
 عمادة الدراسات العميا
 جامعة القدس

 
 
 
 

توجيات الشركات الفمسطينية من الدرجة الممتازة نحو التعامل مع المصارف 
نموذجاً  والبٍرة محافظة رام اهلل: اإلسالمية  

 
 
 
 

 سوسن يوسف محمد عباسي
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 
فمسطين –القدس   

 
 

م 4232/ ىـ 3653  



  
 

ع المصارف لدرجة الممتازة نحو التعامل متوجيات الشركات الفمسطينية من ا
نموذجاً  والبيرة محافظة رام اهلل: اإلسالمية  

 

 

 

:إعداد  

 سوسن يوسف محمد عباسي

 

 (فمسطين)جامعة القدس المفتوحة /محاسبة ركيزبكالوريوس إدارة أعمال ت

 

 

الدكتور محمد خالد بدر: المشرف الرئيس  

 

 

رجة الماجستير في الدراسات قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات د
 جامعة القدس-كمية اآلداب/ المغة العربيةاإلسالمية المعاصرة من دائرة 

 

 م 4232 -ىـ  3653



  
 

 
 
 
 



  
 

 اإلىداء
 

 أحًمؿي اسمو بكؿ فخر فإلى مى 
 إلى مىف يرتعش قمبي لذكره

 إلى ركح كالدم الطاىرة.... إلى مىف أكدعني هلل 
ليؾ يا أٌرؽ لمسة ك   ةكأركع بسم... ا 

 إليؾ يا أجمؿ عطاء
 إليؾ يا ممكة الكفاء، كأخمص دعاء

 كفاني فخران بأنؾ أٌمي: أقكؿ لؾ
لى القمكب الطاىرة الرقيقة كالنفكس البريئةك   ا 

 إخكتي كأخكاتي... إلى رياحيف حياتي 
لى رائحة الكرد العطرةك   التي تغميري بيتنا بالسعادة ا 

 بنات إخكتي... سمكاف  اتإلى فراش
 ك ليجيفشذل 

لى كيٌؿ مىٍف عممني حرفان، كأسدل لي نصيحة  كا 
لى ىذا الكطف الغالي   ......كا 

لى كٌؿ طمبة العمـ أينما كيجدكا  كا 
 

 أقٌدـ ىذا الجييد المتكاضع الذم ال يفي بالحٌؽ كاملن 
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 ُشكر وعرفان

كال تطيب المحظات إال بذكرؾ، كال  كرؾ، كال يطيب الٌنيار إال بطاعتؾ،إليي ال يطيب الميؿ إال بشي 
 .تطيب اآلخرة إال بعفكؾ، كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ

فبعد أف مفَّ اهلل عمٌي بإتماـ ىذه الدراسة، فإٌني لك أطمقت العناف لقممي أف يخٌط الحركؼ ليجمعيا في 
لكف مف منطمؽ لكٌؿ مف ساعدني في إتماـ ىذه الدراسة لمألت صفحات كثيرة، ك  ،كممات شيكر كًعرفاف
أتكجو بالشكر الجزيؿ لمدكتكر  1{الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى }: حيث قاؿ حديث المصطفى 

ساـ الديف عفانة الذم أرشدني لمقاء بمشرفي كأستاذم الدكتكر محمد خالد بدر األستاذ المساعد في  حي
ؿ باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة، كالذم كاف لحيسف كمية اإلدارة كاالقتصاد في جامعة القدس، الذم تفضٌ 

بيشراكما قكؿ : أكبر الفضؿ بعد فضؿ اهلل عمٌي، كأقكؿ ليما ،إشرافو، كصبره عمى أكجو القصكر لدمٌ 
 ،حتى النممة في حيجرىا كحتى الحكت ،إٌف اهلل كملئكتو كأىؿ السمكات كاألرضيف} رسكؿ اهلل 

 .2{لييصٌمكف عمى ميعٌمـ الٌناس الخير

ـى جراحي  ـٌ الشُّكر لٌمذيف تفضل  .أٌمي الكفٌية –كالشيكر لمىف كاف ديعاؤىا سٌر نجاحي، كحنانيا بىٍمسى ث
محٌمد مطمؽ محٌمد عٌساؼ، رئيس . د: بأكقاتيما كجيكدىما فقاما بمناقشة الرسالة، السيديف الكريميف

أيمف مصطفى حسيف الدٌباغ، . د جامعة القدس ك/ دائرة الفقو كالتشريع في كمية الدعكة كأصكؿ الديف
 فيجامعة النجاح الكطنية / األستاذ المساعد في كمية الشريعة قسـ الشريعة كالمصارؼ االسلمية

 . نابمس

كالشكر لعميد الدراسات العميا في جامعة القدس، كمنسقي كمسؤكلي برنامج ماجستير الدراسات 
 .منيـ خاصةاإلسلمية المعاصرة عامة، كالعامميف عمى التدريس 

 

                                                           
1
ُٗټَ حٿڄ٬ًَٱ،    . ځ 4988 -ىـ  4448، ىحٍ حٿـڀْپ، رًَْص، (4844)، ف 4/656أهَؿو أرٌ ىحًًى ٳِ حٿٔنن، ٻظخد حألىد، رخد ٳِ 

ّٔنو ًٛللو حألٿزخنِ، ّن٨َ ، حٿڄټظذ حالٓالڃِ، 4، ١ 3/943أرِ ىحًًى رخهظٜخٍ حٿٔني،  حألٿزخنِ، ڃلڄي نخَٛ حٿيّن، ٛلْق ٓنن: ًك

، طلٸْٶ ًطوَّؾ ًط٬ڀْٶ ڃلڄي 4/339، (4954)، ٓنن حٿظَڃٌُ، ف (حٿټظذ حٿٔظش ًًَٗكيخ)ڃ٫ٌٌٓش حٿّٔنش . ځ 4989 -ىـ  4449رًَْص، 

 .ىـ  4443، ىحٍ ٓلنٌڅ، طٌنْ، 6ٳئحى ٫زي حٿزخٷِ، ١ 

2
كيّغ ٛلْق، : ، كټڂ ٫ڀَ أكخىّؼو ًآػخٍه ٫ًّڀٶ ٫ڀْو ڃلڄي نخَٛ حٿيّن حألٿزخنِ ًٷخٽ(6685) ، ف645أهَؿو حٿظَڃٌُ ٳِ حٿٔنن، ٙ   

 ىـ  4447حٿ٬ٌٔىّش،  –، ڃټظزش حٿڄ٬خٍٱ ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪، حٿَّخٝ 4ح٫ظنَ رو أرٌ ٫زْيس ڃ٘يٌٍ رن كٔن آٽ ٓڀڄخڅ، ١ 



 ؽ 
 

ككذلؾ أتقدـ بالشكر لكٌؿ مىف ساعد عمى إتماـ ىذه الدراسة، كقٌدـ لي العىٍكف، كمٌد ليى يدى المساعدة، 
، كالسيديف "أبا محمد"الخاؿ العزيز  :كزكدني بالمعمكمات اللزمة إلتماـ ىذه الدراسة كأخٌص بالذكر

 بة الختنية في المسجد األقصى الميبارؾ، حامد أبك طير، كأبا عدناف النشاشيبي، القائميف عمى المكت
مدير تنمية األعماؿ في   ،كالعامميف في مكتبة معيد الحقكؽ في جامعة بيرزيت، كالسيد خالد عكرتاني

 مدير دائرة المخاطر في بنؾ األقصى اإلسلمي، ، البنؾ اإلسلمي العربي، كالسيد عدناف صبرم
 لفركع الضفة الغربية في البنؾ اإلسلمي الفمسطيني،  المدير اإلقميمي ،كالسيد عماد عمي السعدم

مدير دائرة األبحاث كالسياسات النقدية في سمطة النقد الفمسطينية، كالسيد  ، كالسيد محمد عطا اهلل
 دائرة رقابة المصارؼ في سمطة النقد الفمسطينية،   /رئيس قسـ الرقابة كالتفتيش ، محمد مناصرة

كالمحاضر كذلؾ  ،دير العاـ في غرفة تجارة كصناعة محافظة راـ اهلل كالبيرةالم ،كالسيد صلح العكدة
مدير برنامج العمكـ اإلدارية ، مركاف جمعة دركيشكمية االدارة كاالقتصاد، كالدكتكر / في جامعة القدس

ي الميحاضر ف ،منطقة القيدس التعميمية، كاألستاذ فيمي إدريس/كاالقتصادية في جامعة القدس المفتكحة
بدائيـ جامعة القدس المفتكحة؛  ٍسًف ضيافتيـ، كاىتماميـ بالمكضكع، كا  مف الملحظات كثيران عمى حي

 .التي أثرت ىذه الدراسة، فمييـ جميعان أقٌدـ جزيؿ الٌشكر كاالمتناف

عمى قيامو  ،كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر خالد صلح مف دائرة الرياضيات في جامعة القدس
مدير مكتب دائرة / ىاني جابر: اإلحصائي المنيجي كالذم أثرل ىذه الدراسة، كلمزملءبالتحميؿ 

االستيراد في شركة سبيتاني لألجيزة الكيربائية عمى مساعدتو القٌيمة في ترجمة األبحاث األجنبية 
براىيـ عٌياد  السنتر،   مدير فرع سنتر العيزرية كالعامميف في، "أبك صالح"المتعمقة بمكضكع الدراسة، كا 

 .عمى حيسف ضيافتيـ كمساعدتيـ لي في أصعب األكقات ، كمحمد القريكتي

ـٌ األميف، كسماح، كسجى :كال أنسى في ىذا المقاـ مف تقديـ خالص الشكر كالتقدير إلى أخكاتي أ
مى المكاتي تحمىٍيفى بالصبر عمٌي، كتمىيٍزف بالكفاء كالعطاء، فكيٌف ينابيع الصدؽ الصافي، فًسرت معيف ع

عمى تفانييـ في مساعدتي في  ، طريؽ النجاح كالخير، كلمزميؿ األخ العزيز أبك أحمد العٌباسي كزكجتو
نجكل الصفدم، كميرفت عطكف، كسكسف أبك ىدكاف، : كؿ أمرو استعصى عمٌي، ككذلؾ لصديقاتي

ـٌ عبد اهلل)كناريماف خمؼ، كأخيران ألختي التي لـ تمدىا أٌمي  ممتني أف ، التي عرفتي كيؼ أ( أ جديىا كعى
 .ال أيضيعىيا

 .ليؤالء جميعان أقٌدـ شيكرم كامتناني كتقديرم كًعرفاني، كجزل اهلل الجميع خير الجزاء
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 ممخص 

بحثت ىذه الدراسة تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ 
ـٌ الرجكع إلى بيانات غرفة ٻنڄًٌؽ اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة  بحثان عمميان منيجيان، حيث ت

جارة كصناعة راـ اهلل كالبيرة في الحصكؿ عمى أسماء الشركات المصنفة تحت بند الممتازة خلؿ عاـ ت
 . ، كمقابمة صٌناع القرار في المصارؼ اإلسلمية في نفس المحافظة2009

كمف مبررات ىذه الدراسة أٌنيا تشٌكؿ قاعدة معمكمات أكلية لدراسات الحقة؛ حيث أٌنيا تدرس مدل تمبية 
ارؼ اإلسلمية لخدمات الشركات الفمسطينية الكيبرل في محافظة راـ اهلل كالبيرة؛ كبالتالي تيجيب المص

 ىؿ تيعتبر المصارؼ اإلسلمية بديلن كافيان عف البنكؾ التقميدية؟: عمى سؤاؿ الدراسة الرئيس كىك

حك التعامؿ مع ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة ن
محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان، كما ىدفت إلى معرفة طبيعة العكامؿ التي أثٌرت : المصارؼ اإلسلمية

 .في تكجيات الشركات نحك التعامؿ أك عدمو مع المصارؼ اإلسلمية

ـٌ المنيج الكصفي ال تحميمي تعتمد ىذه الدراسة عمى المينج االستقرائي في مراجعة أدبيات الدراسة، ث
خاص بالشركات التي لدييا : لإلطار الميداني حيث تـٌ تصميـ نكعيف مف االستبانات، النكع األكؿ
الجزء األكؿ يتعمؽ بالخصائص : حساب في مصرؼ إسلمي، كقد تألفت ىذه االستبانة مف جزءيف

تعامؿ مع الديمغرافية ليذه الشركات، كالجزء الثاني ضـٌ أسئمة لقياس سبب تكجو ىذه الشركات لم
خاص بالشركات التي ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلمي كقد : النكع الثاني. المصارؼ اإلسلمية

الجزء األكؿ يتعمؽ بالخصائص الديمغرافية ليذه الشركات كالجزء : تألفت ىذه االستبانة مف جزءيف
كما تـٌ عمؿ . ميةالثاني ضـٌ أسئمة لقياس سبب عدـ تكجو ىذه الشركات لمتعامؿ مع المصارؼ اإلسل

أسئمة مقابمة خاصة بميديرم المصارؼ اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة؛ مف أجؿ التعرؼ عمى 
تقييميـ لكاقع تكجو الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة لمتعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية، كقد بمغ 

ـٌ تكزيعيا عمى الشركات ( 468)استبانة مف أصؿ ( 84)عدد االستبانات القابمة لمتحميؿ  استبانة، ت
ـٌ استخداـ عدد مف االختبارات اإلحصائية في تحميؿ البيانات، كذلؾ  الممتازة في منطقة الدراسة، كت

 .(SPSS)باستخداـ الحاسكب، كالتعامؿ مع برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

 ّْ نية مف الدرجة الممتازة كانت أعمى لمتعامؿ مع تكجيات الشركات الفمسطيِٚٓ ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ  أ
المصارؼ اإلسلمية، كأىـ العكامؿ التي ساىمت في عدـ تكٌجو الشركات الفمسطينية مف الدرجة 

عدـ تمبية المصارؼ اإلسلمية كافة االحتياجات : الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية ىي
سي، كأىـ العكامؿ التي ساىمت في تكٌجو الشركات الفمسطينية المالية لمشركة، كآخرىا االنتماء السيا



 ً 
 

االنتماء الديني كالمكقع الجغرافي : مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية ىي
ـٌ أٌف الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ال تتعامؿ بالبدائؿ اإلسلمية،  بالدرجة األكلى، ث

عمى أٌف اإلعلـ ال يقكـ بنقؿ الصكرة الحقيقية لممصارؼ اإلسلمية، ككذلؾ أٌف  كأجمعت ىذه الشركات
، ًىِ طٍَ األزمة المالية العالمية الحالية قد أٌثرت عمى المصارؼ اإلسلمية بشكؿ أقٌؿ مف التقميدية

 .أّڅ حٿڄٜخٍٱ حإلٓالڃْش ُط٬ظزَ ريّاًل كٸْٸًْخ، ًًحٷ٬ًْخ، ٫ن حٿڄٜخٍٱ حٿظٸڀْيّش

التكصيات فيي ضركرة زيادة اىتماـ المصارؼ اإلسلمية باإلعلف بشكؿ منيجي كمكثؼ،  أٌما أىـٌ 
بكساطة كسائؿ اإلعلـ المرئية، كالمسمكعة، كالمقركءة عف طبيعة الصيرفة اإلسلمية كدكرىا في 
المجتمع، كتكثيؼ التركيج كاإلعلف مف ًقبىؿ المصارؼ اإلسلمية لجميع البدائؿ اإلسلمية، كغير 

عقد دكرات منيجية تثقيفية لمديرم الشركات حكؿ البدائؿ ً المطبقة في المعاملت المصرفية،
زيادة تركيز البحث العممي عمى طبيعة الصيرفة اإلسلمية،  ً اإلسلمية؛ لتحدد كؿ شركة احتياجاتيا،

شجيعيا كمدل ملءمتيا كتطبيقيا في الكاقع الفمسطيني،  مف خلؿ تمكيؿ المصارؼ اإلسلمية كت
لمنشاطات األكاديمية ذات العلقة، كاستحداث أقساـ جديدة في كميات اإلدارة كاالقتصاد في جامعات 

 .فمسطيف، مختصة في مجاؿ االقتصاد اإلسلمي كالصيرفة اإلسلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُ 
 

“Trends of the Premium Palestinian Companies Towards Dealing with 

Islamic Banks (Ramallah and Al-Beira Case)” 

Abstract: 

The dissertation is a thorough study of the trends of the premium Palestinian companies 

towards dealing with the Islamic banks in Ramallah and Al-Beira province (sample field). 

In reference to date taken from the “Chamber of Commerce & Industry” of Ramallah & 

Al-Bireh in obtaining the names of companies which were classified as Premium in 2009, 

as well as interviewing same decision makers in the Islamic banks in the same province. 

One justification for this study, is that it forms the basis of preliminary information data for 

further studies; where they consider the extent to which Islamic banks service the biggest 

Palestinian companies in Ramallah and Al Bireh; and thus answer the main question of the 

study: can the Islamic banks substitute the conventional banks? 

This study aims to recognize the trends of the premium Palestinians companies towards 

dealing with the Islamic banks in Ramallah and Al-Beira province (sample field). It also 

aimed to acknowledge the factors, which influenced the trends of the companies towards 

making the decision to work or avoid working with Islamic banks.   

The methodology of this research is inductive and analytical. 

 This study is based on the inductive methods were the secondary data was used from 

similar previous studies and the descriptive analytical where two types of questionnaires 

were prepared. The first type is for the companies that has an account in an Islamic bank 

and consists of two parts. The first part is about the demographic attributes of the 

companies and the second part incorporated questions to test the reason behind choosing to 

work with the Islamic banks. The second type of questionnaire was for the companies that 

do not have an account at the Islamic banks and consists of two parts. The first part was 

about the demographics characteristics of the companies and the second part incorporated 

questions to test the reason behind avoiding dealing with the Islamic banks. Also, 

interviews were arranged with the managers of the Islamic banks in Ramallah and Al-Beira 

province to acknowledge their evaluations regarding the trends of the premium Palestinian 

companies towards dealing with Islamic banks.       

This study relies on (84) questionnaires out of (128). These questionnaires have been given 

to premium companies in the field of study. Besides, statistical techniques have been used 

in analyzing the data such as the statistical packages for social sciences (SPSS) by using 

the computer.  

So, this dissertation clarifies the trends towards dealing with Islamic banks are higher than 

dealing with traditional banks for the premium Palestinian companies, the most important 

factors that contributed to the direction of Palestinian companies dealing with Islamic 

banks are: failure to meet the Islamic banks all the financial needs of the company, most 

recently, political affiliation, and the main factors behind encouraging the Premium 

Palestinian companies towards dealing with Islamic banks are religious affiliation and 

geographical location in the first class. Companies who do have accounts in Islamic banks 

do not deal with none Islamic alternatives, Companies do believe that the Islamic banks are 

considered to be a true and real alternative for the conventional banks. Companies do 

believe that MIDEA do not convey the real image of the Islamic banks, Companies who 



 ف 
 

have accounts at Islamic banks believe that the world financial crisis has less influence on 

the Islamic banks than the conventional.   

The most important recommendations is that  Islamic banks need to give more efforts to 

promote its role in the society in a systematic and intensive way mediated by the visual 

media, radio and television to show the nature of Islamic banking and its role in society, 

Islamic banks should promote intensive advertising campaigns for all the accessible 

Islamic banking transactions (Islamic alternatives), which is not applied in Islamic 

transactions, Islamic banks should hold Educational systematic trainings for the managers 

of the companies about the Islamic alternatives; to determine each company needs, and its 

convenience and application in Palestine. Also a new teaching scheme of Islamic 

economics and banking should be developed in the Palestinian universities encourage 

academic related activities and to encourage the development of new departments in the 

faculties of management and economics at universities in Palestine in the field of Islamic  

economics and Islamic banking.  
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إٌف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، مف ييده اهلل 
فل ميٌضؿ لو، كمف يضمؿ فل ىادم لو، كنشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كنشيد أٌف محمدان 

1ّلَه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا العبديه كرسكلو، 
 ، يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم

ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ اءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم الّلَه الَِّذي َتسَ الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
2ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 
 ، ًُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديدا

زاً َعِظيماً ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ وْ 
 :أٌما بعد، 3

 

عمى الباحثة أف قٌدر ليا دراسة إدارة األعماؿ في المرحمة الجامعية  فإٌف مف نعـ اهلل 
األكلى، ثـٌ عممت في ىذا المجاؿ لسنكات ًطكاؿ، فاستفادت مف خبرتيا العممية في مجاؿ األعماؿ 

ا في مجاؿ يرتبط بالدراسات اإلسلمية كاالستثمار، كلٌما كانت رغبة الباحثة في إكماؿ دراستيا العمي
الشرعية كعالـ األعماؿ، فقد كجدت ىذا الباب مفتكحان في جامعة القدس حيث قامت عمادة الدراست 
العيميا مشككرة بفتح قسـ لمدراسات اإلسلمية المعاصرة لكؿ مىف يرغب في إكماؿ دراستو العيميا في 

 .دت الباحثة ضالتيا في ىذا القسـالنكاحي الشرعية مف كافة التخصصات؛ كقد كج

كالحقيقة أٌف التعقيدات المالية قد أٌرقت مضاجع الكثيريف، فنجد بعضيـ ال يتحٌرل الحراـ مف 
، كالبعض اآلخر يتحٌرل !الحلؿ في معاملتو المالية بدعكل أٌف اإلسلـ ديف عبادات ال معاملت

في تحٌرم الحلؿ مف الحراـ، كآخريف غير مكترثيف الحلؿ في معاملتو انطلقان مف شعكره بالمسؤكلية 
 !لما يحدث بدعكل أٌف المركب سائر، فدعو يسير كما يريد

 

كمف الفركض التي يجب أف تشغؿ باؿ المسمميف كاىتماماتيـ دراسة الكضع االقتصادم 
ية منيجية لما كالمالي، كخصكصان في ظؿ األزمة المالية العالمية الحالية؛ لذا كاف ال بٌد مف كقفة عمم

                                                           
1
 3/446آٽ ٫ڄَحڅ،  

2
 4/4حٿنٔخء،  

3
 74-33/74حألكِحد،  
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يحدث في العالـ اليكـ، فل بٌد لمعمماء المسمميف مف تكضيح معالـ االقتصاد اإلسلمي، كتجمية األمكر 
 .التي تشتبو عمى المسمـ العادم الذم يتمقى فتكاه مف ىؤالء العيمماء

ب فالًعمـ الشرعي ال بٌد أف يككف مقترنان بالعمـ االقتصادم في ىذه الحالة، فالتخصص مطمك 
بالدرجة األكلى في ىذا العمـ؛ لكي نحصؿ عمى رؤية كاضحة ال تشكبيا شائبة لمنظاـ المالي 

 .اإلسلمي

خمفية الدراسة، كأىميتيا، : كبيف يدم الدراسة تقدـ الباحثة بيذه المقدمة كالتي تشمؿ أيضان عمى
كمنيجيا، كآلياتيا،  كمشكمتيا، كمبرراتيا، كأىدافيا، كأسئمتيا، كفرضياتيا، كمحدداتيا، كحدكدىا،

 .  كأدكاتيا، كأخيران الدراسات السابقة المتعمقة بيذه الدراسة

 

 خمفية الدراسة

تعتبر البنكؾ مف أىـٌ عناصر النظاـ النقدم كالمالي كالذم بدكره يقع في مركز النظاـ 
كالثقافية؛ كال اإلقتصادم، كاالقتصاد يؤثر بشكؿ كبير عمى النكاحي السياسية، كاالجتماعية، كالدينية، 

بٌد لكؿ دكلة مف دكؿ العالـ مف االىتماـ بيذا الجانب لما لو مف تأثير كبير سكاء كاف عمى صعيد 
 . األفراد أك الشركات أك المجتمعات

إٌف األزمة المالية العالمية الحالية سٌمطت الضكء عمى النظاـ المالي اإلسلمي؛ كبما أٌف ىناؾ 
كدة إلى النظاـ اإلسلمي ىك الحؿ لمخركج مف ىذه األزمة؛  كككننا ال الكثيريف ممف يمكحكف بأف الع

نعيش بمنأل عف العالـ الخارجي كاف ال بٌد مف النظر في تكجيات الشركات االقتصادية الفمسطينية 
نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية، كقد تـ حصر ىذا التكجو بقطاع الشركات المدرجة تحت بند 

 :فيذه الدراسة عنكانيا.  ظة راـ اهلل كالبيرة كنمكذج عممي ليذا التكجوالممتازة في محاف

: تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية"
 "محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان 

  

 :أىمية الدراسة

عالمية؛ فيؿ فعلن أف االقتصاد أىمية ىذه الدراسة تزداد مع تكاصؿ تداعيات األزمة المالية ال
اإلسلمي ىك الحؿ ليذا النكع مف األزمات؟ كالتي بحسب آراء الخبراء ستستمر ما بيف عاميف إلى 
خمسة أعكاـ، كما مدل درجة الكعي االقتصادم اإلسلمي التي تممكو تمؾ الشركات الفمسطينية 
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سلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة؛ المصنفة كدرجة ممتازة بتكجييا نحك التعامؿ مع المصارؼ اإل
قاعدة معمكمات أكلية غنية كفريدة، تمكف الباحثيف  -إف شاء اهلل –كبالتالي فإف ىذه الدراسة تيشٌكؿ 

اللحقيف مف أخذىا بعيف االعتبار في إجراء الدراسات كاألبحاث المختمفة كالمتعمقة بمكضكع الدراسة؛ 
 . راسة األكلى التي تتناكؿ ىذا المكضكع الياـألٌنيا في حدكد معرفة الباحثة الد

 

 مشكمة الدراسة 

تعتبر الدراسات االقتصادية كما يرتبط منيا بالمصارؼ اإلسلمية مجاالن كاسعان للجتيادات 
 .كاآلراء؛ كبالتالي يشكؿ ىذا المكضكع تحديان كبيران في مكاجية النظاـ المالي التقميدم

المصارؼ اإلسلمية ال يعتبر مشكمة ألنيا تستطيع تمبية  اعتماد األفراد كميان عمى إفٌ 
أٌما الشركات كالمؤسسات . احتياجاتيـ بسيكلة مف خلؿ الخدمات المصرفية اإلسلمية المتاحة

كالحككمات فإف ليا احتياجات تمتنع المصارؼ اإلسلمية عف تمبيتيا بعضيا العتبارات شرعية مثؿ 
 . تقات كتمكيؿ بعض االستثمارات غير المتطابقة مع الشريعةحساب الجارم مديف، ك تمكيؿ المش

ىؿ تعتبر المصارؼ اإلسلمية : ىذه الدراسة ستقدـ دليل جديدا لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس
بديلن كافيان عف البنكؾ التقميدية؟ كىؿ اإلعلـ االقتصادم اإلسلمي مقٌصر في تعريؼ الميتميف بيذا 

الشركات الفمسطينية المصنفة بالدرجة الممتازة في محافظة راـ اهلل كالبيرة البديؿ؟ حيث تـ إختيار 
  . لبحث تكجياتيا نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

 

 مبررات الدراسة

 :تتمخص المبررات التي دفعت الباحثة إلى اختيار مكضكع البحث فيما يأتي

 ية اإلدارة كاالقتصاد في كاف لمباحثة شرؼ مكافقة الدكتكر الفاضؿ محمد بدر مف كم
جامعة القدس عمى اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة؛ كىك يعد مف أبرز الباحثيف في ىذا 
المكضكع كلو كتابات تتمتع بمنيجية بحث عممي دقيؽ، كمنشكرة بمجلت عالمية محكمة؛ 
كما كاف لتكجييو الكريـ األثر الطيب الكبير في دفع الباحثة إلى تطكير ىذا المكضكع 

 .شكؿ رسالة عممية عمى

  رغبة الباحثة بتقديـ رسالة عممية لنيؿ درجة عممية، كقكاعد البحث العممي تقتضي تعريؼ
القارلء بجميع جكانب الدراسة المبحكث بيا مف كافة النكاحي، كىي بحدكد عمـ الباحثة 
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تعامؿ كمعرفتيا الدراسة األكلى في تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك ال
 . محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان : مع المصارؼ اإلسلمية

  رغبة الباحثة في رفد المكتبات، كالتي تكاد تككف شبو خالية مف مادة عممية مشابية تككف
 . مرجعان لمدراسات كاألبحاث القادمة

  دراسة مدل تمبية المصارؼ اإلسلمية لخدمات الشركات الكبرل الفمسطينية في محافظة
 .راـ اهلل كالبيرة

 التجربة اإلسلمية أظيرت نجاعتيا في تبٌني بعض الدكؿ اإلسلمية ليذا : مسألة مطركحة
 النظاـ  مثؿ إيراف، كالسكداف، فما ىك الكاقع عندنا في فمسطيف؟

 

 أىداف الدراسة

فَّ ىذه الدراسة حققت أىداؼ عدة مف  إفَّ تحديد األىداؼ مف الخطكات األساسية ألم عمؿ، كا 
 :أىميا

  تحديد تكجيات الشركات مف الدرجة الممتازة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كنمكذج نحك
 .التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

  معرفة أثر الديف، االنتماء السياسي، العلقة الشخصية، المكقع الجغرافي في تكجيات
 نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية الشركات

 ة التي تحتاجيا الشركات كال تستطيع المصارؼ اإلسلمية تمبيتيا تحديد الخدمات المصرفي
 .ككيفية إيجاد الخدمات البديمة المطابقة لمشريعة

  تكضيح أثر األزمة المالية العالمية عمى تكجيات الشركات مف الدرجة الممتازة في محافظة
 . راـ اهلل كالبيرة كنمكذج

 تكجيات الشركات مف الدرجة الممتازة  دراسة كجية نظر مدراء المصارؼ اإلسلمية في
 .في محافظة راـ اهلل كالبيرة كنمكذج نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

 

 أسئمة الدراسة 

 : ىذه الدراسة تيجيب عف السؤاؿ الرئيس كىك  

 ما ىي تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية؟
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ىذا السؤاؿ قسماف لتكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع  كيتفرع عف
المصارؼ اإلسلمية، فمنيا ما يممؾ حساب في مصرؼ إسلمي، كمنيا ال يممؾ حساب في مصرؼ 

ـٌ استخداـ أداة الدراسة   :لمقسميف( االستبانة)إسلمي؛ كعميو فقد ت

 

دييا حساب في مصرؼ إسلمي، كتيجيب عف األسئمة الفرعية الشركات التي ليس ل: القسـ األكؿ
 :التالية

 

 ما ىي العكامؿ التي ساىمت في عدـ تكٌجو الشركات لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي؟: السؤاؿ األكؿ

 .تقييـ الشركات لدرجة التعقيدات في اإلجراءات المصرفية في المصرؼ اإلسلمي: السؤاؿ الثاني

 .ـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية الشرعية كاإلجتماعيةتقيي: السؤاؿ الثالث

 .تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية المصرفية: السؤاؿ الرابع

 ما ىك دىكر اإلعلـ كتأثير األزمة المالية العالمية الحالية عمى المصارؼ اإلسلمية؟: السؤاؿ الخامس

 

 :اب في مصرؼ إسلمي، كتيجيب عف األسئمة الفرعية التاليةالشركات التي لدييا حس: القسـ الثاني

 

 ما ىي العكامؿ التي ساىمت في تكٌجو الشركات لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي؟: السؤاؿ األكؿ

 .تقييـ الشركات لدرجة التعقيدات في اإلجراءات المصرفية في المصرؼ اإلسلمي: السؤاؿ الثاني

 لتعامؿ الشركات مع المصرؼ اإلسلمي؟ ىؿ ىناؾ تداعيات: السؤاؿ الثالث

 ما ىي درجة التعامؿ مع البدائؿ اإلسلمية في المصرؼ اإلسلمي؟: السؤاؿ الرابع

 .تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية الشرعية:السؤاؿ الخامس

 .تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية المصرفية: السؤاؿ السادس

 .تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية اإلجتماعية: السؤاؿ السابع

 ما ىك دىكر اإلعلـ كتأثير األزمة المالية العالمية الحالية عمى المصارؼ اإلسلمية؟: السؤاؿ الثامف
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 :فرضيات الدراسة

اعتمدت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف الفرضيات التي تيدؼ إلى اإلجابة عمى تساؤالتيا 
 :ا، كتتمخص ىذه الفرضيات بما يميكتحقيؽ أىدافي

 

 :فرضيات الدراسة لمشركات التي ال يكجد ليا حساب في المصارؼ االسلمية: أكالن 

في تقديرات ( )ال يكجد فركؽ ذات دالالت احصائية عند مستكل داللة : الفرضية األكلى
 (.3)المبحكثيف عمى أسئمة الدراسة المختمفة عف المتكسط المحايد 

في تقديرات ( )ال يكجد فركؽ ذات دالالت احصائية عند مستكل داللة : الفرضية الثانية
القطاع، رأس )عينة الدراسة بما يتعمؽ بأسئمة الدراسة المختمفة ييعزل الى متغيرات الدارسة الرئيسية 

 (.  الماؿ، زمف التعامؿ

 

 :يا حساب في المصارؼ االسلميةفرضيات الدراسة لمشركات التي يكجد ل: ثانيان 

في تقديرات ( )ال يكجد فركؽ ذات دالالت احصائية عند مستكل داللة : الفرضية األكلى
 (.3)المبحكثيف عمى أسئمة الدراسة المختمفة عف المتكسط المحايد 

في تقديرات ( )ال يكجد فركؽ ذات دالالت احصائية عند مستكل داللة : الفرضية الثانية
القطاع، رأس )عينة الدراسة بما يتعمؽ بأسئمة الدراسة المختمفة ييعزل الى متغيرات الدراسة الرئيسية 

 (.الماؿ، البنؾ، زمف التعامؿ

 

 محددات الدراسة 

 :تتمثؿ محددات الدراسة بما يمي

إفصاحان عف النظاـ عدـ تعاكف كثير مف الشركات في اإلجابة عمى استبانة الدراسة؛ باعتبارىا  .4
المالي الداخمي لمشركة عمى اعتبار أٌنيا مف األسرار الخاصة بالشركة كخصكصان فيما يتعمؽ 

 .برأس الماؿ
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عدـ التزاـ بعض الشركات في إعادة االستبانة في الكقت المحدد إاٌل بعد عدة اتصاالت  .6
 .كلقاءات

ى قراءة الباحثة للستبانة كاممة عند عدـ قراءة معظـ الشركات لبيانات االستبانة؛ مٌما أٌدل إل .3
 .مىف امتنع عف قراءتيا

قمة الدراسات التي أجريت في فمسطيف كخارجيا حكؿ تكجيات الشركات مف الدرجة الممتازة  .4
 .نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

ظير لمباحثة أٌف ىناؾ بعض الشركات التي ال تيجيد إاٌل إدخاؿ كسحب النقكد مف المصارؼ  .5
ف معرفة اإلجراءات المالية في المصرؼ؛ كبالتالي كجدت ىذه الشركات ىذه اإلستبانة أنيا بدك 

 .مضيعة لمكقت

 

  حدود الدراسة

 :تتمثؿ حدكد الدراسة بما يمي

 ـٌ إجراء ىذه الدراسة خلؿ ثلثة فصكؿ دراسية، ىي الفصؿ الثاني : الحدكد الزمانية ت
كؿ كالثاني مف العاـ األكاديمي ، كالفصؿ األ2008/2009مف العاـ األكاديمي 

 .ـ2009/2010

 كدرجة ممتازة  -ـ  2009الشركات الفمسطينية المصنفة خلؿ عاـ : الحدكد المكانية
في محافظة راـ اهلل كالبيرة، ككذلؾ المصارؼ اإلسلمية العاممة في محافظة راـ اهلل 

 . كالبيرة

 

 منيج الدراسة

 :ريف رئيسيفإف منيج الدراسة يقتضي السير ضمف إطا

 اإلطار النظرم: األكؿ

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج االستقرائي مف خلؿ مراجعة أدبيات الدراسة السابقة حيث 
ـٌ المصارؼ التقميدية كاإلسلمية، تعريفيا،  ـٌ التطرؽ لمفيـك عمـ االقتصاد كاالقتصاد اإلسلمي ث ت

ـٌ التطرؽ لكاقع الجياز ال ـٌ ت مالي في فمسطيف، كأثر األزمة المالية العالمية الحالية نشأتيا، خدماتيا، ث
ـٌ التطرؽ لمفيكـ الشركات الفمسطينية  .عمى القطاع المصرفي، ث
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 اإلطار الميداني، كتحميؿ البيانات: الثاني

ظيار  اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ مف خلؿ إيجاد كا 
المعيارية، كالتكرارات كالنسب المئكية كغيرىا، مف النتائج الكمية  المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات

التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خلؿ معالجة كؿ البيانات األكلية، باالعتماد عمى الرزمة اإلحصائية 
SPSS ؛ ألف ىذا اإلطار متعمؽ بإحصاء كتحميؿ تكجيات الشركات الفمسطينية المصنفة كدرجة

سلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان، مف خلؿ دراسة ميدانية ليذه ممتازة نحك المصارؼ اإل
الشركات المثبتة في سجلت غرفة تجارة كصناعة راـ اهلل كالبيرة؛ إذ أف األسمكب البحثي المتبع في 
ىذه الدراسة، يكفر لمباحث مجاالن كاسعان مف القدرة عمى الجيد البحثي؛ حيث يمكنو مف جمع 

جراء الدراسات كالمسكحات الميدانية كالتي بدكرىا تكفر كٌما كبيران مف المعمكمات المتعمقة المعمكمات  كا 
 .بالدراسة

 

 آلية الدراسة

 أدبيات البحث كىي المتعمقة باالقتصاد اإلسلمي كالمصارؼ : مراجعة األدبيات
 .اإلسلمية، كالشركات

 غرفة تجارة كصناعة راـ اهلل الرجكع إلى : جمع البيانات، كأداتيا في ىذه الدراسة ىي
 .كالبيرة لمحصكؿ عمى أسماء الشركات المصنفة كدرجة ممتازة

  عطاء نتائجيا باإلحصاء ـٌ تحميميا كا  عمؿ استبانة كزعت عمى كافة الشركات كبعدىا ت
 .التحميمي

 المقابمة مع األشخاص في المؤسسات ذات الصمة بمكضكع الدراسة. 

 

 أدوات الدراسة

ـٌ تكزيع إستبانة محكمة عمى كافة الشركات المصنفة كدرجة ممتازة في حيث ت: إستبانة .4
محافظة راـ اهلل كالبيرة، كتقييـ المرحمة الحالية مف االقتصاد كتحميؿ تكجياتيا نحك المصارؼ 

 .اإلسلمية

ـٌ لقاء أصحاب االختصاص كالعلقة في كؿ مف: المقابمة .6 المصارؼ اإلسلمية، : حيث ت
 .ة راـ اهلل كالبيرة، كسمطة النقد الفمسطينيةكغرفة تجارة كصناع
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 الدراسات السابقة لمدراسة

بعد مراجعة الباحثة لمدراسات السابقة كالمتعمقة بمكضكع الدراسة، كجدت الباحثة أٌف ىناؾ دراسات 
ىك المصارؼ اإلسلمية كقد تمت عمى الصعيد المحمي : متعمقة بيذه الدراسة في اتجاىيف، األكؿ

ىك الشركات عمى المستكل : ، كالثاني"األجنبي"، كالصعيد العربي، كالصعيد الغربي "نيالفمسطي"
 .، كفيما يمي عرض مكجز لكؿ دراسة عمى حدة" الفمسطيني"المحمي 

 

  الدراسات السابقة لممصارف اإلسالمية 

 

المقاـ  قبؿ التطرؽ لمدراسات األكاديمية لممصارؼ اإلسلمية، ال بٌد مف اإلشارة ىنا، كفي ىذا
إلى أنو قد تـٌ عقد مؤتمريف عمى المستكل المحمي مرتبطاف باالقتصاد اإلسلمي كالمصارؼ 
اإلسلمية، حيث عيقد المؤتمر األكؿ ضمف فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية في جامعة 

االقتصاد اإلسلمي :"ـ، ككاف بعنكاف28/07/2009-27الخميؿ في الفترة الكاقعة ما بيف 
، كقد قدمت أكراؽ عمؿ عدة خلؿ ىذا المؤتمر، كقد أكصى المؤتمركف بتعزيز "اؿ البنكؾكأعم

رؤكس األمكاؿ اإلسلمية، ككفاءة صناعة الخدمات المالية اإلسلمية، كتكسيع قاعدة الخدمات 
في قاعة اليلؿ  14/06/2010أٌما المؤتمر الثاني فقد عيقد بتاريخ . المصرفية اإلسلمية

، "المصارؼ اإلسلمية في فمسطيف كاقعه كتحديات :" مسطيني في البيرة تحت عنكافاألحمر الف
 :كقد قدمت أكراؽ عمؿ في ىذا المؤتمر تكرد الباحثة اثنتيف منيما لعلقتيما بالدراسة

 

تطكير السياسة االستثمارية في المصارؼ الفمسطينية اإلسلمية مف :" كرقة عمؿ بعنكاف -
مدكتكر إياد جبكر، كقد تطرؽ الباحث في ىذه الكرقة لمتعريؼ ل" خلؿ شركة المساىمة 

ـٌ  بشركة المساىمة، كبياف مشركعيتيا، كمناقشة آراء الفقياء المجيزيف كالمانعيف ليا، كقد ت
ـٌ : طرح نمكذجيف تطبيقييف لشركة المساىمة، األكؿ شركة المساىمة بطريؽ الميضاربة، كت

شركة : الثاني. لتكييؼ الفقيي لمثؿ ىذه الشركاتالتعريؼ بيذه الشركة كمشركعيتيا، كا
المساىمة بطريؽ العناف، مف خلؿ التعريؼ بيذه الشركة كمشركعيتيا، كالتكييؼ الفقيي 
ليا، كأخيران تمت المقارنة بيف شركة المساىمة بطريؽ المضاربة، كشركة المساىمة بطريؽ 

نمكذج لتطكير السياسة العناف، مع بياف أسباب اختيار ىذا النمط مف الشركات ك
االستثمارية في المصارؼ اإلسلمية الفمسطينية، كالتكصية باعتماده في المصارؼ 

 .الفمسطينية اإلسلمية
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حالة البنؾ )دكر البنكؾ اإلسلمية في التنمية االقتصادية في فمسطيف:" كرقة عمؿ بعنكاف -
سلميف، كقد ىدفت ىذه لمدكتكر سعيد علكنة كاألستاذ ياسر ال( اإلسلمي الفمسطيني

الدراسة إلى معرفة مدل مساىمة البنؾ اإلسلمي في التنمية اإلقتصادية في فمسطيف، كقد 
مف استثماراتو، % 85أظيرت الدراسة تركز استثمارات البنؾ في ذمـ البيكع اآلجمة بمعدؿ 

ت مع ، كبمقارنة البيانا% 6في حيف حجـ االستثمارات المشاركة كالمضاربة ال تتجاكز 
البنكؾ العاممة في فمسطيف تبيف أٌف البنؾ اإلسلمي يشكؿ بالمتكسط لسنكات الدراسة لـ 

مف استثمارات البنكؾ مجمعة؛ كقد تبٌيف ضعؼ مساىمة البنؾ اإلسلمي % 7تتجاكز 
الفمسطيني في التنمية االقتصادية في فمسطيف، كأكصت ىذه الدراسة بضركرة قياـ البنؾ 

يجية لتبياف أىمية دكر البنؾ اإلسلمي في المجتمع عمى اعتبار أنو اإلسلمي بحممة ترك 
بنؾ ييحـر الربا كيتعامؿ بالماؿ ًكفقان ألحكاـ الشريعة اإلسلمية، كتنكيع استثماراتو، كالقياـ 
ببرامج تسكيقية شاممة كمكسعة عمى مستكل الكطنألفكاره كبرامجو التمكيمية، كأخيران تكفير 

ة تختمؼ عف الطرؽ التقميدية المعركفة ذات الصبغة الربحية فرص استثمارية نكعي
 .المضمكنة

 

 "الفمسطينية"الدراسات المحمية  .4

 

 االحتياجات التدريبية :"رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية إدارة األعماؿ في جامعة الخميؿ، بعنكاف
سعدية :"متيا، لمقد"اإلدارية لمستخدمي اإلدارة الدنيا في المصارؼ اإلسلمية في فمسطيف

ـ، حيث تطرقت الباحثة في دراستيا إلى تحديد  2007عاـ " سمطاف" محمد شاىر"
االحتياجات التدريبية اإلدارية لمستخدمي اإلدارة الدنيا في المصارؼ اإلسلمية الفمسطينية، 
ككضع جدكؿ أكلكيات ليذه االحتياجات، كصياغتيا عمى ىيئة رزمة مف البرامج التدريبية؛ 

 .في تكفير قاعدة معمكماتية عممية التخاذ القرارات التدريبية الصائبةلتساىـ 

  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة في جامعة القدس
اتجاىات المتعامميف مع المصارؼ العاممة في جنكب الضفة الغربية في تفضيؿ :"بعنكاف

عاـ " محمد عارؼ مكسى أبك ارميمة:"لمقدميا ،"التعامؿ مع المصارؼ التجارية كاإلسلمية
ـ، حيث تطرؽ الباحث في دراستو إلى اتجاىات المتعامميف كأفراد مع  2007 -ىػ  1428

المصارؼ العاممة في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كتفضيميـ التعامؿ مع المصارؼ التجارية 



 ٵ 
 

دة المدركة لمخدمة ككسائؿ كاالسلمية؛ مف خلؿ معرفة مدل تأثير كؿ مف الجك " التقميدية"
 .اإلعلف كالجماعات المرجعية عمى ىذه االتجاىات

 المنعقد  -الجكدة كالتميز في منظمات األعماؿ -بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي االدكلي الثالث
الجزائر خلؿ  -سكيكدة  55أكت  20جامعة / في كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير

تحميؿ جكدة الخدمات المصرفية اإلسلمية دراسة :"ـ،بعنكاف 2007أيار عاـ  8-7الفترة 
مدير برنامج –لمدكتكر مركاف جمعة دركيش " تطبيقية عمى المصارؼ اإلسلمية في فمسطيف

، كقد تطرؽ الدكتكر مركاف إلى  -العمكـ اإلدارية كاالقتصادية في جامعة القدس المفتكحة
ميا المصارؼ اإلسلمية في فمسطيف مف كجية نظر تحميؿ جكدة الخدمات المصرفية التي تقد

 .عملئيا، بصفتيا مطمبان ىامان كأساسيان في السكؽ المصرفية التنافسية

 جامعة الزرقاء األىمية /بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الخامس لكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية
المصارؼ اإلسلمية :"عنكافـ، ب2006تشريف الثاني  29-27األردف المنعقد خلؿ الفترة  –

مدير برنامج العمكـ اإلدارية –لمدكتكر مركاف جمعة دركيش " كدكرىا في التنمية االقتصادية
، كقد تطرؽ الدكتكر مركاف إلى أىمية المصارؼ  -كاالقتصادية في جامعة القدس المفتكحة

مف خلؿ تكضيح  في تمكيؿ عمميات التنمية كاالستثمار كتكظيؼ األمكاؿ،ًىًٍىخ اإلسلمية 
 .مفيـك التنمية االقتصادية مف منظكر إسلمي

 طارؽ : لمباحثيف" مساىمة المصارؼ اإلسلمية في النشاط المصرفي الفمسطيني:"دراسة بعنكاف
العمـك : جامعة النجاح لألبحاث، منشكرة في مجمة 2003الحاج كغساف دٌعاس، كانكف األكؿ 

، تصدر عف عمادة البحث (499-485:ص)الثاني  اإلنسانية، المجمد السابع عشر، العدد
نابمس، كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل مساىمة  –جامعة النجاح الكطنية / العممي 

المصارؼ اإلسلمية في النشاط المصرفي الفمسطيني، مف خلؿ بياف سياسات المصارؼ 
كالكدائع، كالتكظيفات اإلسلمية كالمصارؼ التجارية، مف حيث المكجكدات، كالتسييلت، 

عدـ كجكد اختلؼ بيف سياسات المصارؼ الخارجية، كمف أىـٌ ما تكصمت إليو الدراسة ىك 
أٌما . اإلسلمية كسياسات المصارؼ التجارية مف حيث تكظيؼ الكدائع كالتسييلت االئتمانية

 :التكصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة فيي

لمصارؼ اإلسلمية في فمسطيف ككسيمة لتقكية ضركرة اتباع سياسة االندماج بيف ا -
 .رأسماليا، كبالتالي مقدرتيا عمى المنافسة

 .ضركرة اتباع سياسات تسكيؽ مصرفي أفضؿ حتى يتـ جذب كدائع الجميكر -

اإلفادة مف تجارب المصارؼ اإلسلمية في الدكؿ األخرل، كجذب كفاءات مصرفية  -
 .أك تدريب الككادر الحالية

 .اـ مكحد مف ًقبؿ سمطة النقد الفمسطينية لمنشاط المصرفي اإلسلميضركرة إيجاد نظ -
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إجراء دراسة مقارنة بيف مساىمة المصارؼ اإلسلمية كالمصارؼ األخرل في النشاط  -
 .المصرفي الفمسطيني

 لمدكتكر ىشاـ جبر، حزيراف " تحديات كآفاؽ: البنكؾ اإلسلمية في فمسطيف:"دراسة بعنكاف
العمكـ اإلنسانية، المجمد السابع عشر، : جمة جامعة النجاح لألبحاثـ، منشكرة في م 2004

 –جامعة النجاح الكطنية / ، تصدر عف عمادة البحث العممي (261:ص)العدد األكؿ 
نابمس، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ التحديات التي تكاجو البنكؾ اإلسلمية العاممة في 

 :فمسطيف كىي

ـ كالذم يخمك مف بياف العلقة بيف 1966ف البنكؾ األردني أٌنيا تعمؿ في ظٌؿ قانك  -
سمطة النقد كالبنكؾ اإلسلمية، كتيعاني مشكمة عدـ الكعي بالعمؿ المصرفي 

 .اإلسلمي

 .مقيدة بالعمؿ حسب الشريعة اإلسلمية -

 .تتركز معظـ معاملتيا في المرابحة -

 :كتتطكر عف طريؽكقد أكصت ىذه الدراسة بأٍف تيساعد ىذه البنكؾ بأف تنمك 

تكثيؼ الجيكد التسكيقية لتعريؼ المكظفيف بالعمؿ المصرفي اإلسلمي قبؿ تسكيؽ  -
 .ذلؾ لمجميكر

 .تعريؼ الجميكر بطبيعة عمؿ البنكؾ اإلسلمية -

 .تعديؿ قانكف البنكؾ ليأخذ باالعتبار طبيعة عمؿ البنكؾ اإلسلمية -

سمطة النقد الفمسطينية تتضمف إنشاء ىيئة لمرقابة عمى البنكؾ اإلسلمية مف خلؿ  -
 .الخبرات في مجاؿ البنكؾ كالتمكيؿ باإلضافة إلى الخبرات الشرعية

 التنظيـ التشريعي لمعلقة :"رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانكف في جامعة بيرزيت، بعنكاف
 ـ، 2001عاـ  " معف ادعيس:"، لمقدميا"بيف المصارؼ اإلسلمية كسمطة النقد الفمسطينية

كقد تطرؽ الباحث  في دراستو إلى التعرؼ عمى القكاعد التشريعية المنظمة لمعلقة بيف 
المصارؼ اإلسلمية الفمسطينية كسمطة النقد الفمسطينية مف حيث الكاقع، كمعرفة مدل حاجة 
ىذه التشريعات المتضمنة ليذه القكاعد لمتعديؿ بما ينسجـ كطبيعة المصارؼ اإلسلمية 

التالي فدراستو تعتبر الدراسة األكلى مف نكعيا التي تعالج العلقة بيف كخصكصيتيا؛ كب
 .المصارؼ اإلسلمية الفمسطينية كسمطة النقد الفمسطينية كبنؾ مركزم مف كجية نظر قانكنية

 البنكؾ اإلسلمية في :"رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية اآلداب في جامعة القدس، بعنكاف
" محمكد رمضاف الجعبرم" محمد طارؽ:""، لمقدميا"بيؽفمسطيف بيف النظرية كالتط

ـ، كقد تطرؽ الباحث في دراستو إلى مجمؿ األعماؿ التي تقدميا 1999 -ق 1420عاـ
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خضاع ىذه  البنكؾ اإلسلمية مف خلؿ استعراض جميع العقكد كما تضمنو مف شركط، كا 
فكانت ىذه الدراسة عامة  العقكد كالشركط لألحكاـ الشرعية لمعرفة مدل مكافقتيا ليا؛ كلذا

 . البحث في البنكؾ اإلسلمية في فمسطيف

 

 الدراسات العربية .6

 

 المعكقات :"رسالة ماجستير مقدمة لكمية الشريعة في جامعة اليرمكؾ في األردف بعنكاف
، ("دراسة تطبيقية آلثارىا عمى البنؾ اإلسلمي األردني)الخارجية لممصارؼ اإلسلمية 

ـ، كقد تناكلت ىذه الدراسة 2003عاـ " عبد السلـ جبر العماكمإسماعيؿ :"لمقدميا
مكضكع المعكقات الخارجية فقط كالتي يعكد سبب كجكدىا إلى كاقع البيئة التي تعمؿ فييا 
المصارؼ اإلسلمية، سكاء كانت البيئة المحمية كالمتمثمة في سيطرة كسيادة الطابع الربكم 

، كالسياسة النقدية لمبنؾ المركزم، كاألسكاؽ عمى النظاـ االقتصادم كالمصرفي معان 
المالية، كالعقمية الربكية لممتعامميف كنيظـ التعميـ، فضلن عف بيعد القكانيف كالتشريعات عف 

أٌما العالـ الخارجي فل تقٌؿ معكقاتو خطران عف معكقات البيئة . أحكاـ الشريعة اإلسلمية
قائـ عمى أساس سعر الفائدة؛ مما يكقع  المحمية، حيث أٌف إقتصاد العالـ الخارجي

المصارؼ اإلسلمية في حرج شديد عند التعامؿ مع العالـ الخارجي؛ بسبب محاكلة 
 .حفاظيا عمى إطار مشركعيتيا

كقد تـٌ فحص أثر ىذه المعكقات عمى العامميف كالمتعامميف في البنؾ اإلسلمي األردني 
 .بالدراسة الميدانية

 ميدانية مقارنة لدكافع التعامؿ مع المصارؼ التجارية كاإلسلمية دراسة:"دراسة بعنكاف "
ـ، منشكرة في مجمة البصائر، المجمد السادس، العدد  2002لمدكتكر راشد سلمة عاـ 

األردف، كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أىـ  –الثاني، تصدر عف جامعة البتراء 
فضيؿ التعامؿ مع نكع دكف اآلخر مف البنكؾ، العكامؿ التي تدفع باألفراد في األردف إلى ت

 :فكانت أبرز نتائج ىذه الدراسة

أٌف األفراد العملء في البنكؾ التجارية كاإلسلمية عمى حد سكاء لـ يعطكا لقيمة الفائدة  -
 .أك الربح األىمية التي كاف الباحث يتكقعيا

دات الدينية لممتعامميف بأٌف أٌف السبب الرئيس لمتعامؿ مع البنكؾ اإلسلمية ىك المعتق -
البنكؾ التجارية ىي بنكؾ ربكية كال يجكز التعامؿ معيا، كعمى الصعيد اآلخر فالسبب 
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الرئيس في التعامؿ مع البنكؾ التجارية يعكد لقياميا بتقديـ خدمات متنكعة كمتكاممة بييسر 
اممكا مع البنكؾ كسيكلة؛ كبالتالي فعملء البنكؾ التجارية ال يىركف ما يمنعيـ أف يتع

اإلسلمية في حالة فيميـ ألسمكب عمميا، كتقديميا لخدمات مماثمة لخدمات البنكؾ 
 .التجارية

أٌف مف مزايا التعامؿ مع البنكؾ اإلسلمية أنيا ال تثقؿ كاىؿ المىديف الميعسر ماليان، فل  -
 .تقكـ بإضافة أية فكائد تأخيرية عميو، كما في البنكؾ التجارية

  ماجستير مقدمة لمدراسات اإلسلمية في كمية اإلماـ األكزاعي لمدراسات اإلسلمية رسالة
الكدائع كاستثمارىا في كاقع المصارؼ اللربكية في ظؿ :"لبناف، بعنكاف –في بيركت 

ـ، كقد 1997 –ق  1418عاـ " عايد فضؿ الشعراكم:"، لمقدميا"الشريعة اإلسلمية
المالية بشكؿ عاـ كالمفاىيـ المالية اإلسلمية بشكؿ تطرؽ الباحث في دراستو لممفاىيـ 

خاص مف خلؿ المقارنة بيف النظاـ المصرفي التقميدم كالنظاـ المصرفي اإلسلمي، كما 
 .تطرؽ لمكدائع في المصارؼ اللربكية فقييان كمصرفيان بشكؿ أساسي

  ـ مف ـ، مقد1998 –ق 1418، 13، السنة 47بحث منشكر في مجمة التعاكف، العدد
الدكتكرة لكلكه المسند مف جامعة قطر، كالدكتكر قاسـ الحمكرم مف جامعة اليرمكؾ، 

، كقد تطرؽ الباحثاف في "إتجاىات التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية في دكلة قطر:"بعنكاف
دراستيما المحددات السمككية لممتعامميف مع المصارؼ اإلسلمية في دكلة قطر، كدراسة 

ـٌ تقٌصي درجة مدل التكافؽ بيف  ما يتكقعو العميؿ كما يجده فعلن مف خدمات مصرفية، ث
 .رضاه عف نكعية الخدمات المصرفية المقدمة لو مف قبؿ ىذه المصارؼ

 منيج فكرم كدراسة ميدانية : الرقابة المصرفية عمى المصارؼ اإلسلمية:" دراسة بعنكاف
، المعيد العالمي لمفكر 1ـ، ط1996ق   1417لناصر الغريب، عاـ " دكلية مقارنة 

مصر، كقد بحثت الدراسة في االختلؼ بيف بعض  –القاىرة  –اإلسلمي، الزمالؾ 
متطمبات نظاـ الرقابة المصرفية، التي تقكـ البنكؾ المركزية بتطبيقو عمى البنكؾ التقميدية، 
 كالطبيعة الذاتية التي تميز البنكؾ اإلسلمية، كتحدد ليا خصكصية معينة في بعض

 :الجكانب عف غيرىا مف البنكؾ التقميدية القائمة، فكانت ذات بيعديف

نظاـ رقابي مصرفي تقميدم قد تٌمت صياغتو، كاشتقاؽ ضكابطو، كمعاييره، : األكؿ
 .كأساليبو مف كاقع الطبيعة الخاصة بالبنكؾ التقميدية
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مصارؼ إسلمية ذات خصائص مختمفة كمتميزة، جاءت مخالفة في بعض : الثاني
 . جكانبيا لألساسيات المصرفية التقميدية المستقرة

  تطكير األعماؿ :"مصر، بعنكاف –رسالة دكتكراة مقدمة لكمية الحقكؽ في جامعة القاىرة
 1396عاـ " سامي حسف أحمد حمكد:"، لمقدميا"المصرفية بما يتفؽ كالشريعة اإلسلمية

النظرة اإلسلمية لمعلقات  ـ، كقد تطرؽ الباحث في ىذه الدراسة إلى فمسفة 1976 –ق 
التعاقدية بيف مالؾ الماؿ كالعامؿ فيو؛ مف خلؿ عرض األعماؿ المصرفية باعتبارىا 
خدمة قابمة ألف تيقدىـ عمى غير أساس الربا، ككذلؾ بياف أسس االستثمار باألسمكب 
المصرفي المكافؽ لمشريعة اإلسلمية؛ كبالتالي خميصت الدراسة أٌف العمؿ المصرفي 
الحديث ريغـ تمازجو الخالص مع الربا قابؿ ألف تيطير صكرتو إذا أيريد بو تحقيؽ الغايات 

 .المقصكدة دكف التقيد بالكسائؿ التي تيخالؼ أكامر الرحمف

 

 الدراسات األجنبية .3

 

  كرقة عمؿ بعنكاف“Do Islamic banks have greater market power? ” مقدمة
لمقدميا  Bank Of Finland, BOFIT Discussion Papers 2/2010ؿ 

Suomen Pankki  كقد ىدفت ىذه الكرقة إلى التحقؽ فيما إذا 26/02/2010في ،
كانت المصارؼ اإلسلمية تممؾ قكة تحكـ كتأثير في السكؽ أكبر مف قكة البنكؾ التقميدية، 

لزبكف فالمصرؼ اإلسلمي يستطيع االستفادة مف تعزيز قكة تأثيره في السكؽ عندما يمتـز ا
بالقكانيف كالمبادلء الدينية، كىذا بدكره يعطي الفرصة لممصرؼ اإلسلمي بزيادة أك برفع 
 .أسعاره، عمى أساس أنو مف يممؾ قكة تأثير في السكؽ ىك الذم يستطيع التحكـ باألسعار

ـٌ االستعانة بمعادلة حسابية عمى عينة مككنة مف   17كلقياس قكة التأثير كالتحكـ بالسكؽ ت
ة تمتمؾ كل النظاميف مف البنكؾ، كىذه المعادلة أشارت أنو ال تكجد أية إختلفات دكل

ـ، كحٌتى 2007 – 2000جكىرية كميمة بيف كل النظاميف في الفترة الكاقعة ما بيف 
عندما يتـ التحكـ بالمتغيرات يشير االرتداد في المعادلة إٌف المصارؼ اإلسلمية تممؾ قكة 

ف البنكؾ التقميدية، كمف خلؿ استخداـ طريقة إحصائية لمقياس تحكـ أقؿ في السكؽ م
تبيف لمدراسة أٌف المصارؼ  Rosse-Panzarبديمة عف الطريقة التقميدية تسٌمى 

 .اإلسلمية ال تقؿ في درجة المنافسة عف البنكؾ التقميدية
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ة كخميصت ىذه الكرقة إلى أٌف أم ضعؼ في التحكـ في السكؽ لدل المصارؼ اإلسلمي
 .فإٌنو ييعزل إلى التبايف في العادات كالحكافز كالدكافع

  كرقة عمؿ بعنكاف“The stability of Islamic Banks during the subprime 
Crisis  ” لمقدميياAniss Boumediene & Jerome Caby     لجامعة باريسIAE 

PARIS & ICN Business School  اف في ، كقد تطٌرؽ الباحث17/12/2009بتاريخ
ىذه الكرقة إلى اإلستقرار في المصارؼ اإلسلمية خلؿ أزمة الرىف العقارم الحالية، 

بنؾ تقميدم تجارم، كقد  14بنؾ إسلمي ك  14حيث تشمؿ ىذه الدراسة عينة مف 
استعممت مردكدات اإلختلؼ المشركط اإلحصائية لقياس اإلستقرار كالتكازف، كقد 

ئية بسبب قدرتيا عمى األخذ بعيف اإلعتبار تأثير استخدمت ىذه المعالجات اإلحصا
نتائج ىذه الدراسة تظير أف عائدات البنكؾ التقميدية كانت شديدة التقمب الفعالية المالية، ك 

ـٌ  خلؿ فترة األزمة ، في حيف أف البنكؾ اإلسلمية شيدت تقمباتيا إنخفاضان في البداية  ث
ف كاف إلى حد كبي ىذه النتائج تدعـ فرضية أٌف . ر أكثر اعتداالزيادة خلؿ األزمة ، كا 

المصارؼ اإلسلمية كانت عمى األقؿ جزئيان في مأمف مف أزمة الرىف العقارم كمحصنة، 
كالفرضية األساسية التي تقكؿ أٌف المصارؼ اإلسلمية ليست عيرضة لنفس المخاطر في 

باالقتصاد العالمي الحقيقي البنكؾ التقميدية عمى الريغـ مف أنو كبسبب ارتباطيا كًصمتيا 
كقد خميصت ىذه الدراسة إلى . فإٌنيا في نياية المطاؼ تيعاني مف آثار أزمة الرىف العقارم

أنو قد لكحظ تجريبيان طبيعة محددة مف المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ اإلسلمية 
كبير ،كىي ذات طبيعة محددة يجعميا بمنأل إلى حد  2007في كقت األزمة المصرفية 

كلكف ، ىذا ال يعني أف المصارؼ اإلسلمية ىي معفاة مف المخاطر ، . عف نتائجو
كأساليب اإلدارة التحكطية التي تناسب البنكؾ التقميدية قد ال تطبؽ عمى المصارؼ 

المخاطر المحددة لمبنكؾ اإلسلمية يجب أف تتميز كبالتالي . اإلسلمية بصكرة عشكائية
 .مخاطر كفقان لذلؾيتـ كضع أدكات إدارة ال

 كرقة عمؿ بعنكاف “Measuring the Performance of Islamic Banks by 
Adapting Conventional Ratios  ” ڃٸيڃش ٽGerman University in Cairo 

GUC Faculty of Management Technology  ٿڄٸيڃيخAhmed Mohamed 
Badreldin  ت ىذه الكرقة  كنتيجة ـ، كقد جاء2009في شير تشريف األكؿ مف عاـ

إلعادة بعض الدكؿ النظر في تقييـ أنظمتيا المالية خاصة بعد األزمة المالية العالمية 
الحالية، كالتعٌرؼ عمى عيكب ىذه األنظمة كعكائقيا، فيذه الدكؿ بدأت البحث عف أنظمة 

بما أٌف بديمة القتصادىـ، ككانت إحدل المقترحات ىي النمكذج اإلسلمي المالي الحالي؛ ك 
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ضافات، الفتقاره لألدكات  ىذا النمكذج في مرحمة الطفكلة كبحاجة إلى تعديلت كا 
الضركرية لقياس األداء المالي المشابية لألدكات التي تستخدـ في البنكؾ التقميدية سكاء 

 .كاف عمى مستكل المديريف أـ مستكل المستثمريف

يس األداء في المصارؼ اإلسلمية، كجاءت ىذه الدراسة لتعمؿ عمى تقييـ النقص في مقاي
ككذلؾ تعمؿ ىذه الدراسة عمى تكييؼ النظاـ المطبؽ في البنكؾ التقميدية كىك عائد 

مع نمكذج المصارؼ اإلسلمية كفحص مدل تطبيقو، كتقييـ مدل   ROEاالستثمار 
 . فائدتو

، كسيقدـ سيككف ناجعان لممصارؼ اإلسلمية ROEكقد خميصت ىذه الدراسة إلى أٌف نظاـ 
تحميلن أفضؿ كمفاضمة جذرية مع لنظاـ المالي اإلسلمي، كتقترح ىذه الدراسة أيضان 
 .إعادة النظر كمراجعة األداء المتبع في المصارؼ اإلسلمية مف أجؿ تحقيؽ الدقة كالثقة

  السكيد،  –رسالة ماجستير مقدمة لكمية إدارة األعماؿ في معيد بميكينج التكنكلكجني
، ”Marketing Strategy For Islamic Banking Sector In Pakistan”:بعنكاف

ٍييا ـ، كقد تناكؿ  2008عاـ ” Muhammad Tahir & Muhammad Umar”:لمقدمى
الباحثاف في دراستيما االستراتيجية التسكيقية المتبعة في النظاـ المصرفي الباكستاني، 

 .منافسة السكقيةكقاما بالتحقؽ مف مدل فاعميتيا مف أجؿ الدخكؿ في ال

  رسالة دكتكراة مقدمة لكمية الدراسات اإلدارية العميا في جامعة بكتراPutra  ،في ماليزيا
 International Evidence On Cost, Revenue, And Profit Efficiency”:بعنكاف

 Of Conventional And Islamic Banks “2007عاـ " محمد خالد بدر:"، لمقدميا 
مصرفان  43باحث في دراستو إلى التكمفة، كاإليراد، كالكفاءة الربحية ؿ ـ، كقد تطرؽ ال

إفريقيا، آسيا، كالشرؽ األكسط، : دكلة تتضمف 21في " تقميدم"بنؾ تجارم 37إسلميان ك 
ـٌ قياس الكفاءة بناءن عمى حجـ  2005 –ـ  1990كباستخداـ النسب المالية لمفترة  ـ، ت
كقد أشارت النتائج في ىذه الدراسة أنو . يمية الخاصة بوكؿ بنؾ كعيمره،  كالمناطؽ اإلقم

التكجد فركقات ذات داللة إحصائية لمكفاءة بيف البنكؾ اإلسلمية كالتقميدية، ككمما كاف 
حجـ المكجكدات أكبر كمما كانت الكفاءة أعمى، كالمثير في ىذه الدراسة أنو قد تبٌيف 

كؾ القديمة أقٌؿ مف البنكؾ حديثة العيد، كالنسبة بالتحميؿ أٌف العائد كالكفاءة الربحية لمبن
تبٌيف أنو ال يكجد ىناؾ اختلؼ ذك أىمية إحصائية في " الجغرافي"لمتحميؿ اإلقميمي 

 (.كاالسلمي " التقميدم"التجارم ) الكفاءة بيف النظاميف 
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  رسالة ماجستير مقدمة لكمية العمكـ المالية كالمصرفية في جامعةUtara – ،ڃخٿِّْخ 

 & Comparative Study Of Islamic Banking Between Malaysia:"ر٬نٌحڅ

Pakistan” ،لمقدميا:”Khurrum Faisal Jamal ” ـ، كقد تطرؽ الباحث  2006عاـ
في دراستو إلى المقارنة بيف المصارؼ اإلسلمية في كؿ مف ماليزيا كباكستاف مف خلؿ 

، كالمعرفة، كاألداء، كالبنية التحتية، تكزيع استبانة خاصة لقياس الكفاءة، كالترقية
كالتفضيؿ، كالمعرفة، كمف خلؿ تحميؿ ىذه المعايير خميصت الدراسة إلى أٌف الكعي 
اإلسلمي غير كاؼو في كل البمديف بالرغـ مف أٌف لنتائج تشير إلى أٌف كل البمديف ترل 

ففي ماليزيا ييركج لمبنكؾ أٌف الصيرفة اإلسلمية ميمة جدان كىي جزء مف النظاـ المصرفي، 
بقكة كبيرة؛ كبالتالي المصرؼ اإلسلمي ىك البديؿ المصرفي الذم ينشده المسممكف كغير 

 . المسمميف

  رسالة دكتكراة مقدمة لكمية الحقكؽ فيUniversità degli Studi di Pisa – ايطاليا، بعنكاف :
“Le Banche Islamiche (Islamic Banks)” ، لمقدمتيا"Mariachiara Farina " ـ، كقد 2005عاـ

تطرقت الباحثة في دراستيا إلى تحريـ القرآف الكريـ لمفائدة كمقارنة ىذا التحريـ بالكتاب 
؛ كذلؾ بسبب تغير قانكف البنكؾ اإليطالية كاألكركبية مف أجؿ تمبية "اإلنجيؿ"المقدس 

ازج المجتمعات في ظؿ تم" المسمميف"إحتياجات األشخاص المعتقديف بحيرمة الفائدة 
كاألعراؽ؛ كبالتالي قامت ىذه الدراسة عمى تحميؿ العقكد اإلسلمية كالبدائؿ المالية 

 .اإلسلمية مف أجؿ التحقؽ مف مدل تكافقيا مع القكانيف المصرفية اإليطالية كاألكركبية

  ماليزيا،  –رسالة دكتكراة مقدمة لكمية اإلدارة في الجامعة اإلسلمية العالمية
، ”Enhancing Transparency & Risk Reporting In Islamic Banks”:فبعنكا

ـ، كقد تطرؽ الباحث في دراستو إلى  2005عاـ  ”Noraini Mohd. Ariffin”:لمقدميا
ـٌ تكزيع استبانات عمى  أىمية الشفافية كتقارير المخاطر في المصارؼ اإلسلمية، حيث ت

ـٌ تحمي 14مصرفان إسلميان في  28 ؿ ىذه االستبانات لدراسة طبيعة المخاطر التي دكلة، كت
تتعرض ليا لمصارؼ اإلسلمية، كقياسيا، كقد خايصت الدراسة أٌف المصارؼ اإلسلمية 
تتعرض لمخاطر مماثمة لممخاطر التي تكاجو البنكؾ التقميدية، مع افتقار المصرؼ 

 .اإلسلمية لممعمكمات الكافية إلصدار التقرير السنكم لممخاطر

 باكستاف،  –لة دكتكراة مقدمة لكمية االقتصاد في جامعة بينجاب الىكررسا
، ”Theory & Practice Of Islamic Banking In Pakistan”:بعنكاف

ـ، كقد تطرؽ الباحث في دراستو إلى األسممة  1993عاـ  ”Nadeem Inayat”:لمقدميا
الدراسة أٌنو منذ تطبيؽ المصرفية في باكستاف كتقييـ فائدة الضماف في االقتصاد، ككجدت 
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نظاـ اللفائدة في النظاـ البنكي الباكستاني؛ لـ يصاحبو أم تقدـ في ميداف األسممة 
 . المصرفية في باكستاف

 

 الدراسات السابقة لمشركات 

 

  نابمس / رسالة ماجستير مقدمة لبرنامج اإلدارة التربكية في جامعة النجاح الكطنية
ي الشركات التجارية الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة كاقع تقييـ أداء مكظف:"بعنكاف

ـ، كقد  2002عاـ " عاصـ شكقي يكسؼ حمداف: "لمقدميا" مف كجية نظر المكظفيف
ىدفت ىذه الرسالة إلى التعرؼ إلى كاقع تقييـ أداء مكظفي الشركات التجارية الفمسطينية 

كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، كحجـ في محافظة راـ اهلل كالبيرة كأثر متغيرات الجنس، 
ما : الشركة عمى ىذا التقييـ؛ لذا فقد جات ىذه الدراسة لتجيب عف السؤاؿ الرئيس كىك

كاقع تقييـ أداء مكظفي الشركات التجارية الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كمدل 
 :ت منياارتباط ذلؾ ببعض المتغيرات؟ كقد أكصت ىذه الدراسة بعدة تكصيا

ضركرة اىتماـ الشركات التجارية الفمسطينية في الجكانب العممية كاألكاديمية في  .4
 .تقكيـ أداء المكظفيف

ضركرة ربط برامج تقييـ أداء المكظفيف مع أىداؼ الشركة ضمف نظاـ يكفؿ  .6
 .بتحقيؽ تمؾ األىداؼ بالسرعة الممكنة كبأقٌؿ التكاليؼ

 

  خصكصية الرقابة عمى :"في جامعة بيرزيت بعنكافرسالة ماجستير مقدمة لمعيد الحقكؽ
ـ، كقد 2001عاـ " حسيف محمد أبك ىنكد:"دراسة مقارنة، لمقدميا: الشركات المساىمة

عالجت ىذه الدراسة مكضكع الرقابة عمى الشركات المساىمة ًكفؽ قكانيف الشركات السارية 
اسة إلى التعرؼ إلى كقد ىدفت ىذه الدر . في الضفة الغربية، كغزة، كاألردف، كمصر

ماىية الرقابة الحككمية كالقضائية كالمالية عمى الشركات المساىمة كأشكاليا كآلياتيا؛ 
لمتأكد مف مدل إلتزاميا بالقكانيف المرعية كأنظمتيا الداخمية مف جية، كضماف عدـ 
إنحرافيا عف أىدافيا الميعمنة حمايةن لإلقتصاد الكطني كحماية لمصالح المساىميف 

لمستثمريف مف جية أخرل، كقد خميصت الدراسة إلى أٌف كافة قكانيف الشركات، كبغٌض كا
النظر عف شكؿ النظاـ االقتصادم المتأثرة بو، تتضمف العديد مف النصكص القانكنية 

كأف ال تعارض البتة بيف كىٍكف النظاـ االقتصادم يقـك . التي تكفؿ الرقابة عمى الشركات
تصادية مف عىدمو، كبيف حقيقة كجكد الرقابة عمى الشركات، إاٌل عمى مبادلء الحرية االق
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أٌف ثمة فارؽ بيف التشديد عمى الرقابة كبيف التخفيؼ منيا مف جية، كبيف اليدؼ كالغاية 
 .منيا مف جية أخرل

  الشركات في الشريعة اإلسلمية كالقانكف الكضعي، لمدكتكر عبد العزيز الخياط مف سمسمة
، المعيد العربي لمدراسات المالية كالمصرفية، (2)ة كالمالية اإلسلمية الدراسات المصرفي

عٌماف، األردف ، كىذه الدراسة ىي دراسة عممية ىادفة لمشركات في نشأتيا،  1995
كىي دراسة مقارنة بيف الفقو . كمشركعيتيا، كأنكاعيا، كقكاعدىا، ككثير مف أحكاميا

نكاع الشركات في اإلسلـ، كالقكانيف الكضعية، اإلسلمي كالقانكف الكضعي، كاستعراض أل
كتبييف مدل اإلتفاؽ كاالفتراؽ في القكاعد كاألحكاـ، كمدل التشابو كاالختلؼ بيف أنكاع 

 .الشركات في اإلسلـ كبينيا في القانكف الكضعي

 

 خالصة الدراسات 

 

كجدت  مف خلؿ استعراض الدراسات السابقة لمكضكع المصارؼ اإلسلمية كالشركات،
الباحثة أٌف معظـ الدراسات استفاضت بكل المكضكعيف مف الناحية القانكنية كالشرعية، 

تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة : "ككجدت الباحثة أٌف دراستيا كالتي ىي بعنكاف
ليست تكراران " محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان : الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

ٌنما استكماالن لدراسات محمية، كتيعتبر األكلى مف نكعيا في كاقع االقتصاد ل دراسات سابقة، كا 
 .الفمسطيني

 

 ىيكمية الدراسة 

قيسمت الدراسة إلى مقدمة كفصؿ تمييدم كستة فصكؿ اشتممت عمى عدة مباحث كمطالب، 
 .كالنتائج كالتكصيات كالفيارس

دراسة، كأىميتيا، كمشكمتيا، كمبرراتيا، كأىدافيا، خمفية ال: أٌما المقدمة فقد اشتممت عمى
كأسئمتيا، كفرضياتيا، كمحدداتيا، كحدكدىا، كمنيجيا، كألياتيا، كأدكاتيا، كأخيران الدراسات السابقة 

 .المتعمقة بيذه الدراسة

األكؿ منيا يبحث في مفيكـ كممة : فقد اشتمؿ عمى ثلثة مباحث: كأٌما الفصؿ التمييدم
 .ثاني فيو تعريؼ الدرجة الممتازة، كالثالث فيك تعريؼ محافظة راـ اهلل كالبيرةتكجيات، كال
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 :عمـ االقتصاد كاالقتصاد اإلسلمي كفيو مبحثاف: كأٌما الفصؿ األكؿ

 مفيـك عمـ االقتصاد: األكؿ

 مفيـك االقتصاد اإلسلمي  : الثاني

 

 :سلمية كفيو مبحثافكالمصارؼ اإل( التجارية)المصارؼ التقميدية : كالفصؿ الثاني

 (التجارية)المصارؼ التقميدية : األكؿ

 المصارؼ اإلسلمية: الثاني

 

 :الجياز المالي كالشركات في فمسطيف كفيو مبحثاف: كالفصؿ الثالث

 الجياز المالي في فمسطيف: األكؿ

 مفيـك الشركات الفمسطينية: الثاني

 

جراءاتيا: كالفصؿ الرابع  منيجية الدراسة كا 

 

 تحميؿ نتائج الدراسة: ؿ الخامسكالفص

 

 النتائج كالتكصيات: كالفصؿ السادس

 فيرس المراجع

 فيرس الملحؽ

  فيرس اآليات القرآنية

  فيرس األحاديث الشريفة
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 فيرس أعلـ األشخاص

 فيرس أعلـ األماكف

 فيرس الجداكؿ

 فيرس المصطمحات

 فيرس المحتكيات

 

يدىا المتكاضع أف تيسٌمط الضكء عمى ىذا التكجو عمى الرغـ مف  كلقد حاكلت الباحثة بجي
إٌني رأيت أٌنو ال يكتيبي إنسافه : "ضعؼ القكة، كقمة الحيمة مستأنسةن بقىكًؿ القاضي عبد الرحيـ البيساني

ًده لك غيٌيرى ىذا لكاف أحسف،  كلك زيد كذا لكاف ييستحسف، كلك قيٌدـ ىذا : كتابان في يكمو إاٌل قاؿ في غى
تيرؾ ىذا لكاف أجمؿ، كىذا مف أعظـ العبر كىك دليؿ عمى استيلء النقص عمى  لكاف أفضؿ، كلك

