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ب 

  شكر وعرفان
  

، )113 سورة النساء، آية() يماًظع كيلَع اِهللا ُلضفَ انكَو ملَعتَ نكُتَ ما لَم كلّموع( الحمد هللا القائل
 هيلَِإو مكْالح هلَو ةراآلخى وولَي اُألف دمالح هلَ(علّمني، وفهمني، تبارك وتعالى، أعانني، ووفّقني، و

علم، العلم والتّعلى حضنا والصالة والسالم على نبي األمة  )70 سورة القصص، آية() ونعجرتُ
  ).م1988الترمذي، ( )بها المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ الحكمة ضالّة: (فيما روي عنه ووجهنا

  
 ل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير إلى كل من ساعد وساهمبكل معاني المحبة والتحية أتقدم بجزي

  :في إنجاز هذا العمل، وأخص منهم
  

  هذه ، المشرف علىالمعهد العالي للتنمية المستدامةرئيس  عزمي االطرشسعادة الدكتور 
  .الرسالة، على ما قدمه لي من توجيه ونصح وإرشاد

  
  ،لتنمية المستدامةالعالي لمعهد الوجامعة القدس بطواقمها اإلدارية واألكاديمية.  

  
 األكاديميين  السادةوكذلك إلى السادة األفاضل الدراسةلوا بتحكيم أداة األفاضل الذين تفض ،

الدكتور عزمي االطرش رئيس المعهد العالي للتنمية المستدامة  أعضاء لجنة المناقشة
     .والدكتور بركات فوزي القصرواي والدكتور سمير حزبون

  
 غمرونيالذين واألقارب صدقاء والزمالء األ أ محمد بدر،. د: منهم بمؤازرتهم، وأخص .

 ،المربية ختام الكركي ،رائد الجعبري. دحسن عاشور، .بالل المحتسب، أ.، أمأمون راشد
  .والسداد لهم التوفيق متمنيا

  
 ني والبنك لبنك اإلسالمي الفلسطيل اإلدارات العامة والفروعسلطة النقد الفلسطينية، و

 همتعاون مهم بتسهيل مهمة الباحث، ومجتمع الدراسة، علىعلى تكراإلسالمي العربي، 
  .لتعبئة استمارة الدراسةمن وقتهم جزء  منحو

  
  عبد المحسن محمد جودي الجعبري



ج 

  لمصطلحاتا
 

  
  :المصطلحات النظرية

  
ها بهدف تتمثل في كيفية الحصول على األموال وكيفية توظيف :  األداة المالية 

  .تعظيم حقوق الملكية
عبد اهللا، (الشركة التي يرخّص لها بممارسة األعمال المصرفية   :  المصرف التجاري  

  ).2008سعيفان، 
وتقديم حزمة من ) الربح الحالل(مؤسسات مالية تستهدف تحقيق  :  المصارف اإلسالمية 

مية الخدمات المالية للفرد والمجتمع وفقا لمبادئ الشريعة اإلسال
  ).2008الشمري، (

تضحية بمبالغ حالية مؤكدة في سبيل الحصول على قيم أكبر  :  االستثمار 
  ).2006عربيات، . (غير مؤكدة في المستقبل

هو االستثمار الذي جمع فيه صاحب المال بين ملكية رأس المال  :  االستثمار المباشر
) لمالمشاركة، اإلجارة، الس(ه والعمل في المشروع ومن أدوات

  ).2010الفقي، (
هو االستثمار بطريق المشاركة بين رأس المال والعمل ومن  :  االستثمار غير المباشر 

  ).2010الفقي، ) (المضاربة، المزارعة، الصكوك(أداوته 
من النماذج والصيغ التي تغطي كافة الجوانب  شامل إطار :  التمويل اإلسالمي

ت االقتصادية في للنشاطا الحياتية وتضمن توفير الموارد المالية
  .)2009عبد المجيد، ( حكام الشرعيةظل االلتزام باأل

هي البيع بمثل الثمن األول مع الزيادة، واألصل في البيوع أن  :  المرابحة 
تكون مرابحة حيث يستحيل أن يضع الرجل ماله في تجارة 

  ).2007الوادي و سمحان، . (بهدف الخسارة
هي المرابحة المركبة التي يكون فيها أطراف ثالثة، هم اآلمر  :  المرابحة لآلمر بالشراء 

  ).2008العجلوني، (بالشراء والمصرف والبائع
هي عقد مشاركة بين طرفين يقدم أحدهما رأس مال ويقدم الثاني  :  المضاربة 

  ).1991قحف، (جهده المتمثل في اإلدارة أو الخبرة أو المناظرة



د 

ت وأصول مختلفة وفقا الحتياجات المستفيدين هي تأجير موجودا :  اإلجارة 
وتتمتع بقابلية للتسويق، ثم قيام المصرف بإجارة هذه األعيان 
ألي جهة ترغب باالستفادة من منافعها خالل مدة محددة يتفق 
عليها، بعدها تعود األعيان إلى حيازة المصرف ويقوم بالبحث 

  .)2006الدماغ، (عن مستأجر جديد
هي عملية شراء األصول والموجودات بناء على طلب مؤكد من  :  ة بالتمليك اإلجارة المنتهي

أحد المتعـاملين ليمتلـك تلـك األصـول مـع انتهـاء عقـد        
  ).2006الدماغ، (التأجير

هو عقد يتعهد بموجبه أحد أطرافه بإنتاج شيء مخصوص وفقـا   :  االستصناع 
م لمواصفات مخصوصة يتم االتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسـلي 

  ).2006الدماغ، (محددين 
تمكن المصارف االسالمية باالشتراك أداة توظيف أموال  :  المشاركة 

االخرين من انشاء مشروعات استثمارية من خالل المساهمة في 
راس المال، فيستحق لكل واحد من الشركاء نصيب من االرباح 

  ).1998الهيتي، (أو الخسائر حسب حصته 
به دفع ثمن سلعة وتأجيل تسليم السلعة إلى وقت عقد يتم بموج :  السلم

  .)2007الوادي وسمحان، (محدد وهو بيع اآلجل بالعاجل 
اعطاء االرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج  :  المزارعة

  ).2010الفقي، (منها حسبما يتفقان عليه 
صالحه دفع أرض أو شجر إلى من يسقيه و يعتني به ويقوم بإ :  المساقاة 

  .)2010الفقي، (على أن يكون له حصة في الربح أو الثمر 
وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون  :  الصكوك اإلسالمية

فيها مقابل دفع القيمة المحررة فيها، و تستثمر حصيلة البيع 
سواء بنفسها أو بدفع إلى الغير لالستثمار نيابة عنها، ويشارك 

ون في الصكوك في نتائج هذا االستثمار حسب الشروط المكتتب
  ).2009منصور، (الخاصة بكل إصدار 

  
  
  
  



ه 

  
  :المصطلحات اإلجرائية

  
المصارف العاملـة فـي   

  فلسطين
 هي المصارف اإلسالمية العاملة في محافظات شمال الوطن  :

المكونة من مصرفين هما البنك االسالمي العربي والبنك 
  .االسالمي الفلسطيني

 هي األدوات المالية المستخدمة في المصارف اإلسالمية  :  األدوات المالية 
  ..)المرابحة، اإلجارة، االستصناع، المضاربة، الصكوك(

 واهـم عناصـرها   ،الية للمصارف اإلسالميةهي الموارد اإلجم  :  مصادر األموال 
المطلوبات، حقوق أصـحاب حسـابات االسـتثمار، وحقـوق     (

  .)الملكية
رأس المال المدفوع، (هي حقوق الملكية المكونة من   :  رد الذاتية الموا

  )المدورة" الخسائر"االحتياطيات، األرباح 
ودائع مصارف (في المصارف اإلسالمية وتشمل  عهي كل الودائ  :  الودائع اإلجمالية

ومؤسسات مصرفية، ودائع عمالء، تأمينات نقدية، حقوق 
  .)أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

ضخ المدخرات التي تمكنت المصارف اإلسالمية من جذبها   :  التوظيفات اإلسالمية
المرابحة، (واستثمارها عن طريق األدوات المالية المختلفة 

  .    أو االستثمار المباشر..) االستصناع، اإلجارة،
ة هي التمويالت التي يقدمها المصرف باستخدام األدوات المالي  :  التمويالت المباشرة

مرابحة لآلمر بالشراء، إجارة منتهية بالتمليك، تمويل (
القرض الحسن، وحسابات جارية ( باإلضافة إلى ) استصناع
  ).مكشوفة

في  اهي األموال التي تقوم المصارف اإلسالمية باستثماره  :  االستثمارات 
استثمارات عقارية، استثمارات لدى بنوك إسالمية، استثمارات (

  .)افي صكوك محتفظ به
موجودات مالية متـوفرة  

  للبيع والمتاجرة 
هي األوراق المالية المدرجة في األسواق المالية األجنبية   :

  .والبورصة الفلسطينية
هي األدوات المالية المستخدمة في المصارف اإلسالمية غير   :  األدوات المالية األخرى

  .)اإلجارة، والمضاربة، واالستصناع(المرابحة 



و 

  :ملخص
 

الوقوف على األداء المالي وهدفت الى ، 2013-2011أجريت هذه الدراسة في الفترة ما بين 
 هامدى إسهام، في استقطاب المدخرات هامدى إسهام: (من حيثللمصارف اإلسالمية في فلسطين 

التعرف على تقييم الخبراء والمتخصصين في الصناعة المصرفية ألداء ، و)في تمويل االستثمار
تحديد أسباب تركيز عمليات التمويل اإلسالمي على : (، من حيثإلسالمية في فلسطينالمصارف ا

التعرف على أدوات التمويل اإلسالمية األخرى، و تحديد أسباب انخفاض استخدام، وأداة المرابحة
تأثير انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى على تشجيع االستثمار، وتحديد طرق 

  ).دة استخدام المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية األخرىوآليات زيا
  
: وجمع بين طريقتين في إجراء الدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض، و

، من خالل 2008-2011للقوائم المالية للمصارف اإلسالمية في فلسطين في الفترة التحليل المالي 
لية للمصارف اإلسالمية مجتمع البحث، لعدد من معايير التحليل المالي المعتمدة إخضاع البيانات الما

، وتصميم أداة استبانة وربطها بأهداف االستثمار والتنميةفي مجال الصناعة المصرفية اإلسالمية، 
حيث مثّل الخبراء والمتخصصون في الصناعة المصرفية جمع البيانات من مصادرها األولية، ل

من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ومسؤولو وموظفو أقسام التمويل في المصارف اإلسالمية 
، اإلسالمية في فلسطين، وموظفون في سلطة النقد الفلسطينية، وأكاديميون في الجامعات الفلسطينية

وتم اعتماد أسلوب المسح الشامل، الستطالع رأي المبحوثين، حيث كان ، مجتمع هذه الدراسة
استمارة سليمة صالحة ) 81(مفردة، تمكن الباحث من استرجاع ) 105(المجتمع  إجمالي مفردات

  .)(SPSSمعالجة البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام برنامج  وتمت، للتحليل
  
  

دوراً محدوداً لألدوات المالية المستخدمة في المصارف االسالمية في فلسطين نحو  وأظهرت النتائج
وضعف إسهامها في تمويل تعبئة المدخرات، في ضعف إسهامها تشجيع االستثمار، وذلك ل

، 2011عام %) 93(االستثمارات اإلنتاجية، ولتركيزها على أداة المرابحة بنسبة وصلت إلى 
من التمويالت باإلضافة إلى تناقص تلك النسب من  محدودةنسب باألدوات المالية األخرى  استخدامو

وراً محدوداً في تمويل القطاعات االقتصادية الحيوية، وهو ما ، كما أظهرت النتائج دعام إلى آخر
االستجابة  ، وبالتالي ضعفجديدةالمشاريع ، والللمشاريع الصناعية في صورة تمويل محدودانعكس 

  .، وضعف المساهمة في زيادة قدرة المجتمع على اإلنتاجللمتغيرات االقتصادية
  



ز 

ضرورة أن تقوم المصارف اإلسالمية ببذل جهود  ،التي تقدمت بها الدراسةالتوصيات ومن أهم 
دوائر متخصصة والترويج المتكامل لها، وأن تستحدث  بأدوات التمويل اإلسالميةأوسع في التعريف 

تطوير القدرات التسويقية لكوادر ، باإلضافة إلى بدراسة الفرص االستثمارية في السوق المحلي
جم زيادة حكوادر المتخصصة في إدارة المخاطر، ولتطوير قدرات ا، والعمل المصرفي اإلسالمي

رؤوس أموالها، من خالل حزم حوافز للمدخرين، بل وتصميم برامج تشجيعية للمدخرين للمشاركة 
التنمية  ضرورة ربط محفظة التمويل للمصارف اإلسالمية بأولوياتفي المشاريع االستثمارية، و

ضرورة مشاركة ؤولية المجتمعية لكبار المستثمرين، االجتماعية، من خالل تفعيل المس/ االقتصادية
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في القرار التمويلي، والتأثير على إدارات المصارف في توسيع 

وبتطبيق أكثر وضوحاً لمبدأ المشاركة في الربح أو ل األخرى غير المرابحة، استخدام أدوات التموي
سن قوانين وتشريعات ملزمة للمصارف اإلسالمية سطينية على ، وأن تعمل سلطة النقد الفلالخسارة

  .بتحديد نسب مساهمة أدوات التمويل فيها
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Financial Instruments used in Islamic Banks operating in Palestine and 
its role in encouraging Investment 
 
Prepared by: Abd Almohsen Al Ja'bari  
 
Supervisor: Dr. Azmi Al Atrash 
 
Abstract: 
 
This study was conducted in the period between 2011-2013. It aimed at investigating the 
financial performance of the Islamic banks in Palestine so as to look at the extent to which 
Islamic banks contributed to attract savings and financing investment in Palestine. It also 
aimed at recognizing the evaluation of experts and specialists regarding the performance of 
the banking industry of the Islamic banks in Palestine in terms of the reasons of 
concentrating the operations of Islamic financing on the Murabaha; identifying the reasons 
of the decline in using the other tools of Islamic financing; recognizing the effect of the 
decline in using the other tools of Islamic financing on promoting investment; and 
identifying the ways and mechanisms of increasing the use of other Islamic financing tools 
by Islamic banks. 
 
The researcher used the descriptive methodology in this study since the researcher 
integrated two methods in conducting this study. The first one was a financial analysis for 
the financial lists of the Islamic banks in Palestine during the period 2008-2011. The 
financial data of the Islamic banks complied with the criteria of accredited financial 
analysis in the Islamic banking industry and related them to the objectives of the 
investment and development. The second was designing a questionnaire to collect the data 
from primary sources. The study population included members of Shar'i censorship, 
officials and employees at financing departments in the Islamic banks in Palestine, 
employees at the Palestinian Monetary Authority, and academics at Palestinian 
universities. This research adopted the inclusive survey approach to study the population. 
105 questionnaires were distributed and 81 intact ones were sent back.  The data were 
statistically processed and analyzed by suing (SPSS) Program.   
 
The results showed a limited role for the financial tools used in the Islamic banks in 
Palestine towards the process of encouraging investment due to the weakness of its 
contribution in mobilizing savings. In addition to the weakness of financing the productive 
investment and focusing on the Murabaha with a percentage that reached (93%) in the year 
2011, and using the other financial tools with limited percentages of facilitation  The 
results have also showed a limited role in financing the vital economical sectors, the matter 
that was reflected in a limited financing for the industrial and new projects, therefore, 
the weak response to the economical variations and the weakness of the contribution in 
raising the ability of production by the society.  
 
The study has proposed a number of recommendations. First, the administrations of the 
Islamic banks should make more efforts to identify the tools of Islamic financing and their 
integrated promotion. They should also establish specialized departments to study the 
investment opportunities in the local market. Second, they should prepare a directory for 
the procedures to obtain financing from the Islamic banks. Besides, they should develop 



ط 

the marketing abilities of the Islamic banking cadres, and develop their specialized 
faculties in risk management. Third, they should increase their capitals through a number 
of actions such as bundles of motives to savers; designing promotional programs for savers 
to participate in investment projects; connecting the financing case of the Islamic banking 
with the priority of economic / social development through activating the community 
responsibility of senior investors; participation of Shar'ia censorship board in financing 
decisions; practicing influence on banks administrations to broaden the use of other 
financing tools other than Murabahah; and clearer implementation for the principle of 
partnership regarding profit and loss. Finally, the Palestinian Monetary Authority should 
enact binding laws and legislations for Islamic banks to identify the ratios of financing 
tools contribution. 
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  األولالفصل 
______________________________________________________ 

  خلفية الدراسة
  

  مقدمة 1.1
  

التنمية المستدامة هدف تسعى الدول والمجتمعات إلى تحقيقها في كافة القطاعات وعلى جميع 
، و في ظل التحوالت التي التي تمر في ظروف اقتصادية صعبة األصعدة، خاصة الدول النامية

التي أدت إلى إفالس مؤسسات مالية  2008 في العاميشهدها العالم مع تداعيات األزمة المالية 
جعلت الدول تفكر جديا بعملية التحول في األنشطة  حول العالم، ومصارف تقليدية تجارية
طاعات الق  أحدالمصرفي ، ويعد القطاع هيكلة السياسات االقتصادية االقتصادية والمالية وإعادة

ين يعد وسيطاً بوعلى المستوى التمويلي للقطاعات اإلنتاجية، ، حيث   يحتل أهمية االقتصادية
  .االستثمارواالدخار  طرفي

  
، وقتنا الحاضرحتى السبعينيات  أواسطمتميزا منذ  اًحضور ةاإلسالمي يةالمصرف الصناعةقد أثبتت و
 400المالية  أصولهاتبلغ و اإلسالميةمؤسسة مالية تمارس نشاطها طبقاً للشريعة  300هناك نحو ف

، األمر الذي جعل )2012عريقات وعقل، ( بلداً في العالم 60مليار دوالر موزعة على أكثر من 
  .عقود أربعةمنها عالمة كبيرة في النظام المصرفي العالمي مع أن عمرها ال يتجاوز 

  
لذلك  ،التي تشكل عامل جذب للمستثمرين والمتعاملين اإلسالميةباإلضافة إلى تعدد أساليب التمويل  

تمكنها من توفير التي المالية  األدواتمن  مجموعة متنوعةإلى توفير  اإلسالميةتحتاج المصارف 
  .تهاشتد حدالمرونة في التعامل مع متغيرات البيئة االقتصادية، وتواكب عجلة المنافسة التي ت
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والصناعة المصرفية في فلسطين تعد حديثة العهد نسبياً، حيث بدأ الجهاز المصرفي الفلسطيني 
، وإنشاء سلطة النقد الفلسطينية، األمر الذي 1994بالتبلور بعد توقيع اتفاقية باريس االقتصادية عام 

في الموجودات بلغ صا 2011، ومع نهاية عام 1995أتاح إنشاء أول مصرف إسالمي عام 
مليون  565مليون وإجمالي الودائع  109مليون دوالر وحقوق الملكية  693للمصارف اإلسالمية 
البنك اإلسالمي (و) 2011البنك اإلسالمي الفلسطيني، ( مليون دوالر 324والتمويالت المباشرة 

   ).2011العربي،
  

في لبحث عن دور هذه األدوات يتطلب ا لمصارف اإلسالميةل المتاحةالتمويل أدوات تعدد صيغ 
أمام المستثمرين لنجاح  مالئمةتشجيع االستثمار في البيئة الفلسطينية، وإيجاد البدائل األكثر 

تحليل مالي للقوائم المالية : الغرض نوعان من التحليل الهذاستثماراتهم، وقد استخدم الباحث 
خدام أدوات التحليل المالي المتعارف وباست، 2011- 2008ة للمصارف اإلسالمية في الفترة دالمعتم

عليها في الصناعة المصرفية، والنوع الثاني هو التحليل اإلحصائي باستخدام المتوسطات الحسابية 
  .الدراسة إجراءاتواالنحرافات المعيارية وعدد آخر من طرق التحليل اإلحصائي بما يتناسب مع 

  
  أهمية الدراسة 2.1

  
  :ط اآلتيةتتلخص أهمية الدراسة بالنقا

  
  العلميةاألهمية: 

 
o  تشـجيع  بين  وفي المصارف اإلسالمية بين األدوات المالية  الربط الدراسةتحاول هذه

كم العلمي في إضافة جديدة إلى التراوهي  ،بخصوصيتها في الحالة الفلسطينية االستثمار
 . هذا السياق

o فاقا بحثية في هذا المجال الحقاإمكانية أن تفتح الدراسة آ ، خاصة وأن القطاع المصرفي
يعد أحد أهم القطاعات االقتصادية في البيئية العالمية المعاصرة وعلى وجه الخصوص 

 .، التي تعد المصارف اإلسالمية نسبياً وافداً جديداً على ساحتهاالحالة الفلسطينية في

  
  العمليةاألهمية: 

 
o  المتاحـة   دوات الماليـة األتنـوع واتسـاع   في تسليط الضوء علـى  المتوقع إسهامها

التي قد تلعب دورا مهماً في تشجيع االسـتثمار، وتضـع أمـام     للمصارف اإلسالمية،
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صناع القرار المفاضلة ببن األدوات المالية التي تتفق مع مبـادئ وأحكـام الشـريعة    
 .اإلسالمية الغراء

 
 نابعة من حدود البحث: 

 
o  في تعامالتها وال  منهجاً اإلسالميةتتخذ الشريعة  التي، اإلسالميةخصوصية المصارف

 . تجاريةتتعامل بالربا كما هو الحال في البنوك ال

o  التي  ،1967خصوصية الحالة الفلسطينية التي تتفرد بكونها تحت االحتالل المباشر منذ
 .من المصاعب االقتصادية وفرص النمو والتنمية المستدامة زادت

o 2008لمالية العالمية، التي بدأت منذ العام خصوصية المرحلة الراهنة في ظل األزمة ا ،
تظهر في صور ركود اقتصادي، وإفالس العديد من المؤسسات المالية وما تزال آثارها 
 .الكبرى في العالم

 
  مبررات الدراسة 3.1

  
على األدبيات والدراسات في هذا السياق، فقد انطلقت هذه  وإطالعهمن خالل رجوع الباحث 
  :الدراسة من المبررات اآلتية

  
  تركيز المصارف اإلسالمية في فلسطين على التمويل بأداة المرابحة، حيث بلغت نسبتها

 ).2011مشتهى، (بالمقارنة مع أدوات التمويل األخرى % 94

  الفلسطينية، وتعزيز قدرات االقتصاد الفلسطيني الحاجة الفعلية لجذب االستثمار في الحالة
، األمر على الصمود باالعتماد على الموارد الذاتية، والتخلص من تبعية االحتالل وقيوده

 .المدخرات استقطابيتطلب إيجاد بدائل تمويلية أكثر نجاعة في  الذي

  عاملة في فلسطينالاإلسالمية المالية في المصارف  األدوات بحثت دورندرة الدراسات التي 
  .حسب إطالع الباحث –في تشجيع االستثمار

  
  :مشكلة الدراسة   4.1

  
تركيز المصارف اإلسالمية في فلسطين على التمويل في ضوء المبررات أعاله، التي أشارت إلى 

وجه والحاجة إلى إيجاد بدائل تمويلية أكثر نجاعة في تعبئة المدخرات على  بأداة المرابحة



4 
 

 األدوات عةاجنمدى تتمثل في بحث  الدراسةمشكلة  فإن الحالة الفلسطينية،الخصوص في 
  .ستثماراال تشجيعفي في فلسطين المصارف اإلسالمية ستخدمة في الم اإلسالميةالمصرفية 

  
  :أهداف الدراسة   5.1

  
  :، وهمانيبهدفين رئيسيتتلخص أهداف الدراسة 

  
للمصارف اإلسالمية في فلسطين خالل الفترة  الوقوف على األداء المالي :الرئيس األول الهدف
  :، من حيث2011- 2008

  
  المدخرات استقطابالمصارف اإلسالمية في فلسطين في  إسهاممدى.  
  االستثمارتمويل المصارف اإلسالمية في فلسطين في  إسهاممدى.  

  
 ألداء في الصناعة المصرفية والمتخصصينتقييم الخبراء التعرف على  :الرئيس الثانيالهدف 

  :من حيثالمصارف اإلسالمية في فلسطين 
  

  تحديد أسباب تركيز عمليات التمويل اإلسالمي في المصارف اإلسالمية في فلسطين على
 .أداة المرابحة

  األخرى في المصارف اإلسالمية ) اإلسالمية(تحديد أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل
 .فلسطينفي 

  األخرى في المصارف ) اإلسالمية(استخدام أدوات التمويل  انخفاضالتعرف على تأثير
 .اإلسالمية في فلسطين على تشجيع  االستثمار

  اإلسالمية(تحديد طرق وآليات زيادة استخدام المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل (
  .األخرى

  
  :أسئلة الدراسة  6.1

  
ما واقع األداء المالي للمصارف  :السؤال الرئيس األولتطرح الدراسة في ضوء األهداف السابقة، 

  :وينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلتية، 2011- 2008في فلسطين خالل الفترة اإلسالمية 
  



5 
 

 اسـتقطاب المصارف اإلسالمية فـي فلسـطين فـي     إسهاممدى ما : السؤال الفرعي األول 
  المدخرات؟

 تمويل المصارف اإلسالمية في فلسطين في  إسهاممدى ما  :السؤال الفرعي الثاني
  ؟االستثمار

  
في الصناعة المصرفية ألداء المصارف  ما هو تقييم الخبراء والمتخصصين :السؤال الرئيس الثاني
  :وينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلتية، اإلسالمية في فلسطين

  
 في المصارف اإلسالمية  ةاإلسالميتركيز عمليات التمويل  أسبابما  :السؤال الفرعي األول

 في فلسطين على أداة المرابحة؟

 غير (األخرى اإلسالمية انخفاض استخدام أدوات التمويل  أسبابما  :السؤال الفرعي الثاني
 ؟في المصارف اإلسالمية في فلسطين) المرابحة

 المرابحةغير (انخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى ما تأثير  :السؤال الفرعي الثالث (
 ؟تشجيع االستثمارفي المصارف اإلسالمية في فلسطين على 

 زيادة استخدام المصارف التي يمكن من خاللها ليات اآلطرق والما  :السؤال الفرعي الرابع
 اإلسالمية غير المرابحة؟اإلسالمية ألدوات التمويل 

  
  الدراسة  هيكلية  7.1

  
:الفصل األول  مشكلة، مبررات الدراسة، الدراسة مقدمة، أهمية: خلفية الدراسة 

   .هيكلية الدراسة الدراسة، الدراسة، أهداف الدراسة، أسئلة
:الفصل الثاني   . اإلطار النظري والدراسات السابقة 
:الفصل الثالث ، صدق البحث ، أداةالدراسة منهجية الدراسة، مجتمع: إجراءات الدراسة 

  .الدراسة، المعالجة اإلحصائيةحدود ومحددات ، األداة، ثبات األداة
:الفصل الربع   .التحليل المالي، التحليل اإلحصائي: الدراسة نتائج 

:الفصل الخامس    .والتوصيات ،االستنتاجات 
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  ثانيالفصل ال
______________________________________________________ 

  اإلطار النظري
  

يحاول الباحث في هذا الفصل بلورة األسس النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة، والربط بين 
تم  عة األدبيات والدراسات ذات الصلة، ولهذا الغرضمتغيرات الدراسة واتجاهاتها، من خالل مراج
  :تصنيف أربعة مباحث، يوضحها الشكل اآلتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .اإلطار النظري للدراسة:  1.2 شكل
  الباحث: المصدر

 
 
 
 

 
المصارف 
 اإلسالمية

 
 

 
األدوات 
المالية 
 اإلسالمية

 
 
 
 

  
  االستثمار
 اإلسالمي

 
 
 

 
الدراسات 

 السابقة

  

  اإلطار النظري للدراسةاإلطار النظري للدراسة
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  المصارف اإلسالمية 1.2
  
التعريف خصائصها، ووأهميتها وأهدافها،  من حيث مفهوم المصارف اإلسالمية، هذا المبحث ناوليت
  .المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطينب
  

  :مفهوم المصارف اإلسالمية 1.1.2
  

والمصرف ، )2008سعيفان، وعبد اهللا ( أصل كلمة مصرف مأخوذ من الصرف أي بيع النقد بالنقد
المكان الذي يتم فيه صرف النقود أي تبديلها ببعض لذلك سمي البنك مصرفا، ولفظ مصرف هو 
البديل العربي لكلمة بنك االنجليزية التي يرجع أصلها إلى كلمة ايطالية تعني المائدة أو المنضدة 

)Banco) ( ،مية تتقاطع للمصارف اإلسالالعديد من التعريفات ، وأورد الباحثون )2010العيادي
عدم قبول الفائدة أو الربا أخذا أو عة اإلسالمية وغلبها في امتثال تلك المصارف ألحكام الشريأ

  :، ومن ذلكإعطاء
  

  فتقدم الخدمات مؤسسات : المصارف اإلسالمية على أنها) 2008العجلوني، (عر
بكفاءة تحقق وتوظيفها بشكل فعال يكفل نموها ووالمصرفية وتقوم بجذب الموارد المالية 

  .أحكام الشريعة اإلسالمية تنمية االقتصادية واالجتماعية ضمنأعلى عائد يحقق أهداف ال
  فها الباحثانمؤسسة مالية مصرفية، تقوم بجمع األموال ): 2008 ،سعيفانوعبد اهللا (وعر

واستثمارها بما يحقق مصلحة المشتركين وبناء مجتمع متكافل يحقق عدالة التوزيع وفق 
  .أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 تلك البنوك أو المؤسسات : المصارف اإلسالمية على أنها )2012عريقات وعقل، (عرف و
التي ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة، وعلى 

 .للبنوك اإلسالميةحسب اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي  .عدم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء

  
  :كما يأتياألبعاد لمفهوم المصارف اإلسالمية، أهم يمكن تحليل  اتريفالتعهذه من خالل مناقشة 

  
 ًمؤسسات مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية بحيث تعمل في حقل المال أخذا وإعطاء 

 .واستثماراً وتمويالً

  استثمار األموال في و على عدم االكتنازجمع وجذب الموارد والمدخرات المالية والتشجيع
 .المشروعات ذات الجدوى االقتصادية
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 لتنمية األموال وتحقيق الشرعية توظيف األموال والمدخرات باستخدام األدوات المالية ،
 .األرباح المناسبة ألصحاب رؤوس األموال والمستثمرين

  ة، وذلك من خالل التوازن تحقيق التوازن في مجاالت االستثمار بما يحقق أهداف التنمي
بالتعامل باألدوات المالية وصيغ التمويل اإلسالمية المتنوعة والمناسبة للقطاعات 

 .االقتصادية

  االلتزام باألحكام الشرعية اإلسالمية في المعامالت واإلجراءات المالية للمصرف، وعدم
 .التعامل بالربا واألعمال المحرمة

 ادية واجتماعية حيث ال تتوقف في تعامالتها عند المصارف اإلسالمية مؤسسات اقتص
 .العامل االقتصادي بل تتعدى ذلك لتعمل على ترسيخ القواعد االجتماعية

  
مؤسسات مالية تقدم الخدمات : وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف المصارف اإلسالمية على أنها

وتقوم بدور  ،الشرعيةالمقاصد وبما يحقق  الشريعة اإلسالميةواألعمال المصرفية وفق مبادئ 
وإعادة توظيفها بكفاءة  ،الوساطة بين قطاع االدخار واالستثمار من خالل جذب الموارد المالية

  .بما يحقق نموها وبما يكفل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةبأدوات مالية عديدة وفاعلية 
  

  :اإلسالميةنشأة المصارف  2.1.2
  

للتعامل  لمجتمعات اإلسالمية في إيجاد صيغاالحتياجات تلبية  المصارف اإلسالمية جاء إنشاء
ارية، ومواكبة والسنة في المعامالت التج القرآناالعتماد على بعن التعامل بالربا و المصرفي بعيداً

  .االقتصاديةالتطورات 
  

تعد التي المصرفية عرفت في العصور القديمة وقد تطورت تبعا لتطور استعمال النقود  واألعمال
صورا وأشكاال من التعامل المصرفي  اإلسالميةفي المبادالت التجارية، وعرفت الحضارة  وسيطا

حيث اعتبر الباحثون أن بداية العمل المصرفي الحديث كانت على يد  واالستثمار اإليداعفي مجال 
  :ومن األشكال والصور التي تعبر عن ذلك )2010الفقي، (المسلمين  

  
 بأنها األماناتا الجديد الذي عبر عنه الزبير ابن العوام حيث تعامل مع بمفهومه: األمانات:  

o االنتقال بالودائع من مفهوم األمانة إلى مفهوم القرض المضمون الرد.  
o يث يكون هالك المال على المقترضضمان مؤكد لصاحب المال بح إعطاء.  
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  وأوزانها  أنواعهاحيث شمل هذا المفهوم مبادلة العمالت باختالف  :العمالتصرف
  الخ ... وعمليات تحويل العمالت 

 مثل المضاربة عرف المسلمين فنون االستثمار في التعامالت التجارية المختلفة : االستثمار
  .والمشاركة وغيرها

لم تستمر ية الخمسينات في الباكستان ونشأ أول مصرف إسالمي في العالم اإلسالمي في نهاأو
بريف مصر وهي التجربة األولى  "ميت غمر"في  مصرف إسالمياً 1963طويال، ثم انشأ في عام 

المسجلة في العصر الحديث حيث استمرت ألربع سنوات، وكانت االنطالقة الحقيقة للمصارف 
بنك دبي (و) بنك ناصر االجتماعي( إنشاءحيث تم نات من القرن العشرين اإلسالمية في السبعي

ومع نهاية السبعينات بلغ عدد المصارف اإلسالمية ما يقارب ) للتنميةالبنك اإلسالمي (و) اإلسالمي
دولة ويزيد عددها  60وحاليا المصارف اإلسالمي تنتشر في أكثر من ) 1998الفقي، ( سبع بنوك

  ).2012عريقات وعقل، (مصرفا ومؤسسة مالية إسالمية  300عن 
  

  :أهمية المصارف اإلسالمية 3.1.2
  

إلسالمية من خالل تطبيقها أحكام الشريعة اإلسالمية التي تؤسس مبدأ تنبع أهمية المصارف ا
المشاركة في الربح أو الخسارة بعيدا عن الربا أو الفائدة، من خالل تشجيع االستثمار الحقيقي 
الملتزم باألسس االجتماعية واالستثمارية بما يؤدي إلى تحقيق الهدف األسمى للمصارف اإلسالمية 

الحمر، (ويوضح اقتصادية واجتماعية تضمن التعاون والتكافل االجتماعي،  وهو تحقيق تنمية
  :اآلتيالتي تتضمن  ،أهمية المصارف اإلسالمية من خالل وظائفها الرئيسة) 2000

  
 يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما ( ،مرتكزة على نظام عقائدي وثوابت واضحة: إيمانية

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 
  .)279، 278البقرة، آية ) (رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون

 تقدم مجموعة متنوعة من األدوات المالية أو أدوات التمويل، باإلضافة إلى : استثمارية
ثمارية متطورة، جات استالقدرة على مواكبة التطورات االقتصادية من خالل إصدار منت

: باالعتماد على نظم المشاركة في الربح والخسارة  وتفاعل المال مع العمل وفق القاعدة
  .)275البقرة، (  )وأحل اهللا البيع وحرم الربا(رم وامتثال لقول اهللا تعالى بالغُ نمالغُ

 العدالةية االجتماعية واالقتصادية في إطار متوازن يحقق تنمتقوم على دعم ال: تنموية 
   .االجتماعية
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   :أهداف المصارف اإلسالمية  4.1.2
  

تسعى المصارف اإلسالمية إلى تحقيق جملة األهداف التي تتقاطع مع منطلقات وخصائص الصناعة 
  :المصرفية اإلسالمية، وأهم هذه األهداف

  
 وجّلمحاربة الربا و يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا ( :االبتعاد عنه واالمتثال ألمر المولى عز

  .)130آل عمران، ) (الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
  تشجيع االستثمار والحكمة واألمان في التصرف باألموال من خالل تنويع االستثمارات

  )2005، محمود( رده الذاتيةارباح وتنمية موتقليل المخاطر، وتحقق األو
  المتنامية في المجتمعات ، وذلك من خالل جذب المدخرات ورأس المال تلبية االحتياجات

وإعادة توظيفها من خالل استثمارات في القطاعات االقتصادية وتمويل السلع والخدمات 
 )2010الفقي، ( األساسية في إطار األولويات التنموية لتلك المجتمعات

 أساس الكفاءة في استخدام الثروات  في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على اإلسهام
 )2010الفقي، ( وتحقيق التوازن في تنمية القطاعات

 في الربحية االجتماعية من خالل تجميع الزكاة وتوزيعها باإلضافة إلى تفعيل  اإلسهام
 ).2008، العجلوني( القرض الحسن ألغراض اجتماعية

  
  :خصائص المصاريف 5.1.2

   
  :اآلتي فيتتمثل في إطار النظام االقتصادي اإلسالمي أهم خصائص المصارف اإلسالمية  

  
  استبعاد الفائدة في كل أعمال المصرف، فالمصرف اإلسالمي ال يتعامل مع الربا ال أخذا

275 البقرة،(  )وأحل اهللا البيع وحرم الربا(استجابة لقول اهللا تعالى  وال إعطاء.(  
  2010العيادي، ( الجهود نحو االستثمار الحالل والمشروعات النافعةالتطوير وتوجيه(.  
  ال تقتصر على الربح التي الشمول حيث تقدم المصارف المالية حزمة من األدوات المالية

  .)2008العجلوني، ( إنما تتعدى ذلك إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية
  االحتكار الذي تفرضه بعض شركات االستثمار العمل على تعبئة االدخار المجمد ومحاربة

  .)2008عبد اهللا، سعيفان، ( ومحاربة كنز المال وإحياء نظام الزكاة
  الربط بين التنمية االجتماعية واالقتصادية على اعتبار أن التنمية االقتصادية ال تؤدي إلى

 .)2010العيادي، ( نتائج مثمرة إال بمراعاة التنمية االجتماعية
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  :وامل نجاح المصارف اإلسالميةع 6.1.2
  

  :اآلتيك أبرز العوامل التي تساعد وتسهم في نجاح المصارف اإلسالميةإلى ) 2008عبادة، (أشار 
  

 األسس الشرعية، لذلك بما يميز المصارف اإلسالمية عن غيرها التزامها : العامل الشرعي
  .انحرافها في التطبيقمالتها وعدم المتعاملين لمعا فإن نجاحها يتوقف على نظر

 وضع المصارف اإلسالمية المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع  : العامل االجتماعي
  .شةموتخصيص قدر كاف من اإلنفاق في أعمال الخير والمشاريع التي تستهدف الفئات المه

 تمويل توجه المصارف اإلسالمية نحو الصيرفة الشاملة التي تسهم في : العامل االقتصادي
عجلة التنمية بوالتي تدفع ) الصناعية، الزراعية، التجارية، الخدمات(لقطاعات االقتصادية ا

  .االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل الصيغ االستثمارية واألدوات المالية
 اإلسالمي ها المصرفات واألعمال المصرفية التي يقوم بإن الخدم: العامل المصرفي 

 :أتيين تتسم بما يجب أتحقق النجاح كي ل المختلفةة لنشاطاته باإلضاف

  
o قدرة المصرف على زيادة الوعي االدخاري لدى وتعني : كفاءة التسويق المصرفي

  .المتعاملين وجذب الموارد المالية 
o زيادة قدرة البنك على ابتكار واشتقاق أدوات مالية جديدة : دارة الهندسة الماليةكفاءة إ

   .اإلسالميةتتوافق مع الشريعة 
o على  إدارة مخاطر األدوات المالية، ومخاطر االئتمان وقدرتها: كفاءة إدارة المخاطر

 .االلتزام بمعايير لجنة بازل

o اإليرادات ونمو حقوق  إلىوالتي تشمل نسبة المصرفات  :كفاءة إدارة الربحية
 .المساهمين ونمو األرباح واألرباح الموزعة

o الكفاءة في إدارة الودائع االستثمارية، والقدرة على توظيفها في : كفاءة إدارة السيولة
الموازنة بين القدرة على الوفاء بااللتزامات وتحقيق  إطاروفي  استثمارات متنوعة

  .ربح ممكن أقصى
  

   :فلسطينالمصارف اإلسالمية العاملة في  7.1.2
   

المصارف اإلسالمية العاملة في السوق الفلسطيني والمرخص لها بالعمل من قبل سلطة النقد 
   .والبنك اإلسالمي العربي ،البنك اإلسالمي الفلسطيني: مصرفانهما الفلسطينية 
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   :البنك اإلسالمي العربي 1.7.1.2
  

) 563201011(تحت رقم  8/1/1995 س البنك اإلسالمي العربي كشركة مساهمة عامة بتاريختأس
البنك بممارسة األعمال المصرفية والمالية  ، ويقوم1996وباشر نشاطه المصرفي في مطلع عام 

يعمل البنك اإلسالمي العربي ، والشريعة اإلسالمية السمحاء والتجارية واالستثمارية وفقاً ألحكام
 9على توفير كافة الخدمات المصرفية لعمالئه من خالل اإلدارة العامة بمدينة البيرة باإلضافة إلى 

البنك اإلسالمي ( مختلف محافظات الوطن جهاز صراف آلي منتشرة في 27فروع ومكتب و
  :ةاآلتيلتحقيق األهداف العربي ويسعى المصرف اإلسالمي  )2011 العربي،

  
  مجموعة شاملة من المنتجات التي تلبي المتطلبات المصرفية وفقاً لتعاليم الشريعة تقديم

وهذه   اإلسالمية السمحاء، إلى جانب التأكد من تلبية متطلبات واحتياجات المتعاملين
 .المنتجات ترتكز كلياً على القيم اإلسالمية الراقية

 يزةر تعامالت مالية خارجية سريعة ومميوفت.  
 ولي وت المتعاملين وتتميز بالفعالية والسرعة والدقة اتوفير خدمات تتمحور حول راحة ورض

في تطوير المجتمع من  اإلسهام حاول دوماً تاهتماماً كبيراً للنشاطات الخاصة بالمجتمع و
 .نةكافة النواحي الممك

 المعايير المهنية أرقىحدث التقنيات وتطبيق أالموارد البشرية في البنك واستخدام  تنمية. 

