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مل ّخص الدراسة :
تكتسب صكوك المضاربة أهمية كبيرة في مجال أدوات التمويل اإلسالمي في ظل وجود تقدم ملحوظ
في الصناعة المالية اإلسالمية ،كما يمثل استجابة للرغبة في تطوير وتفعيل األوعية الدخارية ودور
البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع القتصادية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم صكوك المضاربة ،ومشروعيتها ،وأهميتها القتصادية ،وأنواعها،
وتطبيقاتها ،ومحاولة لتقديم مقترح تمويلي معاصر من خالل البنوك اإلسالمية لتفعيل دورها في
المشاريع القتصادية ،باإلضافة إلى محاولة تقديم بديل هيكلي معاصر بما يتفق وأحكام الشريعة
اإلسالمية بدلا من النظام المصرفي التقليدي.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة ،باإلضافي
إلى العتماد على المصادر األولية من خالل إعداد استبانة خصيص ا لهذا الغرض وتوزيعها ،وتفريغها
وتحليلها من خالل استخدام أدوات البرنامج اإلحصائي ).(SPSS
توصلت الدراسة إلى أن صالحية استخدام صكوك المضاربة من قبل البنوك اإلسالمية تساهم في زيادة
دورها في المساهمة في تحقيق التنمية القتصادية وجذب مستثمرين جدد للتعامل مع البنوك اإلسالمية،
كما تساهم في رواج وتوزيع المال بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ،وبالتالي تساهم في التقليل من
الكتناز ،كما تساهم صكوك المضاربة في زيادة ربحية البنوك اإلسالمية وتحقيق مقاصد الشريعة
اإلسالمية.

م

Abstract
Sukuk of Modaraba are gaining great importance in the field of
Islamic finance instruments in the presence of significant progress in
the Islamic finance industry، also represents a response to the desire to
develop and activate the savings instruments and the role of Islamic
banks in supporting economics projects.
The study aimed to identify the concept of Sukuk of Modaraba، and
legitimacy، its economic importance، types، applications، and an
attempt to submit a proposal funding contemporary through Islamic
banks to activate their role in economic projects، in addition to trying
to provide an alternative structural contemporary conformity with the
provisions of Islamic Sharia instead of the traditional banking system .
In order to achieve the objectives of the study، the researcher used the
descriptive analytical approach in conducting the study، in addition to
rely on primary sources through the preparation of a questionnaire
specifically for this purpose and distribution، and discharged and
analyzed through the use of statistical software tools. (SPSS)
The study concluded that the validity of the use of Sukuk of Modaraba
by Islamic banks contribute to increase their role in contributing to
economic development and attracting new investors to deal with
Islamic banks، also contribute in vogue and distribute the money
among the largest possible segment of society، and thus contribute to
the reduction of compactness، They also contribute to an increase in
Sukuk of Modaraba profitability of Islamic banks and achieve the
purposes of Islamic Sharia.
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1

أوالً :المقدمة
شهدت األدوات التمويلية اإلسالمية خالل السنوات الماضية انتشا ار واسع ا ،ل يقتصر هذا
النتشار على العالم العربي واإلسالمي فقط ،بل أصبح متاحا لجميع الشركات والحكومات في أنحاء
العالم ،وأبرز هذه األدوات هي الصكوك اإلسالمية ،ووفقا لرؤية خبراء الصناعة المصرفية في العالم،
فإنهم يرون أنه ما زال هناك الكثير أمام الشركات والحكومات في نشر ثقافة الصكوك اإلسالمية بين
المستثمرين ،والستفادة الكاملة من تداولها في األسواق المالية بدلا من الحتفاظ بها.
وقد طرحت صكوك المضاربة تحت جناح الصكوك اإلسالمية المعاصرة ،لتفتح الباب على مصراعيه
للمشاركة الشعبية من قبل الجمهور للمساهمة في دعم وتمويل الحتياجات التمويلية ومتطلبات
التنمية القتصادية بصورة يشعر فيها المواطن بالنتماء الكامل في تنمية اقتصاد وطنه ،وذلك من
خالل توجيه األموال التي يتم جمعها بواسطة صكوك المضاربة نحو الستثمار المباشر من خالل
البنوك اإلسالمية في تمويل المشاريع القتصادية الفلسطينية ،وأهمها تمويل المشروعات الجديدة
ويعد هذا القطاع المنطلق األساسي لزيادة الطاقة اإلنتاجية ،والوسيلة
بجانب المشروعات القائمة،
ُ
الفعالة للمساهمة في تحقيق التنمية القتصادية ،بسبب قدرتها العالية على تحديث الصناعة،
ومساهمتها الفعالة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ،وتمثل النواة األساسية في تكوين المشروعات
العمالقة ،لذلك أتى هذا البحث ليسلط الضوء على أهمية صكوك المضاربة من خالل تفعيل دور
البنوك اإلسالمية للمساهمة في تحقيق التنمية القتصادية.
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ثانياً :مشكلة الدراسة
إن المشكلة األساسية تتمثل في قصور مساهمة البنوك اإلسالمية في تمويل المشاريع
القتصادية في القتصاد الفلسطيني ،وقد أتى هذا البحث ليسلط الضوء على طرح صكوك المضاربة
كأداة تمويل معاصرة من خالل البنوك اإلسالمية في تمويل المشاريع القتصادية في فلسطين،
متطلعا نحو تقديم مقترح تمويلي لتطوير األوعية الدخارية لدى البنوك اإلسالمية من خالل صكوك
المضاربة ،ليتم توجيهها نحو الستثمار المباشر في القطاعات القتصادية المختلفة ،وعليه فإن
تساؤل الدراسة يتمثل في السؤال الرئيسي التالي:

ما هو دور صكوك المضاربة في تفعيل دور البنوك اإلسالمية في تمويل المشاريع
االقتصادية في فلسطين؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي ،عدة أسئلة فرعية وفقا لما يلي:
 .1ما مفهوم صكوك المضاربة ،ومشروعيتها ،وخصائصها ،وأنواعها؟
 .2ما هي األهمية المترتبة على إصدار البنوك اإلسالمية لصكوك المضاربة؟
 .3ما تطبيقات صكوك المضاربة في دعم المشاريع القتصادية؟

ثالثاً :فرضيات الدراسة
بناء على تساؤلت الدراسة ،فإن الدراسة اعتمدت على ثالث فرضيات أساسية ،وهي:
ا

الفرضية األولى :يوجد وعي لدى الجمهور بصكوك المضاربة اإلسالمية.

الفرضية الثانية :توجد عالقة تكاملية بين صكوك المضاربة والبنوك اإلسالمية.
الفرضية الثالثة :تساهم صكوك المضاربة من خالل البنوك اإلسالمية في دعم وتمويل المشاريع
القتصادية.

رابعاً :أهمية الدراسة:
يشكل موضوع الدراسة أهمية كبيرة في مجال أدوات التمويل اإلسالمي في ظل وجود تقدم
ملحوظ في الصناعة المالية اإلسالمية ،كما يمثل استجابة للرغبة في تطوير وتفعيل األوعية
الدخارية ودور البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع القتصادية.
3

خامساً :أهداف الدراسة
سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية :
 .1التعرف على مفهوم صكوك المضاربة ،ومشروعيتها ،وأهميتها القتصادية ،وأنواعها،
وتطبيقاتها.
 .2تقديم مقترح تمويلي معاصر  -صكوك المضاربة  -من خالل البنوك اإلسالمية لتفعيل دورها
في تمويل المشاريع القتصادية.
 .3محاولة تقديم تمويل هيكلي معاصر بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية كبديل للنظام
المصرفي التقليدي.
 .4استكمال ما بدأه الباحثون السابقون في موضوع صكوك المضاربة وتوضيح إمكانيتها ودورها
في تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية على تمويل المشاريع القتصادية.

سادساً :منهجية الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة ،وتم العتماد على المصادر األولية،
وذلك من خالل إعداد استبانة خصيص ا لهذا الغرض وتوزيعها على المبحوثين ،ومن ثم تفريغ وتحليل
الستبيانات من خالل استخدام أدوات البرنامج اإلحصائي  ،SPSSكما تم العتماد على المصادر
الثانوية التي تتكون من المراجع والرسائل العلمية والدوريات...الخ.

سابعاً :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من عينة من العاملين في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في فلسطين.
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ثامناً :الدراسات السابقة
 -1دراسة العاني ( )6002بعنوان "صكوك المضاربة التخريج الفقهي والتصوير الفني"
هدفت الدراسة إلى :دراسة مفهوم األسواق المالية وأشكالها ،والمضاربة فيها ،وصورها،
ومشروعيتها ،ومحاولة وضع تصور فني لصكوك المضاربة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن لصكوك المضاربة دو ار

هام ا في التنمية القتصادية ،ولقد اقتصر البحث على دراسة صكوك المضاربة،
والتأصيل الشرعي لها ،ولكن لم يدرس هيكل الصكوك وتطبيقاتها.

 -6دراسة محيسن ( )6002بعنوان "نحو نموذج تطبيق إسالمي لتوريق الموجودات"
هدفت الدراسة إلى :إبراز أهمية الهندسة المالية إليجاد حلول مبتكرة ،وأدوات مالية جديدة
تجمع بين المصداقية الشرعية ،والكفاءة القتصادية.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن وجود بنية تحتية متكاملة
تضمن وجود تشريعات قانونية مالئمة تؤدي إلى زيادة نسبة إمكانية تطبيق توريق
األصول ،وتطبيق األحكام الفقهية المالئمة تؤدي إلى زيادة إمكانية تطبيق توريق األصول
من المنظور الشرعي ،ولكن لم يتطرق إلى دراسة تطبيقات صكوك المضاربة في تمويل
القطاعات القتصادية.
 -3دراسة نقاشي ( )6002بعنوان "عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة
اإلسالمية"
هدفت الدراسة إلى :دراسة مفهوم التصكيك ،ومراحله ،ودور التصكيك في تحقيق مقاصد
الشريعة ،ولوحظ أن البحث اقتصر على دراسة دور الصكوك في تحقيق مقاصد الشريعة،
غير أنه لم يدرس تطبيقاتها في القطاعات اإلنتاجية.
 -4دراسة إسماعيل ( )6002بعنوان "سندات المقارضة وأحكامها في الفقه اإلسالمي"
هدفت الدراسة إلى :التعرف على سندات المقارضة بوصفها أداة تمويلية شرعية،
ومساهمتها في إقامة السوق المالي اإلسالمي.
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وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها :األدوات المالية اإلسالمية عديدة ،منها
ما هو قائم على المضاربة أو المشاركة أو اإلجارة أو البيوع ،وتغيير اسم سندات
المقارضة إلى مصطلح يعطي ظاللا حميدة كصكوك المقارضة بدلا من سندات
المقارضة ،وقد كان تركيز الباحث على صكوك المضاربة ،والتأصيل الشرعي لها ،ولكن
الباحث لم يوضح دراسة هيكل صكوك المضاربة ودورها في دعم التنمية القتصادية.
 -5دراسة حامد ( )6005بعنوان "الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها"
هدفت الدراسة إلى :دراسة مفهوم الصكوك الشرعية ،وأنواعها ،وأهميتها.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن الصكوك اإلسالمية تعد
بديالا شرعيا للسندات التقليدية ،ويمكن مشاركة حملة الصكوك في مراقبة األعمال
اإلدارية ،والق اررات المالية ،وسلوك المدير من خالل لجنة تمثلهم ،ولكن لم تتطرق إلى
دراسة تطبيقات صكوك المضاربة في تمويل المشاريع القتصادية.
 -2دراسة حمود ( )6001بعنوان "بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في
مجال القطاع العام والخاص.
هدفت الدراسة إلى :إبراز حكم بيع الدين وسندات القرض في الفقه اإلسالمي.
وقد توصلت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن هناك بدائل شرعية لسندات
القرض ،مثل سندات المضاربة ،والمشاركة ،واإلجارة ،غير أن الباحث لم يتطرق إلى
ضوابطها الشرعية ،ومخاطرها ،وطرق معالجتها.
 -7دراسة حمود ( )1991بعنوان "األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة"
هدفت الدراسة إلى :إيجاد أدوات تمويلية إسالمية لدعم الشركات المساهمة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :إيجاد البديل الشرعي لسندات
القرض القائمة على أساس الفائدة المحرمة شرعا ،وذلك من خالل اعتماد سندات
المضاربة ،والمشاركة ،والمنافع ،والبيوع ،وسد الحتياجات التمويلية للشركات من خالل
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األدوات التمويلية اإلسالمية ،غير أن الباحث اقتصر على دراسة التأصيل الشرعي
والقانوني ألدوات التمويل اإلسالمي.
-1

دراسة القحف ( )1919بعنوان "سندات اإلق ارض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتها

في تمويل التنمية االقتصادية"
هدفت الدراسة إلى :وصف فكرة سندات اإلق ارض بوصفها أداة تمويلية جديدة لقتصاد
إسالمي يمنع الربا ،ويناقش الدور الممكن لهذه السندات في تمويل التنمية في الدول
اإلسالمية ،غير أنه لم يدرس إجراءاتها ،ومخاطرها ،وأساليب معالجتها ،باإلضافة إلى
دراسة صكوك المضاربة وتطبيقاتها.
 -9دراسة بجيتش ( )6005بعنوان "صكوك المضاربة وتطبيقاتها في المصارف
اإلسالمية"
هدفت الدراسة إلى :دراسة صكوك المضاربة بوصفها أداة تمويل إسالمية.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن صكوك المضاربة اجتهاد
معاصر مبني على عقد المضاربة ،وأن ضمان رأس المال في صكوك المضاربة ُيفسد
هذا العقد ،كما يمكن تطبيق صكوك المضاربة في إقامة مشاريع البنية التحتية ،ولوحظ
أن الباحث ركز على صكوك المضاربة وتطبيقاتها في البنوك اإلسالمية ،ولكن لم يتطرق
إلى دراسة هيكلة صكوك المضاربة ،وتطبيقاتها في كافة المشاريع القتصادية.

 نقاط االتفاق مع الدراسات السابقة:
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في النقاط اآلتية:
 .1أهمية صكوك المضاربة كأداة تمويلية جديدة تلتزم مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .2دور صكوك المضاربة في التنمية القتصادية بشكل عام.
 .3إمكانية تطبيق صكوك المضاربة كأداة تمويلية في البنوك اإلسالمية.
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 نقاط االختالف عن الدراسات السابقة:
تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في النقاط التالية:
 .1تركز هذه الدراسة على دور صكوك المضاربة في األنشطة والمشاريع القتصادية.
 .2تبرز هذه الدراسة دور صكوك المضاربة في تفعيل وتطوير قدرة البنوك اإلسالمية في
تمويل المشاريع.
 .3الدراسات السابقة لم تتطرق إلى التطبيقات العملية لصكوك المضاربة.

 الجديد في هذه الدراسة:
 .1المساهمة في معالجة قصور البنوك اإلسالمية في استخدام صكوك المضاربة كأداة
تمويلية جديدة في توسيع قدراتها التمويلية والستثمارية.

 .2تقديم مقترح تمويلي لتصويب تطبيقات صكوك المضاربة من خالل البنوك
اإلسالمية لتفعيل دورها في دعم القتصاد الفلسطيني.
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ر ع رثان
عكــ م رمةـا عـ من رمنظ
 رمعل
 رمعل
 رمعل

 :عقـــ رمةـــا عــ
رثان  :عكـ م رمةـا عـ
رثار  :رعنـ م تـالماــ
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تالم

المبحث األول
عقد المضاربة
تمهيد:
يعتبر عقد المضاربة أداة من األدوات الستثمارية في النظام المصرفي اإلسالمي ،فهي تقوم
في جوهرها على تالقي أصحاب المال وأصحاب الخبرات بحيث يدفع من خالله رب المال مبلغا من
المال للمضارب للمتاجرة به مقابل مقدار من الربح الحالل يقسم بينهما بنسب متفق عليها ،ويحقق
هذا األسلوب مصلحة كال الطرفين رب المال والعامل ،فقد ل يجد رب المال من الوقت أو الخبرة ما
يمكنه من استثمار المال والتجار فيه ،وقد ل يجد العامل من المال ما يكفيه لممارسة قدراته وخبراته
في مجالت الحياة المختلفة ،فإن خسر المضارب دون تعد ول تقصير ول مخالفة فالخسارة تقع على
رب المال وحده ول يخسر المضارب إل جهده وعمله (.)1
وحتى نوضح ماهية ومفهوم عقد المضاربة بشكل يتفق مع النظام القتصادي المعمول به،
مما يستوجب علينا إعطاء بعض أهم مالمح النظام القتصادي اإلسالمي وتفصيل ذلك في الفقرة
التالية.
أوالً :نظام االقتصاد اإلسالمي
مهم لجميع شرائح المجتمع ،فقد تعارفت المجتمعات البشرية على
يعتبر الجانب القتصادي ُ
بعض المفاهيم والعادات التي يقصد بها تحقيق العدالة الجتماعية في توزيع الثروات المالية ،كما أن
الشرائع السماوية تولت بيان القتصاد وتنظيمه.
وحيث أن اإلسالم هو آخر الرسالت السماوية وبالتالي فالشريعة اإلسالمية هي آخر الشرائع
السماوية ،فقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بهذا الجانب القتصادي وأقرت العديد من القواعد واألحكام
العامة والتفصيلية التي تبين أصول العالقة المالية بين األشخاص واألموال من جانب ،وبين
األشخاص بعضهم مع بعض فيما يتعلق بشؤونهم المالية من جانب آخر.

 . 1عز الدين محمد خوجة ،أدوات الستثمار اإلسالمي ،منشورات مجموعة دلة البركة ،ط ،2جدة ،1991 ،ص.119

11

ثانياً :مفهوم االقتصاد اإلسالمي
يعرف القتصاد اإلسالمي بأنه "علم اكتساب الثروة والدخل والتصرف بهما ،إنفاق ا واستثما ار،
وفق القواعد المستمدة من الدين والعقل".
يعرف بأنه ":العلم الذي يبحث في نشاط اإلنسان في المجتمع من حيث حصوله على األموال،
كما َّ
والخدمات ،حسب المنهج الذي رسمتها لشريعة اإلسالمية للحصول عليها"(.)1
ويعرف أيض ا بأنه "مجموعة األصول والمبادئ العامة القتصادية الثابتة والمستخرجة من القرآن
َّ
الكريم والسنة ،ومجموعة التطبيقات القتصادية المستندة إلى تلك األصول والمبادئ العامة ،والتي
تحكم وتنظم الحياة القتصادية للمجتمع اإلسالمي(.)2
ثالثاً :خصائص االقتصاد اإلسالمي:
يمكن إيجاز خصائص القتصاد اإلسالمي ،ومميزاته التي اختص بها دون غيره من النظم
القتصادية الوضعية فيما يلي:
 .1االقتصاد اإلسالمي جزء من النظام اإلسالمي الشامل:
فهو مرتبط ارتباطا تاما بالدين اإلسالمي الحنيف ،ول يمكن التعاطي مع القتصاد اإلسالمي
مستقالا عن عقيدة اإلسالم وشريعته وأخالقياته ،ويبدو ذلك واضح ا في قضية الحالل والحرام
التي تشغل بال المسلم عندما يقدم على معاملة مالية ما(.)3
 .2نظرته الشاملة لصالح اإلنسان دنيا وآخرة:
إن منزلة اإلنسان في الحياة اآلخرة ،تتوقف على نجاحه فيما َّ
أعده لها في الحياة الدنيا،
فاإلسالم يشجع األفراد على استغالل الفرص المتاحة في مجال اإلنتاج ،حيث أن نِ َعم اهلل تعالى
ل تُحصى ،واذا ما خلصت النية هلل عز وجل أصبح كل نشاط اقتصادي نوعا من العبادة(.)4

 .1إسماعيل إبراهيم البدوي ،عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،مجلس النشر العلمي ،الكويت،
 ،2006ص. 34
 .2غازي عناية ،األصول العامة لالقتصاد اإلسالمي ،دار الجيل ،بيروت ،1991 ،ص.35
 .3سمير محمد عبدا لعزيز ،التمويل العام ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،ط ،2اإلسكندرية ،1998 ،ص.261
 .4حسن سري ،االقتصاد اإلسالمي ،مبادئ وخصائص وأهداف ،مركز اإلسكندرية للكتا ،1999 ،،ص.25
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 .3االقتصاد اإلسالمي اقتصاد إنساني عالمي:
ُيخبرنا القرآن الكريم أن ما في الكون من نِ َعٍم وخيرات ،ليست حك ار لجماعة دون غيرها ول

عباد هلل إذ يقول
لفئة من الناس دون غيرها ول لمذهب من المذاهب دون غيره ،بل الخلق كلهم ٌ
اك َّإل رحمة للعالمين" )األنبياء.)107/
الحق َج َّل َج َاللُه َ"و َما أ َْر َسْل َن َ

 .4الرقابة الذاتية أوالً في النشاط االقتصادي اإلسالمي:

المال في اإلسالم ليس غاية في ذاته ،وانما هو وسيلة إلعمار الكون واسعاد البشر ،فحين
يحس المسلم بأنه إذا تمكن من اإلفالت من رقابة السلطة فإنه لن يستطيع اإلفالت من رقابة
اهلل ،فإن ذلك في حد ذاته أكبر ضمان لسالمة السلوك الجتماعي ،وعدم انحراف النشاط
القتصادي(.)1
 .5تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة:
لقد منح اإلسالم للفرد حق الملكية الخاصة بشرط عدم تعارض ذلك مع مصلحة الجماعة،
كما أن اإلسالم يعترف بالملكية العامة التي ل يذوب فيها الفرد ،ويقدم المصلحة العامة عندما
تتعارض مع المصلحة الخاصة.
وهذا يعني بلغة العصر أن القطاع العام ،والقطاع الخاص يسيران جنب ا إلى جنب في القتصاد
اإلسالمي ،وهما جناحان يرتفع بهما إلى الزدهار والرفاهية (.)2
رابعاً :مبادئ االقتصاد اإلسالمي:
يستمد القتصاد اإلسالمي مبادئه من القرآن الكريم ،وأهم تلك المبادئ:تحريم التعامل بالربا
وعطاء :لقوله تعالى" :الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
أخذا
ا

من ال َمس ،ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ،وأحل اهلل البيع وحرم الربا" (البقرة.)271 :
ومن مبادئه(:)3

دين يعمل على إنشاء مجتمع متراحم متعاون،
 تحقيق التكافل والتراحم والتعاون ،فاإلسالم ٌوخير مثال على ذلك مؤاخاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار.

