




)البحوث املنشورة تعبر عن رأي كاتبيها(



مجلة محكمة دولية تعنى باالقتصاد والصيرفة اإلسالمية

Ω2013 ƒjÉe ` `g1435 IôNC’G iOÉªL ∫hC’G Oó©dG

بيت املشورة لالستشارات املالية
الدوحة قطر ص.ب:23471

www.b-mashura.com

Bait Al-Mashura Finance Consultations
Doha-Qatar P.O Box 23471

www.b-mashura.com

اجلهة املصدرة
Published by:





7

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، 

وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
العلمي  نتاجهم  ونشر  لتحكيم  واملتخصصني  للباحثني  الفرصة  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف 
)عربي - اجنليزي( من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، كما 
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من 

وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
 أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايير العاملية 

املعتمدة.

االهداف..
املالية  الصناعة  مجال  يف  والنشر  للتحكيم  وعاملياً  محلياً  للباحثني  الفرصة  إتاحة  ــ 

اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة 

باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها 

املهنية.
وثائقياً  تكون سجاًل  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  للمعلومات حتقق  مكانز  تأسيس  ــ 

للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com                     http://www.mashurajournal.com 





• د. خالد إبراهيم السليطي املدير العام احلي 
الثقايف )كتارا( )قطر(.

• أ.د. عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات 
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة )قطر(.

• أ.د. يوسف محمود الصديقي عميد كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر )قطر(.

• أ.د. عياض بن نامي السلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

)السعودية(.
• د. العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد 

اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي 

للتنمية جـدة )اجلزائر(.
• أ.د. علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي )االردن(.
• أ.د. نظام محمد هندي عميد كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة قطر )قطر(.
• د. خالد شمس عبدالقادر أستاذ يف قسم املالية 

واالقتصاد بجامعة قطر )قطر(.
• أ.د. صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم 

الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية جامعة قطر )قطر(.

• د. عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس 
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت 

)الكويت(.

• أ.د. عبد الرحمن يسري أحمد أستاذ 
االقتصاد والتمويل اإلسالمي كلية الدراسات االسالمية 

جامعة حمد بن خليفة - قطر )مصر(.
• د. مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت 

بكليتي الشريعة واحلقوق )اجلزائر(.
• د. أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس 

التنفيذي شركة بيت املشورة )قطر(.
• أ.د. محمد نصران بن محمد عميد كلية 

الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية 
)ماليزيا(.

• أ.د. عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف 
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة 
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي )بروناي(.
• د. فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة 

والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية 
)العراق(.

• د. أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ 
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال 
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية)السعودية(.

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال محاضر يف 
اجلامعة الوطنية)اليمن(.

 • د. بشر محمد موفق لطفي كلية إدارة األعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئيس التحرير
 د. خالد بن إبراهيم السليطي

مدير التحرير
 د. فؤاد حميد الدليمي

نائب مدير التحرير
 د. إبراهيم حسن جّمال

نائب رئيس التحرير
 د. أسامة قيس الدريعي

فريق التحرير
 محمد مصلح الدين مصعب )ماجستير(

محمد نفيل محبوب )ماجستير(
نــــــــّوار ســــالم الــزبيـــدي

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير





نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 
والرقابة  الشرعية  املالية  االستشارات  تقدمي  يف  قطر  دولة  يف  األولى  وتعد  2007م، 
والتدريب  اإلدارية  إلى االستشارات  باإلضافة  املالية اإلسالمية،  للمؤسسات  والتدقيق 

والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد، 
وهي   ،)LEA(وألجل رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة

شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إلى 
تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع واالنتشار 
العلمي  باجلانب  االهتمام  إلى  باإلضافة  العالم،  التمويل اإلسالمي يف  الواسع ألعمال 
شريكاً  لتكون  اإلسالمية،  املالية  واألخالق  والقيم  املفاهيم  نشر  يف  املتمثل  واملعريف 

حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة 
لالستشارات المالية
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 رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب 

يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية، ومتابعة تطبيقها 
البشري  والعنصر  العلمية احلديثة  األساليب  والتميز من خالل  معايير اجلودة  بأعلى 

املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحترافية، الشفافية، روح الفريق، السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.	 
املالية 	  الصناعة  يف  النمو  تواكب  إسالمية  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
مجال 	  يف  وعملياً  علمياً  مؤهلة  كوادر  إلعداد  البشري  العنصر  يف  االستثمار 

الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.	 
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.	 





أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلجنليزية، سواء أكانت 
بحوث أصيلة، أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروض ألطاريح علمية مما له 

صلة مبجال التخصص.
2ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرها، بأّي وسيلة من وسائل الّنشر، وال قّدمت للّنشر 
يف مجلة أخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند 

إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال ترَد سواء نشرت أم لم تنشر.

4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي 
بذلك من رئيس التحرير.

5ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة من القطع العادي )A4( مبا يف ذلك 

امللخصني: العربي واالجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:

أ - البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها: )16(، وخط الهامش: )12(، ونوع اخلط: 
.)Traditional Arabic(

ب - أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط: )14(، والهامش: )10(، 
.)Times New Roman( :ونوع اخلط

واحد  كل  يتجاوز  ال  أن  على  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني:  البحث مبلخصني  يرفق  3ـ 
واجلديد  البحث  فكرة  توضيح  امللخصني:  كال  ويتضمن  رصينة،  بلغة  كلمة  منهما)300( 

الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
البحوث  على نسق  العلمي، حفاظاً  البحث  البحث وينظم وفق متطلبات منهج  يُقسم  4ـ 

والتقارير املنشورة يف املجلة، على النحو اآلتي:
ومنهجه،  وأهدافه،  وحدوده،  ومشكلته،  وأهميته،  البحث  موضوع  وتشمل:  املقدمة   - أ 

والدراسات السابقة)إن وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية.
ب - منت البحث، وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.

ج - احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين 
الفرعية.

د - اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و )التوصيات(.
هـ - قائمة املصادر واملراجع واملالحق.

5 ضرورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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أ - إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب - البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.

ج - معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية 
تطبيقية.

د - مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

أ - سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب - مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.

األساسية:  البيانات  ذكر  والشواهد)فيراعى  النصوص  وتخريج  التوثيق  يف  الدقة   - ج 
عنوان الكتاب،املؤلف، اجلزء والصفحة...الخ( حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي 
توثيق الدراسات ذات الصلة، أما إذا خال املرجع من بيانات، فتذكر االختصارات املتعارف 

عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر: )د. م(. بدون اسـم النـاشر: )د. ن(.

ــ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النشر: )د. ت(.
د - توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلساًل من بداية 

البحث إلى آخره.
هـ - تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.

و - أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:
ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض 

واألسود وترقم ترقيماً متسلساًل، وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
أما  أعالها،  يف  أسماؤها  وتكتب  متسلساًل  ترقيماً  وترقم  الّنص  يف  اجلداول  تدرج  ــ 

املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا: سير البحوث:

.)info@mashurajournal.com(ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه.
على  من احملكمني  اثنني  ِقبل  من  املجلة  للنشر يف  املقدمة  والدراسات  البحوث  م  حُتكَّ ـ 

األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.

ـ إذ مت قبول البحث للنشر، فإّن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة، وال يجوز نشره بأّي وسيلة 
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية، إاّل بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.

ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احملّكمني وتعتبر بحوثاً 
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.

ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.

مواصفات النشر





الفهـــــــرس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
أجمعني، أما بعد:

واقع  ملستجدات  ومواكبته  العلمي  البحث  بحركة  مرتبط  األمم  تقدم  فإن 
عن  فضاًل  معه  الصحيح  والتعامل  واقعها  األمة  تعرف  حتى  حياتها، 
التخطيط السليم ملستقبلها؛ وهنا تكمن أهمية الدراسات والبحوث العلمية 
فهي تستقرئ املوروث وتقّيم الواقع وتستشرف املستقبل، وبقدر جودة تلك 

البحوث والدراسات علمياً وارتباطها بالواقع تكون مخرجاتها أكثر فاعلية.
إن التسارع امللحوظ يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجات التمويل 
اإلسالمي يستدعي مضاعفة اجلهود البحثية يف هذا املجال وهو ما حرصت 
عليه مجلة بيت املشورة برفد هذا القطاع بالبحوث والدراسات النوعية التي 
حرصنا فيها على حتقيق اجلودة النوعية يف البحوث من الناحية األكادميية 
بواقع الصناعة، لنضع بني أيديكم  والتركيز على الدراسات األكثر ارتباطاً 
العدد السادس الذي جمعت بحوثه بني اجلانب التأصيلي لنظريات االقتصاد 
اإلسالمية  املالية  منتجات  لبعض  التقييمي  الوصفي  واجلانب  اإلسالمي، 
وواقعها، باإلضافة إلى تضمن هذه البحوث ملنتجات وحلول مقترحة لقطاع 

املالية اإلسالمية.
وقد حظيت املجلة بحمد اهلل تعالى بإقبال كبير من الباحثني واملتخصصني، 
وهو ما يعكس ثقتهم برصانتها العلمية واملهنية وكفاءتها الفنية، كما تبنت املجلة 
املنهج العلمي يف حتكيم البحوث واعتمدت املوضوعية يف نشرها، وحرصت 
للباحثني  يسهل  مما  الرقمية  والقواعد  الوسائط  أهم  لدى  إتاحتها  على 
واملختصني االستفادة بشكل أوسع، وهذا ميثل أحد أهم الركائز األساسية 
يف حتقيق  رؤية املجلة نحو الريادة وهدفها يف دعم وتطوير الصناعة املالية 
اإلسالمية من خالل البحوث العلمية الرصينة، ولتكون مرجعاً علمياً معاصراً 
باألصالة  املتسمة  الدراسات  من خالل  وعاملياً  محلياً  واملختصني  للباحثني 

وامللبية للحاجات والنوازل املعاصرة.

هيئة حترير املجلة

تقــديــم





الدراسات والبحوث
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دور المصارف اإلسالمية الفلسطينية في تنمية 
النشاط االقتصادي وتركزات استخدام أدوات 

التمويل القائمة على مفهوم الملكية والمديونية

د.عزمي وصفي عوض 
)سلّم البحث للنشر يف 6 / 11/ 2016م، واعتمد للنشر يف 1/13 / 2017م(

امللخص
تنمية  الفلسطينية يف  اإلسالمية  املصارف  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 
الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  استخدام  تركزات  وبيان  االقتصادي،  النشاط 
مدى  وما  واملديونية،  امللكية  مفهوم  على  القائمة  اإلسالمية  التمويل  ألدوات 
الفلسطينية على مختلف  املمنوحة من قبل املصارف اإلسالمية  التمويالت  توزيع 
القطاعات االقتصادية لدفع عجلة التنمية يف فلسطني، وقد خلصت الدراسة إلى 
أهمية الدور الذي تؤديه املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية من الناحية النظرية، 
غير أن النتائج التحليلية لدور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف تنمية النشاط 
االقتصادي أكدت أنها دون التوقعات واملستوى املطلوب، وأن دورها لم يكن فاعاًل 
باملقارنة مع مستوى النجاح الذي حققته يف جتميع املدخرات، وأن النتائج أظهرت 
الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  قبل  من  املمنوحة  التمويالت  توزيع  عدم  أيضاً 
أن  أظهرت  الدراسة  أن  كما  متوازن،  بشكل  االقتصادية  القطاعات  مختلف  على 
املصارف اإلسالمية ركزت يف استخداماتها على أدوات التمويل اإلسالمية القائمة 
على مفهوم املديونية، وباألخص على أداة املرابحة لآلمر بالشراء، وأهملت جزئياٌ 
التنمية  امللكية، مما أضعف دورها يف حتقيق  القائمة على مفهوم  التمويل  أدوات 
االقتصادية، وقد قدم الباحث العديد من التوصيات حول تنشيط الدور التنموي 

للمصارف اإلسالمية الفلسطينية.
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Abstract
The study aims to evaluate the role of the Palestinian Islamic banks, it 
also describe the ratio of ownership and debt based financing deployed by 
Palestinian Islamic bans, similarly the role of Islamic banks in the financing 
of economic activity to support Palestinian development. The study concluded 
to the importance of the role played by Islamic banks in the financing of 
development theoretically, However, the analytical results of the role of the 
Palestinian Islamic banks in the development of economic activity confirmed 
that its below expectations and desired level, and its role was not active in 
comparison with the level of success achieved in the compilation of Savings, 
and that the results also appeared misallocation funds granted by the Palestinian 
Islamic banks to various economic sectors, The study also showed that Islamic 
banks were restricted in their use of the tools of Islamic financing instruments 
based on the concept of indebtedness, and in particular on the Murabaha 
tool , and partially ignored the existing of the financing instruments based 
on the concept of ownership which weakened its role in achieving economic 
development, and the researcher presented several recommendations about 
the revitalization of the developmental role of the Palestinian Islamic banks.
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املقدمة
أصبحت املصارف اإلسالمية وخالل ما يقارب األربعة عقود على نشأتها من أكثر 
دوراً  تؤدي  وهي  واسعاً،  جغرافياً  وانتشاراً  تشهد منواً  التي  املصرفية  املؤسسات 
هاماً وأساسياً يف التنمية االقتصادية، وتقع على عاتق املصارف اإلسالمية مسؤولية 
النهوض بالتنمية كونها أُّسست لتحُمل مسؤولية املال وإدارته، ومن هنا تأتي أهمية 
املصارف اإلسالمية يف دعم عجلة االقتصاد ومتويل املشاريع االستثمارية، وذلك من 
خالل استخدامها ألساسيات العمل املصريف املتطور واألدوات التمويلية اإلسالمية 
الفنية لتسهيل  امللكية واملديونية، وبأحدث الطرق واألساليب  القائمة على مفهوم 
اإلسالمية،  الشريعة  وأحكام  يتنافى  ال  ومبا  االستثمار  وتنشيط  التجاري  التبادل 
توظيفها  إلعادة  واملدخرات  األموال  لتجميع  تعمل  التجارية  املصارف  كانت  فإذا 
مقابل احلصول على فوائد أعلى من تلك التي تدفعها على الودائع، فإن املصارف 
اإلسالمية تعمل كوسيط وشريك لتجميع األموال وإعادة توظيفها لتحصل بذلك 

على نصيب من الربح وتتحمل جزءاً من اخلسائر حال وقوعها. 
ومجاالت  اإلسالمية  املصارف  يف  األموال  توظيف  مجاالت  بني  مقارنة  وبإجراء 
توظيف األموال يف املصارف التجارية يتبني أن معظم أموال الودائع يف املصارف 
أما  والتي تشكل غالبية أوجه االستثمار،  القروض والسلف  التجارية توجه ملجال 
يف املصارف اإلسالمية فتختفي طرق التمويل عن طريق القروض والسلف بفائدة، 
ليحل محل كل هذا أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية واملديونية وأشهرها 

املشاركة واملضاربة واملرابحة والبيوع. 

