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 امللخص

 عبدهللا علي عبدهللا الطوقيد/ 

 عمران جامعة  -التجارةكلية  –المساعدأستاذ األقتصاد

املصااااارس ايساااادمية متعااااددة األمااااراا وة  تعاماااا   ال ا اااادة    

يف الر ويااةو واااعا لعاا  لااديةا القاادرة علااا   عياا  ال  ااا  اةقتصاااد          

خمتلااا االاااةمو كمااا أدةااا  ةاادس يف األساااس ثم روياا  اةساات مارام       

 اليت ختدم عملية الت مية اةقتصادية واةجتماعية.

ودظااارا ألن املخااااطر الااايت  واجااام أسااااليا التمويااا  يف املصاااارس   

ايساادمية مر  عااةو ادعلااس ذلاال ساالبا علااا اسااتخدم  لاال األساااليا يف  

د اطةا يف التموي  عن طريق املراحباةو   روي  اةست مارامو حيث احنصر

 مما أوجد خلد يف استخدام  قية أساليا التموي  .       

وسيتم   اول اجلادا ال ظر  يف اجلزء األول من اعه الدراساةو   

الع  يتم   يف  أساليا روي  اةست مارام املختل ة ) املراحبةو واملضار ةو 

جااارة (و ماان حيااث امل ةااوم واألاميااة  وامل اااركةو والساالمو واةستصاا ا و واي

اةقتصااااادية والصااااعو ام واملعوقااااام الاااايت  واجةةااااا املصااااارس ايساااادميةو 

وساا تطريف يف اجلاازء ال ااادي ثم اجلادااا التطبيقاايو ماان خاادل املعلومااام     

والبيادااام عاان د ااا  املصااارس ايساادمية يف روياا  امل ااروعامو و ليلااةا    

 وظيااا  لاال املاادخرامو واملخاااطر   ملعرفااة قاادر ةا علااا جااعت املاادخرامو و   

الاايت  واجاام املصااارسو ل صاا  يف دةايااة الدراسااة ثم لاولااة و اا  احللااول  

 الدزمة لتخ يا خماطر التموي  عن طريق آليام التموي  املختل ة. 
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 قممة امل
رتلل أساليا مت وعة لتموي  م اريعةا وشركام مساامةو  فةي املصارس ايسدمية متعددة األمرااو

و كما أدةا  ةدس يف األساس ثم لعلةا قادرة علا   عي  اةست مارام يف خمتلا االاةممما اةست ماريةو 

 ادية واةجتماعية.روي  اةست مارام اليت ختدم عملية الت مية اةقتص

ودظرا ألن معظم الودا   يف املصارس ايسدمية  قصرية األج و لعا مل  تملن من التوس  يف اةست مارام 

و واعا  م د اطةا يف جمال املراحبة. أما  قية اآلليام  فما يزال دوراا  عي ا جداوحنصر معظو طويلة األج 

ت موية اليت  سعا ثم  قيقةا. ثة أدةا  اول التوس  يف  طبيعة احلال يضعا دوراا يف  قيق األاداس ال

   وي  آليام التموي   صورة  درليةو ولل ةا لاوةم  عي ة ي تا ةا الل ري من التخوس واحلعر.    

 واملراحبة ) املختل ة اةست مارام أساليا روي  ال ظر و الع  يتم   يف  وس ت اول يف اجلزء األول اجلادا  

والصعو ام  من حيث امل ةوم واألامية اةقتصادية(و ر ةو وامل اركةو والسلمو واةستص ا و وايجارة واملضا

 من خدل واجلادا التطبيقي وس تطريف يف اجلزء ال ادي ثمو واملعوقام اليت  واجةةا املصارس ايسدمية

واملخاطر  و وظيا  لل املدخراموقدرة املصارس علا جعت املدخرامو  لةاو ملعرفةبيادام و ليوال املعلومام

علا احلد من استخدام  املصارس ايسدميةاليت  و ح قدرة  املعلومام والبيادام و وسيتم  لي اليت  واجةةا

و ل ص  يف دةاية الدراسة ثم لاولة و   احللول الدزمة األخرى لتوس  يف استخدام اآلليام ااملراحبة و و

 ام التموي  املختل ةملعاجلة اخلل  يف استخدام آلي

 أهمية المراسة  

مة يف د ا  املصارس ايسدمية و واليت   ب  أامية الدراسة كودةا  عد أحد املو وعام املة 

  تم     يف اة ي :

 دراسة خماطر روي  اةست مارام يف املصارس ايسدمية. .1

س ايسدمية يف روي  دراسة اخلل  يف استخدام آليام التموي  و اليت  عد أساس د ا  املصار .2

 اةست مارام. 

لاولة و   احللول لتخ يا  لل املخاطر و والتوس  يف استخدام آليام التموي  مر  عة  .3

 املخاطر
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    المراسة مشكلة
ار  ا  خماطر روي  اةست مارام يف املصارس ايسدمية و أدى ثم الرتكيز علا املراحبة يف عملية التموي  و 

يف  عملية التموي  للم اري  الت مويةو و تجلا امل للة من خدل التساؤةم  األخرىاآلليام  و عا استخدام

 اآل ية :

 ملاذا اةعتماد ع  أسلوت املراحبة يف د ا  املصارس ايسدمية ؟ . .1

مااية أسبات اخن اا استخدام املضار ة وامل اركة والسلم يف عملية التموي  للم اري   .2

 الت موية 

   د ا  املصارس ايسدمية ؟ ز علا املراحبة يعد خلد يفا  الرتكي .3

ا  ار  ا  خماطر املضار ة وامل اركة والسلم واةستص ا  او السبا يف  عا استخدام اعه  .4

 اآلليام ؟ 

   المراسة أهماف 
يتم   اهلدس األساسي هلعه الدراسةو يف عم  دراسة وص ية و ليلية ألساليا  روي   .1

 ملصارس ايسدمية و ملعرفة ما مت ثجنازه من امل اري  الت موية. اةست مارام يف ا

 التعرس علا املخاطر اليت  واجم عملية  التموي  يف املصارس ايسدمية .  .2

 العم  علا  طوير آليام التموي  و والبحث عن آليام جديدة . .3

 عملية التموي . احللول للتخ يا من املخاطر اليت  واجم املصارس ايسدمية يف  قديملاولة  .4

 منهج المراسة  
مصادر املعلومام من اللتاو واالدم و  والع  يركز علا استخدام  قوم اعه الدراسة علا امل ةج الوص ي

و ملا مت  قيقم يف اعا  املعلومام والبيادام  لل من اجلةام الرمسيةو و لي  والرسا   العلمية و والبيادام

 .اجلادا

 خطة المراسة  
 مباحث : ثدثة اعه الدراسة   تلون

ي اقش التموي  اةست مار  عن طريق  املراحبة و من حيث امل ةوم و طبيقةا وكي ية  : األول املبحث

التموي   عن طريق املضار ة وثظةار عملية الضعا يف استخدام اعه اآللية يف عملية التموي  و طويرااو 

التموي  عن طريق امل اركة و ولدودية وملخاطر و  سبا ار  ا  خماطراا , وكيا ميلن خت يا  لل ا

و من حيث امل ةوم التأجري السلم واةستص ا  والتموي   و والتموي  عن طريقاا  طبيقةا و و ديد خماطر

يف املبحث ال ادي  ثم  طور الودا  و و وظيا موارد املصارسو واملخاطر اليت واألامية اةقتصادية . وس تطريف 
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يف عملية التموي  وس ت اول يف البحث ال الثو التحديام اليت  واجم املصارس ايسدميةو   واجم املصارس

 .   املضار ةو وامل اركةو واةستص ا و وايجارةعن طريق  و طوير أساليا التموي 

 

 األول ثحبامل
 أساليب متويل االستثمارات يف املصارف االسالمية

ليت  ستخدمةا املصارس ايسدمية يف روي  امل اري  ا اك العديد من األساليا أو اآلليام ا 

الت مويةو و تم   اام  لل األساليا يف التموي  عن طريق املراحبة واملضار ة وامل اركة والسلم واةستص ا  

 وايجارةو وسيتم   اوهلا علا ال حو اآل ي :     

  املطلا اةول : التموي  عن طريق املراحبة 

 حبة أوة : م ةوم املرا

و و  قسم ثم قسمني  ي  املساومة و واعا خيض  للت اوا  ني الطرفني  األمادةاملراحبة اي  ي   

 . 1وأما  ي  األمادة فيتطلا فيم معرفة ال من األصلي للسلعة 

  .   2و عرس املراحبة  أدةا "  ي  السلعة مب   ال من الع  اشرتيت  ت م  زيادة ر ح معلوم" 

    عام   املراحبة :مزايا التثاديا : 

 املراحبة من أك ر اآلليام استخداما يف املصارس ايسدمية ملا  تمت   ت من مزايا أامةا:

و ةن ر ح املصرس لدد  مسبقا وة ير بط    ا   اخن اا املخاطرة يف عملية التموي   املراحبة .1

 العمي  .

 ة للمصرس. تميز املراحبة  أدةا است مار قصري اآلج  و قق رحبا معقو .2

و حيث ثن الر ح لدد مسبقا. فضد  صيغة التموي   املراحبة من أسة  الصيغ استخداما و طبيقا .3

 عن  ول العدقة  ني املصرس والعمي  ثم عدقة دا ن ومدين.

و وذلل  تموي   يف عملية التموي   املراحبة ا اك مساحة ميلن أن يتحرك يف دطاقةا املصرس .4

 . 3و والسل  واخلدمام اةستةدكية امل اري  ايدتاجية 

 شرو  صحة  ي  املراحبة :ثال ا : 

 

                                                           
 11مو ص 3002جع ر عبد اهلل امحدو ك اءة و طبيق صيغة امل اركةو جملة دراسة مالية ومصرفيةو العدد ال امن يوليوو  -1

 32مو ص 3002 و التموي  املصريف ايسدمي, جامعة امل صورةو عام لمد لمود امللاو -2

 122و  123و ص  م3002م  ورام احلليب و فاد  لمد الرفاعي و املصارس ايسدمية و - 3
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 ا اك جمموعة من ال رو  لصحة  ي  املراحبة  تم   يف اآل ي :  

ن املراحبة  ي  مب   ال من األول م  زيادة الر ح و فإذا مل يتحقق لون مثن السلعة األول معلوما و ألأن ي -أ 

 ذلل فالبي  فاسد . 

