلاراض: : 6.3.06

رألف د لبشك لسني ملفرل ف د لدرزك  ل درهب ال درتبسعد اليق ملدربنكلبتف ي لهذدلد  تختدمل
 يعتبددسلدرهددتملدرددذ لتحققددهلهددذ لدرقددس ضلهددتملل، درع نددتلعلدد لح دد ب الد  ددتثف سلدرخيسيددى

دهتف عملبحالحيثلتقد ملدربند كلد  دسفيىلبف د عت ل ندىلفعت فدىلفدرلدرفهتفدعل هدملطلبدىل
 ضلح ددنىلبددت رل  دنددتل  ل سبدد فلدره فعدد ال  لحددس ييرل  لفقبلدديرلعلدد لدرددز د لبفددنحهملقددسل

 ذرددددكلرتشددددهيعهمل تعفهددددمل كفدددد  لفشدددد سيعهملدرخ  ددددىل تكدددد رلبددددذركلقددددتلحققددددالدرتنفيدددددىل
د هتف عيددىل هددملهددتملفددرل هددتدملدرف دد سملد  ددسفيىل درتددملتنهددستلبهدد ل تتفيددزلبهدد لعددرل

لل.درف  سملدرتقليتيى
فبحدثلدرثد نملفدرل تتملفرلخس لفع فلىل)درقسضلدرح در(ل دردذ ل دب لدرحدتيثلعنهد ل دملدر

لل.دره  لدرث نمل"ل يثلدرتف ي ل ملدرف  سملد  سفيى"
  نشطة الزدمات المصرفية: : 6.3.03

يقتملدربنكلفهف عىلفرلدرختف الدرف س يىلرعفسنهلب هتهل كيس لعنهملتق ملبت هي لتتد  ل
يدد  ل ددمل   قدد  لرلتطدد سلدرتكن ردد هملدرح  دد لح رل،دألفدد د ل تشددغيله لبفدد ليدد  سلدر قددال درههددت

فعنددمل نحدد ءلدرعدد رمل إنددهل لبددتلفددرلتطدد يسلدرخددتف الدرف ددس يىلبشددك لف ددتفسل ف دكبددىلهددذ ل
درتط سدال تقتيملفزديد لتن   ديىلتعفد لعلد لهلدبلعفدسءلهدتتل تحقيد ل سبد فل ضد  يىل يبقد ل
دربنددكلث بددالس ددملدرتغيددسدالدرح  ددلىل درتددملقددتلتددات ل ردد لدنهيدد سلدرف ددسمل ددملحدد  لعددتمل

 ل.رحتيثىلرف ره لفرلتاثيسلعل لدرعفسءدتب عهلدرتقني الد
 
 
ل
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 ومن هذه الزدمات المصرفية التي تقدمها البنو : 
 بيع وشراء العمالت األجنبية:  .0

تتعتتلدرعفلي الدرتمليق ملبه لدربندكل دملفهد  لدرتع فد لبشدسدءل بيدعلدرعفدسالفثد لشدسدءل
هدسدءلدرحد د الدرخ سهيدىلب رعفلدىلد هنبيد ىلفق بد لت دعلقيفتهد ل بيدعلدرشديك الدر دي حيىل د 

 يهبلفف س ىلض دبطلدرشسيعىلد  سفيىلل،ب رعفلىلدرفحليىل  لشسدءل بيعلدرنقتلدألهنبم
درتملت تلزملشسدءل بيعلدرعفلتيرلدرفختلهتيرلفرلحيثلدرهن لفدعلقدبضلدردثفرلحد   ل دمل
فهلددددددد لدرعقدددددددتل ددددددد دءلفدددددددرلخدددددددس لحسكدددددددىلدرخزيندددددددىل  لدرقيدددددددتل دددددددملح ددددددد بلدرعفيددددددد ل

ل.(303،ص5002)ش هير،
"كف لقتلتتملهذ لدرعفليىل   ل عسلدر سملدرح ضسل مل كثسلفرل   ل هنبيىلخ سهيدىل

(ل هدملArbitrageبهتملدرح   لعل ل س لدر عسلبيرلدرفسكزيرل درتمليطلد لعليهد ل)
تعتبسلفقب رىل ملف دزيرلدرننسلدرهقهمل د  سفملب عتب سهد ل عفد  ل دسملح ضدس لفدعل

ل.(311،ص1991درتق بضلدرح  بملدرفتب ت "ل)درحف ت،
 التعامل باألوراق المالية: .6

تلهالدربن كلد  سفيىل ر لدرتع ف لب أل سد لدرف ريىلت رلدر نتدالفرل ه لتحقيد لع ندتل
ل(12-14،ص5008فق ب لتلكلدرختفىل درتملتشتف لعل لدرفه  الدرت ريى:ل)سهب،

 .ت  ي ل بيعلدأل هملر  ر لدرشسك الدرف تس لره لفق ب لعف رىلفته لعليه  .1
سدءل بيددددعلدأل سد لدرف ريددددىلرح دددد بهلدرخدددد صل ذرددددكلعددددرلطسيدددد ل ف  ددددس لدأل سد لشدددد .5

 يتق ضدد لدرف ددسملعف رددىلعلدد لشددسدنهل  لبيعددهلرددأل سد لدرف ريددىلرح دد بلل،درف ريددى
 .عفسنه

تقددتيملختفددىلحهددنلدأل سد لدرف ريدددىلرح دد بلدرعفددسءل ددملخدددزدنرلحتيتيددىل فينددىلرتيدددهل .3
فحتت لدرفقتدسل ري الن بىلفرلقيفىل يهبل رلتك رلدرعف رىلل،فق ب لعف رىلفعينى

 .دأل سد لدرف ريىلتهنب  لرشبهىلدرسب 
ل .4 يددتدعه ل ددملح دد ب تهملبندد ءل  تح ددي ل د ددتسمل سبدد فلدأل ددهملب رني بددىلعددرلدرعفددسءل د 

 ل.عل لته يضلفنهملفق ب ل هسلفته لعليه
 

 إصدار زطابات الضمان:  .3
هيت لعنددتل   لطلددبلفنهدد لهددملعبدد س لعددرلتعهددتلب رددت علفددرلقبدد لدربنددكل ردد لدرههددىلدرف ددت

بددت علفبلددثلفعدديرل درددذ ليفثدد لقيفددىلدركه رددىل يفكددرل رلتكدد رلدرفط ربددىلكهددزءلفددرلل،بددذرك
 بدددذركل ددإرلخطددد بلدرضددف رليشدددتف لعلدد لعدددت ل طددسدمل هدددملدربنددكل)دركهيددد (،لل،درقيفددى

ل.(304،ص5002 درعفي ل)درفكه  (ل)ش هير،ل، درف تهيتل)در  تسلر  رحهلدركه رى(
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رلعلدد ل نددهل"عبدد س لعددرلكه رددىل  لتعهددتل دد تسلعددرلدربنددك،لبندد ءل يعددسملخطدد بلدرضددف 
خدس ل تدس لل،عل لطلبلدرعفي لبت علفبلثلفعيرلرشخصل  لهينىلفعينىلي ف لدرف دتهيت

ل.(13،ص5008فحت ت لفرلدأله لفرل ه لتنهيذل سضلفحتت"ل)سهب،
ل(125،ص1998 يتفيزلخط بلدرضف رلب رخ  نصلدرت ريى:ل)ط ي ،

 . لعرلدربنكعب س لعرلس  رىل  تسل .1
 ت تسلبن ءلعل لطلبل حتلدرعفسءلرلبنك .5
 .تتحتتل ملدرس  رىلدرههىلدرف تهيت لفنه  .3

دأل  لهد لعقدتلدركه ردىل دآلخدسلل، طبق  لرهذ لدرعسق ال إنه ل"لتتضفرلن عد رلفدرلدرعقد ت
له لعقتلدر ك رىل"ل

درفبلدثلل  رعقتلدأل  له لعقتلدركه رىل ه ل رليكهد لدرف دسملدرعفيد لردتجلدرف دتهيتلردت ع
بينف لدرعقتلدآلخسل هد لعقدتلدر ك ردىل هد ل رليقد ملدرعفيد لبت كيد لل،عنهل ملحيرلدرطلب

ل.دربنكل ملخ ملدرعف رىلفرلح  بلدرعفي 
 ا ستشارات والزبرن المالية والدراسات ا اتصادية للمشرو ات:  .4

مليق ملدرف دسملد  دسفملكغيدس لفدرلدرف د سملبعفد لتسد د الدرهدت جلد قت د تيىل تقدتي
د  تشددد سدالد  دددتثف سيىل درهنيدددىل درف ريدددىلرلفشدددس ع ال  دددملدرفق بددد ليح ددد لعلددد لعف ردددىل

ل.  هس لفق ب لهذ لدألعف  
 فتح ا  تمادات المستندية: .5

د عتفد تلدرف ددتنت لهدد ل"لدعتفدد تليقتفددهلدربنددكلبندد ء لعلدد لطلددبلشددخصلي ددف لدآلفددسل يدد  ل
 ددد ءلر ددد ر لعفيددد ل فضدددف رلك ندددالطسيقدددىلتنهيدددذ ل  ل ددد دءلكددد رلبقبددد  لكفبي ردددىل  لدر ل

هفدددددددددد  لبحيدددددددددد ز لدرف ددددددددددتنتدالدرففثلددددددددددىلرلبضدددددددددد عىلبدددددددددد رطسي ل  لدرفعددددددددددت لرإلس دددددددددد  "ل)
ل.(389،ص1919،درتير

يعتبسلدربنكل ملح رىلد عتف تلدرف تنت لض فن  لب ه هتهل  فعتهلح لكد لفدرلدرفشدتس ل
هدذدللدرف ت ستلرلبض عىل درب نعل)درف تس(ل ذركلفق ب لعف رىليح  لعليه لدربنكلنتيهدى

 ت دتختملد عتفد تدالدرف دتنتيىلبشدك لل،درتعهتلرلطسملدرف دتهيتلفدرلد عتفد تلدرف دتنت 
    ددمل ددملدرتهدد س لدرخ سهيددىل رددذركلرضددف رلحدد لكدد لفددرلدرفشددتس لف ددت ستلدربضدد عىل
بحيددثليضددفرل  دد ره لضددفرلدرف د دده الدرفتهدد لعليهدد ل دربدد نعلدرف ددتسلدرددذ ليضددفرل

ل.ض عىدرح   لعل ل ف درهل ملح  لت لفهلدرب
 تأجير الززائن الحديدية: .2

يق ملدربنكلبتقتيملختفىلتاهيسلدرخزدنرلدرحتيتيىلرلعفسءلبحيدثليدتملدحتهد نلدرعفدسءل يهد ل
با سدضدددهملدرثفيندددىلفدددرلذهدددبل  فددد د ل ف دددتنتدالخ  ددد  لعليهددد لفدددرلدر دددسقىل  لدرضدددي عل

ل. يح  لدرف سملفق ب لذركلعل ل هس ل عف رى
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 ن العمالء:تحصيل الحوا ت والشيكات نيابة   .2
يقددتملدرف ددسملد  ددسفملختفددىلرعفسنددهل ب رني بددىلعددنهملبتح ددي لدرحدد د ال درشدديك ال
درف ددح بىلعلدد ل ددس عل خددسجلفددرلنهدد لدربنددكل  لف ددح بىلعلدد لبندد كل خددسجل ذرددكلعددرل
طسي ل س ىلدرفق  دىلبحيدثليقد ملدرعفيد لبإيدتدعلدرشديك ال دملح د بهل يتد ر لدرف دسمل

يدددتدعلقيفت هددد ل دددملح ددد بهل دددملحددد  لتددد  سلس ددديتلرهددد ل يح ددد لفت بعدددىلهدددذ لدرشددديك ال د 
درف سمل ملفق ب لذردكلعلد لعف ردىلشديك التح دي لتدخليدىل  لخ سهيدىلح دبلن عيدىل

ل.تح ي لدرشيك
 إصدار الشيكات المصرفية: .3

درشيكلدرف س مله ل كثسل ند دعلدرشديك الفدرلحيدثلدكت د بلدرثقدىلحيدثليقد ملدرف دسمل
يفثد ل تردىل  د ءلفضدف نىل ل ديف للب حبلدرشيكلعل لنه هل  لعلد لف دسملآخدسل هد 

حيثليق ملدرعفي لبت علفبلثلدرشيكلدربنكمل ف لنقدتد ل  لخ دف  لل، رلدر  حبله لف سم
فدددرلح ددد بهلبحيدددثليقددد ملدربندددكلبحهدددزلك فددد لفبلدددثلدرشددديكل خ دددملعف ردددىل  دددتدسلشددديكل

ل.ف س مل  ملدرفق ب ليح  لدرعفي لعل لشيكليفث لدرتزدملدرف سملدته  لدرف تهيت
  ئتمان:بطااات ا .3

 هملبط ق الففغنطىليتملت هي لبي ن الدرشخصلدرف تسلردهلدربط قدىل تد سي لد دتدسه ل
 يقدد ملدربدد نعلبإتخ رهدد لل، يددتملد ددتختدفه لأل ددسدضلت ددهي لعفليدد الدرشددسدءل،  ددسحيته 

لل،علدد لههدد زلدرح  دد بلريتاكددتلفددرلتدد  سلس دديتلكدد  ملدرددذ لي ددف لبتغطيددىلعفليددىلدرشددسدء
 . دتيسلدرتملت تسه لدرفا  ىلريتملتح يله لفرلدرعفي ل حق  لثملي قعلدرفشتس لعل لدره
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 مقدمة:

لفرلت سل ملشت ل لره  لرف  لدرع رم تعتبسلدرف  سملذدالت سلحي  ل  ع  ل ملك ل نح ء
ف د له دنبلدرحي  لد قت  تيىل د هتف عيىل درزسدعيىل درختف تيىل ف لتق ملبهلفرلعفليىلد تقب  للرأل

 ت نيملهذ لدألف د ل ملفش سيعلد تثف سيىلذدال هتدمل  بع تلتنف يىلب  ض  ىل ر لهتملتحقي ل
تدسدتهل درف تثفسيرل درف تعيرل حت لدرفهتفعلعنتف ليفث ل درسب ل درذ ليع تلب رنهعلعل لدرف سمل د 

 لرزدف  ل ه تل  بل،بهلدرف  سملتق م ألهفيىلهذدلدرت سلدرذ لل،درف سملدرهتملدرفسه لفنهل عس ل
ل حبل ل   لفع قبته  ل حت  ل تسشيته  لبت هيهه  ل تق م لدرف  سم لهذ  لعف  لتحكم لسق بى هه ا

كف لل،عف لدرف  سمفرلقب لهذ لدرههىلدرح كفىلرتسخي ه ل ملح  لعتملتطبيقه لرلق دنيرلدرفقس ل
درهل طينيىللدرنقتل لطىالننش ل فرلهن ل  لل، نه لهملدرههىلدرفخ رىلبفن لدرتسدخيصلرلف  سملدرهتيت 

لبدددل   لي ف  للف  لع م ل م لدر لطى لهذ  لتشكلا لحيث لدرت   لفعنم ل م لدرفسكز ( ل1994)دربنك
سش تدال ل د  ل نشسدا ل ق دنير لتشسيع ا لبإ تدس ل ق فا لك فلى لق ن نيى ل هليى لره  لف تقلى كفا  ى

ف رلرلف  سملدرع فلىل مل ل طيرل فت بعىلهذ لدرف  سمل  عف ره ل نت نجل عف ره ل فسدهعته لرض
ل.تحقي لدرهتملدرفنش تلفرلهذ لدربن ك

 نبذن  ن القطاع المصرفي اديمًا وحديثًا:   :3.1

ل) ل)1910 ملدرع م ل  ملع م لبنكل ل طير، لتا ي ل   لبنكل ل طينمل ه  لتم لك رل1911م( م(
م(لتملدحتس لدرضهىل1911 ك نال  ربيته لبن كلته سيىل  ملهذدلدرع مل)لهن كل حتلعشسلف س   ل

ل.(41،لصل5001)درطنب س،لل قط عل ز درغسبيىل

 (0/3) :جدول رام

 م 0322التجارية العاملة في فلسطين وفرو ها و ماكن تواجدها حتى العام  المصارف

 
ل(ل139صلل،5003ل،)ع ش س :المصدر
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م(لكدددد رلدرههدددد زلدرف ددددس مل1993م(ل حتدددد لت قيددددعلدته قيددددىل   ددددل ل ددددملدرعدددد مل)1911 فنددددذلعدددد مل)
 عدد الد قت دد تيىلتدداثسد لبدد  حتس لد  ددسدنيلملرلضددهىلدرغسبيددىل قطدد عل ددز لفددرل كثددسلدرقطلدرهل ددطينم

 فدددسلع دددكس ل دددملتلدددكلدرهتدددس ل تجل رددد لتقييدددتلدرنشددد طلدرف دددس ملل180حيدددثل دددتسلفددد ليزيدددتلعدددرل
ل.(ل2،لصل1991درهل طينمل تقييتلحسكتهل)عب ت ،ل

ىل ددملدرع فلددس لهفيددعل ددس علدرف دد سملدرته سيددىلإ بددلساف كدد رل   ل فددسلع ددكس ل ددتسليدد
،لصل5005 درتملك نالح درملثسث رل سع  ل) ب لفعفس،لل،درضهىلدرغسبيىل قط عل ز ل ملتلكلدرهتس 

ل.(2

 بعددتلذرددكلتددملدر ددف فلرلف دد سملد  ددسدنيليىلبهددت ل ددس علرهدد ل ددملقطدد عل ددز ل درضددهىلدرغسبيددىل بقيددال
 دملل ل س عدهم(،لعنتف ل ف لربنكل ل طيرلبإع ت ل دت1981درف  سملد  سدنيليىلتعف لحت لع مل)

ل.(4-3،لص5004م(لبهت ل س عهلكذرك)درهليا،ل1981 ز ل ربنكلدرق هس لعف رل ملع مل)

م(لتمل  س لدرف  سملد  سدنيليىلدرع فلىل ملدرضدهىلدرغسبيدىل قطد عل دز لب دببل1981  ملدرع مل)
 بندكلل، ردمليبقد ل د جلبندكلدرقد هس لعفد رل دملدرضدهىلدرغسبيدىل،دنطس لد نته ضىلدرهل طينيىلدأل رد 

ل.(11،لصل1991 ل طيرل مل ز ل)عب ت ،ل

 ت لم(ل بعتلت قيعلدته قيىل   ل لع تلدرعف لدرف س ملفرلهتيتل بت الدربن كلبإعد1993  ملدرع مل)
 بت الفه فه ل ملل1994ال لطىلدرنقتلدرهل طينيىل ملنه يىلدرع ملننش ل ت ل س عه ل ملقط عل ز ل   ل

  ترداللهليىلق ن نيىلك فلىل   تسالدرتسدخيصلرهذ لدربند ككفا  ىلف تقلىلره ل ل1992نه يىلدرع مل
ل.بتعليف ته ل ق دنينه 

(لف سملح بلتقسيدسل دلطىلدرنقدتل11)ل5014 ح ري  لبلثلعتتلدرف  سملدرع فلىل مل ل طيرلع مل
فدرل دلطىلدرنقدت،لري دب للف س خ ديردرهل طينيىلكف لي هتلبنكيرلآخسيرليعفلد رل دملقطد عل دز ل يدسل

لبندكل  دسفمل5بندكلتهد س ،لل12(لبندك،لي هدتلفنهد ل19درع فلدىل عليد  ل دمل ل دطيرل)ل هف رملدربند ك
ل.فرل لطىلدرنقتلف س خ يربنكل  سفمل يسلل5ل،ف س خ ير

 إنهدد لق نفددىل  دد ل ددهسالشددسك الس ددفيىل فسخ ددىللف سخ ددىدرغيددسللدرف دد سم بخ د صل
تيه ل  ل دددس عل ددملدرضدددهىل  دد لدرقدد دنيرلدرفعتدددسملبهدد ل هدددملع فلددىل ددملقطددد عل ددز ل قدددطل  لي هددتلردد

 س دددىلل هدددت ددرغسبيدددى،لكفددد ل نهددد لبدددت ال كدددس ل ريدددت لفدددرلبعدددضلدألكددد تيفييرل سهددد  لدألعفددد  لحيدددثل
حيدثلل،د تثف سيىلهيت لفعلدرفا  د ال درتدملتفدالفق طعتهد لفدرلقبد لدربند كلدرع فلدىل دملقطد عل دز 

دد  ل (لبتدد سي ل88نملسقددمل)  دد لقددسدسلفهلدد لدردد زسدءلدرهل ددطيل5009دربنددكلدردد طنملد  ددسفملعدد مللئنش 
  ددددملندددد لدرنددددس ملدر ي  دددديىل د قت دددد تيىلدرتددددملل ددددملفهدددد  لدرعفدددد لدرف ددددس م،ل52-11-5008

 س دملعدتملل، فد ليع نيدهلفدرلح د سلخد ن ليعيشه لدرش سعلدرهل طينملبشك لعد مل قطد عل دز لتحتيدتد ل
دسدال دلطىلدرنقدتل لطىلدرنقتلدرهل طينيىلرلبنكلدر طنملد  سفمل  ل رل تدس لدربنكلتلتزملبقسللتسخيص
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كف ل ندهلت هدتلرتيدهلسق بدىلل، مل ي   ته ل تعليف ته ل ق دنينه ل نن فه ل  ملشت لفه  العف لدربنك
دد  للنددكلد نتدد  لدرهل ددطينمشددسعيىلعلدد لفع فستدده،ل ب رهددتملفشدد بهلفددرلهددتملدربنددكلل5013عدد مللئنش 

ل.شتسكل يف لبينهمفتق صلتدخلملبيرلدربنكيرل ي هتلتع ف لدر طنملد  سفم،لكف ل نهلي هتل

ل

  :الفلسطينيهيكلية الجهاز المصرفي  :2.3

  يفددد ليلدددمل هدددملفك نددد الدرههددد زلل،يتكددد رلدرههددد زلدرف دددس ملدرهل دددطينملفدددرلعدددتتلفدددرلدرفا  ددد ا
لدرف س م:ل

 سلطة النقد الفلسطينية:  .0

مل دضددطلعالبفه فهدد ل ددملنه يددىلعدد مل1994تا  ددال ددلطىلدرنقددتلدرهل ددطينيىل ددملنه يددىلعدد مل
 ىلف تقلىل عالرف دكبىلدرتط سدالدرف س يىلدرع رفيىل   ض لدرفف س د الدرت ريدىل دململكفا 1992

كف ل دهتفالفنذلتا ي ه لبإس  ءل   لدرح كفىلدر ليفىلفدرلخدس ل حكد ملقد ن نملل،درسق بىلدرف س يى
بفد ليضدفرل دسفىلدرعفد لدرف دس مل حف يدىلل، لطىلدرنقتل درف  سمل درتعليفد الدر د تس لبفقتضد ه 

ل.درف تعيرل مل ل طيرل تشهيعلدرنف لد قت  ت لدرف تتدم ف د ل

  ددددتسال ددددلطىلدرنقددددتلدرهل ددددطينيىلتريدددد لدرق دعددددتل درفف س دددد الدرهضددددلملرح كفددددىلل5014  ددددملعدددد مل
) دددلطىلدرنقدددتلدرف ددد سمل دددمل ل دددطيرل فدددرل هدددملدألهدددتدملدرتدددمل نشدددالفدددرل هلهددد لهدددذدلدردددتري لهدددم:ل

ل(1،لص5014 كفىلدرف  سمل مل ل طير،لدرهل طينيى،لتري لدرق دعتل درفف س  الدرهضلملرح

تعزيددزل عددملدرف دد سملبف ضدد علدرحكددملدرهيددت،ل خلدد ل هفدد علعلدد ل هفيددىلتطبيقددهلفددرل هدد ل .1
 .تحقي لدره دنتلدرفسه  

 ضددعلدطدد سلتننيفددملرح كفددىلدرف دد سملد ددتكف   لرلفتطلبدد الدرق ن نيددىلذدالدر ددلىل دردد دست ل .5
 . ملدرق دنير

تحقيدد لدرتددزدمل  ضدد لب رفعدد ييسل درفف س دد الدرت ريددىلتز يددتلدرف دد سملبإسشدد تدالحدد  لكيهيددىل .3
 .درهضلمل تدس لدرف  سم

  :وتبرز  همية سلطة النقد الفلسطينية في

 .اف رل  ليمفدرحه نلعل لدرهه زلدرف س مل نف  ل تط س لبشك ل ع  ل ل .1

 .تعزيزلثقىلدرهفه سل ملدرنن ملدرف س مل درفح  نىلعليه  .5

 .حف يىلحق  لدرف تعيرل لدرف  هفير .3

 ل.تنفيىلد  تثف سل تشهيعلتت قهل ب رت رملتنفيىلدرفتخسدال دألسب ف .4
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 . نش ءل ننفىل ع رىل تدس لفخ طسلدرعف لدرف س م .2

تدس لدرنقت .1  .تننيمل د 

 .تقسيسلدر ي   الدرنقتيىلدرسزفى .1

 .ت هيهل تننيملحهمل تكلهىلد نتف رل  ق  لرفتطلب ال ضس سدالد قت  تلدرهل طينم .8

 .قسدسلدرف رمل د قت  ت لبشك لع مدرحه نلعل لد  ت .9

 .فت بعىل فسدقبىلتطبي لدرفع ييسل د ته ق الدرت ريى .10

 .د حته نلب حتي طملدر لطىلدر طنيىلدرهل طينيىلفرلدرذهبل درعفسالدألهنبيىل دتدسته .11

 البنو  التجارية )التقليدية(: .6

يددثليبلددثلعددتته ل ت دديطسلهددذ لدربندد كلعلدد لدرح ددىلدألكبددسل ددملدرقطدد علدرف ددس ملدرهل ددطينملح
%ل88 لطىلدرنقتل  لف لن دبتهلل فسخصلفر(لبنكلع ف ل مل ل طيرل11بنكلفرل   ل)ل12

 ي ددديطسلعلددد لفعندددملدرح دددىلدر ددد قيىلرل تدندددعل د تخددد سدالرلعفدددسءلحيدددثلي ددديطسلعلددد لفبلدددثل
%للل90تقسيبددد ل  لفددد لن دددبتهل$(ل8290124122000)تقسيبددد لفدددرل  ددد لل$(8205421522000)

درتقليتيىلفرل هف رمل تدندعلدرعفدسءلح دبلبي ند الآخدسل ح د نيىلر دلطىلفرلدر تدنعلرلف  سمل
 تنق ددملهددذ لدربندد كل ردد لعددت ل ق دد ملفددرلل،فدديست ل5014درنقددتلدرهل ددطينيىلعددرلدرعدد ملدرف ضددمل

لن حيىلتبعيته ل هملك آلتم:ل

ل هدملتلدكلدربند كلدرتدملتا  دال فنحدالتدسخيصلفدرل دلطىلدرنقدتلدرهل دطينيىل:محلي ةبنو   .  
 . لدرسني مل مل ل طير يك رلفسكزل

بنددكل ل ددطيرل دربنددكلدرتهدد س لدرهل ددطينمل بنددكلد  ددتثف سلدرهل ددطينمل بنددكلل: هددملخف ددىلبندد ك
لل.درقت ل دربنكلدر طنم

 ح دلالعلد لتدسخيصلل، هملبن كلتا  البتسدخيصلفرلبلدته لدألمل:) جنبية(بنو  وافدن . ب
 هدذ لدربند كلعدتته لل،ينيىفدرل دلطىلدرنقدتلدرهل دطينيىلرفزد ردىلدرعفد لتدخد لدألسدضدملدرهل دط

عشدددس ل هدددملبندددكلدرقددد هس لعفددد ر،ل دربندددكلدرعسبدددم،ل بندددكلدألستر،ل دربندددكلدرعقددد س لدرف دددس ل
ل،دربنددكلدألستنددملدركدد يتمل،بنددكلد  ددك رلرلتهدد س ل درتف يدد ل،دربنددكلدرتهدد س لدألستنددمل،درعسبددم

 .درشس لدأل  طلدرفحت ت،ل دربنكلدألهلملدألستنملHSBCبنكلدردلل، بنكلد تح ت

 اإلسالمية:  المصارف .3

 ذردكلبعدتلقدت ملدر دلطىلدر طنيدىلدرهل دطينيىللتع تلنشا لدربن كلد  سفيىل ر لفنت دملدرت دعين ال 
 ي هتل ملهذ لدأل ق البنكيرل  سفييرلخ ضعيرلر لطىلدرنقتل هف لدربندكلد  دسفملدرعسبدمل دربندكل
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ل دربنكلد  دسفملدرهل دطينمل1992دربنكلد  سفملدرعسبملع مللئنش لحيثل  لل،د  سفملدرهل طينم
%لفرل هف رملعدتتلدربند كلدرع فلدىل دملقطد عل دز ل12(،لحيثلتفث لدربن كلد  سفيىل1991 نىل)

لفددددددددرل  دددددددد لتقسيبدددددددد $(لل88121492000)ل درت بعددددددددىلر ددددددددلطىلدرنقددددددددتلدرهل ددددددددطينيىل ت دددددددديطسلعلدددددددد 
ل.%لتقسيب  لل10  لف لن بتهللتقسيب ل$(لل8290124122000

 من سلطة النقد:  زصةر  مم ع  زن  ير  املة في اطا مصارف .4

درع فلددىل ددمل ل ددطيرل  ددملقطدد عل ددز لتحتيددتد للدرف دد سملعددتملتع فدد النتيهددىلننشدد لدرف دد سم هددذ ل
حه فهدد لرلتع فدد لفددعلبعددضلدرفا  دد الدرف ريددىل ،لففدد لت ددعل ردد ل يهدد تلف ددسمل درهفعيدد الدرخيسيددى د 

تدس لح د ب ته ل درتع  فد لفدعلدرحك فدىلدرهل دطينيىلدرح كفدىل دملبتي ليقد ملب  دتقب  ل تدندعلهدذ لدرهندىل د 
 بندكلل5009 نشالدربنكلدرد طنملد  دسفملعد ملدألخسجلدرتع ف لفعه للدرف  سمقط عل ز لرس ضل

ل. نت نجل عف رهل حق  للف سم  يتملدرتطس ل ر لخ  نصلك لل5013ع مللدرهل طينملد نت  

 مكاتب الصرافة:  .5

عط اه لدرتدسدخي صلفدرلف دا ريىل دلطىلدرنقدتلدرهل دطينيىل بلدثل ح د نيىليعتبسلتننيملهذ لدرفك تبل د 
ل199رأل ددسدتل لل81(لفكتددبل580)ل5014 ددلطىلدرنقددتلدرهل ددطينيىلرعدد ملهددذ لدرفك تددبلح ددبلتقسيددسل

ل.رلشسك ا

تق مل لطىلدرنقتلب رسق بىلعل ل عف  لهذ لدرفك تدبل فح سبدىلعفليدىل  دي لدألفد د ل د  دتدسلدرقد دنيرل
ل.درف  سمل ملح كفىل عف ره  درتشسيع ال د سش تدالرهذ ل

 مؤسسات اإلاراض المتزصصة:  .2

)  ددد رى،ل ددد تر،ل دددنت  لدرتنفيدددىلدرهل دددطينم،لد   ثدددىلد  دددسفيى،لدرفسكدددزلل:(ل هدددم9يبلدددثلعدددتته ل)
 ل ددددطيرلل يتدددد  دأل ندددس د،لل–درعسبدددملرلتطدددد يسلدرزسدعدددم،لد   ثددددىلدرت ريددددى،لتدندددس لدرتف يدددد لدر ددددغيسل

علدته قيددىلفددعلهددذ لدرفا  دد ال ذرددكلرس ددته ت لفددرلختفددىلرإلقددسدضلدر ددغيس،لسيددم(لحيددثلتددملت قيدد
،ل درددذ ليضددملق عددت ل5008فكتددبلدرفعل فدد الد نتف نيددىلد ركتس نددملدرددذ ل طلقتهدد ل ددلطىلدرنقددتلعدد مل

ذدالدرعسقدددددىلعدددددرلدألشدددددخ صللبي نددددد الشددددد فلىلتقددددد ملبتددددد  يسلدرفعل فددددد الد نتف نيدددددىل درتيف  سد يدددددى
ل.(PS.PMA.WWW)ل  لشسك ال  لفا   الدرفقتسضيرل كهسنهمل  دءلك ن دل  سدتد ل

ل

ل

ل

ل

http://www.pma.ps/
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 ( 2/3 ) جدول

 6104مؤسسات القطاع المصرفي الفلسطيني كما في نهاية  ام               

ل
لدرهل طينيىل:درف تس لدرنقت ل لطى لف قع لل،) لع م لعر لدر ن   ل،5014درتقسيس

(PS.PMA.WWW)،ل(ل10صلل

ل

  همية القطاع المصرفي الفلسطيني:  :3.3

  دتدسلدرعتيدتلل،ك رل بدسزلد نهد زدالرل دلطىلدر طنيدىلدرهل دطينيىلعلد لدر دعيتلد قت د ت 
لفرلدرقد دنيرل درتشدسيع الد قت د تيىلدرفتعلقدىلبهفيدعلدرقط عد ال دره دندبلد قت د تيىل دملدألسدضدم

تدددمل عدددتدتلقددد ن رلل،(ل علددد ل دددعيتلدرههددد زلدرف دددس م19-1،لصل1998درهل دددطينيىل) زدس لدرعدددت ،ل
 حتتلهذدلدرق ن رلفه فه ل  هتد ه لكا لف سملفسكز لمل11/5/1991 لطىلدرنقتل دعتف ت لبت سي ل
(لر دددنىل5(ل فدددرلثدددملتدددمل عدددتدتلقددد ن رلدرف ددد سملسقدددمل)11،لصل1998) دددلطىلدرنقدددتلدرهل دددطينيى،ل

يىل  ددس علدربندد كلدرعسبيددىل دألهنبيددىلدرع فلددىل دددملفددرل هدد لتنندديملنشدد طلدرف دد سملدرهل دددطينل5005
ل5010ر ددنىلل9 ل ددطيرل بعددته لتددمل  ددتدسلقدد ن رلهتيددتلرلف دد سمل ددملدألسدضددملدرهل ددطينيىلسقددمل

 يتضفرلهذدلدرق ن رلفع ره الرلهه دال عتملدرتن   ل ه دنبلدرق  سل ملق ن رلدرف  سملدرقتيم،ل

http://www.pma.ps/
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نددبلتضددفيرلعن  ددسلدرحتدثددىل درشددف ريى،ل دألطددسلبفدد ليت د دد ل درفف س دد الدرت ريددىلدرهضددلم،ل ردد له 
ل.(9-8،لصل5010ل،درف رمل درنقت ل)در ق نعلدرهل طينيىلد  تقسدسدرهع رىلرتحقي ل

لومن  همية القطاع المصرفي الفلسطيني: 

 ل. ملدرتنفيىلد قت  تيىل د هتف عيىل ملدألسدضملدرهل طينيىلدرف  هفى .1

 .د قت  تيىلدرحي يىلدرفتخسدال ت هيهه لنح لدرقط ع التشهيع .5

 .هذبلسا  لدألف د لدرتدخليىل درخ سهيى .3

 .ت  يسلدرختف الد  تثف سيىل درتف يليى .4

 د هتف عيدددددىل دددددملفهددددد  لدرختفدددددىلدرف دددددس يىل  عفددددد  لدرتف يددددد لتغطيدددددىلدرح هددددد الد قت ددددد تيىل .2
 . د  تثف س

تعيرل درسق بدىلت  يسله نبلفرلدألف رلعلد ل فد د لدرفد تعيرل دملدفتثد  لدرسق بدىلعلد ل فد د لدرفد ل .1
علدد ل عفدد  لد  ددتثف سل درتف يدد لففدد ليشددعسلدرفدد تعلبه نددبلفددرلدألفدد رلتهدد  ل ف درددهلدرف تعددىل ددمل

 .درف سم

 .تشهيعل غ سلدرف تعيرلفرلخس لبسدفجلتف ي لدرفش سيعلدر غيس  .1

 .تشهيعلدرفهنييرل درحس ييرلفرلخس لبسدفجلتف ي لدرفش سيعلدر غيس  .8

ر لفك تبلدر سد ىلت ه لعفليىلتح ي .9  .دألسدضملدرهل طينيى لدألف د لفرل د 

تقدد مل ددلطىلدرنقددتلب رسق بدددىلعلدد لهفيددعلهدددذ لدرفا  دد الرلتاكددتلفدددرل ددسفىلد هددسدءدالدرفتبعدددىل .10
 . تحقي لدألهتدملدرفسه  لفنه 

 المعواات التي تواجه القطاع المصرفي:  :4.3

ق دد ملتدخلددمل ددملدر ضددعلدر ي  ددملدرددسدهرل فدد لتع نيددهلدرددبستلفددرلح دد سلخدد سهملرقطدد عل ددز ل دن .0
 .دألسدضملدرهل طينيىل ملدرضهىل درقط ع

عل لقطد عل دز للخس لدرعت درلدرف تفسف ليتعسضلرهلدرقط علدرف س ملحيثلدر ضعلدرع كس ل ل .6
 .خ ضعىلر لطىلدرنقتلدرهل طينيىدر يسلبن كلدرملبعضلفك تبلدر سد ىل كذركلبعضلتملد تهتد

 . ض علدر ي  يىل د قت  تيىل يسلدرف تقس قلىل ه تلدرهسصلد  تثف سيىلدرفن  بىلب ببلدأل .3

دأل ض علد قليفيىلدرفحيطىل ت  لدره دسل عسقتهد لفدعلقطد عل دز لحيدثلدرعسقدىلدرفتد تس ل درحدذسل .4
 .درفخيملعل لدرفنطقىلفف لت علبعضلسا  لدألف د ل ر لدرههس لرلخ س 
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دربند كل رد لد حهد ملل دردذ لت دعدألزف الد قت  تيىل فد لتتعدسضلردهلحك فدىل دز ل  زفدىلدرس دتدبل .5
تقتيملت هيسالدنتف نيىل تف يسالرلعفسءلفدرلفد نهملدرحك فدىل كدذركلعدتملد  دتقسدسلدرد نيهمللعر

ىل دألخدسجلففد ليدات ل رد لدرحدذسل دملعفليدد الندديدرتخد ملفدرل يقد ملدرس دتدبلبديرلدرهرحك فدىلسدملدهللل ل
 .فن لد نتف رل تشتيتلدرشس طل تقلي لدرهتس لدرزفنيىلرلتف ي 

تملدرفقدتس لعلد لتطد يسلدركد تسلدربشدس لعدرلطسيد لت سدالتتسيبيدىلخ سهيدىلفكثهدىلب دببل  دس لع .2
 .درفع بس

عددتمل هدد تلعفلددىل طنيددىل ل ددطينيىل دخددتس لتسكيبددىلعفلددىلدر تدنددعل تسكيبددىلعفلددىلدرقددس ضل قيدد مل .2
 .درف سملبتح ي ل  نضلدرعفسال ر لخ س ل ل طير

ف د سملل1ف د سمل دملحديرلدرف د سملدرفحليدىلل10 يطس لدرهس علدألهنبيدىلحيدثليبلدثلعدتته ل .3
 .%لفرل هف رملعتتلدرف  سم29  لف لن بتهل

 .ضعملدرته س لدرخ سهيىلدرهل طينيى .3

 : سبل تطوير القطاع المصرفي :3.5

 ( 24-23  ص 6100)اسما يل   :وهي هنا   دن وسائل لتطوير القطاع المصرفي

 طريق:  وذل   ن .ث التطورات في العمل المصرفيمواكبة  حد .0

زي ت لد نه  لد  تثف س ل ملفه  لتكن ر هي لدرفعل ف الب عتب سهد ل هدملدر  د ن لدرتدملتحدسصل -
 .دربن كلعل لدقتن نه لرل ف تل ف ملدرفن   ى

تنهيدذلشدبك الد ت د  لبديرلدرفسكددزلدرسني دملركد لبندكل بد قمل س عددهلبفد ليضدفرل دسعىلتددتد  ل -
هسدءلدرت  ي الد ب  ض  ىل ر لد ستب طلب رشبك الد ركتس نيىلل،رسزفىدربي ن الدرخ  ىلب رعفسءل د 
 .درخ  ىلب ربن كل درفا   الدرف ريىلدألخسج