أهمية الدراسة:
اإلسالمية  املصارف  دور  على  الضوء  تسلط  كونها  من  الدراسة  أهمية  تأتي 
الفلسطينية يف تنمية النشاط االقتصادي الفلسطيني من خالل استخدامها ألدوات 
استخدام  تركزات  درجة  وبيان  االستثمارية،  املشاريع  لتمويل  اإلسالمية  التمويل 
مفهوم  على  القائمة  اإلسالمية  التمويل  لصيغ  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف 
للمشاريع االستثمارية واإلنتاجية، وسيتم ذلك من  امللكية واملديونية يف متويالتها 

خالل احملاور اآلتية:
متويل  يف  اإلسالمية  املصارف  تؤديه  الذي  التنموي  الدور  أهمية  بيان   .1

املشاريع االستثمارية والنشاط االقتصادي. 
2. بيان درجة تركز استخدام املصارف اإلسالمية الفلسطينية ألدوات التمويل 
القائمة  التمويل  أدوات  استخدام  تركز  ودرجة  امللكية،  القائمة على مفهوم 
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على مفهوم املديونية، ودور تلك األدوات يف التنمية والنشاط االقتصادي.
3. بيان درجة توزيع التمويالت املمنوحة من املصارف اإلسالمية على مختلف 

القطاعات االقتصادية املختلفة. 

مشكلة وأسئلة الدراسة:
بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لزمام األمور يف األراضي الفلسطينية يف العام 
1993، بدأ عمل العديد من املصارف التجارية واإلسالمية، وشكلت هذه املصارف 
االقتصادي  النشاط  تنمية  يف  هاماً  دوراً  لتؤدي  الفلسطيني  املصريف  النظام  نواة 
الفلسطيني، وللمصارف اإلسالمية الفلسطينية دور هام يف متويل التنمية والنشاط 
االقتصادي ولو من الناحية النظرية وفقا ملا جاء يف عقودها التأسيسية، ومن هنا 
تنشأ مشكلة الدراسة والتي تتمحور حول التساؤل اآلتي، ما دور البنوك اإلسالمية 
الفلسطينية يف متويل املشاريع االستثمارية التي تدعم التنمية والنشاط االقتصادي 
الفلسطيني؟ وينبثق عن السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية تسهم يف اإلجابة على 

التساؤل الرئيسي:
1. هل التزمت املصارف اإلسالمية الفلسطينية مبا جاء يف عقودها التأسيسية 
من مسؤولية للنهوض بالتنمية كونها أُّسست لتحُمل مسؤولية املال وإدارته؟

2. ما درجة تركزات استخدام املصارف اإلسالمية ألدوات التمويل القائمة 
على مفهوم امللكية ودورها التنموي؟ 

3. ما درجة تركزات استخدام البنوك اإلسالمية ألدوات التمويل القائمة على 
مفهوم املديونية ودورها التنموي؟ 

4. ما درجة توزيع/ تنويع التمويالت املمنوحة من قبل املصارف اإلسالمية 
الفلسطينية على مختلف القطاعات االقتصادية؟ 

وخارج  داخل  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  تستثمره  ما  حجم  ما   .5
فلسطني من إجمالي املوجودات؟

أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى:

االقتصادي  النشاط  تنمية  يف  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  دور  بيان   .1
أهداف  من  الداخلية  وأنظمتها  التأسيسية  عقودها  جاء يف  ملا  طبقاً  الفلسطيني 
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التنمية  التنموية وحتقيق  املشاريع  إنشاء  على  عازمة  أنها  ومنها  لتحقيقها  تسعى 
القطاعات  احتياجات  لسد  الالزم  التمويل  وتوفير  واالجتماعية  االقتصادية 
لتلك  النظري  الواقع  مع  العملي  الواقع  تطابق  مدى  وبيان  املختلفة،  االقتصادية 

األهداف.
2. بيان حجم ما تستثمره املصارف اإلسالمية من املوجودات داخل وخارج فلسطني.
3. التعرف على حجم التوظيفات االستثمارية باستخدام أدوات التمويل اإلسالمية 
التنمية  يف  األدوات  تلك  ودور  وأهمية  واملديونية  امللكية  مفهوم  على  القائمة 

االقتصادية.
االسالمية  املصارف  قبل  من  املمنوحة  اإلسالمية  التمويالت  توزيع  مدى  ما   .4

الفلسطينية على مختلف القطاعات االقتصادية. 
5. تقدمي التوصيات للمصارف اإلسالمية الفلسطينية للقيام بدورها األصيل يف 

متويل املشاريع االستثمارية واإلنتاجية لدفع عجلة النشاط االقتصادي.

فرضيات الدراسة: 
للدراسة مجموعة من الفرضيات أهمهـا: 

كونها  بالتنمية  للنهوض  مبسؤولياتها  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  تقوم   .1
أُّسست لتحُمل مسؤولية املال وإدارته.

املدخرات بهدف استثمارها  الفلسطينية يف جتميع  تقوم املصارف اإلسالمية   .2
لتنمية القطاعات االقتصادية بشكل متوازن. 

3. أدوات التمويل االسالمية أثبتت أثرها يف االستثمار والتنمية. 
االستثمارية  املشاريع  متويل  من  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  متكنت   .4

باستخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية واملديونية.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة للتعرف على دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية وهي البنك 
من  الغربية  الضفة  يف  العاملة  العربي  االسالمي  والبنك  الفلسطيني  االسالمي 
فلسطني، ومت استثناء املصارف االسالمية العاملة يف قطاع غزة لصعوبة احلصول 
الفترة خالل  املالية  البيانات  حتليل  على  الدراسة  واقتصرت  املعلومات،   على 
االعوام على  التركيز  مت  للمصرفيني  التحليلية  وللمقارنات   ،2014  -  2010 
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.2014 - 2013

منهجية الدراسة:
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي، مستخدماً اجلداول للتوضيح ما أمكن 
املصارف  عن  املنشورة  واإلحصائيات  البيانات  من  يتوفر  ما  بجمع  الباحث  وقام 
العربي،  واإلسالمي  الفلسطيني  االسالمي  البنك  وهما  فلسطني  يف  اإلسالمية 
موضوع  حول  دارت  التي  السابقة  واألبحاث  والدراسات  األدبيات  إلى  والرجوع 

املصارف اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية. 

الدراسات السابقة:
1. دراسة )حلس ومقداد، 2005( بعنوان دور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية 
يف  اإلسالمية  البنوك  دور  بدراسة  الباحثان  قام  حيث  فلسطني،  يف  االقتصادية 
بالبيانات  الباحثان  يكتف  ولم  فلسطني.  يف  االقتصادية  التنمية  عمليات  متويل 
املنشورة عن املصارف اإلسالمية بل سعيا إلى االعتماد كذلك على البيانات األولية، 
غزة  قطاع  يف  العاملة  وفروعها  اإلسالمية  البنوك  من  البيانات  جتميع  مت  حيث 
فقط، وبذلك فإن الدراسة لم تشتمل على كل فلسطني. وقد أكدت الدراسة الدور 
الذي تلعبه البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية من الناحية النظرية، غير أن النتائج 
امليدانية ألثر املصارف اإلسالمية يف فلسطني أكدت عدم قدرة املصارف اإلسالمية 
يف فلسطني على أن تلعب هذا الدور.وعلى الرغم من أن النتائج تشير إلى جناح 
املصارف اإلسالمية يف جتميع املدخرات يف فلسطني، إال أنها أكدت الفشل الذريع 
دورها يف حتقيق  يتضمن ضعف  التسهيالت وخاصة يف فلسطني مما  تقدمي  يف 
الدور  تنشيط  التوصيات حول  العديد من  الباحثان  قدم  االقتصادية.وقد  التنمية 
التنموي للمصارف اإلسالمية، تتعلق غالبها يف االهتمام بالتخطيط وإيجاد البدائل 
القواعد  إيجاد  يتضمن  وهذا  واملشاركة،  باملضاربة  واالهتمام  باملرابحة  للتمويل 

واألسس الواضحة القابلة للتطبيق يف ظل الواقع الفلسطيني.
على  اإلسالمي  املصريف  التمويل  أثر  بعنوان  محمد2010(  )الرفيق،  دراسة   .2
بعض املتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية يف اجلمهورية اليمنية، وتهدف الدراسة 
إلى التركيز على اثر التمويل املصريف اإلسالمي على بعض املتغيرات االقتصادية 
الكلية والتنمية يف اجلمهورية اليمنية، حيث أظهرت الدراسة أن هناك العديد من 
مصادر التمويل بشكل عام، وشكل التمويل املصريف اإلسالمي بشكل خاص أهمية 
القطاعات  من  العديد  املساهمة يف متويل  من  املصارف  تلك  كبيرة حيث متكنت 
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االقتصادية، وبينت الدراسة أهمية دور املصارف اإلسالمية يف التنمية،ولهذا جند 
أن املصارف اإلسالمية ميكنها أيضاً أن تلعب دوراً يف توفير املوارد املالية احمللية 
التنمية،  عملية  يف  املساهمة  وبالتالي  االقتصادي  النمو  معدل  لزيادة  الضرورية 
باإلضافة  واخلارجية،  القومية  املدخرات  حشد  يف  كبيراً  دوراً  تلعب  أن  وميكنها 
بهدف  الفائضة  السيولة  امتصاص  خالل  من  االقتصادي  االستقرار  تدعيم  إلى 
النقدي، وبالتالي تخفيض معدل التضخم واحملافظة على  السيطرة على العرض 
القوة الشرائية للعملة الوطنية، وقد توصلت الدراسة إلى أن املصارف اإلسالمية 
ميكنها أن تلعب دورا كبيرا يف عملية متويل املشروعات حيث تبني بان اثر التمويل 
على الناجت احمللي االجمالي كان ايجابيا وذو داللة احصائية وأيضا كان اثر التمويل 
على االنفاق احلكومي ايجابي باإلضافة الى ذلك تبني أن املصارف اإلسالمية لها 

دور كبير يف عملية التنمية االقتصادية

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة:
توطئه: 

تقوم املصارف اإلسالمية على مجموعة أفكار منها اإلنابة أو الوكالة أو التفويض 
املخاطرة  فكرة  وكذلك  )املستثمر(،  اإلسالمي  واملصرف  )املودع(  املال  مالك  بني 
وتعتمد  معاً يف سبيل احلصول على عوائد مجزيه،  واملودعني  املساهمني  بأموال 
املصارف اإلسالمية يف استخدام أدواتها التمويلية على ثالثة أسس تتمثل يف حترمي 
الربا وحتديد املعامالت املباحة شرعاً، ووضع ضوابط ومعايير لالستثمار(1)، وبذلك 
كبديل  واخلسارة  الربح  املشاركة يف  أساس  على  تعتمد  اإلسالمية  املصارف  فإن 
للفائدة التي تقوم على أساسها املصارف التجارية التقليدية، وتنبثق فكرة املصارف 
اإلسالمية من حقيقة أن وظيفة التمويل تقوم يف املنهج اإلسالمي على أساس توفير 
السيولة النقدية للمشروعات االستثمارية التي حتتاجها على أن تكون نتائج هذا 
النشاط شراكه بني املصرف وأصحاب العمل من جهة وبني املصرف وأصحاب املال 
من اجلهة األخرى، وألجل حتقيق أهدافها االستثمارية تستخدم املصارف اإلسالمية 
صيغا متويلية مختلفة تقوم أساساً القاعدة الفقهية اخلراج، بالضمان والتي ينبثق 
عنها قاعدة الغنم بالغرم، ومن هذه الصيغ ما هو قائم على مفهوم امللكية كاملشاركة 
لَم واإلجارة  واملضاربة، ومنها ما هو قائم على مفهوم املديونية كبيوع املرابحة والسَّ
املستفيد  العميل  ذمة  ثابتة يف  مديونية  بها  التعامل  ينتج عن  والتي  واالستصناع، 
ويتم  الودائع،  لقبول  املكملة  الوظيفة  األموال  استثمار  عملية  وتعد  التمويل،  من 

(1) مقداد وحل�س، جملة اجلامعه اال�صالمية،املجلد الثالث ع�صر، �س 243، 2005 م. 
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استثمار األموال يف املصارف التجارية من خالل منح القروض لعمالئها مقابل سعر 
فائدة محددة يفترض أنه يزيد عن سعر الفائدة الذي يدفعه املصرف للمودعني، 
ويختلف األمر بالنسبة للمصارف اإلسالمية، حيث يجب أن تستخدم هذه األموال 
يف مشروعات تتفق مع الشريعة اإلسالمية، وتعود على املصارف واملودعني واملجتمع 
باخلير والرفاهية، دون إبراز طرف على حساب طرف آخر(2)، وتنبع أهمية املصارف 
إيجاد مالذا  إلى  املسلم  والفرد  اإلسالمي  املجتمع  من حاجة  انطالقاً  اإلسالمية 
للتعامل املصريف واالستثماري بعيداً عن شبهة الربا، حيث إن املصارف اإلسالمية 
أوجدت نوعاً من التعامل املصريف لم يكن موجودا يف القطاع املصريف التقليدي، 
فقد أدخلت املصارف اإلسالمية أسساً للتعامل بني املصرف واملتعامل تعتمد على 
املشاركة يف األرباح واخلسائر باإلضافة إلى املشاركة يف اجلهد من قبل املتعامل، 
بدالً من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ املديونية )مدين/دائن( وتقدمي 
اإلسالمية  املصارف  وجود  أهمية  وترجع  العمل،  يف  املشاركة  دون  فقط  األموال 
إلى تلبية رغبة املجتمعات اإلسالمية يف إيجاد قنوات للتعامل املصريف بعيداً عن 
استخدام الفائدة، وإيجاد مجال لتطبيق فقه املعامالت يف األنشطة املصرفية، وتعد 

املصارف اإلسالمية التطبيق العملي ألسس االقتصاد اإلسالمي(3).

اخلصائص الوظيفية للمصارف اإلسالمية:
عليه  وبناء  عليه،  والطلب  النقد  عرض  التقاء  مكان  بأنه  املصرف  تعريف  ميكن 
تقوم املصارف بالعديد من األنشطة والعمليات املصرفية ذات العالقة، حيث تعمل 
املختلفة  والهيئات  األفراد  من  واملدخرات  األموال  فيها  تتجمع  كأوعية  املصارف 
ليعاد استخدامها يف متويل العمليات واملشاريع، ومن املعلوم أن للمصارف اإلسالمية 
خصائص وميزات تنفرد بها عن املصارف التقليدية من حيث املبدأ واحملتوى واملضمون 
اختالفاً واضحاً مما يترتب عليه اختالفاً يف الغاية والهدف(4)، وتتميز بأنها ذات 
صبغة استثمارية وتنموية واجتماعية، وأنها تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة 
املعامالت املصرفية واالستثمارية، فهي تسعى لتحقيق االستخدام األمثل للموارد 
االقتصادية وعدم تبديدها، وزيادة الطاقات اإلنتاجية وحسن استخدام املتاح منها، 
بشكل  االقتصادية  القطاعات  تنمية  من خالل  االقتصادية  الهيكلية  تقوية  وأيضاً 
لتحقيق  تسعى  اجتماعية  وهي مصارف  البطالة،  لتقليل  تسعى  أنها  كما  متوازن، 

غزة،  فل�صطني،  االأول يف  امل�صريف  املوؤمتر  اإىل  مقدمة  فل�صطني، ورقة عمل  التنمية يف  اال�صالمية يف  املالية  املوؤ�ص�صات  دور  (2) جرب، ه�صام حممد، 

دي�صمرب، 1998.