 .1حسن سري ،مرجع سبق ذكره ،ص.28
 .2المرجع السابق ص.29
 . 3محمد الخطيب ،النظام االقتصادي في اإلسالم ،دار الخطيب ،عمان ،2116 ،ص.29
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-

تحقيق تكافؤ الفرص حيث أن اإلسالم يتيح لجميع أفراد المجتمع حرية العمل والثراء
والتملك طالما أن األفراد ملتزمون بالمبادئ اإلسالمية.

-

يقوم على األخالق وقيمه والوازع الديني والمراقبة الذاتية النابعة من داخل النفس ،من خالل
تنظيم النشاط القتصادي وتنظيف السوق من الستغالل والجشع والحتكار.

 قام بحل جميع المشاكل القتصادية بدون تبعات إضافية كتحميل المجتمع ضرائب إضافيةجائرة ،فقام بحل تلك المشاكل عن طريق وجود أنظمة قادرة على حل كل المشكالت
القتصادية وبخاصة الزكاة.
خامساً :أهداف النظام اَلقتصادي اإلسالمي:
 يهدف القتصاد اإلسالمي يهدف إلى العمل بكافة ما وهب اهلل للبشرية من عناصر اإلنتاجالمتاحة بهدف عمارة األرض ،كما أن الشريعة اإلسالمية وجَّهت اإلنسان لدرء الضرر عنه
وتيسير الحياة الكريمة له من خالل اقتصاد إسالمي يوجه األفراد والمجتمع لتحقيق ذلك(.)1
 كما أن الدولة اإلسالمية تلتزم بأن توفر لكل فرد في المجتمع الذي ترعاه حد الكفاية ،وهومستوى معيشة يحفظ لإلنسان كرامته في ظل الظروف القتصادية والجتماعية المحيطة.
 كما أن من أهدافه ترسيخ الستقرار القتصادي ،وهو وضع يتفادى فيه القتصاد القوميحالت الختالل المتمثلة في كل من الكساد والتضخم ،الذين يمكن أن يتعاقبا على القتصاد
وهذا الستقرار القتصادي نتيجة مباشرة لتحقيق العمالة الكاملة واستقرار األسعار ،ويتم بعدة
آليات وأدوات مالية إسالمية ،كالزكاة والقروض الحسنة واإلنفاق.
 ومن أهدافه أيض ا تحقيق التنمية القتصادية وهي أمر من أوامر اإلسالم ،وقد بلغ حرصاإلسالم على التنمية القتصادية وتعمير الدنيا أن قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ":إذا
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ،فاستطاع َّأل يقوم حتى يغرسها ،فليغرسها فله بذلك
أجر"(.)2

 . 1صالح عبد القادر ،نظريات التمويل اإلسالمي ،دار الفرقان ،عمان ،1997 ،ص.22
 . 2يوسف إبراهيم يوسف ،النظام االقتصادي اإلسالمي ،مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر ،قطر ،2111 ،ص.263
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سادساً :أنواع صيغ التمويل اإلسالمي:
تنقسم أنواع التمويل اإلسالمي إلى أربعة مجموعات كما يلي:
المجموعة األولى ،وهي مجموعة االتجار وتحتوي على:
أ -بيوع المرابحة.
السلَم.
ب -بيع َّ
ت -بيع الستصناع.
ث -بيع األجل
المجموعة الثانية ،وهي مجموعة اإلجارة وتنقسم إلى:
أ -اإلجارة التشغيلية.
ب -اإلجارة التمويلية أو ما تسمى باإلجارة المنتهية بالتمليك.
المجموعة الثالثة ،وهي مجموعة المشاركات وتنقسم إلى:
أ -المشاركة الدائمة.
ب -المشاركة المؤقتة أو ما تسمى بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.
المجموعة الرابعة ،وهي مجموعة االسترباح وتنقسم إلى:
أ -تمويل المضاربة.
ب -تمويل المزارعة.
ت -تمويل المغارسة.
ث -تمويل المساقاة
سنأتي على ذكر جميع األنواع السابقة بالتفصيل في مبحث البنوك اإلسالمية من هذا الفصل ،وأما
ماهية عقد المضاربة فيندرج ضمن مجموعة االسترباح وتفصيل ذلك في الفقرة التالية.

سابعاً :عقــد المضـــاربة
 -1مفهوم المضاربة:
أ .لغة:
مأخوذة من الضرب في األرض وهو السير فيها للسفر ،قال تعالى" واذا ضربتم في األرض
فليس عليكم جناح أن تقصروا في الصالة"(النساء ،)101/أو للسفر من أجل التجارة وابتغاء
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ِ
فضل اهلل) (المزمل ،)20/وقد
الرزق كقوله تعالى (وآخرون يضربون في األرض يبتغون من

فسرها الطبري" :

ض ِرب ِ
األر ِ
ض ِل
ون ِم ْن فَ ْ
ض) في سفر َ( ْبتَ ُغ َ
ون َي ْ ُ َ
يقول تعالى ذكرهَ ( :وآ َخ ُر َ
ون في ْ

اللَّ ِه) في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم ،فأضعفهم أيضا عن قيام الليل"(.)1
ب .اصطالحاً:

وتعني :اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيها ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه في التجار والعمل
بهذا المال على أن يكون ربح ذلك فيما بينهما على حسب ما يشترطان ،واذا لم تربح الشركة لم
يكن لصاحب المال غير رأس ماله وضاع على المضارب كده وجهده(.)2

ت .المصطلحات ذات العالقة:
يطلق على هذا النوع من أنواع صيغ التمويل اإلسالمي مضاربة أو مقارضة أو ِقراض ،وكلها
تستخدم كمصطلحات مترادفة تعني نفس المقصد والمفهوم ،ونحن بدورنا اخترنا مفهوم أو
مصطلح المضاربة في هذا البحث لكثرة انتشاره وانسجام ا مع مفهوم الستثمار اإلسالمي ،فهي
تسمى عند أهل العراق بالمضاربة أي السعي في طلب الرزق ،بينما عند أهل الحجاز فيسمونها
المقارضة فهي مأخوذة من القرض أي القطع(.)3

ثامناً :مشروعيتها:

ض ِرب ِ
ضل اللَّه)
(و َ
ون ِم ْن فَ ْ
ون في ْاأل َْرض َي ْبتَ ُغ َ
ون َي ْ ُ َ
آخ ُر َ
 .1من القرآن الكريم :قال تعالى َ
(المزمل.)20/

 .2من السنة النبوية :فقد روى عن صهيب رضي اهلل عنه :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال" :ثالث فيهن البركة :البيع إلى أجل ،والمقارضة ،واخالط البر بالشعير للبيت ل
للبيع"(أخرجه ابن ماجة)(.)4

 . 1أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري ،تفسير الطبري ،جامع البيان في تأويل آي القرآن ،تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركي،
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة ،2111 ،ص.397
 .2محمود حسين صوان ،أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي :دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق الفتاوى الشرعية ،دار وائل للنشر،
عمان ،2111،ص.135
 .3نفس المرجع السابق ،ص.135
 .4أبو عبد هللا محمد بن يزيد القز ويني ابن ماجة ،ضعيف سنن ابن ماجة ،كتا ،التجارات با ،الشركة والمضاربة ،رقم (-454
 ،)2331المكتبة العلمية ،بيروت ،ص.178
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.3

من اإلجماع :قال ابن قدامه " :أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة .ذكره ابن

المنذر"( ،)1ومن بعده عليه الصالة والسالم فإن الصحابة رضي اهلل عنهم تعاملوا بالمضاربة،
وأجمعت األمة من بعدهم جيالا بعد جيل على جوازها في مختلف العصور من غير نكير(.)2

تاسعاً :أهميتها االقتصادية(:)3

يحقق عقد المضاربة بصفة عامة المزاوجة بين عنصري النشاط الستثماري ،العمل ورأس

المال ومشاركتهما في اإلنتاج من دون تسلط أحدهما على اآلخر ،في حين يقوم التعامل الربوي على
التقاء رأس المال برأس المال ،فال يجد أصحاب العمل الذين ل يملكون رأس المال فرصا للكسب
سوى العمل المأجور ،كما يقوم عقد المضاربة على اتفاق استثماري بين من يملكون األموال وبين
العمال ،تتميز بفعالية ومالئمة للظروف القتصادية ،فهي تعمل على جمع المدخرات واستثمارها
لتمويل التنمية ،وتحقق بذلك قوة دفع ذاتية مستمرة ومتزايدة للنظام القتصادي ،وقد نجح
المتخصصون في القتصاد اإلسالمي في تفعيل دور المضاربة ونقلها من كونها وسيلة يباشرها
األفراد إلى أداة تقوم بها البنوك اإلسالمية في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الستثمار لتحقيق
التنمية ،كما أنه يعمل على تحريك عجلة القتصاد بوتيرٍة أكبر لقاء ضخ تلك األموال اإلضافية مع ما
ينتج عنها من خلق وظائف وميادين جديدة للعمل.
وتكمن األهمية القتصادية للمضاربة في أنها تحقق انتشا ار للمال بيد أفراد المجتمع بطر ٍ
يقة سليمة
تدعم قدرة الناس على تأمين احتياجات الحياة المادية ولو في الحدود الدنيا ،بينما في الربا تتقلص
ٍ
طاقات مالية كبيرة بحيث
الدائرة بسبب تجميع الثروة في يد حفنة قليلة من البشر الذين يمتلكون
يعطون للناس قروض ا تعود إليهم بعد ذلك مع فوائدها وربحها الفاحش غير المشروع.
يتضح للباحث مما سبق أن أهمية عقد المضابة القتصادية تكمن في دورها التمويلي في مختلف
أنواع المشاريع القتصادية ،األمر الذي يساهم في زيادة الفرص الستثمارية ومستويات التشغيل وما
يترتب على ذلك من ارتفاع مستويات األجور ومن ثم المساهمة في تخفيف معالدت الفقر والبطالة.
إضافة إلى دورها في توسيع الفئات المستفيدة من المضاربة من خالل حشد المدخرات وخاصة
 .1موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد ابن قدامه ،المغني ،تحقيق :محمد شرف الدين خطا ،والسيد محمد السيد ،ج،5
كتا ،الشركة ،دار الحديث ،القاهرة ،2114 ،ص.383
 .2مصطفى الخن وآخرون ،الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،ط ،8دار القلم ،دمشق1422 ،هـ 2117 -م ،ص.219 -218
 .3الموقع اإللكتروني للموسوعة العربية ،المجلد الثامن ،ص829
()http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12416&m=1
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الصغيرة منها ،بما يوفر آلية لتوسيع حجم المشاركة الشعبية في المشاريع والستفادة من عوائدها
والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية القتصادية.

عاش ارً :خصائص المضاربة:
تتميز المضاربة بعدة خصائص تبرز أهميتها وطبيعتها كأداة اقتصادية تتفق مع مبادئ
الشريع ة ،وقد أشارت أدبيات الموضوع إلى العديد من هذه الخصائص نستعرض فيما يلي
أهمها(:)1
 .1تسليم المال للطرف العامل واطالق يده فيه :أي أن العامل هو صاحب القرار اإلداري فيما
يتعلق باستثمار المال المسلم له ،ولصاحب الثروة الحق في أن يشترط استثمار ماله في
أنواع محددة من األعمال دون غيرها.
 .2أن يكون المال مما ينمو بالعمل :بمعنى أن تكون طبيعة المال قابلة للنمو بتأثير العمل،
بحيث يكون له دور في تحقيق النتائج المرجوة ،وبالتالي فإن المضارب يلعب دو ار هاما
بإنماء المال ،فإذا كان هو المشتري فقد تأكد بالشراء سبب استحقاق الحصة من الربح.
 .3استمرار ملك المال لصاحبه :فرغم انقطاع التصرف إل أن المال يبقى ملك ا لصاحبه،
فصاحب المال يستحق الربح بمقتضى ملكه لذلك المال ،في حين أن العامل يستحق الربح
بعمله ،وفي حال فساد أو بطالن العقد فإن المال يعود لصاحبه ،ويتحول عقد المضاربة إلى
عقد إجارة في حال فساده أو بطالنه.
 .4ملك العامل جزاء من المنتج :ل يوجد في النظام القتصادي مال ل مالك له ،وبالتالي يمتلك
صاحب رأس المال ماله إل أن الفقهاء قالوا باشتراك الطرف العامل بتملك المنتج ،وأسسوا

على ذلك أحكام ا تتعلق بالميراث فقالوا :إذا مات العامل يرث أهله حصته في المنتج ،مع
العلم أن إجبار الوارث على إتمام العمل أمر آخر تحكمه أحكام الميراث ،فله إن شاء اإلتمام
ول يجبر عليه؛ ألن العمل ليس مما يمكن دفعه من التركة وان كان للقاضي أن يستأجر من
التركة من يتمم العمل ،باإلضافة إلى الشتراك في نتيجة الستثمار(الربح) على أساس

 . 1منذر القحف ،مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي ،تحليل فقهي واقتصادي ،بحث رقم  .13البنك اإلسالمي للتنمية المعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،ط ،2114 ،3ص.15
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نسبي ،فأمر الشتراك في عقد المضاربة واضح ،ألن الغرض من العقد هو الربح ،وتتحدد
نسبة كل من المضارب ورب المال بنسب من الربح يتفقان عليها.

حادي عشر :أركان المضاربة
يقصد بأركان المضاربة الشروط التي يجب توفرها لصحة عقد المضاربة وهي أربعة شروط أساسية
تتمثل فيما يلي(:)1
 .1التراضي :بحيث يتم إبرام العقد بالتراضي وعدم اإلكراه وبثبوت األهلية.
 .2طرفا العقد :لكل عقد أطراف يتعاقدون فيما بينهم ،وعقد المضاربة هو عقد اتفاق بالتراضي
بين رب المال والعامل.
 .3المال محل العقد :ل ينعقد عقد المضاربة بدون المال المراد المضاربة به ،فيجب أن يكون
المال معلوم القدر والصفة لتجنب النزاع في حال جهله.
 .4اقتسام الربح :يجب أن ينص العقد صراحة على اقتسام الربح ما بين رب المال والعامل
بنسب يتم التوافق والتراضي والقبول بها فيما بينهما ،وشرط النسب ل القدر هنا لكي ل
يضار أحد الطرفين إن ذهب بالقدر المعلوم كله.

ثاني عشر :أنواع عقود المضاربة
تقسم المضاربة إلى عدة أنواع وفقا للمعايير التالية:
تقسم المضاربة وفقاً لهذا المعيار إلى نوعين هما:
المعيار األول :نطاق العمل بها ،حيث ّ
 -1المضاربة المقيدة:

وهي عبارة عن المشاركة المقيدة بزمان أو مكان أو نوع تجارة أو تعيين نوع السلع التي
يتجر فيها ،أو أشخاص معينين يتعامل معهم المضارب ،أو بجميع تلك القيود أو بمجموعة
منها(.)2
بمعنى أن عقود المضاربة لها تقييدات نوعية أو زمانية أو مكانية ،خاصة فيما يتعلق
ِ
(المضارب) ،وبالتالي فإن عقد المضاربة بتفويض محدود يقيد
بالنشاط الستثماري للوكيل
 .1فخري حسين عزي ،صيغ تمويل التنمية في اإلسالم ،البنك اإلسالمي للتنمية ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،وقائع ندوة رقم ،29
الخرطوم 21-18 ،يناير  ،1993ص.31
 .2زكريا محمد الفالح القضاة ،ال َسلَم والمضاربة ،ط ،1دار الفكر ،عمان ،1984 ،ص.272
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ِ
(المضارب) في الحركة والعمل ،ألن بوسع رب المال أن يفرض مختلف
حرية الوكيل
القيود.
الم ْطلَقة:
 -6المضاربة ُ

وهي المشاركة الغير مقيدة بزمان أو مكان أو نوع تجارة أو أشخاص معينين يتعامل معهم

المضارب( ،)1وتعني أن يقوم بمقتضاها رب المال بإعطاء العامل تفويضا مطلقا للمضاربة
في المال دون أن يقيده بقيود ،ومبرر ذلك اعتماد رب المال على خبرة وأمانة العامل،
وحيث أن الهدف من المضاربة تحقيق الربح فإن هذا التفويض المطلق ل بد أن يكون في
حدود وذلك مراعاة لمصلحة الطرفين.
المعيار الثاني :أطراف العقد ،حيث تقسم المضاربة وفقاً لهذا المعيار إلى نوعين هما:
 -1المضاربة الفردية:
وتتكون من طرفين فقط وهما صاحب رأس المال والعامل (المضارب) فقط ،والذي بموجبه
يقوم صاحب رأس المال بتسليم ماله للمضارب ليعمل به ويستثمره على أن يتقاسما األرباح
وفق ما اتفقا عليه ،وهنا يتوجب على العامل عدم خلط األموال المستلمة من صاحب رأس
ممول واحد
المال بأمواله أو أي أموال أخرى ،وبمعنى آخر فالمضاربة تتخذ صورة وجود ِّ
ومضارب واحد ،وهذه الصورة من المضاربة هي التي كانت شائعة في العصور السابقة(.)2

-6المضاربة المشتركة:
وهي التي تتعدد فيها العالقة بين أصحاب رؤوس األموال والمضاربين ،سواء كان التعدد
من أحد أطراف المضاربة (المضارب ورب المال) أو من كليهما(.)3

ثالث عشر :الخطوات العملية للمضاربة
 -1تكوين المضاربة:
يقوم صاحب المال بتقديم رأس مال المضاربة بصفته رب المال ،ويقدم المضارب جهده
وخبرته لستثمار المال مقابل حصة من الربح متفق عليها.
 .1زكريا محمد الفالح القضاة ،مرجع سبق ذكره ،ص.272

 .2يوسف حسين عاشور ،مقدمة في إدارة المصارف اإلسالمية،مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر ،غزة فلسطين ،2112 ،ص.281
 .3عبد الرازق رحيم إلهيتي ،المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار أسامة للنشر ،عمان ،1998 ،ص.472-471
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 -6نتائج المضاربة:
يحتسب الطرفان النتائج ويقتسمان األرباح في نهاية مدة المضاربة ويمكن أن يكون ذلك
بصفة دورية وحسب التفاق فيما بينهما مع مراعاة الشروط الشرعية ،ويجري حساب
األرباح في كل سنة اعتمادا على التنضيض التقديري ،أو التقويم لموجودات الشركة بعد
خصم النفقات(.)1
 -3تسديد رأس مال المضاربة:
بحيث يستعيد صاحب المال رأس مال المضاربة الذي قدمه قبل أي توزيع لألرباح بين
الطرفين ألن الربح يجب أن يكون وقاية لرأس المال .وفي حالة التفاق على توزيع األرباح
بصفة دورية قبل المفاصلة فإنها تكون دفعات تحت الحساب إلى حين التأكد من سالمة
رأس المال(.)2
 -4توزيع األرباح الناتجة من المضاربة:
حيث أن نسبة الربح يجب أن تكون محددة ومعلومة لكل من رب المال والمضارب،
فيشترط أن تكون حصة كل منهما من الربح جزاء شائع ا كالنصف أو الثلث أو الربع والباقي

لآلخر ،كما أن الخسارة في المضاربة يتحملها رب المال وحده ،ول يتحمل المضارب منها

شيئا ،طالما ل توجد إثباتات لحالت التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد ضد
المضارب(.)3
رابع عشر :مجاالت تطبيق المضاربة:
لقد اعتمدت البنوك اإلسالمية المضاربة أسلوب ا أساسي ا عند صياغة عالقتها بالمودعين الذين
يقدمون أموالهم بصفتهم أصحاب مال ليعمل فيها البنك بصفته مضاربا على أساس تقسيم األرباح
الناتجة بنسب معلومة متفق عليها ،فالتطبيق العملي يشير إلى أن أولى مهام المصرف هو جذب

 .1أمير عبد اللطيف مشهور ،االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ،ط ،1مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1991 ،ص.319
 . 2إيمان العقيل ،محاسبة التمويل بالمضاربة ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،الجزائر ،بدون تاريخ نشر،
ص.5
 .3ميلود بن مسعودة ،معايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية ،رسالة ماجستير عير منشورة ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر،
 ،2117ص.39
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أموال أصحاب الودائع بأسلوب المضاربة ،وهم أصحاب أرباب المال بالمصطلح الفقهي ليقوم بالعمل
على تثميرها وتنميتها بصفته مضاربا(.)1
كما أن البنوك اإلسالمية تمارس هذا األسلوب مع المستثمرين أصحاب المشاريع القادرين
اء كانوا من الفنيين كاألطباء والمهندسين أو كانوا من أصحاب الخبرات العملية في
على العمل سو ا
التجارة والحرف اليدوية المختلفة ،فيقدم البنك التمويل الالزم لهم بصفته صاحب المال ليستثمروه لقاء

حصة من الربح المتفق عليه.
ول بد من التنويه هنا أن ذلك ينطوي على نسبة مرتفعة من المخاطرة نظ ار ألن البنك يسلم رأس
المال للمضارب الذي يتولى العمل واإلدارة ول يكون ضامنا إل في حالة التعدي والتقصير ،فالبنوك
اإلسالمية في عقد المضاربة مع المستثمرين يدخل طرفا أصيالا كصاحب المال وليس وكيالا عن
الغير ،وقد درجت البنوك اإلسالمية على األخذ بالحتياطات الالزمة للتقليل من حجم المخاطرة
ولضمان حسن تنفيذ المضاربة بنوع من الجدية والبعد عن التالعب(.)2
مما سبق يرى الباحث :أن الشريعة اإلسالمية أقرت التعامل بصيغة عقد المضاربة لما فيه من
مصلحة ضرورية للمجتمع لكي يعيش الناس عيشة راضية متعاونة ومتكاملة ومتكافلة ،حيث أن

العمل وفق صيغة عقد المضاربة فيه حكمة من اهلل تعالى ،فقد َّ
من اهلل على بعض الناس بالمال
وليس لديهم الخبرة الكافية لتشغيلهَّ ،
ومن على آخرين بالفكر المتفتح والعقلية التجارية ولكنهم ل
يملكون المال ،فبعقد المضاربة يتم إنشاء شراكة بين الجهد والمال من أجل استثمار المال وعدم

تعطيله أو تآكله بالزكاة أيضا ،فالمنفعة المترتبة على إباحة عقد المضاربة هو الحث على العمل
واستثمار األموال وتقليل عدد العاطلين عن العمل وزيادة حركة التجارة ،وبالتالي ينتفع صاحب المال

باستثمار أمواله ،وينتفع العامل العاطل بالجد والعمل ،وبالتالي ينتفع المجتمع الذي يتداول بينهما

النقود وسلع التجارة.