 حيدد الر ح و ألدم جزء من مثن املبي  و سواء كان دسبة أم قدرا لددا .أن  -ت 

 . 1 أن  لون السلعة يف ملل البا   و فد يصح أن يبي  املصرس ماة ميلل -ج 

 و ةن ما  ين علا  اط  فةو  اط .  أن يلون العقد األول صحيحا فإذا كان فاسدا فد لوز  ي  املراحبة -د 

 ا   للم رت  ك  ما يتعلق  السلعة من العيوت و ولا أن يلون صادقا  يف اعا البياأن يو ح الب -اا 

 أامية املراحبة يف احلياة اةقتصادية :را عا :  

 املراحبة هلا دور يف  قيق الت مية اةقتصادية وذلل من حدل : 

اخلام من اخلارج  املساامة يف    يط التجارة اخلارجية و وذلل من خدل استرياد السل  واملواد -أ

 و يعةا مراحبة للمواط ني .

      املساامة يف دعم القطاعام ايدتاجيةو وذلل  توفري مستلزمام ايدتاج من املواد اخلام والسل     -ت

 الوسيطةو واملعدام واآلةم واألجةزة.

     و و صريا دعم الص اعام الصغرية و وذلل من خدل  وفري مستلزمام ايدتاج لتلل املصاد     -ج    

 . 2 م تجا ةا لألفراد واملؤسسام املتوسطة واللبرية

 املضاربةطريق  نالتمويل ع  املطلب الثاني 
 هامفهومأوال :  

من امل اركة  ني العمي  واملصرس و حبيث  ًامن أام آليام التموي  يف املصارس ايسدمية و ور   دوع  ةاملضار

  .خر ليضارتحداما املال لآلأ يقدم

و عرس املضار ة  أدةا " عقد  ني الب ل والعمي  حبيث يقدم الب ل رأس املال ويسةم العمي  جبةده " أ  أدةا 

عقد  ني الطرفني ) العمي  والب ل ( ويسما الب ل رت املال والعمي  املضارت. وي رتك الب ل مبال معلوم و 

 وزي  األر اح حسا اة  ايف  ي ةما . والعمي  خبرب م يف ثجناز م رو   توفر فيم شرو  ال جاحو ويتم 

                                                           
 .139مو ص1991األردنو  -لمد صاحل عبد القادرو دظريام التموي  ايسدميو دار ال رقانو عمان  -1

 .261و  261و ص  م2111ظوا ط اةست مار يف ال ظام اةقتصاد  ايسدميو رسالة ماجستري و جامعة الريموك و حسن علي صاحل  رتان و  -2
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فاملضار ة اي ا  ايف  ني طرفني يقوم أحداما  تقديم مالم لآلخر ليعم  فيم و علا أن يقتسما الر ح حبسا 

 .1اة  ايف 

فاملضار ة: اي عاقاد شركة يف الر ح  ني اث ني  .و ال ظر ثم اعه التعري ام ومرياا يتضح أن دةلتةا واحدة 

أحداما ماةو ويقدم اآلخر عمد.  أ  أن املال يلون من جةة والعم  من جةة أخرى و ويةدس  أو أك رو يقدم

املال من أج   قيق الر ح احلدل الع  يقسم  ني الطرفني حسا ال سا املت ق  است مارعقد املضار ة ثم 

 عليةا ع د التعاقد .

من الر ح حتا  شيئًاأدم ة يستحق أحد الطرفني و فقد  ني ال قةاء  وألامية  مان رأس املال واحملافظة عليم

يسرتد صاحا رأس املال ما قدمم من مال. و قوم املضار ة علا أساس ع صرين أساسيني اما ال قة يف أمادة 

و ويقدم  و فيقدم املصرس رأس املال املضارت وال قة يف خرب م وك اء م يف است مار املال و قيق األر اح امل اسبة

و ويتم اة  ايف  ني الطرفني علا  وزي  األر اح و فيقوم املصرس  دراسة امل رو   ه يف ثدارة امل رو املضارت جةد

خع الضمادام اللافية من العمي  . كما ي رتك الطرفان يف أوالتأكد من جدواه اةقتصادية و ودراسة دقيقة 

لعمي  يتحم  خسارة جةده فقط  م  املخاطر و ويف حالة اخلسارة يتحم  املصرس اخلسارة املادية و وا

 .2شريطة عدم  قصريه 

 شروط صحة املضاربة :  ثانيا : 

  تعلق شرو  صحة املضار ة  ع صرين أساسيني اما رأس املال والر ح:

 شرو  رأس املال : - 1

 ن يلون رأس املال من ال قودو وليس عيين كالسل .أ -أ 

 أن يلون رأس املال معلوما ولدد القدر. -ت 

 .3أن يلون املال مسلمًا للمضارت و حبيث يتملن من است ماره حبرية  امة   -ج 

 شرو  الر ح :  - 2

 اة  ايف علا دسبة من الر ح  ني صاحا رأس املال واملضارت ع د التعاقد. -أ 

 و حبيث ة خيتص  م أحداما دون اآلخر. أن يلون الر ح م رتكا  ني املتعاقدين -ت 

 و وليس مبلغا مقطوعا. من املست مر واملضارت دسبة من الر ح أن يلون دصيا كًد -ج 

     .1 و  يتحم  املست مر اخلسارة املادية و ويتحم  املضارت خسارة جةده ومالم يف حالة اخلسارة –د 

                                                           
 .313م و ص 3001عبد الرمحن يسر  و قضايا ثسدمية معاصرة يف ال قود والب وك والتموي  و الدار اجلامعية و عام  - 1

 .31و 30ص  مرج  سا قو لمد لمود امللاو و التموي  املصريف ايسدميو - 2

األردن و عام  -سامي حسن أمحد محود و  طوير األعمال املصرفية مبا يت ق م  ال ريعة ايسدمية و الطبعة ال ادية و مطبعة ال ريف و عمان  - 3

 .262 و263و ص  م1993
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 م4102ديسمبر  -لعدد الرابع  يوليوا جامعة الناصرمجلة 

 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

  

 أهمية املضاربة :ثالثا : 

عبئة املوارد املالية ومزجةا املضار ة من أام آليام التموي  يف املصارس ايسدمية و ملا هلا من دور كبري يف  

و والص اعية والزراعية يف   املةارام الت ظيمية وايدارية وال  ية لت عي  و وسي  دطايف األعمال التجارية

يف  ريل  فاعًدثسةامًا املصارس ايسدمية . كما أدةا  سةم و اليت  قوم  ةا  خمتلا االاةم اةست مارية

و فاملصارس   ظيم و   يع امل اري  اةست مارية ثذا ما  وفر هلا رأس املالالعقول القادرة علا عملية الت

ايسدمية رد األشخاص العين ميللون القدرام واملةارام  املال ليقوموا  است مار  لل األموال يف م اري  

 .2 مرحبة  عود  ال ا دة علا األشخاص املضار ني واملصارس ايسدمية 

ثة  طن املصارس  تعام  معةا حبعر شديد. ومل خترية اليت يتضم ةا مبدأ املضار ة فإودظرا للمخاطر اللب    

  سبة اام ية من ثمجالي اةست مارام يف املصارس ايسدمية . فاةعتماد علا اعه الصيغة اعتمادًا ثادويًا ة 

سدمية عن ادفةا يت اسا م  أامية الصيغة للعم  املصريف ايسدمي.  واعا يو ح احنراس املصارس اي

 .3 األساسي يف فتح جماةم واسعة لدست مار . مما فتح االال واسعا ةدتقاداا يف الغالا  دون وجم حق

 املشاركة طريق نالتمويل ع  املطلب الثالث 
 مفهومها  أوال : 

و واي عقد  4 عرس امل اركة  "  أدةا خلط دصيبني فصاعدا حبيث ة يعرس أحد ال صيبني عن اآلخر "      

 ني اث ني ي رتكان يف رأس املال ملمارسة د ا  جتار  و حبيث يوز  الر ح  ي ةا حبسا دسبة ك  م ةما يف 

و  وميلن  عري ةا "  أدةا ا  ايف  ني املصرس  5رأس املال و و لون اخلسارة حبسا مساامة ك  شريل " 

      6ساامة يف رأس مال امل رو  " والعمي  علا العم  يف م رو  معني  غرا  قيق ر حو عن طريق امل

  شروط املشاركةثانيا : 

                                                                                                                                                               
جامعة  20طبيق ( و رسالة ماجستري يف اةقتصاد و صصاديف امحد عبد اهلل عبد الغين و اةست مار يف املصارس ايسدمية ) األسس وآليام الت -1

 .123و  121مو ص 1999القادسية و العرايف و 

املركز العر ي للدراسام اةسرتا يجية و ص عاء و لمد أمحد حيدر و ال ظام املصريف يف اليمن ) الو   الراان و ديام العوملة املالية ( و  2-

 .21و ص  3000العدد ال ادي و عام 

 .131و  136اد  لمد الرفاعي و املصارس ايسدمية  و مرج  سا ق و ص ف -3

 .120و ص  م3001دار الوفاء و الطبعة األوم و عام لمد صدح الصاو  و م لدم اةست مار يف الب وك ايسدمية وكيا عاجلةا ايسدم و - 4

لتجر ة السوداديةو جملة املصارسو ا اد املصارس السوداديو العدد ال اديو سراج الدين ع مانو صيغة التموي  ايسدمي املستخدمة يف ثطار ا -5

 30مو ص3003

 16مو ص3002لمد لمود امللاو و التموي  املصريف ايسدميو جامعة امل صورةو  -6
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 م4102ديسمبر  -لعدد الرابع  يوليوا جامعة الناصرمجلة 

 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 : اآل ي وا ط  امل اركة  يف   تم  

و ألن الرحبية مؤشر أساسي للحلم علا اجلدوى  مراعاة جادا الر ح امل اسا ع د روي  امل رو  .1

ح روي  ويف حال عدم وجود ر ح م اسا للم رو  فد يص · اةقتصادية أل  است مار يف م رو  ما

  و ألن ايسدم يأمردا حب ظ املال كأحد مقاصد ال ريعة ايسدمية املصرس لم

و م ةا اخللق  مراعاة جمموعة من السمام واخلصا ص يف شخصية ال ريل طالا التموي  .2

و واحل لة والل اءة ايدارية للم رو  ومدى  و والدراية مبجال التموي  والسمعة الطيبة  و ايسدمي

 التموي  . و واخلربة ايدارية والعملية والعلمية الل يلة   جاح امل رو  ل  مبجال امل رو ايملام 

و وذلل   وافر جمموعة من الضمادام من جادا شريل املصرس يف عملية امل اركة  التموي   .3