(3) عريقات و عقل، اإدارة امل�صارف االإ�صالمية دار وائل للن�صر، الطبعة االأوىل، �صفحة 92 - 93 ، 2010 م.

(4) امل�صدر ال�صابق.
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التنموية  بالصفات  ملتزمة  وأنها  املجتمع،  أفراد  بني  االجتماعي  التكافل  عناصر 
الفاعل  الطلب  فزيادة  الدخل  إلى خلق  تؤدي  واالستثمارية يف مشروعات حقيقة 
وزيادة اإلنتاج فالعمالة الكاملة، ثم زيادة الدخل يف دورته اجلديدة وبالتالي زيادة 
امليل احلدي لالستهالك وزيادة امليل احلدي لالدخار فزيادة االستثمار، وينتج عن 
ذلك دوران عجلة النمو يف االقتصاد الوطني، وهي ملتزمة بتطبيق القيم واألخالق 
اإلسالمية يف العمل املصريف وهذا ما مييزها عن املصارف التجارية، فهي تستبعد 
التعامل بالفائدة وتسعى لتوجيه كل جهدها نحو االستثمار احلالل، وربط التنمية 
االقتصادية بالتنمية االجتماعية، كما أنها تقوم بتجميع األموال املعطلة يف االقتصاد 
تسعى  أهداف  اإلسالمية  وللمصارف  لتنميتها،  االستثمار  مجال  إلى  ودفعها 
لتحقيقها ومنها جذب الودائع وتنميتها من خالل استثمارها يف مشاريع إنتاجية، 
التمويل  وتقدمي  للمودعني  األمان  وتوفير  للمتعاملني  املصرفية  اخلدمات  وتقدمي 

الالزم، وحتقيق معدالت منو يف املنافسة واالستمرارية واالنتشار. 

واقع القطاع املصريف الفلسطيني:
1994 لزمام األمور االقتصادية  مع استالم السلطة الفلسطينية يف منتصف عام 
واملالية، بدأت املصارف مبمارسة نشاطها من خالل إعادة افتتاح فروعها التي كانت 
قد أغلقت يف عام 1967، وإنشاء مصارف فلسطينية جديدة جتارية وإسالمية، فقد 
بلغ عدد املصارف يف فلسطني )17( مصرفاً حتى العام 2014، منها )7( مصارف 
بني  موزعة   )258( بلغت  فروع  وبعدد  وافدة،  أجنبية  )10( مصارف  وعدد  وطنية 
إجمالي  ومن  األجنبية،  للبنوك  فرعاً   )112( وعدد  الوطنية  للبنوك  فرعاً   )125(
املصارف الوطنية مصرفان إسالميان يعمالن من خالل )28( فرعاً، وهي تشكل 
من  الرغم  وعلى  الوطنية،  للمصارف  التابعة  الفروع  اجمالي  من   22% نسبتة  ما 
التحديات واملعيقات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني بشكل عام جراء االحتالل 
الصهيوني الغاشم، إال إن القطاع املصريف الفلسطيني الذي اتسم بأهمية خاصة يف 
النشاط االقتصادي باعتباره املكون الرئيس للنظام املالي قد واصل منوه مثبتاً قدرته 
على التعامل مع الكثير من املخاطر احمللية ومرسخاً نفسه كأحد أهم ركائز دعم 
الفلسطيني  القطاع املصريف  بلغت إجمالي موجودات  الفلسطيني، وقد  االقتصاد 
11190.7 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 11815.4 مليون دوالر يف العام 
2014، وبلغ إجمالي ودائع العمالء لدى املصارف العاملة يف فلسطني يف العام 2013 
ما قيمته 8303.7 مليون دوالر ارتفعت إلى 8935.3 مليون دوالر يف العام 2014، 
أما عن التسهيالت املصرفية املمنوحة من قبل القطاع املصريف الفلسطيني لعمالئه 
فقد بلغت يف العام 2013 ما قيمته 4480.1 مليون دوالر ارتفعت إلى 4895 مليون 
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دوالر يف العام 2014 (5).

دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية وأهميتها يف تنمية النشاط االقتصاد الفلسطيني: 
بلغ عدد املصارف اإلسالمية يف فلسطني مصرفني هما البنك اإلسالمي العربي 
والبنك اإلسالمي الفلسطيني ويعمالن من خالل )28( فرعاً، وتقدر حصة البنوك 
القطاع  موجودات  إجمالي  من   9.7% نسبته  ما  مجمعه  الفلسطينية  اإلسالمية 
املصريف الفلسطيني يف العام 2014، وما يقارب %12 من إجمالي التمويالت املباشرة، 
إجمالي  من   9.8% نسبته  ما  الفلسطينية  اإلسالمية  البنوك  لدى  الودائع  وشكلت 
ودائع القطاع املصريف يف العام 2014، ولزيادة إقبال اجلمهور الفلسطيني للتعامل 
مع البنوك اإلسالمية فإنه يتوفر فرصة كبيرة أمام املصارف اإلسالمية الفلسطينية 
لتعظيم حصصها السوقية، وهذا يشكل حافزاً لتحقيق أهدافها االستراتيجية التي 
ترمي إلى مضاعفة حجمها يف كل من ودائع العمالء والتمويالت املباشرة وتعظيم 

أرباحها. 

عدد صايف حقوق امللكية)دوالر(اسم البنك
الفروع

سنة 
التأسيس

اجلنسية

النمو20132014

فلسطيني111996%62,321,76467,729,7698.6البنك اإلسالمي العربي

البنك اإلسالمي 
الفلسطيني

فلسطيني63,463,65167,539,6726.4%171997

أوال: البنك اإلسالمي العربي
شهد البنك اإلسالمي العربي منواً يف إجمالي املوجودات بنسبة %19 لترتفع من 
9)4 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 1.9)5 مليون دوالر يف العام 2014، ولتشكل ما 
نسبته %4.72 من إجمالي موجودات القطاع املصريف الفلسطيني، كما شهد منواً يف 
إجمالي الودائع بنسبة %21 لترتفع من 351 مليون دوالر يف العام 2013 لتصل إلى 
425 مليون دوالر يف العام 2014 ولتشكل ما نسبته %5 من إجمالي ودائع القطاع 
املصريف الفلسطيني، وحقق البنك منواً يف التمويالت املباشرة مبا يقارب 55 مليون 
دوالر وبنسبة زيادة بلغت %29 حيث ارتفعت صايف التمويالت املباشرة من 191.3 
مليون دوالر يف العام 2013 إلى 247 مليون دوالر يف العام 2014 ولتشكل ما نسبته 
%5 من إجمالي التسهيالت املمنوحة من قبل القطاع املصريف الفلسطيني، وارتفعت 

(5) �صلطة النقد الفل�صطينية،امليزانية املجمعة للقطاع امل�صريف،التقرير ال�صنوي 2014 م.
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أرباحه من 3.5 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 4.1 مليون دوالر يف العام 2014، وبلغ 
صايف حقوق امللكية ورأس املال 7.7) مليون دوالر يف العام 2014،()).

وبالنظر إلى اجلدول رقم )1( أدناه، إليرادات التمويل املباشر وفقاً ألدوات التمويل 
املستخدمة من قبل البنك اإلسالمي العربي لألعوام 2013 - 2014، فإننا جند أن 
أعلى إيراد قد حققته أداة املرابحة لآلمر بالشراء بقيمة 10.5 ماليني دوالر يف العام 
2013 ارتفعت إلى ).12 يف العام 2014 كونها األداة األكثر استخداماً يف التمويالت 
املباشرة، تال ذلك إيرادات استثمارات البنك لدى املصارف اإلسالمية األخرى،حيث 
ارتفعت من 1.2 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 1.5 مليون دوالر يف العام 2014، 
وشكلت إجمالي إيرادات التمويل املباشر البالغ قيمتها 15.5 مليون دوالر من إجمالي 
إيرادات البنك الكلية البالغ قيمتها 19.9 مليون دوالر ما نسبته %77.8 يف العام 2014، 

وبلغ إجمالي النفقات واملصاريف قبل الضرائب 14.2 مليون دوالر.

جدول )1( إيرادات التمويل املباشر وفقا ألدوات التمويل للبنك اإلسالمي العربي 
لألعوام 2013 - 2014 )مليون دوالر(

املضاربة استثمار يف 
مصارف 
إسالمية

االستصناع املشاركة اإلجارة املنتهية 
بالتملك

املرابحة لآلمر 
بالشراء

0.56 1.2 0.19 ----- 0.45 10.58 2013

0.49 1.5 0.14 0.005 0.73 12.6 2014

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي،2014(

وبالنظر إلى اجلدول )2( لتوزيع حصص إيرادات التمويل املباشرة للبنك اإلسالمي 
2013 - 2014، جند أن حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق  العربي لألعوام 
إيرادات  إجمالي  من   5.4% نسبته  ما  مشكلة  دوالر   701,1(4 قيمته  ما  بلغت  قد 
التمويل املباشر يف العام 2013 ارتفعت إلى 816,313 دوالر يف العام 2014 مشكلة 
إيرادات  البنك من  املباشر، وحصة  التمويل  ايرادات  اجمالي  %2.) من  نسبته  ما 
 14,(99,277 2013 إلى  العام  12,321,401 دوالر يف  التمويالت املباشرة ارتفعت من 
دوالر يف العام 2014، وبهذا تكون حصة البنك دون احتساب مساهمة/حصة البنك 
التمويل  إيرادات  إجمالي  من   94.(% نسبته  ما  شكلت  قد  االستثماري  الوعاء  يف 
املباشر، وهذا يستدعي توعية وتثقيف العمالء وخاصة أصحاب حسابات االستثمار 

()) البنك االإ�صالمي العربي،التقرير ال�صنوي 2014 م 
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املطلق ملراجعة شروط استمارة فتح احلسابات واإلطالع على حصتهم كمستثمرين. 

جدول )2( توزيع حصص إيرادات التمويل املباشر للبنك اإلسالمي العربي للعام 
2013 - 2014 )مليون دوالر( 

اجمالي 
إيرادات 
البنك 
الكلية

حصة البنك 
بعد خصم 
املصاريف 
التشغيلية

حصة حسابات 
االستثمار /

اجمالي ايرادات 
التمويل املباشر 

حصة 
حسابات 
االستثمار 

املطلق

إجمالي 
املصاريف 
التشغيلية

إيرادات 
التمويالت 

املباشرة

1(.4 12.3 5.4 % 0.70 4.4 13 2013

19.9 14.( (.2 % 0.81 (.4 15.5 2014

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014( 

األعوام  للبنك خالل  املالي  املركز  بنود  أهم  تطورات  ملؤشر   )3( للجدول  وبالنظر 
2010 - 2014، جند أنها يف حتسن مستمر، حيث منت إجمالي التمويالت املباشرة 
بنسبة %210 ومن 79.8 مليون دوالر يف العام 2010 إلى 247.8 مليون دوالر يف العام 
2014، ومنت ودائع العمالء بنسبة %83 ومن 231.9 مليون دوالر يف العام 2010 إلى 
425.7 مليون دوالر يف العام 2014، كما منت موجودات البنك بنسبة %)9 ومن 285.7 

مليون دوالر إلى 1.9)5 مليون دوالر خالل الفترة 2010-2014.

الفترة  العربي خالل  اإلسالمي  للبنك  املالي  املركز  بنود  أهم  تطورات   )3( جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر( 

2014 2013 2012 2011 2010 البند

247.8 191.3 171.7 133.2 79.8 صايف التمويالت املباشرة

425.7 351.5 30(.3 23(.1 231.9 ودائع العمالء واحلسابات 
املطلقة

5(1.9 4(9.8 375.2 300.0 285.7 املوجودات 

املصدر: )التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي، 2014(
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ثانيا: البنك اإلسالمي الفلسطيني
شهد البنك اإلسالمي الفلسطيني خالل العام 2014 منواً يف صايف حقوق امللكية 
دوالر  مليون   (7.5 إلى   2013 العام  يف  دوالر  مليون   (3.4 من  لترتفع   (.4% بنسبة 
القطاع املصريف  %).4 من إجمالي حقوق ملكية  ولتمثل ما نسبته   2014 العام  يف 
الفلسطيني، ومنت موجودات البنك بنسبة %18 عن العام 2013، لترتفع من 502.2 
مليون دوالر يف العام 2013 إلى 595 مليون دوالر يف العام 2014 ولتمثل ما نسبته 
%5 من إجمالي موجودات القطاع املصريف الفلسطيني، كما شهد منواً يف ودائع 
العمالء بنسبة %13 لترتفع من 401.5 مليون دوالر يف العام 2013 إلى 455.9 مليون 
دوالر يف العام 2014 ولتشكل ما نسبته %5.1 من إجمالي ودائع القطاع املصريف 
الفلسطيني،وحقق البنك منواً يف إجمالي التمويالت املباشرة بنسبة %31 لترتفع من 
268.8 مليون دوالر إلى 352.9 مليون دوالر يف العام 2014 ولتمثل ما نسبته %7 من 
إجمالي التمويالت االئتمانية املمنوحة يف القطاع املصريف الفلسطيني، وقد حقق 
البنك أرباحاً يف نهاية العام 2014 ما يقارب 7.5 مليون دوالر بعد الضرائب، وبلغت 
العائد على حقوق  14.8، وبلغ معدل  النفقات واملصروفات قبل الضرائب  إجمالي 

امللكية %11 يف العام 2014، ومعدل العائد على األصول 1.2% (7).
التمويل  ألدوات  وفقاً  املباشر  التمويل  إليرادات   )4( رقم  اجلدول  إلى  وبالنظر 
املستخدمة من قبل البنك اإلسالمي الفلسطيني لألعوام 2014-2013، فإننا جند أن 
أعلى إيراد قد حققته أداة املرابحة لآلمر بالشراء بقيمة 18.25 مليون دوالر يف العام 
2013 ارتفعت إلى 22.3 مليون دوالر يف العام 2014 كونها األداة األكثر استخداماً يف 
التمويالت املباشرة، تال ذلك إيرادات استثمارات البنك لدى املصارف اإلسالمية 
األخرى بقيمة بلغت 1.3 مليون دوالر يف العام 2013 انخفضت إلى 9).0 مليون دوالر 
يف العام 2014، وشكلت إجمالي إيرادات التمويل البالغ قيمتها 22.3 مليون دوالر من 
إجمالي إيرادات البنك الكلية البالغ قيمتها 28.7 مليون دوالر ما نسبته %77، ومن 
األسباب الرئيسية التي جعلت املصارف اإلسالمية الفلسطينية تتجه إلى استخدام 
أداة املرابحة لآلمر بالشراء كونها تتصف بسهولة تسييلها ووضوح التدفق النقدي 

والعائد شبة املضمون واالبتعاد ما أمكن عن املخاطرة.