 .1عبد الستار أبو غده ،بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية ،مجموعة دلة البركة ،جدة ،الجزء الثاني2112 ،م ،ص.182
 .2موقع دلة البركة اإللكتروني  ، http://www.albaraka.bh/ar/default.asp?action=article&id=44تاريخ التصفح .2114/12/22
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المبحث الثاني
صكوك المضاربة
أوالً :نشأة صكوك المضاربة:
ظهرت فكرة الصكوك اإلسالمية مع بداية ظهور األزمة القتصادية في ثمانينات القرن الماضي
كأصول مالية ،وتعتبر األردن صاحبة المتياز األول بتقديم مفهوم صكوك المضاربة ،حيث قام
الدكتور /سامي حسن حمود بتقديم دراسة بعنوان "سندات المقارضة" ضمن مشروع قانون البنك
اإلسالمي األردني المؤقت رقم  ،1971/3ومن ثم تبنى الفكرة من بعده األستاذ الدكتور /عبد السالم
العبادي "وكيل و ازرة األوقاف األردنية سابقا" ،حيث قام بمتابعة الفكرة واخراجها إلى حيز التنفيذ من
خالل دراستها في اللجان العلمية المتخصصة.
ونتيجة لذلك فقد اعتمدت و ازرة األوقاف األردنية سندات المقارضة (صكوك المضاربة)
أسلوبا مناسبا وشرعيا إلعمار الممتلكات الوقفية وتحديثها ،فأصدرت القانون المؤقت رقم  10لسنة
 ،1911وما أن تم إصدار القانون حتى تم عرضه على مجمع الفقه اإلسالمي الدولي إلجازة تلك
الصكوك من الناحية الشرعية ،فأصدر المجمع ق ارره الخاص بسندات المقارضة رقــم( )1بتاريخ
 ،1911/01/04حيث قام البنك اإلسالمي للتنمية بإصدار أولى شهادات الستثمار التي تمثل ملكية
للمستثمرين(.)1

ثانياً :المصطلحات ذات العالقة:
تتردد مصطلحات معاصرة حول مفهوم الصكوك ،فمنها ما يطلق عليها الصكوك أي
التصكيك ،ومنها ما يطلق عليها التوريق ،ومنها ما يطلق عليها السندات أي التسنيد ،وكلها تستعمل
كمصطلحات مترادفة لمعنى واحد ،إل أن مصطلح الصكوك يتوافق مع مفاهيم الشريعة ،وتماشي ا مع
هذا التوجه رأينا اعتماد مصطلح الصكوك في هذه الدراسة واستبعاد باقي المصطلحات األخرى.

 .1زياد الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان – األردن2112 ،م ،ص.65
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ثالثاً :مفهوم صكوك المضاربة
 -1لغ ًة:

أصك وجمعه صكوك وصكاك ،وقال أبو منصور :والصك الذي يكتب للعهدة ،معرب أصله
ِ
وصكوك ا ،وكانت األرزاق تسمى صكاك ا ،ألنها كانت تخرج مكتوبة ،حيث
َجك ،ويجمع صكاك ا ُ
كان األفراد يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا(.)1

 -6اصطالحاً:

عرفت المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية صكوك
المضاربة بأنها " وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين
مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها"(.)2
كما عرفها مجمع الفقه اإلسالمي بأنها "أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة،
وذلك بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة
بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه
بنسبة ملكية كل منهم"(.)3
بناء على ما سبق فإن مفهوم صكوك المضاربة يشير إلى كونها أداة تمويلية جديدة تستند إلى
ا
أسس شرعية وقد انتشر استخدامها في معظم الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية.

رابعاً :مشروعية صكوك المضاربة:
تعتبر صكوك المضاربة أحد أنواع الصكوك اإلسالمية والتي هي البديل الشرعي لنظام
السندات المتعارف عليه في النظام المالي التجاري التقليدي والذي بدأ العمل به في سبعينيات القرن
الماضي في أمريكا ،بحيث يتم إصدار سندات قابلة للتداول مقابل أصول عقارية أو أوراق مالية
ذات عوائد وتكون مدتها متوسطة أو طويلة األجل ،بحيث تحصل الشركة المصدرة للسندات على
األموال من مشتري تلك السندات مقابل فائدة ثابتة ،أمام الصكوك فإن الجهة المالية المصدرة
للصكوك تقوم بتداولها وتحويلها إلى أسهم إذا كانت قابلة للتحويل.
 .1جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العر ،،ج ،2بيروت ،إحياء التراث العربي ،ط 711 – 631 ،3هـ  ،ص.379
 .2المعايير الشرعية ،هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،ص.312:
 .3قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ( )5د  88/8/4بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار ،مجلة الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،ج ،3د1418(4هـ 1988 -م) ،ص.2162
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وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصكوك بكافة
أنواعها من خالل إصدار المعيار الشرعي رقم (.)1()17
ومستند جواز الصكوك هو أن الصك يصدر على أساس عقد شرعي من العقود الشرعية،
جائز شرع ا ،كما تم إجازتها من مجمع بحوث
وعليه فإن إصدار الصكوك على أي أساس منها ٌ
األدوات المالية اإلسالمية التابع لهيئة األوراق المالية الماليزية(.)2

 األهمية االقتصادية :ترتبط األهمية القتصادية لصكوك المضاربة كونها أداة تمويلية تساعد في زيادة حجم
الستثمارات ومن ثم زيادة الطاقة النتاجية للمجتمع التي تؤثر بدورها في العديد من المجالت
القتصادية والجتماعية ،ونستعرض فيما يلي بعض جوانب هذه األهمية القتصادية:
 .1تسهم في الحصول على السيولة الالزمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها ،وهو اإلجراء الذي
يتم بموجبه تحويل األصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك
اإلسالمية ،ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الستثمارية طويلة
األجل ،باإلضافة إلى دورها في إتاحة الفرصة أمام البنوك المركزية لستخدامها ضمن السياسة
النقدية وفقا للرؤية اإلسالمي لتساهم في خفض السيولة ،ومن ثم خفض معدلت التضخم،
واتاحة الفرصة إلدارة السيولة الفائضة لدى المؤسسات المالية اإلسالمية ،كما تساعد في
تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية ،وذلك ألن عمليات إصدار
الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ول تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وادارتها (.)3
 .2المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من العتماد على سندات الخزينة
والدين العام(.)4
 .3المساهمة في جمع رأسمال لتمويل إنشاء مشروع استثماري من خالل تعبئة موارده من
المستثمرين وذلك من خالل طرح صكوك وفق مختلف صيغ التمويل اإلسالمية في أسواق
 .1المعايير الشرعية ،مرجع سبق ذكره ،ص385
 . 2هيئة األوراق المالية الماليزية ،قرار المجلس االستشاري الشرعي لهيئة األوراق المالية الماليزية ،كوااللمبور ،المكتبة الوطنية
الماليزية ،ط2112 ،2م ،ص.71
 . 3نوال بن عمارة ،الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالمية :تجربة السوق المالية اإلسالمية الدولية –
البحرين ،مجلة الباحث ،العدد ،9جامعة ورقلة ،الجزائر ،2111 ،ص.254
 .4زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم قطاع الوقف اإلسالمي ،المؤتمر العالمي :قوانين األوقاف وإدارتها ،واقع وتطلعات،
الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا 22-21 ،أكتوبر ،2119ص.4
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المال لتكون حصيلة الكتتاب فيها رأس مال المشروع ،كما تعتبر أداة تساعد على الشفافية
وتحسين بنية المعلومات في السوق ألنه يتطلب العديد من اإلجراءات ودخول العديد من
المؤسسات في عملية اإلقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق(.)1
وفقاً لما سبق يرى الباحث أن زيادة الهتمام بإصدار الصكوك اإلسالمية وتوسعها ،سيؤدي
إلى زيادة تداول األدوات المالية وتنشيط السوق المالية اإلسالمية وتجاوبها مع احتياجات الدولة
ومع احتياجات صغار وكبار المدخرين والمستثمرين بآليات تستبعد الفوائد المحرمة شرعا.

خامساً :خصائص صكوك المضاربة
هناك خصائص تميز الصكوك المضاربة عن غيرها من أدوات الستثمار األخرى ،وساهمت في
انتشارها انتشا ار واسع ا ،ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
آل الصك الواحد
 .1عدم قبول التجزئة :بمعنى أن الصك ل يتج أز في مواجهة الشركة ،وفي حال َ
لشخصين أو أكثر بسبب اإلرث أو نحوه ،فإنه ل بد من التفاق على من يمثلهم أمام الشركة
شخص واحد(.)2
 .2تصدر على اساس عقد شرعي ،وبقيمة إسمية محددة بموجب القانون ،وموضحة في نشرة
اإلصدار(.)3
 .3تصدر بفئات متساوية القيمة ألنها تمثل حصص ا شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط
استثماري خاص ،وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك(.)4
 .4صكوك المضاربة قابلة للتداول من حيث المبدأ ،كما أن بعض أنواع الصكوك األخرى قابلة
للتداول مثل صكوك المشاركة وصكوك اإلجارة ،أما صكوك المرابحة والسلَم والستصناع فال
تعتبر قابلة للتداول إل عندما تتحول إلى سلعة ودون ذلك فهي ديون في ذمة الغير ل يصح

 . 1عالء الدين زعتري ،الصكوك تعريفها أنواعها ،ندوة علمية ،الصكوك اإلسالمية تحديات تنمية ممارسات دولية ،عمان-18 ،
19يوليو  ،2111ص.12
 .2علي محي الدين القرة داغي ،بحوث في فقه البنوك اإلسالمية :دراسة فقهية واقتصادية ،دار البشائر اإلسالمية ،ط ،1بيروت،
 ،2112ص.339 – 338
 .3صفية أحمد أبو بكر ،الصكوك اإلسالمية ،بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري ،دبي 31 ،مايو –  3يونيو  ،2119ص .14
 .4نوال بن عمارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.255
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بناء على الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول والمنافع
شرع ا تداولها ،ويكون تداولها ا
والخدمات التي تمثلها(.)1

 .1انتفاء ضمان المضارب المدير(المضارب أو الوكيل أو الشريك) ،حيث ل ضمان في رأس
المال كما هو معمول به في السندات ألن ذلك يحول العملية إلى ربا(.)2
سادساً :المقارنة بين صكوك المضاربة اإلسالمية والتوريق التقليدي:
يمكن إجراء مقارنة بين صكوك المضاربة اإلسالمية والتوريق التقليدي من خالل العتبارات
التالية:
االعتبار األول :من حيث الهدف والتسمية:
يستخدم مصطلح التوريق في اإلقتصاد التقليدي ،ويقتصر مفهومه على توريق َّ
الد ْين النقدي

( ،(Conventional Securitizationحيث يعتبر التوريق أحد األنشطة المالية المستحدثة والتي
يمكن عن طريقها إلحدى المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق

المالية – الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول  ،-إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص بهدف
إصدار أوراق مالية جديدة ،في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق األوراق
الد ْين النقدي و َّ
المالية( ،)3بينما مفهوم الصكوك اإلسالمية أوسع وأعم وأشمل ،بحيث يشمل كل َّ
الد ْين
السلعي(.)4

االعتبار الثاني :من حيث طبيعة ونوعية األصول محل التصكيك:
إن طبيعة األصول في المؤسسات التقليدية محل التصكيك هي توريق للديون ،أما في
المؤسسات المالية اإلسالمية محل التصكيك هي أعيان ومنافع(.)5

 . 1فتح الرحمن على محمد صالح ،إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية باإلشارة للحالة السودانية ،بحث مقدم إلى مؤتمر التحوط وإدارة
المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية ،ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية اإلسالمية ،الخرطوم 6-5 ،إبريل  ،2112ص.11
 .2المرجع السابق ،ص.11
 .3محمد صالح الحناوي وجالل إبراهيم العبد ،بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،2113 ،
ص.315
 .4منى خالد فرحات ،توريق ال َّديْن التقليدي واإلسالمي :دراسة مقارنة ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد ،29
العدد األول ،دمشق ،2113 ،ص.228
 .5محمد عبد الحليم عمر ،التوريق وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج ،1الدورة
 ،2119 ،19ص .16 – 15
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االعتبار الثالث :من حيث حملة الصكوك:
يعتبر التوريق التقليدي أداة دين في ذمة ُمصدره ول يتحمل حامل السند أي مخاطر لوجود

ضمانات تحميه ،أما الصكوك اإلسالمية فهي أداة ملكية ،كما أن العائد على المشروع هو أرباح
ناتجة عن نتيجة أعمال المشروع وليست ِرَبا كما في التوريق التقليدي ،إضافة إلى أن حامل الصك

يتحمل المخاطر التشغيلية للمشروع(.)1

االعتبار الرابع :من حيث التداول والضوابط الشرعية:
من حيث التداول يتم تداول الصكوك بدون شروط النظام التقليدي ولكن بشروط محددة في
حالة النموذج اإلسالمي للتصكيك ،أما من حيث الضوابط الشرعية فال يخضع التوريق التقليدي
للضوابط الشرعية ،بينما تخضع صكوك المضاربة للضوابط الشرعية(.)2

سابعاً :المقارنة بين الصك والسهم:
تعتبر الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر ،بينما األسهم ورقة مالية ذات مخاطر
عالية ،كما أن الصك والسهم يمثالن حصة شائعة في صافي أصول الشركة والتي تشمل األعيان
والمنافع وما تؤول إليه من نقود أو ديون أو كالهما ،ولما كانت الصكوك أداة مالية غرضها تمويل
الم ِ
صدر؛ فإنها في الغالب ل بد أن تكون مؤقتة ولها تاريخ استحقاق ،بينما األسهم ورقة مالية غير
ُ
مؤقتة ،كما يحق لحامل السهم المشاركة في إدارة الشركة عن طريق انتخاب مجلس اإلدارة ،بينما

يكون لحملة الصكوك هيئة عامة لمراقبة مصالحهم وحقوقهم ،كم يستحق مالك السهم والصك حصة
في صافي األرباح تتناسب مع نسبة مشاركة ومساهمة كل من السهم والصك في رأس المال(.)3
ثامناً :المقارنة بين الصك والسند:

صِدر
 -1تتميز الصكوك اإلسالمية عن السندات ببعض المخاطر التي يجب على كل ُم ْ
ومستثمر أخذها في الحسبان ،والنظر إليها بجدية كاملة ،فالصكوك ليست كما يعتقدها البعض

أنها أداة َد ْين ،حيث أن األصول المكونة للصكوك تعتبر الجسر لنقل األموال بين المستثمرين
صِدري الصكوك(.)4
إلى ُم ْ
 .1زياد جالل الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،مرجع سبق ذكره ،ص.78
 . 2فؤاد محمد أحمد محيسن ،نحو نموذج تطبيقي إسالمي لتوريق الموجودات ،رسالة دكتوراه ،األكاديمية العربية للعلوم المالية
والمصرفية ،عمان ،2116 ،ص .66 – 65
 .3صفية أبو بكر ،مرجع سبق ذكره ،ص.16-15
 .4نفس المرجع السابق ،ص.14
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 -2تمثل الصكوك حصص ا متساوية في القيمة في ملكية أصول مشروع معين ،فحق الصك هو
حق عيني يتعلق بأصول المشروع ،أما السند فيمثل دينا في ذمة الشركة المصدرة لتلك
السندات(.)1
صِدر ،وانما ناشئة عن ربح أو غلة عقود الصكوك،
الم ْ
 -3عوائد الصكوك ليست التزام ا في ذمة ُ
فنجد أن حاملي السندات ل يتأثرون بنتيجة أعمال المشروع ول بالمركز المالي للشركة ،ألن
مالكيها يستحقون القيمة اإلسمية للسندات مضافا إليها الفوائد ،أما حاملوا الصكوك فيتأثرون
بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع ،ويشاركون في تحمل المخاطر ،فلهم الغنم الذي يحققه
المشروع وعليهم الغرم الذي تيتعرض له(.)2

تاسعاً :أنواع صكوك المضاربة
يمكن تصنيف صكوك المضاربة إلى عدة أنواع وفق العتبارات التالية منها:
االعتبار األول :من حيث فترتها الزمنية وتنقسم إلى األنواع التالية:
 .1صكوك المضاربة طويلة األجل :وتكون مدتها أكثر من خمس سنوات.
 .2صكوك المضاربة المتوسطة األجل :وتكون مدتها من سنة إلى خمس سنوات.
 .3صكوك المضاربة قصيرة األجل :وتكون من ثالثة أشهر إلى سنة.
االعتبار الثاني :من حيث طبيعة العمل بها وتنقسم إلى األنواع التالية(:)3
 -1صكوك المضاربة المقيدة:
ويخصص فيها حملة الصكوك المشاريع والمجالت التي سيستثمر فيها المضارب أموال
المضاربة ،ول يحق له الخروج عنها وال اعتبر متعديا ،وتكون محددة بحسب عمر المشروع.
 -2صكوك المضاربة المطلقة:
وفيها ل يقوم حملة الصكوك بتخصيص مشروع معين ،بل يتم منح المضارب صالحيات كاملة
في اخت يار المشروع المناسب معتمدين على الثقة فيه وفي خبرته بحيث يكون له الحق في
 .1زياد جالل الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،مرجع سبق ذكره ،ص .77
 .2هند مهداوي وفاطمة صباح ،االقتصاد اإلسالمي  :الواقع ورهانات المستقبل ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولي األول لمعهد
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،المركز الجامعي غرداية ،الجزائر 24-23 ،فبراير  ،2111ص.4
 . 3علي محي الدين القرة داغي ،البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة الخاصة ،بحث مقدم ألعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت
التمويل الكويتي ،الكويت ،1993 ،ص.241 -239
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الستثمار المطلق ،وان وقعت خسارة يتحملها أرباب األموال كل حسب ما يملك من صكوك،
ويد المضارب يد أمانه ،ول يضمن إل بتعد أو تقصير أو إهمال.
االعتبار الثالث :من حيث مجال القطاع االقتصادي وتنقسم إلى األنواع التالية:
 .1صكوك المضاربة التجارية:
وهى تشمل جميع الحالت التى ترغب فيها المنشأة بالمتاجرة في السلع الجاهزة الصنع ،حيث
تشمل هذه المتاجرة سائرعمليات الشراء بقصد البيع حسبما هو معروف في الفقه اإلسالمي،
والصك الصادر يمثل حصه في مجموع الموجودات التى تدخل فيها السلع المشتراة(.)1
 .6صكوك المضاربة الصناعية:
وهى تشمل جميع الحالت التي يكون فيها عمل المنشأة صناعي ا ،حيث تشتري مثالا برأس مال
المضاربة أقمشة وتفصلها قمصانا أو أثوابا ،وعليه فإن المنشآة الصناعية تستطيع أن تطرح
صكوك مضاربة لإلكتتاب على أساس أنها تشترى المواد الخام وتجهز اإلنتاج لموسم الحج
مثالا في السعوديه ،أو للتصدير إلى السوق األوربية ،ويتم إعالن تحقيق األرباح ونسبة التوزيع
وسائر الشروط المقبولة شرعا(.)2
 .3صكوك المضاربة العقارية:
وهى تشمل جميع الحالت التي يكون فيها عمل المنشأة عقاري ا ،أي تقوم على شراء األراضي
وتطويرها أوانشاء األبنية السكنية ،والمجمعات الصناعيه واألسواق التجارية ،وبالتالي فإن
المنشآت العقارية يمكن لها أن تصدر صكوك عقاريه ليكون رأس المال الالزم لشراء األراضي
وتطويرها ،وبنائها ،وما يتبعها من تكلفة تشييد المباني بأنواعها(.)3