  
  :البنك اإلسالمي الفلسطيني. 2.7.1.2

   
) 563200922(تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة تحت رقم 

وتعديالته وحصل البنك على ترخيص  1929بموجب قانون الشركات لسنة  16/12/1995بتاريخ 
حيث صرحت سلطة النقد الفلسطينية للبنك بمزاولة  15/5/1997سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 

وفي ، )2011البنك اإلسالمي الفلسطيني، ( ةجميع األعمال المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمي
شراء صافي موجودات ب 2005مايو  13إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بتاريخ قامت  2005عام 

تم  2010في  عام  و، مية بمبلغ وقدرة ثالثة ماليين دوالربنك القاهرة عمان فرع المعامالت اإلسال
أعماله من خالل فرعه الرئيسي في   مارس البنك اإلسالمي الفلسطينيي، شراء محفظة بنك األقصى

خمسة عشر وشبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات وعددها  ،2010منذ العام   رام اهللامدينة 
ويسعى المصرف اإلسالمي الفلسطيني ) 2011الفلسطيني،  إلسالمياالبنك ( ،فرعا ومكتباً واحداً

  :ةاآلتيلتحقيق األهداف 
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  المتميزة اإلسالميةتقديم ونشر الخدمات المصرفية. 

 تنمية وتطوير وجذب كوادر بشرية متميزة. 

  واالقتصادية المستدامة االجتماعيةالمساهمة الفعالة في التنمية. 

  مجزيةتعظيم العائد وتحقيق أرباح.  
  

  :في فلسطين اإلسالميةمؤشرات نشاط المصارف  8.1.2
  

  :في فلسطين اإلسالميةالحصة السوقية للمصارف  .1.8.1.2
  

  .الفلسطيني يبالقطاع المصرفمقارنة الحصة السوقية للمصارف اإلسالمية في فلسطين : 1.2جدول 
                            

  البيان
  البنك اإلسالمي العربي  البنك اإلسالمي الفلسطيني

  الحصة السوقية  $ اإلجمالي  الحصة السوقية  $ اإلجمالي
  %3.3  مليون 300  %4.3  مليون 393  الموجودات
  %3.6  مليون 133  %5.2  مليون 187  التمويالت

  %3.1  مليون 236  %4.3  مليون 329  ودائع العمالء
  %4.8  مليون  57  %4.3  مليون 52  حقوق المساهمين

  .)46(ص )2011البنك اإلسالمي العربي، (، )28(ص  )2011البنك اإلسالمي الفلسطيني، :(المصدر
  

  :مالي للمصارف اإلسالمية في فلسطينعن األداء المؤشرات  . 2.8.1.2
  

ثمانية من بين  وترتيبها مالي للمصارف اإلسالمية في فلسطينعن األداء المؤشرات : 2.2جدول 
  .الفلسطيني عشر مصرفا في الجهاز المصرفي

   

  المؤشر
  البنك اإلسالمي العربي  البنك اإلسالمي الفلسطيني

  النسبة
  الترتيب

  النسبة  18 من
  الترتيب

  18من 
  13  %1.9  6  %8.8  العائد على رأس المال المدفوع

  13  %1.6  6  %7.7  العائد على حقوق الملكية
  12  %0.3  7  %1  العائد على الموجودات

  11  %24.2  9  %30.1  كفاية رأس المال
  .)27-23(ص )2011جمعية البنوك في فلسطين، ( :المصدر
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  :األدوات المالية اإلسالمية 2.2
  

تحتاج المؤسسات المالية لمجموعة من األدوات المالية المتنوعة وصيغ التمويل، وذلك لتقديم 
الخدمات المالية المصرفية وتمويل المشاريع االستثمارية وتلبية الحاجات الفردية والمجتمعية، 

ياة الفاعل في الح اإلسهامن قدرتها على كونها إحدى أهم تلك المؤسسات فإوالمصارف اإلسالمية 
االقتصادية والتنمية الشاملة تزداد بتنوع ومرونة أدوات التمويل التي تمتلكها واألدوات المالية التي 

مفهوم التمويل اآلتي يتناول المبحث مالية اإلسالمية متنوعة وعديدة ويمكن أن تبتكرها ، واألدوات ال
  .سالميةاإل وخصائصه وأهم األدوات المالية اإلسالمية المستخدمة في المصارف

  
   :مفهوم التمويل اإلسالمي في المصارف اإلسالمية وخصائصه .1.2.2

  
في  مهمبالغة لما لها من دور  أهميةاالقتصاد اإلسالمي يعطي عملية التمويل وتحقيق االستثمار 

 التمويليةالحياة االقتصادية واالجتماعية ودور في استغالل الموارد وعدم تعطيلها، فاالحتياجات 
للمنشآت االقتصادية تزداد بسب قصور الموارد المالية المتاحة واحتياجات األفراد متعددة ومتجددة 

تشجيع االستثمار لتحقيق تلك بأدواتها تقوم بإنفاق األموال و وتتطور باستمرار، فعملية التمويل
 يجعل منه قادراً المختلفة التمويليةوالتمويل اإلسالمي بامتالكه مجموعة من األدوات  ،االحتياجات

  .)2010الفسفوس، (متعاملين كبر قدر ممكن من رغبات الأعلى استيعاب 
  

تقديم األموال من مالكها إلى آخر : بأنه التمويل اإلسالمي، )2007الوادي، سمحان ( وعرف
  .تحقيق الربحللتصرف فيها، ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية بهدف 

  
إن التمويل : يعكس الجانب التنموي لمفهوم التمويل ذكر فيه تعريفاً) 2009عبد المجيد، (وقدم  

إطار شامل من النماذج والصيغ التي تغطي كافة الجوانب الحياتية وتضمن توفير الموارد المالية 
  .ي ظل االلتزام باإلحكام الشرعيةللنشاطات االقتصادية ف

  
ربح من مالكها إلى شخص لتقديم ثروة بقصد ا: يل اإلسالميالتمو) 2004، ، منذرقحف(وعرف 

  .خر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةآ
  

) 2009عبد المجيد، (يد أهم خصائص التمويل اإلسالمي من خالل مفهوم التمويل يمكن تحد
  :، كاآلتي)2007مسعودة، (و
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  ،ويتناسب مع كافة التمويل اإلسالمي متنوع من حيث الصور واألدوات والصيغ والنماذج
   .نواحي الحياة ويلبي كافة االحتياجات

  التمويل اإلسالمي يقوم بتمويل المشروعات لتحقيق التوازن بين التنمية االجتماعية والتنمية
  .االقتصادية وضمان استخدام الموارد بما يحقق حاجات المجتمع

 ديد طريقة التمويل، التي تتصف التمويل اإلسالمي يتيح للمستثمر خيارات مختلفة في تح
) كالمشاركة(أو نسبة شائعة ) كاإلجارة(يتوزع العائد بين عائد ثابت بتنوع عوائدها حيث 

  .ويختلف العائد أو الربح  حسب صيغ التمويل
 ًعنه، وهو تمويل حقيقي تقدم فيه  التمويل اإلسالمي مربوط باالستثمار، فال يرى منفصال

  .مصطنعاً أو تمويالً وهماًاألموال بشكل فعلي وليس 
  السمة الجوهرية للتمويل اإلسالمي قيامه على فرضية شيوع األمانة والصدق في التعامل

 .وحرمة أكل مال الغير، باإلضافة إلى عدم التعامل بالربا أخذا أو إعطاء

  
مجموعة من األدوات : على أنه يرى الباحث أن التمويل اإلسالمي يمكن تعريفهوفي ضوء ذلك 

لطرفي عملية االستثمار  تتيح التيالمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وة يليوالصيغ التمو
  . المستديمة تنميةالبين مصلحة الفرد والمجتمع، والمساهمة في  المتوازنبقصد الربح توظيفها 

  
   :مبادئ التمويل في االقتصاد اإلسالمي .2.2.2

  

  
  :كاآلتي) 2009عبد المجيد، (ها لخّصيتمويل مجموعة من الضوابط والمبادئ، العملية  حكمت
  

 االلتزام بالضوابط الشرعية في المعامالت: 

   
o 275سورة البقرة، آية ( )يمحق اهللا الربا ويربي الصدقات( تحريم الربا(.   
o تحريم االكتناز.   
o استثمار المال في الطيبات وتجنب الخبائث.  

 

  االجتماعية في المعامالتمبدأ السالمة: 

   
o ومحاربة البطالة في زيادة العمالة اإلسهام.   
o و تحقيق العدالة االجتماعية  التوزيع العادل للثروة. 
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 مبدأ السالمة االقتصادية للمعامالت: 

  
o زيادة صافي القيمة المضافة للدخل القومي.   
o كفاءة استخدام الموارد المتاحة.   
o في تحقيق االستقرار االقتصادي الفعلي اإلسهام.  
o في تحسين ميزان المدفوعات اإلسهام.   

o ركة الحقيقية في اإلنتاجاالمش.   
  

   :التي تواجه التمويل اإلسالمي التحديات والمعوقات 3.2.2
  

ة وإدارة والتنموي التمويليةتواجه المصارف اإلسالمية تحديات كبيرة وصعوبات في تنفيذ سياسياتها 
  :معوقاتلمحددات والا تلك توظيف مواردها وفيما يأتي تصنيفعمليات 

  
  :خارجيةالبيئة ال وقاتمع .1.3.2.2

   
 البيئة االقتصادية وقاتمع: 

  
o  بما تتميز به من إمكانيات وقدرات، باإلضافة إلى هيمنة  المصارف التجاريةمنافسة

  .)2006محيسن، ( النظام الرأسمالي على اقتصاديات الدول اإلسالمية
o  ضعف قدرة المصارف اإلسالمية على مواكبة الصناعة المصرفية من حيث تطوير

إصدار الصكوك اإلسالمية التي تساعد على حل مشكلة السيولة كأنظمتها وخدماتها 
  .)2006محيسن، ( الفائضة

o 2006محيسن، ( االفتقار إلى سوق رأس المال المحلي، وهروبه إلى الخارج(. 
o  االفتقار إلى سوق مالي إسالمي، والعمل في ظل أسواق مالية تتعامل بقيم ومبادئ

 . ال تتوافق مع قيم ومبادئ المصارف اإلسالمية

o عدم وجود أوراق مالية إسالمية قابلة للتداول في ظل غياب سوق مالي إسالمي 
 .)2010الوادي، و نزال(

o لمصارف التجاريةة عن اارتفاع كلفة صيغ التمويل اإلسالمي وخاصة المرابح. 

o  األوضاع االقتصادية الصعبة الخاصة بفلسطين وحالة عدم االستقرار التي تؤثر
 .)2009 شاهين،( على العمل المصرفي بشكل عام
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 البيئة االجتماعية وقاتمع: 

   
o التي عكست االختالف في التطبيق وأدت ف االجتهادات والفتاوى الشرعية اختال

 .)2009 شاهين،( التمويلإلى تنوع نماذج وعقود 

o  الثقافة السائدة في المجتمع ونظرتها السلبية للمصارف اإلسالمية في ظل غلبة بيع
 نزال( في إقناع العمالء بالفرق بين المرابحة والقرض المصرفالمرابحة وفشل 

 .)2010الوادي، و

o ما ينتج عنه من تعامل بالفائدة  و سلطة النقدرف اإلسالمية مع تعامل المصا
، والتي تؤثر على صورة المصارف المصارف التجاريةباإلضافة إلى العالقات مع 

 نزال( في جمع المدخرات المصرفاإلسالمية بشكل سلبي مما يضعف من فرص 
 .)2010الوادي، و

o  ضعف السياسة التسويقية مما يؤدي إلى ضعف استقطاب شريحة واسعة من
  .)2003دعاس، و قطار(الجمهور

o عدم تمسك بعض المصارف بقواعد الشريعة ومخالفتها في بعض األحيان . 

  
 قانونية وقاتمع: 

  

o  تنظم عمل المصارف اإلسالمية انطالقا من خاصة عدم وجود تشريعات وقوانين
الذي يماثلها بالبنوك  سلطة النقدقيمها ومبادئها اإلسالمية، حيث تخضع لقوانين 

 .التقليدية

o نزال( اإلسالمي وجود جهاز قضائي لينفذ األحكام الخاصة بالعمل المصرفي عدم 
  .)2010الوادي، و

o  شاهين، ( اإلسالمي الفلسطيني الصيرفة موحد لنظامعدم وجود إطار قانوني
2009(.  

o  االلتزام بمعايير لجنة بازل وما تحمله من متطلبات خاصة القدرة على إدارة
 .)2009شاهين، ( التحكم المؤسسيالمخاطر و تطبيق ضوابط 

  

  :داخليةالبيئة ال وقاتمع .2.3.2.2
  

ومحددات البيئة الداخلية للمصارف اإلسالمية تتمثل  معوقاتإلى أن أبرز  )2007مصلح، (أشار 
  :باآلتي
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o ضعف الكوادر  التمويليةتواجه المصارف اإلسالمية في تنفيذ سياساتها  :كفاءة العاملين
العاملة وذلك لعدم وجود عاملين متخصصين في التمويل اإلسالمي والعمل المصرفي 

   .اإلسالمي
o  اإلنجازضعف المصارف اإلسالمية في إدارة العمليات المصرفية من حيث سرعة 

واختصار إجراءات العمليات المصرفية، كما أنها ال ترتكز  واستخدام التكنولوجيا الحديثة،
 . جمود في فهم التعليماتعلى تفويض الصالحية وتعاني من 

o  نجاز ة المصرف إلي، من حيث جاهزاإلسالمية في سياسة خدمة العمالءضعف المصارف
 .ديةنجاز وتوفير وسائل الراحة المااإللمصرف وموظفيه على  الخدمة وثقة العميل بقدرة ا

o  ،ضعف سياسيات االستثمار وعدم تنوع األدوات المالية المستخدمة في تشجيع االستثمار
 .من حجم التمويالت في تمويل المرابحة% 85وحصر 

o الخاصة التي تحدد إجراءات التأسيس، وقواعد  نظمإلى ال افتقار المصارف اإلسالمية
والسيولة، والتنسيق فيما  المراقبة والتفتيش، وسقوف االئتمان، ومشاكل نسب االحتياطيات

  .بين اإلدارات وفيما بين المصارف اإلسالمية األخرى
  

  

  :في المصارف اإلسالميةاألدوات المالية  4.2.2
   

صيغة  باستبدال عالقة الفائدة بعالقة المشاركة، ولكل اإلسالميةتتميز أدوات التمويل في المصارف 
المالية  استعراض لألدوات هذا المبحثوفي الخاصة،  التمويلية اطبيعته األدواتأو أداة من هذه 

  :، وذلك كاآلتيالمدرجة ضمن المحددات الموضوعية للدراسة اإلسالمية
  
  
  

  :المرابحة 1.4.2.2
  

من قبل المصارف اإلسالمية، و بدأ استخدامها مع  المالية األكثر استخداماً تعد المرابحة من األدوات
ابحة ما مقداره ثمانون بالمائة المراستخدام ، وبلغت نسبة 1975أول مصرف إسالمي عام  ةنشأ

 من حجم التمويالت المقدمة من المصارف اإلسالمية، وبيع المرابحة بصورتهتقريباً %) 80(
لم يكن يعرف في الفقه اإلسالمي كأداة ) مر بالشراءالمرابحة لآل(المصارف اإلسالمية  المطبقة في

سالمي أداة ، وكان أساس النموذج المقترح للمصرف اإل1976ن أدوات التمويل إال في عام م
  ).2004العزيزي، (المضاربة والمشاركة 
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  :وأركانها مفهوم المرابحة. 1.1.4.2.2
   

ويحدد )التكلفة(المرابحة من عقود بيوع األمانة التي تقوم على أساس كشف رأس مال السلعة  تعد ،
  ). 2007سمحان، والوادي ( البائع الثمن بمثل رأس المال أو زيادة أو نقص

  
مصدر مشتق من الربح وهو النماء والزيادة في التجارة الحاصلة من المبايعة : المرابحة  لغةو
  .)1999، الهيتي(
  

، وصورتها أن مع زيادة ربح معلوم) التكلفة(بمثل رأس المال  هي البيع :المرابحة اصطالحاأما 
   .)2009لمكاوي، ا( ويطلب ربحا معلوماً) التكلفة(ذكر البائع سعر الشراء ي
  

  :)2005البلتاجي، (هذه األداة تتمثل باآلتي أركان ومن خالل مفهوم المرابحة، يتضح أن 
   

 المشتري والبائع ويشترط فيهما األهلية: العاقدان .  
 وهي تعبير باإليجاب والقبول واتفاقهما على إتمام العقد: الصيغة .  
 ويتكون من السلعة والثمن: المحل.  

  
المرابحة لآلمر بالشراء أو المرابحة ، والمرابحة البسيطة: ن هماتاأساسي صورتانوألداة المرابحة 

بالشراء المرابحة لآلمر  حيث تمثل، ويعد النوع الثاني هو األكثر شيوعاً في االستخدام، المركبة
الصيغة العملية المطبقة في المصارف اإلسالمية ألداة المرابحة في منح التمويل، وفيها ) المركبة(

  : )2009مكاوي، (يكون أطراف التعاقد أكثر من طرفين حيث تتضمن ثالث أطراف هم 
 المشتري: شراءاآلمر بال.   
 المشتري األول والبائع الثاني(المصرف : المأمور بالشراء(.   
 المالك للسلعة: البائع األول.  

  
أن يقوم المصرف بشراء  أن يتفق المصرف والعميل على: المرابحة لآلمر بالشراءوصورة 

عاجل أو آجل يلتزم المصرف ببيعها للعميل، ويلتزم العميل أن يشتريها،  وذلك بسعر البضاعة و
قيام البنك بتنفيذ طلب   :أو هي، )1999، الهيتي( قامع  تحديد نسبة المرابحة على سعر الشراء مسب

المتعاقد معه على أساس شراء األول ما يطلبه، وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به، 
اتفاق بين طرفين  :هيأو ، )2008، سعيفان عبد اهللا،(الربح المتفق عليه عند االبتداء  وحسب
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وتعهدهما معلق على حصول أمر في المستقبل  هو بالنسبة لآلمر بالشراء تملك البائع للسلعة وأن 
راء لتلك السلعة إذا جاءت كطلبه تكون بالمواصفات التي يطلبها، وبالنسبة للبائع شراء اآلمر بالش

  .)1999الهيتي، (
  

وعد : بمرحلتين أو عقدين حة لآلمر بالشراء يمرويالحظ من التعاريف السابقة أن بيع المراب
في  الخامس لمجمع الفقه اإلسالميالمؤتمر وين، ، والوعد ملزم للطرفوبيع بالمرابحةبالشراء 

الكويت أجاز هذا البيع في حال تملك البنك السلعة على اعتبار أن االتفاق بين الطرفين جاء على 
 سبيل المواعدة ال البيع والشراء، بشرط أن تقع على البنك مسؤولية هالك السلعة قبل تسليمها، أو

  .)2004، الخياط، العيادي( وجود عيب فيها
  

قيام المصرف اإلسالمي بشراء سلعة ب: تتمثل مر بالشراءالمرابحة لآلصورة يتضح مما سبق أن 
وألجل معلوم على أن  ،مقابل ربح محددمن اآلمر بشراء السلعة  وعدبمواصفات محددة بناء على 

  .يتحمل المصرف مسؤولية السعلة ما بين االستالم والتسليم إذا ما وجد فيها عيب
  

  :شروط بيع المرابحة 2.1.4.2.2
   

ال بد من تحققها حتى يكون صحيحاً، وتلخص هذه الشروط  محددة المرابحة شروطبيع يخضع 
  :بالنقاط اآلتية

  
 لصحة العقد الن المرابحة بيع من بيوع األمانة التي تقوم على  شرط: ألولالعلم بالثمن ا

أساس معرفة الثمن األول، و المرابحة بيع بالثمن األول مع زيادة ربح معلوم، وبدون العلم 
 .)1999الهيتي، (األول يكون البيع فاسدا ثمن بال

  الربح معلوما ويمكن أن يكون مقطوعا أو بنسبة مئويةأن يكون.  

 عة بعد شرائهالإيضاح المصرف للعيوب التي لحقت بالس.  

 صحة العقد أوال بين المصرف والبائع. 

 فإعينياً- أن يكون رأس المال من المثليات ،عبد اهللا، ( -لم يجز بيعه مرابحة ماًن كان قي
 ).2008، سعيفان

  2010الفقي، (إبرام عقد البيع في حوزة المصرفوجود السلعة عند( 

 مشعل، ( أن يتحمل المصرف تبعة الهالك فبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعده
2005(.  
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  :المضاربة .2.4.2.2
   

  

ر الذي عرفه الشكل الوحيد من أشكال االستثما، وهي أساليب االستثمار تعد المضاربة من أهم
، وهي تأتي بالدرجة الثانية بعد المرابحة من حيث االستخدام في المصارف العرب وأقره اإلسالم

  .)2011مشتهى، ( اإلسالمية العاملة في فلسطين
  

  

  :مفهوم المضاربة .1.2.4.2.2
   

، والفعل ضارب اسم مشتق من ضرب في األرض أي سار فيها، وهي مفاعلة :المضاربة لغة
ضارب له : ف المضاربة على أنها، في القاموس المحيط عر)2010الفسفوس، (المرادف للقراض 
هي أن : فعرفها المالكية :المضاربة اصطالحاًأما ، )2007، سمحانو الوادي(أي اتجر في ماله 

: يعطي الرجل المال على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه
  ).القرطبي، ب ت( ثلثا، أو ربعا، أو نصفا 

  
بأنها عقد على المشاركة في االتجار بين مالك لرأس المال، وعامل يقوم  :الزحيليفها عرو

ن الخبرة، ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب النسب المتفق باالستثمار بما لديه م
أي أن  ه،عليها، أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب العمل وحده، ويخسر المضارب جهده أو عمل

أما ، )2007الوادي وسمحان، (ر رأس المال من طرف، واإلدارة والتصرف فيه من طرف آخ
موال وصاحب الخبرات، يقدم فيها لمشاركة بين صاحب األنوع من ا: فعرفها بأنها) 2003الشرع، (

  .األول ماله، والثاني خبرته، ويقتسمان نتيجة النشاط بنسب متفق عليها مسبقا
  

واآلخر يقدم ) رأس المال(المضاربة هي عقد بين طرفين، أحدهما يقدم المال وعليه يمكن القول أن 
، أما في حالة بينهما حسب النسبة المتفق عليها لربح، على أن يوزع ا)الجهد(الخبرة العمل و

 يعدو ن مقدم رأس المال يتحمل الخسارة المادية ومقدم العمل يخسر جهده في العمل،رة فإالخسا
  .فصل اإلدارة عن رأس المالأغلب الباحثون المضاربة نوع من أنواع الشركات بشرط 

  
  :أركان المضاربة .2.2.4.2.2

   
  :كاآلتي) 2009المكاوي، (يمكن توضيح أركان عقد المضاربة 

 صاحب المال، والمضارب الذي يشترط فيه أهلية التوكيل: العاقدان.   
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 هي تعبير عن تحقق إرادة العاقدين على إبرام عقد المضاربة ويشترط فيها، : الصيغة
  .اإليجاب والقبول، و التوافق على نفس العمل بنفس الوقت

 هي أجزاءيتكون هذا الركن من ثالثة : المحل: 

 

o المال المقدم من رب العمل إلى المضارب: مال المضاربة 

o ويشترط فيه اختصاص )المضاربة(ما يقدمه المضارب، وهو إدارة العمل : العمل ،
بل رب المال، وااللتزام ل، وعدم التضييق على المضارب من قالمضارب بالعم

 المال بأحكام الشريعة وشروط رب

o  االشتراك بين العاقدين بالربح وفق األحكام المتعلقة بالمضاربة: الربح. 

  
  :أنواع المضاربات 3.2.4.2.2

   
 2008عبد اهللا، سعيفان، ( من حيث تعدد أطراف المضاربة(: 

 

o بين رب مال واحد ومضارب واحد –وهي عالقة ثنائية : المضاربة الفردية.  
o رؤوس األموال أصحاب موعة من بين مجوهي عالقة : المضاربة المشتركة

 .والمضاربين

 

 2009المكاوي، ( من حيث طبيعتها أو حدود تصرف المضارب في األموال(: 

 

o وهي مضاربة مفتوحة غير مقيدة بمجال اقتصادي محدد أو فترة : المضاربة المطلقة
  . زمنية محددة، حيث يترك للمضارب حرية التصرف المطلقة

o وهي المضاربة المقيدة بمجال عمل معين أو بفترة زمنية محددة أو : المضاربة المقيدة
مكان متفق عليه أي أن المضارب يتصرف باألموال وفق ما هو متفق عليه بين 

 .الشركاء
 
  2000أمين، (من حيث توقيت المحاسبة على األرباح(: 

 

o  المؤقتة(المضاربة المنتهية :(رأس المال إلى  حيث يتم المحاسبة على األرباح بعد رد
  .، بحيث تأخذ المضاربة شكل صفقات تتم خالل فترة زمنية محددة قصيرةهصاحب

o وهي التي يتم المحاسبة فيها على األرباح بشكل دوري دون : المضاربة المستمرة
   .إرجاع رأس المال إلى صاحب المال و دون تصفيتها
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 2008عبد اهللا، سعيفان، ( من حيث ملكية المال المستثمر:(  
 

o وهي التي يكون رأس المال فيها من صاحب المال فقط: مضاربة منفصلة.  
o ن أو من طرفين أحدهما يوهي التي يكون فيها رأس المال من شريك: مضاربة مختلطة

 . يكون المضارب

  
  :الشكل اآلتي يلخص أنواع المضاربة كاآلتيو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث :المصدر .أنواع المضاربة : 2.2 شكل
  

   :المضاربة شروط 4.2.4.2.2
  

  :)2009مكاوي، ( تفصيلها فيما يأتيالشروط، يحكم عقد المضاربة ثالث مجموعات من 
 

 شروط رأس مال المضاربة: 

  
o  أن يكون رأس المال نقدا ويجوز أن يكون على شكل موجودات وال يجوز أن يكون

  . ديناً في ذمة المضارب
o أن يسلم إلى المضارب، ويجوز أن يكون على دفعات.  
o  مقدار وصفةأن يكون معلوما.  

 أنواع المضاربة
:من حیث  

األرباحالمحاسبة على   حدود تصرف المضارب أطراف المضاربة ملكیة المال المستثمر 

 منتھیة

 مستمرة

 فردیة

 مشتركة

 مطلقة

 مقیدة

 منفصلة

 مختلطة
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 ي المضاربةشروط الربح والخسارة ف: 

  
o  لكل من صاحب المال والمضاربمن األرباح االتفاق على نسبة محددة.  
o أن يكون الربح حصة شائعة في الربح ، وال يجوز المساس برأس المال.  
o  عدم جواز اشتراط ضمان الربح على المضارب، وأجاز البعض طلب ضمانات

  .لمواجهة تعديه وتقصيره
o تحمل صاحب المال الخسارة وحده مع شرط حدوثها دون تقصير من المضارب. 

o  حسب االتفاق) صاحب المال و المضارب(توزيع الربح بين الطرفين .  
 

 شروط متعلقة بمدة المضاربة ونفقاتها: 

  
o تختلف حسب نوع هذه المضاربة وطبيعتها، ويكون اتفاق الطرفين : مدة المضاربة

  .مدتها، والفقهاء اختلفوا حول جواز تحديد فترة زمنيةأساسا في تحديد 
o تتحملها الشركة، فيجب خصمها قبل احتساب األرباح وتوزيعها: نفقات المضاربة. 

 
   :االستصناع .3.4.2.2

  
دراسات (االستصناع هو األداة الثالثة المستخدمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين 

صارف في خدمة التنمية من األدوات االستثمارية التي تستخدمها الم تعدو) 2009، يةمصرف
، وبرزت أهمية االستصناع في هذا العصر في ظل تغير حاجات اإلنسان وتطورها االقتصادية

  . عات والتطور العقاري والتكنولوجيوالنمو االقتصادي وتطور الصنا
  

  : االستصناعمفھوم   .1.3.4.2.2
 

 مقيداً صناعة الشيء، والصناعة عمل الصانع، و صنع الشيء عالجه صناعياًطلب : االستصناع لغة
أي طلب منه أن يصنع  استصنع فالناً: ، وفي المعجم الوسيط)2010الفقي، ( بمجال صناعي

  .)2002، السالوس(
  

بمعنى أن يعلن  ن والفقهاء االستصناع  إما أن يكون وعداًويرى الباحث :صطالحاااالستصناع أما 
فيما و والراجح،شخص آلخر ما سيفعله تطوعا ألجله في المستقبل، أو أن يكون عقدا وهو الشائع 

  :عن االستصناع متكاملة فكرة لتكوينعريفات مجموعة من الت يأتي
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  طلب صناعة شي ما، نظير ثمن معين على أن تكون المواد الالزمة للصنع من عند
 ). 2007، سمحانالوادي و(الصانع 

  هو عقد يتم االتفاق فيه على صناعة عين غير موجودة أصال وفقا لمواصفات معينة يلتزم
 ).2006عربيات، (فيها الصانع، مقابل ثمن معين متفق عليه مسبقاً 

  عقد من العقود التي يتم بموجبها تقدم العميل للمصرف بغرض تصنيع أو بناء سلعة غير
جاهزة حالياً بمواصفات معينة، ويقوم المصرف بتلبية رغبة العميل وتوفير تلك السلعة بعد 

 ).ت.بالبلتاجي، (تصنيعها وفق المواصفات المحددة من قبل العميل، وهو من عقود البيوع 

  2009، عبد السالم(في الذمة شرط عمله على الصانع عقد على مبيع(.   
  على شراء سلعة موصوفة في الذمة ، ) بائع(وصانع ) مشتري(هو عقد بين مستصنع

  ).2010الفقي، (بل ثمن معين يدفع حاال أو مؤجال يصنعها الصانع بمواد من عنده، مقا
  

بين طرفين أحدهما يرغب أداة تمويل إسالمي في صورة عقد من هنا يتضح أن االستصناع 
ثمن مقابل في ، واآلخر يقوم بتلبية تلك الرغبة، موصوف في الذمة بالحصول على سلعة أو بناء

والصانع هنا يضمن تسويق صناعته، كما أن المستصنع يحصل على عاجالً أم آجالً، يحصل محدد 
يؤديه كبيرة، لما  أهميةعلى وينطوي ذلك  وفق المواصفات التي تم االتفاق عليها، ما يرغب،
، ودعم جهود التنمية، خاصة من دور مهم في تمويل ورفد المشرعات اإلنتاجية الحقيقية االستصناع

تلبية الحاجات األمر الذي يسهم بشكل فعال في الصناعات المختلفة، وفي مجال اإلسكان، 
  .المتصاعدة لألفراد والمجتمعات

  
الستصناع يجنبها استخدام المصارف اإلسالمية ألداة اأن إلى ) 2007الوادي وسمحان، (وأشار 

التزام المتعاملين أحيانا بعقد المرابحة، كرغبتهم في استغالل جزء  م، لعدعيوب تطبيق أداة المرابحة
  .من التمويل في دفع األجور في بعض العمليات التي تتطلب ذلك خاصة عند إنشاء السكن

  
   :خصائص االستصناع  .2.3.4.2.2

  
  ):1999الزرقا، (تلخيصها كاآلتي  مجموعة من الخصائص يمكناالستصناع  أداةتضمن ت
  

 في طبيعته وحقيقتيه أحد أنواع البيوع أنه . 

 وليس مواعدة لمستصنع، أي اتفاق بيع بائع هو الصانع ومشتر هو اأنه عقد أو اتفاق ملزم ،
  .غير ملزمة
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  بيع عين ليس موجودة أي ال يتملكها البائع ويتعهد بصناعاتها في المستقبل فإذا كان مالكا
  . لها ال يكون استصناعا، أي أنها  ثابتة في ذمة الصانع

  االستصناع يجري في السلع التي تصنع صنعا ويجب أن تكون السلعة المصنعة مطابقة
  .للمواصفات المحددة في عقد التصنيع

 تخدمة في التصنيع على الصانعالمواد المس.  
 العمل على الصانع سواء قام به بنفسه أو استخدم غيره بأجر من عنده. 

  
  : االستصناعمزایا  .3.3.4.2.2

  
  :، منهاأن لعقد االستصناع مزايا بالغة األهمية على الصعيد االقتصادي) 2009( وعبد أشارت

  
 تستطيع  ال والتي الثمن والمرتفعة الضخمة المشروعات تمويل في الصيغة هذه استخدام يمكن

 . إلخ...والطائرات السفن شراء عملية تمويل:  مثل تمويلها المرابحةأداة 

 فرص  توفير خالل من البطالة معدالت وتخفيض للمهارات األمثل االستغالل في أيضا تساهم
 .حرفيينللمعينة  مهارات استخدام يتطلب ما عادة االستصناع أن باعتبار لعم

 المشروع لتقييم الكافية للخبرة مفتقرا يكون ما غالبا باعتباره حاجته تلبية على المستصنع تساعد 

 . لتمويله الحاضر المال أو لمتابعته الالزم أو الوقت

 الدخول  تولد حقيقية مشروعات على تنطوي ألنها االقتصاد عجلة تحرك االستصناع عمليات
   .الفعال الطلب من وتزيد

  
  :اإلجارة . 4.4.2.2

  
الرابعة المستخدمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين، وهي من  التمويل أداةاإلجارة هي 

  .موالاألتوظيف إحدى صيغ االستثمار المباشر و نشطة االقتصادية وتعداألدوات المالئمة لأل
  

  :مفهوم اإلجارة  .1.4.4.2.3
   

، )2010الفقي، (والمكافأة والعوض عن االنتفاع مشتقة من األجر وهو الثواب  :اإلجارة لغة
قة على المعاوضات، العقود المسماة في الفقه اإلسالمي، تخضع للضوابط المطبمن  :اصطالحاًو

  :من تعريفات الباحثين لمفهوم اإلجارة ةوفي اآلتي مجموع
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 2008عبد اهللا وسعيفان، ( اًأو عين اًمعلومة بعوض معلوم دين بيع منفعة(. 

 عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، ومن عين معلومة أو : وعرفها الحنابلة
حميش، (موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم، والعقد يرد على المنفعة ال العين 

2009 .( 

 2010الفقي، ( عقد على المنافع بعوض هو مال(.  

  العيادي، (عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض : فعرفها سالميةالمجلس األعلى للشؤون اإلأما
2010(. 

  
من هنا يتضح أن اإلجارة ليست مجرد أداة مالية، وإنما هي نشاط تجاري ينطوي على مخاطر 
مختلفة، تتعلق بعملية الشراء وامتالك األصول، ويمكن أن تعد بديالً للمنشآت التي ترغب بالحصول 

  .للتوسع على األصول التي تحتاجها
  

  :أركان اإلجارة. 2.4.4.2.2
   

  ):2009، حميش(أما أركان اإلجارة فتتمثل باآلتي 
  

 مالك العين والمستأجر: العاقدان.   
 ذكر كلمة اإلجارة في العقد، وتحديد المدة الزمنية، ويشترط فيها ما يشترط في : الصيغة

   .عقد البيع
 اآلالت، بناء، محالت،سيارة، (أن تكون من األصول الثابتة : العين(...  
 يشترط فيها اإلباحة، والقدرة على التسليم: المنفعة.  
 معلومة و محددة و يمكن تحديد كيفية دفعها: األجرة.  

  
  :اإلجارة شروط .3.4.4.2.2

  
2008العجلوني، (دت باآلتي ولإلجارة شروط حد(، :  

   
  التقصير واإلهمال و التعديالمستأجر أمين على العين فال يضمن العين إال في حاالت. 

  عدم قدرة أحد األطراف على فسخ العقد من طرفه في حال استيفاء المنفعة المعقود عليه إال
   .ظهور عيب فيها باتفاق الطرفين أو هالك العين أو
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 األجرة تكون إما نقدا أو عينا أو أجرة متبادلة.  

 عقد، وعليه فال يجوز للمؤجر انتقال المنفعة بمجرد العقد على المستأجر وفق شروط ال
 .التصرف باألصل

 وتستحق له بمجرد العقد تتحدد حقوق المؤجر في األجرة المحددة في العقد: المؤجر حقوق ،
  . ووقت تملكه لألجرة أو استيفائها بقول الحنفية والمالكية شيئا فشيئا، أي كل شهر أو سنة

  

  
  : خصائص اإلجارة 4.4.4.2.2

  
  ):2009المكاوي، (يتميز بخصائص أهمها  اإلجارةومن خالل التعاريف السابقة نجد أن 

   
  العين المؤجرة من المؤجر إلى المستأجر منفعةنص العقد على انتقال.  
  من العمر اإلنتاجي لألصل المؤجرة، وتحديد % 75مدة العقد تكون طويلة بما ال يقل عن

  .لقيمة السوقية لألصلعلى األقل من ا% 90األجرة بما يضمن 
  مصاريف يتحمل المستأجر كل تكاليف األصل المؤجر من صيانة وإصالح وتأمين وأي

  . ن المستأجر يتحمل جميع المنافع والمخاطرفإ اآلتيأخرى، وب
  

   :صور اإلجارة .5.4.4.2.2
  

 وهي عقد بموجبه ينتفع المستأجر من المأجور  ،)إجارة منفعة األعيان: (ةيأتياإلجارة التشغ
ور في نهاية العقد إلى في مدة معينة بمقابل محدد، وال يشترط فيها انتقال ملكية المأج

  ).2008عبد اهللا وسعيفان، (المستأجر 
 فاإلجارة )، والسلماإلجارة(هي عقد يشتمل على عقدين و: اإلجارة الموصوفة في الذمة ،

سلم في  عرف على أنها عقد تأجير منافع مستقبلية بثمن حال، أو هيالموصوفة في الذمة ت
 ).2009نصار، (المنافع 

  
  :أما أكثر هذه الصور وأشهرها فهي

 
  العقد الذي يتم بموجبه انتفاع المستأجر : )اإلجارة المنتهية بالتمليك( التمويليالتأجير

ى لعقد  انتقال ملكية المأجور إلعلى أن يتم بموجب هذا ا بالمأجور مدة معينة وبمقابل محدد،
، إما تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه كما ويمكن شراء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد
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تجمع  تمويليةصيغة : بأنها أيضاً عرفتو، )2008العجلوني، (المأجور خالل فترة العقد 
بين البيع والتأجير، وذلك باتفاق طرفين على بيع سلعة معينة بسعر محدد بشكل نهائي 

بقواعد ولمدة معينة، على أن تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري بعد سداد قيمتها، مع االلتزام 
 .)2009المكاوي، (اإلجارة خالل مدة السداد 

  
ال يمكن توفيرها بغير هذه األداة، وهي متنوعة  التيمن خالل تمويل اإلجارة يمكن تقديم التمويالت 
األجل تناسب فئة مهمة  ةيمكن تقديم تمويالت طويلفكإجارة السيارات والسفن والمحالت واآلالت 

باستخدام هذه  اد تعامالتهمن طالبي التمويل بما يلبي احتياجاتهم، ولكن المصارف اإلسالمية تقي
االستخدام إلى  فيما يجعلها أقرب  قل مخاطرة،لكونها أ) ة بالتمليكجارة المنتهياإل(األداة  بصورة 

  .صيغة المرابحة طويلة المدى
  

  :كةرالمشا 5.4.2.2
   

المشاركة مصطلح مصرفي معاصر وصيغة من صيغ االستثمار المباشر التي تطبقها المصارف 
ورعاية الجانب  ،وتعد المشاركة نموذجا لتحقيق العدالة في التوزيع ،اإلسالمية في تعامالتها

  .األخالقي والقيم لدى أصحاب رؤوس األموال
  

   :مفهوم المشاركة 1.5.4.2.2
 

حيث يقال  أو مخالطة الشركاء، ،واالمتزاج ،مشتق من الشركة ويعني االختالط: المشاركة لغة
أداة توظيف أموال تتضمن  فهي :المشاركة اصطالحاأما ، )2010الفقي، ( اشتركنا بمعنى تشاركنا

أهم ) 2008العجلوني، (ها يعدمشاركة المصرف لآلخرين إلنشاء مشروعات مختلفة تهدف للربح، و
التقليدية وهو   اإلسالميةالمصارف أدوات التمويل اإلسالمي للقضاء على الخلل الذي تعاني منه 

  :تعاريف للمشاركةالبعض استعراض ل يأتيالمخاطر، وفما انقطاع الصلة بين عوائد رأس المال و
  

  2010العيادي، (عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح(.  
  عقد على االشتراك في رأس المال بهدف تحقيق الربح الذي يجب أن يكون مشتركا بين

   .)2008 العجلوني،(الشركاء 
  استقرار ملك شيء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه تصرف 

  .)2007، سمحانوالوادي (المالك 
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  عملية تتعلق بالصفقات طويلة األجل ما بين مؤسسة مالية ومشروع تجاري أو صناعي
ح، مبدأ وفي مثل هذه العملية تتحمل المؤسسة المالية مخاطر الخسارة مثلما تستفيد من الرب

 .غنم بغرم

  
تنتقل ) شركة أو مشروع(عقد بموجبه ينشأ كيان : في ضوء ما سبق يمكن تعريف المشاركة بأنها

بها إلى الكيان الجديد مقابل المشاركة في اإلدارة واألرباح أو الخسائر وفق ما افيه األموال من أصح
االستثمار الجماعية في المشاريع ، وتعد من أهم أدوات تمويل عمليات يتفق عليه بخصوص ذلك

المختلفة، حيث تتيح للمصرف اإلسالمي أن يشارك بفاعلية على اعتبار أنه قائم على مبدأ الربح 
  .والخسارة، أحد أهم ما يميزه عن المصارف التجارية

  
  : خصائص المشاركة. 2.5.4.2.2

  
التعامل مع المصرف من  طبيعةفي  اًرينجد أنها أحدثت تغي المشاركة مفهوماستعراض من خالل 

ن عليه فإخالل دائن ومدين إلى عالقة شراكة تختلط فيها األموال وتتقاسم األرباح والخسائر، و
  :كاآلتي) 2008، العجلوني(كة تتميز بمجموعة خصائص يلخصها المشار

  
 بين ما يملكه كل طرف، حيث يتم خلط األموال وتوحيد مصيرها وتقاسم الربح : المبادلة

 .لخسارة وتنويع المخاطر لكل طرف وا

 بين رؤوس األموال في تمويل المشروعات الكبيرة التي تحتاج الى : التعاون والتضامن
  .رأس مال كبير

 عقود المشاركة تزيد من قدرة المصرف على جمع المدخرات وتوظيفها: االدخار. 