وع د ذلل  · ثامالمو كتعويض للمصرس يف حال  قصري ال ريل وعدم التزامم  ب ود العقد أ

ق املصرس أن يرج  علا ال ريل  التعويض عن الضرر الع  وق  عليم جراء اعا يلون من ح

 و لون اعه الضمادام مت اسبة م  طبيعة امل رو  ومد م · ايامال أو التقصري من جادا ال ريل

 و ومبا يت ق ومقدرة امل ارك . و من حيث القيمة وال و 

 نواع التمويل باملشاركة ثالثا : أ

  ا تة :امل اركة ال  - 1

ويف اعه احلالة يقوم املصرس  املساامة يف رأس مال امل روعام ايدتاجية وأو اخلدمية      سبة لددةو      

فيمتلل يف امل رو  حبسا مساامتم يف التموي  . و ةعا يلون لم احلق يف امل اركة يف عملية ايدارة 

املساامة يف روي  امل رو  واجلةود املبعولة من وايشراس والت  يع للم رو  و ويتم  قسيم األر اح علا حسا 

 . 1 كد الطرفني و ويبقا لل  طرس حصتم ال ا تة يف امل رو  ثم حني ادتةاء امل رو 

 امل اركة امل تةية  التمليل :  - 2

ويف اعه احلالة  تم عملية امل اركة  ني املصرس والعمي   حبسا احلصص املت ق عليةا و و تم اعه العملية 

  اء علا عقد شراكة  ني الطرفني و حبيث يقوم العمي   عملية ايدارة و   يع امل رو  و و ت اقص حصة 

املصرس كلما اسرتد جزء من رويلم للم رو  من قب  العمي  و  حبيث  ؤول مللية امل رو  للعمي  يف دةاية 

 .2 األمر

 عوائق التمويل باملشاركة : رابعا : 

                                                           
  11لمد لمود امللاو  و التموي  املصريف ايسدمي و مرج  سا ق و ص 1

  642و ص  2111 وك و جامعة القاارة و مين  عيسا العيوطي و مبادئ الب -2
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 م4102ديسمبر  -لعدد الرابع  يوليوا جامعة الناصرمجلة 

 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

ال جاحام يف  سدمية ثم األسس العلمية اليت رلن املصارس ايسدمية من  قيق   تقر املصارس اي - 1

 استخدام اعه اآللية.

و حيث أدةم يسعون ثم التحاي  والتدعا و زوير الوثا ق  عدم  وفر الصديف واألمادة يف معظم العمدء - 2

 و وقد يص  األمر ثم ادعاء اخلسارة. يخ اء األر اح

و واعا  طبيعة احلال ة ميلن املصارس  ارس ايسدمية يغلا عليةا أدةا موارد قصرية األج موارد املص - 3

 ايسدمية من التوجم حنو اةست مارام طويلة األج . 

افتقار املصارس ايسدمية ثم اللادر الب ر  الع  ميتلل القدرة والل اءة علا  طبيق أسلوت  - 4

و  تاج ثم املةارام واخلربام من  ل رص اةست مارية املد مة للم اركامامل اركةو ةن عملية التعرس علا ا

 .1قب  موظ ي املصارس ايسدمية 

 : األهمية االقتصادية للتمويل باملشاركةخامسا : 

مبدأ امل اركة الع  يتيح استخدام خربة املصرس ال  ية يف  ة سيمالدكتور امحد ال جار أامية لقد ذكر ا

جماةم اةست مار و والبحث عن أفض  األساليا يف العملية اةست مارية و و علل يتم املزج  البحث عن أفض 

 ني رأس املال وخربة العم  يف الت مية اةقتصادية و واعا يتوافق م  التوجةام ايسدمية من حيث احل اظ 

ا وعلمةا   ظ ثروة علا رأس مال االتم  وحسن استخدامم و فاملصارس ع دما    ارك خبرب ةا وقدرا ة

االتم  من التعرا أل   بديد دتيجة عدم  وافر اخلربة لدى العمدء و فضد من أدةا  ميةم من املخاطر 

اليت قد  دث هلم و ويف اعا األسلوت ايسدمي  مان ل جاح امل روعام اليت    ع عن طريق امل اركة  ني 

م يف املصارس ايسدمية و ويتم  وظي ةا علا أساس امل اركة العمدء والب ل . فع دما يود  ال رد املسلم مال

سوس حيص  علا الر ح العادل الع  يتلافأ م  الدور ال علي الع  أداه يف الت مية اةقتصاديةو ولعلل 

 آليام اروي يتطلا  ريل املال يف اةست مار لتحقيق الت مية اةقتصادية واةجتماعية .

 السلم واالستصناع واإلجارة طريق نع التمويل   املطلب الرابع 
 دأم املصارس ايسدمية يف اليمن د اطةا  الرتكيز علا صيغة املراحبة يف  طبيق التموي  عن طريق 

 املضار ة وامل اركة. حبيث  زيد من استخدامةا من فرتة ألخرى.  

ي  و طوير آليام التموي  . من ودظرًا للتطورام املصرفية يف عامل اليوم يتطلا من املصارس ايسدمية   و 

و والسعي حنو ثد اء السويف ايسدمية  خدل التأجري التمويلي و ي  السلم واةستص ا  والتموي  املباشر

 لألورايف املالية . ودقدم يف ال قرام التالية  عض جوادا اعه اآلليام .

                                                           
 819لمود لمود امللاو  و مستقب  الب وك ايسدمية يف ظ  التطورام العاملية و مرج  سا ق و ص  -1
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 م4102ديسمبر  -لعدد الرابع  يوليوا جامعة الناصرمجلة 

 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 

 

     : السلم طريق نالتمويل عأوال : 

وعرفم املاللية  أدم "  ي  يتقدم رأس املال ويتأخر امل من ألج  ". أ  ادم عقد يتم  السلم: او "  ي  آج   عاج  "

و   واستدم السلعة آجد علا علس  من خدلم اة  ايف من قب  املصرس م  البا   لدف  ال من عاجد للبا  

 .1 البي  اآلج  الع  يدف  فيم ال من للبا   علا أقسا  مؤجلة

يم قبض املبي  و عجي  دف  ال من و وي يد عقد السلم املزارعني . حيث حيص  املزار  والسلم عقد  ي  يؤج  ف

علا ال قود اليت حيتاجةا يف  داية موسم الزراعة ل راء البعور واألمسدة ومرياا . ويسلم املزار  السلعة اليت 

مقدماو ويقبض اللمية  اعةا ع د مومسي احلصاد ثم امل رت . وميلن للب ل أن ي رت  السل  ويدف  ال من 

 . 2 اليت مت شرا ةا  عد ستة أشةر أو س ة ويقوم املصرس  عد ذلل  بيعةا  سعر أعلا من مثن ال راء

 شرو   ي  السلم :  - 1

 يتطلا  وفر عدد من ال رو  يف  ي  السلم  تم   يف األ ي :

 أن يلون رأس املال معلوم اجل س كالقمح أو مثار األشجار. يتطلا -أ 

 أن حيدد املقدار  اللي  أن كان مليد و و الوزن أن كان موزودا و العدد أن كان معدودا .يتطلا  –ت  

 أن يسلم رأس املال يف االلس الع  مت العقد فيم. - ج    

   : اخلطوام السليمة لتطبيق  ي  السلم  - 2

اج الزراعي و وميلن ث با  اخلطوام من املعلوم أن  ي  السلم يقوم  تموي  ايدتاج املستقبلي و ةسيما ايدت

 التالية يف  طبيق عقد السلم : 

و حبيث يتم  سليمةا يف  قيام املصرس  التعاقد م  امل تجني ةسيما املزارعني ل راء م تجا ةم مقدما -أ 

  اريخ آج  ولدد .

دارة  إ رام عقود ختصيص ثدارة مستقلة لبي  السلم يف اهليل  الت ظيمي للب ل . حبيث  قوم اعه اي -ت 

 و والقيام  تسويق  ضاعة السلم . السلمو والبحث عن فرص اةست مار امل اسبة والرتويج هلا

                                                           
 320حسن علي صاحل  رتان  وا ط حرية اةست مار يف ال ظام اةقتصاد  ايسدمي و مرج  سا ق و ص -1

يم  اج الدين وآخرين و املعايري ال رعية لصيغ التموي  املصريف الد ر و  و ملتبة امللل فةدو الرياا و لمد علي القر  و سيا الدين ث راا -2

   16م و ص1999
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 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

قيام املصرس  إد اء شركة ةست مارام السلم " . حبيث  توم عملية البي  وال راء عن طريق  ي    -ج 

 1السلم.

 

 الدور اةقتصاد  لبي  السلم : - 3

لة للمزارعني والص اعيني واملقاولني ل راء املواد اخلام واألجةزة واملستلزمام الدزمة  ي  السلم يوفر السيو

 لل  ا  اةقتصاد  و ويتضح ذلل من خدل : 

يف ثدتاج و صدير السل  وامل تجام اليت  رما املصارس يف شرا ةا عن  ة سيماو و روي  ال  ا  التجار  - أ

و والتاجر سواء كان فردا أو  و ويلون املصرس رت السلم سعار جمزيةو وثعادة  سويقةا  أ طريق عقد السلم

 شركة مسلما ثليم.  

ايسةام يف االال الزراعي و وذلل  تموي  املزار  مقدما ل راء مستلزمام ايدتاج و للي يتملن من  - ت

دل   جي  امل اري  و من خ و و  مية الدخ  الوطين الزراعة . واعا  دوره يسةم يف  قيق اةكت اء العا ي

 الزراعية .

اةستعادة  عقود السلم يف روي  التجارة اخلارجية و وذلل  إد ايف أصحات رؤوس األموال أفراد  - ج

 ومؤسسام ومصارس م  جتار أو شركام علا شراء املد س واحلبوت والسل  ومرياا .      

 2القرار السياسي واةقتصاد  للدولة . يف  رير األمن الغعا ي . وسيلون لعلل أثر كبري قيق   - د

 واالستصناع :  طريق نمويل عالتثانيا : 

" وميلن  عري م  أدم: " عقد  ي   اةستص ا  او : " طلا العم  من الصاد  يف شيء خاص لقاء عوا معلوم 

ري مثن  ني الصاد  وامل رت  " . مبع ا طلا شخص من صاد  أن يص   لم سلعة ما مبواد من ع ده وذلل دظ

ولوز يف واةستص ا   عجي  ال من ع د العقد و أجيلم و وميلن است ادا ثم عقد   3معني يت قان عليم.