(7) البنك االإ�صالمي الفل�صطيني، التقرير ال�صنوي 2014 م
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اإلسالمي  للبنك  التمويل  ألداة  وفقا  املباشرة  التمويالت  إيرادات   )4( جدول 
الفلسطيني لألعوام 2013 - 2014 )مليون دوالر(

إجمالي 
إيرادات 

البنك

متويل 
السلطة

االستثمار لدى 
مصارف إسالمية

استصناع املنتهية 
بالتملك

املرابحة لألمر 
بالشراء

23.7 0.81 1.3 0.02 0.44 18.2 2013

28.7 0.45 0.(9 0.12 0.35 22.3 2014

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

وبالنظر إلى اجلدول )5( لتوزيع حصص اإليرادات وفقاً الستخدام أدوات التمويل 
للبنك اإلسالمي الفلسطيني للعام 2013 - 2014، جند إيرادات البنك من التمويالت 
املباشرة قد بلغت 20.8 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 24 مليون دوالر يف 
العام 2014 وهي متثل ما نسبته %83 من إجمالي إيرادات البنك البالغة 28.7 مليون 
دوالر يف العام 2014، وقد بلغت حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق )توفير/
ما  مشكلة   2013 العام  يف  دوالر  مليون   2.47 املباشر  التمويل  إيرادات  من  ألجل( 
نسبته %11 من اجمالي ايرادات التمويل املباشرة، انخفضت إلى 2.40 وهي متثل 
بلغت  بينما   ،2014 العام  يف  املباشر  التمويل  إيرادات  إجمالي  من   10% نسبته  ما 
حصة البنك من إيرادات التمويل املباشر دون احتساب مساهمة/حصة البنك يف 
الوعاء االستثماري 18.3 مليون دوالر وهي متثل ما نسبته %88 من إجمالي إيرادات 
نسبته  ما  دوالر وشكلت  مليون   21.( إلى  ارتفعت   ،2013 العام  املباشر يف  التمويل 

%87.5 من إجمالي إيرادات التمويل املباشر.

جدول )5( توزيع حصص إيرادات التمويل للبنك اإلسالمي الفلسطيني لألعوام 
2013 - 2014 )مليون دوالر( 

إجمالي 
إيرادات 
البنك 
الكلية

حصة البنك 
قبل خصم 
املصاريف 
التشغيلية

حصة حسابات 
االستثمار املطلق/ 
اجمالي اإليرادات 

حصة 
حسابات 
االستثمار 

املطلق

إجمالي 
املصاريف 
التشغيلية

إجمالي 
اإليرادات 

من 
التمويالت 

23.7 18.3 11 % 2.47 5 20.8 2013

28.7 21.( 10 % 2.40 7.3 24 2014

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(
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الفلسطيني خالل  اإلسالمي  للبنك  املالي  املركز  بنود  ))( ألهم  للجدول  وبالنظر 
األعوام 2010 - 2014، جند أهم بنود املركز املالي للبنك يف حتسن مستمر، حيث 
ارتفعت صايف التمويالت املباشرة من 171 مليون دوالر يف العام 2010 إلى 352.9 
مليون دوالر يف العام 2014، وزادت ودائع العمالء من 298 مليون دوالر إلى 455.9 
مليون دوالر يف العام 2014، كما ارتفعت موجودات البنك من 357.3 مليون دوالر إلى 

595.2 مليون دوالر خالل تلك الفترة. 

جدول )6( تطور أهم بنود املركز املالي للبنك اإلسالمي الفلسطيني خالل الفترة 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 البند

352.9 2(8.8 209.4 187.3 171.0 صايف التمويالت املباشرة

455.9 401.5 352.5 328.7 298.0 ودائع العمالء واحلسابات 
املطلقة

595.2 502.2 423.1 392.( 357.3 املوجودات 

املصدر: اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني،2014

ويف سياق تقييم دور املصرفني اإلسالميني يف فلسطني، كان ال بد من إجراء مقارنه 
ألهم بنود املركز املالي للمصرفني، واجلدول رقم )7( يبني أوجه املقارنة ألهم بنود 

املركز املالي للمصرفني: 
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جدول )7( أوجه املقارنة ألهم بنود املركز املالي للمصارف اإلسالمية الفلسطينية 
لألعوام 2013 - 2014 )مليون دوالر(

البنك اإلسالمي الفلسطينيالبنك اإلسالمي العربيالبند

2013201420132014

1.9502.2595.2)85)4مجموع املوجودات

7.5)3.4)7.7)2.3)حقوق امللكية

351.5425.8401.5455.9إجمالي ودائع العمالء

719.923.728.7.)1إجمالي إيرادات البنك الكلية

11.814.214.819.3إجمالي النفقات قبل الضريبة

57.5.)3.54.1صايف الربح

8.8352.9)191.3247.12صايف التمويالت املباشرة

1315.520.824إيرادات التمويل املباشر

حصة احلسابات املطلقة من 
إيرادات التمويل

0.700.812.472.40

).18.321).12.314حصة البنك من إيرادات التمويالت

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني، 2014(

من خالل مراجعتنا للجدول )7( أعاله، ألهم بنود املركز املالي للمصارف اإلسالمية 
قد  الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  أن  جند   ،2014  -  2013 لألعوام  الفلسطينية 
منح متويالت مباشرة بقيمة 268.8 مليون دوالر و بنسبة %)) من إجمالي ودائع 
ما  وشكلت   2014 العام  دوالر يف  مليون   352.9 إلى  ارتفعت  البنك  لدى  العمالء 
نسبته %77 من إجمالي ودائع العمالء، بينما قدم البنك اإلسالمي العربي متويالت 
مباشرة بقيمة 191.3 مليون دوالر وبنسبة %48 من إجمالي ودائع العمالء يف العام 
2013 ارتفعت إلى 247.1 يف العام 2014 وشكلت ما نسبته %58 من إجمالي ودائع 
العمالء للبنك يف العام 2014، وأن الفارق بني املصرفني يف هذا اجلانب قد بلغ 13% 
و%19 لألعوام 2013 - 2014 على التوالي لصالح البنك اإلسالمي الفلسطيني يف 
التأثير على حجم االستثمار  استثمار أموال املودعني يف منح التمويالت وبالتالي 
املطلقة  أن هناك فارقاً يف حصة أصحاب احلسابات  أيضاً  البنك، وجند  وأرباح 
من إيرادات التمويل املباشر بني املصرفني، حيث جند أن حصة حسابات أصحاب 
احلسابات املطلقة من إجمالي اإليرادات الناجمة عن التمويالت املباشرة يف البنك 
حصة  بلغت  بينما   ،2014 العام  يف   10% نسبة  بلغت  قد  الفلسطيني  اإلسالمي 
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أصحاب احلسابات املطلقة من إيرادات التمويل املباشر يف البنك اإلسالمي العربي 
%5 يف العام 2014، وهذا داللة واضحة أن البنك اإلسالمي العربي يتقاضى حصة 
أكبر من اإليرادات الناجمة عن التمويالت املباشرة باملقارنة مع البنك اإلسالمي 

الفلسطيني على حساب املودعني. 
ومبراجعة اجلدول )8( أدناه، لتوزيع التمويالت االئتمانية حسب نوع أداة التمويل 
املستخدمة، جند أن هناك تقارباً يف نوع أداة التمويل األكثر استخدما لدي املصرفني 
وهي أداة املرابحة لآلمر بالشراء، وقد شكلت ما نسبته %90 من إجمالي التمويالت 
العام  يف   88.7% إلى  انخفضت   2013 العام  يف  العربي  اإلسالمي  للبنك  املباشرة 
2014، وشكلت ما نسبته %98 للبنك اإلسالمي الفلسطيني من إجمالي التمويالت 
املباشرة يف العام 2013 انخفضت إلى %95 يف العام 2014، تال ذلك أداة اإلجارة 
املنتهية بالتملك، وهذه داللة واضحة على أن املصارف اإلسالمية الفلسطينية ال 
على  القائمة  التمويل  أدوات  وخاصة  التمويل  أدوات  باقي  عادل  بشكل  تستخدم 
مفهوم امللكية، والتركيز فقط وبنسبة عالية على أداة املرابحة لآلمر بالشراء، وهذا 
الفلسطينية يف  اإلسالمية  املصارف  مساهمة  مستوى  تدني  مدى  يعكس  أو  يدل 

تنمية النشاط االقتصادي. 

جدول )8( توزيع التمويالت املباشرة حسب نوع أدوات التمويل لألعوام 2013 - 2014

املرابحة لآلمر حسب األداة
بالشراء

املشاركةاالستصناعاملضاربةاملنتهية بالتملك

2013201420132014201320142013201420132014

اإلسالمي 
العربي

172.4219.3814.97.97.(42.52.8--1.9

اإلسالمي 
الفلسطيني

2(3.(333.75.95.29----5.(0.44.00.(1.(

3.5).80.)55313.9207.913.22.9)43اإلجمالي 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني،2014(

اإلسالمي  للبنك  املالي  األداء  مؤشرات  أهم  أدناه،يستعرض   )9( التالي  واجلدول 
الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي لألعوام 2013 - 2014، ومن جدول مؤشر األداء 
جند أن هناك تقارباً بني املصرفني ألغلب املؤشرات وإن دل ذلك فإنه يدل على أن 
املصرفني ينتهجان سياسات واستراتيجيات متشابهة كون املصرفني يعمالن يف ظل 

بيئة اقتصادية واجتماعية واحدة مما يساعد على تقارب نتائج املؤشرات املالية. 
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جدول )9( أهم مؤشرات األداء املالي للبنوك اإلسالمية الفلسطينية خالل العام 2013 - 2014
اإلسالمي العربياإلسالمي الفلسطينيالبند

2013201420132014

% 4.9)3% 307% 522% 423التمويالت املباشرة /حقوق امللكية 

% 75.7% 75 % 5.)7% 79ودائع العمالء /املوجودات

% 44% 40.7% 59.2% 53التمويالت املباشرة /املوجودات

% 58% 54% 77.4% 7)التمويالت املباشرة /ودائع العمالء

% 77.7% 78% 87.783.5%إيرادات التمويل/إجمالي اإليرادات

% 0.7% 0.7% )1.2% 1.3نسبة العائد على األصول

% 1.)% ).5% 11.1% 10.3نسبة العائد على حقوق امللكية

املطلوبات وحقوق أصحاب احلسابات 
املطلقة / املوجودات

87 %8(.9 %8( %87.9 %

% 5% )% 10% 12حصة احلسابات املطلقة /إيرادات التمويل املباشر

% 95% 94% 90% 88حصة البنك / إيرادات التمويل املباشر

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني،2014(

دور املصارف اإلسالمية عامة يف متويل املشروعات ودعم التنمية االقتصادية: 
التنمية يف اإلسالم لها نظرة شاملة لكل من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية يف 
املجتمع على مستوى الفرد واجلماعة، وهي تشمل أيضاً حتقيق مقاصد الشريعة 
ذات  وهي  واملال،  والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  حفظ  اخلمسة  اإلسالمية 
سمات خاصة تتمثل يف أنها تنبع من عقيدة املسلم من إميانه أنه مستخلف لعمران 
األرض، وينبغي له أن يعمل على استثمار املوارد املسخرة بأفضل استثمار ممكن، 
والتنمية باملفهوم اإلسالمي تنمية عقائدية وشاملة، فهي عقائدية مبعنى أنها تلتزم 
للفرد  التنمية االقتصادية واالجتماعية، وشاملة  بكل ضوابط الشريعة يف حتقيق 
وإمنا هي  األخر  دون  على جيل  تقتصر  ال  وهي  كافة،  اإلنتاج  وعناصر  واملجتمع 
عملية متواصلة، وتقوم التنمية على أساس قيام املسلم بواجب اإلعمار الذي يستلزم 
استثمار وتنمية املوارد املادية على اختالفها، وتشمل التنمية باملفهوم اإلسالمي إلى 
التنمية  من  وهاماً  أساسياً  التي متثل جزءاً  البشرية  التنمية  املوارد،  تنمية  جانب 
اإلسالمية، فتقوم بتنمية الفرد املستخلف وتوفير مستوى الكفاية له وفقا للمقاصد 

الشرعية اخلمسة، وتعتمد التنمية اإلسالمية على بعدين هما(8):
البعد االجتماعي: ويتمثل يف التصور اإلسالمي للمسألة االجتماعية وهي املسألة 

(8) الرفيعي واآخرون،،امل�صارف االإ�صالمية ودورها يف عملية التنمية االقت�صادية، جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية، العدد 31، �صفحة 31، 2012 م
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واإلنفاق،  العمل  واملجتمع،  اإلنسان  الثالثة  األساسية  العناصر  تتحد عندها  التي 
احلالل واحلرام. والبعد االقتصادي: وهو التصور اإلسالمي للمشكلة االقتصادية 
التوزيع  واإلشباع،  احلاجة  واإلنتاج  )املوارد  الثالثة  العناصر  عندها  تتحد  التي 

والتوازن(.
إن التنمية االقتصادية حتتاج إلى تغيير يف بعض التنظيمات واملؤسسات االقتصادية 
السائدة وإيجاد مؤسسات وتنظيمات جديدة، ومن أهمها املؤسسات املالية واملصرفية 
تَُعد  نفسه  الوقت  والتي هي يف  املجتمع  الكامنة يف  املدخرات  تعبئة  القادرة على 
قنوات لتوجيه هذه املوارد نحو أوجه االستثمار املختلفة، فالنظام اإلسالمي يبحث 
املختلفة  االستثمار  سبل  نحو  املدخرات  توجيه  خالل  من  الفاعل  االستثمار  عن 
وإلغاء  الطوعي،  االستثمار  على  واحلث  الزكاة  وفرض  االكتناز  إلغاء  يف  واملتمثلة 
الفائدة على رأس املال والعمل بنظام املشاركة يف الربح، وتكييف منط االستثمار يف 
املجتمع مبا يؤدي إلى تناسب الهيكل السلعي للعرض مع الهيكل السلعي للطلب ملنع 

حدوث اختالل هيكلي يف االقتصاد(9). 
وهذا كله ينبثق من وظيفة املال يف اإلسالم ملا متثله هذه الوظيفة من التزام يف 
وضع املال يف خدمة املجتمع وإسعاد الفرد وتوسيع قاعدة املستفيدين من األموال، 
وحتقيق صالح كل األطراف من مودعني ومستثمرين، وأن املصارف اإلسالمية تعمل 
بحكم طبيعتها على تعبئة املوارد مبا يتيح حتقق عنصر التكوين الرأسمالي الذي هو 

أولى ضرورات التنمية(10).
إن املنهج التنموي والفعال للمجتمعات اإلسالمية البد وأن ينبع من املعتقدات والقيم 
اإلسالمية املستندة إلى القرآن الكرمي والسنة النبوية، ويكون للمصارف اإلسالمية 
الدور األساسي )وليس مجرد دور ثانوي أو هامشي( يف أحداث التنمية وحتقيقها 

من خالل متويل القطاعات االقتصادية املختلفة.
ويعد التمويل من أهم الوظائف الرئيسية ألي مشروع سواء كان صناعياً أو زراعياً 
أو جتارياً أو خدماتياً، فالتمويل هو الذي يساعد على إنشاء املشروعات وتوسيع 
مبا  املشروعات  يرفد  الذي  هو  املصارف  يف  ممثاًل  املالي  والقطاع  منها،  القائم 
حتتاجه من أموال، وهي التي تعمل على جتميع املدخرات املبعثرة لتقوم بضخها يف 
جسم االقتصاد احمللي بقطاعاته املختلفة لتعمل على تقوية هذا االقتصاد ومنوه 
وتطوره، وعلى هذا األساس فإن منو القطاعات االقتصادية يعتمد بشكل كبير على 
هاما يف  دوراً  تؤدي  إنها  املصرفية، حيث  املؤسسات  وأهمها  املالي  القطاع  كفاءة 
جتميع املدخرات واستثمارها يف مجاالت مختلفة تعود بالنفع الوفير على البلد يف 