 1"جممة البشر

فيا مىف أمريؾ بيف الكاؼ كالنكف، كيا مىف قٌدرت ليذه الفكرة بأف تنمك كتتطكر عمى شكؿ ىذه الدراسة، 
ف طرىؽ باب العمـ أسأليؾ يا رٌب العٌزة  أف تتقبؿ عممي ىذا خالصان لكجيؾ الكريـ، كأف تنفع بو كؿ م

.م، إٌنؾ كًليي ذلؾ كالقادر عميوكالتعمـ، كأف تغفر لي زاٌلتي كتقصير 
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 الفصل التمييدي

 
 

 توضيح المصطمحات الواردة في عنوان الدراسة
 

ال بٌد قبؿ البدء بالكتابة في ىذه الدراسة مف شرح عنكانيا، كتكضيح المصطمحات اإلجرائية فييا، 
تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ : )فعنكاف الدراسة ىك

ما المقصكد بالتكجيات، كالشركات؟ ماذا نعني بالدرجة ف، (محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان : اإلسلمية
 كماذا نعني بمحافظة راـ اهلل كالبيرة؟ الممتازة؟

 
 :مباحث، كىي كما يأتي ىذا كسيككف الكلـ في ىذ التمييد ضمف ثلثة

 مفيكـ كممة تكجيات: المبحث األكؿ
 مفيـك الشركات: المبحث الثاني
 تعريؼ محافظة راـ اهلل كالبيرة: المبحث الثالث
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 مفيوم كممة توجيات: المبحث األول

 

ح لٌما كاف المكضكع الميراد بحثو في ىذه الرسالة ىك تكجيات الشركات الفمسطينية، فل بٌد مف تكضي
؛ لتمكيف القارلء مف معرفة المصطمحات اإلجرائية في ىذه االصطلحيةمفيكـ كممة تكجيات المغكية ك 

 .الدراسة، كسيتـ الكلـ في ىذه األمكر ضمف مطمبيف

 

 :مفيوم كممة توجيات لغةً : المطمب األول

 

و، ية أم في كؿ كجو استقبمتو الًقٍبمة كشٍبييا في كؿ كج: كىي اسـ فالًكٍجيةي كالكيٍجيةي   تكجيات جمع تكجُّ
، ألف أصؿ التاء فييما كاك  .كأخذت فيو قاد : كييقاؿ. ذىب :كتكٌجوى إليو. كتىجيتي إليؾ أتجوي أم تكجيتي

نحكه ( تكٌجوى )ك  1.كشيءه مكىٌجوه إذا جيعؿ عمى جيةو كاحدة ال يختمؼ. فلفه فلنان فكٌجو أم انقاد كاتٌبع
ليو كىي  3.، كأصؿ ًجيتو ًكٍجيتو-في المجمؿ جية كاحدة–ية جعمتو عمى ج: ككجيت الشيء. 2كا 

 4  .كذلؾ بمعنى اٌتجو اتجاىان أم قصد ًكجيةن 

 

 5:مفيوم كممة توجيات اصطالحاً : المطمب الثاني

ـٌ تكضيحو في المطمب السابؽ؛ فإٌف  إعطاء بما أٌف مفيكـ االتجاه ال يختمؼ عف مفيكـ التكجو، كما ت
ألٌف االتجاىات تتداخؿ مع أنكاع أخرل مف االستعدادات النفسية  صعب؛تعريؼ دقيؽ للتجاىات أمر 

لمقياـ باالستجابة المطمكبة في مكقؼ ما، كلقد جاىد الكثير مف عمماء النفس كاالجتماع لكضع تعريؼ 
يعترؼ بو جميع المشتغميف   لـ يكجد تعريؼ كاحد ميقنعللتجاه يمكف أف يستند إليو الدارسكف ك  دمحد
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 حرن ڃن٨ٌٍ، ٿٔخڅ حٿ٬َد، ڃخىس ًؿو  

2
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يمثؿ حالة أك كضعان نفسيان عند الفرد يحمؿ طابعان إيجابيان أك : "فيناؾ مف قاؿ إٌف االتجاه  اف،في الميد
سمبيان تجاه شيء أك مكقؼ أك فكرة أك ما شابو مع استعداد للستجابة بطريقة محددة مسبقان نحك مثؿ 

أك متغير كامف أك تككيف فرضي، : "، كيرل آخر أٌف االتجاىات1" ىذه األمكر أك كؿ ما لو صمة بيا
كىك عبارة عف استعداد نفسي أك تييؤ عقمي عصبي متعمـ (. يقع فيما بيف المثير كاالستجابة)متكسط 

للستجابة المكجبة أك السالبة، نحك أشخاص أك أشياء أك مكضكعات أك مكاقؼ أك رمكز في البيئة 
لدل  كالذم ال يزاؿ يحكز القبكؿ  يرهالتي تستثير ىذه االستجابة، إاٌل أٌف التعريؼ الذم ذاع أكثر مف غ

حالة مف االستعداد أك :"كالذم يعٌرؼ االتجاه بأنو 2جكردكف ألبكرت غالبية المختصيف كىك تعريؼ 
التأىب العصبي كالٌنفسي، تنتظـ مف خلؿ خبرة الشخص، ك تككف ذات تأثير تكجييي أك ديناميكي 

كتنمك ىذه االتجاىات  ".االستجابة  ي تستثير ىذهعمى استجابة الفرد لجميع المكضكعات كالمكاقؼ الت
كقد اقترح  –أم أٌنيا مكتسبة  –نتيجة الخبرات المتعممة كالتي تنتج مف االحتكاؾ باألفراد اآلخريف 

 :ألبكرت أربعة شركط لتككيف االتجاىات

 .تعاظـ االستجابات كتكامميا التي لـ ييتـٌ الفرد تعمميا أثناء نمكه .4

 (.تيذيب الخبرات كصقميا)فريدىا كفصميا تفاضؿ الخبرات كت .6

كجكد بعض الخبرات الدراماتيكية أك العنيفة التي يمر بيا الفرد، ففي بعض الحاالت قد يككف  .3
 .لخبرة كاحدة مفردة تأثير دائـ كيتـ تعميميا عمى كافة المكاقؼ المتشابية

ؽ التقميد لألفراد إٌف بعض االتجاىات قد يقتبسييا الفرد عف طري: تبٌني اتجاىات جاىزة .4
 .المحيطيف كالميميف في حياتو

 

كباختصار فالتكجيات ىي التي تحدد تعامؿ كاستجابة الفرد لمكاقؼ معينة نتيجة خبرات سابقة متعممة، 
 .كمكتسبة
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ًٿي .أڅ حإلنٔخڅ ٿْْ نظخًؿخ آٿًّْخ ٿڀٸٌٍ حٿزْجْش حٿڄل٤ْش، رپ ىٌ ٻْخڅ ڃٔظٸپ ّټخٳق ڃن أؿپ ط٤ٌَّ اڃټخنخطوٻڄخ ح٫ظٸي . حٿ٘وْٜش حإلنٔخنْش

ځ، ًكٜپ ڃنيخ 1919ًطوَؽ ٳِ ؿخڃ٬ش ىخٍٳخٍى ٫خځ . ؿٌٍىًڅ ًّالٍى أٿزٌٍص ٳِ ڃٌنظًِْڃخ، رٌالّش انيّخنخ ٳِ حٿٌالّخص حٿڄظليس حألڃَّټْش

ٍّّ ٫ڀڂ حٿنٴْ ٳِ ؿخڃ٬ش ىخٍٳخٍى1930ًڃن ٫خځ . ځ1922ځ ٫ڀَ ىٍؿش ىٻظٌٍحه ٳِ حٿٴڀٔٴش ٫خ ًٷي ٓخ٫ي ٳِ . ځ كظَ ًٳخطو، ٻخڅ أٿزٌٍص ّي

( 01/12/2009حٿڄ٫ٌٌٓش حٿڄ٬َٳْش حٿ٘خڃڀش طّڂ حالٓظٴخىس ڃن حٿَحر٢ ).ځ1946طؤْْٓ ٷٔڂ حٿ٬الٷخص حالؿظڄخ٫ْش رخٿـخڃ٬ش ٫خځ 

http://mousou3a.educdz.com/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%8C-

%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88/?wscr=1024x768. 
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 مفيوم الشركات : المبحث الثاني
 

انكني، كلكف في إٌف مكضكع الشركات قد أيٍشًبع بحثان سكاء عمى المستكل الفقيي أك عمى المستكل الق
ىذه الدراسة ال بٌد لنا في عجالة مف تكضيح بعض المفاىيـ المتعمقة بالشركات كشرحيا؛ كذلؾ 
ـٌ إفراد مبحث كامؿ لمشركات في فمسطيف في الفصؿ الثالث  التصاليا المباشر بمكضكع الدراسة، كقد ت

 .مف ىذه الدراسة  
  

 :مفيوم الشركة لغةً : المطمب األول
 

: اشتركنا بمعنى تشاركنا، كشاركت فلنان : ييقاؿ. مخالطة الشريكيف: كالشًَّركة سكاءالشٍِّركىة 
 1.صرت شريكو، كاشتركنا كتشاركنا في كذا، كشىًرٍكتيوي في البيع كالميراث أٍشريكيوي شىًركةن 

 
 :مفيوم الشركة اصطالحاً : المطمب الثاني

 
ف الشركة ىي اختلط النصيبيف فصاعدان بحيث ال يتميز، ث ـٌ أطمؽ اسـ الشركة عمى العقد كا 

 2.لـ يكجد اختلط النصيبيف
شرؾ الرجؿ الرجؿى في البيع يشركو شركان كشركة، خمط نصيبو :"جاء في المكسكعة الفقيية

خمط النصيبيف كاختلطيما، كالعقد الذم يتـ بسببو خمط : فالشركة إذف. بنصيبو، أك اختمط نصيباىما
يسمى شركة تجكزا، مف إطلؽ -ة تصرؼ كؿ خميط في ماؿ صاحبولصح-الماليف حقيقة أك حكمان 

رادة السبب  3.اسـ المسبب كا 
 

 :مفيوم الشركة في الفقو اإلسالمي: المطمب الثالث
 

ىك أٌنيا  4لقد تعددت التعريفات الخاصة بالشركة، كقد كجدت الباحثة أف أنسب تعريؼ ليا
 .5االجتماع في استحقاؽ أك تصرؼ

                                                           
(َٗٹ: )، ڃخىس336حٿَحُُ، ڃوظخٍ حٿٜلخف، ٙ . حرن ڃن٨ٌٍ، ٿٔخڅ حٿ٬َد، ڃخىس َٗٹ: ّن٨َ 
1
  

2
 .644اٌغوعبٟٔ، اٌزؼو٠فبد، ٓ   

3
 .ځ 4996 -ىـ  66١،4،4446حٿټٌّض،ؽ-ًُحٍس حألًٷخٱ ًحٿ٘ئًڅ حإلٓالڃْش  

4
 .ًىٌح ّ٘ڄپ َٗٻش حٿ٬ٸي ًَٗٻش حٿڄڀٺ  

5
 6/357حرن ٷيحڃش، حٿڄٰنِ،   
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 :شروعية الشركةم: المطمب الرابع
 

 إٌف مشركعية الشركة ثابتة في الكتاب، كالسٌنة، كاإلجماع

َوِإنَّ َكِثيرًا مِّْن اْلُخَلطَاء لََيْبِغي   وقوله   1فَ ُهْم ُشرََكاء ِفي الث ُُّلثِ   فالدليؿ مف الكتاب ىك قكلو 
الخمطاء  4كالفقياء 3فقد فٌسر المفسركف،   2َحاِت َوَقِليٌل مَّا ُهمْ بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالِ 

 .بالشركاء

ـٍ يخف أحدىما : إٌف اهلل يقكؿ:"في الحديث القيدسي أنو قاؿ أٌما السنة فقكلو  أنا ثالث الشريكيف، ما ل
 5"صاحبو، فإف خانو خرجت مف بينيما

 6.في الجممة، كلكنيـ اختمفكا في أنكاعياأٌما اإلجماع فقد أجمع المسممكف عمى جكاز الشركة 

 

 :أقسام الشركة في الفقو اإلسالمي: المطمب الخامس

 

شركة ًممؾ كشركة عقد، كتجد الباحثة أٌف أنسب تقسيـ لمشركات ىك : قٌسـ الفقياء الشركة إلى قسميف
 :7تقسيـ الحنابمة لشركة العقد حيث قسٌمكىا إلى خمس شركات كىي

 .شترؾ  بدناف بمالييماأف ي: شركة العناف .4

 .كىي أف يشترؾ اثناف أك أكثر فيما يكتسبكنو بأيدييـ: شركة األبداف .6

                                                           
1
 46/ 4حٿنٔخء،   

2
   ،ٙ38/64 

3
 63/486؛ حألٿٌِٓ، ًٍف حٿڄ٬خنِ ٳِ طٴَْٔ حٿٸَآڅ حٿ٨٬ْڂ ًحٿٔز٪ حٿڄؼخنِ،  45/457حٿٸ٣َزِ، : ّن٨َ  

4
ّٜخٙ، أكټخځ حٿٸَآڅ، 6/357حٿڄٰنِ، حرن ٷيحڃش، : ّن٨َ    3/544؛ حٿـ

5
حألٿزخنِ، اًٍحء حٿٰڀْپ ٳِ طوَّؾ أكخىّغ ڃنخٍ : ًىٌح حٿليّغ ٬ْٟٲ حإلٓنخى ٻڄخ ؿخء ٳِ)  3383، ف 3/653أرٌ ىحًى، ٓنن أرِ ىحًى،   

 .4468، ف 5/688حٿٔزْپ، 

6
 6/357حرن ُٷيحڃش، حٿڄٰنِ،   

7
 .386-6/357ْ، .اثٓ للاِخ، َ: ٠ٕظو  
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أف يشترؾ اثناف فيما يشترياف بجاىيما كثقة التجار بيما، مف غير أف يككف : شركة الكجكه .3
 .ليما رأس ماؿ

 .أف يشترؾ بدف كماؿ، كتسٌمى ًقراضان أيضان : شركة المضاربة .4

 

 ريف الدرجة الممتازةتع: المطمب السادس

الميطبؽ في فمسطيف حاليان ييمًزـ كؿ منشأة تجارية، صناعية ( 4ممحؽ )إٌف قانكف الغرؼ التجارية  
 :أك خدماتية  صغيرة أك كبيرة، التسجيؿ في الغرفة التجارية كتتطمب عممية التسجيؿ اإلجراءات التالية

 
 .كمكقعو كطبيعة نشاطو االقتصادمتعبئة طمب االنتساب كالذم يشمؿ معمكمات عف المشركع  .4

 1.ييرفؽ مع طمب االنتساب جميع األكراؽ الرسمية التي تثبت ممارسة المينة كممكية المشركع .6

كيترتب عمى كؿ مىف يرغب في االنتساب لمغرفة التجارية دفع رسكـ انتساب كرسكـ اشتراؾ،  .3
ماؿ المشركع حسب الجدكؿ كقد تـٌ تصنيؼ المشاريع لدل الغرفة إلى أربع درجات كفقان لرأس 

 (:4ممحؽ )اآلتي 

 

 JD رسوم اشتراك JD رسوم انتساب JDرأس المال  الدرجة
 100 100 فما فوق 50000 الممتازة
 75 75 49000-15000 األكلى
 50 50 14900-6000 الثانية
 25 25 فما دكف 6000 الثالثة

 
 

 50,000الشركة التي يبدأ رأسماليا ب : ىو 2تعريف الشركة الممتازةكمف خلؿ ىذا الجدكؿ نجد أٌف 
 3.دينار أردني فما فوق

 
 

                                                           
1
ْش، ٍهٜش حٿلَٱ ًحٿٜنخ٫خص حٿٜخىٍس ٫ن حٿزڀيّش، ٫ًٸي حٿظؤْْٓ ًحٿن٨خځ حٿيحهڀِ ًٗيخىس ٫ٸي حالّـخٍ أً ٓني حٿڄڀټ: ًىٌه حألًٍحٵ ط٘ڄپ  

 (.رخٿنٔزش ٿڀَ٘ٻخص)ڃَحٷذ حٿَ٘ٻخص 

أ - 54حٿڄخىس ( 4)ٍحؿ٪ ڃڀلٶ  
2
  

حهلل ًحٿزَْسځ، ىٌح ر٬ي حٿظ٬يّپ كٔذ ٯَٳش طـخٍس ًٛنخ٫ش ٍحځ 6445ٳڀ٤ْٔن،ٯَٳش طـخٍس ًٛنخ٫ش ڃلخٳ٨ش ٍحځ حهلل ًحٿزَْس ط٤ٌٍ ڃٔظڄَ،  
3
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 تعريف محافظة رام اهلل والبيرة: المبحث الثالث
 

بما أٌف مكضكع ىذه الدراسة يتعمؽ بمحافظة راـ اهلل كالبيرة؛ فل بٌد لنا مف لمحة كجيزة عف ىذه 
 .المحافظة، كمكانتيا االقتصادية في فمسطيف

 

راـ اهلل : قرية كمدينتيف ىما( 58)ة عربية، كمركز قضاء يحمؿ اسميا، كاف يضـ مدين: راـ اهلل
شرقان،  474-468كـ إلى الشماؿ مف مدينة القدس، كعمى خط طكؿ ( 46)تقع عمى بيعد . كالبيرة

في كسط السمسمة الجبمية الكسطى في  –حسب إحداثيات فمسطيف  –شماالن  444-497كدائرة عرض 
عف سطح البحر، كقد تضاربت األقكاؿ كاآلراء حكؿ سبب تسمية راـ اهلل بيذا ( 864)فمسطيف، كتعمك 

المذككرة في العيد القديـ كالتي تعني ( رامتاييـ صكفيـ)االسـ، فربما كانت راـ اهلل تقـك عمى بقعة 
، كقد أثبت عمماء اآلثار عدـ صحة ىذه (جمبات أيمكىيـ)، كقيؿ كذلؾ اسميا (مرتفعات الصكفييف)
جذر سامي كتعني المنطقة المرتفعة، أضاؼ إلييا ( راـ)سماء؛ فالتفسيرات القريبة إلى الصحة تعني األ

فأصبحت راـ اهلل، كلكف الثابت تاريخيان أٌف قبيمة عربية جاءت في أكاخر القرف ( اهلل)العرب كممة 
إذف . اسميا راـ اهللالسادس عشر كأكائؿ القرف السابع عشر لمميلد فاستقرت في قرية أك غابة حرجية 

 1.كممة راـ اهلل ىي كممة عربية صرفة كمعركفة مف قبؿ الغزك الصميبي لممنطقة

 

إٌف الناظر لممخطط التنظيمي لمدينة راـ اهلل يراه عمى شكؿ نجمة؛ كىذا يدؿ عمى أٌف النمك  
صؿ مع بعضيا العمراني فييا أخذ شكؿ محاكر عمرانية عمى شكؿ أحياء كضكاحو متباعدة نسبيان كتتكا

البعض بطرؽ معبدة، أٌما مف حيث المساحة، فقد تضاعفت مساحة المدينة كالقضاء عدة مرات خلؿ 
، فقد كانت المساحة ما بيف عاـ  ، أٌما 2دكنمان  4449تساكم  4945إلى عاـ  4934القرف المنصـر

 .3دكنـ 44744اليكـ فيي تبمغ 

                                                           
1
؛ أرٌ كـَ، آڃنش، ڃ٫ٌٌٓش حٿڄيڅ ًحٿٸٍَ حٿٴڀ٤ْٔنْش، 48+448ٿٌرخنِ، كْٔن ٫ڀِ، ڃ٬ـڂ أٓڄخء حٿڄيڅ ًحٿٸٍَ حٿٴڀ٤ْٔنْش، ٙ : ّن٨َ  

4/376-384. 

2
 ١ٔ45وٚى، اثوا١ُ٘، هاَ هللا عغواف١ب ربه٠ـ ؽٚبهح، ٓ : ٠ٕظو  

3
ُّ االٍزفبكح ِٓ اٌو) ِووي اٌّؼٍِٛبد اٌفٍَط١ٕٟ      44/46/6444اثٜ ر

http://www.palestine-info.info/arabic/landhistory/geo/ramallah.htm 
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ؿ كالمكاصلت، كراـ اهلل ترتبط سنة بعد أخرل كمنذ بداية القرف العشريف كمع تطكر كسائؿ النق
بطرؽ ميعبدة جيدة مع مختمؼ مدف كقرل البلد الفمسطينية، كبسبب مكقعيا الكسطي الياـ تحكلت 
تدريجيان إلى مركز عقدة مكاصلت ىامة جدان؛ مٌما أٌدل إلى ازدىار المدينة بشكؿ سريع منذ ذلؾ 

ـٌ تأسيس الدكائر ا لى اليكـ، كت  .لحككمية كالخاصةالحيف كا 

 

لقد مارس سكاف مدينتي راـ اهلل كالبيرة العديد مف الًحرؼ منذ القدـ، منيا الزراعة كتربية 
الماشية حيث زرعكا العنب كالتيف كالزيتكف، كاشتغؿ سكانيما في التجارة حيث تنقؿ التجار بيف المدف 

ذية كالملبس كالمكاد الغذائية كالقرل المجاكرة، كما اشتغؿ السكاف في الصناعة مثؿ صناعة األح
كالفخار، كاستمر الحاؿ حتى أكائؿ القرف العشريف، حيث اتجو السكاف إلى اليجرة إلى أمريكا خصكصان 
الشباب منيـ، فأخذت األمكاؿ تتدفؽ عمى المدينة ليستثمرىا السكاف في شراء األراضي كبناء العقارات 

قامة المشاريع التجارية كاالستثمارية  . كا 

 

كرغـ ما ييقاؿ عف راـ اهلل كمدينة مركزية ميمة، إال أٌنيا تختمؼ كثيران عف مفيكـ المدينة 
بالشكؿ المعركؼ عالميان، ففي الكقت الذم تحتكم فيو عمى الكثير مف عناصر المدينة الحديثة، إال 

كىي . أٌنيا تحتكم أيضان عمى عناصر ريفية كاضحة كالتلؿ كالحقكؿ المميئة باألشجار المنكعة
، 4948المحافظة الكحيدة في فمسطيف قاطبة التي لـ يتعرض أم جزء منيا للحتلؿ إٌباف النكبة عاـ 

ـٌ احتلليا بالكامؿ في النكسة في  ـ، كتحررت مف قبضة االحتلؿ، كدخمت في 45/46/4967إٌنما ت
هلل أىمية اعتبارية كألسباب عديدة نالت راـ ا. ـ4996إطار مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 

 :خاصة في عيد السمطة الكطنية أىميا

 .المكقع الجغرافي الكسطي لفمسطيف .4

 .قيرب المدينة مف القدس ككنيا مركزان ميمان عمى المستكيات المختمفة .6

 .الكضع االقتصادم الجيد الذم تتمتع بو راـ اهلل بشكؿ عاـ .3

المضي قيدمان نحك إنشاء تكفر العديد مف المؤسسات كالدكائر التي قد تيساعد في  .4
 .مؤسسات فاعمة لنكاة دكلة مستقمة

ـٌ افتتاح البنكؾ في راـ اهلل كقطاع خدماتي مصرفي .5  .ت
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كتيحيط بالمدينة مجمكعة كبيرة مف المدف كالقرل الميمة، أقربيا مدينة البيرة مف الشرؽ، كمدينة 
كما ييمنا . يف راـ اهلل كىذه المدفبيتكنيا مف الغرب، كتكاد ال تستطيع اليكـ أف تحدد الخط الفاصؿ ب

مدينة عربية قديمة، تجاكر مدينة راـ اهلل، بؿ ىي تكأـ ليا، : في ىذا المقاـ ىك مدينة البيرة كالتي ىي
كىي تعتبر مف مدف قضاء راـ اهلل،  كىي متصمة البناء مع مدينة راـ اهلل، كقد أصبحتا ككأنيما مدينة 

كـ شمالي القدس، (16)ية الكسطى في فمسطيف، كتقع عمى بيعد كاحدة فتقع في كسط السمسمة الجبم
  1.إلى زمف الكنعانييف يامتران عف سطح البحر، كيعكد تاريخ( 884)كتعمك 

 

كيمك متر مربع، أٌما  6664كيمك متر مربع، كمساحة مدينة البيرة  4663تبمغ مساحة مدينة راـ اهلل "
جمالي سكاف مدينة البيرة لنفس  6446347بمغ فقد  6446إجمالي سكاف مدينة راـ اهلل عاـ  نسمة، كا 

  2."نسمة 696444العاـ ىك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 4/386؛ أرٌ كـَ، آڃنش، ڃ٫ٌٌٓش حٿڄيڅ ًحٿٸٍَ حٿٴڀ٤ْٔنْش، 48: ٿٌرخنِ، كْٔن ٫ڀِ، ڃ٬ـڂ أٓڄخء حٿڄيڅ ًحٿٸٍَ حٿٴڀ٤ْٔنْش، ٙ: ّن٨َ  

2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D8

% A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9) 
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 الفصل األول
 
 

 عمم االقتصاد واالقتصاد االسالمي
 

  : كىذا الفصؿ يتضمف
  

 :مفيـك عمـ االقتصاد كيتضمف: المبحث األكؿ
 االقتصاد في المغة: المطمب األكؿ
 صطلحالفي ا االقتصاد: المطمب الثاني

 
 :مفيـك االقتصاد اإلسلمي كيتضمف: المبحث الثاني

 تعريؼ االقتصاد اإلسلمي: المطمب األكؿ 
 سلمي عمـه أـ مذىب؟إلاالقتصاد ا: المطمب الثاني 
 كسبي الماؿ مطمبه شرعي: المطمب الثالث 
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 مفيوم عمم االقتصاد: المبحث األول
 

اس في العالـ اليكـ؛ لذا ال بٌد لنا في البداية مف تكضيح إٌف عمـ االقتصاد ىك المحرؾ األس
 .مفيـك االقتصاد في المغة كاالصطلح

 
 االقتصاد في المغة: المطمب األول

 
: االقتصاد في المغة يعني االعتداؿ كالتكسط، كىك مصدر لمفعؿ اقتصد، ييقاؿ اقتصد في أمره

 2.في النفقة( ميقتًصدٍ )بيف اإلسراؼ كالتقتير ييقاؿ فلف ( ٍصدي القى )ك  1.تكٌسط فمـ ييفرط كلـ ييٍقًرط كلـ ييفىٌرط
 

 االقتصاد في االصطالح: المطمب الثاني
 

، كجدت الباحثة تعريفات عٌدة لمعمماء لعمـ ًڃَحؿ٬و  مف خلؿ التجكاؿ في كيتب االقتصاد
 :االقتصاد منيا

 
؛ فيك 4"يختص بدراسة اغتناء األمـ عمـ الثركة، كىك العمـ الذم:"للقتصاد بأنو 3تعريؼ آدـ سميث 

مف خلؿ ىذا التعريؼ قد حدٌد أٌف االقتصاد مرتبط فقط بالثركة؛ كىذا يعتبر تعريفان قاصرأ، كلذلؾ قاـ 
الذم يدرس :"يعٌرؼ عمـ االقتصاد بأٌنو 5آخركف بتعريؼ أٌدؽ كأشمؿ، فالدكتكر محمد شكقي الفنجرم

                                                           
1
 1/511صمكاتي،م، كآخركف، المكسكعة العربية الميسرة كالمكسعة،   

2
 حٿَحُُ، ڃوظخٍ حٿٜلخف، ڃخىس ٷٜي  

3
رټَٻڀيُ ألَٓس حٓټظڀنيّش، ًطٌٳِ ًحٿيه ٷزپ ٗيٌٍ ڃن ًالىطو، ًٷخڃض ًحٿيطو ځ  4763ٌّنٌْ  46ڃٴټَ ًحٷظٜخىُ حٓټظڀنيُ، ًٿي ٳِ    

حٿٌُ ٛيٍ ٫خځ " ػًَس حألڃڂ"ر٫َخّظو، ٻخڅ َّٳٞ طيهپ حٿلټٌڃش ٳِ حٿٜنخ٫ش أً حٿظـخٍس، ًى٫خ اٿَ حٿٴټَ حٿَأٓڄخٿِ، ڃن أىڂ ڃئٿٴخطو 

ڂ ڃن ٫يځ ا٤٫خثو ن٨َّش حٷظٜخىّش ٳِ حٿنڄٌ حالٷظٜخىُ، ااّل أنو ځ، ًٷي ؿخء ٓڄْغ ٳِ ڃٸيڃش ٍؿخٽ حالٷظٜخى حٿټالْٓټْْن، ٫ًڀَ حٿَٯ4776

طڄض حالٓظٴخىس ) حٿَحر٢  ٗزټش حإل٫الځ حٿ٬َرْش ڃل٢ْ .  ځ 4794ٌّٿٌْ  47ّٗټپ حألٓخّ حٿٌُ ٓخٍ ٫ڀْو ٫ڀڄخء حالٷظٜخى ڃن ر٬يه، طٌٳِ ٳِ 

( حٿٔخ٫ش حٿلخىّش ٫َ٘ ڃٔخءًح  64/44/6444ڃنو ٌّځ حٿؼالػخء 

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=141351&pg=67 

4
 Smith, Adam, The Wealth Of Nations, page 374, The Millennium Library, London, 1991  
:ىٌه حٿظَؿڄش ىِ حٿظِ ًؿيطيخ حٿزخكؼش ٿڀظ٬َّٲ ٳِ ڃ٨٬ڂ ٻظذ حالٷظٜخى حٿ٬َرْش، أّڃخ حٿنٚ حٿلَٳِ ٿڀظ٬َّٲ ٻڄخ ؿخء ٳِ حٿټظخد ٳيٌ  

“POLITICAL ECONOMY, considered as a branch of the science of a statesman or legislator, 
proposes two distinct objects; first, to provide a plentiful revenue or subsistence for the 
people, or, more properly, to enable them to provide such a revenue or subsistence for themselves; 
and, secondly, to supply the state or commonwealth with a revenue sufficient for the public 
services. It proposes to enrich both the people and the sovereign.”   

5
رپ  ّش ،حالٷظٜخىٓالڃْش إلڃش حألظټَ كڀٌٽ ٿڄ٘خٻپ ححالٓالڃِ ، ًال كظَ ڃـَى ڃز حالٷظٜخى ىٌ ٿْْ ڃـَى أٓظخً ٻزَْ ٫ًخٿڂ ؿڀْپ ٳِ ٫خٿڂ  

ىٌ ٛخكذ ًًأٷيځ ؿڄ٬ْش هَّْش ڃَّٜش ،  ٿڀ٤الد ًحٿيحٍْٓن حٿٴٸَحء ًٛخكذ أٻزَ هَُْڃن ػًَطو ٻٌٷٲ  ًحٻزَْ ًحىٌ ڃن هٜٚ ؿِء
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ص القكانيف االقتصادية التي تحكميا، كقانكف تناقص الظكاىر االقتصادية كيحمميا بقصد استخل
لمتزايدة، كقانكف العرض كالطمب، كقانكف أقؿ مجيكد أك أقؿ تكمفة، فيك ذك حالمنفعة، كقانكف الغمة 

طابع نظرم، يدرس ما ىك كائف فعلن، كال علقة لو باألخلؽ، أك السياسة، أك اتجاىات الدكلة 
االقتصاد :"كجاء في المعجـ االقتصادم اإلسلمي أفٌ . 1"لفكرة العدالةاالقتصادية، أك مفيكـ المجتمع 

كاالقتصاد يبحث أيضان في . عمـه يبحث في كؿ ما يتعمؽ بالثركة، كالماؿ، كالتكسب، كالتممؾ، كاإلنفاؽ
مسائؿ اإلنتاج كاالستثمار، كمسائؿ االنتفاع كالخدمات، كمسائؿ التكفير كاالدخار، كمسائؿ الغنى 

 2".كالفقر
العمـ الذم يتناكؿ تفسير : "فإٌنو يعٌرؼ عمـ االقتصاد بأٌنو 3أٌما األستاذ محمد باقر الصدر  

الحياة االقتصادية كأحداثيا كظكاىرىا، كربط تمؾ األحداث كالظكاىر باألسباب كالعكامؿ العامة التي 
 4."تتحكـ فييا

كيفية قياـ الفرد كالمجتمع بعممية  الدراسة التي تتناكؿ:"كيرل عالـه غربيه آخر أٌف االقتصاد ىك
المفاضمة االختيار لكيفية تكظيؼ المكارد اإلنتاجية النادرة ذات االستخدامات البديمة، باستخداـ أك عدـ 

كجماعات كذلؾ  ان استخداـ النقكد النتاج سمع مختمفة كتكزيعيا بيف مختمؼ فئات المجتمع أفراد
 5."ةالستيلكيا في الحاؿ أك في فترة مستقبمي

كمف كؿ التعريفات السابقة يظير لنا، أٌف االقتصاد يتناكؿ الفرد كالمجتمع ككيفية استخداـ 
 .الثركة كتكزيعيا إلشباع حاجات األفراد عمى كافة المستكيات

                                                                                                                                                                                
 18:15حٿٔخ٫ش  ٬05/05/2010خء طڂ حالٓظٴخىس ڃن حٿَحر٢ ٌّځ حألٍر. )ٓالڃْش ٫ن ٣َّٶ حٿِٻخسإلحٿٴٸَ ٳِ حٿڄـظڄ٬خص ح ن٨َّش ٫الؽ ڃ٘ټڀش

 http://www.khieronline.com/PageView.asp?ID=453&SectionID=4( ڃٔخءًح 
1
 .49اٌفٕغوٞ، ِؾّل ّٛلٟ، اٌّن٘ت االلزٖبكٞ فٟ اإلٍالَ، ٓ   

2
 36: اٌْوثبٕٟ، أؽّل،  ٓ   

3
٫خځ  ًً حٿٸ٬يس 65ٌّځ  حٿټخ٧ڄْشًٿي رڄيّنش , رخٿ٬َحٵ كِد حٿي٫ٌس حإلٓالڃْشًڃئْٓ  ًٳْڀٌٔٱ آالڃِ ًڃٴټَىٌ ڃَؿ٪ ىّنِ ٬ِْٗ  

ًٷي ٧يَص ٫الڃخص حٿنزٌ٭ , حٿٌُ حىظڂ رظ٬ڀْڄو ًطئٍّو أ٠ًّخ آڄخ٫ْپ حٿٜيًٍٷي ن٘ؤ ّظْڄًخ ڃنٌ َٰٛه ٳظټٴپ رو أهٌه حألٻزَ آّش حهلل  ىـ4353

ظِ طلظ٠ن ڃَحؿ٪ حٿظِ ط٬ي أٻؼَ حٿڄيڅ حٿ٬ڀڄْش حٿ حٿنـٲ حألَٗٱىخؿَ أهٌه آڄخ٫ْپ حٿٜيٍ اٿَ ڃيّنش  ىـ 4365ٳِ ٫خځ . ًحٿٌٻخء ٫ڀْو ڃنٌ َٰٛه

ًٳِ طڀٺ حٿٴظَس أٿٲ ٻظخرًخ ٠ّڂ ح٫ظَحٟخطو ٫ڀَ , ًٷي ٻخڅ أٻزَ ىڄو ىٌ حٓظ٬ْخد حٿڄنخىؾ حٿيٍحْٓش ًحٿ٬ڀڄْش. ٳخٓظؤؿًَح ىحًٍح ڃظٌح٬ًٟخ ٳْيخ, حٿ٬ْ٘ش حإلڃخڃْش
رنض طڂ ا٫يحڃو ڃ٪ أهظو  4984 ارَّپ 5ٳِ ڃٔخء ٌّځ  ًٯَْىخ ٻؼَْ،" ٳڀٔٴظنخ"، ً " حٷظٜخىنخ"ًڃن أىڂ ڃئٿٴخطو (. ٍٓخٿش ٳِ حٿڄن٤ٶ)حٿټظذ حٿڄن٤ٸْش ر٬نٌحڅ 

 64/44/6444 ظٴخىس ڃنو ٌّځ حٿؼالػخءطڄض حالٓ) ڃ٫ٌٌٓش ًّټْزْيّخأن٨َ حٿَحر٢  .ٛيحځ كْٔنرخٿَٛخٙ رؤڃَ ڃن حٿَثْْ حٿ٬َحٷِ حٿٔخرٶ  حٿييٍ

 (حٿٔخ٫ش حٿلخىّش ٫َ٘ ًحٿَر٪ ڃٔخءًح 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8
%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1 

68حٷظٜخىنخ، ٙ 
4
  

5
 Economics is the study of how people and society“ :ٚاٌزؼو٠ف وّب عبء فٟ وزبثٗ ٘ٛ Paul A. Samuelson٘نا رؼو٠ف   

end up choosing, with or without the use of money, to employ scarce productive resources that could have 

alternative uses to produce various commodities and distribute them for consumption, now or in the 

future, among various people and groups. It analyzes the costs and benefits of improving patterns of 

resource use6” Samuelson, Paul A6, Economics, page 6, 44
th

 Edition, McGraw-Hill International Book 

Company, International Student Edition, 1980 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1353%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1365_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1980
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 مفيوم االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثاني
 

 :تمييد
فاالقتصاد ييعنى . يافيتكىـ الكثيركف أف الديف ال ييعنى باالقتصاد، فيما ضداف ال يمتق"

االقتصاد استغراؽ في المادة، كالديف . بالجانب المادم في الحياة، كالديف ييعنى بجانبيا الركحي
 .استعلء عمييا

 
سلـ، فقد اعتبر القرآف الماؿ قكامان لمحياة إلبيد أف ىذا إف صح في أدياف أيخر، ال يصح في ا

َفَهاء َأمْ حيف قاؿ  َواَلُكُم الَِّتي َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَيامًا َواَل تُ ْؤُتوْا السُّ
كما اعتبر الغنى نعمة امتٌف اهلل بيا  1

 ََوَوَجَدَك َعاِئاًل فََأْغَنى
بىًنيفى كمثكبة يجزم بيا المؤمنيف مف عباده  2 ييٍمًدٍدكيـ ًبأىٍمكىاؿو كى كى

كلـ يغمؽ  3
ـى الماؿي ]عميو السلـ، بؿ قاؿ ممككت السماء في كجو الغني كما ركم عف المسيح  الرسكؿ  ًنٍع

 .4[الصالح لمرجؿ الصالح
 

 كأشار القرآف كالسنة إلى أىمية المؤثرات االقتصادية في السمكؾ البشرم، في مثؿ قكلو 
 ٍف ًإٍملؽو كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالدىكيـ مِّ

5   ٍشيىةى ًإٍملؽو ـٍ خى كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالدىكي
ؿى  ًإفَّ ]  كفي مثؿ قكلو  6  ًإذىا الرَّجي

ًرـى   8."7[فىأىٍخمىؼى  كىكىعىدى  ، فىكىذىبى  ثى دَّ حى  غى
 

 تعريف االقتصاد اإلسالمي: المطمب األول
 

                                                           
1
 4/5إٌَبء،   

2
 93/8حٿ٠لَ،   

3
 74/46نٌف،   

4
٬ُٗذ حالّڄخڅ حٿلخٻڂ ( ىٌح كيّغ ٛلْق ٫ڀَ ١َٗ ڃٔڀڂ، ًٿڂ ّوَؿو ًًحٳٸو حٿٌىزِ:أهَؿو حٿلخٻڂ ٳِ حٿڄٔظيٍٹ ًٷخٽ)  4/94حٿزْيٸِ،

  .6434، كيّغ ٍٷڂ 3/847حٿنْٔخرٌٍُ،حٿڄٔظيٍٹ ٫ڀَ حٿٜلْلْن، 

5
 6/454حألن٬خځ،   

6
 47/34اإلٍواء،   

7
؛  ًأهَؿو ڃٔڀڂ ٳِ ٻظخد حٿڄٔخؿي رخد حٓظلزخد 474: ، 836ٙخٍُ ٳِ ٻظخد حألىحد رخد حٿي٫خء ٷزپ حٿٔالځ، كيّغ ٍٷڂ أهَؿو حٿزو  

 .634:، 589ٙحٿظ٬ًٌ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ، كيّغ ٍٷڂ 

8
  67حٿٸَٟخًُ، ٌّٓٲ، كظڄْش حٿلپ حإلٓالڃِ، ٙ   



- 14 - 
 

فيما يمي نستعرض تعريفات لبعض العمماء كالمفكريف لمفيكـ االقتصاد اإلسلمي،  فمنيـ مىف 
ف في مجاؿ بحث كتحميؿ المشكمة اجتياد عمماء المسممي: "االقتصادم اإلسلمي ىكقاؿ إٌف الفكر 

االقتصادية التي كاجيت مجتمعاتيـ في العصكر المختمفة،  كمحاكلة استنباط العلج الميلئـ ليا داخؿ 
إطار الشريعة اإلسلمية، كأخذان في اإلعتبار مقاصد ىذه الشريعة، كأىداؼ كمصالح األمة 

 1."اإلسلمية
قسـ االقتصاد كاإلحصاء بالجامعة األردنية،  كيرل الدكتكر محمد أحمد صقر أستاذ كرئيس

إٌف النظاـ االقتصادم اإلسلمي يعمؿ مف خلؿ الرؤيا :"كأستاذ االقتصاد بجامعة المالـ عبد العزيز
الشاممة لمككف كلإلنساف كالحياة، فاالقتصاد اإلسلمي مف ميامو الرئيسية تنظيـ النشاطات اإلنسانية 

. التبادؿ كاالستيلؾ مسترشدان بقاعدتي الحلؿ كالحراـ، كما يتفرع عنيمافي مجاالت اإلنتاج كالتكزيع ك 
إذف فالقاعدة الذىبية التي يتمسؾ بيا االقتصاد اإلسلمي، كالتي تجعمو متميزان عف غيره ابتداء؛ ىي أٌف 
المكارد االقتصادية يجب أف تتكجو كتتركز في إنتاج السمع كالخدمات التي تيشبع الحاجات السكية 

 2."لإلنساف
المذىب االقتصادم لإلسلـ، : "فيعٌرؼ االقتصاد اإلسلمي بأٌنوالسيد محمد باقر الصدر أٌما 

التي تتجسد فيو الطريقة اإلسلمية في تنظيـ الحياة االقتصادية، بما يممؾ ىذا المذىب كيدؿ عميو مف 
قتصادية أك التاريخية التي تتصؿ رصيد فكرم، يتألؼ مف أفكار اإلسلـ األخلقية، كاألفكار العممية اال

الدكتكر محمد شكقي  بينما يرل 3".بمسائؿ االقتصاد السياسي أك بتحميؿ تاريخ المجتمعات البشرية
الذم يكٌجو النشاط االقتصادم كينظمو ًكفقان أليصكؿ اإلسلـ : "االقتصاد اإلسلمي بأٌنوالفنجرم 

 4."كمبادئو االقتصادية
ٌف تعريؼ الدكتكر محمد أحمد صقر ىك التعريؼ األكثر دٌقة كمف ىذه التعريفات نجد أ

 . كشمكلية مف التعريفات األخرل، حيث اتسمت معظميا بالقصكر
 

 االقتصاد اإلسالمي عمٌم أم مذىب؟:المطمب الثاني

                                                           
1
 .35َُّٔ، ٫زي حٿَكڄن، ط٤ٌٍ حٿٴټَ حالٷظٜخىُ، ٙ   

2
، رلغ ُنَ٘ ٳِ ٻظخد ٷَحءحص ٳِ حالٷظٜخى حإلٓالڃِ، حٿڄَٻِ حٿ٬خٿڄِ ألرلخع 43-46ظٜخى حإلٓالڃِ ڃٴخىْڂ ًڃَطټِحص، ٙ حالٷ: ّن٨َ  

 . ځ 4987حالٷظٜخى حإلٓالڃِ، ؿّيس، 

3
  34: حٷظٜخىنخ، ٙ  

4
 48: حٿڄٌىذ حالٷظٜخىُ ٳِ حالٓالځ، ٙ  
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مف خلؿ اطلع الباحثة عمى العديد مف الكيتب المتعمقة باالقتصاد اإلسلمي، فقد كجدت 
مف حيث النظرة للقتصاد اإلسلمي، فمنيـ مف اعتبر االقتصاد اإلسلمي عممان كمنيـ تباينان في اآلراء 
 .مف اعتبره مذىبان 

 
االقتصاد : "فالدكتكرة زينب األشكح األستاذة بكمية االقتصاد في جامعة األزىر ترل أفٌ 
ابمة لمتطبيؽ اإلسلمي عمـ يشتمؿ عمى النظرية اإلليية، كالتطبيؽ الفكرم البشرم، كالتكجييات الق

 .1"كركائز ككمككنات ألم نظاـ اقتصادم
 

، مذىب مف "مذىب كنظاـ"أٌما الدكتكر محمد شكقي الفنجرم فيرل أٌف االقتصاد اإلسلمي 
 :حيث األصكؿ، كنظاـ مف حيث التطبيؽ؛ كأٌنو كالعممة الكاحدة ذات كجييف

 .كجو ثابت كىك ما تعمؽ باألصكؿ أك بالمذىب: األكؿ
 .متغير، كىك ما تعمؽ بالتطبيؽ أك النظاـ كجو: الثاني

 
فالعمـ في رأيو، ميحايد كليس بعامؿ مميز يستقؿ أك ينفرد بو مذىب دكف آخر، حيثي ال يمكف 
ٌنما حقائؽ عممية ال  كصؼ مثؿ ىذه القكانيف االقتصادية بأٌنيا رأسمالية، أك اشتراكية، أك اسلمية، كا 

مية ال تتفاكت فييا الشعكب أك الدكؿ تبعان الختلؼ مفاىيميا ديف كال جنسية ليا، فيي ذات صبغة عال
أٌما كيفية إعماؿ ىذه القكانيف االقتصادية، كطريقة التأثير فييا، كاالستفادة منيا، فيذا دكر . االجتماعية

 .المذىب االقتصادم بحسب ما يستيدفو
 

سـ الكسائؿ المؤدية إذف فالمذىب االقتصادم ىك الذم يضع أىداؼ الحياة االقتصادية، كير 
غاية ككسيمة النشاط االقتصادم؛ لذا : إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ، فيك ينطكم عمى أمريف ىما

الثبات مف حيث األصكؿ أك المذىب االقتصادم، : فاالقتصاد اإلسلمي يجمع بيف الثبات كالتطكر
 2.كالتطكر مف حيث التطبيقات أك النظـ االقتصادية

 
إٌف اإلسلـ ييقيـ نظامو االقتصادم : "حيث يقكؿ 3فٌذة لمشييد سيد قيطبكننيي بيذه المقكلة ال

 ييقيميو عمى أساس أٌف . عمى تصكر ميعيف يمثؿ الحؽ الكاقع في ىذا الكجكد -كنظاـ الحياة كميا –
                                                           

1
 69حٿيٿْپ حٿ٘خڃپ اٿَ حالٷظٜخى حإلٓالڃِ، ٙ   

2
 54، 49، 34، 65ڄٌىذ حالٷظٜخىُ ٳِ حإلٓالځ، ٙ ٙ حٿ: ّن٨َ  

3
حإلهٌحڅ ڃنظڄِ ٿلَٻش  ڃَُٜ آالڃِٻخطذ ًأىّذ ًڃن٨َ ( 1966 أٯ٤ْٔ 29 - 1906 أٻظٌرَ 9)ْٓي ٷ٤ذ ارَحىْڂ كْٔن حٿ٘خًٿِ   

٬ّظزَ ڃن أٻؼَ حٿ٘وْٜخص طؤػًَْح ٳِ حٿلَٻخص حإلٓالڃْش حٿظِ ًؿيص ٳِ ريحّش حٿوڄْٔنْخص ڃن حٿٸَڅ حٿڄخِٟ، ٿو حٿ٬يّي   .حٿڄَّٜش حٿڄٔڀڄْن

http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1906
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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كاستخمؼ الجنس البشرم في ىذه األرض، كمٌكنو مٌما اٌدخر لو فييا مف أرزاؽ . ىك خالؽ ىذا الككف
فما كقع منو مف . ف قكل كطاقات، عمى عيد منو كشرط ًكفؽ منيج اهلل، كحسب شريعتوكأقكات كم

عقكد كأعماؿ كمعاملت كأخلؽ كعبادات ًكفؽ التعاقد فيك صحيح نافذ، كما كقع منو مخالفان لشركط 
ره المؤمنكف باهلل، فإذا أنفذه قكةى كقسران فيك إذف ظمـه كاعتداء ال ييًقره اهلل كال ييق. التعاقد فيك باطؿه مكقكؼ

ـٌ  فاالقتصاد اإلسلمي الناجح ال يقكـ بغير أخلؽ، كأٌف األخلؽ ليست نافمة يمكف االستغناء عنيا ث
 1."تنجح حياة الٌناس العممية

 
 :كسُب المال مطمٌب شرعي:المطمب الثالث

 
... ء إٌف اإلنساف ال بٌد أف يحصؿ عمى حاجاتو التي تحفظ حياتو، كتكفر لو أسباب البقا"

ككذلؾ النبات فإف عركقو .. فالحيكاف يتحرؾ بطبيعتو باحثان عف غذائو في كؿ كجو، كبكؿ قكة كحيمة
 .تغكص في باطف األرض بحثان عف عناصر غذائو، كمقكمات حياتو

 
فقد كاف .. أٌما اإلنساف البدائي، كقبؿ أف يتفتح عقميو، كتجتمع لو خبرات مف تجارب الحياة

كبعد ذلؾ أخذ يستعمؿ عقمو كذكاءه في الحصكؿ عمى األشياء مف . فطرم لمكسبالعمؿ ىك الطريؽ ال
بدأ ال يقنىعي بكسبو، كال يرضى بما لديو، فيىدىٍتوي حيمىتيو إلى العثكر عمى كثير مف .. غير طريقيا الطبيعي

 الكسائؿ يصؿ بيا إلى الماؿ مف غير عمؿ؛ فمجأ إلى استعماؿ القكة، كالغصب، كالسمب، كالسرقة
كىذا طبعان كاف لو األثر الكبير في المجتمعات حيث جعؿ السيادة بيد األقكياء، كبذلؾ . لحيازة ما ييريد

استبدكا كظممكا الضعفاء كسمبكىـ ما يممككف مف دكف أم كازع ديني أك ًعرقي؛ كبما أٌف كؿ ىذا يؤدم 
عؼ قكتو، كتعطيؿ الحركة العاممة إيذانان  بالمجاعة كالفقر، فقد كاف مكقؼ إلى فتؾ بينياف المجتمع، كضى

الشريعة اإلسلمية كاضحان صريحان كقكيان حازمان في حماية المجتمع مف ىذه اآلفات، كالضرب عمى 
 .أيدم المتمبسيف بيا، كأخذىـ بالعقاب الرادع في الدنيا كالعذاب الشديد في اآلخرة

 
ؽ الطبيعي لمحياة كلألحياء، لك كالطريؽ الذم رسمتو الشريعة اإلسلمية ًلكىسب الماؿ ىك الطري

أٌنيـ جىركا عمى طبيعتيـ، كأخذكا باألصمح كاألنفع ليـ؛ كبالتالي فإٌف اإلسلـ ال يحصير كسائؿ الكسب 

                                                                                                                                                                                
ڃن ڃ٫ٌٌٓش ًّټزْيّخ، ) ٳِ ٧الٽ حٿٸَآڅ ًڃ٬خٿڂ ٳِ حٿ٤َّٶ : ىّڂ ٻظزوأ. ڃن حٿڄئٿٴخص ًحٿټظخرخص كٌٽ حٿل٠خٍس حإلٓالڃْش، ًحٿٴټَ حإلٓالڃِ

 ( 06/06/2010طّڂ حالٓظٴخىس ڃن حٿَحر٢ ٳِ 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8 

1
 .  366، 349، 4/348ٳِ ٧الٽ حٿٸَآڅ، : ّن٨َ  
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التي يجيء الماؿ عف طريقيا إاٌل في مبدأ عاـ، كىك أف يككف مف طريؽ حلؿ، ال يضار بو أحد، كال 
 1."يجكر عمى حؽ أحد

 
اإلنساف مفتقر بالطبع إلى ما يقكتو كيمكنو في حاالتو كأطكاره مف  ـ أفٌ مى عإ: "2يقكؿ ابف خمدكف

كيد اإلنساف مبسكطة عمى العالـ كما     .   3  كاهلل الغني كأنتـ الفقراء  إلى أشده إلى كبره  لدف نشكئو
فاإلنساف متى اقتدر   . أيدم البشر منتشرة فيي مشتركة في ذلؾك   . جعؿ اهلل لو مف االستخلؼ فيو بما

سعى في اقتناء المكاسب لينفؽ ما آتاة اهلل منيا في تحصيؿ حاجاتو  عمى نفسو كتجاكز طكر الضعؼ
كقد يحصؿ لو ذلؾ بغير سعي   .    4الرزؽ فابتغكا عند اهلل   :قاؿ   . األعكاض عنيا كضركراتو بدفع

! كىؿ لؾ، يا ابف آدـ( قاؿ)مىالي، مالي : يقكؿ ابف آدـ ]  : قاؿ   . كأمثالو كالمطر المصمح لمزراعة
 6".5[؟يتضى قت فأمٍ صدى أك تى  ،يتمى أك لبست فأبٍ  ،يتأكمت فأفنى  لؾ إاٌل مامامف 

كسيمة لممبادلة ت النقكد، التي ىي كبما أٌف اإلنساف ميطالب بسعيو نحك ًرزقو، لذا فقد كيجد
 7.ككسيمة لإلكتناز؛ أم كسيمة إلشباغ رغبة الفرد في السيكلة

 
مف ًنعـ اهلل تعالى خمؽ الدراىـ كالدنانير :"تفسيره الخاص في ذلؾ حيث يقكؿ 8كلإلماـ الغزالي

حيث إف كٌؿ كبيما قكاـ الدنيا كىما حجراف ال منفعة في أعيانيما، كلكف يضطر الخمؽ إلييما مف 
إنساف محتاج إلى أعيافو كثيرة في مطعمو كممبسو كسائر حاجاتو، كقد يعجز عٌما يحتاج إليو كيممؾ ما 
                                                           

1
 .96-94: ٿْش ٳِ حإلٓالځ، ٙحٿو٤ْذ، ٫زي حٿټَّڂ، حٿْٔخٓش حٿڄخ: ّن٨َ  

2
٫زي حٿَكڄن رن ڃلڄي رن ڃلڄي، حرن هڀيًڅ أرٌ ُّي، ًٿِ حٿيّن حٿل٠َڃِ حالٗزْڀِ، : ىٌ( ځ 4446 - 4336= ىـ  848 - 736)  

، ًطٌٿَ ٍكپ اٿَ ٳخّ ًٯَنخ٣ش ًطڀڄٔخڅ ًحالنيٿْ. أٛڀو ڃن اٗزْڀْش، ًڃٌٿيه ًڃن٘ؤه رظٌنْ. حٿٴْڀٌٔٱ حٿڄئٍم، حٿ٬خٿڂ حالؿظڄخ٫ِ حٿزلخػش

ًًٿِ ٳْيخ ٷ٠خء حٿڄخٿټْش، ًٿڂ . ػڂ طٌؿو اٿَ ڃَٜ ٳؤٻَڃو ٓڀ٤خنيخ حٿ٨خىَ رَٷٌٵ. أ٫ڄخال، ًح٫ظَٟظو ىٓخثْ ًًٗخّخص، ٫ًخى اٿَ طٌنْ

ن ٻخڅ ٳْٜلخ، ؿڄْپ حٿٌٍٜس، ٫خٷال، ٛخىٵ حٿڀيـش، ٫ًِٳخ ٫.ًطٌٳِ ٳـؤس ٳِ حٿٸخىَس. ، ًأ٫ْي٫ًِٽ. ّظُِ رُِ حٿٸ٠خس ڃلظٴ٨خ رُِ رالىه

حٿ٬زَ )حٗظيَ رټظخرو .ـڀٔوًٿڄخ ٍكپ اٿَ حألنيٿْ حىظِ ٿو ٓڀ٤خنيخ، ًأٍٻذ هخٛظو ٿظڀٸْو، ًأؿڀٔو ٳِ ڃ.، ٣خڃلخ ٿڀڄَحطذ حٿ٬خٿْشحٿ٠ْڂ

ًىِ ط٬ي ڃن أٌٛٽ ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩، طَؿڄض ( حٿڄٸيڃش)ٳِ ٓز٬ش ڃـڀيحص، أًٿيخ ( ١ -ًىٌّحڅ حٿڄزظيأ ًحٿوزَ ٳِ طخٍّن حٿ٬َد ًحٿ٬ـڂ ًحٿزَرَ 

 .ځ 6446أّخٍ / ، ىحٍ حٿ٬ڀڂ ٿڀڄالّْن، ڃخٌّ 45، 334١، ٙ 3حٿٍِٻڀِ، هَْ حٿيّن، حأل٫الځ، ؽ: أن٨َ .اٿَ حٿٴَنْٔش ًٯَْىخ ىِ ًأؿِحء ڃنو

3
 47/38ِؾّل،   

4
 69/47اٌؼٕىجٛد  

5
 4487، ٙ 6958أهَؿو ڃٔڀڂ ٳِ ٛلْلو، ٻظخد حٿِىي ًحٿَٷخثٶ، ف   

6
 353ڃٸيڃش حرن هڀيًڅ، ٙ : ّن٨َ  

7
 .45ط٤ٌٍ حٿن٨خځ حالٷظٜخىُ، ٙ  نَٜ، ُٻَّخ أكڄي،  

8
ٳْڀٌٔٱ، ڃظٌٜٱ، ٿو : ڃلڄي رن ڃلڄي رن ڃلڄي حٿِٰحٿِ حٿ٤ٌِٓ، أرٌ كخڃي، كـش حالٓالځ: ىٌ (ځ 1111 - 1058= ىـ  505 - 450)  

ڄَٜ، ٫ًخى اٿَ ٍكپ اٿَ نْٔخرٌٍ ػڂ اٿَ رٰيحى ٳخٿلـخُ ٳزالى حٿ٘خځ ٳ( ٷٜزش ٣ٌّ، روَحٓخڅ)ڃٌٿيه ًًٳخطو ٳِ حٿ٤خرَحڅ . نلٌ ڃجظِ ڃٜنٲ

 .ٿڄن ٷخٽ رخٿظوٴْٲ( ڃن ٷٍَ ٣ٌّ)أً اٿَ ٯِحٿش ( ٫ني ڃن ّٸٌٿو رظ٘يّي حٿِحُ)نٔزظو اٿَ ٛنخ٫ش حٿِٰٽ . رڀيطو

 (حالنظَنض) 7/22حٿٍِٻڀِ، حأل٫الځ، .  ٳِ حال٫ظٸخى ًحالٷظٜخى طيخٳض حٿٴالٓٴشأٍر٪ ڃـڀيحص، ً( اكْخء ٫ڀٌځ حٿيّن) :ڃن ٻظزو

javascript:openquran(46,38,38)
javascript:openquran(46,38,38)
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، فافتقرت ىذه ...فل بٌد بينيما مف معاكضة، كال بٌد في مقدار العكض مف تقدير... يستغني عنو
فخمؽ اهلل تعالى الدنانير .. .األعياف المتنافرة المتباعدة إلى متكسط بينيا يحكـ فييا بحكـ عدؿ 

كالدراىـ لتتداكليما األيدم كيككنا حاكميف كمتكسطيف بيف سائر األمكاؿ بالعدؿ، كلحكمة أخرل كىي 
 1"التكسؿ بيما إلى سائر األشياء ألنيما عزيزاف في أنفسيما، كال غرض في أعيانيما

 
لعدالة االجتماعية، فالعدالة ىدؼ التفكير اإلسلمي مف نظامو االقتصادم ىك تحقيؽ ا لذا فإفٌ 

االجتماعية يراىا اإلسلـ ىدفان كيراىا كسيمة، يراىا ىدفان؛ ألٌف المجتمع الذم ييبنى عمى أساس سميـ 
يمـز أف تتكافر العدالة االجتماعية بيف أفراده، كال يمكف أف يككف المجتمع سميمان إذا استٌبد بو األغنياء 

، أك تفاكتت الطبقات فيو تفاكتان ممحكظان، فظير فيو الفقير المحرـك أك كاف في مقدكرىـ حرماف الفقراء
بجانب الغني المتخـ، كالعدالة االجتماعية أيضان كسيمة لمحب كالتعاكف المذيف يجب أف ينعـ بيما كؿ 

 2.مجتمع سميـ
؛ كعميو فإٌف 3نجد أٌف اإلسلـ ال ييماًنع مف تككيف رؤكس أمكاؿ ما دامت حلالن كمف ىنا 

تقلؿ األٌمة كاستقرارىا مرىكناف باقتصاده، فإذا كاف االقتصاد قكيان عاشت األٌمة مستقمة كمستقرة اس
 4.الحاؿ، كأٌما إذا كاف اقتصادىا ضعيفان، فإٌف استقرارىا كسيادتيا تتعرضاف لمخاطر داخمية كخارجية

 
لعالمي السائد حاليان إذف ال بٌد مف أٌف كسر طكؽ الضغكط التي ينطكم عمييا النظاـ االقتصادم ا

يفرض عمى الجميع السعي بخيطى حثيثة إلقامة نظاـ اقتصادم عالمي جديد، يتألؼ مف تكتلت 
إقتصادية منفتحة عمى نفسيا داخميان، كمتعاكنة مع بعضيا خارجيان؛ فمف حؽ كؿ بمد أف يتخذ لنفسو 

حة البمد المىعني في القرار المناسب لطبيعة كمستكل تطكر اقتصاده الكطني؛ فما ىك في مصم
باالن عميو بعد حيف مف الزمف 5 ."الحاضر، قد يككف كى

                                                           
1
 4/466اكْخء ٫ڀٌځ حٿيّن ،   

2
 .476ٗڀزِ، أكڄي، حٿْٔخٓش ًحالٷظٜخى ٳِ حٿظٴټَْ حإلٓالڃِ، ٙ   

3
 .457: حٿظ٬َّْ٘ش ًحٿْٔخْٓش ًحالٷظٜخىّش ًحالؿظڄخ٫ْش ًحٿيٳخ٫ْش، ٙ: حٿن٨ڂ حإلٓالڃْش(: 4996)حٿنخ٣ٌٍ، ٕ، ًآهًَڅ   

4
 .46أثٛ ٠ؾٟ، ِؾّل ؽَٓ، الزٖبكٔب فٟ ٙٛء اٌموآْ ٚإٌَّخ،ٓ   

5
 695،  694حٷظٜخى ُّٰيٵ ٳٸًَح، ٙ  أٳيْڀي، ىٌٍٓض،: ّن٨َ  
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 الفصل الثاني
 
 

 والمصارف اإلسالمية" التجارية"المصارف التقميدية 
 

ـٌ تقسيـ الفصؿ إلى ثلثة مباحث كتتضمف  :ت
  

 :كيتضمف "التجارية" المصارؼ التقميدية: األكؿالمبحث 
  "التجارية"لمصارؼ التقميدية اتعريؼ : المطمب األكؿ 

  "التجارية" نشأة المصارؼ التقميدية: لثانيالمطمب ا
 
 :المصارؼ اإلسلمية كيتضمف :الثانيالمبحث 

 تعريؼ المصارؼ اإلسلمية: المطمب األكؿ
 نشأة المصارؼ اإلسلمية: المطمب الثاني 
 البدائؿ المصرفية الشرعية : المطمب الثالث 
 

 :كيتضمف األنطمة االقتصادية العالمية: الثالثالمبحث 
 نبذة عامة لمنظـ االقتصادية: المطمب األكؿ
 (كاقعه كآراء ) األزمة المالية العالمية الحالية : المطمب الثاني
 أثر األزمة المالية العالمية الحالية عمى القطاع المصرفي الفمسطيني: المطمب الثالث
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 "تجاريةال"المصارف التقميدية : المبحث األول
 

كذلؾ مف خلؿ تعريؼ جذر كممة " التجارية"في ىذا المبحث سيتـ تعريؼ المصارؼ التقميدية 
 ".بنؾ"مصارؼ المغكم، ككذلؾ التعريؼ في االصطلح الفقيي، كنشأتيا كأصؿ كممة مصرؼ 

 
 التجارية"تعريف المصارف التقميدية : المطمب األول

 
 تعريف الصرف في المغة:  أوالً 
 

 .صرفيا عنيا: كصارؼ نفسو عف الشيء. الشيء عف كجيو، صرفو يصرفو صرفان فانصرؼىك رٌد 
فضؿ الدرىـ عمى الدرىـ كالدينار عمى الدينار ألف كؿ كاحد منيما ييصرؼ قيمة صاحبو : الصرؼ
 .بيع الذىب بالفضة كىك منذلؾ ألنو يينصرؼ بو عف جكىر إلى جكىر: كالصرؼ

لنقاد مف المصارفة كىك مف التصرؼ كالجمع صيارؼ كصيارفة، ا: كالصٌراؼ كالصٍيرؼ كالصٍيرفي
  1.كالياء لمنسبة

رفتي )ييقاؿ  بىيفى الدٍّرىميف . الدراىـ بالدنانير( صى  2.أم فٍضؿ ًلجكدة فضة أحدىما( صىرؼ)كى
 

 تعريف الصرف في االصطالح الفقيي:  ثانياً 
 

ف بالثمف، جنسان بجنس، أك بغير بيع الثم: جاء في المكسكعة الفقيية الككيتية أٌف الصرؼ ىك
جنس، فيشمؿ بيع الذىب بالذىب، كالفضة بالفضة، كما يشمؿ بيع الذىب بالفضة، كالمراد بالثمف ما 

 3.خمؽ لمثمنية، فيدخؿ فيو بيع المصكغ بالمصكغ أك بالنقد
 

 تعريف المصرف والبنك: ثالثاً 
 

سمية التي تتخصص في تيطمؽ كممة المصرؼ أك البنؾ بصفة عامة عمى المؤسسات الر 
  1.إقراض كاقتراض النقكد، فيك مؤسسة تقكـ بعمميات االئتماف باإلقتراض كاإلقراض

                                                           
1
 . .حرن ڃن٨ٌٍ، حٿڀٔخڅ، ڃخىس َٛٱ  

2
 (َٛٱ)، ڃخىس 366حٿَحُُ، ڃوظخٍ حٿٜلخف، ٙ   

(َٛٱ)، ڃخىس 66/348 
3
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لذا نجد بعض الكتٌاب قد استخدـ لفظ البنؾ ليٌدؿ عمى المصرؼ، كىذا االصطلح لو جذره في 
 يفجالس العامة في األماكف يـمباشرة تجارت كاقد أًلف ىؤالء الصيارفةكاف حيث تاريخ نشأة المصارؼ، 

اشتقت منيا  ىؤالء الصيارفةبااليطالية، كمع تطكر أعماؿ  (Banco) 2إلى منضدة أك طاكلة أم بنكك
 3.لمىف ييباشر ىذه األعماؿ (Banquier)ككممة بنكيير  (Banque)كممة بنؾ 

فالبنؾ يقبؿ  -مؤسسة تقترض لتيقرض أم تتٌجر في االئتماف:" كمنيـ مف ٌعرؼ البنؾ بأٌنو
ئع أم يقترض كييعطي قركضان، فيستفيد مف الفرؽ اإليجابي بيف الفكائد التي قد يدفعيا لممكدعيف كدا
كالفكائد التي يحصؿ عمييا مف المقترضيف؛ فيك مؤسسة تستعمؿ التزاماتيا في ( كىي ضئيمة عادة)

 4".الكفاء بالتزامات األفراد بعضيـ لبعض
عبارة عف مؤسسات ائتمانية غير متخصصة ":أٌما البنكؾ التجارية أك بنكؾ الكدائع فيي

تضطمع أساسان بتمقي كدائع األفراد القابمة لمسحب لدل الطمب أك بعد أجؿ قصير، كالتعامؿ بصفة 
، كبالرغـ مف أٌف التعريؼ فيو كثير مف الصحة، إاٌل أٌف اٌتساع نطاؽ "أساسية في االئتماف قصير األجؿ

ة لـ تعيد تقتصر عمى القياـ بعمميات االئتماف فقط بؿ تعدتيا إلى العمميات التي تزاكليا البنكؾ التجاري
 5.أعماؿ التجارة، كالصناعة؛ سدان لحاجتيما لرؤكس األمكاؿ العاممة

لذا فيي تقكـ بدكر أساس كجكىرم في الحياة االقتصادية المعاصرة، حيث إٌنيا ممتقى تجمع 
ؿ اللزمة لدفع حركة التبادؿ التجارم بيف مختمؼ مدخرات األفراد، كمخزف يمد الحياة التجارية باألمكا

 6.األنشطة االقتصادية
 

 "التجارية"نشأة المصارف التقميدية : المطمب الثاني
 

، فالعمميات المصرفية التي تقـك 7تيعتبر األعماؿ المصرفية الكليد الًبكر ألم استقرار حضارم
ـ بيذه األعماؿ األيسر، كاألفراد، كمكظفك الحككمة قبؿ بيا البنكؾ حاليان، قديمة ًقدىـ التاريخ، فقد كاف يقك 

                                                                                                                                                                                
1
؛ 94: ، حٿڄ٬ـڂ حٿ٢ٌْٓ،، ٙ(ڃ٬يًڅ)؛ ڃ٤ٜٴَ، ا، حٿِّّخص، أ، ٫زي حٿٸخىٍ،ف، حٿّنـخٍ، ځ، 7/3658، (6444)ٛڀٌحطِ،ُ، ًآهًَڅ: ّن٨َ  

 4474َحڅ، ڃ٬ٌٔى، حٿَحثي، ٙ ؿز

2
 .(4/646؛ حرن ٳخٍّ، ڃ٬ـڂ ڃٸخّْْ حٿڀٰش، 94حٿڄ٬ـڂ حٿ٢ٌْٓ، ٙ) ُّٸخٽ طزّنٺ رخٿڄټخڅ أُ أٷخځ رو ًطڄټن   

3
بي، غو٠ت، اٌّٖبهف ٚاألػّبي اٌّٖوف١خ ، ٓ : ٠ٕظو   ّّ  .8اٌغ

4
 67: نَٜ، ُٻَّخ أكڄي، ط٤ٌٍ حٿن٨خځ حالٷظٜخىُ، ٙ  

5
 .494،496ٳِ حٿنٸٌى ًحٿزنٌٹ، ٙ  ٗخٳ٬ِ، ڃلڄي ُٻِ، ڃٸيڃش 

6
 67اثوا١ُ٘، ِؾّل ػجل هللا، ثٕٛن رغبه٠خ ثلْٚ هثب، ٓ   

7
 36، ٙ كڄٌى، ٓخڃِ كٔن أكڄي، ط٤ٌَّ حأل٫ڄخٽ حٿڄَٜٳْش   
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قبؿ الميلد، أٌف البابمييف قد  2000كتشير الكثائؽ التاريخية المؤرخة منذ حكالي . سنة 4000نحك 
عرفكا التعاطي باألعماؿ المصرفية، كتيشير الكثائؽ أٌف أحد مزارعي السمسـ اقترض مف كاىنة المعبد 

كيؿ مشترياتو مف السمسـ، كحٌرر ليا صكان بذلؾ يتعيد فيو بدفع القيمة بالسمسـ مقداران مف الفضة؛ لتم
حسب السعر الجارم كقت الحصاد، كيسٌمى ىذا التعيد الخٌطي بالدفع بعد فترة معينة في العيرؼ 

كمع التكسع . 1المصرفي الحديث بالسند اإلذني؛ مٌما يعني أٌف السند كاف قابلن لمتداكؿ كاالنتقاؿ
كما لـ .. الباحثكف أٌف الركمانييف لـ يكف لدييـ تنظيـ قانكني لقضايا االعتماد ككسائمو ارم كجدالتج

، كالنصكص 2يعرفكا تشريعان تجاريان مستقلن فقد تتممذ الركماف في الفف المصرفي عمى اإلغريؽ
كالذم  –الفضة أم تجار  –الركمانية تعطينا معمكمات دقيقة عف نشاط مىف كانكا يسمكنيـ أرجانتريكس 

الذيف يقكمكف بدكر الصٌراؼ كالكديع المقرض في آف كاحد، كذلؾ " تجار النقكد"يعني بالمعنى األكسع 
 .تحت رقابة الرؤساء اإلدارييف ككانكا يتشارككف عمى الغالب في سبيؿ استثمار تجارتيـ

 
األغنياء كفي العصكر الكسطى حيث كانت العممة النقدية قكاميا النقكد الذىبية، كاف 

يحرصكف عمى صيانة ذىبيـ مف السرقة أك الضياع، فكانكا يعيدكف بحفظو إلى المحترفيف صياغة 
الذىب كتجارتو كصيرفة النقكد، ليكدعكه في خزائنيـ، كيسترد المكدعكف منو بالقدر الذم يحتاجكف إليو 

ذا أراد أحدىـ االنتقاؿ مف في معاملتيـ، ككانكا يدفعكف إلى الصيرفي أجران عمى حفظ ىذه الكدائع، كا  
بمد إلى بمد أك إلى دكلة أخرل، كاف يأخذ مف الصيرفي أمران إلى زميؿ لو في البمد اآلخر بتسميمو 

 .المبمغ المطمكب
 

كتجار الذىب كصيارفة النقكد ىؤالء كانت الفئة الغالبة فييـ مف الييكد؛ كبما أٌف تداكؿ 
مكدعكف يتعاممكف فيما بينيـ بيذه السندات ألنيا أراحتيـ السندات أخٌؼ مف تداكؿ الذىب، فقد أخذ ال

ـٌ اكتشؼ الصيارفة أٌف الذىب المكدع في خزائنيـ يبقى جاثمان فييا  مف نقؿ الذىب مف يد إلى يد، ث
ميددان طكيمة بعد أف أًلؼى المكدعكف التعامؿ بيذه السندات الممثمة لقيمة ذىبية، كقمٌما يأتي حامؿ السند 

إاٌل إذا كاف محتاجان إليو بالذات، كتبيف ليـ مف التجربة الكاقعية أٌف ما يتـ استرداده بالفعؿ  ليتسمـ ذىبو
مف الذىب المكدع لدييـ خلؿ عاـ أك أكثر ال يتجاكز عيشر مقداره، كتبقى تسعة أعشاره رابضةن في 

ا يممسكف مف حاجة خزائنيـ، فمماذا ال يستغمكنيا في اإلقراض بربا، بالفائدة التي يحددكنيا عمى م

                                                           
1
 Encyclopedia Britannica.5-4: ٛزَُ،څ، ؿزَ،ځ، حٿزنٌٹ حإلٓالڃْش أٌٛٿيخ حإلىحٍّش ًحٿڄلخٓزْش، ٙ. 37: څ، ٙ.كڄٌى، ځ: ّن٨َ  

Almanac 2006, page 823,  

2
 .494ٗخٳ٬ِ، ڃٸيڃش ٳِ حٿنٸٌى ًحٿزنٌٹ، ٙ   
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المحتاجيف بغير أم قيد يحدد ىذا القدر، كبعد أخذ الضمانات الكثيقة منيـ كفالة لسداد القركض عند 
 .كعند سداد ىذه القركض كفائدتيا المرتفعة يستغمكنيا مرة أخرل في اإلقراض الربكم. حمكؿ األجؿ

 
ؿ المكدعيف، ككمٌما تضخمت كعمى ىذا النحك تضخمت ثركاتيـ التي لـ تكف في أصميا إاٌل ما

 1.ثركاتيـ الخاصة مف ىذا المصدر استخدمكىا بالمثؿ في اإلقراض بالربا باإلضافة إلى ماؿ الكدائع
  

كتجدر اإلشارة ىنا أٌف ىؤالء الصيارفة كانكا حتى ىذه الفترة مكضع ازدراء الكافة، ككاف مأكاىـ 
ثـٌ جاءت الثكرة الصناعية في الدكؿ األكركبية، في كؿ مدينة في الحي الييكدم المنعزؿ عف المجتمع، 

نشاء صناعات جديدة، كازداد الرخاء كاتسع نطاؽ التبادؿ  كاحتاج الٌناس إلى تكسيع صناعاتيـ، كا 
التجارم، فتطكر نشاط ىؤالء الصيارفة، فبعد أف كاف يقتصر عمى القركض االستيلكية امتد إلى 

 تيجيزه الكنيسة جاءت التشريعات الكضعية فأحمتو، كتطكر القركض اإلنتاجية، كبعد أف كاف الربا ال
 2.ايضان مركز الصيرفي فأصبح صاحب بنؾ، لو احترامو عند الكافة، كنشأت البنكؾ التجارية

 
البداية المعتبرة لنشأة البنكؾ الحديثة ال تتعدل الربع األخير مف القرف السادس  كعميو فإفٌ 

كالذم أينشأ في مدينة  Banco di rialtoؿ بنؾ تجارم ىك عشر، حيث تشير األبحاث إلى أٌف أك 
ـ، قد كاف ىذا البنؾ يقكـ بقبكؿ الكدائع كالكدائع تحت الطمب لتحكيؿ  1587البندقية في إيطاليا عاـ 

خدماتو مجانية  تديكنيـ مف خلؿ الشيكات، ككاف ال يقدـ القركض، أك يدفع فائدة عمى الكدائع، كان
٫خځ  Banco Giro، ثـٌ شيٌكؿ في البندقية بنؾه آخر ىك دفع مف خلؿ المدينةألف مصاريفو كانت تي 

، حتى Banco Giroځ، ًُحًال أ٫ڄخٿيڄخ طلض حٓڂ  1637ځ، ًٷي طّڂ ىڃؾ حٿزنټْن ٳِ ٫خځ 1619
ـٌ إنشاء بنؾ  1806تٌمت تصفيتو في عاـ  ـ، كعمى ًغرار ىذا البنؾ، كمع التكسع التجارم في أكركبا، ت

ـ، كىك النمكذج الذم احتذتو ميعظـ الدكؿ األكركبية في تأسيس بنككيا  1609يكلندم عاـ أمسترداـ ال
 3.فيما بعد، مع مراعاة ما اقتضتو اختلفات الظركؼ، كاألحكاؿ بيف دكلة كأخرل

 
 
 
 

                                                           
1
 64-64:اٌؼوثٟ، ِؾّل ػجل هللا، ِؾبٙواد فٟ إٌظُ اإلٍال١ِخ ، ٓ: ٠ٕظو  

2
 66-64: ْ، ٓ.اٌؼوثٟ، ِؾّل ػجل هللا، َ  

3
 Encyclopedia Britannica Almanac 2006, page 823,  
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 المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني
 

ليست سكل .. س الربكم إٌف استحالة قياـ االقتصاد العالمي اليـك كغدان عمى أساس غير األسا
رافة  1.خي

ًمٍف ًفقو المفتي كنيصحو إذا سألو المستفتي عف شيء فمنعو منو، ككانت حاجتو ": 2يقكؿ ابف القيـ
 3".تدعكه إليو، أف يدلو عمى ما ىك عكض لو منو، فيسٌد عميو باب المحظكر، كيفتح لو باب الميباح

أف يحفظ عمييـ دينيـ، كنفسىيـ، : خمسة كىك مقصكد الشرع مف الخمؽ: "4كيقكؿ أبك حامد الغزالي
كعقميـ، كنسميـ، كماليـ، فكٌؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة،  ككؿ ما يفكت 

، كىذه األصكؿ الخمسة حفظييا كاقع في رتبة ....ىذه األصكؿ فيك مفسدة، كدفعيا مصمحة 
تفكيت ىذه األصكؿ الخمسة،  كالزجر  ،  كتحريـ....الضركرات، فيي أقكل المراتب في المصالح 

 5."عنيا،  يستحيؿ أف ال تشتمؿ عميو مٌمة مف الًممؿ،  كشريعة مف الشرائع التي أيريد بيا إصلح الخمؽ
 

كالمصارؼ في إطار التشريع اإلسلمي في ظؿ متطمبات العصر، أصبحت ضركرة  
الستغلؿ، كيطٌبؽ شريعة اهلل كيىحكيـ اقتصادية حتمية ال جداؿ فييا، لكؿ مجتمع مسمـ يرفض الربا كا

ٌكـ بيا، كذلؾ لما ليذه المصارؼ مف كظائؼ أساسية تتمثؿ في تيسيير التبادؿ كالمعاملت كتيسير  كييحى
 6.اإلنتاج كتعزيز طاقة رأس الماؿ في إطار الشريعة اإلسلمية بما يرفع الحرج عف المسمميف

 
 تعريف المصارف اإلسالمية: المطمب األول

 

                                                           
1
 4/363 ٷ٤ذ، ْٓي، ٳِ ٧الٽ حٿٸَآڅ،  

2
ڃن أٍٻخڅ : ڃلڄي رن أرِ رټَ رن أٌّد رن ٬ٓي حٿ٫ٍِِ حٿيڃ٘ٸِ، أرٌ ٫زي حهلل، ٗڄْ حٿيّن: ىٌ( ځ 4354 - 4696= ىـ  754 - 694)  