 .1عب د هللا علي محمد ،محددات إصدار صكوك االستثمار اإلسالمية من قبل منظمات األعمال :دراسة حالة التجربة السودانية
 ،2111 -1998أطروحة دكتوراه ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،2112 ،ص.68
 .2زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم الموازنة العامة من منظور تمويل إسالمي ،المؤتمر الدولي عن المصرفية
والمالية اإلسالمية :الممارسات والتقاضي عبر الحدود ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا 16-15 ،يونيو  ،2111ص.11
 .3سامي حسن حمود ،األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة ،ط ،1البنك اإلسالمي للتنمية ،الرياض ،1996 ،ص-74
.76
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 .4صكوك المضاربة الزراعية:
وهى تشمل جميع الحالت التي يكون فيها عمل المنشأة زراعي ا سواء عن طريق إكتراء
(استئجار) األراضي بأجر معلوم أو بحصة من الزرع حسب الضوابط الفقهية للمزارعة
أوالمساقاة أوالمغارسة ،فالصكوك الصادرة تؤمن رأس المال الالزم لشراء ما تحتاجه من لوازم
إلعداد األرض وزراعتها ،أو أي عمل يدر ربح ا يختص باألرض من مزارعة أو مساقاة أو
مغارسة(.)1
 .5صكوك المضاربة الخدماتية:
وهي صكوك األعمال لخدمات األشخاص ،حيث يمكن للمنشأة ذات النشاط الخدمي إصدار
صكوك منافع لخدمات األشخاص ،على سبيل المثال لتأمين المصاريف الالزمة إلحضار
العاملين وتنظيم عملهم ورواتبهم الشخصية ،وفي المقابل تستطيع المنشأة تشغيل هؤلء
العاملين في تقديم الخدمات المنتظمة في مجال الحراسة والصيانة أو أعمال النظافة أو إدارة
المستشفيات وغيرها ،ويكون الفرق بين تكلفة هؤلء العاملين وبين اإليراد المتحصل من
الخدمات المقدمة ربح ا للقسمة بالحصة الشائعة المعلنة عند الكتتاب(.)2
مما سبق يرى الباحث أن صكوك المضاربة ومجالتها القتصادية لم تقتصر على نوع محدد،
فهي مزيج ما بين التجارية والخدماتية والزراعية والعقارية والصناعية ،وبالتالي فإن إمكانية
استخداماتها القتصادية واسعة ،بحيث تعمل بكل تأكيد على تنوع المحفظة الئتمانية وتقليل
المخاطر الناتجة عن الستثمار.

عاش ارً :جهات التصكيك
يقوم المضارب بعملية إصدار صكوك المضاربة ،ويكون أصحاب رؤوس األموال هم
المكتتبون فيها ،بحيث تكون حصيلة الكتتاب هي رأس المال المضارب فيه ،أما حملة الصكوك
فإنهم سيمتلكون أصولا وموجودات محل المضاربة باإلضافة لحصة من الربح يتم التفاق على
نسبتها بين المضارب وأصحاب رؤوس األموال ،كما يتم تحميل الخسارة ألصحاب رؤوس األموال إن
كانت بدون ٍ
تعد من المضارب والذي بدوره سيخسر جهده الذي بذله ،كما تمثل صكوك المضاربة
 .1عمر مصطفى إسماعيل ،سندات المقارضة وأحكامها في الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة تطبيقية ،ط ،1دار النفائس للنشر
والتوزيع ،عمان ،2116 ،ص.115
 .2زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم الموازنة العامة من منظور تمويل إسالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.13
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حصة شائعة في صافي أصول الوعاء الستثماري ،وهذه األصول تتكون من نقود وأعيان ومنافع
وديون ،فيجوز تداولها بعد قفل باب الكتتاب وتوظيف حصيلة الصكوك وحتى تاريخ إعالن التصفية
على هذا األساس ،طالما كان مع الديون والنقود أعيان ومنافع ،ألن وجود الديون والنقود طارئ
متغير اقتضته طبيعة الستثمار في بعض مراحله(.)1
اء كانت
كما يمكن إصدار الصكوك من قبل جهات حكومية وهي صكوك تخص القطاع العام سو ا
تلك المؤسسات الحكومية محلية أو إقليمية أو دولية وذلك بهدف البناء الستراتيجي للدولة والبنية

التحتية كبناء الجسور والموانئ وغيرها ،وفي القطاع الخيري يمكن إصدار الصكوك من قبل
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية التي ل تهدف إلى تحقيق الربح فقط ،وانما إلى تحقيق التنمية
القتصادية والجتماعية مثل دور األيتام والمسنين والمستشفيات الخيرية  ....الخ(.)2

الحادي عشر :طرق التصكيك
وتصدر الصكوك بإحدى الطريقتين التاليين:
 .1طريقة التصكيك الخاصة أو الغير مباشرة أو المهيكل:
حيث يتم تجميع والحصول على النقود السائلة من أجل تطوير أو توسيع مشروع استثماري قائم من
خالل عملية التصكيك ،وهو تحويل األصول المادية والمعنوية للحكومات أو الشركات إلى وحدات
متساوية القيمة تتمثل في الصكوك ،ثم طرحها في السوق لجذب واستقطاب المدخرات لتمويل
وتطوير تلك المشروعات ،وبهذا المفهوم يعد أساس التوريق النقدي(.)3
 .6طريقة التصكيك البسيطة أو العامة أو المباشرة:
حيث يتم تجميع والحصول على رؤوس األموال لتمويل إنشاء مشروع استثماري جديد ،كبناء المرافق
العامة ومشروعات إنشاء البنية التحتية والمشروعات اإلستراتيجية ،والتي يحتاج تمويلها إلى تعبئة
موارد من المستثمرين بطرح صكوك تتفق مع صيغ التمويل اإلسالمية لتكون حصيلة الكتتاب فيها
رأس مال المشروع(.)4

 .1حامد حسين حسان ،صكوك االستثمار ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المنامة ،2113 ،ص.51
 .2زياد جالل الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،مرجع سبق ذكره ،ص.83
 .3أحمد إسحق األمين حامد ،الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،عمان،
 ،2116ص.27-26
 .4زياد جالل الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،مرجع سبق ذكره ،ص.83
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الثاني عشر :أطراف التصكيك
يشترك في عملية اإلصدار عدة أطراف بحيث يكون لكل طرف مهامه المنوطة ألطراف التالية:
 .1مصدر الصك أو الشركة المنشئ أو البادئ :ويكون مالك ا لألصول المراد تصكيكها بغرض
الحصول على السيولة النقدية التي سيتم استخدامها في استثمارات جديدة ،وقد يكون مصدر
الصك شركة أو فرد أو حكومة أو مؤسسة مالية كالبنوك والشركات المساهمة أو من القطاع
العام ،أو القطاع الخيري(.)1
 .6الجهة المصدرة أو ما يعرف بمدير الصكوك :وهو من يتولى إدارة الموجودات المملوكة لحملة

الصكوك نيابة عنهم وغالب ا ما تكون هذه الشركة شركة ذات األغراض الخاصة ()S.P.V

()2

تتولى عملية اإلصدار ،وتتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لعملية التصكيك مقابل أجرأو عمولة
محددة في نشرة اإلصدار ،وتكون العالقة بينها وبين حملة الصكوك قائمة على أساس الوكالة
بأجر(.)3
 .3المستثمرون (حملة الصكوك) :وهم الحائزون لوثائق الصكوك بمختلف أنواعها ،تمثل
الموجودات سواء كانت هذه الموجودات أعيان ا أو منافع ا أو خدمات ،أو خليط ا من بعضها أو
كلها(.)4
 .4وكيل اإلصدار :وهي مؤسسة وسيطة تكون الجهة التي تتولى عملية اإلصدار نيابة عن
المصدر مقابلة عمولة متفق عليها أو تتضمنها نشرة اإلصدار ،كما ُيناط بالوكيل مهام دفع

أقساط اإلطفاء والعوائد المستحقة في مواعيدها.

 .5متعهد اإلصدار :وهي مؤسسة وسيطة تتعهد باكتتاب باقي الصكوك التي لم يتم الكتتاب بها،
كما تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها وبدون أية عمولت أو أجور ،وتتضمنها
نشرة اإلصدار.
 .1عالء الدين زعتري ،الصكوك تعريفها أنواعها أهميتها دورها في التنمية حجم إصداراتها تحديات اإلصدار ،بحث مقدم
لورشة العمل التي أقامتها شركة  ،BDOالصكوك اإلسالمية ،تحديات تنمية ممارسات دولية ،عمان 19-18 ،يوليو ،2111
ص.24
 (S.P.V( .2اختصار للمصطلح .Special Purpose Vehicle
 . 3سعود بن ملوح العنزي ،الصكوك اإلسالمية ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة ،أطروحة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا،
الجامعة األردنية ،عمان ،2111 ،ص.25
 .4المرجع السابق ،ص.26
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 .2أمين اإلصدار :وهو المؤسسة المالية التي تتولى حماية حملة الصكوك واإلشراف على مدير
الصكوك ،كما يحتفظ بالوثائق والضمانات ،وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر تحدده نشرة
اإلصدار(.)1
 .7وكاالت التصنيف االئتماني :وهي وكالت متخصصة تقوم بإجراء تقييم لبيان مدى الجدارة
الئتمانية والمالية لإلصدارات المالية التي ستطرح في سوق رأس المال ،وما تتمتع به من
ضمانات وتحديد نسبة المخاطر التي تنطوي عليها(.)2
 .1مدير االستثمار :وهو من يقوم بأعمال الستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير
اإلصدار وفق ا لما تحدده نشرة اإلصدار(.)3
 .9الرقابة الشرعية :وهي الجهة التي تعمل على ضبط عملية التصكيك من خالل وضع المعايير
الشرعية والتأكد من التزام جهة اإلصدار ومدير الستثمار بالمعايير الشرعية من خالل إلزامهم
بوجود جهة مراقبة(.)4

الثالث عشر :الخطوات العملية للتصكيك
تمر عملية التصكيك بعدة مراحل وكما يلي:
 .1مرحلة اإلصدار(:)5
الم ْن ِشـئ ،وقـد تكـون بنكـا أو حكومـة
يبدأ التفكير في عملية التصكيك من قبل شركة يطلق عليهـا ُ
أو مؤسســة خيريــة ،خاصــة عنــدما تكــون بحاجــة إلــى ســيولة ،ومــن ثــم يبــدأ التفكيــر أولا بمرحلــة تقيــيم
إصدار الصكوك ،وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الهامة ،ألنه يتم من خاللهـا تحديـد جـدوى إصـدار
الصــكوك بالنســبة للمؤسســة البادئــة للتصــكيك ،والمقارنــة بــين جميــع مصــادر التمويــل المتاحــة لهــا فــي
أسواق المال ،وتحديد العائد الذي تحصل عليـه المؤسسـة ( )S.P.Vالـذي تقـوم بتنفيـذه بالسـعر الـذي
تعرضه لقاء ثمن األصول المراد تصكيكها ،وأهم عناصر هذه المرحلة ما يلي:

 .1عجيل جاسم النشمي ،التوريق والتصكيك وتطبيقاتها ،الدورة ال 19لمجمع الفقه اإلسالمي ،الشارقة‘  ،2119ص.15
 .2عالء الدين الزعتري ،مرجع سبق ذكره ،ص.25
 .3عبد السالم داوود العبادي ،سندات المقارضة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج ،3د،1988 ،4
ص.1984
 . 4فؤاد محمد محيسن ،نحو نموذج تطبيقي إسالمي لتوريق الموجودات ،أطروحة دكتوراه ،األكاديمية العربية للعلوم المالية
والمصرفية ،عمان ،2116 ،ص.35
 .5محمد عبد الحليم عمر ،التوريق وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،ج ،1د ،19ص.8-7
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أ -تحديـــد الهـــدف مـ ــن عمليـ ــة التصـ ــكيك بالنسـ ــبة للمؤسس ــة المنشـــئ بهـ ــدف المقارنـــة بـ ــين
التصكيك ومصادر التمويل األخـرى ،وتكلفـة الستشـارات القانونيـة والشـرعية وقبـل وأثنـاء
التنفيــذ ،باإلضــافة إلــى تكلفــة الت ـراخيص ،وأتعــاب وكــالت التصــنيف الئتمانيــة ،ومــدير
اإلصدار في حال إدارة العملية على أساس الوكالة بأجر ،وأمين الستثمار.
ب -تحديد نوع وحجم األصول القابلة للتصكيك ،وبعد اتخاذ المؤسسة قرار تصكيك أصولها.
ت -إعــداد د ارســة الجــدوى ،وتتضــمن العقــود الشــرعية التــي ســيتم التعامــل بهــا لنجــاز عمليــة
التصكيك ،والدراسة السوقية لمعرفة قدرة المؤسسة المنشئ ( )S.P.Vعلى التسويق.
ث -دور وكال ــة التص ــنيف الئتماني ــة ال ــذي تق ــوم بتص ــنيف األوراق المالي ــة المـ ـراد إص ــدارها
لتحديــد الســعر العــادل لتلــك األوراق ،وقيــاس مــدى جــدارتها الئتمانيــة مــن حيــث قــدرتها
على الوفاء ،ودرجة المخاطر التي يمكن أن تواجهها.
 -6مرحلة التداول:
أي انتقال الصك من يد إلى يد بطريق البيع مباشرٍة أو من خالل وسيط ،ويترتب عليها جميع
المت ارضـى
الحقوق المقررة شرع ا للمالك في ملكـه مـن بيـع أو غيـره ،ولـه أن يبيـع الصـك بالقيمـة ُ
عليه ــا ،س ـ ـواء كانـــت مماثل ــة للقيمـ ــة السـ ــمية أو الس ــوقية أو أكث ــر أو أقـ ــل م ــع م ارعـ ــاة أحكـ ــام

الشريعة(.)1
 -3مرحلة اإلطفاء:
وهي شـراء الحصـة السـتثمارية فـي الصـك فـي تـواريخ اسـتحقاقها ،أو عنـد طـرح الصـكوك تقـوم
جهة اإلصدار بالتعهد بإعادة شرائها عند الطلب بالسعر الذي تقومها به في مواعيد معينة ،وقد
يحصــل التعهــد مــن طــرف آخــر ،وفــي كــال الحــالتين يتطلــب الســترداد والتعهــد بإعــادة الش ـراء،
ويعتبر هذا التعهد ملزم لمن صدر عنه ،وقد نص مجمع الفقه اإلسـالمي علـى جـواز قيـام جهـة
اإلصدار في فترات دورية معينة بـإعالن موجـه إلـى الجمهـور تلتـزم بمقتضـاه خـالل مـدة محـددة
بشراء الصكوك بالقيمة السوقية أو السمية ،إذ ل يوجد مانع شـرعا مـن ذلـك مـن غيـر أن يلتـزم
بها شريطة أن ل تتعهد الجهة المصدرة له ،أما إذا كان من التعهد بالشراء بالقيمـة السـمية مـن
 . 1محمد إبراهيم نقاشي ،عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ،المؤتمر العالمي عن مقاصد الشريعة
وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا ،2116 ،ص.61
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قبل جهة أخرى يجوز التعهد ألنه ضمان من قبل طرف ثالث ،شريطة أل يكون الطرف الثالث
مملوكا من قبل الجهة المصدرة له بما ل يزيد على  %30من رأس مال المصدر(.)1

الرابع عشر :طرق إطفاء التصكيك
 .1طريقة اإلطفاء بالتنضيض (التصفية) :ويتم تكوين مخصص خـاص بـه ليـدفع ك ٍـل مـن األربـاح
وقيمة الصك مرة واحدة لحامله في تاريخ الستحقاق(.)2
 .2طريقــة اإلطفــاء بــالتقويم الــدوري :ويــتم الــدفع بصــورة دوريــة ،وتعتبــر المبــالغ المدفوعــة دفعــات
تحت الحساب ،وتنزل القيمة المطفأة من القيمة السمية للصك ،وتقسم العوائد إلى قسمين-:
قسم يوزع على حملة الصكوك كأرباح والقسم اآلخر سداد لرأس المال مقابل إطفاء جزئي لقيمـة
الصــك ،وفــي نهايــة فت ـرة اإلصــدار يكــون حملــة الصــكوك قــد اســتردوا أصــل قيمــة الصــكوك مــع
أرباحها(.)3

 .1علي محي الدين القرة داغي ،صكوك اإلجارة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج ،2د ،15ص-236
.237
 . 2حسن عبد هللا األمين ،سندات المقارضة وسندات االستثمار ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج،3
الدورة الرابعة ،1988 ،ص.1859
 .3المرجع السابق ،ص.1859
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شكل رقم ()1
نموذج تنظيم عملية صكوك المضاربة

بعد اَلنتهاء اآلجل يقوم المصدر بإعادة شراء الصكوك أو أصول الصكوك (وفاء بالوعد في الشراء)
7

دفع األرباح للمستثمرين
6

الوعد بالشراء بعد انتهاء آجل المشروع لشراء الصكوك أو أصول الصكوك
4

المصدر يصدر شهادة صكوك المضاربة على المساهمة في مشروع المضاربة

ربح المال
(المستثمرون)

0

صكوك
المضاربة

المشروع
8

مضارب
(المصدر)

1

مشروع المضاربة
5

الربح

نقل بيع األصول التي تمثلها الصكوك إلى المستثمرين مقابل رأس المال المساهم به
2

المصدر :أكرم محمد َلل الدين ونور الدين انجد مون ،الصكوك ،األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية وهيئة األوراق
المالية الماليزية ،كواَللمبور ،8002 ،ص.00

ُ يلخص الشكل رقم ( )1الخطوات العملية لصكوك المضاربة والتي تمر بعدة مراحل كما أسلفنا،

بدء من اختيار المضارب للمشروع مرو ار بقيام المستثمرين بضخ أموالهم للمساهمة في المشروع،
ا
الم ِ
(مصدر الصكوك) بإصدار شهادات صكوك مضاربة يشتريها المساهمون ،يقابلها
ضارب ُ
فيقوم ُ
الم ِ
ضارب لتلك الصكوك أو أصول الصكوك بعد انتهاء أجل المشروع.
وعد بالشراء من ُ

الم ِ
ضارب والمستثمر
في ن هاية أجل المشروع يتم دفع أرباح المشروع وفق اآللية المتفق عليها بين ُ
ووفاء بالوعد بالشراء يقوم ال ُم ِ
ضارب بشراء الصكوك أو أصولها.
والمذكورة في كراسة اإلصدار،
ا
36

الخامس عشر :الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة:
 .1يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة األسهم بجميع حقوقها والتزاماتها في
اء كانت منافع ا أو خدمات ،وفق ا
موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرع ا وقانون ا ،سو ا
لما جاء في المعيار الشرعي رقم( )17بشأن صكوك الستثمار ،بند رقم ( )02وبند رقم ()01
ويجب على مدير الصكوك أن إثبات نقل ملكية الموجودات في سجالته وأل يبقيها في
اء أكان مضاربا أو شريكا أو وكيالا بالستثمار أن
موجوداته ،كما ل يجوز لمدير الصكوك سو ا
يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرض ا عند نقص الربح المتوقع ،ويجوز بأن يكون احتياطي
لتغطية حالة النقص بقدر اإلمكان ،بشرط أن يكون ذلك منصوصا عليه في نشرة الكتتاب ،ول
مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقا للمعيار الشرعي رقم ( )13بشأن المضاربة،
ول يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الستثمار التعهد بشراء األصول من حملة الصكوك أو
ممكن يمثلهم بقيمتها السمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ،ويجوز أن يكون التعهد
بالشراء على أساس صافي قيمة األصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه
عند الشراء وفق ا لما جاء في المعيار الشرعي رقم ( )12الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة
بند  ،22/1/3وفي المعيار الشرعي رقم ( )1بشأن الضمانات بند  1/2/2و،2/2/2علما بان
مدير الصكوك ضامنا لرأس المال بالقيمة السمية في حالت التعدي أو التقصير ومخالفة
اء أكان مضارب ا أم شريك ا أم وكيالا بالستثمار(.)1
الشروط ،سو ا