و  و حبيث يقوم الب ل  دور الوساطة  ني شركة كربى خاصة أو عامة أو ايئة من اهليئام احللومية مطلوت

آج  و عض أصحات األعمال الص اعية .  طلا  سليم سل  معي ة لدودة املواص ام مبقادير معي ة يف  اريخ 

و الع  يتعةد  تسليم السل  املتعاقد عليةا كما او مطلوت و ويقوم املصرس  فتقوم  تموي  الطرس األخري

                                                           
 .113 و ص م3001اةردن و الطبعة اةوم و عام  –دار وا   و عمان لمد حسن صوان و أساسيام العم  املصريف ايسدمي و - 1

م وص 3000األردن و العدد املمتاز و  -ايسدمية يف احلد من اآلثار السلبية للعوملة و جملة صيغ التموي  و عمان  لر الرحيان و دور املصارس  -3

9. 

 .3292حسن علا صاحل  رتان و  وا ط حرية اةست مار يف ال ظام اةقتصاد  ايسدمي و مرج  سا ق و ص - 2
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 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 تسليمةا ثم اجلةة الطالبة مقا   ال من املت ق عليم . و تيح اعه الوساطة للمصرس احلصول علا ر ح 

 1عليم م  الصاد  عن مثن السويف . دظري ال من امل خ ض الع  مت اة  ايف

 ال رو  العامة لإل ستص ا  :  - 1

 أن يلون املص و  معلوما  بيان ج سم ودوعم. - 

 أن يلون واةستص ا  مما لر  فيم التعام   ني ال اس . - 

 أن  دد املدة ةستدم املص و   - 

 أامية واةستص ا  :  - 2

 يتضح أامية واةستص ا  من خدل : 

و م   املولدام واحملركام اللةر ا ية  روي  ثدتاج السل  الرأمسالية املتعددة كاملعدام واآلةم املختل ة -أ 

 .  و أ  أن ايستص ا  مي   عقود يدتاج سل  جديدة مطلو ة يف السويف 

 املساامة يف   جي  التجارة البي ية  ني الدول ايسدمية . -ت 

املوااا والقدرام التل ولوجية يف جمال ثدتاج السل  الرأمسالية يف الدول   ساام اعه اآللية يف   جي  -ج 

 2ايسدمية . 

 :اإلجارة طريق  نثالثا : التمويل ع

. وميلن  عري ةا  أدةا " عقد ثلار  ني طرفنيو 3ايجارة اي " عقد علا م  عة مباحة معلومة ملدة معلومة " 

امللل لألص  الرأمسالي املؤجرو والطرس ال ادي املستأجر الع   الطرس املؤجر ) املصرس ( الع  حيت ظ حبق

و أو استخدامم يدتاج السل  واخلدمام. ويتم استئجار اعا األص  خدل فرتة لددة  يتمت   اةدت ا   األص 

. أ  أن ايجارة عبارة عن عقد علا امل اف   عوا و واي م روعة  ايمجا  4و ايلار املت ق عليم "  عوا

 اجة ال اس ثليةا .  حل

وقد أخعم املصارس ايسدمية   ظام ايجارة امل تةية  التمليل و حيث يقوم الب ل   راء العني اليت    

م أو عقارو   اء علا طلا استئجار من العمي  ويضعةا  ت  صرفم و مبوجا العقد أو معدا تم   يف آةم 

معي ة خدل فرتة يتم اة  ايف عليةا س ة أو س تان أو أك ر علا أن يدف  للمصرس مبلغ من ايلار يف  واريخ 

 5و ويف دةاية اعه ال رتة يعاد  قدير قيمة اآللة  عد خصم اةستةدك الرأمسالي م ةا .

                                                           
 .392ص مرج  سا قو والب وك والتموي  و  عبد الرمحن يسر  و قضايا ثسدمية معاصرة يف ال قود -2

 .118 و أساسيام العم  املصريف ايسدميو مرج  سا قو صنلمود حسن صوا - 1

 .21م و ص 3003األردنو -ايجارة ماايتةا وأاميتةاو جملة صيغ التموي  والعمليام املصرفية ايسدميةو العد املمتازو  عمان  -3

 .166عم  املصريف ايسدميو مرج  سا قو ص لمود حسن صوانو أساسيام ال- 4

 .392عبد الرمحن يسر  و قضايا ثسدمية معاصرة يف ال قود والب وك والتموي  و مرج  سا ق و ص - 5
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 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 أركان ايجارة : - 1

م و وي رت  فيةما ما ي رت  يف املتعاقدين يف البي  من األالية وعد : واما املؤجر واملستأجر املتعاقدان –أ 

 ايكراه.

العو ان : واما األجرة من املستأجر و وامل  عة من املؤجر و وي رت  فيةما أن  لودا معلومتني ظاارم -ت 

 ين مباحتني م ت    ةما و مقدور علا  سليمةما . 

الصيغة : واي ما يصدر من املتعاقدين مما يدل علا رليل امل  عة والعوا و وي رت  يف عقد ايجارة  -ج 

  1مدة العقد . ديد 

 : أامية ايجارة  - 2

لإلجارة أامية كبرية يف العم  املصريف ايسدمي و فةي رلن املصارس ايسدمية من است مار أمواهلا يف     

خمتلا االاةم و وذلل من خدل شراء العقارام واآلةم واملعدام و أجرياا ثلي أصحات امل روعام دظري 

ال أمامةا ل راء اآلةم واملعدام املر  عة األمثان واليت قد ة  تملن ال ركامو عا د م اسا و واعا ي تح اال

واألفراد من شرا ةا و وقد أصبح اعا ال و  من التموي  مي   مصدرا من مصادر التموي  طوي  األج  الع  

لت  يع   لجأ ثليم الل ري من ال ركام اليت ة د  رورة ل راء  عض اآلةم واملعدام اليت  تاجةا

م اريعةا و وذلل حملدودية استخدامةا أو لعدم  وفر املوارد املالية ل را ةا و واعا  طبيعة احلال لع  

 2املصارس ايسدمية  سةم   اعلية يف  قيق الت مية اةقتصادية .

 املبحث الثاني
 يف املصارف اإلسالمية االستثمارات

ن العمدءو و قوم   توظي ةا يف روي   سعا املصارس ايسدمية ثم جعت املدخرام م 

الاةمو وس ت اول يف اعا املبحث  طور الودا   و وظي ةا يف العملية اةست ماريةو ااةست مارام يف خمتلا 

 وخماطر التموي  اليت  واجةةا املصارس ايسدمية .  

 ح البيادام التالية :من املدحظ أن الودا    ت اما من س ة ألخرى كما  و   طور الودا    : أوة

 (2001 – 1991( يو ح  طور ثمجالي الودا   للمصارس ايسدمية لل رتة ) 1جدول رقم ) 

 ) مليون ريال (                                                                                      

 2001 2002 2003 2004 2002 2002 2002 2001 
 332223 229221 242991 114224 149911 109949 24211 20202  ثمجالي الودا 

 2002 1201 3102 2301 3204 4202 4202 2003 معدل ال مو%

                                                           
 .21م ص 3003ايجارة ماايتةا ومزايااا و األكادميية العر ية للعلوم املالية املصرفية و  -1

 306ملصارس ايسدمية ) أسس وآليام التطبيق ( و مرج  سا ق و ص صاديف امحد عبد الغين و اةست مار يف ا- 2
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 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 اةست مارام للودا   

%  
42 22 4902 2209 2002 4204 2301 4201 

 ثمجالي ثم الودا    

 ودا   اجلةاز املصريف

% 

1202 2003 2403 2203 2109 2102 2202 2203 

مقدمة من حول و  قييم دور املصارس ايسدمية اليم ية يف  عبئة و وظيا املوارد املالية املصدر:  ورقة عم  

  ايسدمية  حلماد   و مقدمة ملؤرر املصارسا نيساالدكتور ي

و وار  عت  ثم  م2001مليون ريال يف عام  2020( أن ثمجالي الودا    لغ  1يل ا ل ا اجلدول رقم )  

مليون رياة و واستمرم  114224م ثم 2002م   و وزادم يف عام 2003مليون  رياة  يف عام    109949

و ح قدرة   اماملؤشر هم و واع2001( مليون ريال يف 332223الودا    يف اةر  ا  و لتص  ثم حنو )

 املصارس ايسدمية علا جعت املدخرام .

  ثاديا : اةست مار للودا  

رقم ) و ويتضح ذلل من خدل  يادام اجلدول ةالودا    صورة جيد است مارصارس ايسدمية من رل ت امل     

  : ي( و وذلل علا ال حو اآل  1

 وار    اةست مارم و 2001 من ثمجالي الودا   يف عام % 42دسبتم  مبالودا   است مار ا رل ت املصارس من

ثم من ثمجالي الودا   و  %4992و ثم  2003عام   يف  ضخنو ومن ثمجالي الودا   % 22م ثم 2002يف عام 

 % 24دسبة  يم ثل2002من ثمجالي الودا  و ووص  يف عام  % 23م ما دسبتم 2004عاد لدر  ا  فبلغ يف عام 

  ا ل اماملؤشر ه واعمو 2001من ثمجالي الودا  و يف عام  % 42من ثمجالي الودا  و وعاد لدخن اا ثلي 

 العملية اةست مارية و والرتاج  يف عملية اةست مار . ولعا يتطلا من املصارس اةاتمام التع عت يف ل ا

و والتوس   و و طوير آليام التموي  املختل ة  لوادراا و أايلةا و دريبةا ملواكبة التطورام املصرفية احلدي ة

 يف روي  اةست مار املباشر.

 خماطر روي  اةست مار ثال ا :

يف جمال املضار ة وامل اركة  ة سيمامارام يف خمتلا االاةم و وارس من خماطر روي  اةست املص  عادي

واملراحبة والسلم واةستص ا  و ولعا ددحظ  أن املصارس ايسدمية  ستخدم اعه اآلليام يف روي  است مارام 

 ملراحبة ةن معي ة و وحبعر شديد و ومعظم موارداا  عاا لتموي  اةست مارام يف جمال ا

رة عاجلة ثم املخاطر اليت  واجم املصارس ايسدمية و وذلل  أخع وس  ري  صوا م خ ضةو خماطرا

منوذجني واما   ل سبا و و  ل التضامن و حبلم ثدةما من أد ط املصارس ايسدمية يف اجلادا 

 اةست مار  .