طظڀڄٌ ٿْ٘ن حإلٓالځ حرن طْڄْش كظَ ٻخڅ ال ّوَؽ ٫ن ٗت ڃن أٷٌحٿو، رپ . ڃٌٿيه ًًٳخطو ٳِ ىڃ٘ٶ.حالٛالف حالٓالڃِ، ًأكي ٻزخٍ حٿ٬ڀڄخء

ًىٌ حٿٌُ ىٌد ٻظزو ًنَ٘ ٫ڀڄو، ًٓـن ڃ٬و ٳِ ٷڀ٬ش ىڃ٘ٶ، ًأىْن ٫ًٌد رٔززو، ٣ًْٲ رو ٫ڀَ ؿڄپ . و ٳِ ؿڄْ٪ ڃخ ّٜيٍ ٫نوّنظَٜ ٿ

ًٻخڅ كٔن حٿوڀٶ ڃلزٌرخ ٫ني حٿنخّ، أٯَُ رلذ حٿټظذ، ٳـڄ٪ ڃنيخ ٫يىح ٨٫ْڄخ، ًٻظذ رو٤و .ًأ٣ڀٶ ر٬ي ڃٌص حرن طْڄْش.ڃ٠ًَرخ رخٿ٬َٜ

 .56،ٙ 6حأل٫الځ، ؽ: أن٨َ. ًٯَْىخحٿ٤َٵ حٿلټڄْش ٳِ حٿْٔخٓش حٿ٫َْ٘ش ا٫الځ حٿڄٌٷ٬ْن، ً:ٲ ٻؼَْس ڃنيخًأٿٲ طٜخنْ. خ ٻؼَْححٿلٔن ْٗج

3
 . 6/46ا٫الځ حٿڄٌٷ٬ْن،   

4
 47ٓزٶ طَؿڄظو ٙ   

5
 . 4/447حٿڄٔظ٤ٜٴَ ٳِ ٫ڀڂ حألٌٛٽ،   

6
 .67-66: حٿټٴَحًُ، ٫ٌٱ ڃلڄٌى، حٿنٸٌى ًحٿڄٜخٍٱ ٳِ حٿن٨خځ حإلٓالڃِ، ٙ  
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المرتبطة بو، ( البنؾ)بؽ أف عٌرفنا كممة المصرؼ في المبحث السابؽ، كتاريخ نشأتو، كأصؿ كممة سى 
مف خلؿ ( إسلمية)كخلؿ ىذا المطمب ستقـك الباحثة ببياف ما تعنيو كصؼ المصارؼ بكىكنيا 

 :تعريفات لعدة باحثيف
ًكفؽ أحكاـ الشريعة  المصرؼ اإلسلمي مؤسسة مالية مصرفية، تيزاكؿ أعماليا:"يقكؿ أحدىـ

إٌنيا المؤسسات المصرفية التي تتعامؿ بالنقكد عمى أساس االلتزاـ :" ، كعٌرفيا آخر بقكلو"1اإلسلمية
بأحكاـ الشريعة اإلسلمية كمبادئيا، كتعمؿ عمى استثمار األمكاؿ بطرؽ شرعية، كتيدؼ إلى تحقيؽ 

ىك مؤسسة مالية : "آخر إٌف المصرؼ اإلسلمي كيقكؿ 2".آفاؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية السميمة
تقكـ بالمعلملت المصرفية كغيرىا في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسلمية بيدؼ المحافظة عمى القيـ 
كاألخلؽ اإلسلمية، كتحقيؽ أقصى عائد اقتصادم اجتماعي لتحقيؽ الحياة الطيبة الكريمة لألمة 

مؤسسة نقدية مالية تعمؿ عمى جذب المكارد : "نؾ اإلسلميكيرل أحد الباحثيف أٌف الب 3".اإلسلمية
النقدية مف أفراد المجتمع، كتكظيفيا تكظيفان فٌعاالن يكفيؿ تعظيميا كنمكىا في إطار القكاعد المستقرة 

ىذا كيعٌرؼ المصرؼ 4".لمشريعة اإلسلمية، كبما يخدـ شعكب األٌمة، كيعمؿ عمى تنمية اقتصادياتيا
ـ المنشكر بتاريخ 2002لسنة ( 2)مف قانكف المصارؼ رقـ ( 1)ادة اإلسلمي حسب الم

الدائرة اإلعلمية كبالتعاكف مع / مف منشكرات المجمس التشريعي الفمسطيني  –ـ 06/06/2002
أم شركة مساىمة عامة تيدؼ إلى تجميع المدخرات مف ":بأٌنو 41راـ اهلل، ص  –الدائرة القانكنية 

عتبارييف؛ مف أجؿ استخداميا في أكجو التمكيؿ كاالستثمار لصالح الفرد األشخاص الطبيعييف أك اإل
 " .كالجماعة ًكفقان ألحكاـ الشريعة اإلسلمية

فؽ "كالباحثة ترل أٌف المصرؼ اإلسلمي ىك  مؤسسة مالية مصرفية يزاكؿ أعمالو المصرفية كو
 ".أحكاـ الشريعة اإلسلمية حلليا كحراميا

 
 لمصارف اإلسالميةنشأة ا: المطمب الثاني

 
خلؿ اطلع الباحثة عمى الكيتب ذات الصمة بيذا المكضكع، كجدت الباحثة أٌف مكضكع 
اإلقراض كاالقتراض كاف مكجكدان زمف البعثة المحمدية، فكما نعمىـ جميعان أنو عندما ىاجر الرسكؿ أقاـ 

                                                           
1
 .474ػجل اٌوىاق هؽ١ُ علٞ،  اٌّٖبهف اإلٍال١ِخ ث١ٓ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك، ٓ  ا١ٌٙزٟ،  

2
 .546ثؾٛس ٚفزبٜٚ ٚؽٍٛي، ٓ : اٌيؽ١ٍٟ، ٚ٘جٗ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبٕوح  

3
 66حٿټٴَحًُ، حٿنٸٌى ًحٿڄٜخٍٱ ٳِ حٿن٨خځ حإلٓالڃِ، ٙ   

4
 .47اٌق١ٚوٞ، َ،  اٌجٕٛن اإلٍال١ِخ ، ٓ   
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الكدائع التي كانت   ، بمكة ثلث لياؿ كأياميا، حٌتى أٌدل عف رسكؿ اهلل عمي بف أبي طالب 
 .1عنده لمٌناس، حتى إذا فرغ منيا، لحؽ برسكؿ اهلل 

كم أيضان أٌف الرجؿ كاف يأتي الزبير بف العكاـ كقد ري
: بالماؿ ليستكدعو إياه، فيقكؿ الزبير 2

، إٌني أخشى عميو الٌضٍيعة مىؼه قامت إلى عمر بف  4عتبة بنتقالكا إف ىند ك  3.ال، كلكف ىك سى
استقرضتو مف بيت الماؿ أربعة آالؼ تتجر فييا كتضمنيا فأقرضيا فخرجت فييا إلى ف الخطاب

لك :"  فقاؿ ليا عمر (الخسارة) فمما أتت المدينة كباعت شكت الكضيعة،بلد كمب فاشترت كباعت 
 5"كلكنو ماؿ المسمميف ،كاف مالي لتركتو لؾ

ي ساعدت في نمك التجارة اإلسلمية فظيكر اإلسلـ في بيئة تجارية، كاف مف أىـٌ العكامؿ الت
ـٌ إنشاء بيكتات مالية، كتككيف شركات مالية لمصيرفة، كقبكؿ كدائع مف  كازدىارىا، كتبعان لذلؾ فقد ت

                                                           
1
، 46965، ػ 9/446أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ، إٌَٓ اٌىجوٜ، وزبة اٌٛك٠ؼخ، ثبة ِب عبء فٟ اٌزوغ١ت فٟ أكاء األِبٔبد،  اٌج١ٙمٟ، أثٛ ثىو  

إٍبكٖ َؽَٓ وّب عبء فٟ  األٌجبٟٔ، ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ، اهٚاء اٌغ١ًٍ فٟ . َ 4996 -٘ـ  4446، 4ِىزت كاه اٌفىو ٌٍطجؼخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ٛ 

 .َ 4979 -٘ـ  4399كِْك،  –، اٌّىزت اإلٍالِٟ، ث١وٚد 4، ٛ 5/384ٌَج١ً، اّواف ِؾّل ى١٘و اٌْب٠ِٚ، رقو٠ظ أؽبك٠ش ِٕبه ا

2
حٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ رن هٌّڀي رن أٓي رن ٫زي حٿ٬ُِ رن ٷِٜ رن ٻالد حٿٸَِٗ حألٓيُ أرٌ ٫زي حهلل كٌحٍُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو :٘ٛ  

ًأكي حٿ٬َ٘س حٿڄ٘يٌى ٿيڂ رخٿـنش ًأكي حٿٔظش أٛلخد حٿٌٍٍ٘ ٻخنض أڃو طټنْو أرخ حٿ٤خىَ رټنْش ًٓڀڂ ًحرن ٫ڄظو أڃو ٛٴْش رنض ٫زي حٿڄ٤ڀذ 

٫ن ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ ، ًأهْيخ حٿِرَْ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ًحٻظنَ ىٌ رخرنو ٫زي حهلل ٳٰڀزض ٫ڀْو ًأٓڀڂ ًٿو حػنظخ ٫َ٘س ٓنش ًٷْپ ػڄخڅ ٓنْن

ًىِ حٿڄٌٷ٬ش  –أًَٛ حٿِرَْ اٿَ حرنو ٫زي حهلل ٛزْلش حٿـڄپ ، ًٷي ٍّخ ًكٌحٍُ حٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ حهلل ٫نو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿټپ نزِ كٌح

ًٻخڅ حٿِرَْ أًٽ ڃن ٓپ ْٓٴخ ، ڀْو ًٓڀڂ كظَ حنظيَ ًٿٺ اٿَ ٳَؿوٳٸخٽ ڃخ ڃنِ ٠٫ٌ اال ٷي ؿَف ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ -حٿظِ ٷظپ ريخ 

ڄخ ٻخنٌح ڃ٪ حٿنزِ رڄټش ًٷ٪ حٿوزَ أڅ حٿنزِ ٷي أهٌه حٿټٴخٍ ٳؤٷزپ حٿِرَْ ّ٘ٶ حٿنخّ رْٔٴو ًحٿنزِ ٳِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻخڅ ٓزذ ًٿٺ أڅ حٿڄٔڀڄْن ٿ

طڄِْْ حٿٜلخرش، حإلٛخرش ٳِ  :ٌٌظر. هزَص أنٺ أهٌص ٳٜڀَ ٫ڀْو حٿنزِ ًى٫خ ٿو ًٿْٔٴوُأ :ڃخٿٺ ّخ ُرَْ ٷخٽ :رؤ٫ڀَ ڃټش ٳٸخٽ ٿو

 296-2/295ُأٓي حٿٰخرش ، . 2/553،557

3
 . 3/84ن ٬ٓي، حٿ٤زٸخص حٿټزٍَ، حر: ّن٨َ  

حٿظن٨ْڄخص )ًٷي ٯخٿَ ر٬ٞ حٿټّظخد ٳِ طٴَْٔىڂ ٳِ أّڅ أًٽ رنٺ ٫َُٱ ىٌ رنٺ حٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ، ٳخٿيٻظٌٍ ٛخٿق أكڄي حٿ٬ڀِ ّٸٌٽ ٳِ ٻظخرو  

ٳِ رالى ڃوظڀٴش، ًٻپ ًٻخڅ ٿز٬ٞ حٿزنٌٹ حٿوخٛش ٳ٩ًَ (:"695-694: حإلؿظڄخ٫ْش ًحالٷظٜخىّش ٳِ حٿزَٜس ٳِ حٿٸَڅ حألًٽ حٿيـَُ، ٙ

ٿٌحكي، ٳ٩َ ڃنيخ ُّّټٌڅ رنټًخ ڃلڀًْخ ٗزو ڃٔظٸپ، ٯَْ أنيڂ ٯَْ ڃَطز٤ْن ڃ٪ ر٠٬يڂ، ًحٿَحر٤ش حٿظِ طَر٢ حٿٴ٩ًَ حٿڄنظَ٘س ٳِ ٫يس رالى ٿڀزنٺ ح

حٿوخٛش ًحص حٿٴ٩ًَ حٿڄظ٬يىس، ًٿيّنخ اٗخٍس اٿَ أكي ىٌه حٿزنٌٹ . ىِ أٷٌٍ ڃن حٿَحر٤ش حٿظِ طَر٢ رنٌٹ حٿزڀيس حٿٌحكيس حٿظِ ّڄظڀټيخ ٍؿپ ًحكي

ڃْنخء )ًٿٺ ىٌ رنٺ حٿِرَْ حٿٌُ ٻخڅ ڃَٻِه ٳِ حٿڄيّنش، ًٿو ٳ٩ًَ ٳِ حالٓټنيٍّش، ًحٿټٌٳش، ًحٿزَٜس كْغ ٻخڅ ڃَٻِه ٳِ ىٌه حٿڄْنش حٿټاّلء 

ًٿٺ، ٫ًني ًٷٌٱ حٿزخكؼش ٫ڀَ ًٷي أٗخٍ حٿټخطذ اٿَ ٣زٸخص حرن ٬ٓي ٳِ ." ٧ًّپ ڃَٻًِح ٿڀظـخٍس حٿزلَّش كظَ حٿٸَڅ حٿَحر٪ حٿيـَُ( حٿزَٜس

ٻخڅ ٿڀِرَْ رڄَٜ ه٢ٌ٤، :" ىٌ 84: كٸْٸش ىٌح حٿنٚ، ًؿيص حٿزخكؼش أّڅ حٿّنٚ حٿلَٳِ ٿڄخ ؿخء ٳِ حٿ٤زٸخص حٿټزٍَ إلرن ٬ٓي ٙ

پ ٿڀنٚ ڃخ ال ًحٿلٸْٸش اّڅ ىٌح طلڄْ". ًرخالٓټنيٍّش ه٢ٌ٤، ًرخٿټٌٳش ه٢ٌ٤، ًرخٿزَٜس ىًٍ، ًٻخنض ٿو ٯاّلص َطٸُيځ ٫ڀْو ڃن أ٫َحٝ حٿڄيّنش

٫يځ طلڄْپ حٿٌٷخث٪ ڃخ ال طلظڄپ، ٿٌح ٳبننخ (:"44ط٤ٌَّ حأل٫ڄخٽ حٿڄَٜٳْش، ٙ )ّلظڄپ ٻڄخ ٷخٽ حٿيٻظٌٍ ٓخڃِ كٔن أكڄي كڄٌى ٳِ ٻظخرو 

ٌّحځ  ". نوخٿٲ حٿيٻظٌٍ حٿ٬ڀِ ٳْڄخ ًىذ اٿْو كٌٽ ًؿٌى حٿزنٺ حٿوخٙ ٿڀِرَْ رن حٿ٬

4
ػجل ِٕبف اٌمو١ّخ اٌٙب١ّّخ اِوأح أثٟ ٍف١بْ ثٓ ؽوة ٟٚ٘ أَ ِؼب٠ٚخ أٍٍّذ فٟ اٌفزؼ ثؼل ٕ٘ل ثٕذ ػزجخ ثٓ هث١ؼخ اثٓ ػجل ٌّّ ثٓ : ٟ٘  

فخ ٚهأٞ اٍالَ ىٚعٙب أثٟ ٍف١بْ ٚألو٘ب هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ػٍٝ ٔىبؽٙب وبْ ث١ّٕٙب فٟ اإلٍالَ ١ٌٍخ ٚاؽلح ٚوبٔذ اِوأح ٌٙب ٔفٌ ٚأٔ

ؾٓ ثٕبد ٛبهق ّْٟٔ ػٍٝ إٌّبهق اْ رمجٍٛا ٔؼبٔك أٚ رلثوٚا ٔفبهق فواق غ١و ٚاِك صُ اْ ٕ٘لا ٚػمً ّٚٙلد أؽلا وبفوح ٟٚ٘ اٌمبئٍخ ٠ِٛئن ٔ

ٌؾوح أٍٍّذ ٠َٛ اٌفزؼ ٚؽَٓ اٍالِٙب فٍّب ثب٠غ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ إٌَبء ٚفٟ اٌج١ؼخ ٚال ٠َولٓ ٚال ٠ي١ٔٓ لبٌذ ٕ٘ل ًٚ٘ رئٟ ا

 ( 7/315أٍُل اٌغبثخ، . ) ث١ٕبُ٘ ٕغبها ٚلزٍزُٙ وجبهاٚرَوق فٍّب لبي ٚال ٠مزٍٓ أٚالك٘ٓ لبٌذ ه

5
 .577-6/576، (ربه٠ـ اٌطجوٞ)اٌطجوٞ، ِؾّل ثٓ عو٠و، ربه٠ـ األُِ ٚاٌٍّٛن   
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كالصككؾ، كتككيف نقابات التجار، التي تقكـ بمراقبة  1التجار، كتحكيؿ النقكد بطريؽ السفاتج
؛ لذا فقد رٌجح 2لتي تحدث خلؿ عمميات البيع كالشراءالمعاملت التجارية، كحٌؿ المشاكؿ التجارية ا

المستشًرؽ ماسينيكف أٌف أصؿ نظاـ المصارؼ في أكركبا إٌنما يرجع إلى المسمميف؛ فقد كاف لمتجار 
ككلء، أك عملء في أىـ المدف التجارية، يكتبكف إلييـ بحاؿ السكؽ في األقاليـ التي يككنكف فييا، 

أكلئؾ التجار لمصيارفة صكككان بديكنيـ بدالن مف أف يدفعكا إلييـ نقدان؛ إذ كيقرضكنيـ الماؿ، فيكتب 
كاف التجار نادران ما يدفعكف المبالغ نقدان، كشاعت طريقة ىذه الصككؾ في البصرة، ككاف يكقع عمى 

ـٌ تيختـ بالشمع أك بنكع مف الطيف يثبت عمى  -أك كثيقة الدفع أك الٌديف–الصؾ  شاىداف فأكثر، ث
ككثيران ما كاف التجار يمجؤكف إلى تصفية الديكف بطريقة التحكيؿ مف شخص إلى آخر في .نفسو الصؾ

كم أٌنو في القرف الخامس اليجرم . 3"المدينة نفسيا أك بيف مدينتيف مختمفتيف كاف ينصب السكؽ فقد ري
، ففي الصباح يجرم التبادؿ في أسكاؽ خزاعو، كفي الظ ير في في البصرة في ثلث جيات كؿ يـك

كؿ مف معو ماؿ ييعطيو : كالعمؿ في السكؽ ىكذا. سكؽ عثماف، كفي المغرب في سكؽ القداحيف
ـٌ يشترم كؿ ما يمزمو، كيحكؿ الثمف عمى الصٌراؼ، فل يستخدـ المشترم  لمصٌراؼ كيأخذ منو صكان، ث

 4.شيئا غير صؾ الصٌراؼ طالما ييقيـ بالمدينة

كا في ظؿ نظاـ اقتصادم نقي ال تشكبو الشكائب فقد عرفكا مٌما تقٌدـ نرل أٌف المسمميف قد عاش
الميعاملت المالية كمارسكىا كما رأينا؛ كىذا إف دٌؿ عمى شيء فإٌنما يٌدؿ عمى أف النظاـ االقتصادم 

                                                           
1
ّٔٴظـش"ڃٴَىىخ    َّرش، أٛڀيخ " حٿ ٍٷ٬ش : ًىِ حٿِ٘ء حٿڄلټڂ، ًُطـڄ٪ ٫ڀَ ٓٴخطؾ، ًط٬نِ ٳِ حال٤ٛالف حٿٴٸيِ" ُْٓٴظو"ًىِ ٻڀڄش ٳخٍْٓش ڃ٬

ًٷي ٓڄْض ىٌه حٿڄ٬خڃڀش . د أً ٛٺ ّټظزو حٿ٘وٚ ٿنخثزو أً ڃيِّنو ٳِ رڀي آهَ ُّڀِڃو ٳْو ريٳ٪ ڃزڀٮ ڃن حٿڄخٽ ٿ٘وٚ أٷَٟو ڃؼڀوأً ٻظخ

 494نِّو كّڄخى، ڃ٬ـڂ حٿڄ٤ٜڀلخص حالٷظٜخىّش ٳِ ٿٰش حٿٴٸيخء، ٙ . ٓٴظـش ٿڄخ ٳْيخ ڃن اكټخځ حألڃَ ًطٌػْٸو ًطـّنذ حٿ٬نخء ًحٿو٤َ

2
 . 4/636لنخًُ، ځ، ىٍحٓخص ٳِ حٿل٠خٍس حإلٓالڃْش ، حٿن٨ڂ حإلٓالڃْش ،، ٛزَس،٩، حٿ: ّن٨َ  

3
ُّلټَ أّڅ "": ظهر اإلسالم"ٳِ ٻظخرو  أحوذ أهٍيًٳِ ىٌح حٿڄ٬نَ ٻظذ . 397: حٿٜخٿق، ٛزلِ، حٿن٨ڂ حإلٓالڃْش ن٘ؤطيخ ًط٤ٌٍىخ، ٙ  

ًٷٜي حٿٴَؿش ًأاّل ٬َُّٱ؛  ،َْٰٛ ڃلو، ًرْن ّيّو ٫زي ٿوٓو ًرْيه ٍْٓٲ حٿيًٿش ٿّڄخ ًٍى اٿَ رٰيحى ًٷض طًٌُڅ، حؿظخُ ًىٌ ٍحٻذ ٳَ
ٳخؿظخُ ر٘خ٩ٍ ىحٍ حٿَٷْٶ ٫ڀَ ىًٍ هخٷخڅ ًٳْيخ ٳظْخڅ، ٳيهپ ًٓڄ٪ ًَٗد ڃ٬يڂ ًىڂ ال ٬َّٳٌنو ًهيڃٌه، ػّڂ حٓظي٫َ ٫ني هًَؿو حٿيًحس 

ٍُٷ٬ش ًطَٻيخ ٳْيخ، ػّڂ حنَٜٱ؛ ٳٴظلٌح حٿيًحس ٳبًح ٳِ حٿَٷ٬ش أٿٲ ىّنخٍ ٫ڀَ ر٬ٞ حٿْٜخٍٱ، ٳظ٬ـزٌح، ًكڄڀٌح حٿَٷ٬ش ًىڂ ٨ّنٌنيخ  ٳټظذ 
 ".ًٿٺ ْٓٲ حٿيًٿش رن كڄيحڅ: ، ٳٔؤٿٌه ٫ن حٿَؿپ، ٳٸخٽ(ًىٌح ىٌ ن٨خځ حٿلٌحالص)ٓخًؿش، ٳؤ٤٫خىڂ حٿَْٜٳِ حٿينخنَْ ٳِ حٿلخٽ ًحٿٌٷض 

 ."ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ٳِ ىٌح ىٿْپ ٫ڀَ حٓظ٬ڄخٽ حٿٜٺ أً حٿْ٘ٺ: ًٷي ٫ّڀٶ حٿيٻظٌٍ أكڄي أڃْن رٸٌٿو"  448-4/447: ّن٨َ

4
      446: ٍكڀش نخَٛ هًَٔ اٿَ ٿزنخڅ ًٳڀ٤ْٔن ًڃَٜ ًحٿـَِّس حٿ٬َرْش ٳِ حٿٸَڅ حٿوخڃْ حٿيـَُ، ٙ –هًَٔ، نخَٛ، ٓٴَ نخڃو   

كْنڄخ ٻنض ٳِ أٌٓحڅ، ٻخڅ ٿِ ٛيّٶ ًىٌ أرٌ ٫زي حهلل : كْغ ّٸٌٽ نخَٛ هًَٔ 464-449: ًّڄټن ڃَحؿ٬ش ڃخ ؿخء ٳِ نٴْ حٿټظخد ٙ) 

أ٢٫ نخًَٛح ڃخ َّّي، ًىٌ ٤٬ُّْٺ ٛټًخ : ٳڀْؾ، ٳڀّڄخ ًىزض ڃن ىنخٹ اٿَ ٫ٌْحد ٻظذ، ڃن اهالٛو ٿِ، ٿٌٻْڀو ريخ ٻظخرًخ ّٸٌٽ ٳْو ڃلڄي رن

ُّ أْٗخء ٻؼَْس، : ٳڀّڄخ رٸْض ريخ ػالػش أٗيَ، ًأنٴٸض ڃخ ڃ٬ِ، ح٤ٍَٟص أڅ ُأ٤٫ِ ىٌه حٿٌٍٷش ٿڀٌٻْپ ٳؤٻَڃنِ، ًٷخٽ. ٿڀلٔخد اّڅ ٿو ًحهلل ٿي

ُٛن٪ ىٌح حٿَؿپ . ٤٬ْٺ ڃخ طَّي ًأ٤٫نِ ٛټًخ روًاّنِ ُڃ حٿٌُ أ٧يَ ٻپ ىٌه حٿ٤ْزش رَْٰ ٓخرٸش ڃّنِ اٿْو، ( ڃلڄي حرن ٳڀْؾ)ٳظ٬ـزض ڃن ُكٔن 

ًٿٌ ُٻنض ٍؿاًل ىنْجًخ ًحٓظلڀڀض ٿنٴِٔ أڅ آهٌ ألهٌص ريٌه حٿٌٍٷش أْٗخء ٻؼَْس، ًٷي أهٌص ڃنو ڃخثش ڃن حٿيٷْٶ، ًىٌ ڃٸيحٍ ٻزَْ ىنخٹ 

أ٢٫ نخًَٛح ٻپ ڃخ َّّي ڃيڄخ : ًخ رو أٍٓڀو اٿَ أٌٓحڅ، ًٷزپ ٍكْڀِ ڃن ٫ٌْحد، ًٍى ه٤خد ڃن ڃلڄي حرن ٳڀْؾ ٿٌٻْڀو ّٸٌٽ ٳْوًأ٤٫ْظو ّٛټ

ًىٌح ّيٽ ٫ڀَ أنيڂ ٻخنٌح ٬َّٳٌڅ ن٨خځ حٿلٌحٿش  –حنظيَ . طټن ٷْڄظو ڃڄخ ٿِ ٫نيٹ، ًاًح أٍحى ٳؤ٤٫و ڃن ڃخٿٺ، ًأنخ أ٤٫ْٺ ٫ًٌٟخ ٫نو

  -ًحالٷظَحٝ 
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كاف مكجكدان في كيتب الفقو القديمة، كلكف ضمف فقو المعلملت، أٌما مصطمح االقتصاد الحديث فيك 
 . نا في المبحث األكؿحديث جدان كما رأي

الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في "ككما قاؿ العلٌمة ابف القيـ فإٌف 
المعاش كالمعادف كىي عدؿ كميا، كرحمة كميا، كمصالح كميا، كحكمة كميا، فكؿ مسألة خرجت عف 

الحكمة إلى العبث،  العدؿ إلى الجكر، كعف الرحمة إلى ضدىا، كعف المصمحة إلى المفسدة، كعف
 1".فميست مف الشريعة

إٌنو عمى الرغـ مف أٌف الربا قد حرمتو الشرائع القديمة، كنادل بو أنصار الحركة اإلصلحية 
في العالـ؛ إاٌل أٌف زحؼ المصارؼ كالشركات األكركبية عمى الشعكب األكركبية في القرنيف الخامس 

ذٌلت رؤكسيـ كنفكسيـ، بالضبط كما فعمت المصارؼ عشر كالسادس عشر، أفقدتيـ كرامة أكطانيـ، ك 
كالشركات األجنبية بالشعكب اإلسلمية، فيذه المصارؼ كالشركات ىي التي ميدت لإلمتيازات 
األجنبية سيبميا، كىي التي نصبت شباؾ الديكف لتكسيع الغزك كاالحتلؿ، باسـ المحافظة عمى الحقكؽ 

لترؾ المسمميف نظاميـ االقتصادم إلى النظاـ الغربي في  ؛ ككانت النتيجة الحتمية2كضماف سدادىا
الرأسمالية، كالنظاـ االشتراكي التعاكني في المادية الماركسية، كأكميـ الربا مف كؿ جانب، أف زحؼ 
عمييـ الفقر، كالجكع، كالحرماف، كصٌب عمييـ البلء بلء الخيانة، كفقداف الشعكر بالمسؤكلية، كضياع 

 3.أك الكاجب، كصارت حياتيـ جحيمان ال ييطاؽااللتزاـ بالحؽ 

لذلؾ كانت ىناؾ أصكات كثيرة تعمك لتحكيؿ المؤسسات االقتصادية الربكية إلى مؤسسات  
 .إسلمية في الشكؿ كالمضمكف، كتدعك إلى رفض الكاقع المنقكؿ مف الغرب كالعكدة لمبدائؿ اإلسلمية

ناطؽ الريفية في الباكستاف، مإحدل الكانت في  ،نشاء مصرؼ إسلميإلإٌف أكؿ محاكلة 
مصرؼ تعاكني في كراتشي، ككاف يستقبؿ الكدائع مف ذكم اليسار  ـ1965حزيراف  في حيث تأسس

مف مالكي األراضي، ليقدميا بدكره إلى الفقراء مف المزارعيف، لمنيكض بمستكاىـ المعيشي كتحسيف 
أم عائد عمى كدائعيـ، كما أٌف القركض نشاطيـ االقتصادم، دكف أف يتقاضى أصحاب ىذه الكدائع 

المقدمة إلى ىؤالء المزارعيف كانت دكف عائد أيضان، كىذا المصرؼ كاف يتقاضى أيجكران رمزية تيغطي 
ـٌ إغلقو . تكاليفو اإلدارية فقط، كبسبب سكء اإلدارة، كفقداف اإلشراؼ الرسمي، لـ ييكتب لو النجاح، كت

ـٌ اعتمادىا في أكثر مف دراسة كانت في الريؼ كلعٌؿ التجربة األكلى لممصرؼ اإل سلمي التي ت
                                                           

1
 4/337ځ حٿڄٌٷ٬ْن، ا٫ال  

2
 464اٌؼمبك، ػجبً ِؾّٛك، ؽمبئك اإلٍالَ ٚأثب١ًٛ فِٖٛٗ، ٓ : ٠ٕظو  

3
 .474هٴخؿِ، ڃلڄي ٫زي حٿڄن٬ڂ، حالٷظٜخى حإلٓالڃِ، ٙ   
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ـ في ميت غمر في دلتا النيؿ مصارؼ ادخار ريفية، كىذه 1963المصرم، حيث تأسست عاـ 
كىاتاف .ـ 1967التجربة، التي عيٌدت ناجحة عمكمان، كصمت إلى نيايتيا ألسباب سياسية في عاـ 

بنؾ "ـ تأسس  1971جز النفسي لمتمكيؿ اإلسلمي، ففي عاـ التجربتاف صميحتا ىدفان لمتغمب عمى الحا
ـٌ "ناصر اإلجتماعي ، كىك أكؿ مصرؼ يقكـ بممارسة النشاطات المصرفية عمى غير أساس الربا، ث

ـ، كسيرعاف ما تبعتو 1975تأسس في ديبي أكؿ مصرؼ إسلمي في اليكـ الثاني عشر مف آذار عاـ 
صؿ عدد البنكؾ كالمؤسسات المالية اإلسلمية إلى أكثر ـ ك 1999مصارؼ أخرل، كفي نياية عاـ 

مف مئتي مؤسسة كمصرؼ إسلمي، مكزعة في القارات الخمس، كليا شبكة فركع تزيد عف خمسة 
 1.آالؼ فرع، ككصؿ حجـ االستثمارات التي تيديرىا إلى أكثر مف مئة مميار دكالر

ف أف تتـ بيف فئات بعينيا منعزلة عف إٌف العلقات االقتصادية عامة كالمالية خاصة، ال يمك"
فالمصالح المادية الكامنة كراء ىذه العلقات متشابكة مترابطة، كالمنافع متبادلة، . باقي المجتمعات

 2"كليست الشعكب اإلسلمية استثناء في ىذا المجاؿ

 :كأخيران يمكف إجماؿ األىداؼ مف إنشاء المصارؼ اإلسلمية بما يمي

في المجاؿ االقتصادم كالمعاملت، كتحرير المجتمعات  كجييات اهلل االلتزاـ بتطبيؽ ت .1
 .اإلسلمية مف المحظكرات الشرعية

 .تطبيؽ نظاـ مصرفي جديد يختمؼ عف غيره مف النظـ المصرفية الربكية .2
 .تجميع أمكاؿ المسمميف كتكظيفيا في نطاؽ الشريعة اإلسلمية .3
 .اإلسلمي الصحيح تحقيؽ عدالة التكزيع، ككضع الماؿ في المسار .4
العمؿ عمى تحرير العالـ اإلسلمي مف بقايا التبعية كالخضكع للقتصاد االستعمارم  .5

 3.الرأسمالي

 
 البدائل المصرفية الشرعية: المطمب الثالث

                                                           
1
؛ 547-546؛ حٿِكْڀِ، حٿڄ٬خڃالص حٿڄخٿْش حٿڄ٬خَٛس، ٙ 364ٗخرَح، ڃلڄي ٫ڄَ، ڃٔظٸزپ ٫ڀڂ حالٷظٜخى ڃن ڃن٨ٌٍ آالڃِ، ٙ : ّن٨َ  

 477-476يْظِ، حٿڄٜخٍٱ حإلٓالڃْش رْن حٿظ٤زْٶ ًحٿن٨َّش، ٙ حٿ

2
، ٙ 4984/4985، 44ؿڄخٽ حٿيّن ٤٫ْش، ڃ٨خىَ حٿظ٬خًڅ رْن حٿزنٌٹ حإلٓالڃْش ٳِ أًٍرخ ًحٿزنٌٹ حٿَٰرْش، ڃـڀش حٿڄٔڀڂ حٿڄ٬خَٛ، ٫يى   

79-84  

3
 447-446خ ٌٕظبَ الزٖبكٞ اٍالِٟ ِزىبًِ، ٓ ٔؼّبْ، فىوٞ أؽّل،  إٌظو٠خ االلزٖبك٠خ فٟ اإلٍالَ ِغ فطخ ػًّ رطج١م١   
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إٌف الدعامة األساسية التي تقكـ عمييا المصارؼ اإلسلمية، ىي تقديـ الخدمات المصرفية ًكفؽ منيج 
في كظائفيا ( التقميدية)تتكافؽ مع المصارؼ ( اإلسلمية)لذلؾ نجد أٌف المصارؼ  الشريعة الغٌراء،

 :األساسية المتمثمة في
 قبكؿ الكدائع .4

 تمكيؿ االستثمارات .6

 تقديـ الخدمات المصرفية .3

 

كلكف فمسفة المصارؼ اإلسلمية تقكـ عمى تأدية ىذه الكظائؼ دكف استخداـ الفائدة كعامؿ 
كبذلؾ نجد أٌف الميزة األساسية التي تتميز بيا . ليا بحصة مف الربحتعكيض لمعملء، كاستبدا

أٌنيا تتكٌخى أف ال تتعامؿ بالفائدة المصرفية في معاملتيا كافة ( التقميدية)عف ( اإلسلمية)المصارؼ 
ا يىقيكـي الَّذً  قاؿ1.أخذان كعطاءان  – بىا الى يىقيكميكفى ًإالَّ كىمى بَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمفى اٍلمىسِّ الًَّذيفى يىٍأكيميكفى الرِّ م يىتىخى

اءهي مىكٍ  بىا فىمىف جى ـى الرِّ رَّ ؿَّ الٌموي اٍلبىٍيعى كىحى بىا كىأىحى ـٍ قىاليكٍا ًإنَّمىا اٍلبىٍيعي ًمٍثؿي الرِّ بًِّو فىانتىيىىى فىمىوي مىا ذىًلؾى ًبأىنَّيي ًعظىةه مِّف رَّ
ادى  مىٍف عى مىؼى كىأىٍمريهي ًإلىى الٌمًو كى اًلديكفى  سى ـٍ ًفييىا خى ابي النَّاًر ىي ييٍرًبي  فىأيٍكلىػًئؾى أىٍصحى بىا كى ؽي الٌموي اٍلرِّ يىٍمحى

دىقىاًت كىالٌموي الى ييًحبُّ كيؿَّ كىفَّارو أىًثيـو  اًت كىأىقىاميكٍا الصَّلىةى كىآتىكيٍا الزَّكىاةى الصَّ اًلحى ًمميكٍا الصَّ ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكٍا كىعى
ـٍ أى  نيكفى لىيي ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًِّي ـٍ ًعندى رى كٍا مىا بىًقيى ًمفى  ٍجريىي ذىري يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا اتَّقيكٍا الٌموى كى

بىا ًإف كينتـي مٍُّؤًمًنيفى  ٍربو مِّفى الٌمًو كىرىسيكًلًو كىا ً  الرِّ ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكٍا ًبحى ـٍ الى فىًإف لَّ ؤيكسي أىٍمكىاًلكي ـٍ ري ف تيٍبتيـٍ فىمىكي
كالحقيقة أٌف مكضكع الربا قد أيشًبعى بحثان فقييان كاقتصاديان، كالتحريـ قطعي، .  2تىٍظًمميكفى كىالى تيٍظمىميكفى 

كع الٌناس، كيرسخ في أذىانيـ في القركف  كلكف عمـ االقتصاد البكرجكازم قد ألقى كما يزاؿ ييمقي في رى
ضية أٌف تحريـ الربا شيء يتعمؽ بالعكاطؼ أكثر مما يتعمؽ بالحقيقة، كأف ليس إقراض شخص الما

غيره شيئان مف الماؿ دكنما شيء مف الربا إاٌل سماحة خمقية، قد شٌط الديف كجاكز حد الفطرة؛ إذ طالب 
كأمر نافع ال مندكحة بيا الٌناس بمثؿ ىذه الشٌدة كالتأكيد، كأٌف الربا شيء معقكؿ مف الناحية المنطقية، 

عنو لإلنسانية، كأنو ال يقبؿ أم اعتراض مف الناحية االقتصادية، كقد أنسى اإلنسانية كؿ تفسير ممكف 
 3".المنفعة االقتصادية"ك" الربح المالي"إاٌل تفسير كاحد كىك " المنفعة"ك" الربح"لكممتي 

ف عمى الخير، كيزرع األحقاد في كالربا يؤدم إلى قطع ما بيف الٌناس مف أكاصر األخكة كالتعاك 
نفكس أفراد المجتمع، كىك ينطكم عمى استغلؿ اإلنساف ألخيو االنساف استغلالن تأباه األخلؽ كقكاعد 

                                                           
1
حٿزنٌٹ حإلٓالڃْش . 87ْٗوٌڅ، ڃلڄي، حٿڄٜخٍٱ حإلٓالڃْش، ىٍحٓش ٳِ طٸٌّڂ حٿڄ٫ًَْ٘ش حٿيّنْش ًحٿيًٍ حالٷظٜخىُ ًحٿْٔخِٓ، ٙ : ّن٨َ  

 44أٌٛٿيخ حإلىحٍّش ًحٿڄلخٓزْش، ٙ 

2
 679-6/675: ٍٛهح اٌجموح  

3
 . 36، 6ٿَرخ، ٙ ٙ حٿڄٌىًىُ، أرٌ حأل٫ڀَ، ح: ّن٨َ  
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كلٌما كاف ىناؾ تبايف في تقديـ الخدمات المصرفية ما بيف المصارؼ التقميدية . 1السمكؾ المستقيـ
مف تكضيح أساليب االستثمار القائمة في المصارؼ كالمصارؼ اإلسلمية، فل بٌد لنا في عجالة 

ـٌ بحثيا سكاء عمى المستكل الفقيي أك عمى المستكل  اإلسلمية، عممان بأٌف كؿ كاحدة منيا قد ت
القانكني، كلكف لعلقة الدراسة بيذه المصطمحات فل بٌد مف تسميط الضكء عمى ىذه البدائؿ 

 .االستثمارية
  :الميضاربة .4

عقدي شركة في الربح بماؿو مف رجؿ : كىك السير في األرض، كفي الشرع ربميفاعمة مف الض
كىي إيداع أكالن، كتككيؿ عند عممو، كشركة إف ربح، كغصبه إف خالؼ، . كعمؿو مف آخر

 2.كبضاعة إف شرط كؿ الربح لممالؾ، كقرضه إف شرط لممضارب

أرباب رأس الماؿ، كبيف أىؿ كصكرتيا الحديثة في المصارؼ اإلسلمية، أٌنيا عقد اشتراؾ بيف 
 .الخبرة في االستثمار، فيقدـ رٌب الماؿ مالو، كيقكـ المضارب باالستثمار

 : الميرابحة .6

كىي مف أنكاع البيكع في الفقو اإلسلمي، كتيعرؼ باسـ بيكع األمانات، كىي التي يحدد فييا 
البيع بزيادة عمى : لغةن  ، كىي تعني3سعر الشراء تبعان لتكمفة السمعة أك ثمف شراء البائع ليا

أف ييعٌرؼ صاحب السمعة المشترم بكـ :"كفي االصطلح الفقيي فيي تعني. 4الثمف األكؿ
ٌما عمى التفصيؿ  5"اشتراىا كيأخذ منو ربحان إٌما عمى الجممة؛ كا 

 : الٌسمـ .3

اسـ لعقد يكجب الممؾ في الثمف عاجلن كفي : كفي الشرع. كىك في المغة التقديـ كالتسميـ
مسممان إليو، : مثمف آجلن، فالمبيع يسٌمى مٍسممان فيو، كالثمف رأس الماؿ، كالبائع يسٌمىال

باحتو فيو  6.رٌب الٌسمـ: كالمشترم كالسمـ جائز شرعان؛ ألٌف عقد الٌسمـ مما تدعك إليو الحاجة، كا 
 7.رفع لمحرج عف الناس، كىك ميـ لمٌناس كخاصة المزارعيف منيـ

 : الميزارعة .4

                                                           
1
بي، غو٠ت،    ّّ  486اٌّٖبهف ٚاألػّبي اٌّٖوف١خ، ٓ اٌغ

2
 344حٿـَؿخنِ، ٫ڀِ رن ڃلڄي حٿَّ٘ٲ، حٿظ٬َّٴخص، ٙ   

3
 73حٍْٗي، ڃلڄٌى، حٿ٘خڃپ ٳِ ڃ٬خڃالص ٫ًڄڀْخص حٿڄٜخٍٱ حإلٓالڃْش، ٙ   

4
 694، ٙ . ّ.حٿـَؿخنِ، ځ  

5
ُِّ، ڃلڄي رن أكڄي، ٷٌحنْن حألكټخځ حٿ    .ځ 4968، ىحٍ حٿ٬ڀڂ ٿڀڄالّْن، رًَْص، ٫َ٘689ْش ًڃٔخثپ حٿٴ٩ًَ حٿٴٸيْش، ٙ حرن ؿ

6
 496، ٙ . ّ.حٿـَؿخنِ، ځ  

7
 446ّ، ٙ .حٍْٗي، ځ  
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فاعمة مف الزرع، كىي أف يتعاقد مالؾ األرض مع غيره ليقكـ بزراعة األرض عمى كزف مي 
  1.كتعيد الزرع، كيككف الخارج بينيما حسب االتفاؽ، كالبذر عمى المالؾ

 : الميساقاة .5

كىي مأخكذة مف الٌسقي، كذلؾ أف يقكـ شخصه عمى سقي النخيؿ كالكـر كمصمحتيما، كيككف 
 3.دىفع الشجر إلى مىف ييصمحو بجزء مف ثمره: الكا ىيكق. 2لو مف ريع ذلؾ جزءه معمـك

كىي نكع شركة عمى أف تككف أشجار مف طرؼ ككتعيد ليا مف طرؼ آخر، كيقسـ ما يحصؿ 
 4.مف الثمر بينيما

 : االستصناع .6

طمب عمؿ شيء خاص، عمى كجو مخصكص، ماٌدتو مف : كفي االصطلح الفقيي ىك
اصنع لي الشي الفلني باألكصاؼ التالية : صنائعفإذا قاؿ شخص آلخر مف أىؿ ال. الصانع

بكذا درىمان كقىًبؿ الصانع ذلؾ، كاف ذلؾ استصناعان، كقد اختمؼ الفقياء في تكييفو الفقيي فقاؿ 
ىك بيع، : كقاؿ غيرىـ. ىك كعده غير ممـز لمصانع: كقيؿ. ىك مكاعدة كليس ببيع: بعضيـ

 5.مـز لمطرفيفكقيؿ ىك عقد م. لكف لممشترم فيو خيار الرؤية

 : التكٌرؽ .7

ـٌ يبيعياآلخر بثمف معٌجؿ ليحصؿ عمى الكىروؽ  ىك أف يشترم السمعة بثمف مؤٌجؿ أك مقسط، ث
 .ليسٌد بيا حاجتو( النقكد = الدراىـ ) 

كفي االصطلح الفقيي، فل يستعمؿ ىذا . أٍكرىؽى الرجؿ؛ أم صار ذا كىروؽ: كفي المغة
ـٌ يبيعيا لغير البائع "و المصطمح إاٌل الحنابمة، كمرادىـ ب أف يشترم الشخص سمعةن نسيئة، ث

كحكمو عند جميكر الفقياء ىك اإلباحة، ألنو ". بأقٌؿ مما اشتراىا بو، ليحصؿ بذلؾ عمى النقد
 6.بيع لـ يظير فيو قصدي الٌربا كال صكرتو

 
 

 
                                                           

1
 695ٙ : حٿـَؿخنِ، حٿظ٬َّٴخص  

345كّڄخى، نِّو، ڃ٬ـڂ حٿڄ٤ٜڀلخص حالٷظٜخىّش ٳِ ٿٰش حٿٴٸيخء، ٙ  
2
  

3
 697، ٙ .ّ.حٿـَؿخنِ، ځ  

4
 346، ٙ .ّ.كّڄخى، نِّو، ځ  

5
 59ّ، ٙ .نِّو كّڄخى، ځ  

6
 654، 468ّ ، ٙ .ځ كّڄخى، نِّو،  



- 33 - 
 

 الحالية األنظمة االقتصادية العالمية وتعريف األزمة المالية العالمية: المبحث الثالث
 

 :نبذة عامة لمنظم االقتصادية العالمية: المطمب األول

 
لقد نشأت معظـ المذاىب اإلقتصادية نتيجة تغييرات أحدثت اضطرابان في المجتمع البشرم، مما "

يدان  سبٌب االضطراب كالمتاعب لمكثيريف، ككاف يتعارض مع التقاليد، ككانت ىذه المذاىب تمثؿ جي
ية، كمف بعض نكاحييا كانت في غالب األحياف أشبو بصكت يرتفع دفاعان عف ييدؼ إلى غاية اجتماع

كمف خلؿ ىذا المطمب سنكرد نبذة عامة  1."جماعة دينية أك ارستقراطية زراعية آخذه في االضمحلؿ
 .ألىـٌ األنظمة االقتصادية التي حكمت كتحكـ العالـ اليـك

 
الخاصة الرأسمالية المتكلدة عف طرؽ اإلنتاج إف الممكية :" 2يقكؿ ماركس: االشتراكيالنظاـ  .1

الرأسمالية ىي السمب األكؿ لمممكية الخاصة القائـ عمى أساس العمؿ الفردم، كلكف اإلنتاج 
كىذا سمب . الرأسمالي يكلد بقكة القانكف الطبيعي الذم ال يتغير، القكة التي تسمبو أم تنفيو

إلى عكدة الممكية الخاصة كلكنو ييعيدىا عمى  ، ىذا السمب الثاني ال يؤدم"نفي النفي"السمب 
 3".أساس التعاكف كالممكية المشتركة لألرض كأدكات اإلنتاج التي ينتجيا العامؿ بنفسو 

 :فاالقتصاد االشتراكي يقـك عمى قكاعد محددة
 قياـ الثكرة االشتراكية التي يسيطر بيا العٌماؿ عمى الحكـ كشرط أكؿ. 
 إلنتاج كالقضاء عمى كؿ دخؿ سكل أجر العامؿتأميـ الدكلة لكؿ عناصر ا. 
  النشاط االقتصادم عف طريؽ جياز التخطيط، ككؿ العلقات االقتصادية الدكلية تتـ

 4.عف طريؽ الدكلة

كىك نظاـ اقتصادم ذك فمسفة اجتماعية كسياسية يقكـ عمى أساس تنمية : النظاـ الرأسمالي .2
كقد ظير ىذا النظاـ في القرف . في مفيكـ الحريةالممكية الفردية كالمحافظة عمييا، متكسعان 

                                                           
1
 66ٌٓٽ، ؿٌٍؽ، حٿڄٌحىذ حالٷظٜخىّش حٿټزٍَ، طَؿڄش ٍحٗي حٿزَحًُ، ٙ   

2
لبَ ثزؤ١ٌف اٌؼل٠ل ِٓ اٌّئٌفبد اال أْ . ،ِٕٚظّو اعزّبػٟ ٕٚؾفٟ، ١ٍبٍٟ، أٌّب١ًٔب ف١ٍَٛفًبوبْ (. 1883 ِبهً 14اٌٝ  1818 ِب٠ٛ 5)  

، ٠ٚؼزجو ِغ اٌفٍَفخ اٌّبهو١َخٌنٌه ٠ؼزجو ِئٌٍ . ػب١ٌّخ ٚرؼبهٙٙب ِغ ِجلأ اعٛه اٌؼّبي ٘ٛ ِب أوَجٗ ّٙوح ثبٌوأٍّب١ٌخٔظو٠زٗ اٌّزؼٍمخ 

. ثبالّزواو١خ اٌؼ١ٍّخِب ٠لػٝ ا١ٌَٛ  فو٠له٠ه أغٍيّىً ٚللَ ِغ ٕل٠مٗ .ٌٍفىو ا١ٌْٛػٟإٌّظو٠ٓ اٌو١١ٍّٓ األٍب١١ٍٓ  فو٠له٠ه أغٍيٕل٠مٗ 

 ( .ا١ٌْٛػ١خ اٌّؼبٕوح)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83

%D8%B3 

3
 664-6/663ڃخٍٻْ، ٻخٍٽ، ٍأّ حٿڄخٽ، طَؿڄش ٍحٗي حٿزَحًُ،   

4
 63حٿ٬خځ، ٙ ڃلڄي، ٌّٓٲ ٻڄخٽ، ٳٸو حالٷظٜخى   

http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1818
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1883
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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فرانسكا كيزني، كىك الذم أسس المذىب الطبيعي في : السادس عشر في أكركبا، كأشير دعاتو
  1.فرنسا، كآدـ سميث، الذم يمٌقب بأبك االقتصاد كىك مف أشير دعاة المذىب الكلسيكي

 :كأىـٌ دعائمو

 الممكية الخاصة 
 حرية التعاقد 
 اء المشاريع الخاصةحرية إنش 
 حرية االختيار 
 2المنافسة الحرة 

فمحاكلة تطبيؽ األسمكب العممي لـ تيغير مف استعماؿ االقتصاد كأداة لمسياسة، بؿ عمى  
النقيض مف ذلؾ كمما تحٌسف العمـ كاف األسمكب األفضؿ، كىذه المذاىب ما زالت تختمؼ طبقان لمعادات 

جادالت حكؿ السياسات كاألساليب؛ كلكي يككف لممذاىب كالحاجات المتغيرة، كتيستخدـ في الم
االقتصادية معنى ال بٌد أف تككف ذات صمو بنكع ميعيف مف المجتمع، كبمظاىر السمكؾ في ذلؾ 

 3.المجتمع، خلؼ مجرد كسب العيش
 

 (:واقٌع وآراء ) األزمة المالية العالمية الحالية : المطمب الثاني
السريع لألنظمة االقتصادية العالمية بأٌف النظاـ االشتراكي  رأينا مف خلؿ ىذا االستعراض

سيرعاف ما سقط، كأبدل فشمو، كأٌما الٌنظاـ الرأسمالي فيناؾ نداءات بضركرة تدخؿ الدكلة لتنظيـ 
الحريات االقتصادية، كأف تقكـ الدكلة بنفسيا بجمع المشاريع االقتصادية التي يحتاجيا المجتمع، كفي 

لية العالمية الحالية، فل بٌد لنا مف كقفة سريعة كذلؾ ألقلـو إسلمية كغير إسلمية ظؿ األزمة الما
 .كتبت كاستفاضت في ىذا المكضكع، كعٌبرت عٌما يحدث في ىذا العالـ

 
كالتي اعتبرت األسكأ مف نكعيا منذ ففي البداية ال بٌد لنا مف لمحة بسيطة عف ىذه األزمة 

امتدت ، ثـ 2008التي اجتاحت الكاليات المتحدة األمريكية في أيمكؿ  ـ1929سنة  الكساد الكبيرزمف 
كالدكؿ النامية التي ترتبط  الخميجيةكالدكؿ  اآلسيكيةكالدكؿ  األكركبيةإلى دكؿ العالـ لتشمؿ الدكؿ 

                                                           
1
ُّ االٍزفبكح ِٓ اٌواثٜ فٟ ) ِٓ ٍِٛٛػخ ٠ٚىج١ل٠ب     ( 68/45/6444ر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 

2
 63ٷَّٜش، ٙ، ًآهًَڅ، ڃٸيڃش ٳِ ٫ڀڂ حالٷظٜخى، ٙ  

3
 68ٌٓٽ، ؿٌٍؽ، حٿڄٌحىذ حالٷظٜخىّش حٿټزٍَ، ٙ   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1929
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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خلؿ  الكاليات المتحدةالتي انيارت في  البنكؾمباشرة باالقتصاد األمريكي، كقد كصؿ عدد  دىااقتصاب
البالغ  1بنكان، كما تكقع آنذاؾ المزيد مف االنييارات الجديدة بيف البنكؾ األمريكية 19إلى  ـ2008العاـ 
 2.بنكان  8400عددىا 

 
 3دوث األزمةسبب ح 
 

يستمد البنؾ الربكم أىميتو في الحياة االقتصادية مف كىكنو قكة قادرة عمى تجميع رؤكس 
األمكاؿ العاطمة بإغراء الفائدة التي ييعطييا لممكدعيف، كدفعيا إلى مجاؿ االستثمار باسـ قركض لرجاؿ 

  4.األعماؿ كمختمؼ المشاريع التي تحتاج إلى تمكيؿ
ؤسسات المالية األميركية في منح القركض السكنية بصكرة لـ يسبؽ ليا تكسعت الملذا فقد "

كقد قدمت . مف ناحية أخرل( المساكف)مثيؿ مف ناحية، كازدادت نسبة القركض إلى قيمة الممتمكات 
المؤسسات المالية تمؾ القركض لعدد كبير مف المستيمكيف أصحاب الملءة الضعيفة أك الجدارة 

كبالتالي يتعثركف عند حمكؿ  ،أف رغبتيـ كقدرتيـ عمى سداد القركض متدنية ىبمعن االئتمانية الرديئة،
مكاعيد سداد القركض، مما يؤثر عمى كضع المؤسسات المالية التي منحت القركض، كمف ثـ عدـ 

 .قدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا كانييارىا
 

 ،ىي درجة التشابؾ الكبيرة بينياىناؾ خاصية معينة تتميز بيا المؤسسات المالية كالمصرفية ك ك 
بعد استحداث األدكات المالية الجديدة في المجاؿ المالي بصفة عامة كفي مجاؿ التمكيؿ  كخصكصان 

                                                           
نيخٍص ٓظش رنٌٹ ىٌح حٿ٬خځ ٳِ ًالّش ًحٗن٤ن رْنڄخ ٬ّڄپ نلٌ ٍر٪ ىٌه حٿزنٌٹ ًڃئٓٔخص حٿظٌٳَْ ٳْيخ ٣زٸخ ٿ١ًَ٘ ٍٷخرْش ڃ٘يىس طلڄپ ٳٸي ح  1

حٿظِ ٌّؿي ريخ أٻزَ -ڃن حٿزنٌٹ ٳِ ؿٌٍؿْخ % 19ًرخٿڄٸخٍنش، ٳبڅ نلٌ . ٳِ ٣ْخطيخ طييّيح ڃن ٷزپ حٿڄئٓٔش حالطلخىّش ٿڀظؤڃْن ٫ڀَ حٿٌىحث٪

ًطڄؼپ حٿزنٌٹ حٿٔظش حٿظِ أٳڀٔض ٳِ . ط٬ڄپ طلض ىٌه حٿ٨ًَٱ حٿڄ٘يىس- 2008ٿزنٌٹ حٿڄٴڀٔش ڃن رْن حٿٌالّخص حألڃَْٻْش ڃنٌ ريحّش ٫يى ڃن ح

.ًٳِ ًالّش أًٌٍّٰڅ أ٫ڀن رنٺ ًحكي اٳالٓو. ڃن ٫يى حٿڄٜخٍٱ ٳِ ًالّش ًحٗن٤ن% 7نلٌ  2010  

ڃڀْخٍحص ىًالٍ رْنڄخ ًٛپ ٫يى  3.5ًرڀٮ كـڂ أٌٛٿو . رنٺ ٳِ اّٴَّضًٻخڅ أٻزَ ڃَٜٱ أ٫ڀن اٳالٓو ٳِ ًالّش ًحٗن٤ن ىٌ ٳَنظَْ  

ٳِ ٫يىىخ ٌّځ  ًٷخٿض ٛلْٴش ًًٽ ٓظَّض ؿٌٍنخٽ. نْٔخڅ حٿڄخِٟ/أرَّپ ٫30نيڃخ حٓظٌٿض ٫ڀْو حٿٔڀ٤خص حٿَٷخرْش ٌّځ  51ٳ٫ًَو اٿَ 

٬ٟٲ حٿَٷڂ حٿٌُ ٻخڅ ڃظٌٷ٬خ ٷزپ ٫خځ رنټخ ڃَٗلخ ٿإلٳالّ ٳِ ًالّش ًحٗن٤ن ًأًٌٍّٰڅ ًأّيحىٌ أُ  25اڅ ىنخٹ  29/05/2010

ًّوَ٘ ڃَٜٳٌْڅ ًڃلڀڀٌڅ أڅ ّئىُ ح٤َٟحد ًٟ٪ حٿزنٌٹ ٳِ ڃن٤ٸش ٗڄخٽ ٯَد حٿيخىُ اٿَ ار٤خء حنظ٬خٕ حٿٜنخ٫ش حٿڄَٜٳْش .ًحكي

( 30/05/2010ىٌح حٿڄٸخٽ نٸڀظو حٿـَِّس نض ٳِ حالٷظٜخى ًحأل٫ڄخٽ رظخٍّن )  .رخٿٌالّخص حٿڄظليس  

2
حٿَحر٢   ڃ٫ٌٌٓش ًّټزْيّخ ٫ڀَ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%

85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%

A9_2008 

3
  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5E65AA2F-F454-418F-B07F-4512E4C81E6A.htm  ِمبي ِْٕٛه فٟ اٌغي٠وح

 44/44/6448ٔذ ثزبه٠ـ 

4
 .64اٌٖله، ِؾّل ثبلو، اٌجٕه اٌالهثٛٞ فٟ اإلٍالَ، ٓ   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5E65AA2F-F454-418F-B07F-4512E4C81E6A.htm
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كالذم انتشر في التسنيد أك التكريؽ بصكرة كبيرة كذلؾ مف خلؿ تحكيؿ  ،العقارم بصفة خاصة
إلى تشابؾ المؤسسات المالية، كبالتالي القركض السكنية إلى سندات مدعكمة بتمؾ القركض مما يؤدم 

 .كانييارىا مؤسسات مالية أخرل للنييار أك اإلفلس يؤدم إلى تعثرا فإف تعرض إحداى
 

كىي أنو عند إفلس أك  ،مف ناحية أخرل، ىناؾ خاصية أخرل يتميز بيا القطاع الماليك 
في المؤسسات المالية  الذعر يصيب المكدعيف فإفٌ  يء،انييار مؤسسة مالية بسبب كضعيا الس

 .، كمف ثـ يمجؤكف إلى سحب كدائعيـاألخرل، التي يككف الكضع المالي لمعظميا جيدان 
 

حتى لك  ،كبالتالي فإف سحب الكدائع بصكرة مفاجئة يؤدم إلى انييار تمؾ المؤسسات المالية 
 حجارمف أ جره كاحدسقط حبحيث لك  ،كىذا األمر يطمؽ عميو أثر الدكمينك. كسميمان  كاف كضعيا جيدان 

 لذا نجد أف تدخؿ البنكؾ المركزية في ىذه الحاالت يعتبر أمران  ألحجار؛ لعبة الدكمينك انيارت باقي ا
معمقان عمى األزمة االقتصادية التي اجتاحت  1(ىنرم سيمكنز)ككما قاؿ االقتصادم األمريكي  .ضركريان 

بر عامؿ في األزمة الحاضرة ىك النشاط المصرفي لسنا نيبالغ إذا قيمنا إٌف أك:"ـ 1930العالـ في سنة 
كال نشيؾ . التجارم، بما يعمد إليو مف إسراؼو خبيث، أك تقتير مذمـك في تييئة كسائؿ التداكؿ النقدم

سكؼ تكالينا بأزمات أشٌد كأقصى، إذا لـ تتدخؿ الدكلة في األمر  -بمعاكنة االحتكار –في أٌف البنكؾ 
 ".كظيفتيا في ضبط أداة التداكؿ –لية في حكمة كمسؤك  –فاستعادت 

 
كـ الكاقع المعاصر، ىك أٌف البنكؾ بالدكر الذم تقكـ بو في إحلؿ االئتماف  فالثابت إذف بحي
 –المصرفي محؿ العممة النقدية اعتمادان عمى رصيد الكدائع الذم لدييا كاطمئنانيا إلى استمرار تدفقو 

لكنيا في الكقت نفسو تيمًحؽ بالمجتمع ضرران عظيمان، ينشأ تؤدم لممجتمع نفعان في تيسير التعامؿ، ك 
األكؿ ما تصيبيو مف اغتناء غير مشركع بسبب حصكليا المحتكـ عمى : عمى األخص مف مصدريف

يمييا في أكقات . فكائدىا المقررة عمى الميقترضيف، كاجتنابيا المساىمة في مخاطر مشركعاتيـ الثاني مى
ٍيمييا الرخاء إلى التكسع في اإلق راض بفتح االعتمادات التي تربك عمى رصيدىا أضعافان مضاعفة، كمى

في أكقات الرككد إلى التضييؽ في اإلقراض أك الكٌؼ عنو، فيذا البسط كالقبض، الذم تتحكـ فيو إرادة 
. القائميف عمى البنكؾ، ىك مف أىـٌ العكامؿ التي تييٌز الكياف االقتصادم، كتيفضي إلى تتابيع األزمات

                                                           
1
ثبع ٠ًٛٛ فٟ ٌٗ  .  عبِؼخ ١ّىبغٖٛبكٞ األ١ِووٟ فٟ وبْ اٌقج١و االلز( ١ٔٛ٠1946ٛ  19 -- 1899أوزٛثو  9)ٕ٘وٞ وبٌف١ود ١ٍّٛٔي   

، ثبالّزوان ِغ  اٌلفً االلزٖبكٞٚأّبه ١ٍّٛٔي ٌزؼو٠ف  .  خّلهٍخ ١ّىبغٛ االلزٖبك٠رؤصود ّٔبمعٗ ث إٌظُ اٌّب١ٌخٚ  االؽزىبه ِىبفؾخ

فٟ . ، ٚ٘نا اٌزؼو٠ف ٌٍلفً لل أصود ثمٛح ػٍٝ ١٘ىً اٌٚوائت األِو٠ى١خ اٌؾل٠ضخ ١ٍّٛٔي ، ١٘ظ اٌّؼبكٌخ، ٚاٌّؼوٚفخ ثبٍُ  ١٘ظ. ثود َهٚ

١ٍّٛٔي ٚٙغ ثؤبِظ ٌإلٕالػ اٌّئٍَبد اٌقبٕخ ( 1934) ثؤبِظ اإل٠غبث١خ ١ٌَبٍخ ػلَ اٌزلفًٚ٘ٛ  ،اؽلح ِٓ أفًٚ ِمبالرٗ اٌّؼوٚفخ ٚ

.  اٌىَبك اٌؼظ١ٌُزؾم١ك اٌؼٛكح اٌٝ اٌؾ١بح أصٕبء 

http://translate.google.co.il/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Calve

rt_Simons 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhjR0_NUg0iVx-b9raaeRIBi6AoIMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Competition_law&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhjVwJAhS271IQYJSD1qKIrCuN-ntA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monetarist&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhhz39w2FMqotPDoZ9DG9x4ysQGm6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_school_of_economics&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhj-JrOX1UGE4g_8aMISfmHkHAkn7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_income&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhhROm-qIabYGINxabYrco-sdnCAIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DRobert_M._Haig%26action%3Dedit%26redlink%3D1&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhhRtu-k9hYe0A0SEoOHaUIjl8QxPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Haig-Simons_equation&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhi3U6lx4-_pI5kNYVpCh0nA_GqXJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression&rurl=translate.google.co.il&usg=ALkJrhj1UC6HBQJLA0Vo4-3E1xQazBPiBg
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فالبنكؾ في المجتمعات الرأسمالية، تيممييا المشركعات عف طريؽ الكدائع، تستحدث نفعان كتستحدث 
كالنظاـ اإلسلمي حريصه كؿ الحرص عمى اتقاء الضرر كدفعو، كاجتلب النفع . ضرران في آف كاحد

 1."كاستبقائو
 

قتصادية التي ىذا عرض باختصار لما حدث، كال بٌد لنا ىنا مف تفحص بعض التعميقات اال
 :صاحبت ىذه األزمة

 حاؿ االضطراب االقتصادم التي  إف" :26/01/2009 يقكؿ في سارككزم الرئيس الفرنسي
اف نظاـ العكلمة .. القتصاد السكؽ الحرة أثارتيا أزمة أسكاؽ الماؿ األمريكية كضعت نياية

ساىمت في ك  ،منطقيا عمى االقتصاد بأسره يقترب مف نيايتو مع أفكؿ رأسمالية فرضت
كمنع تقييدىا بأم قكاعد أك بأم تدخؿ سياسي  إف فكرة القكة المطمقة لألسكاؽ.. انحراؼ مساره

حاف الكقت ..... فكرة مجنكنة يضان أعمى حؽ كانت  كفكرة أف السكؽ دائمان . كانت فكرة مجنكنة
دية كقكل خدمة التنمية االقتصا: إلى كظيفتيا الصحيحة بتكجيييا" أخلقية"لجعؿ الرأسمالية 

  ."قكل المضاربة عف كاالبتعاد تمامان  ،اإلنتاج

   األزمة المالية الحالية  اّڅ:" 27/01/2009يقكؿ فياألميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي مكف
ضرار الناجمة األد في تفاقـ يتز  إٌنيا... األكثر فقران  تيدد معيشة مميارات االشخاص كخصكصان 

نحف  ،ككف في مستكل التحدياتأف ن عمينا فكران ... كالطاقة ائيةسعار المكاد الغذأعف ارتفاع 
اإليماف مع مزيد مف الرحمة كتقميؿ  األعماؿ،خلقيات ألك  دارةإلبحاجة الى مفيكـ جديد ل

  ".سكاؽألا عمى بسحراأل
 
 
 
 
 
 

 لقد سبؽ :" 27/01/2009يقكؿ فيجكريكف متخصص في عمـ النفس كاالنثركبكلكجيا  بكؿ
الل  الشيء يحمي تمقائيان القرارات السميمة مف. أنو في عالـ األعماؿ التجارية تلي أف الحظ

مالي مبني  إنو نظاـ: سمالي في شكمو الحالي غير أخلقيأكاقع النظاـ الر  أفٌ ذلؾ . أخلقية
المصالح، أم  عمى أساس الرىاف عمى اتجاىات األسعار، كىك متجذر بالضركرة في تضارب

استخداميا يجعؿ  عدـ ،كاليمتمكيا اآلخركف تعطيؾ ميزة إستراتيجية ان صيكؿ معمكمة لديؾ شخ
يستفيد لمصمحتو  نظران ألف باقي العالـ ،عمى الفكر كلكف خاسران  ؽ،حمأمنؾ ليس فقط 

 
1/27/200

9  

                                                           
1
 .36-35: حٿ٬َرِ، ڃلڄي ٫زي حهلل، ڃلخَٟحص ٳِ حٿن٨ڂ حإلٓالڃْش ، ٙ: َّن٨  
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 ؼ1".عمييا الخاصة بما يحصؿ عميو مف معمكمات عف تطكر األسعار كالرىاف
  (أٌف النظاـ : القتصادم الرأسمالي فيرل أحدىـأٌما في أكركبا فقد تذٌمر كثيركف مف الٌنظاـ ا

. االقتصادم، الذم يجتث المكاطنيف مف جذكرىـ، نظاـ ال نفع فيو لممجتمع عمى أدنى تقدير
ذا كاف ىذا التقييـ صادقان؟ كىك صادؽ بكؿ تأكيد، فأٌنى ليذا النظاـ أف يكتسب الشرعية؟  كا 

يس مصمحة المجتمع، نظاـ ال يمكف فالنظاـ االقتصادم، الذم يخدـ مصمحة االقتصاد، كل
أف تيسبغ عميو صفة الشرعية، حتى إف كاف مفيكـ الشرعية القديـ قد غاب عف كعينا كضاع 

إٌف القيـ الجماعية تعكس :"في ىذا السياؽ قائلن  2مف بيف أيدينا، كقد كتب جكرج سكركس
 -نتمي إلى جماعة معينةإنيا تعني أٌف الفرد ي. الرغبة في رعاية اآلخريف كاالىتماـ بيمكميـ

كأٌف مصالح ىذه الجماعة تعمك  -قد تككف ىي األسرة أك العشيرة أك األمة أك اإلنسانية جمعاء
 3."(عمى المصالح الخاصة بالفرد

  فقد جاءت تصريحات لمبيت األبيض األمريكي بأٌف االقتصاد األمريكي ما زاؿ ييكاجو خطران
 4.قكاعد أكثر صرامة لتنظيـ األسكاؽ الماليةمف األزمة المالية ما لـ يتـ استحداث 

  االقتصاد  إفٌ :"(مريكيألالبنؾ المركزم ا) قاؿ بف برنانكي رئيس مجمس االحتياطي االتحادم
سكاف الذم لـ ينتعش بعد بقدر مقنع إلمريكي ال يزاؿ يكاجو صعكبات بما في ذلؾ قطاع األا
 5."ضافة الى ضعؼ سكؽ العمؿإ

 

                                                           
رظخٍّن  http://www.cibafi.org/ifwatch/SaysAboutDisaster.aspxىٌه حٿظ٬ڀْٸخص طّڂ حالٓظٴخىس ڃنيخ ڃن حٿَحر٢   1

15/12/2009. 