 .2يجب أن تكون الصكوك قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة لالكتتاب باعتبار ذلك مأذون ا فيه
من الشركاء مع مراعاة الشروط التالية -:

أ .إذا كان رأس مال المشروع المتجمع بعد الكتتاب ،وقبل مباشرة العمل ما يزال نقودا فإن تداول
الصـكوك يعتبـر مبادلـة نقـد بنقـد وتطبـق عليـه أحكـام الصـرف ـ مـن تقـابض البـدلين فـي مجلـس

الصرف قبل التفرق ،والخلو عن الخيار ،والتماثل؛ إذا بيع أحد النقدين بجنسه(.)2

ب .إذا صار رأس المال ديون ا تطبق على تداول الصكوك أحكام التعامل بالديون(.)3

 . 1عبد الباري مشعل ،الصكوك اإلسالمية رؤية مقاصدية ،بحث مقدم إلى ندوة الصكوك اإلسالمية عرض وتقويم ،جامعة الملك عبد
العزيز ،جدة 25-24 ،مايو  ،2111ص .5-3ولمزيد من التفاصيل انظر :صفية أحمد أبو بكر ،مرجع سبق ذكره ،ص ،23-21وانظر:
المعايير الشرعية ،مرجع سبق ذكره ،ص.235
 .2انظر :المغني البن قدامه  ،41/4بدائع الصنائع  ،215/5الموسوعة الفقهية .355 ،354 ،351/26
 .3محمد عبد الغفار الشريف ،أحكام السوق المالية ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،المجلد  ،8العدد  ،18جامعة الكويت،
الكويت ،1992 ،ص .221
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جـ .إذا صار رأس المال موجودات مختلطـة مـن النقـود والـديون واألعيـان والمنـافع فإنـه يجـوز تـداول
الصكوك وفقا للسعر المتراضي عليه  ،على أن يكون الغالب في هذه الحالـة أعيانـا ومنـافع(،)1
وفــي جميــع األح ـوال يتعــين تســجيل التــداول أصــولي ا فــي ســجالت الجهــة المصــدرة ،مــع م ارعــاة
الشروط السابقة في التداول يكون الحكم كما يأتي:
 يجوز تداول الصكوك في أسواق األوراق المالية  -إن وجدت  -بالضوابط الشرعية ،وذلك وفقا
لظروف العرض والطلب ،ويخضع إلرادة المتعاقدين ،كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة
المصدرة في فترات دورية معينة بإعالن إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خالل مدة
محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين ،ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة؛ وفقا
لظروف السوق والمركز المالي للمشروع ،فال يجوز أن تشتمل نشرة اإلصدار أو الصكوك على
نص بضمان حصة الشريك في رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال،
فإن نص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان ،فال يجوز أن تشتمل نشرة اإلصدار
بناء عليها على نص يلزم أحد الشركاء ببيع حصته ،ولو كان معلقا أو
ول الصك الصادر ا

مضاف ا للمستقبل ،وانما يجوز أن يتضمن الصك وعدا بالبيع .وفي هذه الحالة ل يتم البيع إل
بعقد ،وبالقيمة التي يرتضيها الخبراء ،وبرضا الطرفين ،ول يجوز أيضا أن تتضمن نشرة
اإلصدار ول الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح؛
فإن وقع كان الشرط باطالا ،ويصح العقد وتوزع األرباح بحسب نسب رؤوس األموال ،إن لم يكن
قد تم التفاق على نسب التوزيع( ).
2

***
لقد أبرز هذا المبحث أهم الجوانب التي تعالج صكوك المضاربة باعتبارها أداة تمويلية تختلف
عن األدوات التمويلية التقليدية من حيث مدى توافقها مع أحكام الشريعة ،واختالفها في الواقع العملي
من حيث الخصائص واألنواع والجهات واألطراف التي تشارك في عملية إصدارها ،فقد أوضح هذا
المبحث آليات إصدار هذه الصكوك وضوابطها الشرعية التي تحفظ ألصحاب الحقوق حقوقها
وتضمن قيام هذه الصكوك بدورها القتصادي والتنموي في خدمة المجتمع.
 .1محمد عبد الغفار الشريف ،مرجع سبق ذكره ،ص.221
 .2محمد عبد الغفار الشريف ،التمويل المصرفي المجمع ،مجلة الحقوق ،المجلد  ،19العدد  ،13جامعة الكويت ،الكويت،
 ،1995ص .258وانظر كذلك :المغني .118/6 ،183 ،148/5
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المبحث الثالث
البنوك اإلسالمية
تمهيد:
كانت المعامالت المالية جارية في جميع الحضارات القديمة ،وقد تطورت تبع ا لستعمال النقود
كوسيط للتبادل ،ففي القرون التي سبقت اإلسالم كانت المسالك التمويلية ،وخاصة في شبه الجزيرة
العربية تعتمد على المرابين والمقرضين بالرهن ،أما المرحلة التي زامنت صدر اإلسالم عرفت
األعمال المصرفية واتخذت أشكالا عدة في مجال إيداع األموال بين األفراد ،على أساس الثقة وأمانة
األشخاص واستثمار األموال على صيغتي المضاربة والمشاركة وغيرها ،ثم بعد ذلك تم إنشاء بيت
المال ،حيث يجمع الفقهاء على اعتبار أن عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه – أول من أنشأ بيت
المال في اإلسالم والذي كان بمثابة بنك الدولة()1على الرغم من أنه لم يكن يمارس األعمال
المصرفية الحديثة ،ومع حلول الستعمار على معظم البالد اإلسالمية واقترانه بالغزو الفكري
والقتصادي والعسكري والتربوي ،وتسرب البديل من األنظمة الغربية إلى البالد اإلسالمية ،فظهرت
البنوك الربوية في البالد العربية واإلسالمية قبل أكثر من قرن ونصف وتقوم هذه المصارف على
الربا بالمعامالت المحرمة شرعا(.)2
شهد النصف األخير من القرن العشرين ميالد تجربة البنوك اإلسالمية بهدف القيام بإنشاء المشاريع
التنموية للمساهمة في تحقيق التنمية القتصادية في الدول اإلسالمية ،ولكن واقع الممارسة العملية
للبنوك اإلسالمية جاء مغاي ار لما عزمت عليه ،حيث اعتمدت على محاكاة النظم البنكية التقليدية في
تعبئة الموارد المالية ،واستثمارها بشكل ل يتفق مع أهدافها ،فالناظر إلى األوعية الدخارية لدى
البنوك اإلسالمية تجدها ل تلبي الرغبات المتنوعة للمدخرين ،كما أن الستثمار طويل األجل لم يحظ
بأهمية كبيرة بالرغم من حتميته لتحقيق أهدافها التنموية ،بينما نجد الستثمار قصير األجل السمة
الغالبة لستثماراتها ،وكانت النتيجة هو ظهور قصور وضعف دور البنوك اإلسالمية في تحقيق
أهدافها التنموية التي أنشأت من أجلها ،وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالعديد من مسئولياتها،

 .1محمد إبراهيم أبو شادي ،البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،2111 ،ص.41
 .2فادي محمد الرفاعي ،المصارف اإلسالمية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2114 ،ص.21
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واخفاقها في تحقيق العديد من اآلمال التي كانت معقودة عليها ،وخاصة فيما يتعلق بدورها
القتصادي(.)1

أوالً :مفهوم البنوك اإلسالمية
لم يتفق الباحثون والمنظرون لفكرة البنوك اإلسالمية على وضع تعريف محدد ودقيق يعبر عن
المعنى الحقيقي للبنك اإلسالمي ،وهذا راجع لختالف زوايا النظر إلى البنوك اإلسالمية من حيث
تعدد الوظائف وأوجه النشاط التي تمارسها ،وفيما يلي نورد بعض ا من هذه التعاريف:
تعرف البنوك اإلسالمية بموجب اتفاقية إنشاء التحاد الدولي للبنوك اإلسالمية بأنها تلك البنوك
أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على اللتزام بمبادئ الشريعة
اإلسالمية ،وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء(.)2
ويرى الباحث أن هذا التعريف يضع تفرقة واضحة بين البنك اإلسالمي وغيره من البنوك التجارية،
إل أنه ينصب على ركن واحد وهو التعامل بالفائدة ،وهذا الركن يعتبر شرط ا ضروري ا لقيام البنك
اإلسالمي ولكنه ليس شرط ا كافي ا.
كما أنها تُعرف على أنها ليست وسيطا ماليا كالمصارف التجارية في إطار عالقة الدائن
والمدين واإلقراض والقتراض بالفائدة ،ولكنها أنشطة تدور على قاعدة الغنم بالغرم والكسب والخسارة،
واألخذ والعطاء ،مع اقتسام الربح الذي يجود به اهلل بين األطراف بنسب متفق عليها(.)3
يالحظ الباحث أن هذا التعريف ركز على اإلطار الذي يحكم المصارف مع غيرها أثناء نشاطها
المصرفي ،إل أن هذا ل ينفي حدوث اختاللت في ممارستها العملية مثل القيام بالستثمار في
مجالت ل تقرها الشريعة اإلسالمية.
وتعرف البنوك اإلسالمية أيضا بأنها األجهزة المالية التي تستهدف التنمية وتعمل في إطار
الشريعة اإلسالمية وتلتزم بكل القيم األخالقية التي جاءت بها الشرائع السماوية وتسعى إلى تصحيح
وظيفة رأس المال في المجتمع ،وهي أجهزة تنموية اجتماعية مالية(.)4
 .1أشرف دوابه ،دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل اآلجل ،دار السالم ،ط ،1القاهرة2116 ،م ،ص .12-11
 .2عائشة الشرقاوي ،المالقي ،البنوك اإلسالمية بين التجربة والفقه والقانون ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،2111 ،
ص.26
 .3عبد السميع المصري ،المصرف اإلسالمي علميا ً وعملياً ،ط ،1مكتبة وهبة ،القاهرة ،1988 ،ص.19
 .4أحمد النجار ،منهج الصحوة اإلسالمية :بنوك بال فوائد ،االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ،1989 ،ص.95
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من خالل التعاريف السابقة يمكن صياغة تعريف خاص بالبنوك اإلسالمية والمتمثل في :البنك
اإلسالمي هو مؤسسة نقدية مالية تُبنى قواعده وأسس عمله على العقيدة اإلسالمية ،يقوم بدور
الوساطة المالية من خالل جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيف ا فعالا وفق صيغ
وأدوات تمويلية تختلف بصفة شبه كلية عن تلك المتعارف عليها في البنوك التقليدية ،تعمل على
استهداف التنمية وتحقيق التوازن بين العائد القتصادي والعائد الجتماعي.

ثانياً :مبادئ البنوك اإلسالمية:
تقوم فلسفة البنوك اإلسالمية على المبادئ التالية:
 -1اللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعمالها ومعامالتها جملة وتفصيالا ،وبالتالي
اللتزام في معامالتها بالحالل والبتعاد كل البعد عن المجالت الحرام والمشكوك فيها ،وعدم
وعطاء في جميع معامالته(.)1
التعامل بالربا أخذا
ا

 -2خضوع المعامالت المصرفية لقاعدة الغنم بالغرم ،إذ لو تعاقد شخص مع آخر في معاملة ما
دون أن يتحمل أية خسارة وأن يكون له الربح فقط ،فيكون ذلك العقد باطال ألنه يخالف حكم
اإلسالم ومنطق العدالة  ،وعليه فإن علماء المصرفية اإلسالمية جعلوا من تلك القاعدة أساس ا
لتطبيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة كبديل لسعر الفائدة في النظام المصرفي التقليدي(.)2
 -3قيام البنك اإلسالمي بممارسة تطهير األموال المودعة لديه سنويا  ،وذلك بإخراج الزكاة
الواجبة شرعا متى بلغ المال نصابا  ،وحال عليه الحول(.)3
 -4عدم أكل مال الناس بالباطل وحسن اختيار من يقومون على إدارة األموال ،واللتزام التام
والكامل بقاعدة الحالل والحرام عند قيامها بأعمالها ونشاطاتها ،إذ ل تمول إنتاج الكروم إذا
كان هذا اإلنتاج موجها لستخدام الخمور ،فال يجوز تمويله لتلبسه بالحرام ألن ما يؤدي إلى
الحرام يكون حراما(.)4

 .1إبراهيم عبد الحليم عبادة ،مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،عمان ،2115 ،ص.36
 .2نفس المرجع السابق ،ص.36
 .3أبو المجد حرك ،البنوك اإلسالمية ما لها وما عليها ،دار الصحوة ،ط ،1القاهرة ،بدون تاريخ نشر ،ص. 29
 .4فليح حسن خلف ،البنوك اإلسالمية ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،عمان ،2116 ،ص.94
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 -1اعتماد مبدأ النقود ل تنمو إل من خالل استثمارها ،والستثمار وفق العقود التمويلية
المشروعة ،كالمشاركة والمضاربة واإلجارة والستصناع وغيرها(.)1
 -2ربط أهداف البنوك اإلسالمية بأهداف التنمية القتصادية والجتماعية(.)2

ثالثاً :أهداف البنوك اإلسالمية
تسعى البنوك اإلسالمية إلى تحقيق التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة للمجتمع من
خالل مجموعة من األهداف المستمدة من الفكر اإلسالمي ،ويمكن تصنيف تلك األهداف لما يلي:
 -1تحقيق الربح :وهو أهم األهداف قاطبة وبدونه ل تستطيع المصارف اإلسالمية الستمرار أو
البقاء(.)3
 -2دعم التنمية القتصادية والتقدم الجتماعي لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية غير
األعضاء مجتمعة ومنفردة ،وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية(.)4
 -3تقديم البديل اإلسالمي لجميع المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة لرفع الحرج على
المسلمين ،والذي تضطلع به البنوك اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية التي تتكون من مجموعة
من أهل العلم والشرعي وأهل الخبرة والعلم بشؤون القتصاد والمالية ،مما يشكل مجلسا لالجتهاد
الجماعي المتخصص(.)5
 -4المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة اإلسالمية باستخدام الوسائل اإلعالمية المتاحة ونشر الوعي
المصرفي اإلسالمي وتطوير ثقة المواطنين بالنظام القتصادي اإلسالمي باعتباره النظام األمثل
للتنمية القتصادية والتقدم الجتماعي للدول والشعوب(.)6
 -1البنك اإلسالمي مشروع اقتصادي ،فباإلضافة إلى أنه يقوم بدور الوسيط المالي بغير أسلوب
الفائدة الربوية ،فهو يمارس جميع األنشطة المالية والمصرفية والتجارية والصناعية والزراعية

 .1زياد جالل الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في تنمية االقتصادية ،مرجع سبق ذكره ،ص.56
 .2احمد عبيد ،المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي ،المؤتمر الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى،
الرياض ،2115 ،ص.5
 .3محمود عبد الكريم ارشيد ،الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية ،ط ،2دار النفائس للنشر والتوزيع،
2117بيروت ،ص.21،
 .4البنك اإلسالمي للتنمية ،التقرير السنوي للبنك للعام  ،2112- 2111جدة ،ص.16
 . 5صحراوي مقالتي ،االجتهاد المصرفي رؤية تكاملية ،مجلة اإلحياء ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة،
الجزائر ،العدد  ،2115 ،19ص.413
 .6علي قنديل شحادة ،البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغر ،العربي ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،1995 ،ص.198
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والعقارية ويسعى إلى تحقيق غايات اقتصادية تتمثل في المساهمة في تحقيق التنمية القتصادية
والستفادة المثلى من موارد البنك وتوظيفها بالطرق الشرعية ،واقامة المشاريع الستثمارية من
أجل تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين والمستثمرين(.)1
 -2تسعى البنوك اإلسالمية إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات ،وذلك بالموازنة بين تحقيق
الرب ح القتصادي وتعظيم العائد الجتماعي بحيث تعمل على تعميق الروح الدينية لدى األفراد
واعطائهم صورة واقعية كما يكون عليه التكافل الجتماعي ،وتأكيد دور العمل كمصدر للكسب
بدلا من اعتبار المال مصد ار وحيدا للكسب ،كما تهدف البنوك اإلسالمية إلى تشجيع أفراد
المجتمع على الدخار والتوسع فيه طالما أن مدخراتهم تستثمر لصالح المجتمع وتعود على
صاحبها بالربح الحالل ،وتوجيه الستثمار نحو إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات
اإلنسان(.)2

رابعاً :مصادر أموال البنوك اإلسالمية
وتنقسم مصادر األموال في البنوك اإلسالمية إلى مصدرين أساسيين وهما :
 .1المصادر الداخلية وتتمثل في:
أ -رأس المال :وهو األموال التي يضعها المساهمون تحت تصرف البنك عند بداية تشغيله أو هي
الرأسمال المدفوع ،ويمكن أن يتوسع عند الضرورة بإصدار أسهم جديدة وطرحها لالكتتاب(.)3
ب -االحتياطي القانوني :وهو عبارة عن نسبة محددة من األرباح يتم اقتطاعها بموجب القانون
ويتم تحويلها إلى حساب الحتياطي القانوني في البنك ،ول يتم توزيعها بأي شكل من
األشكال(.)4
جـ-احتياطيات أخرى :تفرض القوانين واألعراف المحاسبية على البنوك بصفة عامة تكوين
مخصص احتياطي لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها ،كما تلزمها بحد معين تقتطعه لمواجهة

 .1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،جدة ،2114 ،ص.279
 .2أحمد المصري ،إدارة البنوك التجارية واإلسالمية ،مؤسسة شبا ،الجامعة ،االسكندرية ،2116 ،ص.64-63
 . 3سليمان ناصر ،تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقة حول مجموعة من البنوك اإلسالمية،
ط ،1نشر جمعية القرارة ،غرداية ،الجزائر ،2112 ،ص.282
 .4محمد بو جالل ،البنوك اإلسالمية مفهومها تطورها نشاطها ،مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي ،المؤسسة الوطنية
للكتا ،،الجزائر،1991 ،ص .53
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أية خسائر قد تحدث بالنسبة لهذه الديون ،ويختلف هذا الحد بحسب الدول والضوابط التي
تستعملها في ذلك(.)1
د -األرباح المحتجزة :وهي تلك األرباح الفائضة أو المتبقية بعد إجراء عملية التوزيع ،وهي من
حقوق ملكية المساهمين ،فال يجب اقتطاعها إل مما يخص المساهمين فتلجأ اإلدارة إلى احتجاز
جزء من األرباح وترحيلها إلى أعوام قادمة يطلق عليها األرباح المرحلة أو األرباح الغير موزعة،
وهذه األرباح يتم احتجازها داخليا إلعادة استخدامها فيما بعد(.)2
 .6المصادر الخارجية :وتشتمل المصادر الخارجية لألموال في البنوك اإلسالمية على:
أ .الودائع (الحسابات) الجارية أو تحت الطلب :وهي الحسابات التي يتم فيها اإليداع والسحب
دون قيد أو شرط ،وهي ودائع ل يجوز استعمالها شرع ا إل بإذن صاحبها(.)3
ب .الودائع االدخارية :وهي حسابات يتم فتحها من أجل تشجيع صغار المدخرين ،وهي مختلفة
عن حسابات التوفير في البنوك التقليدية في أن أصحابها ل يحصلون على فائدة محددة مسبقا،
بل يكونون مشاركين في نتائج أعمال البنك اإلسالمي فيحصلون على جزء من األرباح المحققة
والتي تحتسب على أساس الرصيد األدنى للحساب ،ويمنح المدخر عادةا دفت ار تسجل فيه كل

عملية سحب أو إيداع(.)4

جـ .الودائع االستثمارية :وهي غالب ا ودائع ل يستطيع أصحابها استثمارها بأنفسهم فيلجأون للبنوك
اإلسالمية ويفوضونه لستثمارها بنفسه أو تسليمها إلى من يقوم بذلك على أساس نظام المشاركة
في الربح والخسارة ،وعادة ما تستثمر أو تمول بهذا النوع من الودائع المشاريع المتوسطة أو الطويلة
األجل ،وتنقسم إلى(:)5
 حسابات الستثمار العام.
 حسابات الستثمار المخصص.