 .(لرتقتيملختف الفتن عىATMضس س لدرت  عل ملد تختدملبط ق الدر سد  الدآلريىل) -

بس دتيكيىل خ  ددىلدرذكيدىلفنهدد لنندسد لرلددت سلدركبيدسلدرددذ لتلعبددهلدرت  دعل ددمل  دتدسلدربط قدد الدر -
فيرلدرفعددد فسالدرف دددس يىلد ركتس نيدددىلدرفستبطدددىلب رتهددد س لد ركتس نيدددىلحيدددثلتتددد د سل يهددد ل دددملتدددا

 .عن  سلدرحف يىلضتلعفلي الدرتز يسل درتزييمل   ءلد  تختدم
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 تنويع الزدمة المصرفية: .6

كلبتقدددتيملحدددزملفتك فلدددىلفدددرلدرخدددتف ال دددملدر قدددالدرح ضدددسل رلتقددد ملدربنددد لل رقدددتل  دددب لفدددرلدرضدددس سلل
ل ل،فدعلفد لبديرلدرتقليدت ل درف دتحتثلفدرل هد لدرفن   دىل درتفيدزل دملدر دن عىلدرف ددس يىدرف دس يىلته

 .ذركلحت لت تطيعلد حته نلبعفسنه 

بالعنص  ر البش  ري:    ن طري  ق    دد م  ن ا س  تراتيجيات المتكامل  ة للوص  ول إل  ى نم  وذج  ا رتق  اء .3
 "المصرفي الفعال" ومنها ما يلي: 

 لدربند كلدركبدسجلرتدتسيبلدركد دتسلدرف دس يىلعلد لد دتختدملد  تع نىلببي الدرخبس لدرع رفيىل  -
 . ت دالدرع سلدرحتيث

 س دد  لفدد نهملدربندد كلربعثدد التتسيبيددىل ددملدرخدد س ل  ددتيع بل ت دالدرتكن ر هيدد لدرف ددتختفىل -
 . طس لدرتع ف لفعه ل كيهيىلتطبيقه ل مل ل طيرل، ملدربن كلدرع رفيى

تس ددي لبعددضلدرفهدد هيملدرفتطدد س لرددتجلفدد نهملدربندد كلدرتددملتتعلدد لباهفيددىلد بتكدد سل د بددتدعل -
 . ف دكبىلدرتكن ر هي لدرحتيثىل تط يسلدرفنته الدرف س يىل درفب تس لرك بلعفسءلهتت

 ردددزدملك  دددىلدرعددد فليرلبتلقدددملبدددسدفجلتتسيبيدددىلعلددد لد دددتختدملتكن ر هيددد لد ت ددد  ال درح  دددبل -
 .دآلرم

 فليرلدرفتفيددزيرلعلدد لبددذ لفزيددتلفددرلدرههددتل د ددتنه ضلط قدد تهملد بتدعيددىل ذرددكلتشددهيعلدرعدد -
 .ب  تختدمل  ل بلدرح د زل درفك  آال ف لب  س لف تيىل  لعرلطسي لدرتسقيىلر ن نمل عل 

ضس س لفش سكىلدرع فليرل مل ضعل   ريبلتط يسلدألتدءل ه لف ليضفرلدرتدزدفهمل حف  دهمل -
 .عنتلدرتطبي 

 المصرفي: تطوير التسويق  .4

درفتخ  ددىل درفا  دد الدرف ددس يىل رلتقدد ملبخطددىللد قددسدضينبغددملعلدد لدرف دد سمل فا  دد الل
 فددرلهندد ليهددبلل،رلت دد ي لدرف ددس مل  دديف ل ددمل هدد تلفن   ددىلشددتيت لبدديرلهددذ لدرفا  دد الفننفددى

درتسكيددزلعلدد لت ددفيملفددزيجلدرخددتف الدرف ددس يىلبفدد ليكهدد ل شددب علس بدد ال دحتي هدد الدرعفددسءلبشددك ل
 تهينىلبينىلعف لف س يىلفن  بىلرلعفسءلتفكرلدربنكلفرلد حته نلبهملفرلخس لد هتف مللف تفس،

بتح ددديرلد نطبددد علدرف دددس ملردددتيهملعدددرلطسيددد لدنتقددد ءلفدددرليتع فددد لفعهدددملففدددرلتتددد د سل ددديهملبعدددضل
ل.در ه الدرشخ يىلدرفنيس لفث لدرلب قىل درذك ءل درثقىل دركه ء 

ل
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 طوير  داء الجهاز المصرفي الفلسطيني:تفعيل دور الحكومة وسلطة النقد لت .5

يعتلتط يسلدرهه زلدرف س مل حتلدألهتدملدرسني يىلدرتملت ريه لدرحك فدىل هفيدىلق د ج،لب عتبد سلل
 نهلف ارىلف يسيىل ملف تقب لد قت  تلدرهل طينم،لرذدل إنن ل ليفكرل رلنغه لدرت سلدرذ ليفكدرل رل

لطىلدرنقتل ملتط يسل تحتيثلدرهه زلدرف دس م،ل ذردكلتلعبهلدرت رىل فا   ته لدرفختلهىل ب ألخصل 
فرلخس لتهينىلدرفن خلدرتشسيعملريدتسءملفدعلدرف دتهتدالعلد لدر د حىلدرف دس يىلدرت ريدىلخ  دىل دمل
نددد لدرع رفدددىل درتحدددسسلد قت ددد ت لدرعددد رفم،لب  ضددد  ىل رددد لتطددد يسل تق يدددىلدردددت سلدرسقددد بمل د شدددسد مل

درفخد طسلدرتدملتتعدسضلرهد لدربند كل دملند ل قب رهد لدرفتزديدتلعلد لر لطىلدرنقتلعل لدربن كلريتسءملفعل
ل.تقتيملدرختف الدرف س يىلدرف تحتثىل درتمل سضته لعليه لدرتن   يىلبيرلدربن ك

 (309-308،لصل5015)فحفت،ل:ويمكن تفعيل دور الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية من زالل

 .تشهيعلتفجلدرفا   الدرف س يى .1

 .درع فلىل مل ل طيرل  لطىلدرنقتلدرهل طينيىلعل لحتل  دءلطسلرتجلدرف  سمتعزيزل تدس لدرفخ  .5

نشدددد ءل .3  ضددددعلدرضدددد دبطل د ددددتختدملدربددددسدفجلدرفتخ  ددددىلبتعزيددددزلدرقددددتسدالدربشددددسيىلدرفتخ  ددددىل د 
 .فا  ىلرضف رلدر تدنع

 . ت لدرفه  ل  تختدمل ت دالف ريىلهتيت لك ر نتدال در ك ك .4

 درفددد رم،ل تددد  يسلدربنيدددىللد قت ددد ت ه ندددبلد  دددسفللدرشدددس علبعفليدددىلد  دددسفلدرف دددس مل رددد  .2
 .درتشسيعيىل درتننيفيىل د تدسيىل درف ريىلدرفن  بىلرعف لدرقط عيرلدرع مل درخ ص

 

 العاملة في فلسطين: اإلسالمية نبذن  ن البنو  :6.3

 البن  اإلسالمي الفلسطيني:  .0

 بددددت لنشدددد طهلل1992 لعدددد ملفحددددت تتا دددد لدربنددددكلد  ددددسفملدرهل ددددطينملكشددددسكىلف دددد هفىلعف فيددددىل
ملبعددتلح دد رهلعلدد لتددسخيصلفددرل ددلطىلدرنقددتلدرهل ددطينيىلبفزد رددىلهفيددعل1991درف ددس مل ددملدرعدد مل

تددملشددسدءل دد  ملف هدد تدالل5002دألعفدد  لدرف ددس يىل  قدد  لألحكدد ملدرشددسيعىلد  ددسفيى،ل  ددملدرعدد مل
رف ددددس يىل درف ريددددىليقددددتملدربنددددكلهفيددددعلدألعفدددد  لد ددددسعلدرفعدددد فسالد  ددددسفيى،ل ل-س لعفدددد ربنددددكلدرقدددد ه

درسني دملبفتيندىلسدملدهللل  س عدهل درته سيىل  عف  لد  تثف سل  قد لرلشدسيعىلد  دسفيىلفدرلخدس لفقدس ل
ل.درفنتشس ل ملفختلملدرفح  ن ال درب رثلعتته لت عىلعشسل سعل فكتبل رهلخف  ل  سبعيرل سد  
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 ،ل ملحيرلبلغال هف رملتقسيب$(29225292000)ملبلغال   ملف ه تدتهل5014  ملنه يىلدرع مل
لعلدددد لتقسيبدددد ،ل ي دددديطسل$(120002000)بلددددثل دددد  ملسبحددددهل لل،تقسيبدددد ل$(5821152000) يسدتدتددددهل

ل.درهل طينمل%لفرل هف رمل تدنعلدرعفسءل ملدر   لدرف س م2.1

 البن  اإلسالمي العربي:  .6

سي ل ددددمل ل ددددطير،لبتدددد لتعفدددد ل  دددسفيىل لدربنددددكلد  ددددسفملدرعسبدددملكددددا  لشددددسكىلف ددددس يىيتا ددددتدددمل
 يقدددد ملدربنددددكلبفف س ددددىلل1991،ل قددددتلب شددددسلدربنددددكلنشدددد طهلدرف ددددس مل ددددملفطلددددعلعدددد مل8/1/1992

دألعفدد  لدرف ددس يىل درف ريددىل درته سيددىل  عفدد  لد  ددتثف سل  قدد لألحكدد ملدرشددسيعىلد  ددسفيىلفددرلخددس ل
علدرفسكددزلدرسني ددمل ددملفتينددىلدربيددس ل درهددس علدرفنتشددس ل ددمل ل ددطيرل درتددمليبلددثلعددتته ل حددتلعشددسل ددسل

،ل  لي هتلرلبنكل  ل س علخ س ل ل طير،لكف لل  لي هدتلرلبندكل دحتل  سبع رل سد   لآري  لرهل لل فكتب،
ل.شسك الت بعى

 هفدددد رمل ك ندددداللتقسيبدددد ،$(ل21123002000) دددد  ملدرف هدددد تداللبلغددددال5014  ددددملنه يددددىلعدددد مل
،ل$(421592000)بلددددثل دددد  ملسبحددددهلفدددد ليقدددد سبل،ل ددددملحدددديرلتقسيبدددد ل$(1929102000)د يددددسدتدال

ل. ملدر   لدرف س ملدرهل طينمل%لفرل هف رمل تدنعلدرعفسء4.8ل ي يطسلعل 

يطلدد لدربنددكلعددت لحفددسالعلدد لح دد ب الدرتدد  يسل هددم:ل)لدرعفددس ،لدرددز د ،لهدد دهس،ل  ددسل تفلددك،ل ل
لدرحج(

 البن  الوطني اإلسالمي:  .3

تددهلمل تعتيس1959هدد لشددسكىل ل ددطينيىلتا  ددالبف هددبلقدد ن رلدرشددسك الدرهل ددطينملر ددنىل
(،ل سخددصلرهدد لب رعفدد لبف هددبل213501281كشددسكىلع فددىلفحددت ت لدأل ددهمل  ددهلالتحددالسقددمل)

ملل12/11/5008درفنعقدددت لبتددد سي لل98قدددسدسلفهلددد لدرددد زسدءلدرهل دددطينملدر ددد تسل دددملهل دددتهلسقدددمل
ل.رلعف ل ملفه  لدرعف لدرف س م

 دبدهلرلهفهد سل دمل فدرلثدمل دت ل بل،مل5009فد س لل12 قتلبت لدربنكلسحلتهلبهت لب بلد كتت بل مل
 يقددد ملدربندددكلبفف س دددىل عف ردددهلدرف دددس يىل درف ريدددىل تقدددتيملختف تدددهل  قددد  لألحكددد مللل،5009 بسيددد لل51

درشددسيعىلد  ددسفيىلدرغددسدءلخددس ل ددس علدربنددكل ددملدرقطدد عل كدد تسلف نهيددهلدرفاهدد ل درفددتسبلف ددس ي  ل
ل(5012-11-11ل،عرلدربنك  ,ps.inb.www)ل. شسعي  ل

 يهتسلد ش س ل رد ل رلدربندكلدرد طنملد  دسفمل يدسلفعتدسملبدهلردتجل دلطىلدرنقدتلدرهل دطينيىلحتد ل
سشد تدال دلطىلدرنقدتلدرهل دطينيىلل،درلحنى هسدءدتدهلب تبد علتعليفد ال د   ركرليقد ملدربندكل دمل ي  د تهل د 

ل.رف لره لفرل هفيى

http://www.inb.ps/
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 دددملحددديرلبلغدددال تدندددعلل$(1121102000)ل5014بلغددال هفددد رملف هددد تدالدربندددكل دددملنه يدددىلعددد مل
ل$(1124242000) بلغال هف رملد  تثف سدال درتح يسالفد لقيفتدهل$(ل2224512000)درهفه سل

 ددملحدديرلكدد رل دد  ملدرددسب لل،تقسيبدد  لل$(1920002000) ددملحدديرلبلغددالحقدد  لدرف دد هفيرلل،تقسيبدد  ل
ي هددتلرددهل  ددسعل ددملل ددس عل ددملقطدد عل ددز ل قددطل  ل(2)لبنددكلدردد طنملد  ددسفملر ل$(،ل124002000)

)دربنكلدر طنملد  سفم،لدرتقسيسلدرف رمل د تدس ،لدرضهىلدرغسبيىل  لي هتل سدملآرملحت لدرلحنى
ل.(50-3،لصل5014

 بن  اإلنتاج الفلسطيني:  .4

 . يسلفعتسملبهلفرل لطىلدرنقتلدرهل طينيى لل ري لرهل س عل ملقط عل ز ل يعف ه لبنكل  سفملل

مل تعتيستددده،لتا  دددالكشدددسكىل1959ف هدددبلقددد ن رلدرشدددسك الر دددنىل هددد لشدددسكىلف ددد هفىلتا  دددالب
 دددملدريددد ملدرعشدددس رلفدددرلشدددهسلل213501299ف ددد هفىلع فدددىلفحدددت ت لدأل دددهمل  دددهلالتحدددالسقدددمل

ل511مل سخصلره لب رعف لبف هبلقسدسلفهل لدر زسدءلدر  تسل دملهل دتهلسقدمل5015تي فبسل نىل
تددملد تتدد فلل5013  ددملعدد ململ دربندد ك،لملرلعفدد ل ددملفهدد  لدرف دد سل12/10/5013درفنعقددت لبتدد سي ل

ل.درهسعلدرسني مل ملقط عل ز 

م،ليقد ملدربندكلبفف س دىلدألعفد  لدرف دس يىل درف ريدىل51/2/5013ب شسلدربندكلنشد طهلدرف دس مل دمل
ل. درته سيىل  عف  لد  تثف سل تنفيىلدألنشطىلد نت هيىل د قت  تيىل  ق لألحك ملدرشسيعىلد  سفيى

ل. هم،لبقيفىلد فيىلت  سل فسيكمل دحتلرل همل5020002000بنكلدرف سفلبهليبلثلس  لف  لدر

تقسيبدد ،ل ددملحدديرلبلغددال$(ل1121102000)ل5014بلغددال هفدد رملف هدد تدالدربنددكل ددملنه يددىلدرعدد مل
 بلددثللتقسيبدد ،ل$(1124092000) هفدد رملدرفطل بدد ال حقدد  ل  ددح بلح دد ب الد  ددتثف سلدرفطلقددىل

،لحيثلك نالدرح ىلدأل   يىل درفخهضىلرل دهملفدرلسبد ل(لتقسيب  ل$120552000) هف رملد يسدتدال
%لبعدتلخ دملد حتيد طملدرقد ن نمل1%،ل ملحيرلك رلدرع نتلعل لدر هملفرلدألسبد فل10.49در نىل

لل.ع فىدرف س يىلدرفخ طسلدر دحتي طمل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الفصل الرابع

 "سياسة توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية"

 مقدمة

  سد توزيع األرباح في المصارف اإلسالميةالمبحث األول: 

 مفهوم سياسة توزيع األرباح -

 العوامل المؤثرن  لى سياسة توزيع األرباح -

 اإلفصاح  ن  سد توزيع األرباح 5معيار رام  -

 " حسابات ا ستثمار" 62معيار المحاسبة المالية رام  -

 األرباح المتحققة و الاتها بمصادر األموال -

 لمصاريف واإليراداتمبد  المقابلة بين ا -

 طرق واوا د و سد توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية -

 استزدام طريقة األ داد المصرفية "النمر" -

 مثال تطبيقي  لى توزيع األرباح بين المصارف و صحاب حسابات ا ستثمار -

 البدائل المتاحة لتوزيع األرباح في المصارف اإلسالمية -

 ع األرباحالمشاكل التي تواجه  ملية توزي -

 مقترحات لتعديل آلية توزيع األرباح -

 المبحث الثاني: نماذج لعملية توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية

 تجربة بن  دبي اإلسالمي -

 تجربة البن  اإلسالمي األردني -

 تجربة بن  التضامن اإلسالمي السوداني -

 ين والمستثمرينمية الزارجية فيما يزص إيرادات المساهمسياسة بعض المصارف اإلسال -
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 مقدمة:

تق ملدرف  سملد  سفيىلعل ل ضعل ي   الفح  بيىل ذركلرقي  ل ت زيعلدألسب فل فنه لفرليتبعل
طسيقىلح سلهفيعلد يسدتدال  دء لفرلدرعفلي الد  تثف سيىل درتف يسال  لفرلدرختف الدرف س يىل

فيددىل لد هسكدد ال درفخ  دد ال لد يددسدتدالدألخددسج،ل يخ ددملفنهدد لهفيددعلدرنهقدد الد تدسيددىل درعف ل
  يسهدد ،لثددملتدد زعلدألسبدد فلدرفتبقيددىلبدديرلدربنددكل درفدد تعير،ل  فدد لدرطسيقددىلدألخددسجلدرتددملي دديسلعليهدد ل

يدددسدتداللدرف ددد سملد  دددسفيىل هدددملطسيقدددىلدره ددد لدرفح  دددبم بددديرل يدددسدتدالدرعفليددد الد  دددتثف سيىل د 
ح د ب الدره سيدىلدرتدملتدملد دتثف سه لدرختف الدرف س يىلبحيدثلتعد تل يدسدتدالدرخدتف الدرف دس يىل در

 ردد لدرف دد هفيرلفق بدد لتحفلهددملدرف ددس   الدرعف فيددىل د تدسيددىل د حتي طدد الدرق ن نيددىل  يسهدد ،ل فدد ل
لل. يسدتدالدرعفلي الد  تثف سيىل ت زعلبيرلدربنكل درف تعيرلك لبح بلحهمل ف دره

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 المبحث األول:

 ف اإلسالمية سد توزيع األرباح في المصار  

 مفهوم سياسة توزيع األرباح:ل:4.1.1

سلت زيعهدددد لعلدددد لحفلددددىلدأل ددددهمل   ددددح بلدر تدنددددعل  قدددد  لرسبحيددددىلقددددس لهددددملدرت زيعدددد الدرتددددملي ل
ل.درفا  ىل  ي رته ل نتيهىلألعف  لدربنكلخس ل تس لزفنيىلفعينى

 عددد ت لهددد لزلدحته ل  ألسبددد فلدنهجلدردددذ لتتبعدددهلدرفا  دددىلفدددرلحيدددثلت زيدددعلدردددل عس دددال يضددد لبانهددد ل"
د دددتثف سه ،ل تتفثددد لدر ي  دددىلدرفثلددد لرلت زيعددد ال دددملتلدددكلدرتدددملتعفددد لعلددد لدرف دزندددىلبددديرلدرت زيعددد ال

ل.(11،صل5015)لز د يت،ل"درح ريىل دألسب فلدرف تقبليىل درتملينتجلعنه لتعنيمل عسلدر هم

درع ندتلعلد لكد لفدرل ب رت رملتعتبسل ي  ىلت زيعلدألسب فلدرطسيقىلدرتمليتبعه لدربنكل ملعفليىلت زيدعل
درف ددتثفسيرل  ل  دددح بلدر تدندددعللكل  لحفلددىلدأل دددهمل  لدرفددد تعيرل  درف ددسمل درف ددد هفير"لدرفدددس

د  ددتثف سيى"لبحيددثلياخددذلكدد لطددسملح ددتهلفددرلدألسبدد فلت رلنلددمل  لهدد سلرطددسملعلدد لدآلخددسلفددعل
ل.فسدع  ل حك ملدرشسيعىلد  سفيىل مل ي  ىلت زيعلدألسب فلبيرلهذ لدألطسدم

ل

لالعوامل المؤثرن  لى سياسة توزيع األرباح:ل:4.1.2

هن كلعت لع دف ل فحتتدالتاثسلعل لعفليىلدتخ ذلقسدسلت زيعلدألسب فل  لد تبق نه لكاسب فل
فحتهز ل يهبلدألخذلبعيرلد عتب سلرهذ لدرع دف لعنتل ضعل ي  ىلدرت زيعلدألكثسلفسنفىلرلفا  ىل

ل: همدرف س يىل

 ر بات المساهمين: .0
رلدر ددعبلدتبدد عل ي  ددىلت زيددعل سبدد فلتلبددملدحتي هدد ال س بدد الدرهفيددعل ذرددكلقددتليكدد رلفدد

ب ددببلتضدد سبلدرف دد ر لبيددنهمل دخددتسملطددس لتهكيددسلكدد لشددخصل يعدد تلهددذدلد خددتسملدردد ل
ل(511،لصل5008:ل)ح ير، همعتتلفرلدرع دف ل

 :المواف الضريبي للمساهم 
سبددد فلتتضددد سبلف ددد ر لدرف ددد هفيرلنتيهدددىلرسخدددتسمل دددملدرتع فددد لفدددعلدأل

درف زعدددىل دألسبددد فلدرس  دددف ريىل يفددد ليخدددصلدرضدددسدنبلدرفهس ضدددىلعليهددد ،ل ذردددكلألندددهل
  ربدد  لفدد لتكدد رلدرضددسيبىلعلدد لدألسبدد فلدرف زعددىل علدد لفددرلدرضددسيبىلعلدد لدألسبدد فل
درس  ف ريى،ل عليهل  رف  هملدرذ لينتفملدرد لشدسيحىلضدسيبيىلع ريدىليهضد لدحتهد زل

 لدسته علدرقيفىلدر  قيىلرأل همل  لتحقي لدألسب فل عتق ت لبارلذركل  مليات لدر
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 سبدددد فلس  ددددف ريى،لبينفدددد لدرف دددد هملدرددددذ لينتفددددملدردددد لشددددسيحىلضددددسيبيىلفنخهضددددىل  ل
ل.درفعهملفرلدرضسدنبليهض لدرسب لدرف زع

ل
 :حاجة المساهمين لدزل جاري في مقابل حاجتهم لدزل مستقبلي 

ق عدت رل ذ لهن كل نىلفرلدرف  هفيرليهضل رلدألسب فلدره سيىل فنهملدرفت
درتخ  لدر غيس ل همليفثلد رل دغ سلدرف دتثفسيرلدردذيرليعتبدس رلدرت زيعد الف دتسل
تخ لرهمل ب رت رمليع سض رلدحته زلدألسب فل  لدرت زيع الدرفنخهضى،لعل لخسمل
كبددد سلدرف ددد هفيرلدردددذيرليهضدددل رلدألسبددد فلدرس  دددف ريىلعلددد لدألسبددد فلدره سيدددىل ذردددكل

يددهل ددإرلقددسدسلدرفا  ددىل دديته لفددعلس بدد ال نددىل علل،رتخهيددملدرعددبءلدرضددسيبملعددنهم
ل.،لصل(5004فنهمل  يتع سضلفعلس ب الدآلخسيرل) ب لدرهيه ء،ل

 السيطرن: .6

بعدددضلدرفا  ددد التت  دددعل قدددطلب  عتفددد تلعلددد لف دددتسل دحدددتل قدددطلفدددرلف ددد تسلدرتف يددد ل
درتدخلمل ه لدألسب فلدرفحتهز لحيثلدرح   لعل لدألف د لعرلطسي لد تدسلفزيتلفرلدأل همل

 تيىلرتف ي لدرفخطط الدرت  عيىل  مليدات لدرد ل ضدع مل ديطس لدرف د هفيرلدرحد رييرل دملدرع
درشددسكى،ل ب رتدد رملدرطسيقدددىلدأل ددلملرلتف يددد لهددملدألسبددد فلدرفحتهددز ،لبفعندددمل رلدألسبدد فلدرف زعدددىل

ل.تك رلن بته لقليلى

 ربحية  و  ائد الفرص ا ستثمارية المتاحة  مام المؤسسة: .3

س دددبل دددملد دددتثف سل سب حهددد ل دددملشدددسدءلد دددتثف سدال  لزيددد ت ل  ددد ره ل ذدلردددملتكدددرلدرفا  دددىلت
درفتتد رىل  ل نه ل لتس بل ملد تهسكلتي نه ،ل إنهليفكرلت زيعلهدذ لدألسبد فلنقدتد ،ل فدرلن حيدىل
 خسجل ذدلف لت  سلرتجلدرفا  ىل س ىلد تثف سيىلفسبحدى،ل إندهليفكدرلد دتختدملهدذ لدألسبد فل دمل

ل.تف يله 

 مل رلدرفا  ددد الدرف ريدددىلدرتدددملتنفددد لب دددسعىل درتدددملتتددد فل ف فهددد ل دددسصل فدددرلدرشددد نعلدرفدددار
د تثف سيىلع ريىلتتستتل ملد تختدملدألسب فل ملتف يله ،لس مل نه ل لت تطيعل رلتهدس لت زيعد ال
نفدد لتهضدد لتف يدد لد  ددتثف سدالفددرلدألسبدد فل)لتف يدد لذدتددمل  لتدخلددم(لبددت  لفددرل ب ددهىلكليددىل د 

درلهد ءلرلتف يدد لدرخد سهملعدرلطسيدد ل  دتدسل  دهملهتيددت ،لكد رلهددذدلت زيدعلدرهدزءلدألكبددسلفنهد ل ل
درتف ي ليحفله لتكلهىلت ف لبكلهىلدرفع فسالدرف ريىل هملدرفتعلقىلبإ تدسل بيعلدأل همل يفكرل

ل.تهنبلهذ لدرتكلهىلب رك ف ل ذدلف لتملد تختدملدألسب فل ملدرتف ي 
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 ي رىل)لدأل سد لدرف ريىلدرفتتد رىل ملل رهذدلين  لب  تثف سلدألسب فلدرح ريىل مل    ل كثس
در   لدرف رم(ل هذدليعنمل فك نيىلدرح   لعل لهذ لدألف د ل ت هيهه ل ملدر قالدرفن  بلدر ل

ل.(13،ص5011د  تثف سدال  لدرهسصلد  تثف سيىلدرفسبحىل)ز د يت،

 القوا د والقيود القانونية: .4

بحيددثل لتزيددتلدرفبدد رثلدرفخ  ددىلتقدد ملدرفا  دد الدرتشددسيعيىلب ضددعلقيدد تلعلدد لدرفا  ددىل
 ركرلدرقد ن رلي دف لب رفق بد لل،رلت زيعلعل لحفلىلدأل هملفهف عل سب فلدر نىل دألسب فلدرفحتهز 

ل. رلتك رلت زيع الدألسب فل كبسلفرل سب فلدر نىلر حته 

 فدد ل ذدلكدد رلهندد كل  لدرتزدفدد العلدد لدرفا  ددىل  لفطل بدد الف ددتحقىل  لتتعددسضلرفشدد ك ل
تهد لدرد لد  دس ،ل دإرلدركثيدسلفدرلدرتشدسيع الدرق ن نيدىل دملفعندملت  لدرعد رملتفنددعلف ريدىلقدتلتق ل

ل.(14،ص5011فث لهذ لدرفا   الفرل هسدءلت زيع النقتيىلرألسب فل)ز د يت،ل

 (518،ص5008:ل)ح ير،تركز القوانين  لى ثالث اوا د رئيسية

 اا دن صافي األرباح: 

ءلت زيعدد الرألسبدد فلفدد لرددملتكددرلهددذ لحيددثلتقتضددملهددذ لدرق عددت ل نددهل لينبغددمل هددسد
دألسبدد فلقددتلحققددال عددس ل  ل)لدرددسب لدر دد  م(ل  لفددرل سبدد فلدر ددن دالدر دد بقىل)دألسبدد فل

 .درفحتهز (،ل درهتمله لفنعلدرف  هفيرلفرل حبلد تثف سدتهملفرلس  لف  لدرشسكى

 اا دن اإل سار المالي: 

ف دعيدته ،ل يق دتل يضد  للتعنملعتملت د سلنقدتليفكدرلدرشدسكىلفدرلت دعلدرتزدف تهد ل دم
بعددتملكه يددىلدأل دد  لرتغطيددىلدرخ دد مل ب رتدد رملدفتندد علدرشددسكىلعددرل هددسدءلدرت زيعدد ا،ل
 درغدددسضلفدددرلهدددذ لدرقيددد تلهددد لعدددتملدرف ددد  لبدددس  لدرفددد  ل دردددذ ليعتبدددسلبفث بدددىلضدددف رل

 .درتدننيرلب  تسه عل ف درهم

 اا دن اضعاف ر د المال: 

ف  لحف يدىلرلفقسضديرل يعدسملس  لدرفد  لهذ لدرق عت لتفنعلت زيعل سب فلفرلس  لدر
علددد ل ندددهلدرفبلدددثلدأل دددلملدرفدددت  علفدددرلحف يدددىلدأل دددهمل دردددذ لينهدددسل دددملدرفيزدنيدددىلقبددد ل
دأل ددهملدرع تيددىل  ضددلىلس  لدرفدد  ،ل يعددسمل يضدد  لبانددهلدرقيفددىلد  ددفيىلرأل ددهملدرع تيددىل

ل.ذركلألنهليفث لدرقيفىلدرفكت بىلعل ل ههلشه ت لدأل هم
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 سع وا ستثمار:الحاجة الى التو  .5
 ددملحدد  لدرت  ددعلت ددتلزملدرشددسكىلب رقيدد ملبحشددتل فك ني تهدد لدرف ريددىل تدد  يسلدرفدد دستل دألفدد د ل
درسزفىلرذركلدرت  علحيثل رلد عتف تلعل لف  تسلتف ي لتدخلدملقدتليكد رل  ضد لفدرلدرلهد ءل

فدددرللدرددد لف ددد تسلتف يددد لخ سهيدددىل هدددذدلفددد ليدددتع لدرشدددسك الدرددد لقي فهددد لب حتهددد زلدألسبددد فلبدددت  ل
ل.ت زيعه 

  ددملدر دقددعلدرعفلددملتتدداثسل   ددىلت زيددعلدألسبدد فلكثيددسد لبفددتجلتدد  سلدرنفدد ل درت  ددعل بإفكدد رل
ت  يسلدألفد د لردذركل قدتل تالهدذ لدرحقيقدىلدرد لتطد يسل ي  دىلت زيدعلدألسبد فلدرفتبقيدىل درتدمل
تدددنصلعلددد ل رلدرشدددسكىل  لدرفا  دددىلينبغدددمل رلتتبدددعلدرخطددد دالدآلتيدددىلعندددتف لتقدددسسلفقدددتدسل

 (519-518صل،5008)ح ير،لسب فلدرتمل يتملت زيعه لكفق  مل سب فلت س :دأل
 .تحتيتلف دزنىلس  لدرف  لدر ن  - ل
 .تحتيتلس  لدرف  لدرفطل بلرتف ي لتلكلدرف دزنى-بل
ت زيعلدألسب فل قطل ملح رىلت د سلدألسب فل كبسلفرلدرفطل بلردتعملف دزندىلس  لدرفد  ل- ل

 ل.درفثل 
 القيود الدازلية: .2

الدرف ريددىلرلفا  ددىلفستبطددىلبشددك لفب شددسلبفعددت لدرنفدد لدرفت قددعل كددذركلبحهددمل رلدرفتطلبدد 
درف ه تدالدرفطل بلشسداه ل ملدرف تقب ،ل عنتلدتخ ذلقسدسدالدرف دزنىلدرس  ف ريىليهبل رلتحتتل
درفا  ددىلفددتجلقددتسته ل ددملدرح دد  لعلدد لدرتف يدد لفددرلدرف دد تسلدرخ سهيددى،ل فددثس لدرفا  دد ال

علت ددتطيعلدرح دد  لعلدد لدرفبدد رثلدرسزفددىلخ سهيدد  لبشددك ل ددسيعل فيّ ددسلدركبيددس لذدالدرنفدد لدر ددسي
عكددد لدرفا  ددد الدر دددغيس لدرتدددمليكددد رلت زيدددعلدألسبددد فل يهددد لقليددد لفق سندددىلب رفا  ددد الدركبيدددس ل

ل.(14صل،5011)ز د يت،ل

 وضع السيولة: .2

علد لتعتلدر ي رىلرلشسكىل فسد ل    ي  ل ملدركثيسلفرلقدسدسدالت زيدعلدألسبد ف،لحيدثل رلدرحكدمل
فقتس لدرشسكىلعل ل هسدءلت زيع النقتيىلرلف  هفيرل ليت قملعل لفهستلتحقي لدرشسكىلرألسبد فل
 ذلفرلدرففكرلدرلتك رلدرشسكىلذدالسبحيىلع ريىل تفلكلدحتي ط الع ريدىلبد رس ملفدرلذردكلقدتل ل

آلهد ل  ليك رلرتيه لدر دي رىلدرسزفدىلرت زيدعلدألسبد فلدرنقتيدىلخ  دىل ذدلك ندالتعتفدتلعلد لدربيدعلد
يددتملد ددتختدملدر ددي رىلر ددتدتلدرقددس ضل درت  ددعلحيددثل ليكدد رلفددرلدرحكفددىلت زيددعل سبدد فل ددملهددذ ل

ل.،(1990درح رىل)برلنعف ر،

 قددتلتكدد رلدرفا  ددىلسدبحدددىلب رهعدد ل حققددال سبددد فل  يددس لخددس لدر دددن دالدر دد بقىل ركددرلنندددسد ل
تلدر ددددي رىلدرك  يددددىلرددددتجل  ددددتعف  لهددددذ لدألسبدددد فل ددددملدرعفليدددد الدرت  ددددعيىلرلفا  ددددىل إنددددهل لي هدددد

ل.درفا  ىلرت زيعل سب فلع ريىلعل لدرف  هفير
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ل

  مر الشركة: .3

فرلدرعن  سلدرفهفىلدرتملتاثسل يض  لعل ل ي  ىلت زيعلدألسب فله لعفسلدرشسكى،لحيدثل رل
درشسكىلدرحتيثىلدرنشا لتك رل ملدرع ت لبح هىلدر ل ف د لكثيس لرتف ي لدنتش سه ل ت  دعه لكفد ل نهد ل

بىلكبيددس ل دملدرح دد  لعلد لهدذ لدألفدد د لفدرلدر دد  ،لردذدلتهدتل رلدرشددسكىلتتبدعل ي  ددىلتهدتل دع ل
ت زيعلتعف لعل لحهزل كبسلقتسلففكرلفرلدألسب فل ع ت لد تثف سلهذ لدألف د ل تحقي ل هتد ه ل
درت  عيىلفرلف  تسلدرتف ي لدرذدتم،ل ف لدرشدسك الدركبيدس ل درقتيفدىلدرتدمل  دلالدرد لحدتلدركه يدىل

رف  ل د  دتثف سدال درت  دع ال تلهدالدرد ل ي  دىلت زيدعلفعدت لفستهدعلفدرلدألسبد فل ذردكلفرلس  لد
 .ركه يىلف دسته لرتف يسته 

 معدل األرباح: .3

 رلفعس ىلحهملدألسب فل دته هه ل ملدرف تقب له له نبله مل ملدرتداثيسلعلد ل ي  دىلت زيدعل
علدد ل رلتدد زعلن ددبىلفستهعددىلدألسبدد ف،ل فددرلدرفسحددنل رلثبدد الفعددت لسبدد لدرشددسكىلن ددبي  ليشددهعل

ألنهدد لت ددتطيعل رلتتنبددالباسب حهدد لدرف ددتقبليى،ل فدد ل ذدلكدد رلفعددت لدرددسب ل يددسلف ددتقسلعنددتلذرددكل ل
يفكرلدرتنبالبهل إرلذركليشهعلدرشسكىلعل ل رلتحتهنلبهدزءلكبيدسلفدرل سب حهد لدرح ريدىلفدرل هد ل

ل.(550صلل،5008د حته نلبف ت جلفعيرلرلت زيعل ملح رىلدنخه ضلدألسب فل)ح ير،

 تكلفة المعامالت المالية: .01

يتحف لدرف تثفسلتكلهىلعنتلقي فىلبا لفع فلىلف ريى،ل ل لتاخذلهذ لدرتكلهىل ملد عتب سل إرللل
درف تثفسلدرذ لبح هىلدر لدرتف ي لرف دههىلنهق تهلدره سيى،ليهض لدرت زيع العل ل د نضلدرقيفدىل

ل.رنه لدرفبلث

سلتسكل ف درهلف دتثفس ،ل دإذدل هدسالدرفا  دىلدرت زيعد ال فرلن حيىل خسجلقتليهض لدرف تثفلل
 قدددددتليقددددد ملدرف ددددد هملب  دددددتثف سه لبنه دددددهل يتحفددددد لدر ف دددددس لدرفتستبدددددىلعلددددد لهدددددذ لدرعفليدددددىلدرف ريدددددىل

ل.(20-48صل،5011)خ خم،

 ركرل ذدل ضلالدرفا  دىلدحتهد زلدرت زيعد ال د دتثف سه ل دإرلدرف د همل د مليح د لعلد لل
ل.ىلت رلتحف لنهق ال تك ريمدرتخ لد ض  مل  ل  نضلدرقيف

 التأثير  لى ايمة السهم واستقرار التداول  لى  سهم المؤسسة: .00

ت تختملدرفا   الع ت ل   ن لفتعتت لبهتملهذبلدرف دتثفسير،ل فدرلهدذ لدر  د ن لت زيدعللل
دألسب فلبهتملتحقي لدرفن   ىلفعلدرفا  د ا،لففد ليتطلدبلفدرلدرفا  دىل رلتحدتتلفقدتدسلدرع ندتل
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بفعت لقلي لفرلفعت لدر هملب رفا   الدألخسجلب ر   ل خ  ىلدرفف ثلىل درع فلىللعل ل  هفه 
ل.(12صل،5011 ملنه لدرقط علحت لتتفكرلفرلدرفن   ىل)ز د يت،

ل. رلعفليىلت زيعلدألسب فلتات لدر لدرفح  نىلعل لقيفىلدر هملب ر   لدرف رمل

  ائد السهم/ تكلفة ر د المال =ايمة السهم 
تيندددد سلل10،ل ددددإرلقيفددددىلدر ددددهمل ل1%ل ع نددددتلدر دددهمل10تكلهددددىلس  لدرفدددد  لل دددإذدل سضددددن ل ر

ل.(558-551صل،5010)شبيب،
ل
 :اإلفصاح  ن  سد توزيع األرباح (5رام ) معيار :4.1.3
لدرفلكيددددىلحقدددد  ل  ددددح بلدألسبدددد فلبدددديرلت زيددددعل  دددد لعددددرلد   دددد ف(ل2سقددددمل)لفعيدددد سدريهددددتملل

لدرف ريدددىلرلفا  ددد ال درفسدهعدددىلرفح  دددبىدلهيندددىلعليدددهلن دددالح دددبف لد  دددتثف سلح ددد ب ال   دددح ب
رد ل  زيعلهذ لدألسب فل ذردكلرغدسضلدرت  د لر ل ضعلدرق دعتلدرتملتحكملد    فلعرلت لد  سفيى