 

2
ٳِ ٷخثڄش أٯنَ ٍؿپ ٳِ حٿ٬خٿڂ ًطِّي  99حٿٌُ ٬ّظڀِ حٿڄَطزش  حألڃَّټِ حٿزٌٍٛش، ًٍؿپ ّيٌىُڃن أٛپ  أڃَّټٍِؿپ أ٫ڄخٽ ( 1930)  

ڃڀْخٍ ىًالٍ ًحٓظ٤خ٩ حٓظؼڄخٍ ٫ًْو حٿٌحطِ ًطلٌّڀو اٿَ أٍٷخځ ٍحرلش ٳِ حٿزٌٍٛش كظَ أ٣ڀٶ ٫ڀْو أٍرخد حٿزٌٍٛش حٿ٬خٿڄْش ٿٸذ  ٫9ن ػًَطو 

ٳِ ٫خځ  ر٤َّخنْخاٿَ نخىٽ رڄ٬٤ڂ ػڂ ڃ٧ٌٲ رنٺ ٳِ  1945ٳِ ٫خځ  ىنٰخٍّخًأڅ ّظلٌٽ ڃن َٛحٱ ٿڀ٬ڄالص رڄ٣ٌنو ( ٫زٸَُ حٿڄ٠خٍرش)

ٌْٓٓظْو اٿَ ڃخٿٺ ٿڀزنٺ حٿٴَنِٔ  1973ٳِ ٫خځ  نٌٌٍّْٹاٿَ ڃئْٓ َٗٻش حٓظؼڄخٍّش ٳِ  1959ٳِ ٫خځ  أڃَّټخطخؿَ رَ٘ٻش ٳِ ً 1947

َّ رظلٌٽ ڃنٌ نيخّش حٿٔز٬ْنخص ٳِ كْخطو طَْٰص كْخطو ٫ڀَ أػَه ًأٛزق ڃْخال ٿڀظؤػَْ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًحٿ٬خٿڂ  . ؿنَحٽ ڃ٫ٌٌٓش ًّټْزْيّخ، طڂ ) . ڃ

 (٧يًَح  12:41حٿٔخ٫ش  02/05/2010حالٓظٴخىس ڃن حٿَحر٢ ٌّځ حألكي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D

9%88%D8%B3 

3
 .455أٳيْڀي، ىٌٍٓض، حٷظٜخى ُّٰيٵ ٳٸًَح ، طَؿڄو ٫ينخڅ ٫ّزخّ ٫ڀِ، ٙ   

4
 ( 34/44/6444طّڂ حالٓظٴخىس ڃن حٿَحر٢ رظخٍّن )  47/44/6444نٸاًل ٫ن ًٻخٿش ًٍّظَُ ڃٸخٽ ڃنٌٍ٘ رظخٍّن   

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE63616J20100407 

5
(  34/44/6444طّڂ حالٓظٴخىس ڃن حٿَحر٢ رظخٍّن )  47/44/6444اًل ٫ن ًٻخٿش ًٍّظَُ ڃٸخٽ ڃنٌٍ٘ رظخٍّن نٸ  

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE63613320100407 

http://www.cibafi.org/ifwatch/SaysAboutDisaster.aspx
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
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، كفي ظؿ فكبيا اإلسلـمف خلؿ التعميقات ال التي تجتاح  1سابقة لما تشيده الساحة االقتصادية اليـك
إنو اقتصاد غير مجدو فعلن، اقتصاد . العالـ، فيذا االقتصاد ينمك باستمرار كرفاىية تتراجع بل انقطاع

صية لذلؾ، ؛ لذا نجد حتى أكركبا نفسيا تصاًرع مف أجؿ اقتصادىا، كأٌنيا تمتمؾ خصك 2"ييغدؽ فقران حقان 
كأٌف النظاـ االقتصادم األمريكي ليس بالضركرة ييناسبيـ، فكما ىك الشأف مع الفكر الشيكعي الميزكـ، 

أيضان بنحك ما، فيك ييحاكؿ، بل تمحيص كتدقيؽ، تطبيؽ القكاعد " أممي"فإٌف الفكر الميبرالي المحدث 
 3.دة منيانفسيا عمى كٌؿ أمـ العالـ، غاضان بذلؾ الطرؼ عف خصائص كؿ كاح

 
ىذه تصريحات لمقكة العظمى في العالـ اليكـ، فماذا بالنسبة لنا نحف المسمميف، أليس مف باب أكلى أف 

 يككف لنا نظامنا االقتصادم كالذم يتناسب مع مبادلء ديننا الحنيؼ؟
 

 أثر األزمة المالية العالمية الحالية عمى القطاع المصرفي الفمسطيني: المطمب الثالث

كبيران عمى كؿ دكؿ العالـ، كبما أننا  ًحأف لتداعيات األزمة المالية العالمية الحالية أثرال شٌؾ 
نعيش ضمف ىذه المنظكمة العالمية، فل بٌد لنا ىنا مف إلقاء نظرة عمى مدل تأثير ىذه األزمة عمى 

 4.القطاع المصرفي الفمسطيني

األزمة المالية العالمية التي تفاقمت في إٌف األضرار التي أصابت المصارؼ الفمسطينية مف جٌراء "
، كانت ضئيمة نسبيان في مصارؼ الضفة الغربية، كيعكد ذلؾ بشكؿ أساسي إلى 2008صيؼ 

 :العامميف التالييف

  عدـ كجكد استثمارات ذات أىمية كبيرة لمقطاع المصرفي الفمسطيني في األدكات أك
مة، كىذا ناتج في األساس عف طبيعة المؤسسات المالية التي تعرضت للنييار جٌراء األز 

                                                           
1
 ٚ٘ٛ ِوٗ اٌقٛف اٌْل٠ل ِٓ اإلٍالَ  

2
  684أٳيڀْي، حٷظٜخى ُّٰيٵ ٳٸًَح، ٙ   

3
 (حالٷظزخّ ڃن ٻالځ حٿُڄظَؿڂ ڃن هالٽ ڃٸيڃظو ًٿْْ حٿڄئٿٲ ًىٌح )  44نٴٔو ، ٙ  

4
أػَ ٻزَْ ٫ڀَ حٿن٘خ١ حالٷظٜخىُ، ٳٸي ٷخڃض  6448ٿٴڀ٤ْٔن ًٟ٪ ْٓخِٓ هخٙ ٳِ حألٓخّ، ٿٌح ٳٸي ٻخڅ ألكيحع ٯِس ٳِ أًحهَ ٫خځ   

، ًٻنظْـش 6449ٓظڄَص ٳِ ًٿٺ هالٽ ٫خځ ًح 6448حٿلټٌڃش حإلَٓحثْڀْش رٴَٝ ٷٌْى هخنٸش ٫ڀَ كَٻش ىهٌٽ حٿنٸٌى اٿَ حٿٸ٤خ٩ ٣ٌحٽ ٫خځ 

ٿٌٿٺ ٳٸي ًؿيص أُڃش ٌْٓٿش ٻخڅ ٿيخ ًڃخ ُحٽ طخػَْ ٓڀزِ ٻزَْ ٫ڀَ حٿن٘خ١ حالٷظٜخىُ؛ ٳخٿڄٜخٍٱ ٿڂ ط٬ي ٷخىٍس ٫ڀَ طڀزْش كخؿخص حٿٸ٤خ٩ 

َ َٗحء حٿلخؿخص حألٓخْٓش ڃن حٿٌٰحء حٿوخٙ ًحٿٸ٤خ٩ حٿ٬خځ ڃن حٿٌْٔٿش حٿنٸيّش، رخإلٟخٳش اٿَ أّڅ حٿټؼَْ ڃن حٿڄٌح٣نْن ٿڂ ٬ٌّىًح ٷخىٍّن ٫ڀ

ڃ٬يي أرلخع حٿْٔخٓخص حالٷظٜخىّش حٿٴڀ٤ْٔنِ ڃخّ، : ّن٨َ. ًحٿيًحء، ًٻٌٿٺ طٌٷٴض أ٫ڄخٽ حإلٯخػش ًحٿڄٔخ٫يحص حإلنٔخنْش ٿڀ٬خثالص حٿٴٸَْس

 68:،6449ٙ، أّڀٌٽ 47حٿڄَحٷذ حالٷظٜخىُ ًحالؿظڄخ٫ِ، ٫يى 
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 .االقتصاد الفمسطيني شبو المغمؽ

  دكر سمطة النقد المتمثؿ في إقرار الضكابط الرقابية كتطبيقيا، كالخطكات التحكطية، التي
تيدؼ إلى ضبط العمؿ المصرفي كفؽ األنظمة كالتشريعات المعمكؿ بيا، كذلؾ بيدؼ الحفاظ 

كىذا ما تقكـ بو دائرة رقابة المصارؼ، فمنذ . المكدعيف عمى سلمة الجياز المصرفي كثقة
ـ مينع االستثمار في السكؽ المالي إاٌل مف خلؿ ضكابط كقيكد رقابية تحكطية،  2006عاـ 

كىذه الدائرة تيراقب عف كثب األحداث في العالـ، كتسٌف القيكد كالضكابط التي منعت بحمد اهلل 
  1.ة المالية العالمية عمى القطاع المصرفيحٌتى تاريخ ىذه المحظة تأثير األزم

نتيجة لذلؾ فقد حافظ الجياز المصرفي الفمسطيني عمى درجة الثقة التي يتمتع بيا مف قبؿ 
ـ أم تطكرات غير عادية، فمؤشرات 2009الجميكر، كلـ يحدث خلؿ أشير الرُّبع األكؿ مف عاـ 
تحدث في المعتاد عمى مكجكدات المصارؼ النشاط المصرفي تشير في غالبيتيا إلى تقمبات عادية 

 2."بيف الفترة كاألخرل

كبما أننا ال نعيش بمنأل عف العالـ، فإٌف السيد محمد عطا اهلل مدير دائرة األبحاث كالسياسات النقدية 
يرل أٌف التأثير عمى الجياز المصرفي الفمسطيني سيككف مستقبلن مف  3في سمطة النقد الفمسطينية

 :الثلث اآلتية خلؿ القنكات

 التجارة : 

كيتمثؿ في مقدار التصدير لمعالـ الخارجي، فيناؾ تراجع عالمي عمى الطمب، كىناؾ 
 نسبة الصادر لمناتج المحمي% 15عمى األقؿ 

 تحكيلت العامميف: 

 :كالعاممكف ىنا يقسمكف إلى

يتراكح بيف  1999حيث كاف عددىـ عاـ : العٌماؿ الفمسطينيكف في إسرائيؿ -1

                                                           
1
: ػاللخ ٍٍطخ إٌمل ثبٌّٖبهف اإلٍال١ِخ(: ١ٔ6444َبْ ) اٌّٖبهف، ِؾّل ّؼ١ت ِٕبٕوح، هئ١ٌ لَُ اٌولبثخ ٚاٌزفز١ِ، كائوح هلبثخ   

 .ارٖبي ّقٖٟ

69-68، ٙ 6449ڃ٬يي ڃخّ، حٿڄَحٷذ حالٷظٜخىُ ًحالؿظڄخ٫ِ، أّڀٌٽ  
2
  

حطٜخٽ ٗوِٜ: 6449طَّ٘ن حٿؼخنِ  
3
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عامؿ، كىذا تراجع  60000عامؿ، كحاليان ىناؾ فقط  135000إلى  130000
 .كاضح كمؤثر عمى العمالة الفمسطينية ككذلؾ عمى اإليرادات الفمسطينية

الفمسطينيكف المقيمكف في الميجر كالذيف يقكمكف بعمؿ تحكيلت لذكييـ، كأفراد  -2
ارج سيتأثرعممو أيسىرىـ مف الخارج، فمف الطبيعي أٌف الفمسطيني المقيـ في الخ

باألزمة المالية العالمية، كبالتالي سيتأثر دخمو كذلؾ؛ كبالتالي فإف عممية 
 1.التحكيلت ستتباطأ تدريجيان مف قبؿ ىذه الشريحة

 مساعدات الدكؿ المانحة: 

في ظؿ األزمة المالية العالمية، فإف التأثير طبعان قد طاؿ دكالن كثيرة، كبعض ىذه 
–نحة لمشعب الفمسطيني، كلكف إف تأثرت ميزانية ىذه الدكؿ الدكؿ ممتزمة كدكؿ ما

فإنيا ستتكقؼ عف تقديـ المساعدات كالمنح؛  –كىذا ما سيحصؿ إف لـ تيحؿ المشكمة 
 .ألنيا ستكظؼ كؿ أمكاليا في سبيؿ حؿ مشاكميا ىي، كليس مشاكؿ الغير

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
1
% 5ٷي طنوٴٞ رنٔزش  ،ٿڀ٬خثيحص ٿټؼَْ ڃن حٿيًٽ حٿنخڃْش ڃٜيًٍح ڃيڄًخاڅ حٿظلٌّالص ڃن حٿڄٰظَرْن اٿَ رالىىڂ ًحٿظِ طڄؼپ  حٿزنٺ حٿيًٿِٷخٽ   

ص حٿ٬ڄخٽ حٿڄٰظَرْن ًٷي ٌّحؿيٌڅ ًأًٟق حٿزنٺ أڅ ڃالّْن حٿنخّ ٳِ حٿيًٽ حٿٴٸَْس ٬ّظڄيًڅ ٫ڀَ طلٌّال.ر٬ي ٓنٌحص ڃن حٿنڄٌ 2009ٳِ 

ْ ًٷخٽ ڃخْٓڄٌ َْٓحْٓنٌ ٍثْ. حٿلخٿْش ّشحالٷظٜخىحألُڃش ه٤َ حٍطٴخ٩ نٔزش حٿٴٸَ ٳِ كخٽ حٓظڄَحٍ نِّٲ حٿ٧ٌخثٲ ٳِ حٿيًٽ حٿٰنْش رٔزذ 

اننخ "ًحٿٌُ ٻخڅ ّل٠َ ڃئطڄَح ٿڀزنٺ ٳِ ٻْذ طخًڅ كٌٽ اڃټخنْش اٛالف حٿن٨خځ حٿ٬خٿڄِ ٿظلٌّالص حٿڄٰظَرْن  ،ٷٔڂ أن٨ڄش حٿڄيٳ٫ٌخص رخٿزنٺ

ًطٌٷ٪  طٸََّ ٿڀزنٺ .ِ كخٽ حٓظڄَحٍ حألُڃش حٿ٬خٿڄْشًأًٟق َْٓحْٓنٌ أڅ حٿظلٌّالص ٷي طظ٠خءٽ ٳ%".5نن٨َ اٿَ حنوٴخٝ رنٔزش رنلٌ 

 .٫2008خځ  ڃڀْخٍحص ىًالٍ 305ڃن % 8ً% 5ىز١ٌ حٿظلٌّالص رڄخ رْن  ځ2009يَ آًحٍ ٿ٘حٿيًٿِ 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0AE8B604-CF7E-4451-9157-12468E8B70D3.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F124FFD2-4C63-48BF-A42A-EAFB07AFE9CE.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/810ECE0B-E7B0-4F13-A60A-5CD98E8BC9C3.htm
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 الخبلجالفصل 

 
 

 المصرفي والشركات في فمسطين الجياز
 

بما أٌف مكضكع الدراسة متعمؽ بفمسطيف، فل بٌد لنا في ىذا الفصؿ مف التطرؽ لمجياز المصرفي 
ـٌ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف  :كالشركات في فمسطيف ، كقد ت

 
 في فمسطيف  المصرفيالجياز : األكؿالمبحث 

 
 حٿَ٘ٻخص ٳِ ٳڀ٤ْٔن : حٿڄزلغ حٿؼخنِ
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 الجياز المصرفي في فمسطين: المبحث األول

 :لمحة تاريخية

عمى صعيد الدكؿ المتقدمة كالنامية، فإٌف القطاع البنكي مف أىـٌ القطاعات االقتصادية كاالستراتيجية، "
مثمو في ذلؾ مثؿ قطاعات الماء كالطاقة؛ لقيامو بدكر الكساطة المالية بيف المدخريف كالمستثمريف، 

حكاالت،اعتمادات،بكالص )قديـ العديد مف الخدمات المالية كالمصرفية األخرل كما يقكـ بت
كالتي تساعد عمى تسييؿ النشاط االقتصادم كزيادة كفاءتو، بتقميؿ تكاليؼ ( الخ...تحصيؿ،كفاالت 

التبادؿ كمخاطرىا كزيادة الفعالية كاختصار الكقت، كمف خلؿ قراءتنا لمتاريخ الفمسطيني، نجد أٌف 
اضي الفمسطينية قد عانت مف غياب الكسائط المالية، نتيجة إلغلؽ فركع البنكؾ العاممة كتجميد األر 

ـٌ استبداؿ ىذه الفركع بفركع لمبنكؾ اإلسرائيمية1967أرصدتيا في أعقاب حرب حزيراف عاـ  . ـ، كقد ت
تثمارم في كقد قامت ىذه الفركع باستخداـ المدخرات الفمسطينية لتمكيؿ النشاط التجارم كاالس

اللـز لتكسيع النشاط  1مٌما أٌدل إلى حرماف المناطؽ الفمسطينية مف االئتماف( فركع كدائع)إسرائيؿ
كتعامؿ الفمسطينيكف مع البنكؾ اإلسرائيمية بنكع مف الحذر خاصةن فيما يتعمؽ . االقتصادم كالنمك

أراضو )ة الرىكنات المقدمة باالئتماف؛ كذلؾ خكفان مف إعطاء البنكؾ اإلسرائيمية الحؽ في مصادر 
نتيجة لذلؾ فقد بقي مستكل االئتماف منخفضان في فمسطيف كلـ . كضمانات ليذا االئتماف( كعقارات

 3."2مف الناتج المحمي اإلجمالي% 1يتجاكز في مجممو 

 :كالقطاع المصرفي في فمسطيف يتككف بشكؿ أساسي مف

 :سمطة النقد الفمسطينية .1

ـٌ إنشاؤىا كنكاة لمبنؾ المركزم 1994طينية في نياية العاـ أنشئت سمطة النقد الفمس" ، كقد ت
الفمسطيني؛لذا فقدأينشئت كمؤسسة مستقمة لتحقيؽ العديد مف المياـ الكاردة في بركتكككؿ 

                                                           
1
حٿٌُ ّڄنلو   االستهالكً االئتوبى* : ڃنق كٶ حٓظويحځ أً حڃظالٹ حٿٔڀ٪ ًحٿويڃخص ىًڅ ىٳ٪ حٿٸْڄش ٳًٌٍح، ًىٌ ػالػش أنٌح٩: حالثظڄخڅ ىٌ  

حٿٌُ ُّڄنق ٿڀڄنظـْن أً طـخٍ حٿـڄڀش، ًحٿن٩ٌ حٿؼخٿغ  واالئتوبى التجبريأٛلخد حٿڄلالص حٿظـخٍّش ٿڀـڄيٌٍ رييٱ َٗحء حٿٔڀ٪ حالٓظيالٻْش، 

ىْټپ، ٫زي : ّن٨َ. حٿٌُ ّظڄؼپ ٳِ حٿٸًَٝ ًحٿلٔخرخص ٫ڀَ حٿڄټٌ٘ٱ حٿظِ طڄنليخ حٿزنٌٹ ٿ٬ڄالثيخ االئتوبى الوصرفً: وهى هىضىع بحخٌب

 .486حٿ٬ِِّ، ڃ٫ٌٌٓش حٿڄ٤ٜڀلخص حالٷظٜخىّش ًحإلكٜخثْش، ٙ 

2
حٿڄٜيٍ . ڃٸْخّ ٿڀٔڀ٪ ًحٿويڃخص حٿظِ أنظـيخ حٿن٘خ١ حالٷظٜخىُ ٳِ ڃـڄ٫ٌو هالٽ ٳظَس ڃن حٿِڃن، ٫خىس حٿٔنش: حٿنخطؾ حٿڄلڀِ حإلؿڄخٿِ ىٌ  

 366ٙ : نٴٔو

3
، حٿڄـڀْ حالٷظٜخىُ حٿٴڀ٤ْٔنِ ٿڀظنڄْش ًحإل٫ڄخٍ رټيحٍ، 348+347: حٿڄَكڀش حالنظٸخٿْش، ٙ حٗظْش،ڃلڄي، حالٷظٜخى حٿٴڀ٤ْٔنِ ٳِ: ّن٨َ  

 .ځ6443، ١6
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المياـ ( كليس كؿ)كمنذ ذلؾ التاريخ، تمارس سمطة النقد جزءان مف . 1باريس االقتصادم
كمستشار اقتصادم كمالي لمسمطة الكطنية الفمسطينية، المناطة بأم بنؾ مركزم، فيي تعمؿ 

كتشكؿ أيضان الكحدة التي عف طريقيا يتـ استثمار المصادر المالية لمسمطة، كترتكز مياميا 
عمى كجو الخصكص في مراقبة المصارؼ، كخدمات المدفكعات، كاألبحاث كاإلحصاء،  كفي 

كتغيير داخمي، بيدؼ تحكيميا إلى  ، شرعت سمطة النقد في عممية إعادة ىيكمية2006عاـ 
 . بنؾ مركزم حديث كامؿ الصلحيات

إاٌل أٌنو كلغياب نقد كطني؛ فإٌف سمطة النقد الفمسطينية تفتقر لألدكات اللزمة لتنفيذ بعض 
الكظائؼ الجكىرية التي تقكـ بيا البنكؾ المركزية، ككظيفة الميقًرض األخير، ككظيفة التحكـ 

مفتو، كتبٌني نظاـ لسعر الصرؼ؛ لذا نجد سمطة النقد تعمؿ بشكؿ في حجـ االئتماف كتك
تدريجي عمى تكسيع صلحياتيا الحالية، كتعزير قدراتيا الذاتية في المجاالت المطمكبة؛ 
لتتمكف في المستقبؿ مف تحقيؽ االستقرار المالي كالنقدم، كبالتالي المساىمة في تشجيع 

 3" 2.الفمسطينية النمك االقتصادم المستداـ في األراضي

 :المصارف .2

مصارؼ إسلمية، كمصرؼ  3مصرفان كافدان، ك  11منيا )مصرفان  21يكجد في فمسطيف 
منيا )فرعان كمكتبان  190، تعمؿ مف خلؿ شبكة مف الفركع كالمكاتب عددىا (كاحد متخصص

كانية منتشرة في كافة التجمعات الفمسطينية ذات الكثافة الس( فرعان لممصارؼ الكافدة 101
 .كالنشاط االقتصادم

                                                           
1
ڃن ّئْٓ ىٌح حٿزًَطٌٻٌٽ حالطٴخٵ حٿظ٬خٷيُ حٿٌُ ْٓلټڂ حٿ٬الٷخص حالٷظٜخىّش رْن حٿـخنزْن حإلَٓحثْڀِ ًحٿٴڀ٤ْٔنِ،ًط٬خٿؾ حٿڄخىس حٿَحر٬ش   

طڂ .) ٌحْٟ٪ حٿڄخٿْش ًحٿنٸيّش، ًطَْ٘ رٌٌٟف اٿَ ڃيخځ ًٛالكْخص حٿٔڀ٤ش حٿنٸيّش حٿڄن٘ؤس رڄٌؿذ ىٌح حالطٴخٵحٿڄڀلٶ حٿَحر٪ الطٴخٵ رخٍّْ حٿڄ

 44/46/6449)حالٓظٴخىس ڃن حٿَحر٢ رظخٍّن 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8
%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8

%AF%D9%8A  

2
،ًأىًحص ًٛالكْخص ٻخٳْش (حٓظٸَحٍ حأل٬ٓخٍ)ٷخنٌڅ ؿيّي ٿيخ ّلظٌُ ٫ڀَ أىيحٱ ًحٟلش ٷخرڀش ٿڀٸْخّٓڀ٤ش حٿنٸي ٿيّيخ ڃٌٔىس   

، ْٓظڂ طٸيّڄو ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ (حٿڄٔخءٿش)، ًٓخثپ ٿڀڄَحٷزش ًا٫يحى ًنَ٘ حٿظٸخٍَّ حٿيًٍّش كٌٽ ٻْٴْش طلٸْٸيخ (حٓظٸالٿْش حألىحس)ٿظلٸْٸو

ًٿالٓظِحىس ڃن حأل٣َ حٿظن٨ْڄْش . ٙ ڃن ٷزپ ٓڀ٤ش حٿنٸي ٿظن٨ْڂ ڃينش حٿَٜحٳش ن٨ًَح ٿلٌّْظيخًىنخٹ أ٠ًّخ حىظڄخځ هخ. ٿـيخص حالهظٜخٙ

 54: ، 6448ًٙحٿٸخنٌنْش حٿظِ ط٬َٔ ٓڀ٤ش حٿنٸي ٿظلٸْٸيخ َُّحؿ٪ حٿظٸََّ حٿٔنٌُ حٿَحر٪ ٫َ٘ ٿ٬خځ 

3
ٓڀ٤ش . 53، 6448ٙحٿظٸََّ حٿٔنٌُ حٿَحر٪ ٫َ٘ ٿ٬خځ (: 6449)ٳڀ٤ْٔن، ٓڀ٤ش حٿنٸي حٿٴڀ٤ْٔنْش، ىحثَس حألرلخع ًحٿْٔخٓخص حٿنٸيّش: ّن٨َ  

 .حٿنٸي حٿٴڀ٤ْٔنْش،ٍحځ حهلل

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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2002لعاـ  (2)كيحكـ المصارؼ العاممة في فمسطيف قانكف المصارؼ رقـ 
، كالتعميمات 1

المعايير المصرفية الدكلية، خاصة  أفضؿ  كما كتعمؿ المصارؼ بالتماشي مع  الصادرة بمقتضاه،
بية المصرفية، كالمنيجية الصادرة عف لجنة بازؿ لمرقا المبادئ األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة

 ".II 2ازؿ، فيما يجرم العمؿ لتطبيؽ اتفاؽ بI الجيدة، كاتفاؽ بازؿ المتعمقة بيا، كمبادئ الحككمة

كخلؿ االطلع عمى التقارير المالية لسمطة النقد الخاصة بالنظاـ المصرفي، كجدت الباحثة 
العاممة في فمسطيف، بغض النظر إف أنو ييستخدـ مصطمح البنكؾ التجارية كداللة عمى كؿ المصارؼ 

كانت إسلمية، أك تجارية، أك متخصصة؛ كالسبب ىك حجـ ىذه المصارؼ مقارنة مع حجـ المصارؼ 
التقميدية األخرل فيي نسبة بسيطة جدان، ككذلؾ حداثة عمميا مقارنةن بالمصارؼ اإلسلمية العالمية، 

                                                           
1
: ٌإلٍزياكح فٟ رؼ١ٍّبد ٘نا اٌمبْٔٛ ٠ّىٓ ى٠بهح ِٛلغ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ ػٍٝ اٌواثٜ اٌزبٌٟ  

http://www.pma.ps/atemplate.aspx?id=890 

2
ًٷي ٷخڃض ىٌه حٿڀـنش رخٛيحٍ حطٴخٷْش  1974ٳِ ٫خځ  ش ٿڀَٷخرش ٫ڀَ حٿزنٌٹ ٿڀڄَس حألًٿَطڂ ط٘ټْپ ٿـنش رخُٽ ٳِ ح٣خٍ رنٺ حٿظٌّٔخص حٿيًٿْ  

ًٷي أهٌص . حٿزنٌٹ ٳِ حٿڄخثش ٻلي أىنَ ٿټٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ ٿڄٌحكيش ڃوخ٣َ حالثظڄخڅ ٳِ 8كيىص نٔزش  ، كْغ1988ٻٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ ٳِ ٫خځ 

ًٿڂ طٸظَٜ . حٿ٬خڃش حٿظِ أهٌص ريخ ڃوظڀٲ حٿيًٽ هخٍؽ حٿيًٽ حٿٜنخ٫ْش ٫ي ًحٿڄ٬خَّْرخالنْٜخ٩ حٿَ ىٌه حٿٸٌح -ر٘ټپ ٫خځ  -حٿيًٽ حٿٜنخ٫ْش 

طظ٤ڀذ ڃـڄ٫ٌش ڃن حٿٸٌح٫ي  كيًى ىنْخ ٿټٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ ٳِ حٿزنٌٹ، حً انيخ ٷيٍص أڅ ڃٌحؿيش حٿڄوخ٣َ حٿڄَٜٳْش حٿڀـنش ٫ڀَ ًٟ٪

رٌٟ٪ ڃنيـْش  1999ش ٿڀَٷخرش حٿڄَٜٳْش حٿٴ٬خٿش ًحطز٬ظيخ ٳِ ٫خځ حألٓخْٓ حٿڄزخىٍء 1997ًحٿڄزخىٍء ٳِ طنٴٌْ حٿَٷخرش ٳؤٛيٍص ٳِ ٫خځ 

حٿلخؿش حٿَ ح٫خىس حٿن٨َ ٳِ حطٴخٷْش  ٧يَص( 1997)ًهالٽ حٿظ٬ْٔنخص ًهًٌٜٛخ ٳِ نيخّظيخ ٫ني ًٷ٩ٌ حألُڃش حٿڄخٿْش . ط٤زْٸيخ ٿڀظؤٻي ڃن

اڅ  ٣َ حالثظڄخڅ حٿظِ ّڄټن أڅ ّظ٬َٝ ٿيخ أكي حٿزنٌٹ، كْغّظ٤ڀذ أٻؼَ ڃن ڃـَى ڃٌحؿيش ڃوخ رخُٽ حألًٿَ ٿټٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ، ًأڅ حألڃَ ٷي

ًڃن . طٌحؿييخ حٿزنٌٹ طظـخًُ ڃـَى ڃوخ٣َ حالثظڄخڅ ىنخٹ كخؿش حٿَ ٟڄخڅ حٓظٸَحٍ حٿن٨خځ حٿڄخٿِ ٳِ ڃـڄ٫ٌو، ٳ٠اًل ٫ن أڅ حٿڄوخ٣َ حٿظِ

حٿڄٸظَكخص حٿـيّيس حٿوخٛش  ر٬يڃخ أٛيٍص ٿـنش رخُٽ 2001حٿؼخنْش، كْغ ڃَص ر٬يس ڃَحكپ، ًحٿزيحّش ٻخنض ٫خځ  ىنخ ريأ حال٫يحى الطٴخٷْش رخُٽ

، ٫ڀَ أڅ ّزيأ حٿظ٤زْٶ 2006ًحٿڄالك٨خص ٿظٜيٍ ر٘ټڀيخ حٿنيخثِ ٳِ ڃنظٜٲ ٫خځ  رټٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ ًحٓظڄَ حٿزخد ڃٴظٌكًخ ٿظڀٸِ حٿظ٬ٸْزخص

 .2007 ٳِ ٫خځ

ِ ط٘ڄپ ڃوخ٣َ طٸڀزخص أ٬ٓخٍ حٿٴخثيس ًڃوخ٣َ طٸڀزخص أ٬ٓخٍ حٿظ هقرراث ببزل األولى على الوخبطر االئتوبًٍت والوخبطر السىقٍتٍٻِص 

حٿن٫ٌْن ڃن حٿڄوخ٣َ حٟخٳش حٿَ  أ٬ٓخٍ ٫ٸٌى حٿٔڀ٪ ًحألٓيڂ، ٳِ كْن ٳِ ٧پ ڃٸٍَحص رخُٽ حٿؼخنْش طڂ ح٫ظزخٍ ىٌّن حٿَٜٱ ًڃوخ٣َ طٸڀزخص

 ُٽ حألًٿَ ّظڂ حكظٔخريخ ڃن هالٽ ٷٔڄش ٍأّ حٿڄخٽرڄٌؿذ حطٴخٷْش رخ% 8طليّيىخ رنٔزش  اڅ ٻٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ حٿظِ طڂ. حٿڄوخ٣َ حٿظْٰ٘ڀْش

ًٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رڄٸٍَحص رخُٽ . حٿڄًٌُنش كٔذ ىٍؿش حٿڄوخ٣َس حٿڄظخف ٿڀزنٺ أً ڃخ ٤ّڀٶ ٫ڀْو حٿٸخ٫يس حٿَأٓڄخٿْش ٫ڀَ حٿڄٌؿٌىحص حٿڄَؿلش أً

حٿڄوٜٜش ٿڄوخ٣َ حالثظڄخڅ ًڃوخ٣َ  ىٌ ٳِ حألًُحڅحٿنٔزش نٴٔيخ ًحٿٸخ٫يس حٿَأٓڄخٿْش نٴٔيخ، حال أڅ حٿظَْْٰ حٿڄيڂ  حٿؼخنْش ٳخنيخ أرٸض ٫ڀَ

 .حٿڄوخ٣َ حٿظْٰ٘ڀْش حٿٌٔٵ ، حٟخٳش حٿَ حٿڄوخ٣َس حٿـيّيس حٿڄ٠خٳش ًىِ

 :ًىِ حالث دعبئن أسبسٍت التفبقٍت ببزل الخبًٍتىنخٹ 

ڃن هالٽ ٷٔڄش ٍأّ حٿڄخٽ حٿڄظخف كٔخد ڃ٬ْخٍ ٻٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ  ڃظ٤ڀزخص ىنْخ ٿَأّ حٿڄخٽ، كْغ طظ٠ڄن ىٌه حٿڄظ٤ڀزخص ٳِ :الذعبهت األولى

ًڃوخ٣َ حٿٌٔٵ ًحٿڄوخ٣َ  حٿڄوخ٣َ حٿؼالػش ًىِ حٿڄوخ٣َ حالثظڄخنْش)حٿڄًٌُنش أً حٿڄَؿلش كٔذ ىٍؿش حٿڄوخ٣َ ٫ڀَ ٷْڄش حٿڄٌؿٌىحص

 .ّـذ حٓظويحڃيخ ًٍىص ٳِ حٿظٸََّ حألهَْ ٿڀـنش رخُٽ ، ًىنخٹ ڃ٬ڀٌڃخص طٴْٜڀْش كٌٽ ڃٸيحٍ حألًُحڅ حٿظِ(حٿظْٰ٘ڀْش

ن٫ٌْش حٿڄوخ٣َ حٿظِ ٌّحؿييخ حٿزنٺ  حٿڄَحؿ٬ش ڃن ٷزپ حٿٔڀ٤ش حٿَٷخرْش، ًحٿييٱ ڃنيخ حٿظؤٻي ڃن أڅ ٻٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ رلٔذ :عبهت الخبًٍتالذ

 ًطٸظَف ٿـنش رخُٽ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ أٍر٬ش ڃزخىة، حألًٽ ّظ٬ڀٶ رڄيٍ طٌٳَ. ٿَأّ حٿڄخٽ ًحٓظَحطْـْش حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿڄٔظٌّخص حٿڄ٤ڀٌرش

حٿن٨ڂ حٿڄظٌٳَس ٿيٍ حٿزنٌٹ ىحهڀًْخ ٿظٸْْڂ ٍأّ حٿڄخٽ ًڃخ ٿيّيخ  حٿڄنخٓزش ٿظٸْْڂ ڃيٍ ٻٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ، ًحٿؼخنِ ّظ٬ڀٶ رظٸْْڂ حٿـيش حٿَٷخرْشحٿٌْٓڀش 

ٌٓٱ حٿٔڀ٤ش حٿَٷخرْش أڅ حٿزنٌٹ  ًحٿٌٷٌٱ ٫ڀَ ڃيٍ ٷيٍطيخ ٫ڀَ ڃَحٷزش حٿظِحڃيخ رخٿنٔذ حٿڄليىس، ًحٿؼخٿغ، ّـذ أڅ طظٌٷ٪ ڃن حٓظَحطْـْخص

 حٿڄ٤ڀٌد، ًأ٠ًّخ ّـذ أڅ طټٌڅ ٿيّيخ حٿٸيٍس ٫ڀَ أڅ ط٤ڀذ ڃن حٿزنٌٹ حالكظٴخ٥ رڄ٬يٽ طلظٴ٦ رڄ٬يٽ ٻٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ أ٫ڀَ ڃن حٿلي حألىنَ

 ٿڀلْڀٌٿش ىًڅ أڅ ّنوٴٞ ٍأّ حٿڄخٽ ٫ن حٿلي حألىنَ أ٫ڀَ ڃن حٿلي حألىنَ، ًحٿَحر٪ ّـذ أڅ طلخًٽ حٿٔڀ٤ش حٿَٷخرْش حٿظيهپ ٳِ ڃَحكپ ڃزټَس

  .حٿڄ٤ڀٌد حٿَٷخرْش حٿزنٌٹ رخطوخً حالؿَحءحص حٿظٜلْلْش حًح ٿڂ ّظڂ حالكظٴخ٥ رڄ٬يٽ ٍأّ حٿڄخٽ حٿڄ٤ڀٌد، ٻڄخ ّـذ أڅ ط٤خٿذ حٿٔڀ٤ش

ڃ٬ْخٍ ٻٴخّش ٍأّ حٿڄخٽ ًأنٌح٩ حٿڄوخ٣َ ًكـڄيخ ًحٿْٔخٓش حٿڄلخٓزْش  حن٠زخ١ حٿٌٔٵ، ٬ًّنِ ًٿٺ حٿڄِّي ڃن حالٳٜخف ٫ن :الذعبهت الخبلخت

ًن٨خځ حٿزنٺ حٿيحهڀِ ٿظٸيَّ كـڂ ٍأّ  حٿزنٺ ألٌٛٿو ًحٿظِحڃخطو ًطټٌّن حٿڄوٜٜخص، ًحٓظَحطْـْخطو ٳِ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿڄوخ٣َ، ٿظٸْْڂحٿڄظز٬ش 

ڃٌٷ٪ ٓڀ٤ش حٿنٸي حٿٴڀ٤ْٔنْش . حطزخ٩ حٿزنٌٹ حٿڄڄخٍٓخص حٿڄَٜٳْش حٿٔڀْڄش ًّييٱ حالٳٜخف حٿَ حٿظ٘ـْ٪ ٫ڀَ. حٿڄخٽ حٿڄ٤ڀٌد

http://www.pma.ps/atemplate.aspx?id=859 
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سنكات عمميا؛ ككنتيجة لضعؼ الكعي الشعبي  بالرغـ مف أٌنيا أثبتت كجكدىا ككيانيا، مقارنة مع
الفمسطيني لمصيرفة اإلسلمية فيذا يؤدم إلى عدد عملء أقٌؿ مقارنة مع المصارؼ التقميدية األخرل 

 .1في فمسطيف

كبما أٌف مكضكع الدراسة يتعمؽ بالمصارؼ اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، نجد أف ىناؾ ثلثة 
؛ لذا ال بٌد مف التعريؼ بيذه المصارؼ الثلثة مف 2في محافظة راـ اهلل كالبيرة مصارؼ إسلمية تعمؿ

دارتيا، كفركعيا،  الخ...خلؿ تاريخ تأسيسيا، كقيمة رأسماليا، كا 

 :البنك اإلسالمي العربي

، كمقرىا الرئيس في (البنؾ) 3المساىمة العامة المحدكدةالبنؾ اإلسلمي العربي  ت شركةتأسس
، كسجمت في سجؿ مراقب الشركات في فمسطيف 1964ة، بمقتضى قانكف الشركات لسنة مدينة البير 
 .1995كانكف الثاني  8بتاريخ  563201011تحت رقـ 

يقكـ البنؾ بممارسة األعماؿ المصرفية . 1996باشر البنؾ نشاطو المصرفي في مطمع 
مية، كذلؾ مف خلؿ المركز الرئيس  كالمالية كالتجارية كأعماؿ االستثمار كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسل

 .في مدينة البيرة كفركعو المنتشرة في فمسطيف كالبالغ عددىا سبعة كمكتب كاحد

دكالر أمريكي، بقيمة اسمية دكالر أمريكي كاحد  38.393.339يبمغ رأس ماؿ البنؾ المدفكع 
 4.لمسيـ

 

 :البنك اإلسالمي الفمسطيني
                                                           

 
1
. حطٜخٽ ٗوِٜ. ٫الٷش ٓڀ٤ش حٿنٸي رخٿڄٜخٍٱ حإلٓالڃْش(: 6449طَّ٘ن حٿؼخنِ )ڃيَّ ىحثَس حألرلخع ًحٿْٔخٓخص حٿنٸيّش، ڃلڄي ٤٫خ حهلل،   

ٔٗ ِٓ غ١و وبٔذ ٕ٘بن ٚؽلح اٌّٖبهف اإلٍال١ِخ فٟ ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ، ٚوبٔذ رؾذ هلبثخ اٌّٖبهف اٌّؾ١ٍخ، فزج١ٓ أ 6447ؽزٝ ػبَ 

ٗ ٌٍٛافل؟  ٚ٘نا ١ٌٌ ٕؾ١ؾبً ٌٍولبثخ ؽ١ش ال ثّل أْ ٠ىْٛ ٌٍّٖبهف اإلٍال ّّ ١ِخ إٌّبٍت فًٖ اٌولبثخ ، فّضال اٌّٖوف اإلٍالِٟ اٌٛافل ٠زُ ٙ

ِؾّل  هئ١ٌ لَُ اٌولبثخ ٚاٌزفز١ِ، كائوح هلبثخ اٌّٖبهف،. ف١ٕٖٛخ، ٚ٘نا ال ٠ّىٓ فٟ ظً اٌؼلك اٌٚئ١ً ٌٍّٖبهف اإلٍال١ِخ فٟ فٍَط١ٓ

 .  ارٖبي ّقٖٟ: ػاللخ ٍٍطخ إٌمل ثبٌّٖبهف اإلٍال١ِخ(: ١ٔ6444َبْ ) ّؼ١ت ِٕبٕوح، 

2
ُّ ّواء اٌّؾفظخ اٌجٕى١خ ٌجٕه األلٖٝ اإلٍالِٟ  44/44/6444ػٕلِب أػّلد ٘نٖ اٌلهاٍخ وبْ ػلك اٌّٖبهف اإلٍال١ِخ صالصخ، ٌٚىٓ فٟ    ر

 ( 6ٍِؾك ) ٌٖبٌؼ اٌجٕه اإلٍالِٟ اٌفٍَط١ٕٟ 

3
حٿَ٘ٻش حٿوخٿْش ڃن حٿ٬نٌحڅ، ًّظؤٿٲ ٍأٓڄخٿيخ ڃن أٓيڂ ٷخرڀش : ځ ى4964ِٿَ٘ٻش حٿڄٔخىڄش حٿ٬خڃش حٿڄليًىس رڄٌؿذ ٷخنٌڅ حٿَ٘ٻخص ٿٔنش ح  

ٿڀظيحًٽ، ًط٤َف ٿالٻظظخد حٿ٬خځ، ًطټٌڅ ڃٔئًٿْش حٿڄٔخىڄْن ٳْيخ ڃليًىس رڄٸيحٍ ڃٔخىڄش ٻپ ڃنيڂ رَأٓڄخٽ حٿَ٘ٻش، 

http://www.ramallahcci.org/pages/infocenter/laws/wb.coreg_a.pdf 

44: ، 6448ٙحٿزنٺ حإلٓالڃِ حٿ٬َرِ، حٿظٸََّ حٿٔنٌُ  
4
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كة مسػػػػػػػاىمة عمكميػػػػػػػة محػػػػػػػدكدة تحػػػػػػػت رقػػػػػػػـ تأسػػػػػػػس البنػػػػػػػؾ اإلسػػػػػػػلمي الفمسػػػػػػػطيني كشػػػػػػػر 
كتعديلتػو كحصػؿ  6353بمكجب قانكف الشػركات لسػنة  62/65/6332بتاريخ ( 229522355)

حيػػػػث صػػػػرحت سػػػػمطة النقػػػػد  62/2/6331البنػػػػؾ عمػػػػى تػػػػرخيص سػػػػمطة النقػػػػد الفمسػػػػطينية بتػػػػاريخ 
 .يةالفمسطينية لمبنؾ بمزاكلة جميع األعماؿ المصرفية كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسلم

مميكف دكالر كقد قررت الييئة العامة في جمستيا بتاريخ  44بدأ البنؾ نشاطو برأس ماؿ قدره 
مميكف دكالر حيث تـ االكتتاب في جميع األسيـ  64زيادة رأس ماؿ البنؾ إلى  6445يكنيك  34

ديسمبر  23اتخذت الييئة العامة لمبنؾ قراران في جمسة غير عادية بتاريخ ك . كتـ تسديدىا بالكامؿ
ملييف سيـ لإلكتتاب بتاريخ  10مميكف دكالر حيث تـ طرح  50برفع رأس ماؿ البنؾ إلى  2006

 13بتاريخ ( 48-2/2007)كفقان لمحضر اجتماع مجمس إدارة البنؾ رقـ  2007مايك  1
 1 ،2007إبريؿ

اتفاقية مع إدارة بنؾ   5222مايك  69كقعت إدارة البنؾ اإلسلمي الفمسطيني بتاريخ 
القاىرة عماف تـ بمكجبيا شراء صافي مكجكدات بنؾ القاىرة عماف فرع المعاملت اإلسلمية مف 

 .بؿ البنؾ اإلسلمي الفمسطيني بمبمغ كقدرة ثلثة ملييف دكالرقً 

كشبكة   ،أعمالو مف خلؿ فرعو الرئيس في مدينة غزة  يمارس البنؾ اإلسلمي الفمسطيني
 2.فرعان كمكتب دير البمح( 65)افظات كعددىا فركعو المنتشرة في مختمؼ المح

 3:بنك األقصى اإلسالمي

كمقرىا الرئيسي في ( البنؾ)تأسست شركة بنؾ األقصى اإلسلمي المساىمة العامة المحدكدة 
كشركة مساىمة عامة، كسيجمت في سجؿ الشركات  1964مدينة البيرة، بمقتضى قانكف الشركات لسنة 

 .ـ1997آب  4بتاريخ  562600619قـ المساىمة في فمسطيف تحت ر 

كبعد اإلنتياء مف مرحمة التأسيس كالحصكؿ عمى التراخيص اللزمة، باشر البنؾ أعمالو المصرفية 
، حيث بدأ يمارس كافة 1999في فمسطيف مف خلؿ فرعو في مدينة البيرة في بداية شير تمكز 

بكؿ الكدائع كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسلمية األعماؿ المصرفية كالمالية كأعماؿ االستثمار كالتمكيؿ كق

                                                           
1
 http://www.islamicbank.ps/main/reports/2008.pdf، حٿَحر٢  6448حٿظٸََّ حٿٔنٌُ   

6448، حٿزنٺ حإلٓالڃِ حٿٴڀ٤ْٔنِ، حٿظٸََّ حٿٔنٌُ   http://www.islamicbank.ps/main/in.htm
 2

  

3
) طّڂ حإل٫الڅ رٜلْٴش حٿٸيّ حٿٌْڃْش ٫ڀَ حٿٜٴلش حألًٿَ  ٫44/44/6444نيڃخ ُأ٫ّيص ىٌه حٿيٍحٓش ٻخڅ ىٌح حٿزنٺ ٷخثڄًخ، ًٿټن رظخٍّن   

 رْ٪ حٿڄلٴ٨ش حٿزنټْش ٿڀزنٺ حإلٓالڃِ حٿٴڀ٤ْٔنِ(  6ڃڀلٶ 
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ـ، تـ افتتاح فرع لمبنؾ في مدينة 2001كمع نياية عاـ . الغٌراء كلتعميمات سمطة النقد الفمسطينية
 .نابمس

دكالران أمريكيان، بقيمة اسمية دكالر أمريكي كاحد  20.000.000يبمغ رأسماؿ البنؾ المصرح بو 
ـٌ اإلعلف عف تجميد أرصدة حسابات بنؾ األقصى اإلسلمي  2001لمسيـ، كفي مطمع كانكف األكؿ  ت

كعمى أثر ذلؾ قاـ البنؾ بتحكيؿ كدائعو في الخارج لحساباتو لدل سمطة . مف ًقبىؿ الحككمة األمريكية
النقد الفمسطينية، باستثناء الكدائع كاالستثمارات السمعية قصيرة األجؿ في البحريف، كالتي لـ تكف 

الحقان لذلؾ قررت مؤسسة نقد البحريف تجميد أرصدة البنؾ لدل البنكؾ البحرينية . التاريخ مستحقة بذلؾ
كتقكـ إدارة البنؾ حاليان بالتعاكف مع سمطة النقد الفمسطينية . بناءن عمى القرار األمريكي إلشعار آخر
 1.بمتابعة ىذا المكضكع مع الجيات المعنية

 :المنظمات األىمية .3

في فمسطيف، المنخرطة في نشاطات ائتمانية ( NGO’S)منظمات األىمية ىناؾ العديد مف ال
ـٌ إنشاء ىذه المنظمات إٌباف االحتلؿ اإلسرائيمي؛ كذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف . معينة كقد ت

حٌدة غياب الكسائط المالية عمى بعض القطاعات االقتصادية التي تخدـ غالبان الفقراء، كقطاع 
ت الصغيرة، إاٌل أٌف القركض التي قدمتيا ىذه المنظمات كانت الزراعة كقطاع بعض المنشآ

كقد . صغيرة بمجمميا كال تكفي إاٌل لسٌد حاجات بسيطة مف االئتماف المطمكب ليذه القطاعات
عانت ىذه المنظمات مف غياب الخبرة المصرفية كاالئتمانية الجيدة، مما رفع مف معدالت 

لتشغيمية اللزمة ليذه المنظمات، كأٌدل إلى تخصيص ديكنيا المعدكمة، كزاد مف المصاريؼ ا
 .ًنسىٍب ال ييستياف بيا مف مجمكع األمكاؿ الممنكحة إلطفاء ىذه المصاريؼ

 :الصرّافون .4

لقد أٌدل غياب النظاـ البنكي في فمسطيف لفترات طكيمة، إلى تكسيع النشاط المصرفي الرسمي 
تبديؿ عملت، )فاألعماؿ البنكية المختمفة  .كغير الرسمي؛ كذلؾ مف أجؿ سٌد الفجكة القائمة
، كانت تينفذ عبر شبكة كاسعة ككفؤة مف (حكاالت، تحصيؿ شيكات، كأحيانان كدائع كقركض

 2.الٌصرافيف العامميف في فمسطيف
 

                                                           
44،44: ىـ، رنٺ حألٷَٜ حإلٓالڃِ، ٙ 4468 –ځ  6447حٿظٸََّ حٿٔنٌُ  
1
  

369 - 364: ٗظْش،حالٷظٜخى حٿٴڀ٤ْٔنِ ٳِ حٿڄَكڀش حإلنظٸخٿْش، ٙح: ّن٨َ 
2
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 الشركات في فمسطين: المبحث الثاني
 

 :مقدمة
ادم الذم يحقؽ حجمان االستثمار ىك العامؿ المسيطر عمى االقتصاد القكمي، كالنظاـ االقتص

 1.كافيان كمنظمان مف االستثمار ىك النظاـ القادر عمى الحياة
 

كنظران ألىمية الدكر الذم تقكـ بو الشركات كسيطرتيا عمى جانب ميـ مف النشاط االقتصادم 
في كثير مف الدكؿ، كتأثيرىا عمى مصالح المكاطنيف كاالقتصاد الكطني، تٌدخؿ المشٌرع في كثير مف 

ؿ لتنظيـ تأسيس الشركات كمراقبة نشاطيا، عمى النحك الذم يكفؿ حماية مصالح المكاطنيف الدك 
كاالقتصاد الكطني، بحيث ال تصبح أداة للستغلؿ االجتماعي أك لمسيطرة السياسية، لذلؾ يلحقيا 

تي تضعيا المشٌرع بقكانينو كلكائحو كقراراتو، لضماف التقدـ كاالزدىار في نطاؽ الخطة االقتصادية ال
الدكلة، إذ تربط كثير مف الدكؿ بيف خططيا االقتصادية لزيادة الدخؿ القكمي، كنشاط الشركات 

 2.التجارية
 

فكجكد . لذلؾ تعمؿ الدكؿ دائمان عمى تحديث قكانيف الشركات لتتلءىـ مع تطكر االستثمار
دارتيا، كمراقبت يا، كتصفيتيا ييعىٌد ضمانة أساسية قانكف شركات متطكر ييعدد أنكاعيا، كيينٌظـ تسجيميا، كا 

كتيعٌد قكانيف الشركات مكممة لقكانيف تشجيع االستثمار؛ فيي التي تكفر . لممناخ االستثمارم في فمسطيف
 3.الغطاء القانكني لتسجيميا، كتيبيف طبيعتيا القانكنية

 
إٌف الشركات التجارية تتبايف، مف حيث األنكاع، تحت إطار نكعي شركات األشخاص 
كاألمكاؿ، كتخضع في إجراءات تسجيميا كشيرىا إلى القكاعد المقررة في قانكف الشركات، كتعٌد شركة 
المساىمة النمكذج األىـ ليذا النكع مف الشركات، في قيـ المشركعات االقتصادية الكيبرل، كالبنكؾ، 

، مف حيث تسيير كشركات التأميف، كالمشركعات الصناعية الكيبرل، حيث نٌظـ القانكف ىذه الشركات

                                                           
1
 .، 49: نَٜ، ُٻَّخ أكڄي، حٿظ٤ٌٍ حالٷظٜخىُ ٫َٝ ٿز٬ٞ حٿنڄخًؽ حٿظلڀْڀْش، ٙ  

2
ش ٿڀنَ٘ ، ىحٍ حٿؼٸخٳ4، ١ 6، ٙ -ىٍحٓش ٳٸيْش ٷ٠خثْش ڃٸخٍنش ٳِ حألكټخځ حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش–حٿ٬ټْڀِ، ٫ِِّ، حٿ٢ٌْٓ ٳِ حٿَ٘ٻخص حٿظـخٍّش   

 .ځ 6448 -ىـ  4469حألٍىڅ،  –ًحٿظٌُّ٪، ٫ّڄخڅ 

3
: ٍٓخٿش ڃخؿٔظَْ، ڃ٬يي حٿلٸٌٵ رَُّْض، حإل٣خٍ حٿٸخنٌنِ ٿإلٓظؼڄخٍ ٳِ حٿ٠ٴش حٿَٰرْش ًٷ٤خ٩ ٯِس، ٳَحّ ٫زي حٿَكْڂ كڄيحڅ ڃڀلڂ، ٙ  

 ځ 6444، 69
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شؤكنيا، مف خلؿ ىيئة عامة تضـ جميع المساىميف، ييناط بيا اتخاذ القرارات الجكىرية كالمصيرية في 
 1.حياة الشركة

 
كألٌف مكضكع ىذه الدراسة الشركات الفمسطينية، فل بٌد ىنا مف عرض تاريخي سريع لمشركات 

 .في فمسطيف كالقكانيف المطبقة فيما يتعمؽ بيا
 

 : تاريخيةلمحة 
 

خضعت الشركات في فمسطيف ألحكاـ الشريعة اإلسلمية منذ الفتح اإلسلمي، كالتي ظمت 
ـ؛ كلذلؾ فقد عرفت فمسطيف الشركات مف خلؿ 4858سارية خلؿ حكـ الدكلة العثمانية حتى عاـ 

ما  4876ة لسن( القانكف المدني)تطبيؽ الشريعة اإلسلمية، كمف المعركؼ أٌف مجمة األحكاـ العدلية 
 .تزاؿ في الضفة الغربية تعٌد بمنزلة التشريع العاـ، الذم يحكـ العلقات القانكنية بصفة عامة

 
، تغٌير الكضع االقتصادم، كبدأت 4947كمنذ كقكع فمسطيف تحت االحتلؿ االنجميزم عاـ 

لعالمية، التي في العشرينات كالثلثينات مف القرف الماضي مراحؿ ربط فمسطيف بالسكؽ االقتصادية ا
 .كانت تسيطر عمييا انجمترا كفرنسا

ـٌ أخذت رؤكس األمكاؿ، كغالبيتيا ييكدية، تتدفؽ عمى فمسطيف؛ لتتجو أساسان إلقامة البنكؾ  ث
، كتقسيـ ما (إسرائيؿ)ـ، حتى قياـ 4948بقيت فمسطيف تحت االنتداب البريطاني حتى . كالصناعات

 .الضفة الغربية، كقطاع غزة: فتٌبقى مف فمسطيف إلى منطقتيف جغرافيتي
 

، كبقي التشريع اإلنجميزم "المممكة األردنية الياشمية"اتحدت الضفة الغربية مع الضفة الشرقية 
لمشركة المساىمة العامة نافذان في الضفة الغربية، حتى بعد التكحيد، إلى أف صدر القانكف المؤقت رقـ 

 4964.2لسنة ( 46)حاليان رقـ  ، كمف ثـٌ صدر القانكف المطبؽ4966لسنة ( 36)
 
 
 
 

                                                           
1
 ڃ٬يي حٿلٸٌٵ رَُّْض، ٳڀ٤ْٔن. ، حٿ٤ز٬ش حألًٿ453َ-456ٙ  الذلٍل القبًىًً للبٍئت التجبرٌت فً فلسطٍي،(: 6444)ؿخڃ٬ش رَُّْض   

2
 454-453حٿيٿْپ حٿٸخنٌنِ ٿڀزْجش حٿظـخٍّش ٳِ ٳڀ٤ْٔن، ٙ : أن٨َ  
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 1القوانين المطبقة المتعمقة بالشركات
 

مف بعض أجزاء الضفة الغربية كقطاع غزة، ( إسرائيؿ)بعد تكقيع اتفاقية أكسمك، كانسحاب 
حدثت تطكرات مممكسة، مف أىميا ازدياد تأسيس الشركات المساىمة بنكعييا العامة كالخصكصية، 

قب الشركات في كزارة االقتصاد الكطني إلى كجكد ارتفاع ممحكظ في عدد حيث تيفيد سجلت ميرا
 .الشركات المساىمة المسجمة لديو الحقان لقدكـ السمطة

 
 :إٌف التشريعات في فمسطيف تينظـ نكعيف مف الشركات

 "مجمة األحكاـ العدلية"الشركات المدنية، حيث تنظميا قكاعد : األكؿ
 .مييا الطابع التجارم، كتينٌظـ مف خلؿ قكانيف خاصة بالشركاتالشركات التي يغمب ع: الثاني

أٌما معيار التفرقة بيف ىذيف النكعيف فيك طبيعة العمؿ الذم تيزاكلو الشركة، فإف كاف العمؿ مدنيان كانت 
ذا كاف تجاريان كانت الشركة تجارية  .الشركة مدنية، كا 

 
في أراضي السمطة الفمسطينية يتمثؿ في تشريعيف إٌف القانكف المتعمؽ بالشركات التجارية كالمطبؽ 

 :مختمفيف
ـ، المكركث مف الحقبة االنتدابية كالمطبؽ في غزة،  4969لسنة ( 48)قانكف الشركات رقـ  .4

 .ـ كتعديلتيما 4934لسنة ( 49)باالضافة إلى قانكف الشركات العادية رقـ 

 .الغربيةـ، كالمطبؽ في الضفة  4964لسنة ( 46)قانكف الشركات رقـ  .6

 
كبغٌض النظر عف التبايف في المرجعية التشريعية، ما بيف الضفة الغربية كقطاع غٌزة، فإف كل 

 .التشريعيف كتعديلتيما عالجت مكضكع الشركات، مع بعض الفكارؽ الشكمية كاإلجرائية
 

ٌنما ىناؾ مسكٌدة  كحتى تاريخ ىذه المحظة، ليس ىناؾ قانكف فمسطيني خاص بالشركات، كا 
كييدؼ التشريع الجديد إلى تكفير إطار عصرم . لمشركات كىك بانتظار المصادقة عميو  انكف جديدق

 2.كمكحد لمشركات في أنحاء األراضي الفمسطينية
 

                                                           
1
ٻخٳش  حٿٸٌحنْن حٿڄظ٬ڀٸش رخٿَ٘ٻخص ْٓظڂ َٓىىخ ٳٸ٢، ألّڅ ٣ز٬ْش ىٌه حٿيٍحٓش ٿْٔض ٷخنٌنْش، ًٿڄن أٍحى حالٓظِحىس ًحٿظنٸْق ٳْڄټن حٿلٌٜٽ ٫ڀَ 

 http://www.met.gov.ps: ڄ٤زٸش ٳِ ٳڀ٤ْٔن ًحٿظ٬ڀْڄخص حٿٜخىٍس ٫ن ًُحٍس حالٷظٜخى حٿ٣ٌنِ ڃن هالٽ ڃٌٷ٪ حٿٌُحٍسحٿٸٌحنْن حٿ

2
 63-64ڃئطڄَ ٳڀ٤ْٔن ٿالٓظؼڄخٍ، : ٳِ. 6448ىٿْپ حالٓظؼڄخٍ ٳِ ٳڀ٤ْٔن (:6448)-ڃخّ –ڃ٬يي أرلخع حٿْٔخٓخص حالٷظٜخىّش حٿٴڀ٤ْٔنِ  

 ( 9، ڃڀلٶ 46/46/6444ٿٸي طّڂ ح٫ظڄخى ٷخنٌڅ حٿَ٘ٻخص رظخٍّن )  69ٙ . رْض ٿلڂ، ٳڀ٤ْٔن. 6448أّخٍ 
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 :أٌما قانكف الشركات التجارية المطبؽ حاليان فيعترؼ بنكعيف مف الشركات، ىما
 

 تشمؿ كىي عبارة عف شركات أشخاص،  :الشركات العادية: أكالن 
كىي التي تقكـ عمى اعتبار شخصي، كتككف (: الشركات العائمية)الشركة العادية العامة  .4

ملئمة لمباشرة المشركعات التجارية كالصناعية، التي تقكـ بيف شخصيف أك أكثر، كتككف 
 .الثقة متبادلة بينيما

اـ أك أكثر، األكؿ شريؾ ع: كىي التي تشمؿ نكعيف مف الشركاء: الشركة العادية المحدكدة .6
مسؤكليف بصفة شخصية، كبالتكافؿ كالتضامف، عف ديكف الشركة كجميع عقكدىا كالتزاماتيا؛ 

 1.كالثاني شريؾ أك أكثر محدكد المسؤكلية، كؿ منيـ مسؤكؿ برأس مالو الذم دفعو في الشركة

 
لإلكتتاب العاـ،  كىي التي يتألؼ رأسماليا مف أسيـ قابمة لمتداكؿ، كتطرح: الشركات المساىمة: ثانيان 

كالذمة المالية لمشركة المساىمة مستقمة عف الذٌمة المالية لكؿ مساىـ، كتيعٌد الشركة كحدىا، مسؤكلة 
عف ديكنيا، كالتزاماتيا، كخسائرىا، كال يككف المساىمكف مسؤكليف عف خسائر الشركة إاٌل بمقدار 

 :مساىمتيـ، كتشمؿ
 

كىي التي ينقسـ رأسماليا إلى (: ة المحدكدةذات المسؤكلي)شركات المساىمة الخصكصية  .4
أسيـ ال تطرح للكتتاب العاـ، كتككف مسؤكلية الشركاء فييا محدكدة، بقدر مساىمة كؿ منيـ 
برأسماؿ الشركة، كىذا النكع كثير االنتشار في الحياة العممية في فمسطيف، كيفضمو أصحاب 

 .المشركعات االقتصادية الصغيرة كالمتكسطة

كىي عبارة عف شركة خالية مف العنكاف، يتألؼ رأسماليا : المساىمة العامة المحدكدةالشركات  .6
مف أسيـ قابمة لمتداكؿ، كتطرح للكتتاب العاـ، كتككف مسؤكلية المساىميف فييا محدكدة، 

كىي تيعٌد مف أىـٌ دعائـ االقتصاد الكطني، كأىـ . 2بمقدار مساىمة كؿ منيـ برأسماؿ الشركة
تستطيع القياـ بمشاريع استثمارية تجارية كبيرة؛ . ت مف الناحية االقتصاديةأنكاع الشركا

كبالتالي تزيد مف معدؿ تشغيؿ األفراد في المجتمع، كتقمص بالتالي البطالة؛ فتيسيـ في 
 3.التطكير االقتصادم

                                                           
1
 4964ٌَٕخ ( 46)، لبْٔٛ اٌْووبد هلُ (9)اٌّبكح   

2
 .4964ٌََٕخ ( 46)، لبْٔٛ اٌْووبد هلُ (69/6)اٌّبكح   

3
 466 - 454حٿيٿْپ حٿٸخنٌنِ ٿڀزْجش حٿظـخٍّش ٳِ ٳڀ٤ْٔن، ٙ ٙ : ّن٨َ  
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 الفصل الرابع
 
 

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 
 

 :مقدمة
 

مف الدراسة بعرض لمخطكات كالمراحؿ كفقان لممنيج العممي، مف خلؿ ىذا الفصؿ  قامت الباحثة في
جراءات التحقؽ مف  تحديد مجتمع الدراسة كعينتو، كاألدكات المستخدمة كمتغيرات الدراسة المستقمة، كا 
صدؽ األداة كثباتيا، كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعمقة باستجابة أفراد 

 .  ى أسئمة الدراسة، كاختبار فرضياتياالعينة عم
 
 

 منيج الدراسة: المبحث األول
 

لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كىك المنيج الذم 
ييدؼ إلى كصؼ خصائص الظاىرة، كجمع معمكمات عنيا كتحميميا، فقد تـ استخداـ ىذا المنيج في 
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يلئـ طبيعة الدراسة كأىدافيا، معتمدان عمى أسمكب الدراسة الميدانية في جمع المعمكمات، صكرتو ألنو 
 . ليفي بأغراضيا كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فرضياتيا كتفسير نتائجيا

 
 أدوات الدراسة: المبحث الثاني

 
ـٌ استخداـ أكثر مف أداة ليذه الدراسة بيدؼ كشؼ تكجيات الشركات الفمسطيني ة مف الدرجة لقد ت

 :الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كىذه األدكات ىي
 

ـٌ االعتماد عمييا كبشكؿ رئيس في ىذه الدراسة، حيث تـٌ عمؿ نكعيف مف : االستبانة .4 كقد ت
، (3ممحؽ )االستبانات، األكلى خاصة بالشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي 

 (.4ممحؽ )كالثانية خاصة بالشركات التي ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلمي 

 

ذكم العلقة ( 5ممحؽ )كقد تٌمت مقابمة ميديرم المصارؼ اإلسلمية الثلث : المقابمة  .6
بمكضكع أسئمة الدراسة، كتجدير اإلشارة ىنا أف المقابلت قد تمت خلؿ شير كانكف األكؿ 

مصارؼ إسلمية، أٌما اليكـ فعدد المصارؼ اإلسلمية ىك  ، حيث كانت ىناؾ ثلثة6449
اثناف بعد شراء البنؾ اإلسلمي الفمسطيني لمحفظة بنؾ األقصى اإلسلمي كما جاء في خبر 

 6444منشكر عمى الصفحة األكلى في صحيفة القدس بتاريخ الرابع مف نيساف مف عاـ 
 (6ممحؽ )

 

سمطة النقد، غرفة تجارة كصناعة راـ )مكضكع الدراسة زيارة المؤسسات ذات العلقة المباشرة ب .3
 (اهلل كالبيرة

 
 

 مجتمع الدراسة: المبحث الثالث
 

ىذه الدراسة كالمتعمقة بتكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ 
 :محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان، قد اشتممت عمى مجتمعيف: اإلسلمية

 .الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة في محافظة راـ اهلل كالبيرة: جتمع األكؿالم
 .المصارؼ اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة: المجتمع الثاني

 
 :كفيما يمي شرح لكل المجتمعيف
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 : الشركات الفمسطينية من الدرجة الممتازة في محافظة رام اهلل والبيرة: المجتمع األول
 
ٌثؿ المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة في محافظة راـ اهلل تم

بحسب تقرير غرفة تجارة كصناعة راـ  6449/ 45/46حتى تاريخ ( شركة 657)كالبيرة، كالبالغ عددىا
 :كىي مقسمة عمى خمسة قطاعات كاآلتي( 6ممحؽ )اهلل كالبيرة 

 
 (697 )رمشركة قطاع تجا. 

 (644 )شركة قطاع خدمات. 

 (84 )شركة قطاع صناعة. 

 (74 )شركة قطاع مقاكالت. 

 (44 )شركات قطاع حرؼ. 

 

 :المصارف االسالمية في محافظة رام اهلل والبيرة: المجتمع الثاني
 

تمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع المصارؼ اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كعددىا 
 :ارؼ كاآلتيمص 1ثلثة

 البنؾ اإلسلمي العربي .4

 البنؾ اإلسلمي الفمسطيني .6

 بنؾ األقصى اإلسلمي .3
 

 الدراسة عينة: المبحث الرابع
 

فراد عينة الدراسة أتـ تحديد عدد قامت الباحثة باستخداـ عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة، حيث 
كىك مجتمع  ،مجتمع الدراسةمف االنحراؼ المعيارم ل% 25قؿ مف أكىامش خطأ % 95بمستكل ثقة 

 :حسب العلقة التاليةالشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة في محافظة راـ اهلل كالبيرة 
 

 

                                                           
1
خڅ ٫يى حٿڄٜخٍٱ حإلٓالڃْش ٳِ ٍحځ حهلل ًحٿزَْس ػالػش ڃٜخٍٱ، ًحٿٌْځ ىِ ڃَٜٳخڅ ٳٸ٢ ًًٿٺ ر٬ي أڅ طّڂ َٗحء ٫نيڃخ ُأ٫ّيص ىٌه حٿيٍحٓش ٻ 

 (6)أن٨َ ڃڀلٶ  6444ڃلٴ٨ش حٿزنٺ حألٷَٜ حإلٓالڃِ ڃن ِٷزپ حٿزنٺ حإلٓالڃِ حٿٴڀ٤ْٔنِ ٳِ ٗيَ نْٔخڅ 
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، الشركات بشكؿ عشكائي طبقي، يشمؿ جميع فئات مجتمع الدراسة عمى الدراسة أداة تكزيع تـك 
بمغ العدد الكمي للستبانات كقد استبانة مقسمة عمى القطاعات المختمفة، ( 468)ككزعت فعلن 

ـٌ اعتماده -( 1.4)بحسب جدكؿ  –استبانة ( 84)المستردة  في التحميؿ ، كىك العدد الذم ت
 .اإلحصائي

 
 توزيع عينة الدراسة عمى المتغيرات الديموغرافية: 1.4جدول 

 

 البيان المتغير
 النسبة المئوية المجموع
 المسترد الموزع المسترد الموزع

 القطاع

 %5.47 %12.5 7 16 ناعيص
 %35.16 %%43.75 45 56 تجارم
 %19.53 %30.47 25 39 خدماتي
 %0.78 %2.34 1 3 حرفي

 %4.69 %10.94 6 14 مقاكالت
 %65.63 %100 84 128 المجموع الكمي

  
كىي نسبة % 65.63يتضح أٌف نسبة المسترد مف االستبانات ىك ( 1.4)كمف خلؿ ىذا الجدكؿ 

 :بحسب العلقة السابقة الذكر كىي 62القيمة المحددة كحد أدنى كىي  أعمى مف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 57 - 
 

 خصائص العينة الديموغرافية: المبحث الخامس
 

 إلى خصائص العينة الديمكغرافية( 1.1.4)يشير الجدكؿ 
 

 الديموغرافية خصائص العينة: 1.1.4جدول 
 

 النسبة العدد  البياف المتغيرات

 رأس الماؿ

 %67.9 57 مميكف دكالر 2 مفأقؿ 
 %14.3 12 مميكف دكالر 5إلى  2مف 
 %13.1 11 مميكف دكالر 10إلى  5مف 
 %1.2 1 مميكف دكالر 20إلى  10مف 

 %3.6 3 مميكف دكالر 20اكثر مف 

 زمف التعامؿ

 %3.6 3 مف سنة أقؿ
 %15.5 13 مف سنة إلى ثلث سنكات

 %17.9 15 مف ثلث إلى خمس سنكات
 %63.1 53 أكثر مف خمس سنكات

 البنؾ

 %7.14 6 االسلمي العربي
 %5.95 5 االسلمي الفمسطيني
 %4.76 4 األقصى االسلمي

 %11.9 10 1كثر مف بنؾ اسلميأ
 %3.57 3 2إسلمي آخر

 
 
 
 
 

                                                           
1
 "ڀ٤ْٔنِٳ"رڄ٬نَ أّڅ ر٬ٞ حٿَ٘ٻخص ٿيخ كٔخد ٳِ أٻؼَ ڃن ڃَٜٱ آالڃِ ڃلڀِ  

2
 رڄ٬نَ أّڅ ر٬ٞ حٿَ٘ٻخص ٿيخ كٔخد ٳِ ڃٜخٍٱ آالڃْش هخٍؿْش   
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 وصدقيا األداة ثبات: المبحث السادس
 

ـٌ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى م كميف لقد ت كىيـ مف ذكم (  7ممحؽ ) جمكعة مف الميحى
ـٌ أخذىا بعيف االعتبار  الخبرة العممية كاألكاديمية، كالذيف أبدكا عددان مف الملحظات حكليا ، كالتي ت

 ككؿ، ككذلؾ كلألداة األداة،ألسئمة  الثبات معامؿ حساب تـٌ عند إخراج األداة بشكميا الحالي، ككذلؾ 
 االرتباط معامؿ حساب خلؿ مف، سؤاؿ مف أسئمة األداة لكؿ الداخمي اؽاالتس معاملت استخرجت

 لألسئمةكاالرتباط  ،الثبات معاملت تكضيح كيمكف  الكمية، كالدرجة االستبانة فقرات مف فقرة كؿ بيف
 :ةالتالي الجداكؿ خلؿ مف ككؿ كاألداة الدراسة ألداة المككنة الرئيسة

 
 مقياس الثبات والصدق: 2.4ل جدو

 (استبانة الشركات التي ليس لدييا حساب في مصرف إسالمي)
 

رقـ 
 السؤاؿ السؤاؿ

عدد 
 تالعبارا

 مقياس الثبات
(Cronbach's 

Alpha) 

مقياس 
 الصدؽ

ما ىي العكامؿ التي ساىمت في عدـ تكٌجو  األكؿ
 شركتكـ لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي؟

6 0.607 0.779 

يدات في اإلجراءات تقييـ شركتكـ لدرجة التعق الثاني
 .المصرفية في المصرؼ اإلسلمي

5 0.781 0.884 

تقييـ شركتكـ لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية  الثالث
 .الشرعية كاإلجتماعية

2 0.587 0.766 

تقييـ شركتكـ لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية  الرابع
 .المصرفية

7 0.694 0.833 

ية العالمية دىكر اإلعلـ كتأثير األزمة المال الخامس
 .الحالية

2 0.881 0.939 

 0.886 0.785 22 جمالي الدراسةإ 
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 مقياس الثبات والصدق: 3.4جدول 
 (استبانة الشركات التي لدييا حساب في مصرف إسالمي)
 

رقم 
عدد  السؤال السؤال

 تالعبارا

 مقياس الثبات
(Cronbach's 

Alpha) 

مقياس 
 الصدق

 األكؿ
ت في تكٌجو شركتكـ ما ىي العكامؿ التي ساىم

 0.924 0.854 5 لمتعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

 الثاني
تقييـ شركتكـ لدرجة التعقيدات في اإلجراءات 

 0.777 0.603 5 .المصرفية في المصرؼ اإلسلمي

 0.782 0.612 2 تداعيات تعاممكـ مع المصرؼ اإلسلمي الثالث
 0.900 0.811 11 لميةدرجة التعامؿ مع البدائؿ المصرفية اإلس الرابع

 الخامس
تقييـ شركتكـ لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية 

 الشرعية
4 0.881 0.939 

 السادس
تقييـ شركتكـ لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية 

 المصرفية
8 0.887 0.942 

 السابع
تقييـ شركتكـ لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية 

 0.954 0.910 3 اإلجتماعية

 0.926 0.858 2 كتأثير األزمة المالية العالمية الحاليةدىكر اإلعلـ  الثامف
 0.934 0.872 40 اجمالي الدراسة 
 

 مف عالية سيككمترية بخصائص تتصؼ الدراسة أداة أف لىإ(3.4)ك ( 2.4)النتائج في جداكؿ تشير 
كمعامؿ مقياس الصدؽ ( 0.785)ككؿ  لألداة الفا معامؿ كركنباخ قيمة كثبات، حيث بمغت صدؽ

 معامؿ كركنباخ قيمة كبمغت ،سلميإ مصرؼحساب في  لمشركات التي ليس لدييا( 0.886)ساكم ي
حساب في  لمشركات التي لدييا( 0.934)كمعامؿ مقياس الصدؽ يساكم ( 0.872)ككؿ  لألداة الفا

مع  وكعدـ تناقض ،في المقياس عاؿو ؿ عمى استقرار ا يدٌ ممٌ  ـ مرتفعة جدان كىي قيى  مصرؼ إسلمي،
 معاملت تعتبر األداة ألسئمة الثبات معاملت أف كما ككذلؾ زيادة عالية في مصداقية البيانات، وسنف

 .عالية ثبات
 

 



- 60 - 
 

 المعالجة اإلحصائية: بعالمبحث السا

أم تحكيؿ اإلجابة المفظية إلى  –يزىا كالتأكد مف صلحيتيا لمتحميؿ تـ ترم تناابعد جمع االستب 
ٌمـ ليكارد الدرجات التالية -رقمية -، أكافؽ -درجات 5-أكافؽ بشٌدة : حيث أيعطيت االجابات بحسب سي

، ، كأيعطيت اإلجابة أعاًرض بشٌدة درجة كاحدة-درجة 6-، أيعاًرض -درجات 3-، ميحايد -درجات 4
اسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الح كذلؾ تمييدان 

بحيث كمٌما ازدادت الدرجة ازدادت تكجيات  ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، كتحميؿ البيانات كفقان 
 كالبيرة محافظة راـ اهلل: الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

ت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كقد تمٌ  نمكذجان كالعكس صحيح،
، كاختبار التبايف األحادم (t- test( )ت)كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبار 

(One Way ANOVA)  كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا(Cronbach Alpha) كذلؾ باستخداـ الرـز ،
 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences)اإلحصائية 
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 الخامسالفصل 

 
 

 تحميل نتائج الدراسة
 

 تمييد
 

 :"تضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك
 محافظة راـ: تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

غيرات مف خلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كبياف أثر كؿ مف المت ،"اهلل كالبيرة نمكذجان 
 استجابة أفراد عينة الدراسة مدل كحتى يتـ تحديد. كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا

 :تـ اعتماد الدرجات التاليةاالستجابة، مف خلؿ متكسطات 
 
 
 
 
 
 
 



- 62 - 
 

 جدول مقياس التقدير
 

 االتجاه قيمة المتوسط المرجح
 معارض بشدة 1.79 – 1

 معارض 2.59 – 1.80
 ميحايد 3.39 – 2.60
 مكافؽ 4.19 -3.40

 مكافؽ بشدة 5 - 4.19
 

ربع أحصرت فيما بينيا  5،  4، 3، 2، 1عداد األف أل 0.8طكؿ الفترة في ىذا المقياس ىي 
 .مسافات

 
تـ حساب االحصاء  ت،في االستبانا سؤاؿ مف أكثر كجكد ضكء كفي الدراسة، أسئمة عمى لإلجابة

مجمكع الدرجات كالمتكسط  حساب خلؿ مف كذلؾ حده، عمى لكؿ سؤاؿ الكصفي كالنسب المئكية
  .كؿ سؤاؿ في المرجح كاالنحراؼ المعيارم

 
 :سؤال الدراسة الرئيس :المبحث األول

 
 مية؟ما ىي تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ اإلسل
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 توزيع عينة الدراسة عمى  المتغيرات الديموغرافية: 1.5 جدول
 

     

 (2ممحؽ : أنظر)البنؾ اإلسلمي الفمسطيني بشراء المحفظة البنكية لبنؾ األقصى اإلسلمي  قاـ*  

 

 البياف المحكر
 إسلمي مصرؼلدل شركتكـ حساب في 

 المجمكع ال نعـ
العد النسبة العدد

 د
النسبة      العدد النسبة

%% 

 القطاع

 %8.3 7 %5.4 3 %14.3 4 صناعي

 %53.6 45 %55.4 31 %50 14 تجارم

 %29.8 25 %30.4 17 %28.6 8 خدماتي

 %1.2 1 %1.8 1 %0.0 0 حرفي

 %7.1 6 %7.1 4 %7.1 2 مقاكالت

 رأس الماؿ
دكالر )

 (أمريكي

 %67.9 57 %69.6 39 %64.3 18 مميكف  2مف  أقؿ

 %14.3 12 %16.1 9 %10.7 3 مميكف  5إلى  2مف 

 %13.1 11 %8.9 5 %21.4 6 مميكف  10إلى  5مف 
 %1.2 1 %1.8 1 %0.0 0 مميكف  20إلى  10 مف

 %3.6 3 %3.6 2 %3.6 1 مميكف  20اكثر مف 

 زمف التعامؿ

 %3.6 3 %0.0 0 %10.7 3 اقؿ مف سنة
 %15.5 13 %10.7 6 %25 7 مف سنة إلى ثلث سنكات

 %17.9 15 %12.5 7 %28.6 8 مف ثلث إلى خمس سنكات
 %63.1 53 %76.8 43 %35.7 10 أكثر مف خمس سنكات

 البنؾ

 %7.14 6   %21.4 6 االسلمي العربي
 %5.95 5   %17.9 5 االسلمي الفمسطيني
 %4.76 4   %14.3 4 *األقصى االسلمي
 %11.9 10   %35.7 10 إسلمي أكثر مف مصرؼ

 %3.57 3   %10.7 3 اسلمي اخر
 %100 84 %66.7 56 %33.3 28 المجمكع الكمي



- 64 - 
 

تشكؿ ( شركة 28)شركة، منيا  84فراد العينة ىك أإلى أف مجمكع ( 1.5)تشير النتائج في جدكؿ 
 اليس لديي %66.7 تشكؿ نسبتيـ( شركة 56) ك  مصرؼ إسلميفي  حساب الديي %33.3نسبتيـ 
 : مكزعة كالتالي مصرؼ إسلميي حساب ف

 
  ليو الشركةإحسب القطاع الذم تنتمي:  

 
 مصرؼلدييا حساب في % 14.3مف المجمكع الكمي تنتمي لمقطاع الصناعي منيا % 8.3

لمقطاع التجارم  تنتمي% 53.6اسلمي، ك مصرؼليس لدييا حساب في % 5.4سلمي ك إ
ليس لدييا حساب في % 55.4ك  في مصرؼ إسلمي حساب ايكجد لديي% 50 امني

% 28.6تنتمي لمقطاع الخدماتي منيا % 29.8ك  ،-كىي أعمى نسبة  –مصرؼ إسلمي 
ال يكجد ليا حساب في مصرؼ إسلمي، % 30.4يكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ك 

لدييا حساب في مصرؼ إسلمي كمنيا % تنتمي لمقطاع الحرفي منيا صفر% 1.2ك 
منيا % 7.1حساب في مصرؼ إسلمي، أٌما قطاع المقاكالت فيضـ ال يكجد لدييا % 1.8
ال يكجد لدييا حساب في مصرؼ % 7.1يكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ك % 7.1

 .إسلمي
 

  ليو الشركةإ الذم تنتمي رأس الماؿحسب: 
 

لدييا % 64.3مميكف دكالر منيا  2مف المجمكع الكمي تنتمي لرأس ماؿ أقؿ مف % 67.9
كىي  –ال يكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي % 69.6ي مصرؼ إسلمي ك حساب ف

 2أعمى نسبة ، بمعنى أٌف معظـ الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة رأس ماليا أقؿ مف 
لدييا % 10.7مميكف دكالر منيا  5إلى  2تنتمي لرأس ماؿ مف % 14.3، ك -مميكف دكالر

جد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك ال يك % 16.1حساب في مصرؼ إسلمي ك 
لدييا حساب في % 21.4مميكف دكالر منيا  10إلى  5تنتمي لرأس ماؿ مف % 13.1

تنتمي لرأس % 1.2ال يكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك % 8.9مصرؼ إسلمي ك 
% 1.8لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ك % مميكف دكالر منيا صفر 20إلى  10ماؿ مف 
مميكف  20تنتمي لرأس ماؿ أكثر مف % 3.6ييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك ال يكجد لد
ال يكجد لدييا حساب في % 3.6لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ك % 3.6دكالر منيا 

 .-النسبة ىنا متساكية  –مصرؼ إسلمي 
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 حسب زمف التعامؿ الذم تعاممت بو الشركة مع المصرؼ اإلسلمي: 
 
لدييا حساب في % 10.7مي لزمف تعامؿ أقؿ مف سنة منيا مف المجمكع الكمي تنت% 3.6

تنتمي % 15.5اليكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك % مصرؼ إسلمي ك صفر
لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ك % 25لزمف تعامؿ مف سنة إلى ثلث سنكات منيا 

تنتمي لزمف تعامؿ مف % 17.9ال يكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك % 10.7
ال يكجد % 12.5لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ك % 28.6ثلث إلى خمس سنكات منيا 

تنتمي لزمف تعامؿ أكثر مف خمس سنكات % 63.1لدييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك 
ال ( شركة 43% )76.8لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ك ( شركات 10% )35.7منيا 

ىي أعمى نسبة كيعكد ذلؾ لسىبؽ كىذه النسبة  –يكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلمي 
في المنطقة كبالتالي تعامؿ الشركات مع المصارؼ التجارية كاف " التقميدية"المصارؼ التجارية 

 .-أقدـ مف التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية حديثة العيد في المنطقة 
 

 1:حسب البنؾ الذم تتعامؿ معو الشركة 
 

لدييا ( شركات 6% )21.4لمي العربي منيا مف المجمكع الكمي تنتمي لمبنؾ اإلس% 7.14 
 5% )17.9تنتمي لمبنؾ اإلسلمي الفمسطيني منيا % 5.95حساب في مصرؼ إسلمي، ك 

تنتمي لبنؾ األقصى اإلسلمي منيا % 4.76لدييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك ( شركات
ؼ تنتمي ألكثر مف مصر % 11.9لدييا حساب في مصرؼ إسلمي، ك ( شركات %4 )14.3

كىذه النسبة ىي  –لدييا حساب في مصرؼ إسلمي ( شركات 10% )35.7إسلمي منيا 
األعمى، كذلؾ ألٌف الشركات اعتمدت عمى أسمكب التجربة في تعامميا مع المصارؼ اإلسلمية، 

تنتمي لمصرؼ % 3.57ك  - 2كبالتالي فتحت أكثر مف حساب في أكثر مف مصرؼ إسلمي
 .لدييا حساب في مصرؼ إسلمي( شركات 3% )10.7إسلمي آخر منيا 

 
 
 

                                                           
1

كْٚ اٌْووبد اٌزٟ ال  فقطرغله اإلّبهح ٕ٘ب أْ اٌزٛى٠غ ٚاٌزؾ١ًٍ فٟ ٘نا اٌّؾٛه فبٓ ثبٌْووبد اٌزٟ ٌل٠ٙب ؽَبة فٟ ِٖوف اٍالِٟ  

 .رٍّه ؽَبثبً فٟ ِٖوف اٍالِٟ

2
ُّ رٛى   ٠غ االٍزجبٔبد ػ١ٍٙب فالي اعبثزٙب ػٓ األٍئٍخ٘نا ِب أولرٗ ِؼظُ اٌْووبد اٌزٟ ر
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 :مصرف إسالميلدييا حساب في  ليساستبانات الشركات التي : المطمب األول
 

 كفيما يمي اإلحصاء الكصفي لكؿ سؤاؿ فرعي تفٌرع عف السؤاؿ الرئيس
 

 ما ىي العوامل التي ساىمت في عدم توّجو الشركات لمتعامل مع المصرف اإلسالمي: السؤال األول
 

 لمسؤال األول االحصاء الوصفي :1.1.5جدول 
 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

1 
ساىمت العلقة الشخصية 
في عدـ تكٌجيكـ لمتعامؿ 

 ميمع المصرؼ اإلسل

9 22 12 12 1 
 ڃ٬خٍٝ 1.061 2.54

16.1 39.3 21.4 21.4 1.8 

2 
ساىـ المكقع الجغرافي في 
عدـ تكٌجيكـ لمتعامؿ مع 

 المصرؼ اإلسلمي

11 22 11 10 1 
 معارض 1.066 2.42

20.0 40.0 20.0 18.2 1.8 

3 
ساىـ اإلنتماء الديني في 
عدـ تكٌجيكـ لمتعامؿ مع 

 المصرؼ اإلسلمي

22 26 6 0 2 
 معارض 0.897 1.82

39.3 46.4 10.7 0.0 3.6 

4 
ساىـ االنتماء السياسي في 
عدـ تكٌجيكـ لمتعامؿ مع 

 المصرؼ اإلسلمي

19 28 5 2 0 
 معارض 0.754 1.81

35.2 51.9 9.3 3.7 0.0 

5 
ال ييمٌبي المصرؼ اإلسلمي 

كافة اإلحتياجات المالية 
 .لشركتكـ

3 12 11 22 5 
 محايد 1.095 3.26

5.7 22.6 20.8 41.5 9.4 

6 
حجـ الشركة لديكـ ىك 

الذم أٌدل إلى عدـ التعامؿ 
 مع المصرؼ اإلسلمي

12 22 12 8 1 

 معارض 1.040 2.35
21.8 40.0 21.8 14.5 1.8 

 السؤالتقدير 
76 132 57 54 10 

 معارض 1.054 2.37
23.1 40.1 17.4 16.4 3 
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العكامؿ التي ساىمت في عدـ تكجو الشركات لمتعامؿ مع إلى أف  (1.1.5)لنتائج في جدكؿ تشير ا
لكافة األسئمة، كمف الجدكؿ نجد أٌف ترتيب ىذه العكامؿ  ُمعارضالمصرؼ اإلسلمي كانت باتجاه 

 :كمدل مساىمتيا في عدـ تكجو الشركات لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي كاآلتي
 

 سلمي لكافة االحتياجات المالية لمشركة حيث حصؿ عمى متكسط عدـ تمبية المصرؼ اإل
االتجاه العاـ كبالرغـ مف أٌف ىذه العبارة قد أخذت إتجاىان محايدان، إاٌل أٌف  3.26حسابي مقداره 

كىذا يشير إلى أف  1.054كانحراؼ معيارم   2.37ىك معارض بكسط مرجح  السؤاؿليذا 
 .االستبانة ذا السؤاؿ فيعبارات ىمعظـ المستيدفيف عارضكا 