(9) الرفيعي واآخرون،،امل�صارف االإ�صالمية ودورها يف عملية التنمية االقت�صادية، جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية، العدد 31، �صفحة 31، 2012 م

(10) نف�س امل�صدر ال�صابق، �صفحة 32، 2012م
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شكل زيادة اإلنتاجية والتشغيل وتقليل البطالة، ورفع مستوى البنية االقتصادية(11).
وجند يف االقتصاد اإلسالمي أن املصارف اإلسالمية تقع عليها مسئولية خاصة يف 
النهوض بواجب التنمية باعتبار أنها حتمل مسئولية املال وإدارته كونها ذات طبيعة 
بتعبئة املدخرات ومحاربة االكتناز وتوجيه املدخرات  مؤسسية إمنائية،حيث تقوم 
نحو االستثمار خلدمة املجتمع بصورة تتفق مع الشريعة اإلسالمية، فهي مؤسسة 
اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية، تسعى لوضع املال يف وظيفته األساسية يف 

املجتمع.
وتسعى املصارف اإلسالمية إلي حتقيق العديد من األهداف التي من أهمها(12):

1. إيجاد البديل اإلسالمي لكافة املعامالت املصرفية التي يحتاج إليها املسلم يف 
نشاطه اليومي التجاري، الصناعي، الزراعي وغير ذلك، ورفع احلرج عن املسلمني 

يف املعامالت املصرفية اليومية.
2. تنمية الوعي االدخاري بشتى السبل لدى مختلف فئات املجتمع ومكافحة االكتناز.
تلبي  التي  واألدوات  اآلليات  وخلق  املالئمة  الفرص  بإيجاد  االستثمار  تشجيع   .3

احتياجات املستثمرين.
والشركات  األفراد  من  األعمال  ألصحاب  الالزمة  األموال  رؤوس  توفير   .4

واملؤسسات. 
وللتعرف على دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف تنمية النشاط االقتصادي،ال 
بد من التطرق إلى حصة مشاركتها مجتمعة نسبة إلى القطاع املصريف الفلسطيني 
املوجودات.  وإجمالي  العمالء  ودائع  وحجم  املمنوحة  التمويالت  حجم  حيث  من 
وبالنظر إلى اجلدول )10( أدناه، جند أن إجمالي موجودات املصارف اإلسالمية 
الفلسطينية نسبة إلى إجمالي موجودات القطاع املصريف الفلسطيني خالل الفترة 
2010 - 2014 قد بلغت %7.3 يف العام 2010 ارتفعت إلى %9.7 يف العام 2014 ومبعدل 
منو بلغ %79.9 للمصارف اإلسالمية بينما بلغت نسبة النمو للقطاع املصريف 34.2% 
وإذا ما نظرنا إلى إجمالي ودائع العمالء يف املصارف اإلسالمية الفلسطينية جند 
أن نسبتها إلى إجمالي ودائع القطاع املصريف الفلسطيني بلغت %7.7 يف العام 2010 
ارتفعت إلى %9.8 يف العام 2014 وبنسبة منو بلغت %3.)) للمصارف اإلسالمية بينما 
الفترة  31.% خالل  القطاع املصريف  العمالء يف  النمو إلجمالي ودائع  كانت نسبة 
2010 - 2014، وهي نسبة منو جيدة باملقارنة مع باقي املصارف التجارية خاصة وان 
املصارف اإلسالمية حديثة النشأة يف فلسطني باملقارنة مع فروع البنوك الوافدة 

(11) مقداد وحل�س، جملة اجلامعة اال�صالمية، املجلد الثالث ع�صر، العدد االول، �صفحة 248 - 249، 2005 م

(12) علي،اأحمد حممد، دور البنوك االإ�صالمية يف جمال التنمية، الطبعة االوىل، �صل�صة حما�صرات للعلماء الفائزين بجائزة البنك، �صفحة 12، 1995م
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إلى فلسطني وانتشارها، وإذا ما نظرنا إلى إجمالي حجم التمويالت املمنوحة من 
القطاع  قبل  من  املمنوحة  التمويالت  إجمالي  إلى  نسبة  اإلسالمية  املصارف  قبل 
املصريف الفلسطيني جند أنها بلغت %).8 يف العام 2010 ارتفعت إلى %12.2 يف العام 
2014 وبنسبة منو بلغت %141 بينما كانت نسبة النمو يف مجال التسهيالت االئتمانية 

للقطاع املصريف %9) خالل الفترة 2010 - 2014.

املصريف  القطاع  إلى  نسبة  اإلسالمية  للبنوك  املالي  املركز  بنود  أهم   )10( جدول 
الفلسطيني 2010 - 2014 )مليون دوالر(

201220132014 20102011البند

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

البنوك 
اإلسالمية/
القطاع 
املصريف

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

البنوك 
اإلسالمية/

القطاع املصريف

إجمالي 
املوجودات 

(437.3 %(937.4 %7987.9%9708.( %11579.7 %

إجمالي 
الودائع

5307.7 %5(58.1 %(59%8.87539 %8819.8 %

إجمالي 
التمويالت 

2498.( %3209 %3819.1%4(010.2%(0012.2%

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات املالية من التقارير السنوي للمصرفني وسلطة النقد، 2014(

وللمزيد من التعرف على دور املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف تنمية النشاط 
اإلسالمية  املصارف  موجودات  بنود  أهم  تركزات  حتليل  من  بد  ال  االقتصادي، 
البنك  موجودات  تركزات  ألهم  أدناه،   )11( جدول  إلى  وبالنظر  الفلسطينية، 
خارج  البنك  توظيفات  إجمالي  أن  جند   2014  -  2013 لألعوام  العربي  اإلسالمي 
بلغت  حيث  البنك،  موجودات  إجمالي  من   22.9% نسبته  ما  شكلت  قد  فلسطني 
ودائع  إلى إجمالي  107.3 مليون دوالر، ونسبة  البنك اخلارجية  توظيفات  إجمالي 
العمالء البالغة ).351 مليون دوالر جند نسبة التوظيف اخلارجي إلى إجمالي ودائع 
العمالء بلغت %30.5 يف العام 2013 ارتفعت إلى %33 يف العام 2014، وقد ارتفعت 
%25 وقد  إلى   22.9% البنك من  إلى إجمالي موجودات  التوظيف اخلارجي  نسبة 
اإلسالمي  للبنك  املباشرة  التمويالت  إلى صايف  اخلارجي  التوظيف  نسبة  شكلت 
العربي %)5 يف العام 2014، وبتقديرنا أن هذه النسبة مرتفعة كون البنك اإلسالمي 
الفلسطيني  االقتصاد  تنشيط  واالجتماعية  الدينية  مسؤوليته  على  تقع  العربي 
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احمللي واستثمار أموال الفلسطينيني داخل فلسطني ال خارجها. 

جدول )11( أهم تركزات موجودات البنك اإلسالمي العربي وفقا للتوزيع اجلغرايف 
للعام 2013 - 2014 )مليون دوالر( 

خارج فلسطني داخل فلسطني  خارج فلسطني داخل فلسطني  تركزات املوجودات

2014 2014 2013 2013

247.1 ------ 191.3 التمويالت املباشرة 

130 128.( 100 121.9 أرصدة لدى بنوك وسلطة 
النقد

9.1 (.8 ---- استثمارات لدى بنوك 
إسالمية

0.47 (.( 0.48 (.( موجودات مالية بالقيمة 
العادلة

0.21 44.7 0.3 40.2 موجودات أخرى

140.( 427 107.5 3(0 املجموع

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي، 2014(

لألعوام الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  موجودات  أهم  تركزات  بخصوص   أما 
اخلارجي  التوظيف  نسبة  أن  جند  أدناه،   )12( اجلدول  ومبراجعة   ،2014  -  2013
إلى مجموع موجودات البنك بلغت %13 يف العام 2013، ونسبة إلى إجمالي ودائع 
العمالء بلغت %)1، ويف العام 2014 انخفض التوظيف اخلارجي نسبة إلى إجمالي 
املوجودات من %13 إلى %4.)، وأيضاً انخفض التوظيف اخلارجي نسبة إلى إجمالي 
الودائع من %)1 إلى %8.3، وشكل التوظيف اخلارجي نسبة إلى صايف التمويالت 
املباشرة %10 يف العام 2014، وبتقديرنا العام حول التوظيف اخلارجي للمصرفني 
فلسطني  داخل  التوظيفات  تلك  تستثمر  أن  للمصرفني  األجدى  كان من  أنه  جند 
أموال  واستثمار  الفلسطيني احمللي  االقتصاد  تنشيط  تقع على مسؤوليتهم  حيث 
إلى هذه  الفلسطيني أحوج  املجتمع  الفلسطينيني داخل فلسطني ال خارجها كون 

املبالغ لالستفادة منها. 



91

ادي 
قتص

ط اال
لنشا

مية ا
ي تن

ية ف
سطين

 الفل
المية

إلس
ف ا

صار
ر الم

دو
ونية

لمدي
ية وا

لملك
وم ا

مفه
على 

ئمة 
 القا

مويل
ت الت

 أدوا
خدام

 است
كزات

وتر

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

 جدول )12( أهم تركزات موجودات البنك اإلسالمي الفلسطيني لألعوام
2013 - 2014 )مليون دوالر(

خارج فلسطني داخل فلسطني خارج فلسطني  داخل 
فلسطني

البنود

2014 2013 2014 2013

0.4( 352.4 1.1 2(7.( التمويالت املباشرة بالصايف

33.( 1(8 (0.5 135 أرصدة لدى بنوك وسلطة النقد

35.1 31.( موجودات أخرى

4.1 5 موجودات بالكلفة املطفأة 

38.1 555.5 ((.( 434.4 املجموع

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

القطاع  مع  اإلسالمية  للمصارف  اخلارجي  التوظيف  نسبة  مقارنة  متت  ما  وإذا 
املصريف الفلسطيني يف العام 2014، جند أن القطاع املصريف الفلسطيني قد وظف 
بلغت  إجمالية  وبقيمة  فلسطني  خارج  املوجودات  إجمالي  من   32.2% نسبته  ما 
3823.5 مليون دوالر، وشكل التوظيف اخلارجي ما نسبته %).39 من إجمالي ودائع 
القطاع املصريف الفلسطيني، بينما سجل التوظيف اخلارجي للمصارف اإلسالمية 
املوجودات،  إجمالي  من   15.4% نسبته  ما   2014 العام  يف  مجتمعه  الفلسطينية 
%20 من إجمالي ودائع املصارف اإلسالمية  التوظيف اخلارجي ما نسبته  وشكل 

الفلسطينية مجتمعة. 
قبل  من  املمنوحة  التمويالت  تركزات  درجة  على  الضوء  نسلط  أن  أيضاً  وميكن 
املصارف اإلسالمية ملختلف القطاعات االقتصادية حتى يتضح لنا مدى مساهمة 

املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف النشاط االقتصادي. 
البنك  املمنوحة من قبل  املباشرة  التمويالت  لتوزيع  أدناه  ومبراجعة اجلدول )13( 
اإلسالمي الفلسطيني يف متويل القطاعات االقتصادية لألعوام 2013 - 2014، جند 
أن متويل العقارات ومتلك األراضي والشقق السكنية قد حقق أعلى قيمة متويل 
وبواقع )8 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 100 مليون دوالر يف العام 2014، 
تال ذلك متويل التجارة والسلع االستهالكية وبقيمة إجمالية 31.5 مليون دوالر يف 
العام 2013 ارتفعت إلى، 77.4 مليون دوالر ومن 38.3 مليون دوالر إلى 5.2) مليون 
دوالر على التوالي، وأدنى قطاع قد مت متويله هو القطاع الصناعي والزراعي بقيمة 
بلغت 4.7 مليون دوالر يف العام 2013 ارتفعت إلى 7.9 مليون دوالر يف العام 2014، 
يتوجب متويله  الذي  االقتصادية يف فلسطني  القطاعات  أهم  أنه من  بالرغم من 
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التوزيع يف متويل  لعدالة  جيداً  انطباعاً  تعطي  ال  املؤشرات  وهذه  عالية،  وبنسبة 
القطاعات االقتصادية املختلفة وأيضاً ال تفي مبستوى التوقعات التي يفترض أن 
تكون التركزات التمويلية موزعة بني القطاعات االقتصادية بعدالة وبشكل متوازن. 

للبنك   2014  -  2013 لألعوام  القطاعات  حسب  التمويالت  توزيع   )13( جدول 
اإلسالمي الفلسطيني )مليون دوالر( 

قطاع خاص و أخرى سلع استهالكية 
وخدمات

عقارات  جتارة اجلملة 
واملفرق

صناعة وزراعة

2014  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

1(.5 17.7 (5.2 38.3 100.8 8( 77.4 31.5 7.9 4.7

1(.4

0.043

خاص
17.7
أخرى 
0.015

18.4

4(.8

استهالكي
12.5

سيارات
25.8

84.8

1(

إنشاءات 
(9.3

أراضي 
1(.7

77

0.43

داخلي 
28

خارجي
3.3

(.81

1.15

زراعة
 3.9(
صناعة
0.75

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

القطاعات  حسب  املباشرة  التمويالت  لتوزيع   )14( أدناه  اجلدول  إلى  وبالنظر 
االقتصادية يف البنك اإلسالمي العربي لألعوام 2013 - 2014، جند أن حصة متويل 
التمويالت  إجمالي  من  قيمة  أعلى  على  حاز  قد  احلرفية  املهن  ومتويل  التجارة 
ذلك  تال  دوالر،  مليون   49.3 إلى  ارتفع   2013 العام  يف  دوالر  مليون   43.3 وبقيمة 
القطاع اخلاص والذي يشتمل على بند متويل شراء األصول كاألراضي والعقارات 
لغايات استثمارية وبقيمة 39 مليون دوالر، وأدنى حصة يف التمويالت حسب توزيع 
التمويالت للقطاعات االقتصادية كان لقطاع الصناعة والزراعة حيث سجل أدنى 
قيمة من إجمالي التمويالت املمنوحة بقيمة 10.1 مليون دوالر وشكلت ما نسبته 5% 
من إجمالي التمويالت املمنوحة، ارتفعت يف العام 2014 إلى 13.1 مليون دوالر، وإذا 
ما نظرنا إلى بند متويل السيارات لغايات االقتناء الشخصي يف قطاع متويل السلع 
االستهالكية والسيارات، جند إن متويل السيارات لالقتناء الشخصي قد سجل ما 
 2014 العام  29.5 مليون دوالر يف  إلى  ارتفع   2013 العام  18 مليون دوالر يف  قيمته 

باملقارنة مع متويل قطاع بأكمله كقطاع الصناعة والزراعة.
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جدول )14( توزيع التمويالت حسب القطاعات االقتصادية لألعوام 2013 - 2014 
للبنك اإلسالمي العربي )مليون دوالر( 