ل.   لف حت لرإل   فلعرلهذ لدرفعل ف ال ملدرف  سملد  سفيى
فيرل ينطبدددد لهددددذدلدرفعيدددد سلعلدددد لدرقدددد دنملدرف ريددددىلدرتددددملتنشددددسه لدرف دددد سملرختفددددىل  ددددسدضلدرف ددددتخت

درسني دديرلرهددذ لدرقدد دنم،ل تخضددعلألحكدد ملهددذدلدرفعيدد سلدرف دد سملبهفيددعل ن دعهدد لبغددضلدرننددسلعددرل
ذدلك نددالفتطلبدد الدرقدد دنيرل دألننفددىلدرتددملتعفدد لهددذ ل  شددك ره لدرق ن نيددىل  لف دطنهدد ل  ل حه فهدد ،ل د 

ل.درف  سمل مل ط سه لفخ رهىلربعضلف له ءل ملهذدلدرفعي ،ل يهبلد    فلعرلذرك
لدتبعهدد د   دد فلضددفرل يضدد فلدر ي  دد الدرفح  ددبيىلدره فددىلعددرلدأل دد لدرع فددىلدرتددملل يهددبل

ل:ك لفردرف سمل مل
 .ت زيعلدألسب فلبيرل  ح بلحق  لدرفلكيىل   ح بلح  ب الد  تثف سلدرفطلقى .1
 .تحفي لدرف س   العل لح  ب الد  تثف سلدرفطلقى .5
 .تحفي لدرفخ   ال فرلتا  ل ريهلعنتل رغ نه  .3
عرل هف رملدرف س   الد تدسيىلدرع فىلدرتملتملتحفيله لعل لح  ب الد  تثف سلد    فل .4

 .درفطلقىل ته ي لبن ته لدرسني يىلبشك لف هزلح بلدألهفيىلدرن بيىلرلفب رث
د   دددد فلعددددرلدرن ددددبلدرفختلهددددىلرت زيددددعلدألسبدددد فلبدددديرل  ددددح بلحقدددد  لدرفلكيددددىل   ددددح بل .2

 . سمل ملدرهتس لدرف ريىلدرح ريىح  ب الد  تثف سلدرفطلقىلدرتملد تختفه لدرف
د   دد فلعفدد ل ذدلكدد رلدرف ددسملقددتلقدد مل ددمل ثندد ءلدرهتددس لدرف ريددىلبزيدد ت لن ددبىلسبحددهلب ددهىل .1

 .فض سب  لبعتلد تكف  لد هسدءدالدرشسعيىلدرسزفىلرذرك
د    فلعف ل ذدلك رلدرف سملقتل شسكلح  ب الد  تثف سلدرفطلقىل ملدردسب لدرند تجلعدرل .1

 .درح  ب الدره سيىل  ل  ل ف د ل خسجد تثف سل ف د ل
د    فلعف ل ذدلك رلدرف سملقتل شسكلح  ب الد  تثف سلدرفطلقىل مل يسدتدالدرعفلي ال .8

 .درف س يى
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 .د    فلعرل ف د ل  لفرلدرطس يرل عط لدرف سملدأل ر يىل ملد  تثف س .9
 .يت ت زيعلدألسب فلبيرل  ح بلحق  لدرفلكيىل   ح بلح  ب الد  تثف سلدرفق .10
د   دددد فلعددددرلن ددددبلت زيددددعلدألسبدددد فلبدددديرل  ددددح بلحقدددد  لدرفلكيددددىل   ددددح بلح دددد ب ال .11

 .د  تثف سلدرفقيت 
 

 :) حسابات ا ستثمار( 62معيار المحاسبة المالية رام : 4.0.4

(ل2ق فددددالهينددددىلدرفح  ددددبىل درفسدهعددددىلرلفا  دددد الدرف ريددددىلد  ددددسفيىلبددددتفجلفعيدددد سلدرفح  ددددبىلسقددددم)
سبددد فلبددديرل  دددح بلحقددد  لدرفلكيدددىل   دددح بلح ددد ب الد  دددتثف سلد   ددد فلعدددرل  ددد لت زيدددعلدأل
(لحق  ل  ح بلح  ب الد  تثف سل فد ل دملحكفهد لبفعيد سلسقدمل1درفطلقى،ل فعي سلدرفح  بىلسقمل)

فددددرلفعدددد ييسلدرفح  ددددبىل درفسدهعددددىل درح كفددددىل دألخسقيدددد ال(لبعندددد در:ل"لح دددد ب الد  ددددتثف سل"ل51)
ىلبحيدثليدتملدرعفد لبدهلفدرلتد سي لرلفا   الدرف ريدىلد  دسفيهعىلدر  تس لعرلهينىلدرفح  بىل درفسد

ل.5011ين يس1

 ك نالف دضيعلدرفعي سلح بف لن العليه لهينىلدرفح  بىل درفسدهعىلرلفا   الدرف ريىلد  دسفيىل
ل-ك آلتم:

  :مقدمة -0

عددتل لتشددك لح دد ب الد  ددتثف سلفك ندد ل    ددي ل ددملدربي ندد الدرف ريددىلرلفا  ددىلدرف ريددىلد  ددسفيى،ل قددت
(لحددد  لد   ددد فلعدددرل  ددد ل2:لفعيددد سلدرفح  دددبىلدرف ريدددىلسقدددمل)هدددذدلدرفعيددد سلبدددتفجلفعيددد سيرلهفددد 

تخ دديصلدرددسب لبدديرل  ددح بلحقدد  لدرفلكيددىل   ددح بلح دد ب الد  ددتثف س،لدر دد تسلعددرلفهلدد ل
م،ل فعيد سل1991ف ي لل50-19(ل درذ لعقتل مل11فع ييسلدرفح  بىل درفسدهعىل ملدهتف عهلسقمل)

(لحددد  لحقددد  لفلكيدددىلح ددد ب الد  دددتثف سل فددد ليع ترهددد ،لدردددذ ل د ددد لعليدددىل1 ريدددىلسقدددمل)درفح  دددبىلدرف
م،ل فددددرلثددددمل  ددددب لهددددذدلدرفعيدددد سليغطددددملدرفبدددد تشل درفهدددد هيمل1991ي نيدددد لل11-12درفهلدددد ل ددددمل

ل.درفح  بيىلدرفتعلقىلبح  ب الد  تثف س

(لبندد ءل1(ل ل)2مل) قددتل د دد لدرفهلدد لعلدد ل رليحدد لهددذدلدرفعيدد سلفحدد لفعيدد س لدرفح  ددبىلدرف ريددىلسقدد
علدد لد طدد سلدرهتيددتلرلفهدد هيم،ل  ددعي  ل ردد لتددتدسكلدرف دد ن لدرف ددتهت ل ددملفهدد  لفف س دد الدرتف يدد ل

عتدتلدربي ن الدرف ريىل د    ف   .د  سفمل درفح  بى،ل د 
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 ي بدددسزلهدددذدلدرفعيددد سلدرفبددد تشلدرفح  دددبيىلدرفتعلقدددىلبددد  قسدسل درقيددد  ل درعدددسضل د   ددد فلرح ددد ب ال
درتملتشك لهزءد ل ليتهز لفرلدربي ن الدرف ريىلرلفا   الدرف ريىلد  سفيى،ل عل لل هدهلد  تثف س،ل

لدرخ  صلدربن كلد  سفيى.

 نطاق المعيار :   -6

 ينطبدد لهدددذدلدرفعيدد سلعلددد لح دد ب الد  دددتثف سلدرتددملتدددتيسه لدرفا  دد الدرف ريدددىلد  دددسفيى،ل
،لفقيدت ل  ل ل يدسلفضدفنىل يهد   دءلك ندالتلدكلدرح د ب الفضدفنىل دملدرفيزدنيدىلدرعف فيدىل 

ل.ل يسلفقيت 

ل يشف لنط  لهذدلدرفعي سلف ليلم:ل

،ل""حق  ل  ح بلح  ب الد  تثف سلعل لعق تلدرفض سبىلدرتملتفث ل لدلح  ب الد  تثف سلدرفبنيى
لكف لهملفعس ىل مل ط سلدرفه هيم.ل

رليلى،ل  لدأله لدرق يس"ل)"  بلدلح  ب الد  تثف سلدرفبنيىلعل لعق تلدرفض سبى،لدرف تثفس لعل ل
  لر دبعىل يدد م،ل  لرشددهسل(،لفددرلقبدد لفا  دد الف ريدىل خددسجلفثدد ل"در تدنددعلبدديرلدربندد ك"لبغددسضل تدس ل

لدر ي رى.ل

 ل لينطب لدرفعي سلعل لدألت دال  لدرعق تلدرف ريىلدرت ريى:ل

لل. لدل ت دالحق  لدرفلكيىلدرخ  ى

ل.بلدلعق تلدر ك رى

ل  لدرعق تلدرشبيهىلدألخسج.الدلعق تلدرفسدبحىلدرعك يىلل

لل.ثلدلدرعق تلدرفبنيىلعل لدرفش سكىل  لدرعق تلدألخسجلدرفش بهى

لل. لدلدر ك ك

 عندددتل قددد عل  لتعددد سضلبددديرلفتطلبددد الهدددذدلدرفعيددد سلفدددرلههدددى،ل فيثددد  لدركيددد رلدرفعندددمل  ل
درقدد دنيرل دألننفددىلدرفعفدد  لبهدد ل ددملدربلددتلدرددذ ليعفدد ل يددهلذرددكلدركيدد رلفددرلدرههددهلدألخددسج،ل

 بغ لد    فلعرلدرتع سض.للين
ل
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 التعريفات :  -3

 يعددسملح دد بلد  ددتثف سلبانددهلهدد لح دد بلرح فدد ل تد لبف هددبلدرفضدد سبىل  لفدد ليف ثلهدد لفددرل
تفث ل ف د  لتلق ته لدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىل  تثف سه لني بى لعرلدرطسملدآلخسل)لل،در يث

ل تثف سلتلكلدألف د .لسبلدرف  ل(،لبشس طل  لبغيسلشس طل يف ليتعل لبا ل بلد
 ح ددد ب الد  دددتثف سلدرفبنيدددىلعلددد لدرفضددد سبىل دقت ددد ملدردددسب ،لدرتدددملتخددد  ل دددسحيىلدتخددد ذل

درقدددسدسدالدرفت دددلىلب  دددتختدمل ت نيدددملفددد لتتلقددد  لدرفا  دددىلدرف ريدددىلد  دددسفيىلبف هبهددد لفدددرل
 تعدددسضلضدددفرلبنددد تلدرفيزدنيدددىلل،د  دددتثف س فددد د ،لتع فددد لكحقددد  لفلكيدددىلرحفلدددىلح ددد ب ال

لل.فيىل ملدربي ن الدرف ريىلرلفا  ىلدرف ريىلد  سفيىدرعف ل

 ف لح  ب الد  تثف سلدرفبنيىلعل لدرفض سبىل دقت  ملدرسب ،لدرتمل لتخ  ل سحيىلدتخ ذلدرقدسدسدال
درفت لىلب  تختدمل ت نيملف لتتلق  لدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىلبف هبه لفرل ف د ،ل تع ف لكحق  ل

 ددددتثف س،ل تعددددسضلخدددد س لبندددد تلدرفيزدنيددددىلدرعف فيددددىل ددددملدربي ندددد الدرف ريددددىلفلكيددددىلرحفلددددىلح دددد ب الد 
لرلفا  ىلدرف ريىلد  سفيى.

 فدرلثدمل ددإرلهفيدعلدألت دالدألخدسجلدرتددملتحفد لفسفد لح دد بلد  دتثف سليدتملعسضدده لضدفرلبندد تل
ل.درفيزدنيىلدرعف فيىل  لخ سهه لبن ء لعل لهذدلدأل   

 لد دددتثف ستيبددد الدرفضددد سبىلدرتدددملتعدددسضلكح ددد ب الح ددد ب الد  دددتثف سلدرفقيدددت ل دددملنددد لتسل
لفضفنىل ملدرفيزدنيىلدرعف فيىل ذدلت  سال يه لدرشس طلدرت ريىل:ل

رلفا  ددىلدرف ريددىلد  ددسفيىل ددسحيىلدتخدد ذلدرقددسدسدالدرفتعلقددىلب  ددتختدمل ت نيددملد فدد د لدرتددملل- 
لتتلق ه .

رألفدد د ،ل بعددتل ضددعلد عتبدد سلركدد لل ذدلتبدديرل  دد لفنندد سلدرفا  ددىلدرف ريددىلد  ددسفيىلدرفتلقيددىل-ب
د ترىلدرفت حىل رلدرفف س  الدرف ضيىلتهضمل ر لدرهزملبارلدرح  ب الدرفعنيىلتنط  لعل ل ه ال

لفخ طس لشبيهىلبفخ طسلح  ب الد  تثف سلدرفضفنىل ملدرفيزدنيىلدرعف فيى.

 لدرفت حدددى،لرته ددديسلفددد ل ستل دددملدرهقدددس لدر ددد بقى،لتشدددف لدألتردددىلفف س ددد الفثددد ل سهددد علدألفددد د 
 درتح يددد لدرفتكدددسسلبددديرلح ددد ب الدرفددد ركيرل  لح ددد ب الد  دددتثف سلدرفضدددفنىلل دددملدرفيزدنيدددىل
سهد عل درعف فيى،ل د  تثف سدالدرتملتتملعل لنح لفشتسكلفعلدرفا  ىلدرف ريىلد  دسفيى،ل د 

رى.  د ف د ل ر لد ح بلح  ب الد  تثف سلبفب رثلزدنت لعرلقيفته لدرنقتيىلدرفع ت 
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لغاء اإلارار: اإلارا -4  ر وا 

 عندددتف ليدددتمل قدددسدسلح ددد بلد  دددتثف سلدبتدددتدء لينبغدددملعلددد لدرفا  دددىلدرف ريدددىلد  دددسفيىل قدددسدس ل
ل.ب رقيفىلدرع ترىلرسعتب سلدرف تلمل ملدرت سي لدرذ لي ب ل يهلدرعقتل  س لدرفهع  

 :ليتمل قسدسلح  ب الد  تثف سلحيرلت ت   لدرشس طلدرت ريى
ف ريىلد  سفيىلدرنقت،ل  لف ليع تره،لبف هبلعقتلفف ث لآخسلق بد لعنتف لتتلق لدرفا  ىلدرل -1

لرإلنه ذلق ن ن  .ل
لعتمل ه تلشس طلرنه ذلدرعقت. -5
 ليلغ ل قسدسلح  ب الد  تثف سلعنتف لت ت   لدرشس طلدرت ريى:ل
لعنتلقي ملدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىلبستلدرنقتل  لف ليع تره.ل -1
لبقتسلفعق  لفرلدريقير.حيرليت ن لتحتيتلدرقيفىلدرع ترىل -5
 عنتف لي ه  لعقتلدرفض سبىل  ل  لعقتليف ثله،ل  لتتبق ل يىلدرتزدف الق بلىلرإلنه ذلق ن ن  .ل -3
 عنددتل رغدد ءلعقددتلدرفضدد سبىل  ل  لعقددتليف ثلددهلنتيهددىلرعهددزلدرفا  ددىلدرف ريددىلد  ددسفيىلعددرل

سفيىل ف ندى لينبغدملدرقي ملباحدتلشدس طهل   ضد عه،لتبقد لدألفد د لردتجلدرفا  دىلدرف ريدىلد  د
ل نه سه لفنه لى ل ر لحيرلسته .

 عنددددتلد قددددسدسلد بتددددتدنملينبغددددملعددددسضلح دددد بلد  ددددتثف سل فدددد لكح دددد بلفضددددفرل ددددملبندددد تل
لدرفيزدنيىلدرعف فيى،ل  لخ سهه .

 عقددبلد قددسدسلد بتددتدنملينبغددمل رليشددف لقيدد  لح دد ب الد  ددتثف سلدرددذ ليلددملذرددكلدألسبدد فل
 خددسجلتددتمل نشدد اه لفددرل هدد لح دد بل  ددح بلح دد ب ال يددسلف زعددى،ل دحتي طيدد الخ  ددىل

د  دددتثف سلتحتيدددتد ،لفح ددد ف  لفنهددد ل يدددىلخ ددد نسل دددملدأل ددد  ،لينبغدددمل رليتحفلهددد ل  دددح بل
لح  ب الد  تثف س.

 دألسب فل  لدرفك  بل يسلدرفت  عىل  ل يسلدرف زعى،لبعتلتخ يصلح ىلدرفا  ىلدرف ريىل
،لينبغددمل ضددعه له نيدد  لرت زيعهدد لف ددتقبس لد  ددسفيىلفنهدد لب  ددهه لدرفضدد سبل  لفددرليف ثلدده

ض  ته ل ر لقيفىلف لين نسه لفرلح  ب الد  دتثف س،ل عدتملخلطهد لفدعلدألسبد فلدرفحتهدز ل  د 
لدرخ  ىلب رف ركير.

 دألسب فلدرفتسدكفىلدرفستبطىلب أل   لدرففكرلعز  ه ل ر لح د ب الد  دتثف سلينبغدملح دفه ل
 رفن نس لره .فرلدرقيفىلدركليىلرح  ب الد  تثف سلد
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 ينبغملعسضلدأل   ل درخ  مل)درف ه تدال درفطل ب ا(،لخ س لدرفيزدنيىلدرعف فيدىل فدرلل
 يف ثلهم،لفنه لىلعرل    ل خ  مل)ف ه تدال فطل ب ال(لدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيى.

 
 اإلنقاص الممكن  زوه إلى حسابات ا ستثمار : -5
 س لرح د ب الد  دتثف سلينبغدمل تسدههد لخ  نسلد نق صلدرففكدرلعز هد ل رد لدأل د  لدرفند ن

 دددملق نفدددىلدردددتخ ل رلكددد رلعز هددد لففكنددد  ل رددد لح ددد ب الد  دددتثف سلدرفتسهدددىل دددملدرفيزدنيدددىل
درعف فيدددى،ل  ل دددملح ددد بلدردددتخ لدرفنه ددد لدرخددد صلبح ددد ب الد  دددتثف سلخددد س لدرفيزدنيدددىل

لدرعف فيىل ذدلك نالفتعلقىلبح  ب الد  تثف سلخ س لدرفيزدنيىلدرعف فيى.ل
 رخ د س لدرن تهددىلعددرلدر ده ال ددملد ددتثف سلفشددتسكلدرتف يد ل)تددمل قددسدس لخدس ل تددس ل يددسلتلددكلد

درتملتفدالخسرهد لدرت د يىلدرنه نيدىلرح د ب الد  دتثف سل(لينبغدملح دفه ل    لفدرل يدىل سبد فل
 يددسلف زعددىلن تهددىلعددرلد  ددتثف س،ل عنددتلبقدد ءل يددىلخ دد نسلفددرلهددذدلدرقبيدد لبعددتلدرح ددملفددرل

زعىلينبغملح فه لفف ليق بله لفرلح صلدرفلكيىل ملد  تثف سلدرفشتسكلدألسب فل يسلدرف ل
درخدددد صلب رفا  ددددىلدرف ريددددىلد  ددددسفيىل   ددددح بلح دددد ب الد  ددددتثف سل يددددسلدرفقيددددت،ل  قدددد  ل

 .رف  هفىلك لطسمل ملد  تثف سلدرفشتسك
 لدرخ  س لدرن تهىلعرل  ءلدرت سمل  لد هف  لفرله نبلدرفا  دىلدرف ريدىلد  دسفيى،ل  قد  ل

رفدددد لتددددسد لهينددددىلدرسق بددددىلدرشددددسعيىلرلفا  ددددىلدرف ريددددىلد  ددددسفيى،لينبغددددملح ددددفه لفددددرلح ددددىل
درفا  دىلدرف ريددىلد  ددسفيىل دمل سبدد فلد  ددتثف سلدرفشدتسكلدرتف يدد ،ل حدديرلتهديضلفثدد لهددذ ل
درخ  س لعرلح ىلدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىل ملدألسب ف،لينبغملح ملدره نضلفدرلح دىل

تا،ل  لدعتب سه لف تحقىلعل لدرفا  ى.لف  هفىلدرفا  ىل ملد    تثف سلدرفشتسكل رل  ه 
 

 متطلبات العرض واإلفصاح :   -2
 حسابات ا ستثمار : -  
 ينبغدددملعدددسضل  دددهمل  دددح بلح ددد ب الد  دددتثف سلدرفضدددفنىل دددملدرفيزدنيدددىلدرعف فيدددىلكهندددىل

 .رفلكيىف تقلىل ملق نفىلدرفسكزلدرف رملرلفا  ىلدرف ريىلد  سفيىلبيرلدرفطل ب ال حق  لد
 درفعل فدددد الدرفتعلقددددىلبا ددددهمل  ددددح بلح دددد ب الد  ددددتثف سل يددددسلدرفضددددفنىل ددددملدرفيزدنيددددىل

درعف فيدددىلينبغدددملعسضددده ل دددملق نفدددىلدرتغيدددسدال دددملح ددد بلد  دددتثف سل يدددسلدرفضدددفرل دددمل
لدرفيزدنيىلدرعف فيىل  لف ليف ثله ل  ل ملح دشملق نفىلدرفسكزلدرف رم.
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 لىىلعددددرلدر ي  دددد الدرفح  ددددبيىلذدالدألهفيددددينبغددددملد   دددد فل ددددملح دشددددملدربي ندددد الدرف ريدددد،
 دأل دد لدرتددملد ددتختفته لدرفا  ددىلدرف ريددىلد  ددسفيىل ددملتخ دديصلدألسبدد فلبدديرل  ددح بل

لحق  لدرفلكيىل   ح بلح  ب الد  تثف س.
 ينبغددددملد   دددد فل ددددملح دشددددملدربي ندددد الدرف ريددددىلعددددرلدر ي  دددد الدرفح  ددددبيىلذدالدألهفيددددى،ل

 دألطددسدملل،رف ريددىلد  ددسفيىل ددملتحفيدد لد حتي طيدد ا دأل دد لدرتددملد ددتختفته لدرفا  ددىلد
لدرتملتع تل ريه لتلكلد حتي طي الح رف لت ب ل يسلفطل بى.ل

 ينبغملد    فلعرلفهف لدرف دس   الد تدسيدىلدرفحفلدىلرح د ب الد  دتثف س،ل رد له ندبل
ل  ملف هزلرفك ن ته لدأل   يىلبن ءلعل لدألهفيىلدرف تيىلرلفب رث.

 عدددرلدرن  دددبلدرخ  دددىلبتخ ددديصلدألسبددد فلبددديرل  دددح بلحقددد  لدرفلكيدددىللينبغدددملد   ددد ف
 فختلمل  ح بلح  ب الد  تثف سلدرتملد تختفته لدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىل ملدرهتدس ل
درف ريدددىلدرح ريدددى.ل عندددتف ليكددد رلرلفا  دددىلدرف ريدددىلد  دددسفيىلعدددتتلفدددرلح ددد ب الد  دددتثف سل

نطبدددد لد   دددد فلدرفطلدددد بلعلدددد لفثدددد لهددددذ لدرفختلهددددىللدألندددد دعلذدالدرشددددس طلدرفختلهددددى،لي
لدرح  ب ال قطلعنتف ليك رلدرفقتدسلدركلملرن علدرح  بلذدل هفيىلف تيى.

 ينبغملد    فل ذدلق فالدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىلبزي ت لح دته لفدرلدألسبد فلكفضد سبل
لبعتلدرتقيتلب رفتطلب الدرشسعيىلدرسزفىلخس لدرهتس لدرف ريى.

 ل ذدلك نالدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىلقتلشفلالح  ب الد  تثف سل ملينبغملد    فلعف ل 
دقت دد ملدرددسب لدرندد تجلعددرلد ددتثف سل فدد د لدرح دد ب الدره سيددىل  ل يددىل فدد د ل خددسجل)رددملتتلقهدد ل
درفا  ددىلعلدد ل  دد  لعقددتلفضدد سبىل(ل مل ،ل ينبغددمل يضدد لد   دد فلعددرلدأل دد لدرتددملتددمل

لد تختدفه .
 نالدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىلقتلشفلالح  ب الد  تثف سل ملينبغملد    فلعف ل ذدلك 

ذدلك ندددالقدددتلشدددفلته ل دددملذردددكل دقت ددد ملد يدددسدتدالدرن تهدددىلعدددرلدرعفليددد الدرف دددس يىل مل ،ل د 
لينبغملد    فلعرلن علتلكلد يسدتدال دأل  لدرتملتملد تختدفه .

 د تثف سلك لدألفد د لدرفت حدى،ل ملدرح  الدرتمل لت تطيعل يه لدرفا  ىلدرف ريىلد  سفيىل
ينبغددددملد   دددد فلعددددرل  لفددددرلدرطددددس يرل)  ددددح بلحقدددد  لدرفلكيددددىل مل  ددددح بلح دددد ب ال

لد  تثف سل(لقتلف ن لدأل ر يى.ل



95 
 

 ينبغددملد   دد فل ددملح دشددملدرح دد ب الدرفهفددىلعددرلدرن ددبىلفددرل فدد د ل  ددح بلح دد ب ال
 دد ب العلدد لد ددتثف سه لد  ددتثف سلدرتددملدتهقددالدرفا  ددىلدرف ريددىلد  ددسفيىلفددعل  ددح بلدرح

 رت ريتلع نتدالر  رحهم.
  رباح الحوافز: -2

ينبغملد    فلعرلدأل  لدرتدملد دتختفته لدرفا  دىلدرف ريدىلد  دسفيىلرتحتيدتل سبد فلدرحد د زل
 درتملتح  لعليه لفرل سب فلح  ب الد  تثف سل ذدلك نالفث لهذ لدألسب فلذدال هفيىلف تيى.

 المزصصات وا حتياطيات: -3

 ال د حتي طيددد الدرت ريدددىلينبغدددملد   ددد فلعنهددد ل دددملدربي نددد الدرف ريدددىلرلفا  دددىلدرف ريدددىلدرفخ  ددد
لد  سفيىل:

ل.درفخ   الدرفحت ت ل_لتقتيسلد نق صل مل    لفحتت -ل 
لل.درفخ   الدرع فىلرفق بلىلدرخ  نسلدرفحتفلىل-لب
دحتيددد طملف ددد  د لدألسبددد فلرلف ددد عت ل دددملدرحهددد نلعلددد لف دددت جلفعددديرلفدددرلدردددتخ لل-لا

لبلأل ح 

لح  ب الد  تثف س.للللللللللللللللل

دحتيدددد طملفخدددد طسلد  ددددتثف سلرتغطيددددىلدرخ دددد نسلدرف ددددتقبليىلدرفحتفلددددىلأل ددددح بلل-لث
 ح  ب الد  تثف س.ل

 المتطلبات العامة لإلفصاح: -3

ل(ل1يهبلفسدع  لفتطلب الد    فلدر دست ل ملفعي سلدرفح  بىلدرف ريىلسقمل)

لف ريىلرلفا   الدرف ريىلد  سفيىل"."درعسضل د    فلدرع مل ملدربي ن الدر

 تاريخ السريان والتشريعات المرحلية:  -01

لم.ل5011ين يسلل1ي ب لهذدلدرفعي سل  س لدرفهع  لرلهتسدالدرف ريىلدرتملتبت لفرلل

ل(ل1 يطب لهذدلدرفعي سلباثسلسهعمل  ق  لرلفتطلب الدر دست ل ملفعي سلدرفح  بىلدرف ريىلسقمل)

ل ملدربي ن الدرف ريىلرلفا   الدرف ريىلد  سفيىل".لل"درعسضل د    فلدرع م
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 األرباح المتحققة و الاتها بمصادر األموال:4.1.5 :

رلدرف سملد  سفمليقتملدألف د لدرفن  بىلرلفشس ع الدرتمل لتخ رمل حكد ملدرشدسيعىلد  دسفيىل 
 لدألف د لبطبيعته لتسهدعلب  تختدمل يثلدرتف ي لدرتملتخضعلرق دعتل قهلدرفع فسالد  سفيى،ل هذ

دردد لكدد لفددرلدرف دد هفيرل درفدد تعير،لحيددثل رلهددذ لدألفدد د لدختلطددالهفيعهدد ل تددملد ددتثف سه ل تدد زعل
،لعدس  ل دتثف سلح دبلد تهد  لبديرلدألطدسدمدألسب فلدرن تهدىلبديرلدرف د هفيرل   دح بلح د ب الد 

علدد لع نددتلفق بدد لعلدد لذرددكليقدد ملدرف ددسملد  ددسفملبتقددتيملبعددضلدرخددتف الدرف ددس يىل يح دد ل
ذرك،لففد لندتجلعدرلذردكلفشدكلىلتتعلد لبتدتدخ لد فد د ل دختسطهد لفدرله ندبل  دع بىلدره د لبديرل
ديددددسدتدالدرعفليدددد الدرختفيددددىل د  ددددتثف سيىلفددددرله نددددبلآخددددس،لففدددد ل تجلدردددد لعددددتملدتبدددد علدرف دددد سمل

اللىلدختلهدد  سفيىل   ل ق دعتلفحتت لرفع رهدىلهدذ لدرفشدكلى،لحتد ل رلدرتطبيقد الدرعفليدىلرلفشدك
ل.(31،ص5008ل،)سهبفرلف سملدر لآخس

رددذركل ددإرلهددذدلدرهددزءلفددرلدربحددثليهددتملبفن قشددىلدألسبدد فلدرفتحققددىل ددملدرف ددسمل عسقتهدد لبف دد تسل
 رت ضي لهذدلدألفسليتملدرتطدس للدألسب ف،عيرل درف  هفيرل فتجلدستب طه لبتلكلت ف د لك لفرلدرف ل

لرهلفرلخس لف ض عيرل    ييرلهف :

أل  لتحتيتلف  تسلدألف د لدرتمل تالدر لح   لد يسدتل درف ض علدرث نملتحتيتلن عيىلدرف ض علد
لد يسدتدالدرفتحققىل ف  تسه ل ذركلك رت رم:

  تحديد مصادر األموال التي  دت إلى حصول اإليراد:  و :

صلل،5002)شددد هير،ق عددت لس  لفدد  لدربنددكل تتفثدد لح ددبلدرفههدد ملدر د ددعلرددهل يفدد ليلم: .1
319-350) 

 س  لدرف  لد  فم/ درفت  علفرلدرف  هفير. 
 زلهحت ط الدرق ن نيىل  لد تدسيىلدرفد حتي . 
 رفسحلىل يسلدرف زعىدألسب فلد. 

ل يخ ملفرلدرق عت لدرس  ف ريىلدرفذك س لف ليلم:

 قيفددىلدأل دد  لدرث بتددىلدرفشددتسد ل دألعفدد  لتحددالدرتنهيددذ،ل يعدد تلدر ددببل ددملد ددتبع تل
 هذ لدأل   لدر لدآلتم:

درف دددد هف ر(لأل ددددسدضلفددددهلدربنددددكل)ىلس  لدرفدددد  لدرددددذ لقتفدددديتبددددسلتخهدددديضلحقيقددددمل ددددملقتع- ل
ىلدألفدد د لدرفعددت لفددي ب رتدد رمل هددملتخهدديضل علدد ل ددملقلرألسبدد ف،د  ددتثف سل درتف يدد لدرفددتسل

 .رس تثف س
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نهدد  لهددذ لدألفدد د لنحدد لد نشدد ءدال درتكدد يرلدرس  ددف رم،ليعددتلفددرلدرف ددتلزف الدأل   دديىل رل -بل
 د تختدف ته ل دملفزد ردىلنشد طهلدرف دس م،ل ب رتد رمللدربنك،طبيعىلدرعف ل ملدرتملتقتضيه ل

 هدملفدرلح دىلدرعفد لدرتددمليهدبل رليقدتفه لدربندكل درتدمليتق ضدد ل دملفق بلهد لن دبىلفعينددىل
 .فرلدألسب فلكفض سب

رليدددتملخ ددفه لفدددرلس  لدرفددد  لا  لهتيدددت لف ددتثفس لبدددنه لدرطسيقدددىلبدديددتملفع رهدددىل  ل  دد ل
بددذركلتعتبددسل دد  ملقيفددىلق عددت لس  لدرفدد  لعلدد لدرنحدد لدر دد رملدرددذكسلدرف ددتح لرألسبدد فل ل

هددملفددرلدرفدد دستلدرتددملتعدد تلرلف دد هفيرل درتددملتشدد سكل ددملدرفحهنددىلد  ددتثف سيىل درتف يليددىل
ل.رلبنك

 .تحالدرطلب(در تدنعلدره سيىل) .5
هلدرحددد ل دددملع دندددتلدرح ددد ب الدره سيدددى(لكددد رلردددتملدربندددكلدألفددد د لدرف تعدددىلرتيدددهل)ذدلد دددتخ 

سه عهد لدرد ل  دله لت رلنقدصلحتد ل رد لد  تثف سه لحيثلتقعلعليهلف ا ريىلضف رلسته ل د 
تعسضالرلخ  س ،ل ب رت رمليتمل ض  ىلقيفىلهذ لدألفد د لدرد لق عدت لس  لدرفد  لدرتدملي د همل
 يهدد لدربندددكل)درف ددد هف ر(،ل  ل رلع دندددتلهدددذ لدرح دد ب التعددد تلدرددد لدربندددكل ردددي لرلفددد تعيرل

كددرلدر دداد لدرددذ ليثدد سلدآلرلهدد لحدد  لفددتجلهدد دزلقيدد ملدربنددكل  ددح بلتلددكلدرح دد ب ا،ل ر
بت زيعلن بىلفرلدرع نتلدرفتحق لعرلهذ لدألفد د لعلد ل  دح به لتشدهيع لرهدملعلد لد دتبق ءل
 ف درهمل ملدربنك،ل قتلس جلدربعضل رلت علع نتلعلد لهدذ لدرح د ب اليخد رملفبدت ل  دسفمل

رفخد طسلدرخ د س ل إندهل لت ددتح لل  دي ل هد ل رلدر تيعدىل ذدلك ندالفضدف نىل يددسلفعسضدى
عنه لع نتد لفحتتد لف بق  ل  لحت لن بىلفرلدرسب ،ل ملحيرلس  لآخس رل رلتبسعلدربنكلبت عل
ع دنتلأل دح بلهدذ لدرح د ب البفحدضل سدتتدهلهد لبفث بدىلهد نز لأل دح بلدرح د ب ال يدسل

ن دبىلدرزيد ت للفشدس طىلف دبق  ل بدذركل لينطبد لعليهد لشدسطلدرسبد ل هد لد تهد  لدرف دب لعلد 
ل.(11صل،1991د بهم،) ملذفىلدربنك

ل
 د  تثف سيى:در تدنعل .3

تعتبسلهذ لدر تدندعلفدرل هدملفد دستلدربندكلدرتدملي دتختفه لأل دسدضلدرتف يد ل د  دتثف سل هدمل
،ل هددملح رددىلدر تدنددعلفطلقددىن عدد رل فدد ل رلتكدد رل تدنددعلد ددتثف سيىلفقيددت ل  ل تدنددعلد ددتثف سيىل

خ  دددى(ليكددد رلرلفددد تعلدرحددد ل دددملت هيدددهلد  دددتثف سلدرددد لدرفهددد  لد  دددتثف سيىلدرفقيدددت ل)درف
دردددذ ليس دددبل يددده،ل ب رتددد رمليدددستبطلف ددديسلهدددذ لدر تدندددعلب رنتددد نجلدرنه نيدددىلدرتدددملي دددهسلعنهددد ل
درنش طلد  تثف س لدرذ ل ههالدريه،ل إذدلتحق لدرسب ل إنهليعد تلدرد ل  دح بلتلدكلدر تدندعل

،ل قدتلت دعلدردسب تملتقتسلبن دبىلفعيندىلفدرلقيفدىلب عتب س لحق  لرهملبعتلخ مل تع بلدربنكل در
ذركلدردبعضلدرد لدعتبد سلدرعسقدىلبديرلدربندكل  د حبلدر تيعدىلبانهد ل قدسبلدرد لدر ك ردىلفنهد ل
دردد لدرفضدد سبى،ل ب رتدد رمل إنددهليهدد زلدرلتحددتل تعدد بلدرنبددكلبن ددبىلفعينددىلفددرلقيفددىلدر تيعددىل
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 لدرحد  ل دملدر تدندعلد  دتثف سيىل بفبلثلفحتتل له ل ري لبن بىلفرلدرسب لد  تثف سلكفد لهد
،ل إذدل  هسلد  تثف سلعرلخ د نسل دإرل د حبلدر تيعدىلهد لدردذ ليتحفد لدرفخد طسلدرفطلقى

)درهندت ،للت رل رلي قطلح لدربنكل دملدرح د  لعلد ل تعد بلد تدس لبفقتضد لعقدتلدر ك ردى
ذ لدر تدندعل ب رت رملتعتبسلدرع دنتلدرتمليح  لعليه لدربنكلفق ب لدتدستهلرهدل.(59،ص1991

ل.فرلدرح لدرخ رصلرلبنكل)درف  هفير(
،ل تعدتلعفليدىلدرت زيدعلهدذ لفدرلدرفطلقدى ف لدرن علدرث نملفرلدر تدنعل هملدر تدنعلد  تثف سيىل

    دددي الدرعفددد لدرفح  دددبمل دددملدرف دددسملد  دددسفم،لحيدددثل نهددد لتثيدددسلفشدددكلىلفح  دددبيىل
تطبيدد لعسقددىلعقددتلدرفضدد سبىلل تطبيقيددىلفعقددت لننددسد ل ستب طهدد لبعسقدد الهتيددت لن تهددىلعددر

درق نمل  س لبيرلدربنكلففثسلعرلدرف د هفيرلفدرلن حيدىل   دح بلدألفد د ل)درفد تعير(لفدرل
ل.(113صل،5000ن حيىل خسجل)ش هير،

 ي تلزملهذدلدر ضعلتحتيتلدرعسقىلبتسهىل دضدحىل ع تردىلحتد لتدتفكرلدرههد الدرتدمليهفهد ل
ل.(28صل،1994درف  ر ل)علم،للسع يىلف  ر لدرف تثفسيرلفرلفعس ىلحت تلهذ 

 فددرلذرددكليتبدديرلضددس س ل هدد تل تطبيدد لتنندديملفح  ددبمل دضدد لرطس ددملدرعسقددىلدرق نفددىلبدديرل
دربندددكل درف دددتثفسيرل)درفددد تعير(،لحيدددثلتخدددتلطل فددد د لدربندددكلدرخ  دددىلفدددعل فددد د لدرفددد تعيرل

ق دعدتل تتض  سلفع  لرتحقي لدألسب ف،ل درتمليهبل رليخضدعلت زيعهد لرلعتيدتلفدرلدرفبد تشل در
درفننفددىلرحقدد  لكددد لفنهفدد ،لبعدددتلخ ددملدرف ددس   ال درنهقددد الدألخددسجلدرتدددمل دد هفال دددمل
تحقي لد يسدت،ل هملدرنهق الدرفب شس لدرفتعلقىلب رعفلي الدرتف يليىل د  تثف سيىلدرتدملقد ملبهد ل
دربنددكلفثدد لنهقدد الدرنقدد ل درتخددزيرل درس دد ملدرهفسكيددىلدرتددمليتحفلهدد لدرف دد هف رل درف تعدد رل

 فدد لدرنهقدد ال يددسلدرفب شددس لك رنهقدد الد تدسيددىلدرع فددىل هددملفددرلدرنهقدد الدرتددمليتحفلهدد لفعدد  ،ل
درف دد هف رل حددتهمل درتددملتددتخ لضددفرلدرنهقدد الدرتددمليتق ضدد لعنهدد لدربنددكل)لدرف دد هفير(ل
فق بس ليتفث ل ملن يبهلفدرلدرعفد لكفضد سب،لحيدثلتخ دملتلدكلدرح دىل)درفضد سب(لقبد ل

ل.(355،ص5002ض سبىل)ش هير، هسدءلدرت زيعلبيرلطس ملعقتلدرف
 :ومصادرها اإليرادات المتحققة ثانيا: تحديد نو ية