 عه المصرف حقق التوازن بين ما يدفتمشاركة المصرف والمودعين : تحقيق التوازن
 .للمساهمين وما يدفعه المصرف للمودعين، ويتحمل الجميع الخسارة

 المشاركة تخفي اآلثار التراكمية لعملية االستثمار بالفائدة: آثار الفوائد.  

  
  :وشروطها أركان المشاركة 3.5.4.2.2

   
الشركاء، والصيغة التي يجب أن يتوفر بها اإليجاب والقبول،  /العاقدان: وللمشاركة أركان هي

تفصيل شروط  وفيما يأتي ،رأس المال، والربح والخسارة، والعمل: أخيراً المحل ويشتمل على
  :عناصر المحل كما يأتي
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 شروط رأس المال: 

  
o ن كان المال من طرف واحد أصبح العقد عقد إكة بين الطرفين، فاأن المال شر

  .مضاربة
o لصفة، ويمكن أن يكون من أن يكون المال نقدا حاضرا معلوم القدر والجنس وا

  .)2010الفقي، ( ..مثل اآلالت والسيارات) األصول(العروض 
o  ال يشترط خلط رأس المال، وان كان من األفضل، كما ال يشترط التساوي في حصص

   .)2008، العجلوني(رأس المال 
 

 2010العيادي، ( شروط الربح والخسارة(:  

  
o ًبين جميع الشركاء دون استثناء يجب أن يكون الربح مشتركا.  

o ًطريقة(نسبة كل شريك من الربح أو الخسارة، وموضحا لقوانين  أن يكون العقد مبينا (
  .توزيع األرباح

o ،وذلك يعني عدم تحديد مبلغ محدداً أن يكون الربح نسبة شائعة منه.  
o  الشركاء كما ويمكن أن تزيد حصة الربح عن ال يشترط تساوي حصص األرباح بين

  .حصة رأس المال
o الخسارة توزع على الشركاء كال حسب حصته برأس المال. 

 

 2008العجلوني، ( شروط العمل(:  
 

o  جر أو نسبة أالعمل من حق الشركاء، مع جواز اختصاص احد الشركاء بالعمل مقابل
 . في األرباح

  
   :أنواع الشركات .4.5.4.2.2

  
   :، يمكن توضيحها كاآلتيأنواع الشركات إلى قسمين وتقسم

 

  تملك شخصان أو أكثر لمال واحد على الشيوع بسبب من أسباب  ):الملك(شركة األمالك
 ):2010الفقي، ( الملك بدون عقد، وهي نوعان
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o الناتجة دون إرادة الشركاء كاإلرث والهبة والوصية: شركة أمالك إجبارية.  
o تشارك شخصين على ملكية عين باختيارهما، ومثل هذه  :شركة أمالك اختيارية

  .الشركة ال يقصد فيها التجارة والربح

 

 ما ينتج عنه من ربحفي مال و وهي عقد اثنين أو أكثر على االشتراك :شركة العقود 
 :ألهم أنواع شركة العقود توضيح ، وفيما يأتي)2007سمحان، و الوادي(

  
o وهي شركة ناتجة عن اتفاق طرفين على تشاركهما بحصة من المال : شركة العنان

واالتجار به والربح بينهما أو الخسارة وال يجوز التصرف فيها ألحد الشركاء دون 
   .)2008سعيفان، وعبد اهللا (باقي الشركاء، وال يشترط تساوي رأس المال 

o التشارك في عمل معين مع هي عقد بين اثنين أو أكثر على : شركة المفاوضة
اشتراط التساوي بين الشركاء في المال والتصرف والدين والتكامل بين الشركاء 

   .)2010الفقي، (بحيث يفوض كل شريك فيها شركاءه على اإلطالق 
o هي شركة بدون مال تنشأ بين شركاء لهم بين الناس وجاهة وأمانة : شركة الوجوه

والربح بين الشركاء حسب االتفاق، والخسارة توزع فيشترون بثمن مؤجل ويبيعونها، 
  ).2007، سمحانو الوادي( در ضمان كل شريكعلى ق

o وهي شركة قائمة على اتفاق صانعين أو أكثر على انجاز عمل معا : شركة األعمال
ني أو الفكري، وأساسها الجهد البد، وتوزيع الربح بين الشركاء كال حسب نسبته

 ).2007سمحان، و ديالوا( وتسمى شركة أبدان
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الباحث: المصدر .أنواع الشركات : 3.2 شكل

 أنواع الشركات

 شركة العقود شركة األمالك

 المفاوضة األعمال العنان اجباریة الوجوه اختیاریة
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  :في المصارف اإلسالميةالمستخدمة المشاركات  .5.5.4.2.2
  

  : تستخدم المصارف اإلسالمية أنواعاً محددة من المشاركات، يمكن توضيحها كاآلتي
  

 تعني قيام المصرف باالشتراك مع مستثمر أو أكثر في مجاالت و: المشاركة الدائمة
االستثمار المختلفة، حيث يدفع المصرف وشركائه حصتهم من رأس المال المستثمر، 

 :هي أنواع المشاركة الدائمة، و)2009مكاوي، ال(ع األرباح بينهم كال حسب حصته وتوز

   
o تكون هذه الشركة إما لصفقة : )ة معينةمشاركة في مد(ة الثابتة المنتهية المشارك

    .)2010، الفقي(عين كمقاولة ا، أو محددة بوقت متنتهي بنهايته
o كالمشاركة في التمويل لشراء مواد بناء للشركات: المشاركة في رأس المال العامل 

   .مواد األولية للشركات الصناعيةالعقارية، وال
o العجلوني، ( المشاركة بحصة دائمة في رأس مال المشروع: المشاركة المستمرة

2008( . 

  
 أداة تمويل طويل األجل، و: المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليكمن أهم أشكال  تعد

المشاركة المستخدمة في المصارف اإلسالمية،  تنتهي مساهمة المصرف في الملكية 
ح منها، اربأبالتدرج، هذا النوع من االستثمارات يتيح للمصرف بناء مشروعات وتحقيق 

هي إحدى صيغ االستثمار المباشر أو  ومن ثم إعادة توظيف األموال في مشروعات أخرى،
المصرف شريكا مع شريك أو أكثر على أن يتضمن العقد وعد من بمقتضاها يدخل 

صور ، و)2010الفقي، (إما دفعة واحدة أو على عدة دفع المصرف بتمليك الشريك حصته 
 :يمكن توضيحها كاآلتي المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك

  
o  حرية يتفق المصرف مع الشريك على تحديد حصة كل منهما في رأس المال، على

الشريك  الشريكين الكاملة بالتصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره، على أن يكون حلول
  .)2006عربيات، (محل المصرف بعقد مستقل 

o ًعلى أن يحصل االتفاق بين المصرف والشريك على تمويل مشروع يدر دخال متوقعا ،
في المصرف على نسبة من صافي الدخل مقابل حصته في الشركة مع حق المصرف 

الحصول على باقي الدخل أو جزء منه لسداد ما قدمه المصرف من تمويل للشركة 
  ).2010الفقي، (
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o  تقوم هذه الصورة على أساس توزيع رأس المال على أسهم محددة القيمة، ويحصل كل
شريك على حصة من اإليراد المتحقق فعال، ويحق للشريك أن يشتري من المصرف 

سهم المصرف تدريجيا حتى انتقال الملكية للشريك بعضا من أسهمه حتى تتناقص أ
  ).2009، مكاويال( كاملة

  
  :السلم 6.4.2.2

   
 االمشروعات كممختلف توظيف األموال في تمويل  اةالمباشر وأد بيع السلم من صيغ االستثمار يعد

  .)2010الفقي، ( ، التي تشمل أيضا بيوع التقسيطةبيوع اآلجلالأنه يصنف من 
  

  : مفهوم السلم .1.6.4.2.2
  
  : اصطالحاًو، )2005داود، ( يقال أسلم أذا أسلف ،السلف والتقديم والتسليم: لسلم لغةا
  

 2002الكبي، ( ضرا في عوض موصوف بالذمة إلى أجلعقد بموجبه يتم تسلم عوضا حا(. 

  2004عمر،  (بيع شيء موصوف في الذمة.( 

  إلى وقت محدد وهو بيع اآلجل بالعاجلعقد يتم بموجبه دفع ثمن سلعة وتأجيل تسليم السلعة 
  .)2007سمحان، والوادي (

  
التعاريف السابقة، فإن السلم أداة في صورة عقد يتم من خالله تأجيل استالم السلعة مع انطالقاً من 

السيولة الزائدة فائض تعجيل استالم الثمن، حيث يمكن للمصرف اإلسالمي أن يوظفها الستغالل 
  .ربح مناسب بدالً من أن تبقى مجمدة لديه، من أجل تحقيق

 

   :أركان السلم 2.6.4.2.2
  

، العاقدان: تتمثل باآلتي التمويليةمن خالل الوقوف على مفهوم السلم، فإن أركان هذه الصيغة 
، وشروط هذه األركان هي نفسها )رأس المال والثمن والسلعة(، والمحل )اإليجاب والقبول(الصيغة 

  :بالنسبة للعاقدين والصيغة أما المحل فشروطهبحة افي عقد بيع المر
  

 2004عمر، ( شروط رأس المال(: 
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o العلم بالثمن صفة ومقدارا .  
o  جل بعاجلآقبض الثمن عند التعاقد، حيث أن السلم بيع. 

o  الثمن (بشرط أن ال يجمع بين البدلين ) سلعاً(نقدا، وأجيز أن يكون عروضا الثمن
  .)والمبيع

 
  2005داود، ( -فيه المسلم- شروط السلعة(: 

  

o ًفي الذمة موصوفاً أن يكون دينا. 

o ًبالعدد والكمية والمواصفات أن يكون المسلم فيه معلوما.  

o  جال إلى وقت محددؤم) المسلم فيه(أن يكون تسليم السلعة.  

  
  :)2010الفقي، ( اإلضافية المتعلقة بالسلمومن األحكام 

  
 يجوز تقديم جميع الضمانات الالزمة للمشترينه لى اعتبار أن المسلم فيه دينا، فإع.  
 وهي االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهائه أو إتمامه، وأجاز ذلك العلماء: اإلقالة في السلم.   
 نقل ملكية السلم إلى المشتري ونقل ملكية رأس المال إلى المسلم إليه.  
  الثمن إلى المشترين على البائع إرجاع فإ) المسلم فيه(في حال تعذر تسليم السلعة.  
 ه السلم الموازياأجاز الفقهاء التصرف في المسلم فيه قبل استالمه وسم.  
 يتم تسوية الفروق الناتجة عن ذلكو ،عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها تلزم المخالف.   

  
   :المزارعة .7.4.2.2

  
رف يلعب فيها المصموال وصيغة من صيغ االستثمار غير المباشر، األتوظيف لأداة تعد المزارعة 

   .، والريمشروعات التنمية الزراعية واستغالل واستصالح األراضيدور الممول ل اإلسالمي
  

  : المزارعةمفھوم  .1.7.4.2.2
  

عقد استثمار أرض بين صاحبها  :اصطالحا، و)2008، العجلوني(من الزرع أي اإلنبات : لغة
سمحان، والوادي (  ومستثمر يكون المحصول شراكة بينهما حسب الحصص المتفق عليها في العقد

  .)2005داود، (دفع األرض لمن يزرعها والزرع بينهما ، أو )2007
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  :وشروطها أركان المزارعة .2.7.4.2.2
   

ونوع الزرع، األرض، ( ، والمحل )اإليجاب والقبول(، الصيغة نيالعاقد: تتمثل أركان المزارعة بـ
  ):2008، شمريال( والشروط التي تحكم تلك األركان) آلة الزرع ،ومدة العقد

    
 ،وصالحيتها للنوع المراد زراعته ومعلومة المساحة والحدود  صالحية األرض للزراعة  
 معرفة نوع وجنس ما يراد زراعته، واشتراط من عليه البذر.  
 مدة الزراعة يجب أن تكون معلومة وكافية.   
 ناتج الزرع يقسم بين الطرفين حسب حصة كل فرد، ويجب ذكر الناتج بالعقد . 

  
  المساقاة. 8.4.2.2

   
إسالمي يتم من خاللها المساهمة في التنمية الزراعية، وهي وكما المزارعة فإن المساقاة أداة تمويل 

  .إال أنها تعنى بالحدائق واألشجار المثمرة لها،امتداد 
  

  :المساقاةمفهوم  .1.8.4.2.2
  

  .)2010الفقي، ( من السقي وهو ما يسقي األرض أو الزرع مفاعلة :لغة
  
دفع أرض أو شجر إلى من يسقيه و يعتني به ويقوم بإصالحه على أن يكون له حصة  :اصطالحاًو

  .)2007محان، س و الوادي( في الربح أو الثمر
  

  :شروط المساقاة. 2.8.4.2.2

  
  ):2008الشمري، (تتلخص شروط المساقاة باآلتي 

  
 يشترط أن يكون محل العقد مغروسا أو مزروعا، ويزيد بالعمل.   
  االعتناء باألشجار والمزروعاتو العملأن يكون على الساقي.   
 أن يكون الناتج بيع العاقدين.   
 ة قبل نضوج الثمراأن تجري المساق. 
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  ):التوريق(الصكوك اإلسالمية . 9.4.2.2
   

تعد الصكوك من أهم األدوات المالية اآلخذة باالنتشار بشكل كبير في مختلف دول العالم في اآلونة 
 تعداألخيرة، وذلك في ظل التطورات السريعة والمتالحقة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، و

الصكوك البديل اإلسالمي للسندات في النظام المالي التقليدي، وتتميز بالجمع بين خصائص أوراق 
  .الملكية وأوراق الدين

  
  ):التوريق(مفهوم الصكوك اإلسالمية  .1.9.4.2.2

  
، )2009حطاب، (الصكوك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين : عرفها النووي: الصكوك لغة

التوريق ويطلق عليه التصكيك : ئة المحاسبة والمراجعة المالية اإلسالمية بأنهاواصطالحاً عرفتها هي
أعيان أو منافع أو خدمات أو وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية وهي أو التسنيد 

، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك في ملكية موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص
: ، وتعرف أيضا بأنها)2009عمر، (ب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله وقفل باب االكتتا

ملكية مشتركة في أصل ما، ولها الحق في الدخل الناتج عن هذا األصل إما عن طرق تدفق الدخل 
أبو بكر، (فيتم ترسيخه وترجمته عبر أدوات قابلة للتداول يمكن إصدارها في األسواق المالية 

ثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع و: ، أو بأنها)2009
وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفع إلى الغير لالستثمار نيابة عنها،  القيمة المحررة فيها،

ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا االستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار 
  ).2009منصور، (
  

  :أعاله إلى أن مضمون الصكوك يدور حول عدة عناصر، هي عريفاتالتوتشير 
  

 كل صك له قيمة مالية محددة مسجلة عليه.  
 وثيقة تثبت لصاحبه حق ملكية باالشتراك مع الغير.  
  شائعة في المشروعمتساوية ويمثل الصك قيمة مالية.  
  الصكللصك حق في ناتج المشروع سواء بالربح أو الخسارة حسب قيمة. 

 تصدر وتتداول وفقاً للشروط والضوابط الشرعية.  
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وثائق لها قيم متساوية، تمثل : اعتبار الصكوك اإلسالمية بأنهاأعاله، فإنه يمكن  ريفاتفي ضوء التع
مع  أو نشاط استثماري مباح، تصدر وفق إحدى صيغ التمويل اإلسالميحصصا شائعة في ملكية 

التقيد بالضوابط الشرعية لها، والتي يمكن ان تساهم في زيادة تداول األدوات المالية، وتنشيط 
  .بآليات تستبعد الفوائد المحرمة شرعاً األسواق، وتجاوبها مع احتياجات المدخرين والمستثمرين

  
  :أهمية الصكوك اإلسالمية .2.9.4.2.2

  
الصكوك اإلسالمية قد ازدادت أهميتها نتيجة العديد من العوامل  أنإلى ) 2011عمارة، (أشارت 

  :أهمها
  

  يوضح مدى سعة إن الوصول بفكرة الصكوك اإلسالمية إلى مستوى التداول العالمي
 .تكامل النظام االقتصادي اإلسالميوحكمة و

  نقدية البنك المركزي الستخدام الصكوك اإلسالمية ضمن أطر السياسة ال أمامإتاحة الفرصة
وفقاً للمنظور اإلسالمي، بما سهم في امتصاص السيولة ومن ثم خفض معدالت التضخم، 

 .وإتاحة الفرصة للمؤسسات المالية اإلسالمية إلدارة السيولة الفائضة لديها

  تلبي احتياجات الدول في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدال من االعتماد على
 .العامسندات الخزينة والدين 

  تساعد في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك ألن عمليات
إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية وال تحتاج إلى تكلفة كبيرة في تمويلها 

 .وإدارتها

  الصكوك اإلسالمية تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، ألنها تتطلب
 .العديد من اإلجراءات، ودخول العديد من المؤسسات فيها

  
  :أنواع الصكوك اإلسالمية .3.9.4.2.2

   
جالها فتكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة، أو آف الصكوك إلى عدة أنواع حسب يويمكن تصن

جل محدد أو دائمة في المشاريع االستثمارية المتصفة باالستمرارية، أو أحسب طبيعتها فتكون ذات 
حسب التخصيص بحيث تكون عامة حيث توزع حصيلتها على جميع االستثمارات أو مخصصة 

  :أهم أنواع الصكوك حسب الصيغة ومجاالت التوظيف بحيث تكون لمشروع معين، وفيما يأتي
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 م أشهر الصكوك وهي عبارة عن أوراق مالية تعد صكوك اإلجارة من أه: صكوك اإلجارة
متساوية القيمة تمثل حصة مشاعة في ملكية أعيان أو أصول، توزع حصيلتها على حملة 

  :)2009أبو بكر، ( الصكوك حسب حصة كل صك ويندرج منها عدة أنواع

  
o ه األصول كيصكوك مل  
o  صكوك ملكية المنافع  
o  صكوك ملكية الخدمات 

  
  هي أوراق مالية تطرح لالكتتاب على أساس ): سندات المقارضة(صكوك المضاربة

المضاربة، فيكون أصحاب الصكوك أصحاب رأس المال المضارب، وتقسم لعدة أنواع 
 :)2006الدماغ، ( أهمها

  
o صكوك المضاربة التجارية.   
o صكوك المضاربة الصناعية.  
o صكوك المضاربة الزراعية.  
o وك المضاربة العقاريةصك. 

  
 وهي أوراق مالية متساوية القيمة تصدر بهدف تصنيع سلعة معينة، : ستصناعصكوك اال

  .)2009حطاب، ( يكون أصحاب الصكوك هم مالكو هذه السلعة
 وثائق متساوية القيمة تصدر لشراء سلعة مرابحة، حيث تصبح السلعة : صكوك المرابحة

  .)2009حطاب، ( ملك لحملة الوثائق
 متساوية القيمة تمثل حصة مشاعة في ملكية أعيان  وهي أوراق مالية: صكوك اإلجارة

     .)2009حطاب، ( متاحة لالستثمار
 هي وثائق أو أوراق مالية متساوية القيمة تستخدم إلنشاء مشروع على و: صكوك المشاركة

  .)2009أبو بكر، ( أساس المشاركة وعليه يصبح حملة الصكوك هم مالكو المشروع
 راق مالية متساوية القيمة تمثل حصة مشاعة في رأس وهي عبارة عن أو: صكوك السلم

مال السلم لتمويل شراء سلع يتم استالمها في المستقبل والربح الناتج عن بيع السلع يوزع 
  ..)2009أبو بكر، ( على الصكوك، وتعود ملكية السلعة إلى أصحاب الصكوك

 في تمويل مشروعات  هي وثائق أو أوراق مالية متساوية القيمة تستخدم: صكوك المزارعة
  .)2009أبو بكر، ( زراعية، وعليه يكون حملة الصكوك حصة في المحصول
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صكوك

المضاربة

المرابحة

المشاركة

السلم
القرض  
الحسن

االستصناع

المزارعة

المساقاة
والمغارسة

 هي وثائق أو أوراق مالية متساوية القيمة تستخدم في تمويل سقي أشجار و: صكوك المساقاة
  .)2009أبو بكر، ( مثمرة وفق عقد المساقاة، لصبح لحملة الصكوك حصة في الثمر

 ئق أو أوراق مالية متساوية القيمة تستخدم في تمويل مشروعات هي وثاو: صكوك المغارسة
غرس األشجار على أساس عقد المغارسة، لصبح لحملة الصكوك حصة في األشجار 

  .)2009أبو بكر، ( رضاألو
 أبو بكر، ( تستخدم لتمويل الحاجات العامة وال تهدف للربح: صكوك القرض الحسن

2009(. 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أنواع الصكوك : 4.2  شكل
  .الباحث: المصدر

  
   اإلسالمي االستثمار  3.2

  
الل الموارد مبادئ التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي، هو حسن استغالساسيات واألإن من أهم 

 كبديل، ويأتي النشاط االستثماري اإلسالمي ق التنمية والعدالة االجتماعيةما يحقاالقتصادية المتاحة ب
، وفي هذا المبحث عرض لمفهوم االستثمار، والصفة االستثمارية للتعامل الربوي في مجال التمويل
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ومعايير االستثمار في المصارف  ،وأنواعهللمصارف اإلسالمية، وضوابط االستثمار، وأهدافه، 
االستثمار في أخيراً العوامل المؤثرة على واإلسالمية، ومميزاته، وأبعاده، وتقييم وسائل االستثمار، 

  .فلسطين
  

  :مفهوم االستثمار  1.3.2
  

أحد العناصر األساسية المحركة للنمو االقتصادي، المصطلحات االقتصادية الحديثة، وحد أاالستثمار 
ز مفهومه لالستثمار بالشمول من خالل أولى االقتصاد اإلسالمي أهمية بالغة باالستثمار وتميقد و

قيق أولويات المجتمع وحاجاته، مع العلم أن مفهوم االستثمار لم الموازنة بين تحقيق الربح وتح
 ،االتجار بالمالو ،ماءنــمثل االستبمعان مختلفة  يشتهر عند قدامى الفقهاء ولكنهم أشاروا إليه

يساعد على لالستثمار بما  اآلتيةواستخدام األموال بقصد الربح، وسنعرض التعاريف  ،والتنمية
  :المفهومفهم واضح لهذا تكوين 

  
 ارتباط مالي بهدف تحقيق منافع يتوقع : عرف الدكتور سيد الهواري االستثمار على أنه

الحصول عليها على مدى فترة زمنية، أو هو نوع من اإلنفاق المالي  لتحقيق منافع 
   .)1983األمين، ( مستقبلية سواء كان بإنشاء أو تحديث أو استكمال مشروعات

  العمل في المال بقصد تنميته وقد يكون ذلك : لالستثمار تعريفاً) 2010الفقي، (وأورد
بالصناعة والزراعة والتجارة والتعدين أو غير ذلك من طرق االستثمار التي تهدف إلى 

  .تنمية المال وزيادة إنتاج السلع والخدمات
 مجموع التوظيفات التي : االستثمار من وجهة نظره االقتصادية ألنه) 2008، حماد(وعرف

من شأنها زيادة الدخل وتحقيق اإلضافة الفعلية إلى رأس المال األصلي من خالل امتالك 
األصول التي تولد العوائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبالً بشكل 

  .)2008، حماد( أكبر من خالل الحصول على تدفقات مالية مستقبلية
 مقداد،(أو من وجهة نظر الفقهاء أورد  شرعيةاحية وفي محاولة لتعريف االستثمار من ن 

توظيف للمال الزائد عن الحاجة الضرورية بشكل مباشر أو غير : تعريفا لالستثمار) 2005
مباشر في نشاط اقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وذلك بغية الحصول 

 .على عائد مادي يستعين به المستثمر على عمار األرض

  نشاط إنساني ايجابي، مستمد من الشريعة : الموسوعة العلمية عرف االستثماروفي
اإلسالمية يؤدي إلى تحقيق أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي من خالل مراعاة أولويات 

 . )2007مسعودة، (األمة 
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  :ص وعناصر مفهوم االستثمار بما يأتياستنباط خصائ خالل تحليل مفهوم االستثمار يمكن منو
 

 نشاط إنساني ايجابي تشجعه الشريعة اإلسالمية :االستثمار.   
 لحصول على عوائد مستقبلية متوقعةألموال والمدخرات لتوظيف ل :االستثمار.  
 لتحقيق أولويات ) االقتصادية(البحوث والدراسات  أنشطةيتضمن مجموعة من : االستثمار

    .وإحداث تنمية المجتمع 
  للفرد  – اقتصادية واجتماعية، فهو زيادة في الطاقة اإلنتاجيةلالستثمار غايات وأهداف

  .واستخدام األموال في اإلنتاج –والمجتمع 

  
بناء يجابي تحث عليه إنشاط إنساني  :بأنهفي اإلسالم نه يمكن تعريف االستثمار م فإعلى ما تقد

في مشاريع ) المدخراتاألموال (الشريعة اإلسالمية، يقوم على أساس توظيف الموارد المالية 
، تعود على صاحب االستثمار )، وخدماتوعقارية ،وتجارية ،وزراعية ،صناعية(استثمارية تنموية 

ظل أولويات  المجتمع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك فيوعلى  ،رباح وتعظيم الملكيةباأل
 .تفرضه الشرعة اإلسالمية وأحكامهاما واحتياجات المجتمع و

  
  :الصفة االستثمارية للمصارف اإلسالمية  2.3.2

  
في مرحلة مبكرة من تأسيس الصناعة المصرفية اإلسالمية، حض المؤتمر السادس لمجمع البحوث 

االستثمار بأنواعه، حيث جاء في على هـ للمصارف اإلسالمية 1391اإلسالمية المنعقد بالقاهرة 
يجوز للمصرف إجراء استثمارات مباشرة : (البند الثالث الخاص بتوظيف الودائع واستخدام الموارد

أو استثمارات غير مباشرة، كما يجوز له إنشاء مؤسسات استثمارية يقوم  –يشرف عليها بنفسه  –
  .)مشروعات استثماريةبتمويلها لتتولى نيابة عنه ولحسابه وتحت إشرافه إدارة 

  
ن قيام المصارف اإلسالمية بإنشاء مشروعات االستثمار، أو الترويج لها أ) ت.البلتاجي، ب(ويرى 

 للمصرف األصلية المسئولية باب من ولكنه ،االختيار أو اآلمال من باب فيها ليس المشاركة أو

بالضرورة  وليس حالل مؤسسة مجرد اإلسالمي المصرف المسئولية يصبح هذه اإلسالمي، وبدون
 أن يمكن ال تركيبه بطبيعة اإلسالمي اإلسالمي، فالمصرف النظام االقتصادي تدعم اقتصادية مؤسسة

 االستثمار تنشيط دائما هدفه وأعمال مصرف استثمار ولكنه باألموال يتاجر تجاريا امصرفً يكون

  .الصغيرة الحرف الصغار، وتنشيط أصحاب المدخرين وتنشيط والتنمية،
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 إلغاء إن االعتبار في األخذ مع ماًتما له مالزمة صفة اإلسالمي للمصرف االستثمارية الصفة إن
 بل ضرورية مسألة فقط ليس المباشر االستثمار يجعل اإلسالمي المصرف عمليات من بالفائدة التعامل
 لمتطلبات فقط ليس عدمه، من المصرف وجود عليها ويتوقف المصرف إلدارة أيضا الشاغل والشغل

   .االستثمارات تشجيع على المجتمع قدرة وزيادة ناحية من السيولة لمتطلبات أيضا ولكن الربحية
  

 فرص على بالتعرف يقوم أن التنموي االستثماري للدور تدعيما اإلسالمي المصرف على يجب ولذلك
 الترويج مع جدواها ودراسة المشروعات بتحليل والقيام ا،به المستثمرين وتعريف االستثمار

 يقتصر وال اإلسالمي األولويات مع تتطابق التي المشروعات تلك وخاصة دراستها بعد للمشروعات

 المباشر االتجار طريق عن االستثمار يمكن وإنما فقط إنتاجية شركات إنشاء على المباشر االستثمار

 عملية في وتحريكه المال تقليب بهدف وذلك لصالحه تم أو نفسه الشخص به قام سواء الشراء وهو

 أفراد مصلحة ولتحقيق البيع وسعر الشراء تكلفة بين الفرق من حالل ربح على للحصول ةالتجار

   .المختلفة السلع من احتياجاتهم بتوفير المجتمع
  

 والمنتجات السلع من األسواق الحتياجات دراسات بإجراء القيام اإلسالمي المصرف على يجب لذلك
 على المجزي غير لعائدها أو االستثمار فترة لطول نظرا األفراد تمويلها عن يحجم التي تلك وخاصة

  .واالقتصادية االجتماعية أهميتها من الرغم

  
  :ضوابط االستثمار  3.3.2

  
  :يأتي كما، تنظم عملياتهالتي تشجع على االستثمار ولالستثمار مجموعة من الضوابط 

 

 وابط الشرعيةضال: 

 

o المال هللا واإلنسان مستخلف فيه، ويجب استثمار هذا المال لتنميته وفق شرع اهللا . 

o 2000بتران، ( عدم التعامل بالربا(.  
o واالكتناز في االقتصاد جمع المال وحبسه دون استغالله بالنشاطات : تحريم االكتناز

 .االستهالك /ستثمار واإلنفاقاال –االقتصادية

 

o  واالحتكار حبس السلع في وقت بغرض : طريق االحتكارعدم استثمار األموال عن
بيعها بأسعار فاحشة في ظل الحاجة الماسة المجتمع لها، كما وأصبح االحتكار 

 .)2008ساسي، ( مالزما ألنشطة الشركات التي تحتكر السلع والخدمات
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 2005مقداد، ( الضوابط القيمية واألخالقية(: 

 

o ،بين طرفي العقدوتحيق العدل  الصدق واألمانة والوفاء وااللتزام. 

o التوفيق بين مصلحة المستثمر والمصلحة االجتماعية. 

o حق الضرر باآلخرينلعدم استثمار األموال في مشروعات تالتنافس الشريف، و. 
 

 2000بتران، ( ضوابط االستثمار المتعلقة باألولويات(: 
 

o توجيه االستثمار للضروريات ومن ثم إلى الحاجيات فالتحسينات. 

o الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

 

 2000بتران، ( الضوابط االقتصادية(: 

  

o  التشغيلتهكل رأس المال وزيادآمنع تي لرأس المال الالفع. 

o المجتمع التنموية   أولوياتومراعاة  الضرورية للمجتمع االستثمار في النشاطات  

o ضابط الغنم بالغرم، أي تحمل األعباء بقدر ما يؤخذ من ميزات.  

o استهداف اإلنتاج وليس الحصول على دخل فقط.  

o استهداف العنصر البشري وتنميته، كون اإلنسان وسيلة التنمية وغايتها.  

  
وهذه الضوابط التي تحدد معالم االستثمار في الشريعة اإلسالمية تأتي في سياق التأكيد على توجيه 
االستثمار بشكل يوزان بين مصلحة الفرد والمجتمع، بحيث ال يطغى أحدهما على اآلخر، من خالل 

لمباشرة وغير توظيف األدوات المالية األكثر مالءمة لطرفي معادلة االستثمار، وبما يعظم العوائد ا
المباشرة واألثر االجتماعي بعيد المدى، وذلك باستهداف المشاريع اإلنتاجية التي تراعي األولويات 
التنموية للمجتمع، بما يساعد على االستدامة باالعتماد على الموارد الذاتية، وتحقيق التنمية 

  .  ن ضوابط، انطالقاً من مقاصد الشريعة اإلسالمية وفق ما تم عرضه مالمستديمة
   

  :أهداف االستثمار 4.3.2
  

والمصرفية التقليدية توسع الباحثون بتحديد أهداف االستثمار باعتباره أداة رئيسة للمؤسسات المالية 
، واعتبروا توظيف األموال وتشغيل الفائض منها وتنميته هو الهدف األساسي لالستثمار واإلسالمية

  :بشكل عامالستثمار استعراض أهداف ا يأتيما فيو
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 2010الفقي، ( إشراك رأس المال والخبرة في التنمية االقتصادية(.   
 2000بتران، ( والعمل على نموه المحافظة على أصل المال ومنع تآكله(.   
 2010الفقي، (في  فأ مع الدور الفعلي لمال المستثمرتحقيق الربح بما يتكا(.  
 2008ساسي، ( استخدامه توفير السيولة الالزمة السترداد رأس المال وإعادة(.  
  تنشيط عمليات تنمية المجتمع وزيادة قدرة المجتمع على اإلنتاج والنهوض باالقتصاد

 .)2010الفقي، ( وتحريره من التبعية

 وحسب أولويات  عات المقامة في السلع المحللة شرعاًوحصر األنشطة االستثمارية والمشر
 .)2010الفقي، ( المجتمع واحتياجاته

  
  :)2000سانو، ( ن يضاف إلى تلك األهداف، اآلتيويمكن أ

  
 إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد األمة في االستفادة من هذا، ومن : حقيق تداول الثروةت

الوسائل التي تضمن تحقيق هذا المقصد حث اإلسالم على دفع الزكاة لما لها من أثر في 
إعادة توزيع الثروة في المذهب التوجه نحو عملية االستثمار وكونها تعتبر من أدوات 

 .حث كذلك على الصدقةالو ،االقتصادي اإلسالمي

  القضاء على التخلف وتحقيق النمو االقتصادي عبر تشجيع االستثمار عن طريق:  

 

o والحفاظ على حقوق األجيال القادمة دضرورة االستغالل األمثل للموار.  

o  عند اعتبار األنشطة االقتصادية الضرورية للمجتمع فرض كفاية يجب القيام بها
 .لهاالمجتمع  حاجة

o  ضمان حد الكفاية للفرد وضرورة توفير مشروعات البنية األساسية بما يحقق تنمية
 .من خالل الشراكة  العنصر البشري الذي يعد أساس التنمية

o  ويتحقق هذا المقصد من : في الدنيا واآلخرة تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع
خالل تمكن ناتج االستثمار من إشباع كافة الحاجات اإلنسانية األساسية وتحسين 

 .مستوى الحياة على الصعيدين المادي والمعنوي
 

وتلتقي أهداف االستثمار في االقتصاد اإلسالمي مع أهداف االستثمار بوجه عام، إال أن ما يميز 
االستثمار في الرؤية اإلسالمية، تركيزها على األبعاد االجتماعية للعملية التنموية، في محاولة لتلبية 

فالحاجيات  الضرورياتحاجات األفراد بالتوازي مع تطوير وتنمية المجتمع من خالل توفير 
 تتمثل النظام االقتصادي اإلسالمياالستثمار في  من هنا فإن أهدافو ،وصوالً إلى التحسينات
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عن طريق تحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي وهذا  والمجتمعتحقيق الرفاهية الشاملة للفرد ب
  .اديةوالمنافع الم التي قامت على الفصل بين القيم األخرىاالقتصادية  المناهجعكس 

  
  :أنواع االستثمار 5.3.2

  
   :لالستثمار ثالثة أنواع رئيسة، يمكن توضيحها كاآلتي

  
 هو االستثمار في جميع أنواع المشاريع  بحيث يجمع فيه صاحب المال : االستثمار المباشر

ويمكن للمصارف اإلسالمية ) الملك والتصرف(بين ملكية رأس المال والعمل في المشروع 
 : )2010الفقي، ( هذا في المشروعات اإلنتاجية واالستثمار المباشر نوعاناالعتماد على 

 

o الملكية والعمل والسلطة لفرد: استثمار مباشر فردي.   
o الملكية والعمل والسلطة لمجموعة أفراد: استثمار مباشر في الشركة.  

  
ن يقوم ألها يمكن من خال التيمن أشكال االستثمار المباشر  تعد اآلتيةواألدوات المالية 

  :المصرف اإلسالمي تمويل المشروعات من خاللها حسب خبراته وقدرته
  

o لمشاركةالتمويل با.  
o التمويل باإلجارة.  
o السلمالتمويل ب. 

 

 هو االستثمار بطريق المشاركة بين رأس المال والعمل ، حيث : االستثمار غير المباشر
يتخلى المالك عن سلطته في اتخاذ يقدم المالك ماله لمن يعمل فيه بحصة من نمائه بحيث 
ستثمار ويشمل هذا النوع من اال ،القرارات االستثمارية مع بقائه متحمال لمخاطر استثماره

 :)2010الفقي، ( األدوات المالية اآلتية
 

o التمويل بالمضاربة.  

o الصكوك أو التصكيك. 

o التمويل بالمزارعة.  

o التمويل بالمساقاة. 

o التمويل بالمغارسة. 
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 وهي قيام البنك بعملية الشراء والبيع لحسابه مباشرة، و تتعامل : رة المباشرةالمتاج
خاصة المرابحة لألمر  - أداة المرابحة المصارف اإلسالمية بهذا األسلوب من خالل 

 ).2004المغربي، (-بالشراء

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  .الباحث: المصدر .أنواع االستثمار : 5.2 كلش
  

  :تصنيف االستثمار .6.3.2
  

التي ينظر لالستثمار من ويمكن تصنيف االستثمارات إلى عدة تصنيفات حسب المقاييس والزوايا 
  :وذلك كاآلتي خاللها

 

 2008مسعودة، ( حسب طبيعة االستثمار(: 

  
o بمعنى تحويل ومعالجة المواد الخام إلى مواد  ،هو االستثمار في النشاط الصناعي: صناعية

  .استهالكية
o تشمل ومن إجمالي االستثمارات  )%75(يشكل قطاع الخدمات ما نسبته : تجارية وخدمية

  ... .م ، االتصاالت، التجارة بأنواعهاالصحة ، التعلي –جوانب عديدة 
o تثمارات المتمثلة بأنشطة المسؤولية االجتماعية، وتستهدف عمل الخير وهي االس: اجتماعية

 .مة األخالقية في تنمية المجتمعاتالمساهو

o المزارعة  –االستثمار في فالحة األرض وذلك باألدوات المالية ذات العالقة : ةزراعي
 .والمساقة و المغارسة

 االستثمار المباشر
 

 المشاركة
 اإلجارة
 السلم

 المتاجرة المباشرة
 
البسيطةالمرابحة   

المرابحة لآلمر 
 بالشراء

 

 االستثمار غير المباشر
 المضاربة
 الصكوك
 المزارعة

 المغارسة والمساقاة

 أنواع االستثمار
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 2008ساسي، ( حسب جهة االستثمار(: 

  
o ستثمار اال بإدارةله بنفسه بحيث يقوم ايقوم مالك المال باستثمار أمو: االستثمار الفردي

  .ويتحمل  كل المخاطر المتعلقة باالستثمار
o تتوزع وبحيث يشترك أكثر من طرف برأس المال المستثمر، : ار بالمشاركةاالستثم

   .المخاطر والمسؤوليات على الشركاء
o القطاع العام لتمويل وتحسين وتلبية احتياجات التنمية ما يقوم به: االستثمار الحكومي. 

o منظمات (من خالل إنشاء مؤسسات اجتماعية وخدمية : االستثمار التعاوني أو التكافلي
 .التي تهدف لخدمة المجتمع) المجتمع المدني

o االستثمار في مشروعات خارج حدود الوطن، واعتبر صندوق النقد : االستثمار األجنبي
 .من أسهم رأس المال% 10الدولي أن االستثمار األجنبي مباشر إذا امتلك المستثمر 

  
 2008مسعودة، (االستثمار حسب رأس المال(: 

  
o ستثمر حصته في المشروع نقوداًيقدم الم: نقدي .  
o ضاأو أر ،أو معدات ،آالتسيارات، أو : مثل ،ثابتة يقدم المستثمر أصوالً: عيني.  
o التوريق واألسهمثل الصكوك اإلسالمية بأنواعها وم: أوراق مالية.  

  
  2008ساسي، (االستثمار استراتيجيةحسب(: 

  
o عنها مشروعات جديدة استثمارات جديدة لم تكن موجودة من قبل وتنشأ: جديد.   
o استثمار في مشروعات قائمة مثل إقامة خط إنتاج جديد أو إضافة أصول مطلوبة: توسعي.   
o وهي عملية استبدال وتغيير أصول قديمة بأخرى جديدة: استبدالي.  

  
  2008: مسعودة(الستثمارل المدى الزمنيحسب(: 

  
o وهي االستثمارات التي تقل مدتها عن سنة: قصير المدى. 

o وهي االستثمارات التي تتراوح مدتها بين سنة وخمس: متوسط المدى. 

o وهي االستثمارات التي تزيد آجالها عن خمس سنوات ومن الصيغ المستخدمة : طويل المدى
  ).المضاربة و المشاركة(في هذا المدى 
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  :واالستثمار في المصارف اإلسالميةمعايير التمويل   .7.3.2
  

ف اإلسالمية في منح المتعاملين التمويالت واألسس التي تطبقها المصارعايير المأجمل الباحثون 
    :كاآلتيالمطلوبة 

  
 2010الفسفوس، ( ، وتصنف كما يأتيمتعلقة بالمشروعالمعايير ال(:   

  
o معايير شرعية : 

   
 شرعاً أن يكون الهدف من المشروع مقبوال .  
 شرعاً أن تكون مدخالت المشروع مقبولة .  
 ًيجب أن ال تكون مخرجات المشروع محرمة شرعا .  
 ًعدم استخدام األدوات واألساليب المحرمة شرعا .  
 أن ال يكون االستثمار والعقود مخالفة لشرع. 

 

o  ماديةمعايير: 

   
 كيم الجدوى المالية للمشروع ويمكن إتباع عدة طرق لتحقيق ذليتق: الربحية، 

وأهمية هذه الطرق تكمن في  ،فترة االسترداد، والمؤشرات والنسب المالية :مثل
   .اختيار المشروع األمثل الذي يحافظ على األموال وقوتها الشرائية

 تحديد قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته وذلك باالعتماد على : السيولة
  .النسب المالية مثل نسبة التداول  والسيولة وغيرها

 ألن المصارف الحصول على ضمانات مناسبة لمنح التمويل وذلك  :األمان
 .المودعين /تستخدم أموال الغير

  
o جتماعيةا/ قتصاديةمعايير ا: 

   
 تحسينات، حاجيات ضرورات،(من األولويات اإلسالمية  اختيار المشروعات(.  
 مكافحة الفقر والبطالة و توزيع الدخل والثورة.   
 حفظ المال وتنميته. 
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 2007 سمحان،و الوادي(المتعلقة بشخص طالب التمويل المعايير(: 

   
o االلتزام المادي والسمعة التجاريةاألخالقية والسمعة الدينية و: الشخصية.  
o على إنجاح المشروع وإدارته بشكل فعال القدرة والكفاءة.  
o  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(منح التمويل بمبدأ.( 

  
 2010عاصي، (المعايير المتعلقة بالمصرف(:  

  
o مدى توفر السيولة لدى المصرف وقدرته على تمويل المشروعات: السيولة.   
o مدى توفر االستقرار االقتصادي والسياسي لما : الظروف االجتماعية والسياسية السائدة

/ االقتصادية مشروعاتالخاطر المترتبة على إنشاء ر على تقليل مثيتأن له م
  .االجتماعية

o  القوانين واألنظمة التي تحكم عمل المصارف اإلسالمية: القانونيةالمتطلبات. 
  