  2.54العلقة الشخصية حيث حصمت عمى متكسط حسابي  
  2.42المكقع الجغرافي حيث حصمت عمى متكسط حسابي مقداره  
  2.35حجـ الشركة حيث حصمت عمى متكسط حسابي مقداره 
  1.82االنتماء الديني حيث حصؿ عمى متكسط حسابي مقداره 
  اتجاىيا معارض بمعنى أٌف الشركات عارضت فكرة ك  1.81االنتماء السياسي حصؿ عمى

 .مساىمة االنتماء السياسي في عدـ التكٌجو لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي
 

 تقييم الشركات لدرجة التعقيدات في اإلجراءات المصرفية في المصرف اإلسالمي: السؤال الثاني
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الثاني: أ.2.1.5جدول 
 

رقم 
 ؤالالس السؤال

معارض 
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

7 

السيكلة النقدية غير متكفرة 
في المصرؼ اإلسلمي، 
ناىيؾ عف التعقيدات التي 
تحكؿ دكف سيكلة الحصكؿ 

 .عمى التمكيؿ المطمكب

4 18 17 14 2 

 محايد 1.01 2.85
7.30 32.7 30.9 25.5 3.6 

8 
ىناؾ تأخير في كصكؿ 

الحكاالت البنكية لممصرؼ 
 اإلسلمي

2 12 26 15 1 
 محايد 0.84 3.02

3.6 21.4 46.4 26.8 1.8 



- 68 - 
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الثاني: ب.2.1.5جدول 
 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

9 
إجراءات فتح الحساب 

صعبة كبطيئة كمعقدة في 
 المصرؼ اإلسلمي

3 17 27 8 0 
 محايد 0.78 2.73

5.5 30.9 49.1
0 

14.5 0.0 

10 

إجراءات فتح اإلعتماد 
بنكي صعبة كبطيئة ال

كمعقدة في المصرؼ 
 اإلسلمي

2 11 27 13 2 

 محايد 0.86 3.04
3.6 20.0 49.1 23.6 3.6 

11 

تكمفة التسييلت البنكية في 
البنؾ التقميدم أقٌؿ مف 
تكمفتيا في المصارؼ 

 اإلسلمية

0 10 26 12 8 

 محايد 0.94 3.32
0.0 17.9 46.4 21.4 14.3 

 السؤالتقدير 
11 68 123 62 12 

 محايد 0.93 2.99
3.97 24.54 44.4 22.38 4.69 

 
درجة التعقيدات في اإلجراءات  إلى أف( ب.2.1.5)كجدكؿ ( أ.2.1.5)تشير النتائج في جدكؿ 

لكافة العبارات، كمف الجدكؿ نجد ترتيب درجة  محايدالمصرفية في المصرؼ اإلسلمي كانت باتجاه 
 :التعقيدات كما يمي

 
  (3.32)تكمفة التسييلت البنكية في البنؾ التقميدم أقٌؿ مف تكمفتيا في المصارؼ اإلسلمية 
  (3.04)إجراءات فتح اإلعتماد البنكي صعبة كبطيئة كمعقدة في المصرؼ اإلسلمي 
  (3.02)ىناؾ تأخير في كصكؿ الحكاالت البنكية لممصرؼ اإلسلمي 
  (2.85... )اإلسلميالسيكلة النقدية غير متكفرة في المصرؼ 
  (2.73)إجراءات فتح الحساب صعبة كبطيئة كمعقدة في المصرؼ اإلسلمي 

 
كىذا  0.93كانحراؼ معيارم   2.99ىك محايد بكسط مرجح  لسؤاؿاالتجاه العاـ ليذا اكنرل أٌف  

الكسط  إفٌ حيث  ،االستبانة عبارات سؤاؿ يشير إلى أف معظـ المستيدفيف لـ يحسمكا مكقفيـ مف 
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في ىذه الحالة يجب فحص فرضية الميكؿ . كىي القيمة المحايده الفعمية 3مف  المرجح قريب جدان 
ك يميؿ إلى أ( باتجاه المكافقة)ك يميؿ الى اليميف أمحايد  م المستيدفيف كاف فعلن أمف أف ر  لمتأكد

 (.باتجاه المعارضة)اليسار 
 

 ناحية الشرعية واالجتماعيةتقييم الشركات لممصرف اإلسالمي من ال: السؤال الثالث
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الثالث: 3.1.5جدول 
  

رقـ 
 السؤاؿ

 السؤاؿ

معارض 
 بشدة

 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
المتكسط  بشدة

 المرجح
االنحراؼ 
 المعيارم

 االتجاه
 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

12 
ال تمتـز المصارؼ 

يؽ النكاحي اإلسلمية بتطب
 الشرعية

0 9 31 11 4 
 محايد 0.796 3.18

0.0 16.4 56.4 20.0 7.3 

13 
لممصارؼ اإلسلمية دكر 
اجتماعي أكبر مف البنكؾ 

 التقميدية

0 13 26 15 2 
 محايد 0.802 3.11

0.0 23.2 46.4 26.8 3.6 

 السؤالتقدير 
0 22 57 26 6 

 محايد 0.799 3.15
0.0 20 51 23.4 5.6 

 
   3.15بكسط مرجح  محايدىك  السؤاؿإلى أف االتجاه العاـ ليذا ( 3.1.5)تشير النتائج في جدكؿ 

عبارات سؤاؿ كىذا يشير إلى أف معظـ المستيدفيف لـ يحسمكا مكقفيـ مف  0.977كانحراؼ معيارم 
اإلسلمي مف  كنجد ترتيب تقييـ المصرؼ. بقميؿ 3كبر مف أالكسط المرجح  إفٌ حيث  ،االستبانة 

في ىذه الحالة يجب فحص فرضية الميكؿ الناحية الشرعية كاالجتماعية جاء مرتبان كما ىك بالجدكؿ، ك 
يميؿ إلى  أك( باتجاه المكافقة)يميؿ الى اليميف أك  ان محايد المستيدفيف كاف فعلن  رأممف أف  لمتأكد

 (.باتجاه المعارضة)اليسار 
 
 
 
 



- 70 - 
 

 ت لممصرف اإلسالمي من الناحية المصرفيةتقييم الشركا: السؤال الرابع
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الرابع: أ.4.1.5جدول 
 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

14 

قؿ إذا كانت التكمفة أ
فالقرار اإلدارم سيككف 
التخمي عف التعامؿ مع 
البنؾ التقميدم كالتحكؿ 
 إلى المصرؼ اإلسلمي

0 19 24 8 3 

 محايد 853. 3.21
0.0 35.2 44.4 14.8 5.6 

15 
يفتقر كادر المصرؼ 

اإلسلمي لمخبرة الكاسعة 
 في النكاحي المصرفية

2 18 24 10 0 
 محايد 793. 2.94

3.7 33.3 44.4 18.5 0.0 

16 
البنكؾ التقميدية أفضؿ في 
المجمؿ مف المصارؼ 

 اإلسلمية

2 10 23 17 2 
 محايد 891. 3.35

3.7 18.5 42.6 31.5 3.7 

17 
البنكؾ التقميدية ال تختمؼ 

في الجكىر عف 
 المصارؼ اإلسلمية

0 7 10 30 8 
 مكافؽ 875. 3.71

0.0 12.7 18.2 54.5 14.5 

ارؼ اإلسلمية مثؿ المص 18
التقميدية في سعييا نحك 

 الربح

0 5 4 33 13 
 مكافؽ 828. 3.98

0.0 9.1 7.3 60.0 23.6 

إذا أصبحت المصارؼ  19
اإلسلمية ممبية لحاجات 
شركتكـ، فسيتـ مناقشة 

إمكانية اتخاذ القرار لمتعامؿ 
 مع المصارؼ اإلسلمية

1 5 12 26 12 

 مكافؽ 953. 3.77
1.8 8.9 21.4 46.4 21.4 
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 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الرابع: ب.4.1.5جدول 
 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 
ال تعتبر المصارؼ  20

لن، حقيقيان اإلسلمية بدي
ككاقعيان، عف البنكؾ 

 التقميدية

3 13 16 22 2 

 محايد 992. 3.12
5.4 23.2 28.6 39.3 3.6 

 لسؤالتقدير ا
8 77 113 146 40 

 موافق 867. 3.44
2.1 20.1 29.4 38.0 10.4 

 
 موافقىك  لسؤاؿإلى أف االتجاه العاـ ليذا ا (ب.4.1.5)كجدكؿ ( أ.4.1.5)تشير النتائج في جدكؿ

% 48.4كىذا يشير إلى أف معظـ المستيدفيف بنسبة  0.867كانحراؼ معيارم   3.44بكسط مرجح 
،كأعمى مكافقة سيجمت ىي أٌف الشركات ترل أٌف المصارؼ االستبانة عبارات سؤاؿ كافقكا عمى 

ـٌ نجدىـ يكافقكف عمى اتخ3.98اإلسلمية مثؿ التقميدية في سعييا نحك الربح بنسبة  اذ القرار ، ث
لمتعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية إذا أصبحت المصارؼ اإلسلمية ممبية لحاجات شركتيـ بنسبة 

كمتكسط مرجح، بالرغـ أنيـ يكافقكف عمى أٌف البنكؾ التقميدية ال تختمؼ في الجكىر عف  3.77
ؾ التقميدية كمتكسط مرجح، ككانت اإلجابة ميحايدة في عبارة البنك  3.71المصارؼ اإلسلمية بنسبة 

، ككذلؾ  كانت الشركات محايدة في 3.35أفضؿ في المجمؿ مف المصارؼ اإلسلمية بكسط مرجح 
افتقار كادر المصرؼ اإلسلمي لمخبرة الكاسعة في النكاحي المصرفية، ككذلؾ كاف ىناؾ اتجاه محايد 

% 22.2ة كنرل ما نسبتو حكؿ اعتبار المصارؼ اإلسلمية بديلن،حقيقيان ككاقعيان عف البنكؾ التقميدي
 .عبارات ىذا السؤاؿعارضكا 
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ما ىو َدور اإلعالم وتأثير األزمة المالية العالمية الحالية عمى المصارف : السؤال الخامس
 اإلسالمية

 
 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الخامس: 5.1.5ل جدو
 

رقـ 
 السؤاؿ

 السؤاؿ

معارض 
 بشدة

 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
سط المتك  بشدة

 المرجح
االنحراؼ 
 المعيارم

 االتجاه
 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

21 
ال يقـك اإلعلـ بنقؿ 

الصكرة الحقيقية 
 لممصارؼ اإلسلمية

0 9 14 29 4 
 مكافؽ 0.853 3.5

0.0 16.1 25.0 51.8 7.1 

22 

أٌثرت األزمة المالية 
الحالية عمى البنكؾ 

ة بشكؿ أقٌؿ حٌدة التقميدي
 مف البنكؾ اإلسلمية

2 22 21 8 2 

 محايد 0.886 2.75
3.6 40.0 38.2 14.5 3.6 

 محايد 0.868 3.125 6 37 35 31 2 السؤالتقدير 
1.8 27.9 31.6 33.3 5.4 

 
ح بكسط مرج محايد ايجابيىك  السؤاؿإلى أف االتجاه العاـ ليذا ( 5.1.5)تشير النتائج في جدكؿ 

أٌف مف المستيدفيف كافقكا عمى % 58.9كىذا يشير إلى أف  0.868كانحراؼ معيارم    3.125
اإلعلـ ال يقكـ بنقؿ الصكرة الحقيقية لممصارؼ اإلسلمية؛ كبالتالي يىركف أٌف ىناؾ تقصير إعلمي 

حالية عمى البنكؾ في ىذا الجانب ، فيما كاف االتجاه محايدان في مدل تأثير األزمة المالية العالمية ال
 .مف ىذا السؤاؿ 22عارض عبارة رقـ منيـ % 43.6في حيف التقميدية 
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 مصرف إسالمياستبانات الشركات التي لدييا حساب في  :المطمب الثاني
 

 كفيما يمي اإلحصاء الكصفي لكؿ سؤاؿ فرعي تفٌرع عف السؤاؿ الرئيس
 

 ّجو الشركات لمتعامل مع المصرف اإلسالميما ىي العوامل التي ساىمت في تو : السؤال األول
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال األول: 1.2.5ل جدو
 
رقـ 

 السؤاؿ
 السؤاؿ

معارض 
 مكافؽ محايد معارض بشدة

مكافؽ 
المتكسط  بشدة

 المرجح
االنحراؼ 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعيارم

% % % % % 

1 
 ساىمت العلقة الشخصية
في اختياركـ لمتعامؿ مع 

 المصرؼ اإلسلمي

1 10 4 7 6 
 محايد 1.266 3.25

3.6 35.7 14.3 25.0 21.4 

2 
ساىـ المكقع الجغرافي في 
اختياركـ لمتعامؿ مع 

 مصرفكـ اإلسلمي

0 6 5 12 5 
 مكافؽ 1.034 3.57

0.0 21.4 17.9 42.9 17.9 

3 
ساىـ االنتماء الديني في 

متعامؿ مع اختياركـ ل
 مصرفكـ اإلسلمي

0 8 4 8 8 
 مكافؽ 1.200 3.57

0.0 28.6 14.3 28.6 28.6 

4 
ساىـ االنتماء السياسي 
في اختياركـ لمتعامؿ مع 

 مصرفكـ اإلسلمي

4 12 9 2 0 
 معارض 832. 2.33

14.8 44.4 33.3 7.4 0.0 

5 
ييمٌبي مصرفكـ اإلسلمي 
كافة االحتياجات المالية 

 كتكـلشر 

0 9 8 11 0 
 محايد 858. 3.07

0.0 32.1 28.6 39.3 0.0 

 ُمحايد 974. 3.16 19 40 30 45 5 تقدير السؤال
3.6 32.3 21.6 28.8 13.7 

 
بكسط مرجح  يجابيإمحايد ىك  السؤاؿإلى أف االتجاه العاـ ليذا ( 1.2.5)تشير النتائج في جدكؿ 

ساىـ اإلنتماء السياسي في اختياركـ ) لملحظ أف السؤاؿ الرابع مع ا 0.974كانحراؼ معيارم   3.16
كىذه النتائج تشير إلى أف . لسؤاؿر بشكؿ كبير في حيادية اثٌ أ (لمتعامؿ مع مصرفكـ اإلسلمي
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عبارات ىذا عارضكا % 35.9االستبانة في حيف عبارات سؤاؿ مف المستيدفيف كافقكا عمى % 42.5
تيدفيف لعبت ىذه العكامؿ دكران في اختيارىـ لمتعامؿ مع المصرؼ السؤاؿ، بمعنى أف معظـ المس

 -حيث أٌف الديف اإلسلمي ىك الديف الرسمي لفمسطيف  –اإلسلمي، كقد سٌجؿ االنتماء الديني 
ـٌ العلقة الشخصية3.57كالمكقع الجغرافي أعمى متكسط مرجح حيث بمغ   .، ث

 
 دات في اإلجراءات المصرفية في المصرف اإلسالميتقييم الشركات لدرجة التعقي: السؤال الثاني

 
 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الثاني: 2.2.5جدول 

 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
 موافق محايد معارض بشدة

موافق 
المتوسط  بشدة

 المرجح
االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

6 
ؿ تستطيعكف الحصك 

عمى حساب جارم مديف 
 لدل مصرفكـ اإلسلمي

3 5 4 16 0 
 محايد 1.090 3.18

10.7 17.9 14.3 57.1 0.0 

7 
يقـك مصرفكـ اإلسلمي 

بكشؼ حسابكـ عند 
 الحاجة

4 10 6 7 1 
 محايد 1.124 2.68

14.3 35.7 21.4 25.0 3.6 

8 

تعتبر إجراءات فتح 
الحساب سيمة كسريعة  

نة مع كمريحة مقار 
 البنكؾ التقميدية

1 4 12 11 0 

 محايد 819. 3.18
3.6 14.3 42.9 39.3 0.0 

9 

تعتبر إجراءات فتح 
اإلعتماد البنكي سيمة 
كسريعة كمريحة مقارنة 

 مع البنكؾ التقميدية

0 5 14 7 1 

 محايد 770. 3.15
0.0 18.5 51.9 25.9 3.7 

10 

تكمفة التسييلت البنكية 
اإلسلمي  في مصرفكـ

أعمى مف تكمفتيا في 
 البنكؾ التقميدية

0 8 6 12 2 

 محايد 976. 3.29
0.0 28.6 21.4 42.9 7.1 

 محايد 0.919 3.12 4 53 42 32 8 تقدير السؤال
5.75 23.02 30.21 38.15 2.87 
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بكسط مرجح  بيمحايد ايجاىك  السؤاؿإلى أف االتجاه العاـ ليذا ( 2.2.5)تشير النتائج في جدكؿ 

قياـ المصرؼ اإلسلمي بكشؼ ) لسابع مع الملحظ أف السؤاؿ ا 0.919كانحراؼ معيارم   3.12
% 41.02كىذه النتائج تشير إلى أف . لسؤاؿر بشكؿ كبير في حيادية اثٌ أ (حساب الشركة عند الحاجة 
عبارات، كنجد أف ىذه العارضكا % 28.77في حيف  عبارات ىذا السؤاؿمف المستيدفيف كافقكا عمى 

( تكمفة التسييلت البنكية في مصرفكـ اإلسلمي أعمى مف تكمفتيا في البنكؾ التقميدية)العبارة العاشرة 
 .3.29سجٌمت أعمى متكسط مرجح قيمتو 

 
 ىل ىناك تداعيات لتعامل الشركات مع المصرف اإلسالمي؟: السؤال الثالث

 
 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الثالث: 3.2.5جدول 

 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

11 
سبؽ أف تعرضتـ لتجميد 
حسابكـ بسبب تعاممكـ 
 مع المصرؼ اإلسلمي

13 11 2 1 1 
معارض  995. 1.74

 3.6 3.6 7.1 39.3 46.4 بشدة

12 
سبؽ أف تـٌ ميصادرة 

أرصدتكـ بسبب تعاممكـ 
 مع المصرؼ اإلسلمي

11 13 3 0 1 
 معارض 905. 1.82

39.3 46.4 10.7 0.0 3.6 

 تقدير السؤال
24 24 5 1 2 

1.78 0.951 
معارض 
 3.57 1.79 8.92 42.86 42.86 بشدة

 
بكسط مرجح  معارض بشدةىك  السؤاؿأف االتجاه العاـ ليذا إلى ( 3.2.5)تشير النتائج في جدكؿ 

 عبارات ىذا السؤاؿمف المستيدفيف عارضكا % 85.72حيث كاف  0.951كانحراؼ معيارم   1.78
ىذه العبارات، كىذا يعني أنو لـ تكيف ىناؾ أية تداعيات لتعامؿ الشركات كافقكا عمى % 5.36في حيف 

 .الحساب أك بمصادرة األرصدة مع المصرؼ اإلسلمي سكاء بتجميد
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 ما ىي درجة التعامل مع البدائل اإلسالمية في المصرف اإلسالمي؟: السؤال الرابع
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الرابع: أ.4.2.5جدول 
 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
 موافق محايد معارض بشدة

موافق 
المتوسط  بشدة

 المرجح
االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد دالعد االتجاه المعياري

% % % % % 

13 
سبؽ أف حصمتـ عمى 

قرض حسف مف مصرفكـ 
 اإلسلمي

6 10 3 8 1 
 معارض 1.230 2.57

21.4 35.7 10.7 28.6 3.6 

14 
سبؽ أف تعاممتـ 

بالمضاربة مع مصرفكـ 
 اإلسلمي

6 12 2 6 1 
 معارض 1.185 2.41

22.2 44.4 7.4 22.2 3.7 

15 
سبؽ أف تعاممتـ 

بالمشاركة مع مصرفكـ 
 اإلسلمي

6 16 4 1  
 معارض 734. 2.00

22.2 59.3 14.8 3.7  

16 
سبؽ أف تعاممتـ بالمرابحة 

 مع مصرفكـ اإلسلمي

3 4 4 11 5 
 محايد 1.279 3.21

11.1 14.8 14.8 40.7 18.5 

17 
سبؽ أف تعاممتـ 

باالستصناع مع مصرفكـ 
 اإلسلمي

4 16 5 1 1 
 معارض 892. 2.22

14.8 59.3 18.5 3.7 3.7 

18 
سبؽ أف تعاممتـ بعقد 
السمـ مع مصرفكـ 

 اإلسلمي

6 15 4 0 1 
 معارض 871. 2.04

23.1 57.7 15.4 0.0 3.8 

19 
سبؽ أف تعاممتـ بالمزارعة 

 مع مصرفكـ اإلسلمي
6 16 5 0 0 

 معارض 649. 1.96
22.2 59.3 18.5 0.0 0.0 
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 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الرابع: ب.4.2.5جدول 
 

رقم 
 السؤال السؤال

معارض 
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

20 
سبؽ أف تعاممتـ بالمساقاة 

 ميمع مصرفكـ اإلسل
6 14 4 3 0 

 معارض 907. 2.15
22.2 51.9 14.8 11.1 0.0 

سبؽ أف أرسمتـ حكالة مف  21
 خلؿ مصرفكـ اإلسلمي

4 3 4 9 8 
 محايد 1.401 3.37

14.3 10.7 14.3 32.1 28.6 

22 
سبؽ أف حصمتـ عمى 

بطاقة ائتماف مف 
 مصرفكـ اإلسلمي

7 9 4 7 0 
 معارض 1.152 2.21

25.9 33.3 14.8 25.9 0.0 

23 
لديكـ دفتر شيكات 

مسحكب عمى مصرفكـ 
 اإلسلمي

4 1 2 11 10 
 مكافؽ 1.371 3.59

14.3 3.6 7.1 39.3 35.7 

 السؤالتقدير 
58 116 41 57 27 

 معارض 1.28 2.58
19.4 38.8 13.7 19.1 9.0 

 

 معارضىك  السؤاؿالتجاه العاـ ليذا ا أفٌ ( ب.4.2.5)ك جدكؿ ( أ.4.2.5)كؿ تشير النتائج في جد
عبارات مف المستيدفيف عارضكا % 58.2حيث كاف  1.28كانحراؼ معيارم   2.58بكسط مرجح 

ـٌ التعامؿ معيا حيث نجد  ىذا السؤاؿ، حيث نجد أٌف البدائؿ اإلسلمية في المصرؼ اإلسلمي ال يت
 :ترتيب ىذه البدائؿ كاآلتي

  1.96الميزارعة بكسط مرجح  

 2مشاركة بكسط مرجح ال 

  2.04عقد الٌسمىـ بكسط مرجح 

  2.15المساقاة بكسط مرجح 

  2.22عقد اإلستصناع بكسط مرجح 

   2.41المضاربة بكسط مرجح 
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  2.57القىرض الحىسف بكسط مرجح  

، بمعنى أٌف ىذه الصيغة مستخدمة كلكف 3.21جاءت المرابحة بقيمة مرتفعة حيادية بمغت في حيف 
، بينما كافقت الشركات عمى أٌنيا تممؾ 3.37ككذلؾ الحكالة البنكية بكسط مرجح  ليس بشكؿ ميمفت ،

 .3.59دفتر شيكات مسحكب عمى مصرفيـ اإلسلمي بكسط مرجح 

 
 تقييم الشركات لممصرف اإلسالمي من الناحية الشرعية: السؤال الخامس

 
 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الخامس: 5.2.5جدول 

 

رقـ 
 السؤاؿ

 السؤاؿ

رض معا
 بشدة

 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
المتكسط  بشدة

 المرجح
االنحراؼ 
 المعيارم

 االتجاه
 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

24 
يتميز كادر مصرفكـ 

اإلسلمي بالخبرة الكاسعة 
 في النكاحي الشرعية

1 2 9 12 4 
 مكافؽ 959. 3.57

3.6 7.1 32.1 42.9 14.3 

25 
يمتـز مصرفكـ اإلسلمي 

بتطبيؽ كافة النكاحي 
 الشرعية

0 7 8 12 1 
 مكافؽ 887. 3.45

0.0 25.0 28.6 42.9 3.6 

26 

تكجد بعض الخدمات 
المصرفية المتطابقة مع 

الشريعة كال يقدميا 
 .مصرفكـ اإلسلمي

0 1 14 12 1 

 مكافؽ 637. 3.46
0.0 3.6 50.0 42.9 3.6 

27 

لشرعية في اإلجراءات ا
المصارؼ اإلسلمية 

شكمية كال تمثؿ فرقان حقيقيان 
 .عف البنكؾ التقميدية

2 7 7 10 2 

 محايد 1.100 3.31
7.1 25.0 25.0 35.7 7.1 

 موافق 0.819 3.45 8 46 38 17 3 تقدير السؤال
2.67 15.18 33.93 41.07 7.14 
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  3.45بكسط مرجح  موافقىك  السؤاؿه العاـ ليذا اإلى أف االتجا( 5.2.5)تشير النتائج في جدكؿ 
حيث  عبارات ىذا السؤاؿمف المستيدفيف كافقكا عمى % 48.21حيث كاف  0.819كانحراؼ معيارم 

جاء في المرتبة األكلى تميز الكادر في المصرؼ اإلسلمي بالخبرة الكاسعة في النكاحي الشرعية 
ىناؾ بعض الخدمات المصرفية المتطابقة مع الشريعة ، فيما ترل الشركات أٌف 3.57بمتكسط مرجح 

، كىذه النتيجة تؤكد النتيجة في السؤاؿ السابؽ كالمتعمقة 3.46كال يقدٌميا المصرؼ اإلسلمي بمتكسط 
بدرجة التعامؿ مع البدائؿ اإلسلمية في المصرؼ اإلسلمي حيث كاف اإلتجاه العاـ لمسؤاؿ ىك 

في أٌف اإلجراءات الشرعية في ( 27)اإلجابة عف السؤاؿ رقـ ميعارض، كنجد كذلؾ الحيادية في
 .المصارؼ اإلسلمية شكمية كال تمثٌؿ فرقان حقيقيان عف البنكؾ التقميدية

 
 تقييم الشركات لممصرف اإلسالمي من الناحية المصرفية: السؤال السادس

 
 اإلحصاء الوصفي لمسؤال السادس: أ.6.2.5جدول 

 

 رقم 
 السؤال لالسؤا

ارض مع
موافق  موافق محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

28 

إذا كانت التكمفة أكثر 
فالقرار اإلدارم سيككف 
التخمي عف التعامؿ مع 

المصرؼ اإلسلمي 
كالتحكؿ إلى البنؾ 

 التقميدم

2 11 9 5 1 

 محايد 976. 2.71
7.1 39.3 32.1 17.9 3.6 

29 
يتميز كادر مصرفكـ 

اإلسلمي بالخبرة الكاسعة 
 في النكاحي المصرفية

1 2 7 13 5 
 مكافؽ 983. 3.68

3.6 7.1 25.0 46.4 17.9 

ىؿ تؤيد االكتتاب في أسيـ  30
 المصارؼ اإلسلمية؟

0 2 14 8 4 
 مكافؽ 839. 3.50

0.0 7.1 50.0 28.6 14.3 

31 

المستثمركف في أسيـ 
المصارؼ اإلسلمية يحققكف 

أرباحان نتيجة ارتفاع سعر 
 السيـ كاألرباح المكزعة

0 2 13 11 2 

 مكافؽ 744. 3.56
0.0 7.1 46.4 39.3 7.1 
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 اإلحصاء الوصفي لمسؤال السادس: ب.6.2.5جدول 
 

 رقم 
 السؤال  السؤال

معارض 
موافق  وافقم محايد معارض بشدة

المتوسط  بشدة
 المرجح

االنحراف 
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه المعياري

% % % % % 

32 

بعض المعاملت 
المصرفية اإلسلمية ال يتـ 
التركيج ليا بالشكؿ الكافي 

مف قبؿ المصرؼ 
 .اإلسلمي

0 0 5 22 1 

 مكافؽ 448. 3.86
0.0 0.0 17.9 78.6 3.6 

33 
المصارؼ اإلسلمية 

أفضؿ في المجمؿ مف 
 البنكؾ التقميدية

0 8 10 7 3 
 مكافؽ 983. 3.48

0.0 28.6 35.7 25.0 10.7 

34 

المصارؼ اإلسلمية 
ييميا بالدرجة األكلى 

الربح أكثر مف أم اعتبار 
 .آخر

0 6 9 10 3 

 مكافؽ 951. 3.46
0.0 21.4 32.1 35.7 10.7 

35 

لمصارؼ تعتبر ا
اإلسلمية بديلن، حقيقيان 

ككاقعيان، عف البنكؾ 
 التقميدية

1 5 7 12 3 

 مكافؽ 1.031 3.41
3.6 17.9 25.0 42.9 10.7 

 موافق 0.961 3.46 22 88 74 36 4 لسؤالتقدير ا
1.78 16.07 33.04 39.28 9.82 

 
 موافقىك  السؤاؿاالتجاه العاـ ليذا  إلى أفٌ ( ب.6.2.5)كجدكؿ ( أ.6.2.5)تشير النتائج في جدكؿ 

عمى مف المستيدفيف كافقكا % 49.10حيث كاف  0.961كانحراؼ معيارم   3.46بكسط مرجح 
 :عبارات ىذا السؤاؿ حيث إٌف الشركات قد رأت أفٌ 

  ـٌ التركيج ليا بالشكؿ الكافي بكسط مرجح  3.86بعض المعلملت المصرفية اإلسلمية ال يت
، حيث إٌف الشركات ال ( 4.2.5)بات عمى عبارات السؤاؿ الرابع في جدكؿ كىذا يؤكد اإلجا

تتعامؿ مع البدائؿ اإلسلمية؛ كالسبب كما نرل مف نتائج ىذا السؤاؿ ىك عدـ التركيج بالشكؿ 
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مف السؤاؿ الخامس، حيث تكجد بعض  26ككذلؾ عبارة رقـ . الكافي ليذه المعلملت
 .الشريعة كال يقٌدميا المصرؼ اإلسلميالخدمات المصرفية المتطابقة مع 

  3.68كادر المصرؼ اإلسلمي يتميز بالخبرة الكاسعة في النكاحي المصرفية بكسط مرجح 

  3.5ككذلؾ تؤٌيد الشركات االكتتاب في أسيـ المصارؼ اإلسلمية بكسط مرجح 

  اعتقاد  ، كفي3.48المصارؼ اإلسلمية أفضؿ في المجمؿ مف البنكؾ التقميدية بكسط مرجح
الباحثة أٌف ذلؾ يعكد للنتماء الديني حيث إٌف اإلسلـ ىك الديف الرسمي لفمسطيف، ككذلؾ 
ترل الشركات أٌف المصارؼ اإلسلمية ييميا بالدرجة األكلى الربح أكثر مف أم اعتبار آخر 

 .3.46بكسط مرجح 

 في 3.41ية بكسط مرجح المصارؼ اإلسلمية تيشكؿ بديلن حقيقيان ككاقعيان عف البنكؾ التقميد ،
كالمتعمؽ بالتكمفة إذا كانت أعمى ( 28)حيف أٌنيا كانت حيادية في اإلجابة عف عبارة السؤاؿ 

في المصرؼ اإلسلمي فيؿ سيككف القرار اإلدارم التخمي عف التعامؿ مع المصرؼ 
 .2.71اإلسلمي كاالنتقاؿ لمبنكؾ التقميدية فكانت اإلجابة محايدة بكسط مرجح 
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 تقييم الشركات لممصرف اإلسالمي من الناحية االجتماعية: السؤال السابع
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال السابع: 7.2.5جدول 
 

رقـ 
 السؤاؿ

 السؤاؿ

معارض 
 بشدة

 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
المتكسط  بشدة

 المرجح
االنحراؼ 
 المعيارم

 االتجاه
 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

36 
يقدـ المصرؼ اإلسلمي 
 –القركض الحسنة لممعكزيف 

 -ذكم الحاجة

1 3 16 7 1 
 ميحايد 803. 3.14

3.6 10.7 57.1 25.0 3.6 

37 
تساىـ المصارؼ اإلسلمية 
في األعماؿ الخيرية بشكؿ 

 .مميز

0 5 13 8 1 
  ميحايد 786. 3.19

0.0 18.5 48.1 29.6 3.7 

38 
لممصارؼ اإلسلمية دكر 
اجتماعي أكبر مف البنكؾ 

 .التقميدية

1 4 13 9 1 
 ميحايد 863. 3.18

3.6 14.3 46.4 32.1 3.6 

 ُمحايد 0.801 3.23 3 24 42 12 2 السؤالتقدير 
2.41 14.46 50.60 28.92 3.61 

 

بكسط مرجح  محايد ايجابيىك  السؤاؿإلى أف االتجاه العاـ ليذا ( 7.2.5)تشير النتائج في جدكؿ 
عبارات مف المستيدفيف محايدم االجابة عمى % 50.60حيث كاف  0.801كانحراؼ معيارم   3.23

، حيث تشير النتائج أٌف الشركات ترل أف ىناؾ دكران فعاالن %32.64 وفي حيف كافؽ عمي ىذا السؤاؿ
 .بارات ىذا السؤاؿع %16.87لممصرؼ اإلسلمي في الناحية االجتماعية، بينما عارض 
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 َدور اإلعالم وتأثير األزمة المالية العالمية الحالية: السؤال الثامن
 

 اإلحصاء الوصفي لمسؤال الثامن: 8.2.5جدول 
 

رقـ 
 السؤاؿ

 السؤاؿ

معارض 
 بشدة

 مكافؽ محايد معارض
مكافؽ 
المتكسط  بشدة

 المرجح
االنحراؼ 
 المعيارم

 االتجاه
 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

39 
اإلعلـ ال يقـك بنقؿ 

الصكرة الحقيقية لممصارؼ 
 اإلسلمية

0 1 5 15 6 
 مكافؽ 759. 3.96

0.0 3.7 18.5 55.6 22.2 

40 

أثرت األزمة المالية 
الحالية عمى المصارؼ 

اإلسلمية بشكؿ أقٌؿ حٌدة 
 .مف البنكؾ التقميدية

0 5 10 8 5 

 مكافؽ 999. 3.46
0.0 17.9 35.7 28.6 17.9 

 موافق 0.845 3.46 11 23 15 6 0 السؤالتقدير 
0.0 10.91 27.27 41.82 20.0 

 
 3.46بكسط مرجح  موافقىك  السؤاؿإلى أف االتجاه العاـ ليذا ( 8.2.5)تشير النتائج في جدكؿ 

ا عمى عبارات ىذا السؤاؿ، كقد كافقك مف المستيدفيف % 61.82حيث كاف  0.845كانحراؼ معيارم 
حٌممكا اإلعلـ مسؤكلية عدـ نقؿ الصكرة الحقيقية لممصارؼ اإلسلمية، بمعنى أٌف ىناؾ تقصيران 
إعلميان في ىذه الناحية، ككذلؾ كافقكا عمى أٌف تأثير األزمة المالية العالمية الحالية عمى المصارؼ 

 .عبارات ىذا السؤاؿ %10.91تقميدية، في حيف عارض اإلسلمية كاف أقؿ مف تأثيرىا عمى البنكؾ ال

 
 االسالمية المصارفحساب في  اال يوجد لي لمشركات التيفرضيات الدراسة : المطمب الثالث

 
في تقديرات ( )ال يكجد فركؽ ذات دالالت احصائية عند مستكل داللة : ولىأل الفرضية ا

تـ فحص ىذه  الفرضية باستخداـ (. 3)فة عف المتكسط المحايد الدراسة المختمأسئمة المستيدفيف عمى 
 :نتائج الفحص مكضحة في الجدكؿ التالي. لمعينات المستقمة tفحص 
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 الدراسة أسئمةولى لمقارنة متوسطات أل فحص الفرضية ا: 1.3.5جدول 
 

 3= قيمة الفحص  
 السؤاؿ

t 
درجات 
 الحرية

داللة 
 الفحص

متكسط 
 الفركقات

 قة لممتكسطاتفترة ث% 95
 االعمى االدنى 
 4553.- 7780.- 61667.- 000. 49 7.681- األكؿ
 1724. 1875.- 00755.- 933. 52 084.- الثاني
 2775. 0048.- 13636. 048. 54 1.936 الثالث
 4753. 2335. 35440. 000. 51 5.887 الرابع
 2926. 0563.- 11818. 180. 54 1.358 الخامس

 
 لسؤاؿحصائية عمى أف  تقديرات المستيدفيف عمى ااإلى كجكد داللة ( 1.3.5)ائج في جدكؿ تشير النت

حيث كاف معدؿ الفركقات قيمة سالبة كداللة الفحص تساكم  3مف المستكل المرجح  أقؿ ألكؿا
ىك  السؤاؿإلى أف تقديرات المستيدفيف عمى ىذا ( 1.1.5)ىذا يؤكد النتائج في جدكؿ  0.000
أم  3الثاني ال تختمؼ عف الكسط المرجح  السؤاؿحيف كانت تقديرات المستيدفيف عمى في . معارض
الثالث تشير إلى أف تقديرات المستيدفيف  السؤاؿداللة الفحص كمتكسطات الفركؽ لفحص . محايد

كىذا يدؿ عمى أف تقديرات المستيدفيف عمى ىذا  3مف المتكسط المرجح  السؤاؿ أعمىعمى ىذا 
 3عمى مف المستكل المرجح أالرابع السؤاؿ تقديرات المستيدفيف عمى .  إلى الموافقةتميل المحكر 

ىذا يؤكد النتائج في جدكؿ  0.000حيث كاف معدؿ الفركقات قيمة مكجبة  كداللة الفحص تساكم 
 لسؤاؿتقديرات المستيدفيف عمى ا. موافقىك  السؤاؿإلى أف تقديرات المستيدفيف عمى ىذا ( 4.1.5)

ىي ايجابية كىذا يشير  السؤاؿلكف متكسطات الفركؽ ليذا  3ال تختمؼ عف الكسط المرجح  الخامس
بقميؿ كىذا يدؿ عمى أف  3مف المتكسط المرجح  السؤاؿ أعمىإلى أف تقديرات المستيدفيف عمى ىذا 

 .تميل إلى الموافقة لسؤاؿتقديرات المستيدفيف عمى ىذا ا
 

في تقديرات ( )دالالت احصائية عند مستكل داللة ال يكجد فركؽ ذات : الفرضية الثانية
القطاع، راس )الدراسة المختمفة يعزل الى متغيرات الدارسة الرئيسية بأسئمة عينة الدراسة بما يتعمؽ 

نتائج الفحص (. ANOVA)تـ فحص ىذه الفرضية باستخداـ تحميؿ التبايف (.  الماؿ، زمف التعامؿ
 اليمكضحة في الجدكؿ الت
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س المال أالقطاع ور )الدراسة المختمفة  يعزى الى  لمتغيراتفحص الفرضية الثانية : 2.3.5جدول 
 (ANOVA)باستخدام تحميل التباين ( والسنوات

 
 داللة الفحص Fقيمة  السؤاؿ متغير الدراسة

 القطاع

 814. 316. األكؿ
 604. 687. الثاني
 273. 1.327 الثالث
 330. 1.185 الرابع
 463. 913. الخامس

 الماؿ رأس

 756. 472. األكؿ
 517. 824. الثاني
 379. 1.074 الثالث
 845. 347. الرابع
 515. 825. الخامس

 السنكات

 514. 676. األكؿ
 338. 1.108 الثاني
 581. 549. الثالث
 120. 2.214 الرابع
 402. 926. الخامس

 

الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في تقديرات المستيدفيف  (2.3.5)تشير النتائج في جدكؿ 
الماؿ كالسنكات حيث بمغ مستكل الداللة  كرأسالدراسة المختمفة يعزل الى القطاع  بأسئمةبما بتعمؽ 

بعكامؿ  تتأثرأم النتائج السابقة ال (. )لكؿ منيا قيمة اكبر مف مستكل داللة الفحص 
 . سةمتغيرات الدرا
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 االسالمية لمصارففي ا حساب ايوجد ليلمشركات التي فرضيات الدراسة : المطمب الرابع

 
في تقديرات ( )ال يكجد فركؽ ذات دالالت احصائية عند مستكل داللة : األولىالفرضية 

رضية باستخداـ تـ فحص ىذه  الف(. 3)الدراسة المختمفة عف المتكسط المحايد  أسئمةالمستيدفيف عمى 
 نتائج الفحص مكضحة في الجدكؿ التالي. لمعينات المستقمة tفحص 

 
 الدراسة أسئمةولى لمقارنة متوسطات أل فحص الفرضية ا: 1.4.5جدول 

 
 3= قيمة الفحص  
 السؤاؿ

t 
درجات 
 الحرية

داللة 
 الفحص

متكسط 
 الفركقات

 فترة ثقة لممتكسطات% 95
 االعمى االدنى 
 3422. 0904. 12593. 024. 26 3.197 األكؿ
 2979. 1053.- 09630. 335. 26 982. الثاني
 8572.- 1.5357- 1.19643- 000. 27 7.236- الثالث
 1912.- 7179.- 45455.- 002. 24 3.562- الرابع
 5178. 1786. 34821. 000. 27 4.212 الخامس
 5510. 2347. 39286. 000. 27 5.097 السادس
 4350. 0893. 17284. 018. 26 1.355 السابع
 9316. 4758. 70370. 000. 26 6.347 الثامف

 
 لسؤاؿحصائية عمى أف  تقديرات المستيدفيف عمى اإإلى كجكد داللة ( 1.4.5)تشير النتائج في جدكؿ 

حيث كاف معدؿ الفركقات قيمة مكجبة كداللة الفحص تساكم  3مف المستكل المرجح  األكؿ أعمى
محايد ىك  السؤاؿإلى أف تقديرات المستيدفيف عمى ىذا ( 1.2.5)ؤكد النتائج في جدكؿ ىذا ي 0.024
الثاني ال تختمؼ عف الكسط المرجح  السؤاؿفي حيف كانت تقديرات المستيدفيف عمى . (موافق)إيجابي 

الثالث تشير إلى أف تقديرات  السؤاؿداللة الفحص كمتكسطات الفركؽ لفحص . محايدأم  3
كىذا يدؿ عمى أف تقديرات  1.54بمعدؿ  3مف المتكسط المرجح   قؿٌ أف عمى ىذا المحكر المستيدفي

 قؿٌ أالرابع  السؤاؿتقديرات المستيدفيف عمى .  المعارضة بشدةالمستيدفيف عمى ىذا المحكر تميؿ إلى 
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د ىذا يؤك 0.002حيث كاف معدؿ الفركقات قيمة سالبة كداللة الفحص تساكم  3مف المستكل المرجح 
 .معارضإلى أف تقديرات المستيدفيف عمى ىذا المحكر ىك ( 4.2.5)النتائج في جدكؿ 

عمى مف المتكسط المرجح كقيـ دالالتيا أالثامف  السؤاؿ الخامس إلى السؤاؿتقديرات المستيدفيف عمى  
 .الموافقةإلى  األسئمةمف قيمة الفحص كىذا مؤشر إلى ميكؿ ىذه  أقؿٌ جميعيا 

 
في تقديرات ( )ال يكجد فركؽ ذات دالالت احصائية عند مستكل داللة : ةالفرضية الثاني

س أالقطاع، ر )الرئيسية  الدراسةعزل الى متغيرات الدراسة المختمفة يي بأسئمة عينة الدراسة بما يتعمؽ 
ئج نتا(. ANOVA)تـ فحص ىذه الفرضية باستخداـ تحميؿ التبايف (.  ، زمف التعامؿلمصرؼالماؿ،ا

 :الفحص مكضحة في الجدكؿ التالي
 

س المال رأالقطاع و )الدراسة المختمفة  يعزى الى  ألسئمةفحص الفرضية الثانية : 2.4.5جدول 
 (ANOVA)باستخدام تحميل التباين ( والبنك والسنوات

 
 داللة الفحص Fقيمة  السؤاؿ متغير الدراسة

 القطاع

 081. 2.544 األكؿ
 835. 286. الثاني

 076. 2.595 ثالثال
 039. 3.327 الرابع
 088. 2.449 الخامس
 496. 820. السادس
 881. 221. السابع
 608. 622. الثامف

 الماؿ رأس

 448. 917. األكؿ
 033. 3.447 الثاني
 699. 480. الثالث
 850. 265. الرابع
 589. 652. الخامس
 684. 502. السادس
 208. 1.637 السابع
 062. 3.196 الثامف

 المصرؼ
 450. 958. األكؿ
 213. 1.586 الثاني
 630. 654. الثالث
 319. 1.258 الرابع
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 672. 592. الخامس
 515. 838. السادس
 646. 631. السابع
 540. 797. الثامف

 السنكات

 916. 169. األكؿ
 063. 2.797 الثاني
 133. 2.052 الثالث
 136. 2.063 الرابع
 216. 1.600 الخامس
 703. 474. السادس
 932. 145. السابع
 172. 1.819 الثامف

 

الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في تقديرات المستيدفيف ( 2.4.5)تشير النتائج في جدكؿ 
 ونتائج إلى أنحيث تشير ال ،الرابع لسؤاؿعدا ا ،الدراسة المختمفة يعزل الى القطاع بأسئمةتعمؽ يبما 

عزل إلى القطاع، حيث كاف تقييـ قطاع يي  السؤاؿيكجد اختلؼ في اجابات المستيدفيف عمى ىذا 
في حيف كاف تقييـ  1.05كانحراؼ معيارم  3.09بكسط حسابي  ان محايد السؤاؿالصناعة عمى ىذا 

 . ىك معارض السؤاؿليذا ( التجارم كالخدماتي كالمقاكالت)باقي القطاعات 

الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في تقديرات ( 2.4.5)تشير النتائج في جدكؿ كذلؾ 
الثاني حيث تشير  السؤاؿس الماؿ عدا رأعزل الى الدراسة المختمفة  يي  بأسئمةتعمؽ يالمستيدفيف بما 
ث الماؿ، حي رأسعزل إلى يي  السؤاؿيكجد اختلؼ في اجابات المستيدفيف عمى ىذا  والنتائج إلى أن
محايد لسؤاؿ عمى ىذا ا مميكف دكالر 20عمى مف أك  مميكف دكالر 2مف  أقؿٌ الماؿ  رأسكاف تقييـ 

مميكف  10ك  2بيف )عمى التكالي في حيف كاف تقييـ باقي راس الماؿ   3.1ك  2.9بكسط حسابي 
 .ىك مكافؽ السؤاؿليذا  (دكالر

ككذلؾ  ،المتعامميف معياالمصارؼ  أك رؼلمصالدراسة في ا أسئمة تأثرفي حيف تشير النتائج إلى عدـ 
 .لسنكات التعامؿ األمر
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النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة المتعمقة بالمصارف اإلسالمية في محافظة رام اهلل : المبحث الثاني
 : والبيرة

ـٌ مقابمة مدراء المصارؼ اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة لإلجابة عف أسئمة  لقد مٌر معنا أٌنو قد ت
 :الدراسة، كفيما يمي عرض ىذه النتائج

 
 ىل زاد اإلقبال عمى مصرفكم اإلسالمي بعد األزمة المالية العالمية الحالية؟: السؤال األول

 
لقد أجمعت المصارؼ اإلسلمية الثلثة عمى زيادة اإلقباؿ عمييا بعد األزمة المالية الحالية سكاء كاف 

 .متعامميف أك بالنسبة لفتح حسابات جديدةىذا بتثميف الحسابات لدل ال
 

كيف تتعاممون خالل األزمة المالية مع موضوع اإلقراض الذي يقتضيو التمويل : السؤال الثاني
 اإلسالمي؟

 
أجمع المصرفاف اإلسلمي الفمسطيني كاألقصى اإلسلمي عمى أنو يتـ التعامؿ كالمعتاد؛ حيث إٌف 

ؿ فل تعامميـ ثابت كال يتغير بتغير األ ذا تعٌثر الميمىكى حداث العالمية ألف الضابط الكحيد ىك الشرع، كا 
أٌما بالنسبة لممصرؼ اإلسلمي العربي فيك يقكـ بتقديـ التحكيلت . يىدفع غرامات كال عمكالت

 .كاالستثمارات لمتجارة الحقيقية بعد أف يتـ دراستيا مف قبؿ المصرؼ دراسة عميقة
 

ير في بعض سياسات المصرف بسبب األزمة المالية العالمية الحالية؟ ما ىل طرأ تغي: السؤال الثالث
 ىي ىذه التعّيرات إن وجدت؟ 

 
في المصرفيف اإلسلمي الفمسطيني كاإلسلمي العربي لـ يطرأ أم تغيير في بعض سياسات المصرؼ 

خد الضمانات؛ بسبب األزمة المالية العالمية، أٌما بالنسبة لألقصى فقد طرأت بعض التشديدات في أ
 .كذلؾ كنتيجة لمكضع الخاص الذم يىمير بو المصرؼ كقد سبؽ شرحو آنفان 

 
ىل لديكم قسم تسويق خاص الستقطاب الشركات الفمسطينية لتشجيعيا عمى التعامل : السؤال الرابع

 معكم؟ 
                                                                                                  

في المصرفيف اإلسلمي الفمسطيني كاإلسلمي العربي، يكجد قسـ تسكيؽ خاص الستقطاب الشركات 
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الفمسطينية؛ لتشجيعيا عمى التعامؿ معيـ مف خلؿ دائرة العلقات العامة كدائرة التمكيؿ، أٌما األقصى 
 .اإلسلمي فل يكجد عنده قسـ تسكيؽ خاص يقكـ بيذه الميمة

 
 ىل تركزون في تمويمكم عمى األفراد أكثر أم عمى الشركات؟ ولماذا؟: ال الخامسالسؤ 

 
في المصرؼ اإلسلمي العربي يتـ التركيز حسب التكازف في تكزيع المخاطر االئتمانية، أٌما األقصى 
و اإلسلمي فيتـ التركيز عمى الشركات أكثر؛ ألف الضمانات تككف أعمى، أٌما اإلسلمي الفمسطيني فإنٌ 

يركز عمى االثنتيف عمى حدو سكاء بحسب التاريخ المالي لكؿ حالة، حسب الطمب كمتانتو عند 
 .، كيينظر إلى الضمانات بالدرجة األخيرة(الميلءه)التقدير

 
 ما ىي الخدمات المصرفية األوسع التي يقدميا مصرفكم اإلسالمي؟ : السؤال السادس

 
مصرفية حسب النظاـ المصرفي اإلسلمي، كاألقصى يقٌدـ اإلسلمي العربي جميع الخدمات ال

اإلسلمي يقٌدـ التمكيؿ بالمرابحة، بينما يقٌدـ اإلسلمي الفمسطيني المرابحة كاإلجاره المنتيية بالتمميؾ، 
 .6444كىـ يىرٍكف أٌنو ال بيٌد مف التنكيع في التمكيؿ، كلدييـ خطة سينفذكنيا في مطمع 

 
 ؤكم منكم تقديم خدمات جاري مدين؟ وىل تقدمون مثل ىذه الخدمة؟ ىل يطمب عمال: السؤال السابع

 
يقٌدـ اإلسلمي العربي المضاربة اإلسلمية، كاألقصى اإلسلمي يطمب عملؤىـ ىذه الخدمة كال 

، بينما عملء اإلسلمي الفمسطيني يطمبكف ىذه الخدمة (شراء/ بيع )يكفركنيا فقط يكفركف المضاربة 
ف ليـ المضاربة، كقد قامت إدارة المصرؼ اإلسلمي الفمسطيني باستخداـ سياسة كىـ بدكرىـ يكفرك 

لمعميؿ الذم يكجد لو  –أياـ عمؿ  5كىي  -جديدة في تغطية الشيكات المسحكبة خلؿ فترة التقاص
 .ضماف ، كقد القت ىذه السياسة استحسانان مف الجميع، كىـ ماضكف بيا/كديعة

 
كشف حساب عمالئكم من الشركات؟وىل لذلك حدود في نظامكم ىل تقومون ب: السؤال الثامن

 المصرفي إن وجد؟ 
 

يقكـ المصرؼ اإلسلمي العربي بذلؾ بشكؿ محدكد جدان، كاألقصى اإلسلمي يعطي تسييلت ليـك 
كاحد كيغطى في اليكـ التالي، بينما سياسة اإلسلمي الفمسطيني كاحدة فالحساب حساب كال يختمؼ إف 

 (.نفس جكاب السؤاؿ السابع) أـ لفرد ألف الضابط كاحد؛ كىك الشريعة اإلسلميةكاف لشركة 
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ما السبب في رأيكم في عدم انتشار بعض المعامالت المصرفية اإلسالمية مثل : السؤال التاسع
 المشاركة،والمساقاة، والمزارعة، واالستصناع، والّسَمم؟

 
ثقافة في المجتمع، مع اعتراؼ بأف المصرؼ لقد عزل اإلسلمي العربي السبب إلى عدـ كجكد ال

اإلسلمي يتحمؿ جزءان مف عدـ كجكد ىذه الثقافة؛ بسبب عدـ عقده لدكرات مينية عالية تكضح لشرائح 
المجتمع ىذه المعاملت، كاألقصى اإلسلمي أكٌد كذلؾ عمى أٌف السبب ىك ضعؼ الثقافة المصرفية 

ك عدـ استقرار األكضاع ؛ كبالتالي ضعؼ القكانيف في البمد اإلسلمية، كأضاؼ كذلؾ سببان جكىريان كى
التي تحفظ حقكؽ المصرؼ اإلسلمي في حالة حصكؿ مشكمة، كأكٌد المصرؼ اإلسلمي الفمسطيني 
عمى نفس األسباب إضافةن إلى أٌف المصارؼ اإلسلمية الفمسطينية حديثة التجربة، ككذلؾ افتقارىا 

الصيرفة اإلسلمية ؛ حيث إٌنو ال بٌد مف إيجاد مثؿ ىؤالء المستشاريف لممستشاريف األكٌفاء في مجاؿ 
 .لممضي قيدمان في مجاؿ الصيرفة اإلسلمية في كؿ مجاالتيا

 
 ىل ىناك أولوية لممعايير االجتماعية أم الربحية؟: السؤال العاشر

  

معايير الربحية ألنيا لقد تباينت األجكبة عمى ىذا السؤاؿ، فاألقصى اإلسلمي يرل أف األكلكية لم
شركة، اإلسلمي العربي يعتبر المعايير االجتماعية جزءان مف المعايير الربحية، بينما اإلسلمي 
الفمسطيني يكلي اىتمامان للثنتيف معان إلى حدو ما؛ حيث يينظر إلى الجانب االجتماعي كجانب ميـ، 

المؤتمرات؛ بالرغـ مف أف ذلؾ ييٌدر عمييـ كبالتالي يقكمكف برعاية الكثير مف األنشطة كالفعاليات ك 
 .أرباحان أقؿ

 
 ىل ىناك معوقات من قبل سمطة النقد؟ ماىي؟: السؤال الحادي عشر

 
كىنا أيضان تباينت األجكبة فاإلسلمي العربي اعتبر أٌف ما تقكـ بو سمطة النقد ىك كضع ضكابط  أماف 

ياسية متغيرة كبالتالي يينظر إلى كؿ ىذه سكاء لرأس ماؿ كمركزية المخاطر، ككذلؾ األحكاؿ الس
الضكابط عمى أنيا ميمة كتعتبر صٌماـ أماف لمنظاـ المصرفي، كالمصرؼ اإلسلمي الفمسطيني ال 
يرل كجكد أية معكقات، بؿ بالعكس ساعدت سمطة النقد كثيران في ترتيب البيت الداخمي لممصرؼ، 

ىك نتيجة فعمية كمنطقية لتغير األكضاع السياسية  كأكامر سمطة النقد بتقميؿ االستثمار في الخارج؛
ـٌ تجميد  المتكررة في البلد، بينما نجد أٌف األقصى اإلسلمي لديو كضع خاص جدا،ن حيث إٌنو ت
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مف ًقبؿ الحككمة األمريكية؛ كبالتي فإنو يعاني مف قيكد كمعكقات مف  44/9/6444حساباتو مف 
 1(.المجتمع الدكلي)الداخؿ كالخارج 

 
ىل ىناك معايير تتحققون من خالليا ممن تتعاممون معو؟ ما ىي ىذه : السؤال الثاني عشر 

 المعايير إن وجدت؟ 
 

اإلسلمي العربي أٌف ىناؾ معايير كثيرة كىي بدكرىا تعتمد عمى القطاعات المختمفة، بينما يمثؿ يرل 
ميزانيات، قسائـ الركاتب، ىي مصدر السداد المعيار األىـ، أٌما األقصى اإلسلمي فيرل أٌف طمب ال

مف أىـ ىذه المعايير، كيتـ التأكد مف ذلؾ مف خلؿ بنؾ المعمكمات االئتمانية في سمطة النقد؛ حيث 
يقـك بنؾ المعمكمات ىذا بتزكيد المصرؼ بكافة المعمكمات التي يرغب باالطلع عمييا، بينما يعتبر 

السؤاؿ حيث إٌف الحساب حساب، كتيدرس كؿ حالة  اإلسلمي الفمسطيني أٌنو قد أجاب سابقان عف ىذا
 .عمى حدة

 
ىل ىناك امتيازات خاصة تمنحونيا لمشركات لجذبيا لمتعامل مع مصرفكم؟ ما : السؤال الثالث عشر

 ىي إن وجدت؟
 

يرل اإلسلمي العربي كاإلسلمي الفمسطيني أٌف االمتيازات كاحدة ألم عمؿ،  فيي تيعطى حسب 
ؿ شركة ليا كضع خاص، بينما نجد األقصى اإلسلمي يعطي تسييلت، ربحية كؿ حساب، كك

كسقكؼ ائتماف، كتسييلت في الكفاالت، باإلضافة إلى المنافسة في أسعار الربح مع البنكؾ التقميدية 
 ( .الفائدة)

 

 ما ىي معايير التمويل لمشركات لدى مصرفكم؟: السؤال الرابع عشر
 

ميزانية الشركة ،كعقد التأسيس، كالنظاـ الداخمي، كعمى : مثؿ فياألقصى اإلسلمي تتنجد معايير 
ضكئيا تيدرس الحالة، بينما اإلسلمي الفمسطيني فإنو يكرر أٌف الحساب حساب، ككؿ حالة تيدرس عمى 

 .حدة، أٌما اإلسلمي العربي فيكرر أٌف مصدر الدخؿ، كمصدر السداد ىك األىـ
 

 ؟ وكيف؟2مصرفكم بالتورق ىل تتعاممون في: السؤال الخامس عشر
                                                           

1
 ( 6هاعغ ٍِؾك ) اٌجٕه اإلٍالِٟ اٌفٍَط١ٕٟ لبَ ثْواء اٌّؾفظخ اٌجٕى١خ ٌجٕه األلٖٝ اإلٍالِٟ   

2
 32ّن٨َ ط٬َّٴو ٙ   
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 .أجمعت المصارؼ اإلسلمية الثلثة عمى عدـ تعامميا بالتكرؽ للختلؼ الفقيي حكؿ ىذه المسألة
 :بناءان عمى خبرة مدراء المصارؼ اإلسلمية تـ تقييـ األسئمة اآلتية كالتالي

 
 تقييم مدراء المصارف اإلسالمية: 2.5جدول 

 

 
إلى أٌف عدـ إدراؾ الفركؽ الحقيقية بيف المصارؼ اإلسلمية كالمصارؼ ( 665)تشير النتائج في جدكؿ 

التقميدية ىك الذم يؤثر سمبان عمى اإلقباؿ عمى المصارؼ اإلسلمية، فيما يعتبركف المصارؼ 
المصارؼ التقميدية كقد كاف اتجاه ىذيف السؤاليف عاليان كىك ما اإلسلمية بديلن، حقيقيان ككاقعيان عف 

، فيما عارضكا أف يككف للنتماءات السياسية أم تأثير عمى اإلقباؿ عمى المصارؼ ( 4667)معدلو 
، ككذلؾ سبب ابتعاد الشركات عف التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية يعكد (6633)اإلسلمية بمعدؿ 

رقم 
 تجاه العام لمسؤالاال  المعّدل السؤال السؤال

37 
عدـ إدراؾ الفركؽ الحقيقية بيف المصارؼ 

اإلسلمية كالمصارؼ التقميدية أٌثر سمبان عمى 
 اإلقباؿ عمى المصارؼ اإلسلمية

 فق بشدةامو 4.67

أثرت االنتماءات السياسية سمبان عمى اإلقباؿ عمى  38
 المصارؼ اإلسلمية

 معارض 2333

لممصرؼ سمبان أك إيجابان عمى يؤثر المكقع الجغرافي  39
 موافق 33.3 استقطاب الشركات

3: 
عدـ تعاممكـ بنظاـ الفائدة كاف لو األثر الكبير في 

ابتعاد الشركات عف التعامؿ مع مصرفكـ 
 .اإلسلمي

 معارض بشدة 13.3

3; 
عدـ ملئمة الخدمات المصرفية التي تقدمكنيا 

لكبير في الحتياجات الشركات المالية كاف لو األثر ا
 .ابتعاد ىذه الشركات عف التعامؿ معكـ

 محايد 3333

مساىمة اإلعلـ في التعريؼ بالمصارؼ اإلسلمية  42
 معارض 2 تعتبر مرضية

نقص الككادر المؤىمة مف أىـ المشكلت التي  43
 تكاجو مصرفكـ اإلسلمي

 موافق 33.3

44 
 

 تعتبر المصارؼ اإلسلمية بديلن، حقيقيان ككاقعيان 
 .عف المصارؼ التقميدية

 موافق بشدة 43.3
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، كيىركف أٌف المكقع الجغرافي لممصرؼ يؤثر سمبان أك (4667)دة بمعدؿ أقؿ كىك إلى عدـ تعامميـ بالفائ
إيجابان عمى استقطاب الشركات، كال بٌد مف أخذىا بعيف االعتبار عند افتتاح أم فرع جديد، كيعتبركف 
 نقص الككادر المؤىمة مف أىـٌ المشكلت التي تكاجو المصرؼ اإلسلمي؛ إذ ال بٌد مف تكفر الككادر
الممٌمة بالنكاحي الشرعية كالمصرفية عمى حٌد سكاء، كاتخذكا اتجاىان ميحايدان عمى عدـ ملئمة الخدمة 
المصرفية التي تيقدـ في المصرؼ اإلسلمي الحتياجات الشركات؛ كبالتالي تؤثر عمى إقباؿ ىذه 

إلعلـ في التعريؼ الشركات عمى المصارؼ اإلسلمية، كأخيران ترل المصارؼ اإلسلمية أٌف مساىمة ا
بالمصارؼ اإلسلمية غير ميرضية، كغير كافية؛ كبالتالي يىركف بضركرة تكثيؼ الجيكد اإلعلمية 
لتسميط الضكء عمى الصيرفة اإلسلمية؛ ألٌف ىذا العامؿ ىك الذم يؤثر كبشكؿ رئيس عمى إدراؾ 

لي يؤثر عمى عممية القرار في الفركؽ الحقيقية بيف المصارؼ اإلسلمية كالمصارؼ التقميدية؛ كبالتا
 . اإلقباؿ عمى المصرؼ اإلسلمي مف عدميا

 
 كيكضح الشكؿ التالي إجابات ميدراء المصارؼ اإلسلمية بشكؿ بياني
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 تقييـ ميدراء المصارؼ اإلسلمية: 46665شكؿ 



- 96 - 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
 
 

 النتائج والتوصيات

 خالصة النتائج: المطمب األول

ف ىذا الفصؿ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة بعد أف قامت بدراستيا كتحميميا في الفصؿ يتضم
 :الخامس، كبالتالي استطاعت مف خلليا استخلص النتائج التالية

 
تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة كانت أعمى لمتعامؿ مع المصارؼ   .1

شركات الفمسطينية التي لدييا حساب في مصرؼ اإلسلمية، حيث بمغت الدرجة الكمية لم
في حيف بمغت الدرجة الكمية لمشركات الفمسطينية التي ليس لدييا حساب في  3.03إسلمي 

،  بالرغـ مف أقدمية المصارؼ التقميدية في البلد، كلكف بالعكدة 3.015مصرؼ إسلمي 
ـٌ ذك رىا بالجدكؿ في بداية الفصؿ إلى الدرجة المعتمدة في تحديد تكجيات الشركات كالتي ت
 .الرابع، فالنتيجة السابقة تعتبر تكجيان ميحايدان في ًكمتا الحالتيف

مما يشكؿ نسبة ( 28)تبٌيف أٌف عدد الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي يساكم   .2
 .كىك نصؼ عدد الشركات التي ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلمي% 33.3

ركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ ال تختمؼ تكجيات الش  .3
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سكاء التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي أك التي ليس لدييا حساب في  –اإلسلمية 
باختلؼ كؿ مف متغير القطاع الذم تنتمي إليو الشركة، أك باختلؼ  -مصرؼ إسلمي 

 .رأس ماؿ الشركة، أك المصرؼ، أك زمف التعامؿ
العكامؿ التي ساىمت في عدـ تكٌجو الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك  أىـ  .4

عدـ تمبية المصرؼ اإلسلمي كافة االحتياجات : التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية ىي
ـٌ االنتماء الديني   المالية لمشركة، تمتيا العلقة الشخصية، كالمكقع الجغرافي، كحجـ الشركة، ث

لتي ساىمت في تكٌجو الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع أىـ العكامؿ ا  .5
االنتماء الديني كالمكقع الجغرافي بالدرجة األكلى، تمتيما العلقة : المصارؼ اإلسلمية ىي

ـٌ تمبية المصرؼ اإلسلمي كافة االحتياجات المالية لمشركة  .الشخصية، ث
امؿ أخير كمعارىض مف قبؿ الشركات سكاء التي تكجيت جاء ترتيب االنتماء السياسي كع  .6

لمتعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية أـ التي لـ تتكجو؛ كىذا يٌدؿ عمى أٌف االنتماء السياسي لـ 
 .  يمعب أم دكر ييذكر في عممية التعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

 :اإلسلميتقييـ الشركات لدرجة التعقيدات في اإلجراءات المصرفية في المصرؼ   .7

 :الشركات التي ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلمي 7.1

ـٌ السيكلة النقدية غير  تكمفة التسييلت البنكية ، تلىا إجراءات فتح االعتماد البنكي ، ث
المتكفرة في المصرؼ اإلسلمي، كأخيران إجراءات فتح الحساب صعبة كبطيئة كمعقدة في 

 .المصرؼ اإلسلمي

 :لدييا حساب في مصرؼ إسلمي الشركات التي  7.2

تكمفة التسييلت البنكية، تلىا إجراءات فتح الحساب سيمة كسريعة كالحصكؿ عمى حساب 
ـٌ إجراءات فتح االعتماد، كأخيران قياـ المصرؼ اإلسلمي بكشؼ الحساب عند  جارم مديف، ث

 . الحاجة
 :تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية المصرفية  .8

 :لشركات التي ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلميا 8.1

ذا أصبحت المصارؼ اإلسلمية  المصارؼ اإلسلمية مثؿ التقميدية في سعييا نحك الربح، كا 
تمٌبي حاجاتيـ فسيتـ مناقشة إمكانية اتخاذ القرار لمتعامؿ معيا بالرغـ مف أٌف االتجاه كاف 

الجكىر عف البنكؾ التقميدية، كاتخذكا اتجاىان محايدان تجاه التكمفة، كىـ يركنيا ال تختمؼ في 
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ميحايدان في أٌف البنكؾ التقميدية أفضؿ في المجمؿ مف اإلسلمية، كفي افتقار كادر المصرؼ 
 .اإلسلمي لمخبرة الكاسعة في النكاحي المصرفية

 :الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي 8.2

ـٌ التركيج لبعض المعاملت المصرفي ، كتميز كادر المصرؼ ال يت ة اإلسلمية بشكؿ كاؼو
اإلسلمي بالخبرة الكاسعة في النكاحي المصرفية، كترل أٌف المصارؼ اإلسلمية أفضؿ في 
المجمؿ مف البنكؾ التقميدية، بالرغـ مف أٌنيا ترل أٌف المصارؼ اإلسلمية ييميا بالدرجة 

 .األكلى الربح أكثر مف أم اعتبار آخر
ت التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي االكتتاب في أسيـ المصارؼ تؤٌيد الشركا  .9

 .اإلسلمية
، سكاء (ميحايدان )كاف تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية االجتماعية متقاربان   .10

 .لمشركات التي تكجيت لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي أـ التي لـ تتكجو
دييا حساب في مصرؼ إسلمي، سكاء بمصادرة لـ تيتخذ أية إجرءات ضد الشركات التي ل  .11

 .األرصدة أك بتجميد الحساب
ترل الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي أٌف الكادر المصرفي يتميز بالخبرة   .12

الكاسعة في النكاحي الشرعية، يميو أٌف ىناؾ بعض الخدمات المصرفية المتكافقة مع الشريعة 
 .التزاـ المصرؼ اإلسلمي بتطبيؽ كافة النكاحي الشرعيةكال يقدميا المصرؼ اإلسلمي، ك 

كاف تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف الناحية الشرعية متقاربا،ن سكاء الشركات التي   .13
تكجيت لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي أـ التي لـ تتكجو، حيث اتخٌذت األكلى اتجاىان 

اإلسلمية شكمية كال تمٌثؿ فرقان حقيقيان عف  ميحايدان في أٌف اإلجراءات الشرعية في المصارؼ
البنكؾ التقميدية، كالثانية اتخذت نفس االتجاه في أٌف المصارؼ اإلسلمية ال تمتـز بتطبيؽ 

 . النكاحي الشرعية
القىرض )ال تتعامؿ الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي بالبدائؿ اإلسلمية   .14

، بينما (كاالستصناع، كعقد الٌسمىـ، كالمزارعة، كالمساقاةالحىسف، كالمضاربة، كالمشاركة، 
 .تتعامؿ بالمرابحة

ترل الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي كالشركات التي ليس لدييا حساب في   .15
مصرؼ إسلمي، أٌف المصارؼ اإلسلمية تعتبر بديلن حقيقيان، ككاقعيان، عف المصارؼ 

 .التقميدية
ي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي كالتي ليس لدييا حساب في مصرؼ ترل الشركات الت  .16
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إسلمي، ككذلؾ المصارؼ اإلسلمية أٌف اإلعلـ ال يقكـ بنقؿ الصكرة الحقيقية لممصارؼ 
 .اإلسلمية

ترل الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي أٌف األزمة المالية العالمية الحالية قد   .17
مية بشكؿ أقٌؿ مف التقميدية، في حيف اتخذت الشركات التي أٌثرت عمى المصارؼ اإلسل

ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلمي اتجاىان ميحايدان في تأثير األزمة المالية العالمية 
 .الحالية عمى البنكؾ التقميدية بشكؿ أقٌؿ حٌدة مف المصارؼ اإلسلمية

 التوصيات: المطمب الثاني

 :باحثة تقترح التكصيات التاليةفي ضكء النتائج السابقة فإٌف ال

  ضركرة زيادة اىتماـ المصارؼ اإلسلمية باإلعلف بشكؿ منيجي كمكثؼ، بكساطة كسائؿ
اإلعلـ المرئية، كالمسمكعة، كالمقركءة عف طبيعة الصيرفة اإلسلمية كدكرىا في المجتمع، 

مى الساحة كال يكجد حيث إٌف الفكرة السائدة ىي أٌف المصارؼ التقميدية ىي فقط المكجكدة ع
 .بديؿ عنيا

  مع ( أفرادان كشركات)االىتماـ بنشر الكعي المصرفي في صفكؼ المتعامميف كغير المتعامميف
 .المصارؼ اإلسلمية

  تكثيؼ التركيج كاإلعلف مف ًقبىؿ المصارؼ اإلسلمية لجميع المعاملت المصرفية االسلمية
 .بقة في الشارع الفمسطيني، كغير المط(البدائؿ اإلسلمية)المطركحة 

  ،إدخاؿ مناىج تعميمية خاصة بالصفكؼ المدرسية، لتكعية الطمبة بالنظاـ المالي العالمي
كممارساتو عمى أرض الكاقع، ككذلؾ التكعية في مجاؿ الصيرفة اإلسلمية التي أصبحت كاقعان 

 1.مممكسان 
 ت المصرفية اإلسلمية عقد دكرات منيجية تثقيفية لمديرم الشركات حكؿ جميع المعامل

البديمة عف النظاـ التقميدم،  حتى تقكـ كؿ شركة بتحديد ما يمزميا مف معاملت تمٌبي 
 .احتياجاتيا

 االطلع عمى تجارب الدكؿ المجاكرة في مجاؿ الصيرفة اإلسلمية، كاالستفادة مف خبراتيا. 
  ملءمتيا كتطبيقيا في زيادة تركيز البحث العممي عمى طبيعة الصيرفة اإلسلمية، كمدل

 .الكاقع الفمسطيني

                                                           
1
.         إلػلاك٠خ ٚاٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخٕ٘بن رّٛعٗ ِٓ لجً ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ إلكفبي االلزٖبك فٟ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ األٍب١ٍخ فٟ اٌّوؽٍخ ا  

ارٖبي : ػاللخ ٍٍطخ إٌمل ثبٌّٖبهف اإلٍال١ِخ(: ١ٔ6444َبْ ) هئ١ٌ لَُ اٌولبثخ ٚاٌزفز١ِ، كائوح هلبثخ اٌّٖبهف، ِؾّل ّؼ١ت ِٕبٕوح، 

 .ّقٖٟ
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  تمكيؿ المصارؼ اإلسلمية كتشجيعيا لمنشاطات األكاديمية ذات العلقة بالصيرفة اإلسلمية
 (الخ...رعاية مؤتمرات، كندكات، ككرش عمؿ، : مثؿ)

  استحداث أقساـ جديدة في كميات اإلدارة كاالقتصاد في جامعات فمسطيف، مختصة في مجاؿ
 .د اإلسلمي كالصيرفة اإلسلميةاالقتصا

  فتح المجاؿ أماـ الباحثيف لدراسة كاقع الصيرفة اإلسلمية في فمسطيف، كتكثيؼ الجيكد
 .األكاديمية في كؿ جامعات الكطف

  ال بٌد أف تقكـ لجاف الرقابة الشرعية بتكثيؼ الطمب نحك تطبيؽ جميع المعاملت المصرفية
 .اإلسلمية في الكاقع الفمسطيني
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 : المالحق
 

 (3)هلحق 
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 (2)ممحق 
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 (5)ممحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

محافظة رام اهلل والبيرة : استبانو خاصة بتوجيات الشركات الفمسطينية من الدرجة الممتازة نحو التعامل مع المصارف اإلسالمية
 نموذجاً 

 

 

 حضرة السيد مدير عام الشركة المحترم،

 

 عميكـ كرحمة اهلل كبركات السلـ

 

إٌف ىذه االستبانة تتعمؽ بإعداد دراسة حكؿ تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ 
اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة كنمكذج؛ حيث سيتـ تقديـ ىذه الدراسة لعمادة الدراسات العميا في جامعة القدس؛ لنيؿ درجة 

 .الماجستير في برنامج الدراسات اإلسلمية المعاصرة

كلذلؾ أرجك مػف حضػرتكـ التكػـر بتعبئػة البيانػات المطمكبػة مػف خػلؿ فقػرات أسػئمة ىػذه اإلسػتبانة، عممػان بػأٌف المعمكمػات 
 .التي تقدمكنيا ستحاط بالسرية الكاممة، كلف تستخدـ إاٌل في مجاؿ البحث العممي المتعمؽ بيذه الدراسة فقط

 

 

 التكقيع               

 

سكسف يكسؼ محمد عباسي                                                                           

 طالبة ماجستير في الدراسات اإلسلمية المعاصرة

 جامعة القدس
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 استبانة

 ىل لدى شركتكم حساب لدى مصرف إسالمي
o نعم 

o ال 

 
 الرجاء اإلجابة عن ىذه اإلستبانةنعم،  فإذا كانت اإلجابة 

 
 :بيانات الشركة* 

 القطاع الذم تنتمي إليو شركتكـ (3

o الصناعي 

o التجارم 

o الخدماتي 

o الحرفي 

o المقاكالت 

 

 رأس ماؿ شركتكـ (4

o  مميكف دكالر 6أقؿ مف 

o  مميكف دكالر 5إلى  6مف 

o  مميكف دكالر 44مميكف إلى   5مف 

o  مميكف دكالر 64مميكف إلى  44مف 

o  ميكف دكالرم 64أكثر مف 

 

 * بيانات المصرف:

 :مع أم المصارؼ اإلسلمية التي تتعامؿ معيا شركتكـ (5

o العربي  البنؾ اإلسلمي 

o البنؾ اإلسلمي الفمسطيني 

o البنؾ األقصى اإلسلمي 

o بنؾ إسلمي آخر 

 

 :زمف تعامؿ شركتكـ مع المصارؼ اإلسلمية (6

o أقؿ مف سنة 

o مف سنة كاحدة إلى ثلث سنكات 

o س سنكاتمف ثلث إلى خم 

o أكثر مف خمس سنكات 
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 ما ىي العوامل التي ساىمت في توّجو شركتكم لمتعامل مع المصرف اإلسالمي؟: السؤال األول
 

أوافق  السؤال الرقم
أعارض  أعارض محايد أوافق بشّدة

 بشّدة
      ساىمت العلقة الشخصية في اختياركـ لمتعامؿ مع مصرفكـ اإلسلمي- 4
      رافي في اختياركـ لمتعامؿ مع مصرفكـ اإلسلميساىـ المكقع الجغ- 6
      ساىـ االنتماء الديني في اختياركـ لمتعامؿ مع مصرفكـ اإلسلمي- 3
      ساىـ االنتماء السياسي في اختياركـ لمتعامؿ مع مصرفكـ اإلسلمي- 4
      يمٌبي مصرفكـ اإلسلمي كافة االحتياجات المالية لشركتكـ- 5

 
 :تقييم شركتكم لدرجة التعقيدات في اإلجراءات المصرفية في المصرف اإلسالمي: ؤال الثانيالس

 
      تستطيعكف الحصكؿ عمى حساب جارم مديف لدل مصرفكـ اإلسلمي- 6
      يقـك مصرفكـ اإلسلمي بكشؼ حسابكـ عند الحاجة- 7
      ع البنكؾ التقميديةتعتبر إجراءات فتح الحساب سيمة كسريعة كمريحة مقارنة م- 8

9 -
تعتبر إجراءات فتح اإلعتماد البنكي سيمة كسريعة كمريحة مقارنة مع البنكؾ 

 التقميدية
     

44 -
تكمفة التسييلت البنكية في مصرفكـ اإلسلمي أعمى مف تكمفتيا في البنكؾ 

 التقميدية
     

 
 :تداعيات تعاممكم مع المصرف اإلسالمي: السؤال الثالث

 
      سبؽ أف تعرضتـ لتجميد حسابكـ بسبب تعاممكـ مع المصرؼ اإلسلمي- 44

      سبؽ أف تـ مصادرة أرصدتكـ بسبب تعاممكـ مع المصرؼ اإلسلمي- 46

 
 :درجة التعامل مع البدائل اإلسالمية: السؤال الرابع

 
      سبؽ أف حصمتـ عمى قرض حسف مف مصرفكـ اإلسلمي- 43
      اممتـ بالمضاربة مع مصرفكـ اإلسلميسبؽ أف تع- 44
      سبؽ أف تعاممتـ بالمشاركة مع مصرفكـ اإلسلمي- 45
      سبؽ أف تعاممتـ بالمرابحة مع مصرفكـ اإلسلمي- 46
      سبؽ أف تعاممتـ باالستصناع مع مصرفكـ اإلسلمي- 47
      سبؽ أف تعاممتـ بعقد السمـ مع مصرفكـ اإلسلمي- 48
      سبؽ أف تعاممتـ بالمزارعة مع مصرفكـ اإلسلمي- 49
      سبؽ أف تعاممتـ بالمساقاة مع مصرفكـ اإلسلمي- 64
      سبؽ أف أرسمتـ حكالة مف خلؿ مصرفكـ اإلسلمي- 64
      سبؽ أف حصمتـ عمى بطاقة ائتماف مف مصرفكـ اإلسلمي- 66
      صرفكـ اإلسلميلديكـ دفتر شيكات مسحكب عمى م- 63
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 :تقييم شركتكم لممصرف اإلسالمي من الناحية الشرعية: السؤال الخامس
 

      يتميز كادر مصرفكـ اإلسلمي بالخبرة الكاسعة في النكاحي الشرعية- 64
      يمتـز مصرفكـ اإلسلمي بتطبيؽ كافة النكاحي الشرعية- 65