فددرلدرفعلدد مل رل نشددطىلدرف ددسملد  ددسفملتقدد ملعلدد ل  دد  لخلددطل فدد د لدرف دد هفيرلفددعل
درف تعيرل د تثف سه لر  ر لدرطس ير،لعس  لعل لذركلتقتيملدرختف الدرف دس يىلدرفختلهدى،ل

دتدال عف  التنشالفدرلعدت لف د تسلفختلهدىليسهدعلبعضده لدألفسلدرذ ل تجلدر لتحقي ل يسل
در لعن سلدرعف لدرفقتملفرلدربنكلب د طىل تدس لدربنكلدرهنيىل درف ريىل د تدسيى،ل ضد  ىلدرد ل
درهددزءلدرف ددتثفسلفددرلس  لفدد  لدربنددكل ددمل  دد  لدرث بتددىل  لفتتد رددىل درف ددتختفىل ددملت ددييسل

ض  ىلدر لذركلديض ل درهزءلدرسني ملفرلد يدسدتدالدرفتاتيدىلفدرلدنشطىل  عف  لدرف سم،ل د 
د تثف سلدألف د لدرفختلطىل درفقتفىلفرلدرف  هفيرل درف تعير،ل عل لض ءلذركل  رلدألفسل
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يتطلبلتحتيتلحهمل ن عيىل ف  تسلد يسدتدالدرفتحققدىل فدرلردهلحد ل يهد ل درتدملتعد تلدريدهل
ل.(41-42،ص5008)سهب،

ل-: هم(لعت ل ن دعلرإليسدتل1991  ضعل)دألبهم،
ديددددسدتدالدرفحهنددددىلد  ددددتثف سيىلرلبنددددك،ل درتددددملتشددددف ل يددددسدتدالدرفسدبحددددىل درفشدددد سكىل .1

 درفضددد سبىل  يسهددد لفدددرل ددديثلدرتف يددد لدرهددد نز لشدددسع ،ل تعتبدددسلهدددذ لد يدددسدتدالفدددرل
ن يبلدرف  هفيرل درف تعيرل رل ف د لدرطس يرلقتلدختلطالفع ل دمل دبي لتحقيد ل

 .تلكلدرع دنت
درفتاتيدددددىلفدددددرلق دددددملد عتفددددد تدالدرف دددددتنتيىل خط بددددد اللع دندددددتلدرعفليددددد الدرف دددددس يى .5

درضدف ر،ل شددسدءل حهددنلدأل سد لدرف ريددىل تح دي لك ب ن تهدد ل بيعهدد لرح دد بلدرعفددسءل
 يتق ضددد لدرف دددسملعف ردددىلفق بددد لتاتيدددىلهدددذ لدرعفليددد الفدددرلخدددس لعن دددسلدرعفددد ل
درفقددتملفددرلدربنددكلففددثسلعددرل)درف دد هف ر(لت رل  ددح بلدر تدنددعلب عتبدد سل رلتاتيددىل

 .تلكلدرعفلي اليتملفرلخس لعن  سلتع تلفلكيته لهفيعه لرلف  هفير
د يدددددددسدتدالدرف دددددددس يىلدرفتاتيدددددددىلفدددددددرلعفليددددددد التددددددداهيسلدرخدددددددزدنرلدرحتيتيدددددددىل تقدددددددتيمل .3

د  تثف سدال درخبس لدرف ريىل درتسد  الد قت  تيى،ل تع تلهدذ لد يدسدتدالرلف د هفيرل
 .تهمب عتب سل رلفلكيته لتع تل علي لدر لدرف  هفيرل ح

درع دنتلدرن تهىلعرلعفلي الشسدءل بيعلدرعفسالدألهنبيدىل  لدرحد د الدرف دس يىل  ل .4
شدددسدءل بيدددعلدرشددديك الدر دددي حيى،ل هدددذ لدرع دندددتلتعددد تلدرددد لعن دددسلدرعفددد لدرفقدددتملفدددرل

 .درف  هفيرل ب رت رمليك رلرهملدرح ل ملهذ لد يسدتدالت رلدرف تعير

سلفرلد يسدتدالتع تلرلف  هفيرل حتهمل  خسجلتع تل تا ي   لعل لف لتقتمليتبيرل رلهن كلعن  
رلفدد تعيرل حددتهملكفددد ل ددملح ردددىلدر تدنددعلد  دددتثف سيىلدرفقيددت لبعدددتلخ ددملعف ردددىل  ل هددسلدربندددك،ل

تفددىلفنهفدد لب  ضدد  ىلدردد لديددسدتدال خددسجلتعدد تلرلفدد تعيرل درف دد هفيرلب ددببلدخددتسطلدألفدد د لدرفق
 درف دددد هف رلدرنهقدددد الدرفتستبددددىلعلدددد لعفليدددد الح رددددىليتحفدددد لدرف تعدددد رلرس ددددتثف س،ل  ددددملهددددذ لدر

 الدرتددمل لعسقددىلد  ددتثف سل خس دد لرددذركلتعتبددسلدرنهقدد الد تدسيددىلدألخددسجلدرفتستبددىلعلدد لدرعفليدد
عيرلبهدد لعبندد  لعلدد لن دديبلدرف دد هفيرلب عتب سهدد لفق بدد لح ددىلدرعفدد لدرتددمليتق ضدد لعنهدد لترلفدد ل

ل.(354،ص5002دربنكلن يب  لففثس ل ملح تهلكفض سبل)ش هير،

ل بذركليفكرلح سلد يسدتدالدرتملتع تلرلف  هفيرل حتهملك آلتم:

 د يسدتدالدرفتعلقدىلب رخدتف ال درعفليد الدرف دس يىلدرتدمليقد ملبهد لدربندكل  لتتعلد لبداف د ل
 .درف تعير

 د يددددسدتدالدرخ  ددددىلبح ددددصلدألفدددد د لدرتددددمليقددددتفه لدرف دددد هف رل درفختلطددددىلفددددعل فدددد د ل
 . درتف ي لدرف تعيرل ملفه  لد  تثف س
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 ن يبلدرف  هفيرلفق ب لعن سلدرعف لدرذ ليقتف نهلفرلخس لدرعف لكفض سب. 
 :ف لد يسدتدالدرتملتع تلرلف تعيرل درف  هفيرلفع  ل هم  
 .د يسدتدالدرفتعلقىلبت نيه الدر تدنعلد  تثف سيىلدرفقتفىلفرلدرف تعيرل درف  هفير -
شددددتسكىلدرفقفددددىلفددددرل فدددد د لدرفدددد تعيرلد يددددسدتدالدرفتعلقددددىلبدددد رتف يسال درف دددد هف الدرف -

 . درف  هفير

 

 ين المصاريف واإليرادات:مبد  المقابلة ب: 4.0.2

ل(11-11صل،1992د  سفيىلهف :ل)در سحم،لدرف  سمهن كلطسيقت رل حت  بلدألسب فل مل

درطسيقددىلدأل ردد :ليقدد ملدربنددكلبح ددسلهفيددعل يسدتدتددهلفددرلدرعفليدد الد  ددتثف سيىل درخددتف الدرف ددس يىل
،ل تق دددمل درفخ  ددد اسكددد الهددد لهفيدددعلدرف ددد سيملد تدسيدددىل د هد يدددسدتدالدألخدددسج،ل يخ دددملفن ل

رلدربنددكل درف ددتثفسيرلبح ددبلحهددمل فدد درهم،لثددمليخ ددملفددرل سبدد فلدرف ددتثفسيرليدألسبدد فلدر دد  يىلبدد
ل.ح ىلدربنكلكفض سبلفق ب ل تدستهلرعفلي الد  تثف س

عفليدد الد  دتثف سيىلعددرل يدسدتدالدرخددتف الدرف ددس يى،لدرطسيقدىلدرث نيددى:ليقد ملدربنددكلبه د ل يددسدتدالدر
درح  ب الدره سيىلر  ر لدرنبكللبحيثلتع تلديسدتدالدرختف الدرف س يىل ديسدتدالف لتملد تثف س لفر

درف  هفير(،ل فق ب لذركليتحف لدربنكلهفيعلدرف  سيملد تدسيىل د حتي ط الدرق ن نيىل يخ دفه ل)
 الد  تثف سيىل ت زعلبيرلدربندكل درف دتثفسيرلبح دبلحهدمل فد د لكد لفرل سب حه،ل ف ل يسدتدالدرختف

ل.فنهم،ل يخ ملفرلع نتلدرف تثفسيرلح ىلدربنكلكفض سب

،ليستكدزلعلد لملت زيعدهلبديرلدربندكل درف دتثفسير  لشكل رلد هتف مل ملفسحلىلقي  لدردسب لدردذ ل ديت
د  دتثف سدالدرفشدتسكى،ل هدم:لل د حتي ط الدرتمليتقسسلخ فه لفرل يسدتدال  ل سب فلدرفخ   ا

ل(110،صل5010) سبم،

 :فخ   ال    لدرذفمل درتف ي ل د  تثف س:ل تشف لن عير 
 فحتت :لرف دههىلنقصلقيفىل   لفحتتلفخ   ا. 
 ع فدددى:لرف دههدددىلخ ددد س لدأل ددد  لدرتدددمليحتفددد ل رلتندددتجلعدددرلفخددد طسللفخ  ددد ا

 .ح ريىل يسلفحتت 
  ضلف ددتقبلمل ددملدألسبدد فل تحقيدد لتدد دزرلن ددبملدحتيدد طملفعددت لدألسبدد ف:لرف دههددىل  لدنخهدد

 . ملدرت زيع العل لفتجلدرهتسدالدرف ريى

فخ  دددد الدرفتعلقددددىلب   ددددتثف سدالدرذدتيددددىلرلبنددددك،ل د حتي طدددد الدرتملد ددددتبع تليددددعلدددد لذرددددكلل بندددد ء ل
درق ن نيىل درنن فيىل د ختي سيىلدرتملتحتهزلفرل سب فل  ح بلدأل همل ملدربنك،ل دحتي طملفخ طسل
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تثف سلدرذ ليقتطعلفرل سب فل  ح بلح  ب الد  تثف س،ل كذركلفخ   الدهتسكلدأل   لد  
لد  سفيى:لدرف  سمدرث بتى،ل  يف ليلملشك لت ضيحملرلفب رثلدرفقتطعىلقب ل بعتلتحتيتلدرسب ل مل

 0شكل رام 

 ا سالمية المصارفلمبالغ المقتطعة ابل وبعد تحديد الربح في ا
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 (021 ص 6101المصدر: ) ربي 

 

 طرق واوا د و سد توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية:: 4.0.2

تتدداثسلعفليددىلت زيددعلدألسبدد فل ددملدربندد كلد  ددسفيىلبعددت لع دفدد لتحكفهدد لق دعددتل   دد ليعدد تلبعضدده ل
 دبيىلدرفتعد سملعليهد ،ل د رسب لعل لدرق دعتلدرهقهيىل دألخسجلدرد لدأل د  ل درق دعدتلدرف دس يىل درفح 

بشددددك لعدددد مليتدددداثسلبحهددددملدرفدددد  لدرف ددددتثفسل درهتددددس لدرزفنيددددىلدرتددددمليفكثهدددد ،لب  ضدددد  ىلدردددد لدرنددددس مل
 دأل ض علد قت  تيىلدر  نت لفرلحيدثلفعدت النفد لدألنشدطىل ف دت جلدألسبد فلدر د نت ،لهدذدل رفد ل

دضلد  دتثف س،ل إندهليقد ملبخلدطلك رلدربنكلد  سفمل مل ط سلعفلهلكفض سبليتلق لدألفد د لأل دسل
هددذ لدر تدنددعل يقدد ملبت نيههدد ل ددملدأل هددهلدرتف يليددىل د  ددتثف سيىلدرفشددس عىلبفهف عهدد لدرك فدد ،لت رل

لفب رثلفقتطعى

 بعتلتحتيتلدرسب  يتلدرسب تقب لتح

لفخ   ا

 )عبءلعل لدرسب (

 يى    لد تثف سل     لث بتى

لفخ صلد هسكل

ل)تعتي لدرقيفىلدرت تسيىلرأل   (

 

لفخ   الفحتت 

)رفق بلىلدنخه ضلفقتسل
  ملقيفىل   لفحتت(

ىلخ  نسلقتلتنتجلعرلفخ طسلح ريىل يسلفحتت لل)لرفق بلمزصص  ام

) 

لدحتي طي ا

 )د تعف  لرلسب (

 قب لدرت زيع بعتلدرت زيع

احتياطات 
 حقوق ملكية

)رفق بلىل
فتطلب الق ن نيىل

ل  لنن فيى(

 

احتياطي معدل 
لألرباحا

)درفح  نىلعل ل
ف ت جلفعيرل
 فرلدألسب ف(ل

مزاطر احتياطي 
رحف يىل)لا ستثمار

درف تثفسيرلفرل
درخ  نسل
 درف تقبليى(ل



112 
 

ل دتطيعل  لنندد مألندهلفدرلدرن حيدىلدرتطبيقيددىلردرليت ،لدرنندسلدرد لف دت جلت نيددملكد ل تيعدىلعلد لحدد
ت ،ل ضدددسلعدددرلعدددتملهدددت جلفح  دددبملفهفددد لبغلدددالتقتدددهلقيددد  لع دندددتلت نيدددملكددد ل تيعدددىلعلددد لحددد

ل.(354،ص5002د تختدمل ننفىلفح  بيىلفعقت لرتحقي لهذدلدرقي  ل)ش هير،

 :ل(1991)قت س ل ل عيه ر،لفرل هملق دعتلت زيعلدألسب فلف لياتم

    لح ىلدرفض سبىلب رعف : .1
قب لت زيعل  لهزءلفرل سب فلد  تثف سل  نهل بتلفرلتنزي لح ىلدرف سمل)درفض سب(ل

رن بىلدرفتهد لعليهد لف دبق لبديرلدرف دسمل)درف د هفير(ل د دح بلدر تدندع،ل ذركلبح بلد
ل.تدستهلألف د لدرف تعير  لف لتكبت لدربنكلفرلنهق الهسدءل هملفق ب

 تن  بلت زيعلدألسب فلفعلح صلدألف د : .5
يكددد رلت زيدددعلدردددسب ل ددد دءلرلف ددد هفيرل  لدرفددد تعيرلبن دددبىلح دددصلدألفددد د ل ذردددكلبعدددتل

ل.عف ل فخ صلفخ طسلد  تثف سدقتط علح ىلدرفض سبلب ر
     لت زيعلدرسب لبيرلح صلدألف د : .3

تتحف لهفيعلدألف د لدرتملت تح لدرسب ل)س  لدرف  +لدر تدنع(لبن يبلفت   لفرلحيدثل
د عتب سدالدرق ن نيىل د قت  تيىل درف س يىل درتملتتطلبلتعطي لهدزءلفدرلدألفد د لبدت رل

ىلفتطلبدد الدر ددحبل فتطلبدد الد حتيدد طملد ددتثف سلفددرلحيددثلدر ددي رىلدرفحتهددز لرف دههدد
ل.د رزدفملرتجلدربنكلدرفسكز ،ل  لت رلدعتب سلرلفقتدسلدرهعلملدرفحتهزلفرلك لفنهف 

ضددس س لتحتيددتل ت ددنيملعن  ددسلدرح دد ب ال درنهقدد الدرتددملتتعلدد لب رعفليدد الد  ددتثف سيىل .4
،ل درعفليدد ال درتف يليددىلدرفشددتسكىل درفف رددىلفددرلطس ددملعقددتلدرفضدد سبىل)دربنددكل درفدد تعير(

ل،5002)شدددددد هير،ل:دألخددددددسجلدرفتعلقددددددىلبعن ددددددسلدرعفدددددد لدرددددددذ ليقتفددددددهلدرف دددددد هف رلفثدددددد 
 (ل351ل-352ص
 درنهق الدرفب شس لدرفستبطىلب رعفلي الدرتف يليىل د  تثف سيىلدرتملدختلطال يهل ف د ل

 .درف تعيرلفعلدرف  هفيرل يتحفله لدرف تعيرل درف  هفير
 رفب شددس لدرتددملتكبددته لدربنددكلرفف س ددىلنشدد طهل ددملدرنهقدد الد تدسيددىل درعف فيددىل يددسلد

ربندكلدتحفله لدرف د هفيرل حدتهملب عتب سهد لتتعلد لبتنهيدذلدرخدتف الدرتدمليقد ملبهد ل
 درتددددملتددددتخ لضددددفرلدرنهقدددد الدرتددددمليتق ضدددد لدربنددددكلعنهدددد لن دددديب  لفددددرلدألسبدددد فل

 .)كفض سب(
 

 (ل351-352،صل5002)ش هير،:من  هم  سد توزيع األرباح ما يلي 
 نهقدد الدرفت  عددىلألعضدد ءلفهلدد لد تدس لفددرلدخت دد صلدرف دد هفيرلتا ي دد  لعلدد لتعتبددسلدر

عسقددىلدر ك رددىلدرق نفددىلبدديرلدربنددكل)درف كدد (ل فهلدد لد تدس ل)در كيدد (لحيددثليقددعلعلدد لعدد ن ل
د تدس ل فد ملدرف دد هفيرلف دا ريىلدرسق بددىل د شدسدملعلدد لدرنشد طلدرف ددس م،ل ضدس لعلدد ل رل
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رعن دسلدرعفد لدردذ ليقتفدهلدرف د هف رل ي كلد رل يدهلد تدس ،لهذ لدرنهقدىلهدملدفتدتدتلطبيعدمل
 .فف ليعنملتحفلهملبك  ىلدرنهق الدرفتستبىلعليه

 فك  دددا لهيندددىلدرسق بدددىلدرشدددسعيى،ل هدددمل يضددد  لفدددرلدرنهقددد الدرتدددملتخضدددعلرعسقدددىلدر ك ردددىلبددديرل
 لدرف دد هفيرل درهينددىلدرفددذك س ل ددملد ضددطسعلب دهب تهدد ل ف ددا ري ته لدرشددسعيىلرضددبطل عفدد 

دربنكلفف ليعتبسلدفتتدتد لرعن سلدرعف لدرذ ليقتفهلدرف د هف ر،ل ب رتد رمليتحفلد رلدرتكد ريمل
 .درفتستبىلعليه

 درفبدد رثلدرف زعددىلفددرلدألسبدد فلعلدد لدرعدد فليرل درق نفددىلعلدد ل  دد  لدرتسدضددملبدديرلدرف دد هفيرل
ل درعد فليرل هددملفستبطدىلبعن ددسلدرعفد لدرددذ ليخددتصلبدهلدرف دد هف رل يتق ضد رلعنددهلع نددتد ل

 .)ن بىلدرفض سبى(
 خ  نسلدرفخ ره ال د هف  ل درتق يسلدرذ لتقعلبدهلد تدس ل) كيد لدرف د هفير(ل ب رتد رمل دإرل

 .نتيهىلهذ لدرفخ ره التقعلعل لع ت لدرف  هفيرل يتحفل رلتك ريهه 
 د حتي طدد الدرق ن نيددىل  قدد لرلنندد ملدأل   ددملرلبنددكل  لبف هددبلدرقدد ن رل  لد ددتن تدلدردد لقددسدسل

ف د قدددىلدرهيندددىلدرع فدددىلرلف ددد هفيرل هدددملتتعلددد لبددد رفسكزلدرفددد رملرلبندددكل ب رتددد رمل هدددملدتدس ل ل
 .هفيرل تحتهزلر  رحهمل تعتبسلعبن لعل ل سب حهم ففل كىلرلف 

 د حتي ط الفعت لدألسب ف،ل دحتي طملفخ طسلد  تثف سل هف ل  ق لرف لتملتعسيههف لفرلقب ل
رلدحتي طملإ،ل (11 ملفعي سلسقمل)ل د  سفيىهينىلدرفح  بىل درفسدهعىلرلفا   الدرف ريىل

فعدددت لدألسبددد فلي دددتقطعلفدددرلتخددد ل فددد د لدرفضددد سبىل)  لفدددرلدألسبددد ف(لقبددد لت زيعهددد لبددديرل
،ل ف لدحتي طملفخد طسلد  دتثف سل يدتملتهنيبدهلفدرلهفيرل   ح بلدر تدنعلد  تثف سيىدرف  

غسضلدرحف يدىلفدرل سب فل  ح بلح  ب الد  تثف سلبعتلدقتط علن يبلدرفض سبل ذركلر
 درخ  س لدرف تقبليىلأل ح بلح  ب الد  تثف س.

 فدد لفخ  دد الخ  ددىل  لع فددىل كدد لفنهدد ليددستبطلبف هدد تدال درفخ  دد ال هددملن عدد رل
درذفمل درتف ي ل د  تثف سلدذدلك رلفشك ك ل ملتح يله ل  لنق القيفته ل قتلعس الهيندىل

 لدرفخ  دددد البفدددد ليلددددم:ل)هينددددىلدرفح  ددددبىل درفسدهعددددىلرلفا  دددد الدرف ريددددىل د  ددددسفيىلهددددذ
 (1991درفح  بىل درفسدهعىلرلفا   الدرف ريىلد  سفيى،

رفق بلددىلدنخهدد ضلفقددتسل ددملقيفددىلف هدد تللفخ ددصلدرخدد ص:لهدد لدرفبلددثلدرددذ ليددتملتهنيبددهدر
ملهدذ لدرف هد تدالب رقيفدىلدرنقتيدىلدرفت قدعلي ذردكلرتقد لل،فحتتل  دءلك رل دملف هد تدالدردذفم

ملهددذ لدرف هدد تدالب رتكلهددىل  ليدرتف يدد ل د  ددتثف سل ذرددكلرتقدد للتح دديله ،ل مل ددملف هدد تدا
ل.درقيفىلدرنقتيىلدرفت قعلتحقيقه ل يهف ل ق 

بددهلرفق بلددىلخ دد س لف هدد تدالدرددذفمل درتف يدد ليفد لدرفخ ددصلدرعدد مل هدد لدرفبلددثلدرددذ ليددتملتهن 
ل يفثدد لدرفبلددثلدرفهنددبل.فخدد طسلف ريددىل يددسلفحددتت لتنددتجلعددريحتفدد ل رلدرتددمل د  ددتثف سل
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خ دد س لدرفقددتس لدرتددملتدداثسالبهدد لهددذ لدرف هدد تدالنتيهددىلألحددتدثل قعددال ددملتدد سي لدرفع رهددىلر
ل.ق نفىلدرفسكزلدرف رم،ل ري الدرخ  س لدرفقتس لدرتملتنتجلعرلدحتدثلف تقبليى

ملدرفع رهددىلدرفح  ددبيىلركدد لفددرلدرفخ ددصلدرخدد صل درفخ ددصلدرعدد ملبتحفيدد لدرقيفددىلت تدد
درف ريدىلرل  د  لدرد لدرس ديتلدرف دتهتمل دملح د بلكد للعل لق نفىلدردتخ ل دملنه يدىلدرهتدس 

ل.فنهف 
 عليددهل دد رلدرفخ  دد التخ ددملفددرلدرددتخ لقبدد لت زيددعلدألسبدد فلبدديرلدرف دد هفيرل   ددح بل

 ل عب ءل  لخ  نسلفقتس لن تهدىلعدرلت نيدملدألفد د لدرفقتفدىلثدر تدنعلد  تثف سيى،لألنه لتف
رلدرهد نضلفدرلهدذ لدرفخ  د اليعد تلفرلدرف  هفيرل درف تعيرلعلد لدر د دء،ل ب رتد رمل دإ

ل.عل لدرف  هفيرل درف تعيرلفع 
ل
 ريقة األ داد المصرفية )النُّمور(:استزدام ط: 4.0.3

د  دتثف سل درد زرليتملت زيدعل د  ملع دندتلد  دتثف سدالعلد ل ند الدرف دتثفسيرلبح دبلفدت ل
فددعلملي ددتثفسه لف ددتثفسيرلبفقددتدسلدألفدد د لدرتدد،ل ي عتبددسلدربنددكلفددرل ندد الدردرن ددبملركدد ل نددى

،ليتحفدددد ل  ددددح بلدرح دددد ب ال  ددددملحدددد  لدرخ دددد س ل، فدددد د ل  ددددح بلح دددد ب الد  ددددتثف س
 رلدربنددكلقددتلخ ددسل،ل يكدد دد  ملخ دد نسلد  ددتثف سدال رل هددتالد  ددتثف سيىلبن دديبهمل ددم

ه دده ل دددمل يدددتملت زيددعلدرخ ددد س لعلدد ل نددد الدرف ددتثفسيرلبطسيقدددىلدألعددتدتلدرف دددس يىلنل،ههددت 
لبح دبل،لثملبيرلح  ب تهملدرشخ يىلرك ل نىلف تقلت زيعلع نتلد  تثف سدا ىلعل لحت لك ٌّ

ل.(ل111صلل،5010ل،س يت ل) سبم
ل
 :لمصارف و صحاب حسابات ا ستثمارمثال تطبيقي  لى توزيع األرباح بين ا: 4.0.3
ل(331-331،لصل5002)ش هير،لل

دربنددددكلي ضدددد لهددددذدلدرفثدددد  لت زيددددعلدألسبدددد فلدرفتحققددددىلفددددرلعفليدددد الد ددددتثف سيىلفف رددددىلفددددرل
ل،نعلدرفطلقى،ل   ح بلدر تدف  هفير(ل   ح بلدر تدنعلدرفقيت )در

لم31/15/5014 يف ليلملدربي ن ال دألسق ملد دتخسهالفدرل دهسال حدتلدرف د سملبتد سي ل
ل.)د تسدضمل(

ل.)لدرقيفىلب ألرملت  س(:فسحنى
 -: س ت لح  ب الدر تدنعلدرفطلقى -1
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ل12000لللح  ب اله سيىل)لتحالدرطلبل(للللللللللللللل
ل202000ح  ب ال تدنعلط يلىلدأله للللللللللللللللللللل
ل102000ح  ب ال تدنعلرفت ل نىلللللللللللللللللللللللللل

ل502000شه سلللللللللللللللللللللل1ح  ب ال تدنعلرفت ل
ل22000ح  ب ال تدنعلدرت  يسلللللللللللللللللللللللللللل

 -: س ت لح  ب الدر تدنعلدرفقيت  -5
لل302000للللللللللللللللللبلدر تدنعلدرفقيت لرتف ي ل نش ءلفتس ىلللل  ح 

نش ءلف تشه ل ل402000للللللللللللللللللللل  ح بل تدنعلفقيت لرتههيزل د 
ل202000للللزف الف نعلتعبنىلفي  لفعتنيى  ح بل تدنعلفقيت لرتف ي لف ت

 :حق  لدرف  هفير -3
لل1002000لللللللللللللللللللللللس  لدرف  لللللللللللللللللللللللللللللللل

ل102000لدحتي طملق ن نمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 -: س ت لد  تثف سدال درت نيه الدرع فىلرألف د  -4

ل102000هس للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  سد لف ريىلرغسضلدرفت 
ل102000لللللللللللللللللللللللللللللللللفسدبح الللللللللللللللللللللللل

ل402000لللللللللللللللللللللللللللللللفض سب اللللللللللللللللللللللللل
ل302000للللللللللللللللللللللللللللللللللفش سك الللللللللللللللللللللل

ل202000لللللللشسك الللللللللللللللللللللللللف  هف ال ملسا  ل ف د 
  تثف سدال درتف يسالدرفقيت :ح  ب الد  س ت ل -2

ل202000 نش ءلفتس ىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفشس علتف ي 
ل1002000لللللللللللللللللللللللللللللللفشس عل نش ءل تههيزلف تشه للللل

ل202000للللللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللللللللث بتىدرف ه تدالدر
 -:ن بلدرتشغي لدرت ريىلدرفطلقىدر تدنعلد  تثف سيىللتطب لعل لح  ب ا -1

ل%100للللللللللللللللللللللللللللللللللللدر تدنعلط يلىلدأله لللللللللللل
ل%90لللللللللللللللللللدر تدنعلرفت لع مللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل%10لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشه سللللللللل1در تدنعلرفت ل
ل%20لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تدنعلدرت  يسللللللللللللل
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ل%ل40لللللللللللللللله سيىل(للللللللللللللللللللللدر تدنعلتحالدرطلبلل)
 1000للللللللللللللللللل شس ل د  تثف سيىللللللللللللتبلثلدرنهق الدرفب -1
 10لللللللللللللللللللللللللللللفك  ا ل عض ءلفهل لد تدس لللللللللل -8
 30فك  ا ل عض ءلهينىلدرسق بىلدرشسعيىل تققملدرح  ب الللللللللللللللل -9

 5000درنهق الد تدسيىل درعف فيىلرلف سمللللللللللللللللللللللللللللل -10
-در تدنعلدرع فىل)درفطلقىل(ل ف دست لدرذدتيدى: يسدتدالدرف سملعرلتشغي لح  ب ال -11

درفتدد هس لل،4000ف دد هف الل،5000فشدد سك الل،4000 سب الفضددل،1000فسدبحدد ال
 .2000 ملدأل سد لدرف ريىل

 -:تبلثل يسدتدالدرختف الدرف س يىل درعفلي الدألخسج -15
عف  الف س يىل ختف الل،400دعتف تدالف تنتيىلل،200عف  الخط ب الدرضف رل

 .300رل يسدتدالتاهيسلفع تل،300عفلي الدر سملدألهنبمل درح د الل،500 خسجل
 1000تقسسلتك يرلفخ صلهب طل  سد لف ريىلبقيفىلللللللللللللللللللل -13
علفدددد لبدددد رلفهفددددعلل،%ل ددددن ي لب رق ددددطلدرث بددددا10ت ددددتهلكلدأل دددد  لدرث بتددددىلب دقددددعل -14

 2000د هسكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
يتلدرفسدبحدددد ال%لفددددرلس دددد5قددددعلتقددددسسلتكدددد يرلفخ ددددصلتيدددد رلفشددددك كل يهدددد لب د -12

 .ب ا درفض سل
%لركد ل10 دحتيد طملفخد طسلد دتثف سلب دقدعلتقسسلتك يرلدحتي طملفعدت لدألسبد فل -11

 .فنهف 
 -:بلثل   مل يسدتدالفش سيعلد  تثف سلدرفقيت لك آلتم -11
 2000فشس عل نش ءلدرفتس ىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -
 102000لللللللللللللللللللللللللللللللفشس عل نش ءل تههيزلدرف تشه لللللل -
%لفددددرل سبدددد فلح دددد ب ال50تحت ددددبلح ددددىلدربنددددكلفق بدددد لعفلددددهلكفضدددد سبلب دقددددعل -18

 .د  تثف س
ل--:درح 

 :عفليىلت زيعلدألسب فلبيرلدرف سمل   ح بلح  ب الد  تثف سلدرفقيت  (1)
 -:فشس علتف ي ل نش ءلفتس ى-ل 

 2000   ملد يسدتدالدرفتحققىل ل -
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د  ددددددددددددددددددددددددددددددددتثف سلدرفقيددددددددددددددددددددددددددددددددت لن دددددددددددددددددددددددددددددددديبل  ددددددددددددددددددددددددددددددددح بلح دددددددددددددددددددددددددددددددد ب ال -
2000*(302000/202000) 3000 

 100% 50*3000يخ ملفنهلن يبلدرف سملكفض سبل -
 درفقيت لل   ملد يسدتلدرف تح لأل ح بلح  ب الد  تثف س -

 5400 100-3000لللل
ن دددددددددددددددديبلدرف ددددددددددددددددسملفق بدددددددددددددددد لح ددددددددددددددددىلدرفدددددددددددددددد  ل)ب ددددددددددددددددهتهلففدددددددددددددددد  ل(ل -

2000*(502000/2000) 5000 
 

نش ءلف تشه ل-لب  :فشس علتههيزل د 
 102000د يسدتدالدرفتحققىل لل   م -
ن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديبل  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح بلح دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب الد  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتثف سل -

102000*(402000/1002000) 4000 
 800% ل50*4000يخ ملن يبلدرف سملكفض سبل -
 3500 800-4000   ملد يسدتلدرف تح لأل ح بلح  ب الد  تثف سل -
 ن يبلدرف سملفق ب لح ىلدرف  ل)ب هتهلفف  ل(ل ل -
ل1000 (ل102000/1002000)*102000

ل
 :درفطلقىلد  تثف ست زيعلدألسب فلبيرلدربنكل   ح بلح  ب ال (5)

  يسدتدالدرفش سيعلد  تثف سيىلدرفقيت ل)ح ىلدربنكلب هتهلفف  (.ل 
 5000فشس علتف ي ل نش ءلفتس ىللللللللللللللللللللللللللللللل -
نش ءلدرف تشه للللللللللللللللللللللللللل -  1000فشس علتههيزل د 

ل8000للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد هف رملللللللللل
  يسدتدالدرعفلي الدرف س يىلد  تثف سيىل.لب

 1000لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفسدبح ال -
 4000للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفض سب ال -
 5000لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفش سك اللل -
 4000للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللف  هف الللل -
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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل2000للللللللللللللسد لدرف ريىللللللللللللللللللللدرفت هس ل ملدأل ل -
ل000251لد هف رملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 592000فهف علد يسدتدالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ليخ ملفنه لدرنهق الدرفتعلقىلب   تثف سداللللللللل

 102000نهق الفختلهىلفب شس لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -
 1000فخ صلهب طل  سد لف ريىلللللللللللللللللللللللللللللللللل -
 5500%(لللللللللللللللل5*0002110فخ صلتي رلفشك كل يه ) -

لل12800   ملدألسب فلدرق بلىلرلت زيعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 1280% ل10*122800دحتي طملفعت لدألسب فل ل -
 ل1280-122800دألسبددددددد فلدرق بلدددددددىلرلت زيدددددددعلبددددددديرلدرف ددددددد هفيرل درفددددددد تعيرل -

142550 
 ىل ملد  تثف سفهف علدألف د لدرفش سك.ل 

) دد  ملدأل دد  لل- فدد د لدرف دد هفيرل ل)س  لدرفدد  ل+لد حتيدد طملدرقدد ن نمل( -
 درف تثفس ل(

ل102000لل(للل للل102000-202000)-(102000+1002000 ل)
ل5800%لللللللللللللللل لللللللل40*1000ح  ب اله سيىل -
 202000للل%لللللللل للللل100*202000 تدنعلط يلىلدأله ل -
 242000لللل%لللللللللللللل للل90*102000 ل نىل تدنعلرفت -
 142000لللللل%لللللللللل ل10*502000شه سل1 تدنعلرفت ل -
 5200%للللللللللللللللللل للللللللل20*2000 تدنعلت  يسل -

ل3002193 هف رملدألف د لدرفش سكىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل0.013214 1932300÷142550 عليهل إرلفعت لدرت زيعل ل

درفطلقددىلقبدد لدقتطدد علح ددىلدرفضدد سبل ل هفدد رمللدرح دد ب ان دديبل  ددح بل -
 در تدنعلد  تثف سيىلدرفشغلىل*لدرفعت ل 

للل8812 لللللللللللللللللللللللللللللللللل0.013214*1502200
 لل1113% ل50*8812ن يبلدربنكلكفض سبلفق ب لح ىلدرعف ل ل -
 109% لل10(*1113-8812 ل) س(لدحتي طمل)فخ صلفخ طسلد  تثف -
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 1383( للل109+1113)-8812درن يبلدرفتبقملأل ح بلدر تدنعل  -
 0.025911 1502200÷1383فعت لدرت زيعلعل ل  ح بلدر تدنعل لل -

بتطبيدددد لهددددذدلدرفعددددت لعلدددد ل س ددددت لح دددد ب ال  ددددح بلدر تدنددددعليكدددد رلن دددديبلكدددد لفنهدددد ل
ل-:ك آلتم

 5149لللل 0.025911*202000ح  ب ال تدنعلط يلىلدأله ل -
 5810 لللللللل0.025911*242000ح  ب الدر تدنعلدر ن يىل -
 145 لل0.025911*142000ح  ب الدر تدنعلدرن مل ن يىل -
 135 لللللللللللللل ل911250.0*لل5200ح  ب الدرت  يسل -

ل1383 للللللللللللللللللللللللللللل1502200فهف علدرح  ب ال
ل-:يعه لك آلتم عليهلتك رل سب فلد  تثف سدالقتلتملت زل

 1383ن يبل  ح بلح  ب الدر تدنعللللللللللللللللللللللللل -
ل1113ن يبلدرف سمل)درف  هفيرل(لفق ب لعفلهلكفض سبلللل -
 109دحتي طملفخ طسلد  تثف سلللللللللللللللللللللللللللللل -
 2322ن يبلدرف سمل)لدرف  هفيرل(لكفف ريرلللللللللللللللل -

ل550214(لللللللللللللللللللللل013214.0*800215)لد هف رم
 -:دألسب فلدرق بلىلرلت زيعلعل لدرف  هفير (3)

 -:ن يبلدربنكلكفض سبلأل ح بلدرح  ب الدرفقيت  -
 100لللللللللللللللللللللفشس عل نش ءلفتس ىلللللللللللللللللللللللللل -
نش ءلف تشه للللللللللللللللللللللللل -  800لللللللللللللفشس علتههيزل د 
ف دددد هفيرلفق بدددد لعفدددد لدرف ددددسملكفضدددد سبلأل ددددح بلدرح دددد ب الن دددديبلدر -

 1113للللللللللللللللللدرفطلقىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 2322لن يبلدرف  هفيرل)ح ىلدرف سملفرل سب فلد  تثف سدالدرفطلقىل( -
 1100 يسدتدالدرختف الدرف س يىلدرف تحقىلرلف  هفيرللللللللللللللللللللل -
 558210رملد يسدتدالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل هف  -

ل-:يخ ملفنه لدرنهق الد تدسيىل درعف فيىل درف  سيملدألخسج
 5000نهق ال تدسيىل عف فيىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -
 10للللللنهق الفهل لد تدس لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -
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 30نهق الهينىلدرسق بىلدرشسعيىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -
 2000ق طل هسكلدأل   لدرث بتىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -

ل3158   ملدرفبلثلدرق ب لرلت زيعلعل لدرف  هفيرلللللللللللللللللللللللللللل
ل
 اإلسالمية المصارفرباح في البدائل المتاحة لتوزيع األ : 4.0.01

 حت دد بلدألسبدد فل ت زيعهدد لبدديرلدرف دد هفيرلل  لدربددتدن لدرعتيددتلفددرلدرخيدد سدالدرفت حددىلهندد ك
) تدس لل هدم:لدرتمليت  سل رلتتحق ل يه لدرعتدرىلبيرلدرف  هفيرل درف دتثفسير ل درف تثفسيرل

لل.(1-1صل،5000بنكلدرتض فرلد  سفم،ل درهت جل دربح ث،
:ل رلتشدددتسكلكددد لدرح ددد ب الب  ضددد  ىلدرددد لسد لدرفددد  ل دددملكددد لدألسبددد فلدرتدددمللالب   ديل األو

ح  لعليه لدربنكلبن دبىلحهفهد لفدرلدرح د ب الدركليدى،لبعدتلخ دملد حتيد طملدردذ ليق بد ل
شددددتسكلهددددذ لدرف دددد تسل دددد دءلك نددددالح دددد ب التالدربنددددكلدرفسكددددز ل  لدرف ددددح ب ا،ل فتطلبدددد 

بددد فلدربندددكلفدددرلسلد لكددد لفنهددد ل دددملكددد ل  لد دددتثف سل  له سيدددىل  لس  دددف ريى،لبح دددبلحهدددمل فددد
ل. يسدتدالد  تثف سل درعفلىلدألهنبيىل درختف الدرف س يى

ه سيدىلأل دح بلدأل دهمل ملهذ لدرح رىلتكد رل سبد فلح دىلس  لدرفد  ل ح دىلدرح د ب الدر
يتحفدد ل ددملدرفق بدد لفددرل سبدد فلح دد ب الد  ددتثف سل لل ردد لن دديبلدربنددكلكفضدد سبب  ضدد  ىل

ل. تدسيىل درزك  ل درضسدنب،ل  لتشتسكلح  ب الد  تثف سل ملذركدربنكلك لدرف  سيملد
س  لدرف  لدرفتبقمل)بعتلد تبع تلدأل   لدرث بتى(لفدعلكد لفرل:ل رليشتسكلك لالبديل الثاني