 املخاطر يف   ل سبا : - 1
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 م4102ديسمبر  -لعدد الرابع  يوليوا جامعة الناصرمجلة 
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 التأجري جمال املضار ة وامل اركة  والسلم و واةستص ا  و والتموي   يواجم روي  عمليام اةست مار يف 

 اجلدول التالي. ويتضح ذلل من خدل خماطر كبرية ع د استخدام اعه اآلليام يف روي  امل اري  الت موية

 

 م2012و  2011ب ل سبا ايسدمي لعامي ل اة تمان مللودام املركز املالي ( يو ح خماطر 2جدول رقم ) 

 ( مليون ريال)       

 م2011 م2012 البيان

  2291  10122 دقدية  الص دويف

  41392  24211 أرصدة لد  الب وك واملصارس واملؤسسام املالية

  2  24209 واملقاوةم  روي  عمليام املراحبة واةستص ا 

    242 است مار يف عقود ال ركة

  2932 .  9 املضار ة  

  12211  14319 مالية است مار يف أورايف

   12   12 است مارام عقارية

  2192  2399 ثجارة م تةية  التمليل

  20  20 القرا احلسن

  ا أرصدة ومدي ة أخرى

  102 2 14313 التزامام  عر ية وار باطام

 2 11991 2 12921 ثمجالي التعرا ملخاطر اة تمان

 م .2012و  2011لعامي    ل سبا ايسدمي قارير املصدر / 

( أن املخاطر اليت  واجم املصرس مر  عة ثذا ما قاردااا  املصارس التقليديةو  2يتضح من خدل اجلدول رقم ) 

 12992م وار  عت قيمة املخاطر ثم 2011مليون ريال يف عام  11999حيث  لغ ثمجالي املخاطر ما قيمتم  

  ل سبا يف عملية روي   يوجةةاار  ا  املخاطر اليت م . واعا املؤشر يعلس ل ا 2012مليون رياة يف عام 

 اةست مارام.

 املخاطر يف   ل التضامن ايسدمي الدولي  : – 2

يواجم املصرس خماطر كبرية يف العملية اةست مارية يف جمال املضار ة وامل اركة  والسلم و   

 .اطرخ لل امل. ويو ح اجلدول التالي التأجري واةستص ا  و والتموي  
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 ب لل اة تمان مللودام املركز املالي ( يو ح خماطر 3جدول رقم ) 

 مليون ريال

 2012 2011 البيان

 30201 29212 نقدية بالصندوق

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 

 املالية

20230 101112 

 43240 39921 متويل عملية املراحبة

 1242 11300 متويل عقود واالستصناع

 21229 24111 متويل عقود املضاربة

 4323 13212 متويل عقود املشاركة

 122 302 إجارة منتهية بالتمليك

 120122 112212 استثمارات عقارية

 30391 42293 استثمارات متاحة للبيع

 392 .23 القرض احلسن

 2223 321 استثمارات مقيدة

 4942 20424 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 49221 22221 مات عرضية وارتباطاتالتزا

 421221 402292 إمجالي التعرض ملخاطر االئتمان

 م2012و  20011ألتقرير الس و  لب ل التضامن لعامي 

( أن املخاطر اليت  واجم املصرس مر  عة ثذا ما قاردااا  املصارس التقليدية   3يتضح من خدل اجلدول رقم )  

 421م وار  عت قيمة املخاطر ثم  2011مليون ريال يف عام   402قيمتم  و حيث  لغ ثمجالي املخاطر ما 

  ل التضامن يف عملية  يوجةةام . واعا املؤشر يعلس ل ا ار  ا  املخاطر اليت 2012مليون رياة يف عام 

 روي  اةست مارام. 
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 الطوقي عبدهللا علي عبدهللا/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 را عا : التموي  عن طريق املراحبةو واملضار ةو وامل اركة.  

م يف اختدة مر  عة يف عملية اةست مار يف املصارس ايسدمية,  سبا يف ثلاد  خماطر دظرا لوجود

ن املصارس ايسدمية  ستخدم آلية املراحبة يف است مارا ةا أك ر من اآلليام استخدام آليام التموي  و أل

و  ل سبا األخرى و وهلعا س أخع منوذجني لدست مار يف آليام التموي  يف   ل التضامن ايسدمي و 

 .و ومعاجلة اةختدةمايسدمي ملعرفة مدى قدرة املصرفني علا التوس  يف استخدام آليام التموي  املختل ة

 

 

 : اةست مار يف   ل سبا ايسدمي - 1

لقد رلن   ل سبا ايسدمي من  قيق معدةم جيدة يف اةست مارو يف جمال املضار ة وامل اركة واملراحبة 

 :اآل يميلن است راس ذلل من خدل اجلدول وايجارةو و

م                                                                                                     2012 - 2010( يو ح اةست مار يف آليام التموي  يف   ل سبا ايسدمي لألعوام من   4جدول رقم )  

 ريال مليون

األهمية  اإلمجالي 2012 2011 2010 2009 ألسنه

 النسبة  %

 22 113422 24209 21222 32123 21223 املراحبة

 2 9202 912 2932 2492 4322 املضاربة

 .2 920 242 240 213 222 املشاركة

  - - - - - السلم

  - - -  - واالستصناع

 1202 22223 2222 2102 3232 4223 اإلجارة

  142122     اإلمجالي

 م2012   - 2009املصدر / التقرير الس و  لب ل سبا ايسدمي لألعوام 

 ( و  طور و  امي اةست مارام يف   ل سبا ايسدمي وذلل كما يلي :  4يل ا ل ا اجلدول رقم ) 

   مليون  32123م و وار    ثم 2009مليون رياة يف عام  21223اةست مار يف جمال املراحبة  لغ

مليون رياة و وار     عد ذلل ثم  21222م ثم   2011اةست مار يف عام رياةو  و راج  

م و واعا املؤشر يعلس ل ا  ع عت اةست مار يف املراحبة من س ة 2012مليون رياة يف عام   24209

 ألخرى و  الرمم أن املراحبة  ت  املر بة األوم . 
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  يف املر بة ال ال ة من حيث األامية و فقد  لغ يظةر اجلدول  أن اةست مار يف جمال املضار ة  أ ي

 2492م    و واخن ض  عد ذلل ثم 2009مليون رياة يف عام  4322اةست مار يف اعا االال 

مليون رياة يف عام  2932مو وار    اةست مار يف اعه ايلية ثم 2010مليون رياة يف عام 

م و واعه 2012مليون رياة يف عام  912 م و وللن اةست مار  راج   صورة كبرية ثم2011

املؤشرام  علس التع عت يف اةست مار هلعه ايلية من س ة ألخرى و فضد عن  عا اةست مارام 

يف اعه ايلية و  سبا ار  ا  خماطراا و  الرمم من ار  ا  ثر احةا ومساامتةا يف احلد من 

 البطالة ول قر .   

 مليون  222  من حيث األامية و فقد  لغ اةست مار يف اعه ايلية امل اركة يف املستوى الرا   أ ي

مليون رياة و لري    ثم  213م   ثم 2010م و واخن ض اةست مار يف عام 2009رياة  يف عام 

م.  علس ل ا املؤشرام أن آلية امل اركة ة  ظا ثة جبزء  سيط 2012مليون رياة يف عام    242

ةست مارية و دظرا ةر  ا  خماطراا , ولعا  تعام  املصارس ايسدمية حبعر من روي  امل اري  ا

 شديد .

 آلية السلم  أ  ااتمام من قب  املصرس و حيث مل ي ارك املصرس يف اعا االال و  الرمم  مل  ض

 من أاميتم يف   جي  ايدتاج الزراعي و  يزه .

   م و و راج  اةست مار يف عام 2009ة يف عام مليون ريا 4223اةست مار يف جمال ايجارة  لغ

مو ليص  2011مليون رياة يف عام  2102مليون رياة و وار    اةست مار ثم  3232م ثم 2010

 مليون رياة و ويعلس ل ا اعا املؤشر زيادة اةست مار يف اعا االال. 2222م ثم 2012يف عام 

  ل ا ل ا املؤشرام السا قة أن اةست مار يف جمال املراحبة يستحوذ علا معظم املوارد املخصصة 

مليون  113132و حيث  لغ ثمجالي اةست مار يف اعا االال مبلغ  لدست مار يف آليام التموي 

 م.2012 – 2009ة من مري لل رترياة ة

  مجالي اةست مارام و و لغ روي  اةست مار عن من ث % 22 لغت دسبة اةست مار يف جمال املراحبة

من ثمجالي اةست مارام و أما امل اركة فان م اركتةا يف العملية اةست مارية  % 2طريق املضار ة ما دسبتم 

. %  من ثمجالي اةست مارام و و لغت دسبة اةست مار يف جمال ايجارة    2 عيا جدا و حيث مل يتجوز 

من ثمجالي  %  22ةست مارام .  علس ل ا املؤشرام السا قة  ان املراحبة  ستحوذ علا من ثمجالي ا % 1292

و واعا يعد خلد يف روي  اةست مارام و و وذلل لسةولة استخدامةاو و مان رحبيتةاالتموي  للم روعام

ورة  درلية و والتخ يا من اةست مارام  صاألخرىويتطلا من الب ل التوس  يف اةست مارام يف اآلليام 

 يف جمال املراحبة. 

 اةست مار يف   ل التضامن ايسدمي : - 2
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لقد رلن   ل التضامن ايسدمي من  قيق معدةم مر  عة يف العمليام اةست مارية يف  

ذلل من خدل اجلدول  ويتضحجمال املضار ة وامل اركة واملراحبة و والسلم  و واةستص ا  و وايجارة و 

  :التالي

 باملليون ريالم2012 - 2010لألعوام من  ايسدمي ( يو ح اةست مار يف آليام التموي  يف   ل التضامن  2جدول رقم )  

 اإلمجالي 2012 2011 2010 2009 السنة

األهمية 

النسبية 

% 

 42 233112 43240 39921 10220 29312 املراحبة

 19 94121 21229 24111 23332 11024 املضاربة

 13 22312 4323 13212 39222 9242 ركةاملشا

 .3 1233 122 302 232 239 اإلجارة

 21 102232 12420 11300 21 2299 واالستصناع

  202002     ايمجالي

 م2012   - 2009املصدر / التقرير الس و  لب ل التضامن لألعوام 

 و وذلل كما يأ ي : ليام التموي ( و  طور و  امي اةست مارام يف خمتلا آ  2يل ا ل ا اجلدول رقم ) 

  مليون رياةو وار      29312رلن املصرس من روي  اةست مارام يف جمال املراحبة مببلغ

مليون رياة و   39921ثم م و و راج  اةست مار 2010مليون رياة  يف عام  10221التموي  ثم 

 و واعا املؤشر يعلس ل ا أن املراحبة مليون رياة 43240م ليص  ثم 2012ثم عاد لدر  ا  يف عام 

 ت  املر بة األوم و وان معظم املوارد  عاا لدست مار يف جمال املراحبة و حيث استحوذم اعه 

من ثمجالي املوارد اليت مت استخدامةا لتموي  اةست مارام يف خمتلا آليام  % 42اآللية علا دسبة 

  ضة و والر ح شبم مضمون.التموي  املختل ة و دظرا ةن خماطراا م خ

 23332املضار ة يف املر بة ال ال ة من حيث األامية  و حيث  لغ اةست مار يف اعا االال    أ ي 

مليون رياة و  24111مو  ثم 2011م و وار    اةست مار يف عام 2010مليون رياًة يف عام 

ملؤشر يعلس  وجم املصرس ثم م و واعا ا2012مليون رياة يف عام  21229ليص  اةست مار ثم 

اةاتمام  عملية الت مية و ةن اةست مار يف جمال املضار ة حيد من ال قر و ويسةم يف ثلاد 

 فرص عم  لل ري من العاطلنيو و قيق أر احا مر  عة  الرمم من ار  ا  خماطر اعه اآللية.