 .1عائشة الشرقاوي المالقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.211
 .2عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،مرجع سبق ذكره ،ص.114
 .3يوسف كمال محمد ،فقه االقتصاد النقدي ،دار الصابوني ،بدون ذكر بلد النشر ،1993 ،ص.164
 .4سليمان ناصر ،مرجع سبق ذكره ،ص.284
 .5يوسف كمال محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.165

44

د -شهادات اإليداع اإلسالمية :وهي عبارة عن شهادات يقوم البنك اإلسالمي بإصدارها من خالل
الدعوة لالكتتاب العام فيها بعد أن يقوم بدراسة مشروع معين أو نشاط محدد أو صيغة استثمارية
معينة بذاتها ،فإذا تبين له جدوى هذه الدراسة وربحيتها يقوم بتحديد حجم التمويل المطلوب ويصدر
تلك الشهادات(.)1
ه -الصناديق والمحافظ والصكوك االستثمارية :وهي أدوات تمويلية في وثائق موحدة القيمة
يصدرها البنك لستقطاب المدخرات لتمويل مشاريع معينة ،قد تكون متوسطة أو طويلة األجل(.)2

خامساً :استثمار األموال في البنوك اإلسالمية
تقوم البنوك اإلسالمية باستثمار األموال المودعة لديها في عدة مجالت مختلفة وذلك تحوط ا
من مخاطر الستثمار وعدم تركز المخاطر في نوع دون غيره من األنواع التالية لالستثمار:
 -1االستثمار المباشر:
كثي ار من البنوك تقوم بنفسها باستثمار جزء من األموال المستقطبة لديها والموجودة تحت تصرفها
كأن تنشئ شركة تابعة لها تقوم بنشاطات مغايرة لعمل البنوك اإلسالمية كشركات الوساطة اإلسالمية
أو شركات التأمين اإلسالمية أو غيرها من المشروعات الستثمارية أو تشغيل تلك األموال في
المشروعات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية بغية تحقيق األرباح لمساهمي تلك البنوك
مع تحمل المخاطر المرتبطة بذلك ،ومن المستحسن أن يكون الستثمار المباشر محدودا من أجل
تخفيف العبء الواقع على البنوك وتمكين ا لها من القيام بالوظائف النختلفة على نطاق واسع
وبكفاءة(.)3
 -2المضاربة:
وسبق أن تم ذكرها في المبحث األول ،وهي أن يعطي الرجل المال على أن ينجز به على جزء
معلوم يأخذه العامل من ربح المال.

 . 1أشرف محمد دوابة ،شهادات اإليداع القابلة للتداول رؤية إسالمية ،المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر 16-15 ،مايو
 ،2115كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ،ص.953
 .2محمود حسن صوان ،أساسيات المصرف اإلسالمي ،دراسة مصرفية تحليلية ،ط ،1دار وائل ،عمان ،2111 ،ص-121
.121
 .3عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،مرجع سبق ذكره ،ص.149
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 -3المشاركة:
تعد المشاركة من األساليب التمويلية القديمة ،ولكنها مستحدثة مصرفيا ،وهي عقد يكون فيه البنك
اإلسالمي طرف ا ويكون الطرف اآلخر شخص أو شركة أو مؤسسة على استثمار رأس مال مشترك
بين الطرفين على أن يكون الربح بينهما وفق ما تم التفاق عليه ،وتكون الخسارة بنسبة مساهمة كل
شريك في ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بين البنك وطالب التمويل قبل بدء التعامل ،يتم
فيها تحديد عمل المشارك بعمله بنسبة محددة من ربح مجهول ،وتستمد هذه األسس من ضوابط بع
العقود الشرعية(.)1
 -4المشاركة المنتهية بالتمليك:
وهي أن يقوم البنك بإشراك المتعاملين في وسائل اإلنتاج ،كأن بقوم البنك اإلسالمي بإنشاء عقار
تجاري أو سكني على أرض ملك ألحد المتعاملين ،بحيث يكون السداد من ريح التأجير أو البيع
للعقار بحيث يكون جزاء من القسط المسدد يغطي رأس المال والجزء اآلخر هو حصة البنك من
األرباح المتفق عليها ،وتؤول ملكية العقار لصاحب األرض بعد سداد كامل رأس المال المدفوع من

البنك مضاف ا إليه األرباح ،ولعل السبب في تسمية المشاركة المتناقصة بهذا اإلسم ،هو عدم توفر
ِ
الممول (المصرف) ل يتوي الستمرار في
عنصر الستم اررية فيها بين جميع أطرافها ،إذ أن الطرف
المشاركة إلى حين انتهاء الشركة ،بل إنه يعطي الحق للشريك ليحل محله في ملكية المشروع،
ويوافق على التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة ،أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط
المتفق عليها(.)2
 -1اإلجارة المنتهية بالتمليك:
اإلجارة المنتهية بالتمليك عقد ظهر في العصر الحديث ،لذلك لم يكتب عنه أحد من الفقهاء
المتقدمين ،أما الفقهاء المعاصرين فإن معظم من كتب منهم عن هذا العقد لم يذكر تعريف ا له ،وقليل
منهم من ذكر له تعريف ا ،وممن ذكر له تعريف ا خالد الحافي ،حيث قال في تعريف هذا العقد بأنه

 .1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،مرجع سبق ذكر ،ص.165
 .2نور الدين عبد الكريم الكواملة ،المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار النفائس ،عمان،2118 ،
ص.42
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"عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على
أقساط خالل مدة محددة ،تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده آلخر قسط بعقد جديد"(.)1
 -2المرابحة:
وهي بيع السلعة بثمن التكلفة مع زيادة ربح يتفق عليه بين البائع والمشتري ،وتتجه البنوك اإلسالمية

لبيع المرابحة على أساس وعد بالشراء من الم اربِح (اآلمر بالشراء) لشراء السلعة الالزمة له مرابحةا
وذلك بالنسبة أو الربح المتفق عليه ،فبيع المرابحة يقوم على أساس معرفة الثمن األول وزيادة ربح

عليه ،وحيث أن بيع المرابحة من بيوع األمانة فينبغي أن يكون الثمن األول معلوما وأن يكون الربح

معلوم أيض ا ،وبالتالي يمكن تعريف بيع المرابحة بأنه بيع بمثل الثمن األول وزيادة ربح معلوم متفق
عليه بين المتعاقدين(.)2

 -7البيع اآلجل:
وهو قيام البائع بتسليم السلعة أو البضاعة المتفق عليها إلى المشتري في الحال ،مقابل تأجيل سداد
سعر البيع الكلي إلى وقت آجل معلوم سواء أكان التأجيل للسعر كامالا أم لجزء منه(.)3
السلَم:
 -1بيع َّ
ِ
مقبوض
وهو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد ،أي بيع سلعة آجلة بثمن
السلَم أو السلف لها معنى واحد وهو تقديم رأس المال ،أي دفع ثمن السعة فو ار أو
عاجالا ،وكلمة َّ
عاجالا وتأجيل تسليمها إلى وقت لحق أو أجل معين(.)4
 -9االستصناع :
هو عقد يتعهد بموجبه أحد األطراف بإنتاج شيء معين وفق ا لمواصفات تم التفاق بشأنها وبسعر
وتاريخ تسليم محددين ،والفرق بينه وبين المرابحة أن الستصناع يشير إلى اتفاق طرفي العقد على
شيء غير موجود ساعة إبرام العقد ،أما عقد المرابحة فيشير إلى طلب شراء سلع من أحد
األطراف ،وقد تكون هذه السلعة موجودة سلف ا(.)5

 .1خالد بن عبد هللا بن براك الحافي ،اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي ،ط ،2بدون ناشر ،2111 ،ص.61
 .2حسام الدين بن موسى بن محمد بن عفانة ،بيع المرابحة لآلمر بالشراء ،دراسة تطبيقية في ضوء تجربة بيت المال الفلسطيني
العربي،ط ،1996 ،1ص.14
 .3محمود حسن صوان  ،مرجع سبق ذكره ،ص.162
 .4نفس المصدر السابق  ،ص.171
 .5نفس المصدر السابق ،ص .174
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 -10المزارعة:
وهي عقد شركة بين طرفين بحيث يدفع أحدهما مالا أو أحد عناصر اإلنتاج وهي األرض في مقابل
أن يقوم الطرف اآلخر بالعمل في األرض(.)1
 -11المساقاة:
هي أن يدفع رجل بشجره إلى رجل أخر لكي يسقيه ويعتني به مقابل جزء معلوم من الثمار أو بنسبة
من اإلنتاج ،ويعتبر بعض الفقهاء أن المساقاة نوعا من أنواع اإلجارة بثمرٍة لم تُخلق أو بثمرة
مجهولة ،والذين أجازوا المساقاة قالوا بأنها تجوز على جميع األشجار المثمرة ،ول تجوز على
األشجار التي ل ثمر لها(.)2

سادساً :دور صكوك المضاربة في دعم البنوك اإلسالمية
يعتبر تمويل المشروعات القتصادية األداة األهم الرئيسية لدعم أي مشروع استثماري ،سواء كان
المشروع تجاري ا أو صناعي ا أو خدماتي ا أو زراعي ا ،فالستثمار هو الزيادة الصافية في رأس المال
الحقيقي للمجتمع ،وبمعنى آخر هو كل إضافة جديدة إلى األصول الرأسمالية المملوكة للمجتمع
كاآللت والمعدات والتجهيزات ووسائل النقل ،وكذا المخزون من السلع والخدمات التي سوف يجري
استخدامها في إنتاج سلع استهالكية واستثمارية ،فضالا عن اإلنفاق الستثماري على أعمال الصيانة
الجوهرية التي تؤدي إلى زيادة عمر اآللت والمعدات أو زيادة إنتاجها( ،)3أما المشروع الستثماري
فهو نشاط استثماري ينطوي على مجموعة من األنشطة ،ويؤدي إلى وجود منتجات ،وهو يلوح
كفرصة سرعان ما تتحول إلى فكرة متميزة فني ا واقتصادي ا(.)4
وتعتبر صكوك المضاربة أداة فعالة توظف التطورات في السوق المالي والبنكي لخدمة أهداف
الصيرفة اإلسالمية ،وذلك لما توفره من خدمات بنكية واستثمارية إسالمية تشبع رغبات المدخرين،
وفي نفس الوقت تساعد على إنجاز الدور التنموي للبنوك اإلسالمية بعيدا عن القروض الربوية
والمضاربات المحرمة.

 .1أحمد عثمان ،منهج اإلسالم في المعامالت المالية ،دار الطباعة المحمدية ،القاهرة ،1978 ،ص.155-153
 .2نفس المصدر السابق ،ص.161 – 159:
 .3سمير عبد الحميد رضوان ،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ،الطبعة األولى ،دار النشر للجامعات،القاهرة،
،2005ص .49
 .4عبد المطلب عبد الحميد ،دارسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية، 2111 ،
ص. 19
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كما تعتبر أداة محورية في نشاط البنوك اإلسالمية ،فإنها تتميز بقدرتها العالية على تعبئة المدخرات
وحشد الموارد المالية الالزمة من مختلف شرائح المدخرين ،وتشبع رغباتهم ،وتناسب أوضاعهم ،مما
يجعلها أداة فعالة في جذب أكبر حجم ممكن من المدخرات ،وتعطي البنوك اإلسالمية مرونة في
تعديل وتطوير هيكل الموارد المالية والستخدامات وتركيبة المحفظة الستثمارية ،إذ يمكن استخدام
الصكوك في إدارة الخصوم واألصول في البنوك اإلسالمية ،وذلك من خالل إعادة الستثمار في
مشاريع أخرى ،وهذا يتحقق من خالل استدعاء األموال بالتصكيك ،ثم توظيف فائض السيولة،
وتخفيض المخاطر عبر إعادة ترتيب هيكل الموارد والستخدامات ،وكذلك يمكن ألي بنك إسالمي
إصدار صكوك مضاربة من أجل الحصول على الموارد المالية التي يحتاج إليها.
وهكذا فإن استخدام صكوك المضاربة في جذب المدخرات لدى البنوك اإلسالمية سينتج عنها
التفاعل بين العمل البنكي والستثمار في دفع عجلة التنمية القتصادية ،واقامة هيكل مالي ،وتوظيف
أكفأ وأكثر فاعلية ،إضافة إلى تخفيض المخاطر التي تتعرض لها البنوك اإلسالمية في تعاملها مع
آلية الودائع القابلة للسحب ،كما تعمل على توفير الموارد المالية ذات اآلجال الطويلة التي تساعد
على تمويل الستثمارات طويلة اآلجال دون إلقاء أعباء على هيكل الموارد المالية في البنوك
اإلسالمية(.)1

 .1عبد الملك منصور المصعبي  ،العمل بالصكوك اإلسالمية االستثمارية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة،
بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول ،دبي31 ،مايو –  13يونيو  ،2119ص.36-16
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الخالصة:
العمل المصرفي اإلسالمي في قاعدته المفاهيمية والمنهجية يرتكز إلى أسس الشريعة اإلسالمية

وأصولها المعروفة ،وتعتبر طرق عمل هذه المصارف وأساليب تعبئة الموارد المالية والستثمار فيها

تكريس ا لوجهة نظر القتصاد اإلسالمي والمبادئ اإلنسانية التي نادى بها.

وعلى الرغم من التشابه المظهري بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية لناحية قيامهما بنفس

الوظائف والمهام في نطاق عملية الوساطة المالية ،إل أن التمايز بين النظامين هو تمايز في المنهج
وفي نظام العمل ،إذ تعتمد األولى أسلوب الوساطة القائم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة،

بدلا من مبدأ المتاجرة بالنقود المستند إلى سعر الفائدة الربوي الذي تعتمده المصارف التقليدية ،كما

يستند العمل المصرفي اإلسالمي إلى مجموعة من القواعد والمعايير المحاسبية الحاكمة إلدارة
مصادر واستخدامات األموال والتي تستمد أصولها العلمية من مصدري التشريع في اإلسالم وهما

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،وفق ا ألسس تشريعية راسخة وثابتة وترتكز في اجتهاداتها
وأساليبها إلى فقه المعامالت ،كما ترتكز جميع مصادر األموال في المصارف اإلسالمية إلى قواعد

المشاركة والمضاربة ومقابلة النفقات باإليرادات بدلا من ميكانيكية سعر الفائدة الدائنة والمدينة
واعتمادها على الودائع الستثمارية وحسابات الستثمار ،وأن هيكلية الودائع ذات الطبيعة الستثمارية

لدى المصارف اإلسالمية تجعل منها مصارف أعمال أقرب منها إلى مصارف تجارية وتتيح لها
القدرة على مزاولة العمل المصرفي الشامل.

وختاما فإن النظام المصرفي اإلسالمي يستند في استقطاب أموال الودائع إلى جملة من العوامل

وليس إلى عامل سعر الفائدة والذي يعتبر العامل الوحيد لدى البنوك التجارية ،ومن أهم تلك العوامل

هو الوازع الديني باعتبار أن هذا العمل هو صورة من صور العبادة والتقرب إلى اهلل.
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المبحث األول
المؤشرات االقتصادية
تمهيد:
تحيط بالقتصاد الفلسطيني العديد من المخاطر التي تهدد وتحد من قدرته على التطور
وتحقيق التنمية المستدامة أبرزها استمرار الحتالل اإلسرائيلي وتكريس تبعية القتصاد الفلسطيني
لنظيره اإلسرائيلي والعتماد على المنح والمساعدات الخارجية المرهونة بالمواقف السياسية ،وتزايد
درجات عدم اليقين السياسي والقتصادي .فقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها عام
بناء على اتفاق باريس القتصادي،
 1994بناء اقتصاد وطني في إطار الصالحيات الممنوحة لها ا
وقد ساعد على ذلك تدفق حجم كبير من المساعدات األجنبية أنجزت السلطة من خاللها تطورات

على صعيد إنشاء المؤسسات القتصادية والمالية ،مثل سلطة النقد والو ازرات والهيئات ذات العالقة،
باإلضافة إلى إعادة بناء وتطوير البنى التحتية للمرافق العامة والهتمام بشكل خاص بقطاعي
التعليم والصحة.
النظم المالية والضريبية والتجارية وما يلزمها من
وأنشأت السلطة الفلسطينية كذلك ُ

التشريعات والقوانين التي تنظم عملها ،وقد حد من الستفادة الكاملة من هذه اإلنجازات ما تعرض
له القتصاد الفلسطيني من السياسات اإلسرائيلية المضادة والتي استهدفت إضعاف القتصاد
الفلسطيني ومنع تطوره بما يخدم الوصول للدولة الفلسطينية ،كذلك وسعت السلطة الوطنية
الفلسطينية عالقاتها القتصادية مع العالم الخارجي ،حيث عقدت العديد من التفاقيات القتصادية،
األمر الذي عزز زيادة حجم التبادل التجاري لتلبية متطلبات الستثمار وبناء البنى التحتية.
تكمن أهمية دراسة المؤشرات القتصادية في فلسطين ،في رصد أداء القتصادي الفلسطيني،
والتطورات التي حدثت لمستوى الدخل واإلنتاج والمستوى العام لألسعار ،باإلضافة إلى تأثير
السياسة القتصادية اإلسرائيلية ،كما توفر المؤشرات القتصادية الكلية صورة وافية عن كافة
المعامالت التي تتم في فترة محددة ،وبالتالي تعطي صورة شاملة لالقتصاد الكلي في أي دولة ،فهي

تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسقا لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف القطاعات القتصادية،
والقتصاد الكلي مع بقية دول العالم على حد سواء(.)1
 .1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتا ،فلسطين اإلحصائي السنوي ( ،)11رام هللا ،2010 ،ص.399
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وفي ضوء ذلك يسعى الباحث إلى عرض وتحليل عدد من المؤشرات القتصادية الرئيسية
وانعكاساتها على القتصاد الفلسطيني خالل الفترة ( ،)2012-1995وتفصيل ذلك على النحو
التالي:

أوالً :الناتج المحلي اإلجمالي
يعتبر مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي المؤشر الرئيسي الذي يعكس حالة القتصاد القومي،
وهو يشير إلى القيم النقدية لمجموع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها القتصاد المحلي ،وحسب
تجميعيا
مقياسا
تعريف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن الناتج المحلي اإلجمالي يعتبر
ا
ا
لإلنتاج الذي يتم خالل فترة زمنية محدودة .وبشكل مشابه لإلنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف

تقييم الناتج المحلي وفق ا لما يؤخذ في العتبار من ضرائب واعانات ،ويقدر الناتج المحلي اإلجمالي
بأسعار السوق أو أسعار المنتجين أو األسعار األساسية( ،)1وقد شهد الناتج المحلي اإلجمالي في
األراضي الفلسطينية تطورات متباينة خالل الفترة ( )2012-1995تظهر من خالل بيانات الجدول
رقم (.)1
 يشير الجدول رقم ( )1إلى تطور األداء القتصادي بشكل ملحوظ في األراضي الفلسطينية خالل
الفترة ،1999-1995

فقد قفز الناتج المحلي اإلجمالي من  2312.4مليون دولر عام

1995ليصل إلى  4535.9مليون دولر عام  ،1999أي ارتفع خالل تلك الفترة بأكثر من
 ،% 42ويعزى نمو وارتفاع قيم الناتج المحلي اإلجمالي في تلك الفترة إلى اتفاقيه السالم
المرحلية التي أبرمت مع الجانب اإلسرائيلي ،ونتيجة لروح التفاؤل التي سادت حين ذاك بين أفراد
الشعب الفلسطيني .وحالة الستقرار التي شجعت المستثمرين على الستثمار في مناطق السلطة
الفلسطينية .باإلضافة إلى المساعدات والقروض والمنح المالية والبرامج التنموية(.)2

 .1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة ( ،)2007،2008رام هللا،2010 ،
ص.31
 .2ماجد حسني صبيح  ،االقتصاد الفلسطيني ،منشورات جامعة القدس المفتوحة  ، 2010 ،ص.143
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جدول رقم ()1
تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية للفترة
( )2012-1995باألسعار الثابتة



السنة

الناتج المحلي اإلجمالي

معدل النمو ()%

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3038.4
2312.4
3292.8
3744.0
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.4
3800.8
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5239.3
5724.5
6421.4
6797.3

5.7
2.5
13.7
12.1
8.0
-8.6
-8.1
-13.4
15.1
10.5
8.6
-5.2
5.4
7.1
7.4
9.3
12.2
5.6

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية الفلسطينية ،الموقع االلكتروني:

. http://www.pcbs.gov.ps


سنة األساس .2004

 وفي عام  2000تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ( )%8.6بسبب اندلع انتفاضة األقصى
وما ترتب عليها من إجراءات إسرائيلية عقابية جماعية ،وتكبد القتصاد الفلسطيني بالخسائر
المباشرة وغير المباشرة نتيجة الممارسات اإلسرائيلية من تدمير المصانع ،واغالق المعابر
والحدود ،ومنع حركة البضائع والمواد األولية إلى األراضي الفلسطينية ،مما انعكس ذلك بالسلب
على أداء القتصاد الفلسطيني ،األمر الذي أدى إلى إصابة القتصاد الفلسطيني بالشلل التام
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في كافة المجالت القتصادية( ،)1وفي األعوام التي تلت اندلع النتفاضة ،وما رافقها من
إجراءات إسرائيلية ،تراجع الناتج المحلي بنسبة  %30حتى العام  ،2002ثم عاد القتصاد
بدء
الفلسطيني ليحقق معدلت نمو مرتفعة في ظل الهدوء النسبي الذي ساد المناطق الفلسطينية ا
من العام  2003قبل أن تتأثر معظم المؤشرات الكلية في العام  2006على إثر الحصار المالي
الذي فرض على السلطة بعد فوز حماس في النتخابات(.)2
وبعد النقسام عام  2007بدأت مرحلة جديدة تأثرت فيها غالبية المؤشرات ،فالدعم الدولي تزايد
للحكومة في الضفة ،والبيئة الستثمارية بدت أفضل في الضفة ،وانعكس ذلك في تحقيق
معدلت نمو مرتفعة ،بالرغم من الضغط المالي والتذبذب في تدفق المساعدات وأموال المقاصة
الذي عانته السلطة خالل تلك الفترة ،في حين تراوحت معدلت النمو في غزة بين انخفاض
بسبب العدوان اإلسرائيلي في العام  ،2009وتحقيق معدلت نمو مرتفعة في عامي 2010
و ،2011على التوالي بسبب البدء بمشاريع إعادة اإلعمار في غزة( ،)3كما أن الناتج المحلي
اإلجمالي قد حقق معدل نمو بنسبة  %5.6في العام  ،2012مقارنة مع نمو بلغت نسبته
 %12.2عام  ،2011ويأتي هذا التباطؤ على خلفية تراجع نسبة النمو في الضفة من%10.4
إلى  %5.6بين عامي  2011و  ،2012إضافة إلى التراجع في معدلت النمو المتحققة في
غزة ،والتي انخفضت من  %17.6إلى  %6.6خالل نفس الفترة(.)4

 .1بدر شحدة حمدان ،تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة ماجستير عير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة،
 ،2112ص.77
 .2معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني -ماس ،طاولة مستديرة ( ،)9عشرون عاما ً على اتفاقية أوسلو :تقييم األبعاد
االقتصادية ،رام هللا ،2013 ،ص.5
 .3نفس المرجع السابق ،ص.6
 .4سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي  ،2012دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،رام هللا ،2013 ،ص.17
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شكل رقم ()2
تطور معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية للفترة
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()%

5

-5
-10
-15
معدل النمو ()%

( )2012-1995عا تعا رثاعل .