66 -
قة مع الشريعة كال يقدميا مصرفكـ تكجد بعض الخدمات المصرفية المتطاب

 . اإلسلمي
     

67 -
اإلجراءات الشرعية في المصارؼ اإلسلمية شكمية كال تمثؿ فرقان حقيقيان عف 

 .البنكؾ التقميدية
     

 
 :تقييم شركتكم لممصرف اإلسالمي من الناحية المصرفية: السؤال السادس

 

68 -
سيككف التخمي عف التعامؿ مع  إذا كانت التكمفة أكثر فالقرار اإلدارم

 المصرؼ اإلسلمي كالتحكؿ إلى البنؾ التقميدم
     

      يتميز كادر مصرفكـ اإلسلمي بالخبرة الكاسعة في النكاحي المصرفية- 69
      ىؿ تؤيد االكتتاب في أسيـ المصارؼ اإلسلمية؟- 34

34 -
حان نتيجة ارتفاع سعر المستثمركف في أسيـ المصارؼ اإلسلمية يحققكف أربا

 السيـ كاألرباح المكزعة
     

36 -
بعض المعاملت المصرفية اإلسلمية ال يتـ التركيج ليا بالشكؿ الكافي مف 

 .قبؿ المصرؼ اإلسلمي
     

      المصارؼ اإلسلمية أفضؿ في المجمؿ مف البنكؾ التقميدية- 33
      .الربح أكثر مف أم اعتبار آخرالمصارؼ اإلسلمية ييميا بالدرجة األكلى - 34
      تعتبر المصارؼ اإلسلمية بديلن، حقيقيان ككاقعيان، عف البنكؾ التقميدية- 35

 
 :تقييم شركتكم لممصرف اإلسالمي من الناحية االجتماعية: السؤال السابع

 
     - ذكم الحاجة  –يقدـ المصرؼ اإلسلمي القركض الحسنة لممعكزيف - 36
      .تساىـ المصارؼ اإلسلمية في األعماؿ الخيرية بشكؿ مميز- 37
      .لممصارؼ اإلسلمية دكر اجتماعي أكبر مف البنكؾ التقميدية- 38

 
 :َدور اإلعالم وتأثير األزمة المالية العالمية الحالية: السؤال الثامن

 
      اإلعلـ ال يقكـ بنقؿ الصكرة الحقيقية لممصارؼ اإلسلمية- 39

44 -
أثرت األزمة المالية الحالية عمى المصارؼ اإلسلمية بشكؿ أقٌؿ حٌدة مف 

 .البنكؾ التقميدية
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 (6)ممحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

محافظة رام اهلل والبيرة : استبانو خاصة بتوجيات الشركات الفمسطينية من الدرجة الممتازة نحو التعامل مع المصارف اإلسالمية
 وذجاً نم

 

 

 حضرة السيد مدير عام الشركة المحترم،

 

 :السلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 

إٌف ىذه االستبانة تتعمؽ بإعداد دراسة حكؿ تكجيات الشركات الفمسطينية مف الدرجة الممتازة نحك التعامؿ مع المصارؼ  
دراسػة لعمػادة الدراسػات العميػا فػي جامعػة القػدس؛ لنيػؿ درجػة اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان؛ حيث سيتـ تقػديـ ىػذه ال

 .الماجستير في برنامج الدراسات اإلسلمية المعاصرة

 

كلذلؾ أرجك مػف حضػرتكـ التكػـر بتعبئػة البيانػات المطمكبػة مػف خػلؿ فقػرات أسػئمة ىػذه اإلسػتبانة، عممػان بػأٌف المعمكمػات  
 .تستخدـ إاٌل في مجاؿ البحث العممي المتعمؽ بيذه الدراسة فقطالتي تقدمكنيا ستحاط بالسرية الكاممة، كلف 

 

 

 التكقيع        

 

 سكسف يكسؼ محمد عباسي                                                                         

 طالبة ماجستير في الدراسات اإلسلمية المعاصرة

 جامعة القدس
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 استبانة

 لدى مصرف إسالمي ىل لدى شركتكم حساب
o ـ  نع

o ال 

 
 ال،  فالرجاء اإلجابة عن ىذه اإلستبانةإذا كانت اإلجابة 

 
 

 :بيانات الشركة* 

 

 القطاع الذي تنتمي إليو شركتكم 

o الصناعي 

o التجارم 

o الخدماتي 

o الحرفي 

o المقاكالت 

 

 رأس مال شركتكم (7

o  مميكف دكالر 6أقؿ مف 

o  مميكف دكالر 5إلى  6مف 

o  ف دكالرمميك  44مميكف إلى   5مف 

o  مميكف دكالر 64مميكف إلى  44مف 

o  مميكف دكالر 64أكثر مف 

 

 :بيانات المصرف* 
 

 

 زمن تعامل شركتكم مع البنوك التقميدية (8

o مف سنة كاحدة إلى ثلث سنكات 

o مف ثلث إلى خمس سنكات 

o أكثر مف خمس سنكات 
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 ع المصرف اإلسالمي؟ما ىي العوامل التي ساىمت في عدم توجو شركتكم لمتعامل م: السؤال األول

 السؤال الرقم
أوافق 
 أعارض محايد أوافق بشّدة

أعارض 
 بشّدة

      ساىمت العلقة الشخصية في عدـ تكٌجيكـ لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي 3
      ساىـ المكقع الجغرافي  في عدـ تكٌجيكـ لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي 4
      لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي ساىـ االنتماء الديني في عدـ تكٌجيكـ 5
      ساىـ االنتماء السياسي في عدـ تكٌجيكـ لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي 6
      ال يمٌبي المصرؼ اإلسلمي كافة اإلحتياجات المالية لشركتكـ 7
      حجـ الشركة لديكـ ىك الذم أٌدل إلى عدـ التعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي 8
 

 :تقييم شركتكم لدرجة التعقيدات في اإلجراءات المصرفية في المصرف اإلسالمي: نيالسؤال الثا

السيكلة النقدية غير متكفرة في المصرؼ اإلسلمي، ناىيؾ عف  التعقيدات  9
 التي تحكؿ دكف سيكلة الحصكؿ عمى التمكيؿ المطمكب 

     

      ىناؾ تأخير في كصكؿ الحكاالت البنكية لممصرؼ اإلسلمي :
      إجراءات فتح الحساب صعبة كبطيئة كمعقدة في المصرؼ اإلسلمي  ;
      إجراءات فتح اإلعتماد البنكي صعبة كبطيئة كمعقدة في المصرؼ اإلسلمي  32

تكمفة التسييلت البنكية في البنؾ التقميدم أقؿ مف تكمفتيا في المصارؼ  33
 اإلسلمية

     

 
 :كم لممصرف اإلسالمي من الناحية الشرعية واالجتماعيةتقييم شركت:السؤال الثالث

      ال تمتـز البنكؾ اإلسلمية بتطبيؽ النكاحي الشرعية 34
      .لممصارؼ اإلسلمية دكر اجتماعي أكبر مف البنكؾ التقميدية 35

 
 :تقييم شركتكم لممصرف اإلسالمي من الناحية المصرفية: السؤال الرابع

مفة أقؿ فالقرار اإلدارم سيككف التخمي عف التعامؿ مع البنؾ إذا كانت التك 36
 التقميدم كالتحكؿ إلى المصرؼ اإلسلمي

     

      يفتقر كادر المصرؼ اإلسلمي لمخبرة الكاسعة في النكاحي المصرفية 37
      البنكؾ التقميدية أفضؿ في المجمؿ مف المصارؼ اإلسلمية 38
      تختمؼ في الجكىر عف المصارؼ اإلسلميةالبنكؾ التقميدية ال  39
      المصارؼ اإلسلمية مثؿ التقميدية في سعييا نحك الربح :3

إذا أصبحت المصارؼ اإلسلمية ممبية لحاجات شركتكـ، فسيتـ مناقشة  ;3
 .إمكانية اتخاذ القرار لمتعامؿ مع المصارؼ اإلسلمية

     

      ديلن، حقيقيان ككاقعيان،عف البنكؾ التقميديةال تعتبر المصارؼ اإلسلمية ب 42
 

 :َدور اإلعالم وتأثير األزمة المالية العالمية الحالية: السؤال الخامس
      ال يقكـ اإلعلـ بنقؿ الصكرة الحقيقية لممصارؼ اإلسلمية 43

كؾ أثرت األزمة المالية الحالية عمى البنكؾ التقميدية بشكؿ أقؿ حٌدة مف البن 44
 .اإلسلمية

     



- 115 - 
 

 (7)ممحق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

مقابمة خاصة بتوجيات الشركات الفمسطينية من الدرجة الممتازة نحو التعامل مع المصارف 
 محافظة رام اهلل والبيرة نموذجاً : اإلسالمية

 
 

   اإلسالمي  حضرة السيد مدير عام البنك
 

 :السلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
 
ٌف ىذه المقابمة تتعمؽ بإعداد دراسة حكؿ تكجيات الشركات الفمسطينية مػف الدرجػة الممتػازة نحػك التعامػؿ مػع المصػارؼ إ 

اإلسلمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة نمكذجان؛ حيث سيتـ تقػديـ ىػذه الدراسػة لعمػادة الدراسػات العميػا فػي جامعػة القػدس؛ لنيػؿ درجػة 
 .ت اإلسلمية المعاصرةالماجستير في برنامج الدراسا

 
كلػذلؾ أرجػك مػف حضػػرتكـ التكػـر باإلجابػة عمػػى فقػرات أسػئمة ىػذه المقابمػػة، عممػان بػأٌف المعمكمػػات التػي تقػدمكنيا سػػتحاط  

 .بالسرية الكاممة، كلف تستخدـ إاٌل في مجاؿ البحث العممي المتعمؽ بيذه الدراسة فقط
 
 

 التكقيع        
 

 سكسف يكسؼ محمد عباسي                                                                         
 طالبة ماجستير في الدراسات اإلسلمية المعاصرة

 جامعة القدس
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 بسن اهلل الرحوي الرحٍن

 
 

 ً٘ ىاك اإللجبي ػٍٝ ِٖوفىُ اإلٍالِٟ ثؼل األىِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ اٌؾب١ٌخ؟ .1

 

 

 

 ّب١ٌخ ِغ ِٛٙٛع اإللواٗ اٌزٟ ٠مز١ٚٗ اٌز٠ًّٛ اإلٍالِٟ؟و١ف رزؼبٍِْٛ فالي األىِخ اٌ .2

 

 

 

 

 

ً٘ ٛوأ رغ١١و فٟ ثؼ٘ ١ٍبٍبد اٌّٖوف ثَجت األىِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ اٌؾب١ٌخ؟ ِب ٟ٘ ٘نٖ اٌزغ١ّواد اْ  .3

 ٚعلد؟

 

 

 

 

 

 ً٘ ٌل٠ىُ لَُ ر٠َٛك فبٓ الٍزمطبة اٌْووبد اٌفٍَط١ٕ١خ ٌزْغ١ؼٙب ػٍٝ اٌزؼبًِ ِؼىُ؟ .4

 

 

 

 

 

 فٟ ر٠ٍّٛىُ ػٍٝ األفواك أوضو أَ ػٍٝ اٌْووبد؟ ٌّٚبما؟ ً٘ روويْٚ .5

 

 

 

 

 

 ِب ٟ٘ اٌقلِبد اٌّٖوف١خ األٍٚغ اٌزٟ ٠ملِٙب ِٖوفىُ اإلٍالِٟ؟ .6

 

 

 

 

 

 ً٘ ٠طٍت ػّالإوُ ِٕىُ رمل٠ُ فلِبد عبهٞ ِل٠ٓ؟ ًٚ٘ رمّلِْٛ ِضً ٘نٖ اٌقلِخ؟ .7
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 بِىُ اٌّٖوفٟ اْ ٚعل؟ً٘ رمِْٛٛ ثىْف ؽَبة ػّالئىُ ِٓ اٌْووبد؟ ًٚ٘ ٌنٌه ؽلٚك فٟ ٔظ .8

 

 

 

ِب اٌَجت فٟ هأ٠ىُ فٟ ػلَ أزْبه ثؼ٘ اٌّؼبِالد اٌّٖوف١خ اإلٍال١ِخ ِضً اٌّٚبهثخ، ٚاٌّْبهوخ،  .9

 ٚاٌَّبلبح، ٚاٌّياهػخ، ٚاإلٍزٖٕبع، ٚاٌٍَُ؟

 

 

 

 

 

 

 

 ً٘ ٕ٘بن أ٠ٌٛٚخ ٌٍّؼب١٠و االعزّبػ١خ أَ اٌوثؾ١خ؟ .10

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ً٘ ٕ٘بن ِؼٛلبد ِٓ لجً ٍٍطخ إٌمل؟ ِب ٟ٘ .11

 

 

 

 

 

 ً٘ ٕ٘بن ِؼب١٠و رزؾممْٛ ِٓ فالٌٙب ثّٓ رزؼبٍِْٛ ِؼٗ؟ ِب ٟ٘ ٘نٖ اٌّؼب١٠و اْ ٚعلد؟ .12

 

 

 

 

 

 ً٘ ٕ٘بن اِز١بىاد فبٕخ رّٕؾٛٔٙب ٌٍْووبد ٌغنثٙب ٌٍزؼبًِ ِغ ِٖوفىُ؟ ِب ٟ٘ اْ ٚعلد؟ .13
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 ِب ٟ٘ ِؼب١٠و فزؼ اٌز٠ًّٛ ٌٍْووبد ٌلٜ ِٖوفىُ؟ .14

 

 

 

 

 

 :ة، أرجو تقييم اآلتيبناءًا على خبرتكم المصرفي*** 
 

 السؤال الرقم
أوافق 
 بشّدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشّدة

عدـ إدراؾ الفركؽ الحقيقية بيف المصارؼ اإلسلمية كالمصارؼ التقميدية أٌثر - 37
 سمبان عمى اإلقباؿ عمى المصارؼ اإلسلمية

     

      رؼ اإلسلميةأثرت االنتماءات السياسية سمبان عمى اإلقباؿ عمى المصا- 38

      يؤثر المكقع الجغرافي لممصرؼ سمبان أك إيجابان عمى استقطاب الشركات- 39

عدـ تعاممكـ بنظاـ الفائدة كاف لو األثر الكبير في ابتعاد الشركات عف التعامؿ - :3
 .مع مصرفكـ اإلسلمي

     

لشركات المالية كاف عدـ ملئمة الخدمات المصرفية التي تقدمكنيا الحتياجات ا- ;3
 .لو األثر الكبير في ابتعاد ىذه الشركات عف التعامؿ معكـ

     

      مساىمة اإلعلـ في التعريؼ بالمصارؼ اإلسلمية تعتبر مرضية - 42

      نقص الككادر المؤىمة مف أىـ المشكلت التي تكاجو مصرفكـ اإلسلمي- 43

      .حقيقيان ككاقعيان عف المصارؼ التقميدية تعتبر المصارؼ اإلسلمية بديلن،- 44
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 (6)ممحق 
 

 الرقن
 شركات الدرجة الممتازة المسجمة لدى غرفة تجارة وصناعة محافظة رام اهلل والبيرة 

 التصٌٍف فبكس هبتف اسن الوسؤول القطبع اسن الوٌشأة

 ڃنظـخص ٗزو نيخثْش ڃن حألٿڄنٌْځ 2404978 2404979 ٿڂڃخٿٺ حكڄي ىًٍّٖ ٓخ ٛنخ٫ِ َٗٻش ٫َٜ حٿني٠ش حٿظـخٍّش حٿٜنخ٫ْش 001

 هيڃخص حإلٷخڃش ٳِ حٿٴنخىٵ ًحٿڄٌطْالص 2985740 2956488 حٿٴَى ؿَّْ ڃلٴ٥ٌ  ٻ٘ٺ هيڃخص َٗٻش ڃٜخّٲ ٍحځ حهلل 002

 ٌحثْش حهٍَحٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯ 2959350 2956892 ٳْٜپ كٔن ىٍّ ىٍّ طـخٍُ َٗٻش ىٍّ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش ًحٿنٸڀْخص 003

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2980120 2956131 نخثپ ٍٳْٶ ٫ڀِ ڃٸيحىُ طـخٍُ َٗٻش حٿنخثپ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 004

005 
ڃلالص  حٿ٤٬خٍُ ٿڀڄٴًَٗخص ًحالىًحص 

 حٿټيَرخثْش
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2957947 2956711 ڃلڄي ٫زي كڄيحڅ  حٷ٤َُْ ًحًالىه طـخٍُ

 ٛنخ٫ش حألػخع حٿڄنِٿِ حٿو٘زِ 2966545 2956979 ڃخُڅ حنيحًٍّ ٫َْٔ ڃ٬خ٬ّش ٛنخ٫ِ َٗٻش ڃٜخن٪ ڃ٬خ٬ّش 006

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2974846 2956877 ڃلڄي ٗلخىس ڃلڄي ْٗن طـخٍُ َٗٻش حٿ٤َّٴِ ٿڀظٌّٔٶ ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش  007

 ٛن٪ ڃنظـخص حٿظزٮ حألهٍَ 2955986 2955988 حٿلخؽ ٫زي ٍرْ٪ حٿٰخُُ ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿظڄزخٹ حٿ٬ـڄِ 008

 ٛن٪ حٿڄًَ٘رخص حٿڄ٣َزش    2956776 ٌّٓٲ نوڀش ٫َْٔ ؿزَحڅ ٛنخ٫ِ َٗٻش ٫َٵ ٍحځ حهلل 009

010 
حٿَ٘ٻش حٿ٬َرْش ٿڀڄٔظل٠َحص حٿ٤زْش 

 ځ.م.ًحٿٍِح٫ْش ځ
 ٛنخ٫ش حألىًّش 2958019 2961314 ًؿيُ ٓخٿڂ ٛٸَ حٿڄ٬خنِ طـخٍُ

 هيڃخص حٿڄټظزخص 6272698 2953495 ؿَّْ حرَحىْڂ ٗخٍرْن  طـخٍُ ڃټظزش ٗخٍرْنَٗٻش  011

 ٛنخ٫ش حٿٜخرٌڅ ًڃٔظل٠َحص حٿظن٨ْٲ 2954601 2957261 ر٘خٍس ٌّٓٲ نوڀو ؿزَحڅ ٛنخ٫ِ ځ.م.ځ( ٓظخٍ)َٗٻش حٿٜنخ٫ش حٿ٬َرْش  012

013 
َٗٻش ڃَٻِ حٿظـيِْحص حٿ٬ڀڄْش حٿ٬خىّش 

 حٿ٬خڃش
 هيڃخص حٿڄټظزخص 2951271 2953642 ىىخٓټٌص ٌٗڃخڅ ًحًال طـخٍُ

014 
َٗٻش ڃلڄي حڃْن ًحًالىه ٿڀڄٌرْڀْخ ًحٿظـخٍس 

 حٿ٬خڃش
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2986996 2953437 ڃلڄي حكڄي ٌّٓٲ حڃْن ٛنخ٫ِ

 ٿظـڄْپحٿ٤٬ٌٍ ًڃٔظل٠َحص ح 2956772 2953654 ڃٌَٓ ٫ْْ ڃٌَٓ ه٠َ ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿَ٘ٵ حال٢ًٓ ٿڄٌحى حٿظـڄْپ 015

 حألىًحص حٿٜلْش ڃن حٿزالٓظْٺ 2953433 2956180 ٫زي حٿٴظخف ڃلڄٌى ٫زي طـخٍُ َٗٻش حٿزَْس حٿظـخٍّش 016

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألًحنِ ًحألىًحص حٿڄنِٿْش 2900750 2900742 ڃلڄي حكڄي ڃٌَٓ  حرٌ ٫ْن طـخٍُ ڃئٓٔش حرٌ ٫ْن ٿالٓظؼڄخٍ  017

 حٿظؤڃْن ٫يح حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٿلْخه 2956851 2957479/2953415 ڃلڄي كْٔن ٫زي حٿٌىخد حرٌ ٗخًّٖ يڃخصه َٗٻش ًٻخٿش حرٌ ٗخًّٖ ٿڀظخڃْن 018

 ٫ڀٲ كٌْحنخص حٿڄِح٩ٍ 2957742 2954696 ٫ؼڄخڅ طٌٳْٶ حٿيّٺ ٛنخ٫ِ حٿـڄ٬ْش حٿظ٬خًنْش ٿڄَرِ حٿيًحؿن 019

 ٛنخ٫ش حألىًّش 2967205 2987574 ٣الٽ ٻخ٧ڂ نخَٛ حٿيّن ٛنخ٫ِ َٗٻش رَُّْض ٿالىًّش ڃٔخىڄش ٫خڃش 020

 ٷ٤٪ ٯْخٍ حٿڄلَٻخص حٿڄٌٻٌٍس 2958515 2959558 نخ٧ڂ ًٛٴِ ڃلڄي حٿ٘ټ٬ش طـخٍُ َٗٻش حٿ٘ټ٬ش حٿٸ٤٪ حٿْٔخٍحص 021
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 ڃنظـخص حألٯٌّش حألهٍَ 2956358 2956357 حن٤ٌڅ ٫َْٔ حٿْخّ كزٖ ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿنَٜ حٿٜنخ٫ْش حٿظـخٍّش 022

023 
ًحالؿيِس َٗٻش حٿڄخٿټِ ٿڀڄٴًَٗخص 

 حٿټيَرخثْش
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2955429 2955429 نخؿق ڃلڄي حكڄي كڄخّپ طـخٍُ

 حّْ ٻَّڂ 2956467 2953467 حكٔخڅ ؿڄْپ ٍٻذ ٛنخ٫ِ َٗٻش ٍٻذ حهٌحڅ ٿڀڄ٣َزخص 024

 خ٫خص ٗزو حٿزالٓظْټْش ًحالٓٴنؾ حٿٜنخ٫ِحٿٜن 2955874 2956460 رٔخځ كنخ حٌّد ٍرخف ٛنخ٫ِ َٗٻش ٍحځ حهلل ٿٜنخ٫ش حنخرْذ حٿزالٓظْٺ 025

 ٛنخ٫ِ َٗٻش حالڃْن ٿڀظـخٍس ًحٿٜنخ٫ش 026
ڃلڄيحالڃْن ٫زي حٿَإًٱ حٓڄخ٫ْپ 

 ٓڀْڄخڅ
 ٛنخ٫ش حٿ٤ٌد حالٓڄنظِ 2403005 2403966

 حٿڄنِٿِ حٿو٘زِ ٛنخ٫ش حألػخع 2955831 2955424 كٔن ٫زي حٿٰنِ ٓڀْڄخڅ ىكخىكش  ٛنخ٫ِ َٗٻش نٜټٌ ٿٜنخ٫ش حٿٴَٗخص ًحٿِڃزَٻخص 027

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿالؿيِس حٿڄنِٿْش    2954312 ڃَْٔس ن٬ڄخڅ ٫ڀِ حٿـ٬زَُ طـخٍُ َٗٻش حٿظٌٳْٶ ٿالؿيِس حٿټيَرخثْش 028

029 
طخطټٌ ٿڀظـخٍس حنظَنخٗنٌٽ حٿظـخٍّش حٿڄٔخىڄش 

 حٿوٌْٜٛش حٿڄليًىس
 ٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش حٿزْ٪ رخ 2403178/2403741 2401067 حرَحىْڂ ٫ڀِ ٓڀْڄخڅ حٿ٤ٌّپ طـخٍُ

 أن٤٘ش هيڃخص ًٻآالص حٿ٘لن ًنٸپ حٿز٠خث٪ 2902941 2902942 ٬ْٓي ىًٍّٖ حٿليحى  هيڃخص ځ .م.َٗٻش حٿليحى ٿڀظـخٍس ًحٿنٸڀْخص حٿ٬خڃش ځ 030

 ٛنخ٫ش حألىًّش 2955026 2955797 ُّخى ڃلڄي ّلَْ نْٔزش طـخٍُ َٗٻش حٿڄٔظٌى٩ حٿيًٿِ ٿالىًّش 031

 ٛن٪ ڃنظـخص حٿټخٻخً 2955702 2955701 ڃخُڅ ڃلڄي طٌٳْٶ ٓنٸ١َ ٛنخ٫ِ ١ ٿڀڄنظٌؿخص حٿٌٰحثْشَٗٻش ٓنٸَ 032

 ٛن٪ حٿڄ٬ټًَنش ًحٿ٬َّْ٘ش  2956772 2955244 ٌّٓٲ ؿزَح حرَحىْڂ  حٿٴخٍ ٛنخ٫ِ َٗٻش حنظخؽ حٿڄ٬ټًَنش ًحٿ٬َّ٘ش  حٿٔنخرپ 033

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄـٌىَحص حٿؼڄْنش   2956126 2956062 ىخنِ ىحًى ٓخرخ ٫ِ  طـخٍُ ځ.م.َٗٻش حٿ٬ِ ٿڀڄـٌىَحص ځ 034

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄـٌىَحص حٿؼڄْنش   2987087 2954476/2953931 ٓڀْڂ ٓڀْڄخڅ ٣نٌّ رٌٗش طـخٍُ َٗٻش حالْٛپ ٿڀڄـٌىَحص 035

 ڃنظـخص حٿټخٻخًٛن٪  2400551 2405806 ڃلڄي ٫ؼڄخڅ ڃلڄي ٫زي حٿَكْڂ  ٛنخ٫ِ َٗٻش ىّخنخ ٿڀٌ٘ٻٌالطش ًحٿلڀٌّخص 036

 هيڃخص حٿظيٳجش ًحٿظزَّي 2400512 2404447 ٫زي حٿلټْڂ حٓڄخ٫ْپ ڃ٤ٜٴَ حٿ٘نِ ٛنخ٫ِ َٗٻش ٓوخنخص حال٫ظڄخى ٿڀٜنخ٫ش ًحٿظـخٍس  037

038 
َٗٻش حٿظټخڃپ حٿينيْٓش ٿڀظٌٍّيحص حٿټيَرخثْش 

 ځ.م.ځ
 حٿڄنِٿْش حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿالؿيِس  2403221 2403383 كٔنِ طٌٳْٶ ٌّٓٲ  ٷ٩ٌ٘ طـخٍُ

 2961250 2956584 ى٘خځ ّخْٓن ٫زي حٿيخىُ رٌح٣نش ٛنخ٫ِ ځ.م.َٗٻش ٻَحٍس ٿڀَهخځ ًحٿـَحنْض ځ 039
٫يى آٿْش ٿٰ٘پ حٿلـَ ًحٿوِٱ ًحٿوَٓخنش 

 ًحألٓزٔض 

 ٛنخ٫ش حألىًّش 2900189 2900680 رخٓڂ ٛزلِ ٳَف هٌٍُ نَٜ ٛنخ٫ِ َٗٻش ىحٍ حٿ٘ٴخء ٿٜنخ٫ش حالىًّش 040

 2483367 2483366/9/8 ڃ٤ٜٴَ ٿ٤ٴِ ٫زي حٿـڀْپ حٿوٌحؿخ طـخٍُ حؿخ حٿظـخٍّش حٿڄٔخىڄش حٿڄليًىسَٗٻش حٿوٌ 041
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

042 
( ٍّڄخ)حٿَ٘ٻش حٿ٣ٌنْش ٿٜنخ٫ش حٿٌٍٵ 

 ځ.م.ځ
 ٛن٪ حٿٌٍٵ حٿٜلِ ًحٿڄنخىّپ ًحٿٴ١ٌ 2956343 2957260 ڃلڄٌى ٬ْٓي حٿلخؽ ٫زي ٛنخ٫ِ

043 
ڃَٻِ  -ٻش ٓٴخٍّنِ ًَٗٻخه َٗ

 حالٓظ٘خٍحص حٿينيْٓش
 2959363 2987675 ٫خڃَ ٫ڀِ ڃلڄٌى ٓٴخٍّنِ ڃٸخًالص

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 
 حٿظوْٜٜش

 هيڃخص َٗٻش حٿٸٜخٙ ٿڀٰخُ ًحٿظڄيّيحص حإلن٘خثْش 045
حٓڄخ٫ْپ ٫زي حهلل ٫زي حٿيخىُ 

 حٿٸٜخٙ 
2951083 2957082 

حٿٰخُ، حٿٴلڂ )ڄٌحى حٿٌٷٌى حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿ 
 ( حٿلـَُ

046 
َٗٻش حٿټٌٔحنِ ٿڄٌحى حٿزنخء ًحٿظ٬ييحص 

 ځ.م.ځ
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀيىخنخص ًحٿ٤الء   2442506 2440047 ٍحثٶ حٓڄخ٫ْپ ٍحثٶ حٿ٨خىَ طـخٍُ
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 زْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش حٿ 2955151 2956132 ٫خ٣ٲ حرَحىْڂ ڃٌَٓ ن٬ٌّ طـخٍُ حٿَ٘حٻش حٿ٬َرْش ٿالؿيِس ًحٿڄ٬يحص حٿ٤زْش 047

 2955458 2955458 ٛخٿق ڃ٤ٜٴَ  ٫زي حٿَحُٵ حالٓڄَ ڃٸخًالص َٗٻش حٿظٌكْي ٿڀينيٓش ًحٿظ٬ييحص حٿ٬خڃش 048
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 ؤڃْن ٫يح حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٿلْخهحٿظ 2965425 2955075 ٫ڄَ أنٌٍ ٫ٸپ هيڃخص َٗٻش ًٻخٿش حنٌحٍ ٿڀظخڃْن حٿڄٔخىڄش حٿڄليًى 049

050 
حٻْخّ )َٗٻش ٍرخف ٿٜنخ٫ش حٿزالٓظْٺ 

 (نخّڀٌڅ
 حٿٜنخ٫خص ٗزو حٿزالٓظْټْش ًحالٓٴنؾ حٿٜنخ٫ِ 2988368 2955659 ٫ڄخى حرَحىْڂ حٌّد  ٍرخف ٛنخ٫ِ

 ڄالرْ حٿـخىِسحٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀ 2956946 2956946/8 ًٿْي ڃلڄي ڃلڄٌى حٿڀٴظخًُ طـخٍُ َٗٻش ٬ْٓيٻٌ ٿڀڄڀزٌٓخص 051

 ٛن٪ حٿْ٘ټٌالطش 2955986 2955985 ٍرْ٪ حٿٰخُُ ڃلڄي ٬ْٓي حٿلخؽ ٫زي ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿلخؽ ٫زي ٿڀظـخٍس ًحٿظٜنْ٪ ىخطټٌ 052

 ٫ڀٲ كٌْحنخص حٿڄِح٩ٍ 2402045 2402256 ْٓٲ حٿيّن ٫زي حهلل حٿيّٺ ٛنخ٫ِ ځ.م.حٿَ٘ٻش حٿظ٬خًنْش ٿال٫الٱ ځ 053

 2953188 2953188 حكڄي ڃٌَٓ ڃلڄي كْٔن ٯزن ڃٸخًالص ص حٿ٬خڃش ًحٿټٔخٍحصحٿَ٘ٻش حٿ٬َرْش ٿڀظ٬ييح 054
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 ٛنخ٫ش حٿزال١ حالٓڄنظِ   2404893 ٫زي حهلل حكڄي ًّذ ٤٫خ ٛنخ٫ِ َٗٻش ٤٫خ حٿظـخٍّش ٿڀزنخء ًحال٫ڄخٍ ٣ٌد 055

 ٛن٪  ڃنظـخص أًٿْش ڃن حٿليّي ًحٿٜڀذ  2406337 2406236 ٸٌد ح٬ٓي ٳخٍّ كٌٔنش٬ّ ٛنخ٫ِ ځ.م.َٗٻش حالٓالٹ حٿڄ٬ينْش ځ 056

 ٛنخ٫ش حٿٜخرٌڅ ًڃٔظل٠َحص حٿظن٨ْٲ 2902662 2902662 ڃلڄي ٳخِّ ٫زي حٿَكڄن ٣و ٛنخ٫ِ ځ.م.َٗٻش َٓىح ٿڀظـخٍس ًحٿٜنخ٫ش ځ 057

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2404754 2406556 ڃلڄٌى ح٬ٓي ٳخٍّ  كٌٔنش طـخٍُ ځ.م.َٗٻش ح٬ٓي ٳخٍّ كٌٔنش ځ 058

   599210052 ٯخُُ نٌٍُ ڃلڄي رِحٍ ڃٸخًالص َٗٻش حٿزِحٍ ٿڀظـخٍس ًحٿظ٬ييحص حٿ٬خڃش 059
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

060 
ٍٗيُ ٓنٸ١َ )َٗٻش حٿٜنخ٫خص حٿ٣ٌنْش 

 ځ.م.ځ( ًحًالىه
 حٿٜنخ٫خص ٗزو حٿزالٓظْټْش ًحالٓٴنؾ حٿٜنخ٫ِ 2900665 2900653 نخٳِ ٍؿيُ ٓنٸ١َ ٛنخ٫ِ

 ڃنظـخص ٗزو نيخثْش ڃن حألٿڄنٌْځ 2958213 2955583 ٌّٓٲ حكڄي ٌّٓٲ حڃْن ٛنخ٫ِ ځ.َٗٻش حڃْن ٿٜنخ٫ش حالٿڄنٌْځ ځ 061

 2957663 2957663 ن٨ڄِ حكڄي حرَحىْڂ ٗڀ٤ٲ ڃٸخًالص َٗٻش ٗڀ٤ٲ ٿڀظ٬ييحص حٿ٬خڃش 062
ًحٿينيٓش حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش 

 حٿظوْٜٜش

 طـخٍُ َٗٻش حٿڄْڄِ ٿڄٌحى حٿزنخء  063
٫زي حٿٌىخد ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل 

 حٿڄْڄِ
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2400502 2953382

 طـخٍُ َٗٻش ڃَٻِ حٿڄْڄِ ٿاله٘خد 064
٫زي حٿَكڄن ڃلڄي ٫زي حٿَكڄن 

 حهٌه ٓٴْخڅ ڃلڄي +حٿڄْڄِ
 اله٘خد حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿ 2986136 2952440

065 
َٗٻش رْض حٿڄٸيّ ٿڀڄنظٌؿخص حٿٌٰحثْش 

 ځ.م.ځ
 2957318 2957318 ڃلڄي ٫ڀِ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿٸخِٟ ٛنخ٫ِ

ٿلٌځ ٛخٿلش ٿألٻپ ڃيهنش حً ڃـٴٴش حً ڃلٴ٧ٌش 
 رڄخىس ڃڀلْش حً ڃ٬ڀزش

 2981301 2986267 ٓڄْق كڄْيحص ًنزْپ حٿٸخكٌٕ ڃٸخًالص َٗٻش حٿڄٸخًٿٌڅ حٿ٬َد ٿڀينيٓش ًحال٫ڄخٍ 066
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

067 
َٗٻش نْٜٴټٌ ٿالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ 

 ځ.م.ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش ځ
 2980283 50395044 نخْٛٲ حىڃٌڅ  نخْٛٲ حڃْٔق  طـخٍُ

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 
 آهَ

 2959127 2963366 حٿٸ٤ذ ٻَّڂ ٫ِحص ٌّٓٲ طـخٍُ َٗٻش حٿٸ٤ذ الٰٗخٽ حٿټيَرخء ًحٿظـخٍس 068
حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش  

 ًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْش

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪  2952859 2952859 نخىٍ ٓخڃِ حرَحىْڂ ڃ٬ڀڂ طـخٍُ َٗٻش ٌٓرَالّض ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 069
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 آهَ

 طـخٍُ َٗٻش حٿينخء حٿظـخٍّش حٿٜنخ٫ْش 070
٫زي حٿـزخٍ " ٫خٌٍٗهخٿي ڃلڄي 

 "ؿخرَ
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀلٌځ حٿڄخْٗش ًڃنظـخطيخ 2901651 2901650

     ڃ٤ٜٴَ ڃلڄي كْٔن ُڃٸنخ ٛنخ٫ِ ځ.َٗٻش حُڃٸنخ ٿٸٚ حٿلـَ ځ 071
٫يى آٿْش ٿٰ٘پ حٿلـَ ًحٿوِٱ ًحٿوَٓخنش 

 ًحألٓزٔض 

072 
َٗٻش ٳنْظْٔخ ٿالٿڄنٌْځ ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 

 ځ.م.ځ
 ڃنظـخص ٗزو نيخثْش ڃن حألٿڄنٌْځ 2963576 2956670 حكڄي ٌّٓٲ حڃْن٫زي حٿٔالځ  ٛنخ٫ِ

073 
َٗٻش حٿليّؼِ ٿڀظ٬ييحص ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 

 ځ.م.ځ
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2960294 2956476 حٻَځ ٫زي حٿلڄْي حكڄي ٫ْي ڃٸخًالص

074 
َٗٻش حٿلزٖ ال٫ڄخٽ حٿيّټٌٍ ًحٿلٴَ 

 ًحٿڄنـٌٍ
 ٛن٪ نـخٍس حٿو٘ذ ًحٿو٘ذ حٿڄ٤لٌڅ 2955318 2955318 ٖڃخُڅ ٳخّٶ ٫زيً كز كَٱ

 (٫يح حٿڄزخنِ ) أن٤٘ش حٿظٜڄْڂ  2950466 2987259 حّخى ّخْٓن+ ٫زي حٿنخَٛ ّخْٓن  كَٱ َٗٻش حٿ٬ـٌٿِ ٿڀڄٸخًالص ًحٿيّټٌٍحص  075

 س حٿټيَرخثْش حٿڄنِٿْشحألؿيِ 2953811 2953811 ٓڄَْ نخؿِ ٤٫خ حهلل حٿلخّٺ ٛنخ٫ِ ځ.حٿَ٘ٻش حٿينيْٓش ٿڀظٜنْ٪ ځ 076

 حٿظؤڃْن ٫يح حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٿلْخه 2958089 2958090 ٓڄْق ٓالڃش هڀْپ  هيڃخص ځ.٩.َٗٻش حٿڄَ٘ٵ ٿڀظخڃْن ځ 077

 ٛنخ٫ش حألىًّش 2960994 2984523 ڃْْ٘پ ٤٫خ حهلل ڃْوخثْپ ٍٗڄخًُ  طـخٍُ َٗٻش حٿٌٿْي حٿ٤زْش حٿظـخٍّش 078

 2422211 2404060 ىْؼڂ ڃلڄي ڃًَٔؿِ ـخٍُط َٗٻش ڃًَٔؿِ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 079
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

   2954771 ڃلڄٌى ٓڀْڄخڅ ڃلڄٌى كخؽ ّخْٓن هيڃخص َٗٻش حٿنٸپ ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 080
أن٤٘ش هيڃخص ڃٔخنيس ٿڀنٸپ أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش 

 ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ

 هيڃخص حٿڄټظزخص 2987015 2987479 ىس ريٍُّخى كْٔن ُّخ طـخٍُ َٗٻش حٿٔخٍِّٔ ٿڀٸ٣َخْٓش  081

 ٷ٤٪ ٯْخٍ حٿڄلَٻخص حٿڄٌٻٌٍس   2980598 كٌٔنش كڄيُ كخٳ٦ كٌٔنو  طـخٍُ َٗٻش كٌٔنش ٿٸ٤٪ ًطـخٍس حٿْٔخٍحص 082

 هيڃخص حٿڄلخٓزش ًطيٷْٶ حٿلٔخرخص 2988219 2988220 ٣الٽ طٌٳْٶ حرٌ ٯِحٿش هيڃخص ځ.َٗٻش ٣الٽ حرٌ ٯِحٿش ًَٗٻخه ځ 083

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀوَىًحص حٿڄ٬ينْش ًحٿ٬يى حٿْيًّش  2984952 2984951 نِحٍ ٌّٓٲ ڃلڄي ُّي ٛنخ٫ِ   N.J.Yَٗٻش  084

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2405484 2405484 حٿَ٘ٻخء طـخٍُ َٗٻش حالٍٝ حٿڄٸيٓش ٿڀظـيِْحص حٿ٤زْش 085

086 
َٗٻش حٿٔڀٌٍ ٿالٓظؼڄخٍ ًحٿڄنظٌؿخص 

 خىڄش حٿوٌْٜٛش حٿڄليًىس حٿٌٰحثْش حٿڄٔ
 2987174 2951569/2955116 ٣خىَ ڃلڄي ىًّخص ٛنخ٫ِ

ٿلٌځ ٛخٿلش ٿألٻپ ڃيهنش حً ڃـٴٴش حً ڃلٴ٧ٌش 
 رڄخىس ڃڀلْش حً ڃ٬ڀزش

087 
/ َٗٻش حٿالال حٿڄظليس ٿظٌٍّي حالٿڄنٌْځ 

 ځ.م.طٜنْ٪ ًط٘ټْپ ٛخؽ ڃـڀٴن ٿڀـزٚ ځ
 2951669 2966543 ريٍ ڃلڄي ريٍ حٿالال طـخٍُ

ظـخص ڃيٿٴنش ٫ڀَ حٿٔخهن ًڃ٤ٔلش ڃن حٿليّي ڃن
 أً حٿٜڀذ  

088 
حٿڄئٓٔش حٿ٬َرْش حٿليّؼش ٿال٫ڄخٽ حٿظـخٍّش 

 ڃخرټٌ.. 
 2406196 2405764 ُحىِ ن٘ؤس ٣خىَ حٿڄَُٜ طـخٍُ

حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش  
 ًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْش

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2403883 2404882 حكڄي كْٔن حرٌ حٿَد طـخٍُ ځ  .َٗٻش ٿْڄټْ  ٿالؿيِس حٿ٤زْش ځ 089

 ( ٌٓرَ ڃخٍٻض)ڃلالص حألٌٓحٵ حٿڄَٻِّش  2952756 2952756 ٬ْٓي ڃلڄي ٬ْٓي ىحًى ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿڄلَُْٔ ٿڀڄنظٌؿخص  حٿٌٰحثْش 090

 حٿ٬خىّش/ خٍّشهيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـ 2958684 2958686 كخطڂ ٳٸيخء هيڃخص َٗٻش رنٺ حالٍىڅ 091

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش  2900243 2900243 ٛخٿق ؿڄ٬ش حكڄي حٿ٬ْٔي ڃٸخًالص َٗٻش حالّڄخڅ ٿڀظ٬ييحص حٿ٬خڃش 092
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 حٿظوْٜٜش

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2982444 2954822 ڃخُڅ حرٌ كڄيحڅ  هيڃخص ٩.ځ.حٿزنٺ حٿ٬َرِ ٕ 093

 هيڃخص أهٍَ 2965653   نِحٍ ٌّٓٲ ڃلڄي ُّي هيڃخص نْش ٿڀويڃخص ًحالٓظؼڄخٍَٗٻش حٿنزخٿِ حٿٴڀ٤ٔ 094

 طؤؿَْ ْٓخٍحص نٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶ 2903121 2903121 ڃٌَٓ أكڄي ڃلڄٌى حرٌ ٿزن هيڃخص َٗٻش حرٌ ٿزن ٿظخؿَْ حٿْٔخٍحص ًحٿظـخٍس 095

 ْٛخنش آالص ًڃ٬يحص أؿيِس حٿلخٌٓد 2980142 2957229 رَىڂحرَحىْڂ هَْ حٿيّن ٫ڀِ  هيڃخص َٗٻش ٛٴي ٿڀينيٓش ًحالٿټظًَنْخص 096

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2957083 2956920 ؿڄخٽ ؿٌٍؽ ٓالڃو ٻْڀش ٛنخ٫ِ َٗٻش ڃٌرْڀْخص حٿټْڀش 097

 ٛنخ٫ِ َٗٻش ڃٜڀق ٿڀټٔخٍحص ًحٿظ٬ييحص حٿ٬خڃش 098
ڃلڄي ٤٫خ حكڄي ڃٜڀق ًهخٿي هڀْپ 

 ٤٫خ ڃٜڀق
 ظـخص أهٍَ ڃن حٿوَٓخنش ًحإلٓڄنضڃن 2973768 2966110

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2986416 2986412 ڃٌَٓ ڃْْ٘پ ڃٌَٓ ٗخڃْش هيڃخص َٗٻش رنٺ حالطلخى حٿڄٔخىڄش حٿ٬خڃش حٿڄليًىس  099

 ش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅحٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِث 6566229 2975187/8 ؿٌٍؽ نٸٌال حرٌ ه٠َ طـخٍُ ځ.م.حٿَ٘ٻش حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿڀڄلَٻخص ځ 100

101 
َٗٻش حالڃـخى حٿ٬َرْش ٿڀڄٸخًالص ًحٿظ٬ييحص 

 ځ.م.حٿ٬خڃش ځ
 2812645 2972440 ڃخؿي حرَحىْڂ ڃ٤َ ن٬ٴٖ ڃٸخًالص

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 
 حٿظوْٜٜش

 ًحٿَٜحٳْن ڃټخطذ حٿَٜحٳش 2956647 2955671 ٯخُُ ٷخٓڂ حكڄي ٫ڄَ ًحهٌحنو هيڃخص َٗٻش حٿ٬ـٌٿِ ٿڀَٜحٳش 102

 2984543 2956889 ػخرض ٫ٌىس ڃلڄي حٿَّڄخًُ طـخٍُ َٗٻش حٿَّڄخًُ ٿڀٜنخ٫ش ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 103
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 طـخٍُ َٗٻش حٿـَحٍحص ًحٿڄ٬يحص حٿٴڀ٤ٔنْش 104
٫ڄخى ٳيڄِ ڃٌَٓ حٿ٬خٍٱ ً ٫ڄَ 

 ٍٳْٶ حٿـالى ً ؿزَ نخٳٌ
 ْ٪ رخٿظـِثش ٿڀوَىًحص حٿڄ٬ينْش ًحٿ٬يى حٿْيًّش حٿز 2901995 2901990-4

 ٛنخ٫ش حألىًّش 2903795 2903796/7/8 ٫ڄَ ڃلڄٌى ٫زي حٿَكڄن ٍّخڅ طـخٍُ َٗٻش ڃٔظٌى٩ حىًّش حٿَحُُ 105

 حٿظؤڃْن ٫يح حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٿلْخه 2405734 2405735 ؿڄخٽ كخٳ٦ رَحىڄش هيڃخص َٗٻش طَٓض حٿ٬خٿڄْش ٿڀظخڃْن 106

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2956954 2951180 حٿْخّ ىحًى ٳَف ََٛٛ طـخٍُ ځ حهلل ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش ًحٿنٸڀْخص َٗٻش ٍح 107

 طؤؿَْ ْٓخٍحص نٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶ 2404574 2406764 ٫خ٣ٲ ٫زي حٿنزِ ٣خٿذ ٗټٌٻخنِ هيڃخص َٗٻش ٗټٌٻخنِ  ٿظؤؿَْ حٿْٔخٍحص 108

 2959375 2959370-2-3-4 ًٿْي حڃْن ٫زي حٿٴظخف حٿټْخٿِ طـخٍُ ص حٿ٤زْشَٗٻش حٿظٌٍّيحص  ًحٿويڃخ 109
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 ٛن٪ حٿڄالرْ ڃن ڃٌحى ڃ٘ظَحس 2980182 2987873 ٫زي حٿ٬ِِّ حكڄي ڃٌَٓ ىٍحًُ ٛنخ٫ِ ځ.م.َٗٻش ڃئٓٔش َٟحٯڄش حٿظـخٍّش ځ 110

 ڃنظـخص ڃ٬ينْش ڃنِٿْش ٛلْش 2956960 2956960 َْ ٓڀڄخڅ حرَحىْڂ ىًحنِٓڄ طـخٍُ َٗٻش ٻالّڄظٺ ٿالٓظؼڄخٍ 111

 ْٛخنش آالص ًڃ٬يحص أؿيِس حٿلخٌٓد 2986820 2986816/7  ٫ڄَ هڀْپ ڃلڄي ٫ڄًَ هيڃخص َٗٻش ڃْټًَطْٺ ٿالٓظؼڄخٍ 112

 ٫ڀَ حٿلْخهحٿظؤڃْن ٫يح حٿظؤڃْن  2985894 2987603 ڃلڄي ٓڀْڂ حرٌ ٫ْيس هيڃخص َٗٻش ٳڀ٤ْٔن ٿڀظخڃْن 113

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2985957 2954906 ُّخى ٳٌُُ ٌّٓٲ حٿزَٯٌػِ طـخٍُ َٗٻش حٿزَٯٌػِ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش ًحالٓظؼڄخٍ 114

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2986276 2986270 ڃلڄي حرَحىْڂ هيڃخص رنٺ حالٓټخڅ ٿڀظـخٍس ًحٿظڄٌّپ 115

 ْٛخنش آالص ًڃ٬يحص أؿيِس حٿلخٌٓد 2955931 2986115 ڃلڄي ىِّٔ هيڃخص ڄزٌْطَ ًحٿزَڃـشحٿَ٘ٻش حٿ٣ٌنْش ٿڀټ 116

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش  2987277 2971614 أكڄي ٫َْٔ كْٔن حٿ٬ٜخ هيڃخص حٿَ٘ٻش حٿ٣ٌنْش ٿالًٍحٵ حٿڄخٿْش 117
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 حٿٜنخ٫خص ٗزو حٿزالٓظْټْش ًحالٓٴنؾ حٿٜنخ٫ِ 2986780 2986780 ي ٫خريّن٫زي حٿٰنِ ٍْٗ ٛنخ٫ِ َٗٻش ٫خريّن حٿٜنخ٫ْش حٿظـخٍّش 118

 ٫ڀٲ كٌْحنخص حٿڄِح٩ٍ 2980470 2980470 ٫ينخڅ ڃلڄي ٫زي حٿٸخىٍ حرٌ ٫ٌٝ ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿڄًَؽ ٿٜنخ٫ش حال٫الٱ ًحٿظـخٍس 119

 حٿظؤڃْن ٫يح حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٿلْخه 2407460 2407433/2/29838 ڃلڄي ڃلڄٌى حٿڄًَٔؿِ هيڃخص َٗٻش حٿظخڃْن حٿ٣ٌنْش حٿڄٔخىڄش حٿڄليًىس 120

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2900890 2900251 ٳخًٍٵ ٫ڄَ ڃلڄٌى حٿ٬ِ٘ طـخٍُ َٗٻش نٌرپ ٿڀظـيِْحص حٿ٤زْش  121

 ص حٿڄٌٻٌٍسٷ٤٪ ٯْخٍ حٿڄلَٻخ 2958036 2955355 ؿڄخٽ ٫ِص ٬ْٓي ٗڀٖ طـخٍُ َٗٻش ؿڄخٽ ٗڀٖ ًحًالىه ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش  122

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس 2980252 2980252 ٫َْٔ ڃلڄي ٫ڀِ ٷخٓڂ  طـخٍُ ځ.ځ.َٗٻش ًحص حٿن٤خٷْن ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش م 123

124 
َٗٻش حٿيحٍ حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿڀظْْ٘ي ًحال٫ڄخٍ  

 ""ىحٍٻٌ 
 2984876 2984877 ڃ٤ٜٴَ ؿڄْپ ىحًًى حٿٔخكڀِ  ڃٸخًالص

ًحٿڄزخنِ حٿڄڄڀٌٻش أً طؤؿَْ ًآظجـخٍ حٿ٬ٸخٍحص 
 حٿڄئؿَس

   2951317 ٳخًٍٵ ٬ْٓي حٿڄَُٜ ڃٸخًالص َٗٻش حٿڄَُٜ ٿڀڄٸخًالص ًحال٫ڄخٍ 125
طؤؿَْ ًآظجـخٍ حٿ٬ٸخٍحص ًحٿڄزخنِ حٿڄڄڀٌٻش أً 

 حٿڄئؿَس

 نِٿْش حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿالؿيِس حٿڄ 2980050 2956024 ڃخُڅ حٻَځ ٫َْٔ ٓزْظخنِ طـخٍُ َٗٻش أٻَځ ٓزْظخنِ ًحًالىه 126

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2980661 2980026 حّڄن ٌٍٟحڅ ٓنٸ١َ  طـخٍُ (ىٌنيحُ)حٿَ٘ٻش حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿڀْٔخٍحص 127

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2955426 2952375 ٫ٜخځ ٫ٌٝ ڃلڄي حٿَّڄخًُ طـخٍُ ځ.م.َٗٻش ٍّڄټٌ ٿڀٜنخ٫ش ًحٿظـخٍس ځ 128

129 
ٿ٬خٿڄْش ٿڀڄٌحى حٿٌٰحثْش َٗٻش ٳڀ٤ْٔن ح

 (طْ٘ټَُ)
 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2987068 2987067 ٳٌُُ ٫زي حٿڄـْي ٗلخىس هيڃخص

 ٛنخ٫ش حألىًّش 2959949 2963246 ٫ڀِ ْٛخځ طـخٍُ َٗٻش ْٛخځ ٿالىًّش ًحٿظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ   130

 ٛن٪ حٿڄًَ٘رخص حٿڄ٣َزش  2898022 2898868 نيّڂ ٻن٬خڅ حٿوٌٍُ ٛنخ٫ِ َٗٻش ڃٜخن٪ حٿ٤ْزش ٿڀزَْس ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 131

132 
َٗٻش ڃـڄ٫ٌش حٿزَؽ ٿڀڄ٬يحص حٿؼٸْڀش 

 ""طٌڃْټٌ
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄ٬يحص حٿزنخء ًحٿظْْ٘ي ًحٿڄلخؿَ  2960542 2981090 ّخَٓ ٫زي حٿَكْڂ ڃ٤ٜٴَ ؿخى حهلل  طـخٍُ

   2986834 ًؿْو حكڄٌى كڄْيُ حٿلؾ طـخٍُ َٗٻش ٻَّٔظخٽ حٿڄوڄخِٓ ٿڀظـخٍس 133
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش  2987779 2987778 ؿڄخٽ ڃلڄي كٔن ٫الء حٿيّن هيڃخص َٗٻش حالٍىڅ ًٳڀ٤ْٔن ٿالٓظؼڄخٍحص حٿڄخٿْش 134

135 
َٗٻش حٿڀڄٔش ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش ًحالٓظَْحى 

 ًحٿظٜيَّ
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس   2955607 ٍحٯڄش٫زي حٿلڀْڂ ڃلڄٌى كْٔن ى طـخٍُ

 
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2980576 2980576 حكڄي حٿـٌالنِ ٛنخ٫ِ َٗٻش ڃٴًَٗخص حٿـٌالنِ 136

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2954145 2954141 ڃلڄي ُّخى حرٌ ڃن٘خٍ هيڃخص َٗٻش حٿزنٺ حٿظـخٍُ حٿٴڀ٤ْٔنِ 137

 حٿٜنخ٫خص ٗزو حٿزالٓظْټْش ًحالٓٴنؾ حٿٜنخ٫ِ 2986479 2986478 حرَحىْڂ ٫زي حٿٔالځ ٫خريّن ٛنخ٫ِ ش ىٍّڂ ٿٜنخ٫ش حٿزالٓظْٺَٗٻ 138

139 
َٗٻش حٿٸيّ  حٿ٬َّٜش ٿويڃخص حٿڄٜخ٫ي 

 ًحالىٍحؽ حٿټيَرخثْش
 أؿيِس نخٷڀش ط٬ڄپ ر٘ټپ ڃٔظڄَ 2963891 2963890 كڄخىس ڃٌَٓ كڄخىس هيڃخص

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪  2409033 2409031 ىخٗڂ ٳخ٩ٍ ؿَّْ ىكخرَس طـخٍُ ڂ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃشَٗٻش حٿيخٗ 140
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 آهَ

 ڃټخطذ حٿَٜحٳش ًحٿَٜحٳْن 2980354 2985691 هخٿي ٫زي حٿَكڄن حرٌ ٳوْيس  هيڃخص َٗٻش حرٌ ٳوْيس ٿڀَٜحٳش 141

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2983344 2983300 حٓخڃش ه٠َ هيڃخص رنٺ ٳڀ٤ْٔن حٿيًٿِ 142

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2980020 2980020 حَٗٱ ڃلڄٌى ٛخٿق ڃَحٍ هيڃخص َٗٻش حٿڄْنَّْض ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ 143

 2965217 2965215 حكي ٫َ٘ ٠٫ٌ  -ًٿْي نـْذ حالكڄي  ڃٸخًالص َٗٻش حٿٸيّ ٿالٓظؼڄخٍحص حٿ٬ٸخٍّش 144
ڄڄڀٌٻش أً طؤؿَْ ًآظجـخٍ حٿ٬ٸخٍحص ًحٿڄزخنِ حٿ

 حٿڄئؿَس

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2958725 2958724 ٓڄَْ ىالٽ ڃلڄي ٍُّٶ طـخٍُ َٗٻش حالًحثپ ٿڀظـخٍس ًحٿڄٴًَٗخص 145

146 
حٍحڃټْ َٗٻش ٍحځ حهلل حٿليّؼش ٿڀنٸپ حٿيًٿِ 

 ًحٿ٘لن حٿَّٔ٪
 حٿ٘لن ًنٸپ حٿز٠خث٪ أن٤٘ش هيڃخص ًٻآالص 2986095 2954731/2967478 ًحثپ ٫خىٽ هڀْپ ٷْْٔ هيڃخص

147 
َٗٻش حٿزيكش ٿڀظـخٍس ًحٿظ٬ييحص حٿ٬خڃش      

 ځ.م.ځ
 2486308 2480930 ڃلڄي ٛخٿق ڃلڄي ريكش   ڃٸخًالص

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 
 حٿظوْٜٜش

 2987531 2987530 حٓخڃش ٫زي حٿڄ٤٬ِ حٿ٫ِظَُ ٛنخ٫ِ ځ.م.َٗٻش حٿڄظليس ٿڀِٰٽ ًحٿلْخٻش ځ 148
ڄالرْ حٿڄ٘ظَٻش ڃن ڃٌحى ڃٸيڃش ڃن ٛن٪ حٿ
 ( حؿَس ) حٿَْٰ 

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2427853 2421567 ٓخڃَ ٳَّي ٛخٿق ڃلڄي طـخٍُ ځ.م.َٗٻش رْض حٿڄٸيّ  ٿڀويڃخص حٿٜلْش ځ 149

150 
َٗٻش ٓڀٴَ الّن ٿڀظ٬ييحص ًحالن٘خءحص 

 ځ.م.حٿظـخٍّش حٿ٬خڃش ځ
 2957748 2955772 ڂنِىخص كٔن ّلَْ ىحٍ ٷخٓ ڃٸخًالص

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 
 حٿظوْٜٜش

 2958807 2958444 ڃخؿي ڃيكض رخٻَْ هيڃخص َٗٻش ؿخٿټِٔ الن٨ڄش حٿڄ٬ڀٌڃخص  151
هيڃخص ط٬ڀْڂ ڃ٬خىي حٿظيٍّذ حٿڄينِ ىًڅ طليّي 

 حٿڄَكڀش

152 
َٗٻش ڃـڄ٫ٌش حٿ٬ڄَُ حٿ٬خٿڄْش ٿڀظـخٍس 

 حٿ٬خڃش 
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2986829 2986829 ي حرَحىْڂ حٿ٬ڄ٫َُزي حٿنخَٛ هخٿ طـخٍُ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2958019 2958018 ٯٔخڅ حڃْن ڃٔظټڀڂ طـخٍُ ځ.م.َٗٻش حًڃنْزخٽ ٿڀظـخٍس ًحٿظٌّٔٶ ځ 153

 ڃلالص حٿزٸخٿش حٿَْٰٜس ًحٿڄْنِ ڃخٍٻض   2403751 ٫زي حٿڄخٿٺ حڃْن ڃًَف ُّنو طـخٍُ م.َٗٻش حألڃْن حٿليّؼش حإلٓظؼڄخٍّش ځ  154

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿاله٘خد  2952712 2952711 ڃٌَٓ ؿزَّن ٣خٿذ  حرٌ حٿلالًس طـخٍُ َٗٻش حرٌ حٿلالًس ٿاله٘خد  155

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2952764 2983580 ر٘خٍس ؿالٽ ر٘خٍه ىرخف  هيڃخص ځ.٩.َٗٻش رنٺ حٿٸخىَس ٫ڄخڅ ځ 156

 2986907 2957153 ٳ٠پ ٫زي حهلل حٿنظ٘ش  ڃٸخًالص َٗٻش حٿټٔخٍحص حٿ٬َرْش  157
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

158 
َٗٻش ڃئٓٔش حالّخځ ٿڀ٤زخ٫ش ًحٿٜلخٳش 

 ځ.م.ًحٿنَ٘ ًحٿظٌُّ٪ ځ
 2987342 2987341 حٻَځ ٫زي حٿٔالځ ىنْش هيڃخص

 نَ٘ حٿټظذ ًحٿټظذ حٿڄيٍْٓش
 
 

159 
ڃـڄ٫ٌش حٿـٴخٽ ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ  َٗٻش

 ځ.م.ځ
 هيڃخص حٿڄټظزخص 2405837 2405829 حرَحىْڂ ڃلڄي ٫ڀِ ؿٴخٽ  طـخٍُ

 ْٛخنش آالص ًڃ٬يحص أؿيِس حٿلخٌٓد 2408045 2408046 ىخٗڂ ٳخِّ ٓڄخٍه  هيڃخص َٗٻش حن٨ڄش حٿلخٓزخص ًحالطٜخالص  160

 ٛن٪ حٿٴ٤خثَ ًحٿلڀٌّخص ًحٿڄوزٌُحص حٿٴخهَس 2980576 2980660 ڃلڄي حكڄي ڃلڄي ٗٸَْ ٛنخ٫ِ َٗٻش كڀٌّخص حّٴپ  161
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 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2407881 4-2407880 حرَحىْڂ ٫زي حٿٴظخف حكڄي حرٌ ىّش هيڃخص ځ.٩.َٗٻش رنٺ حالٓظؼڄخٍ حٿٴڀ٤ْٔنِ ځ 162

163 
َٗٻش حٿزنخء حٿليّغ ٿڀظـخٍس ًحٿظ٬ييحص 

 ځ.م.حٿ٬خڃش ځ
 2901189 2901188 ه ٓڀْڄخڅ ٷخ٫ِٟڄخى ٫ٌى ڃٸخًالص

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 
 حٿظوْٜٜش

 ڃلالص حٿزٸخٿش حٿَْٰٜس ًحٿڄْنِ ڃخٍٻض 2960223 2958819/0599203 ڃلڄي ڃٌَٓ هخٿي حُكْڄخڅ طـخٍُ ٍحځ حهلل -رن حُكْڄخڅ  164

 ٿڀلٌځ حٿڄخْٗش ًڃنظـخطيخ حٿزْ٪ رخٿظـِثش   2956179 ٫ْي ڃلڄي حرٌ ٫ْي طـخٍُ ڃڀلڄش حالڃْن 165

 هيڃخص أهٍَ 2951901 2987395 ٳظلِ ٫زي حٿٴظخف ٛخٿق ُّيحڅ  هيڃخص حٿټَڃپ ٿڀويڃخص حٿظـخٍّش ًحالطٜخالص  166

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2981065 2981060 ٫ڀِ حٿ٬ٸخى طـخٍُ ځ.م.َٗٻش ٌّنْزخٽ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش ځ 167

 2955087 2955086 ڃٌَٓ ؿٌىحص كٔن ىحٍ حٿيّٺ  طـخٍُ س ًحٿظ٬ييحص حٿ٬خڃش َٗٻش حٿ٘خىُ ٿڀظـخٍ 168
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 2959721 2959721 ٫ٜخځ ٌّٓٲ كنخ  ٍرْ٪  ڃٸخًالص ځ.م.َٗٻش ىٌّحڅ ٿڀ٬ٸخٍحص ًحالٓظؼڄخٍ ځ 169
طؤؿَْ ًآظجـخٍ حٿ٬ٸخٍحص ًحٿڄزخنِ حٿڄڄڀٌٻش أً 

 حٿڄئؿَس

 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2958452 2987440 ٫ٌنِ ُٻِ ٗخٻَ حالَْٓ هيڃخص ځ.م.ش حٿيني ٿڀْٔخكش ًحٿظـخٍس ځَٗٻ 170

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿڀڄَٻزخص حألهٍَ 2961034 2961030 ٍرْق ڃنْذ ٍْٗي حٿڄَُٜ طـخٍُ ځ.م.حٿَ٘ٻش حٿ٬َرْش ٿظـخٍس حٿڄَٻزخص ځ 171

 2965806 2980624 حٓخڃش ڃلڄي ٓڀْڂ ٫ڄًَ ڃٸخًالص خًالصَٗٻش حر٬خى ٿڀينيٓش ًحٿڄٸ 172
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 2954845 2954845 ّخَٓ هخٿي كْٔن ڃٜڀق ٛنخ٫ِ َٗٻش ًٍُح ٿڀَهخځ ًحٿـَحنْض 173
٫يى آٿْش ٿٰ٘پ حٿلـَ ًحٿوِٱ ًحٿوَٓخنش 

 ًحألٓزٔض 

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2987682 2987680 خؿِ ڃلڄي ٬ْٓي ڃَىحًُن هيڃخص َٗٻش حٿزنٺ حٿظـخٍُ حالٍىنِ 174

 ٛن٪ حٿٌٍٵ حٿٜلِ ًحٿڄنخىّپ ًحٿٴ١ٌ 2986940 2986940 ڃنظَٜ ٣خٿذ ٣خىَ ٫ٌٷپ طـخٍُ َٗٻش ٳخّن ٿڀٌٍٵ حٿٜلِ 175

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)إلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش ح   2980117 ڃلڄٌى ٫زي حهلل ىّذ ىحٍ ٫ڀِ هيڃخص ځ.م.َٗٻش حٿڄنخٍ ٿڀ٬ٸخٍ ًحالٓظؼڄخٍ ځ 176

177 
َٗٻش ٬ٓيُ حالڃْن ًَٗٻخه ٿڀظ٬ييحص 

 حٿ٬خڃش 
   2894975 ٬ٓيُ أڃْن ٫َْٔ نخَٛ  طـخٍُ

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 
 آهَ

178 
َٗٻش ٍّٴټٌ ٿڀظـخٍس ًٛنخ٫ش حالٿڄنٌْځ 

 ًحٿظ٬ييحص حٿ٬خڃش 
 ڃنظـخص ٗزو نيخثْش ڃن حألٿڄنٌْځ 2811815 2810470 ٍحڃِ ًّخد هڀْپ ٗلخىس  ٛنخ٫ِ

 2966708 2966707 ّخَٓ ڃلڄٌى ٫زخّ طـخٍُ ځ.م.َٗٻش ٳخٿټٌڅ ٿالٓظؼڄخٍحص حٿ٬خڃش ځ 179
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

180 
ّووخ اٌواِٟ ِٛرٛهى ٌالٍز١واك ٚرغبهح 

 َ.ؿ.ا١ٌَبهاد َ
 اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٚاٌزغيئخ ١ٌَبهاد اٌٖبٌْٛ 2409761 2409760 ػالء اٌل٠ٓ ّؾبكح غياٚٔخ رغبهٞ

 اٌٍجٓ اٌوا٠ت ٚاٌٍجٕخ 2984739 2984737 ٛب٘و ك٠ٚبد ٕٕبػٟ ّووخ اٌو٠بْ ٌّٕزغبد االٌجبْ 181

182 
اٌْووخ إٌٙل١ٍخ االٌىزو١ِٚىب١ٔى١خ اٌؾل٠ضخ 

 (ٍِّىٛ)
 فيائٓ ٌٍّفبر١ؼ اٌىٙوثبئ١خٌٛؽبد ٚربثٍٛ٘بد ٚ 2984596 2984595 فبكٞ ػج١ل  ثٛػبى اثٛ اٌيٌف ٕٕبػٟ

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2981301 50403738 عّبي اؽّل ٕبٌؼ اؽ١ّلاد ِمبٚالد ّووخ اٌؼجبٍٟ ٌٍزؼٙلاد اٌؼبِخ 183

 (اٍُٙ ،ٍٕلاد)١خ اإلٍزضّبه فٟ األٚهاق اٌّبٌ 2969801 2969800 ا١ِٓ ؽلاك رغبهٞ َ.ع.ّووخ اٌّئٍَٗ اٌّٖوف١خ اٌفٍَط١ٕ١خ  َ 184

اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٌٍؼطٛه َِٚزؾٚواد اٌزغ١ًّ  2408377 2408377 ٍبِٟ ٕجؾٟ ِزٌٟٛ رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ ث١ٛرٟ رو٠ل ٌالٍز١واك ٚاٌزٛى٠غ َ 185
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 ٚاٌٖبثْٛ ِٚٛاكاٌزٕظ١ف 

 الٍال١ِخا/ فلِبد اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ 2407159 6-2407150 عٛاك ِؾّل هاّل م٠بة فلِبد ثٕه االلٖٝ االٍالِٟ 186

 ٕٕغ اٌّْوٚثبد اٌّوٛجخ  2961703 2987559 ػّبك إٌٙلٞ ٕٕبػٟ ّووخ اٌّْوٚثبد ا١ٌٕٛٛخ  وٛوب وٛال 187

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2400296 2400296 ِؾّل فبهً اثٛ ١ٍٍُ ِمبٚالد ّووخ اٌّغّٛػخ اٌزم١ٕخ ٌٍزؼٙلاد اٌؼبِخ 188

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2959912 2959912 ػّبك ٍؼ١ل ِؾّل ِوثٛع ِمبٚالد ٕلٍخّووخ اٌَؼ١ل ٌٍٙ 189

190 
ّووخ ٚعلٞ اٌو٠ّبٚٞ ٌال١ٌَّٕٛ ٚاٌزغبهح 

 اٌؼبِخ 
 ِٕزغبد ّجٗ ٔٙبئ١خ ِٓ األ١ٌَّٕٛ 2904132 2900057 ٚعلٞ ٍؼ١ل ٠ٌٛٔ اٌو٠ّبٚٞ ؽوف

 اٌؼبك٠خ/ فلِبد اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ 2987804 2987802 "٘جبة " ؽ١َٓ ِؾّل اٍبِخ  فلِبد ؾلٚكاٌْوق االٍٜٚ اٌّ HSBCّووخ ثٕه  191

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2986506 2986505 ٔٚبي ِؾّل ٍؼ١ل اثٛ الٚٞ ِمبٚالد ّووخ فٍَط١ٓ ٌالٍزضّبه اٌؼمبهٞ 192

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍؾَٛ اٌّب١ّخ ِٕٚزغبرٙب   2961624 ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ إٌبٛٛه ٞرغبه َ.ؿ.ّووخ ٍفٓ ٍزبهى ٌٍزغبهح اٌؼبِخ َ 193

 فلِبد اٌجش 2963534 2963536 اك٠ت ٍِٛٝ ثىوٞ لؼلاْ فلِبد (اع١بي)َ.ؿ.ّووخ اٌجىوٞ ٌٍجش االماػٟ َ 194

 خ ٌّٕزغبد غنائ١خ افوٜاٌج١غ ثبٌغٍّ 2964960 2958602 ع١ًٍ فبهً ا١ٌبً ىثبٔخ رغبهٞ ّووخ ىثبٔخ ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 195

 فلِبد اإللبِخ فٟ اٌفٕبكق ٚاٌّٛر١الد 2956950 2986194 وواث١ل ِوكٚه١ٍبْ فلِبد ع.ّووخ عوأل ثبهن ٌٍفٕبكق ٚاالٍزغّبَ َ 196

 2405155 2401282 ٕبٌؼ ّؾبكح ِؾّٛك ثٛإٛخ رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ اٌؼغٌٟٛ ٌٍزغبهح ٚاالٍزضّبه َ 197
خ فٟ ِٛٙغ أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕف

 آفو

 اٌجالر١ٓ/اٌن٘ت/اٌفٚخ/ٕٕغ اٌفٍياد اٌض١ّٕخ    2400830 ٌج١ت ٠ٍٛف ؽَٓ ؽّب٠ً ؽوف ِْغً االٔٛاه ١ٌٍٖبغخ 198

 أْٔطخ ٚوآالد اٌَفو ٚا١ٌَبؽخ 2963028 2963028 ف١ًٍ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ٍالِخ فلِبد ّووخ اٌلػٛح ٌٍؾظ ٚاٌؼّوح  199

 رؾ١ًٍ ٚر١ُّٖ ٚثوِغخ إٌظُ 2964850 2410000 ؽَٓ م٠بة ِؾّٛك لبٍُ ِبدفل اٌْووخ اٌؼوث١خ ٌٍزم١ٕبد  200

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2400420 2400418 أٛه اؽّل اثوا١ُ٘ اٌجلٚٞ ِمبٚالد ّووخ ِلِبن ٌٍّمبٚالد اٌؼبِخ 201

202 
ّووخ اٌفوٍبْ اٌضالصخ ٌٍزؼٙلاد اٌؼبِخ 

 فال٠ٍىٛ
 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2964296 2984719 ٌل٠ٓ ِٖطفٝ اؽّل فال٠ٍخ١ٍف ا ِمبٚالد

203 
ّووخ االٕجؼ ٌٍّؼلاد اٌضم١ٍخ ٚاٌْبؽٕبد 

 َ.ؿ.َ
 2956345 2955024 عّبي ّف١ك ٔقٍخ االٕجؼ رغبهٞ

اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٚاٌزغيئخ ١ٌَبهاد إٌمً 

 اٌْبؽٕبد/اٌىج١وح

 أعٙيح ٔبلٍخ رؼًّ ثْىً َِزّو 2963518 2963516 ػياَ ّو٠ف ِؾّل فبٌل فلِبد َ.ؿ.ػل َاٌْووخ اٌّزؾلح ٌٍّٖب 204

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ   2893430 ٍِٛٝ ػٛٗ هللا ػجل هللا عغّخ ِمبٚالد ّووخ اٌؾغبهٞ ٌٍزؼٙلاد اٌؼبِخ 205

206 
" ّووخ فٍَط١ٓ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب اٌّىزج١خ اٚفزه

َ.َ" 
 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌالعٙيح إٌّي١ٌخ  2959782 2959780/1 ع١ًّ عجوا ظب٘و بهٞرغ

207 
فٕلق ١ٍزٟ اْ ّووخ لبٕل ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 

 ""ٚاالٍزضّبه
 فلِبد اإللبِخ فٟ اٌفٕبكق ٚاٌّٛر١الد 2408091 2408080 ٚفمٟ اؽّل لبٕل فلِبد

208 
ّووخ ثٝ ٍٝ اٜ ٌالرٖبالد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّزطٛهح
 أْطخ ِىبرت االرٖبالد اٌقبٕخ 2964166 2981108 ٍؼ١ل ٌج١ت ثوأَٟ رغبهٞ

 اٌؼبك٠خ/ فلِبد اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ 2961753 2961750 ػياَ اٌْٛا فلِبد َ.ؿ.ّووخ ثٕه اٌملً ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه َ 209



- 128 - 
 

 زلفئخ ٚاٌزجو٠لفلِبد اٌ 2959807 2959808 ثبٍُ فئاك ِزوٞ فواط فلِبد ّووخ اٌزغّغ اٌؼوثٟ اٌزىٌٕٛٛعٟ 210

 2812493 2955256 فبٌل ِٖطفٝ ِؾّل ٍّطف رغبهٞ ع.ّووخ اٌٌّْ ٌٍزغبهح ٚاالٍزضّبه ع 211
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 فلِبد ّووخ  اٌقبٌل ٌٍٕم١ٍبد اٌؼبِخ 212
فبٌل ػجل إٌّؼُ ػجل اٌوؽ١ُ 

 ٕوٕٛه
2957384 2966630 

زووخ فلِبد ٔمً اٌووبة ثبٌجبٕبد اٌّْ

 ٚاٌقبٕخ

 رؾ١ًٍ ٚر١ُّٖ ٚثوِغخ إٌظُ 2966613 2961060 ٠ؾ١ٝ ٠ٍٛف اكه٠ٌ اثٛ اٌٍَمبْ فلِبد ّووخ ٠بفب ٌْجىبد ٚأظّخ اٌىّج١ٛرو  213

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2960542 2960540 ك٠ٕب ١ِٕت اٌّٖوٞ ِمبٚالد َ.ؿ.ّووخ ِغّٛػخ إٌّبهح ٌالٍزضّبه َ 214

 ١ٕبٔخ آالد ِٚؼلاد أعٙيح اٌؾبٍٛة 2953471 2405020 وو٠ُ فئاك ثٌٛٔ ّؾبكح فلِبد َ.ؿ.ّووخ عٍٛثبي ٍٛفذ ٌٍقلِبد َ 215

216 
ّووخ ١ٌ٘ٛذ ثبوبهك أزؤب١ّٛٔبي رو٠ل ثٟ 

 َ.ؿ.فٟ َ
 2407134 2407135 و١ود ثوٚرِ فلِبد

اإلٍزضّبه فٟ اٌّّزٍىبد ٌؾَبة ٍٚطبء ِب١١ٌٓ 

 أفوٜ

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2405734 2405735 عّبي ٔب٠ف ؽبفع ثواّ٘خ ِمبٚالد َ.ؿ.ٍذ اٌؼمبه٠خ َّووخ رو 217

 2484277 2484276 ػّو ِؾّل ّجٍٟ ثله  فلِبد َ.ؿ.ّووخ ثبٕبد ث١ذ ٌم١ب َ 218
فلِبد ٔمً اٌووبة ثبٌجبٕبد اٌّْزووخ 

 ٚاٌقبٕخ

 ٛؾ١ٓ اٌؾجٛة 2818014 2818013 ثَبَ ػجل اٌوؽ١ُ اٍّبػ١ً ؽبِل ٕٕبػٟ َ.ع.ّووخ ِطبؽٓ اٌمّؼ اٌن٘جٟ َ 219

220 
ّووخ ع١ٕفب ٌٍزغبهح ٚاٌزٛو١الد اٌؼبِخ 

 َ.ؿ.َ
 2966880 2966888 ٠ٍٛف ػجل هللا ِؾّٛك ػٖفٛه رغبهٞ

أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 2422614 2422614 اؽّل ظب٘و غبُٔ ِؼزي رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ عو٠ٓ ثبي ٌالٍز١واك ٚاٌزٖل٠و َ 221
ىهاػخ اٌّؾب١ًٕ اٌّووجخ ِمزؤخ ثزوث١خ 

 (اٌزوث١خ اٌّقزٍطخ)اٌؾ١ٛأبد 

 ٕٕغ اٌّالثٌ ِٓ ِٛاك ِْزواح 2988919 2988919 ٔلاء ؽَبَ ِؾّٛك ػبِو ٕٕبػٟ َ.ؿ.ّووخ هاِب اٌل١ٌٚخ ٌٍٍّجٍٛبد َ 222

223 
ّووخ ر١ه ثالٍذ ٌٍٖٕبػبد إٌٙل١ٍخ 

 خ ٚاٌزغبهح اٌؼبِخٚاٌجالٍز١ى١
 اٌٖٕبػبد ّجٗ اٌجالٍز١ى١خ ٚاالٍفٕظ اٌٖٕبػٟ 2952717 2984716 ػجل اٌفزبػ اك٠ت اٌلّذ ٕٕبػٟ

224 
 -اٌْووخ اٌؼوث١خ اٌفٍَط١ٕ١خ ٌّواوي اٌزَٛق 

 ثالىا ِٛي 
 ( ٍٛثو ِبهوذ)ِؾالد األٍٛاق اٌّووي٠خ  2408582 3-2408581 ٛبهق ػّو اٌؼمبك رغبهٞ

225 
ٛهح ٌٖٕبػخ االك٠ٚخ اٌج١طو٠خ اٌْووخ اٌّزط

 ؿ.ٚاٌّج١لاد اٌى١ّب٠ٚخ َ
 ٕٕبػخ األك٠ٚخ 2901973 2901972 ِؾّٛك ػجل اٌٙبكٞ فوٚعٟ ٕٕبػٟ

 (اٌؾبٍٛة)أعٙيح اٌؾبٍت األٌىزوٟٚٔ  2965742 2965741 ٛبهق ١ٍّؼ ٠ؼمٛة ِؼب٠ؼخ رغبهٞ ّووخ اعيٌٚذ رىٌٕٛٛع١ي  226

 آالد اٌطجبػخ  2989535 2989545 كٌف اٚغَذ هٚكٌف ؽجِهٚ رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ رط٠ٛو اٌطجبػخ َ 227

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌألعٙيح اٌطج١خ    2409616 ثْبه ٠ٍٛف ثوغٛصٟ رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ أزو١ِل ثبي ٌالعٙيح اٌطج١خ َ 228

 ٚوآالد اٌَفو ٚا١ٌَبؽخ أْٔطخ 2950407 2953995 ػجل اٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل ػٛاك   فلِبد َ.ؿ.ّووخ اٌل٠به اٌّملٍخ ٌٍؾظ ٚاٌؼّوح َ 229