 يث األامية و حيث  لغ اةست مار يتضح من خدل اجلدول أن امل اركة  أ ي يف املستوى الرا   من ح

م و ولل م  راج  2010مليون رياة يف عام   39222مليون رياة و وار    ثم  9242يف اعا  االال 
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مليون  13212مو حيث اخن ض التموي  لدست مار يف اعا االال ثم 2011 صورة مل تة يف عام 

ا املؤشر يعلس ل ا اةاتمام  امل اركة يف مليون ريال و واع 4323ريال و واستمر يف الرتاج  ثم 

البداية و ثم الرتاج   صورة كبرية و واعا يعد خلد يف دظر الباحث و ةن األمر الطبيعي أن يتزايد 

 . ىاةست مار من س ة ألخر

   م 2011م و ولل م يرتاج  يف عام  2010مليون رياة يف عام  232التموي  يف جمال ايجارة  لغ

م و واعا 2012مليون ريال يف عام  122ون رياة و ويستمر اةخن اا ليص  ثم ملي 302ثم 

املؤشر يعلس ل ا التع عت يف عملية التموي  من س ة ألخرى و والرتاج  يف عملية هلعه اآللية و واعا 

 يل ا  عا التموي  يف اعا االال. 

   مليون  21م و و راج  ثم   2009مليون ريال يف عام  2299 لغ اةست مار يف جمال واةستص ا

م و ووص  ثم 2011مليون رياة  يف عام  113م و وار     عد ذلل ثم 2010رياة يف عام 

م . واعا املؤشر يعلس ل ا   امي اةست مار يف جمال اةستص ا  2012مليون رياة يف عام  12420

 م.  2012يف عام  م و ولل م حقق ار  اعا كبريا2010و ما عدى يف عام  من س ة ألخرى

 و   علس ل ا املؤشرام السا قة  ان معظم موارد املصرس  عاا لتموي  اةست مارام يف جمال املراحبة

من ثمجالي اةست مارام يف جمال املضار ة  % 42حيث  لغت دسبة اةست مار يف جمال املراحبة  

 وامل اركة و واةستص ا  والسلم وايجارة  . 

   األخرىلتقلي  من استخدام آلية املراحبة والتوس  يف استخدام اآلليام املصرس يسعا ثم ا . 

  ري املؤشرام السا قة أن   ل سبا رلن من خت يض استخدام املراحبة ثم حد ما و ولل ةا ما  

و  ي ما رلن   ل  عامومن ثمجالي روي  امل ر % 22زالت مر  عة و حيث  لغت دسبة املراحبة  

استخدام املراحبة ثم حد كبريو والتوس  يف استخدام اآلليام األخرى  التضامن من خت يض

و  % 13و وامل اركة  % 19و واملضار ة  % 42وخصوصا املضار ة و حيث  لغت دسبة املراحبة 

و واعا  طبيعة احلال سيؤد  ثم زيادة اةست مار احلقيقي و والع  سيسةم يف  % 21واةستص ا  

 احلد من البطالة.      فرص عم  لل باتو واعا  دوره سيؤد  ثم و وثلاد لار ة ال قر 
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 املبحث الثالث
 تطوير أساليب التمويل يف املصارف اإلسالمية

رتلل املصارس ايسدمية العديد من اآلليام اليت رل ةا من   عي  ال  ا  اةقتصاد  , وايسةام  صورة 

تصادية واةجتماعية يف البدد و لل ةا حصرم د اطةا يف آلية املراحبة و فادى فاعلة يف  قيق الت مية اةق

  ذلل ثم ث عاس دوراا يف العم  املصريف.  

كما أن  عاملةا م  مقتضيام العصر والواق  اةقتصاد  ما زال  عي ا و دظرا لعدم مواكبتةا للتطورام  

من دا رة العم  املصريف و فضد عن عدم وجود جتارت  املصرفية احلدي ة و وعدم   جي  اةجتةاد الع  يوس 

 طبيقية سا قة لل ظام املصريف ايسدمي ميلن أن دتعلم م ةا . ك  اعا يدعودا ثم ثعادة ال ظر يف  وسي  

قاعدة اةجتةادام العلمية وال قةية للي دتملن من ثلاد الصريفة ايسدمية اليت  تماشا م   طورام 

 لعصر.ومتطلبام وواق  ا

 التحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية :  

ن ا اك العديد من الصعو ام والتحديام  اليت  واجم املصارس ايسدمية ميلن ثمجال أامةا ميلن القول ث

 فيما يأ ي :

 التطور اللبري الع  يطرأ يف اخلدمام املصرفية عن طريق  ل ولوجيا املعلومام واة صاةم.  -1

 لتجارة الدولية و  رير اخلدمام ة اخلدمام املصرفية خاصة  عد  طبيق ا  اقية ا رير وعومل – 2
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عدم مراعاة الب ل املركزية خلصوصية عم  املصارس ايسدمية و ومعاملتةا مبوجا قادون  - 3

 املصارس ايسدمية و ليتس ا هلا   عي  اةست مارام يف األج  الطوي  .   

 ة و يف العم  املصريف ايسدمي و اليت رل ةا من  سني مستوى  عا اللوادر املؤالة واملدر  - 4

 ثدار ةا وعمليا ةا ال  ية و ملواكبة التطورام املصرفية احلدي ة. 

 عا الت سيق  ني اهليئام ال رعية يف املصارس ايسدمية واةقتصاديني املتخصصني يف  - 2

 . 1عن آليام جديدة املصارس ايسدميةو  ةدس  طوير آليام التموي و والبحث 

كما أن املصارس ايسدمية مقبلم علا فرتة  غريام جعرية سريعة يف ال ظم ويف أداء الصريفة العامليةو 

وم افسة مصرفية حادة يف ظ  العوملة اةقتصادية واقتصاد السويف احلرو ولعلل ة د هلعه املصارس من العم  

عملةا واستحداث أدوام است مارية , وأدوام جعت ودا   علا مواجةة اعه التطورام عن طريق  طوير أدوام 

 ثا تة وطويلة األج و و سني مستوى األداء واخلدمام املصرفية جلعت العمدء.

 

 حنو تطوير علمي للصريفة اإلسالمية :   

ا فقةية دواجم اليوم عاملًا متطورًا  طورًا متسارعًاو اعا يعين أد ا يف حاجة ثم اجتةادام علمية أك ر م ة  

لتطوير العم  املصريف ايسدميو وثن التطوير املبين علا أسس علمية يف دظام الصريفة ايسدمي عملية 

دي اميلية ة   تةي  وقت لددو وعلي ا ال ظر ثم جتر ة و اريخ املصارس الو عية اليت مرم  عقود طويلة وة 

الطلا العاملي والتطور يف جمال الصريفة العامليةو  زالت يف دميومة من التطورام والتحديث ر يًا م   طورام

كما أن الطريق حنو صريفة ثسدمية متلاملة ومواكبة ملتطلبام العصر وقادرة علا امل افسة ودق  التجر ة 

 ثم العاملية طريق طوي  وطوي  جدًاو  الرمم من ال جاحام اليت  ققت حتا اآلن . 

 اامة لتطوير آليام التموي   تم   يف اة ي :ثذا خنلص من ك  ما سبق ثم متطلبام 

 أوة : متطلبام  طوير املضار ة    

 ميلن  طوير التموي  عن طريق املضار ة وذلل علا ال حو التالي: 

 و   أسس ةدتقاء املضارت اجليد: – 1

لا دظرا ألامية ال قة يف العمي  وأمادتم واخلربة اليت لديم يف اجلادا اةست مار  فادم يتط 

 اة ي :

) أ ( مج  البيادام عن املضارت فيما يتعلق  أمادتم من خدل  عاملم م  املصرسو وخربم اليت رل م من 

 القدرة وال جاح علا ثدارة امل اري  الت موية.

                                                           
  310م و ص3001صط ا داطق صاحل مطلوت و معوقام عم  املصارس ايسدمية وسب  املعاجلة لتطويراا و رسالة ماجستري و العرايف و م -1
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 ) ت ( التأكد من أالية املضارت القادودية للتعام  م  الب ل .

 يف و والقدرة علا التعام  م  األخرين .) ج ( مدى خربة املضارت يف اةست مار ومعرفة السو

) د ( دراسة حا ر وما ي املضارت والتوقعام املستقبلية عن طريق دراسة مركزه املالي و وقا مة الدخ  و 

 وقا مة التدفقام املالية لم و وذلل ملعرفة ك اءة وقدرام املضارت . 

 اليت رول عن طريق املضار ة . لوين جةاز متخصص أو ثدارة عامة ملتا عة    يع امل اري   – 2

عم  الدراسام والبحوث لتطوير العم   ةعه األلية و واعا  دوره يسةم يف اخن اا املخاطر للمضار ة و  -3

 وزيادة األر اح . كما ادم سيملن املصارس ايسدمية من رف  ك اءة التوظيا للموارد املالية.

ايسدمية و حبيث يتم  ختصيصةا لدست مار يف املضار ة أد اء لافظ است مارية   رتك فيةا املصارس  –4

 و و ةعا يتم  وزي  املخاطر علا اك ر من   ل .   

و   املعايري املو وعية وال رعية. من الواجا و   معايري مو وعية وشرعيةو للي يتم اةعتماد  - 2

 ة يتطلا التأكد من خربة العمي  عليةا يف ال قة يف العمي  وأمادتم وخرب مو ألن العم  وفق آلية املضار

وقدر م علا    يع امل رو    جاح. اعا من جاداو ومن جادا آخر أمادة العمي  يف  عاملم م  املصرس ومدى 

ادضباطم يف الوفاء  التزاما مو وذلل من خدل املعلومام الدقيقة عن سج  العمي  وسري م العا ية وشةر م 
1. 