الشكل من إعداد الباحث باالستناد إلى بيانات الجدول رقم (.)1

ثانياً :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
يعد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من المؤشرات الهامة التي تقيس مستوى
معيشة األفراد ،ويعكس نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي متوسط ما يحصل عليه األفراد
من الناتج أو الدخل ،ألن الدخل هو عبارة عن عوائد عناصر اإلنتاج في الدولة(.)1
ومن الجدير بالذكر فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية
يأتي ضمن الشريحة المتدنية ،طبقاا لتصنيفات البنك الدولي ،باعتباره يأتي ضمن الشريحة الدنيا

في فئة الدخل المتوسط المتراوحة بين (.)2()$3971-$1002

والجدول رقم ( )2يوضح نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية خالل
الفترة ( )2012-1995باألسعار الثابتة:
 .1نعيم سلمان بارود ،متطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من المؤشرات اإلحصائية الجامعة اإلسالمية ،غزة ،2005 ،ص.43
.2البنك الدولي ،أفاق االقتصاد الفلسطيني ،نيويورك ،2010 ،من خالل الرابط التالي :
http://data.albankaldawli.org/about/country-classifications
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السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

جدول رقم ()2
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية
باألسعار الثابتة للفترة ()2012-1995
نسبة التغير في نصيب الفرد
نصيب الفرد من الناتج
الناتج المحلي
()%
المحلي اإلجمالي بالدوَلر
اإلجمالي بالمليون$
2312.4
3292.8
3744.0
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.4
3800.8
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5239.3
5724.5
6421.4
6797.3

1388.2
1347.8
1437.7
1546.2
1612.3
1450.2
1287.9
1084.8
1210.9
1317.0
1387.2
1275.4
1303.2
1356.3
1415.2
1509.9
1609.6
1679.3

-2.9
6.2
7.0
4.1
-11.2
-12.6
-18.7
10.4
8.1
5.3
-8.1
2.2
4.1
4.3
6.7
6.6
4.3

المصدر:


الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة ،األعداد (،)2000-1994
( ،)2005-2000رام اهلل ،السنوات  2008 ،2003الصفحات .115 ،97



الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أداء االقتصاد الفلسطيني  ،2011رام اهلل ،2012 ،ص.16



سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي  ،2012رام اهلل ،2013 ،ص.97



سنة األساس .2004

 تشير بيانات الجدول رقم ( )2إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بشكل
ملحوظ خالل الفترة ( ،)1999-1995ويعزى ذلك إلى تدفق رؤوس األموال الفلسطينية
الخارجية واإلنفاق على بناء المؤسسات العامة وزيادة الستثمار في القطاعات اإلنتاجية،
لسيما قطاع الصناعة وبناء المصانع وتحسن البيئة الستثمارية في تلك الفترة.
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 انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ( ،)2002-2000وذلك على
إثر اندلع النتفاضة عام  ،2000وما ترتب عليها من إجراءات وممارسات قوات الحتالل
من عقوبات جماعية و تدمير ممنهج أصاب كافة القطاعات القتصادية األمر الذي انعكس
أيض ا على نصيب الفرد من الناتج.
 بدأ نصيب الفرد من الناتج في التحسن والرتفاع التدريجي خالل الفترة (،)2005-2003
إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج  1387.2مليون دولر عام  2005وبنسبة زيادة  ،%5.3ثم
انخفض إلى  1275.4مليون دولر عام  2006وبنسبة انخفاض ( )%8.1ويعود ذلك إلى
فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية وما ترتب عليها من حصار واغالق للمعابر
والحدود ،باإلضافة إلى انقطاع رواتب الموظفين في ذلك العام ،وعدم تحويل إسرائيل أموال
الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة.
 استمر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الرتفاع خالل الفترة ()2012-2007
وبشكل مضطرد نظ ار لرتفاع معدلت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي التي تفوق معدلت
النمو السكاني خالل هذه الفترة .إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج  1679.3مليون دولر عام
 ،2012وبنسبة  %4.3مقارنة بالعام .)1(2011
من الجدير بالذكر أن هناك تفاوت ا في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بين

محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ،حيث يبلغ نصيب الفرد في المحافظات الشمالية

(الضفة الغربية)  2211دولر بينما ل يتجاوز نظيره في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)
 1119دولر ،أي أن متوسط نصيب الفرد في قطاع غزة يبلغ  %11.1فقط من متوسط
نصيب الفرد في الضفة .وقد عزز وجود هذا التفاوت الحصار والنقسام الذي يعاني منه
قطاع غزة حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إلى إنخفاض
مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني من  %34قبل الحصار إلى

 %27حاليا(.)2

 .1سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي  ،2012مرجع سبق ذكره ،ص.97
 .2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية لالسعار الجارية والثابتة  ،2112 -1994رام هللا.2114 ،
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ثالثاً :اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
يتكون اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في المجتمع من :اإلنفاق الستهالكي النهائي،
التكوين الرأسمالي اإلجمالي (اإلنفاق الستثماري) ،صافي الصادرات (صافي الميزان التجاري)(،)1
موضحا على النحو التالي:
يعرف اإلنفاق الستهالكي لألسرة بأنه القيمة النقدية المستهلكة من طرف
 .1االستهالك النهائيَ :
األسرة ،وتقدر هذه القيمة بالنسبة لستهالك األسرة من منتجاتها ومن السلع والخدمات العينية
على أساس األسعار التي ستدفعها األسرة لو قامت بشرائها من أماكن البيع التي تتعامل معها
اعتياديا( .)2حيث يقسم الستهالك إلى قسمين وذلك على النحو التالي:
ا

أ -االستهالك الخاص :هو اإلنفاق الخاص للقطاع العائلي والمؤسسات الخاصة التي ل تهدف
إلى الربح على سلع الستهالك الجاري(المشتريات من جميع أنواع السلع باستثناء األراضي
والمباني) والخدمات ،ناقصا منها صافي مبيعاتهم من السلع المستعملة ،زائدا صافي قيمة
الهدايا العينية التي يتحصل األفراد عليها من بقية أنحاء العالم.

ب -االستهالك الحكومي :هو اإلنفاق الحكومي على السلع والخدمات المستخدمة ألغراض
الستهالك الجاري ،وتتمثل في األجور والرواتب التي تدفعها الحكومة (أي قيمة إجمالي
إنتاج المنتجين لخدمات الدولة) ،زائدا ما تشتريه الحكومة من السلع والخدمات من قطاع
األعمال ومن بقية أنحاء العالم ،ناقصا ما تبيعه منها إلى قطاع األعمال والقطاع العائلي.
صحيا في اقتصاد يتسم بالتوازن بين قدراته الذاتية
مظهر
اا
يعد نمو مؤشر الستهالك النهائي
ا
ومتطلبات الحاجات األساسية ،إل أنه في ظل اختالل هذه العالقة ،فإن الستهالك النهائي يعد

مهما من مصادر الختاللت والتشوهات في القتصاد .ففي ظل زيادة حجم السكان وغياب
اا
مصدر ا
العدالة في توزيع مكاسب النمو والمشاركة الجتماعية فإن الستهالك النهائي يضغط على أولويات

التنمية لصالح الستهالك في حين أن اقتصاد التنمية يستلزم تعبئة الموارد للوصول إلى أفضل
عالقة بين الدخار والستهالك لصالح عملية التراكم الرأسمالي(.)3
 .1أسامة الدباغ وأثيل الجرمود ،المقدمة في االقتصاد الكلي ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،2003 ،ص.40
.2حمودي على ،اإلنفاق االستهالكي لألسر الجزائرية ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائر،2005 ،
ص.73
 . 3فريد جواد الدليمي وآخرون ،مؤشرات في التعبئة ومعطيات الدفاع واألمن الوطني ،مجلة النفط والتنمية ،العدد ،5بغداد،
 ،1984ص.15
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ويعاني القتصاد الفلسطيني من اختالل العالقة بين اإلنتاج والستهالك حيث يزيد الستهالك
النهائي بنسبة ل تقل عن  %20من الناتج المحلي اإلجمالي ،والجدول رقم ( )3يوضح تطورات
الستهالك النهائي في األراضي الفلسطينية بشقيه الخاص والحكومي خالل فترة الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
):(2012-1995

جدول رقم ()3
اَلستهـــالك النهــائي في األراضي الفلسطينية
للفترة )((2010-1995مليون )$

السنة

اَلستهالك اَلستهالك
الحكومي
النهائي

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

651.9
786.4
863.2
979.4
1062.2
1162.2
1022.7
947.9
903.1
1068.7
861.2
840.4
849.8
995.9
1105.5
1520.7
1772.2
2027.1



4197.8
4475.6
4906.3
5399.2
5848.8
5736.2
5078.0
4748.6
5194.2
5683.3
5557.2
5256.9
5394.1
6138.7
6694.4
7303.5
7686.2
8724.1

اَلستهالك
اَلستهالك
الخاص كنسبة
الحكومي
اَلستهالك
من GDP
كنسبة من
الخاص
()%
)%( GDP
114.1
20.4
3645.9
112.3
23.9
3689.2
109.2
23.3
4043.1
106.6
23.6
4419.8
103.6
23.5
4786.6
111.0
28.2
4574.0
107.6
27.2
4055.3
116.4
29.0
3800.7
114.4
24.1
4291.1
109.9
25.4
4614.6
103.0
18.8
4696.0
102.2
19.4
4416.5
100.2
18.7
4544.3
105.4
20.4
5142.8
106.6
21.1
5142.8
101.2
26.5
5782.8
93.1
27.6
5977.3
98.5
29.8
6697.0

اَلستهالك
النهائي كنسبة
من GDP
()%
134.5
136.2
132.5
130.2
127.1
139.2
134.8
145.4
138.5
135.3
121.8
121.6
118.9
125.8
127.7
127.5
120.7
128.3

المصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،الموقع اَللكترونيhttp://www.pcbs.gov.ps :
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 يتضح من الجدول رقم ) ،(3ارتفاع مؤشر الستهالك النهائي بشقيه الخاص والعام خالل الفترة
) ،(1999-1995ويعتبر مؤش ار على الحالة األمنية والسياسية السائدة في األراضي الفلسطينية،
حيث يمكن مالحظة أن الستهالك الحكومي يكون خالل فترات الستقرار أقل منه في حالة
تدهور األوضاع األمنية ،مما يعني أن القطاع العام في السلطة الوطنية الفلسطينية ،يلعب دو ار
أساسيا في الحياة القتصادية والجتماعية في األراضي الفلسطينية ،وهذا كان واضحا خالل
الفترة .1999-1995
حيث أن الستهالك النهائي يشكل أكبر فئة استخدام من إجمالي الناتج المحلي ،حيث بلغ
متوسط الستهالك النهائي  4985.5مليون دولر وبنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 132.1
 %وبمعدل نمو  ،% 6.8وبلغ متوسط نسبة الستهالك الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي
 ،% 22.9بينما بلغ متوسط نسبة الستهالك الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي .% 109.2
أما خالل الفترة ) ،(2005-2000فقد ارتفع متوسط الستهالك النهائي في تلك الفترة حيث بلغ
 5332.9مليون دولر ،وبنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ،% 135.8وبمعدل نمو (0.5
 ،)%وبلغ متوسط نسبة الستهالك الحكومي  ،% 25.4بينما بلغ متوسط الستهالك
الخاص ،%110.4وبالرغم من ارتفاع متوسط الستهالك النهائي في تلك الفترة ،إل أن
الستهالك النهائي شهد تذبذب في الرتفاع والنخفاض ويعزي هذا التذبذب في الستهالك
النهائي في تلك الفترة إلى الممارسات اإلسرائيلية وسياسة اإلغالق المستمرة والتي أصبحت أكثر
تشددا بعد اندلع انتفاضة األقصى عام  ،2000وقد تزايدت حدة التأثير القتصادي الم ِ
دمر
ا
ُ

الناشئ عن هذه السياسات وذلك جراء بناء حاجز الفصل العنصري في عام  ،)1(2002إضافة
إلى اجتياح الضفة الغربية وما خلفه من تدمير البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني.

بينما خالل الفترة ) ،(2010-2006فقد ارتفع متوسط الستهالك النهائي وبلغ  6157.9مليون
دولر وبنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ،%127.9وبمعدل نمو  ،%5.8وبلغ متوسط
الستهالك الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي  ،%21.2بينما بلغ متوسط الستهالك الخاص
من الناتج المحلي اإلجمالي .%103.2

 . 1األونكتاد ،تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني :التطورات التي شهدها اقتصاد األرض
الفلسطينية المحتلة ،جينيف ،2010 ،ص.9
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ونالحظ من الجدول رقم ) (3أن هناك ارتفاع تدريجي ومتنامي فـي مكونـات اإلنفـاق السـتهالكي
مـن عـام  2003حتـى عـام  ،2012ويعـزى ذلـك إلـى العالقـة الطرديـة بـين اإلنفـاق السـتهالكي
في األراضي الفلسطينية ومستوى الناتج المحلي اإلجمـالي حيـث يتضـح مـن التحليـل السـابق كلمـا
زاد النــاتج المحلــي اإلجمــالي الفلســطيني ارتفــع مســتوى اإلنفــاق الســتهالكي نتيجــة لرتفــاع دخــول
األفراد من العملية اإلنتاجية.
بعد عام  ،2000استمر السـتهالك النهـائي بالرتفـاع ليشـكل حـوالي  %133مـن النـاتج المحلـي
اإلجمالي في العام  ،2005بزيادة مقدارها  % 12.9مقارنة مع عام  ،2001وتلك الزيـادة يمكـن
أن نعزوهــا إلــى زيــادة الســتهالك العــام الــذي ارتفــع خــالل الفتـرة  ،2005-2000لتبلــغ مــا نســبته
حـوالي  % 34.7مــن النـاتج المحلــي اإلجمــالي بعـد أن كانــت  % 22.4فـي العــام  ،1999بينمــا
الستهالك الخاص فقد استمر في تراجعه ليبلغ ذروة تراجعه في عام  ،2001حيث بلغت نسبته
 % 85.8من الناتج المحلي اإلجمالي(.)1
أمـا خـالل الفتـرة ) ،(2012-2006نالحـظ اسـتمرار السـتهالك النهـائي فـي الرتفـاع ،فقـد ارتفـع
الس ــتهالك النه ــائي م ــن  5256.9ملي ــون دولر ف ــي ع ــام  2006ليص ــل إل ــى  8724.1ملي ــون
دولر عام  ،2012وبلغت قيمة الستهالك الخاص  6697مليون دولر وشكل ما نسبته 98.5
 %م ــن الن ــاتج المحل ــي اإلجم ــالي ،بينم ــا بلغ ــت قيم ــة الس ــتهالك الع ــام  2027.1ملي ــون دولر
وشكلت ما نسبته  % 29.5من الناتج المحلي اإلجمالي في عام .)2(2012
ويشــير الباحـــث ان كافــة ســنوات الد ارســة قــد شــهدت اخــتاللا وتشــوهات فــي الســتهالك النهــائي
كنســبة مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي وبنســبة  ،%130وهــذا يؤشــر علــى مــدى النكشــاف النافــذ
الب َنــى والهياكــل القتصــادية س ـواء لجهــة اســتمرار انتهــاج إس ـرائيل لسياســات الخنــق
المعقــول فــي ُ
القتصادي والعقوبات الجماعية أو لناحية النقسام الفلسطيني الفلسطيني والسياسـات القتصـادية

الفلس ــطينية المؤسس ــة عل ــى النيوليبرالي ــة القتص ــادية ،واس ــتنادا لم ــا س ــبق فالفلس ــطينيون كش ــعب
يســتهلكون أكثــر ممــا ينتجــون ،بمعنــى أن النمــو القتصــادي ل ُيقابــل نمــو مماثــل فــي النتاجيــة
الكلية ،أي هناك زيادة في نسب النمـو دون زيـادة فـي معـدل النتاجيـة ،وهـذا يعنـي ضـرورة إعـادة
النظر في السياسات القتصادية السائدة باتجاه استراتيجية تنموية اقتصادية.
 .1معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني -ماس وآخرون ،المراقب االقتصادي واالجتماعي ،عدد ،11رام هللا.2004 ،
 .2سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي  ،2012مرجع سبق ذكره ،ص.98
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ت -التكوين الرأسمالي اإلجمالي (االستثمار)
يتكون الستثمار اإلجمالي من (التكوين الرأسمالي الثابت "االستثمار" بشقيه العام والخاص والتغير
عرف التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت لمؤسسة أو قطاع ما بقيمة حيازته من
وي َّ
في المخزون)ُ ،

أصول جديدة أو مستعملة مخصوم ا منها قيمة األصول التي تم التخلص منها خالل سنة المسح(،)1
جيدا على نمو الناتج المحلي
اا
وبالتالي فإنه كلما ارتفعت قيمة األصول الجديدة كان ذلك
مؤشر ا

اإلجمالي.

جدول رقم ()4
اَلستثمـار باألسعار الثابتة ونسبته من الناتج المحلي اإلجمالي
في األراضي الفلسطينية للفترة ()2012-1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

(مليون ) $
اَلستثمار كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي
%35.4
%37.3
%35.0
%33.8
%31.3
%34.1
%29.5
%26.7
%28.5
%24.3
%27.9
%32.8
%34.8
%24.7
%23.5
%26.9
%26.3
%20.6

اَلستثمــار
1139.3
1230.2
1310.6
1421.4
1806.7
1417.2
1127.2
883.3
1081.9
1022.3
1275.5
1420.2
1586.1
1206.2
1232.9
1541.1
1688.9
1403.0

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية الفلسطينية ،الموقع االلكترونيhttp://www.pcbs.gov.ps :

 .1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الثابتة والجارية ،رام هللا ،2011 ،ص.31
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وبالنظر إلى بيانات الجدول رقم ( ،)4نالحظ ارتفاع حجم التكوين الرأسمالي (الستثمار) في

األراضي الفلسطينية من  1139.3مليون دولر عام  ،1995ليصل إلى1806.7مليون دولر في

العام  1999وهي أعلى قيمة له خالل الفترة ( ،)1999-1995حيث شكل التكوين الرأسمالي من

المباني ما نسبته تقريبا  %60في العام  .)1(1999وكما أشرنا سابقاا أن هناك ارتفاعا نسبيا للناتج
المحلي اإلجمالي والذي انعكس بدوره على التكوين الرأسمالي اإلجمالي في تلك الفترة.