ح  ب الد  تثف سل)بعتلخ ملدحتيد طملدر دي رى(ل دمل يدسدتدالدرعفليد الد  دتثف سيىلبن دبىل
 رليكدد رلرلبنددكل يددسدتدالدرعفددسالدألهنبيددىل درخددتف الكدد لفنهدد لدردد لحهددملد  ددتثف س،لعلدد ل

درف ددس يى،ل  لتتحفدد لح دد ب الد  ددتثف سلدرف دد سيملد تدسيددىل  ل يسهدد ،لألرلدأل دد ل ددمل
دربنكلدرليبت ل ملد تثف سلفد لعندت لفدرلس  لدرفد  لثدمليضديملدريدهلبعدتلذردكلفدرلدرح د ب ال

ل.درف س يى
  دتثف سيىلبحهفهد لفدرل هفد رملد  دتثف س،ليقضدملب شدتسدكلكد لدرح د ب الدلالبديل الثالث:

 يكفد لدربد قملفددرلس  دف  لدربنددكل تشدتسكلهدذ لدرح دد ب ال دمل يددسدتدالدرعفليد الد  ددتثف سيىل
ل. درعفسالدألهنبيى

هدد لدرخيدد سلدر دد ب لذدتددهلعلدد ل رل لتشددتسكلح دد ب الد  ددتثف سل ددمل يددسدتداللالب  ديل الراب  ع:
ل.درعفسالدألهنبيى
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ملبت زيدددعلح دددىلدرح ددد ب الدره سيدددىلفدددرلدألسبددد فلعلددد لس  لدرفددد  ل:ليقضدددالب   ديل الز   امد
 ح  ب الد  تثف سلبن بىلك لفنهفد ،ل هند ليهتدسضل رلحهدملد  دتثف سليزيدتلعدرلح د ب ال
د  دددتثف سل س  لدرفددد  ،لبحيدددثليددد زعلع ندددتلدرح ددد ب الدره سيدددىلعلددد لس  لدرفددد  ل ح ددد ب ال

ل.د  تثف س
ىلكدددد لفددددرلدرف دددد هفيرل درف ددددتثفسير،لف عددددتدل  ددددملهددددذ لدرح رددددىليتحفدددد لدرف دددد سيملد تدسيدددد

ل.ف  سيملدرهفعيىلدرع فىل فك  آال عض ءلفهل لد تدس 
ل

ل:األرباح توزيع ملية المشاكل التي تواجه : 4.0.00
 ددددملدرف دددد سملهندددد كلعددددت لف دددد ن لتحتدددد  ل ردددد ل عدددد ت لدرننددددسل ددددملعفليددددىلت زيددددعلدألسبدددد فل

 (150-119،لص1998)قحم،: همد  سفيىل
  ددسفيىلفددرليعتبددسلهفيددعلدرنهقدد الد تدسيددىل دد دءلفدد ليتعلدد لفنهدد لفددرلدرف دد سملد 

لهبكلهدددىلد تدس ل درفح  دددبىل درنهقددد الدرع فدددىلدرفتعلقدددىلبددداههز لدرف دددسمل  ق ددد فهل فب نيدددد
 ف ددتهلك تهل فددسدليقددعلعلدد لعدد ت لدرفضدد سبل  لعسقددىلرددسبلدرفدد  لبدده،لكفدد ليهعدد لدربنددكل

تلديسدتدالد  تثف سل ملح  بلخد ص،لد  سفملد ستنمل يعفتلدربنكلد  سفملدر لقي
تنز لفنه لدرنهق الدرفب شس لدرفتعلقىلبعفليىلد  تثف سلنه ده ل قدط،ل تد زعلعلد لد دح بل
درفددد  )ل فنهددد لدرفددد  لدرخددد صلرلبندددكلففددد ليدددتخ لضدددفرلدألفددد د لدرف دددتثفس (ل درفضددد سبل

ح  دبىلح بلدرن بىلدرفته لعليه ل بذركل ليتحف لح  بللد  تثف سل ي لفدرلنهقد الدرف
 . د تدس ل   نسلدرنهق الدرع فىلرلف سم

 فرلدرف  سملد  سفيىلفرليعتبسل رلد ح بلدر تدنعلد  تثف سيىليشد سك رل دمل
تحف لدرنهق الد تدسيدىل درفح  دبيىلدرع فدىلفد لعدتدلنهقد الفهلد لد تدس ،لكفد ليهعد ل

رنهقد البيالدرتف ي لدركد يتم،ل ذردكلعلد لدعتبد سل رلدألعفد  لدرتدمل دس العليهد لد
د تدسيدددددىل درفح  دددددبيىلهدددددملفدددددرلدألعفددددد  لدرتدددددمليقتضددددديه لد  دددددتثف سل ففددددد ليحددددد ل

ل.رلفض سبل رلي تاهسلره لفرلف  لدرفض سبى
ل. تنهسلهذ لدرنقطىل ههيرلرلفح  بىل ملدرف  سملد  سفيىلح  لت زيعلدألسب ف

 ل  لن بلدرفشد سكىل يطب لبعضلدرف  سملد  سفيىلف لي ف لبفعت لد  تثف س،
ه لفرل ليطبقهل يق ملهذدلدرفبت لعل ل    ل رلدرف سمليضطسل)لهبسدلبحكمل فن

درقدد ن ر،ل  لدختيدد سدلبحكددملدرتهسبددى(لرسحتهدد نلبن ددبىلفعينددىلفددرلدر تدنددعلد  ددتثف سيىل
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علدد لشددك لدحتيدد طملنقددت لرف دههددىلطلبدد ال ددحبلدألفدد د ،ل تختلددملهددذ لح ددبل
%ل در تيعدىل10تثفسلفنهد لشس طلدرفض سبى،ل  ر تيعىل ملح د بلد تخد سلفدثسلي د

 بددا،ل ددنىل%،ل در تيعددىلألهدد لث80ي ددتثفسلفنهدد للرإلشددع س ددملدرح دد بلدرخ ضددعل
 قددتليفكددرلدعتبدد سلد حتيدد طملدرنقددت لدرفتددس كلخ سهدد ل،ل%90فددثس ،لي ددتثفسلفنهدد ل

عدددرلدطددد سلد  دددتثف سلبفث بدددىل تيعدددىلف دددس يىلتخدددس لعلددد لد ددد  لدرقدددسضل تكددد رل
 .قسضل درفض سبىلره دزلك لفنهف لب نهسدت فضف نىلرلف تعل يه زلدرهفعلبيرلدر

 لتنهسل ملدر تدنعلدره سيدىلحتد لل،(ل رلهن كل شك ريىلشسعيى1998 يسجل)قحم،
دتصل%،ل فد ل تدندعلد  دتثف سل ي ل40 ر لك رلد حتيد طملدرنقدت ل يهد لفدثسلبقيفدىل   زلهص

 كيددملتشدد سكل ددملدخددذل سبدد فلرددملتشدد سكل يهدد ،ل دنفدد لبقيددالل،%30عددرلد  ددتثف سل
%لفرل10%لفرلدرح  ب الدرخ ضعىلرإلشع سل 50ه ز لعرلد  تثف س،ل كذدلفح

در تيعددىلدرث بتددىلدألهدد ،ل هددذدليحتدد  لدردد لدعدد ت لدرننددسلفددرلدرف دد سملدرتددملتطبدد ل
كيدملتاخدذل فد د ل يدسل)حد لهدذ لد شدك ريىل لفعت لد  دتثف سلفدرلدرن حيدىلدرشدسعيىل

لفشددددكلىهددددذ لدر لتطبقددددهل درف دددد سملدرتددددملل فدددد ل(ف ددددتثفس ل سب حدددد  لرددددملتشدددد سكل يهدددد ؟
ل.عنته ل يسلف ه ت لدرشسعيى

 رن ددبلدرتددمليح دد لعليهدد لل،درهددس  ل ددملدرت زيددعلبدديرلد ددح بلدأل ددهمل درفدد تعير  
ي د لدرد ل سقد ملكبيدس ،لل-ل،درف تع رلتق لكثيسدلعف ليح  لعليهل  ح بلدأل دهم

%ل هكددذدل ددملكدد لعدد ملن ددبىل8%،122%،ل1_لبدد ل هددذدلدرتق دديملدرستيددبلرألسبدد فل
بددىلففدد لت زعددهلدرف دد سملدرسب يددى،لبدد ل عفددتالبعددضلدرف دد سملد  ددسفيىلدردد لقسي

 ذركلرلتخهيملفدرلحدت لل،دعط ءلدرف تعيرلعل ل بي لدرتبسعلفرلح ىلدرف  هفير
  لرس ددعلن ددبلت زيدعلدألسبدد فلرلفدد تعيرلري دد لدرد لن ددبلدرت زيددعل ددملل،هدذ لدرهددس  

سضددد ءلرلفددد تعيرل س بدددىل دددملعدددتملدهتدددزد زلثقدددتهملب رف دددسملدرف ددد سملدرسب يدددى،ل د 
بح بلزعملدرق نفيرلعل لدرف سملد  سفم،لفف ل يسلدرقيملدرتمليهدبلدرلت د تل

 ل درخ د س ،لففد ل حدتثلب ملدرف سملد  سفملفرل رل ف د لدرف تعلخ ضدعىلرلدسل
 .قلبلكثيسلفرلدرفع ييسلدرتمليهبل رلت  ت

  بل فدددد د ل رلدرتطبيدددد لدرعفلددددملرننسيددددىلخلددددطل فدددد د لدرفدددد تعيرلد  ددددتثف سيىل)ل سبدددد
درفضدد سبى(لبعضدده لفددعلبعددضل فددرلفدد  لدرفضدد سبل)لد ددح بلدأل ددهم(ل تجلدردد ل
دألخددذلدرعفلددملبفبددت لدرتنضدديضلدرحكفددملبددت لفددرلدرتنضدديضلدرحقيقددملرلفشددس ع ال



113 
 

 هدددذدل دددملدر دقدددعليدددسجلدركثيدددس رل رلذردددكل لبدددتلفنددده،ل  رلدرتنضددديضلدرحكفدددملفدددرل
فتانيددى،ل بخ  ددىل نددهلدنتشددسلدرف دد ن لدرتددملتحتدد  لدردد لفزيددتلفددرلدرتسد ددىلدرشددسعيىلدر

 ددملدر دقددعلدرعفلددملفددعلنهدد سلدرشددسك الدرف دد هفى،ل  رلدألسبدد فلدرتددملتدد زعلتعتبدددسل
 .نه نيى

 رلخلددطل فدد د لدرفدد تعيرلفددعل فدد د لدرفضدد سبل)  ددح بلدأل ددهم(ل تجلعفليدد  لدردد ل 
سمل تعدتتلفعد ييسلدعتبد سلفعدت لد  دتثف سلدرفدذك س ل د بق  ،ل قدتلفيدزالبعدضلدرف دد

،ل هعلدالفعدت لد  دتثف سلرل تيعدىليرلدر تدنعلد  تثف سيىلح دبلفدتته د  سفيىلب
ذدالدألهد لدرط يد لدكبدسلفدرلفعدت لدر تيعددىلذدالدألهد لدرق ديس،ل دملحديرلفيددزال
ف  سمل خسجلعل ل    لح لدرت سمل ملدر تيعى،ل  ر تيعىلدرت  يسيىلره لفعت ل

عددرلفعددت لد ددتثف سللد ددتثف سل قدد لفددرلدر تيعددىلدرتددملتتطلددبل شددع سد لف ددبق  لرل ددحب،
 .در تيعىلدرث بتى

 كددذركلته  تددالدرف دد سملد  ددسفيىلرف ددارىلف دد هفىلس  لفدد  لدرف ددسمل دألفدد د ل
درخ ضعىلرضف نىل ملفهف علدألف د لدرف تثفس ،ل ملحيرلقدسسالبعدضلدرف د سمل
د  سفيىل عط ءلدأل ر يىل ملد  تثف سلرل تدندعلد  دتثف سيى،لنهدتلف د سمل خدسجل

ألفددد د لدرف دددسملنه ددده،ل بدددذركل دددإرلفعدددت لد  دددتثف سلدرهعلدددمل للتعطدددملدأل ر يدددى
ينهسل  لعنتلنه يىلدرت س لدرفح  بيى،لحيثليعتبسلف ليهيضلفرلدألف د لدرف تثفس ل

 ل.عل ل ف د ل  ح بلدر تدنعلفرل ف د ل  ح بلدرف سم
ألسبدد فل ددمل رلهددذ لدرف دد ن لدر ددتىلتحتدد  لفددرلدرف دد سملد  ددسفيىلدردد ل عدد ت لدرننددسلبددننملت زيددعلد

درف  سملد  دسفيى،لكفد ل  نهدسالعدتمل هد تلطسيقدىل دحدت لرت زيدعلدألسبد ف،ل عدتملدتهد  لدرف د سمل
ل.د  سفيىلعل لفع ييسلرت زيعلدألسب فل يه ،ل درح هىلتدعيىلرذرك

 هندددد كلفهف عددددىل خددددسجلفددددرلدرفشدددد ك لدرتددددملت دهددددهلعفليددددىلت زيددددعلدألسبدددد فل ددددملدرف دددد سمل
ل(1991 ر،)قت س ل  عيه:د  سفيىلفنه 

 .آجال مصادر التمويلازتالف  -0
هن كلف  تسلرلتف ي لهملبطبيعته لف  تسلط يلىلدأله لفث ل ف د لدرف  هفيرلبينف لنهتل

 لتزيددتلعددرل ددنىل ددملل، رلح دد ب الدرعفددسءلتختلددملآه رهدد ل ددمل تددسدالزفنيددىلق دديس لدألهدد 
 دسم،لحيدثل ل  لبلدألحد د ،ل هدذدليدنعك ل ثدس لعلد لهيكد لتف يد لد  دتثف سدالردتجلدرف

 رلي هددهلح دد ب العفسنددهلق دديس لدألهدد ل ردد لدرفشددس ع الفت  ددطىلد للدرف ددسمي ددتطيعل
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ط يلددىلدألهدد ،لكفدد لدنددهلفددرلدرفعلدد مل رلفثدد لهددذ لدرفشددس ع ال لتحقدد لع نددتدل ددسيع لليددتمل
نف ليفتتلذركلر ن دال حقى ل.تح يلهلخس ل نىلدرتف ي ل د 

شددددس ع الط يلدددددىلدألهدددد لفدددددرلح ددددد ب ال رلتغلددددبلعلددددد لفثدددد لهدددددذ لدرح رددددى"ليدددددتملتف يددددد لدرف
درف  هفيرلدرتدنفىل قط،ل ق سلح  ب الدرعفسءلعل لدرفشس ع الق يس ل فت  طىلدأله ل
 ذرددددكلعددددرلطسيدددد لطددددسفلدرفحدددد  نلد  ددددتثف سيىلرلعفددددسءلدرددددسد بيرل ددددملدرفشدددد سكىل ددددملهددددذ ل

ل.(1989،د  تثف سدال"ل)عبتلدرب س 
ل
 .المصادر المتاحةإمكانية استثمار  -6

فك نيددددىلد ددددتثف سلدرف ددددسملرفدددد دست لدرذدتيددددىل) فدددد د لدرف دددد هفير(لتكدددد رلبن ددددبىليسحددددنل رل 
%لفرلهذ لدرف دستلبينف ليكد رلدرف دسملفقيدتدلب  دتثف سلح د ب الدرعفدسءل)درف د تسل100

درخ سهيدددى(لحيدددثل لي دددتطيعلد  دددتثف سل  لبددد رهزءلدربددد قملبعدددتلد دددتقط علن دددبىلد حتيددد طمل
ىلعلددد لح ددد ب الدرعفدددسءل ب رتددد رمل دددإرلهدددذدلدرهدددزءلدرنقدددت لدرتدددملتهسضددده لدر دددلط الدرنقتيددد
 .درف تقطعليك رلفعطسلعرلد  تثف س

 .المصادر  ير ذات العائد -3
قدددتلتتددد  سلبعدددضلدرف ددد تسلدرتدددمل ليط ردددبلدرف دددسملبدددت عل سبددد فلعليهددد لفثددد لدرح ددد ب ال
دره سيىل درتافين ال دألس ت لدرتدننىلدألخسجلحيثليقد ملدرف دسملبت نيههد لتحدالف دا ريتهل

يك رلح لدرف سمل ملت نيملف د تسلدألفد د ل يدسلذدالدرع ندتل ح د رهلعلد ل سب حهد ل"
ر  ر لدرف  هفيرلفد تدملدربندكلف دا  لعدرلفخد طسلت نيههد ل ستهد لأل دح به لعندتلدرطلدبل

ل.(1991نت ،ل")ه
 . ملة التمويل ازتالف -4

نبيددىل دد دءل سدالب رعفلددىلدألهقددتلتتقلددبل  ددع سلدر ددسملب رن ددبىلرف دد تسلدرتف يدد ل  لد  ددتثف
كدد رلذرددكلب  ستهدد عل  لدرتددته سلففدد ليددنعك ل ثددس لعلدد لدرنتدد نجلدرنه نيددىلبدد رسب ل  لدرخ دد س ل
 ب رتدددد رملنهددددتل رلههددددىلقددددتلت ددددتهيتلعلدددد لح دددد بلههددددىل خددددسجل ددددملندددد ل ددددلىلد  ددددتثف سدال
درفختلطىل"يسجلدربعضل رليتمل   لف  تسلدرتف ي لب رعفلىلدرفحليىلعدرلف د تسلدرتف يد ل

ىل ددمل ددلىلد ددتثف سلخ  ددىلركدد لفنهدد ليعدد تلع نددته لفب شددس لعلدد لف دد تسه لب رعفلددىلدألهنبيدد
 ب رتد رمل لتتداثسلنتد نجل دلىلد  دتثف سدالدرفحليددىلبنتد نجل دلىلد  دتثف سدالدألهنبيدىل تهنددمل

ل.(1989ل،ك لفنه لنت نجلد تثف سدته ")عبتلدرب س 
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 .مزصصات الديون -5

فعينددىل  ل نهدد لقددتلتختلددملفددعلل رلتكدد يرلفخ  دد الدرددتي رليخضددعلرلتقددتيسل  دد لتسد دد ا
در دقعلفرلحيثل عتدملدرتيرل عسل  لتح يلهلب رك ف ل  لهدزءلفندهلعلد لدألقد ،ل فدعلدألخدذل
 دددملد عتبددد سلعفليدددىلتخددد  ل خدددس  لعفدددسءلدرف دددسمل ضددد  ىل رددد لدخدددتسملزفندددملتكددد يرل
درفخ صل تح ي لدرتيرل إنن لنهتل رلهن كل نىلفرلدرفتع فليرلقتلد ته تالعلد لح د بل

ل.(5004نىل خسجل)دركببهم، 
ل

 :عمقترحات لتعديل التوزي: 4.0.06
 دإرلهددذ لل، د سملد  ددسفيىفدعل رلدألفددسليحتد  لدردد ل ضدعلفعدد ييسلفح  دبيىلرت زيددعلدألسبد فل ددملدرف

درفقتسح العل لدرف  ن لدر  بقىل لتقلد لفدرلضدس س ل هد تلفعد ييسلد دسفيىلرلفح  دبىل دملدرف د سمل
ل.د  سفيى

 نفقات اإلدارية:او : معالجة ال
درلتسد ددىل قدد د لدرهقهدد ءلدرفتعلقددىلبفدد لتتحفلددهلدرفضدد سبىلفددرلنهقدد ال تدسيددىلتشدديسلدردد لتحفدد لدرفضدد سبىل
ذدلكددد رلدرفشدددس علهددد ل ق فدددىلف دددسمل  دددسفم،ل دددإرلهفيدددعل ف دددس   الدرتعسيدددملب رفشدددس علنه ددده،ل د 

عقد تلشدسعيىليقد ملبهد لدرنهق الد تدسيىلتحف لعل لدرفض سبى،ل فد ل ذدلكد رلدرفشدس علهد لد دتثف سل دمل
 يدسلدرف ددس  ىلعلدد لدرفشددس عل لتددتخ ل ددملح دد بللد تدسيددىدرف دسم،ل ددإرلهفيددعلدرنهقدد ال دألعبدد ءل

درفضدددد سبى،ل فددددثسلدرف ددددس   الدرتشددددغيليىل تدس لدرح دددد ب الدره سيددددىل  لدرعفددددسالدألهنبيددددى،ل لتخدددد ل
ل. يسدتدالدرفض سبىلرلفض سبىلبفث لهذ لدرف س  ا،ل ضسلعرل رل يسدتدالهذ لدرشعبل لتتخ 

 هذ لدألن دعلفرلدرنهق الد تدسيدىل درفح  دبيىلخ ضدعىلرسهتهد ت،ل ديفكرلدعتبد سلفد ليخدصلدرفضد سبل
هددزءدلفددرلف دددس   الدرفضدد سبىل تقددتيسلذردددكلح ددبلدأل ددد  لدرفح  ددبيىلدرفعس  ددى،ل هددد لتقددتيسل دددمل

هلدرشددسط،ل ينبغددمل رل  رددبلدألحيدد رلهزد يدد ل ركنددهلففدد ليت دد ف لدرندد  لبددافس ،ل فثدد لهددذدلدألفددسليح ددف
يدددنصلعقدددتلدرفضددد سبىلعلددد لكيهيدددىلفع رهدددىلدرنهقددد ال درفخ  ددد ال دألعبددد ءلد تدسيدددىل يدددسلدرفب شدددس ،ل

 . يخضعلدرعفي لرعقتلد ذع رلبشانه ل ذل ليفكنهلفن قشىلدرعق تلدرفعت ل له  لرهذ لدرغ يى
 ثانيًا: معد ت ا ستثمار:

ىل ملفع رهىلهذ لدرف ارىلتتطلدبلتسد دته لعلد لضد ءلدرلتن علدرطس لدرتملتتبعه لدرف  سملد  سفي
ذدلكدد رل دأل دد لدرننسيددىلرلف ددس يىلد  ددسفيى،ل علدد لضدد ءلدر دقددعلدرعفلددملبعددتلدرتهسبددىل درفف س ددى،ل د 
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د عسرلدرف ب ،ل  دء ل ملدرشس طلدرع فىلرلتع ف لفعلدرف سملد  دسفمل ملبن د صل دضدحىل دمل
سعملعددرلهددذ لدرقضدديى،ل ددإرلذرددكل ليفنددعلفن قشددته لعلدد لعقددتلدرفضدد سبىليس ددعلدركثيددسلفددرلدرحددس لدرشدد

ضددد ءلفبددد تشلدر ضددد فل در دقعيدددىلفدددعلدرفسحندددىل رلبعدددضلدرف ددد سملد  دددسفيىل لتطبددد لفعدددت ال
د  تثف سل تطبيقه ليثيسلف ارىلدنضدب طلفعدت الد  دتثف سلبفعيد سلف ضد عملفحدتت،ل ي دعبلبيد رل

تيعىلر نتير،ليضد ملدريدهل دع بىلدرتخدسيجلدرنندس لدرته  الدركفملبيرلفعت لد تثف سل تيعىلر نىل  ل
رلهزءل يسلدرف تثفسلفرلذدالدر تيعى،ل ه ل تيعدىلبد رفعنملدرشدسعملدردتقي ؟ل ملهد لقدسضلفضدف ر؟ل
ذدل   ملكسلدرح رتيرلرف ذدل ليتملدرتعبيسلعنهل ملعقتلدرفض سبىل  ملح  ب ال فيزدني الدرف سم؟ل د 

ىلفدرلن دبلدر دي رىل لفد ذدلردملتطبد لهدذ لدرن دبلنه ده لبعددتلكد رلدردتد علفد لتهسضدهلدرف د سملدرفسكزيد
لدحت  بلذركلدرهزءلفرلف ه تدالدرف سملدألخسجلفف ليعتبسلضفرلفك ن الدر ي رى؟

 .(314-308،ص5001)دسشيت،س بملدرذ لتتخلهلفعت الد  تثف ب  ض  ىلدر لذركلدرتعقيتلدرفح 
 ثالثًا: معالجة الودائع  في الحساب الجاري:

رف سملد  سفملب  تثف سلهزءلفرلدر تدنعلدره سيىل ملدرح د ب،ل يقد ملدرف دسمل عدسلبدذركليق ملد
ذدلكدد رلتخددسيجلدر تدنددعلدره سيددىلعلدد ل رح دد بل  ددح بلدأل ددهملب ددهتهملضدد فنيرلرل تدنددعلدره سيددى،ل د 
درقدددسضل دددحيح ل فقبددد  لشدددسع /لألندددهلفتددد دزرلفدددرلحيدددثلدرتزدفددد الدرطدددس ير،ل دددإرلتهسبدددىلدرف ددد سمل

فنذلف ليقسبلفرلعشسيرلع فد  ،لقدتلتردالعلد ل رلد د ت ل  دح بلهدذ لدر تدندعلفدرلدرضدف رللد  سفيى
دردذ ليقتفدهلدرفقتدسضل فددسليفكدرلد  دتغن ءلعندده،لبدتري ل رلدرف د سملد  ددسفيىلدرتدملي دسالشددس طل
در دددحبلفدددرلدر تدندددعلد  دددتثف سيىل د  ددد ل رلتكددد رلفقيدددت لبفدددتتلد  دددتثف سلتضددد ءرالرتيدددهلدر تدندددعل

رلب رح ددد بلدرهددد س لعقددد تلرددد لحدددت تلبعيدددت لهدددتد،لفعنددد لذردددكل ندددهلرددد لعدددسضلعلددد لدرفددد تعيدره سيدددىلد
طلفي س لرل حبل فعت ل تنملرس تثف سل)  لح ىل عل لرلفض سب(لرهضل دلت رلشدكلس لفض سبىلبش

ل.درفض سبىلعل لد يتدعل ملدرح  بلدره س 
 د ر ل  ددح به ،لفدعلن دديبل در دقدعل رلدرعدت ليقتضددمل رليكد رلد ددتثف سلدر تدندعلب رح د بلدرهدد س لر

رلفضدد سبلعليهدد ليزيددتلعددرلن دديبهلعلدد لدرح دد ب الد  ددتثف سيىلدألخددسج،ل  لشددكل رلهددذدلدرتغييددسل ددمل
فع فلىلدرح  ب الدره سيىليقتضملتغييسد ل ملدرعق تلدرن نفىلرهف ،لرت ب لق نفىلعل ل    لدرفض سبىل

ل.درشسعيى
 دملعقد تلد  دتثف سلذدالدرفدتتلبدافسيرلهفد ،ل يفكرلتبسيسلدرزي ت ل ملن يبلدرفض سبلهند لعفد لهد ل

ضعملقتستهلعل لتحقي ل سب فلع ريىلب ببلدحته نهلب ي رىلفستهعى،ل درتك ريملد تدسيىلدركبيدس لدرتدمل
ل.يتحفله ل تدس لهذ لدرح  ب ا
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 رابعًا:  ولوية األمور في ا ستثمارات:
فتددد د س لرتيددهلدرددد ل حدددتلدرع دفددد ليسهددعلعدددتملقدددتس لدرف ددسملد  دددسفملعلددد لد دددتثف سلهفيددعلدألفددد د لدر

لدرسني يىلدرت ريى:
درضدد دبطلدرق ن ينددىلعلدد لفعددت الدر ددي رىل دره هزيددىلدرنقتيددىل  ددق ملد نتفدد رل  يددسلذرددكلففدد لتقددسس ل
در ددلطىلدرع فددى،ل يددنعك لذرددكلعلدد لفعددت الد  ددتثف سل دنخهدد ضل ددملح ددىلسبلدرفدد  لفددرلدألسبدد فل

 .سبىل ملدألن دعلدرفختلهىلرل تدنعلد  تثف سيىح بلشس طلدر حبل ت سي لدنته ءلعقتلدرفض 
درضعملدرع مل ملقدتس لدر د  لعلد لد دتيع بلدرتف يد ل درتدته سلد قت د ت لبشدك لعد م،ل هدذدليدنقصل

 .فرلديسدتدالد  تثف سل يض  لب  س لع فىلرفعنملد  تثف سدال ملدر   
ت دد بلبحددبلدرهلدد  لعلدد لل–ليددىلقلددىلكهدد ء لد تدس ل عهزهدد لعددرلد بتكدد سل ددملت دد ي لخددتف ته لدرتف ي

،ل هددد لع فددد لذدتدددملردددتجلدرفضددد سب،ل  دددملهدددذ لدرح ردددىلي دددعبلدردددت  علعدددرل  ر يدددىل-دألسدندددكلدرن عفدددى
 .دألف  لدرذدتيىلرس تثف س،ل  لعرلف   دته ل ملن يبه ل ملد  تثف سلفعل ف د لدر تدنع

تثف سلأل دح بلدر تدنددعل ففد لين دهملفدعلطبيعدىلدألف نددىل دملعقدتلدرفضد سبىل عطد ءلدأل ر يددىل دملد  د
د  ددتثف سيى،لألرلسبلدرفددد  ل نفددد لت دددعلف ردددهلرس دددتثف س،ل رددي لرتعطيلدددهلردددتجلدرفضددد سبلدرددد لفددد لبعدددتل

ل.د تثف س لركل ف درهلدرذدتيىل درتمل لتك رلفعل فىلرتجلدرف تعلعنتلعقتلدرفض سبى

 زامسًا: كيفية احتساب ا موال الذاتية للمصرف:

سيقىلدرس يتلدرفتبقم،ل  لدعتب سلف ليزيتلعل لفقتدسل تدنعلدرفض سبىل ذدلدتبعلدرف سملد  سفملط
فرلفهف علد    لد  تثف سيىلفاخ ذد لفدرلدألفد د لدرذدتيدىلرلفضد سبل)فهفد علحقد  لدرف د هفير،ل
 ددإرلف ددارىلدحت دد بلدألفدد د لدرذدتيددىلرلف ددسمل لتثدد س،ل ركنهدد لت ددب لف دد رىلتحتدد  لدردد لننددسل ددمل

ل. لتعطملد  ريىل ملد  تثف سلألف د ل  ح بلدر تدنعلد  تثف سيىلدرف  سملد  سفيىلدرتم

 بفددد ل رلعقدددتلدرفضددد سبىلي ددددف لبخلدددطلفددد  لدرفضدددد سبلبفددد  لدرفضددد سبى،ل ددددإرلرتحتيدددتلفقدددتدسلفدددد  ل
درفضدد سبلدرفشدد سكل ددملعفليددىلد  ددتثف سل هفيددىلكبددسجل ددملت زيددعلدألسبدد فلبدديرلدرفدد تعيرل   ددح بل

ل.س  لدرف  

 سبىله لدنش ءلف سملد سفملبا هملتش سكل ملدرت  يال   همل لتش سكل إذدلك رلفشس علدرفض
 يه،ل إرل  ح بلهذيرلدرن عيرلفرلدأل همليشتسك رل ملهفيعلدألف د لدرخ  ىلب رفض سبىلح دبف ل

ل.س ين ل يف ل ب ،ل  لتستلعنتنذلف ارىلدحت  بلدألف د لب رن بىلرلت زيعلبينهف 
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ىلد تثف سيى،ل إنهل لبتلعنتنذلفرلدرتفحيصلعنتلتحتيتلدألف د ل ف ل ذدلك نالدرفض سبىلب  س ل تيع
ل.درذدتيى

  لشددددكل رلدألفدددد د لدرذدتيددددىلتشددددف لس  لدرفدددد  ل)عددددس  لد  ددددتدسل رل هددددتال هفيددددعلد حتي طدددد ال
 درفخ  دد الدرتددملدقتطعددالفددرلح ددىل  ددح بلد  ددهمل حددتهمل فدد لد حتي طدد ال درفخ  دد ال

 س،ل  لفددرلدرفضدد سبل سبلدرفدد  لفعدد ،ل  لفددرلح ددىلسبلدرتددملدقتطعددالفددرلفهفدد عل يددسدتلد  ددتثف
درفددد  ل حدددت لفدددرلهدددذ لد يدددسدتدا،ل إنهددد لتضدددملدرددد لدألفددد د لدرذدتيدددىلرلفضددد سب،لفثددد  لذردددكلدحتيددد طمل

ف س،لفخ طسلد  تثف سل فخ   الدردتي رلدرفشدك كل يهد ل ذدلدقتطعدالفدرلفهفد علديدسدتدالد  دتث
لمل حت ( ري لفرلح ىلدرفض سبل)درف سل

هذ لدرفخ  د ال د حتي طد الدرفشدتسكىل دملحيدزلد  دتثف سل كيدملتعد رجلح دته لفدرلل ر لتخلا
دألسب ف؟ل رلد ه بىلعل لهذدلدر اد لتقتضملدرننسلدر لطبيعىلك لفرلهذ لدرح  ب ا،ل هن كلعدت ل

ل.ننسدال ملهذدلدره نب

 سادسًا: التنضيض الحكمي: 

 ريددى،ل  ل رلعسقتددهلفددعل سبدد بلدألفدد د ل ملعلدد لفبددت لدر  دد طىلدرفقدد رلدرعفدد لدرف ددس ملد  ددسفملي
كثيهددىل فعقددت ل فتشددبعىلبقددتسلعسقتددهلفددعلف ددتعفليه ،ل فددرل هددملخ دد نصلدر  دد طىلدرف ريددىل عطدد ءل

ل.قتسلفرلدرفس نىلأل ح بلدر تدنعلد  تثف سيىلضفرلدرحت تلدرتملتقسه لدرشسيعىلدرغسدء

فددملبددتيس لرلتنضدديضلدرهعلددمل ددملرددذركلنددسجل نددهل لفندد صلفددرلقبدد  لفبددت لدرتقيدديمل  لدرتنضدديضلدرحك
 ضعلدرفيزدني ال درح  ب الدرخت فيدىلرلف د سملد  دسفيى،ل  دملتحتيدتلح دصلكد لفدرل  دح بل

ل.در تدنعل   ح بلد  همل ملدألسب ف،ل فث  لذركلعنتلدر حبل د يتدع

ل  بع  :لدرت سي ل ملعقتلدرفض سبىل  ملدرح  ب الدرخت فيى:

ذكسته لبعضلدرف  سملد  سفيىل ملعق تلدر تدنعلد  تثف سيىللهن كلبعضلدرشس طلدرتع قتيىلدرتم
رتيه ،ل بعضلدرف د سملردملتدذكسه ،ل هدملشدس طلينبغدمل رليشدتف لعليهد لعقدتلدر تيعدىلد  دتثف سيىل

ل  ل رلتنصلعليه ل نحىلفعلنىلرلفتع فليرلفعلدرف سملد  سفملنذكسلفرلذرك:

 تحف لعل لح  بلدرفض سبىلتحتيتل ن دعلدرنهق ال دألعب ءلد تدسيىلدرتم. 
 ذكسلن بىلف ليحهزلفرلدرسب لرتغذيىلدحتي طملفخ طسلد  تثف س. 
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 ذكسلق عت لدعتب سلد يسدتدا،ل هملدرتحق لدملدرتح ي لدرهعلم. 
  درت سي لبفعت لد  تثف سلعنتف ليطب. 
 درت سي لبا ر يىلد  تثف س،ل هملرل تدنعل ملرألف د لدرذدتيى. 
 عملدرق نملعل لدرفخ سهىلعنتلدر حبلدرنه نملرل تيعىدرت سي لب أل   لدرشسل. 
 درت سي لبارلد يتدعل در حبل ثن ءلدرت س لدرف ريىليك رلعل ل    ل ضعلدرف  ل ف نىلحت ل

 .بتءل  لدنته ءلدرت س 

 بهددذدل ددإرلدرح هددىلف  ددىلر ضددعلفعدد ييسلفح  ددبيىلفحددتت لرلف دد سملد  ددسفيى،ل ضددس س ل رلتكدد رل
ألحكدددد ملدرشددددسعلدرحنيددددم،ل تعدددد رجللك  ددددىلدره دنددددبلدرتددددملتتعلدددد لبفعدددد فسالهددددذ لدرفعدددد ييسلف ددددتنت ل

ل. يسه  لدرف  سملد  سفيىل درزك  ل د ه س ل  قهلدرفتدين ال

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 :المبحث الثاني

 نماذج لعملية توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية  

ربندكلد  دسفملدألستندمل يف ليلمل ي   الت زيعلدألسب فل ملك لفدرلبندكلتبدملد  دسفمل د
ل.بنكلدرتض فرلد  سفملدر  تدنم ل

 تجربة بن  دبي اإلسالمي: : 4.6.0
يقدد ملنندد ملدرت زيددعلدرددذ ليتبعددهلبنددكلتبددملعلدد ل  دد  لفشدد سكىلدرف دد هفيرل درف ددتثفسيرل
 دددملدرف ددد سيمل د يدددسدتدالدرن تهدددىلعدددرلدرعفليددد الد  دددتثف سيىل درخدددتف الدرف دددس يى،ل

ت لد شتسدكلدرك فد لركد لفدرلحقد  لدرفلكيدىل حقد  لدرف دتثفسيرلبفعنملدنهليق ملعل لفب
 دددملد يدددسدتدالكلهددد ل درف ددد سيملكلهددد ،ل علددد لضدددف رلدرح ددد ب الدره سيدددىل فددد ليفثلهددد ل
ضددف ن لفشددتسك ل دقت دد ملع دنددته ل تددتلخصلطسيقددىلت زيددعلدألسبدد فل ددملهددذدلدربنددكلعلدد ل

لدرنح لدرت رم:
 0/4جدول 

 إلسالميطريقة توزيع األرباح في بن  دبي ا

ل هف رملد يسدتدا

ل(ل هف رملدرف  سيمل-)

ل هف رملدألسب ف

ل(لدرفخ   ا-)

لدرسب لدر   ملدرق ب لرلت زيع

ل++++++++

ل+++++++

ل++++++

ل++++

ل+++++

لن بلدرتشغي ل لفهف علدألف د لدرفشغلى×لفهف علدألف د ل

ل%ل ل++++++++100×لحق  لدرف  هفيرل++++++++للللللللللللللل

ل%ل ل++++++++80×ل ل نىل++++++++++لللللللللح  ب الرفت
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ل%ل ++++++10×لح  ب الرت عىلدشهسل++++++++للللللللل

ل%ل ل+++++10×لح  ب الر تىلدشهسل++++++لللللللللللللل

ل%ل ل+++20×لح  ب الرثسثىلدشهسل++++++للللللللللللل

ل%ل ل++++20×لح  ب الدرت  يسلد  تثف س ل++++++++للل

ل++++++++لفهف علد ف د لدرفشغلىللل+++++++لفهف علد ف د 

ل   ملدرسب /فهف علد ف د لدرفشغلىل ل+%ل              ن بىلدرسب لدرع فىل 

لفهف عل ف د لدرف تثفسيرلدرفشغلى×لن بىلدرسب لدرع فىل                سب لدرف تثفسيرل ل

ل%لفرلسب لدرف تثفسيرلن يبلدربنكلكفض سبل+++++5.2يخ مل

لن يبلدربنكلكفض سبل ل++++ل–سب لدرف تثفسيرل        رف تثفسيرلدر   مل لسب لد

ل    لسب لدرف تثفسير/فهف عل ف د لدرف تثفسيرل ل+%ل   ن بىلدرسب لدرع فىلرلف تثفسيرل 

ل(535-531صلل،1998ل،درف تس:ل)قلع   
-111صلل،5010ل،)ل سبدددم يسحدددنلعلددد ل ي  دددىلت زيدددعلدألسبددد فل دددملبندددكلتبدددملفددد يلم:

ل(111
 دال ه لي تح لكفض سبليق ملدربنكلب شسدكلدرف تثفسيرلبهفيعلدرف  سيمل د يسدت

تدسيدىلسلعلد لدرفضد سبى،لألرلدرف د سيملد   ليحد لردهل خدذلدألهدلسب ح ىل دملدرد
درتمليحفله لربنكلعل لدرف تثفسيرلهملنه ه ل خذالح ىل مل سبد فلدرف دتثفسير،ل

س لكفضددد سبل  خدددسجلكف ددد سيمل علددد لهدددذدليكددد رلدربندددكلقدددتل خدددذل هدددس لفدددستير:لفددد
 . تدسيى