   :سمات ومميزات االستثمار في المصارف اإلسالمية .8.3.2
  

أهم السمات والمميزات التي تميز االستثمار في المصارف اإلسالمية يمكن توضيحها كما يأتي  
  ):2006شحاته، (
  

 لربا وعدم استخدام أسعار الفائدةتحريم ا.  
  تعدد وتنوع أساليب أدوات التمويل وتناسبها مع كافة االحتياجات، وجميع هذه األدوات

   .إلنتاج وتوزيع السلع والخدمات وتوجيههتضمن استخدام التمويل 
 إدارة البنك اإلسالمي تعي المفهوم الحقيقي للنقود باعتبارها وسيلة لالستثمار وليست سلعة.  
  ر في بأولويات االستثما باالحتياجات الحقيقية للمجتمع عمالًربط المشروعات االستثمارية

 .الضروريات والحاجيات والتحسينات: الشريعة

 تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة االستثمارية. 

  التحفيز على االستثمار حيث أن صيغ التمويل اإلسالمية تعتمد على المشاركة والتفاعل بين
 .الشركاء

 تنوع األدوات المالية وقدرتها على تلبيتها احتياجات العمالء المتنوعة : االستجابة للمتغيرات
 .تحقق مرونة عالية لالستجابة للمتغيرات االقتصادية
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  :للمصارف اإلسالمية ةبعاد االستثمارياأل .9.3.2
   

الحال في هو مجرد وسيط مالي كما من إن الصفة التنموية للمصارف اإلسالمية تجعلها أكثر 
يدها للمستثمرين بحيث يقوم المصرف اإلسالمي تعالتي تجمع األموال و التجاريةالمصارف 

 شملماري للمصارف اإلسالمية يمكن أن يوالدور االستث ،بالتصدي لقضايا التنمية بشكل مباشر
  :)2009بولنوار، وأبو سرير ( اآلتي

  
 التعرف على فرص االستثمار وتعريف المستثمرين على هذه الفرص.   
 لفرص االستثمارية واختيار المشروعات المناسبة وتحديدها بناء على المعايير دراسة ا

 :ةاآلتي

  
o  تحليل المشروعات وإعداد دراسة الجدوى ودراسة مدى صالحيتها وسالمتها

   .ة والفنية واالجتماعية والتجاريةالشرعي
o لمشروعات بعد التحليل للمستثمرينترويج هذه الفرص وا.  
o  االستثماري من خالل نشر الحقائق والدراسات والبحوث عن تحسين المناخ

 .االقتصاد

o من خالل الدراسات واختيار المشاريع المناسبة وحسب : تحسن األداء االقتصادي
 .األولويات التنموية

  
  لغير وذلك بتقديم التمويل الالزم لبدأ مشاريع مع ا): مشروعات الغير(تمويل رأس المال

  .ناسبةحسب أدوات التمويل الم
 تمويل توسع مشروعات قائمة.  

  
 تشجيع االستثمار وخلق فرص استثمارية  اإلسالميةن خالل هذا النموذج تستطيع المصارف م

ولعب دور فاعل في تمويل المشروعات التنموية واالقتصادية المتوافقة وأوليات المجتمع وخلق 
المصارف  الذي يمكن أن تلعبه تنمويالدور ال إنموازنة بين التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

ن المناخ االستثماري مؤسسة تنموية تحس إلىوسيط مالي د رمجمن كونها يساهم في نقلها اإلسالمية 
  .واألداء االقتصادي، والنهوض بالمجتمع

  
  :األبعاد االستثمارية للمصارف اإلسالميةاآلتي يوضح ) 6.2(والشكل
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  .األبعاد االستثمارية للمصارف اإلسالمية:  6.2شكل

  ).2011مشتهى، (موسوعة البنوك اإلسالمية كما ورد في : المصدر
  

  :االستثمار في المصارف اإلسالمية يم وسائليتق .10.3.2
  

النشاط االستثماري المصدر الرئيسي لإليرادات والربحية من خالل استخدام األدوات المالية 
المختلفة ولقياس مدى قدرة األدوات المالية ووسائل االستثمار على تشجيع االستثمار يستخدم الباحث 

  :ةاآلتيالمعايير 
  

  تحقيق األرباح أهم األهداف التي تسعى المصارف اإلسالمية إلى تحقيقها : الربحيةمعيار
وهي األداة المعبرة عن حسن إدارة واستخدام األموال في االستثمارات المختلفة، ويمكن 
قياس كفاءة استخدام وسائل االستثمار من خالل معيار الربحية، ويمكن قياس هذا المعيار 

 :)2005البلتاجي، (ةاآلتيبالمؤشرات 

  
o إجمالي إيرادات االستثمار/ إيراد وسيلة االستثمار : نسبة العائد على االستثمار.  
o رصيد التمويل /أرباح وسيلة االستثمار : نسبة ربحية وسيلة االستثمار.  
o معدل تحقيق أهداف الموازنة. 

  
  يقيس هذا المعيار كفاءة المصرف في استخدام األموال : )التوظيف(معيار االستثمار

 :)2005 البلتاجي،(موارد ومدى تلبيته الحتياجات المتعاملين ومؤشرات هذا المعياروال

األبعاد 
االستثمارية 
للمصرف 
 اإلسالمي

التعرف على فرص 
 االستثمار الحقيقية

تحليل فرص االستثمار 
 ودراستها

 ترويج فرص االستثمار

 تحسين المناخ 
 االستثماري العام

تحسين األداء 
 االقتصادي

تحقيق العدالة في 
 توزيع الناتج
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o لمصرفإجمالي تمويل ا/ رصيد تمويل الصيغة : الوزن النسبي للصيغة.   
o  رصيد تمويل الصيغة/ د المتأخرات رصي: نسبة المتأخرات.  
o رصيد التمويل السابق) / رصيد التمويل السابق –رصيد التمويل الحالي : (معدل النمو. 

  
 معيار تلبية احتياجات العمالء :هذا المعيار المعبر عن مدى تلبية وسائل االستثمار  يعد

ويمكن قياسه من خالل المؤشرات  مع المصارف اإلسالمية، المتعاملينالزبائن الحتياجات 
 : )2005 البلتاجي،( اآلتية

  
o حيث أن معرفة مجاالت استخدام الصيغة لتلبية حاجات األفراد  :تنوع مجال االستخدام

) عقاريةوزراعية، وتجارية وخدمية، وصناعية، ( والشركات والقطاعات االقتصادية
 ةقصيرة، متوسطة، طويل(باإلضافة إلى طبيعة المدة الزمنية الستخدام وسيلة االستثمار 

  ).األجل
o عدد العمالء / عدد العمالء السابقين  – نيعدد العمالء الحالي: معدل نمو العمالء

 .السابقين

  
 2005عمرو، ( معيار األداء القومي لالستثمارات، وتتضمن(:  

 

o  زراعي، صناعي، (نسبة القطاع من االستثمارات : التوزيع االقتصادي لالستثمارات
  ).تجاري، خدمات

o  الفردي، المؤسسات أو (نسبة القطاع من االستثمارات : التوزيع القطاعي لالستثمارات
 ) .، حكومي)القطاع الخاص(الشركات 

o  قصير ومتوسط وطويل األجل : التوزيع الزمني لالستثمارات  
  

 2006شحاته، ( معيار جذب المدخرات(: 

  
o  الودائع أول ) / الودائع أول الفترة –الودائع آخر الفترة = (معدل النمو في الودائع

  .الفترة
o  عدد الحسابات / ) أول  الفترة –عدد حسابات آخر فترة (= معدل جذب عمالء جدد

  .آخر الفترة
o  الضمان العام(معدل كفاية الموارد الذاتية(.   
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تسهم بشكل كبير تقويم وسائل االستثمار في المصارف اإلسالمية، التي تم عرضها أعاله،  يريمعاو
األساس فإن تلك المعايير يجب في المفاضلة بين المشاريع االستثمارية واختيار أكثرها مالءمة، وب

يكون المشروع  بحيث الصالحية الشرعية: يتوفر في المشاريع التي تم اختيارها أن أن تقود إلى
توليد أكبر ، ومن ثم حالال ويتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وااللتزام باألخالق والثقافة اإلسالمية

تحقيق ر وقلفمكافحة ااإلنتاج، بما يساهم في  على وزيادة قدرة األفراد دخل ممكن ألفراد المجتمع
إشباع شراكة بين رأس المال والخبرة، وتوزيع الدخل والثروة وتحقيق ال العدالة االجتماعية في

األولويات التنموية وتخطي خدمات وفق السلع والواختيار  لألفراد والمجتمع حقيقيةالجات احال
، وصوالً إلى الفعلية الفرد والمجتمع لحاجات والخدمات سلعمة جودة المالء إلىالتركيز على الربح 

ثر البيئي األ يراعي، بما وزيادة معدل النمو االقتصاديتحقيق الكفاية اإلنتاجية واالستثمارية 
 إدارةللموارد والكفاءة والفاعلية في  األمثل باالستخدام ،رعاية مصالح األجيال القادمة، وعاريللمش
  .من األضرار الناجمة عنها التقليلو ،عاريالمش

  
  : العوامل المؤثرة على االستثمار في فلسطين .11.3.2

  
االحتالل والذي ما زالت آثاره حتى  جراء 1967التغيرات التي عاشها االقتصاد الفلسطيني منذ سنة 

وتشكل السلطة الفلسطينية، وما تمخض عنها من مالحق، اتفاقية أوسلو  بحقبة مروراً ،يومنا هذا
وصوال إلى انتفاضة األقصى، أثرت تلك المتغيرات وعلى وجه الخصوص اتفاقية باريس، 

والتطورات والتحوالت في االقتصاد الفلسطيني  بشكل مباشر على عمليات االستثمار، وقدم الباحث 
  :كما يأتي ،ألبرز العوامل المؤثرة على االستثمار في فلسطين تلخيصاً) 2011مشتهى، (

 

 باآلتيأهمها ، وتتمثل عوامل محفزة لالستثمار: 

  
o يامتالك الموارد البشرية للمهارات والقدرات والمستوى التعليم: الموارد البشرية 

  .الذي يؤهلها إلى القيام بدور فاعل في علمية اإلنتاج
o الدور وجوده يساعد في عملية التنمية خاصة في ظل غياب : القطاع الخاص

  .القطاع العام المطلوب من
o  وجود حاجة حقيقية لالستثمار في مجاالت مختلفة نظرا الستيراد معظم احتياجات

  .االقتصاد الفلسطيني من الخارج

o م االستعداد ممن لديه ينوجود العديد من الدول باإلضافة إلى رجال أعمال فلسطيني
  .إلنشاء استثمارات جديدة وتخدم االقتصاد الفلسطيني
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o  قانون تشجيع االستثمار وما يحمله من تسهيالت للمؤسسات واألفراد  وذلك من
خالل اإلعفاءات الجمركية وسن التشريعات والقوانين وتوفير البيئة القانونية 

 . والسياسية المناسبة لالستثمار

  
ويمكن أن يضاف إلى العوامل المحفزة لالستثمار، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف 

إلعادة  واعدة، وما يمكن أن يشكله ذلك من فرصة 29/11/2012بتاريخ  دولة غير عضوبفلسطين 
ناخ ، وتُهيُئ المتبعيته القتصاد االحتالل والتخلص من، جديدة قواعدعلى  الوطنيبناء االقتصاد 

 هشاشةعلى أسس أكثر استدامة تجسد االستقالل االقتصادي المنشود بعد ما وصل إليه من  لتمكينه
   .وما يمثله ذلك من تهديدات مباشرة

  
 باآلتي أهمها تتمثلفر، لالستثما معوقةالعوامل أما ال: 

  
o في مختلف المجاالت لعام وغياب االستثمارات الحكوميةضعف القطاع ا ،

  .االقتصادية
o  وجود االحتالل وممارسته التي تؤدي إلى إضعاف قدرة االقتصاد الفلسطيني من

، وتحول دون خاصة في ظل االتفاقات التي تكرس مبدأ التبعية ،أداء مهامه
   .االستجابة للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية

o اج االفتقار لوجود بنية تحتية لإلقامة المشاريع والمنشات مما يزد من تكلفة اإلنت
  . واإلحجام عن االستثمار

o الموارد الطبيعة والمواد الخام المتوفرة، باإلضافة إلى  لعدم القدرة على استغال
  .صعوبة استيرادها من الخارج

o باإلضافة لعدم وجود سوق مالي إسالميضعف السوق المالية الفلسطينية ،.   
o لتمويالتصعوبة الحصول على الخدمات المالية وا.  

  
 النهوض بواقع االقتصاد الفلسطيني، والتغلب على المعوقات التي تعترض نموه، والحدومن أجل 

جديدة تعتمد  وابتكار آلياتالعمل على تطوير فال بد من ، على مفاصله اإلسرائيليةالسيطرة من 
، والعمل على الوطني ثقة المستثمرين في اقتصادنا تعيدعلى القدرات الذاتية للشعب الفلسطيني، 

ويتطلب  ،د االستقالل السياسي واالقتصادية على األرض تمكن وتجسيتحقيق تنمية اقتصادية حقيق
وطنية شاملة يشارك فيها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني  إستراتيجيةذلك وضع 

  ):2013مصطفى، (، ترتكز على ومختلف فئات الشعب الفلسطيني ومكوناته
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  لفلسطين ومراعاة البيئة السياسية وتحديد العمق الجغرافي المالئم تعظيم الميزات النسبية
لالقتصاد الفلسطيني بما يتماشى مع تطلعاته وإمكانياته، وكذلك تطوير شبكة العالقات 
االقتصادية مع الدول والمؤسسات العالمية بما يتالءم مع التطور السياسي الجديد باعتبار 

  .المتحدةفلسطين دولة معترفٌ بها في األمم 
    ل إلى منظومة جديدة  اإلسرائيليالعمل على إعادة ترتيب العالقة مع الجانبوالتوص

للسياسات االقتصادية والمالية والنقدية تتالءم وخصوصية االقتصاد الفلسطيني بدالً من 
وال بد  ،المنظومة الحالية التي يحكمها بروتوكول باريس االقتصادي واالتفاقية المرحلية

أن يشمل ذلك ضمان السيطرة على الموارد الطبيعية، بما في ذلك السيطرة على األراضي 
والمياه والطاقة والمعادن والشواطئ وترددات البث، واالستفادة المثلى منها ووضع 

  .إضافةً إلى السيطرة على المعابر ،االستراتيجيات المالئمة لتطويرها
   ية للتجارة وإعادة توحيد المكونات الجغرافية لالقتصاد العمل على تطوير البنية التحت

األغوار والبحر القدس، غزة، والضفة الغربية بما في ذلك منطقة : حالياً أالفلسطيني المجز
  .)ج(الميت ومناطق 

    إطالق برنامج لإلنعاش االقتصادي يقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام
راف المعنية في مؤسسات الدولة إلى جانب مؤسسات والخاص، وتُساهم فيه كافة األط

المجتمع المدني بطريقة متناسقة وفعالة تتجاوز الشعارات، بحيث يتضمن تنفيذ برنامج 
المختلفة، ويسهم في تحسين القدرة  واإلستراتيجية اإلنتاجيةاستثماري كبير في القطاعات 

في حل مشكلة البطالة، يتم  التنافسية للمنتج الوطني، وقادر على تحقيق إنجاز نوعي
تمويله من خالل شراكات تساهم فيها الشركات االستثمارية الفلسطينية والعربية والبنوك 

 .المحلية والعربية ومؤسسات التمويل الدولية

  
بدورها في تحقيق هذه في فلسطين وفي هذا السياق تبرز أهمية مشاركة المصارف اإلسالمية 

 تمويليةالوطنية الشاملة، كأحد أذرع االقتصاد الوطني، بما يمكن أن توظفه من بدائل  اإلستراتيجية
ي صورة استثمارات إنتاجية حقيقية، تعبئة المدخرات ف تستطيع من خاللها، ومتنوعة واسعة

بما يلبي إشباع الضروريات، فالحاجيات، ثم التحسينات، وتحقيق التوازن تراعي أولويات المجتمع 
تحقيق زيادة مستمرة في معدل في بشكل أكثر فاعلية والمساهمة صلحة العامة والخاصة، بين الم

وخلق عدد كاف من فرص العمل والحد من الناتج القومي، والدفع باتجاه النمو بوتيرة أسرع، 
ويرى الباحث المواطنين، البطالة، وتعزيز فرص الخروج من دائرة الفقر المدقع لعدد متزايد من 

، فال بد من للمساهمة في الوصول تلك الغايات في فلسطين لتعزيز دور المصارف اإلسالميةأنه 
  :قيامها باآلتي
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  المساهمة في تنمية الوعي االستثماري وتعريف المستثمر بالفرص االستثمارية وأدوات
للفرص االستثمارية ألطراف عملية  التفصيليةدوى ر دراسات الجيتوفوالتمويل المتاحة، 

 .شفافية وحيادية كاملةوب بشكل مهني وموضوعي االستثمار

 عيد التوازن الستثماراتها من خالل توظيف األموال يتمويالً طويالً ومتوسط األجل،  هاميقدت
التمويل ، ودعم الخبرات الفنية ألقسام االستثمار المباشر لهذه األموال المودعة لديها بعمليات

 .لديها، بل وإعادة هيكلتها لتكون أقساماً للتمويل واالستثمار

  ،المساهمة في تطوير مهارات األفراد والمؤسسات وتأهيلهم إلدارة مشاريعهم بكفاءة وفاعلية
ويمكن االستفادة من التنسيق مع جهود منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون الريادة 

 .في بنجالديش )القرية(جرامين ى غرار بنك والمبادرات التنموية، وعل

  ،تقديم الخدمات االستشارية ألطراف عملية االستثمار في مجاالت التمويل، والمحاسبة
، خاصة في القطاعات االقتصادية الواعدة، وتشجيعهم على االستثمار ...والتسويق  واإلدارة

 .والتكنولوجيا المتقدمةفي مجاالت الزراعة والصناعات الغذائية، والبرمجيات 

 خاصة أن الصغيرة والمتوسطة ع االستثماريةالمشاري إقامةمشاركة المرأة في  دعم ،
مساهمة المرأة  في األيدي العاملة كما تشير إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء 

في أحسن األحوال، على الرغم أن اإلناث يشكلن أكثر من % 15الفلسطيني ال تزيد عن 
 .طلبة الجامعات الفلسطينيةمن % 55

   المساهمة في تشكيل جماعة ضغط على الجهات التنفيذية والتشريعية الرسمية لتوفير مناخ
، وتقديم استثماري جاذب وحاضن لالستثمارات، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين المغتربين

 .التسهيالت الضريبية واالئتمانية الالزمة لذلك

  
  سابقة دراسات  4.2

  
مخاطر االستثمار في : بعنوان) Al-ashaboul and Al-moumaany,2012(دراسة  1.4.2

  .األردنيةالبنوك اإلسالمية 
  

تحليل واعتمدا في الوصول إلى النتائج على  ،إلعداد الدراسة المنهج الوصفي اناستخدم الباحث
ي، والبنك اإلسالمي البنك اإلسالمي األردن(المالية للمصارف اإلسالمية العاملة باألردن البيانات 
التعريف باألنواع المختلفة وهدفت الدراسة إلى ، 2011-2007للفترة ما بين ) العربيالدولي 

للتمويل اإلسالمي ومعرفة كيفية قيام أدوات التمويل بحماية المستثمرين والبنوك من المخاطر 
  .المالية
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ذج تمويل استثمارية متعددة وشملت تمتلك المصارف اإلسالمية نما: وخلصت الدراسة للنتائج التالية
قطاعات وهيكليات عديدة من المجتمع، المرابحة األداة األكثر استخداما حيث بلغت نسبتها سنة 

وجاء بالمرتبة الثانية أداة اإلجارة حيث بلغت نسبتها في سنة %) 56( 2011وسنة %) 75( 2007
  .العائد على االستثمار ، نمو مستمر لرؤوس األموال و%)41( 2011وسنة %) 19( 2007

  
إرشاد المستثمرين تجاه أدوات التمويل اإلسالمي التي بإمكانها أن توسع عائدات : أهم التوصيات

المصارف، تفعيل األدوات االستثمارية األخرى التي من الممكن أن تعتبر بمثابة أمر مهم يساعد 
بعض األدوات االستثمارية التي  ، إيجاد المصارف اإلسالمية)الوطني(على نمو االقتصاد المحلي 

تجمع الخصائص المفضلة ما بين التمويل التقليدي واإلسالمي من اجل جذب أعداد أخرى واكبر من 
  .الزبائن

  
ة االستثمارات دور المصارف اإلسالمية في دفع عجل: بعنوان) 2011(دراسة مشتهى  2.4.2

  . 2008 – 1996ة للفترة ما بين يأتيدراسة تحل :المحلية في فلسطين
  

اعتمد الباحث في إعداد الدراسة على المنهج الوصفي واستخدم أسلوب الحصر الشامل من خالل 
دور المصارف على هدفت الدراسة إلى التعرف و، تحليل البيانات المالية للمصارف اإلسالمية

من خالل حجم موجودات المصارف  اإلسالمية في دفع عملية االستثمار المحلية في فلسطين
وقدرتها على حشد المدخرات ودراسة عناصر االستثمار و مساهمتها في االستثمارات  اإلسالمية

  .المحلية
  
نمو غالبية مؤشرات المصارف اإلسالمية إال أنها ضئيلة بمقارنتها مع : وتمثلت أهم النتائج باآلتي 

تج المحلي اإلجمالي وفي االستثمارات المحلية النهامشية في ا بنسبالبنوك التقليدية، وساهمت 
تراجع في أداء  2004 – 2000اإلجمالية إال أنها اكبر من نسبة البنوك التجارية، شهدت فترة 

رف ، تفضيل المصا2008 – 2005المصارف اإلسالمية بينما كانت سنوات االنتعاش ما بين 
نسبة األعلى من حجم التمويالت الممنوحة من ، وشكلت المرابحة الاإلسالمية للتمويل قصير األجل

المصارف اإلسالمية وتركزت تلك التمويالت على السلع االستهالكية وتم إغفال القطاعات 
  .لصناعية والزراعيةاالقتصادية المختلفة ا

  
، ضرورة منح الية وعدم االقتصار على المرابحةتنويع األدوات الم: ةاآلتيوخلصت إلى التوصيات  

التمويالت لالستثمار في اإلنتاج والبعد عن االستهالك لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي، تركيز التمويل 
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من أهم القطاعات االقتصادية، كما ويجب التركيز على   تعدعلى قطاع الزراعة والصناعة والتي 
  .االستثمارات طويلة األجل وتقليل االستثمارات قصيرة األجل

  
مدى نجاعة البنوك اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد : بعنوان) 2011(دراسة شحاده  3.4.2

  . الفلسطيني
  

وزبائن المصارف اإلسالمية  ، واشتمل مجتمع الدراسة على موظفيالباحث المنهج الوصفياستخدم 
  .لجمع المعلومات استبانهفي الضفة الغربية، واستخدم الباحث 

تحديد وتحليل العالقة بين الجهود التي تبذلها المصارف اإلسالمية في هدفت الدراسة إلى وقد 
تطوير نفسها وجودة الخدمات المختلفة التي تقدمها ومدى قدرة هذه المصارف على تقديم خدماتها 

  .لفئات المجتمع
  
يوجد العديد من الخدمات المصرفية التي ال : اسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاوخلصت الدر 

ها المصارف اإلسالمية، الوازع الديني هو سبب اإلقبال على المصارف اإلسالمية، تقصير تقدم
 المضاربة و المشاركة و(، عدم استخدام األدوات المالية المصارف اإلسالمية في تسويق خدماتها

  .لمرابحة لآلمر بالشراءوتركيز التمويالت على أسلوب ا ،إال بالحدود الدنيا) االستصناع
  

على المصارف اإلسالمية التركيز على : الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمهاوخلص 
احتياجات الزبائن وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء، طرح صيغ تمويل إسالمية 

ن تلك الصيغ السلم والمزارعة، تقليل مجديدة تلبي احتياجات العمالء و زيادة حصتها السوقية و
التمويالت الممنوحة والتخفيف من الضمانات المطلوبة، تفعيل الدور االجتماعي  نسب الربح على

  .من خالل التواصل مع المجتمع المحلي اإلسالميةللمصارف 
  

دور المصارف اإلسالمية العاملة في الجهاز المصرفي : بعنوان) 2009(دراسة التميمي   4.4.2
ة من سنة يأتيدراسة تحل. ت االقتصاديةالفلسطيني في حشد المدخرات وتوظيفها في القطاعا

  .م2008حتى نهاية سنة  2003
  

من خالل تحليل البيانات الخاصة بالمصارف اإلسالمية العاملة في الوصفي استخدم الباحث المنهج 
، ومقارنتها مع المصارف التجارية 2008حتى نهاية  2003من سنة  الجهاز المصرفي الفلسطيني

  .معرفة دور المصارف اإلسالمية في حشد المدخرات واالستثمار في فلسطينهدفت الدراسة إلى و
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حققت المصارف اإلسالمية معدل نمو سنوي إلجمالي مواردها خالل : ةاآلتيالنتائج ت الدراسة وقدم
، %)6.88(، وكانت تلك النسبة في المصارف التجارية %)27.9(السلسة الزمنية بمتوسط قدره 

مية في فلسطين بقدرتها على تنمية الودائع لديها حيث بلغ المتوسط السنوي تميزت المصارف اإلسال
%) 40(، شكلت الودائع االستثمارية لدى المصارف اإلسالمية حوالي %)29.9(لنمو الودائع فيها 

، %)59.1(من إجمالي حجم الودائع، بينما بلغت تلك النسبة في المصارف التجارية حوالي 
مية في فلسطين زيادة وزنها النسبي بالنسبة لحجم الموارد اإلجمالية من استطاعت المصارف اإلسال

، في نهايتها سجل الوزن النسبي لرأس المال %)10(في بداية السلسلة الزمنية إلى %) 3.6(
، %)16.9( 2003المستثمر في المصارف اإلسالمية تراجعا واضحا حيث كانت تلك النسبة سنة 

  .%)9.8(، 2008وبلغت في سنة 
  
سجل الوزن النسبي لرأس المال المستثمر في : التي أوردها الباحث التوصياتأهم كانت و 

، وبلغت في سنة %)16.9( 2003المصارف اإلسالمية تراجعا واضحا حيث كانت تلك النسبة سنة 
، العمل على تفعيل الصيغ االستثمارية من غير المرابحة، وذلك للقيام باستثمارات %)9.8(، 2008

اقتصادية حقيقية وطويلة األجل، ومن هذه الصيغ ، المضاربة والمشاركة، االستصناع وغيرها، 
العمل على زيادة رأس المال المستثمر في المصارف اإلسالمية، خاصة أن الوزن النسبي لرأسمال 

زام المستثمر في تلك المصارف شهد تراجعا خالل السلسلة الزمنية البحثية، عمل سلطة النقد على إل
  .المصارف اإلسالمية بتفعيل صيغ االستثمار اإلسالمية المختلقة لعمليات التمويل واالستثمار

  
  .الصيغ اإلسالمية لالستثمار في رأس المال العامل: بعنوان) 2009(دراسة يحيى   5.4.2

 
لمؤشرات استخدم الباحث المنهجي الوصفي في إعداد الدراسة، واعتمد على التحليل للقوائم المالية وا

: وهدفت الدراسة إلىفي العالم،  مصرف إسالمي 260من  كأداة للبحث في مجتمع الدراسة المكون
أنشطة (التعرف على العوامل المؤثرة في قدرة مؤسسات التمويل اإلسالمية على تمويل العمليات 

اإلسالمية لمنح في مؤسسات األعمال، والتعرف على األساليب المتبعة من قبل المصارف ) التشغيل
، وبيان اآلثار المالية لعقود )أساليب تمويل رأس المال العامل(التمويل قصير األجل لقطاع األعمال 

  .ارها المالية واالقتصادية األخرىالتمويل اإلسالمية على المركز المالي للمؤسسة الممولة وآث
  

على أدوات الملكية المشاركة الدائمة تعتمد الصيغ اإلسالمية : وأهم النتائج التي خلص لها  الباحث
، وأظهرت الدراسة أن )ذمم البيوع( والمضاربة، إضافة إلى أدوات الدين) المؤقتة(والمتناقصة 

بينما أشكال ) بيع المرابحة وبيع التقسيط(المصارف اإلسالمية تستخدم بكثافة كبيرة لشكل التمويل 
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ر ضئيل من األهمية في لتطبيق العملي، وبينت تحظى بقد) المشاركة والمضاربة( التمويل النقدي
  .في األسواق الماليةيتم استرشادا بمؤشرات التسعير ) أدوات التمويل(الدراسة أن تسعير المنتجات 

  
قيام المصارف اإلسالمية بتطبيق صيغ وأدوات التمويل غير المفعلة والتخلي عن : وأهم التوصيات

لك العقود، وتعديل التشريعات إلزالة العقبات التي تعترض تطبيق التردد والحذر الزائد تجاه تطبيق ت
  .العقود اإلسالمية أو تعيقها

       
المصارف اإلسالمية في فلسطين مشكالت وتحديات : بعنوان) 2008(دراسة ارزيقات  6.4.2
  .وحلول

  
، وتمثل مجتمع الدراسة على الموظفين اإلداريين المنهج الوصفي في إعداد الدراسة استخدم الباحث

البنك اإلسالمي العربي، البنك اإلسالمي : لمصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين آنذاك وهيفي ا
وقد ، المبحوثيناستمارة شكلت عينة  23واسترجع الباحث الفلسطيني، بنك األقصى اإلسالمي، 

اإلسالمي، وواقعه في الجهاز المصرفي  هدفت الدراسة إلى وصف تجربة العمل المصرفي
الفلسطيني منذ بدايته إلى فترات متقدمة من عمر هذه التجربة والتعرف على المشكالت والتحديات 

  .التي تعترض سير عمل هذه المؤسسات المالية
  
ما زال حجم المصارف اإلسالمية متواضعا من حيث االنتشار : وخلص الباحث إلى نتائج 

م الموجودات والودائع والتسهيالت، تواجه المصارف اإلسالمية مجموعة من الجغرافي، وحج
تتعلق الكوادر البشرية وصعوبات متعلقة بطبيعة العمل المصرفي اإلسالمي،  معوقاتالمشكالت وال

تشجيع صيغ التمويل ذات اآلثار  :وكانت توصيات الدراسة، مشكالت متعلقة بسياسات االستثمارو
والقرض الحسن  التمويليعية مثل المضاربة والمشاركة و االستصناع والتأجير التنموية واالجتما

  .وغيرها ضرورة أن تقوم المصارف بإنشاء شركات استثمارية وشركات تأمين
  

والتقليدية في باكستان، دراسة  اإلسالميةالمصارف  أداء: بعنوان) Moin 2008,(دراسة . 7.4.2
  .مقارنة

  
) MBL( ليمتد مصرف باكستان إسالمي في أول مصرف أداء وتقييم فحص :إلى  الدراسة هدفت

 أداء بتقييم الدراسةوتقوم  ،الباكستانية التقليدية المصارفمن  مجموعة أن مع المقارنة في
  .2007-2003 من للفترة والكفاءة والمخاطر، والسيولة، الربحية في) MBL(اإلسالميةمصارف ال



 62 

  
 مع مقارنة كفاءة قلاأل وأيضا مخاطرة، قلواألربحية،  قلهي األ المصارف اإلسالمية: أهم النتائج

المصارف  بين السيولة في كبير اختالف هناك يكن لم ذلك ومع ،جاريةالت المصارف متوسط
 أطول تاريخ لديها باكستان في لتجاريةا المصارف أن نتيجةال هذه  أسباب ،تجاريةاإلسالمية وال

ن خالل م المالي القطاع على جاريةالمصارف الت هيمنة استمرار مع المصرفي التعامل في وخبرة
  .اإلسالمية المصارف مع بالمقارنة العامة المالية الموجودات في الكبيرة حصتها

   
دور المصارف في تعبئة الموارد المالية للتنمية دراسة : بعنوان) 2007(دراسة درغال   8.4.2

  . الجزائر.مقارنة بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية
  

واشتمل مجتمع الدراسة على الموظفين العاملين استخدم الباحث المنهج الوصفي في إعداد البحث ، 
، واستخدم الباحث المسح 112غ عددهم في أقسام ودوائر التمويل في المصارف اإلسالمية وبل

وقد هدف البحث إلى التعرف إلى دور المصارف في مساعدة الدول ، االستبانةالشامل في توزيع 
من اجل بدء عملية التنمية االقتصادية والتعجيل بها، وبيان الدور المهم الذي تؤديه الموارد المالية 

  .صاديةار وأثره في التنمية االقتالمحلية في االستثم
  

أقدر على تعبئة الموارد المالية من نظيرتها التقليدية  اإلسالميةالمصارف : وكانت أهم نتائج الدراسة
المستقاة من  التمويليةعلى تشكيلة من الصيغ  اإلسالميةباعتبار عامل الدين، تعتمد المصارف 

قدر محدود اإلسالمية بالشريعة اإلسالمية وهي األنسب من الناحية االقتصادية، إسهام المصارف 
تفعيل وتنشيط أسواق رأس : وقد خلص الباحث إلى مجموعة من التوصياتفي التنمية االقتصادية، 

المال اإلسالمي، إصدار تشريعات مستقاة من النظام اإلسالمي مختلف أنواع االستثمار، االهتمام 
شكالت البطالة والفقر بتمويل المشروعات الصغيرة على أساس صيغ المشاركة، وذلك لمواجهة م

  . وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية
  

لدعم عمليات  التمويليةإطار مقترح لتطوير السياسة : بعنوان) 2006(دراسة الدماغ  .9.4.2
  .التمويل في المصارف اإلسالمية، دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية الفلسطينية

   
واالستبيان كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة على جميع استخدم الباحث المنهج الوصفي، 

البنك اإلسالمي العربي (ف اإلسالمية والفلسطينية لمصارالعاملين في أقسام ودوائر التمويل لدى ا
  ).الفلسطيني وبنك األقصى اإلسالميوالبنك اإلسالمي 
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مدة في المصارف اإلسالمية المعت التمويليةمدى مالئمة السياسات : وتمثلت أهداف الدراسة في
المعمول بها حاليا في المصارف  التمويليةالفلسطينية مع الضوابط الشرعية، وتقييم السياسات 

في المصارف  التمويليةاإلسالمية العاملة في فلسطين، تحليل المعوقات التي تعيق السياسة 
ع خصوصية المصارف اإلسالمية تتالءم م التمويليةاإلسالمية، وتقديم إطار مقترح لتطوير السياسة 

  .روف البيئة المصرفية الفلسطينيةوظ
  
من  )%7(شكلت نسبة الودائع في المصارف اإلسالمية : أهم النتائج التي توصلت لها الدراسةو

أغلبها ممنوح وفق أداة ) %33(بلغت نسبة التمويل الودائع وإجمالي الودائع في القطاع المصرف، 
، عدم توافر الخبرة الالزمة للعاملين في المصارف اإلسالمية حيث أن %)83(المرابحة بنسبة 

وغالبيتهم متخصصون في مجال المحاسبة %) 79.3(غالبيتهم من حملة شهادة البكالوريوس 
جديدة تتمثل في تجميع  تمويليةإذا تم إدخال أدوات  التمويلية، تزداد نسبة نجاح السياسة %)41.6(

  .ع اقتصادية معينة طويلة األجلاريالمدخرات لتمويل مش
  
ضرورة قيام المصارف اإلسالمية بإعداد : الدراسة لمجموعة من التوصيات وخلص الباحث في 

لدعم عمليات التمويل، وضرورة حث البنوك اإلسالمية الفلسطينية على  التمويليةدليل للسياسات 
... شاركة والمضاربة والبيع اآلجل لتشمل أسلوب الم التمويليةتنويع أساليب التمويل في السياسة 

  . وعدم االقتصار على أسلوب المرابحة
  

دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية : بعنوان) 2005(دراسة مقداد، حلس  . 10.4.2
  .االقتصادية في فلسطين

  
المدراء استخدم الباحثان المنهج الوصفي في إعداد الدراسة واستخدما االستبيان لجمع المعلومات من 

لتعرف على اهدفت الدراسة و، 2005سالمية، وأجريت الدراسة عام العاملين في المصارف اإل
واقع البنوك اإلسالمية، والتعرف على دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية ، والتعرف على دور 

ف للتعرف البنوك اإلسالمية في تمويل االستثمار عموما واالستثمار طويل األجل خصوصا ، وتهد
نجاح : وأهم نتائج الدراسة كانت، ج فلسطينعلى حجم ما تستثمره هذه البنوك داخل وخار

المصارف اإلسالمية بتجميع المدخرات بما يتفق مع الدور النظري للبنوك في التنمية، إال أن هذه 
ب المصارف فشلت في تقديم التسهيالت الكافية لتمويل االستثمارات وخاصة طويلة األجل حس

المنهج اإلسالمي، وبينت الدراسة أن حجم التمويل للقطاعات الزراعية والصناعية كان محدودا، في 
حين أن قطاع التجارة حصل على النسبة األعلى مما يترتب على ذلك ضعف الدور التنموي 
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للمصارف اإلسالمية، وبينت الدراسة أن أسباب ضعف مساهمة المصارف اإلسالمية في تمويل 
تعود لعدم االستقرار السياسي واالقتصادي األمر ... ) الزراعية والصناعية ( ت المختلفة القطاعا

ثقة  مداإلسالمية وعصارف الذي أدى إلى ضعف االستثمار، باإلضافة إلى حداثة تجربة الم
االهتمام بالتخطيط ودعم دراسات الجدوى : وأهم التوصيات التي خلصت لها الدراسة، بها الجمهور
يع المتوقع تمويلها بالمشاركة وهذا يقتضي إستراتيجية تحول من المرابحة إلى المضاربة للمشار

والمشاركة، تقديم أساليب ووسائل جديدة في إطار عقد المضاربة والمشاركة تالءم الواقع، اهتمام 
  .البنوك اإلسالمية بالمضارب والمشاركة يساهم في حل مشكلة البطالة

  
في تنمية  اإلسالميةالمصارف دور : بعنوان) 2005( المشهراوي ،عاشوردراسة   .11.4.2

-1996(في فلسطين  اإلسالميةة مقارنة على المصارف يأتيدراسة تحل( االقتصاد الفلسطيني
2002(.  

  
استخدم الباحثان منهج التحليل الكمي حيث تم تحليل البيانات المالية للمصارف اإلسالمية وتقارير 

الدراسة مناقشة وتقييم دور المصارف اإلسالمية في تنمية االقتصاد الفلسطيني سلطة النقد، وهدفت 
تحقيق معدالت : أهم نتائج الدراسةدام معايير ومؤشرات مالية مختلفة، ومن جوانب متعددة و باستخ

نمو مرتفعه رغم صغر الوزن النسبي للمصارف اإلسالمية مقارنة مع المصارف التجارية، نسبة 
من القطاع المصرفي، الودائع اإلجمالية في المصارف %) 4(ارف اإلسالمية موجودات المص

من القطاع %) 14.83(دفوع من القطاع المصرفي، نسبة رأس المال الم%) 3(اإلسالمية 
عها استحداث أوعية ادخارية طويلة األجل تسهم بزيادة ودائ: نيوأهم توصيات الباحثالمصرفي، 

  .العمل على تمويل القطاع  الصناعي والزراعيو ،لزيادة قدرتها على استثمارها
  

المصارف االسالمية في ثالثون : بعنوان) Iqbal and Molyneux,2005(دراسة  .12.4.2
  .التاريخ واألداء واآلفاق: عاما

  
استخدم الباحثان المنهج الوصفي إلعداد الدراسة، من خالل تحليل القوائم المالية لمجموعة من 

  .2002- 1994اإلسالمية في العالم من عام المصارف 
 المرابحة، األدوات المستخدمة في المصارف اإلسالمية هي أهم: أهم النتائج المتعلقة بالدراسة

 أيضا توفرو للعمالء الدينية متطلباتال العقود هذه توفر ،والسالم واإلجارة، والمشاركة، المضاربة،و
إلى %) 45(حة بين بالمرا ةتراوح استخدام أداو ،العمالء لجميع المنتجات من واسعة مجموعة

وأداة المشاركة %) 45(حيث أن بنك التمويل الكويتي األقل استخداما ألداة المرابحة بنسبة %) 93(
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، بينما بنك فيصل اإلسالمي مصر وبنك دبي اإلسالمي وبنك قطر %)11(والمضاربة %) 20(
، البنك اإلسالمي %)73(بركة اإلسالمي تجاوزت نسبتهم وبنك بحرين اإلسالمي وبنك ال اإلسالمي
ى ، انخفاض في استخدام األدوات المالية األخر%)52(البنك اإلسالمي بنجالدش %) 66(ماليزيا 

ء من خالل مجموعة توسيع الخيارات للعمال: أهم التوصياتو، )المشاركة، المضاربة، اإلجارة(
من خالل اتساع العقود المالية  تجاريةماذج المصرفية ال، تعزيز المنافسة مع النالعقود المتاحة

المتاحة، تمكين المعتقدات الدينية اإلسالمية التي ينبغي أن تتجسد في المعامالت المالية وبالتالي تلبية 
  .احتياجات المسلمين، تقديم الضمانات والحوافز ألصحاب االستثمار لزيادة حجم الودائع

  
ية البنوك اإلسالم: بعنوان) Samad, Gardner and Cook, 2002(دراسة  .13.4.2

  .تجربة ماليزيا والبحرين :والتمويل في النظرية والتطبيق
  

المالية للمصارف من خالل تحليل البيانات  إلعداد الدراسة المنهج الوصفي ثوناستخدم الباح
: وهدفت الدراسة إلى، 2002والمصرف اإلسالمي البحريني لعام ) بيرهاد(اإلسالمية الماليزي 

وخلصت اإلسالمية في النظرية والتطبيق،  التمويليةتحديد األهمية النسبية للعديد من المنتجات 
تعتبر المرابحة األكثر انتشارا وتسيطر على أنظمة التمويل اإلسالمي : الدراسة للنتائج التالية

، األدوات %)83(لنسبة تصبح ا) البيع بالثمن اآلجل(وبإضافة %) 54(األخرى ونسبتها تصل 
المالية المضاربة والمشاركة والقرض الحسن هي األدوات األقل أهمية حيث متوسط تمويل 

  %).3(والمشاركة %) 5(المضاربة 
  

  :عن الدراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة 14.4.2

  
لبحث مدى نجاعة األدوات المصرفية اإلسالمية المستخدمة في المصارف  انطلقت هذه الدراسة

 وفي سبيل ذلك قام الباحث بمراجعة الدراسات، اإلسالمية في فلسطين في تشجيع االستثمار
، االسابقة التي طرقت هذا الموضوع، واستطاع الحصول على عشرة منه األكاديمية المحكمة

اليب التي عالج فيها الباحثون لهذا الموضوع، حيث يمكن فقد تعددت الطرق واألسوباإلجمال 
  :تلخيص ذلك كاآلتي

  
 الدماغ، (، و)2007درغال، (، و)2008ارزيقات، (، و)2011شحاده، ( :استخدم الباحثون

، بينما استخدم أسلوب االستبانة والتحليل اإلحصائي ،)2005مقداد، وحلس، (و) 2006
 ،)2011 ،مشتهى(، و)Al-ashaboul and Al-moumaany,2012( :الباحثون
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عاشور، والمشهراوي، (، و)Moin,2008(و،  )2009، يحيى(، و)2009، التميمي(و
 Samad and Gardner and(و، )Iqbal and Molyneux,2005(، و)2005

COOK,2002 (ة للمصارف اإلسالمية مجتمع البحثأسلوب التحليل المالي للقوائم المالي. 