 لم رو  :دراسة اجلدوى اةقتصادية ل - 2

القيام  الدراسة الدقيقة للجدوى اةقتصادية للم رو . ألن دراسة اجلدوى ستو ح الرت يبام الدزمة للقيام 

 امل رو  اةست مار  و والتلاليا الدزمة لت  يع امل رو . كما  بني اييراد الللي املتوق  " كمية ال ا ج   اء 

ومتا يتم  دفق ثيرادام صافية للم رو  ) األر اح ( و و ديد علا طلا السويف واألسعار املتوقعة للبي  " و 

درجة املخاطرة . حبيث   تةي الدراسة  توق  أر اح معي ة يف ثطار خماطر معي ة خدل فرتة لددة من الزمن. 

 2والتأكد من وجود اجلدية واخلربة والل اءة الدزمة لدى صاحا امل رو .

 ثلاد موارد رويلية مد مة : - 2

لتخ يا املخاطر يف عملية املضار ة يتطلا  وفر موارد اك ر مد مة للمضار ةو وذلل  إصدار شةادام أو 

صلوك مضار ة خمصصة مل روعام معي ة . علا أن  لون قا لة لعملية التداول يف سويف األورايف املالية و وة 

أو ال قص ع د ادتةاء عم  امل رو  أو لوز اسرتداد قيمتةا دقدا من فرتة ألخرى .    يتم  ص يتةا  الزيادة 

 3 عد مخس س وام. 

                                                           
 110م , ص  3002لمد لمود امللاو  , التموي  املصريف اةسدمي و عام  -1

 28و 22م ص 3002اكتو ر  31 - 38الرمحن يسر  امحد و  طوير صيغ اةست مار وامل لدم اليت  واجةةا و ددوة الربكة و  عبد -2

 390 - 319عبد الرمحن يسر  امحدو قضايا معاصرة يف الب وك وال قود والتموي و مرج  سا ق ص  -3
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 التخ يا من املخاطر  :  – 1

 وذلل من خدل : 

   ظيم عملية  دفقام التموي  ثم امل رو  و وفق جدول زمين   اء علا دراسة جدوى امل رو  .    -

رو  مبوجا شرو    متا عة    يع امل رو  من خدل رف   قارير دورية ملختلا مراح  الت  يع للم  -

 1استخدام املوارد التمويلية .

احلد من ال  قام ايدارية اليت ميلن أن حيملةا املضارت ثم  لل ة امل رو و وهلعا يتطلا اة  ايف يف  -

  رور  لت  يع امل رو  حسا الزمان وامللان. والبداية علا ما ا

لما حقق امل رو  أر احا عالية حيص   قديم حافز للمضارت يف حالة  يق أر اح مر  عة للم رو . فل -

  2املضارت علا دسبة أعلا يف الر ح يتم اة  ايف عليةا. 

 

 

 ثاديا : متطلبام  طوير امل اركة 

 ميلن  طوير التموي  عن طريق امل اركة و وذلل علا ال حو اة ي : 

كام جديدة و وطرح  رورة ثرساء أعراس مصرفية جديدة قا مة علا امل اركة والتوس  يف أد اء شر – 1

 األسةم لدكتتات .

 أد اء لافظ است مارية يف املصارس ايسدمية  دار لصاحل العمدء.  – 2

من األامية مبلان أن  قوم املصارس ايسدمية  ب اء جةاز است مار  قو  قادر علا دراسة فرص  – 3

 ة الطلا علا السل .اةست مار وكي ية استغدهلاو ودراسة السويف احمللية والدولية ملعرف

يتطلا من املصارس ايسدمية  أن  قوم  التعرس علا األسوايف وامل روعام اهلامة القا مة وامل روعام  – 4

املقرتحة و وامل اركة يف رويلةا وأدار ةا  صورة كبرية اذا اقتضا األمرو ملا  تمت   م املصارس من اخلربة 

 . 3وخصوصا يف اةست مارام طويلة األج   

قيام املصارس ايسدمية  تموي  العمدء العين ميللون أرا ي ذام مواق  اسرتا يجية و حبيث يتم  - 2

  ا ةا واست ماراا علا أساس امل اركة املت اقصة اليت   تةي  التمليل  عد فرتة ثم العمي  و  عد أن يسرتد 

                                                                                                                                                                    4املصرس التلاليا اخلاصة  الب اء وأر اح املصرس .

                                                           
 28م و ص 3002/  31 - 38ليت  واجةةا و ددوة الربكة عبد الرمحن يسر  وآخرون و  طوير صيغ اةست مار وامل لدم ا- 1

  181صاديف امحد عبد الغين و اةست مار يف املصارس ايسدمية ) األسس وآليام التطبيق ( و مرج  سا ق و ص -2

 111  - 110و مرج  سا ق و ص ايسدميالتموي  املصريف  ’لمد لمود امللاو   -3

 26امل روعة لتقلي  خماطر املضار ة و جملة اةقتصاد ايسدمي و العدد اخلامس و ص عبد الستار أ و مدة و الوسا   -4
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القيام  دراسة اجلدوى اةقتصادية للم رو   صورة دقيقة من ال احية القادودية واهل دسية والتسويقية  - 6

واةقتصادية واةجتماعيةو و عد التأكد من أامية امل رو  وجناحمو والعا د املتوق  من امل رو  يتم واملالية 

 اختاذ القرار اةست مار  من قب  اجلةةو أو ايدارة املختصة يف املصرس.

 م اختيار العمدء العين يتم التعام  معةم و حبيث يتم دراسة ما ي العمي  ملعرفة صدقم وأمادتم وخرب - 7

 املالية وايدارية و وأاليتم القادودية ومدى وفاءه  التزاما م .

 ةيئة موارد اك ر مدءمًة للتموي  عن طريق امل اركة و وذلل من خدل ثصدار شةادام أو صلوك  - 8

م اركة خمصصة مل روعام معي ة ومقبولة للتداول يف سويف األورايف املالية و م   صلوك امل اركة العامة و 

 ايجارة. وصلوك

املتا عة امليدادية للم رو  من قب  املصرس و للتأكد من    يع امل رو   صورة سليمة حسا اخلطة  - 9

 املرسومة لعملية الت  يع و واعا  دوره سيؤد  ثم خت يض مستوى املخاطرة .

و و  اء  فتح حسات  اسم امل رو  يف املصرس و حبيث يتم الصرس  صورة دورية حسا مراح  الت  يع - 10

  علا التقارير الدورية اخلاصة مبتا عة عملية الت  يع للم رو  

 

 ثال ا : متطلبام  طوير ايجارة 

 يتطلا من املصارس ايسدمية  طوير التموي  عن طريق ايجارة وذلل من خدل :

 قيام املصارس ايسدمية  تلوين شركام متخصصة ملمارسة التموي  التأجري  . -أ 

اعه ال ركام   راء أرا ي زراعيةو وعقارام سل ية ولدم جتاريةو وملا ا لألعمال وخمازن قيام  -ت 

 ومعدام وآةم والقيام  تأجرياا.

التوس  يف عمليام ايجارةو وذلل من خدل ايجارة  الوكالة وايجارة عن طريق املضار ةو وايجارة عن  -ج 

 طريق امل اركة.

طرح صلوك متخصصة يطلق عليةا صلوك ايجارةو وذلل لتموي  ال ركام قيام املصارس ايسدمية   -د 

 .1املزم  ثد اؤاا. علا أن يلون للمصارس حصة يف اعه الصلوك 

 النتائج والتوصيات:

 أوة: ال تا ج 

 لقد  وص  الباحث ثم العديد من ال تا ج أامةا :

                                                           
 396 - 390صعبد الرمحن يسر  و قضايا اسدمية معاصرة يف ال قود والب وك والتموي  و مرج  سا ق و  -1
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ا آلية املراحبة يف روي  امل اري  ا ضح من خدل الدراسة أن املصارس ايسدمية ما  زال  عتمد عل .1

من   % 20اةست ماريةو واعا يعد خلد يف  وظيا أموال املصارس. و حيث  ستحوذ اعه األلية علا دسبة 

 ثمجالي موارد املصارس .

 بني الدراسة أن املضار ة وامل اركة والسلم وايستص ا  والتموي  التأجري  من األليام اهلامة يف   .2

 يف زيادة ايدتاج من السل  واخلدمام و وثلاد فرص عم  لل بات  ار و وسيلون هلا دورا فاعدعملية اةست م

التموي  لدست مارام عن طريق آلية املضار ة وامل اركة ما يزال  عي او حبجة أن خماطراما   .3

 مر  عة. 

سةمو ويتطلا من التوس  يف ثد اء ال ركام و حبيث  ساام املصارس يف رؤوس أمواهلا عن طريق األ    .4

الب ل املركز  يف اعه احلالة   جي  املصارس ايسدمية علا ثد اء ال ركام و وعدم ثلزامةا  ال سبة 

اليت ة لوز  عديةا ح ا ا علا السيولة ومحاية أموال املودعني و ةن التعام   ني املصارس ايسدمية 

 كة يف الر ح واخلسارة .والعمدء يف العملية اةست مارية يقوم علا أساس امل ار

ع د ك ري من القياديني يف  داهلم ايسدمي ألسلمة اةقتصاد من خدل املصارس ايسدمية و ة يوج .2

 املصارس ايسدمية و وكعلل ك ري من املوظ ني .

ا ضح من خدل الدراسة أن عقد السلم من اآلليام اهلامة اليت ستسةم يف زيادة ايدتاج الزراعيو  .2

ملزار  علا ايدتاج الزراعي. ورمم ذلل مل  ستخدم اعه اآللية ثم اآلن يف املصارس ايسدمية و  جي  ا

 اليم ية. 

اةاتمام  عملية التخطيط  عيا جدا ع د معظم املصارس ايسدمية و واعا يؤثر سلبا علا أداء   .2

 املصارس.

ميةو يعط  جزء من موارد اةحتياطي القادودي الع  ي ر م الب ل املركز  علا املصارس اةسد .1

 املصرس من العملية اةست مارية.  

ا اك مبالغ كبرية  وجم لدست مار يف اخلارجو واعا حيرم اليمن من است مارام كبرية  سةم يف احلد   .9

 من ال قر والبطالة.

س  عا الواز  الديين ع د ك ري من العمدء العين يسعون ثم  قيق األر احو وة يةمةم    يع أادا .10

 املصارس ايسدمية.