 لفددرل فدد د ل20-50%ل يعطدد لن ددبىل100ي ددتثفسلدربنددكل ف درددهلدرفت حددىلبن ددبىل%
 درف تثفسير،ل  ملهذدلضسسلعل لف  رحهمل يتن   لفعلفبت لعتدرىلت زيعلدألسب ف،
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 سكدد الدأل د  لدرث بتددىلفدرلدهفد رملد يددسدتدا،لفدعلدرلدرف ددتثفسيرله يخ دملدربندكل
بنددكل ددملفلكيتهدد ،ل   ددتختدملهددذ لدأل دد  لهددملبفث بددىلعن ددسلدرعفدد ل ليشدد سك رلدر

 .درذ ليقتفهلدربنكلفق ب لح ىلدرفض سبى
 س بددىلفددرلدربنددكل ددملتقليدد لدرههدد  لبدديرل سبدد فلدرف دد هفيرل دسبدد فلدرف ددتثفسير،ل إنددهل

%ل قطلفرل سب فلدرف دتثفسيرلتفثد لح دىلدربندكلكفضد سبل تضد مل5.2يتق ض ل
 .در ل سب فلدرف  هفير

ل
 تجربة البن  اإلسالمي األردني:: 4.6.6

دألستنملعل ل عط ءلدأل ر يىللد  سفملتعتفتل ي  ىلت زيعلدألسب فلدرذ ليتبعه لدربنكل
 ملتف ي لدرعفلي الد  تثف سيىلألفد د لدرف دتثفسيرل  ليشد سكلدربندكلباف دردهلدرذدتيدىل  ل

 .رح  ب الد  تثف سيىب رقتسلدرذ ليزيتل يهلحهملدرعفلي الد  تثف سيىلعرل س ت لد
 يق ملدربنكلبعتتلفرلد هسدءدالرت زيعلدألسب فلبيرلدرف  هفيرل درف تثفسير،ل ذركل

لعل لدرنح لدرت رم:
 دحت  بلدألعدتدتلركد لح د بلد دتثف س ،لفدعلدألخدذل دملد عتبد سلفشد سكىلدرح د بل

بدد فل ددملدرشددهسلدرتدد رملرإليددتدع،ل حسف نددهلفددرلدألسبدد فل ذدلنقددصلعددرلدرحددتلسل ددملدأل
 .رلس يتل  ل حبالقيفتهلقب لدنته ءلفتتهلدألتن 

 لك حتيدد طملرفخدد طسل10تحتيددتل سبدد فلدرعفليدد الد  ددتثف سيىل يخ ددملفنهدد لن ددبىل%
 .د  تثف س

 لح ىلدربنكلعدرلح دىلدرف دتثفسير،لفدعل خدذلن ديبهلفدرل سبد فلدرف دتثفسيرل   
 .كفض سب

 ىلدرح ددد ب ال رلع دندددتلدرخدددتف الدرف دددس يىل  سبددد فلبددديرلدرعفدددسالدألهنبيدددىل ح ددد
 .دره سيىلفرلدألسب فلفق ب لضف نىلره ،ليختصلبه لدربنكلت رلفش سكىلدرف تثفسير

 يتحفددد لدربندددكلدرف ددد سيملد تدسيدددىل درع فدددىلت رلدرف دددتثفسير،لبحدددثليخ دددفه لفدددرل
 . هف رملد يسدتدالدرفتحققىلرلبنك

 رقدددتلطبددد لهدددذدلدربندددكل كدددس ل دددنت  لف دههدددىلفخددد طسلد  دددتثف سلفدددرل هددد لتهندددبل 
ه ضدددد ال ددددملح ددددىلدرف ددددتثفسيرلفددددرلدألسبدددد ف،لكفدددد لدبتكددددسل كددددس لدر ددددنت  لد نخ

درتعدد  نملرتددافيرلتيدد رلفددتينملدربنددك،ل كددسلدر ددنت قيرلي دد عتدرلدربنددكلعلدد ل تدس ل
درفخ طسل درفح  نىلعل ل ف د لدرف تثفسير،لفث لد حتي ط الدرق ن نيىل د ختي سيىل

 .درتملتق ملب رت سلذدتهل يف ليتعل لب رف  هفير
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)لدألستندملفدرلفسحند ال هفهد :د  دسفمل لتخل ل ي  ىلت زيعلدألسب فل ملنفد ذ لدربندكل ل

ل(111صل،5010 سبم،ل
 لت ددددتح لفدددد دستلدربنددددكلدرفت حددددىل سب حدددد لد لب رقددددتسلدرددددذ لشدددد سكالبددددهل عددددسل ددددمل 

 .د  تثف س
 ق ملدربنكلب قتط علدحتي طملفخ طسلد  دتثف سلفدرلدردسب لدركلدم،لقبد ل  د لح دىل

%،لففدد ليعنددملفشدد سكىلدرف دد هفيرل درف ددتثفسيرل ددمل10رل بن ددبىلث بتددىلدرف ددتثفسي
 .تك رلن بىلد حتي طمل يت علدربنكلعنه لضسيبىل ن يى

 رلدربنكلرمليعتلدرننسل ملفقتدسلدرن بىل  ل مل  ل بلتك يرلدحتي طملفخ طسلد  دتثف س،ل
زفددددىل  ددددتقسدسلس ددددمل نددددهل  هددددتلنن فدددد لآخددددسليسدعددددمل تدس لدرفخدددد طسل يدددد  سلد حتي طدددد الدرس

فعت الدرت زيع،ل  ل نهلبقملف تفسد ل ملدقتط علن بىلث بتىلت سي  لفرلدألسب ف،ل دألفسلدردذ ل
لل.يقتضمل ع ت لدرننسل ملعف لهذدلد حتي طملفرل ه لتحقي لدرعتدرىل ملت زيعلدألسب ف

ل
 تجربة بن  التضامن اإلسالمي السوداني:: 4.6.3

رلدرح ددد ب الدره سيدددىل فددد ل دددملحكفهددد ،ل فدددرلثدددملكلدرتضددد فرلدر ددد تدنملبضدددف يقددد ملبندددل
ي ددتح ل سب حهدد ،ل تشدد سكلح دد ب الد  ددتثف سلفددعلحقدد  لدرفلكيددىل ددملد يددسدتدالدركليددىل

يسدتدالدر سملدألهنبم  .رس تثف سيرلدرفحلمل دألهنبمل د 
ل تتفث ل هسدءدالدحت  بلدألسب فل ت زيعه ل ملهذدلدربنكلعل لدرنح لدرت رم:

 ن دددبىلفدددرل هفددد رملدرح ددد ب الد  دددتثف سيىلك حتيددد طملنقدددت لليقددد ملدربندددكلب  دددتبع ت
 بح بلف ليحتت لدربنكلدرفسكز ،ل،%(ل ن ي  ل18-50)

 ت تختملطسيقىلدألعتدتلدرف س يى،ل     لدر حت لدرزفنيىله لدري م. 
 :يشسكلدربنكلف دست لدرفت حىل ملدألسب فلكف ليلم 

 ثل)قيفدددددىلدأل ددددد  لدرث بتدددددى+لدرفبددددد رل-دهفددددد رملحقددددد  لدرف ددددد هفير
 .درف تثفس لكا همل ملشسك ا( لدألف د لدرتملتش سكل ملدرسب 

 لكن ددددددددبىل20-40)- هفدددددددد رملدرح دددددددد ب الدره سيددددددددىل د تخ سيددددددددى%
 . ي رى( لدألف د لدرتملتش سكل ملدربسف

 لفق بدد ل تدستددهل30بعددتلتحتيددتلح ددىلدرف ددتثفسيرل ددملدألسبدد فليخ ددملدربنددكلفنهدد ل%
 .رلعفلي الد  تثف سيى
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 يىل درح  ب الدره سيدىل د تخ سيدىلتدا  لرلبندك،ل  ليشد سكل يسدتدالدرختف الدرف سل 
 . يه لدرف تثفس ر

 يتحف لدربنكلهفيعلدرف  سيملد تدسيىلدرع فى. 
ل
لصلطسيقىلت زيعلد سب فل ملبنكلدرتض فرلدر  تدنملعل لدرنح لدرت رم:خل تت

 6/4جدول 
 طريقة توزيع األرباح في بن  التضامن اإلسالمي السوداني

لدرفب رثلح  ب ادرلدرحق  

ح  ب ال

لد  تثف س

يسدتدالد  تثف سل ن يبلح  ب الد  تثف سلفرل يسدتدالد  تثف سل د 

ل در سملدألهنبم

ل(لح ىلدرفض سبى-)

ل×××

ل)×××(

ل×××ل   مل سب فلدرف تثفسير

لحق  لدرفلكيى

لن يبلس  لدرف  ل ف ل ملحكفهل ملد  تثف سل ل يسدتدالدر سملدألهنبم

لدره سيىل ف ل ملحكفه ل ملد  تثف سلن يبلدرح  ب ا

لن يبلدرفض سبىلفرلح  ب الد  تثف س

ل يسدتدالدرختف الدرف س يى

ل يسدتدال خس 

ل×××

ل×××

ل×××

ل×××

ل×××

لفهف علد يسدتدا

ل(لدرف  سيملد تدسيى-)

ل×××

ل)×××(
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ل×××ل هف رملدرسب 

ل)×××(ل(لفخ صلدرزك  -)

ل)×××(ل(لفخ صلدرضسيبى-)

ل)×××(لي طملدرق ن نم(لد حت-)

ل)×××(ل(لفك  آالفهل لد تدس -)

ل)×××(ل(لح د زلدرع فلير-)

ل×××ل   ملدرسب 

ل(11-10،ص1994)عبتلدهلل،ل:درف تس
ل: ليسحنلعل لطسيقىلت زيعلد سب فل ملبنكلدرتض فرلدر  تدنملف ليلم

 لدرخدددتف الدرف دددس يىل دددملفهددد لهبندددكلعلددد لدره ددد لدرفح  دددبملبددديرلنشددد طعفددد لدر 
 الد  دددددتثف سيى،ل دددددسلت دددددتختملدفددددد د لدرف دددددتثفسيرل دددددملدرخدددددتف ال فهددددد  لدرعفليددددد

 درف س يىل  ليش سك رل ملف  سيهه ،
 ق ملدربندكلب شدسدكلدرف دتثفسيرل دملديدسدتدالدرعفدسالدألهنبيدىلبينفد ليعتبدسلكثيدسلفدرل

دربندد كل ددس  لبيددعلدرعفددسالدألهنبيددىلفددرلدرخددتف الدرف ددس يىلدرددملتددا  لديسدتدتهدد ل
 .يرلت رلدرف تثفسيررلف  هف

 هعددد لدربندددكلفدددرلدحتيددد طملدر دددي رىلدردددذ ليقتطدددعلفدددرلدرح ددد ب الد  دددتثف سيىلن دددبىل
ن لدختلهالآه  لد تثف سه   . دحت ،ل د 

 ق ملدربنكلبإشسدكلف سدت لدرفت حىل  دءلش سكال ملدرعفلي الد  دتثف سيىل عدسل ملردمل
 .تش سك
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 والمستثمرين: ية فيما يزص إيرادات المساهمينسياسات بعض المصارف اإلسالمية الزارج : 4.6.4
 
 3/4جدول رام 

نظرن المصارف اإلسالمية في اإليرادات من حيت  الاتها بالممولين و طريقة توزيع األرباح 
لبين المساهمين والمستثمرين

 دربي ر
ح ىلدرف تثفسيرلتحت بلفرل
 يسدتدالدرعفلي الد  تثف سيىل

  درتف يليىل قط

تحت بللفرل يسدتدالح ىلدرف تثفسيرل
 درعفلي الدرف س يىلب رك ف 

 نعم  بنكلقطسلد  سفم

 نعم  بنكلتبملد  سفم

 نعم  بيالدرتف ي لدرك يا

  نعم بنكلدرتض فرلد  سفملدريفنم

  نعم بنكل ي  لد  سفملدر  تدنم

  نعم بنكلدربحسيرلد  سفمل

  نعم بنكلدرتض فرلدر  تدرل

  منع بنكل ي  لدرف س 

ل(43،صل5010درف تس:ل)درسقيبم،
ل

ح دىلدرف دتثفسيرلتحت دبلفدرل يدسدتدال يتبن لدربنكلدر طنملد  دسفملدر ي  دىلدأل رد ل هدمل رل
ل.درعفلي الد  تثف سيىل درتف يليىل قط

ل
ل
ل
ل
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 الزامدالفصل 

 "البن  الوطني اإلسالمي وسياسة توزيع األرباح"

 مقدمة 

 الجهاز الوظيفي

  دد الفروع

 المصرفيةالزدمات 

 الجوائز التشجيعية

 الدور ا جتما ي للبن 

 6104-6101الوضع المالي للبن  زالل  ام 

 ما يميز البن  الوطني اإلسالمي

  ايات البن  الوطني اإلسالمي

 هيئة الراابة الشر ية

 تعريف بمنتجات البن  الوطني اإلسالمي

 إدارن المزاطر المالية

 المحاسبية الهامةالسياسات 

 توزيع األرباح في البن  الوطني اإلسالمي سياسة 

 األولوية في توظيف األموال

 مثال تطبيقي  لى توزيع  رباح المساهمين في البن 

 مثال تطبيقي  حتساب األرباح وتوزيعها  لى المستثمرين

 مالحظات  لى توزيع  رباح األسهم في البن  الوطني اإلسالمي
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 :مقدمة

رف س يىل درف ريىل تقتيملختف تهل  قد  لألحكد ملدرشدسيعىلد  دسفيىلدرغدسدءليق ملدربنكلبفف س ىل عف رهلد
ل.فرلخس ل س علدربنكل ملدرقط عل ك تسلف نهيهلدرفاه ل لدرفتسبلف س ي  ل شسعي  ل

لل. تف س لشسكىلدربنكلدر طنملد  سفمل عف ره لفرلخس ل س عه ل ملفح  ن القط عل ز 

ل.$(5020002000فق فىل رمل)ل$(5020002000)لرشسكىلدرف سفلبهلفر يبلثلس  لف  لد

ل31/15/5014زيددددددددد ت لس  لفددددددددد  لدرشدددددددددسكىلدرفدددددددددت  علري دددددددددب ل دددددددددملل5014تدددددددددملخدددددددددس لدرعددددددددد مل
ل.(لت  سل فسيكم11204112181)

 -:الجهاز الوظيفي: 5.0

  يفدد ليلددملبيدد رلعددتتلدرفدد نهيرلخددس لل،ف نددمل15بلددثلعددتتلفدد نهملدربنددكلل5014فددعلنه يددىلعدد مل
ل.در ن دالدألخيس 

 6كل رام ش

 الجهاز الوظيفي في البن  الوطني اإلسالمي

ل
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،ل فددرلخددس لد هتفدد ملبس ددعل تدءل قددتسدالدرفدد نهيرلقدد ملدربنددكلبإشددسدكلفعنددمل5014 خددس لدرعدد مل
درفد نهيرل ددملت سدالتتسيبيددىلتدخليددىل ذردكلرس ددعلكهدد ءتهمل زيدد ت ل نتد هيتهم،ل قددتلبلددثلعددتتلدرفشدد سكيرل

ل.5014نملح  لعلملت ستيرلتتسيبيتيرلخس لدرع ملف نمل  ل رلدرف لل145 ملدرت سدال

حيددثلشددفلالدرددت سدالك  ددىلفدد نهملدربنددكلفددرلفختلددملدرف ددت ي الد تدسيددىل قددتل طددالهددذ لدرددت سدال
فختلددملدألنشددطىل دألعفدد  لدرف ددس يىل درف ريددىل د تدسيددىل درتحليدد لدرفدد رمل درددت سدالدرشددسعيىل تحليدد ل

ل.درفخ طس

ملتقددتيملخددتف الدرتددتسيبلدرفدد رمل درف ددس ملرطلبددىلدرفا  دد ال فددرلن حيددىل خددس ،لد ددتفسلدربنددكل دد
ل.درتعليفيى،لحيثلد ته تلعشسدالدرطسبلفرلبسدفجلدرتتسيبلدرتمليقتفه لدربنكلدر طنملد  سفم

 -: دد الفروع :5.6

يعتفددتلدربنددكلخطددىلهيددت لرسنتشدد سل ددملك  ددىل سهدد ءلقطدد عل ددز لح ددبلخطددىلدرتهددسعل د نتشدد سلرلبنددكل
 كدذركلتدملل52/1/5014ملدرتدمليعتفدته لدرهدسعل قدتلتدملد تتد فل دسعلدر  دط لبتد سي لدر طنملد  سف

 دددس علل2حيدددثلبلدددثلعدددتتل دددس علدربندددكلدرددد طنملد  دددسفملل12/3/5014د تتددد فلفكتدددبلس ددد لبتددد سي ل
ل.فنتشس ل مل نح ءلقط عل ز 

 -:الزدمات المصرفية :5.3

بتقددتيمل قدد ملدربنددكلل، د ل تددس لعفلددهطدد ددملتقددتيملدرخددتف الدرف ددس يىللد  ددسفملد ددتفسلدربنددكلدردد طنم
لنه زدالدرتقني الدرف س يىلف ليلم:فرل همل  قتلك رلل، تط يسلدرختف ال درتقني الدرف س يى

 ،تطبيدد لنندد ملد نتسندددالدربنكددم e-banking بحيدددثلي ددتطيعلدرعفدددسءلدر  دد  ل ردددملل
هسدءلعفلي الفتعتت لعليه ،ل فرل  لفك رل سدت د  .ح  ب تهملدرخ  ىل د 

 ىل ملتقتيملدرختف الرلعفسءلبكه ء ل تقىل ذركلفرلخس لدتب علق عت لبي ن الفسكزيدىلدر سع
 .رهفيعلدرهس ع،ل درعف لعلملفت بعىلدرهس علفسكزي  لفرلقب لد تدس لدرع فى

 تقليدددد لد ددددتختدملدردددد س لفددددرلخددددس ل تفتددددهلدرفك تددددبل د عتفدددد تلعلددددملدربسيددددتلد ركتس نددددمل ددددمل
 .ن ل ركتس ني درفسد سالدرتدخليىل  سشهىلدر ث 

 تط يسل ت  يعل تح يرلختف الدرس  ن لSMS. 
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الدرتددمليقددتفه لدربنددكلرعفسنددهل ردد لعددت ل ندد دعل ذرددكلح ددبلدرق ددملفددز تلدرختفددىلدرخددتف ل تنق ددم
ل-: هم
 الزدمات المطروحة في اسم التمويل: 

ل:درتف ي لدرفب شس -
 يدد ل تشددف لتف يدد لشخ ددمل تف يدد لدرف ددكرل تف يدد لدألسدضددمل تف يدد لدر ددي سدال تف

ل.ف دتلبن ءل تف ي لقط ع ال نت هيى
 درتف ي لدرغيسلفب شس: -

تخددد  لدرعطددد ءل ح دددرلتنهيدددذلل: ن دعهددد ل هدددم هددد لعبددد س لعدددرلدركهددد  الدر ددد تس لبشدددتمل
ل.درشيك الدربنكيىب  ض  ىل ر لل،  ي نى

 .درقس ضلدرح نى -
 فلحق الدرتف ي : -

ل.الث بتىتعليف عف لدر د تبتد لكهي ل للرلفسدبح ال تشف لطلبلت تيتلفبكس

 :الزدمات المطروحة في اسم المقاصة 
 .درشيك الفق  ى سملل -
 يتدعلدرشيك الدرف ح بىلعل لدربنكلبهفيدعل س عدهل درشديك الدرف دح بىلعلد لبندكل -

 .د نت  لفق  ىل ملح  ب الدرعفسء
 . ع ت لدرشيك ا -
 .درشيك البطلبلدرف تهيت حبل -

 :الزدمات المطروحة في اسم زدمة العمالء 
 .ه سيىلس دتبل ت لح  ب ا -
 . ت لح  ب اله سيىلتحالدرطلب -
 . ت لح  ب الفا   ا -
 . ت لح  ب الت  يس -
 .تدخلمل تنهيذلدر ك  الدرخ سهيىلت كي  هسدءل -
 .درعفي لتغييسلت قيع -
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ل–فعددت لت سدرلل–خلدد لطددسملل–عفدد ل  دد تدالبنكيددىلبهفيددعل ن دعهدد ل)ل  دد ت لس دديتل -
 .   ت لب رلغىلد نهليزيىل(

 .لعفسءفن لت  تسلشيك الر -
 .طلبلديق ملشيك ا -
 . تدتلآرملشسكىلدركهسب ء -
 . تدتلآرملبلتيىل ز  -
 .طلب الد نتسنالدربنكم -
 .SMSطلب ال -
 .كشملح  بلب رلغىلدرعسبيىل ب رلغىلد نهليزيى -
 .كشملدرتزدف ا -
 .كشمل ق  ط -
 .كشملدرفسكزلدرف رم -
 .سبطلدر تدنعلد  تثف سيىل ك سه  -

 :الزدمات المطروحة في اسم الززينة 
 .در حبلدرنقت  -
 .د يتدعلدرنقت  -
 . سملدرشيك ا -
 .عفلي التبتي لدرعفسا -
 .درتح ي لبيرلدرح  ب ا -

طسفلبسن فجلتق يطلدرختف ال هد لعبد س لعدرلفهف عدىلفدرلدرخدتف الل5011 ين  لدربنكل ملدرع مل
ل-:يتملتق يطه لرلهن الدرفعنيىل هملك رت رم

ندد فجلهفيددعلدرفدد دطنيرلبضددف رلكهددسءلحيددثلي ددتهتملهددذدلدربسلل:بسند فجلفدد ت لرتي دديسلدرددز د  -
 . يتملتق يطلحه زدال   الدأل سدفل ل طقملدرن مل،فح رملدرسدتب

حيددثلي ددتهتملهددذدلدربسندد فجلهفيددعلدرفدد دطنيرلبضددف رلكهددسءلفحدد رملل:بسندد فجلق ددطل تعلددم -
 .تسد  العلي ل(ل–بك ر سي  لل– يتملتق يطلدرس  ملدرتسد يىلدره فعيىل)لتبل ملل،درسدتب

حيثلي تهتملهذدلدربسن فجلهفيعلدرف دطنيرلبضف رلكهدسءلفحد رملل:هف لدبت  فىبسن فجل  -
 . يتملتق يطلعس لعفلي التق يمل هسدحىلدأل ن رل،درسدتب
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ل،حيثلي تهتملهذدلدربسن فجلهفيعلدرف دطنيرلبضف رلكهدسءلفحد رملدرسدتدبل:بسن فجلدألف  -
 . يتملتق يطلعس لح  الدرعقمل ل طه  لدألن بيب

حيدثلي دتهتملهدذدلدربسند فجل  دح بلدرفشد سيعلدر دغيس لل:ف ي لدرفش سيعلدر دغيس بسن فجلت -
 يهدددتمل رددد لدرف ددد هفىل دددملتعدددملههددد تلتنفيدددىلد قت ددد تلل،بضدددف رلكهدددسءلفحددد رملدرسدتدددب

 .درهل طينمل خل ل سصلهتيت لرلعف 

 -:الجوائز التشجيعية: 5.4

س ل(،لحيثلق ملدربنكلبت زيعلبإطس لحفلىل)ل  سل دسب لب رحل5014ق ملدربنكلدر طنمل ملع مل
دركثيددسلفددرلدرهدد دنزلدرتشددهيعيىلعلدد لح دد ب الدرتدد  يسل تفثلددالدرهدد نز لدركبددسجلب ددي س ،لحيددثلتددمل

،ل درعتيدتلفدرلهد دنزلتغطيدىلنهقد الدرحدجل درعفددس ل5014در دحبلعلدمل دي ستيرلحتدملنه يدىلعد مل
در ددحبلعلدد لثدددسثلل5011،ل يعتدددزملدربنددكل ددملدرعدد مل درنقتيددىل فندد الدرهدد دنزلدرعينيددىلد خددسج
ل. ي سدال ي س لك ل سبعلشه س

 إرلدربنكليتحفد لقيفدىلدرهد دنزلهفيعهد لفدرلل، ح بل ت جلهينىلدرسق بىلدرشسعيىلدرخ  ىلب ربنك
ل. ف د لدرف  هفيرل ري لفرل ف د لدرف تعير

 -:الدور ا جتما ي للبن : 5.5

ردت سلد هتفد عمل درف دن ريىلد دتفسلدربندكلدرد طنملد  دسفملخدس لدألعد دملدرف ضديىلبفف س دىلد
د هتف عيددىلدتهدد  لدردد طرل درفدد طر،ل درته عدد لفددعلدألنشددطىلد هتف عيددىل قددتلقدد ملدربنددكل ددملعدد مل

بتقتيملدردتعمل درسع يدىلردبعضلدألنشدطىلد هتف عيدىلفثد لتعدمل سع يدىلدرفداتفسدالدرعلفيدىلل5014
س ضلح دددنىل ذردددكلفدددرل درندددت دا،لدرتبسعددد الرفا  ددد التعليفيدددىل د   ثيدددىل دهتف عيدددى،ل تقدددتيملقددد

خددس لدرتعددد  رلفددعلدرعتيدددتلفدددرلدرفا  دد الحيدددثلبلدددثلقيفددىلدرقدددس ضلدرح دددنىلدرفقتفددىل دددملعددد مل
فدد دطرل قددتلتددملفددن لهددذ لدرقددس ضلل218$(ل قددتلد ددته تلفددنهملعددتتل122132539فبلددثل)ل5014

لرغ ي الفعينىلفث :

شدب بل زدس لدرل-قس ضلدرز د ،ل ذركلفرلخس لدته قيىلف قعىلفعل نت  لتعملدرشب ب-ل 
$(ل عدتتلدرف دتهيتيرل5952000 درسي ضى،لحيثلبلغالقيفدىلدرقدس ضلدرففن حدىلفبلدثل)

 .ش بل141فنه ل
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قددس ضلدرفشدد سيعلدر ددغيس ،ل ذرددكلفددرلخددس لدته قيدد الف قعددىلفددعلدرعتيددتلفددرلفا  دد ال-لب
$(ل125812539تعملدرفش سيعلدر غيس ل درهفعي الدرخيسيىلحيثلبلغالهذ لدرقس ضل)

 .ف دطرل435 عتتلدرف تهيتيرلفنه ل
 :6104وحتي  ام  6101الوضع المالي للبن  زالل  ام  :5.2

علدد لدرددس ملفددرلدرنددس ملدر ددعبىل درح دد سلدر ي  ددمل د قت دد ت لدرددذ ليحييدد  لقطدد عل ددز ،ل  ل رل
لك نالهيت ل علملدرنح لدرت رم:ل5014فاشسدالدألتدءلدرف رملرلبنكلرلع مل

 0/5جدول رام

ل6104-6101إلسالمي من  ام المؤشرات المالية للبن  الوطني ا

ل5014ل5013ل5015ل5011ل5010لدربنتلم

 هف  لل1
لدرف ه تدا

ل1121102935ل1220092114ل1022912191ل2025142854ل3328902013

ل2224512134ل2528212112ل2122212520ل3221132540ل5129912885ل هف رملدر تدنعل5

د  تثف سدالل3
ل ت نيملدألف د 

ل1124242182ل1821192112ل4529132104ل5828412253ل1224302121

ل1923822549ل1924022181ل1129582390ل1325822111ل1123152119لدرفلكيىحق  لل4

لدرف تس:ل عتدتلدربحث

 -:ما يميز البن  الوطني ا سالمي: 5.2
 د رتزدملدرك ف لباحك ملدرشسيعىلد  سفيىلدرغسدء. 
 هتفددددددعلبحيددددددثلتددددددتملهفيددددددعل حددددددتدثلتنفيددددددىلدقت دددددد تيىل دهتف عيددددددىلحقيقيددددددىل ددددددملدرف

 .د  تثف سدالتدخ لقط عل ز 
 س  ءلفبت لدرفش سكىل ملدألسب فل درخ  نس . 
 ه رىل هسدءدالدرتع ف لفعن ل تلبيىلدحتي ه الدرعفسءلب سعىل  ه رى . 
 ه لف س ي ل شسعي الك تسل نيهملفتسبل ف. 
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 كلتحقيدد لع دنددتلفهزيددىلركدد لفددرلدرف دد هفيرل درفدد تعيرلحيددثلتعتبددسلت زيعدد الدربندد
 .در طنملد  سفملدأل ض لبيرلدربن كلد  سفيىل مل ل طير

  بسدفجلخ  ىلرتنفيىل  ح بلدرحسمل درفهرلدر غيس. 
 ف دكبىل حتثلدر   ن لدرتقنيىل درتكن ر هي لدرفتقتفى. 

 -: ايات البن  الوطني ا سالمي: 5.3

 يدىلت  يعلنط  لدرتع ف لفعلدرقط علدرف س ملعرلطسي لتقتيملدرخدتف ال يدسلدرسب .1
فعلد هتف ملبإتخ  لدرختف الدره ت ىل حي ءل  سلدرتك   لد هتف عملدرفننملعلمل  د  ل

 .درفنهعىلدرفشتسكى
تط يسل  د ن لدهتدذدبلدألفد د ل درفدتخسدال ت هيههد لنحد لدرفشد سكىل دملد  دتثف سل .5

 .ب أل ل بلدرف س ملد  سفم
  دديف لتلددكلدرقط عدد التدد  يسلدرتف يدد لدرددسزملر ددتدتلدحتي هدد الدرقط عدد الدرفختلهددىل ل .3

 .دربعيت لعرلدرت هيسالدرف س يىلدرفستبطىلب ره نت لدرتقليتيى
 رلتق ملب ر ك رىل  تدسلح د ال  ل ك كل  سفيىلف حت ل  دءلك نالفطس حدىل .4

رسكتتدد بل  لرددملتكددرل  درلتضددفرلد كتتدد بلبددا ل ددنتدالف ريددىل د ددهمل  رلتعفدد لب ددهته ل
سكدىل د دءلبفق بد ل  لبدت نه ل  رلتت دلملدألفد د لبطسيقدىلفت رمل  لفنهذل  يىل  لقديملعلدملت

 .درحهنلدألفير
درتع ف ل درتع  رل درتع قتلفعل  لشخصل  لشسكىل  لفا  ىلتق ملباعف  لفش بهىل .2

 .ألعف  لدرشسكىل ره ل رلتهت ل س علألشغ  لدرشسكىلب رتدخ 
بيعدددىل عفددد  لدرقيددد ملبهفيدددعلدألعفددد  ل درخدددتف الدرف ريدددىل درق ن نيدددىلدرتدددملت دددتلزفه لط .1

درشدددسكىلبفددد ليدددتسءمل   ي تهددد ل ب رطسيقدددىلدرتدددملتسدهددد لفن  دددبىل بفددد ل ليتعددد سضلفدددعل حكددد مل
 .درشسيعىل  ل  لق ن رلد لتشسيعلفعف  لبهل ملفن ط لدر لطىلدر طنيىلدرهل طينيى

 -:هيئة الراابة الشر ية: 5.3

 نشاالفنذلتا ي ه لهينىلشسعيىلدرتزدف لفرلدرشسكىلبت د  ل عف ره لفعل حك ملدرشسيعىلد  سفيىل قتل
رضددف رلخضدد عل عفدد  لدرشددسكىلرف د قتهدد ل سق بتهدد ل يكدد رلس يهدد لفلزفدد لرلشددسكىلتتدد رملدرهينددىلفسدقبددىل
بدتدءلدردس  لدرشدسعمل دمل ديثلدرعقد تل  عف  لدرشسكىل  نشطته لفرلحيثلد رتدزدملب ألحكد ملدرشدسعيىل د 

 .هفعيىلدرعف فيىد زفىلألعف  لدرشسكىل  نشطته ل د  تدسلتقسيسل ن  لرل



135 
 

 -:تعريفات بمنتجات البن  الوطني ا سالمي: 5.01

تقددددتملدرشددددسكىلرعفسنهدددد لفنتهدددد الف ددددس يىلق نفددددىلعلددددملفبددددت لتهنددددبلدره دنددددتلطبقدددد  لألحكدددد ملدرشددددسيعىل
لد  سفيىل  يف ليلمل  ملربعضلدرفنته الدرف س يىلدرتف يليى:

بشسدءل لعىل  ل   لفعيرللتف ي لدرفسدبحى:ليفث لعقتدلتف يلي لتق ملدرشسكىلبف هبه .1
 بيعهلرلفتع ف لبفث لدردثفرلدأل  لفدعلزيد ت لسبد لفعلد ملفتهد لعليدهلفدعلدرعفيد ل  لفعل فدىل

 .درسب ل درثفرلكسلعل لحت لرلفتع ف 
درفض سبى:لهملتنعقتلبيرل  ح بلح  ب الد  تثف سل)ل سبد بلدرفد  ل(ل درشدسكىل)ل .5

 لرلقيدد ملب  ددتثف سه ل دقت دد ملدرددسب لح ددبلدرفضدد سبل(لدرددذ ليعلددرلدرقبدد  لدرعدد ملرتلددكلدألفدد د
د تهددد  ،ل تنعقدددتل يضددد لبددديرلدرشدددسكىلب دددهتهل ددد حبلس  لدرفددد  لب أل ددد رىلعدددرلنه دددهل  ل

 .ب رني بىلعرل  ح بلح  ب الد  تثف سل بيرل  ح بلدألعف  
 يفثدد لعقددتدلتف يليدد لتقدد ملدرشددسكىلبف هبددهلبشددسدءلدر ددلعىل  لل:تف يدد لدربيددعلب رتق دديط .3

لعفي لبثفرلفاه ليزيتلعرلثفنهد لنقدتدل ي دب لدرعفيد لفدتين لرلشدسكىلبدثفرلدأل  لل بيعهلر
 .دربيعل يق ملدرعفي لب تدتلقيفىلدربيعلعلمل ق  طلفته لعليه ل ملدرعقت

درتف يددد لب رفشددد سكى:ل هددد لعقدددتلتف يددد لتقددد ملدرشدددسكىل درتع فددد لبتقدددتيملدرنددد  لبن دددبل .4
ىل دددملفشدددس علق نفدددىلبحيدددثلفت ددد  يىل  لفته  تدددىلفدددرل هددد ل نشددد ءلفشدددس علهتيدددتل  لف ددد هف

ي دددب لكددد ل دحدددتلفنهفددد لف ركددد لح دددىل دددملس  لدرفددد  لب دددهىلث بتدددىل  لفتن ق دددىل ف دددتحق ل
رن دديبهلفددرلدألسبدد فل تق ددملدرخ دد س لعلددملقددتسلح ددىلكدد لشددسيكل ددملس  لدرفدد  ل  لي دد ل

ل.دشتسدطلخسملذرك

 -:إدارن المزاطر المالية: 5.00

ريىل  رلهذ لدرنشط التتطلبلتحلي ل تق يمل قب  لتتعسضلنش ط الدرشسكىلرلعتيتلفرلدرفخ طسلدرف 
تدس ل كثسلفرلن علفرلدرفخ طسل حيدثل رلد طدسعلب رفخد طسليعتبدسل فدسلهد هس لب رن دبىلرفهلد ل د 

د تدس ل هتملدرشسكىله لتحقي لت دزرلفسنملبيرلدرفخد طسل درع دندتل تقليد لدآلثد سلدر دلبيىلدرفحتفلدىل
ل.عل لدألتدءلدرف رملرلشسكى

يملدر ي   ال د هسدءدال دألننفىلدرفتعلقىلبإتدس لدرفخد طسلرتحتيدتل تحليد لهدذ لدرفخد طسلليتملت فل
  ضدددعلد هددددسدءدالدرسق بيددددىلرلتقليددد لفنهدددد لحيددددثليدددتملفسدهعددددىلدر ي  دددد ال دألننفدددىلدرفتعلقددددىلبددددإتدس ل

ل.درفخ طسلب  س لف تفس 
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فخددد طسلد نتفدددد رللفددددرلقبددد ل تدس لد نتفددد رل درفخددد طسلهدددم فدددرل هدددملدرفخددد طسلدرتدددملتدددملتحتيدددته ل
ل. فخ طسلدرعفسال فخ طسلدأل ع سل فخ طسلدر   ل فخ طسلدرتشغي ل لفخ طسلدر فعى

 -:مزاطر ا ئتمان  و :
تعتبسلفخد طسلد نتفد رلفدرل كثدسلدرفخد طسل هفيدىلحيدثلتتعدسضلدرشدسكىلرفخد طسلد نتفد رل

تكبتلخ  نسلف ريدىلدرتملتفث لعتملفقتس لدرطسملدآلخسلعل لدر   ءلب رتزدف تهلفف ليات ل ر ل
 تنشالفخ طسلد نتف رلب  س ل    يىلعل لد  تثف سدال درنقتيىل تتملفت بعىل فسدقبىلل،كبيس 

دألنشطىلد  تثف سيىللفخ طسلد نتف رلفرلقب ل تدس لدرشسكىل درتملتق ملب ضعلفع ييسلبشار
درفخد طسللىلبشدارحيثلتق ملبتسد ىلدرفسء لد نتف نيىلدركليىلرلفتع فد لب تبد علفنههيدىلفسنفد

در دهبدددىلدر دددتدتلرتهنيدددبلدرفخ  ددد ال تقددد ملكدددذركلبتقددد يمل س دددت لدرفتعددد فليرل درفتددداخسدال
ل:درفسنفىلرس تثف سدال تعتفتلعفليىل تدس لفخ طسلد نتف رلعل لدرفع ييسلدرت يى

 ضددددعلحددددت تلفعتفددددت لرسنتفدددد رلتقدددد ملبددددإتدس لتلددددكلدرحددددت تل فسدقبددددىلتسكددددزدالدرفخدددد طسل -1
 .تيته ل خ  ىلتلكلدرفتعلقىلب أل سدتل درقط ع الدألخسجد نتف نيىلعنتلتح

هفدددد علفتن يددددعلد  ددددتثف سدال ذرددددكلبتهنددددبلدرتسكيددددزل ددددملدرفخدددد طسلدرخ  ددددىلبدددد أل سدتل ل -5
 . مل ف كرلهغسد يىل  لقط ع الدقت  تيىلفعينىدرفتع فليرل

 ضدددعلحدددت تلرف دددت جلدرفخددد طسلدرفقب ردددىلدرخ  دددىلبددد أل سدتل  لدرفهف عددد ال درقط عددد ال -3
 .تيىد قت  

درتحلي لدرفنتنملرفقتس لدرعفسءلعل لدر   ءلبتعهتدتهملدرتع قتيدىل  دتدتلدرتزدفد تهملدرف ريدىل -4
 . تعتي لدرحت تلدرف ريىلح بلف له لفسنم

 ددسحي الدرف د قددىلعلدد لد نتفدد رلتتهدد  الفددرلف ددت جل تدس لآلخددسل تعتفددتلعلدد لحهددمل -2
 .درتف ي ل تسهىلدرفخ طس 

 .يته لرلت يي ل ن بىلتغطيته لرسنتف رلدرففن فدرتسكيزلعل لدرضف ن الح بلق بل -1
 درتعليفدددد اليددددتملت ددددنيملدرتفدددد يسالح ددددبلدرقددددتس لعلدددد لدر  دددد ءلبهدددد لح ددددبلدألننفددددىل -1

 . درتعفيف الدر  سيى
 -:مزاطر السيولة ثانيا:

تتفثدد لفخدد طسلدر ددي رىل ددملعددتملفقددتس لدرشددسكىلعلدد لدر  دد ءلب رتعهددتدالدرفتعلقددىلب رتزدف تهدد ل
 قه ل عددتملفقددتس لدرشددسكىلعلدد ل ددتدتل فدد د لدرفدد تعيرل در  دد ءلب رتزدف تهدد لدرف ريددىلعنددتلد ددتحق

ل.درفتعلقىلب   تثف سدا
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 رلتندد علف دد تسلدرتف يدد لدرفت حددىلي دد عتلعلدد لتقليدد لهددذ لدرفخدد طسلحيددثلتددتدسلف هدد تدال
درشددسكىلبعددتلدألخددذلب  عتبدد سل ددي رته ل درحهدد نلعلدد لس دديتلفسنددملفددرلدرنقتيددىل شددبهلدرنقتيددىل