الدراسة عن الدراسات السابقة بجمعها بين األسلوبين، االستبانة والتحليل وقد تميزت هذه 
 .اإلحصائي، باإلضافة إلى التحليل المالي للقوائم المالية للمصارف اإلسالمية في فلسطين

 
  2008كانت العام آخر فترة تناولها التحليل المالي للقوائم المالية في دراسات الباحثين 

، بينما امتدت الفترة التي تناولتها هذه الدراسة عاملة في فلسطينللمصارف اإلسالمية ال
، كذلك استخدم الباحث أدوات تحليل مالي وفق مجموعة 2011-  2008لتشمل األعوام من 

 .معايير أكثر شموالً، وربطها بأهداف االستثمار والتنمية

  
  ها سالمية وعمالئا موظفو المصارف اإل، التي كان مجتمعه)2011شحاده، (باستثناء دراسة

) 2006الدماغ، (، و)2007درغال، (، و)2008ارزيقات، (معا، فقد اقتصرت دراسات 
، ، على مجتمع الموظفين العاملين في المصارف اإلسالمية فقط)2005مقداد، وحلس، (و

مجتمع هذه الدراسة باإلضافة إلى موظفي التمويل في المصارف اإلسالمية، بينما تضمن 
 .وأكاديميون لهم اهتمام بمجال عمل المصارف اإلسالمية في البيئة الفلسطينية تحديداًخبراء 

  فقد اتفقت هذه الدراسة جزئياً في بعض نتائجها مع دراساتفيما يتعلق بالنتائج، أما :)Al-

ashaboul and Al-moumaany,2012(، و) ،2011شحاده، (، و)2011مشتهى( ،
 ،الدماغ(و، )Moin,2008(و )2008ارزيقات، (، و)2009يحيى، (، و)2009التميمي، (و

 Samad and Gardner and(و، )Iqbal and Molyneux,2005(و )2006

COOK,2002(وذلك في النقاط اآلتية ،: 
 

o  تفضيل المصارف اإلسالمية للتمويل قصير األجل، وشكلت المرابحة النسبة األعلى
 .من حجم التمويالت الممنوحة

o  إال بالحدود ) المشاركة، والمضاربة، واالستصناع(األدوات المالية عدم استخدام
 .الدنيا

o  تركزت تلك التمويالت على السلع االستهالكية، وتم إغفال القطاعات االقتصادية
  .المختلفة الصناعية والزراعية

o  في المصارف اإلسالمية كان متواضعا والتمويالتحجم الموجودات والودائع. 

o لرأس المال المستثمر في المصارف اإلسالمية تراجعا واضحا سجل الوزن النسبي.  
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o  والقيام باستثمار هذه الودائع في  التمويالتلم تنجح المصارف اإلسالمية في تقديم
 .فلسطين

o  ساهمت المصارف اإلسالمية بنسب هامشية في الناتج المحلي اإلجمالي وفي
 .االستثمارات المحلية اإلجمالية

o  االئتمانية وفي سياسة  التمويالتتتشابه المصارف اإلسالمية والتجارية في تقديم
 .توظيف الودائع

 
 التميمي، (، و)2005عاشور والمشهراوي، : (أما نقاط االختالف، فسجلت مع دراسات

 :، وذلك في النقاط اآلتية)2009
 

o زيادة وزنها و من تنمية الودائع لديها، استطاعت المصارف اإلسالمية في فلسطين
 .تحقيق معدالت نمو مرتفعهو ،النسبي بالنسبة لحجم الموارد اإلجمالية

 
  يتمثل كما سبق في اآلتيجديد هذه الدراسة الولعل: 

 
o  االستبانة والتحليل اإلحصائي، : الجمع بين أسلوبين في معالجة مشكلة الدراسة

 .باإلضافة إلى التحليل المالي

o  يغطيها التحليل المالي، واستخدام أدوات تحليل ومعايير حداثة الفترة التي كذلك في
 .أكثر شموالً، وربطاً باالستثمار والتنمية

o  مية في التمويل في المصارف اإلسال مجتمع الدراسة باإلضافة إلى موظفياشتمل
ن وعلى اطالع على ظروف الحالة فلسطين، على خبراء ومختصين أكاديميي

 .الفلسطينية
 

  تم توظيفها، لهدفين أساسيينوكل هذه الجهود: 
 
o  الوقوف على األداء المالي للمصارف اإلسالمية في فلسطين، والتعرف على مدى

 .مساهمتها في استقطاب المدخرات، وتمويل االستثمار

o  التعرف على تقييم الخبراء والمتخصصين في الصناعة المصرفية ألداء المصارف
ى المرابحة، وانخفاض توظيفها تركيزها عل: اإلسالمية في فلسطين، من حيث

لغيرها، وتأثير ذلك على فرص االستثمار، تحديد طرق وآليات زيادة استخدام 
  .األخرى) اإلسالمية(المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل 
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  الثالثالفصل 
______________________________________________________ 

  منهجية وإجراءات الدراسة 
  

  منهجية الدراسة   1.3
  

وتم ، لمالئمته لموضوع الدراسة، ء هذه الدراسة على المنهج الوصفياعتمد الباحث في إجرا
البحث في إعداد الخلفية  والمراجع المتعلقة بموضوع على مجموعة من األبحاث والنشراتاالعتماد 
  :طريقتين كاآلتيفي إجراء الدراسة بين الباحث  جمعوالنظرية، 

  
  من2008-2011للقوائم المالية للمصارف اإلسالمية في فلسطين في الفترة التحليل المالي ، 

 من معايير التحليلخالل إخضاع البيانات المالية للمصارف اإلسالمية مجتمع البحث، لعدد 
وربطها بأهداف االستثمار مجال الصناعة المصرفية اإلسالمية، المالي المعتمدة في 

 :كاآلتي وهي، والتنمية

 

o في المصارف اإلسالمية العاملة ) المطلوبات وحقوق الملكية(  نسبة مصادر األموال
 .في فلسطين ومعدل نموها ومقارنتها مع القطاع المصرفي

o  في المصارف اإلسالمية) األموالمصادر (عناصر. 

o حجم التوظيفات في المصارف اإلسالمية. 

o  اإلسالميةتقييم أداء األدوات المالية. 

 

 التحليل اإلحصائي لتقييم الخبراء والمتخصصين ألداء المصارف اإلسالمية في فلسطين ،
، األوليةجمع البيانات من مصادرها ، بهدف ، صممت خصيصاًاستبانه ةاأد على باالعتماد
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ستخراج النتائج وعرضها ال) (SPSSمعالجة البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام برنامج  ثم
  .الستخراج النتائج وعرضها ومقارنتها) Excel(، باستخدام برنامج ومقارنتها

  
  الدراسةأداة  2.3

  
االستبانة خمسة أقسام حيث تتضمن  ،)1.3ملحق ( استبانةتم تصميم األولية جمع البيانات  ألغراض

  :يوضحها الجدول اآلتي
  

  .أقسام أداة الدراسة: 1.3 جدول
  

  المجموع  أرقام الفقرات  القسم

  A1 – A6  9  الخصائص الديموغرافية  1

2  
أسباب التركيز على المرابحة كأداة تمويل في المصارف 

  اإلسالمية على تشجيع االستثمار
B1 – B11   11  

3  
أدوات التمويل اإلسالمية أسباب انخفاض استخدام 

في المصارف اإلسالمية على ) غير المرابحة(األخرى 
  تشجيع االستثمار

C1 – C11   11  

4  
تأثير انخفاض التنويع في استخدام أدوات التمويل 
  D1 – D16   16  اإلسالمية في المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمار

اإلسالمية ألدوات طرق وآليات زيادة استخدام المصارف   5
  التمويل اإلسالمية األخرى

E1 – E11   11  

  
  :صدق األداة . 1.2.3

  
تم عرض أداة الدراسة للتحكيم على عدد من األكاديميين والمتخصصين في مجال الصناعة 

وقد أجريت بعض التعديالت على األداة بناء  ،)2.3ملحق ( المصرفية اإلسالمية، والبحث العلمي
إلى  بهذه االستمارة بالوصول  المساهمة كان أكبر األثر في المحكّمين، التيلى مالحظات ع

كل فقرة من فقرات كل مجال من  حساب معامالت االرتباط بيرسون بينكما تم صورتها النهائية، 
هذه المجاالت و، مجاالت السؤال الرئيس الثاني من أسئلة الدراسة مع الدرجة الكلية لهذا المجال

  :باآلتيتتمثل 
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 أسباب التركيز على المرابحة كأداة تمويل في المصارف اإلسـالمية علـى    :المجال األول
 .تشجيع االستثمار

 غير المرابحـة (أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى  :المجال الثاني (
 .في المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمار

 لتنويع في استخدام أدوات التمويل اإلسالمية في المصـارف  تأثير انخفاض ا :المجال الثالث
 .اإلسالمية على تشجيع االستثمار

 طرق وآليات زيادة استخدام المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية  :المجال الرابع
 .األخرى

 

  .مصفوفة قيم معامل االرتباط :2.3 جدول
  

  المجال الرابع  المجال الثالث  المجال الثاني  المجال األول

قرة
 الف

رقم
باط  

الرت
ل ا

عام
م

لة  
لدال

ى ا
ستو

م
ئية

صا
إلح

ا
قرة 

 الف
رقم

باط  
الرت

ل ا
عام

م
لة  

لدال
ى ا

ستو
م

ئية
صا

إلح
ا

قرة 
 الف

رقم
باط  

الرت
ل ا

عام
م

لة  
لدال

ى ا
ستو

م
ئية

صا
إلح

ا
قرة 

 الف
رقم

باط  
الرت

ل ا
عام

م
لة  

لدال
ى ا

ستو
م

ئية
صا

إلح
ا

 

1  0.66 0.00 1  0.44 0.00 1  0.71 0.00 1  0.50 0.00 
2  0.70 0.00 2  0.47 0.00 2  0.75 0.00 2  0.50 0.00 
3  0.63 0.00 3  0.57 0.00 3  0.60 0.00 3  0.76 0.00 
4  0.66 0.00 4  0.62 0.00 4  0.73 0.00 4  0.68 0.00 
5  0.63 0.00 5  0.76 0.00 5  0.71 0.00 5  0.82 0.00 
6  0.65 0.00 6  0.77 0.00 6  0.68 0.00 6  0.80 0.00 
7  0.60 0.00 7  0.72 0.00 7  0.65 0.00 7  0.65 0.00 
8  0.65 0.00 8  0.75 0.00 8  0.82 0.00 8  0.59 0.00 
9  0.61 0.00 9  0.78 0.00 9  0.81 0.00 9  0.61 0.00 

10  0.65 0.00 10  0.63 0.00 10  0.80 0.00 10  0.62 0.00 
11  0.45 0.00 11  0.60 0.00 11  0.80 0.00 11  0.64 0.00 
        12  0.78 0.00     
        13  0.73 0.00     
       14  0.79 0.00     
       15  0.71 0.00     
       16  0.80 0.00     

  
ويالحظ من الجدول السابق انخفاض مستويات الداللة جميعها وبالتالي يدل ذلك على ارتفاع قيم 
معامالت االرتباط بيرسون بين فقرات كل مجال والدرجة الكلية للمجال مما يدل على ارتفاع صدق 

  .هذه األداة المستخدمة بشكل كبير في تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها



71 
 

  :األداةثبات . 2.2.3
  

لقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام طريقة حساب معامالت الثبات كرونباخ ألفـا لثبـات االتسـاق    
أسباب التركيز على المرابحة كأداة تمويل في المصارف اإلسـالمية  (الداخلي لمجاالت أداة الدراسة 

) غير المرابحـة (خرى أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األ، على تشجيع االستثمار
تأثير انخفاض التنويع في استخدام أدوات التمويـل  ، في المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمار

طرق وآليات زيادة استخدام المصـارف  ، اإلسالمية في المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمار
  :اآلتينحو وكانت النتائج على ال، )اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية األخرى

  
  .قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ :3.3 جدول
  

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال
  ألفا كرونباخ

أسباب التركيز على المرابحة كأداة تمويل في المصارف 
  0.84  11  اإلسالمية على تشجيع االستثمار

غير (أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى 
  في المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمار) المرابحة

11  0.86  

تأثير انخفاض التنويع في استخدام أدوات التمويل اإلسالمية في 
  المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمار

16  0.95  

طرق وآليات زيادة استخدام المصارف اإلسالمية ألدوات 
  التمويل اإلسالمية األخرى

11  0.86  

  0.94  49 الكلية الدرجة

  
مما يدل على أن أداة ، )0.94(كما يتضح من الجدول السابق بلغت قيمة معامل الثبات الكلية 

من النتائج الحالية فيما لو تم إعادة القياس والبحث % 94الدراسة الحالية قادرة على إنتاج 
أسباب التركيز على (وبلغت قيمة معامل الثبات لمجال ، واستخدامها مرة أخرى بنفس الظروف

وبلغت قيمة معامل % 84) ابحة كأداة تمويل في المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمارالمر
في ) غير المرابحة(أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى (الثبات لمجال 

تأثير (وبلغت قيمة معامل الثبات لمجال % 86) المصارف اإلسالمية على تشجيع االستثمار
يع في استخدام أدوات التمويل اإلسالمية في المصارف اإلسالمية على تشجيع انخفاض التنو

طرق وآليات زيادة استخدام المصارف (وبلغت قيمة معامل الثبات لمجال % 95) االستثمار
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حيث تعتبر هذه القيم مرتفعة ومناسبة  %86) اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية األخرى
  .تي وضعت هذه المجاالت وفقراتها من أجلهاألغراض الدراسة واألهداف ال

  
  المعالجة اإلحصائية 3.3

  
تم إدخالها و ،إلدخالها إلى الحاسوب بعد جمع بيانات الدراسة، قام الباحث بمراجعتها تمهيداً

أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية حيث أعطيت اإلجابة  ؛معينة اًللحاسوب بإعطائها أرقام
، درجات 3) محايد(، واإلجابة درجات 4) بدرجة كبيرة(واإلجابة  درجات، 5) بدرجة كبيرة جدا(

فقد أعطيت درجة واحدة ) بدرجة ضعيفة جداً(درجتين ، أما اإلجابة ) بدرجة ضعيفة(واإلجابة 
ودرجة تقييماتهم نحو األدوات المالية  ،ابات المبحوثينبحيث كلما زادت الدرجة زادت استج

  . المستخدمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين ودورها في تشجيع االستثمار
  

وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات 
ومعامالت االرتباط  ،الحسابية واالنحرافات المعيارية ، ومعادلة معامالت الثبات كرونباخ ألفا

إعطاء  وقد تم، SPSSوذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  بيرسون،
تم اعتبار أن الفرق بين كل مستوى من ، الستجاباتهم اتجاهات أفراد العينة أرقاما تمثل أوزاناً

مستويات التقييم والمستوى الذي يليه هو نصف درجة، ومع إضافة الفرق إلى أدنى قيمة 
 تم تحديد الفترات الخاصة بتحديد، )1(واالستمرار في زيادة هذا الفرق ابتداء من أدنى قيمة وهي 
  :يوضح ذلك اآلتيالحالة أو االتجاه باالعتماد على الوسط الحسابي، والجدول 

  
  .تقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين: 4.3جدول 

  
4.5 -5.00 

 كبيرة جداً
  درجة مرتفعة 2مستوى 

 
  
 

 1مستوى  4-4.49

3.5 -3.99 
  كبيرة

 2مستوى 

 1مستوى  3.01-3.49

 درجة متوسطة  محايد 3

2.5 -2.99 
  ضعيفة

 1مستوى 
  
 
  

 درجة منخفضة

 2مستوى  2.00-2.49

1.5 -1.99 
 ضعيفة جداً

 1مستوى 

 2مستوى  1.49- 1.00
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  حدود الدراسة 4.3
  

 ةمنيكانون أولم حتى 2011الفترة من تشرين أول خالل جريت هذه الدراسة أ: الحدود الز 
 .م30/11/2012 -4/2012خالل الفترة استبانة الدراسة م، وتم توزيع 2013

 ةة: الحدود المكانيفة الغربيالض. 

 ةالخبراء والمتخصصون في مجال عمل المصارف اإلسالمية، وهم على  :الحدود البشري
 :النحو اآلتي

 

o هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية في فلسطين. 

o  المصارف اإلسالمية في فلسطينالتمويل في أقسام مسؤولو وموظفو. 

o موظفون في سلطة النقد الفلسطينية. 

o أكاديميون في الجامعات الفلسطينية.  
  

  محددات الدراسة 5.3
  

  المبحوثينعلى  بشكل مباشر االستبياناتتوزيع الباحث. 
  

  مجتمع الدراسة 6.3
   

حيث تم  الدراسة،مثل الخبراء والمتخصصون في مجال عمل المصارف اإلسالمية مجتمع هذه 
مراجعة إدارات المصارف اإلسالمية في فلسطين، وعمادات كليات حصر هذا المجتمع من خالل 

اإلدارة واالقتصاد في جامعات الضفة الغربية، باإلضافة إلى سلطة النقد الفلسطينية، للوقوف على 
المؤسسات، حيث عدد مفردات هذا المجتمع، حيث قام الباحث بعمل زيارات مباشرة لمقرات هذه 

مفردة، كما يوضحه ذلك جدول ) 105(أفادت تلك الجهات أن العدد اإلجمالي لمفردات المجتمع هو 
  .يوضح قائمة بأسماء وفئات المبحوثين) 3.3(والملحق رقم  ،)5.3(
  
مجتمع ولكون هذا العدد محدود نسبياً، فقد اعتمد الباحث أسلوب المسح الشامل الستطالع رأي  

استمارة سليمة صالحة ) 81(ول موضوع الدراسة، وقد استطاع الباحث من استرجاع الدراسة ح
، والجدول اآلتي يوضح عدد االستمارات من مجموع مفردات المجتمع%) 77(تشكل  للتحليل،
  :المسترجعة من كل فئةالسليمة 
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  .توزيع استمارات االستبانة المسترجعة من المبحوثين: 5.3جدول 

  

االستمارات   المجتمع  الفئة  الرقم
  المسترجعة

  6  6  هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية في فلسطين  1

2  
التمويل في المصارف اإلسالمية في أقسام مسؤولو وموظفو 

  43  46  فلسطين

  7  7  موظفون في سلطة النقد الفلسطينية  3
  25  46  أكاديميون في الجامعات الفلسطينية  4

  81  105  المجموع
  
 



75 
 

 

  
  
  
  
  
  

  الرابعالفصل 
______________________________________________________ 

    نتائج الدراسة
  

من خالل محوري الدراسة، اللذان  باحثل إليها اليتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توص
  :يوضحهما الشكل اآلتي

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محاور الدراسة :1.4شكل 
  )الباحث(: المصدر

  
  

  محاور الدراسةمحاور الدراسة
 

  

التحليل المالي للقوائم المالية للمصارف 
  اإلسالمية في فلسطين في الفترة 

2011-2008 
 

  

تقييم الخبراء التحليل اإلحصائي ل
والمتخصصين ألداء المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين
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  2008-2011للقوائم المالية للمصارف اإلسالمية في فلسطين في الفترة المالي التحليل  1.4
  

-2011للقوائم المالية للمصارف اإلسالمية في فلسطين في الفتـرة  الباحث في التحليل المالي اعتمد 

المبحـث  ، من خالل أدوات التحليل المالي المتعارف عليها في الصناعة المصـرفية، وهـذا   2008
  :كما يأتي مجالين اثنيناإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس األول، من خالل يتناول 

  
  :المدخرات فلسطين في تعبئةفي اإلسالمية المصارف  إسهاممدى  1.1.4

  
مدى مساهمة المصارف اإلسالمية في فلسطين في تعبئـة  استخدم الباحث عدد من المعايير لفحص 

  :، كاآلتيالمدخرات
  

المصارف في ) المطلوبات وحقوق الملكية(  مصادر األموال نسبة: المعيار األول .1.1.1.4
  :قطاع المصرفيالاإلسالمية العاملة في فلسطين ومعدل نموها ومقارنتها مع 

  
  . ومعدل نموها مقارنة بالقطاع المصرفي المصارف اإلسالميةفي  مصادر األموالنسبة :1.4جدول 

  

  انالبيــــــــــــــ
2008 2009 2010 2011 

 متوسط
 $مليون  $مليون  $مليون   $مليون 

  634 693 643 593 606  سالميةاإلمصارف لل مصادر األموال

 7501 8385 7911 7115  6594  التجارية مصارفلل مصادر األموال

  8135 9078 8554 7708 7200  لقطاع المصرفيل مصادر األموال
/ اإلسالمية  لمصارفل مصادر األموالنسبة 

 0.078 0.076 0.075  0.077  0.084  .للقطاع المصرفي مصادر األموال

 0.07 0.08 0.09 0.02- 0.13  .اإلسالمية لمصارفل مصادر األموالمعدل نمو 

 0.09 0.06  0.11 0.08 0.12  .للمصاريف التجارية مصادر األموالمعدل نمو 
  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007الفلسـطيني، البنك اإلسالمي : (لمصدرا

  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011
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نه يمكن اإلشارة إلـى  اله فإلمصارف اإلسالمية حسب الجدول أعل األموالمصادر من خالل تحليل 
  :ما يأتي

  
  2011مليون دوالر في سـنة  ) 693(المصارف اإلسالمية  مصادر األموال في بلغ مجمل 

  .وهي األعلى منذ بداية عمل المصارف اإلسالمية
   تمكنت المصارف اإلسالمية من زيادة مصادر أموالها خالل سنوات الدراسة باستثناء سـنة

2009. 
  7.8(المصارف اإلسالمية خالل سنوات الدراسة هي  مصادر األموال في متوسط نسبة% (

القطاع المصرفي، وكانت النسـبة األفضـل للمصـارف     ي فمصادر األموال من إجمالي 
 وهي األعلى منذ تأسيس المصارف اإلسـالمية %) 8.4(حيث بلغت  2008 عاماإلسالمية 

 . التاليةالدراسة ويالحظ تراجع هذه النسبة في سنوات 
  2009بينما في سنة  2008في سنة ) %13(تذبذب بمعدل النمو السنوي حيث بلغت النسبة 

  .%)2(و بنسبة متراجع معدل الن
  خـالل سـنوات الدراسـة    ) %9(اإلجمالية  مصادرهالالتجارية  المصارفبلغ متوسط نمو

 %).2(متقدمة على المصارف اإلسالمية بنسبة 
  

ــ  ة ويالحــظ أن نســبة مصــادر األمــوال فــي المصــارف اإلســالمية فــي ســنوات الدراس
ــوظ    ــكل ملح ــت بش ــام   انخفض ــا ع ــة بمثيلته ــى    2008مقارن ــهدت أعل ــث ش حي

  %).8.4(بلغت فمستوياتها 
  
، وللوقـوف  كما شهدت سنوات الدراسة انخفاض وتذبذب في معدل النمو السنوي لمصادر األموال  

  .عناصر مصادر األموالتحليل  في اآلتي ذلك على أسباب
 

  :اإلسالميةفي المصارف ) مصادر األموال(عناصر: المعيار الثاني .2.1.1.4
  

  :المعيار لعدد من المؤشرات كما يأتيهذا  إخضاعتم 
  

 نسبة الموارد الذاتية  للمصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين ومعدل نموها : المؤشر األول
  .التجارية المصارفومقارنتها مع 
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ومعدل نموها بالمقارنـة مـن    الموارد الذاتية للمصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين: 2.4جدول 
  .القطاع المصرفي

  

 انالبيــــــــــــــ
2008 2009 2010 2011 

 متوسط
 $مليون  $مليون  $مليون   $مليون

  90 109 96 86 69  للمصارف اإلسالمية الموارد الذاتية 

 943 1079 999 885 807  للمصارف التجارية الموارد الذاتية 

 1033 1188 1095 971  876  قطاع المصرفي  للالموارد الذاتية 

  634 693 643  593 606  الموارد اإلجمالية للمصارف اإلسالمية
 7501 8385 7911 7115 6594  الموارد اإلجمالية للمصارف التجارية

/ اإلسـالمية   الذاتية للمصـارف مواردالنسبة 
 0.14 0.16  0.15 0.15  0.11  . للمصارف اإلسالمية مصادر األموال 

/ للمصـارف التجاريـة   نسبة الموارد الذاتية 
 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12  للمصارف التجارية  مصادر األموال

/ اإلسـالمية  لمصـارف الذاتية لموارد النسبة 
 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08  للقطاع المصرفي الذاتية الموارد

 0.14 0.13 0.11 0.24 0.08  اإلسالمية لمصارفالذاتية لواردمالمعدل نمو 

 0.14 0.08 0.13 0.10 0.25  الموارد الذاتية للمصارف التجارية معدل نمو 

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007البنك اإلسالمي الفلسطيني،: (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011

  
  :من خالل الجدول أعاله يتضح اآلتي

  
 خالل الفترة الزمنيـة المبحوثـة مـن    %) 14(للمصارف اإلسالمية  شكلت الموارد الذاتية

مـن المـوارد الذاتيـة للقطـاع     %) 9(إجمالي مصادر األموال في المصارف اإلسالمية 
 .المصرفي

  ث ارتفعـت  يموارد الذاتية خالل سنوات الدراسة بحالعلى  اإلسالميةزاد اعتماد المصارف
بلغـت الزيـادة فـي     ، في الوقت ذاته2011سنة %) 16(ى إل 2008عام %) 11(النسبة 

 %).1(المصارف التجارية 
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  والمصارف التجارية خالل سـنوات الدراسـة    اإلسالميةبلغ متوسط معدل نمو المصارف
، حيث حافظت المصارف اإلسالمية على نسبة مواردهـا الذاتيـة مـن القطـاع     %)14(

  .المصرفي
  

يظهر تقارب معدل التجارية  المصارفاإلسالمية ومن خالل تحليل نسبة الموارد الذاتية للمصارف 
بخصـوص رأس  تعليمات سلطة النقد المصارف اإلسالمية والتجارية ل تطبيقوذلك يعود إلى النمو، 

ف ، وزيادة الموارد الذاتية مؤشـر جيـد علـى قـدرة المصـار     المال المكتتب ورأس المال العامل
أربـاح  تراجـع   إالأن ،المالي أدائهاخاصة وكفاءة ال امن أمواله ستثماراتاالاإلسالمية على تمويل 

ارف اإلسالمية خالل تلـك  حيث بلغت خسائر المص 2010و  2008المصارف اإلسالمية في عام 
  .أثرت سلبا على أداء المصارف اإلسالمية مليون دوالر) 4.8(الفترة 

  
 فلسطين ومعدل نموها نسبة رأس المال المدفوع للمصارف اإلسالمية العاملة في : المؤشر الثاني

  .التجارية المصارفمع  ومقارنتها
  

ومعـدل نمـوه    رأس المال المدفوع للمصارف اإلسالمية العاملة فـي فلسـطين  نسبة : 3.4جدول 
  يبالمقارنة بالقطاع المصرف

  

  البيـــــــــــــــــــــــــان
2008  2009 2010 2011 

 متوسط
 $مليون   $مليون  $مليون  $مليون 

 80 94 87 77 60  المصارف اإلسالميةالمدفوع رأس مال 

 668 781 723 623 543  المدفوع للمصارف التجارية رأس مال 

  747 875 810 700 603  يقطاع المصرفالمدفوع الرأس المال 

/ المصارف اإلسـالمية  رأس المال المدفوع في نسبة 
 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10  القطاع المصرفي

 0.14  0.08 0.13 0.28 0.05  اإلسالمية مصارف ال -رأس المال المدفوع معدل نمو 

  0.18 0.08 0.16 0.12 0.32  المصارف التجارية  -معدل نمو رأس المال المدفوع 

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007البنك اإلسالمي الفلسـطيني، : (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011
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  :الجدول السابق يمكن توضيح ما يأتيمن خالل 
 

  حافظت المصارف اإلسالمية على نسبة متقاربة لرأس مالها المدفوع بالمقارنة مع القطاع
 %).11(لغ المصرفي الفلسطيني في سنوات الدراسة حيث ب

          سجلت المصارف اإلسـالمية نسـب متغيـرة ومتذبذبـة وايجابيـة فـي معـدل النمـو
ثابـت نسـبتها مـن القطـاع المصـرفي، وبلـغ        إلـى السنوي لرأس مالها المدفوع أدت 

معـدل النمـو لسـنوات الدراسـة     ، وكـان متوسـط   %)28( 2009أعلى نسبة نمو عام 
)14.(% 

  في معدل نمو رأس المال على المصارف اإلسالمية تقدما التجارية  المصارفسجلت
 .عن المصارف اإلسالمية%) 4(بفارق نسبة %) 18(حيث بلغ متوسط النسبة المدفوع 

  
  رنتهـا مـع   ال نموها ومقومعد سالميةاإلفي المصارف اإلجمالية نسبة الودائع : المؤشر الثالث

  .التجاريةالمصارف 
  

بالمقارنـة مـع القطـاع     المصارف اإلسالمية ومعدل نموهـا اإلجمالية ع ودائالنسبة  :4.4جدول 
  .المصرفي

  

  البيـــــــــان
2008 2009  2010 2011  

 متوسط
 $مليون  $مليون  $مليون   $مليون 

  565 530 492 507  الودائع اإلجمالية المصارف اإلسالمية
  7030 6657  6024  5612  الودائع اإلجمالية المصارف التجارية 

  7595 7187 6516  6119  ودائع العمالء القطاع المصرف 
الودائع / نسبة الودائع اإلجمالية للمصارف اإلسالمية 

 اإلجمالية للقطاع المصرفي
0.08  0.08  0.07  0.07 0.08 

 0.06 0.07 0.08 0.03- 0.12  اإلجمالية للمصارف اإلسالمية ودائع المعدل نمو 
 0.09 0.06  0.11 0.07  0.11  للمصارف التجاريةاإلجمالية ودائع المعدل نمو 

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011- 2007البنك اإلسالمي الفلسـطيني، : (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011
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 النسبة إلى القطاع المصرفي كما هوالمصارف اإلسالمية بفي  اإلجماليةودائع نسبة المن تحليل 
  :مبين في الجدول أعاله نجد أن

  
  8(أعلى نسبة ودائع استطاعت المصارف اإلسالمية استقطابها في سنوات الدراسة هي% (

الودائع اإلجمالية في ، وبلغ متوسط 2008من مجمل ودائع القطاع المصرفي في سنة 
 ).%8(خالل سنوات الدارسة المصارف اإلسالمية 

  ائع ودالي معدل  نمو فنسبا متشتتة سنوات الدراسة حققت المصارف اإلسالمية في
في ) %8(وهي األعلى في سنوات الدارسة و ،)%12(بلغت  2008ففي سنة اإلجمالية 

وبلغ متوسط معدل نمو %) 3-( 2009في سنة و ،2011في سنة ) %7(و 2010سنة 
 %).6(المصارف اإلسالمية اإلجمالية في ودائع ال

  الودائع في التجارية في سنوات الدارسة متوسط معدل نمو المصارف حققت
 .المصارف اإلسالميةاإلجمالية ودائع العن معدل نمو ) %3(، أي بفارق )%9(اإلجمالية

  
فــي قــدرتها علــى  لــديها ضــعفويظهــر مــن هــذه النتــائج أن المصــارف اإلســالمية 

ــا  ــع االســتثمارية مم ــدخرات والودائ ــب الم ــاليحصــتها ضــعف أجل ــن إجم ــاع ا م لقط
ــطيني،  ــرفي الفلس ــدوالمص ــاس تع ــارف  باألس ــي للمص ــد األساس ــع الراف ــي  الودائ ف

ــأنها     ــن ش ــي م ــوارد الت ــة الم ــتقطاب وتعبئ ــذب واس ــدرتج ــادة ق ــارف  زي المص
ــى  ــتثمار،االاإلســالمية عل ــى   س ــدخرات إل ــب الم ــي جل ــود ضــعف المصــارف ف ويع

  :اآلتيةالعوامل 
  

  معامالت المصارف بشرعية ضعف توظيف الوازع الديني وإقناع شرائح المجتمع المختلفة
، والحاجة إلى مزيج تسويقي يراعي الجوانب اإلسالمية وتوافقها مع الشريعة اإلسالمية

  .العقائدية لعمالء المصارف اإلسالمية
 ضعف تحقيق الميزة اإلضافية لزبائنها مقارنة مع المصارف التجارية.  
 عف ثقة المودعين والمستثمرين في المصارف اإلسالمية الناتج عن انخفاض نسب ض

  .2010و 2008وخسائر المصارف اإلسالمية في سنة  األرباح
 
 :اآلتيالشكل من خالل اإلسالمي في القطاع المصرف اإلجمالية الودائع تصنيفات  يمكن توضيحو



82 
 

 

  
  

  .اإلجماليةتصنيفات الودائع  : 2.4 شكل
  )الباحث(:المصدر

  
  ومؤسسات مصرفية مصارفودائع: 

  
  .ومعدالت نموها اإلسالميةفي المصارف  ودائع المصارف والمؤسسات المصرفية :5.4جدول 

  

  البيـــــــــان
2008  2009 2010  2011  

سط
متو

 $مليون  $مليون   $مليون  $مليون 
ودائع مصارف ومؤسسـات مصـرفية فـي المصـارف     

  28 11 9 40  اإلسالمية 

  612 404  325 360  ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية في المصارف التجارية 
  640 415 334  400  ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية القطاع المصرف

نسبة ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية فـي المصـارف   
 0.05 0.04 0.03  0.03 0.10  القطاع المصرفي/ اإلسالمية 

المصارف والمؤسسـات المصـرفية فـي    معدل نمو ودائع 
 0.14 1.63 0.14 0.77- 0.46-  اإلسالمية  فالمصار

المصارف والمؤسسـات المصـرفية فـي    معدل نمو ودائع 
  0.11  0.51  0.24 0.10- 0.23-  تجاريةال فالمصار

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007 البنك اإلسالمي الفلسـطيني، : (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (و، )2011

  

الودائع االجمالية

ودائع العمالء وأصحاب االستثمارات المطلقة  

تأمينات نقدية ودائع أصحاب  
اتاالستثمار ودائع العمالء

ودائع مصارف  
ومؤسسات  
مصرفيه  
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  :يتضح اآلتي أعالهومن خالل الجدول 
  

o وأعلى %) 5(في المصارف اإلسالمية  المصارفمتوسط نسبة ودائع المؤسسات و
، وانخفاض هذه )%10(حيث بلغت  2008نسبة حققتها المصارف اإلسالمية في سنة 

بالسلب بشكل كبير ويضعف من النسبة يؤثر على استثمارات المصارف اإلسالمية 
 .قدرتها على جلب واستقطاب المدخرات

o المصارف اإلسالمية المصارف والمؤسسات المصرفية في و ودائع مبلغ متوسط معدل ن
، لكن معدل نمو 2009و 2008رغم تذبذب معدالت النمو وتراجعها في سنة ) 14%(

لذلك ارتفع متوسط معدل ) مليون دوالر 17(بزيادة مقدراها ) 1.63(بلغ  2011سنة 
ن ، وعليه فإ%)11(التجارية مصارف نمو ودائع الالنمو، وبلغ متوسط معدل 

  .المصارف اإلسالمية استطاعت المحافظة على معدل نمو جيد
o تبلغ 2011سنة  يةمصارف في المصارف اإلسالمودائع المؤسسات المصرفية وال 

بمعنى أن معدل ) مليون دوالر 73.7( 2007في سنة  تبينما بلغ) مليون دوالر 28(
  %).62-(متناقصالنمو 

o من  )%8(في المصارف اإلسالمية  لمصارفتشكل ودائع المؤسسات المصرفية وا
  .التي استقطبتها المصارف اإلسالمية حجم الودائع

  
  وأصحاب االستثمارات المطلقة  العمالءودائع: 

  
في المصارف اإلسالمية وأصحاب االستثمارات المطلقة  يمكن الوقوف على حجم ودائع العمالء 

  :في فلسطين من خالل الجدول اآلتي
  

ومعدل  اإلسالميةفي المصارف  وأصحاب االستثمارات المطلقة نسبة ودائع العمالء :أ -6.4جدول 
  . نموها بالمقارنة بالقطاع المصرفي

  

  البيـــــــــان
2008 2009 2010 2011 

سط
متو

  

مليون 
$  

مليون 
$ 

مليون 
$  

مليون 
$ 

ودائع العمالء وأصحاب االستثمارات المطلقـة فـي المصـارف    
  اإلسالمية 

467 482 519 537  
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 وأصحاب االستثمارات المطلقة في المصارف اإلسالمية نسبة ودائع العمالء :ب - 6.4جدول 
  .ومعدل نموها بالمقارنة بالقطاع المصرفي

 

  البيـــــــــان
2008 2009 2010 2011 

سط
متو

مليون   
$ 

مليون 
$ 

مليون 
$ 

مليون 
$ 

ودائع العمالء وأصحاب االستثمارات المطلقـة فـي المصـارف    
   6418 6253 5699 5252  التجارية 

  6955 6773 6181 5719  يالقطاع المصرفوأصحاب االستثمارات المطلقة فيودائع العمالء 

المطلقة في المصارف ودائع العمالء وأصحاب االستثمارات نسبة 
 0.08 0.08 0.08  0.08 0.08  القطاع المصرفي/ اإلسالمية 

ودائع العمالء وأصحاب االسـتثمارات المطلقـة فـي    معدل نمو 
  0.04 0.03 0.08 0.03 0.03  المصارف اإلسالمية

ودائع العمالء وأصحاب االسـتثمارات المطلقـة فـي    معدل نمو 
 المصارف التجارية

0.14  0.09  0.10 0.03  0.09 

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007البنك اإلسالمي الفلسطيني،: (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011

  
  :من خالل الجدول السابق يتضح اآلتي

  
 أصحابودائع العمالء بلغت نسبة ما استطاعت المصارف اإلسالمية من استقطابه من و  

من إجمالي ودائع العمالء في القطاع ) %8(في سنوات الدراسة االستثمارات المطلقة 
 .المصرفي

  في المصارف وأصحاب  االستثمارات المطلقةبلغ متوسط معدل نمو ودائع العمالء
التجارية  المصارف، بينما %)8(األفضل بسنة  2010،حيث كانت سنة )%4(اإلسالمية 

التميمي، (و ،)2011مشتهى، (وبالعودة إلى دراسة %)  9(فبلغ متوسط معدل النمو 
ن معدل نمو ودائع المصارف اإلسالمية كان أعلى من ودائع البنوك التجارية فإ) 2009

والبنوك التجارية %) 29.96(حيث بلغ متوسط معدل نمو ودائع المصارف اإلسالمية 
)8.45%.( 
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  من مجمل ) %92(اإلسالمية تشكل في المصارف وأصحاب االستثمارات ودائع العمالء
من مجمل ودائع القطاع المصرفي وهذه نسبة ) %8(الودائع في المصارف اإلسالمية  و

المصارف المصارف اإلسالمية في الموقع السابع والثامن من ترتيب  تضعقليلة لكنها 
) 2011 ،جمعية بنوك فلسطين(حسب ودائع العمالء حسب دراسة  العاملة في فلسطين،

في المصارف اإلسالمية مقسمة  ودائع أصحاب االستثمارات ودائع العمالءفيما يلي توزيع و
 :اآلتيإلى ثالث أقسام في الجدول 

  
  ومعدل نموها توزيع ودائع العمالء وأصحاب االستثمارات  :7.4جدول 

  

  البيـــــــــــــان
2008 2009 2010 2011 

 متوسط
 $مليون  $مليون $مليون  $مليون

  164 163 150 146  )األفراد والشركات ( قيمة ودائع العمالء 

  361 346 326 314  ودائع أصحاب االستثمارات

  13 10  7 7  التأمينات النقدية

وأصـحاب االسـتثمارات فـي    ودائع العمالء 
  537  519 482  467  المصارف اإلسالمية

/ في المصارف اإلسالمية نسبة ودائع العمالء 
 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31  العمالء وأصحاب االستثماراتودائع 

ودائع / نسبة ودائع أصحاب االستثمار المطلقة 
 0.67 0.67 0.67 0.68  0.67  العمالء وأصحاب االستثمارات المطلقة