قطاع خاص 
وعقارات

سلع استهالكية 
وخدمات

أراضي لالستثمار 
ولالقتناء 

جتارة ومهن حرفية صناعة وزراعة

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

45 33.8 54.2 3(.7 37.( 25.1 49.3 43.3 13.1 10.1

21

24

عقارات 
17.8
سكن
1(

5.8

29.5

18.9

استهالكية
1.7

سيارات
18.8

خدمات
1(.2

21.8

15.7

لالستثمار 
21.5

لالقتناء 
3.5

45.(

3.7

جتارة 
داخلي
40.1
متويل 
مهن
3.2

0.4(

12.7

زراعة
0.(7

صناعة 
9.4(

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014(

وللمزيد من التوضيح حول تركز التمويالت املمنوحة من قبل املصرفني اإلسالميني 
لتوزيع  املقارنة  أوجه   )15( اجلدول  يوضح  االقتصادية،  القطاعات  مختلف  على 
التمويالت املباشرة حسب القطاع االقتصادي للعام 2014، حيث جند أن السلطة 
الوطنية الفلسطينية قد مولت بقيمة إجمالية من قبل املصرفني مببلغ 135.2 مليون 
دوالر من قبل البنوك اإلسالمية مجتمعه، تال ذلك متويل اإلسكان والعقارات ومتلك 
األراضي والشقق السكنية قد حقق أعلى قيمة متويل من قبل املصرفني وبإجمالي 
بإجمالي  الصناعية  واملهن  واحلرف  التجارة  متويل  ذلك  تال  دوالر،  مليون   218.9
إجمالية  بقيمة  السيارات  واقتناء  االستهالكية  السلع  ومتويل  دوالر،  مليون   12(.7
73.3 مليون دوالر، وأدنى قطاع قد مت متويله هو قطاع الصناعة والزراعة بقيمة 
إجمالية بلغت 21 مليون دوالر، بالرغم من انه من أهم القطاعات االقتصادية يف 
انطباعاً  تعطي  ال  املؤشرات  وهذه  عالية.  وبنسبة  متويله  يتوجب  الذي  فلسطني 
التوقعات  تفي مبستوى  ال  وأيضاً  االقتصادية  للقطاعات  التمويل  لتركزات  جيداً 
التي يفترض أن تكون التركزات التمويلية عادلة لكافة القطاعات حتى تدفع بعجلة 

التنمية االقتصادية.
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للمصارف  القطاع  حسب  املباشرة  التمويالت  لتوزيع  املقارنة  أوجه   )15( جدول 
اإلسالمية الفلسطينية للعام 2014 )مليون دوالر( 

صناعه 
وزراعه

جتارة 
جملة 
ومفرق 

عقارات 
وسكن 
وإنشاءات

سلع 
استهالكية 
وسيارات

خدمات 
واقتناء 
أصول 

لالستثمار

قطاع 
)السلطة(

547.9.)13.149.345.135.35اإلسالمي العربي

اإلسالمي 
الفلسطيني

7.977.484.93832.487.3

713073.388.9135.2.)2112اإلجمالي 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقارير السنوية للبنك اإلسالمي العربي والفلسطيني، 2014(

تركزات استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية واملديونية
يف املصارف اإلسالمية الفلسطينية:

ألجل حتقيق أهدافها االستثمارية تستخدم املصارف اإلسالمية الفلسطينية أدوات 
كاملشاركة  امللكية  مفهوم  على  قائم  هو  ما  منها  األدوات  وهذه  مختلفة،  متويلية 
املشروع  ملكية  يف  وعميله  اإلسالمي  املصرف  من  كل  يشترك  حيث  واملضاربة، 
املمول بغض النظر عما يقدمه كل طرف ماالً كان أو عماًل أو االثنني معاً، فيأخذ 
العميل نتيجة لهذه الشراكة صفة املالك للمشروع، ومنها ما هو قائم على مفهوم 
والتي  احلسن،  والقرض  والسلم  واالستصناع  واإلجارة  املرابحة  كبيوع  املديونية 
أن  إاّل  التمويل،  من  املستفيد  العميل  ذمة  ثابتة يف  مديونية  بها  التعامل  ينتج عن 
املالحظ من خالل التقارير السنوية الصادرة عن املصارف اإلسالمية الفلسطينية 
أن صيغ التمويل القائمة على مفهوم املديونية قد طغت على أغلب استخداماتها 
يف حني أن بعض الصيغ القائمة على مفهوم امللكية كاملضاربة واملشاركة استخدمت 
وعليه  املمنوحة،  املباشرة  التمويالت  إجمالي  مع  باملقارنة  منخفضة  وبقيم  حديثاً 
فإننا سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة ما درجة تركزات استخدام املصارف 
امللكية من  القائمة على مفهوم  التمويل اإلسالمية  الفلسطينية ألدوات  اإلسالمية 
جهة، واملديونية من جهة أخرى، وأهمية تلك األدوات يف تنمية النشاط االقتصادي، 
وبشكل أكثر دقة سنحاول معرفة مدى مساهمة الصيغ التمويلية التي تستخدمها 
املصارف اإلسالمية القائمة على مفهوم امللكية واملديونية يف النشاط االقتصادي؟ 
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وسيتم ذلك من خالل:
اإلسالمية  للصيغ  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  استخدام  درجة  بيان   : أواًل 

القائمة على مفهوم امللكية ودورها يف تنمية النشاط االقتصادي .
من صيغ التمويل القائمة على مفهوم امللكية املضاربة واملشاركة، وهي أدوات قائمة 

على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة ويف ملكية املشروع املمول: 

1. املضاربة :
األساس  وهي  اإلسالمي،  االقتصاد  التمويل يف  أهم صور  إحدى  املضاربة  تعتبر 
الذي تقوم عليه فكرة املصارف اإلسالمية يف قبولها للودائع وتشغيلها لها، سواء 
أكانت مضاربة مطلقة أم مضاربة ثالثية العالقة (13)، وتعني صيغة املضاربة دخول 
املصرف يف صفقٍة محددٍة مع متعامل أو عدة متعاملني بحيث يقدم املصرف املال 
الالزم للصفقة ويقدم املتعامل اجلهد، ويصبح الطرفان أو األطراف شركاء يف الغنم 
املتفق عليها، وإن  للنسب  الربح وفقا  الربح واخلسارة، بحيث يوزع  والغرم أي يف 
حتققت خسارة يتحملها املصرف بخسارة رأسماله ويتحمل املتعامل خسارة جهده، 
وهي باألساس تقوم على أساس الصدق واألمانة واإلخالص من جانب املضارب، 
وال يترتب على املضارب أية مديونية مالية نتيجة للخسارة ما لم يثبت التعدي أو 
التقصير، وللمضاربة منافع ودور فاعل يف التنمية االقتصادية عالوة على ما حتققه 
من فائدة للمضاربني مثل إنشاء مشروعات جديدة تنتج فرصاً جديدة للعمل مما 
يؤدي إلى املساعدة يف التغلب على البطالة وكذلك يف منع اكتناز األموال، وحتقق 
وإنشاء  االستثمار  وحجم  التشغيل  فرص  من  وتزيد  اإلنتاج،  عناصر  بني  التكامل 
مشاريع جديدة، وباحملصلة تدعم وتساهم يف التنمية االقتصادية، إال أن استخدام 
املصارف اإلسالمية الفلسطينية ألداة املضاربة ضئيلة باملقارنة مع أدوات التمويل 

القائمة على مفهوم املديونية. 
وبالنظر إلى اجلدول )16( جند أن استخدام البنك اإلسالمي العربي ألداة املضاربة 
التمويالت  سجلت  حيث  األخرى،  األدوات  مع  باملقارنة  متواضعاً  يزال  وال  كان 
املستخدمة بأداة املضاربة يف البنك اإلسالمي العربي ما قيمته 9.14 مليون دوالر 
يف العام 2010 مشكلة ما نسبته %11.4 من إجمالي التمويالت املباشرة املمنوحة من 
قبل البنك يف العام 2010، انخفضت إلى 7.6 مليون دوالر ومتثل ما نسبته %3 من 

إجمالي التمويالت املمنوحة يف العام 2014. 

(13) مقداد وحل�س، جملة اجلامعه اال�صالمية، املجلد الثالث ع�صر، العدد االول، �صفحة 243 - 244 ، 2005 م 
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جدول )16( استخدام أداة املضاربة للبنك اإلسالمي العربي خالل الفترة 2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

7.( 7.98 9.37 8.25 9.14 املضاربة

247.7 191 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

3 % 4.1 % 5.4 % (.2 % 11.4 % نسبة املضاربة / إجمالي 
التمويالت 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي،2014(

استخدم البنك اإلسالمي الفلسطيني أداة التمويل باملضاربة حديثاً ومع بداية العام 
أسلوب  باستخدام  دوالر  مليون   5.64 قيمته  ما  بتمويل  البنك  قام  حيث   ،2014
املضاربة، والذي يبدو أن املصارف االسالمية الفلسطينية ال متيل الى استخدام 
أداة املضاربة يف متويالتها ملا قد تواجهه بتقديراتهم للمعوقات والعقبات يف التطبيق 
واالبتعاد ما أمكن عن حتمل املخاطرة، ولتشجيع استخدام أداة املضاربة من قبل 
املصارف اإلسالمية الفلسطينية، ينبغي تقدمي حوافز من قبل السلطات الرقابية 
حلث املصارف اإلسالمية الفلسطينية على تعميق استخدام أداة املضاربة وذلك من 

خالل تقدمي حزمة من اإلعفاءات واملزايا. 

2. املشاركة: 
وتقوم  امللكية،  مفهوم  على  القائمة  اإلسالمية  التمويل  صيغ  أو  أدوات  من  وهي 
املشاركة على أساس اشتراك طرفني أو أكثر يف متويل مشروع ما )املصرف وصاحب 
املشروع  عائد  يقتسما  أن  على  املال،  رأس  يف  ثابت  جزء  منهما  ولكل  املشروع( 
بحسب رأس مال كل منهما بعد خصم حصة القائم باإلدارة على نحو ما يتفقان 
عليه، أما اخلسارة فيتم تقسيمها حسب رأس املال، ومتثل عقود املشاركة احتاد 
امللكية واإلدارة(14)، ومن أهم مزايا املشاركة كأسلوب متويل أن التمويل باملشاركة ال 
يضيف شيئاً إلى تكلفة املشروع، ومن ثم فال زيادة يف أسعار منتجات املشروع،وتوفر 
الناجت  يف  سيشترك  اجلميع  ألن  املشروع،  إلجناح  الشركاء  لكل  احلافز  املشاركة 

وينتظره، كما إن املخاطرة يتحملها جميع الشركاء بنسب عادلة.
أية  الفلسطينية  اإلسالمية  البنوك  عن  الصادرة  السنوية  التقارير  يف  تظهر  ولم 
قيود الستخدام أداة املشاركة يف متويالتها للسنوات التي سبقت العام 2014، حيث 

(14) الرفيعي واآخرون، جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية، العدد 31، �صفحة 23، 2012م 
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 2014 العام  يف  املشاركة  أداة  باستخدام  حديثاً  الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  قام 
املباشرة  التمويالت  إجمالي  %0.4 من  ما نسبته  مليون دوالر وشكلت   1.(7 بقيمة 
للبنك، وباملثل قام البنك اإلسالمي العربي باستخدام أداة املشاركة يف العام 2014 
قيمة 1.95 مليون دوالر وبنسبة %0.7 من إجمالي متويالت البنك املباشرة، ورمبا 
يعود سبب امتناع املصارف اإلسالمية الفلسطينية عن استخدام أداة املشاركة يف 
أو  التطبيق  يف  وعقبات  معوقات  من  تواجهه  قد  ملا  تقديراتهم  حسب  متويالتها 
لتقديرات املصرف يف ارتفاع نسبة املخاطرة لصيغة املشاركة، أو من منظور آخر 
جهة  ومن  جهة،  من  التملك  وليس  التمويل  هي  أساساً  املصرف  وظيفة  أن  وهو 
تقوم على مفهوم  الفلسطينية  التي تستخدمها املصارف  األدوات  إن أغلب  أخرى 
تسييلها  بسرعة  تتصف  املرابحة  كون  بالشراء،  لآلمر  املرابحة  وأهمها  املديونية 
اإلسالمية  املصارف  تقوم  ولكي  املضمون،  شبة  والعائد  النقدي  التدفق  ووضوح 
الفلسطينية بالدور الفاعل جتاه التنمية االقتصادية، يتوجب عليها أن تخفض من 
نسبة استخداماتها ألدوات التمويل القائمة على املديونية يف متويالتها وتتجه بجزء 
من متويالتها نحو استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية وهي املشاركة 
واملضاربة، حتى تفي بالدور املتوقع منها يف تنمية النشاط االقتصادي مما يساهم 
يف حل مشكلة البطالة، وهذا يتوافق مع املسؤولية الدينية والوطنية واالجتماعية 
واستخدام  تطبيق  يف  تنوع  أن  وعليها  الفلسطينية،  اإلسالمية  باملصارف  املنوطة 
عقود املشاركة املختلفة ومنها املشاركة املتناقصة )املنتهية بالتملك(، واملشاركة يف 

التشغيل )متويل رأس املال(، واملشاركة على أساس الصفقة الواحدة.
وألداة املشاركة مزايا عديدة يف تنمية النشاط االقتصادي منها زيادة فرص التشغيل 
وحشد املدخرات االقتصادية وتوزيع مخاطر املشروع بني مجموعه من املستثمرين 
الذين ميثلهم املصرف واألطراف األخرى املشاركة يف املشروع، وعدالة توزيع العائد، 
وتأسيس املشروعات اإلنتاجية التي تساعد يف منو وتطوير االقتصاد الوطني مما 
توزيع  وسوء  االقتصادي  والركود  كالتضخم  االقتصادية  املشكالت  معاجلة  يعني 

الثروة.

اإلسالمية  للصيغ  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  استخدام  درجة  بيان   : ثانيا 
القائمة على مفهوم املديونية ودورها يف تنمية النشاط االقتصادي. 