لل:يىل تدس لدر ي رىلعل لف ليلم تشف لعفل
 .درتف ي لدري فمليتدسلفرلقب لدرخزينىلرضف رلدر   ءلب  رتزدف ا -1
 .د حته نلبن بىلدر ي رىلبن تلق نفىلدرفسكزلدري فم -5
 .فسدقبىلفاشسدالدر ي رىلربن تلق نفىلدرفسكزلدرف رم -3
 .تن يعلف  تسلدرتف ي  -4
يعيدىل درط سندىلبفد ل دملذردكلتحيلدملقي  ل سق بىل تدس لدر ي رىلعل ل  د  لدرندس ملدرطب -2

 .آه  لد  تحق  لرلف ه تدال درن بلدرف ريىلدرفختلهى
 :مزاطر العمالت األجنبيةثالثا: 

تتعسضلدرشسكىلرفخ طسلآث سلدرتقلب البا ع سلدر سملدر  نت ل ملدر   لعل لفسكزه لدرف رمل
 تلرف دت جلفسكدزلدرعفلدىل نت نجل عف ره ل تت ق ته لدرنقتيىلحيثليقد ملفهلد لد تدس لب ضد لحدت

درفقب  لرك لعفلىل بشك ل هف رملرفسدكزلدرعفسال يتملفسدقبىلفسكزلدرعفسالدألهنبيدىلبشدك ل
يدد فمل يددتملدتبدد علد ددتسدتيهي الفخططددىلرلتاكددتلفددرلد حتهدد نلبفسكددزلدرعفددسالدألهنبيددىلضددفرل

ل.درحت تلدرفعتفت 
 :مزاطر األسعاررابعا: 

دال ددددملدأل ددددع سلدرفتتد رددددىل درخ  ددددىلبدددد ألت دالدرف ريددددىلدأل ددددع سلنتيهددددىلدرتغيددددسلتنشددددالفخدددد طسل
درشسعيىل تفتلكلدرشسكىلبعضلد  دتثف سدال يدسلدرفتسهدىل دمل  د د لدرفد  ل هدذ لد  دتثف سدال

 .تتضفرلفخ طسلفتتنيىل  لفعت فىل  ليعتبسلره ل  لتاثيسله ملعل لدرفحهنىلد  تثف سيى
 :مزاطر التشغيلزامسا: 

ل، شد ل  لعدتملفسنفدىل دمل دحدتل  ل كثدسلفدرلد هدسدءدالدرتدخليدىلتنشالهذ لدرفخ طسلنتيهدى
 دألننفدددىل  لدرهشددد ل  لعدددتملدرفسنفدددىلنتيهدددىل حدددتدثلخ سهيدددىلبفددد ل يهددد لل،درعن دددسلدربشدددس 

 تعفدد لد تدس لعلد ل تدس لهددذ لل،درفخد طسلدرق ن نيدىل فخدد طسلعدتملد رتددزدملب رفعد ييسلدرشدسعيى
ل-:درفخ طسلفرلخس 

يىل ل هسدءدالعف لف ثقىليتملد رتزدملبه لفرلقب لدرف نهيرلبحيثل ه تلتعليف التطبيق -1
 .عل لتقلي لدحتف ريىلحت ثل  لفخ طسلتشغيليىتعف ل

تق ملتدنس لتكن ر هي لدرفعل ف ال ب رتن ي ل درتع  رلفدعلتدندس لدرتدتقي لدردتدخلمل درشدسعمل -5
لب ضددددددعلدر ي  دددددد ال د هددددددسدءدالدرسزفددددددىلرلفح  نددددددىلعلدددددد ل فددددددرل  ددددددسيىلدرفعل فدددددد ا

 .  سحي الدرتخ  لعل لدربسدفجل دألننفى
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قيدددد ملدرف تشدددد سلدرقدددد ن نملرلشددددسكىلب رتاكددددتلفددددرل ددددسفىلدرعقدددد تل درف ددددتنتدال قيدددد ملتدنددددس ل -3
درفت بعىل درتح ي لبفت بعىلدرح  ب ال يسلدرع فلىل) رل هتال(ل دتخ ذل هسدءدالدرتنهيذل

لل.رتح ي لدرتي ر
 :مزاطر السمعةسادسا: 

عددرلدرشددسكىل درددذ لقددتليددات ل ردد لحددت ثلىل هدد تلدنطبدد عل ددلبمل تنشددالهددذ لدرفخدد طسلنتيهدد
ف  تسلدرتف يد ل  لتحد  لدرعفدسءل رد لشدسك الفن   دىل قدتلينشدالهدذدلد نطبد علخ  نسل مل

نتيهددىلت ددس  اليقدد ملبهدد لفددتسدءل  لف نهدد لدرشددسكىل  لنتيهددىلعددتملهدد ت ل كهدد ء لدرخددتف ال
سيىل لدرتدملفدرلدرففكدرل رلتدات لدرف س يىلدرفقتفىلرلفتع فليرل  لب ببلضعمل ننفىلدر د

ثقددىلدرفتعدد فليرل ددملدرشددسكىل تعفدد لد تدس لعلدد لتعزيددزلثقددىلدرفتعدد فليرل ردد ل قددتدرل  لزعزعددىل
ل. تقتيملختف الف س يىلهيت ل درفح  نىلعل لدر سيىلدرف س يى

ل

 -:السياسات المحاسبية الهامة : 5.06

  سد إ داد البيانات المالية: :5.06.0

 الدرف ريىلدرفح  بيىل  ق  لرفع ييسلدرفح  بىل درفسدهعىل درض دبطلرلفا   اليتمل عتدتلدربي ن 
درف ريدددىلد  دددسفيىلدر ددد تس لعدددرلهيندددىلدرفح  دددبىل درفسدهعدددىلرلفا  ددد الدرف ريدددىلد  دددسفيىل
ل. د دتن تد لألحكد مل فبدد تشلدرشدسيعىلد  دسفيىلح ددبلفد لتقدسس لهينددىلدرسق بدىلدرشدسعيىلرلشددسكى

 دنيرلدر ددد سيىل دددمل ل دددطير،ل  يفددد ليتعلددد لب رقضددد ي لدرتدددمل لتع رههددد ل   قددد لرلتعليفددد ال درقددد
درفع ييسلدرفح  بىل درفسدهعىل درض دبطلرلفا   الدرف ريىلد  سفيىل إرلدرشسكىلت تنتل ردمل
درفع ييسلدرت ريىل عتدتلدرتق سيسلدرف ريىلدر  تس لعرلفهل لفع ييسلدرفح  بىلدرت ريىل رحيرل

 . لفحله  ت سلفع ييسل  سفيىلتح
 يتمل عتدتلدربي ن الدرف ريىل  ق لرفبت لدرتكلهىلدرت سيخيىل فبت لد  دتحق  لدرفح  دبمل ذردكل دمل

 .ت هي لدأل   ل درخ  مل د يسدتدال درف س   ا
 تددملعددسضلهددذ لدربددملدرف ريددىلبعفلددىلدرددت  سلدألفسيكددم،ل درددذ ليفثدد لدرعفلددىلدرسني دديىلألنشددطىل

 .تقسيبلدربي ن الدرف ريىلدرفعس ضىلألقسبلت  سل فسيكملدرشسكىل عسضلبي نته لدرف ريى،ل تم
 يسدعددددملدره دددد لبدددديرلفدددد لخددددصل  ددددح بلحقدددد  لدرفلكيددددىل فدددد ليخددددصل  ددددح بلح دددد ب ال

 .د  تثف سدالدرفطلقى
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 رلدر ي  دد الدرفح  ددبيىلدرفتبعددىل ددملدرشددسكىلتت ددملب رثبدد الحيددثل رلدر ي  دد الدرفح  ددبيىل 
 .درفح  بيىلدرتملتمل تب عه ل ملدر نىلدر  بقىلدرفتبعىلرل نىلدرح ريىلفتف ثلىلفعلدر ي   ا

 األحكام والتقديرات وا فتراضات المحاسبية الجوهرية:: 5.06.6

 رل عدددتدتلدرقددد دنملدرف ريدددىل  قددد  لرلفعددد ييسلدرت ريدددىلدرخ  دددىلب رتقددد سيسلدرف ريدددىليتطلدددبلد دددتختدملبعدددضل
فبدد رثلدرف هدد تدال درفطل بدد اللدرتقددتيسدال د  تسدضدد الدرفح  ددبيىلدره فددىل درتددمليفكددرل رلتدداثسلعلددم

درفه دد لعنهدد لكفدد ل يتطلددبلذرددكل رلتقدد ملد تدس لب  ددتختدملتقددتيسدته لحدد  لعفليددىلتطبيدد لدر ي  دد ال
درفح  ددبيىلرلشددسكىل يددتملتقدد يملهددذ لدرتقددتيسدال د  تسدضدد ال دألحكدد ملب دد س لف ددتفس ل يددتملدحت دد به ل

حدتدثلدرف دتقبليىل درتدمليعتقدتل نهد لفعق ردىلد تن تد ل رملدرح د  لعلدملدرفشد س لفدرلد  دتثف سييرل دأل
ل.  ق  لرلنس م

 رلدألحك مل درتقتيسدالدرفذك س لفبنيىلعلمل سضي ال ع دف لفتعتت لره لتسه الفته  تدىلفدرلدرتقدتيسل
 عتملدرتاكتل  رلدرنت نجلدرهعليىلقتلتختلملعرلدرتقدتيسدال ذردكلنتيهدىلدرتغيدسدالدرن هفدىلعدرل  ضد عل

ل.درتقتيسدال ملدرف تقب  نس ملتلكلدألحك مل ل

لدرنح لدرت رم:ل دنملدرف ريىلفعق رىل هملفه لىلعلضفرلدرق لل عليهل إرلدرتقتيسدالدر دست ل

 يتملتحفي لدر نىلدرف ريىلبف ليخ ده لفدرلنهقدىلضدسيبىلدردتخ ل ضدسيبىلدرقيفدىلدرفضد  ىل  قد ل
درفطل بدددد الرألننفددددىل درقدددد دنيرل درفعدددد ييسلدرفح  ددددبيىل يددددتملدحت دددد بل دثبدددد الدرف هدددد تدال ل

 .درضسيبيىلدرفاهلىل خ صلدرضسيبىلد زم
 يتملدحت  بلفخ صلتع يضلنه يىلدرختفىل  ق لرق ن رلدرعف لدر  س لدرفهع  ل ملفن ط ل

 .در لطىلدرهل طينيى
 تقدد ملد تدس لبفسدهعددىلت سيددىلرلف هدد تدالدرف ريددىل درتددملتنهددسلب رتكلهددىلبتقددتيسل  لتددتنمل ددمل

 .درتخ لقيفته ل يتمل خذلدرتتنمل ملبي ر
 تقددد ملد تدس لبإعددد ت لتقدددتيسلدألعفددد سلد نت هيدددىلرلف هددد تدالدرفلف  دددىلبشدددك لت س لرغ يددد ال

د طهدد ءدالدر ددن يىلدعتفدد تدلعلددملح رددىلتلددكلدرف هدد تدال تقددتيسدال دحت دد بلد هسكدد ال 
 .دألعف سلد نت هيىلدرفت قعىل ملدرف تقب ل يتمل خذلخ  س لدرتتنمل رل هتال ملبي رلدرتخ 

 س فلىلدرف ه تدالدرغيسلفلف  ىللدرن تهىلعرل عف  لدرشسكىل يدتملت دهيله ل دملبيد رل ليتمل
 .درتخ ل ملنه لدرهتس 
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 تقد ملد تدس لبتقدتيسلفخ دصلتددتنملدرتفد يسالدرفب شدس لدرتدملتشددك لتدتنمل دملدرقيفدىلدرق بلددىل
 .رلتح ي ل  ق لرلق دنيرل درتعفيف الدر  تس ل  ق لرفع ييسلدرفح  بىلدرت ريى

  فال تدس لدرشسكىلبتقييملفقتس لدرشسكىلعلملد  تفسدسل ملدرعف ل  قد لرفبدت لد  دتفسدسيىلرقتلق
نه لفقنعىلبانهلي هتلرت لدرشسكىلدرف دستلدرك  يىلرف د لىل عف رهد ل دملدرف دتقب لدرفنند س،ل  د 
كف ل نهل لعلملرت لد تدس لبايىل ف سله فىليفكرلدرلتثيسلشك ك له هسيىلح  لقتس لدرشسكىل

د  ددتفسدسل ددملدرعفدد ل  قدد لرفبددت لد  ددتفسدسيىلدرفح  ددبمل عليددهل قددتلتددمل عددتدتلدربي ندد العلددمل
 .درف ريىل  ق لرفبت لد  تفسدسيى

 إثبات اإليراد:: 5.06.3

 يددددتمل ثبدددد الد يددددسدتدالفددددرلعفليدددد الدرفتدددد هس ،ل درفسدبحددددىلبعددددتلبيددددعلدرح ددددص،ل دربيددددعل
ىل  لتح دبلع دندتل ضد  يىلعلدملب رتق يطلب  تختدملدرع ندتلدرهعلدملعلدملدألس دت لدرق نفد

 .درفب رثلفتاخس لدر تدت
 )يتملد عتسدملباسب فلد  تثف سدالعنتلتحقيقه ل)ل قسدسه لفرلدرهينىلدرع فىلرلف  هفيرل. 
  يتملت زيعلد يسدتدالدرن تهىلعرلعفلي الدرتف ي لعلمل تس لدرتف ي. 

 العقارات واآل ت والمعدات:: 5.06.4

 سدال دآل ال درفعددتدالب رتكلهددىلبعددتلخ ددملد هددسكل د طهددد ءلتنهددسلدرف هدد تدالفددرلدرعقدد 
درفتسدكمل يتملدحت  بلد هدسكلدر دن  لبطسيقدىلدرق دطلدرث بدال  قد  لرلعفدسلد نتد هملدرفت قدعل

 .ره 
 عندددتف ليقددد لدرفبلدددثلدرففكدددرلد دددتستدت لفدددرل  لفدددرلدرف هددد تدالدرث بتدددىلعدددرل ددد  ملقيفتهددد ل

درقيفىلدرففكرلد تستدته ل ت ه لقيفىلدرتدتنمل دملبيد رلدرت تسيىل إنهليتملتخهيضلقيفته ل رمل
 .درتخ 

 إذدلك نالت قعد الدرعفدسل،ليتملفسدهعىلدرعفسلد نت هملرلف ه تدالدرث بتىل ملنه يىلك لع م 
د نتددد هملتختلدددملعدددرلدرتقدددتيسدالدرفعدددت ل ددد بق  ليدددتملت دددهي لدرتغيدددسل دددملدرتقدددتيسدالرل دددن دال

 .درسحقىلب عتب س لتغيسل ملدرتقتيسدا
 يددتملد ددتبع تلدرف هدد تدالدرث بتددىلعنددتلدرددتخلصلفنهدد ل  لعنددتف ل ليعدد تل  لفندد  علف ددتقبليىل

 .فت قعىلفرلد تختدفه ل  لدرتخلصلفنه 
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 تملدحت د بلد هدسكلدر دن  لبطسيقدىلدرق دطلدرث بدال  قد لرلعفدسلد نتد هملدرفت قدعلرهد ل   قد ل
 رلن بلدرت ريى:

 6/5جدول رام
 نسب احتساب اإلهال  السنوي

ل%10لث ثل درتههيزدادأل

ل%50ل ههز لدرح   بل ف تلزف ته 

ل%12لدر ي سدا

ل%1لدآل ال درفعتدا

 الموجودات  ير الملموسة:: 5.06.5

 تنهددسلدرف هدد تدال يددسلدرفلف  ددىلب رتكلهددىلبعدددتلتنزيدد لد طهدد ءلدرفتددسدكمل يددتملدحت ددد بل
علدمل  د  لل طه ءلره لح بلدرعفدسلد نتد همل يدتملت دنيملدرف هد تدالدرغيدسلفلف  دى

تقتيسلعفسه لدرزفندملرهتدس لفحدت ت ل  لرهتدس ل يدسلفحدت ت ل يدتمل طهد ءلدرف هد تدالدرغيدسل
 يتملقيتلد طهد ءل دملبيد رلدردتخ لل.فلف  ىلدرتملره لعفسلزفنملفحتتلخس لهذدلدرعفس

 فد لدرف هد تدالدرغيدسلفلف  دىلدرتددملعفسهد لدرزفندمل يدسلفحددتتل يدتملفسدهعدىلدرتدتنمل ددمل
 . لدربي ن الدرف ريىل يتملت هي ل  لتتنمل ملقيفته ل ملبي رلدرتخ قيفته ل ملت سي

 يتملفسدهعىل  لفاشسدالعلملتتنملقيفدىلدرف هد تدالدرغيدسلفلف  دىل دملتد سي لدربي ند ال
درف ريىل كف ليتملفسدهعىلتقتيسلدرعفدسلدرزفندملرتلدكلدرف هد تدال يدتمل هدسدءل  لتعدتيسال

 .علملدرهتس لدرسحقى
 غيسلفلف  ىل ننفىل بسدفجلدرح  بلدآلردمل تقد مل تدس لدربندكلبتقدتيسلتشف لدرف ه تدالدر

درعفددسلدرزفنددملبحيددثليددتمل طهدد ءل ننفددىل بددسدفجلدرح  ددبلدآلرددملبطسيقددىلدرق ددطلدرث بددال
ل.%(50بن بىل)

 المزصصات:: 5.06.2

 يددتملتكدد يرلدرفخ  دد العنددتف ليكدد رلرددت لدرشددسكىلدرتددزدملقدد ن نملحدد رمل  لدرتددزدملقدد نمل
بقىل فرلدرفت قدعل رليتطلدبلد دتختدملدرفد دستلدرفتت قدىلبفد ل يهد لدرفند  علنتيهىل حتدثل  
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د قت  تيىلر تدتلهذدلد رتزدمل دملدرف دتقب ،ل يفكدرلعفد لتقدتيسلرلفبلدثليفكدرلد عتفد تل
 .عليه

 يددددتملدحت دددد بلفخ ددددصلفك  ددددا لنه يددددىلدرختفددددىلرهفيددددعلدرعدددد فليرلح ددددبلقدددد ن رلدرعفدددد ل
 .ختفىدرهل طينمل ب دقعلسدتبلشهسلعرلك ل نىل

 ل(لفددرلس دتددبل4يددتملتكدد يرلفخ ددصلدتخدد سلدرفدد نهيرل ذرددكلب  ددتقط علفدد لن ددبتهل)ل%
درفدددد نهيرلدرشددددهسيىل يقدددد ملدربنددددكلب رف دددد هفىلب رضددددعملبحيددددثليكدددد رلدرفخ ددددصلفددددرل

 .%(8ف  هفىلدربنكل)

 ا حتياطات:: 5.06.2

 ليددتملتكدد يرلد حتي طدد ال)لدحتيدد طملقدد ن نمل دحتيدد طملفخدد طسلف ددس يىلع فددىل(لبندد ء لعلددم
 .درق دنيرل درتعليف الدر  سيى

 (لفدرل10د حتي طملدرق ن نم:ل  ق لرق ن رلدرشسك ال ق ن رلدرف  سمليقتطدعلفد لن دبتهل)%
دألسب فلدر   يىلبعتلدرضسدنبل ن ي ليخ صلرح  بلد حتي طملدرقد ن نمل  ليهد زل قدمل

 .  لدرف  هذدلد قتط علقب ل رليبلثلفهف علدرفب رثلدرفتهفعىلرهذدلدرح  بلف ليع ت لسل
 دحتي طملفخ طسلف س يىلع فى:ليفث لهذدلدربنتلقيفىلدحتي طملفخ طسلف س يىلع فدىليدتمل

%(للفرلدرتفد يسالدرفب شدس لبعدتل1.2دقتط عهل  ق لرلتعليف الدرخ  ىلب لطىلدرنقتلبن بىل)
%(لفددرلدرتفدد يسال يددسلدرفب شددس لبعددتلطددسفلدرشدديك التحددال0.2طددسفلتددتنملدرتفدد يسال ل)

 .  الدرفقب رىل در ح ب الدرفقب رىلدرفكه رىدرتح ي ل دركه
 دحتيدد طملتقلبدد الت سيددى:ليفثدد لهددذدلدربنددتلقيفددىلدحتيدد طملدرفخدد طسلدرددذ ليددتملدقتط عددهل ددن ي ل

%لفددرلدألسبدد فلدر دد  يىلبعددتلدرضددسدنبلرتددتعيملس  ل12  قدد لرتعليفدد ال ددلطىلدرنقددتلبن ددبىل
زيد ت لهدذدلدرفخ دصلعدرللدرف  ل رف دههدىلدرفخد طسلدرفحيطدىلب رعفد ،ل قدتلتدملدرعفد لعلدم

%ل خدذدل دملد عتبد سل عفد  لدر دن دالدر د بقىلحيدثلتدمل ضد  ىلس ديتلد حتيد طمل12ن بىل
 .د ختي س ل درفك رلفرلدر ن دالدر  بقىلعلملس يتلدحتي طملدرتقلب الدرت سيى

 يتملت نيملهذ لد حتي ط الضفرلحق  لدرفلكيى. 

 مزصصات الضرائب:: 5.06.3

 (ل12ردددددتخ لعلدددددملدألسبددددد فلدرخ ضدددددعىلرلضدددددسيبىلبن دددددبىل)تخضدددددعلدرشدددددسكىلرضدددددسيبىلد%
 .%(14.2 رضسيبىلدرقيفىلدرفض  ىلبن بىل)
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 يتملتك يرلفخ صلرضسيبىلدرتخ ل ضدسيبىلدرقيفدىلدرفضد  ىلعلدملدألسبد فلدرفعلندىل دمل
ت سي لدربي ن الدرف ريىلهذدل تختلملدألسب فلدرخ ضدعىلرلضدسيبىلعدرلدألسبد فلدرفعلندىل دمل

كلألرلدألسبددد فلدرفعلندددىلتشدددف ل يدددسدتدال يدددسلخ ضدددعىلرلضدددسيبىل  لدربي نددد الدرف ريدددىل ذرددد
 .ف  سيمل يسلق بلىلرلتنزي ل ملدر نىلدرف ريى

 السياسات المتعلقة با نزفاض في ايمة الموجودات المالية:: 5.06.3

يتملبت سي لدرفسكزلدرف رمل هدسدءلتقد يملرلتاكدتلفدرل هد تل  لتريد لف ضد عملعلدملدنخهد ضلقيفدىل  ل
  دملح ردىل هد تلفثد لهدذدلدردتري ليدتملتحتيدتلدرقيفدىلل.  لفهف عىلفدرلدرف هد تدالدرف ريدىل   لف رم

درفقددتس لدرق بلددىلرس ددتستدتلرددذركلدأل دد ل  يددهلخ دد س لن هفددىلعددرلذرددكلد نخهدد ضلعلددملد دد  ل دد  مل
يفددىلدرقيفددىلدرح ريددىلرلتددت ق الدرنقتيددىلدرف ددتقبليىلدرفت قعددىل درتددمليددتمل ثب تهدد لب حت دد بلدرتغيددسدال ددملدرق

درت تسيىل يتملت  يىلدرقيفىلدرت تسيىلرلف هد تدالدرف ريدىلدرفثبتدىلفدرلخدس لد دتختدملح د بلفخ دصل
ل. يتس لفبلثلدرت  يىل ملق نفىلدرتخ 

يتملتق يملدرفخ   الدرخ  ىلرك  ىلد  تثف سدالب د س ل ستيدى،ل يتطلدبلذردكلفدرلد تدس ل رلتقد مل
 ق الدرنقتيددىلدرف ددتقبليىلدرخ  ددىلبددذركلد  ددتثف س،لبفف س ددىلدهتهدد تل ثندد ءلتقددتيسلحهددمل ت قيددالدرتددت

 رتحتيددتلحهددملدرفخ ددصلدرفطلدد بلرددهلتعتفددتلهددذ لدرتقددتيسدالبشددك ل    ددملعلددملد تسدضدد التتعلدد ل
بعتيددتلفددرلدرع دفدد لدرتددملتتطلددبلبددت سه لتسهدد الفختلهددىلفددرلد هتهدد تل عددتملدرتاكددت،لكفدد لدرلدرنتدد نجل

يددسدال ددملهددذ لدرفخ  دد الف ددتقبس،ل ضدد  ىل رددملدرهعليددىلففكددرل رلتختلددم،لففدد ليتطلددبل هددسدءلتغ
درفخ   الدر  بقى،لتق ملدرشسكىلبتهنيبلفخ   البشك لشف رملرق ءلد نخه ضل ملقيفىلكد ل
ن علفرل ند دعلد  دتثف سداليدتملتهنيدبلهدذ لدرفخ  د الرقد ءلدرخ د نسلعندتل هد تلتريد لف ضد عمل

رتملك نال  نت لعنتلدرتخ  ل ملتلدكليشيسل رمل ه تلفخ طسلح ريىله هسيىلفق سنىلبتلكلدرفخ طسلد
د  تثف سدا،ليتملتقتيسلفب رثلتلكلدرفخ   العلمل    لدرت نيه الد نتف نيىلرتلدكلدرههد الفدعل

ل.دألخذلبعيرلد عتب سلدرنس ملد قت  تيىلدر  نت 

تشتف لدأل  ل درفع ييسلدرفتبعىلفرلقب لدرشسكىلرلتاكتلفرل ه تلتري لف ض عملعلمل ق علخ  نسل
ل.نخه ضل ملدرقيفىلعلملف ليلم:د 

 درتاخسل مل تدتل   لدرفبلثل  لدرسب لدرفتع قتلعليه. 
 در ع ب الدرتملي دههه لدرعفي ل ملت  يسلدرتت ق الدرنقتيى. 
 عتملد رتزدملبتعهتدال  لشس طلدر تدت. 
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  درشس عل ملدتخ ذل هسدءدالدرت هيىلضتلدرعفي. 
  دنخه ضلف ت  لدرف قملدرتن   ملرلعفي. 
 ضلقيفىلدرضف ن ادنخه . 

 ملح رىلعتمل فك نيىلتح ي لفبلثلد  دتثف سل إندهليدتملشدطبهلفدرلفخ دصلد نخهد ضل دملدرقيفدىل
ل.درخ صلبه،لتشطبلهذ لد  تثف سدالبعتلدتخ ذلك  ىلد هسدءدالدرضس سيىل تحتيتلفبلثلدرخ  س 

ذدلفددد لتبددديرل حقددد ل قددد علدنخهددد ضل دددملخ ددد نسلد نخهددد ضل درلهدددذدلد نخهددد ضليعددد ت  ردددمل حدددتدثلل د 
 قعالبعتل ثب الخ  نسلد نخه ضل)لفث لتح رلف ت جلدرت نيملد نتف نملرلعفي ل(ل إنهليتمل دمل

ل.ق نفىلدرتخ لتحالبنتل"لفخ صلدنخه ضلقيفىلد  تثف سدا"

ل. ليتملشطبلدرف ه تدالدرف ريىل  لبعتلد تنه ذلك  ىلدر   ن لدرففكنىلرتح يله 
ل

وهيئ  ة  المعتم  دن م  ن مجل  د اإلدارن البن    ال  وطني اإلس  المي ف  يسياس  ة توزي  ع األرب  اح : 5.03
 -:الراابة الشر ية

ل:دورية التوزيع: 5.03.0

يتملدرت زيعلدرهعلملعل لدرف تثفسيرل سبعىلفسدال ملدر نى،لدأل ر ل ملنه يىلشهسلف س ل درث نيىل
رحديرلدرت زيدعلل ملنه يىلشهسلي ني ل درث رثىل ملنه يىلشسل بتفبسل   رب لف لتك رلتحدالدرت د يى

 يهد زلردإلتدس لدرتنهيذيدىل،لدرهعلمل ملنه يىلدر دنى،ل درسدبعدىل دملنه يدىلشدهسلتي دفبسل دملكد ل دنى
لل.رلبنكلتعتي ل تسدالت زيعلدألسب فلشسيطىل عسملدرف تثفسير

 موال المشاركة في ا ستثمارات:شروط وضوابط مصادر األ: 5.03.6

 ل. يتدعلدرفبلثل ملح  بلد  تثف سلي دشتسدطلفش سكىلدر تدنعل ملدألسب فلفرلت سل
 ل.تش سكلدر تدنعل ملد  تثف سدالعل لفعت لدرس يتلدري فم
 لفرلدرف  تسلدرت ريىل:لد  تثف سداتتك رلف  تسلدألف د لدرفش سكىل ملل

ل تدنعلدرت  يس.لل -
ل. تدنعلد  تثف س -
ل: س ت لدرف  هفيرل تتفث ل مل -

لل تدنعلدرح  ب الدره سيىل-1للللللللللللللل
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لخسجلدألل ا س ت لدرفطل بل-5للللللللللللللل
ل تدنعلدرتافين الدرنقتيىلل-3للللللللللللللل
ل س ت لحق  لدرف  هفيرل-4للللللللللللللل

 الحسابات المشاركة في ا رباح: : 5.03.4

ل:يتملدرت زيعلدرهعلملرألسب فلعل لدرح  ب الدرت ريى
ل. تدنعلت  يسلل-1
ل تدنعلد  تثف س.للل-5
ل س ت لدرف  هفيرلدرفتفثلىل مل:ل-3

ل تدنعلدرح  ب الدره سيىلل-1للللللل
ل تدنعلدرتافين الدرنقتيىلل-5للللللل
ل س ت لدرفطل ب الدألخسجلل-3للللللل
ل س ت لحق  لدرف  هفيرلل-4للللللل

 :شروط الحد ا دنى ونسب المشاركة والمضاربة لودائع المستثمرين: 5.03.5

ل:لك رت رمرفش سكىل درفض سبىلر تدنعلدرف تثفسيرليك رلدرحتلد تن ل ن بلد
 

 3/5جدول

لتصنيفات الودائع ونسب المشاركة والمضاربة لكل وديعة

نسبة  شرائح الودائع نسبة المضاربة
المشاركة في 
 ا ستثمار 

% 

 

 

 نوع الوديعة

نسبة 
 البن %

نسبة 
 العميل%

األاصى  الحد 
 للوديعة

الحد األدنى 
 للوديعة

 (لللشه س_) ضملل3 تدنعلأله ل 22% 0,111$ 61,111$ 21% 41%
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 ملح  ل حبلدر تيعىلقب لف عتلد تحق قه ليتملفح  بىلدرف تعلعل لدرشسيحىلدرتملت بقه ل 

ل.بك ف لشس طه لفعلحسف رلدرف تعلفرلدرهتس لبيرلدرشسيحتير
 ل. تعيريتملقيتل سب فلدر تدنعلد  تثف سيىل ملح  ب الدره سيىلرلف
 درشدس طل درن دبلعدرلعد مليهبلعل لد تدس لدرتنهيذيىلرلبنكلد    فلرلف دتثفسيرلبتديدىلكد ل

ل.در دست ل عس 
 يقدد ملدربنددكلد  ددسفملبت نيددملدرفدد دستلدرفت حددىلرتيددهل ت دهددهل ددملذرددكلعددت لقيدد تل دعتبدد سدال

لك رت رم:
درتددملتضددعلحددت تدل بيددىل درقددسدسدالتتفثدد ل ددملتعليفدد الدر ددلط الدرسقلا تب  ارات اانوني  ة : -1

ل.نتف رل ن بلدر ي رىل  يسه رس
تتفثدد ل ددملضددس س لد حتهدد نلبن ددبىلفددرلدر تدنددعلرفق بلددىلدر ددحبللا تب  ارات مص  رفية : -5

لل. درتكلهىلدره سيى

 (للشه س_)ذهبيىلل3 تدنعلأله ل 10% 61,110$ 51,111$ 25% 35%

 شه س_) رف  يى(ل3 تدنعلأله ل %12 $51,110 الخ 21% 31%

 (للللشه س_) ضيىل1 تدنعلأله ل 10% 0,111$ 61,111$ 21% 41%

 (لللشه س_)ذهبيىل1 تدنعلأله ل 12% 61,110$ 51,111$ 25% 35%

 شه س_) رف  يى(ل1 تدنعلأله ل %10 $51,110 الخ 21% 31%

 (لللل_) ضيىلللل تدنعلأله ل نى 12% 0,111$ 61,111$ 21% 41%

 (للل_)ذهبيىلللل تدنعلأله ل نى 10% 61,110$ 51,111$ 25% 35%

 _) رف  يى(لللل تدنعلأله ل نى %80 $51,110 الخ 21% 31%

  تيعىلدرت  يسلدرع م %40 611 الخ 21% 41%

  تيعىلدرت  يسلدرحج %40 611 الخ 21% 41%
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 تختصلبحهملدرطلبلعل ل  ههلدرت نيمل ملدرفض سبىل  يسهد للااتصادية : ا تبارات -3
لل.فرلد  تثف سدا

 شروع :شروط وضوابط الربح الم: 5.03.2

ل.ن ته لعرلك بلفشس عل عق تلفشس عى رليك رلدرسب للل-

لل. رل ليك رلدرسب لن شن لعرلدرسب ل-

ل.تتري ل  ل تس رل ليك رلدرسب لن شن لعرل شل  لل-

لل. رل ليك رلدرسب ل رملتحقي ل برل  حشل-

ل. ليك رلدرسب لن ته لعرلد حتك س رلل-

لل.  بلدرسب  كلضسسل  لضسدسل ملدكت رل ليك رلهنل-

 :الضوابط التي تحكم  ملية تحقيق الربح: 5.03.2

لل.فشس عيىلد  تثف سدال-

ل.ق عت لدرغنملب رغسم_ل

 القوا د الزاصة بقياد الربح:: 5.03.3

لتتك رلد يسدتدالدرق بلىلرلت زيعلفرلدربن تلدرت ريى:

  لن بلدربي ع.ل مد  تثف سداليسدتدالفرلد
  لملدرفش سك ا.يسدتدالفرلد  تثف سدال د
  ليسدتدالفرلد  تثف سدال ملدرفض سب الدرل هتا.د
  لرل هتا. ىلب رتفليكليه س لدرفنتهيسدتدالفرلد  تثف سدال ملد د

يسدتدالد تثف سدالدخدسجلفدرلدت دالد دتثف سيىلتسدهد ل يحق لرإلتدس لدرتنهيذيىل ملدربنكلدض  ىل يىل
لبه ل ملدربنك.لفن  بىل يتملدرتع ف لبه ل   لد ننفىلدرفعف  
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 تدسيدىل درتشدغيليىلدرسزفدىلر ديسلدرعفد ل دملدربندكل درنهقد الد تحف لدربنكلهفيدعلدرف د سيملي
نهد لفدرلضدفرل  فب نيدهل ف دتهلك تهلعلد لدعتبد سللدرع فىلدرفتعلقىلباههز لدرف دسمل دق د فه

لسب ف.ح ىلدربنكل ملدأل
 ل. س  لدرعفسادرختف الدرف س يىل لليسدتدالدرن تهىلعردربنكلبهفيعلد ليختص
  خدددسجلبان دعهددد لخ  دددىلطل بددد الدألفبل درتافينددد ال دريدددسدتدالدرح ددد بلدرهددد س ل تحدددالدرطلددد

ل.ب ربنك
 سبدد فلدرف عددتيرل   لتح ددملد ددتهسكه لفددرلل ددتثف س د در عدد ءلل ددمل دد  لدرث بتددىل لتددتخ دأل

ل.سب فلدرف  هفير نف لفرلد ل ل
  رخدددد ص(لتطددددسفلفددددرل يسال)درفخ ددددصلدفددددرلفخ  دددد الدرتفددددل ددددتبع تداضدددد   ال د د

لسب فلدرق بلىلرلت زيع.دأل
 ذدلبقيدالد ل لل،  لدرفشتسكل دملدر عد ءلد  دتثف س فخ   الفخ طسلد  تثف سلتاخذلفرلدرف

يدد زعلعلدد لح دد بلدرنفددسلعلدد لهفيددعل د ددتثفسال يكدد رلدرندد تجلر دد ر ل ددنت قه لثددملدربدد قمل
فد د ل درف د هفيرل لملد سبد فلعلد لدفد د لف د لدرفشتسكىل ملدر ع ءلد  تثف س لحيثلتق دأل

ل. تثفسيردرف تعيرل درف
 ت ددددس لهددددذ للنهدددد لففل كدددىلرهددددمفددددرلد سبددد فلدرخ  ددددىلب رف دددد هفيرلأللت دددتقطعلد حتي طيدددد ا

 .رلهينىلدرسق بىلدرشسعيىل ملدربنكدر ي  ىلدعتب سدلفرلت سي لدقسدسده ل دعتف ته لف

 -مالحظات  لى سياسات الودائع في البن  الوطني اإلسالمي:: 5.03.3

نفدد ليددتمل ددمل -1 حدد  لتددملك ددسلدر تيعددىلقبدد لتدد سي لد ددتحق قه ،ل إنهدد ل لتهقددتلحقهدد ل ددملدرددسب ل د 
تقسيبهدد ل رددد ل قدددسبل تددس لت زيدددعلففكندددى،لبفعندد ل ندددهل ذدلتدددملسبددطل تيعدددىلرفدددت ل ددنىل تدددملك دددسل

شه سلفثسلفرلت سي لسبطه ل إنهليتملفع فلته لفع فلىل تيعىلد تثف سيىلرفت لل8در تيعىللبعتل
 دألسب فلعرلدرشهسيرلدآلخسير.شه سل يهقتلل1

 ددملحدد  لتددملك ددسلدر تيعددىلبعددتلتدد سي لد  ددتحق  ل إنددهليددتملد حت دد بلبشددك ليدد فملعددرلكدد لل -5
يدد ملد ددتفسال يددهلدر تيعددىلبعددتلتدد سي لد ددتحق قه ل تدد زعلدألسبدد فلح ددبل تددسدالت زيددعلدألسبدد فل

 شه س.ل3درفعف  لبه ل ملدربنكلك ل
يقددملدرعفيدد لبك ددسلدر تيعددىل إنددهليددتملدحت دد بلل ددملحدد  لفكدد ثلدر تيعددىل تددس لد ددتحق قه ل رددم -3

درددسب لعليهدد لبشددك ليدد فمل تدد زعلعليهدد لدألسبدد فلح ددبل تددسدالدرت زيددعلدرفعتفددت ل ددملدربنددك،ل
 تع فدد لح ددبل ي  ددىلدر تيعددىلدرفسب طددىلبهدد ل دد بق ،لبفعندد ل نددهل ذدلك نددالدر تيعددىلفسب طددىل
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شده سل ركدرلبفزديد لل3 لكد لرفت ل نىل فضدال تدس لد دتحق قه ،ل إندهليدتملتنزيد لدألسبد فلعليهد
 در تيعىلدر ن يى.