ودائع العمالء / نقدية التأمينات نسبة ال
  وأصحاب االستثمارات المطلقة

0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

المصـارف   فـي معدل نمو ودائـع العمـالء   
 اإلسالمية

0.11 0.02 0.09 0.00 0.06  

فـي   أصحاب االسـتثمارات معدل نمو ودائع 
  المصارف اإلسالمية

0.34 0.04  0.06 0.04 0.12 

فـي المصـارف   معدل نمو التأمينات النقديـة  
  اإلسالمية

-0.42  -0.02 0.51 0.25  0.08  

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007الفلسـطيني، البنك اإلسالمي : (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011

  



86 
 

 

  :اآلتيك أن مؤشرات الودائع في المصارف اإلسالمية ومن خالل الجدول السابق يتضح
  

o  تأمينات نقدية%) 2(ودائع استثمارية و) %67(ودائع عمالء و%) 31(تتشكل من.  
o من مجمل الودائع في المصارف اإلسالمية باستثناء ) %67(االستثمارية  تشكل الودائع

ودائع القطاع  من مجمل) %5(ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية، وتشكل ما نسبة 
 .المصارف اإلسالمية

o  ودائع المصارف اإلسالميةمن %) 31(تشكل المصارف اإلسالمية ودائع العمالء في 
) 0.004(ومع مالحظة تراجع معدل نمو الودائع ليصل الى  ،في جميع سنوات الدراسة

فان ثابت النسبة يعود  إلى انخفاض في الودائع االستثمارية وهذا مؤشر  2011سنة 
  .على تراجع ثقة المستثمرين في استثمارات المصارف اإلسالمية

o  34(حيث بلغت  2008عدل نمو في ودائعها االستثمارية في سنة محققت أعلى%.(  
o مصادر األموال في غ متوسط نسبة الودائع اإلجمالية للمصارف اإلسالمية إلى بل 

  :اآلتيحسب الجدول ) %84(التجارية  المصارف، وفي %)79(المصارف اإلسالمية 
  

  .مصادر األموال في المصارف اإلسالمية والتجارية نسبة الودائع اإلجمالية إلى :8.4جدول 
  

 متوسط 2011 2010 2009 2008  البيـــــــــــــان

/ المصـارف اإلسـالمية    اإلجمالية فـي  نسبة الودائع
  في المصارف اإلسالمية مصادر األموال

0.77 0.81  0.81 0.78 0.79 

/  اإلجمالية فـي المصـارف التجاريـة     نسبة الودائع 
  مصادر األموال في المصارف التجارية 

0.76 0.93 0.84 0.81 0.84 

  
- 2007البنك اإلسالمي العربي، (، و)2011- 2007الفلسطيني، البنك اإلسالمي: (المصدر
  ).2011- 2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011

  
ودائع عمالء، وودائع (بمكونتها تحليل نسبة الودائع في المصارف اإلسالمية نتائج وفي ضوء 

من خالل المعايير السابقة المصارف التجارية مع ومقارنتها ) استثمارية، وودائع مؤسسات مصرفية
يالحظ تفاوت كبير بين نسبة المصارف اإلسالمية ونسبة المصارف التجارية كما أن نسبة الودائع 

  :يأتي مارف التجارية وأسباب ذلك تتمثل فيقد تراجعت قليال لصالح المصا اإلسالميةفي المصارف 
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  النمو السنوي للمصارف تراجع معدل النمو السنوي للودائع وتشتته وانخفاضة عن معدل
، وعليه فان المصارف التجارية كانت أكثر فاعلة في جذب )%3(التجارية بنسبة 

  .المدخرات
  في المصارف اإلسالمية من " المؤسسات المصرفيةوالمصارف "تراجع نسبة ودائع

ثر سلبا أ، وهذا االنخفاض 2011سنة ) 0.05( إلى 2008من قيمة الودائع سنة ) 0.10(
  .المركز المالي للمصارف اإلسالمية وقدرتها على جذب ودائع العمالءعلى 

  2011سنة  )0.004( ليصل الىانخفاض معدل النمو السنوي لودائع العمالء. 
  11(انخفاض معدل نمو ودائع العمالء وتشتته بشكل كبير، حيث تراجع معدل النمو من (%

  .2011عام ) 0.00(الى  2008عام 
  عن المصارف  تقل اإلسالميةفي المصارف إلى مصادر األموال اإلجمالية نسبة الودائع

على نجاح في المصارف التجارية في استقطاب ؤشر وهذا م ،)0.05(التجارية بسنة 
 .المدخرات بشكل أفضل من المصارف اإلسالمية

  
 مل العاتحليل العائد على اإليرادات والموجودات وحقوق الملكية ورأس المال : المؤشر الثالث

 .ومقارنتها مع المصارف التجارية
  

  .للمصارف اإلسالمية ومقارنتها مع المصارف التجاريةتحليل نسب العائد  :أ -9.4جدول 
  

  البيـــــــــان
2008 2009 2010 2011 

 متوسط
  $مليون  $مليون $مليون  $مليون

 نسبة األرباح 
  4.92 68.- 1.37 2.59  المصارف اإلسالمية) الخسائر(صافي األرباح 

  32.78 26.82 24.72 23.92  إجمالي إيرادات المصارف اإلسالمية 
  123.75 139.95 100.89 81.49  التجاريةالمصارف ) الخسائر(صافي األرباح 

  382.82 369.44 308.97 318.47  التجاريةإجمالي إيرادات المصارف 
إجمالي / صافي األرباح المصارف اإلسالمية 

  اإليرادات المصارف اإلسالمية 
0.11 0.06 -0.03 0.15 0.07 

إجمـالي  / صافي األرباح المصارف التجارية 
  اإليرادات المصارف التجارية

0.26 0.33 0.38 0.32 0.32 
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  .المصارف التجاريةللمصارف اإلسالمية ومقارنتها مع تحليل نسب العائد  :ب - 9.4جدول 
 

  البيـــــــــان
2008 2009 2010 2011 

 متوسط
$مليون $مليون  $مليون  $مليون   

 العائد على الموجودات
 4.92 68.- 1.37 2.59  المصارف اإلسالمية) الخسائر(صافي األرباح 

 693 643  593  606  موجودات المصارف اإلسالمية 
 124 140 101 81  التجاريةالمصارف ) الخسائر(صافي األرباح  
 8385 7911 7115 6594  موجودات المصارف التجارية  
موجـودات   / صافي األرباح المصارف اإلسالمية  

 0.003 007. 0.001- 0.002 0.004  المصارف اإلسالمية

موجـودات  / صافي األرباح المصارف التجارية 
 0.014 0.013 0.018 0.014 0.012 المصارف التجارية

لكيةالعائد على حقوق الم  
 4.92 68.- 1.37 2.59  المصارف اإلسالمية ) الخسائر(صافي األرباح 

 109 96 86 69  حقوق الملكية المصارف اإلسالمية  
 124 140 101 81  المصارف التجارية) الخسائر(صافي األرباح  
 1079 999 885 807  حقوق الملكية المصارف التجارية 
حقـوق  / المصـارف اإلسـالمية   صافي األرباح  

 0.02 0.05 0.01- 0.02 0.04  الملكية  المصارف اإلسالمية

حقـوق  / صافي األرباح المصـارف اإلسـالمية   
 0.12 0.11 0.14 0.11 0.10  الملكية  المصارف التجارية

المال المدفوع  رأسالعائد على   
 4.92 68.- 1.37 2.59  المصارف اإلسالمية ) الخسائر(صافي األرباح 

 94 87  77 60  رأس مال المدفوع المصارف اإلسالمية 
 124 140 101 81  المصارف التجارية) الخسائر(صافي األرباح  
 781 723  623 543  رأس مال المدفوع للمصارف التجارية   
رأس المال / صافي األرباح المصارف اإلسالمية  

 0.03 0.05 0.01- 0.02 0.04  المدفوع  المصارف اإلسالمية

رأس المال / صافي األرباح المصارف اإلسالمية 
 0.17 0.16 0.19 0.16 0.15 المدفوع  المصارف اإلسالمية

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007البنك اإلسالمي الفلسـطيني، : (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011
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  :أو األرباح  التي حققتها المصارف اإلسالمية كانت كما يأتي من خالل الجدول أعاله فان العائد
  

 32(متوسط المصارف التجارية %) 7(متوسط المصارف اإلسالمية : نسبة األرباح%( 
 لهااأموالمصارف اإلسالمية في إدارة وهذا مؤشر على ضعف  خالل سنوات الدراسة

، وأعلى نسبة أرباح المالي أدائهاانخفاض كفاءة  يشير إلىالذاتية وأموال المستثمرين مما 
 %).26(بينما التجارية  2008في عام %) 11(حققتها اإلسالمية كانت 

 وللبنوك التجارية ) 0.003(متوسط العائد للمصارف اإلسالمية بلغ : العائد على الموجودات
، تعتبر نسبة العائد على الموجودات في المصارف اإلسالمية منخفضة مقارنة مع )0.014(
 .لمصارف التجارية مما  يؤثر على قدرتها التنافسيةا
 للمصارفو%) 2(متوسط العائد للمصارف اإلسالمية بلغ : العائد على حقوق الملكية 

ونسبة المصارف اإلسالمية ال تشجع على االستثمار من قبل أصاحب %) 12(التجارية 
إلى تركيز التمويالت  حقوق الملكية والمستثمرين الجدد حيث أنها منخفضة ولعل ذلك يعود

على أداة المرابحة بشكل كبير باإلضافة إلى أن حجم توظيفات المصارف اإلسالمية يشكل 
 .من إجمالي التوظيفات في القطاع المصرفي%) 10(

 وللمصارف % ) 3( متوسط العائد للمصارف اإلسالمية : العائد على رأس المال المدفوع
صالح المصارف التجارية مع العلم أن متوسط  وهذه النسبة تصب في%) 17( التجارية 

معدل نمو رأس المال المدفوع للمصارف التجارية يزيد عن المصارف اإلسالمية بمقدار 
)4 .(% 

  
ن كحسب ما ورد أعاله يمفي المصارف اإلسالمية  )مصادر األموال( عناصر من خالل  تحليل
مع بالمقارنة  اإلسالميةفي المصارف  األموالانخفاض وتراجع نسبة مصادر إيضاح أسباب 

  :كاآلتي المصارف التجارية 
  

  الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية التي تعد المصدر الرئيسي لجذب التمويالت
وهي  من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي%) 5(بلغت  نسبتها للمصارف اإلسالمية 

 .نسبة ضعيفة ومنخفضة وتقلل من قدرة المصارف اإلسالمية على تعزيز استثماراتها
  الرافد الثاني في مصادر التمويل الخارجي للمصارف اإلسالمية شهدت ودائع العمالء

 إلى 2011تراجع كبير بمعدالت نموها السنوي، حيث انخفض معدل نموها في عام 
 .العمالء بالتعامل مع المصارف اإلسالميةمما يعكس ضعف ثقة ورغبة  )0.004(
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  األرباح والعوائد التي تحققها المصارف اإلسالمية منخفضة بالمقارنة مع المصارف
 أموالهامن  ااستثماراتهعلى زيادة  اإلسالميةنخفاض قدرة المصارف ال فأدى ذلكالتجارية، 

 اإلسالميةمن الدراسة تسجيل المصارف  )2008،2010(الذاتية، كما شهدت السنوات 
 .مليون دوالر )4.8(بلغت خسائر 

  حيث بلغ المصارف التجارية  اقل منالعائد على حقوق الملكية والعائد على االستثمار
، وهذا التراجع له األثر البالغ على ثقة المتعاملين %)10(من  أكثرالفارق بين القطاعين 

 .المصارف اإلسالمية والمستثمرين بالقطاع المالي في
  منافسة المصارف التجارية القوية للمصارف اإلسالمية من حيث االنتشار والعدد والخدمات

ثر على المصارف اإلسالمية حيث بينت النتائج أن معدل نمو المصارف التجارية أفضل أ
  .من المصارف اإلسالمية في أغلب معايير الدراسة

 
  :االستثمارتمويل في  اإلسالمية في فلسطين المصارف إسهاممدى  2.1.4

  
في مدى مساهمة المصارف اإلسالمية في فلسطين استخدم الباحث عدد من المعايير لفحص 

  :، كاآلتياالستثمار
  

  :التوظيفات في المصارف اإلسالمية حجم: المعيار األول. 1.2.1.4
  

  :المعيار لعدد من المؤشرات كما يأتيهذا  إخضاعتم 
  

  هـا  نسبة موجودات المصارف اإلسالمية العاملة فـي فلسـطين ومعـدل نمو   : األولالمؤشر
 .التجارية مصارفومقارنتها مع ال

  
ها ومقارنتهـا  نسبة موجودات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين ومعدل نمو :أ-10.4جدول 

  مع المصارف التجارية
  

  انالبيــــــــــــــ
2008 2009 2010 2011 

 متوسط
$مليون   $مليون   $مليون  $مليون  

   693 643 593 606  سالميةاإلمصارف الموجودات 



91 
 

 

ها ومقارنتها نسبة موجودات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين ومعدل نمو: ب-10.4جدول 
  .مع المصارف التجارية

 

  انالبيــــــــــــــ
2008 2009 2010 2011 

 $مليون  $مليون  $مليون  $مليون  متوسط

  8385 7911 7115 6594  التجارية  المصارفموجودات 

  9078 8554 7707 7201  موجودات القطاع المصرفي  

/ اإلسـالمية   المصـارف نسبة موجودات 
  موجودات القطاع المصرفي 

0.084 0.077 0.075 0.076 0.078 

 0.07 0.08 0.09 0.02- 0.13  اإلسالمية المصارفمعدل نمو موجودات 

 0.09 0.06 0.11 0.08 0.12  المصارف التجاريةمعدل نمو موجودات 

  
-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007البنك اإلسالمي الفلسـطيني، : (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011

  
  :اآلتييتضح من خالل تحليل نسبة الموجودات  للمصارف اإلسالمية حسب الجدول أعاله 

  
  وهـي   2011مليون دوالر فـي سـنة   ) 693(المصارف اإلسالمية  موجوداتبلغ مجمل

  .األعلى منذ بداية عمل المصارف اإلسالمية
    مـن  %) 7.8(متوسط نسبة موجودات المصارف اإلسالمية خالل سنوات الدراسـة هـي

سـنة  إجمالي موجودات القطاع المصرفي ، وكانت النسبة األفضل للمصارف اإلسـالمية  
 .وهي األعلى منذ تأسيس المصارف اإلسالمية%) 8.4(حيث بلغت  2008

  لمصادرها اإلجمالية، وكان هنـاك  %) 7(حققت المصارف اإلسالمية متوسط معدل نمو بلغ
 2009بينما في سـنة   2008في سنة %) 13(بمعدل النمو السنوي حيث بلغت النسبة  اتذبذب

  %).2(تراجع معدل النمو بنسبة 
 خـالل سـنوات الدراسـة    ) %9(لمصادرها اإلجمالية التجارية  المصارفسط نمو بلغ متو

 .%)2(متقدمة على المصارف اإلسالمية بنسبة 
 
تراجع يالحظ  أعالهنسبة موجودات المصارف اإلسالمية في سنوات الدراسة نتائج تحليل من خالل 

المصرفي الفلسطيني ويرجع ذلـك  وانخفاضها مقارنة بالقطاع نسبة موجودات المصارف اإلسالمية 
  :إلى عدة أسباب من أهمها
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  بيع المحفظة االستثمارية لبنك األقصى اإلسالمي وإغالقه، مما أدى إلى انخفاض موجودات
  .  المصارف اإلسالمية وتراجعها أمام المصارف التجارية

 عشر  ستة ، في ظل وجودالمصارف التجاريةاقل من لمصارف اإلسالمية التنافسية لقدرة ال
ف اإلسـالمية حسـب نسـبة    ترتيب المصارأن ن، كما يمصرفا تجاريا ومصرفين إسالمي

البنك اإلسالمي الفلسطيني في المرتبة السابعة والبنـك اإلسـالمي   : في فلسطين الموجودات
 ).2011جمعية البنوك في فلسطين، (في المرتبة الثامن العربي 

  لم تكن ايجابية في كل سنوات الدراسـة   الميةاإلسالمصارف  لموجوداتنسبة النمو السنوي
 :إلىوذلك يرجع 

 
o  اإلسالميةالخسائر التي لحقت بالمصارف. 
o  اإلجماليةانخفاض نسبة الودائع. 

  
 في المصارف اإلسالمية ومعدل نموها ومقارنتها مع اإلجمالية حجم التوظيفات : المؤشر الثاني

  .البنوك التجارية
  

  :التجارية المصارفالتوظيفات في المصارف اإلسالمية ومعدل نموها ومقارنتها مع  :11.4جدول 
  

  البيـــــــــان
2008 2009 2010 2011 

  متوسط
  $مليون  $مليون  $مليون  $مليون 

  415 379 292 238  التوظيفات اإلجمالية المصارف اإلسالمية 
  4044 3346 2509 1685  التوظيفات اإلجمالية المصارف التجارية

  4459 3725 2801 1923  توظيفات القطاع المصرفيإجمالي 
/ اإلسـالمية المصـارف   نسبة توظيفات

 0.10 0.09 0.10  0.10  0.12  توظيفات القطاع المصرفي

ــو ــدل نم ــات  مع  فالمصــارالتوظيف
 اإلسالمية 

0.05 0.23 0.30 0.09 0.17 

 0.29 0.21  0.33 0.49 0.13  التجارية فالمصارالتوظيفات  معدل نمو
  

-2007البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2007البنك اإلسالمي الفلسطيني،: (المصدر
  )2011-2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011
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o  عملت  المصارف اإلسالمية على زيادة حجم توظيفاتها المالية من سنة إلى أخرى حيث
) مليون دوالر 238(ما قدمته حيث بلغ مويالت الممنوحة حققت اتجاها تصاعديا في مقدار الت

 177(أي بزيادة مقدارها  2011في سنة ) مليون دوالر 415(وصوال إلى  2008في سنة 
 .)مليون دوالر

o  من إجمالي توظيفات القطاع %) 10(بلغ متوسط  نسبة التوظيفات في المصارف اإلسالمية
  %).12(حيث بلغت النسبة  2008سنة المصرفي، وكانت النسبة األعلى في 

o  انخفضت نسبة التوظيفات في المصارف اإلسالمية بالمقارنة مع القطاع المصرفي في سنوات
 .2011سنة ) 0.09(إلى  2008سنة ) 0.12(الدراسة من 

o  ضاعفتوت) %17(حققت المصارف اإلسالمية متوسط معدل نمو خالل سنوات الدارسة بلغ 
 ، في حين بلغ متوسط معدل نمو)مرة 0.74(  2011–2008التوظيفات بين سنة  قيمة

 1.64( 2011- 2008بين سنة  التوظيفات قيمة تتضاعفو%) 29(التجارية  المصارف
 ).مرة

  
ولتحليل التوظيفات بشكل أكثر تفصيل نورد في ما يأتي توزيع التوظيفات اإلجمالية في المصارف 

  :اإلسالمية ومعدالت نموها 
  

ومعدل نموها بالمقارنـة مـع المصـارف     اإلسالميةتوزيع توظيفات المصارف  :أ -12.4جدول 
  .التجارية

  

  البيـــــــــان
2008  2009 2010 2011 

 متوسط
 $مليون  $مليون  $مليون  $مليون 

  321 249 181 200  اإلسالميةالمصارف  مباشرة التمويالت ال

  84 117 97 30  المصارف اإلسالمية ستثمارات اال

  10  13 14 8  للبيعمتوفرة موجودات مالية 

  415 379 292 238  سالمية اإلصارف لملاإلجمالية التوظيفات 

  693 643 593 606  موجودات المصارف اإلسالمية

  3166 2572 1928 1469  التسهيالت المصارف التجارية 

التمويالت والتسهيالت في القطاع 
  المصرفي

1669  2109 2821 3487  

التوظيفات اإلجمالية في المصـارف   نسبة
  موجودات المصارف اإلسالمية/ اإلسالمية 

0.39 0.49 0.60 0.60 0.52  
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ومعدل نموها بالمقارنة مع المصارف  توزيع توظيفات المصارف اإلسالمية :ب - 12.4جدول 
  .التجارية

 

  البيـــــــــان
2008  2009 2010 2011 

  متوسط
  $مليون   $مليون   $مليون   $مليون 

التمـويالت  /نسبة التمـويالت المباشـرة   
  والتسهيالت في القطاع المصرفي

0.12  0.09  0.09  0.09  0.10  

التوظيفـات  / نسبة التمـويالت المباشـرة   
  اإلجمالية في المصارف اإلسالمية 

0.84 0.62 0.66  0.77 0.73 

التوظيفات اإلجماليـة  /  نسبة االستثمارات
  في المصارف اإلسالمية 

0.13 0.33 0.31 0.20 0.24 

/ للبيـع نسبة موجـودات ماليـة متـوفرة    
ــي المصــارف  ــة ف ــات اإلجمالي التوظيف

  اإلسالمية 
0.03  0.05 0.03 0.02 0.03 

المصـارف  التمويالت المباشرة معدل نمو
 0.16 0.29 0.38 0.09- 0.07  اإلسالمية

 0.27  0.23 0.33 0.31 0.19  المصارف التجارية معدل نمو التسهيالت 

  
- 2007البنك اإلسالمي العربي، (، و)2011- 2007البنك اإلسالمي الفلسطيني،: (المصدر
  )2011- 2007جمعية البنوك في فلسطين، (، و)2011

  
  :من خالل تحليل الجدول أعاله لحجم توظيفات المصارف اإلسالمية نجد أن

  
o  الي موجودات المصارف خالل سنوات الدراسة من إجم%) 52(شكلت التوظيفات ما نسبته

 . اإلسالمية
o  نحو زيادة توظيفاتها، فزادت النسبة  اإلسالميةشهدت سنوات الدراسة توجه من المصارف

 .2011عام %) 60(إلى  2008عام %) 39(من 
o في  المصارف اإلسالمية، حيث من التوظيفات  األعلىتشكل النسبة  ةالتمويالت المباشر

وتراجعت في السنوات الالحقة  2008توظيفات عام من %) 84(بلغت نسبة التوظيفات 
 %).73(فكان متوسط نسبة التمويالت المباشرة 

o  بالمقارنة مع القطاع المصرفي  اإلسالميةبلغت نسبة التمويالت المباشرة في المصارف
 .الالحقة في سنوات الدراسة%) 9( إلىوتراجعت  2008في عام %) 12(
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o وكانت %) 24(حيث بلغ متوسط نسبة االستثمارات  وشكلت االستثمارات السنة الثانية
 %).31(حيث بلغت  2010النسبة األعلى في سنة 

o  وتقل هذه %) 16(في المصارف  اإلسالمية بلغ متوسط المعدل السنوي التمويالت المباشرة
يجابي في سنوات الدراسة إ، واتسم بكونه %)11(النسبة عن المصارف التجارية بفارق 

 . 2009باستثناء عام 
  

نسبة التوظيفات في المصارف اإلسالمية نجد أن المصارف في ضوء نتائج التحليل المتعلقة ل
نسبة توظيفاتها لكن )مرة 0.74(خالل سنوات الدراسة  اتوظيفاتهاستطاعت زيادة قيمة اإلسالمية 

حيث بلغت سنة انخفضت وتراجعت خالل سنوات الدراسة مقارنة مع القطاع المصرفي الفلسطيني 
  :إلىويعود ذلك  2011سنة ) 0.09( إلىوانخفضت ) 0.12( 2008

  
o من موجودات المصارف اإلسالمية دون استثمارها حيث %) 40( ا نسبتهم عدم استثمار

وأعلى نسبة %)  52(خالل سنوات الدارسة إلى الموجودات بلغ متوسط نسبة التوظيفات 
 %).60(توظيف في سنوات الدراسة بلغت 

o  انخفاض قدرة المصارف اإلسالمية على استقطاب المدخرات وتراجع حصتها السوقية أثر
 .تمويل االستثمارالمصارف اإلسالمية على  ةبالسلب على قدر

o في سنوات الدراسة، أثر  في فلسطين الخسائر التي لحقت بالقطاع المصرفي اإلسالمي
 .بالسلب على جذب المدخرات وثقة المستثمرين

 
  .اإلسالميةاألدوات المالية م أداء ييتق: المعيار الثاني. 2.2.1.4

  
 الربحية: المؤشر األول. 

  
عـن   رالمعب المؤشراألهداف التي تسعى المصارف اإلسالمية إلى تحقيقها وهي  منتحقيق األرباح 

 األدوات الماليةحسن إدارة واستخدام األموال في االستثمارات المختلفة، ويمكن قياس كفاءة استخدام 
  :يةتاآل المؤشر باألدواتس هذا من خالل معيار الربحية، ويمكن قيا

  
o إجمـالي إيـرادات االسـتثمار   / إيراد وسيلة االسـتثمار : نسبة العائد على االستثمار ،

  :اآلتي) 13.4(ويوضحها الجدول 
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  .نسبة العائد على االستثمار :13.4جدول 
  

  البيان
2008 2009 2010 2011 

  متوسط
 $مليون  $مليون  $مليون   $مليون 

 12.29 21.00 15.44 12.16 12.29  بالشراء  لآلمربيوع المرابحة  إيراد
 0.85 0.64 0.53 0.63 0.85  منتهية بالتمليك إيرادإجارة

 0.32 0.45 0.44 0.42 0.32  ستصناعاالتمويل  إيراد
 0.97 0.64 0.57 0.93 0.97 تمويل مضاربة  إيراد

 2 2.60 2.27 1.79 3.34  إيرادات أخرى 
 17.77 25.33 19.26 15.93 17.77  إجمالي إيرادات االستثمارات 

إجمالي إيرادات / إيراد األداة : نسبة أداة المرابحة 
 0.77 0.83 0.80 0.76 0.69  االستثمارات 

إجمالي إيـرادات  / إيراد األداة :  اإلجارةنسبة أداة 
 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 االستثمارات

إجمــالي / إيــراد األداة : نســبة أداة االستصــناع
  إيرادات االستثمارات

0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 

إجمالي إيرادات / إيراد األداة : نسبة أداة المضاربة 
 االستثمارات

0.05 0.06 0.03 0.03 0.04 

  
-2008اإلسـالمي العربـي،   البنـك  (، و)2011-2008البنك اإلسالمي الفلسـطيني، : (المصدر
2011.(  

  
  :ومن خالل الجدول السابق نجد أن 

  
  متوسط نسبة العائد على االستثمار ألداة المرابحة هو األعلى في األدوات المالية

  %).77(المستخدمة في المصارف اإلسالمية حيث بلغ 
  متوسط نسبة العائد على االستثمار لألدوات األخرى المستخدمة في المصارف

على أداة اإلجارة والمضاربة بالترتيب موزعة  %)4، %2، %4(اإلسالمية 
  .االستصناعو
  االستثمار لدى البنوك األخرى وسلطة النقد حقق متوسط نسبة العائد بمقدار

)13%(.  
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o رصيد التمويل/ أرباح وسيلة االستثمار: نسبة ربحية وسيلة االستثمار.  
  

  .األداة الماليةنسبة ربحية :14.4جدول 
  

  لبيـــــــــانا
2008  2009 2010 2011 

  متوسط
$مليون  $مليون   $مليون   $مليون    

  300.46 230.28 156.52 171.32  )بالشراء  لآلمر( المرابحة  تتمويال
  8.83 7.61 7.5 10  منتهية بالتمليك  إجارةتمويالت 

  5.15 5.95 7.29 7.51  ستصناعتاالتمويال
  0.80 0.85 2.80 2.94  حسابات جارية مكشوفة 

  0.11 0.07 0.01 0.02  قرض حسن 
  8.26 9.14 10.33 12.56  المضاربة 

  323.61 253.90 184.45 204.35  إجمالي التمويالت المباشرة 
 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07  المرابحة أداة نسبة ربح 
 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08  اإلجارةأداة نسبة ربح 
 0.07 0.09 0.07 0.06 0.04 االستصناعأداة نسبة ربح 
 0.08 0.08 0.06 0.09 0.08  المضاربةأداة نسبة ربح 

  
  .)2011-2008اإلسالمي العربي، (، و)2011-2008اإلسالمي الفلسطيني،: (المصدر

  
  :ليل نسبة ربحية أداة التمويل في الجدول السابق نجد أن تححسب 

  
  ألداة اإلجارة %) 8( سنوات الدارسة بلغ متوسط نسبة ربح وسيلة االستثمار في

  .االستصناعألداة المرابحة و) %7(والمضاربة و
  2011 في عام لالستصناع) %9(كانت  األدوات الماليةأعلى نسبة عائد حققتها 

 .2009 عام والمضاربة
  اتسمت نسبة ربح وسيلة االستثمار في أداة المرابحة  باالستقرار وعدم التذبذب

، وأيضا في أداة اإلجارة حيث %)7(معظم سنوات الدارسة حيث بلغت في 
  %).7 - %8(تراوحت بين 
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، تم استخراج نسبة ربحية االستثمار كما ورد في ل مؤشر الربحيةمن خال األدوات المالية ملتقييو
  :وكانت نتائج التحليل كما يأتي) 14.4(الجدول 

  
 أرباحها  نسبةحيث كانت  األرباحفي تحقيق  اثبات األكثرالمالية  األداةهي : لمرابحةا

في معظم سنوات الدراسة، وشكلت النسبة األكبر من إيراد االستثمارات كونها %) 7(
  استخداما  األكثر

 نسبة  مع أداة المرابحة من حيث الثبات إال أن متوسط اإلجارة تتشابه أداة  :اإلجارة
تمويل طويل كونها لكن بمخاطر أعلى ) %8(التي تحققها أعلى حيث بلغت ربح 

  ).%4(إيرادات االستثمارات بلغ  ومتوسط مساهمتها فياألجل،
 نسبة األرباح في أداة االستصناع تميزت بعدم ثباتها وتشتتها فتراوحت ما : االستصناع

، لذا نجد أن المصارف %)2(بلغ  توإسهامها في إيرادات االستثمارا) 95-%4(بين 
 .لعدم وضوح العوائد الممكنة من استخدمها األداةن استخدام هذه تحجم ع اإلسالمية

 قل أبكونها ذات النسبة األعلى في تحقيق األرباح، لكنها تمتاز هذه األداة : المضاربة
لكن إسهامها في %) 8(ثباتا من المرابحة واإلجارة حيث بلغ متوسط نسبة أرباحها 

يالحظ عدم استخدام البنك اإلسالمي ، و%)4(إيرادات االستثمارات بلغ متوسطها 
 .الفلسطيني لهذه األداة في سنوات الدراسة

 
 التوظيف(مؤشر االستثمار : المؤشر الثاني(.  

 
o إجمالي التمويالت المباشرة/ ويل الصيغةرصيد تم: الوزن النسبي للصيغة.  

  
  .ل في المصارف اإلسالمية في فلسطينالوزن النسبي لصيغ التموي :أ -15.4جدول 

  

  لبيـــــــــانا
2008  2009 2010 2011 

  متوسط
$مليون  $مليون   $مليون   $مليون    

  300.46 230.28 156.52 171.32 )بالشراء  لآلمر( المرابحة  تتمويال
  8.83 7.61 7.5 10 منتهية بالتمليك  إجارةتمويالت 

  5.15 5.95 7.29 7.51  ستصناعاال تتمويال
  8.26 9.14 10.33 12.56  المضاربة 

  0.91 0.92 2.81 2.96  )القرض الحسن وحسابات جارية مكشوفة( أخرى
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  .الوزن النسبي لصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية في فلسطين :ب -15.4جدول 
  

  لبيـــــــــانا
2008  2009 2010 2011 

 متوسط
$مليون  $مليون   $مليون   $مليون    

  323.61 253.90 184.45 204.35  إجمالي التمويالت المباشرة 
/ تمويالت أداة المرابحة : وزن أداة المرابحة

 إجمالي التمويالت المباشرة
0.84 0.85 0.91 0.93 0.88 

إجمالي / تمويالت أداة اإلجارة: وزن أداة اإلجارة
 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 التمويالت المباشرة

/ االستصناع تمويالت أداة : وزن أداة االستصناع
 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 إجمالي التمويالت المباشرة

/ تمويالت أداة المضاربة : وزن أداة المضاربة
 0.04 0.03 0.04 0.06 0.06 إجمالي التمويالت المباشرة

إجمالي / تمويالت أداة أخرى : وزن أداة أخرى
 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01  التمويالت المباشرة

  
-2008البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2008البنك اإلسالمي الفلسـطيني، (: المصدر
2011.(  

  
من خالل الجدول أعاله نجد أن الوزن النسبي لألدوات المالية المستخدمة في المصارف اإلسالمية 

  :كما يلي 
  

  من %) 88(شكلت المرابحة األداة األكثر استخداما في المصارف اإلسالمية ما نسبته
 2011 سنة%) 93(التمويالت المباشرة خالل سنوات الدراسة وبلغت أعلى نسبة  مجموع

التقليل من  إلىوهذا مؤشر على توجه المصارف اإلسالمية  2008سنة %) 84(واقل نسبة 
على تحقيق تها مما يؤثر بالسلب امستوي أدنى إلىالمالية غير المرابحة  األدواتاستخدام 

اإلسالميةبالموازنة ما بين تحقيق األرباح وتحقيق المصارف  إسهامعلى األرباح المناسبة و
  .تنمية

  4(فكانت نسبها ) والمضاربة االستصناعواإلجارة (الوزن النسبي لألدوات األخرى %
 %) .1(كلت واالستثمارات األخرى ش) %4و% 3و
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o رصيد التمويل السابق) / رصيد التمويل السابق –رصيد التمويل الحالي : (معدل النمو 

  
  .في المصارف اإلسالمية في فلسطين األدوات الماليةاستخدام  نمومعدل  :16.4جدول 

  

  البيـــــــــان
2008 2009  2010 2011  

  متوسط
$مليون  $مليون   $مليون   $مليون    

  300.46 230.28 156.52 171.32 )بالشراء  لآلمر( المرابحة  تتمويال

  8.83 7.61 7.5 10 منتهية بالتمليك  تمويالت إجارة

  5.15 5.95 7.29 7.51  ستصناعتاالتمويال

  8.26 9.14 10.33 12.56  المضاربة 
القرض الحسن وحسابات جارية (أخرى 
  )مكشوفة

2.96 2.81 .92 0.91  

  رصيد التمويل السابق) / رصيد التمويل السابق –رصيد التمويل الحالي : (معدل النمو

 0.20 0.30 0.47 0.09- 0.09  المرابحة أداة معدل النمو 

 0.16 0.30 0.47 0.09- 0.06-  اإلجارةأداة  معدل النمو

 0.01- 0.14- 0.18- 0.03- 0.30 االستصناع أداة معدل النمو

 0.09- 0.10- 0.12- 0.18- 0.03 المضاربة  أداة معدل النمو 

 0.30- 0.00 0.67- 0.05- 0.49-  أخرىأداة معدل النمو 

  
-2008البنـك اإلسـالمي العربـي،    (، و)2011-2008 البنك اإلسالمي الفلسـطيني، : (المصدر
2011(.  

  
  :كما يأتي فان معدل نمو األدوات المالية أعالهحسب الجدول 

  
  حيث كانت %) 20( بنسبة حققت المرابحة أعلى متوسط معدل نمو خالل سنوات الدراسة

 %) .47( بمعدل  2010أعلى نسبة سنة 
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  هي  2010خالل سنوات الدراسة فيما كانت نتيجة سنة %) 16(بلغ متوسط نمو اإلجارة
ن معدل نمو اإلجارة يوازي معدل نمو إ، ومن خالل الجدول أعاله ف%)47(األعلى 

  . %)4( المرابحة إال أن الوزن النسبي لتمويل اإلجارة هو 
   ــاألدوات ــق ب ــا يتعل ــناع( فيم ــاربة، االستص ــرى و ،والمض ــط ) أخ ــان متوس ك

هــي  2010، وكانــت نتيجــة ســنة   %)30-، %9-، %1-(معــدل النمــو  
ــب    ــت النس ــث كان ــذه األدوات حي ــتخدام ه ــع اس ــدل تراج ــى بمع ، %18-(األعل

، وهــذا التراجــع فــي معــدل النمــو يعــود لالعتمــاد       %) 67-، 12%-
ــي ت ــالمية ف ــارف اإلس ــغ   المص ــي بل ــة الت ــى أداة المرابح ــويالت عل ــديم التم ق

  .اسةرفي سنوات الد) %88(الوزن النسبي لهذه األداة 
  في جميع األدوات المالية وذلك لكون المصارف  املحوظ اتراجع 2009شهدت سنة

المباشرة كما هو  تل بشكل اكبر من خالل االستثماراااإلسالمية قامت بتوظيف األمو
  .أعالهموضح في جدول 

  
الوزن النسبي لألدوات المالية ومعدل نموها نجد نسبة من خالل ) التوظيف(بتحليل مؤشر االستثمار 
  :أن المصارف اإلسالمية

  
  تمويالتها من  بلغحيث توظف ا اإلسالميةالمرابحة هي األداة المفضلة لدى المصارف

 .األخرىالمالية  األدواتنموا في  األعلىوهي خاللها 
 تناقص تلك  إلىباإلضافة  حصلت على نسب هامشية من التمويالت األخرىالمالية  األدوات

 .النسب من عام إلى آخر
  إلى ضعف كفاءة المصارف اإلسالمية في استخدام األموال ) التوظيف(يعكس مؤشر

 . المتاحة من اجل تلبية االحتياجات المتنوعة للمتعاملين
  

  لعمالءتلبية احتياجات امؤشر : الثالثالمؤشر.  
 
o تنوع مجال االستخدام: 

 

القطاعات االقتصادية من حيث  العمالءاجات تيحاتلبية  األدوات المالية فيمعرفة مجاالت استخدام  
  .)خدمية، زراعية، عقارية ،، تجاريةصناعية(المختلفة 
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  .األدوات المالية في تمويل القطاعات االقتصاديةتنوع مجال االستخدام  :17.4جدول 
  

  البيـــــــــان
2008 2009 2010 2011  

  متوسط
$مليون  $مليون   $مليون   $مليون    

 8 10 11 11 8 قطاع التصنيع 
 2 2 1 1 2 عة اقطاع الزر

 8 14 5 13 8  قطاع الخدمات 
 25 53 50 26 25 قطاع التجارة 

 33 84 69 35 33 واإلنشاءاتاع العقارات طق
 8 28 21 5 8  استهالكية أغراض

 39 13 11 32 39 القطاع الخاص 
 80 118 86 61 80  السلطة الفلسطينية 
 203 323 254 184 203  مجموع التمويالت 

 0.04 0.03 0.04 0.06 0.04  قطاع التصنيع 
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  عة اقطاع الزر

 0.04 0.04 0.02 0.07 0.04  قطاع الخدمات 
 0.16 0.17 0.20 0.14 0.12 قطاع التجارة 

 0.22 0.26 0.27 0.19 0.16 واإلنشاءاتاع العقارات طق
 0.06 0.09 0.08 0.03 0.04  أغراضاستهالكية
 0.11 0.04 0.04 0.17 0.19 القطاع الخاص 

 0.36 0.37 0.34 0.33 0.39  السلطة الفلسطينية 
  
  ).2011-2008اإلسالمي العربي، (، و)2011-2008اإلسالمي الفلسطيني،: (لمصدرا
  

والتي يمكن  اتقدم المصارف اإلسالمية حسب الجدول أعاله تنوعا في مجاالت توظيف تمويالته
  :إجمالها بما يلي

  
  حجمالنسبة األكبر من على يتمثل القطاع العام  يالتالسلطة الوطنية الفلسطينية حصلت 

 .%)36(وظيف حيث بلغ متوسط نسبتها الت
  من مجمل التمويالت، حيث يشمل %) 22(حصل على قطاع العقارات واإلنشاءات

 .اإلنشاءات وسكن لإلقامة الدائمة وتحسين ظروف السكن
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    ــويالت ــط التم ــغ متوس ــث بل ــاع التجــاري حي ــة القط ــة الثالث ــي المرتب وجــاء ف
 .ة الجملة والمفرق داخليا وخارجياوشمل القطاع التجاري تجار%) 16(

  متوســط مــا حصــل عليــه مــن وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة  القطــاع الخــاص
ــبته    ــا نس ــويالت م ــوع التم ــص  )%11(مجم ــبة تخ ــذه النس ــم أن ه ــع العل ،م

البنك اإلسالمي الفلسـطيني فقـط فـي حـين أن البنـك اإلسـالمي العربـي لـم يقـم          
ــني ــاص   فبتص ــاع الخ ــويالت للقط ــنوي ا ( تم ــر الس ــك لالتقري ــبن  ميالاإلس

 ). 2011-2008، العربي
   ــتهالكية ــراض االس ــكلت األغ ــبته وش ــا نس ــويالت  %) 6(م ــالي التم ــن إجم م

 .ة السيارات واألغراض االستهالكيةموزعة على تجار
 ــا ك ــدمات   بينم ــنيع والخ ــاع التص ــة قط ــت حص ــا  ) %4(ان ــاع بينم ــل قط لك

  ). %1(القطاع الزراعي فكانت النسبة 
  

فـي   تلبيـة احتياجـات المتعـاملين   فـي إطـار   المصارف اإلسـالمية  من خالل ما سبق نجد أن 
قدمت تمـويالت لتلـك القطاعـات متفاوتـة أثـرت سـلبا علـى         لقطاعات االقتصادية المختلفةا

  :، ويرجع ذلكفاعليتها في تحقيق تنمية في إطار متوازن وعادل
  

 ــل ــعيف وال    التموي ــدمي ض ــي والخ ــناعي والزراع ــاع الص ــى القط ــه إل الموج
 .يلبي حاجات هذه القطاعات

   ــالمية وتموي ــارف اإلس ــات المص ــز عملي ــاري   تركي ــاع التج ــي القط ــا ف الته
 .، أدى إلهمال احتياجات القطاعات األخرىالستهالكيةاغراض واأل

           تركيز اغلـب عمليـات التمويـل علـى أداة المرابحـة أثـر علـى قـدرة المصـارف
ــرة   ــى فت ــاج إل ــي تحت ــة احتياجــات المتعــاملين خاصــة الت ــى تلبي اإلســالمية عل

 .زمنية طويلة
     ــن ــد ع ــا يزي ــطينية بم ــلطة الفلس ــل الس ــدرة  أ%) 38(تموي ــن ق ــعف م ض

المصــارف اإلســالمية علــى زيــادة تمويلهــا للقطاعــات األخــرى خاصــة القطــاع 
 .الخاص

  
وفي الجدول التالي مقارنة بـين مـا تقدمـة المصـارف اإلسـالمية مـن تمـويالت للقطاعـات         