املصارس من  نمعظم موارد املصارس ايسدمية  عاا لتموي  اةست مارام قصرية األج . واعا ة ميل  .11

 امل اري  اليت ختدم عملية الت مية اةقتصادية واةجتماعية.   قيق ادفةا األساسي واو روي

در ةو القادرة علا مواكبة التطورام املصرفية  عادي املصارس ثسدمية من قلة اللوادر الب رية املؤالة وامل .12

 احلدي ة.
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ك  ت الدراسة أن   ل التضامن ايسدمي  داء يف التوس  يف روي  اةست مارام عن طريق املضار ة   .13

وامل اركةو واعا  دوره يعد  طورا يف روي  امل اري  يف   ل التضمن ايسدمي. واعا يسةم يف لار ة 

 الة. ال قر واحلد من البط

حققت املصارس ايسدمية جناحا يف جعت املدخرامو وزيادة راس املالو الع  ميلن املصارس ايسدمية  .14

 احلدي ة. ةمن التوس  يف اةست مارامو ومواكبة التطورام املصرفي

 ثانيا: التوصيات:

لن أن يتم األخع  عد استعراا ال تا ج اليت مت التوص  ثليةا  قوم الدراسة  و    عض التوصيام اليت مي 

 ةا من اج    عي  أساليا التموي  عن طريق املضار ة وامل اركة والسلم وايستص ا  والتمي  التأجري  . 

 وميلن أمجال أامةا يف اة ي :

 وصي الدراسة  التوس  التدرلي يف روي  امل اري  عن طريق املضار ة و وامل اركةو والسلم و  -1

   و واحلد من استخدام آلية املراحبة . وايستص ا  و والتموي  التأجري

قيام املصارس ايسدمية  التوس  يف ثد اء شركام جديدة  ساام املصارس يف رؤوس أمواهلا عن طريق    -2

األسةمو ويتطلا من الب ل املركز  يف اعه احلالة   جي  املصارس ايسدمية علا ثد اء ال ركام و 

عديةا ح ا ا علا السيولة ومحاية أموال املودعني و ةن التعام   ني وعدم ثلزامةا  ال سبة اليت ة لوز  

 املصارس ايسدمية والعمدء يف العملية اةست مارية يقوم علا أساس امل اركة يف الر ح واخلسارة .

 رورة مساامة املصارس ايسدمية يف روي  امل روعام طويلة األج  من اج   قيق الت مية    -3

 جتماعية.اةقتصادية واة

 اةاتمام  تموي  امل اري  الصغرية واحلرفية اليت  سةم يف ثلاد فرص عم  للحد من البطالة. -4

 رورة الدف   املصارس ايسدمية و و  جيعةا كودةا  سةم   سبة كبرية يف عملية روي  امل اري   -2

 الت موية اليت  سةم يف لار ة ال قر واحلد من البطالة.

رية   رتك فيةا املصارس ايسدمية لتموي  امل اري  يف جمال املضار ة وامل اركة د اء لافظ است ماث -2

والسلم وايستص ا  و من اج   وزي  املخاطر  ني املصارس و واعا سي ج  اةست مار يف آليام التموي  

 اليت خماطراا مر  عة .

 لعم  املصريف ايسدمي العم  علا  طوير آليام التموي  و والبحث عن آليام جديدة  تدءم م  ا -2

التوس  يف اةست مار املباشر من خدل فتح معارا للسيارام و ومواد الب اء و و يعةا مباشرة مراحبة  -1

 للمواط ني م عا لتعدد الوسطاء و الع  يؤد  ثم رف  األسعار علا املواطن .
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 ع ي الودا    وصي الدراسة   را اةحتياطي القادودي علا الودا   اجلارية فقط و حبيث   -9

اةست ماريةو ألن املصرس والعمي  ي رتكا يف الغ م والغرم . كي  تملن املصارس من   عي  د اطةا 

 اةست مار .   

اةاتمام  تدريا و أاي  اللوادر املصرفيةو حتا  تملن من استيعات التق ية احلدي ةو ومواكبة  -10

 التطورام املصرفية املتدحقة.

 تقديم اخلدمام املصرفية جبودة وسرعة عاليةو ح اظا علا جةد ووقت  وصي الدراسة اةاتمام  -11

 العمدء.

قيام املصارس ايسدمية  عم  دراسام ف ية مل اري  اقتصادية داجحةو ويتوق  أن  قق أر احا مر  عةو يف  -12

 جمال املضار ة وامل اركة والسلم.

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع  
دمية معاصرة يف ال قود والب وك والتموي  و الدار عبد الرمحن يسر  امحد و قضايا ثس   .1

 م .2001اجلامعية و عام 

 22عبد الرمحن يسر  امحد و  طوير صيغ اةست مار وامل لدم اليت  واجةةا و ددوة الربكة و  .2

 م2003اكتو ر عام  22 -

 م .2011سرية و ث راايم لمد البطادة و زي ا  الغرير  و ال ظرية اةقتصادية يف ايسدم و دار امل .3

 م .2004لمد لمود امللاو  و التموي  املصريف ايسدمي و جامعة امل صورة و عام    .4

 م .  2001داظم لمد ال مري  و ال قود واملصارس و دار زاران وعام  .2

دبي  لمد العل ي و م رو  السويف املالية اليم ية ) أاميتةا اةقتصادية والت موية ( و األحباث  .2

م و جامعة املللة اروى ) مركز 2013أمسطس  12 –ا  ث ري  4ؤرر احلوار اةكادميي و العلمية مل

 م .2013الدراسام اةسرتا يجية ( و 

 لمد زكي شافعي و مقدمة يف ال قود والب وك و دار ال ةضة و الطبعة السا عة و عام )  دون (  .2
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للت مية و املعةد ايسدمي للبحوث حسني األمني و املضار ة ال رعية احلدي ة و الب ل ايسدمي  .1

 م  .2000والتدريا  , الطبعة ال ال ة  

عبداهلل علي الطوقي و املصارس ايسدمية يف  وء التطورام احمللية والدولية ) دراسة  طبيقية  .9

 م .2002علا اليمن ( و رسالة دكتوراه و السودان و 

(و  11مي وعدقتةا  عيار  ازل )و خماطر روي  صيغ التموي  ايسددموسا عمر أ و ليمي .10

 م.2001رسالة دكتوراه و األكادميية العر ية للعلوم املالية واملصرفية و عام 

 م. 2000مين عيسا العيوطي و مبادئ الب وك و جامعة القاارة و  .11

فؤاد السرطاو  و التموي  ايسدمي ودور القطا  اخلاص و دار املسرية و عمان  و الطبعة األوم و   .12

 م . 1999م  عا

لمد عمر شا را و  رمجة سيد لمد سلر و حنو دظام دقد  عادل ) دراسة لل قود واملصارس  .13

 م .1919والسياسة ال قدية يف  وء ايسدم  و دار الب ري للتوزي  و عام 

عطية فيااو التطبيقام املصرفية لبي  املراحبة يف  وء ال قم ايسدميو دار ال  ر للجامعامو    .14

 م.1999مصرو 

 م .  1992األردنو  -لمد صاحل عبد القادرو دظريام التموي  ايسدميو دار ال رقانو عمان   .12

 سامي حسن أ   .12

محد محود و  طوير األعمال املصرفية مبا يت ق م  ال ريعة ايسدمية و الطبعة ال ادية و مطبعة  .12

 م .1912األردن و عام  -ال ريف و عمان 

الغين و اةست مار يف املصارس ايسدمية ) األسس وآليام التطبيق ( و صاديف امحد عبيد اهلل عبد    .11

 م .1999رسالة ماجستري يف اةقتصاد و جامعة القادسية و العرايف و 

سراج الدين ع مانو صيغة التموي  ايسدمي املستخدمة يف ثطار التجر ة السوداديةو جملة  .19

 م .2002 املصارسو ا اد املصارس السوداديو العدد ال اديو

دزيم محاد  و دور املؤسسام املصرفية ايسدمية يف الت مية اةقتصادية و حبث مقدم للمؤرر   .20

/  2/  9 - 2الع  عقد جبامعة ال ارقة و حول املصارس ايسدمية ودوراا يف الت مية من    

 م.  2002

 رعية لصيغ التموي  لمد العلي القرى و سيا الدين ث راايم  اج الدين وآخرين و املعايري ال .21

 م. 1999املصريف الدر و  و ملتبة امللل فةدو الرياا و 

 لر الرحيان و دور املصارس ايسدمية يف احلد من اآلثار السلبية للعوملة و جملة صيغ التموي  و   .22

 م. 2000األردن و العدد املمتاز و  -عمان 
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يف  عبئة و وظيا املوارد املالية و ورقة  احلماد  و  قييم دور املصارس ايسدمية اليم ية ياسني  .23

 م .  2010مارس و عام  21 – 20عم  مقدمة ملؤرر املصارس ايسدمية و خدل ال رتة 

أمحد الصديق جربي و دور املصارس ايسدمية يف روي  الص اعام الصغرية  التطبيق علا   ل  .24

دمية يف اةست مار والع  عقد يف فيص  ايسدمي السوداديو حول دور املؤسسام املصرفية ايس

 م.  9/2/2002 – 2كلية ال ريعة والدراسام ايسدمية جبامعة ال ارقة لل رتة من 

ايجارة ما ايتةا وأاميتةا و جملة صيغ التموي  والعمليام املصرفية ايسدمية و العدد املمتاز و    .22

 م  .  2002 -األردن  -عمان 

 م.2002كادميية العر ية للعلوم املالية املصرفيةو ايجارة ماايتةا ومزاياااو األ .22

 م.1912سعد سعيد مرطان و مدخ  لل لر اةقتصاد  يف ايسدم و مؤسسة الرسالة و عام  .22

األج  يف املصارس ايسدمية و املعةد العاملي لل لر ايسدمي و  حسن يوسا داودو اةست مار قصري .21

 م.1992

 م.1992قتصاد  للمصارس ايسدمية  ني ال ظرية والتطبيقو لمد عبد امل عم أ وزيدو الدر اة .29

سيا مةيوت العسلي و اةقتصاد اليمين والدور الت مو  املتوق  للب وك ايسدميةو جملة كلية  .30

 م.2001التجارة و عام 

 .  20013 -2002كتات ايحصاء الس و  لل رتة من و اجلةاز املركز  لإلحصاء  .31

 م. 2013 – 2009الس وية لل رتة من  الب ل املركز  و التقارير .32

 .م2013 –م  2009  ل التضامن ايسدمي الدوليو التقارير الس وية لل رتة من  .33

 م.2002 -1913  ل التضامن ايسدمي الدوليو مسرية ع رين عاما من امل جزام و  .34

 م .2013 – 2009  ل سباو التقارير الس وية لل رتة من عام  .32

 م.2013ن الدوليو  قرير الت مية الب رية الرا  و اليمنو وزارة التخطيط والتعاو  .32

 م2013وزارة التخطيط والتعاون الدولي و التقرير اةقتصاد  الس و  و   .32

 

 

 

 

 

 

 