 اٌؼبك٠خ/ فلِبد اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ 2959341 2959343/4/5 اثوا١ُ٘ ِؾّل ٠ؼمٛة ِؾ١َٓ فلِبد َ.ّووخ اٌجٕه االٍٟ٘ االهكٟٔ َ 230

 اٌزق١ٖٖخ األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ 2955654 2955655 هاِٟ ٕجؼ ٚإف ػجل اٌٙبكٞ ِمبٚالد ّووخ ِووي إٌٙلٍخ ٚاٌزقط١ٜ 231

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍّالثٌ اٌغب٘يح   2956539/2980174 ؽَٓ ٛبٌت ؽَٓ ػ١َٝ  رغبهٞ ّووخ اٌط١واٚٞ اٌزغبه٠خ ٌٍّالثٌ اٌغب٘يح 232

 بدإٌمً اٌجوٞ ٌٍجٚبئغ ثٛاٍطخ ّبؽٕبد اٌؾب٠ٚ 2953390 2988683/4 ا١ِٓ ِؾّل ١ٍٍّبْ اٌؼجبٍٟ  فلِبد ّووخ ثٍه اوَجوً ٌٍٕم١ٍبد اٌضم١ٍخ 233
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 أْٔطخ ٚوآالد اٌَفو ٚا١ٌَبؽخ 2965476 2965475 ِؾّٛك ؽبفع ٍِٛٝ ف١ًٍ فلِبد ّووخ االرمبْ ٌٍؾظ ٚاٌؼّوح 234

 2405931 2407553 ِب٘و ٕجؾٟ ك٠ت اٌؾلاك رغبهٞ ّووخ ا١ٌّو ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 235
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

236 
 ٌٍزغبهح ٚاٌقلِبد 2000ّووخ ٍزبه  

 َ.ؿ.َ
 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌالعٙيح إٌّي١ٌخ  2984038 2984037 هائل ؽٕب أٟٚٛٔ أٟٚٛٔ رغبهٞ

 أْٔطخ فلِبد ٚوآالد اٌْؾٓ ٚٔمً اٌجٚبئغ 2986715 2986714 غَبْ ػجل اٌوؽ١ُ ى٠لاْ فلِبد َ.ؿ.اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ اٌّالؽ١خ َ 237

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2964138 2964137 "ِؾّٛك اٌزوٟ٘ "ِؾّل ِٚو ِمبٚالد ّووخ االفٛح إٌّٙلٍْٛ ٌٍّمبٚالد 238

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌالعٙيح إٌّي١ٌخ    2964090 ٔبٕو ٕجؼ ِؾّل ؽغخ رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ ِْٛ ال٠ذ ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه َ 239

240 
ّووخ ٍزبٔلهك ٌّمبٚالد االٌىزو١ِٚىب١ٔه 

 اٌؼبك٠خ اٌؼبِخ
 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2981079 2981079 ٛك ػجل اٌٍط١ف ٍؼ١ل ؽّبكٔخِؾّ ِمبٚالد

241 
( اٌمبثٚخ)اٌْووخ اٌؼوث١خ اٌفٍَط١ٕ١خ 

 (ا٠جه)اٌَّبّ٘خ اٌّؾلٚكح 
 اكاهح اٌقلِبد اإلكاه٠خ اٌؼبِخ ٌٍزغبهح 2984243 2984242 ٛبهق ػّو اٌؼمبك رغبهٞ

 رؾ١ًٍ ٚر١ُّٖ ٚثوِغخ إٌظُ 2409103 2409101 ِواك ِؼب٠ٚخ ٛٙجٛة فلِبد َ.ؿ.َ ّووخ اٌؼًَ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب 242

   2964940 ػّبك ع١ًّ ؽٕب غٕطًٛ ٕٕبػٟ اَ ٌٍجوٚف١الد اٌٖٕبػ١خ. ّووخ عٟ 243

ِٛا١ٍو ٚأٔبث١ت ٚثوٚف١الد ِفوغخ ِٓ اٌؾل٠ل أٚ 

اٌٍٖت ٌٚٛاىَ اٌّٛا١ٍو ٚاألٔبث١ت ِٓ اٌؾل٠ل 

 ٚاٌٍٖت غ١و اٌٍّؾِٛخ

 2950075 2950074 ػجل اٌىو٠ُ ػجل هللا اٌؾ٠ٛطٟ رغبهٞ ّووخ عٕزو٠ل ٌٍزغبهح ٚاٌقلِبد  244
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍّالثٌ اٌغب٘يح 2901159 2901156 ػطب هللا ٠ٍٛف ػطبهللا اٌؼمبك رغبهٞ ّووخ اٌؼمبك ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 245

246 
ى ٌزغبهح ا١ٌَبهاد ّووخ وٌْٛٛ ِٛرٛه

 ٚاٌزغبهح اٌؼبِخ
 اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٚاٌزغيئخ ١ٌَبهاد اٌٖبٌْٛ 2952443 2952277 فبهٚق ع١ًّ ػٍٟ ١٘فبء رغبهٞ

 
 أٛنخٱ ًڃ٬يحص أٿ٬خد حٿـڄزخُ ًأٿ٬خد حٿٸٌٍ 2980172 2989991 ٛزلِ كْٔن ڃلڄي ڃٜڀق طـخٍُ َٗٻش حٿ٤َّٴِ ٿڀييحّخ ًحالٿ٬خد 247

248 
ٌْڅ ٌّٓظْ ٿڀويڃخص َٗٻش ٍحځ حهلل ڃخٛ

 حٿْٔخكْش
 هيڃخص حإلٷخڃش ٳِ حٿٴنخىٵ ًحٿڄٌطْالص     ٣خٍٵ ُٻِ ڃلڄي حرٌ ٌّٓٲ هيڃخص

 2966028 2966764 حرَحىْڂ ٫زي حٿَكڄن ڃلڄي ٫ٸپ ڃٸخًالص ځ.م.َٗٻش حٿ٬ڄَ حٿينيْٓش ځ 249
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2985920 2985921 كخطڂ ٯخٿذ ڃ٤ٜٴَ  هيڃخص ځ.٩.َٗٻش رنٺ ٳڀ٤ْٔن ځ 250

 أن٤٘ش هيڃخص ًٻآالص حٿ٘لن ًنٸپ حٿز٠خث٪ 2404342 2401001/2 حكڄي ٫زي حهلل حكڄي ٌٓحٿڄش هيڃخص َٗٻش رظَح ٿڀڄالكش ًحٿظـخٍس حٿيًٿْش 251

 طـخٍُ حٿَ٘ٻش حالڃَّټْش ٿالػخع 252
ًى٘خځ   ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿلڀْڂ حٿ٤ٌّپ

 ّخْٓن
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2961712 2961711

 هيڃخص رلٌع حٿٌٔٵ ًحٿزلٌع حالٷظٜخىّش 2409110 2409595 ڃنخٽ ٫خىٽ ٍٳ٬ض ٍُّٶ هيڃخص َٗٻش ڃٔخٍ ٿالٓظ٘خٍحص ًحٿويڃخص حٿٴنْش 253

 2953622 2955246 حّيخد حكڄي ٓالڃش ُّيحڅ طـخٍُ َٗٻش طخٿټٌ ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ 254
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ
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 هيڃخص َٗٻش رخٽ نض  255
٫زي + هخٿي ڃلڄي ٫زي حٿنزِ ٛخٳِ 

 حٿڄخٿٺ حكڄي حٿـخرَ
 أن٤٘ش ٗزټخص حإلنظَنض 2403430 2403434

 2407959 2407958 حّخى نڄَ حكڄي نزيخڅ طـخٍُ َٗٻش ڃـڄ٫ٌش حٿنزيخڅ حٿظـخٍّش 256
ٴش ٳِ ڃٌٟ٪ أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜن

 آهَ

 هيڃخص حٿظيٳجش ًحٿظزَّي 2967272 2963118 ٫خڃَ ڃلڄٌى حٿنـخٍ هيڃخص ځ.م.حٿَ٘ٻش حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿڀظيٳجش ًحٿظټْْٲ ځ 257

 كَٱ َٗٻش حٿِىيُ ٿڀٜنخ٫ش ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 258
ُىيُ ٫زي حٿٔالځ ڃلڄي حٿ٬زي 

 ًنخَٛ ُىيُ
 ٛزٮ ًىىخڅ حٿڄَٻزخص 2967366 2967365

259 
َحؽ حٿينيْٓش ٿڀظـخٍس ًحٿڄٸخًالص َٗٻش حالر

 حٿ٬خڃش
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿالؿيِس حٿڄنِٿْش  2963637 2963637 ٫زي حهلل ٌّٓٲ ىحًى ىحٍ هڀْپ طـخٍُ

 حالٓالڃْش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2407065 2407060 ٤٫ْش ٫زي حٿٰٴٌٍ ٗنخنَْ هيڃخص حٿزنٺ حالٓالڃِ حٿ٬َرِ 260

261 
ـخٍس َٗٻش ٛن الّض حٿڄظليس ٿڀظ

 ًحالٓظؼڄخٍ
 2902844 2902845 حكڄي ٫زي حٿـڀْپ كٔن حنـخٙ طـخٍُ

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 
 آهَ

 2408513 2408512 ًٿْي هڀْپ ٌّٓٲ حٿزخّٞ طـخٍُ َٗٻش طَني الّن ٿالٓظؼڄخٍ 262
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس 2967074 2967073 ڃلڄي نخَٛ ڃلڄي كڄيحڅ طـخٍُ ظٌّٔٶَٗٻش ڃـڄ٫ٌش حٿيؿخنِ ٿالٓظَْحى ًحٿ 263

264 
َٗٻش حٳٌحؽ ٿڀْٔخكش ًحٿٔٴَ ًحٿلؾ ًحٿ٬ڄَس 

 ځ.م.ًحالٓظؼڄخٍ ځ
 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2989775 544927956 ٫ڄَ حكڄي ٫زي حٿَكڄن ٬ٓخىس هيڃخص

 ؿڄ٪ ًطنٸْش حٿڄْخه حٿ٤ز٬ْْش 2428621 2427695 ؿٌحى ٌّٓٲ ڃلڄي ٻَىُ طـخٍُ ڄش حٿڄْخهَٗٻش ىٳخ حٿليّؼش ٿظټنٌٿٌؿْخ حن٨ 265

 هيڃخص حإلٷخڃش ٳِ حٿٴنخىٵ ًحٿڄٌطْالص 2965242 2965240 نـالء ڃلڄي كٔنِ ٗيٌحڅ هيڃخص َٗٻش حٿڄئٓٔش حٿ٬َرْش ٿڀٴنخىٵ 266

 ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿ٬ڀْخڅ ٿڀٜنخ٫ش ًحٿظـخٍس 267
ىُ ٫ڀِ ٗخ/ ٫ڀِ أكڄي ٫ڀْخڅ كڄي

 كڄي
 ٛن٪ حٿٌٍٵ ًحٿټَطٌڅ ٯَْ حٿڄ٤ڀِ 2901668 2901669

 هيڃخص حٿزغ 2987993 2987990 ًحثپ حرَحىْڂ حرٌ ىٷش هيڃخص َٗٻش رخٿٔظْن ٻخرظپ حٓظٌىٌُّ 268

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس 2970377 2988043 ڃخىَ ڃًَحڅ ڃَحى حٗظْش طـخٍُ َٗٻش حٗظْو ٿالُّخء 269

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿاله٘خد  2903863 2903862 نخىٍ ڃلڄي ٫ڀِ نٜخٍ طـخٍُ ًُڅ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃشَٗٻش حڃخ 270

271 
َٗٻش حالطٜخالص حٿوڀٌّش حٿٴڀ٤ْٔنْش  

 ""ؿٌحٽ
 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ 2968636 2402440 ُحىِ هٌٍُ ًًٿْي حٿنـخد  طـخٍُ

 حٿ٤٬ٌٍ ًڃٔظل٠َحص حٿظـڄْپ 2984577 2984577  ڃٜڀقًٓخځ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫زي حهلل طـخٍُ َٗٻش ٓظخٍ نْ٘ن 272

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2400908 2404440 ٓخڃِ ؿڄ٬ش ٫َْٔ ٷَٕ طـخٍُ ځ.م.َٗٻش ٷَٕ حًطٌڃزْپ ځ 273

 2955377 2955377 ؿڄخٽ ؿڄْپ ٳخٍّ ٧خىَ ڃٸخًالص َٗٻش حٿيخنِ ٿڀڄٸخًالص حٿ٬خڃو 274
ٿڄينْش ًحٿينيٓش حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًح

 حٿظوْٜٜش

 2893941 2893581 نخؿق ٫ڀِ ح٬ٓي ڃٸزپ ٛنخ٫ِ َٗٻش ڃلخؿَ حٿنـخف حٿ٬َرْش  275
٫يى آٿْش ٿٰ٘پ حٿلـَ ًحٿوِٱ ًحٿوَٓخنش 

 ًحألٓزٔض 

   55258749 ؿڄخٽ حكڄي ٫ڀِ ٫ُخٍَّ طـخٍُ َٗٻش حٿ٫ِخٍَّ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش  276
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 َآه
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 هيڃخص َٗٻش حٍنٔض ًٌّنٮ حٿ٬خىّش حٿ٬خڃش 277
ڃلڄي ٫زي + ًٟخف ٫ٜخځ رَٷخًُ

 حٿټَّڂ ٬ٓخىس
 هيڃخص حٿڄلخٓزش ًطيٷْٶ حٿلٔخرخص 2402324 2401011

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء    599741676 ُّخى ٫زي حٿَإًٱ ٫ؼڄخڅ نخؿِ  طـخٍُ َٗٻش ُى حني حٱ ٿڀزنخء ًحٿ٬ڄخٍس 278

279 
ظـخٍس حٿيًٿْش حُ طِ ؿًَد ڃـڄ٫ٌش حٿ

 ٿڀظـخٍس
 حٿڄْخه حٿڄ٬ينْش 2950807 2950808 ٳخىُ ڃلڄي ڃلڄٌى هٴٖ هيڃخص

 هيڃخص َٗٻش ٤٫خٍُ ٫ًڀْخڅ ٿڀڄلًَٷخص 280
٫زي حٿٰنِ كٔن ٫زي حٿٰنِ ىكخىكش 

 ًَّٗټو
 رْ٪ ًٷٌى حٿْٔخٍحص رخٿظـِثش 2901120 2901120

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄنظـخص حٿٌٰحثْش حألهٍَ 2955831 2988208 ؿٌٍؽ ٳئحى ؿَّْ ٫ًٍَُ طـخٍُ ځ.م.َٗٻش حٿ٫ًٍَِ ٿڀڄٌحى حٿٌٰحثْش ځ 281

 2420524 2420523 حٓخڃش كٔن ٍْٗي حرٌ نٜخٍ  ڃٸخًالص ځ .م.َٗٻش ؿَحني ٿالن٨ڄش حٿينيْٓش ځ 282
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 ٛنخ٫ِ َٗٻش ٓظْپ ٿڀٜنخ٫خص حٿڄ٬ينْش 283
٫ڄَ ڃ٤ٜٴَ + ڃلڄي  ٣ٌّپحّڄن 

 ٫ڄَْس
 ٓڀ٪ ڃ٬ينْش أهٍَ ڃظن٫ٌش   2402266

284 
َٗٻش ٌٓرَ ٓظخٍ ٿالٿټظًَنْخص ًحٿظـخٍس 

 حٿ٬خڃش
 طـخٍُ

نخؿق  ڃلڄي + ًٓخځ هخٿي حٓڀْڂ
 ڃخِٟ

 (حٿلخٌٓد)أؿيِس حٿلخٓذ حألٿټظًَنِ  2951715 2963513

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2408182 2403016 ؿڄخٽ ؿڄْپ ٫ٌىس حطْڂ هيڃخص َٗٻش ڃ٤خ٫ڂ ڃٔظَ رْظِح 285

286 
َٗٻش حٿنزخٿِ ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ ڃل٤ش 

 ""حٿنزخٿِ ٿڀڄلًَٷخص
 رْ٪ ًٷٌى حٿْٔخٍحص رخٿظـِثش 2957413 2989005 ڃلڄي ڃلڄٌى ڃلڄي ٛخٳِ هيڃخص

 طـخٍُ َٗٻش رَالطٌ حٿظـخٍّش  287
ٓخڃِ كڄْيحڅ ٍْٗي ٬ٗغ ًؿڄخٽ 

 ُحّي
 حٿزٌٍٓڀْن حً حٿْٜنِ  حألٛنخٱ حٿوِٳْش حً ڃن   599312999

288 
َٗٻش ڃـڄ٫ٌش حٿيًكش ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 

 ًحالٓظؼڄخٍ
 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش    55884985 ٫ڀِ ڃلڄي حكڄي حٿو٤ْذ طـخٍُ

 2987782 2987782 ٫ڄخى ٛخٳِ ٣و ٛخٳِ طـخٍُ حُ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش. َٗٻش حٱ 289
ڃٌٟ٪ أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ 

 آهَ

 اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٌّٕزغبد غنائ١خ افوٜ   2797007 هِٚبْ ٕبٌؼ ِؾّل هِٚخ رغبهٞ ّووخ إٌجواً ٌالٍز١واك ٚاٌزٖل٠و 290

291 
ّووخ فبهاِىٛ ٌالٍز١واك ٚاٌزٖل٠و 

 ٚاالعٙيح اٌطج١خ
 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌألعٙيح اٌطج١خ  2985541 2985541 ٕالػ اٌل٠ٓ ؽَٕٟ ٠ٍٛف لوٛ رغبهٞ

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2400880 599890328 اِغل ٔب٠ف ِٖطفٝ ٍِٖؼ ِمبٚالد خ اِغل اٌطو٠فٟ ٌٍزؼٙلاد اٌؼبِخّوو 292

 فلِبد ٕ٘ل١ٍخ أفوٜ 2896058 2896058 ا٠بً ػجل هللا ١ٍٍّبْ ثؼ١واد رغبهٞ ّووخ كٌزب رٟ ٌٍٕٙلٍخ االٌىزو١ِٚىب١ٔى١خ 293

 فلِبد اػال١ٔخ أفوٜ 2902744 2902747 ١ٌٚل ٔبعٟ ّؾبكح ٚ٘لاْ    فلِبد ٚاالػالْ ّووخ َِه ٌٍلػب٠خ 294

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2965536 2965536 ِؼزي فوؽبْ ا١ٌٔ اثوا١ُ٘ ِمبٚالد ّووخ كاها ٌٍّمبٚالد اٌؼبِخ 295

 اٌزؤ١ِٓ ػلا اٌزؤ١ِٓ ػٍٝ اٌؾ١بٖ 2986636 2986635/4 ب١ٍٓ ِؾّل ػضّبِْؾّل ٠ فلِبد ع.ع.ّووخ اٌّغّٛػخ اال١ٍ٘خ  ٌٍزؤ١ِٓ  َ 296

 أْٔطخ اٌّقزجواد اٌطج١خ 2951602 2965179 ؽَبَ ػبهف اٍؼل ظب٘و ّٚووبٖ فلِبد ّووخ اٌّقزجواد اٌطج١خ اٌزق١ٖٖخ 297

 فلِبد ّووخ اٌّٖوٞ ره ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّٖبػل 298
ِؾّل اثوا١ُ٘ ػجل هللا اٌّٖوٞ 

 ّٚووبٖ
 أعٙيح ٔبلٍخ رؼًّ ثْىً َِزّو 2902164 2901980

 ث١غ ٚلٛك ا١ٌَبهاد ثبٌزغيئخ 2965002 2965001 اّوف ػٍٟ اؽّل ؽّل ّٚووبٖ فلِبد ّووخ ا٠ٌٌَٛ ا١ٌٕٛٛخ ٌزٛى٠غ اٌّؾوٚلبد  299
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 ٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخاألْٔطخ ا 2901268 2901257 ا١ٌبً ِؾّل ِؾّٛك ١ٕ٘خ ِمبٚالد ّووخ ١ٕ٘خ ٌٍزغبهح ٚاٌزؼٙلاد اٌؼبِخ 300

 2950122 2950123 ٠ؼمٛة ؽٕب ػ١َٝ ٍؼبكح رغبهٞ ّووخ ثبي ِبهن عوٚة 301
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 5851484 599314557 فبٌل فٛىٞ ػجل اٌمبكه ّؾبَ رغبهٞ ّووخ كه٠ُ ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 302
ٙغ أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛ

 آفو

 رغبهٞ ّووخ ا١ٌّٕب ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 303
ث١ٍغ ؽّلٞ ِؾّل ى٠ٓ ٚػّبك ؽّلٞ 

 ى٠ٓ
2964993   

أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 ِٕزغبد أفوٜ ِٓ اٌقوٍبٔخ ٚاإلٍّٕذ 2987988 2960240 ٌئٞ ع١ًّ ٍِٖؼ اٌطو٠فٟ   رغبهٞ ّووخ االػٍٝ اٌزغبه٠خ 304

305 
ٚاٌؼّوح ٚا١ٌَبؽخ  ّووخ االٖٔبه ٌٍؾظ

 ٚاٌَفو
 أْٔطخ ٚوآالد اٌَفو ٚا١ٌَبؽخ 2984283 2984283 هثؾٟ ٕالػ ِؾّٛك عبك هللا فلِبد

 ِٕزغبد ّجٗ ٔٙبئ١خ ِٓ األ١ٌَّٕٛ   201073-059 رٛف١ك ِؾّل رٛف١ك ٖٔبه رغبهٞ ّووخ إٌٖبه اٌؾل٠ضخ ٌال١ٌَّٕٛ 306

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌالفْبة  2893535 2819050 ٕو ّو٠ف ػٍٟ ١ٌٔٔب رغبهٞ ّووخ اٌىوًِ ٌالفْبة ٚاٌزغبهح اٌؼبِخ 307

308 
ّووخ اِبهاد اٌق١ٍظ ٌٍؾظ ٚاٌؼّوح 

 ٚا١ٌَبؽخ ٚاٌَفو
 أْٔطخ ٚوآالد اٌَفو ٚا١ٌَبؽخ 2954678 2954678 ف١ًٍ ِؾّل ٍؼ١ل ٍَِٜ فلِبد

 إالػ وٙوثبء اٌّووجبد 2966715 2966624 ى٠بك ِؾّل كاٚك ١ٍٍُ ؽوف ّووخ اٌٍفزبٚٞ ١ٌٍٖبٔخ ٚلطغ ا١ٌَبهاد 309

 فلِبد أفوٜ   2424292 ّٛوذ ػجل اٌفزبػ اؽّل ٕوٕٛه فلِبد ّووخ اًٌَٙ ٌٍزط٠ٛو اٌّئٍَٟ ٚاالرٖبي 310

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍل٘بٔبد ٚاٌطالء   2409031 2405816 ر١َ١و ػٍٟ ػجل هللا ١ّـ رغبهٞ ّووخ اٍّٟ ٌٍل٘بٔبد ِٚٛاك اٌجٕبء 311

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2965312 2965311 ع١ًّ ِؾّل ٕبٌؼ ؽظ ٠ٍٛف ِمبٚالد ّٛلغ ٌٍقلِبد ٚؽفو ا٢ثبهّووخ ِغّٛػخ اٌ 312

313 
ّووخ ث١َبْ اٌَّبّ٘خ اٌق١ٕٖٛخ 

 اٌّؾلٚكح
 2985942 2985941 ِوٚاْ ػ١َٝ ثٌٛٔ ٛٛٛؼ رغبهٞ

أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 ث١غ ٚلٛك ا١ٌَبهاد ثبٌزغيئخ 2981414 2444444 ٛبهق اؽّل ػجل اٌٙبكٞ ثلهاْ فلِبد لٜ ٌزغبهح اٌّؾوٚلبدّووخ اٌٙ 314

 أْٔطخ اإلرٖبي اٌٙبرفٟ اٌالٍٍىٟ 2950503 2950502 ؽَبَ ػجل اٌغٛاك ١ٍٍُ كٚفِ ٚػبِو رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ ِلاه ٌالرٖبالد َ 315

 لِبدف َ.ؿ.ّووخ ثبٌَزب٠ٓ اْٚ ال٠ٓ ٌالٔزؤذ َ 316
ػجل + وّبي اٍّبػ١ً اثٛ فل٠غخ 

 اٌّبٌه اؽّل اٌغبثو
 ِمبٟ٘ االٔزؤذ   2981103

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2811327 2811327 ى٠بك ثل٠غ عو٠ٌ ػجل هللا ِمبٚالد ّووخ اٌجل٠غ ٌٍزؼٙلاد اٌؼبِخ ٚاٌّمبٚالد 317

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍّالثٌ اٌغب٘يح 2967678 2967678 هائل ١ٍّو ٕللٟ ِىبٚٞ ّٚووبٖ بهٞرغ ّووخ ِىبٚٞ ٌالٌجَخ اٌؼبك٠خ اٌؼبِخ 318

 فلِبد اٌزلفئخ ٚاٌزجو٠ل 2971353 2971352 ٠ٍٛف اؽّل ٠ٍٛف ثب٠٘ فلِبد ة ٌٍزى١١ف ٚاٌزجو٠ل ٚاٌزغبهح اٌؼبِخ.ّووخ ي 319

320 
ّووخ لٕل٠ً افٛاْ ٌٍجبْٛٛ اٌغب٘يػبك٠خ 

 ػبِخ
 ٕٕبػٟ

ٟ لٕل٠ً ٚاٚالكٖ اووَ ِؾّل عّؼخ ػٍ

 ٚعّؼخ
 ِٕزغبد أفوٜ ِٓ اٌقوٍبٔخ ٚاإلٍّٕذ 2962608 2986039/2402166

 2967144 2951077 اٍؾك ػٛكح ػجل هللا اٍؼل رغبهٞ ّووخ عٍغ١ٍ١ب اٌزغبه٠خ 321
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 ٕٕبػٟ ّووخ ؽوثبٚٞ اٌٖٕبػ١خ اٌزغبه٠خ 322
ل إٌٖبه ِٛفك ػجل اٌؾبفع ػج

 اٌؾوثبٚٞ
 اٌٖٕبػبد ّجٗ اٌجالٍز١ى١خ ٚاالٍفٕظ اٌٖٕبػٟ 2952303 2984606/2952301

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2402371 2402371 اٍّبػ١ً ٍبٌُ اٌَال١ِٓ ِمبٚالد ّووخ اٌؼٖو ٌٍؾفو٠بد ٚاٌزؼٙلاد اٌؼبِخ 323
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 بدفلِ ّووخ فلِبد االٍزْبهاد االكاه٠خ 324
١ٌٚل ػجل اٌوؽّٓ ٔغبة ٚفبٌل ى١٘و 

 ػ١ٍَٟ
 فلِبد ثؾٛس اٌَٛق ٚاٌجؾٛس االلزٖبك٠خ 2986410 2954003-

 2967262 2967262 ػجل هللا ؽ١َٓ ِؾّٛك عواكاد ِمبٚالد ّووخ اال٠َو ٌٍؼمبهاد ٚاٌّمبٚالد 325
رؤع١و ٚاٍزئغبه اٌؼمبهاد ٚاٌّجبٟٔ اٌٍّّٛوخ أٚ 

 اٌّئعوح

326 
بهح ٚاٌزؼٙلاد ّووخ ِزواً ٌٍزغ 

 ٚاالٍزضّبه
   2425828 ٠ٍٛف ٍِٛٝ ػجل اٌٛاؽل ػطب رغبهٞ

أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 (اٌؾبٍٛة)أعٙيح اٌؾبٍت األٌىزوٟٚٔ  2959634 2959633 ػّو ٕبٌؼ ِؾّل اٌجوغٛصٟ رغبهٞ ّووخ ِٛاهك اٌىّج١ٛرو ا١ٌٕٛٛخ 327

 ث١غ ٚلٛك ا١ٌَبهاد ثبٌزغيئخ 2962112 2962112 ى٠بك ِؾّل ٛبٌت ٛبٌت فلِبد اٌؼبِخّووخ اٌي٠ٕبد ٌٍّؾوٚلبد ٚاٌزغبهح  328

   2960990 فئاك ػجل اٌٙبكٞ ِؾّل ِْؼً رغبهٞ ّووخ االّواق ٌالٍزضّبه ٚاٌزغبهح ٚاٌزؼ١ّو 329
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

330 
ّووخ اٌلغوٞ ٌٍٕمً ٚاٌَفو٠بد ٚاٌزغبهح 

 اٌؼبِخ
 بدفلِ

ػٍٟ + ػٍٟ اثٛ ٌجلح +ؽَٓ اثٛ ػٛاك 

 ٕ٘لٞ
 أْٔطخ فلِبد ٚوآالد اٌْؾٓ ٚٔمً اٌجٚبئغ   2407520

 لطغ غ١به اٌّؾووبد اٌّنوٛهح 2953773 2953773 ا٠بك ؽَٓ ٠ٍٛف اٌيِٜ رغبهٞ ّووخ اٌيِٜ ٌالٍز١واك ٚاٌزغبهح اٌؼبِخ 331

332 
ّووخ االلٖٝ ٌٍَغبك ٚاٌّٛو١ذ ٚاٌزغبهح 

 اٌؼبِخ
 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍَغبك ٚاٌجَٜ 2952979 2952979 ؾّل ٍِٛٝ ػجل اٌؾ١ٍُ ِٕبٕوحِ رغبهٞ

 رغبهٞ ّووخ كاف ٌالؽن٠خ ٚاٌزغبهح اٌؼبِخ 333
ثبٍُ ػجل اٌّغ١ل ػجل اٌؼظ١ُ اثٛ 

 اٌٚجؼبد
 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌألؽن٠خ 2965437 2965437/2409966

 أْٔطخ فلِبد ٚوآالد اٌْؾٓ ٚٔمً اٌجٚبئغ 2953067 2953066 ٠ٍٛف ا١ٌبً ربثٍٛو١ٌٛذ  فلِبد َ . ؿ. ّووخ اٌؼال ٌٍقلِبد اٌّالؽ١خ َ 334

 ّواء ٚث١غ اٌؼمبهاد ٚاألهاٟٙ 2986636 2986634/5 ِؾّل ِٖطفٝ اٌَجؼبٚٞ ِمبٚالد َ.ؿ.اٌْووخ اال١ٍ٘خ ٌٍؼمبهاد ٚاالٍزضّبه َ 335

 أعٙيح ٔبلٍخ رؼًّ ثْىً َِزّو 2405004 2405001 وا١ُ٘ ػٛاكؽ١َٓ ػٛٗ هللا اث فلِبد ّووخ روٍذ ٌٍّٖبػل ٚاألكهاط اٌىٙوثبئ١خ 336

 2958415 2958410 ١ٍّو ػضّبْ ِؾّٛك ؽ١ٍٍخ رغبهٞ ى٠ذ-اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍٖٕبػبد اٌيهاػ١خ  337
ىهاػخ اٌّؾب١ًٕ اٌّووجخ ِمزؤخ ثزوث١خ 

 (اٌزوث١خ اٌّقزٍطخ)اٌؾ١ٛأبد 

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍّٕزغبد اٌغنائ١خ األفوٜ   2483144 ِؾّل عجو ِؾّل ػجل اٌَالَ هٞرغب ّووخ ٠بفب ٌٍّٕزٛعبد اٌيهاػ١خ ٚاٌغنائ١خ 338

 اثزىبه ٚر١ُّٖ اإلػالٔبد ِٓ أعً اٌؼّالء 2403065 2403066 ٔبكه عالي ١ٔمٛال فٛهٞ فلِبد َ.ؿ.ّووخ ى٠ٕخ ره أل ك٠يا٠ٓ َ 339

340 
ّووخ أزؤب١ّٛٔب ا١ٌف١زٛه عوٚة اٞ اٞ 

 ( ١ّخ ٌٍّٖبػلاٌّغّٛػخ اٌؼبٌ)عٟ 
 أعٙيح ٔبلٍخ رؼًّ ثْىً َِزّو 2403785 4-3-2-2403781 ا٠ّبْ ِؾّٛك ٕبٌؼ ٚاكٞ فلِبد

 (اٍُٙ ،ٍٕلاد)اإلٍزضّبه فٟ األٚهاق اٌّب١ٌخ  2986916 2986916 ٔج١ً كاٚك ؽّٛكح  فلِبد اٌْووخ اٌؼمبه٠خ اٌزغبه٠خ  ٌالٍزضّبه 341

342 
ّووخ  UTIّووخ اٌّؼٙل اٌزمٕٟ اٌؼبٌّٟ 

 ١ٔٛ٠ف١وٍبي رى١ٕىبي 
 2985759 2985757 ٔٛه اٌل٠ٓ اؽّل ػجل هللا فوٚة فلِبد

فلِبد رؼ١ٍُ ِؼب٘ل اٌزله٠ت إٌّٟٙ كْٚ رؾل٠ل 

 اٌّوؽٍخ

 اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٚاٌزغيئخ ١ٌَبهاد اٌٖبٌْٛ 2406566 2406563 ٠َبه اؽّل ه٘ٛاْ اثٛ ػبٕٟ رغبهٞ ّووخ اٌو٘ٛاْ ٌزغبهح اٌّووجبد 343

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2954976 2954982 اؽّل ػٍٟ ؽبِل ثى١واد ِمبٚالد ١واد ٌٍّمبٚالد ٚاٌزؼٙلاد اٌؼبِخّووخ اٌجى 344

 فلِبد ّووخ ِىزت رىَٟ اٌطبؽٛٔخ 345
ثْبه ٔب٠ف ػجل اٌٍط١ف ؽغبىٞ 

 ّٚووبٖ
241333   

فلِبد ٔمً اٌووبة ث١َبهاد اٌٖبٌْٛ األعوح 

 ٟاٌّْزووخ ٚاٌزبوَ

 فلِبد اػال١ٔخ أفوٜ 2986879 2986878 ٛبهق ِؾّٛك ػجبً فلِبد ّووخ ٍىبٞ ٌٍلػب٠خ ٚاالػالْ ٚاٌزو٠ٚظ  346
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 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2970407 2970407 ِؾّٛك ػجل اٌوؽ١ُ ِؾّٛك ؽّلاْ ِمبٚالد ّووخ اٌغٛهٞ ٌٍّمبٚالد اٌؼبك٠خ اٌؼبِخ 347

 2484252 2484252 اثوا١ُ٘ ػٍٟ ٍبٌُ ػجل هللا رغبهٞ ٌٍزغبهح اٌؼبِخ ّووخ كاالً 348
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 2402554 2402555 ِبىْ ػبٛف ػجل إٌجٟ ّىٛوبٟٔ رغبهٞ ّووخ ٍجٛهد ال٠ٓ ٌٍزغبهح 349
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌألصبس إٌّيٌٟ 2902037 2902037 ثبٍُ ؽَٕٟ اؽّل هكاك غبهٞر ّووخ هكاك افٛاْ ىاْ ٌالصبس 350

 اثزىبه ٚر١ُّٖ اإلػالٔبد ِٓ أعً اٌؼّالء 2971689 2971688 وّبي اؽّل ٠ٍٛف ا١ِٓ فلِبد ّووخ اٌغّبي ٌٍطجبػخ ٚاالٍزضّبه 351

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ   2404791 ِو٠ُ ٍِٖؼ الفٟ اثٛ ١ٍف ِمبٚالد ّووخ اثٛ ١ٍف ٌٍزؼٙلاد اٌؼبِخ 352

353 
ّووخ ِقجي ٍٚٛثوِبهوذ اثٛ ػَبف 

 اٌَال٠ّخ ٚاٚالكٖ
 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍّٕزغبد اٌغنائ١خ األفوٜ   0522244033/2950 ػبكي هٚؽٟ ٍوؽبْ ٍال٠ّخ رغبهٞ

354 
ّووخ اٌؾ١بح ٌالك٠ٚخ ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ 

 َ.ؿ.َ
 ٕٕبػخ األك٠ٚخ 2989445 2989444 ك ا١ِٓ ّٔؤبٕو ِؾّٛ ٕٕبػٟ

   2403298 عّبي فبٌل اثوا١ُ٘ لوػبْ فلِبد َ.ؿ.ّووخ رىَٟ اٌج١بْ َ 355
فلِبد ٔمً اٌووبة ث١َبهاد اٌٖبٌْٛ األعوح 

 اٌّْزووخ ٚاٌزبوَٟ

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2403566 2403565 اثوا١ُ٘ ثلٚٞ ػجل اٌؾ١ّل اثٛ ػ١بُ ِمبٚالد ّووخ ارالٔز١ه ٌٍزؼٙلاد االٌىزو١ِٚىب١ٔى١خ 356

 2977378 2977378 ٍبثب ا١ٌبً ٍبثب ػي  رغبهٞ ّووخ أزؤبّٛٔبي ال٠ٓ ٌٍزغبهح ٚاالٍزضّبه 357
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 غ١و ِؾلك 2903132 2903131/0 وّبي ٠ٍٛف ِؾّل ِؾب١ِل رغبهٞ ّووٛ ثبٌىٛ ٌالٍز١واك ٚاٌزٛى٠غ 358

 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2958146 2980311 ىاٟ٘ ٕالػ عّؼخ صبثذ ِمبٚالد ّووخ اٌضبثذ ٌٍّمبٚالد ٚاٌزؼٙلاد اٌؼبِخ 359

 2988777 2988777 ى١٘و ػجل اٌؼي٠ي ٠ٌٛٔ ٛٗ رغبهٞ ع.ّووخ ٌفٍٟ ١ٌلٞ ٌٍزغبهح اٌؼبِخ ع 360
طٛه َِٚزؾٚواد اٌزغ١ًّ اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٌٍؼ

 ٚاٌٖبثْٛ ِٚٛاكاٌزٕظ١ف 

 أْٔطخ فلِبد ٚوآالد اٌْؾٓ ٚٔمً اٌجٚبئغ   2961197 هأٟ ٕجؼ ٍِٛٝ اثٛ غ٠ٍٛخ فلِبد ّووخ اٌؼجل ٍِٛٝ ٚاٚالكٖ ٌٍٕم١ٍبد 361

 ٍّٕزغبد اٌغنائ١خ األفوٜاٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌ 2980660 2980660 ِؾّل اؽّل ِؾّل ّم١و رغبهٞ ّووخ ِبً اٌؾل٠ضخ ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 362

 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌألؽن٠خ 2405906 2405906 ػلٔبْ ّٔو اٍؼل اٍؼل رغبهٞ اٌْووخ اٌجواى١ٍ٠خ ٌٍزغبهح ٚاٌز٠َٛك 363

364 
اٌْووخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٌٍزٛى٠غ ٚاٌقلِبد 

 ع ٚإً .اٌٍٛعَز١خ َ
 ؾٓ ٚٔمً اٌجٚبئغأْٔطخ فلِبد ٚوآالد اٌْ 2972020 2974444 ػٛكح ّؾبكح ػط١خ ىغّٛهٞ فلِبد

365 
ّووخ ثبٌَزب٠ٓ ا٠َضزىٌ  ٌٍزغ١ٙياد  

 ٚاٌّٛاك اٌطج١خ ٚا١ٌَٕخ
 اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌألعٙيح اٌطج١خ  2971771 2971771 عجو ػٍٟ ِٖطفٝ اٌيث١لٞ رغبهٞ

 2960123 2960120 ؽٕب ف١ًٍ ؽٕب علػْٛ رغبهٞ َ.ؿ.ّووخ ِغّٛػخ اٌضو٠ب ٌالٍزضّبه َ 366
ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و 

 آفو

 فلِبد اٌزلفئخ ٚاٌزجو٠ل 2903343 2903343 ِوٚاْ ِؾّٛك كه٠ِٚ اٌجواغ١ضٟ رغبهٞ ّووخ َِزو ١٘ذ ٌٍزغبهح اٌؼبِخ 367

 2973649 2972620 ِٙلٞ ؽَبْ ِؾّٛك ػلً رغبهٞ ّووخ ١ٛجبد االِبهاد ٌٍز٠َٛك 368
اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٌٍقٚبه ٚاٌفٛاوٗ اٌطبىعخ 

 ِغففخ/ِؼٍجخ/

369 
ّووخ رى١َبد اٌي٠ٓ ٌٍٕمً ٚاٌّٛإالد 

 اٌؼبِخ 
 2965955 2965955 ١ٌٚل ػجل اٌفزبػ ِؾّل ِْبهلخ فلِبد

فلِبد ٔمً اٌووبة ث١َبهاد اٌٖبٌْٛ األعوح 

 اٌّْزووخ ٚاٌزبوَٟ
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 ِٓ اٌقوٍبٔخ ٚاإلٍّٕذ ِٕزغبد أفوٜ 2811990 2811888 ِؾّل ِٖطفٝ ػجل اٌؾ١ّل كاه ا١ٌْـ ٕٕبػٟ ّووخ إٌجبٌٟ ٚا١ٌْـ ٌٍجبْٛٛ اٌغب٘ي 370

   2950017 ػٖبَ ػجل هللا ػجل اٌؾف١ع فالؽ١ٓ رغبهٞ اٌْووخ اٌّزؾلح ٌالٌىزو١ٔٚبد 371
اٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌٍٛاىَ ٚاٌّؼلاد اٌّىزج١خ  

 ٚاٌؾبٍجبد االٌىزو١ٔٚخ

 اٌج١غ ثبٌغٍّخ ٌّٛاك اٌجٕبء  2400880 2422042 ّبكٞ ١ٍّو اؽّل اثٛ ػج١ل رغبهٞ ّووخ ّبكٞ اثٛ ػج١ل ّٚووبٖ ٌٍزغبهح اٌؼبِخ  372

 أْٔطخ اإلرٖبي اٌٙبرفٟ اٌالٍٍىٟ 2965780 2977777 فبهً ى١٘و ػٛهربٟٔ رغبهٞ اٌْووخ اٌؾل٠ضخ ٌٍّؼلاد اٌؼ١ٍّخ ٚاالٌىزو١ٔٚخ 373

 إٌّيٌٟاٌج١غ ثبٌزغيئخ ٌألصبس  2405234 2405232 وّبي ِؾّٛك ف١ٌّ ػجل اٌجبلٟ رغبهٞ ّووخ ٍزب٠ً ٌألصبس ٚاٌّٛث١ٍ١ب 374

375 
ّووخ اٌؾٛاِلح ٌالث١ٕخ اٌؾل٠ضخ ٚاٌّمبٚالد 

 َ.ؿ.اٌؼبِخ َ
 األْٔطخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّل١ٔخ ٚإٌٙلٍخ اٌزق١ٖٖخ 2971672 2971672 اؽّل ِؾّل ػٍٟ اٌؾٛاِلح ِمبٚالد

376 
ّووخ فٍَط١ٓ ٌزط٠ٛو إٌّبٛك اٌٖٕبػ١خ  

 (اٌمبثٚخ)َ .ع.َ
 (اٍُٙ ،ٍٕلاد)اإلٍزضّبه فٟ األٚهاق اٌّب١ٌخ  2971902 2971901 ػجل اٌّبٌه اؽّل اٌغبثو فلِبد

377 
اٌْووخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌطج١ؼ١خ اٌفٍَط١ٕ١خ 

 َ.ؿ.ٌٍَّزؾٚواد اٌزغ١ٍ١ّخ ٚاٌغنائ١خ َ
 اٌؼطٛه َِٚزؾٚواد اٌزغ١ًّ 2956485 2956482 ٍالَ ٍبِٟ اؽّل ِْؼً رغبهٞ

 2404554 2404554 ٍبِو غبٌت ِؾّٛك ػجل اٌغٛاك رغبهٞ ّووخ هؽ١ك ٌٍزغبهح اٌؼبِخ  378
أْٔطخ رغبه٠خ أفوٜ غ١و ِٖٕفخ فٟ ِٛٙغ 

 آفو

 
379 

َٗٻش حٓټٌ ٿڀظـيِْحص حٿ٬ڀڄْش ًحٿظـخٍس 
 ځ.م.حٿ٬خڃش ځ

 اىحٍس حٿزَحڃؾ حٿظَٳْيْش ًحٿؼٸخٳْش 2903282 2903381 نزْپ ّلَْ ڃلڄي ىىْيُ طـخٍُ

 طؤؿَْ ْٓخٍحص نٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶ   599383383 ڃخؿي ٤٫خ ٓڀْڄخڅ حٿَّڄخًُ هيڃخص َٗٻش رڀٌ ٍّٴَ ٿظؤؿَْ حٿْٔخٍحص 380

381 
َٗٻش حْٓخ طَحنْ ٿڀظوڀْٚ ًحٿويڃخص 

 حٿظـخٍّش
 أن٤٘ش هيڃخص ًٻآالص حٿ٘لن ًنٸپ حٿز٠خث٪ 2965134 2974018 ٍّڄٌني ح٬ٓي حٿْخّ حرٌ ه٠َس   هيڃخص

382 
َٗٻش نٌْ ىخًّ ٿڀڄٴًَٗخص ًحالؿيِس 

 حٿټيَرخثْش
 حألؿيِس حٿټيَرخثْش حٿڄنِٿْش 2987739 2955429 ڃ٬الڃلڄي ٌّٓٲ ٫ڀِ ٬ْٗذ  طـخٍُ

 ٫ڀٲ كٌْحنخص حٿڄِح٩ٍ 2959350 2955971 ٳْٜپ كٔن ىٍّ ىٍّ ٛنخ٫ِ ٩.٩. َٗٻش حٿٰالٽ ٿال٫الٱ ځ  383

 هٍَحٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش ح 547700621 6563162 ٓڀڄخڅ ٛزلِ ڃٜزخف حٿِٯَْ طـخٍُ َٗٻش حٿزټَُ ٿالٓظؼڄخٍحص  حٿ٬خڃش 384

 ٷ٤٪ ٯْخٍ حٿڄلَٻخص حٿڄٌٻٌٍس   2973986 ٍحثي كٔن ٗلخىس ڃَُٜ طـخٍُ َٗٻش ؿَْڃخڅ ڃٌىّپ ٿٸ٤٪ حٿْٔخٍحص 385

386 
َٗٻش حٓض ٿلڀٌٽ حالن٨ڄش حٿڄظٸيڃش 

 ًحٿظټنٌٿٌؿْخ
 2951960 2952961 ًؿيُ ٳ٠پ حرَحىْڂ ٓڀْڄخڅ هيڃخص

حٿزلغ ًحٿظ٤ٌَّ حٿظـَّزِ ٳِ ڃـخٽ ٫ڀٌځ 
 خحٿينيٓش ًحٿظټنٌٿٌؿْ

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش    2989523 ُّي كټڄض ىخٗڂ ُّي هيڃخص َٗٻش طَّي ٿْنٺ ٿالٓظؼڄخٍ 387

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش  2400624 2400630 ڃلڄي ڃ٤ٜٴَ حٿٔز٬خًُ ڃٸخًالص َٗٻش حالطلخى ٿال٫ڄخٍ ًحالٓظؼڄخٍ 388

 ٍهخځ ًطَحٳَطْن ًڃَڃَ 2811064 2810606 ٓخٿڂ ن٬ٌځ ٬ّٸٌد رَرخٍ ٛنخ٫ِ ڂ ٿڀلـَ ًحٿَهخځَٗٻش رَرخٍ ؿًَُحٿْ 389

 2402970 2402965/6/7 كٔن حٿلخؽ ّلَْ طـخٍُ َٗٻش ٌّنْڀْٴَ ٿڀٌٻخالص 390
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ
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 2408749 2405188 ٫ڄَ ڃلڄٌى ڃلڄي ٤٫خ هيڃخص َٗٻش حٿڄؤڃٌڅ ٿنٸپ حٿَٻخد 391
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2961225 2966038 ن٠خٽ ڃلڄي ٫زي حٿڄـْي كٔن هيڃخص َٗٻش ٓظٌنِ حٿْٔخكْش 392

393 
َٗٻش حٿ٠ْخٳش ٿڀلؾ ًحٿ٬ڄَس ًحٿْٔخكش 

 ًحٿٔٴَ
 ٴَ ًحٿْٔخكشأن٤٘ش ًٻآالص حٿٔ 2976718 2976572 ڃلڄي ٫خىٽ كخڃي حٿِٯَْ هيڃخص

 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2989466 2989465 ڃلڄي ؿڄْپ حرَحىْڂ ڃنٌٍٜ هيڃخص َٗٻش رْخٍٵ حالّڄخڅ ٿڀلؾ ًحٿ٬ڄَس 394

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2971985 2971985 ڃيني ٫ينخڅ ڃلڄي ٫ٌحى+ ڃلڄي  طـخٍُ َٗٻش حرٌ ٌٗٗش ٿڀْٔخٍحص حٿڄٔظ٬ڄڀش 395

396 
ٿزنٺ حالٓالڃِ حٿٴڀ٤ْٔنِ ٿڀظنڄْش ًحٿظڄٌّپ ح

 ڃٔخىڄش ٫خڃش ڃليًىس
 حالٓالڃْش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2973226 2973221 ٫ڄخى ٫ڀِ حٿ٬ٔيُ هيڃخص

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2953878 2953877 ُّخى ڃ٤ٜٴَ حكڄي ڃ٤ٜٴَ  طـخٍُ َٗٻش ڃٌٍحنٌ ٿالػخع ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 397

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2978880 2978710 ٓخڃِ ٫زي حٿَكْڂ ڃ٤ٜٴَ ٬ْٛيُ  هيڃخص رنٺ حٿَٳخه ٿظڄٌّپ حٿڄ٘خٍّ٪ حٿَْٰٜسَٗٻش  398

 أٛنخٱ ًڃ٬يحص أٿ٬خد حٿـڄزخُ ًأٿ٬خد حٿٸٌٍ 2958527 2955753 هخٿي ڃلڄي ڃلڄٌى كخؽ طـخٍُ َٗٻش حٿ٘ڄ٩ٌ ڃٌٽ ٿالٓظؼڄخٍ 399

400 
" ٿٍِح٫ْش ڃْٔڂَٗٻش طٜيَّ حٿڄلخْٛپ ح

 "ځ.٩.ځ
 2972776 2972760 ر٘خٍ ٳخثٶ أ٬ٓي ڃَُٜ طـخٍُ

ؿڄ٪ حٿڄلخْٛپ ًطن٨ْٴيخ ًطٜنْٴيخ ًطيْؤطيخ 
 ٿألٌٓحٵ 

 

401 
َٗٻش حرنخء ٫زي حٿيخىُ ٌٍَٛٛ ٿڄٌحى 

 حٿزنخء
 طـخٍُ

٣الٽ ٫زي حٿيخىُ ٫زي حٿَكْڂ 
ٌٍَٛٛ 

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2901136 2903787

402 
ټْ ٿڀظـخٍس ًحالٓظَْحى َٗٻش ٳخٍڃ
 ًحٿظٜيَّ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2403889 2403888 ڃخُڅ ٫زخّ ن٬ڄخڅ حىٻْيٹ طـخٍُ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀيىخنخص ًحٿ٤الء   2903181 2903181 حن٤ٌڅ ٳئحى حن٤ٌڅ الڃخ طـخٍُ حٿَ٘ٻش حٿظـخٍّش ٿڀڄٌحى حٿينيْٓش 403

404 
ْش َٗٻش حٿًَ٘ٵ ٿالٓظؼڄخٍحص حٿڄخٿ

 ًحٿ٬ٸخٍّش حٿڄٔخىڄش حٿوٌْٜٛش حٿڄليًىس
 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش    599204632 حرَحىْڂ حكڄي ٫زي حٿٴظخف حرٌ ىّش هيڃخص

405 
َٗٻش حًڃْـخ طٺ ٿڀظٌٍّيحص حٿټيَرخثْش 

 حٿڄٔخىڄش حٿڄليًىس
 2442178 2442444 ٧خٳَ ٍحثٶ حٓڄخ٫ْپ حٿ٨خىَ  طـخٍُ

ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش حٿزْ٪ رخٿظـِثش  
 ًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْش

 2976538 2976536 حّخى ٫زي حٿَكڄن حكڄي كٌ  هيڃخص َٗٻش ڃټظذ طټِٔ ٫ْن ڃنـي ٫خىّش ٫خڃش 406
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

 كَٱ َٗٻش حٿ٤َْحًُ ٿْٜخنش ًطـخٍس حٿْٔخٍحص 407
يّن حكڄي ٬ّٸٌد ڃ٬ظِ رخهلل ً نٌ حٿ

 كڄي  
 اٛالف ڃْټخنْٺ ڃَٻزخص 2971856 2988569

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2950162 2950162 ٫زخّ هَُْ هڀْپ حٿ٬خِٛ  طـخٍُ َٗٻش ًٍحؽ ٿالػخع ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش 408

 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2954154 2971814 ٍحثي ٫زي حٿټَّڂ ٌّٓٲ حٍْٗي هيڃخص ځ.م.َٗٻش حٍْٗيٻٌ ٿڀْٔخكش ًحٿٔٴَ ځ 409

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2964852 2951326 نخىٍ نوڀش ٓڀْڂ حٛزق ًحهًَڅ طـخٍُ َٗٻش حالٛزق ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ 410

 حهٍَ حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش 2963623 2963621 ٫ڄَ ٛزلِ كْيٍ ٫نزظخًُ طـخٍُ َٗٻش حٿَ٘ٵ حألىنِ ٿڀظٌُّ٪ ًحٿظٌّٔٶ 411

 2971656 2971655 ِّّي أىّذ ٫زي حهلل ىحٍ ٫ڀِ طـخٍُ َٗٻش ٿڄٔخص ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 412
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ
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 2973423 2973424 ڃٌَٓ ڃلڄي ٫ڀِ ٫ْخِٓ  طـخٍُ َٗٻش حٿَ٘ٵ حٿـيّي ٿڀظٌٍّيحص  413
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2422843 2426306 ٫ينخڅ ڃلڄي ٫ڀِ ڃوخٿٴش طـخٍُ ـٌٿِ ٿظـخٍس حٿْٔخٍحصَٗٻش حٿ٬ 414

415 
َٗٻش حٿَ٘ٵ ٿڀزغ ًحالنظخؽ حٿٴنِ 

 ًحإل٫الڃِ
 هيڃخص حٿزغ 2426657 51-2426650 ه٠َ ٫َْٔ ڃلڄي ٗخىْن  هيڃخص

 2960976 5858427 ق حكڄي ڃٜڀقنخىٍ ٛخٿ طـخٍُ َٗٻش ٳخّٲ ٓظخٍ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 416
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 ٛن٪ نـخٍس حٿو٘ذ ًحٿو٘ذ حٿڄ٤لٌڅ 2976851 2972177 ڃيني ٛالف حٿيّن ڃلڄي ٌٗڃخڅ ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿـڄخڅ ٿٜنخ٫ش ًطـخٍس حٿڄٌرْڀْخص 417

 هيڃخص ىنيْٓش أهٍَ 2403913 2403913 ڃلٴ٥ٌ حڃْن ٷخٓڂ ٷخ١ًٍ طـخٍُ حٿَ٘ٻش حٿ٬خٿڄْش ٿألن٨ڄش حٿينيْٓش 418

 هيڃخص أهٍَ 2986875 2986875 ًؿْو حكڄٌى كڄْيس حٿلؾ هيڃخص َٗٻش ڃوڄخّ ٳن الني ٿالٓظؼڄخٍ 419

 أن٤٘ش حطٜآالص أهٍَ 2975109 2975108 ٻڄْپ حرَحىْڂ رنيٿِ ٷ٤خڅ هيڃخص َٗٻش ؿڀٌرخٽ ٻٌځ ٿالطٜخالص 420

 2963536 2980301 ي حٿلڄْي ٫ٌٝ هْٜذُّخى ٫ز طـخٍُ َٗٻش ًّڀِ حٿظـخٍّش 421
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

422 
َٗٻش حٿڄييُ ٿظـخٍس حٿْٔخٍحص ًحٿظـخٍس 

 حٿ٬خڃش
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2900892 2902848 حرٌ ٓخؿِ -ؿالٽ ڃييُ ٫ٌحى ٫ڄًَ طـخٍُ

 (حٿلخٌٓد)أؿيِس حٿلخٓذ حألٿټظًَنِ  2407422 2407422 ٫ٌٝ حهلل حرَحىْڂ ٫زيحٿٸخىٍ ىٌِٗ ـخٍُط َٗٻش ىخّظٺ ٿالٿټظًَنْخص ًحٿټڄزٌْطَ  423

424 
َٗٻش حٿٴَٷخڅ ٿڀزغ حالًح٫ِ ًحٿظڀٴٌِّنِ 

 ًحٿظَرٌُ
 هيڃخص حٿزغ 2973617 2973617 ڃلڄي ٫َْٔ ڃلڄي كيّيُ هيڃخص

 ڃٸخىِ حالنظَنض 2973260 2976666 ًؿٌحٽ حالطٜخالص حٿٴڀ٤ْٔنْش هيڃخص َٗٻش ك٠خٍس ٿالٓظؼڄخٍ حٿظټنٌٿٌؿِ 425

 2965022 2959532 حٿَ٘ٻخء  طـخٍُ َٗٻش ٳخّٲ ٓظخٍُ الّض ٿالٓظؼڄخٍ  426
ڃ٬يحص ٻيَرخثْش ڃظوٜٜش ٿالنخٍس أً حألٗخٍس 

 ٿڀڄَٻزخص

427 
َٗٻش حٿيَّس حٿْټظَّٺ ٿالٓظؼڄخٍ حٿ٬خىّش 

 حٿ٬خڃش
 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿالؿيِس حٿڄنِٿْش  2967792 2967788 "ريـض ٗڄ١ٌ" ٫ڄخٍ ڃلڄي ٣خٍّٶ طـخٍُ

 ٛن٪ حٿڄًَ٘رخص حٿڄ٣َزش  92593705 92593203 ًحٛٲ ڃلڄي ه٠َْ ڃ٬ال طـخٍُ حٿَ٘ٻش حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿڀظنڄْش حٿَّٴْش ًحٿٜنخ٫ْش 428

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2406728 2406725 ٫ڄخى ڃ٤ٜٴَ ٗنخٍ ٫خري هيڃخص َٗٻش حٿزنٺ حالٍىنِ حٿټٌّظِ 429

 هيڃخص أهٍَ 2404053 2404054 ٫ڄخى ٓخڃِ هڀْپ ىحًنِ هيڃخص َٗٻش حٻٔزٌ ًٍٻْ رڀْ ٿڀڄ٬خٍٝ 430

 طلڀْپ ًطٜڄْڂ ًرَڃـش حٿن٨ڂ 2411111 2410000 أكڄي ٓخڃق ٍؿخثِ كْٔن ٠ٌّ٫ش هيڃخص َٗٻش كڀٌٽ ٿظٸنْش حٿڄ٬ڀٌڃخص  431

   599803104 هخٿي ٓڄْق ح٬ٓي كڄي طـخٍُ َٗٻش ك٠خٍس ٿالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ 432
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 طن٨ْڂ حٿنٌحىُ حٿَّخْٟش 2403897 2408241 ًٍال ڃ٤ٜٴَ  ڃلڄي حٿْ٘ن هيڃخص َٗٻش طَحُ ٳْظنْْ ٿڀْخٷش حٿزينْش 433

434 
حٿَ٘ٻش حٿظټنٌٿٌؿْش حٿڄټظزْش حٿڄظوٜٜش 

 (رٔض رخُ)
 2424998 2425838 هخٿي ڃلڄي ٫زي حٿنزِ ٛخٳِ طـخٍُ

حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش  
 ًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْش

 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ 2423044 2415000 حالڅ ڃټخٿزْن ٍّظ٘خٍىٌٓڅ هيڃخص َٗٻش ڃٌرخّپ حٿ٣ٌنْش حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿالطٜخالص 435
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 2975543 2975542 ًثخځ ڃلخٍد ڃلڄي ٗڀ١ٌ٬ ڃٸخًالص َٗٻش حٿٌثخځ ٿڀ٬ٸخٍحص ًحال٫ڄخٍ 436
طؤؿَْ ًآظجـخٍ حٿ٬ٸخٍحص ًحٿڄزخنِ حٿڄڄڀٌٻش أً 

 حٿڄئؿَس

437 
َٗٻش رخٽ ڃٌطٌٍُ ٿڀيٍحؿخص حٿنخٍّش 

 ًحٿڄَٻزخص
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2958880 2958880 نخؿِ ڃلڄي ٌّٓٲ نخؿِ  طـخٍُ

   2987468 ٫زيحصهٌٿش ڃلڄي كْٔن  طـخٍُ َٗٻش حٿڄلٌٍ ٿڀظـخٍس ًحٿظ٬ييحص حٿ٬خڃش 438
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 هيڃخص َٗٻش حًٻٔـْن ؿْڂ ٿڀْخٷش حٿزينْش  439
ڃخُڅ ٫خ٣ٲ ٫زي حٿنزِ  

 حڃـي ُّن+ٗټٌٻخنِ
 طن٨ْڂ حٿنٌحىُ حٿَّخْٟش 2402554 2402555

 ٛنخ٫ش حألػخع حٿڄنِٿِ حٿو٘زِ 2973223 2973223 ػخثَ ٫زي حٿَكْڂ كْٔن رِحٍ طـخٍُ َٗٻش حٿزِحٍ ٿالػخع ًحالؿيِس حٿټيَرخثْش 440

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2951240 2951240/1 ٬ٗزخڅ ٫ڀِ ٳنٌڅ ٫ٔخٱ هيڃخص َٗٻش حٿڄخٓش ٿالٓظؼڄخٍ 441

 اٛالف ا٣خٍحص حٿڄَٻزخص 2812645 2972440 ڃ٤ٜٴَ ٫ڄَ ڃ٤ٜٴَ ڃ٤ٜٴَ ٛنخ٫ِ حٿَ٘ٻش حٿيًٿْش ٿظـيّي حال٣خٍحص 442

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2975663 2975661 ؿَرْْ ٌّٓٲ ٻَحرْي ڃخٍىًْٓخڅ هيڃخص ٓظؼڄخٍَٗٻش حٿ٬ْ٠ش ٿڀْٔخكش ًحال 443

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2404412 2400810 ىخٗڂ كْٔن ٫زي حٿٜڄي  طـخٍُ َٗٻش رًٍَُ الٓظَْحى حٿْٔخٍحص  444

 2970173 2970172 حّخى ن٬ْڂ ٫زي حٿٸخىٍ كڄيحڅ طـخٍُ َٗٻش حٿَٳخطِ ٿڀَهخځ ًحٿـَحنْض 445
أكـخٍ رنخء ًأكـخٍ طزڀ٢ْ ڃن كـَ ٣ز٬ِْ 

 ڃٌٰ٘ٿش حً نٜٲ ڃٌٰ٘ٿش

   2407020 ٯخُُ كٔن ٌّٓٲ حٿٴٌحٿلش هيڃخص َٗٻش ڃټظذ طټِٔ ىنْخ 446
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

 2967495 2967495 ٫ًٍَُ ٳئحى ٍّخٝ حرَحىْڂ طـخٍُ َٗٻش ىحٍنټٌ ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ 447
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 2987988 2971444 ؿڄْپ ٌّٓٲ ڃٜڀق حٿ٤َّٴِ ڃٸخًالص َٗٻش حٿ٤َّٴِ ٿڀڄٸخًالص ًحإل٫ڄخٍ 448
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 2976921 2950090 حرَحىْڂ ٓالڃش ٗخىُ ڃٌَٓ ڃٸخًالص َٗٻش ٓالڃش حٿينيْٓش ٿڀظيٳجش ًحٿظټْْٲ 449
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2971301 2971301/2 ٓالڃش ٌّٓٲ كْٔن هٌَّٕ  هيڃخص َٗٻش حٿِّظٌنش ٿڀْٔخكش ًحٿٔٴَ 450

 ٷ٤٪ ٯْخٍ حٿڄلَٻخص حٿڄٌٻٌٍس 2904490 2900090 ؿڄخٽ ٗيْپ ڃ٬ٌٔى ه٠َُْ طـخٍُ َٗٻش ٻٌّن ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ  451

 2972496 2972492 ڃْْ٘پ حٿْخّ ُىَ ڃٸخًالص َٗٻش ِٓ حُ حّ ٿڀ٬ڄَحڅ ًحٿزنَ حٿظلظْش 452
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 2402028 2402017 ٳخّٶ ڃلڄي ٛخٿق حرٌ ٓڄَس طـخٍُ .ځ. م. َٗٻش طټنٌرٌّنض ٿڀظـخٍس ځ 453
ـِثش ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش حٿزْ٪ رخٿظ 

 ًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْش

   2974055 ٫زي حهلل هڄْْ ڃلڄي ٛزخف هيڃخص َٗٻش ٓٴَّخص حٿڄٜخّٲ ٿڀظـخٍس  454
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

 ٿألًحنِ ًحألىًحص حٿڄنِٿْشحٿزْ٪ رخٿظـِثش  2407616 2407616 حٿَ٘ٻخء طـخٍُ َٗٻش ٿْڄْنٌّ حٿظـخٍّش 455

 2952486 2966868 ىخنِ حڃْپ حٓټنيٍ ٷ١َ هيڃخص َٗٻش حٿيٍد ٿڀظنڄْش ًحال٫ڄخٍ 456
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش
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 ٛن٪ حٿوزِ   599965529 هخٿي ڃلڄي ڃلڄٌى حرٌ ٛٴْش ٛنخ٫ِ َٗٻش ٳڄڀِ ٌّٓض حٿٜنخ٫ْش  457

 2953660 2952220 حٿَ٘ٻخء طـخٍُ ًحٿظـخٍس  َٗٻش طِ رِ ِٓ ٿڀٜنخ٫ش 458
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ   2975674 ٍحثي ى٘خځ ٫َٳخص هيڃخص ځ.م. َٗٻش ٓظخٍُ حني رټْ ٻخٳِ ځ 459

 حٿ٤زْش  حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس 2951866 2956567 هڄْْ ىحًى ٫ڀِ حىٻْيٹ طـخٍُ حٍٻٌ ڃْي ٿڀٌحُځ حٿ٤زْش 460

461 
َٗٻش حٿڄظٴٌٵ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش ًحالٓظؼڄخٍ 

 حٿڄٔخىڄش حٿوٌْٜٛش حٿڄليًىس 
 هيڃخص أهٍَ 2974237 2974237 ٛخٿق ٫زي حهلل حٿلخؽ ڃلڄي ڃ٤ٜٴَ  طـخٍُ

462 
َٗٻش حٿٔيڂ ٿالٓظؼڄخٍ ًحالًٍحٵ حٿڄخٿْش 

 ځ.م.ځ
 هيڃخص أهٍَ 2965713 2965710 ٓڄَْ ىالٽ ڃلڄي ٍُّٶ طـخٍُ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِ 2413450 24134445/6 حٿَ٘ٻخء طـخٍُ ش حًٳْْ ًٍٿي ٿالٓظؼڄخٍَٗٻ 463

 2404539 2404538 ٳخىُ ٻڄخٽ ٗلخىس رټَْحص هيڃخص َٗٻش ڃْـخطٺ ٿڀلڀٌٽ حٿټيَرخثْش  464
حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش  

 ًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْش

465 
ٿالٓظؼڄخٍ ًحال٫الځ  َٗٻش حٿ٤َّٴِ ًحٿٜخٿق 

 ځ .م.ځ
 2423223 2423223 ڃنَْ حكڄي ڃلڄٌى ڃٜڀق طـخٍُ

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 
 آهَ

 ڃنظـخص أهٍَ ڃن حٿوَٓخنش ًحإلٓڄنض 2957842 2957840 ؿڄخٽ ًٻڄخٽ ڃلڄٌى حرَحىْڂ ٗڀ٤ٲ ٛنخ٫ِ َٗٻش حٿ٤َّٴِ ٿڀزخ٣ٌڅ حٿـخىِ 466

 هيڃخص حٿوزَس حالٓظ٘خٍّش ٳِ حٿظـخٍس 2972496 2972492 ٫ڄَ ٫ؼڄخڅ ڃلڄي حٿلًَد  هيڃخص ځ.م.حص ځَٗٻش ٌّنْٴَٓخٽ ٿالٓظ٘خٍ 467

 2423468 2423468 طخؽ حٿيّن حرَحىْڂ ڃلڄي ؿڄ٬ش  كَٱ َٗٻش حٿٜٴخ حٿينيْٓش ٿأل٫ڄخٽ حٿټيَرخثْش  468
حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش  

 ًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْش

 2975563 2975560 ڃخُڅ هخٿي ٷخٓڂ حٓڄَ طـخٍُ نٌْ ٓظذ ٿإلٓظؼڄخٍ َٗٻش  469
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 هيڃخص أهٍَ 2961263 2961261 ٌّٓٲ ڃلڄٌى حرٌ ٌُٛ  ڃٸخًالص َٗٻش حٿټٌنټٌٍى ٿالن٘خءحص  470

471 
َٗٻش ٻَّْظٲ ىِّحّن ٿڀيّټٌٍ ًحٿظٜڄْڂ 

 حٿيحهڀِ
 (٫يح حٿڄزخنِ ) أن٤٘ش حٿظٜڄْڂ  2975174 2975174 نخَٛ حٓخڃش كڄيحڅ ڃلڄي كَٱ

 ڃنظـخص ٗزو نيخثْش ڃن حألٿڄنٌْځ 2403163 2403163 ڃنٌٍ ٌّٓٲ حكڄي ْٗن حڃْن ٛنخ٫ِ َٗٻش حالًحثپ حٿ٬َد ٿالٿڄنٌْځ  472

 طـخٍُ حٿَ٘ٻش حٿڄظ٤ٌٍس ٿڀْٔخٍحص 473
ٛالف ؿڄْپ " ڃلڄٌى ًؿْو

 "حٿلْٔنِ
 ـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅحٿزْ٪ رخٿ 2965360 2981992

 حٿ٬ڄالص 2972463 2972462/1 ڃلڄي ٫زي حٿٔالځ هڀْپ ٷنيحف طـخٍُ َٗٻش ؿڀٌرخٽ حنٴٔظڄنض ٿظـخٍس حٿ٬ڄالص 474

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس   2966146 ڃلڄي نخىٍ ٌّٓٲ ڃ٤َْ طـخٍُ َٗٻش حٿنخىٍ ٿڀڄالرْ ًحالكٌّش  475

 طـخٍُ َٗٻش ٓظخٍُ حٿظـخٍّش  476
٫زي حٿلټْڂ " نخَٛ ڃلڄي كڀڄِ 

 "ٌّٗټِ
505394085 2345242 

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 
 آهَ

 2972262 2972262 حّڄن ٻخڃپ طٌٳْٶ حرٌ حٿَد ڃٸخًالص َٗٻش حٿظٌحٛپ حٿ٬ٸخٍّش ٿڀظ٤ٌَّ ًحال٫ڄخٍ 477
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

478 
الڃْن ًحًالىه ٿڀظ٬ييحص َٗٻش حكڄي حٿٔ

 حٿ٬خڃش
 2404081 2404081 حكڄي ٓخٿڂ ڃٔڀڂ ٓالڃْن ڃٸخًالص

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 
 حٿظوْٜٜش
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 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄنظـخص حٿٌٰحثْش حألهٍَ   599367103 ٍحثي ًٍرْن ٫ٌٝ ٫زي حٿَكڄن  طـخٍُ َٗٻش حځ حٿينْخ ٿالٓظؼڄخٍ 479

480 
خىَ ًَٗٻخه ٿظـخٍس َٗٻش حّخى حرٌ ٧

 حٿْٔخٍحص
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2955447 2955447 حّخى ڃلڄي كْٔن حرٌ ٧خىَ طـخٍُ

 َٗحء ًرْ٪ حٿ٬ٸخٍحص ًحألٍحِٟ 2975163 2975163 طَْْٔ ڃلڄي كٔن ٳٌحٷش هيڃخص َٗٻش حٿًَٜف ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ  481

 حألىًحص حٿٜلْش ڃن حٿزالٓظْٺ   2405387 ن٠خٽ حٓڄخ٫ْپ ڃ٤ٜٴَ ٗنِ ُطـخٍ َٗٻش حٿن٠خٽ ٿالىًحص حٿٜلْش 482

 2955798 2955798 ڃخىَ ڃلڄي ًٿْي ٗزخًٍ  ڃٸخًالص َٗٻش حٿزْخٍٵ حٿليّؼش ٿالن٘خءحص ًحٿظ٬ڄَْ  483
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 حٿ٤٬ٌٍ ًڃٔظل٠َحص حٿظـڄْپ     ٝٿْخٿِ ىحًى كٔن ٫ٌ طـخٍُ َٗٻش ىخُ ٻَْ ؿًَد ٿڀټٌُڃظټْ 484

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش  2988065 24131112 ٫َْٔ نْٔڂ ٫َْٔ ؿخى حهلل طـخٍُ َٗٻش حٿ٬َحد ٿالٓظؼڄخٍ حٿڄخٿِ 485

486 
َٗٻش طٌد حٿْٴخطٌٍُ ٿڀڄٜخ٫ي ًحالىٍحؽ 

 حٿټيَرخثْش 
 أؿيِس نخٷڀش ط٬ڄپ ر٘ټپ ڃٔظڄَ 2409159 2409160 ه٤خد ٫زي حٿٰنِ كخٳ٦ طټًٍَُ  هيڃخص

 2902276 2902277 "٫ٌىس ٫زي حٿلخٳ٦" ڃلڄي ٛخرَ ٛنخ٫ِ َٗٻش كـَ حٿ٬خٿڂ ٿڀـَحنْض ًحٿَْٔحڃْٺ 487
٫يى آٿْش ٿٰ٘پ حٿلـَ ًحٿوِٱ ًحٿوَٓخنش 

 ًحألٓزٔض 

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش  2954027 2954028 ٫ِحځ حرَحىْڂ ؿڄْپ حٿيٷخٵ  هيڃخص حٿَ٘ٻش حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿالٓظؼڄخٍ ًحالنڄخء 488

 2985545 2980316 هخٿي ؿڄْپ هخٿي حٿييڃِ  طـخٍُ َٗٻش ؿزپ حٿِّظٌڅ حاله٠َ 489
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

490 
َٗٻش حال٫ڄخٽ حٿڄظليس ٿڀڄ٘خٍّ٪ حٿڄٔخىڄش 

 حٿوٌْٜٛش 
   599204632 حرَحىْڂ حكڄي ٫زي حٿٴظخف حرٌ ىّش  ڃٸخًالص

حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 
 حٿظوْٜٜش

 ٛنخ٫ش حألىًّش 2972742 2975666 ؿالٽ ٍٓڄِ ٫ٌٝ ڃ٤َّش  طـخٍُ َٗٻش ڃٔظٌى٩ ٣ْزش ٿالىًّش  491

   599659732 ٍحڃِ ح٬ٓي ٓڀْڄخڅ ٫ْٔخًُ طـخٍُ َٗٻش ؿٌٿٲ طَّي ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 492
أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 

 آهَ

 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ 2950658 2950658 ٍڃُِ كنخ ٍڃُِ ؿخرَ هيڃخص َٗٻش حٿٌٛپ ٿويڃخص حالطٜخالص  493

 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ 2950658 2950658 ٍڃُِ كنخ ٍڃُِ ؿخرَ هيڃخص َٗٻش حٿظٴخ٫ڀْش ٿڀويڃخص حٿڄ٬ڀٌڃخطْش 494

495 
َٗٻش حالٍحِٟ حٿڄٸيٓش ٿڀظٌّٔٶ 

 ًحالٓظؼڄخٍ حٿٍِح٫ِ
 2971902 2971901 ٫ڄخى ُحىِ ٍٳْٶ ٷڄلخًُ طـخٍُ

ٍُح٫ش حٿڄلخْٛپ حٿڄَٻزش ڃٸظَنش رظَرْش 
 (حٿظَرْش حٿڄوظڀ٤ش)حٿلٌْحنخص 

 هيڃخص حٿَ٘ٻش حٿيًٿْش ٿڀلڀٌٽ ًحالٓظ٘خٍحص حٿٴنْش 496
٫زي حٿلڄْي ٍرلِ ٫زي حٿلڄْي 

 هٌَّٕ
 طلڀْپ ًطٜڄْڂ ًرَڃـش حٿن٨ڂ 2413888 2413999

 هيڃخص حإلٓظ٘خٍحص حٿڄخٿْش 2413070/90 2413070/80 ّخْٓن كٔن حكڄي ّخْٓن هيڃخص ځ.م.َٗٻش ٳٌٍ حٻْ رڀْ ٿالٓظؼڄخٍ ځ 497

 2954190 2954191 ٫ڀِ ڃ٤ٜٴَ حرٌ ڃن ڃٸخًالص َٗٻش ڃخٍحػٌڅ ٿالطٜخالص ًحٿڄٸخًالص 498
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 حٿظؤڃْن ٫يح حٿظؤڃْن ٫ڀَ حٿلْخه 2404213 2404211 ڃلڄي ٷيًٍس كْٔن حٿَّڄخًُ هيڃخص ځ.٩.ٿٴڀ٤ْٔنْش ٿڀظؤڃْن ځَٗٻش حٿظټخٳپ ح 499

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ   599260261 حرَحىْڂ ٫زي حٿٸخىٍ حرَحىْڂ ٷَحؿش طـخٍُ حٿَ٘ٻش حالٍىنْش حٿْٜنْش ٿالٓظؼڄخٍ 500

 2952241 2952240 ٫زي حٿَإًٱ ٫زي حٿٴظخف حكڄي ّخٯِ  ڃٸخًالص ځ.م.َٗٻش ٓٸخ ًه٠َُ ځ 501
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش
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 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس 2974752 2974752 ڃ٤ٜٴَ ٛخٿق ٫زي حهلل رَحىڄش طـخٍُ َٗٻش حٿٔنيرخى ٿڀڄالرْ ًحالكٌّش 502

 ان٘خء حٿڄزخنِ حٿٔټنْش ًٯَْ حٿٔټنْش حٿټخڃڀش  2962559 2962559 حّڄن طَْْٔ ٳ٠پ ٣و ڃٸخًالص َٗٻش حٿٔخٍس ٿڀظ٬ييحص ًحٿڄٸخًالص  503

504 
َٗٻش حٿ٬يحِٓ ٿڀٜنخ٫خص حالن٘خثْش 

 ًحٿظـخٍس حٿ٬خڃش
 ڃنظـخص أهٍَ ڃن حٿوَٓخنش ًحإلٓڄنض 2975748 2972379 ٫خڃَ ىخٗڂ ٓخٿڂ ٫يحِٓ ڃٸخًالص

 2409752 2409104 ر٘خٍ ٳخثٶ حٿڄَُٜ طـخٍُ َٗٻش رْظِ ٿالٓظؼڄخٍ حٿ٬ٸخٍُ 505
حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حٿڄڄظڀټخص ٿلٔخد ٤ًٓخء ڃخٿْْن 

 أهٍَ

 2809911 2400541 ٳَكخڅ ٫زي حٿڄن٬ڂ ٳَكخڅ هڀْپ طـخٍُ َٗٻش ڃخّٺ حٻٔزَّ ٿالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ  506
أؿيِس ٻيَرخثْش ٿٌٛپ أً ٷ٤٪ حٿيًحثَ 

 حٿټيَرخثْش ٳِ ٗزټخص حٿظٌُّ٪

507 
نخٗنخٽ طَّي ٿڀويڃخص َٗٻش حٿڄـي حنظَ

 حٿظـخٍّش
 طـخٍُ

٫زي حٿَحُٵ "ڃلڄي ٫زي حهلل ٫ِ حٿيّن 
 "هنٴَ

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڀظزٮ ًڃنظـخطو 2973140 2973140

 هيڃخص حٿوزَس حالٓظ٘خٍّش ٳِ حالىحٍس 2987193 2986430 ڃلڄي ٓڄَْ كْٔن حٿو٤ْذ  هيڃخص َٗٻش رَّؾ ىّٴڀٌرڄنض ؿًَد 508

 طنٴٌْ حإلن٘خءحص حٿظـخٍّش حٿـِثْش ٿڄٸخًٿِ حٿزخ٣ن   599271144 نخَٛ ىحًى ڃنْ٪ حر٫ٌـخؽ  ڃٸخًالص يحص حٿ٬خڃشَٗٻش ىُ حّو حځ ٿڀظ٬ي 509

 هيڃخص طن٨ْٲ ٫خځ ٿڀڄزخنِ ڃن حٿيحهپ ًحٿوخٍؽ 2950044 2950044 ٫ڄخى هَُْ ڃلڄٌى ٤٫خ هيڃخص َٗٻش حّـپ ٿڀظـخٍس ًحٿويڃخص حٿ٬خڃش 510

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2955016 2954242 هخٿي ڃلڄي ٫ذ حٿنزِ ٛخٳِ طـخٍُ حٿَ٘ٻش حٿ٣ٌنْش ٿڀڄؤٻٌالص 511