 تحت بل سب فلدرف تعيرلفرل يسدتدالدرعفلي الد  تثف سيىل قط. -4
تعتبسلدأل ر يىل ملدرت نيملألف د لدرفد تعير،ل  لح دبلدرح هدى،ل ح دبلدر ي  دىلدرفتبعدىل -2

  ملد  تثف س.
 ت نيه الرل تدنعلف نهىلح بلفبلثلدر تيعىل فتته .ل9ي هتل -1
 ن دعلرسحتي طي الهم:ي هتلعت ل  -1

ل.دحتي طملتقلب الت سيى(ل-دحتي طملفخ طسلف س يىلع فىل-)دحتي طملق ن نم

 :األموال توظيف األولوية في: 5.03.01

تعتبدددسلدأل ر يدددىل دددملدرت نيدددملألفددد د لدرفددد تعير،ل دددملحددد  لفدددن لتفددد يسالبفبلدددثل قددد لفدددرلدألفددد د ل
لعىل ملد  تثف س،ل فثس:درفت حىلرلت نيم،ل  لح بلدرح هىل ح بلدر ي  ىلدرفتب

ل تدنعلد تثف سيىلرلعفسء)لفت فلرس تثف س(1020002000ر لك رلهن كلفبلثل

لفرل ف د لدرف  هفيرل)فت فلرس تثف س(.ل1020002000 ك رلهن كل يض ل

ل.1220002000بفبلثللسدتلفنحه ك رلهن كلتف يسالف ل

فت  دددطلرن دددبلدرفشددد سك الرهفيدددعلرفعس دددىل ددد  مل فددد د لدرفددد تعيرلدرففكدددرلت نيههددد لنقددد ملبعفددد لدر
 ل1020002000%*10ثدددددملنضدددددسبلل،%10ت دددددنيه الدر تدندددددعلبفددددد ل يهددددد لدرتددددد  يسل هددددد لتقسيبددددد ل

ل120002000

 هدددملفتددد فل فددد د لدرعفدددسءلدرفددد تعيرل ي دددتكف لدربددد قملل120002000ردددذركليقددد ملدربندددكلبت نيدددمل
لفرل ف د لدرف  هفير.ل920002000

لفرل هف رملدرتف يسالدرففن حىلك رت رم:ت ب لن بىل ف د لدرف تعيرل درف  هفيرل

 %40 ل1220002000ل/120002000درف تعيرل -
 %10 ل1220002000ل/920002000درف  هفيرل -

لكيمليتملت زيعه؟ل120002000 ل لتحق لسب لبفبلثل
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 يق ملهذدلدرفبلثلبيرلدربنكل درف تعيرلح بلل4002000 120002000%*40ح ىلدرف تعير ل
%لرلبندددك،ل تبلدددثل ددد  ملح دددىلدرفددد تعيرلفدددرل40%لرلعفدددسءل 10يهددد لن دددبىلدرفضددد سبىلدرفتهددد لعل

ل5402000 ل4002000%*10دألسب فل

%ل40ب  ضدد  ىل ردد لح ددتهلفددرلسبدد لدرفدد تعيرلل1002000 120002000%*10ح ددىلدربنددك ل
 ت ددددددب ل دددددد  مل سبدددددد فلدرف دددددد هفيرلل،1102000فددددددرل سبدددددد فلدرفدددددد تعيرلكفضدددددد سبل هدددددد لفبلددددددثل

ل.1102000

حتس   اب األرب   اح وتوزيعه   ا  ل   ى المس   اهمين ف   ي البن     ال   وطني : مث   ال تطبيق   ي  5.03.00
 .6104ديسمبر  30حسب البيانات المالية ل – اإلسالمي

 4/5جدول 

 مثال تطبيقي  حتساب األرباح وتوزيعها  لى المساهمين

 دربي ر درفبلث
 د يسدتدا  

 ديسدتدالدرفسدبح ا 4,854,691
 ديسدتدالدربيعلب رتق يط 152,232

  هف رمل يسدتدالدرتف يسال د  تثف سدالدرفشتسكى 5,006,923
 يطسفل:لع نتل  ح بلح  ب الد  تثف سلدرفطلقى (481,500)
 ح ىلدربنكلفرل يسدتدالدرتف يسا 4,525,423

    
  يسدتلعف رىل  تدسلكه  الف س يى 90,110

  يسدتلختف الف س يىلفتن عى 870,254
 فرلدرختف الدرف س يىل هف رمل يسدتلدربنك 960,364

    
 ح ىلدربنكلفرلد  تثف سدالدرف ريىلب رشسك ا 228,523
  سدضملب رفش سكىل- يسدتلبيعلعق سدال 24,171

  سب فلدرتع ف لب رعفسالدألهنبيى 193,840
  يسدتدال خسج 35,020

  هف رملد يسدتدا 5,967,341
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 درف س   ا  

 نهق الدرف نهير 863,269
طه ءدا 87,439  د تهسك ال د 

 فخ صلدرتف يسالدرفشك كل ملتح يله  299,670
 فخ صلدألسب فلدرفعلقى 2,268,512

    ملقيفىلدأل   لدرت رهىلنتيهىل حتدثلط سنى 72,679

 
 ف  سيملتشغيليىل خسج

 ف س ملضي  ىل د تقب   17,385
 ف  سيملتع يىل دعسرل دشتسدكل حم 2,532

 ه سداف  سيمل ي 63,957
 ف  سيملقسط  يىل فطب ع ا 54,119
 ف  سيملفحس ق ا 56,556
 ف  سيمل ي نى 37,214
 ف  سيملدت   اله تمل ه د  10,128
 ف  سيملكهسب ءل في   15,056

 ف  سيملتافين ال ي سدا 832
 ف  سيمل تع بلد تش سدا 24,843
 ف  سيملهتدي ل تبسع ا 17,310

 سب ف  سيملحفلىل  سلد 105,282
 ف  سيملفك  آ لد تدس  63,718
 ف  سيملفك  ا لنه يىلدرختفى 46,161
 ف  سيملتتسيبلدرف نهير 2,780

 ف  سيملبت لفسب  14,200
 ف  سيمل ه سل س دتبلدرتشغي لدرفاقا 4,234

 ف  سيمل ه سل س دتبلدرتسخيص 36,983
 ف  سيملفك  آال ح د زل فش سك ال هتدي  15,577
 يملبت لتافيرل حمف  سل 21,735
 ف  سيملف  هفىلدربنكل مل نت  لد تخ س 40,148
 ف  سيملضسيبىلفض  ىلعل لدرس دتب 93,591
 ف  سيمل خسجلفتن عى 57,811
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  هف رملف  سيملتشغيليىل خسج 802,152
  هف رملدرف س   ا 4,393,721

    
    ملدرسب لقب لدرضسيبى 1,573,620

 ف  سيملضسدنب 346,553
    ملدرسب لبعتلدرضسيبى 1,227,067

 يض ملف لتملتخهيضهلفرلد حتي طي الرزي ت ل   ملدألسب ف 179,374
    ملدرسب  1,406,441

 دحتي طملق ن نم 122,707
 دحتي طملفخ طسلف س يىلع فى 0
 دحتي طملتقلب الت سيى 0

    ملسب لدر نىلبعتلخ ملدرضسيبىل د حتي طي ا 1,283,734
 عتتلدأل هم 16,046,681

 درع نتلعل لدر هملفرلدألسب ف 0.08
لدرف تس:ل عتدتلدرب حث

ل
 :: مثال تطبيقي  حتساب الربح وتوزيعه  لى المستثمرين5.03.06

ل$.9502500 سب فلفرلت نيملهذ لدألف د لبفبلثل ملح  لتحق لل-
 

 5/5جدول
لبيقي لتوزيع األرباح  لى المود ينمثال تط

 ع األرباح في البن  الوطني اإلسالمي  لى   صحاب حسابات ا ستثمارات المطلقة مثال تطبيقي  لى توزي
 6104-06-30األراام افتراضية اريبة من األراام في نهاية  -

 حسابات ا ستثمار المطلقة

 األرباح
 الموز ة
 حسب
 متوسط
 نسبة  
 توزيع 

 حصة البن 
 من الربح 

نسبة 
 المضاربة 
 للبن  %

 حصة العميل
 لربحمن ا 

نسبة 
 المضاربة 
 للعميل %

 الحسابحصة
 من األرباح

حسب النسبة 
من المبلغ 
المتاح 
 للستثمار

 نسبة
 كل حساب 
 من إجمالي
 المبلغ المتاح
 لالستثمار

 المبلغ المتاح 
 لالستثمار

 نسبة 
 المشاركة

 حسب 
 السياسة 

 متوسط
 المبالغ  

 زالل 
  ام

 6104 

نوع 
 الحسابات

66 42 40% 63 60% 105 0.011% 1200 40% 3000 

حساب 
 توفير 
 الحج
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221372 140540 40% 210809 60% 351349 38.182% 4000000 40% 10000000 

حسابات 
 التوفير

 العام 

60877 38648 40% 57973 60% 96621 10.500% 1100000 55% 2000000 

 ودائع ثالث 
شهور 
 فضية

33206 18446 35% 34257 65% 52702 5.727% 600000 60% 1000000 

 ودائع ثالث 
شهور 
 ذهبية

17986 8564 30% 19983 70% 28547 3.102% 325000 65% 500000 

 ودائع ثالث 
شهور 
 ماسية

33206 21081 40% 31621 60% 52702 5.727% 600000 60% 1000000 

 ودائع ست 
شهور 
 فضية

35973 19983 35% 37111 65% 57094 6.205% 650000 65% 1000000 

ست  ئعودا
شهور 
 ذهبية

19370 9223 30% 21520 70% 30743 3.341% 350000 70% 500000 

 ودائع ست 
شهور 
 ماسية

35973 22838 40% 34257 60% 57094 6.205% 650000 65% 1000000 
 ودائع لمدن 
 سنة فضية

38740 21520 35% 39966 65% 61486 6.682% 700000 70% 1000000 
 ودائع لمدن
 سنةذهبية

83015 39527 30% 92229 70% 131756 14.318% 1500000 75% 2000000 
 ودائع لمدن 
 سنة ماسية

579784 340411   579789 64% 920200   10476200 60% 20003000 
 إجمالي

 الحسابات 

لدرف تس:ل عتدتلدرب حث
ل

 -يالحظ من زالل الجدول السابق ما يلي:
ل%.10طلقىلفت  طلفش سكىلهفيعلح  ب الد  تثف سلدرف -1
 %.25ن بىلدرفبلثلدرفت فلرس تثف سلفرل هف رملدرفبلثل -5
 %.14فت  طلن بىلفض سبىلدرعفي ل -3
ن بىل هف رملح ىلدرعفسءلفرلدرسب لفرل هف رملدرفبلثلدرفت فلرس تثف سل ل -4

0.022343. 
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 في البن  الوطني اإلسالمي:  رباح األسهم توزيع : مالحظات  لى5.03.05
 ك ندالدرن دبلح دبلدرهدت  لل5014 حتد ل5011هيدت لخدس لدر دن دالفدرللتملت زيدعلن دبىل سبد ف

ل- تن  :
 2/5جدول رام 

لللمود ين والمساهمين 6104وحتى  6100نسبة األرباح الموز ة  ن العام 
ل

ن بىل سب فلدر تدنعللن بىل سب فلدأل هملدر نىلم
عل للدر ن يىد  تثف سيىل

   ملدرفبلثلدرخ ضعل
لرل تثف س

لبشك لدنقتلدرن بى
ل  هم

ل%4.51لل%14.51ل%14.51ل5011ل1

ل%1.32لل%10ل%10ل5015ل5

ل%1.015ل%3ل%8ل%11ل5013ل3

ل%2.22لل%8ل%8ل5014ل4

ل
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 الساددالفصل 

 النتائج والتوصيات

   و : نتائج الدراسة

ل:درنت نجلدرت ريىلد تخسصفرلخس لدرتحليسالدرننسيىل درعفليىلألتدءلدرف  سملد  سفيىليفكرل

 .لت هتلآريىلفحتت ل ف حت ل حت  بل ت زيعلدألسب فل ملدرف  سملد  سفيى  -1
 ل.ت دههلعفلي الدحت  بلدألسب فل ت زيعه ل ملدرف  سملد  سفيىلفش ك لعتيت  -5
حيدثل رلل، لت هتلف دعيدتلفحدتت لرعفليدىلت زيدعل سبد فلدر تدندعلد  دتثف سيىلعلد لدرفد تعيرل -3

فدستيرل دملدر دنىل  لثدسثل  ل سبدع(لل دن  ل  ) زيدعلدألفسلفسه رلب ي  دىلدرف دسمل دملدرت
 دددملدربندددك،ل ضدددمل رددد ل ندددهلعندددتلدنتهددد ءل تدددس لف ريدددىللدرفعتفدددت  ذردددكلح دددبلدرهتدددسدالدرف ريدددىل

 د تحق  لدألسب فليتبق لتقييتلهذ لدألسب فلرلف تعيرلفسه رلب نتهد ءلدرف دسملفدرلعفليد ال
 نهدد ءلعفليددىلدرت زيددعل تقييددتللر ددببل  لآلخددسل ددملدرف ددسمد حت دد بل درت زيددعل قددتليتسدخدد ل

 .دألسب ف
رعفليىلت زيدعل سبد فلدرف د هفيرل دملدرف د سملد  دسفيى،ل هدملتتدسد فل لي هتلف عتلفحتتل -4

درشدده سلدأل ردد لفددرلدر ددنىل ذرددكلفسهدد رلب نتهدد ءلدرف ددسملفددرلعفليددىلدحت دد بل ت زيددعل ددمل
 .درسب 

تدستهلر ضعلت نيه ال لت هتلت نيه الفحتت لرل تدنعلحيثل رلدألفسلفتس كلرلف سمل ل -2 د 
فعيندددىلبن دددبلفشددد سكىل ن دددبلفضددد سبىلح دددبلس بدددىلدرف دددسملففددد لي دددعبلعفليدددىلت حيدددتل

 .آري الت زيعلدألسب ف
ت دديطسلدرف دد سملد  ددسفيىل ددمل ل ددطيرلعلدد لن ددبىلضددنيلىلفددرلدر تدنددعلفق سنددىلبدد ربن كل -1

%لفددرل هفدد رمل تدندددعلدرف دد سملدرع فلددىل دددمل9.9درته سيددىلحيددثلت ددديطسلعلدد لفدد لن دددبتهل
 .ل طير 
فددرلل كثددسل دديثلدرتف يدد لد  ددسفملدرفعفدد  لبهدد ل ددملدرف دد سملد  ددسفيىلدرفسدبحددىل ذرددكل -1

 .ر ه رته ل قلىلدرفخ طس ل يه لب رفق سنىلفعل يثلدرتف ي لدألخسج
 .د  سفيىلدرف  سمتعتتالدربتدن لدرت زيعيىلرلسب لبيرلدرف  هفيرل درف تثفسيرل مل -8

ل
ل
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 Recommendationsثانيا: التوصيات 

لبن ء لعل لدرنت نجلدر  بقىلدرتملت  لال ريه لدرتسد ىليفكرل ي  ىلدرت  ي الدرت ريى:

هينددىلدرفح  ددبىل درفسدهعددىلرلفا  دد الدرف ريددىلد  ددسفيىل رلتقدد ملب ضددعللدرب حددثل  ددمي -1
 .د  سفيىدرخط طلدرعسيضىلأل   ي الدحت  بلدألسب فلرلف  سمل

 سفيىلبعف لتسد  الف تهيضىل ت هيهلينبغملعل لدرهه الدرف ههىلرعف لدرف  سملد  -5
دألبح ثل درتسد  النحد لتسد دىل  دب بلفشد ك لدحت د بلدألسبد فل ت زيعهد ل دملدرف د سمل

 .د  سفيىل  ضعلحل  لرهذ لدرفش ك 
ف عتلفحتتلرت زيعلدرسب لعلد ل  دح بلدر تدندعللبتحتيتدرف  سملد  سفيىللضس س لقي م -3

 . درف تثفسيرد  تثف سيىل
رفح  ددبىل درفسدهعددىلرلفا  دد الدرف ريددىلد  ددسفيىلبددارلتقدد ملبتشددكي لرهنددىلن  ددملهينددىلد -4

رتسد ددىلدر تدنددعلد  ددتثف سيىل د ددتخسصل عفدد لت ددنيه الرل تدنددعلبحيددثلتسدعددمل  ددن مل
،لن بىلدرفض سبىلبيرلدربنكل درف تعدر تدنعل ن بىلفش سكىلك ل تيعىل ملدحت  بلدرسب ل ل

 .رخل لن علفرلدرفن   ىل ملذركل يتسكله فشلفعيرلرلبن كلرسختي سل ذرك
درف دد سملد  ددسفيىلبدد رتن يعل ددمل دديثلدرتف يدد لد  ددسفملدرفطس حددىلفددعل خددذلل رلتقدد م -2

درضف ن الدرسزفىل دملذردكل فدعلدرتسد دىلدرف تهيضدىلقبد لدردتخ  ل دمل  لفع فلدىلرتهد ت ل
 دد سلحددت ثلخ دد نسلف ددتقبليىلقددتسلد فكدد رل درتقليدد لفددرلدرفخدد طسلد نتف نيددى،ل عددتملد قت

رفدد لرل ديثلدألخددسجلفدرل هفيددىلتعد تلبدد رنهعلعلد لدرفهتفددعلبا ددس لل،علد لدرتف يدد لب رفسدبحدى
 . تحقي ل هتدملدهتف عيىل دقت  تيى

تن عددالدرطددس لدرف ددتختفىل ددملت زيددعلدرددسب لبدديرلدرف دد هفيرل درف ددتثفسيرل ددملدرف دد سمل -1
عفليدد الد  ددسفيىل رعدد لدرطسيقددىلدرفثلدد لهددملدحت دد بلن دديبلدرف دد تسلدرف ددتختفىل ددمل

درتف ي لد  سفملثمليهس لف لبيرلد يسدتدالدرتملتخصلكسلفرلدرف  هفيرل درف دتثفسيرل
رتحتيدتلدرفسكددزلدرنهدد نملرإليدسدتلدرددذ ليددا  لركد لفددرلدر ددهملد لدرح د بلد  ددتثف س ،لعلدد ل

لدرليتملدرت زيعلك آلتم:
الت زيدددددعل سبددددد فل  دددددح بلدرح ددددد ب الد  دددددتثف سيى:لبعدددددتلتحتيدددددتلدسبددددد فلد دددددح بلح ددددد ب  -

د  تثف س،ليتملخ ملح ىلدربندكلكفضد سبلب رن دبىلدرفتهد لعليهد ل درفحدتت لف دبق ل يكد رل
 .در   مله لدرفبلثلدرق ب لرلت زيعلعل لدرف تثفسير
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)لل:ت زيدددعل سبددد فلدرف دددد هفير:لتعتبدددسلد يدددسدتدالدرت ريددددىلفدددرلن ددديبلدرف دددد هفيرل قدددطل هددددم -
فدددددرل يدددددسدتدالد  دددددتثف سداللديدددددسدتدالد  دددددتثف سدالدرذدتيدددددىلرلبندددددك،لن ددددديبلحقددددد  لدرفلكيدددددى

درفشدددددتسكى،ل يدددددسدتدالدرخدددددتف الدرف دددددس يىلدرفتن عدددددى،لح دددددىلدربندددددكلكفضددددد سبل دددددمل فددددد د ل
درف ددتثفسير،لع دنددتلد ددتثف سلدرح دد ب الدره سيددى(،ل بعددتلخ ددملدرف دد سيملد تدسيددىلدرع فددىل

 لللل.تنهسلدألسب فلدر   يىلدرق بلىلرلت زيعلعل ل  ح بلدأل هم
لللللللل

 المقترحة ثالثا: الدراسات

 .سياسات توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية -0
 " دراسة مقارنة بين البنو  اإلسالمية الماليزية والفلسطينية "

 .نماذج مقترحة لحل مشاكل توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية -6
 .نماذج مقترحة لتوحيد سياسات توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية -3
 .سالمية وسبل تقليل هذه المزاطر إلى الحد األدنى من المزاطرمزاطر صيغ التمويل اإل -4
 .صيغ التمويل اإلسالمية بين النظرية و التطبيق -5

 " دراسة حالة البنو  اإلسالمية في فلسطين "
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 :المراجع والمصادر

 و : القرآن الكريم . 
 ثانيا: السنة النبوية الشريفة. 
 :ثالثا: المراجع العربية 

 -:الكتب -0
  الش  امل ف  ي مع  امالت و ملي  ات المص  ارف اإلس  المية .(5001 سشدديت،لفحفدد تلعبددتلدركددسيم) -

 .درطبعىلدرث نيى،لدألستر:لتدسلدرنه ن لرلنشسل درت زيع
،لدرقدد هس :لإدارن البن  و  التجاري  ة والبن  و  اإلس  الميةل.(1994  دد فىلعبددتلدرخدد ر )ل،دألن دد س  -

 .ف قعلكتبلعسبيىلد ركتس نم
،لدرطبعدددىلدأل رددد ،لهدددت :لتدسلالمص   ارف وبي   وت التموي   ل اإلس   المية.(1918درهفددد  ،ل سيدددب) -

 .درشس 
،لدرق هس :لدرفعهدتلاياد وتوزيع الربح في البن  اإلسالميلل.(1991د بهم،لك ثسلعبتلدرهت ف) -

 .درع رملرلهقهلد  سفم
،لدرطبعددددىلدأل ردددد ،لد  دددددكنتسيى:لتدسلدر  دددد ءلردددددتني لإدارن المص     ارف.(5001در دددديس م،لفحفددددت) -

 .درطب عىل درنشس
 .،لعف ر:لدرتدسلدرفتقتفىلرلنشسنحو مصرف إسالميل.(5004دركببهم،لف هس) -
،لدرطبعددىلدرث نيددى،لتدسلدرقلددملبي  ع التقس  يط  تحلي  ل فقه  ي ااتص  اديل.(1991درف ددس ،لس يدد ) -

 . درتدسلدرش فيى
 عددىلدرطبعدىلدأل ردد ،لدرقد هس :لتدسلدرفكتبددملرلطبالمص  ارف اإلس  المية  .(1991درزحيلدم،لفحفددت) -

 ل. درنشسل درت زيع
 .،لدرطبعىلدرسدبعى،لتفش :لتدسلدرهكسالفقه اإلسالمي و دلتهل.(5001درزحيلم،ل هبى) -
،لش   بهة الرب   ا ف   ي مع   امالت البن   و  التقليدي   ة واإلس   الميةل.(1991درهندددت ،لفنيدددسل بدددسدهيم) -

 .د  كنتسيى:لدرفكتبلدرعسبملدرحتيث
درف  دد عىلدرعلفيددىل درعفليددىلرلبندد كل  ميةالتنظ  يم ف  ي المص  ارف اإلس  الل.(1980درهدد دس ،ل دديت) -

 ل.د  سفيى،لد تح تلدرت رملرلبن كلد  سفيى،لدرطبعىلدأل ر ،لدرق هس :لدرفطبعىلدرعسبيىلدرحتيثى
،لدرقددد هس :لتدسل ملي   ات البن   و  م   ن الوجه   ة القانوني   ةل.(1919هفددد  لدردددتير،لعددد ضلعلدددم) -

 .درنهضى
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،لرفية بم  ا يتف  ق و الش  ريعة اإلس  الميةتط  وير األ م  ال المص  ل.(1991حفدد ت،ل دد فملح ددر) -
 .درق هس :لفكتبىلدرتسدث

هددتدسدلرلكتدد بلدرعدد رفمل:دألسترل،،لدرطبعددىلدأل ردد البن  و  اإلس  الميةل.(5001خلددم،ل لددي لح ددر) -
 .رلنشسل درت زيع

،لدألستر:لتدسلدريدد ز س لدرعلفيددىلالش  ركات المتقدم  ة -إدارن مالي  ةل.(5010شددبيب،لتسيددتلك فدد ) -
 .رلنشسل درت زيع

،لدرطبعدددىلدرث رثدددى،لالمع   امالت المالي   ة المعاص   رن ف   ي الفق   ه اإلس   الميل.(1999بيس،لفحفدددت)شددد -
 .عف ر:لتدسلدرنه ن لرلنشسل درت زيع

دألستر:لتدسلدرنهد ن ل  المعامالت المالية المعاص رن ف ي الفق ه اإلس المي.(1991شبيس،لفحفدت) -
 .رلطب عىل درنشس

،لدرطبعددىلعاص  رن ف  ي الش  ريعة اإلس  الميةالمع  امالت المالي  ة الم.(5001شدد يتف،ل حفددتلذيدد ب) -
 .درث رثى،ل ز :لدرفسكزلدرت رملرلنشس

،لدرفن د س :لتدسلالبنو  اإلس المية  الم نهج و التطبي ق(،ل1998ط ي ،لف طه لكف  لدر يت) -
 .در   ءلرلطب عى

،لدرطبعددىلدرث نيددى،ل ددز :لدرسنتي ددمل ف  اق النظ  ام المص  رفي الفلس  طينيل.(5003ع شدد س،لي  ددم) -
 .رنشسرلطب عىل د

 
 رسائل و بحاث: -6

سياسات توزيع األرباح و ثرها  لى القيمة ل.(5004 ب لدرهيه ء،ل يفرل حفتلح نم) .0
تسد ىلفيتدنيىل مل   لعف رلدرف رم،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،لل السواية للسهم

 .ه فعىلآ لدربيا،لدألستر
ها بمعيار مزاطر صيغ التمويل اإلسالمي و الاتل.(5008 ب لفحيفيت،لف   لفعفس) .5

،ل طس حىلتكت سد ل يسلفنش س ،لدألك تيفيىلدرعسبيىلكفاية ر د المال للمصارف اإلسالمية
 .رلعل ملدرف ريىل درف س يى،لعف ر،لدألستر

-1999ت سلدربن كل ملد  تثف سل مل ل طيرلرلهتس لبيرل.(5005 ب لفعفس،ل  س ) .3
 .  ،ل ز ،ل ل طير،لدرفهلتلدرع شس،لدرعتتلدألمجلة الجامعة اإلسالميةل،5000
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زصائص نظم المعلومات و ثرها في تحديد زيار المنافسة ل.(5011  ف عي ،لعف تل حفت) .4
،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،لدره فعىلا ستراتيجي في اإلدارتين العليا والوسطى

 .د  سفيى،ل ز ،ل ل طير
قليدية باستزدام تقييم األداء المالي للبنو  اإلسالمية والت.(5011بشن  ،لزدهسل بحم) .5

،لتسد ىلفق سنىلرلبن كلدرع فلىل مل ل طير،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،لالمؤشرات المالية
 .دره فعىلد  سفيى،ل ز 

سياسات توزيع األرباح و ثرها  لى سعر السهم في ل.(1990برلنعف ر،لحف تل درشسيم) .1
 .،لدره فعىلدألستنيى،لدألسترالشركات الصنا ية األردنية

 سلوب البن  اإلسالمي للتنمية في اإلاراض والتمويل  .(1991عفسلزهيس)لح  ن، .1
 . سقىلفقتفىل ر لدرفاتفسلدرت رملرلبن كلد  سفيى،ل نع ء  بالمشاركة

درع دف لدرفاثس لعل ل ي  ىلت زيعلدألسب فل ملدرشسك ال.(5008ح ير،له شملح ر) .3
 .11درعتتل،مجلة كلية بغداد للعلوم ا اتصادية الجامعةل.درف  هفى

بحثلاياد وتوزيع األرباح في المصارف اإلسالمية  ل.(1998درح س ،لح زمل ريت) .9
 . يسلفنش س

 ، قد السلم في الشريعة اإلسالميةل.(1993حف ت،لنزيه).01
،لبحثلسقملاألدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمةل.(1991حف ت،ل  فملح ر).00

 .،درطبعىلدأل ر 38
دأل  لدرشسعيىلرت زيعلدرخ  نسل لدألسب فلل.(5005درتيرلدرقس )تد م،لعلملفحملدرقس ل.06

مؤتمر دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية  ملدربن كلد  سفيى)تسد ىلتا يليىلفق سنى(،ل
 .،لكليىلدرشسيعىل لدرتسد  الد  سفيى،له فعىلدرش سقىفي ا ستثمار والتنمية

ياسة توزيع األرباح في البنو  اإلسالمية إدارن األرباح وس .(5015في  ءلق  م)ل،درسب بعى .13
 .تسهىلدرف ه تيس2له فعىلدريسف ك2لعف رل.والتجارية األردنية

مدى التزام المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمعيار .(5008سهب،لف هتلتح ير) .14
س  رىلف ه تيسل يسلاإلفصاح  ن  سد توزيع األرباح بين المساهمين والمود ين  

  .فعىلد  سفيى،ل ز فنش س ،لدره 
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درف  سملد  سفيىل ت سه ل مل.(5015)لعبت،ل حفتل؛ح ر،لخفي ل؛،لد تخ سدرس يعم .12
،لدرعتتلدرح ت لمجلة كلية بغداد للعلوم ا اتصادية الجامعةل.عفليىلدرتنفيىلد قت  تيى

 . درثسث ر
سالمية حوكمة العالاة بين  طراف التعااد في الصيغ اإلل.(5010درسقيبم،لهفعىلفحفت) .11

 . سقىلبحثيىلفقتفىلرفاتفسلدرختف الدرف ريىلد  سفيىلدرث نمل المرابحة والمضاربة
تطوير نموذج  حتساب كفاية ر د المال للمصارف ل.(5008درزع بم،لته نملفحف ت) .11

،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،لدره فعىلد  سفيى،لاإلسالمية في إطار مقررات لجنة بازل
 . ز ،ل ل طير

دراسة تأثير سياسة توزيع األرباح  لى السلو  التمويلي .(5015يت،لرزه   )ز د ل .18
س  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،له فعىلللمؤسسة ا اتصادية المدرجة في البورصة  

 . سقلى،لدرهزدنسل-ق  ت لفسب ف
مشكالت احتساب األرباح وتوزيعها في البنو  ل.(1992در سحم،لرطملفحفت).03

يسل يسلفنش س ،لكليىلدرشسيعىل درتسد  الد  سفيى،له فعىل،لس  رىلف ه تاإلسالمية
 .دريسف ك،لدألستر

 يثلدرتف ي لد  سفم،لقي  ل ت زيعلدألسب فلل.(1991 عيه ر،لح يرل؛لقت س ،لفحفت) .50
،لدألك تيفيىلدرعسبيىلرلعل مل  مجلة الدراسات المالية والمصرفية ملدرف  سملد  سفيى

 .رخ ف ،لدرعتتلدرث رث،لدر نىلدرخ ف ى،لعف ردرف ريىل درف س يى،لدرفهلتلد
،لالمنهج العلمي للراابة المصرفية  لى البنو  اإلسالميةل.(5000ش هير،لعلملعبتلدهلل) .51

 .س  رىلتكت سد ل يسلفنش س ،له فعىلدرنيلير،لدر  تدر
فتخ لفح  بملفقتسفلرقي  ل ت زيعلدألسب فل ملدربن كلل.(5002ش هير،لعلملعبتلدهلل) .55

 ل لىلدرتسد  الد ن  نيى،لدرفهلتلدرث رثلعشس،لل-مجلة الجامعة اإلسالمية .ىد  سفي
 .درعتتلدأل  

الجوانب المحاسبية لمشكلة اياد وتوزيع  وائد ل.(1988شح تى،لح يرلح ير)ل.63
،لبح ثلفخت س لفرلدرفاتفسلا ستثمارات في المصارف اإلسالمية)دراسة فكرية ميدانية(

 .فيىلدرفنعقتلب  ت نب  ،لتسكي درع ملدأل  لرلبن كلد  س
مشكلة ا ستثمار بالتشكيل في البنو  اإلسالمية وكيف  الجها .(.ا.در    ،ل سف)ت .54

 .اإلسالم
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دور الجهاز المصرفي في فلسطين و ثره  لى في تمويل ل.(5001درطنب س،لخ رت) .52
 ل.،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،لدره فعىلدألستنيى،لعف رالتنمية

،ل رباح المصارف اإلسالمية ووسائل تحقيقها وكيفية توزيعهال.(5003  ح )درع رم،لآتمل.62
 .س  رىلتكت سد ل يسلفنش س ،له فعىل ملدرقسج،له فعىل ملدرقسج

،لزدمات التسليف في البنو  التجارية العاملة في فلسطينل.(1991عب ت ،ل ليف ر) .51
 .،لن بل 2فسكزلدربح ثل درتسد  الدرهل طينيىل درتدنس لد قت  تيىلسقمل

قي  ل ت زيعلدألسب فل ملدرف  سملد  سفيىلدرض دبطلل.(1989عبتلدرب س ،لفحف ت) .58
 .بحث منسق هيئة الراابة الشر ية بمصرف اطر اإلسالمي درفشكسا،ل

ت زيعلدألسب فلبيرلدرف  هفيرل درف تثفسيرل ملدرف  سملل.(1994عبتلدهلل،ل حفتلعلم).63
،لدرفهلتلدرث نم،لدرعتتلدرث رث،لدر نىلدرث نيى،للمصرفيةمجلة الدراسات المالية واد  سفيى،ل

 .عف ر
،لس  رىلف ه تيسلالمصارف اإلسالمية وتحديات العولمة.(5005درعبيت ،لعسءل ح  ر) .30

 . يسلفنش س ،له فعىلبغتدت
إدارن الموجودات / المطلوبات لدى المصارف التقليدية ل.(5009عثف ر،لعفسلفحفت) .31

ىلتكت سد ل يسلفنش س ،لدألك تيفيىلدرعسبيىلرلعل ملدرف ريىل،لس  روالمصارف اإلسالمية
 .  سي ل، درف س يى،لتفش 

  الراابة الشر ية  لى   مال المصارف اإلسالمية .(5001درعلي ا،ل حفتلعبتلدرعه ) .35
 .س  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،له فعىلدرنه فلدر طنيى،لن بل 

إلسالمي وآفاق تطويره في وااع التمويل األصغر ال.(5010  نم،لفحفتلف طه ) .33
تسد ىلتطبيقيىلعل لقط عل ز ،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،لدره فعىلفلسطين  

 .د  سفيى،ل ز 
 ي   الت زيعلدألسب فل ملدربن كلد  سفيى:لدربتدن لدرع فىلل.(5010 سبم،لعبتلدرحليم) .34

 .،لدرعتتلدر  بعمجلة الباحثل.بيرلدرف  هفيرل درف تثفسير
 ثر التسهيالت المصرفية  لى اطا ات ا اتصاد .(5004تلعطيى)درهليا،لخل ل .35

 .،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،لدره فعىلد  سفيى،ل ز المزتلفة
،لمجلة ا اتصاد اإلسالميدرتف ي لد  سفملبتي لدرف لملدرسب  ،لل.(1991قحم،لفنذس).32

 .،لدر نىلدرث رثىلعشس143درعتتل
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مجلة دراسات ااتصادية ملدربن كلد  سفيى،لت زيعلدألسب فل ل.(1998قحم،لفنذس) .31
 .،لدرفهلتلدرث رث،لدرعتتلدرث نمإسالمية

س  رىل؟  ..؟ وكيف..المصارف اإلسالمية ضرورن  صرية: لماذال.(1998قلع   ،ل   ر).33
 .تدسلدرفكتبم،لتفش   تكت سد لفنش س 

المزصصات وا حتياطات في البنو  اإلسالمية من .(5011فبس كم،لدرطيب) .33
 .،لس  رىلف ه تيسل يسلفنش س ،له فعىلدرفتينىلدرع رفيى،لف ريزي ور فقهيمنظ

دألزفىلدرف ريىلدرع رفيىل آث سه لعل لدرهه زلدرف س مل.(5015فحفت،لس سرل حفت) .41
 .5،لدرعتتل14 ز ،لدرفهلتل ،مجلة جامعة األزهرل.درهل طينم

ى المود ين في العوامل التي تحدد توزيع األرباح  لل.(5010عبتلدرب س ل)،لفشع .40
ونموذج بن  اإلنماء في احتساب الربح في حال زلط  موال المضاربة  البنو  اإلسالمية
درفاتفسلدرت  علرلهين الدرشسعيىلرهينىلدرفح  بىل درفسدهعىلرلفا   البأموال المضارب  
 .درف ريىلد  سفيى

درفلكلعبتل،له فعىلمركز النشر العلميدرف  سملد  سفيى،لل.(1991درف س ،لس ي ).46
 .درعزيز،لهت 

المصارف اإلسالمية)تحليل نظري ودراسة تطبيقية ل.(1982درف ر ،لن سلدرتيرل ض ).43
 .،لتدسلدرعلم،لهت  لى مصرف إسالمي(

النظرية ا اتصادية بين اإلسالم والفكر ا اتصادي ل.(1993نفس،لفحفتلعبتلدرفنعم) .44
 .المعاصر

رفية باستزدام نموذج حد التكلفة اياد الكفاءن المص.(5013درهبي ،لنه تلن هض) .42
تسد ىلتطبيقيىلعل لدرف  سملدرفحليىل مل ل طير،لس  رىلف ه تيسل يسل  SFAالعشوائية

 .فنش س ،لدره فعىلد  سفيى،ل ز 
 لعل لدرف قع:ل  دور البنو  اإلسالمية في التنمية ا اتصادية .(5002ي س ،لعبتدرسحفر) .41

net.islamonline.wwwArabic/  .contemporary/2005/06/30/articles  

 .،لدرعتتلدرعشس رمجلة المسلم المعاصردربن كلد  سفيى،ل.(1990يقنه   ،ل  ركس)ل .41
ل
ل
 

http://www.islamonline.net/
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 :رابعا: القوانين والتشريعات 
 .1991فع ييسلهينىلدرفح  بىل درفسدهعىلرلفا   الدرف ريىلد  سفيىلدر  تس لع مل -
 .5000 ييسلهينىلدرفح  بىل درفسدهعىلرلفا   الدرف ريىلد  سفيىلدر  تس لع ملفع -
 .5001فع ييسلهينىلدرفح  بىل درفسدهعىلرلفا   الدرف ريىلد  سفيىلدر  تس لع مل -
 .5014تري لدرق دعتل درفف س  الدرهضلملدر  تسلعرل لطىلدرنقتلدرهل طينيىلع مل -
سش تدال لطىلدرنقتلدرهل  -  .طينيىتعفيف ال د 
 .قسدسدالفهفعلدرهقهلد  سفملدرت رم -
تسد ىل تدس لدرهت جل دربح ثل ملبنكلدرتض فرلد  سفملح  لت زيعلدألسب فلبيرلدرف  هفيرل -

 .5000 درف تثفسير،لع مل
فهف ع الدرق دنيرل درتشسيع الدرهل طينيىلدر  تس لعرلتي درلدرهت جل درتشسيعلدرت بعلر زدس ل -

 .دأل  ،درفهلتل1998درعت لع مل
 
 :زامسا: التقارير المالية واإلدارية 

 .5014درتقسيسلدر ن  لرلبنكلدر طنملد  سفملعرلدرع مل -
 .5013درتقسيسلدر ن  لرلبنكلد  سفملدرهل طينملعرلدرع مل -
 .5013درتقسيسلدر ن  لرلبنكلد  سفملدرعسبملعرلدرع مل -
 .دربن كل مل ل طيرل در  تسلعرلهفعيىل5014تقسيسلدر ضعلدرف رملرلبن كلعرلع مل -
 .5014درتقسيسلدر ن  لر لطىلدرنقتلدرهل طينيىلدر ن  لعرلع مل -
 .1998درتقسيسلدر ن  لدرسدبعلر لطىلدرنقتلدرهل طينيىلرلع مل -
 .5013درتقسيسلدر ن  لربنكلآ ي لدرتسكملعرلدرع مل -
 . در  تسلعرلهفعيىلدربن كل مل ل طيرل5014تقسيسلحق ن لف س يىل -
 .5014بنكلد نت  لدرهل طينملعرلدرع ملدرتقسيسلدر ن  لر -
 . در  تسلعرلهفعيىلدربن كل مل ل طيرل5010تقسيسلحق ن لف س يىل -

ل
 سادسا: الموااع اإللكترونية: 

 www: http://kotobarabia.comل.ف قعلكتبلعسبيى -
  :ps.http://inbwwwل.ف قعلدربنكلدر طنملد  سفم -

www:%20http://kotobarabia.com
http://inb.ps/
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 .  :ps.http://islamicbankwwwف قعلدربنكلد  سفملدرهل طينم -
   :com.http://aibnkwww.ف قعلدربنكلد  سفملدرعسبم -
 :ps.http://ppb /www.ف قعلبنكلد نت  لدرهل طينم -
  rt.com.bankasya.www.ف قعلبنكلآ ي لدرتسكم -
 ps.abp.www.ف قعلهفعيىلدربن كل مل ل طير -
 ps.pma.wwwل.ف قعل لطىلدرنقتلدرهل طينيى -
  ps.edu.iugaza.www.ف قعلدره فعىلد  سفيىلبغز  -
 dz .ouargla-univ.wwwل.درهزدنسل– سقلىلل–ف قعله فعىلق  ت لفسب فل -
 www.mediu.edu.myل.ف ريزي ل–ف قعله فعىلدرفتينىلدرع رفيىل -
 net.islamonline.wwwل.ف قعل  سمل  رل ير -
 sa/qrarat.org.fighacademy.www .ف قعلفهفعلدرهقهلد  سفملدرت رم -
  ps.gov.idsc.http://www.درهل طينم در طنم درفعل ف ا فسكز -
 http://www.uabonline.org ل.درعسبيى درف  سم دتح ت -
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