  .القطاعاتاالقتصادية وبين ما تقدمة المصارف التجارية لهذه 
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دية المختلفة مقارنة للقطاعات االقتصا اإلسالميةالتمويالت المقدمة من المصارف  :18.4جدول 
  .تجاريةبالمصارف ال

  

 العام  البيان
العقارات  التجارة  الخدمات  الزراعة الصناعة 

السلع 
 االستهالكية 

 $ميلون  $ميلون  $ميلون  $ميلون  $ميلون  $ميلون 
 8 22 25 8 2 8 2008 المصارف اإلسالمية -تمويل القطاعات 
 101 189 304 404 32 144 2008  المصارف التجارية -تمويل القطاعات 

 1669مليون دوالر  2008 مجموع تمويالت القطاع المصرفي
 5 35 26 13 1 11 2009 المصارف اإلسالمية -تمويل القطاعات 
 129 231 315 508 38 174 2009  التجاريةالمصارف  -تمويل القطاعات 

مليون دوالر   2009 مجموع تمويالت القطاع المصرفي 2109 
 21 69 50 5 1 11 2010 المصارف اإلسالمية -تمويل القطاعات 
 209 340 342 572 44 247 2010  المصارف التجارية -تمويل القطاعات 

مليون دوالر   2010 مجموع تمويالت القطاع المصرفي 2821 
 28 84 53 14 2 10 2011 المصارف اإلسالمية -تمويل القطاعات 
 499 357 436 420 32 294 2011  المصارف التجارية -تمويل القطاعات 

مليون دوالر  3 2011  جموع تمويالت القطاع المصرفي م 487 
 0.005  0.01  0.01 0.005 0.001 0.005 2008  إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 
 0.002 0.02 0.01 0.01 0.00 0.005 2009  إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 
 0.007 0.02 0.02 0.002 0.00 0.004  2010  إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 
 0.008 0.02 0.02 0.004 0.00 0.003  2011  إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 

  0.006 0.02 0.02 0.005 0.00 0.004 2008  اإلسالميةالمصارف متوسط 
  إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 

  
0.09  0.02  0.24  0.18  0.11  0.06  

  0.06  0.11  0.15  0.24  0.02  0.08    إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 
  إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 

  
0.09  0.02  0.20  0.12  0.12  0.07  

  0.14  0.10  0.13  0.12  0.01  0.08    إجمالي القطاع المصرفي/ نسبة القطاع 
 0.08 0.11 0.15 0.20 0.02 0.09   متوسط المصارف التجارية

  
  )2011-2010(سلطة النقد : المصدر
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  : يأتييالحظ من الجدول أعاله ما 
  

 من إجمالي ) متوسط سنوات الدراسة( )%28( قطاع المصرفي الفلسطيني نسبةيقدم ال
  ).العام(القطاع الحكومي  إلىتمويالته 

  متوسط ما تقدمه المصارف اإلسالمية لقطاع الصناعة  من إجمالي تمويالت القطاع
من إجمالي تمويالت %) 4(وتعادل هذه النسبة  )0.004(المصرفي الفلسطيني ما نسبته 

ارف التجارية فان نسبتها بالمقارنة مع إجمالي ، وبالمقارنة مع المصاإلسالميةالمصارف 
  %).9(تمويالت القطاع المصرفي 

  استفادة من حجم هذه التمويالت متوسط نسبة التمويالت المقدمة من  األقلقطاع الزراعة
من حجم %) 1(وهي تعادل  باأللفاقل من واحد ) 0.000(بلغت  اإلسالميةالمصارف 

  %).2(ا متوسط نسبة المصارف التجارية فبلغ ، بينماإلسالميةتمويالت المصارف 
  ة حيث بلغت بأعلى متوسط نسبة تمويل في المصارف التجاريقطاع الخدمات حظي

من إجمالي تمويالت القطاع ) 0.005(ف اإلسالمية فبلغت بينما في المصار%) 20(
  . من إجمالي تمويالت المصارف اإلسالمية%) 4(المصرفي الفلسطيني وتعادل هذه النسبة 

  أعلى نسبة تمويل في المصارف ثاني قطاع التجارة والسلع االستهالكية حصل على
للسلع ) 0.006(ة ولقطاع التجار%) 2(متوسط نسبة التمويل اإلسالمية حيث بلغ 

لقطاع %) 16(ني ما تعادل االستهالكية من إجمالي تمويالت القطاع المصرفي الفلسطي
للسلع االستهالكية، بينما بلغ متوسط نسبة تمويل المصارف التجارية %) 6(التجارة و

  .للسلع االستهالكية%) 8(لقطاع التجارية و%) 15(
  التمويالت الممنوحة لهذا القطاع من  بلغت متوسط نسبة واإلنشاءاتقطاع العقارات

%) 22(من إجمالي التمويالت القطاع المصرفي وهي تعادل %) 2(المصارف اإلسالمية 
  %).11(من إجمالي تمويالت المصارف اإلسالمية، والمصارف التجارية بلغت نسبتها 

  
  :ويتضح من خالل المالحظات السابقة والنتائج الواردة في الجدول أعاله 

  
  انخفاض التمويالت المقدمة من المصارف اإلسالمية للقطاعات االقتصادية المختلفة

بالمقارنة مع المصارف التجارية وهذا نتج عن انخفاض الحصة السوقية للمصارف 
  ).الودائع واالستثمارات(اإلسالمية، وضعف مصادر األموال لديها خاصة الخارجية 
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 الصناعية، والزراعية، (عات االقتصادية انخفاض وضعف التمويالت الممنوحة للقطا
وبفارق كبير عن ما تقدمة المصارف التجارية خاصة في قطاع الخدمات، ) والخدمات

وتعبر هذه النتيجة عن ضعف التوجهات التنموية للمصارف اإلسالمية على عكس ما يجب، 
ي التعامل مع ف اإلسالميةولعل ذلك ناتج عن التركيز على أداة المرابحة وسياسة المصارف 

 .المخاطر
  التجارة واإلنشاءات والسلع (تركيز المصارف اإلسالمية في تمويالتها على قطاع

، مما أدى إلى انخفاض حصة القطاعات األخرى وهذا يشير إلى ضعف قدرة )االستهالكية
المصارف اإلسالمية على تحقيق التوازن في منح التمويالت والموائمة بين التنمية 

واالجتماعية ومراعاة أولويات المجتمع بعكس المصارف التجارية التي تقدم  االقتصادية
تمويالتها في إطار أكثر شمولية وتوازن ولعل ذلك يرجع إلى االعتماد على أداة المرابحة 

  .في المصارف اإلسالمية
  

  تقييم الخبراء والمتخصصين ألداء المصارف اإلسالمية في فلسطينلاإلحصائي التحليل  2.4
  

، يتناول هذا المبحث اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس الثاني من خالل مجاالت أربعة كاآلتي
  : يوضحها الشكل اآلتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مجاالت تقييم الخبراء والمتخصصين ألداء المصارف اإلسالمية في فلسطين: 3.4 شكل
  الباحث: المصدر

  

تقییم الخبراء 
 ینوالمتخصص

 أسباب تركيز عمليات التمويل اإلسالمي على أداة المرابحة

 األخرى) اإلسالمية(أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل 

األخرى ) اإلسالمية(تأثير انخفاض استخدام أدوات التمويل 

 األخرى) اإلسالمية(طرق وآليات زيادة استخدام أدوات التمويل 
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اإلسالمية في المصارف اإلسالمية في فلسـطين علـى أداة    أسباب تركيز عمليات التمويل 1.2.4
  .المرابحة

  
أسـباب تركيـز    التي تقـيس  األداة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تم حساب ا

  .عمليات التمويل اإلسالمية في المصارف اإلسالمية في فلسطين على أداة المرابحة
  

واالنحرافات المعيارية لفقرات أسباب تركيز عمليات التمويل المتوسطات الحسابية : 19.4جدول 
  .اإلسالمية في المصارف اإلسالمية في فلسطين على أداة المرابحة

  

 الرقم
أسباب تركيز عمليات التمويل اإلسالمية في المصارف 

 اإلسالمية في فلسطين على أداة المرابحة

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.82 4.14  في توفير السلع والمنتجات االستهالكيةتسهم   .1

 0.71 4.11  تمويل مناسب الحتياجات األفراد   .2

 1.02 4.01 مخاطرها محدودة نسبيا  .3

 0.76 3.88  مالءمتها لالستثمار على المدى القصير  .4

 1.03 3.82  سهولة فهمها من قبل موظفي المصرف  .5

 0.89 3.80  تسهم في تحقيق عوائد كبيرة نسبياً  .6

 1.06 3.71 سهولة فهمها من قبل طالبي التمويل  .7

 1.10 3.60  حجم تمويلها صغير نسبياً  .8

 0.95 3.58  فترة استرداد قصيرة نسبياً  .9

 0.99 3.57  تتطلب عدد محدود من الموظفين لمتابعتها  .10

 1.10 3.25  الضمانات المطلوبة بسيطة نسبياً  .11

 0.60 3.77  الدرجة الكلية

  
يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لكـل فقـرة مـن فقـرات       

أسباب تركيز عمليات التمويـل اإلسـالمية فـي المصـارف اإلسـالمية      أداة الدراسة التي تقيس 
، وتشـير الدرجـة الكليـة    رتبة ترتيبا تنازليـا حسـب األهميـة   م في فلسطين على أداة المرابحة

، حيـث  الثـاني ول أن اتجاهات المبحـوثين كانـت بدرجـة كبيـرة وبالمسـتوى      الواردة في الجد
مـع انحـراف معيـاري    ) 3.77(بلغ المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة إلجابـات المبحـوثين     

ممـا يشـير   ، مما يدل على انخفاض التشتت في إجابـات المبحـوثين ومالئمتهـا   ) 0.60(مقداره 
  .تقارب اآلراء بينهم بشكل مناسبإلى 
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ن خالل استعراض النتائج المبينة في الجدول أعاله يالحظ أن عينة الدراسة تصنف وبمقدار م
وهذا يتوافق مع طبيعة أداة ) تسهم في توفير السلع و المنتجات االستهالكية(واضح جدا أن المرابحة 

تمويل المرابحة كونها من أنواع البيوع التي تالئم القطاع التجاري، ويعزز هذه النتيجة نسب ال
الممنوحة من المصارف اإلسالمية  لألغراض االستهالكية وقطاع التجارة والقطاع الخاص التي 

) تمويل مناسب الحتياجات األفراد(، كما أظهرت العينة اهتماما كبيرا بكون المرابحة %)33(بلغت 
وتطبيقها وتناسب  حيث جاء بالمرتبة الثانية وهذا يتوافق مع النتيجة األولى باإلضافة  لسهولة فهمها

  .التمويل المقدم من خاللها لهذه الفئة
  

جاء بالمرتبة ) محدودية مخاطرها نسبيا(ومن أسباب التركيز على تمويل المرابحة الرئيسية 
الثالثة،وهذا من الخصائص المميزة ألداة المرابحة حيث تلجأ المصارف اإلسالمية لهذا النوع من 

فهي منخفضة المخاطر مقارنة باألدوات المالية األخرى من حيث  التمويل لتفادي مخاطر االئتمان،
وأظهرت ) 2008مسعودة، (مخاطر االئتمان وهامش الربح ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة 

لكن ) مالءمتها لالستثمار على المدى القصير(النتائج أن من أسباب التركيز على المرابحة الفقرة 
فجاءت بالمرتبة الرابعة، وبذلك فان مالءمتها لالستثمار على المدى بدرجة أقل من األسباب السابقة 

على قدر من  ةالقصي يفسر محدودية مخاطرها، فمن خاللها تستطيع المصارف اإلسالمية المحافظ
  .السيولة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها

  
أداة المرابحة وفي المستوى الثاني حسب تصنيف عينة الدراسة جاء من أسباب التركيز على 

بالمرتبة الخامسة وذلك كونها تتسم بالبساطة والسالسة ) سهولة فهمها من قبل موظفي المصرف(
تسهم في تحقيق (وجاء بالمرتبة السادسة . حيث تضاف نسبة معينة كربح إلى ثمن السلعة أو الخدمة

في %) 7(بنسبة  فهي تحقق ربحا معقوال في المدى القصير حيث حققت ربحا) عوائد كبيرة نسبيا
أغلب سنوات الدراسة واتسمت هذه النسبة بالثبات األمر الذي يشجع المصارف اإلسالمية على 

سهولة فهمها من قبل (توظيف نسبة كبيرة من استثماراتها في هذه األداة، وجاء بالمرتبة السابعة 
. ة مع األدوات األخرى، وهذا يؤكد على سهولة التعامل مع أداة المرابحة بالمقارن)طالبي التمويل

) فترة استرداد قصيرة نسبيا(وبالمرتبة التاسعة ) حجم تمويلها صغير نسبيا(وجاء بالمرتبة الثامنة 
فهذا يفسر تقدم المرابحة على األدوات المالية األخرى فهي تمتاز بالتمويل قصير األجل، صغر 

فرصة لتحقيق أرباح في فترة ة قصير، مما يوفر للمصارف اإلسالمي حجم التمويل، فترة استرداد
بالمرتبة العاشرة، ) تتطلب عدد محدود من الموظفين لمتابعتها(: فقرةوأظهرت النتائج أن قصيرة، 

  .جاء بالمرتبة الحادية عشرة واألخيرة) الضمانات المطلوبة بسيطة نسبيا(و
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في المصـارف  ) حةغير المراب(أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى  2.2.4
  .اإلسالمية في فلسطين

  
ما أسباب انخفاض  التي تقيس األداة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تم حساب ا

  .في المصارف اإلسالمية في فلسطين) غير المرابحة(استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى 
  

المعيارية لفقرات ما أسباب انخفاض استخدام لمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا: 20.4جدول 
في المصارف اإلسالمية في ) غير المرابحة(أدوات التمويل اإلسالمية األخرى 

  .فلسطين
  

 الرقم
أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى 

 في المصارف اإلسالمية في فلسطين) غير المرابحة(

المتوسطات 
  الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.84 3.80  تمويل مناسب الحتياجات الشركات   .1

 1.10 3.80 ارتفاع مخاطرها  .2

 1.10 3.73 ضعف معرفة طالبي التمويل  .3

 0.99 3.72  الضمانات المطلوبة معقدة نسبياً  .4

 0.97 3.63  ضعف معرفة موظفي المصارف اإلسالمية  .5

 1.00 3.60  مالئمة لالستثمار على المدى الطويل  .6

 1.02 3.59  تمويل كبير نسبياً حجم  .7

 1.01 3.57 فترة استرداد طويلة نسبياً  .8

 1.12 3.55  عدم وضوح العوائد الممكنة من استخدامها  .9

 1.16 3.42  المواد اإلنتاجيةتسهم في توفير   .10

 0.96 3.32  تتطلب عدد كبير من الموظفين لمتابعتها  .11

 0.66 3.61  الدرجة الكلية

  
  

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكـل فقـرة مـن فقـرات أداة     
فـي  ) غير المرابحة(أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى الدراسة التي تقيس 

اردة ، وتشير الدرجة الكلية الـو رتبة ترتيبا تنازليا حسب األهميةم المصارف اإلسالمية في فلسطين
، حيـث بلـغ المتوسـط    الثـاني في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت بدرجة كبيرة وبالمستوى 

ممـا يـدل   ) 0.66(مع انحراف معياري مقداره ) 3.61(الحسابي للدرجة الكلية إلجابات المبحوثين 
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ـ  ، على انخفاض التشتت في إجابات المبحوثين ومالئمتها كل مما يشير إلى تقارب اآلراء بيـنهم بش
  .مناسب

  
تمويل (من خالل استعراض نتائج تحليل الجدول أعاله، نالحظ أن العينة الدراسة صنفت فقرة 

المضاربة، (بالمرتبة األولى حيث أن األدوات المالية األخرى ) مناسب الحتياجات الشركات
من الناحية تمتاز بقدرتها على توفير تمويالت مناسبة الحتياجات الشركات ) واالستصناع، واإلجارة

: باإلضافة إلى فقرة. الكمية والكيفية وحسب المدة الزمنية المناسبة بشكل أفضل من أداة المرابحة
حيث جاء بالمرتبة الثانية، ويعد هذا السبب من أهم أسباب انخفاض استخدام ) ارتفاع مخاطرها(

نوعة تتمثل في احتمالية األدوات المالية األخرى في المصارف اإلسالمية  فمخاطرها المرتفعة والمت
  .الفشل وعدم تحقيق العوائد أو التأكد من تلك العوائد مستقبال

  
فكانت  المشاركة هي األعلى ) 2003خان، (وصنفت األدوات المالية األخرى ومخاطرها وفقا لـ 

من حيث مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة، واالستصناع األعلى من حيث مخاطر هامش الربح 
تشغيل، ما يعني أن المخاطر تقل في األدوات التي ترتكز على تقديم تمويالت قصيرة ومخاطر ال

التي يغلب استخدامها في   األجل واألدوات ذات الدخل الثابت كما هو في المرابحة واإلجارة
  .المصارف اإلسالمية عموماً، وكذلك العاملة في فلسطين

  
بة الثالثة من األسباب الرئيسية النخفاض بالمرت) ضعف معرفة طالبي التمويل: (وجاءت فقرة

استخدام األدوات المالية األخرى، فال يوجد ترويج  لهذه األدوات، وال نشرات توضح كيفية التعامل 
الرابعة من هذه األسباب بالمرتبة بها، لذلك يضعف التعامل بها في المصارف اإلسالمية، وجاء 

يث أن ارتفاع مخاطر هذه األدوات وحجم التمويل ، ح)الضمانات المطلوبة معقدة نسبيا( :فقرة
شحادة، (المطلوب ومدته الزمنية ساهم في زيادة الضمانات المطلوبة، وهذا يؤيد ما توصل إليه 

أن من معيقات عمل المصارف اإلسالمية كثرة الضمانات وتعقيدها مقارنة مع المصارف ) 2011
  .التجارية

  
الخامسة حيث أن غياب بالمرتبة ) صارف اإلسالميةضعف معرفة موظفي الم(: فقرةوجاءت  

الوعي المصرفي اإلسالمي لدى العاملين أثّر سلباً على قدرة المصارف اإلسالمية على تسويق هذه 
المصارف اإلسالمية من ضعف معرفتهم  عمالءاألدوات لدى المتعاملين في الوقت الذي يعاني فيه 

الثالثة من األسباب الرئيسية، ويرجح أن غياب الوعي مرتبة بالباألدوات المالية األخرى والذي جاء 
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لدى العاملين في هذه المصارف يرجع إلى أغلب الوافدين للعمل فيها يأتون من المصارف التجارية، 
، ولكون هذه األدوات أكثر تعقيدا من المرابحة لذا %)46(بلغت نسبتهم ) 2011شحادة، (وحسب 

  .عاملين متخصصين لديهم القدرة على اإلبداع واالبتكارإلى  فان المصارف اإلسالمية بحاجة
  

مالئمة لالستثمار على المدى : (السادسة والسابعة والثامنة على الترتيب فقراتبالمرتبة وجاء 
، فمن  الواضح  أن هذه األسباب )فترة استرداد طويلة نسبيا( ، و)حجم تمويل كبير نسبيا(، )الطويل

ام األدوات المالية األخرى، فالمصارف اإلسالمية تفضل تحقيق قدرا أسهمت في انخفاض استخد
معقوال من األرباح والسيولة في ظل استثمار قصير المدى، ومنخفض المخاطر مما يؤثر على حجم 
التمويل المقدم، وفترة استرداده، فنجد انخفاض في تمويل المشروعات اإلنتاجية الحقيقة التي تساعد 

عدم وضوح العوائد (: فقرةالتاسعة بالمرتبة وجاء دة اإلنتاج، قتصاد وزياعلى تحريك عجلة اال
فالمرابحة تحدد بنسبة معلومة تضاف إلى سعر السلعة، وعليه فإن نسبة ) الممكنة من استخدامها

الربح معروفة وثابتة، لكن في األدوات المالية األخرى كالمضاربة والمشاركة مثال فإن المصرف 
  .والخسائر وفق قاعدة الغُنم بالغُرم يشارك باألرباح

  
بدرجة كبيرة من المستوى األول، ) تسهم في توفير المواد اإلنتاجية(: فقرةالعاشرة بالمرتبة وجاء 

 استردادكونها تناسب المشروعات اإلنتاجية الحقيقية التي تتطلب حجم تمويل كبير نسبياً، وفترة 
تقديم الحادية عشرة، فبالمرتبة ) تتطلب عدد كبير من الموظفين(: فقرةطويلة كذلك، وأخيرا جاءت 

عاملين ذوي  المصارف اإلسالمية تمويالت من خالل استخدام األدوات المالية األخرى، يتطلب
خبرة، ولديهم القدرة على اإلبداع واالبتكار، خاصة في حال قيام المصارف اإلسالمية بإعداد 

لجدوى واألبحاث؛ لمعرفة مدى فاعلية المشروع وقدرته على الدراسات االقتصادية ودراسات ا
تحقيق أرباح، باإلضافة إلى دراسة احتياجات العمالء وإمكانياتهم، وتحليل مدى قدرتهم على اإليفاء 

  .بااللتزامات المترتبة عليهم
  

 تأثير انخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى في المصارف اإلسالمية في فلسطين علـى  3.2.4
  .الفرص االستثمارية

  
تـأثير انخفـاض    التي تقـيس  األداة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تم حساب ا

  .استخدام أدوات التمويل األخرى في المصارف اإلسالمية في فلسطين على الفرص االستثمارية
  



112 
 

 

انخفـاض اسـتخدام أدوات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تأثير :21.4جدول 
  .التمويل األخرى في المصارف اإلسالمية في فلسطين على الفرص االستثمارية

  

 الرقم
تأثير انخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى في المصارف 

 اإلسالمية في فلسطين على الفرص االستثمارية

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.76 4.02  تمويل مناسب للمشاريع الصناعيةدور محدود في توفير   .1

 0.92 3.93  دور محدود في زيادة قدرة المجتمع على اإلنتاج  .2

 0.82 3.89  دور محدود في إنشاء مشاريع جديدة  .3

 0.88 3.86  دور محدود في االستجابة للمتغيرات االقتصادية  .4

5.  
صحة، (دور محدود في توفير تمويل مناسب للمشاريع الخدمية 

 ).تعليم، اتصاالت، إلخ
3.84 0.73 

دور محدود في إشراك رأس المال مع الخبرة في التنمية   .6
  االقتصادية

3.83 0.91 

 0.92 3.81  دور محدود في القدرة على استقطاب وتحفيز كبار المستثمرين  .7

 0.92 3.78 دور محدود في توفير تمويل مناسب للمشاريع الزراعية  .8

 0.96 3.73  على تنويع المحافظ االستثماريةدور محدود في القدرة   .9

 0.89 3.70  دور محدود في توفير تمويل مناسب للمشاريع االجتماعية  .10

 1.04 3.69  دور محدود في الحد من البطالة  .11

 0.85 3.65  دور محدود في توسيع مشاريع قائمة  .12

 0.97 3.60  دور محدود في مكافحة الفقر  .13

 1.00 3.57  االستثماردور محدود في تحقيق المنفعة العادلة بين طرفي   .14

 0.92 3.52  دور محدود في استبدال أصول قديمة بأخرى جديدة  .15

 0.98 3.46  دور محدود في القيام بواجب المسؤولية االجتماعية  .16

 0.67 3.74  الدرجة الكلية
 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة 
تأثير انخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى في المصارف اإلسالمية في الدراسة التي تقيس 

، وتشير الدرجة الكلية الواردة رتبة ترتيبا تنازليا حسب األهميةم فلسطين على الفرص االستثمارية
، حيث بلغ المتوسط الثانيفي الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت بدرجة كبيرة وبالمستوى 

مما يدل ) 0.67(مع انحراف معياري مقداره ) 3.74(الحسابي للدرجة الكلية إلجابات المبحوثين 
إلى تقارب اآلراء بينهم بشكل مما يشير ، متهائومال على انخفاض التشتت في إجابات المبحوثين

  .مناسب
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بدرجة ) دور محدود في تمويل مناسب للمشاريع الصناعية: (من خالل الجدول أعاله، نجد أن الفقرة
كبيرة جدا من المستوى األول، فقطاع الصناعة والمشاريع الصناعية سيتأثر سلباً في ظل قلة التنويع 

لب ضخ استثمارات كبيرة نسبياً لتؤدي إلى دفع عجلة باستخدام األدوات المالية األخرى، كونه يتط
التنمية االقتصادية إلى األمام، وبانخفاض استخدام أداة االستصناع الممول الرئيس لهذا القطاع في 

من حجم %) 2(ودعم القطاع الصناعي بنسبة %) 4(المصارف اإلسالمية بنسبه ال تزيد عن 
صارف اإلسالمية بدور فاعل في تمويل المشاريع التمويالت المباشرة ال يمكن أن تسهم الم

التي جاءت ) دور محدود في زيادة قدرة المجتمع على اإلنتاج: (الصناعية، ويؤيد ذلك ما جاء الفقرة
الثانية، حيث تشير إلى ضعف قدرة المصارف اإلسالمية على اإلسهام في زيادة اإلنتاج في بالمرتبة 

والتركيز ) المشاركة، المزارعة(وعدم استخدام ) ناع، المضاربةاالستص(ظل إهمال األدوات المالية 
  .على أداة المرابحة

  
، وهذا نتيجة طبيعية تؤيد ما )دور محدود في إنشاء مشاريع جديدة: (الثالثة الفقرةبالمرتبة وجاء  

لحاجة ، لتؤيد ابالمرتبة)دور محدود في االستجابة للمتغيرات االقتصادية(: سبقها، كما جاءت الفقرة
للتنوع والمرونة في توظيف األدوات المالية، للموازنة بين االحتياجات للقطاعات االقتصادية 
المختلفة، األمر الذي سيعطي المصارف اإلسالمية إمكانية أكبر في لعب دور مهم في تحسين المناخ 

  .االقتصادي، وتعزيز الفرص االستثمارية الفعلية
  

دور محدود في توفير تمويل مناسب ( :ةالفقرعلى التوالي  السادسوالخامسة بالمرتبة وجاء 
دور محدود في إشراك رأس المال ( :الفقرة، و)).. صحة، تعليم، اتصاالت، إلخ(للمشاريع الخدمية 

ال ) الخدمات(، وتؤيد هذه النتيجة نسبة التمويالت الممنوحة لمجال )مع الخبرة في التنمية االقتصادية
تمويالت المصارف اإلسالمية، والتمويالت الموجهة إلشراك الخبرة مع من حجم ) %4(تتجاوز 

، التي جاءت في التحليل المالي )%5(رأس المال من خالل أداة االستصناع والمضاربة ال تتجاوز 
  .لهذه الدراسة

  
، )دور محدود في القدرة على استقطاب وتحفيز كبار المستثمرين( :الفقرةالسابعة بالمرتبة وجاء 
%) 5(حيث شكلت انعكس هذا األمر على نسبة الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية  حيث

فقط من الودائع االستثمارية في القطاع المصرفي كما جاء في التحليل المالي، ولوحظ انخفاض 
معدل نمو ودائع أصحاب االستثمارات، وتوافق رأي العينة مع نتائج التحليل المالي يؤكد على 

ر ومحدودية دور المصارف في استقطاب رؤوس األموال للتعامل مع المصارف اإلسالمية انحسا
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لضعف تلبية احتياجاتهم من خالل سياسة المصارف في التعامل مع األدوات  المالية األخرى، 
التي  )دور محدود في القدرة على تنويع المحافظ االستثمارية(: ويضاف إلى هذا السبب الفقرة

المحافظ االستثمارية توفر فرص استثمارية جيدة ألصحاب الدخل المحدود التاسعة، فة بالمرتبجاءت 
، واإلسهام بدور فاعل باستقطاب كبار ولها تأثير فاعل في جذب المدخرات وتشجيع االستثمار

دور محدود في توفير تمويل مناسب للمشاريع (: الثامنة الفقرةبالمرتبة وجاء ، المستثمرين
إهمال القطاع شير إلى انخفاض دور المصارف اإلسالمية في زيادة اإلنتاج و، لت)الزراعية

، مع العلم أن كما جاء في التحليل الماليفقط%) 1(الزراعي، حيث بلغت نسبة تمويل هذا القطاع 
هذا القطاع قد تميز بتخصيص ثالث أدوات مالية له، ما يؤشر على أهميته في االقتصاد اإلسالمي 

  ).المزارعة والمساقاة و المغارسة(وهذه األدوات 
  

العاشرة، بالمرتبة )دور محدود في توفير تمويل مناسب للمشاريع االجتماعية( :فقرةوجاءت ال
دور محدود في توسيع (: فقرةالحادية عشر، والبالمرتبة  )دور محدود في الحد من البطالة(: فقرةالو

، الثالثة عشرةبالمرتبة  )محدود في مكافحة الفقر دور(:فقرة، والالثانية عشرةبالمرتبة )مشاريع قائمة
بالمرتبة  )دور محدود في تحقيق المنفعة العادلة بين طرفي المعاملة االستثمارية(الفقرة :فقرةوال

الخامسة بالمرتبة  )دور محدود في استبدال أصول قديمة بأخرى جديدة(: فقرة، والالرابعة عشرة
في تحقيق أهداف االستثمار  دية دور المصارف اإلسالميةمحدو، وهذه النتائج تشير إلى عشرة

جديدة تعتمد على القدرات الذاتية للشعب  وابتكار آلياتالعمل على تطوير ضعف فاعلية اإلسالمي و
والعمل على تحقيق  الوطني االقتصادثقة المستثمرين في  وضعف قدرتها على إعادةالفلسطيني، 

التي تسهم في زيادة الحقيقية من خالل اختيار المشروعات المستديمة االقتصادية / التنمية االجتماعية
إنتاجية المجتمع وتوليد دخل أكبر لألفراد ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية بمراعاة 

كما هو الحال في  لها، األولويات المجتمعية، لكونها تركز على توفير خدمات مالية تحقق عائد ثابت
  .المرابحة

  
في القيام بواجب المسؤولية  دور محدود: (السادسة عشرة واألخيرة الفقرةبالمرتبة ء وجا

فما تقدمه المصارف اإلسالمية في إطار المسؤولية االجتماعية دون المستوى المقبول  )االجتماعية
ويرجع ذلك لعدم تفعيل أداة القرض الحسن، واالعتقاد باقتصار المسؤولية االجتماعية على دفع 

بمراعاة المصارف اإلسالمية تمتد لتشمل التزام كاة وعمل الخير، حيث أن المسؤولية االجتماعية الز
االجتماعية والبيئية  وتغطي الجوانب بالمصرفاهتمامات وتوقعات األطراف ذات الصلة 

  .ةواالقتصادي
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ألدوات التمويل الطرق واآلليات التي يمكن من خاللها زيادة استخدام المصارف اإلسالمية . 4.2.4
  .اإلسالمية غير المرابحة

  
الطـرق واآلليـات    التي تقيس األداة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تم حساب ا

  .التي يمكن من خاللها زيادة استخدام المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية غير المرابحة
  

واالنحرافات المعيارية لفقرات الطرق واآلليات التي يمكـن مـن   المتوسطات الحسابية :22.4جدول 
  .خاللها زيادة استخدام المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية غير المرابحة

  

 الرقم
الطرق واآلليات التي يمكن من خاللها زيادة استخدام 

  المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية غير المرابحة
 المتوسطات
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.58 4.45  ضرورة التعريف بأدوات التمويل اإلسالمية  .1

2.  
استحداث دوائر متخصصة بدراسة الفرص االسـتثمارية فـي   

 0.75 4.38  السوق المحلي

3.  
ضرورة إعداد دليل إجراءات الحصول على التمويل من 

  المصارف اإلسالمية 
4.37 0.62 

 0.60 4.36 التسويقية لكوادر العمل المصرفي اإلسالميتطوير القدرات   .4

 0.60 4.36 تطوير قدرات الكوادر المتخصصة في إدارة المخاطر   .5

 0.65 4.33 زيادة حجم رؤوس أموال المصارف اإلسالمية  .6

7.  
تحضير دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع استثمارية مطلوبـة  

  في السوق المحلي
4.31 0.70 

المستثمرين للمشاريع االستثمارية التـي تتمتـع   استقطاب كبار   .8
  بفرص في السوق المحلي

4.28 0.68 

ضرورة ربط محفظة التمويل للمصارف اإلسالمية بأولويات   .9
  االجتماعية/ التنمية االقتصادية

4.26 0.63 

ضرورة مشاركة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في القرار   .10
  التمويلي

4.16 0.86 

وتشريعات ملزمة للمصارف اإلسالمية بتحديد نسب سن قوانين   .11
 0.92 4.00  مساهمة أدوات التمويل فيها

 0.45 4.30  الدرجة الكلية
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة 
المصارف اإلسالمية  الطرق واآلليات التي يمكن من خاللها زيادة استخدامالدراسة التي تقيس 

، وتشير الدرجة الكلية رتبة ترتيبا تنازليا حسب األهميةم ألدوات التمويل اإلسالمية غير المرابحة
الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت بدرجة كبيرة جدا وبالمستوى األول، حيث بلغ 

) 0.45(حراف معياري مقداره مع ان) 4.30(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية إلجابات المبحوثين 
تقارب اآلراء بينهم  مما يشير إلى، متهاءالتشتت في إجابات المبحوثين ومالمما يدل على انخفاض 

  .بشكل مناسب
  

الطرق واآلليات التي يمكن من خاللها زيادة استخدام وفي ضوء النتائج أعاله، التي تحدد 
ولتفعيل وتعزيز العمل المصرفي  المرابحة المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية غير

اإلسالمي وزيادة إسهام في النهوض بواقعنا االقتصادي تبرز الحاجة إلى أدوات مالية إسالمية 
أخرى، يمكن من خاللها تمويل استثمارات حقيقية تعيد التوازن لعمل المصارف اإلسالمية وآلياته، 

بالمرتبة األولى، فغياب المعرفة لدى  )ل اإلسالميةضرورة التعريف بأدوات التموي(: فجاءت الفقرة
المتعاملين والعاملين بتلك األدوات أثّر سلبا على استخدام تلك األدوات وهذا ما أشارت له دراسة 

استحداث دوائر متخصصة بدراسة الفرص (:فقرةالثانية البالمرتبة ثم جاء ، أيضاً) 2011شحادة، (
حيث تبرز الحاجة لمثل هذه الدوائر لتمكين المصارف اإلسالمية ، )االستثمارية في السوق المحلي

من لعب دور فاعل في تحسين المناخ االستثماري وتحسين األداء االقتصادي من خالل التعرف 
على الفرص االستثمارية ودراستها وتحليلها والترويج لها، ومن ثم تقديم التمويالت التي تتناسب مع 

  .هذه الفرص
  

لـى التمويـل مـن المصـارف     ضرورة إعداد دليل إجراءات الحصـول ع (الثالثة ة بالمرتبوجاء 
، وتـأتي  )تطوير القدرات التسويقية لكوادر العمل المصرفي اإلسالمي(الرابعة  بالمرتبةو )اإلسالمية

هذه اآلليات في إطار زيادة الوعي لدى المتعاملين والموظفين للتغلب على ضعفهم في هذا المجـال  
زيادة المعلومات ) 2011شحادة، ( إجراءات استخدام األدوات المالية األخرى، واقترح  وتسهيل فهم

) 2007درغـال،  ( التسويقية لعامليها، بغرض توسيع نطاق الخدمات وتحسين الجـودة، واقتـرح   
  . ضرورة إعداد دليل للسياسة التمويلية ودليل شرعي لصيغ التمويل

  
، فالمخاطر )تطوير قدرات الكوادر المتخصصة في إدارة المخاطر ( :فقرةالخامسة البالمرتبة وجاء 

من األسباب الرئيسة التي تحد من عمل المصارف اإلسالمية في استخدام األدوات المالية األخـرى،  
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ومن هنا فإن الحاجة لهذه الكوادر في مجال إدارة المخاطر تزداد لدراسة وقياس ومعالجة وتخفيـف  
نى للمصارف اإلسالمية النهوض بدورها في تقدم االقتصاد الوطني بمـا  درجات المخاطر، حتى يتس

  ).2008أبو محيميد، (يتناسب مع أهدافها ومبادئها، وهذا ما اتفق مع دراسة 
  

، فـرأس مـال   )زيادة حجم رؤوس أموال المصـارف اإلسـالمية  ( :فقرةالسادسة البالمرتبة وجاء 
مـن إجمـالي رأس مـال القطـاع     %) 11(ل سـوى  المصارف اإلسالمية قليل نسبياً، حيث ال يمث

صـبح مصـرفان إسـالميان    أ 2010المصرفي الفلسطيني، وبإغالق بنك األقصى اإلسالمية سنة 
مصرفا، فزيادة رأس مال المصارف اإلسالمية يساعد في تعزيز مركزها المالي  عشر ستةينافسان 

وزيادة قدرتها على استثمار أموالها الذاتية مما يزيد من ثقة الدائنين والفرص االستثمارية التي يمكن 
  . أن تقدمها المصارف اإلسالمية

  
مشاريع استثمارية مطلوبـة فـي   تحضير دراسات جدوى اقتصادية ل: (السابعة الفقرةبالمرتبة وجاء 

استقطاب كبار المستثمرين للمشاريع االستثمارية التي (:فقرةالثامنة البالمرتبة ، وجاء )السوق المحلي
  .)تتمتع بفرص في السوق المحلي

  
فـي   المصـارف اإلسـالمية  وأظهرت نتائج التحليل المالية للمصارف اإلسالمية ضعف وتراجع  

  .ات، ما أثر على دورها في تمويل االستثمارات اإلنتاجية الحقيقيةفلسطين في استقطاب المدخر
  

ضرورة ربط محفظة التمويل للمصارف اإلسالمية بأولويات التنمية (: فقرةالتاسعة البالمرتبة وجاء 
األمر الذي يتناسب مع الرسالة األساسية للمصارف اإلسالمية، فاالستثمار  )االجتماعية/ االقتصادية

ضرورة (: فقرةالالعاشرة بالمرتبة جاء لها، وهو ما يميزها عن المصارف التجارية، وصفة مالزمة 
، فاألصل أال يقتصر عمل هيئة الرقابة )مشاركة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في القرار التمويلي

الشرعية على فحص مدى التزام المصارف اإلسالمية بالشريعة في تعامالتها فقط، بل يتعدى ذلك 
  .يعة اإلسالميةالربط بين التمويالت ومدى تحقيقها لمقاصد الشر إلى
  
سـن قـوانين وتشـريعات ملزمـة     (: فقـرة التـي تليهـا وأخيـراً ال   بالمرتبـة  ومن هنا جـاء   

، وذلـك لتحقيـق المقاصـد    )نسـب مسـاهمة أدوات التمويـل فيهـا     للمصارف اإلسالمية بتحديد
لتركيـز علـى أداة المرابحـة التـي خصـص      الشريعة، وثني إدارات المصارف اإلسالمية عن ا

  .توظيفات األموال فيها لها جلُّ
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  :نتائجالتحليل وتلخيص . 3.4
  

على األداء المالي للمصارف اإلسالمية في فلسطين خالل الوقوف  أما نتائج السؤال الرئيس األول
  :، من حيث2011-2008الفترة 

  
  تراجع رغم أنها حققت معـدالت نمـو   نسبة مصادر األموال  في المصارف اإلسالمية في

إيجابية إال أنها ضعيفة، وهذا مؤشر على ضعف مركزها في السوق الفلسطينية، وأن ثقـة  
المتعاملين والمستثمرين بها ضعيفة ويستدل على ذلك بانخفاض نمو نسبة ودائـع العمـالء   

 .بشكل كبير

  عـزز المركـز المـالي    رأس المال المدفوع في نمو مستمر وبشكل ايجابي، األمر الـذي ي
للمصارف اإلسالمية، ويزيد من قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها، واستثمار أموالها الذاتية في 

أثر سلبا على توظيف هذه الميزة في كسب ثقـة  ، ولكن ضعف األداء المالي قنوات متنوعة
 .على جذب المدخراتالمصارف اإلسالمية المتعاملين وتحسين قدرة 

 أن سبة الموجودات في المصارف اإلسالمية وتراجع معدالت نموهـا إلـى   يشير انخفاض ن
تأثر سلبا قدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقبلية و اإلسالميةكفاءة األداء المالي للمصارف 

ويظهر ذلك في زيادة نسبة األموال غير المستثمرة في المصارف اإلسـالمية حيـث بلـغ    
 %).52(في سنوات الدراسة متوسط نسبة التوظيفات للموجودات 

 يعكـس أن المصـارف   لتوظيفات المقدمة من المصارف اإلسالمية انخفاض معدالت نمو ا
اإلسالمية ال توظف أموالها بشكل فعال وقادر على اإلسـهام فـي دفـع عجلـة التنميـة      
االقتصادية ويستدل على ذلك من خسائر المصارف اإلسالمية وانخفاض أرباحها بالمقارنـة  

 .صارف التجاريةمع الم

     التركيز على أداة المرابحة في توظيفات المصارف اإلسالمية أثر سـلبا علـى المصـارف
 :اإلسالمية ويظهر ذلك في

  
o    التباين في منح التمويالت للقطاعات االقتصادية المختلفة وتهميش قطاعـات مهمـة

 .وحيوية مثل القطاع الصناعي والزراعي والخدماتي

o  التي تحققها المصـارف اإلسـالمية، حيـث بلغـت خسـائر      نسبة العائد واألرباح
 .2010، 2008خالل األعوام مليون دوالر ) 4.8(المصارف اإلسالمية 
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  بكونها ذات عائد أفضل )  المضاربة واإلجارة االستصناع(تمتاز األدوات المالية األخرى
العمالء، وضعف مالئمة لتلبية احتياجات قطاع كبير من تعد أكثر و ،من أداة المرابحة

 :التركيز عليها نتج عن
 

o المرابحة  أداةاألرباح التي تحققها غير مؤكدة وغير ثابتة كما في : عدم التأكد 

o حجم التمويل، وطول المدة أثر سلبا على إمكانية تقدم ارتفاع المخاطر، و: التمويل
 .تمويالت من خالل هذه األدوات

  
  :من حيث أما نتائج السؤال الرئيس الثاني

 

 مية في فلسطين تركيز عمليات التمويل اإلسالمية في المصارف اإلسال أسباب: الفرع األول
 :على أداة المرابحة، كان أهمها اآلتي على الترتيب

 

o تسهم في توفير السلع والمنتجات االستهالكية. 

o تمويل مناسب الحتياجات األفراد. 

o امخاطرها محدودة نسبي. 

o  المدى القصيرمالءمتها لالستثمار على. 

o سهولة فهمها من قبل موظفي المصرف.  
 