 هيڃخص طڄيّيحص حٿٰخُ   5855463 ُىَحڅ ڃلڄي ڃ٤ٜٴَ ُىَحڅ هيڃخص َٗٻش  حٿِىَحڅ ٿڀٰخُ 512

 2404722 2404722 ڃلڄٌى كٔن ٫ڀِ ٓڄلخڅ طـخٍُ َٗٻش حٌٛٽ ٿالٓظؼڄخٍ 513
ٔخد ٤ًٓخء ڃخٿْْن حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حٿڄڄظڀټخص ٿل

 أهٍَ

 ٗلن ًطٴَّٮ حٿز٠خث٪ ٫خڃش 2413018 2413017 ّخْٓن حكڄي ّخْٓن هيڃخص َٗٻش رْظنخ ٿڀظٔيْالص حٿ٬ٸخٍّش 514

515 
حٿَ٘ٻش حٿ٬َرْش ٿڀڄٜخ٫ي ًحالىٍحؽ 

 حٿټيَرخثْش
 أؿيِس نخٷڀش ط٬ڄپ ر٘ټپ ڃٔظڄَ 2963518 2963516 ٫ِحځ َّٗٲ ڃلڄي هخٿي هيڃخص

516 
ىٌٍ حالٓظؼڄخٍّش ٿالٓظَْحى َٗٻش حٍّؾ حٿِ

 ًحٿظٜيَّ
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿظٌحر٪ حٿڄالرْ ًٿٌحُڃيخ 2953847 2959670 ح٬ٓي ٫زخّ ح٬ٓي حالٗيذ  طـخٍُ

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2408513 2408511 ًٿْي هڀْپ ٌّٓٲ حٿزخّٞ طـخٍُ َٗٻش طَني الّن ٿالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ 517

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس 2402408 2402404 ؿڄخٽ ٫ٴْٲ نَٔ  طـخٍُ ْن ٿالٓظؼڄخٍَٗٻش ڃٰظَرِ ٳڀ٤ٔ 518

 ٛن٪ حٿڄالرْ ڃن ڃٌحى ڃ٘ظَحس   2347175 ٛخٿق ٫زي حٿٔالځ ٛخٿق كَرخًُ ٛنخ٫ِ َٗٻش ؿٌى حٿٜنخ٫ْش حٿظـخٍّش 519

 2902112 2902111 ڃيني كٔنِ ح٬ٓي ٷَحىس طـخٍُ َٗٻش ىحنخڃي ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ 520
حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڀ٤٬ٌٍ ًڃٔظل٠َحص حٿظـڄْپ 

 ًحٿٜخرٌڅ ًڃٌحىحٿظن٨ْٲ 

 طؤؿَْ ْٓخٍحص نٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶ   2972121 ٍحثي كٔن كْٔن ىحًًى  هيڃخص َٗٻش ىٿش حٿزَٻش  521

522 
َٗٻش ُّن ٿڀ٬الٷخص حٿ٬خڃش ًحٿويڃخص 

 حٿظـخٍّش
 حرظټخٍ ًطٜڄْڂ حإل٫النخص ڃن أؿپ حٿ٬ڄالء 2955121 2955120 حكڄي ًحثپ حكڄي حرٌ ٿْڀَ هيڃخص

 2957550 2957549 ڃلڄٌى ٫ڄَ ٫زي حهلل ڃ٤خ٩ً طـخٍُ َٗٻش نزَحٓټخ ٿڀظـخٍس ًحٿظٌّٔٶ 523
حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڀٌٍٵ ًحٿټظذ ًحٿڄـالص ًحٿٜلٲ 

 ًحالىًحص حٿڄټظزْش
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524 
َٗٻش حٿٸخٓڂ حٿليّؼش ٿڀڄٸخًالص ًحٿظ٬ييحص 

 حٿ٬خڃش
 ڃٸخًالص

+ َ ىحٍ ٷخٓڂ نِىخص كٔن ّلْ 
 نِّو ىحٍ ٷخٓڂ

 طنٴٌْ حإلن٘خءحص حٿظـخٍّش حٿـِثْش ٿڄٸخًٿِ حٿزخ٣ن 2972556 2972556

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  2409006 2409005 ڃ٤ٜٴَ حٓڄخ٫ْپ ڃ٤ٜٴَ ٗنِ طـخٍُ َٗٻش حال٫ظڄخى ٿڄٌحى حٿزنخء 525

526 
َٗٻش حٿ٘يخڃش ٿالٓظؼڄخٍ ًحالٓظَْحى 

 ًحٿظٜيَّ
 ؿَحنْض 2901866 2901866 ڃټًَځ ٫زي حٿټَّڂ حرٌ حٍڃْڀشنخىٍ  طـخٍُ

 طلڀْپ ًطٜڄْڂ ًرَڃـش حٿن٨ڂ 2406264 2406225 ىخنِ ٓخرخ كنخ رال٣ش هيڃخص َٗٻش حٿوزَحء ٿينيٓش حٿزَڃـْخص 527

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس   2955150 ى٘خځ ڃلڄي هڀٲ رْظٌنِ  طـخٍُ َٗٻش ٓظِ ڃخٍص ٿظـخٍس حٿڄالرْ 528

 2958660 2958660/1 هخٿي ٓڄْق ڃ٤ٜٴَ رَٯٌػِ  طـخٍُ َٗٻش رٌنِ ڃْي ٿالٓظؼڄخٍ  529
حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڀ٤٬ٌٍ ًڃٔظل٠َحص حٿظـڄْپ 

 ًحٿٜخرٌڅ ًڃٌحىحٿظن٨ْٲ 

530 
حٿَ٘ٻش حالٍىنْش الىحٍس حالن٨ڄش ًحال٫ڄخٽ 

 ًحٿٌٻخالص
 (حٿلخٌٓد)ًَنِ أؿيِس حٿلخٓذ حألٿټظ 2405841 2405840 ٫َْٔ َُٓ ٫َْٔ ٓٴَُ طـخٍُ

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿڀڄَٻزخص حألهٍَ 2989473 2989473 ڃلڄي ٷخٓڂ حكڄي ٫َْٔ طـخٍُ حٿَ٘ٻش حٿٴڀ٤ْٔنْش حالٿڄخنْش ٿظـخٍس حٿْٔخٍحص 531

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2958706 2958706 ٫زي حٿٴظخف ٫زي حٿلڀْڂ  ٣ٌّپ طـخٍُ َٗٻش ڃِحّخ ٿالؿيِس حٿ٤زْش 532

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس   599501503 ٳظلِ حٓڄخ٫ْپ ه٠َ حرٌ حٿلالًس طـخٍُ َٗٻش ٳٌٻْ ٿڀڄالرْ ًحالكٌّش 533

 2959790 2959790 ٍحڃِ حرَحىْڂ ٗټَُ حٿوٌٍُ طـخٍُ َٗٻش نٌْنٌى ٿالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ  534
حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀٌحُځ ًحٿڄ٬يحص حٿڄټظزْش  

 شًحٿلخٓزخص حالٿټظًَنْ

 ڃٸخىِ حالنظَنض 297666 297666 ٫ڀْخ حرٌ ٗڄْٔش هيڃخص َٗٻش ٌّّخالني  535

     حرَحىْڂ ُىيُ ڃلِ ڃٸزپ هيڃخص ڃټظذ طټِٔ حٿلَّش  536
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

 2984912 2984913 ڃيٌْد حكڄي ح٬ٓي حال٬ٓي  هيڃخص َٗٻش ّڀٌ ٻخد طټِٔ 537
ڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس هي

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

   2986593 ٓڄَْس ٫ؼڄخڅ ڃلڄٌى ٫زي حٿيخىُ هيڃخص َٗٻش ًٍى ٿڀويڃخص حٿٴنْش 538
ًحٿزٌٍَُٗ ( ٫يح حٿڄظٔڀٔڀش)نَ٘ حٿټظذ 

 /ًحٿڄ٤ز٫ٌخص ٫يح حٿڄٌحى حإل٫النْش

 حٿ٤٬ٌٍ ًڃٔظل٠َحص حٿظـڄْپ 2956621 2956621 حكڄي ڃلڄي حكڄي كڄخى طـخٍُ َٗٻش حٿڀڄٔش حٿڄوڄڀْش 539

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2402143 2402143 ّخَٓ ٣و ٬ْٓي ٫زِٔ طـخٍُ َٗٻش حٿْخَٓ ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ  540

 أؿيِس ڃټظزْش أهٍَ 2972020 2974444 ٫ٌىس ٗلخىس ٤٫ْش ُٯڄٌٍُ طـخٍُ َٗٻش رخٽ طٺ حنٴٔظڄنض 541

 هيڃخص ڃٔخنيس ٿڀنٸپ حٿزَُ 2403667 2406236 ٳخٍّ ح٬ٓي ٳخٍّ كٌٔنش هيڃخص ٳخٍّ كٌٔنش ٿڀنٸپ ًحالٓظؼڄخٍ َٗٻش حٿلخؽ 542

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2961506 2961506 أَٗٱ ڃلڄي ٌّٓٲ ڃٔڀڂ طـخٍُ ځ.م.َٗٻش حّو حځ ِٓ ٿالٓظؼڄخٍ ځ 543

544 
َٗٻش ط٤ٌَّ طټنٌٿٌؿْخ حٿزَحڃؾ ًكٌٓزش 

 حٿزْخنخص
 2970344 2970344 ى٘خځ حرَحىْڂ ڃلڄي ٫ڄَُ طـخٍُ

حٿزلغ ًحٿظ٤ٌَّ حٿظـَّزِ ٳِ ڃـخٽ ٫ڀٌځ 
 حٿينيٓش ًحٿظټنٌٿٌؿْخ

 هيڃخص حٿوزَس حالٓظ٘خٍّش ٳِ حالىحٍس 2409457 2987805 ٫َْٔ ڃنَْ كڄخّپ  هيڃخص َٗٻش حٿڄنَْ ٿڀويڃخص ًحالٓظ٘خٍحص  545

 اٛالف ڃْټخنْٺ ڃَٻزخص 2402693 2402952 ٓڄَْ ٫زي حٿَكڄن ٻخّي كڄي  ٱكَ َٗٻش ٻَحؽ حٿ٤َّٴِ ٿْٜخنش حٿْٔخٍحص 546
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 اىحٍس حٿويڃخص حإلىحٍّش حٿ٬خڃش ٿڀظـخٍس   598601290 ٫ڄَ ڃلڄي ٫ٌٝ هخ٣َّش هيڃخص َٗٻش حٿو٤خٍُ ٿڀويڃخص حٿ٬خڃش ًحٿظـخٍس 547

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس 2986956 2986956 حنْْ ٓڀْڄخڅ ٓالڃش َٛڃش  طـخٍُ َٗٻش طخٍؿض ٿظـخٍس حٿڄالرْ 548

 حٿڄْخه حٿڄ٬ينْش 2904921 2904919 رخٓڂ ًّخد ٫زي ٫زي حٿَُحٵ  طـخٍُ َٗٻش ڃَؿخڅ ٿظ٬زجش حٿڄْخه حٿڄ٬ينْش  549

 حص حٿٜخٿٌڅحٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍ 2423284 2423284 ىخنِ ً ڃخىَ ىحًى كٌحٍع طـخٍُ َٗٻش حٿلٌحٍع ٿڀظـخٍس ًحٿڄٸخًالص حٿ٬خڃش 550

 ٛن٪ حٿڄالرْ ڃن ڃٌحى ڃ٘ظَحس 2402436 2902436 ٳخِّ ٬ْٓي ًحّخى ٬ْٓي ٛنخ٫ِ َٗٻش ٿْيٍ ٿڀنْٔؾ 551

552 
َٗٻشحُ حځ حُ ٿظـخٍس حٿڄ٬يحص ًحالالص 

 حٿؼٸْڀش 
 طـخٍُ

٫ٌنِ ڃلڄي ڃنٌٍٜ ً ٫ڄخى ٳيڄِ 
 ٫خٍٱ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀوَىًحص حٿڄ٬ينْش ًحٿ٬يى حٿْيًّش  2904922 2904922

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿڀڄَٻزخص حألهٍَ 2965821 2965822 ڃلڄي ٓڄخٍس ٫زي حٿَكڄن حرٌ حٿَد  طـخٍُ َٗٻش ٓڄخٍس ڃٌطٌٍُ ٿڀڄَٻزخص 553

 طنٴٌْ حإلن٘خءحص حٿظـخٍّش حٿـِثْش ٿڄٸخًٿِ حٿزخ٣ن   599201571 ٳظلِ ڃٌَٓ ڃلڄي ٗڀ٤ٲ ڃٸخًالص َٗٻش ٓڄخ ٿڀڄٸخًالص حٿ٬خڃش 554

 هيڃخص حٿوزَس حالٓظ٘خٍّش ٳِ حٿظـخٍس 2986424 2963196 ڃنخٽ ڃٌَٓ حٿ٬ڀڄِ هيڃخص ٻٔنض ٿڀظٌّٔٶ ًحالٓظ٘خٍحص َٗٻش ح 555

556 
َٗٻش حٿْخ ٓظٌنِ ٿڀٜنخ٫ش ًحٿظـخٍس 

 ًحالٓظؼڄخٍ
 2955614 2955613 ٓخڃِ ڃلڄي ڃلڄٌى حٿ٘ڄخٓنش طـخٍُ

أكـخٍ رنخء ًأكـخٍ طزڀ٢ْ ڃن كـَ ٣ز٬ِْ 
 ڃٌٰ٘ٿش حً نٜٲ ڃٌٰ٘ٿش

557 
َٗٻش حٍ حُ حني رِ ٿڀظ٤ٌَّ ًحالن٘خءحص 

 م.ځ
 ڃٸخًالص

حرَحىْڂ ٫زي حٿَكڄن ڃلڄي ٫زي 
 حٿَكڄن 

 طؤؿَْ ڃ٬يحص حٿزنخء أً حٿييځ حٿظِ ّٰ٘ڀيخ ٫خڃپ 2973574 2973574

558 
َٗٻش حرَحىْڂ ٌّٓٲ ًحًالىه ٿڀزٌْص 

 حٿـخىِس ًحٿڄْټخنْٺ
 نِ حٿـخىِس ًحؿِحإىخ ڃن حٿڄ٬يڅٛن٪ حٿڄزخ   599130517 حرَحىْڂ ٌّٓٲ ٫زي كڄيحڅ ٛنخ٫ِ

 2901159 2901157 ن٨َْ ڃلڄي طخّو ىحٍ حٿوٌحؿخ طـخٍُ َٗٻش ِٓ ٳٌى ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 559
حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألٓڄخٹ ًڃنظـخطيخ ًحٿڄؤٻٌالص 

 حٿزلَّش حألهٍَ

 ش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅحٿزْ٪ رخٿـڄڀ 2426186 2426186 حڃـي ؿڄْپ ٬ْٓي ڃ٫َِ طـخٍُ َٗٻش حٿڄـي ٿظـخٍس حٿْٔخٍحص 560

561 
َٗٻش حالٷيحځ ٿالٿټظًَنْخص ًحٿڄ٬يحص 

 ًحٿظټْْٲ ًحٿظيٳجش
 اىحٍس ٗئًڅ حٿٌٷٌى ًحٿ٤خٷش   599097434 ڃٌَٓ ؿٌحٍّٖ  طـخٍُ

562 
َٗٻش حٍطْټخُح ٿالىًحص حٿٜلْش 

 ًحٿزٌٍٓالڅ
 ظْٺحألىًحص حٿٜلْش ڃن حٿزالٓ 2975354 2975353 ڃًَحڅ كْٔن ٓڀْڂ ٫يّڀش  طـخٍُ

 اىحٍس حٿڄڄظڀټخص ٫ڀَ أٓخّ ٫ٸي أً ن٨َْ ٍٓڂ 2407278 2407277 ًٳِ حڃْن حٿز٦ طـخٍُ َٗٻش ٳخٓض ٿْن 563

564 
َٗٻش حٿټظًَڅ حٿينيْٓش ٿڀظٌٍّيحص 

 ًحٿظ٬ييحص حٿټيَرخثْش 
 2961481 2961481 ڃ٬ن هڀْپ ٫َٳخص حرٌ حٿلڄٚ طـخٍُ

آالص ًأؿيِس ٻيَرخثْش ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 
 حهَ

 حٿظ٬ڀْڂ حٿؼخنٌُ حٿ٬خځ ڃخ ٷزپ حٿـخڃ٬ش 2972676 2972676 ٫زي حهلل كٔن كْٔن  هيڃخص ٻش حالًحثپ ٿڀظ٬ڀْڂ حٿظَرٌَُٗ 565

 ْٛخنش آالص ًڃ٬يحص أؿيِس حٿلخٌٓد 2974991 2974991 ٓڀْڂ ٓالڃش ٤٫خ حٿيٯخڃْن  هيڃخص َٗٻش ُحٍح ٿڀظټنٌٿٌؿْخ  566

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ   599242194 ٣خٍٵ ُٻِ حرٌ ٌّٓٲ ُٻِ طـخٍُ َٗٻش حًطٌ ًُڅ ٿظـخٍس حٿڄَٻزخص 567

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿألؿيِس حٿ٤زْش  2973650 2973650 ٫ڄخى حٿٴٸيخء  طـخٍُ َٗٻش حٿوڀْـْش ٿڀظـيِْحص حٿ٤زْش ًحٿ٬ڀڄْش 568

 هيڃخص َٗٻش ُڃن ٿويڃخص حٿ٠ْخٳش ًحٿظَٳْو 569
ىيٍ + ًٿْي كْٔنِ + حكڄي ٠ٌّ٫ش 

 حٿـخٹ
 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ   598561941
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570 
َٗٻش طَحنْ ڃْي ؿًَد ٿالىًّش ًحٿويڃخص 

 حٿ٤زْش 
 ٛنخ٫ش حألىًّش   599747231 ڃلڄٌى ٬ْٓي حكڄي كٌٔنش ٛنخ٫ِ

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڀڄًَ٘رخص 2981056 2981060 ٣خٍٵ ٫ڄَ ٫ٸخى طـخٍُ َٗٻش ٌّنْزخٽ ٻًٌٽ ٿظٌُّ٪ حٿڄزَىحص 571

 أن٤٘ش رغ حٿٌٜص حً حٿٌٍٜس حً حٿزْخنخص 2961925 2961923 ُّخى ٳئحى حٿٸٌٷخ هيڃخص پ ٿال٫الځَٗٻش ىحٍ حٿڄٔظٸز 572

573 
َٗٻش رخُحٍ ڃوڀٌٱ ٿالىًحص حٿټيَرخثْش 

 ًحٿنؼَّخص ًحٿييحّخ
 حألؿيِس حٿټيَرخثْش حٿڄنِٿْش 2965107 2965112 حٓخڃش ڃلڄي كڄْيحڅ ڃوڀٌٱ طـخٍُ

   599256799 نخّٲ هڀْپ ٓخٍُ ؿَحر٬ش خصهيڃ َٗٻش حالًحثپ ٿڀنَ٘ ًحٿ٤زخ٫ش 574
ًحٿزٌٍَُٗ ( ٫يح حٿڄظٔڀٔڀش)نَ٘ حٿټظذ 

 /ًحٿڄ٤ز٫ٌخص ٫يح حٿڄٌحى حإل٫النْش

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿَٻٌد حألهٍَ 2951366 599840021 هخٿي نخؿق نَٜ حهلل ٗيخد  طـخٍُ َٗٻش حٿڄٔظٸزپ حٿليّغ ٿڀظـخٍس حٿيًٿْش  575

576 
ٓظٸالٽ ٿالٓظؼڄخٍ ًحٿويڃخص َٗٻش حال

 .ځ.م.ځ
 2980337 2980337 ڃيٌْد حكڄي ح٬ٓي حال٬ٓي طـخٍُ

هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 
 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿَٻٌد حألهٍَ   2955513 كنخ هڀْپ كنخ ؿي٫ٌڅ طـخٍُ ځ .م.َٗٻش حٿؼَّخ ٿڀْٔخٍحص ځ 577

 طـخٍُ ٻش حٿنخرٌص ٿال٣خٍحصَٗ 578
٫زي حٿلڀْڂ ٫زي حٿـخرَ ٫زي حٿڄـْي 

 نخرٌص
 ٛن٪ أؿِحء حإل٣خٍحص ڃن ڃ٤خ١ 2407748 2405772

579 
َٗٻش ؿًَْٓخٿْڂ طخّڄِ ٿڀزغ حالًح٫ِ 

 ًحٿظڀٴٌِّنِ ًحٿٴ٠خثِ حٿوخٙ
 أؿيِس حٿزغ حإلًح٫ِ ًحٿظڀٴٌِّنِ 2961078 2961078 ٓڄ٬خڅ كنخ ٓڄ٬خڅ ٓنٌٍْس هيڃخص

 هيڃخص َٻش ػَْى ىحّڄن٘ن ٿڀظٜڄْڂ ًحٿ٤زخ٫شٗ 580
نخَٛ ؿٌٍؽ + ًٿْي ٛزلِ ٫خٿْش 

 ٷيٌؿِ
 حرظټخٍ ًطٜڄْڂ حإل٫النخص ڃن أؿپ حٿ٬ڄالء 2413901 2413903

 طلڀْپ ًطٜڄْڂ ًرَڃـش حٿن٨ڂ 2950148 2963642 ٬ْٓي ُّيحڅ+ ٳَحّ ُٯپ  هيڃخص َٗٻش حٿظڄض ٿڀلڀٌٽ حٿڄظټخڃڀش  581

   599544938 ڃوڀي ٫ٌحى+ ٓخڃق ڃٜڀق  طـخٍُ َْٗٻش حٻِٔ ٿڀټٌُڃظټ 582
حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڄٔظل٠َحص حٿظـڄْپ ًحٿ٤٬ٌٍ 

 ًڃٌحى حٿِّنش 

 2953837 2953837 هخٿي ٳخٍّ+ َٟٯخځ كـش  ڃٸخًالص َٗٻش حٿنزخٿِ ًحٿٴخٍّ ٿڀڄٸخًالص  583
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 هيڃخص ص َٗٻش ٓڀزخنٺ ٿويڃخص حالطٜخال 584
ڃييُ ٫َٳخص + ٫زي حٿ٬ِِّ ٫َٳخص 

 ٤٫خ كخؽ+ 
 هيڃخص اىحٍس أؿيِس حٿټڄزٌْطَ ًطْٰ٘ڀيخ 2986106 2954497

 أؿيِس ڃټظزْش أهٍَ 2404594 2406183 حُ حػنْن ڃن حٿَ٘ٻخء ڃـظڄ٬ْن  طـخٍُ َٗٻش حًٳْْ الني حٿظـخٍّش  585

 هيڃخص حٿوزَس حالٓظ٘خٍّش ٳِ حٿظـخٍس   598901965 ّڂ ني هيڃخص َٗٻش ٫ٌىس ٿڀويڃخص حٿظـخٍّش ًحالٓظ٘خٍّش  586

 حٿ٬خىّش/ هيڃخص حٿزنٌٹ حٿظـخٍّش 2958426 2958420 حكڄي ٫ڀِ حٿ٬ًَِٓ هيڃخص حٿزنٺ حٿ٬ٸخٍُ حٿڄَُٜ حٿ٬َرِ 587

588 
َٗٻش ٳَْٓض حًر٘ن الىحٍس حٿڄ٘خٍّ٪ 

 حٿينيْٓش 
 هيڃخص

ىخٿش + ّخَٓ ڃلڄٌى ٍٟخ ٫زخّ 
 ڃلڄي حٓڄخ٫ْپ ٫زخّ

 هيڃخص ىنيْٓش أهٍَ 2987760 2987750

 أؿيِس حٿزغ حإلًح٫ِ ًحٿظڀٴٌِّنِ 2423031 2423030 ٫ينخڅ ٫زي حٿَكڄن ٌّنْ ؿ٤ْخڅ طـخٍُ َٗٻش ٫ينخڅ حٿـ٤ْخڅ ًحًالىه حٿظـخٍّش 589

590 
َٗٻش ٓڄخّ ٿلٸٌٵ حٿڄڀټْش حٿٴټَّش 

 ًحٿ٬الڃخص حٿظـخٍّش 
 ڃخص حٿوزَس حالٓظ٘خٍّش ٳِ حٿظـخٍسهي   599209107 "كٔن كـخًُ" نخَٛ ڃلڄي ٫ڀِ هيڃخص
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 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2957850 2957850 رْظَ ٻڄْپ ٿزْذ نخَٛ هيڃخص َٗٻش حًٍُ ٿالٓظؼڄخٍ 591

 رؤٗټخٿيخ حألًٿْش ( حٿزالٓظْٺ)ٛن٪ حٿڀيحثن 2967911 2967911 ڃخىَ ڃلڄٌى كٔن ٫ٌٝ  ٛنخ٫ِ َٗٻش ڃٔخٍ ٿڀٜنخ٫ش ًحٿظٌّٔٶ 592

 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ 2965742 2965740 ٣خٍٵ ٓڄْق ٬ّٸٌد ڃ٬خ٬ّش  طـخٍُ ؿيِس حٿنٸخٿش َٗٻش حؿًِٿض ڃٌرخّپ ٿال 593

594 
حٿَ٘ٻش حٿيّنخڃْټْش ٿڀظٜنْ٪ ًحٿظٰڀْٲ 

 ًحٿويڃخص حٿڄ٤ز٬ْش
 طـڀْي حٿټظذ 2973576 2973453 حّڄن ًٿْي ڃٌَٓ ٛزْق ٛنخ٫ِ

 حٿڄټَٔحص حٿڄلڄٜش 2348244 2961020 ٬ْٓي ٣خىَؿڄخٽ حٿيّن  طـخٍُ َٗٻش حٿڄٔڀڄخنِ حهٌحڅ  ٿڀظٌُّ٪ 595

 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2951331 2956640 ٫ْخى ڃلڄي ٫ْخى ڃخٿټِ هيڃخص َٗٻش حٿڄټظذ حٿ٬َرِ ٿڀْٔخكش ًحٿٔٴَ 596

 طـخٍُ َٗٻش حٿْخٯِ ٿڀڄٴًَٗخص  597
ًًٻْڀو ) ٯخُُ ّخٯِ + ٍؿخء ّخٯِ 
 (أكڄي ّخٯِ 

 ـِثش ٿألػخع حٿڄنِٿِحٿزْ٪ رخٿظ 2972040 2972030

598 
َٗٻش ىٌحُڅ ٿڀلؾ ًحٿ٬ڄَ ًحٿْٔخكش 

 ًحٿٔٴَ
 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2976560 2976582 ٓخڃِ ٫ڀِ ٫زي حٿيخىُ كْٔن هيڃخص

 ٍحٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهَ   599898018 ٤٫خهلل ٫زي حٿلڄْي كڄيحڅ كڄخّپ طـخٍُ َٗٻش حٿڄخٿټِ ٿالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ 599

 ٛن٪ حٿڄًَ٘رخص حٿڄ٣َزش  2903121 2903121 ڃٌَٓ حكڄي ڃلڄٌى حرٌ ٿزن ٛنخ٫ِ َٗٻش حالطٸخڅ حٿٜنخ٫ْش حٿظـخٍّش  600

 هيڃخص حإلٷخڃش ٳِ حٿٴنخىٵ ًحٿڄٌطْالص 2406266 2406266 ٛخٿق ٳئحى ٷخٓڂ ٗلخىس هيڃخص َٗٻش حؿْخى ٳڀ٤ْٔن ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ  601

602 
ٌنخٽ ٿڀظـخٍس َٗٻش حرنخء ڃنخَٛس نخٗ

 ًحٿظٌّٔٶ
 2951367 2951367 ڃٌَٓ هڀْپ ٫ڄَْ ڃنخَٛس طـخٍُ

أن٤٘ش طـخٍّش أهٍَ ٯَْ ڃٜنٴش ٳِ ڃٌٟ٪ 
 آهَ

 ٗلن ًطٴَّٮ حٿز٠خث٪ ٫خڃش 2965134 2954788 ڃنظَٜ ڃلڄي ٫ٴْٲ حٿ٬خٍٟش هيڃخص َٗٻش ٻَڃپ حنظَ نخٌٗنخٽ ٿڀ٘لن حٿيًٿِ  603

 طـخٍُ َٗٻش حٍٝ ٻن٬خڅ ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ 604
ڃيْڄن ڃلڄٌى " +ڃلڄي ڃ٠َ   

 "ٗټْذ حٿظَىِ 
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄٌحى حٿزنخء  5850239 2964137

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش  2988065 2988060 ٫ينخڅ كٔن ٍحٯذ هڀٲ هيڃخص َٗٻش طٌْٿذ ٿالٓظؼڄخٍحص حٿڄخٿْش 605

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ 2950122 2966566 ٬ٓخىس٬ّٸٌد كنخ ٫َْٔ  هيڃخص َٗٻش حٻٔزَّ رْظِح  606

 هيڃخص َٗٻش حالكٔخڅ ٿڀلؾ ًحٿ٬ڄَس  607
ٻٴخف + حكڄي كْٔن حٿ٬زي ىًٍّٖ 

 ڃ٤ٜٴَ ڃ٤٬خڅ
 أن٤٘ش ًٻآالص حٿٔٴَ ًحٿْٔخكش 2963694 2963694

 ڀش ٿڀڄالرْ حٿـخىِسحٿزْ٪ رخٿـڄ   598080048 كٔخځ ٳظلِ ڃلڄي حرٌ رټَ طـخٍُ َٗٻش رْزِ ٻَْ ٿالٿزٔش ًطـيِْحص حال٣ٴخٽ  608

609 
َٗٻش ىُحّن ىخًّ ٿڀظـخٍس حٿ٬خڃش 

 ًحٿظ٬ييحص
 َٗحء ًرْ٪ حٿ٬ٸخٍحص ًحألٍحِٟ 2403445 2404443 ٓٴْخڅ ٌّنْ ڃلڄي حٿٸٌحٓڄش طـخٍُ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀيىخنخص ًحٿ٤الء   2410575 2410575 الڃِ ح٬ٓي ٓڀْڄخڅ ٫ْٔخًُ  طـخٍُ َٗٻش ؿنَحٽ ٻالٍ ٿڀيىخنخص  610

 طؤؿَْ ْٓخٍحص نٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶ 2959064 2959064 حكڄي ڃلڄي كڄِس ڃوخٍُس هيڃخص َٗٻش ڃخُ ٻخٍ ٿظؤؿَْ حٿْٔخٍحص حٿْٔخكْش  611

612 
َٗٻش رِ ٓپ ٿالطٜخالص ًحٿظټنٌٿٌؿْخ 

 حٿڄظ٤ٌٍس 
 أن٤٘ش حطٜآالص أهٍَ 2964167 2981108 ٬ْٓي ٿزْذ ٬ْٓي رَحنِٔ طـخٍُ

 2973335 2973335 كٔن ڃٔڀڂ كٔن حرٌ ٫ٌحى هيڃخص حٿڄنخٍس  َٗٻش ڃټظذ طټِٔ حٿٔالځ 613
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ
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 حألؿيِس حٿټيَرخثْش حٿڄنِٿْش 2901733 2901732 ڃيني ڃلڄٌى حرٌ ٫ْن طـخٍُ َٗٻش حالڃٌحؽ حٿالٓڀټْش ٿالٿټظًَنْخص  614

 حألىًحص حٿٜلْش ڃن حٿزالٓظْٺ 2977486 2402908 رالٽ ڃلڄي ڃ٤ٜٴَ ىّذ  طـخٍُ ص حٿٜلْش َٗٻش حٿوزَحء ٿڀظـخٍس ًحالىًح 615

 نَ٘ حأل٣خٿْ ًحٿوَحث٢ 2974241 2974233 ؿڄخٽ حٿيّن ؿڄْپ ڃلڄي هڀْپ هيڃخص َٗٻش ح٣ڀْ ٿظټنٌٿٌؿْخ حٿوَحث٢ حٿظـخٍّش  616

 ڃنظـخص حٿټٔخٍحص   599720508 ڃلڄي نٌف ڃلڄي ٫ٌحى  ڃٸخًالص َٗٻش ٻٔخٍحص حٿڄـي  617

   54471672 ٳْٜپ ٛخٿق ڃلڄٌى ٍڃٌنِ طـخٍُ َٗٻش ٍحڃټٌ ٿالٓظؼڄخٍ  618
حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حٿڄڄظڀټخص ٿلٔخد ٤ًٓخء ڃخٿْْن 

 أهٍَ

 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ 2960585 2965085 ٬ْٓي ٳخِّ ٷخٓڂ ٗيّي طـخٍُ َٗٻش حٻٔخطْپ ٳڀ٤ْٔن ٿالطٜخالص  619

 حرظټخٍ ًطٜڄْڂ حإل٫النخص ڃن أؿپ حٿ٬ڄالء 2963851 2963851 ن٠خٽ ٬ْٓي حرَحىْڂ ٻ٬ټزخڅ هيڃخص ٿڀي٫خّش ًحال٫الڅ َٗٻش حٿنخُ  620

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2420250 2420250 حڃـي ڃلڄي ٗلخىس حرٌ ٬ٗزخڅ  طـخٍُ حٿَ٘ٻش حالٓظيالٻْش ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ  621

 َٗحء ًرْ٪ حٿ٬ٸخٍحص ًحألٍحِٟ   2953283 ڃ٤ٜٴَ ڃلڄي كْٔن حُڃٸنخ  ڃٸخًالص ٸخٍحص ًحٿڄٸخًالص حٿ٬خڃشحٿَ٘ٻش حالٷڀْڄْش ٿڀ٬ 622

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2903730 2903730/2956093 ڃلڄٌى ٳيي ٬ْٓي ْٓٲ طـخٍُ َٗٻش حٿ٬ڄْي ٿڀظٌّٔٶ ًحالٓظَْحى 623

 2964402 2964402 ٓخڃِ حكڄي ڃٌَٓ حرٌ ٯٌّڀش ُطـخٍ َٗٻش ْٓٴظِ ٿٌٹ ٿالرٌحد حٿٴٌالًّش  624
ٛن٪ حألرٌحد ًحٿ٘زخرْٺ ًأؿِحإىخ حٿڄ٬ينْش ڃن 

 حٿليّي ًحٿٜڀذ

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڀيىخنخص ًحٿ٤الء   2956854 2956854 ًحثپ ٳظلِ ٫ڀِ ٫زخّ طـخٍُ َٗٻش ڃٜخن٪ حٿيىخنخص حٿ٣ٌنْش  625

 ڃـٌىَحص ڃٸڀيس ًحٻٌٔٔحٍحص 2955682 2955682 خځ ٷخٓڂ ٓڀْڄخڅ كٔ طـخٍُ َٗٻش ىٌٿِ الني ٿالٓظَْحى ًحٿظٌّٔٶ 626

 طن٨ْڂ حٿنٌحىُ حٿَّخْٟش 2977372 2977371 ٿئُ ؿڄخٽ ٿ٬ٔخ هيڃخص َٗٻش ٌٓٿٌ ؿْڂ حٿَّخْٟش 627

 حٿزْ٪ رخٿظـِثش ٿڄنظـخص حٿڄوخرِ 2963637 2971535 ٫زي حهلل ٌّٓٲ ىحًى ىحٍ هڀْپ طـخٍُ َٗٻش ڃوخرِ ىحٍنخ  628

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ 2406337 2406236 ٳخٍّ ح٬ٓي ٳخٍّ كٌٔنش طـخٍُ ش ح٬ٓي كٌٔنش ٿظـخٍس حٿْٔخٍحصَٗٻ 629

 طؤؿَْ ْٓخٍحص نٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶ 2904091 2957920 هخٿي ٫َْٔ ىخٗڂ كظٌ هيڃخص َٗٻش حٿڄنخٍس ٿظؤؿَْ حٿْٔخٍحص حٿْٔخكْش  630

 هيڃخص حإلٷخڃش ٳِ حٿٴنخىٵ ًحٿڄٌطْالص 2426692 2423256 رالٽ ىح٫ْ  ٬ْٓي ٫ٌحى هيڃخص ٿٴنيٷْش ًحالٓظؼڄخٍَُٗٻش حٿنـڄش ٿالؿنلش ح 631

 (٫يح حٿڄزخنِ ) أن٤٘ش حٿظٜڄْڂ  2950196 2950196 كنخ نَُٜ كنخ ٯ٤خّ  طـخٍُ َٗٻش حُ ىُ حّ ٿڀظ٤ْ٘زخص حٿيحهڀْش 632

   598177553 ٫زي حهلل ڃلڄي ٫زي حهلل ٛخٿق  ڃٸخًالص َٗٻش ط٬ڄَْ ٿالن٘خء ًحٿظ٤ٌَّ حٿ٬ٸخٍُ 633
حألن٤٘ش حٿڄ٬ڄخٍّش ًحٿڄينْش ًحٿينيٓش 

 حٿظوْٜٜش

 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ 2423091 2423096 "رٌْٔٔ" ڃ٬ن ڃلڄي ٣خٿذ هيڃخص َٗٻش ًًُڅ طټنٌٿٌؿِْ  634

 َٗحء ًرْ٪ حٿ٬ٸخٍحص ًحألٍحِٟ   599654444 ًؿْو ٫ڀِ ڃلڄي ٬ْٗذ هيڃخص ځ.م. َٗٻش ح٣ڀْ حٿ٬ٸخٍّش ځ 635

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿَٻٌد حألهٍَ 2900623 2900623 ُّخى نخ٧ڂ ٫زي حٿيخىُ ٯزن طـخٍُ َٗٻش ُّخى ٯزن ٿظـخٍس حٿْٔخٍحص 636

 ٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶطؤؿَْ ْٓخٍحص ن 2420505 2420505 ٳخىُ ٳيڄِ ٛيٷِ حرٌ ٫ڀِ طـخٍُ َٗٻش حٿڄوڄخِٓ ٿظـخٍس ًطؤؿَْ حٿْٔخٍحص 637

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿأله٘خد 2404650 2404650 ڃلڄي ڃلڄٌى ڃلڄي نٴپ طـخٍُ َٗٻش حٿ٬ڄَُ ٿالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ 638

 2904286 2901814 ڃلڄٌى ًٍحى ٌّٓٲ ٛزق هيڃخص َٗٻش طيڃَ ٿڀڄٜخ٫ي حٿټيَرخثْش  639
ًٍحٳ٪ ًحص ح٩ًٍ ًٻَّنخص ًًٍحٳ٪ ڃظلَٻش ٫ڀَ 

 ؿٌٍٔٻخرالص ڃ٬ڀٸش ٫ًڀَ 
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640 
َٗٻش ڃْيّخ حٿليّؼش ٿڀويڃخص ًحالٓظ٘خٍحص 

 حال٫الڃْش 
 انظخؽ حٿزَحڃؾ حإلًح٫ْش 2950115 2950114 ن٠خٽ ڃلڄي ٫زي حٿڄـْي كٔن  هيڃخص

   2989222 ٫الء ٓخڃِ ڃخُڅ ٫ٴٌٍُ هيڃخص َٗٻش ڃټظذ طټِٔ ًٓٴَّخص حٿَحٳيّن  641
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿظخٻِٔحٿڄ٘ظَٻش ً

 طؤؿَْ ْٓخٍحص نٸپ حٿَٻخد ريًڅ ٓخثٶ   599875130 ٻڄخٽ كٔنِ ٫ڀِ حٿ٘خٳ٬ِ  هيڃخص َٗٻش حٿ٘خٳ٬ِ ٿظؤؿَْ حٿْٔخٍحص  642

 2964445 2964446 ڃلڄي ًٿْي ڃلڄي ٛزْق هيڃخص َٗٻش رخٽ ّڀٌ رْـِ ٿڀي٫خّش ًحٿنَ٘ 643
٣زخ٫ش حٿ٤ٌحر٪ ًىٳخطَ حٿْ٘ټخص ًحٿٴٌحطَْ 

 ٫خّش  ًحٿٌٍٜ ًٯَْ ًٿٺ ًحٿټخٍطخص ًڃٌحى حٿي

 هيڃخص ٍُح٫ْش ًكٌْحنْش أهٍَ 2900256 2900256 حّڄن ٫خىٽ ؿڄْپ ىنٲ طـخٍُ َٗٻش حٿينٲ ٿالٓظَْحى ًحٿڄٸخًالص حٿ٬خڃش  644

 ٛنخ٫ش حألػخع حٿڄنِٿِ حٿو٘زِ 2954813 2954093 ٍڃُِ ؿڄْپ ٫خّٖ كڀٌس ٛنخ٫ِ َٗٻش نٌْ ٳخٌْٗڅ ٿٜنخ٫ش ًطـخٍس حالػخع 645

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ألؿِحء حٿڄَٻزخص 2902367 2902367 ڃ٤ٜٴَ ڃلڄي حرٌ كٔن طـخٍُ َٻش حٿ٬خٿڄْش ٿٸ٤٪ حٿْٔخٍحص ًحٿْٜخنش حٿ٘ 646

 أن٤٘ش حإلطٜخٽ حٿيخطٴِ حٿالٓڀټِ   2945000 ٯٔخڅ ى٘خځ حكڄي ٫نزظخًُ هيڃخص َٗٻش ٍّظٖ ٿويڃخص حالطٜخالص 647

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِثش ٿْٔخٍحص حٿَٻٌد حألهٍَ 2429748 2424772 ٫زي حٿ٨٬ْڂ ٫زيحٿـخرَ حٿنخرٌص  طـخٍُ ٍحصَٗٻش ٗنٰيخُ ڃٌطٌٍُ  ٿظـخٍس حٿْٔخ 648

 (حٓيڂ ،ٓنيحص)حإلٓظؼڄخٍ ٳِ حألًٍحٵ حٿڄخٿْش  2973804 2974971 ڃلڄي ٫زيحهلل ڃ٤ٜٴَ  طـخٍُ َٗٻش ٛنيًٵ حالٓظؼڄخٍ حٿٴڀ٤ْٔنِ 649

 هيڃخص حٿڄ٤خ٫ڂ   598901313 ْڂ حرَحىْڂ ٓڀْڂ ٓټخٻْنِٓڀ هيڃخص َٗٻش رَحّڂ ٿالٓظؼڄخٍ 650

 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڄنظـخص ٯٌحثْش حهٍَ 2952033 2957653 ٳَف ىحًى ٳَف ََٛٛ طـخٍُ َٗٻش ََٛٛ ٿڀظـخٍس ًحالٓظؼڄخٍ  651

 طـخٍُ َٗٻش حٿڄخؿي ٿالٓظؼڄخٍ 652
ٛزَُ ٫زي حٿـٌحى " ڃلڄي ڃخؿي

 "حٿِٯَْ
 خٿظـِثشرْ٪ ًٷٌى حٿْٔخٍحص ر   2988985

   2422911 ن٠خٽ ڃلڄي ٫ڄَ حرٌ ٍرْ٪ هيڃخص َٗٻش ڃټظذ طټِٔ حٿٌٍىس حٿلڄَحء 653
هيڃخص نٸپ حٿَٻخد رْٔخٍحص حٿٜخٿٌڅ حألؿَس 

 حٿڄ٘ظَٻش ًحٿظخٻِٔ

654 
حٿَ٘ٻش حالڃخٍحطْش حٿٴڀ٤ْٔنْش ٿظـخٍس 

 حٿْٔخٍحص
 ش ٿْٔخٍحص حٿَٻٌد حألهٍَحٿزْ٪ رخٿـڄڀش ًحٿظـِث 2983980 2954734 ٓيْپ كْٔن حرَحىْڂ ٫خري طـخٍُ

655 
َٗٻش ُى حني حّ ٿظـخٍس حٿڄالرْ 

 ًحالٓظَْحى ًحٿظٜيَّ
 حٿزْ٪ رخٿـڄڀش ٿڀڄالرْ حٿـخىِس 2974782 2974782 ڃلڄي ٯخٿذ ڃ٤ٜٴَ ٣خىَ  طـخٍُ

 ٛنخ٫ِ َٗٻش طَٻٖ الني ٿالػخع 656
ٍؿخثِ ٛالف ٫زي حٿَكڄن حرٌ 

 ٛزْق
 ٛنخ٫ش حألػخع حٿڄنِٿِ حٿو٘زِ   599288039

 هيڃخص حٿظيٳجش ًحٿظزَّي 2957481 2957481 ىحًى حٿْخّ ىحًى ٍنظِْٔ هيڃخص َٗٻش حٿلْخس ٿينيٓش حٿظټْْٲ 657
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 (7)ممحق 

 

 (مرتبة ىجائيًا ) قائمة محكمي االستبانات 

 

الكاليات / بكسطف ككليدج  -تيحضر لمدكتكراة في العلقات الدكلية  –اآلنسة نجكل الصفدم  .4
 .المتحدة األمريكية

 نابمس –جامعة النجاح الكطنية / االقتصاد االسلمي  –الدكتكر أيمف الدٌباغ  .6

 جامعة القدس/ كمية القرآف  –الدكتكر حاتـ جلؿ التميمي  .3

 جامعة القدس/ كمية الدعكة كأصكؿ الديف  –الدكتكر حساـ الديف عفانة  .4

 جامعة القدس/ دائرة الرياضيات  –الدكتكر خالد صلح  .5
 جامعة الخميؿ/ كمية االدارة كاالقتصاد  –بك كرش الدكتكر شريؼ أ .6
 نابمس –جامعة النجاح الكطنية / كمية القانكف  –الدكتكر عمي السرطاكم  .7
 جامعة القدس/ كمية القرآف  –الدكتكر محمد عٌساؼ  .8
 راـ اهلل/ مدير مركز نكف  –الشيخ بٌساـ جٌرار  .9
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 رسالة تعريفية(: :)ممحق
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 (9) ممحق
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 جعقائمة المرا

 

 القرآن الكريم 

 

روح المعاني في ، (ق 1270ت )اآللكسي، أبك الفضؿ شياب الديف السيد محمكد البغدادم   .1
 23، ج 1987، دار الفكر، بيركت، تفسير القرآن والسبع المثاني

دار عالـ الكتب لمنشر : الرياض، 1، طبنوك تجارية بدون رباإبراىيـ، محمد عبد اهلل،   .2
 ػ 1407/1987كالتكزيع، 

،  دار 1عادؿ أحمد الرفاعي، ط : ، تحقيؽُأسد الغابةابف األثير، أبك الحسف عمي بف محمد،   .3
 7، 2ـ، ج  1996 -ىػ  1417لبناف،  –إحياء التراث العربي، بيركت 

، اإلقتصاد اإلسالمي بين البحث والنظرية والتطبيق: الدليل الشامل إلىاألشكح، زينب صالح،   .4
 1425/2004لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دار غريب: القاىرة

،المجمس اإلقتصادم الفمسطيني االقتصاد الفمسطيني في المرحمة اإلنتقاليةمحمد،  ،ةشتيإ  .5
 .ـ2003، 2لمتنمية كاإلعمار بكدار، ط

إرشيد، محمكد عبد الكريـ أحمد، الشامؿ في معاملت كعمميات المصارؼ اإلسلمية، دار   .6
 ـ 2001النفائس، األردف، 

التحكؿ مف دكلة التكافؿ االجتماعي إلى المجتمع المنقسـ  ) اقتصاد ُيغدق فقراً أفييمد، ىكرست،   .7
 .ـ 2007عالـ المعرفة، يناير : الككيتعدناف عباس عمي، ترجمو ، ( عمى نفسو

، المكتب إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباني، محمد ناصر الديف،   .8
 .ـ 1979 -ىػ  1399، 1دمشؽ، ط  – اإلسلمي، بيركت

، المكتب 1األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح سنف أبي داككد باختصار السند، ط   .9
 .1409/1989اإلسلمي، بيركت، 
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 1، ج 1377/1958مطبعة خمؼ، : ، القاىرةظير اإلسالمأميف، أحمد،   .10

ييب ]، يصحيح البخار ،(ىػ256ت)عبد اهلل محمد بف اسماعيؿك أب البخارم،  .11 اعتنى بو أبك صي
 ت.دبيت األفكار الدكلية لمنشر، : األردف، [الكرمي

أبي ىاجر محمد السعيد :تحقيؽ]، 1ط ،ُشعب االيمانبكر أحمد بف الحسيف،  كالبييقي،اإلماـ أب  .12
 1، ج1410/1990دار الكتب العممية،: بيركت،[بف بسيكني زغمكؿ

: حكـ عمى أحاديثو كآثاره كعٌمؽ عميو]، مذيسنن التر الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى،   .13
، مكتبة 1أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، ط : محمد ناصر الديف األلباني، كاعتنى بو

 .ق 1417المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، 

معيد . الطبعة األكلى الدليل القانوني لمبيئة التجارية في فمسطين،(: 2010)جامعة بيرزيت   .14
 يرزيت، فمسطيفالحقكؽ ب

يكنيك /حزيراف دار العمـ لمملييف،: بيركت، 8، طالرائد معجم لغوي عصري مسعكد، ،جبراف  .15
 .ـ2001

محمد عبد الرحمف : تحقيؽ]، التعريفات، ( 816ت ) الجرجاني، عمي بف محمد الشريؼ   .16
 .1428/2007دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، : بيركت، 2، ط [المرعشمي

، دار العمـ قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقييةف جٌزم، محمد بف أحمد، اب  .17
 .ـ 1968لمملييف، بيركت، 

ضبط نصو كخٌرج ]، أحكام الجّصاص، (ق 370ت ) الجٌصاص، أبك بكر بف عمي الرازم   .18
، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، [عبد السلـ محمد عمي شاىيف: آياتو

 3ت، ج .بيركت، د

مراجع ،المصارف واألعمال المصرفية في الشريعة اإلسالمية والقانونالجٌماؿ، غريب،   .19
 1392/1972مؤسسة الرسالة كدار الشركؽ، : الدراسات المقارنة لألنشطة اإلقتصادية، القاىرة

كأبك عمر  أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف :حقيؽت] ،إعالم الموقعين ابف القيـ، الجكزية،  .20
 4، 6، ج ىػ 1423رجب   ،دار ابف الجكزم: السعكدية، 1ط ، [أحمد عبد اهلل أحمد
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، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني،   .21
 .1ـ، ج 1999دار الفكر، : ، بيركت[طبعة جديدة منقحة]

، مع تضمينات المستدرك عمى الصحيحيند اهلل، الحاكـ النيسابكرم، أبي عبد اهلل محمد بف عب  .22
اإلماـ الذىبي في التخميص كالميزاف، كالعراقي في أماليو، كالمناكم في فيض القدير كغيرىـ مف 

المكتبة العصرية،  :، صيدا، بيركت[حمدم الدمرداش محمد:تحقيؽ]،1ط العمماء األجلء، 
 3، ج 1420/2000

دار أسامة لمنشر : عٌماف، 1ط ،المدن والقرى الفمسطينيةموسوعة أبك حجر، آمنة إبراىيـ،   .23
 .1، ج ـ2003كالتكزيع، 

دار اليازكرم : عٌماف، 2006، الطبعة العربية المدخل إلى عمم النفس العامأبك حكيج، مركاف،   .24
 .لمنشر كالتكزيع

عمي أحمد : ، تحقيؽاإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر العسقلني، أحمد بف عمي،   .25
 4، 2ـ، ج  1992 -ىػ  1412لبناف،  –بجاكم، دار الجيؿ، بيركت ال

، سمسمة المعاجـ كاألدلة 3، ط معجم المصطمحات االقتصادية في لغة الفقياءحٌماد، نزيو،   .26
 1415/1995الدار العالمية لمكتاب اإلسلمي، : ، الرياض(5)كالكشافات 

 ،3، ط تفق والشريعة اإلسالميةي تطوير األعمال المصرفية بماحمكد، سامي حسف أحمد،   .27
  .1411/1991مكتبة دار التراث،  : القاىرة

رحمة ناصر خسرك إلى لبناف كفمسطيف كمصر كالجزيرة العربية  –سفر نامو خسرك، ناصر،   .28
دار الكتاب الجديد، : بيركت،  2يحيى الخٌشاب، ط : ، ترجمة-في القرف الخامس اليجرم

 .ـ 1970

 .1410/1990سمسمة كتاب الحرية،  ،1، ط ك اإلسالميةالبنو ، ـالخضيرم،   .29

دار المعرفة لمطباعة كالنشر، : ، بيركتالسياسة المالية في اإلسالمالخطيب، عبد الكريـ،   .30
 ت.د

 .1410/1990، دار الجيؿ، 1، ط االقتصاد اإلسالميخفاجي، محمد عبد المنعـ،   .31
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محمد . د: ضبط كشرح كتقديـ]،نمقدمة ابن خمدوابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد،   .32
 1425/2004دار الكتاب العربي، : ، بيركت[االسكندراني

دار : بيركت، سنن أبي داود، (ىػ 275ت )أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني األزدم   .33
 .1408/1988الجيؿ، 

 دار: ، بيركت1، ط مختار الصحاح، (ق666ت)الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر  .34
 1979الكتاب العربي،

دار الفكر، : دمشؽ، 4بحكث كفتاكل كحمكؿ، ط : المعامالت المالية المعاصرةالزحيمي، كىبو،   .35
1428/2007. 

  7، 3، ج  2002دار العمـ لمملييف، أيار : ، بيركت15، ط األعالمالزركمي، خير الديف،   .36

محمد : دراسة كتحقيؽ]، الكبرىالطبقات ابف سعد، محمد بف سعد بف منيع الياشمي البصرم،   .37
 3، ج 1410/1990دار الكتب العممية، : ، بيركت1، ط [عبد القادر عطا

مكتبة النيضة : راشد البراكم، القاىرة: ، ترجمةالمذاىب اإلقتصادية الكبرىسكؿ، جكرج،   .38
 .ـ 1957المصرية، 

، 2ؽ المصمرم،  ط ، ترجمة رفيمستقبل عمم اإلقتصاد من منظور إسالميشابرا، محمد عمر،   .39
 .1426/2005دار الفكر، : دمشؽ

 .ـ 1981، دار النيضة العربية، 9، ط مقدمة في النقود والبنوكشافعي، محمد زكي،   .40

 .1401/1981دار الجيؿ، : ـ .، دالمعجم االقتصادي اإلسالميالشرباصي، أحمد،   .41

مكتبة النيضة المصرية،  :، القاىرةالسياسة واالقتصاد في التفكير اإلسالميشمبي، أحمد،   .42
1964. 

دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور االقتصادي : المصارف اإلسالميةشيخكف، محمد،   .43
 .ـ 2002دار كائؿ لمطباعة كالنشر، : ، عٌماف1، ط والسياسي

دار العمـ لمملييف، : ، بيركت1، ط النظم اإلسالمية نشأتيا وتطورىاالصالح، صبحي،   .44
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1385/1965. 

: ، الرياض2، ط -النظم اإلسالمية–دراسات في الحضارة اإلسالمية صبرة، ع، الحناكم، ـ،   .45
 .1427/2006ناشركف، –مكتبة الرشد 

مركز التكثيؽ : نابمس، البنوك اإلسالمية أصوليا اإلدارية والمحاسبيةـ،  ف، جبر، ،صبرم   .46
 .ـ 1986جامعة النجاح الكطنية،  /كاألبحاث

 .1402/1982دار التعارؼ لممطبكعات، :  ، بيركت16، ط اقتصادناباقر،  الصدر، محمد  .47

أطركحة لمتعكيض عف الربا، كدراسة لكافة  :البنك الالربوي في اإلسالمالصدر، محمد باقر،   .48
كء الفقو اإلسلمي، ط   .ـ1973دار الكتاب المبناني، : بيركت، 2أكجو نشاطات البنكؾ في ضى

مؤسسة التاريخ : بيركت، 1، طوسوعة العربية الميسرة والموسعةالمصمكاتي،م، كآخركف،   .49
 ،7، 1ؽ  ،1422/2001العربي، 

دار الكتب : بيركت، 1، ط (تاريخ الطبري)تاريخ األمم والمموك الطبرم، محمد بف جرير،   .50
 (االنترنت) 2، ج  ىػ 1407العممية، 

لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دار الفكر : عٌماف، 4، طمدخل إلى عمم النفسعدس،ع،تكؽ،ـ،   .51
1417/1997. 

المعامالت ( 2)النظام اإلقتصادي -محاضرات في النظم اإلسالميةالعربي، محمد عبد اهلل،   .52
  1382/1965مطبعة يكسؼ، : القاىرة ،-المصرفية المعاصرة ورأي اإلسالم فييا 

: عٌماف، الم ومميزاتومبادىء النظام اإلقتصادي في اإلسعبد الفتاح، "محمد رامز"العيزيزم،   .53
يينة لمنشر كالتكزيع،    .1424/2003جي

 .ـ1966، 3، دار القمـ، ط حقائق االسالم وأباطيل خصوموالعقاد، عباس محمكد،   .54

دراسة فقيية قضائية مقارنة في األحكام –الوسيط في الشركات التجارية العكيمي، عزيز،   .55
 .1429/2008شر كالتكزيع، دار الثقافة لمن: عٌماف، 1، ط -العامة والخاصة

، التنظيمات اإلجتماعية واإلقتصادية في البصرة في القرن األول اليجريالعمي، صالح أحمد،   .56
 .ـ 1969دار الطميعة لمطباعة كالنشر، : ، بيركت2ط 
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كبذيمو المغني عف حمؿ  إحياء عموم الدين، (ق 505ت ) بف محمد دحامد محم كأب الغزالي،  .57
ار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار لإلماـ زيف الديف أبي الفضؿ عبد األسفار في األسف

،   1423/2002دار الكتب العممية، : بيركت، 1، ط (ىػ806ت )الرحيـ بف الحسيف العراقي
 4ج 

: يؽ، تحقيؽ كتعمالمستصطفى في عمم األصولالغزالي، أبك حامد محمد بف محمد بف محمد،   .58
 1، ج 1417/1997مؤسسة الرسالة، : بيركت ،1محمد سميماف األشقر، ط 

، تحقيؽ عبد السلـ محمد معجم مقاييس المغة،(ىػ395ت)الحسف أحمد بكابف فارس، أ  .59
 6، 1، ج 1399/1979ىاركف، دار الفكر لمطباعة كالنشر، 

التقرير (:2009تموز)دائرة األبحاث والسياسات النقدية . فمسطيف، سمطة النقد الفمسطينية  .60
 .سمطة النقد الفمسطينية، راـ اهلل.2008الرابع عشرالسنوي 

، دليؿ االستثمار في فمسطيف عاـ -ماس-فمسطيف، معيد أبحاث السياسات االقتصادية  .61
 .، بيت لحـ2008أيار  23-21ـ في مؤتمر فمسطيف للستثمار مف 2008

 2009المراقب اإلقتصادي واإلجتماعي، أيمول فمسطيف، معيد ماس،   .62

 .2010-2009دليل خدمات األعضاء البيرة، -رفة تجارة كصناعة محافظة راـ اهللغفمسطيف،  .63

، (5)مف سمسمة اإلقتصاد اإلسلمي  المذىب اإلقتصادي في اإلسالمالفنجرم، محمد شكقي،   .64
 .1401/1981، شركة مكتبات عكاظ لمنشر كالتكزيع: جٌدة ، الرياض،1ط

دار صفاء لمنشر كالتكزيع، : عٌماف ،1، طمبادىء عمم النفس كآخركف، القاسـ،ج،  .65
1421/2001. 

الُمغني ويميو ، (ق620ت )ابف قدامة المقدسي، مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد   .66
، (ق 682ت )لشمس الديف عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الشرح الكبير 

د كاألستاذ سيد إبراىيـ صادؽ، دار السيد محمد السي. محمد شرؼ الديف خٌطاب ك د. د: تحقيؽ
  2004/ 1425مصر،  –الحديث، القاىرة 

 :بيركت ،الحل اإلسالمي فريضة وضرورة( 2)حتمية الحل اإلسالمي القرضاكم، يكسؼ،  .67
 .1394/1974مؤسسة الرسالة، 
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، (تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم،   .68
 15ـ، ج 2004/ق 1424، دار الكتاب العربي، بيركت، [عبد الرزاؽ الميدم: تحقيؽ]

 .ـ 1976قريصة، ص، كآخركف، مقدمة في عمـ االقتصاد، دار الجامعات المصرية،   .69

 1، ج 1417/1996دار الشركؽ، : ، القاىرة25، ط في ظالل القرآنقطب، سيد،   .70

دار الجامعات : ، االسكندريةالنظام اإلسالمي النقود والمصارف فيالكفراكم، عكؼ محمكد،   .71
 ت.المصرية، د

مكتبة لبناف : بيركت، 1، طمعجم أسماء المدن والقرى الفمسطينيةلكباني، حسيف عمي،   .72
 .ـ 2006ناشركف، 

 196-ماركس، كارؿ، رأس الماؿ، ترجمة راشد البراكم، دار اليدل لمطباعة كالنشر، ؟  .73

 .ـ1990/ق 1410، ستابرس لمطباعة كالنشر، 1تصاد العاـ، ط محمد، يكسؼ كماؿ، فقو االق  .74

بيت : ، الرياض، السعكديةصحيح مسمم ،(ىػ261ت)الحسيف مسمـ بف الحجاج  كأب مسمـ،  .75
 .1419/1998األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع، 

٣ز٬ش ؿيّيس ]، ١3 ، لسان العرب، (ىػ 711ت )ابف منظكر، محمد بيف عبيد اهلل بف محمد   .76

دار إحياء التراث كمؤسسة التاريخ : ،بيركت[الحركؼ األكلى لمجذكر المغكيةَطزش كٔذ ڃ
 ،15، 7، ج 1419/1999العربي، 

الجزءاف األكؿ  ،المعجم الوسيط( معدكف) ـ، الٌنجار، ح، عبد القادر، أ، الزٌيات، إ، مصطفى،  .77
 .ت.، د2ط كالثاني،

 ت .داصـ الحداد،  دار الفكر، محمد ع: ، تعريبالرباالمكدكدم، أبك األعمى،   .78

محمد فؤاد : تحقيؽ كتخريج كتعميؽ]، ، سنن الترمذي(الكتب الستة وشروحيا)موسوعة السّنة   .79
 .ق 1413، دار سحنكف، تكنس، 2، ط [عبد الباقي
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 فيرس اآليات القرآنية

 مرتبة حسب ورودىا في المصحف

 اآلية القرآنية رقم اآلية السورة
رقم 
 الصفحة

 279-275 البقرة

 ا يىقيكـي الًَّذم بىا الى يىقيكميكفى ًإالَّ كىمى الًَّذيفى يىٍأكيميكفى الرِّ
بَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمفى اٍلمىسِّ ذىًلؾى ًبأىنَّ  ـٍ قىاليكٍا ًإنَّمىا اٍلبىٍيعي ًمٍثؿي يىتىخى يي

بًِّو  اءهي مىٍكًعظىةه مِّف رَّ بىا فىمىف جى ـى الرِّ رَّ ؿَّ الٌموي اٍلبىٍيعى كىحى بىا كىأىحى الرِّ
ادى فىأيٍكلىػًئؾى  مىٍف عى مىؼى كىأىٍمريهي ًإلىى الٌمًو كى فىانتىيىىى فىمىوي مىا سى

اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى ابي النَّاًر ىي ييٍرًبي  أىٍصحى بىا كى ؽي الٌموي اٍلرِّ يىٍمحى
دىقىاًت كىالٌموي الى ييًحبُّ كيؿَّ كىفَّارو أىًثيـو  نيكٍا الصَّ ًإفَّ الًَّذيفى آمى

ـٍ  ـٍ أىٍجريىي اًت كىأىقىاميكٍا الصَّلىةى كىآتىكيٍا الزَّكىاةى لىيي اًلحى ًمميكٍا الصَّ كىعى
ـٍ كىالى ىيـٍ  مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًِّي نيكفى  ًعندى رى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى  يىٍحزى

ٍؤًمًنيفى  بىا ًإف كينتـي مُّ ا بىًقيى ًمفى الرِّ كٍا مى ذىري نيكٍا اتَّقيكٍا الٌموى كى  آمى
ـٍ  ف تيٍبتيـٍ فىمىكي ٍربو مِّفى الٌمًو كىرىسيكًلًو كىاً  ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكٍا ًبحى فىًإف لَّ

ـٍ الى تىٍظًمميكفى  ؤيكسي أىٍمكىاًلكي  كىالى تيٍظمىميكفى ري

30 

 102 آل عمران
 ؽَّ تيقىاًتًو كىالى تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىنتـي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا اتَّقيكٍا الٌموى حى

 مٍُّسًمميكفى 
 ط

 النساء

1 
 مىؽى مىقىكيـ مِّف نٍَّفسو كىاًحدىةو كىخى ـي الًَّذم خى بَّكي يا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكٍا رى
ًنسىاء كىاتَّقيكٍا الٌموى الًَّذم ًمنٍ  االن كىًثيران كى بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى يىا زى

ًقيبان  ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ الٌموى كىافى عى ا  تىسىاءليكفى ًبًو كىاألىٍرحى

 ط

5  ـٍ ًقيىامان عىؿى الٌموي لىكي ـي الًَّتي جى   13كىالى تيٍؤتيكٍا السُّفىيىاء أىٍمكىالىكي

12   ًـٍ شيرىكىاء ًفي الثُّميث   5فىيي
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ٍف ًإٍملؽو  151 األنعام   13كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالدىكيـ مِّ

ٍشيىةى ًإٍملؽو  31 اإلسراء ـٍ خى   13كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالدىكي

  17 الرزؽ فابتغكا عند اهلل    17 العنكبوت

 71-70 حزاباأل
 قيكليكا قىٍكالن سىًديدان ـٍ  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى ييٍصًمٍح لىكي

مىف ييًطٍع المَّوى كىرىسيكلىوي فىقىٍد فىازى  ـٍ كى ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـٍ كى الىكي أىٍعمى
 فىٍكزان عىًظيمان 

 ط

 24 ص
 مىطىاء ٍف اٍلخي فَّ كىًثيران مِّ مىى بىٍعضو ًإالَّ  كىاً  ييـٍ عى لىيىٍبًغي بىٍعضي

قىًميؿه مَّا ىيـٍ  اًت كى اًلحى ًمميكا الصَّ  الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
5 

    17  كاهلل الغني كأنتـ الفقراء   38 محمد

بىًنيفى  12 نوح ييٍمًدٍدكيـ ًبأىٍمكىاؿو كى   13كى

دىؾى عىاًئلن فىأىٍغنىىى  8 الضحى   13كىكىجى
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 فيرس األحاديث الشريفة

 مرتبة حسب أطراف الحديث

 

 رقـ الصفحة الحديث الشريؼ الرقـ

ؿى  ًإفَّ   .1 ًرـى  ًإذىا الرَّجي  6 فىأىٍخمىؼى  كىكىعىدى  ، فىكىذىبى  ثى دَّ حى  غى

حيجرىا كحٌتى  إٌف اهلل كملئكتو كأىؿ السمكات كاألرضيف، حٌتى الٌنممة في  .2
 الحكت، لييصمكف عمى معٌمـ الٌناس الخير

 ب

ـٍ يخف أحدىما صاحبو، فإف خانو : إٌف اهلل يقكؿ  .3 أنا ثالث الشريكيف، ما ل
 خرجت مف بينيما

45 

 ب ال يشكري اهللى مىف ال يشكير الٌناسى   .4

ـى الماؿي الصالح لمرجؿ الصالح  .5  6 ًنٍع

 لؾ إاٌل مامامف ! ؿ لؾ، يا ابف آدـكى( قاؿ)مىالي، مالي : يقكؿ ابف آدـ  .6
 ؟يتضى قت فأمٍ صدى أك تى  ،يتمى أك لبست فأبٍ  ،يتأكمت فأفنى 

11 
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 فيرس أعالم األشخاص

 

 رقـ الصفحة (الشخص ) اسـ العىمـ  الرقـ

 24 ابف القيـ الجكزية  .1

 17 ابف خمدكف  .2

 17 أبك حامد الغزالي  .3

 11 آدـ سميث  .4

 38 جكرج سكركس  .5

 3 بكرتجكردكف أل  .6

 26 الزبير بف العكاـ  .7

 15 سيد قطب  .8

 7 الطاىر بف الحسيف  .9

 33 ماركس  .10

 12 محمد باقر الصدر  .11

 11 محمد شكقي الفنجرم  .12

 26 ىند بنت عيتبة  .13

 36 ىنرم سيمكنز  .14
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 فيرس أعالم األماكن

 

 رقـ الصفحة اسـ المكاف الرقـ

 8 البيرة .1

 7 راـ اهلل .2
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 محاتفيرس المصط

 

 رقـ الصفحة المصطىمح الرقـ

 45ٕفؾخ  2٘بِِ  IIاتفاؽ بازؿ  .1

 32 االستصناع .2

 43صفحة  1ىامش  االئتماف .3

 32 الٌتكٌرؽ .4

 27صفحة  1ىامش  السفاتج .5

 31 الٌسمـ .6

 39ٕفؾخ  4٘بِِ  الشركة المساىمة العامة المحدكدة .7

 38صفحة  5ىامش  فكبيا اإلسلـ .9

 31 الميرابحة .10

 31 الميزارعة .11

 32 المساقاة .12

 31 الميضاربة .13

 43صفحة  2ىامش  الناتج المحمي اإلجمالي .14

 

 



- 169 - 
 

 فيرس الجداول

 

 رقـ الصفحة عنكاف الجدكؿ رقـ الجدكؿ
 56 تكزيع عينة الدراسة عمى المتغيرات الديمكغرافية 1.4

 57 خصائص العينة الديمكغرافية 1.1.4
إستبانة الشركات التي ليس لدييا حساب في ) مقياس الثبات كالصدؽ  2.4

 (مصرؼ إسلمي 
58 

إستبانة الشركات التي لدييا حساب في ) مقياس الثبات كالصدؽ  3.4
 (مصرؼ إسلمي 

59 

 63 زيع عينات الدراسة عمى المتغيرات الديمكغرافيةتك  1.5
عكامؿ التي ساىمت في عدـ لما ىي ا)لمسؤاؿ األكؿ  اإلحصاء الكصفي 1.1.5

 (؟تكجو الشركات لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي
66 

تقييـ الشركات لدرجة التعقيدات في )لمسؤاؿ الثاني  اإلحصاء الكصفي أ.2.1.5
 (اإلجراءات المصرفية في المصرؼ اإلسلمي

67 

تقييـ الشركات لدرجة التعقيدات في )لمسؤاؿ الثاني  اإلحصاء الكصفي ب.2.1.5
 (إلجراءات المصرفية في المصرؼ اإلسلميا

68 

تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي )لمسؤاؿ الثالث  اإلحصاء الكصفي 3.1.5
 (مف الناحية الشرعية كاإلجتماعية

69 

تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف )لمسؤاؿ الرابع  اإلحصاء الكصفي أ.4.1.5
 الناحية المصرفية

70 

تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي مف )لمسؤاؿ الرابع  فياإلحصاء الكص ب.4.1.5
 الناحية المصرفية

71 

اإلعلـ كتأثير األزمة ما ىك دىكر ) لمسؤاؿ الخامس  اإلحصاء الكصفي 5.1.5
 (؟المالية العالمية الحالية عمى المصارؼ اإلسلمية

72 

في لعكامؿ التي ساىمت ما ىي ا) لمسؤاؿ األكؿ  اإلحصاء الكصفي 1.2.5
 (؟تكجو الشركات لمتعامؿ مع المصرؼ اإلسلمي

73 

تقييـ الشركات لدرجة التعقيدات في ) لمسؤاؿ الثاني اإلحصاء الكصفي  2.2.5
 ( اإلجراءات المصرفية في المصرؼ اإلسلمي

74 
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تعامؿ الشركات لتداعيات ىؿ ىناؾ ) لمسؤاؿ الثالث  اإلحصاء الكصفي 3.2.5
 (؟مع المصرؼ اإلسلمي

75 

درجة التعامؿ مع البدائؿ ما ىي ) لمسؤاؿ الرابع  اإلحصاء الكصفي أ.4.2.5
 (؟اإلسلمية في المصرؼ اإلسلمي

76 

درجة التعامؿ مع البدائؿ ما ىي ) لمسؤاؿ الرابع  اإلحصاء الكصفي ب.4.2.5
 (؟اإلسلمية في المصرؼ اإلسلمي

77 

ات لممصرؼ اإلسلمي تقييـ الشرك )لمسؤاؿ الخامس  اإلحصاء الكصفي 5.2.5
 (مف الناحية الشرعية 

78 

تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي ) لمسؤاؿ السادس  اإلحصاء الكصفي أ.6.2.5
 ( مف الناحية المصرفية

79 

تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي ) لمسؤاؿ السادس  اإلحصاء الكصفي ب.6.2.5
 ( مف الناحية المصرفية

80 

تقييـ الشركات لممصرؼ اإلسلمي  )مسؤاؿ السابع ل اإلحصاء الكصفي 7.2.5
 ( مف الناحية اإلجتماعية

82 

دكر اإلعلـ كتأثير األزمة المالية ) ىلمسؤاؿ الثامف  اإلحصاء الكصفي 8.2.5
 ( العالمية الحالية

83 

لمشركات التي ) فحص الفرضية األكلى لمقارنة متكسطات أسئمة الدراسة 1.3.5
 (المصارؼ اإلسلمية ال يكجد ليا حساب في

84 

فحص الفرضية الثانية لمتغيرات الدراسة المختمفة ييٍعزل إلى القطاع  2.3.5
لمشركات التي ال يكجد ليا حساب في المصارؼ ) كرأس الماؿ كالسنكات

 (اإلسلمية

85 

لمشركات التي ) فحص الفرضية األكلى لمقارنة متكسطات أسئمة الدراسة 1.4.5
 (المصارؼ اإلسلمية يكجد ليا حساب في

86 

فحص الفرضية الثانية لمتغيرات الدراسة المختمفة ييٍعزل إلى القطاع  2.4.5
لمشركات التي ال يكجد ليا حساب في ) كرأس الماؿ كالبنؾ كالسنكات

 (المصارؼ اإلسلمية

87 

 93 تقييـ مدراء المصارؼ اإلسلمية  2.5
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 فيرس األشكال

 

 قـ الصفحةر  عنكاف الشكؿ رقـ الشكؿ
 95 تقييـ ميدراء المصارؼ اإلسلمية 1.2.5
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 فيرس المالحق

 

 رقـ الصفحة عنكاف الممحؽ رقـ الممحؽ
 101 نظاـ الغرؼ التجارية المعدؿ 1
 107 إلغاء ترخيص شركة بنؾ األقصى اإلسلمي 2
 108 إستبانة الدراسة لمشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي 3
 112 إستبانة الدراسة لمشركات التي ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلمي 4
 115 أسئمة مقابمة ذكم العلقة مف البنكؾ اإلسلمية لمكضكع الدراسة 5
شركات الدرجة الممتازة المسجمة لدل غرفة تجارة كصناعة محافظة راـ  6

 اهلل كالبيرة
119 

 149 قائمة محكمي اإلستبانات 7
 150 تعريفية مف الجامعةرسالة  8
 151 مجمس الكزراء ييصادؽ عمى مشركع قانكف الشركات الفمسطيني 9
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 فيرس المحتويات

 

 الصفحة الموضوع
 أ إقرار

 ب شيكر كًعرفاف
 د الرمكز كالمختصرات

 ق ممخص الرسالة
 ز ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

 ط مقدمة
 م خمفية الدراسة
 م أىمية الدراسة
 ؾ مشكمة الدراسة
 ؾ مبررات الدراسة
 ؿ أىداؼ الدراسة
 ؿ أسئمة الدراسة

 ـ فرضيات الدراسة
 ف محددات الدراسة
 س حدكد الدراسة
 س منيج الدراسة
 ع ألية الدراسة

 ع أدكات الدراسة
 ع الدراسات السابقة لمدراسة

 ظ ىيكمية الدراسة
 1 "ة في عنوان الدراسةتوضيح المصطمحات الوارد"التمييدي الفصل 

 2 مفيكـ كممة تكجيات: المبحث األكؿ
 4 مفيـك الشركات : المبحث الثاني
 4 مفيكـ الشركة لغةى : المطمب األكؿ
 4 مفيكـ الشركة اصطلحان : المطمب الثاني
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 4 مفيـك الشركة في الفقو اإلسلمي: المطمب الثالث
 5 مشركعيى الشركة: المطمب الرابع

 5 أقساـ الشركة في الفقو اإلسلمي: لخامسالمطمب ا
 6 تعريؼ الدرجة الممتازة: المطمب السادس
 7 تعريؼ محافظة راـ اهلل كالبيرة: المبحث الثالث
 10 عمم االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي :الفصل األول
 11 مفيـك عمـ االقتصاد: المبحث األكؿ
 11 االقتصاد في المغة: المطمب األكؿ

 11 االقتصاد في اإلصطلح: ب الثانيالمطم
 13 مفيـك االقتصاد اإلسلمي: المبحث الثاني
 13 تعريؼ االقتصاد اإلسلمي: المطمب األكؿ
 14 االقتصاد اإلسلمي عمـه أـ مذىب؟: المطمب الثاني
 16 كسب الماؿ مطمبه شرعي: المطمب الثالث

 19 لمصارف اإلسالميةوا" التجارية"المصارف التقميدية  :لثانيالفصل ا
 20 "التجارية"المصارؼ التقميدية : المبحث األكؿ
 20 "التجارية"تعريؼ المصارؼ التقميدية : المطمب األكؿ
 21 "التجارية"نشأة المصارؼ التقميدية " المطمب الثاني

 19 األزمة المالية العالمية الحالية كاقعه كآراء: المطمب الخامس
 24 ارؼ اإلسلمية المص: المبحث الثاني
 24 تعريؼ المصارؼ اإلسلمية: المطمب األكؿ
 25 نشأة المصارؼ اإلسلمية : المطمب الثاني
 29 البدائؿ المصرفية الشرعية: المطمب الثالث
 33 األنطمة االقتصادية العالمية كتعريؼ األزمة المالية العالمية الحالية :المبحث الثالث
 33 ة لمنظـ االقتصادية العالميةنبذة عام: المطمب األكؿ
 34 (كاقعه كآراء) األزمة المالية العالمية الحالية : المطمب الثاني
 39 أثر األزمة المالية العالمية الحالية عمى القطاع المصرفي الفمسطيني: المطمب الثالث

 42 الجياز المصرفي والشركات في فمسطين :لثالثالفصل ا
 43 لمصرفي في فمسطيفالجياز ا: المبحث األكؿ
 43 لمحة تاريخية
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 49 الشركات في فمسطيف: المبحث الثاني
 50 لمحة تاريخية

 51 القكانيف المطبقة المتعمقة بالشركات
 53 منيجية جراءات الدراسة: الرابعالفصل 
 53 مقدمة

 53 منيج الدراسة: المبحث األكؿ
 54 أدكات الدراسة: المبحث الثاني
 54 مجتمع الدراسة: لثالمبحث الثا

 55 عينة الدراسة: المبحث الرابع
 57 خصائص العينة الديمكغرافية: المبحث الخامس
 58 ثبات األداة كصدقيا: المبحث السادس
 60 المعالجة اإلحصائية: المبحث السابع

 61 تحميل نتائج الدراسة: الخامسالفصل 
 61 تمييد

 62 سؤاؿ الدراسة الرئيس: المبحث األكؿ
 66 إستبانات الشركات التي ليس لدييا حساب في مصرؼ إسلمي: المطمب األكؿ
 73 إستبانات الشركات التي لدييا حساب في مصرؼ إسلمي: المطمب الثاني
فرضيات الدراسة لمشركات التي ال يكجد لدييا حساب في مصرؼ : المطمب الثالث

 إسلمي 
83 

 86 شركات التي يكجد لدييا حساب في مصرؼ إسلميفرضيات الدراسة لم: المطمب الرابع
النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة المتعمقة بالمصارؼ اإلسلمية في : المبحث الثاني

 محافظة راـ اهلل كالبيرة
89 

 96 النتائج والتوصيات: السادسالفصل 
 96 خلصة النتائج : المطمب األكؿ
 99 التكصيات: المطمب الثاني

 101 الملحؽ
 152 قائمة المراجع

 160 الدكريات كالمجلت
 160 الرسائؿ الجامعية
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 161 المراجع األجنبية
 161 (االنترنت)مراجع الشبكة العنكبكتية 

 163 فيرس اآليات القرآنية
 165 فيرس األحاديث الشريفة
 166 فيرس أعلـ األشخاص
 167 فيرس أعلـ األماكف
 168 فيرس المصطمحات

 169 س الجداكؿفير 
 171 فيرس األشكاؿ
 172 فيرس الملحؽ

 173 فيرس المحتكيات
 

 

 
 