لَم  من الصيغ القائمة على مفهوم املديونية بيوع املرابحة واإلجارة واالستصناع والسَّ
والقرض احلسن، والتي ينتج عن التعامل بها مديونية ثابتة يف ذمة العميل املستفيد 

من التمويل ومنها:
1. املرابحة: وهي بيع السلعة أو اخلدمة بثمنها األصلي مع إضافة )نسبة أو مبلغ( 
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املصرف  املرابحة متلك  عقد  لصحة  ويشترط  األمانة،  بيوع  أنواع  من  وهي  ربح، 
اإلسالمي للسلعة بطريقة امللكية املتعارف عليها يف املجتمع املتعامل فيه، حيث من 
املمكن أن تختلف صورة نقل امللكية من الفرد العادي الذي يحتاج إلى سلعة معينة 
التاجر  بينما  أمام عينيه،  السلعة  أن يرى  يريد  يبرم الصفقات، فاألول  تاجر  عن 
قد يكتفي بوصول مستندات الشحن يف حالة االستيراد، ويف جميع األحوال فإن 
املصرف ملزم بالشروط املتفق عليها، وهو يضمن السلعة يف حالة التلف والعيب 
بيع  ويتخذ  لها(15)،  يحدث  أن  ميكن  مما  ذلك  وغير  والسرقة،  واحلريق  والغرق 

املرابحة أحد الشكلني التاليني:
بيعها  يف  ويرغب  السلعة  لديه  أحدهما  طرفني  بني  وتكون  البسيطة:  املرابحة  أ. 
لآلخر بثمن آجل أكثر من الثمن العاجل، مثل البيوع التي يقوم بها التجار يف العادة 
إياها  يأتي من يرغب بشرائها فيبيعونه  بها حتى  السلع ويحتفظون  فهم يشترون 

بربح.
ف املرابحة لآلمر بالشراء أو املرابحة املصرفية  ب. املرابحة لآلمر بالشراء: وتعرَّ
املتعاقد معه على أساس شراء األول ما يطلبه  بتنفيذ طلب  بأنها: قيام املصرف 
الثاني بالنقد الذي يدفعه املصرف كليا أو جزئيا وذلك مقابل التزام الطالب بشراء 
ما أمر به وحسب الربح املتفق عليه عند االبتداء()1)، ومعنى ذلك أن يتقدم العميل 
إلى املصرف طالبا منه شراء سلعة ليست يف حوزة املصرف، ويعده بأنه إذا قام 
زائدة  تكلفة  من  عليه  تقوم  منه مبا  بشرائها  العميل  السلعة فسيقوم  بشراء هذه 
يتفقان عليها، أي أن الفرق بني املرابحة لآلمر بالشراء واملرابحة األصلية هو عدم 
امتالك البائع )املصرف( للسلعة عند تقدم املشتري لشرائها، وهي من أهم األدوات 

األكثر استخداماً من قبل املصارف اإلسالمية الفلسطينية.
إن املرابحة كما جتريها املصارف اإلسالمية الفلسطينية حتت مسمى املرابحة لآلمر 
بالشراء هي صيغة جتارية استهالكية ال ميكن لها أن تسهم يف دفع عجلة التنمية 
لالقتصاد بالقدر املأمول إذا بقيت تطبق يف املصارف االسالمية الفلسطينية من 
خالل التركيز على استخدامها دون األدوات اإلسالمية األخرى وهذا ما أفرزته هذه 
الدراسة من حتليل للتقارير السنوية الصادرة عن املصرفني، حيث إن أداة املرابحة 
لآلمر بالشراء ال يفي استخدمها لوحدها يف التنمية االقتصادية لألسباب اآلتية: 

األجل،  طويلة  اإلنتاجية  للمشاريع  الثابت  املال  رأس  متويل  من  متكنها  عدم   .1
فاملرابحة التي تقدمها املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف مجملها مرابحة جتارية 

استهالكية ملا افرزه التطبيق العملي الستخدامات صيغة املرابحة. 

(15) مقداد وحل�س، جملة اجلامعه اال�صالمية، املجلد الثالث ع�صر، العدد االأول، �صفحة 245، 2005 م 

()1) فيا�س، عطية ، التطبيقات امل�صرفية لبيع املرابحة يف �صوء الفقه االإ�صالمي، دار الن�صر للجامعات،م�صر، الطبعة االوىل، �صفحة 5) ، 1999 م 
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2. عدم مالئمة املرابحة لتمويل رأس املال العامل من ناحيتني، أوالهما أن صيغة 
املرابحة ال تعطي املنشأة احلرية الكافية يف اإلنتاج والتسويق إذ تكون املنشأة مقيدة 
بزمن محدد لتسديد األقساط مستحقة الدفع للبنك، ومن ناحية ثانية فإن هذه 
الصيغة ال ميكن تطبيقها إاّل يف توفير السلع العينية فقط، بينما معظم رأس املال 

العامل يوجه ملقابلة نفقات نقدية.
للمصرف،  يدفعه  الذي  الهامش  بسبب  العميل  يتحملها  التي  التكاليف  ارتفاع   .3
وهذا راجع يف األساس إلى التكاليف التي يتحملها املصرف والتي يضيفها إلى ثمن 

السلع عندما يقوم بحساب هامش الربح.
إاّل أن ما سبق ذكره ال ينفي أن يكون لصيغة املرابحة دور تنموي، ولكن لن يكون 
فاعاًل يف التنمية االقتصادية إذا مت التركيز على استخدامها بنسبة متويل مرتفعه 
اإلسالمية  املصارف  تقوم  أن  من  بد  وال  األخرى،  التمويل  أدوات  مع  باملقارنة 
الفلسطينية بتعميق استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية حتى تتمكن 
من أن تؤدي دوراً فاعاًل يف تنمية االقتصاد، وبالنظر إلى اجلدال )17( يتضح نسبة 
استخدام أداة املرابحة لآلمر يف الشراء من قبل البنك اإلسالمي العربي باملقارنة 
إجمالي  %85 من  قيمة متويل  أعلى  التمويالت، حيث سجل متوسط  إجمالي  مع 
داللة  وهذه   ،2014  -  2010 الفترة  خالل  للعمالء  املمنوحة  املباشرة  التمويالت 
واضحة على أن املصرف يعتمد يف األساس على استخدام أداة املرابحة لآلمر يف 

الشراء يف منح التمويالت. 

خالل العربي  اإلسالمي  البنك  قبل  من  املرابحة  أداة  استخدام   )17(  جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

219.3 172.4 153.7 11(.( (2.0 املرابحة لآلمر بالشراء

247.7 191 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

88 % 90 % 89 % 87 % 77 % نسبة املرابحة /إجمالي التمويل 

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014(

وبالنظر إلى اجلدول )18( يتضح نسبة استخدام أداة املرابحة لآلمر بالشراء من 
املباشرة،حيث  التمويالت  إجمالي  مع  باملقارنة  الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  قبل 
سجل متوسط أعلى قيمة متويل %5.)9 من إجمالي التمويالت املباشرة املمنوحة 
للعمالء خالل الفترة 2010 - 2014، وهذه داللة واضحة على إن البنك يعتمد يف 
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األساس على استخدام أداة املرابحة لآلمر يف الشراء يف منحه للتمويالت املباشرة.

الفلسطيني خالل  اإلسالمي  البنك  قبل  من  املرابحة  أداة  استخدام   )18( جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل
333.7 2(3.( 204.( 183.7 1(8.2 املرابحة لآلمر بالشراء

352.2 2(8.8 210.75 189.72 172.89 إجمالي التمويالت املباشرة

%94.5 %97 %97 %9( %97 نسبة املرابحة /إجمالي التمويل

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2014(

واآلخر مؤجل  الثمن،  وهو  أولهما حاضر  مبادلة عوضني،  ويقوم على  لم:  السَّ  .2
باحلصول على  إليه(  )املسلَم  البائع  يقوم  أن  لم هو  فالسَّ فيه،  املسلَم  الشيء  وهو 
بقا من املشتري )املسِلم( ثم يقوم بتسليمه البضاعة  ثمن البضاعة )املسلَم فيه( مسَّ
البيع احلاضر للثمن اآلجل، ولم تظهر القوائم  يف وقت الحق، ويطلق عليه أيضاً 
املالية خالل فترة الدراسة أية قيود تشير إلى استخدام أداة السلم من قبل البنوك 
بالرغم من  الفلسطينية احملتلة  الضفة  مناطق  العاملة يف  الفلسطينية  اإلسالمية 
الدور التنموي الذي تؤديه يف متويل رأس املال العامل ويف متويل احلرفيني وصغار 

املنتجني(17). 
3. اإلستصناع: وهو عقد بيع بني طرفني، يسمى األول صانعا والذي يقوم بصناعة 
شيء معني ومبواد من عنده ليبيعه إلى الطرف الثاني والذي يسمى مستصنعا بناء 
على طلب منه مقابل ثمن معلوم، ميكن أن يدفع الثمن حاال أو مؤجال وقد يسدد 
على أقساط(18)، ولالستصناع أهمية يف االقتصاد ألنه يستخدم يف كافة املجاالت 
أداة االستصناع أن يقوم  للبنك اإلسالمي من خالل استخدام  الصناعية، فيمكن 
بدور هام يف دعم جهود التنمية الصناعية الفلسطينية وزيادة القدرات اإلنتاجية. 

البنك  قبل  من  االستصناع  استخدام  مدى  يتضح   )19( اجلدول  إلى  وبالنظر 
اإلسالمي الفلسطيني باملقارنة مع إجمالي التمويالت، حيث سجل استخدام أداة 
 االستصناع نسباً متدنية من إجمالي التمويالت املمنوحة من قبل البنك خالل الفترة

.2014 - 2010

(17) عمر،حممد عبد احلليم، االطار ال�صرعي واالقت�صادي واملحا�صبي لبيع ال�صلم يف �صوء التطبق املعا�صر، �صفحة 5)، الطبعه الثالثة، 2004 م 

(18) عربيات،وائل، امل�صارف اال�صالمية واملوؤ�ص�صات االقت�صادية، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، الطبعه االوىل، �صفحة 185 - 187، )200 م.
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جدول )19( استخدام أداة االستصناع من قبل البنك اإلسالمي الفلسطيني خالل 
2010 - 2014 )مليون دوالر( 

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

4.0 0.40 0.48 1.1( 0.99 االستصناع

352.9 2(9.98 210.75 189.72 172.89 إجمالي التمويالت املباشرة

%1.1 %0.1 %0.2 %0.( %0.5 نسبة االستصناع / إجمالي 
التمويالت

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني 2013(

البنك  قبل  أداة االستصناع من  استخدام  يتضح مدى   )20( إلى اجلدول  وبالنظر 
أداة  استخدام  سجل  حيث  التمويالت  إجمالي  مع  باملقارنة  العربي  اإلسالمي 
االستصناع نسباً متدنية من إجمالي التمويالت املمنوحة من قبل املصرف خالل 

الفترة 2010 - 2014.

خالل العربي  اإلسالمي  البنك  قبل  من  االستصناع  أداة  استخدام   )20(  جدول 
2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

2.81 2.5( 3.18 4.15 4.79 االستصناع

247.7 191 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

%1.1 %1.3 %1.8 %3 %( نسبة االستصناع / إجمالي 
التمويالت

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي 2014(

تنمية  يؤديه عقد االستصناع يف  أن  الذي ميكن  التنموي  للدور  يلي عرض  وفيما 
النشاط االقتصادي:

أ. متويل رأس املال الثابت للمنشآت: ميكن للمصرف اإلسالمي أن يقوم عن طريق 
يف  إلحاللها  أو  املصانع  لقيام  الالزمة  الثابتة  األصول  بتوفير  االستصناع  عقد 
توفير هذه  اإلنتاج، ويف سبيل  توسيع خطوط  أو ألجل  القائمة،  القدمية  املصانع 
األصول فإن أمام املصرف اإلسالمي خيارين، فإما أن يكون صانعا لهذه األصول أو 
ا أن يقوم بتوفير هذه األصول عن طريق  شريكا لبعض املؤسسات التي تنتجها، وإمَّ
صيغة االستصناع املوازي، ويف كلتا احلالتني فإن هذا يكون مقابل ثمن يسدد له من 
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طرف املستفيد من هذه األصول(19). 
 ب. متويل رأس املال العامل: إذا كان العميل احملتاج إلى التمويل هو اجلهة التي 
تقوم بالتصنيع، فيمكن للمصرف اإلسالمي أن يدخل يف عقد االستصناع كمستصنع 
يشتري مبوجبه سلعة محددة املواصفات من هذه اجلهة ويتسلمها آجال، ويدفع يف 
هذه احلالة الثمن على أقساط تتناسب واحتياجات الصرف اجلاري لدورة اإلنتاج، 
يوفر  العمال، مما  تاريخ دفع أجور  الذي يدفعه املصرف مع  القسط  يتوافق  كأن 

السيولة الالزمة ملقابلة املتطلبات النقدية. 
هو  التمويل  إلى  احملتاج  العميل  كان  إذا  التمويل:  ملوارد  األمثل  التخصيص  ج. 
الصانع، فإن األموال التي سيحصل عليها من املصرف، ستوجه إلنتاج السلعة املتفق 
عليها ومبواصفاتها احملددة كونه عند األجل احملدد سيسلمها إلى املصرف، وحتى 
إن لم يكن هذا العميل هو الصانع الفعلي للسلعة، إاّل أن أموال البنك يف األخير 
ستوجه إلنتاج هذه السلعة لتسلم إليه، أما يف حالة حصول هذا العميل على قرض 
جتاري فليس هنالك ما يجبره على استخدام هذا القرض يف اإلنتاج، فكل ما يهمه 

ويهم املصرف التجاري هو أن يسدد أصل هذا القرض والفوائد املترتبة عليه.
باإلنتاج  اليوم  يعرف  ملا  مشابه  االستصناع  عقد  املنتجات:  تكاليف  تخفيض  د. 
حسب الطلب، كون الصانع لن يقوم باإلنتاج إال بعد حصوله على طلب املستصِنع، 
وهو األمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكاليف املنتجات، حيث إن الصانع لن يتحمل 
تكاليف تخزين وتسويق املنتجات والتأمني عليها، بل سيسلمها مباشرة للمستصِنع 
يف األجل احملدد، ومن املعلوم أن هذه التكاليف يف حال لم يتحملها الصانع، فإنها 
ستخصم من ثمن املنتج، أي أن التكلفة التي سيتحملها املستهلك النهائي لهذا املنتج 

يف األخير ستكون أقل يف هذه احلالة بفضل عقد االستصناع(20) .
حرفيه  مهارات  استخدام  االستصناع  عقد  يتطلب  ما  عادة  البطالة:  محاربة  و. 
معينة، بل ويتطلب يف كثير من األحيان استخدام أكثر من مهارة يف نفس الوقت، 

مما يزيد من معدالت التشغيل وخفض البطالة يف املجتمع.
يرتبط  كونه  التنمية  يف  هام  دور  االستصناع  لعقد  أن  لنا  يتضح  سبق  ومما 
قاعدة  توسيع  على  يعمل  الذي  األمر  القطاعات،  جميع  فاعلة متس  مبشروعات 
الصناعة، إال أن البيانات املالية الصادرة عن املصارف اإلسالمية الفلسطينية حول 
األخرى جاءت  التمويل  أدوات  مع  باملقارنة  االستصناع  ألداة  استخدامهم  مستوى 
إال  املمنوحة  التمويالت  حجم  وارتفاع  الودائع  حجم  ارتفاع  من  فبالرغم  متدنية، 

(19) عربيات، وائل، امل�صارف االإ�صالمية واملوؤ�ص�صات االقت�صادية،الطبعه االأوىل، �صفحة 185 - 188، )200م 

(20) عربيات، وائل، امل�صارف االإ�صالمية واملوؤ�ص�صات االقت�صادية، الطبعه االوىل، �صفحة 185 - 188، )200م. 
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أن استخدامهم ألداة االستصناع يف تراجع مستمر، وهذه داللة واضحة على تدني 
مستوى مساهمة املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية. 