 غير المرابحة(اإلسالمية األخرى انخفاض استخدام أدوات التمويل أسباب : الفرع الثاني (
 :، كان أهمها اآلتي على الترتيبفي المصارف اإلسالمية في فلسطين

 

o تمويل مناسب الحتياجات الشركات.  
o ارتفاع مخاطرها. 

o  التمويلضعف معرفة طالبي. 

o ًالضمانات المطلوبة معقدة نسبيا.  
o ضعف معرفة موظفي المصارف اإلسالمية. 

  
 انخفاض استخدام األدوات المالية األخرى في المصارف اإلسالمية أسبابالوقوف على من خالل 

، ما يؤكد تتمكن من زيادة استخدام هذه األدواتم الواردة أعاله يالحظ أن المصارف اإلسالمية ل
خدماتها ل هاريبالتزامن مع تطو ،ليات التعامل بهالديها، وآتطوير أنظمة التمويل لاجة بح أنها
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كما هي بحاجة ، واكتسابها الخبرة والقدرة على إدارة استثماراتها في ظل ارتفاع المخاطر وتزايدها
في السوق الفلسطينية والتي مع المصارف التجارية ذات الخبرة األوسع  قدرتها التنافسيةزيادة  إلى

  .الفلسطيني المصرفي معظم الموجودات المالية في السوقعلى  تستحوذ
  

قدرتها على تقديم  انخفاضعمل المصارف اإلسالمية  في مراحل نمونه من الطبيعي ومن هنا فإ
المشاركة، المضاربة، (التمويل للقطاعات االقتصادية المختلفة باستخدام األدوات المالية 

نجد أن  ومع ذلكالتي تحتاج إلى إمكانيات وإجراءات مختلفة عن أداة المرابحة، ) ..،الستصناعا
تقدم عاما ) 40(أكثر من  إنشائهاوالتي مضى على أغلب المصارف اإلسالمية على مستوى العالم 

رغم كونها من األدوات الفاعلة في عملية التنمية  األدوات من خالل هذهنسب منخفضة من التمويل 
  :اآلتية لألسبابويعود ذلك وتحقيق أهداف االستثمار في االقتصاد اإلسالمي 

  
 تها االمصارف التقليدية على السوق المالي واستحواذها على غالبية الودائع، وقدر ةسيطر

المصارف اإلسالمية في زيادة وجودة خدماتها وتعددها، أضعف من فرص التنافسية العالية 
ودائعها وبالتالي زيادة استثماراتها وقدرتها على تلبية احتياجات العمالء باستخدام األدوات 

  .المالية المختلفة
  باألدواتفي تعامالتها المالية  اإلسالميةيساعد المصارف  إسالميغياب سوق مالي 

مبادئها في بيئة اقتصادية وسوق مالي ال يتوافق مع  اإلسالمية، وعمل المصارف المختلفة
  .وقواعد تعامالتها

  لفئة من العمالء ال  الشرعيبدور الوسيط المالي وتقديم التمويل  اإلسالميةاكتفاء المصارف
  .وانحسار تمويالتها في القطاع التجاري وتمويل السلع االستهالكية )الربا(تتعامل بالفائدة 

  األسبابالمخاطر كونها من أهم  إدارةدوائر متخصصة في  إلى ميةاإلسالحاجة المصارف 
لتعرف على الفرص وا اإلسالمية، وإعداد دراسات اقتصاديةالتي تعيق عمل المصارف 

  .االستثمارية
 

 في ) غير المرابحة(نخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى ال كان: الفرع الثالث
، كان أهمها على تشجيع االستثمارعلى تأثيرات سلبية المصارف اإلسالمية في فلسطين 

 :الترتيب

  
o دور محدود في توفير تمويل مناسب للمشاريع الصناعية.  
o دور محدود في زيادة قدرة المجتمع على اإلنتاج.  
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o دور محدود في إنشاء مشاريع جديدة.  
o دور محدود في االستجابة للمتغيرات االقتصادية.  
o صحة، تعليم، اتصاالت، (مناسب للمشاريع الخدمية  دور محدود في توفير تمويل

 ).إلخ
 

 من جهة، محدودية إسهام المصارف اإلسالمية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيةأظهرت النتائج 
من جهة  بشكل متوازن وترجمة أهداف االستثمار اإلسالمي ودعم القطاعات االقتصادية المختلفة

في تشجيع االستثمار وخلق فرص المالية  األدواتفي نجاعة  النتائج ضعفاً ت، وأظهرأخرى
  :ويمكن عزو ذلك إلى االتي ،استثمارية

  
 خاصة يجاد بدائل تمويلية أكثر نجاعة في تعبئة االدخاراتإل ة المصارف اإلسالميةحاج ،

في ظل منافسة شديدة وسيطرة كبيرة من قبل المصارف التجارية على الودائع في الحالة 
  .نيةالفلسطي

  حاجة المصارف اإلسالمية إلى تطوير خدماتها وزيادة قدرتها على التعامل مع ظروف
  .االقتصاد المحلي وبالتالي كسب وزيادة ثقة المستثمرين

 جمع المدخرات استثمارية يتم من خاللها  حاجة المصارف اإلسالمية إلى تطوير صناديق
أصحابها قليلي الخبرات، أو الذين الصغيرة والمتوسطة لتكون حجما من األموال يمكن 

من االستفادة من المصارف اإلسالمية في   ليست لديهم رؤى واضحة لمشاريع مثمرة
  .استثمارها

  
 زيادة استخدام المصارف التي يمكن من خاللها ليات اآلطرق والأهم : الفرع الرابع

 :ب كاآلتيالمية غير المرابحة، كانت على الترتياإلساإلسالمية ألدوات التمويل 

  
o ضرورة التعريف بأدوات التمويل اإلسالمية.  
o استحداث دوائر متخصصة بدراسة الفرص االستثمارية في السوق المحلي.  
o ضرورة إعداد دليل إجراءات الحصول على التمويل من المصارف اإلسالمية.  
o تطوير القدرات التسويقية لكوادر العمل المصرفي اإلسالمي. 

o المتخصصة في إدارة المخاطركوادر تطوير قدرات ال. 

o زيادة حجم رؤوس أموال المصارف اإلسالمية. 
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  :بين نتائج التحليل المالي والتحليل اإلحصائي للدراسةعامة مقارنة   .4.4
  

لكون هذه الدراسة اعتمدت على أسلوبين في معالجة المشكلة البحثية، فمن المهـم الوقـوف علـى    
ومعرفة مدى اقتراب أو ابتعاد نتائج كل منهما من اآلخـر، تحقيقـاً   مقارنة بين نتائج كال األسلوبين 

بحث مدى نجاعة األدوات المصرفية اإلسالمية المسـتخدمة فـي المصـارف    في  لغرض الدراسة
  .اإلسالمية في فلسطين في تشجيع االستثمار

  
التحليـل   نتائج التفاق الكبير بينامدى ويمكن من خالل الوقوف على نتائج كال األسلوبين، مالحظة 

التحليـل  مع نتـائج  ، 2008-2011للقوائم المالية للمصارف اإلسالمية في فلسطين في الفترة المالي 
داء المصـارف اإلسـالمية فـي    تقييم الخبراء والمتخصصين في الصناعة المصرفية ألل اإلحصائي

 :، وذلك كاآلتيفلسطين

  
  و نسبة مصادر األموال  في المصارف اإلسالمية، أشارت نتائج التحليل المالي إلى تراجع

، بما اقل من المستوى المطلوب كفاءة أدائها المالي، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقبلية
أثر سلباً على ميزة نمو رأس مالها المدفوع، في توظيف ذلك في كسب ثقة المتعاملين وتحسين 

وضعف قدرتها على توظيف أموالها بشكل فعال وقادر من جهة،  قدرتها على جذب المدخرات
وقد أكدت نتائج التحليل على اإلسهام في دفع عجلة التنمية االقتصادية من جهة أخرى، 

) غير المرابحة(انخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى أشارت إلى أن اإلحصائي ذلك، حيث 
انعكست تشجيع االستثمار، على ية تأثيرات سلبكان له في المصارف اإلسالمية في فلسطين 

لمشاريع الصناعية، وزيادة توفير تمويل مناسب ل: مجاالتفي  اً لهذه المصارفمحدود ادور
توفير قدرة المجتمع على اإلنتاج، وإنشاء مشاريع جديدة، واالستجابة للمتغيرات االقتصادية، و

 ).صحة، تعليم، اتصاالت، إلخ(تمويل مناسب للمشاريع الخدمية 
 

ساهم التحليل اإلحصائي في توضيح أسباب هذا التراجع في أداء المصارف اإلسالمية في كذلك 
تمتثل للصفة االستثمارية والتنموية التي تميزها عن المصارف التجارية، ولم فلسطين، لكونها لم 

حيث تستفد من التنوع الكبير في أدوات التمويل وصيغها المعتبرة حسب الشريعة اإلسالمية، 
ارتفاع : قلصت إلى حد كبير من استخدام أدوات التمويل األخرى غير المرابحة، ألسباب

 اًمناسب تمويالًعلى الرغم من أنها تشكل ، الضمانات المطلوبة معقدة نسبياً، ومخاطرها
موظفي ، وضعف معرفة طالبي التمويل، لوتوسعها األفقي والعامودي الحتياجات الشركات
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بخصائصها ومميزاتها التي تنسجم مع الغايات االجتماعية واالقتصادية ، المصارف اإلسالمية
  .التنموية

  
  أن التركيز على أداة المرابحة في توظيفـات المصـارف   أيضاً أشارت نتائج التحليل المالي إلى

التباين في مـنح  :اإلسالمية أثر سلباً على المصارف اإلسالمية حيث برز ذلك بوضوح من خالل
طاعات االقتصادية المختلفة وتهميش قطاعات مهمة وحيوية مثل القطاع الصـناعي  التمويالت للق

والزراعي والخدماتي، إضافة إلى نسبة العائد واألرباح التي تحققها المصارف اإلسالمية، حيـث  
 .2010، 2008مليون دوالر خالل األعوام  )4.8(بلغت خسائر المصارف اإلسالمية 

 
أسباب تركيز عمليات التمويل اإلسـالمية فـي   وقد أكدت نتائج التحليل اإلحصائي ذلك، وعزت 

، وإسهامها مخاطرها محدودة نسبيا: لكونهاالمصارف اإلسالمية في فلسطين على أداة المرابحة، 
مالءمتهـا  ، وتمويل مناسب الحتياجات األفـراد ، وبأنها في توفير السلع والمنتجات االستهالكية

  .سهولة فهمها من قبل موظفي المصرف، والستثمار على المدى القصيرل
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  الخامسالفصل 
______________________________________________________ 

  االستنتاجات والمقترحات
  

  :، كما يأتيلتوصياتفي ضوء النتائج السابقة، تقدم الدراسة في هذا الفصل أهم االستنتاجات وا
   

  :االستنتاجات 1.5
  

  :هذه الدراسة، النقاط اآلتيةكانت أهم االستنتاجات التي توصل لها الباحث من خالل 
  

 فلسطينيال ي سوق المالف االمركز المالي للمصارف اإلسالمية وانخفاض حصته تراجع، 
المودعين، (تراجع وانخفاض ثقة المتعاملين مع المصارف اإلسالمية  هنتج عن

 :لألسباب اآلتيةوذلك ) والمستثمرين
 

o  وما نتج عنه من عوائد ضعيفةاالستثمار على المدى القصير. 
o إلى  أدت ،بشكل كبيرخفض المخاطر  وسياسة ،انخفاض نسبة رأس المال المخاطر

 .المصارف اإلسالميةإضعاف استثمارات 
 

  وكفاءتها وفاعليتها في توظيف  ،المستوى المطلوب دوناألداء المالي للمصارف اإلسالمية
فأثر ذلك  اً،ضعيفكان أموالها في االستثمارات المختلفة ودعم القطاعات االقتصادية المختلفة 

 :من حيث ،على المصارف اإلسالمية
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o  بالتالي عدم قدرتها و االجتماعية،/ التنمية االقتصادية تمويلفي  هاإسهامضعف
 .أهداف االستثمار اإلسالمي على ترجمة

o  برنامج اقتصادي وطني يسهم  ضمنالوطني  االقتصاد إنعاشفي إسهامها ضعف
متوسطة تمويالت  من قدمتهمحدودية ما وذلك ب ،وتحسين جودته اإلنتاجفي زيادة 

 .األجل وطويلة
o  خدمات محدودية ما تقدمه من في تلبية احتياجات العمالء وإسهامها ضعف

تشجيعهم على االستثمار في عدم بما يؤدي إلى  ،استشارية ألطراف عملية التمويل
القطاعات االقتصادية خاصة في مجاالت الزراعة والصناعة والبرمجيات 

 .والتكنولوجيا المتقدمة
 

 اسـتخدام أداة المرابحـة بنسـب عاليـة     المصارف اإلسالمية في فلسـطين علـى    تركيز
 وقصـر أجـل   هـا يرجـع إلـى محدوديـة مخاطر    ،األدوات الماليـة األخـرى  مقارنة ب

سـلع ومنتجـات    في تمويـل شـراء  احتياجات األفراد  ذلك من ما يناسبمع  استردادها،
 .استهالكية

 بنسب استخدام األدوات المالية األخرى في المصارف اإلسالمية  وفي المقابل فإن تدني
اج تتوافق مع ما تمثله وما يمكن أن تقدمة هذه األدوات في دفع عجلة االقتصاد وزيادة اإلنت

ضعف المعرفة بطبيعتها وإجراءاتها من قبل ل كانالحقيقي في سبيل تحقيق التنمية، 
، وتتطلب عالية تتجنبها، وألنها ذات مخاطر في المصارف اإلسالميةالمتعاملين والعاملين 

، احتياجات الشركات وكبار المستثمرين لتلبية تمويالت كبيرة ومتوسطة وطويلة األجل،
 .ابتعدت عنه المصارف اإلسالمية في فلسطين ما وهو

 ًفي  وبشكل كبير انخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى في المصارف اإلسالمية أثر سلبا
 /بالتنمية االقتصاديةها محدوداً في اإلسهام دور كانحيث  ،على تشجيع االستثمار قدرتها

ة، والمساهمة بشكل أكثر فاعلية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاص ،االجتماعية
  .ادة مستمرة في معدل الناتج المحلي اإلجماليفي تحقيق زي

  
  :توصياتال 2.5

  
في  اإلسالميةالمصارف  لى إداراتإبناء على ما تقدم من نتائج واستنتاجات، تقدم الدراسة توصيات 

كما  ،عام بشكل سالميةاإل بالصناعة المصرفيةوالمهتمين عين وصناع القرار، والمشر ،فلسطين
  :يأتي
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  :التوصيات على المدى القصير
  

 من خالل مزيج ترويجي متكامل يتم ضرورة التعريف بأدوات التمويل اإلسالمية ،
 .االستعانة على تصميمه بخبراء ومتخصصين في مجال التسويق

 جم رؤوس أموال المصارف اإلسالمية، من خالل حزم حوافز للمدخرينزيادة ح  

  برامج تشجيعية للمدخرين للمشاركة في المشاريع االستثماريةتصميم. 

 ة لكوادر العمل المصرفي اإلسالمي، من خالل برامج تدريبية تطوير القدرات التسويقي
متخصصة، في الصناعة المصرفية عموما، واإلسالمية بشكل خاص، ليكونوا أكثر 

األدوات التمويلية لنجاح قدرة على مساعدة المستثمرين على المفاضلة العتماد انسب 
  .استثماراتهم

  ضرورة مشاركة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في القرار التمويلي، والتأثير على
وبتطبيق ل األخرى غير المرابحة، إدارات المصارف في توسيع استخدام أدوات التموي
 .أكثر وضوحاً لمبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة

 لى التمويل من المصارف اإلسالمية، يتضمن مزايا حصول عإعداد دليل إجراءات ال
  .األدوات التمويلية الشرعية، وأفضلية استخدامها بالنسبة للتوجهات االستثمارية

  
  :توصيات على المدى الطويل

 

 بما يتوافق مع  ،التمويلية كوادر المتخصصة في إدارة المخاطرتطوير قدرات ال
ما يحقق المرونة في ذات الوقت لتلبية متطلبات التشريعات والقوانين المعتمدة، وب

 .المستثمرين في توفير التمويالت المطلوبة

 فرص االستثمارية في السوق المحلي، وجدواها استحداث دوائر متخصصة بدراسة ال
تحضير دراسات باستخدام البدائل التمويل الواسعة والمتاحة في الشريعة اإلسالمية و 

في السوق ذات جدوى واضحة مطلوبة متنوعة وجدوى اقتصادية لمشاريع استثمارية 
استقطاب كبار المستثمرين ن مؤتمرات اقتصادية محلية ودولية و، وعرضها ضمالمحلي

ي السوق المحلي، من خالل سلسة ف حقيقية للمشاريع االستثمارية التي تتمتع بفرص
ع الغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات، اتصاالت مركزة بالتعاون م

  .ومحاولة التنسيق مع غرف التجارة والصناعة حول العالم
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 التنمية االقتصادية ضرورة ربط محفظة التمويل للمصارف اإلسالمية بأولويات /
االجتماعية، من خالل تفعيل المسؤولية المجتمعية لكبار المستثمرين وبتفعيل المشاركة 

  .عية في تصميم المشاريعالمجتم
 والتأثير على ضرورة مشاركة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في القرار التمويلي ،

وبتطبيق ل األخرى غير المرابحة، إدارات المصارف في توسيع استخدام أدوات التموي
 .أكثر وضوحاً لمبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة

  اإلسالمية بتحديد نسب مساهمة أدوات التمويل سن قوانين وتشريعات ملزمة للمصارف
تسعى المصارف اإلسالمية والمهتمون بالصناعة  أن ص ال بدوبهذا الخصو، فيها

 .المصرفية اإلسالمية لسن قانون خاص بالمصارف اإلسالمية في فلسطين
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ستثمار اإلسالمي وإعادة هيكلة الشركات الهيئة العامة لالستثمار، برنامج أساسيات اال

 .وأسلمتها
 نحو تجسيد االستقالل الفلسطيني، مقالة: دولة فلسطين): 2013. (مصطفى، م. 
 ،التوجهات اإلستراتيجية لالستثمار في المصارف العربية ): 2007. (ع مصلح

ة العربية اإلسالمية وأثرها على تخطيط سياستها التسويقية، رسالة دكتوراه، األكاديمي
 . للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األردن

 اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية، بحوث المعهد ): 2004. (المغربي، ع
 .اإلسالمي للبحوث والتدريب ، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية

 علمي األول الضوابط الشرعية الستثمار األموال، المؤتمر ال): 2005( . مقداد، ز
بعنوان االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة، الجامعة 

 .اإلسالمية، غزة فلسطين
 دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية ): 2005. (، حلس، س. مقداد، م

المجلد الثالث عشر، في فلسطين، مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسة الدراسات اإلنسانية، 
 .261- 239العدد األول، ص

 التمويل المصرفي التقليدي و اإلسالمي المنهج العلمي لالتخاذ ): 2009. (المكاوي، م
 .الطبعة األولى، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر: القرار
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 العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسمي ): 2009. (منصور، ع
مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع : والحاجة إلى تشريعات جديدة، بحث مقدم إلى

والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، دبي، اإلمارات العربية 
 . المتحدة

 في المصارف اإلسالمية آليات تطوير الخدمات ): 2010. (نزال، ع، الوادي، م
 .الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن: عملياتها

 فقه اإلجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية ): 2009. (نصار، أ
مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع : اإلسالمية لتمويل الخدمات، بحث مقدم إلى

مول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، دبي، اإلمارات العربية والمأ
 . المتحدة

 ر االمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، د): 1999. (الهيتي، ع
 .أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 ية والتطبيقات المصارف اإلسالمية األسس النظر): 2007. (،  سمحان، ح.الوادي، م
 .الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن: العملية

 الصيغ االستثمارية لالستثمار في رأس المال العامل، رسالة ): 2009. (يحيى، ح
 . دكتورة، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األردن
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  :أداة الدراسة: 1.3ملحق
  

  جامعة القدس
  معهد التنمية المستدامة/ كلية الدراسات العليا 

  
  .)     :(    رقم االستمارة

  .م2012/:    /    التاريخ
  

  :دةيالس /السيد
  

  وبعد،،، ؛واحتراماًتحية 
  

  :  بإجراء دراسة بعنوان قوم الباحثي
  

  اإلسالمية العاملة في فلسطيناألدوات المالية المستخدمة في المصارف 
  ودورها في تشجيع االستثمار

  
المعهد العالي أبو ديس، / نيل درجة الماجستير من جامعة القدس  ضمن متطلباتوذلك 

 التكرم فإنني أرجو منك. وتنمية الموارد البشرية بناء مؤسسات/ للتنمية المستدامة
تحري الدقة  لهذا الغرض، آمالًالتي تم إعدادها  االستمارةأسئلة  عنباإلجابة 

والموضوعية في اإلجابة، علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال 
  .ألغراض البحث العلمي ومن خالل رزم إحصائية

  
  "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

  
  

  عبد المحسن الجعبري: الباحث
عزمي األطرش. د: إشراف



136 
 

  :الديموغرافيةالخصائص : األولالقسم  
  

  :في المربع مقابل كل عبارة أو اإلجابة في الفراغات الرجاء وضع رقم اإلجابة المناسبة التي تنطبق عليك
A1   العمر بالسنوات

  الكاملة
:    

A2  الجنس    1 (                                      أنثى) 2  ذكر  
A3   المؤهل العلمي    1 (          دبلوم عاٍل) 3   بكالوريوس    ) 2دبلوم متوسط             

  دكتوراه) 5ماجستير              ) 4
A4  التخصص العلمي 

  الدقيق
:  .......................................................................... .  

A5   المسمى الوظيفي
  الحالي

:  .......................................................................... .  

A6  الخبرة في عمل
  المصارف بشكل عام

  1(  سنوات 10 -7من  ) 3  سنوات 6 - 4من ) 2   سنوات 3 -1من  
                     عام 16أكثر من  )5     سنة  15 -11من  )4

A7  الخبرة في عمل
اإلسالمية المصارف 

  بشكل خاص

  1(  سنوات 10 -7من  ) 3 سنوات  6 - 4من ) 2  سنوات 3 -1من  
                     عام 16أكثر من  )5  سنة 15 -11من  )4

  

  
 إنه يقصد بها أدوات التمويل، ف)أدوات التمويل األخرى في المصارف اإلسالمية( :جملة عندما ترد: مالحظة

افقة مع الشريعة اإلسالمية، وهي االستصناع، والمضاربة، واإلجارة، والسلم، المتوو األخرى غير المرابحة،
  .إلخ...والمزارعة، والمشاركة، 
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 على التركيز على المرابحة كأداة تمويل في المصارف اإلسالميةأسباب فحص  :الثاني قسملا
  :تشجيع االستثمار

  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(ضع إشارة  ومن ثم اآلتية ،الرجاء قراءة العبارات
فإن تركيز المصارف اإلسالمية على المرابحة كأداة من وجهة نظرك، 

  :ةاآلتيألسباب يعود ل، تمويل
بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

  محايد
بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة

  جداً

            سهولة فهمها من قبل موظفي المصرف  1
           من قبل طالبي التمويلسهولة فهمها  2
           تتطلب عدد محدود من الموظفين لمتابعتها 3
           مخاطرها محدودة نسبيا 4
           فترة استرداد قصيرة نسبياً 5
            تسهم في تحقيق عوائد كبيرة نسبياً 6
            حجم تمويلها صغير نسبياً 7
            الضمانات المطلوبة بسيطة نسبياً 8
            مالءمتها لالستثمار على المدى القصير 9

            تمويل مناسب الحتياجات األفراد  10
            تسهم في توفير السلع والمنتجات االستهالكية 11

   
 )غير المرابحة( فحص أسباب انخفاض استخدام أدوات التمويل اإلسالمية األخرى :الثالث قسملا

  :تشجيع االستثمار علىفي المصارف اإلسالمية 
  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(ضع إشارة  ومن ثم اآلتية ،الرجاء قراءة العبارات

) غير المرابحة(فإن انخفاض استخدام أدوات التمويل األخرى ، من وجهة نظرك
  :يعود لألسباب اآلتية، في المصارف اإلسالمية

بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

  محايد
 بدرجة
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة

  جداً

            ضعف معرفة موظفي المصارف اإلسالمية  1
           ضعف معرفة طالبي التمويل 2
            تتطلب عدد كبير من الموظفين لمتابعتها 3
           ارتفاع مخاطرها 4
           فترة استرداد طويلة نسبياً 5
            عدم وضوح العوائد الممكنة من استخدامها 6
            تمويل كبير نسبياًحجم  7
            الضمانات المطلوبة معقدة نسبياً 8
            الطويلالستثمار على المدى مالءمتها ل 9

             الشركاتتمويل مناسب الحتياجات  10
            المواد اإلنتاجيةتسهم في توفير  11
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أدوات التمويل اإلسالمية في المصارف  استخدامفي تنويع الانخفاض  تأثيرفحص  :الرابع قسملا
  :تشجيع االستثمار علىاإلسالمية 

  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(ضع إشارة  ومن ثم اآلتية ،الرجاء قراءة العبارات
يؤثر انخفاض التنويع في استخدام أدوات يمكن أن من وجهة نظرك، 

  :، من خالل اآلتياالستثمارالتمويل في المصارف اإلسالمية على تشجيع 
بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

  محايد
بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة

  جداً

            توفير تمويل مناسب للمشاريع الصناعيةدور محدود في   1

2 
صحة، (خدمية توفير تمويل مناسب للمشاريع الدور محدود في 
 ).إلخ تعليم، اتصاالت،

          

           الجتماعيةتمويل مناسب للمشاريع اتوفير دور محدود في  3
           زراعيةتوفير تمويل مناسب للمشاريع الدور محدود في  4
            إنشاء مشاريع جديدةدور محدود في  5
            توسيع مشاريع قائمةدور محدود في  6
            استبدال أصول قديمة بأخرى جديدةدور محدود في  7

8 
المال مع الخبرة في التنمية إشراك رأس دور محدود في 

    االقتصادية
  

    
  

            دور محدود في زيادة قدرة المجتمع على اإلنتاج 9
            دور محدود في مكافحة الفقر 10
            دور محدود في الحد من البطالة 11
            دور محدود في القدرة على تنويع المحافظ االستثمارية 12
            المسؤولية االجتماعية دور محدود في القيام بواجب 13

14 
تحقيق المنفعة العادلة بين طرفي المعاملة دور محدود في 

    االستثمارية
  

    
  

            دور محدود في القدرة على استقطاب وتحفيز كبار المستثمرين 15
            الستجابة للمتغيرات االقتصاديةادور محدود في  16

  
استخدام المصارف اإلسالمية ألدوات التمويل اإلسالمية طرق وآليات زيادة فحص  :الخامس قسملا

  :األخرى
  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(ضع إشارة  ومن ثم اآلتية ،الرجاء قراءة العبارات

من وجهة نظرك، يمكن زيادة استخدام أدوات التمويل في المصارف 
  :اآلتي اإلسالمية األخرى في تشجيع االستثمار في فلسطين، من خالل

بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

  محايد
بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة

  جداً

1  
سن قوانين وتشريعات ملزمة للمصارف اإلسالمية بتحديد نسب 

            مساهمة أدوات التمويل فيها

           زيادة حجم رؤوس أموال المصارف اإلسالمية 2
           اإلسالميتطوير القدرات التسويقية لكوادر العمل المصرفي  3
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التمويل في المصارف  واتاستخدام أدا زيادةمن وجهة نظرك، يمكن .. تابع
  :في تشجيع االستثمار في فلسطين، من خالل اآلتياألخرى اإلسالمية 

بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة   محايد
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة

  جداً

           تطوير قدرات الكوادر المتخصصة في إدارة المخاطر  4

5 
استحداث دوائر متخصصة بدراسة الفرص االستثمارية في 

    السوق المحلي
  

    
  

6 
تحضير دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع استثمارية مطلوبة في 

    السوق المحلي
  

    
  

7 
استقطاب كبار المستثمرين للمشاريع االستثمارية التي تمتع 

    بفرص في السوق المحلي
  

    
  

8 
ضرورة مشاركة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في القرار 

    التمويلي
  

    
  

9 
ضرورة ربط محفظة التمويل للمصارف اإلسالمية بأولويات 

    االجتماعية/ التنمية االقتصادية
  

    
  

            ضرورة التعريف بأدوات التمويل اإلسالمية 10

11 
ضرورة إعداد دليل إجراءات الحصول على التمويل من 

    المصارف اإلسالمية 
  

    
  

  
  :اقتراحات ومالحظات :السادس قسملا
  

  ؟ين بإضافة اقتراحات ومالحظات لم ترد في األقسام السابقة/هل ترغب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتهت األسئلة
  شكراً جزيالً لحسن تعاونكم
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  :أسماء األكاديميين و المتخصصين الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسةقائمة : 2.3ملحق 

  
  لــــان العمــــــــمك  التخصص  مــــــــاالس  الرقم

  جامعة الخليل –عميد كلية الشريعة   الفقه والتشريع  حسين الترتوري. د. أ  1
  جامعة فلسطين التقنية  اقتصاد  إسالمي  يحيى شاور التميمي. د  2
  جامعة القدس – رئيس دائرة العلوم المالية والمصرفية  العلوم المالية والمصرفية بدرمحمد . د  3
  عضو هيئة الرقابة الشرعية البنك اإلسالمي الفلسطيني  مصارف إسالمية  طارق الجعبري. د  4
  فرع بيت لحم –مدير البنك اإلسالمي العربي   إسالميةمصاريف   موسى شحادة. د  5
 واالقتصاديةللدراسات السياسية  العربيالمركز رئيس   اقتصاد  حمد مطرأ. د  6
  جامعة الخليل – واإلدارةعميد كلية التمويل   موارد بشرية  محمد الجعبري. د  7
  معهد صائب الناظر للتعليم والتدريب المهني والتقني  بناء مؤسسات  مأمون راشد. أ  8
  

  :الدراسة  مجتمع –قائمة أسماء األكاديميين و المتخصصين : أ -3.3ملحق 
العمـــلان ـــمك االســــــــــــــم الرقم  

  جامعة القدس حسام الدين عفانة . د  1
  جامعة القدس  محمد بدر . د  2
  جامعة القدس  سليم الرجوب. د 3
  جامعة القدس  عروبة برغوثي. د  4
  جامعة القدس  أ محمد بيوض   5
  جامعة النجاح  مجيد منصور . د  6
  جامعة النجاح  ارشيدمحمود . د  7
  جامعة النجاح  ايمن الدباغ  . د  8
  جامعة النجاح  عالء رزية. د  9
  جامعة النجاح  جمال الكيالني . د  10
  جامعة النجاح  طارق الحاج . د  11
  جامعة النجاح  عالء مقبول . د  12
  كلية فلسطين التقنية  يحي شاور التميمي. د  13
  التقنيةكلية فلسطين   خالد صويص .د  14
  كلية فلسطين التقنية  تامر صبري . د  15
  كلية فلسطين التقنية  سعيد ذباينة . د  16
  كلية فلسطين التقنية  أ سالم سالم   17
  جامعة الخليل  طارق الجعبري . د 18
  جامعة الخليل  حسين الترتوري. د 19
  جامعة بيرزيت  هشام جبر . د 20
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  :الدراسة  مجتمع –األكاديميين و المتخصصين قائمة أسماء : ب -3.3ملحق 

  
 العمــلان ــمك االســــــــــــــــم الرقم
  جامعة بيرزيت  انيس حجة.د 21
  الجامعة اإلسالمية غزة  محمد حوالي . د 22
  جامعة القدس المفتوح  يوسف ابو فارة . د  23
  جامعة النجاح  عبد المنعم أبو قاهوق . د 24
  البنك اإلسالمي العربي  موسى شحادة . د 25
  ماجستير مصارف إسالمية  أ هاشم الحموري   26

  
    .األعداد والنسب لمتغير الجنس - خصائص عينة المبحوثين : 4.3 ملحق

 

 %النسب المئوية  العدد  البدائل رـــــــالمتغي

  الجنس

 90.1 73 ذكر

 9.9 8  أنثى

 100.0 81  المجموع

  
  .األعداد والنسب لمتغير العمر - خصائص عينة المبحوثين : 5.3 ملحق

 

  %النسب المئوية  العدد  البدائل المتغير

  العمر

 19.8 16 سنة 30أقل من 

 32.1 26 سنة 40أقل من  - 30من 

 38.3 31 سنة 50أقل من  -  40من 

 9.9 8 سنة فأكثر 50من 

 100.0 81  المجموع
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  .األعداد والنسب لمتغير المؤهل العلمي - المبحوثينخصائص عينة : 6.3ملحق
  

 %النسب المئوية  العدد  البدائل المتغير

  المؤهل العلمي

 3.7 3  دبلوم متوسط

 42.0 34  بكالوريوس

 27.2 22  ماجستير

 27.2 22  دكتوراه

 100.0 81 المجموع

  
  .العمل األعداد والنسب لمتغير جهة -  خصائص عينة المبحوثين :7.3 ملحق

 

 %النسب المئوية  العدد  البدائل المتغير

  جهة العمل

 8.6 7  سلطة النقد

 38.3 31  نوخبراء مستقل

 53.1 43  لجنة التمويل في الفرع

 100.0 81 المجموع

  
األعداد والنسب لمتغير الخبرة في عمل المصارف بشكل  -  خصائص عينة المبحوثين :8.3 ملحق
  .عام
 

 %النسب المئوية  العدد  البدائل المتغير

الخبرة في عمل المصارف 
  بشكل عام

 18.5 15  سنوات أو أقل 3

 17.3 14  سنوات 6-4من 

 17.3 14  سنوات 10-7من 

 19.8 16  سنة 15- 11من 

 27.2 22  سنة 16أكثر من 

 100.0 81  المجموع
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  . الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية: 1.4ملحق 
  

 2011 2010 2009 2008 2007  البيــــــــــان
 $مليون  $مليون  $مليون  $مليون   $مليون 

  الموجودات 
 193 207 231 188 202  لدى سلطة النقد الفلسطينية  وأرصدةنقد      

 48 26 41 71 69 مصرفية  ومؤسساتأرصدة لدى بنوك 
 4 5 6 81 1 موجودات مالية للمتاجرة 

 60 96 70 0  10  إسالميةاستثمارات لدى بنوك 
 321 249 181 200 186 تمويالت مباشرة 

 6 7 8 8 15 موجودات مالية متوفرة للبيع 
 7 6 14 12 15 ها حتى تاريخ االستحقاق فيفي صكوك محتفظ  تاستثمارا

 16 15 13 12 11 استثمارات عقارية 
 12 11 10 9 8 ومعدات  وآالتعقارات 

 25 21  19 25 17   أخرىموجودات 

 693 643 593 606 534  مجموع الموجودات       
  والملكية  تاالستثماراق أصحاب والمطلوبات  وحق

 المطلوبات      
 28 11 9 40  74 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية      

 164 163 150 146 132 ودائع العمالء
 13 10 7 7 12  تأمينات نقدية 

 5 4 3 2 2 مخصصات متنوعة 
 4 2 4 3 1 مخصصات ضرائب 

 11 11 8 25  14  أخرىمطلوبات 
 223 201 181 223 235 مجموع المطلوبات 

 361 346 326 314 235 حسابات االستثمار  أصحابحقوق 
  األسهمحق ملكية حملة 

 94 87 77 60 57 المال المدفوع  رأس     
 3 3 2 2 2  إجبارياحتياطي 

 5 4 3 3 2 احتياطي مخاطر مصرفية عامة 
 0 0 0 0 1- التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 

 6 4 4 3 0  التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
 1 1 1 0 0   أخرىاحتياطات 

 1 3- 1- 1 5 المدورة  األرباحالخسائر المتراكمة 
 109 96 86 69  64 صافي حقوق الملكية 

 693 643 593 606 534 والملكية تاالستثماراق أصحاب ومجموع المطلوبات  وحق
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  .قائمة الدخل الموحدة المصارف اإلسالمية: 2.4ملحق
  

 2011 2010 2009 2008 2007  البيــــــان
 $مليون  $مليون  $مليون  $مليون   $مليون 

 25.33 18.46 15.93 17.77 21.72 التمويل واالستثمارات  إيرادات
 2.50- 0.74- 1.06-  7.58- 6.43- االستثمارات المطلقة   أصحابعائد : ينزل

التمويل و  إيراداتحصة البنك من 
 22.83 17.73 14.87 10.18 15.29  تاالستثمارا

 
     

 0.43 1.81 3.07 4.91 2.46 االستثمارات المختلفة  إيراد
 3.34 3.79 3.13 3.49 3.26 العموالت إيراداتصافي 
 2.29 2.06 3.22 4.84 3.33  أجنبيةعمالت  أرباح

 3.43   0.21  استرداد تدني تمويالت  مشكوك في تحصيلها 
 0.45 1.44 0.43 0.29 0.17  أخرى إيرادات

 32.78 26.82 24.71 23.92 24.50   اإليرادات إجمالي

      المصروفات 
 12.19 11.72 9.82 9.17 5.94 نفقات الموظفين 

 6.88 6.42 5.03 6.38 5.95 مصاريف تشغيلية 
 2.20 2.52 2.32 1.93 1.51 اطفاءات  استهالكات و

  1.69 0.08   مخصص تدني تمويالت مشكوك فيها
  0.07 0.11 0.30 0.13 سلطة النقد تغراما

 1.17 1.95 1.45 10.00 0.00 خسائر تدني استثمارات 
 1.07 1.30 1.28 0.51-  0.12 خسائر موجودات مالية 

 0.31 0.13 0.04   مخصص قضايا 
 1.69 0.24 1.06 1.69 1.76  أخرىمخصصات 

 0.87     خسائر تدني موجودات بالقيمة العادلة 

 26.38 26.03 21.20 18.96 15.42  المصاريف  إجمالي

 6.40 0.79 3.51 4.97 9.08 السنة قبل الضرائب ) خسارة(صافي ربح 

 1.48- 0.98- 1.62- 1.83- 1.70- مخصص الضرائب 

 0.00 0.48- 0.52- 0.55-   الزكاة 

 4.92 0.68- 1.37 2.59  4.18 السنة بعد الضرائب ) خسارة ( صافي ربح 
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في فلسطين في تعبئة المؤشرات المستخدمة لتحديد مدى مساهمة المصارف اإلسالمي : 3.4 ملحق
  .المدخرات حسب نتائج التحليل

  
  المتوسط  2011  2010  2009  2008  المعيار

  0.078  0.076  0.075  0.077  0.084  نسبة مصادر األموال

 0.09  0.09 0.09 0.09 0.08  نسبة الموارد الذاتية

 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10  نسبة رأس المال المدفوع

 0.08 0.07  0.07 0.08  0.08  نسبة الودائع اإلجمالية

 0.07 0.08 0.09 0.02- 0.13  معدل نمو مصادر األموال المصارف اإلسالمية

  0.09 0.06  0.11 0.08  0.12  معدل نمو مصادر األموال المصارف التجارية

 0.14 0.13 0.11 0.24 0.08  معدل نمو الموارد الذاتية المصارف اإلسالمية

 0.14 0.08 0.13 0.10 0.25  المصارف التجاريةمعدل نمو الموارد الذاتية 

 0.14  0.08 0.13 0.28 0.05  معدل نمو رأس المال المدفوع المصارف اإلسالمية

 0.18 0.08 0.16  0.12  0.32  معدل نمو رأس المال المدفوع المصارف التجارية

 0.06 0.07 0.08 0.03- 0.12   اإلجمالية للمصارف اإلسالمية ودائع المعدل نمو 

 0.09 0.06 0.11 0.07  0.11  اإلجمالية للمصارف التجاريةودائع المعدل نمو 

  
المؤشرات المستخدمة لتحديد مدى مساهمة المصارف اإلسالمي في فلسطين في تمويل : 4.4جدول 

  .االستثمار حسب نتائج التحليل
  

  المتوسط  2011  2010  2009  2008  ارــــــــــــالمعي

  0.078  0.076  0.075  0.077  0.084  نسبة الموجودات

 0.10 0.09 0.10  0.10 0.12  نسبة التوظيفات اإلجمالية

  0.10  0.09  0.09  0.09  0.12  نسبة التمويالت المباشرة

 0.07 0.08 0.09 0.02- 0.13  المصارف اإلسالميةمعدل نمو موجودات 

 0.09 0.06 0.11 0.08  0.12  المصارف التجاريةمعدل نمو موجودات 

 0.17 0.09 0.30 0.23 0.05 اإلسالمية فالمصارالتوظيفات  معدل نمو

 0.29 0.21 0.33 0.49 0.13  التجارية فالمصارالتوظيفات  معدل نمو
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٠.٣٦

٠.٢٢
٠.١٦

٠.١١
٠.٠٦ ٠.٠٤ ٠.٠٤ ٠.٠١

٠

٠.١

٠.٢

٠.٣

٠.٤

السلطة 
الفلسطینیة 

العقارات و 
االنشاءات

التجارة القطاع 
الخاص

اغراض 
استھالكیة

الصناعة  الخدمات الزراعة 

مؤشر تلبیة احتیاجات العمالء

النسبة

  .المؤشرات المستخدمة لتقويم وسائل االستثمار حسب التحليل المالي: 5.4 ملحق
  

  :إلى المتغيرات التالية) العائد ( نسبة الربح 
  البنوك التجارية  اإلسالميةالمصارف 

  المتوسط  المتوسط
  %32  %7  اإليرادات

  %1  %0.3  الموجودات
  %12  %2  حقوق الملكية

  %17  %3  رأس المال المدفوع
 

المؤشرات المستخدمة لتقويم أداء وسائل االستثمار المصارف اإلسالمي العاملة في : 6.4 ملحق
  .فلسطين حسب نتائج التحليل

  
  االستصناع  المضاربة  اإلجارة  المرابحة  المؤشر

  %9  %8  %8  %7  :ربحية أداة التمويل
  %2  %2  %4  %77  العائد على االستثمار

  %3  %4  %4  %88  نسبة األداة من التمويالت المباشرة
  -%1  -%9  %16  %20  معدل النمو

  
  مؤشر تلبية احتياجات العمالء: 7.4 ملحق
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