واألولى  منفعة،  على  وإجارة  عمل  على  إجارة  نوعني،  على  اإلجارة  اإلجارة:   .4
تنصرف إلى استخدام شخص للقيام بعمل معلوم، وأما الثانية فهي التي تنصرف 
ملنفعة األصول واألمالك، وعموماً فإنه ميكن للبنوك اإلسالمية أن تستخدم صيغة 

اإلجارة وفق صورتني:
 أ. اإلجارة التشغيلية: وهي أن يقوم املصرف اإلسالمي بتمليك عميله املستأجر 
منفعة أصل معني ملدة معينة مقابل أجر معني على أن يتم إعادة األصل إلى املصرف 
يف نهاية مدة اإليجار، ويف هذه احلالة يتحمل املستأجر املصاريف التشغيلية، بينما 

يتحمل املصرف املصاريف الرأسمالية لهذا األصل املؤجر(21).
اإلجارة  عن  تختلف  بالتمليك  املنتهية  واإلجارة  بالتمليك:  املنتهية  اإلجارة  ب. 
التشغيلية من حيث إن ملكية األصول املؤجرة تؤول يف نهاية العقد إلى املستأجر 
بعد سداده لكامل أقساط اإلجارة، وذلك طبقا ملا يصدر من املصرف اإلسالمي من 
وعد بالبيع، بسعر يحدد يف الوعد أو بسعر السوق أو بسعر منخفض أو من دون 
مقابل، ويكون الوعد بالبيع أو الهبة معلقاً على شرط سداد جميع األقساط، ويكون 
هذا الوعد يف عقد منفصل عن عقد اإلجارة، وتسري بطبيعة احلال جميع أحكام 
اإلجارة التشغيلية على هذا النوع قبل انتقال ملكية األصل إلى العميل املستأجر(22).
الفلسطيني،  االقتصادي  والنشاط  التنمية  دفع عجلة  هام يف  دور  اإلجارة  ولعقد 

وذلك من خالل:
أ. تخفيض تكاليف االستثمار وزيادة معدل العائد: من املعروف أنه كلما انخفضت 
تكاليف املشروعات وزادت أرباحها اتسعت دائرة االستثمار، وينعكس ذلك االنخفاض 
القدرة  زيادة  على  يعمل  املنتجة، مما  واخلدمات  السلع  أسعار  على  التكاليف  يف 
الشرائية للمستهلكني، ويرافق ذلك زيادة الطلب الفعال مما يؤدي من جديد إلى 
زيادة اإلنتاج واالستثمار، وميكن للمصارف اإلسالمية أن توفر للمنشآت عن طريق 
نَها يف  عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك مختلف األصول الثابتة كاآلالت واملعدات، ومُيَكِّ
املقابل من تخفيض جزء كبير من تكاليف اإلنشاء، كون املنشأة ليست مضطرة إلى 
تسديد أي قدر من قيمة هذه األصول مسبقا، وميكن أيضاً تخفيض جزء كبير من 
تكاليف التجديد خاصة إذا كان معدل اإلحالل التكنولوجي مرتفعا يف هذا النوع من 

(21) الوادي و�صمحان،امل�صارف االإ�صالمية، االأ�ص�س النظرية والتطبيقات العملية، دار امل�صرية للن�صر، الطبعه االوىل،�صفحة 259، 2007م.

(22) فرفور،ح�صام الدين،بحث مقدم اىل املوؤمتر الثاين للم�صارف واملوؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية، �صفحة 12، 2009 م. 
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األصول(23)، وهذا يف حال ما إذا كانت املنشأة يف حاجة دائمة إلى هذه التجهيزات، 
لها عن  يوفرها  أن  للمصرف اإلسالمي  لها مؤقتا، فيمكن  احتياجها  كان  إذا  أما 
طريق عقد اإلجارة التشغيلية، فال تضطر بذلك إلى حتمل النفقات املرتفعة لتملك 
هذه األصول، ومن جهة أخرى فإن مصاريف التأمني على األصول وصيانتها حسب 
عقد اإلجارة الذي تستخدمه املصارف اإلسالمية تقع على عاتق البنك اإلسالمي 
باعتباره املالك لهذه األصول(24)، مما يعني تكلفة أقل يتحملها املستأجر، على خالف 

املصارف التقليدية التي جتعل كل هذه املصاريف على عاتق املستأجر.
بالتمليك  املنتهية  اإلجارة  تقدم  العامل:  املال  رأس  املالي على  العبء  تخفيف  ب. 
متوياًل كاماًل لقيمة األصول الثابتة من آالت ومعدات وتوفر يف نفس الوقت السيولة 
النقدية للعميل املستأجر كونه لن يسدد قيمة األصل دفعة واحدة، مما يخفف من 

العبء املالي على رأس املال العامل لديه.
ج. تخطي حاجز الضمانات: متيزت صيغة اإلجارة بتخطي حاجز الضمانات الذي 
ميثل يف كثير من األحيان عقبة يف حصول املؤسسات على املعدات احلديثة التي 
ليس لها القدرة على شرائها بأموالها اخلاصة، مما يتيح للبنوك اإلسالمية متويل 

هذا القطاع الهائل والفاعل يف التنمية االقتصادية.
ن  مُيَكِّ عيني  بأنه متويل  اإلجارة  التمويل عن طريق  يتميز  التضخم:  من  د. احلد 
املستأجرين من االنتفاع باملعدات الالزمة ملزاولة أنشطتهم، بدالً من تقدمي التمويل 
النقدي لشراء هذه األصول، مما يحد من حجم الكتلة النقدية املتداولة يف االقتصاد 

ويحد بالتالي من نسبة التضخم.
هـ. توظيف الطاقات العاطلة: ميكن للمصارف اإلسالمية أن تساهم يف التخفيف 
من البطالة عن طريق عقود اإلجارة، حيث ميكن للعميل املستفيد بعد أن يسدد 
جميع أقساطه أن يصبح منتجاً للدخل ومالكاً بعد أن كان عاطاًل عن العمل، وهو 

األمر الذي سيخفض من حجم البطالة بني شرائح واسعة من املجتمع.
توفير  اإلسالمية  للمصارف  ميكن  اإلجارة  خالل  من  الزراعي:  القطاع  تنمية  و. 
اآلالت واملعدات الزراعية للمزارعني الذين ال يقدرون على اقتنائها، مما يجعل منهم 

منتجني ويسهمون يف التنمية.
بالتمليك،  واملنتهية  التشغيلية  بنوعيها  اإلجارة  عقد  أن  القول  ميكننا  فإنه  وعليه 
ميكن أن يكون أسلوباً فاعاًل يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، خاصة وأن عقد 
اإلجارة املنتهية بالتمليك أصبح ميثل بدياًل شرعياً ألسلوب التأجير التمويلي ويعد 
أسلوب متويل حديث نسبياً يف األنظمة االقتصادية، واجلداول اآلتية )21( )22( 

(23) اخل�صريي، حم�صن احمد، البنوك االإ�صالمية،دار ايرتاك للطباعه،الطبعة االوىل، �صفحة 142، 1999 م. 

(24) ابو �صليمان،عبد الوهاب اإبراهيم، عقد االإجارة م�صدر من م�صادر التمويل االإ�صالمية،الطبعه الثانية، �صفحه 78 - 84 ، 2000 م.
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 تبني ما درجة استخدام املصارف اإلسالمية الفلسطينية ألداة اإلجارة خالل الفترة
:2014 - 2010

 جدول )21( استخدام أداة اإلجارة املنتهية بالتملك للبنك اإلسالمي العربي خالل 
الفترة 2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

14.99 8.0( 5.2( 3.9( 3.90 اإلجارة املنتهية بالتملك

247.7 192 171.5 132.9 79.83 إجمالي التمويالت املباشرة

( % 4 % 3 % 2 % 4 % نسبة اإلجارة / إجمالي 
التمويالت

 املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات املالية من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي العربي،2014(

 جدول )22( استخدام أداة اإلجارة املنتهية بالتملك للبنك اإلسالمي الفلسطيني 
خالل الفترة 2010 - 2014 )مليون دوالر(

2014 2013 2012 2011 2010 أداة التمويل

5.2 5.98 5.(7 4.8( 3.70 اإلجارة املنتهية بالتملك

352.9 2(9.98 210.75 189.72 172.89 إجمالي التمويالت املباشرة

1.4 % 2 % 2 % 2 % 2 % نسبة اإلجارة / إجمالي التمويالت

املصدر: )اجلدول من إعداد الباحث والبيانات املالية من التقرير السنوي للبنك اإلسالمي الفلسطيني،2014(

إال  االقتصادي،  النشاط  تنمية  يف  مهماً  دوراً  اإلجارة  ألداة  أن  يتضح  سبق  مما 
مستوى  حول  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  عن  الصادرة  املالية  البيانات  أن 
متدنية،  جاءت  األخرى  التمويل  أدوات  مع  باملقارنة  اإلجارة  ألداة  استخدامهم 
فبالرغم من ارتفاع حجم الودائع وارتفاع حجم التمويالت إال أن استخدامهم ألداة 

اإلجارة منخفض، وأيضاً لم تسجل أية استخدامات ألداة اإلجارة التشغيلية.
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اخلامتة
بعد أن مت التطرق إلى مختلف محاور الدراسة وإلى الصيغ التمويل القائمة على مفهوم 
من  مجموعة  إلى  التوصل  مت  اإلسالمية،  املصارف  تستخدمها  التي  واملديونية  امللكية 

النتائج أهمها: 
النتائج

1. إن صيغة املرابحة لآلمر بالشراء هي األداة األكثر استخداماً من قبل املصارف اإلسالمية 
الفلسطينية، وتقدم بقيم مالية مرتفعة ومبعدالت استخدام تزيد باملتوسط عن %85 من 
إجمالي التمويالت املباشرة املمنوحة بالرغم من أنها ليست من الصيغ التنموية الفاعلة 
بالقدر املأمول يف تنمية النشاط االقتصادي، ألنها صيغة جتارية استهالكية باملقارنة مع 

صيغ التمويل القائمة على مفهوم امللكية كاملضاربة واملشاركة.
2. إن استخدام عقد السلم يف كل أنواع السلع تقريباً قد يفتح الباب الستغالل هذا العقد 
يف املصارف اإلسالمية لتمويل مختلف النشاطات االقتصادية، إال أن املصارف اإلسالمية 

الفلسطينية ال تستخدم تلك األداة التمويلية. 
3. إن ألداة االستصناع أهمية و دوراً فاعاًل يف التنمية االقتصادية كونها ترتبط مبشروعات 
حقيقة متس جميع القطاعات االقتصادية، األمر الذي يعمل على توسيع قاعدة الصناعة، 
تدني  إلى  تشير  الفلسطينية  اإلسالمية  املصارف  عن  الصادرة  املالية  البيانات  أن  إال 

استخدام تلك األداة.
4. إن عقد اإلجارة بنوعيه: التشغيلي واملنتهي بالتمليك ميكن أن يكون أسلوباً فاعاًل يف 
دفع عجلة التنمية، خاصة وأن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أصبح ميثل بدياًل شرعياً 
ألسلوب التأجير التمويلي الذي يعد أسلوباً متويلياً حديثاً نسبياً يف األنظمة االقتصادية، 
اإلسالمية  املصارف  قبل  من  بالتملك  املنتهية  اإلجارة  أداة  استخدام  تدني  لوحظ  وقد 

الفلسطينية وأيضاً ال تستخدم أداة اإلجارة التشغيلية باملطلق. 
مفهوم  القائمة على  التمويل  أن صيغ  الدراسة  إليها هذه  توصلت  التي  النتائج  ومن   .5
امللكية وبالرغم من أنها صيغ تنموية فاعلة يف تنمية النشاط االقتصادي، إال أنها متدنية 
منح  يف  الكلي  اعتمادها  وإن  الفلسطينية،  اإلسالمية  املصارف  قبل  من  االستخدام 
التمويالت املباشرة قائماً على استخدام األدوات اإلسالمية القائمة على املديونية وأبرزها 
تركيزاً أداة املرابحة لآلمر يف الشراء وهي صيغة جتارية استهالكية قد ال تفيد االقتصاد 
والتنمية بالقدر واملستوى املأمول باملقارنة مع أدوات التمويل القائمة على مفهوم امللكية. 
6. ركزت املصارف اإلسالمية الفلسطينية يف متويالتها على قطاعات اقتصادية معينة 
وأهملت جزئيا باقي القطاعات االقتصادية التي وإن مولت بالقدر الكايف ستكون داعمة 
أساسية للتنمية االقتصادية، كما أن املصارف اإلسالمية الفلسطينية قامت بتوظيف جزء 

من ودائع العمالء خارج فلسطني بالرغم أن االقتصاد احمللي أحوج إلى تلك األموال. 
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التوصيات
لقد أظهرت الدراسة أن املصارف اإلسالمية الفلسطينية متكنت من جتميع املدخرات من 
املودعني ومبا يتفق مع دورها النظري، إال أن هذه املصارف لم تصل إلى مستوى التوقعات 
املأمولة يف تقدمي التمويالت الكافية للمشاريع االستثمارية من خالل استخدام األدوات 
التمويلية الفاعلة والداعمة للتنمية االقتصادية وهي القائمة على مفهوم امللكية كاملشاركة 
واملضاربة وأخرى قد يساهم استخدامها يف التنمية كبيوع اإلجارة والسلم واالستصناع، 
وإمنا استخدمت املصارف اإلسالمية الفلسطينية أدوات غير كافية باملعنى الفاعل لدعم 
التنمية االقتصادية، بل إن املصارف اإلسالمية الفلسطينية ومن خالل بياناتها املالية قد 
التنمية االقتصادية،  املساهمة بشكل فاعل يف  الربحية دون  إلى حتقيق أهدافها  سعت 
وال ينبغي أن نقلل من دور املصارف اإلسالمية املتوقع جتاه تنمية النشاط االقتصادي يف 

فلسطني، ولكن ينبغي أن نأخذ يف االعتبار التوصيات اآلتية:
اإلسالمية  املصارف  حث  يف  املساهمة  الفلسطينية  النقدية  السلطات  على  يتوجب   .1
الفلسطينية إما عن طريق اإلقناع األدبي أو بتقدمي حوافز ومزايا جتاه حتفيز املصارف 
اإلسالمية لتعميق استخدام األدوات التمويلية القائمة على مفهوم امللكية، وعدم التركيز 
الكلي على أداة املرابحة لآلمر بالشراء يف متويالتها من جهة، ومن جهة ثانية حثهم على 
تنويع وتوزيع تركزات التمويالت على مختلف القطاعات االقتصادية، وعدم التركيز فقط 

على قطاع اقتصادي واحد.
ع من دائرة متويالتها واستثماراتها لتشمل  2. على املصارف اإلسالمية الفلسطينية أن توسِّ
صيغ التمويل القائمة على مفهوم امللكية باستخداماتها التمويلية يف ظل فوائض السيولة 

التي أصبحت يف تزايد لديها.
للتنمية  واملنفعة  اجلدوى  ذات  املشاريع  بتمويل  االهتمام  اإلسالمية  املصارف  على   .3
االقتصادية بعد إجراء دراسة معمقه جلدوى تلك املشاريع االقتصادية، وزيادة االهتمام 
التحول  استراتيجية  تطبيق  يقتضي  وهذا  واحلرفيني،  باملهنيني  اخلاصة  باملشاريع 
التدريجي من استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم املديونية إلى أدوات التمويل 

القائمة على مفهوم امللكية. 
4. على املصارف اإلسالمية الفلسطينية أن تنوع وتطور من أدواتها التمويلية ومن أحكام 
عقودها التمويلية، لتالئم الواقع الذي تعمل فيه هذه املصارف، وأن تكون عقود الصيغ 
البطالة  مشكلة  يسهم يف حل  العملي، مما  للتطبيق  وقابلة  واضحة  اعتمادها  يتم  التي 

وإيجاد طبقة من احلرفيني والصناعيني واملقاولني والتجار واملهنيني. 
5. ضرورة أن تقوم املصارف اإلسالمية الفلسطينية بتطبيق ما جاء يف عقودها التأسيسية 
وأنظمتها الداخلية التي تهدف إلى حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوفر التمويل 
اإلسالمية  املصارف  على  يتوجب  أنه  كما  القطاعات،  مختلف  احتياجات  لسد  الالزم 
كون  فلسطني  داخل  استثمارها  يف  االدخارية  ملواردها  األمثل  االستغالل  الفلسطينية 

املجتمع الفلسطيني أحوج إلى تلك األموال يف استثماراته.
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