أما خالل الفترة ( ،)2005-2000فإن التكوين الرأسمالي اإلجمالي قد بلغ  1417.2مليون دولر في

العام  2000وبالتالي انخفض بنسبة  %21.5مقارنة مع العام  ،1999ويعزى انخفاض حجم
الستثمار إلى التطورات األمنية والسياسية الخطيرة التي سادت األراضي الفلسطينية والمنطقة نتيجة

اندلع انتفاضة األقصى في أيلول  ،2000وما نجم عنها من حالة عدم الستقرار القتصادي
وهروب رأس المال المحلي واألجنبي ،إضافة إلى توقف شبه تام لألنشطة الستثمارية بشقيها

الخاصة والعامة( ،)2ووصلت أدنى قيمة لحجم التكوين الرأسمالي اإلجمالي في تلك الفترة إلى 883.3
عام .2002
أما خالل الفترة ( ،)2012-2006وبالرغم من توقع انخفاض التكوين نسبة التكوين الرأسمالي من
الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ،2006بسبب فوز حركة حماس في النتخابات التشريعية ،إل انه
لوحظ في هذا العام ارتفاع حجم التكوين الرأسمالي اإلجمالي ،إذ وصل إلى  1420.2مليون دولر

وبذلك فقد ارتفع بنسبة  %11.3مقارنة مع العام  ، ،2005حيث بدأ حجم التكوين الرأسمالي
(الستثمار) بالتراجع بسبب الحصار الذي فرض على قطاع غزة والحرب التي شنتها إسرائيل على

غزة عام  .2008ووصلت قيمة التكوين الرأسمالي اإلجمالي عام  2012إلى  1403.0مليون دولر
وبنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،حوالي .%20.6

 .2صافي الميزان التجاري

يقصد بصافي الميزان التجاري ناتج طرح قيمة الواردات من قيمة الصادرات( ،)3حيث تعرف

الصادرات بأنها إجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها خارج البالد ويتم نقل ملكيتها إلى بلدان
أخرى من العالم أو إلى المناطق الجمركية الحرة ،وتشمل الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديرها
من السلع والخدمات وتعتمد كل خصم من القتصاد الوطني نتيجة التعامل مع القتصاديات

 .1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة ( ،)2000-1994رام هللا،2003 ،
ص.39
 .2رائد حلس ،فجوة الموارد المحلية وطرق تمويلها في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة،2013 ،
ص.41
 .3الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتا ،محافظات جنو ،الضفة الغربية اإلحصائي السنوي  ،2011رام هللا،2012 ،
ص.40

64

األخرى أو القتصاد غير المقيم( ،)1أما الواردات فهي إجمالي السلع والخدمات المستوردة للبلد عن
طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية ،التي يتم نقل ملكيتها لتغطية الحتياجات المحلية لالستهالك

النهائي والوسيط واعادة التصدير(.)2

السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

جدول رقم ()5
صافي الميزان التجاري السلعي في األراضي الفلسطينية
للفترة ()2012-1995
الصادرات صافي الميزان التجاري
الواردات
-1264.0
394.2
1658.2
-1676.6
339.5
2016.1
-1856.2
382.4
2238.6
-1980.3
394.8
2375.1
-2635.1
372.1
3007.2
-1981.9
400.9
2382.8
-1743.3
290.3
2033.6
-1274.7
240.9
1515.6
-1520.6
279.7
1800.3
-2060.6
312.7
2373.2
-2332.2
335.4
2667.6
-2392.0
366.7
2758.7
-2771.0
513.0
3284.0
-2907.7
558.4
3466.2
-3082.4
518.4
3600.8
-3384.0
575.5
3958.5
-3627.9
745.6
4373.6
-3914.9
782.4
4697.4

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة.2012 ،
نالحظ من خالل بيانات الجدول رقم (،)5أن الميزان التجاري الفلسطيني السلعي يعاني من
عجز مزمن خالل الفترة ( ،)2012-1995بمعنى نسبة الصادرات أقل من الواردات ،مما يدل
على وجود عالقة طرديه (موجبه) بين الزيادة في الواردات والعجز في الميزان التجاري ،وفي هذه
الحالة فإن الميزان التجاري يصبح غير متوازن ،أي أنه في غير صالح الدولة( .)3فالعجز في
الميزان التجاري السلعي آخذ في الزدياد ،ومن أهم األسباب في زيادة العجز في حركة المبادلت

 . 1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات  2010نتائج أساسية ،رام
هللا ،2012 ،ص.30
 .2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتا ،فلسطين اإلحصائي السنوي  ،2013رام هللا ،2013 ،ص.304
 .3معين محمد رجب ،مبادئ االقتصاد الكلي ،جمعية االقتصاديين الفلسطينيين بقطاع غزة ،2009 ،ص.201
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الفلسطينية الدولية السلعية ،نتيجة للممارسات والقيود اإلسرائيلية على الصادرات السلعية
الفلسطينية ،واغالق المعابر  ،ومنع العمال من العمل في إسرائيل ،والحواجز بين المدن،
والحصار المفروض على قطاع غزة ،وانعدام النشاطات السياحية في األراضي الفلسطينية(.)1
ويضيف الباحث أن ظاهرة العجز في الميزان التجاري ل تكمن وحسب في الختالل النوعي
لصالح الواردات على حساب الصادرات ،بل أن المشكلة تكمن في أن الواردات في معظمها
تصب في خانة الستهالك وليس مدخالت اإلنتاج واإلنتاجية وبما يمهد إلنتاج حقيقي من شأنه
أن يعدل الميزان المختل في المستقبل.

رابعاً :البطالة
عرف البطالة بأنها :توقَف العامل عن العمل مع قدرته عليه بسبب خارج عن إرادته ول سلطان
تُ َّ

له عليه( ،)2وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة بأنها الحالة التي تشمل األشخاص الذين هم
في سن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه والباحثين فيه ول يجدونه( ،)3وتعتبر مشكلة البطالة

ليست حديثة في القتصاد الفلسطيني وعلى الرغم من أن نسبتها قبل انتفاضة األقصى كانت
نسبيا ،والجدول رقم ( )6يوضح
أقل من مستوياتها إبان النتفاضة إل أن معدلتها كانت مرتفعة ا
معدلت البطالة في األراضي الفلسطينية للفترة ).(2012-1995

من الجدول رقم ( )2المبين أدناه نالحظ أن معدلت البطالة في األراضي الفلسطينية للفترة
( )2012-1995اتسمت بالتقلب الشديد ،وذلك تبع ا لألوضاع السياسية والقتصادية السائدة
محلي ا واقليمي ا ،وتعتبر سياسة اإلغالق والحصار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية العامل الحاسم
والمؤثر في معدلت التشغيل والبطالة ،حيث يتراجع في أوقات اإلغالق والحصار حجم العمالة
الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات ،ويرتفع حجم ومعدل البطالة بصورة حادة ومفاجئة(،)4
وبالرغم من معدلت النمو القتصادي المرتفعة نسبي ا في السنوات األخيرة إل أن معدل البطالة
بقي يراوح مكانه على مستوى األراضي الفلسطينية ،أي بقي عند  ،%22كما أن معدل البطالة
في قطاع غزة هو أعلى بكثير من مثيله في الضفة.
 .1رائد حلس ،مرجع سبق ذكره ،ص.45
 . 2جميل الجالودي ،البطالة في األردن ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد  ،7العدد،4
 ،1991ص.72
 .3رمزي زكي ،االقتصاد السياسي للبطالة ،سلسلة عالم المعرفة ،1987 ،ص .19-18
 .4ماجد صبيح ،القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل والمستعمرات ،رام هللا ،2011 ،ص.34
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جدول رقم ()6
معدَلت البطــــالة كنسبة من القوى العاملة في األراضي الفلسطينية للفترة ()2012-1995



السنة

قطاع غزة

الضفة الغربية

األراضي الفلسطينية ()%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

29.4
32.5
26.8
20.9
16.9
18.7
47.8
48.1
36.4
39.9
35.2
39.9
29.7
40.5
38.6
37.8
33.1
34.2

13.9
19.6

18.2
23.8
20.3
14.4
11.8
14.1
25.2
31.3
25.6
26.8
23.5
23.6
21.6
25.9
24.6
23.8
22.3
23.0

17.3
11.5
9.5
12.1
30.4
38.1
32.0
29.2
26.1
25.0
17.7
19.0
17.7
17.2
22.3
23.0

ا لمصدر  :سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،األعداد العاشر ،الرابع عشر ،الثامن عشر ،رام هللا ،السنوات  ،2012 ،2008 ،2004الصفحات .100 ،117 ،127

خامساً :الفقر
عرف البنك الدولي الفقر بأنه عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة( ،)1وتشير
مفاهيم أخرى متعلقة بالفقر وبرامج وسياسات مكافحته إلى الفقر المدقع ،والفقر النسبي ،حيث
يعطي المفهوم األول حدا معينا من الدخل ،وتعتبر األسرة فقيرة إذا قل دخلها عن هذا الحد ،في
حين يشير الفقر النسبي إلى الحالة التي يكون فيها دخل األسرة أقل بنسبة معينة من متوسط
الدخل في البلد ،وبالتالي تتم المقارنة في هذه الحالة بين فئات المجتمع المختلفة من حيث
مستويات المعيشة.
 . 1سامية قطوش ،معضلة الفقر آثارها ومظاهرها ،بحث محكم ،جامعة الجزائر ،ص.2
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فيعتبر خط الفقر خطوة مهمة في طريقه لتحديد تكلفة الحاجات األساسية الالزمة لحياة اإلنسان
مثل الغذاء والملبس والمسكن والصحة والتعليم وأجور المواصالت ،ويعرف خط الفقر على أنه
عتبة الدخل التي تقسم المجتمع إلى فقراء وغير فقراء( .)1فاألفراد الذين يكون دخلهم تحت مستوى
خط الفقر يصنفون على أنهم فقراء ،واألفراد الذين يكون دخلهم أعلى من مستوى خط الفقر
يصنفون على أنهم غير فقراء.
ففي األراضي الفلسطينية حدد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خطي الفقر للعام ،2010
()2

وفقاا لما يلي

-:

 -1الفقر المدقع  :األسرة المرجعية ) 5أفراد) التي يقل إنفاقها عن الحاجات األساسية من مأكل
وملبس ومسكن عن  1783شيكل لعام .2010
 -2الفقر  :األسرة المرجعية التي يقل إنفاقها عن الحاجات األساسية والصحة والتعليم
والمواصالت وغيرها عن  2237شيكل لعام. 2010
جذور الفقر في فلسطين
ترجع جذور الفقر في األراضي الفلسطينية إلى عدد من العوامل السياسية والقتصادية والسياسية،
بسبب ما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث لمحاولة اقتالعه وتشريده من أرضه وما رافق
ذلك من احتالل وحرمان من حقوقه األساسية منذ العام  ،1948حيث تم تهجير وتشريد مئات
آلف الفلسطينيين إلى شتى بقاع العالم ليصبحوا لجئين يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط
الحقوق ،وفي العام  ،1967قامت إسرائيل باحتالل ما تبقى من األرضي الفلسطينية ،األمر الذي
زاد من معاناة الفلسطينيين بسبب التشريد والتهجير للفلسطينيين ومصادرة األراضي والممتلكات
التي كانت تشكل مصدر رزق لهم ،والسيطرة على الموارد الطبيعية وتحويل األراضي الفلسطينية
إلى سوق للمنتجات اإلسرائيلية ،كذلك اندلع النتفاضة األولى في العام  ،1987وما رافقها من
التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من العمل داخل إسرائيل أدى إلى اتساع ظاهرة الفقر في
المجتمع الفلسطيني ،حيث تم تقييد حركتهم وبالتالي التحاق العديد من العمال إلى صفوف

1. Debraj Ray، development economics of social issues، published by Princeton university press،
1998، p250.
 .2معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية -ماس وآخرون ،المراقب االقتصادي واالجتماعي ،العدد  ،25رام الل،2011،
ص.25
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العاطلين عن العمل وما رافقه من ارتفاع وتيرة الفقر في المجتمع الفلسطيني( ،)1وبعد ذلك حرب
الخليج في العام  ،1991وما صاحبها من فقدان عدد كبير من الفلسطينيين لعملهم.
بعد توقيع اتفاق أسلو واقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ،كان من المتوقع حدوث رخاء اقتصادي
وانتعاش إل أن ذلك لم يحدث ،حيث ابتكرت إسرائيل العديد من الوسائل للسيطرة والتحكم في

مقدرات الشعب الفلسطيني ،وللوقوف على ظاهرة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة

 ،2010-1995باإلمكان متابعة البيانات الرسمية من خالل الجدول رقم )-: (7
جدول رقم ( ) 7
نسبـــة الفقـــــر في األراضي الفلسطينية
للفترة () %( )2010-1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

قطاع غزة
20.0
41.6
38.1
33.0
32
42
54
68
44.7
30.2
28.4
30.0
49.5
43.0
33.2
38.0
38.8

الضفة الغربية
10.0
16.2
15.6
14.5
13
18
27
41
30.9
22.6
21.7
20.2
20.5
16.1
15.5
18.3
17.8

األراضي الفلسطينية
14.0
23.6
23.0
20.3
23.2
20.1
30.7
45.7
35.5
25.6
24.5
24.5
31.2
24.0
26.2
25.7
25.8

المصدر:





مجموعة البنك الدولي ":أخبار تنموية الضفة الغربية و قطاع غزة" نيسان -حزيران ،2003 ،ص .8
هللا ،2000 ،ص.3
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ر ق ة ةوتطان ،كانون ثاني -كانون أول ،1998
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفقر في ألراضي الفلسطينية  ،2006تقرير النتائج الرئيسية ،رام هللا،2007 ،
ص.36
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفقر في األراضي لفلسطينية ،تقرير النتائج الرئيسية لألعوام ،2010-2009
رام هللا ،2011 ،ص.37-33

 . 1المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية اإلعمار -بكدار ،تقرير مفصل عن الفقر في األراضي الفلسطينية بمناسبة اليوم
العالمي للفقر ،ص.2
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 تشير بيانات الجدول رقم ( ،)7إلى أن نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية قد بلغت % 14.0
عام  1995بواقع  % 10.0في الضفة الغربية و  % 20.0في قطاع غزة  .بينما بلغت نسبة الفقر
في األراضي الفلسطينية  % 23.6عام  1996بواقع  % 16.2في الضفة الغربية و  % 41.6في
جدا مقارنة بنسبة الضفة ،ويعود ذلك إلى فرض
قطاع غزة ،وتعتبر نسبة الفقر في القطاع مرتفعة ا
الحتالل اإلسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ  ،1996/2/25وتضمن هذا الحصار

حرمان السكان من حرية الحركة ،وتواصل القيود على المعامالت التجارية الغزية عبر أراضي
فلسطين ( ،)48ومنع العمال من التوجه للعمل داخل إسرائيل( ،)1فكان لهذه اإلجراءات األثر الكبير
في ارتفاع معدلت الفقر في ذلك العام.
اضحا على معدلت الفقر في األراضي الفلسطينية عام
 ويبين الجدول أنه ط أر تحسنا و ا

 1998مقارنة بعامي  ،1997 -1996حيث ظهر هذا التحسن في قطاع غزة بشكل أكبر منه
في الضفة الغربية ،ويعود التحسن إلى حالة الهدوء والستقرار النسبيين التي سادت الضفة
الغربية وقطاع غزة خالل الفترة ) ،(1998-1996والبدء في مفاوضات الحل النهائي مع
الجانب اإلسرائيلي ،مما كان له كبير األثر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين واألجانب بالبيئة
الستثمارية ،كما تزايدت ثقة المانحين بأهمية تنفيذ المشاريع في أراضي السلطة الوطنية

الفلسطينية خاصة في القطاع كون مركز السلطة كان في قطاع غزة ،مما انعكس ذلك في زيادة
انتشار الخدمات الجتماعية وخدمات البنية التحتية وتعظيم استفادة السكان منها(.)2
 أما خالل الفترة ) ،(2003-1999فقد شهدت تلك الفترة اندلع انتفاضة األقصى عام
 ،2000والجتياح اإلسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام  ،2002وما رافقها من عمليات القتل
والدمار وتجريف األراضي واقتالع األشجار ،وكذلك ما حدث من اغالقات وتحويل المدن

الفلسطينية إلى كنتونات وسجون كبيرة باإلضافة إلى عزل القرى الفلسطينية عن بعضها

البعض من قبل القوات اإلسرائيلية( .)3فما حدث من توقف عجلة القتصاد الفلسطيني بشكل
شبه كامل وأصبح القتصاد الفلسطيني مشوه المعالم ،حيث حرم أكثر من  120ألف عامل من

 .1صبحيه دخل هللا ،التباين المكاني لتوزيع ظاهرة الفقر في مدينة نابلس وسبل مكافحتها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
النجاح الوطنية ،فلسطين ،2012 ،ص.49
 .2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد ،تفاوت نمو المؤشرات االقتصادية
واالجتماعية بين المحافظات الفلسطينية  ،2007-1997رام هللا ،2009 ،ص.19
 .3المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية اإلعمار -بكدار ،مرجع سبق ذكره ،ص.3
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الوصول إلى عملهم داخل إسرائيل ،باإلضافة إلى تعطل آلف الفلسطينيين من العمل داخل

األراضي الفلسطينية بسبب ما ألحقه الحتالل من أضرار على القطاعات القتصادية المختلفة،
ناهيك عن التدمير الذي تقوم به السلطات اإلسرائيلية في البنية التحتية  ،ومصادرة آلف

الدونمات من األراضي الزراعية لبناء جدار الفصل العنصري والذي شرعت إسرائيل في بناؤه

عام .2002


ويتضح أيض ا ،انخفاض نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية من العام  2003وحتى عام

 ،2006إذ بلغت نسبة الفقر  %35.5عام  ،2003لتصل إلى  %24.5عام  ،2006ويعزى
ذلك النخفاض إلى حالة الستقرار القتصادي في تلك الفترة ،وزيادة التوظيف في القطاعين

المدني واألمني األمر الذي انعكس على مستوى المعيشة وانخفاض نسبة الفقر .ومن ثم ارتفعت
نسبة الفقر في العام  ،2007إذ بلغت  ،%31.2وذلك بسبب حالة النقسام وانتشار الفوضى

والفلتان األمني في ذلك العام.

 أما خالل الفترة ( ،)2011-2008فقد ارتفعت نسبة الفقر في تلك الفترة من  %24عام 2008
بواقع  %16.1في الضفة الغربية و %43في قطاع غزة ،لتصل إلى  %25.8عام ،2011

بواقع  %17.8في الضفة الغربية و  %38.8في قطاع غزة.
ويالحظ الباحث مما سبق انتشار ظاهرة الفقر بوضوح في األراضي الفلسطينية ،وتعود أسباب ذلك
إلى منع اآللف من األيدي العاملة من اللتحاق بأعمالهم داخل إسرائيل ،وازدياد معدلت البطالة،

حيث تصل إلى أرقام قياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة .إضافة إلى اإلجراءات اإلسرائيلية

األخرى والتي تهدم الفرص التي قد تؤدي إلى تنشيط الحركة القتصادية داخل أراضي السلطة

الوطنية الفلسطينية ،كما أن استمرار مشكلة البطالة وما يرتبط بها من انقطاع الدخل آللف األسر
الفلسطينية سوف يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر لتشمل نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين وهذا

يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتخفيف حدة الفقر ،وذلك عبر سياسات اقتصادية تقوم على تنمية
وسائل الستهالك وتنمية وسائل النتاج ،وبكلمة أخرى تحفيز الطلب الكلي الفعال الستهالكي
والستثماري بجانب ضرورة انتهاج سياسات أكثر عدالة في إعادة توزيع الدخل بين األثرياء

ومحدودي الدخل.
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***
يتضح في نهاية هذا المبحث من خالل تطور الناتج المحلي اإلجمالي والمؤشرات القتصادية
والجتماعية عموم ا أن القتصاد الفلسطيني يعاني من مشكالت هيكلية تبرز في تباين معالت
النمو القتصادي التي كانت سائدة في عدد من السنوات ومنخفضة في سنوات أخرى وعادية ما
تبقى.
ومن أهم المالحظات أن القتصاد الفلسطيني اقتصادا استهالكي ا ،حيث تراوحت نسبة الستهالك
النهائي إلى الناتج المحلي بين  %121إلى  %139خالل الفترة ( ،)2112 – 1995كذلك يعاني
القتصاد الفلسطيني من انخفاض نسبة الستثمار من الناتج المحلي الجمالي والتي لم تتجاوز
 % 26خالل السنوات الخمس األخيرة ،ناهيك عن تزايد عجز الميزان التجاري ومعدلت البطالة
والفقر خالل نفس الفترة.
بناء على هذه البيانات الحاجة الماسة
وتؤكد حالة الضعف التي يعاني منها القتصاد الفلسطيني ا

تحكم ضرورة إلى زيادة كبيرة في حجم الستثمارات والتي قد تكون صكوك المضاربة أحد سبل
العالج لهذا المرض.
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المبحث الثاني
المشاريع االقتصادية
تمهيد:
تعتبر المشاريع اإلنتاجية استثما ار هام ا لما تتطلبه القتصاديات المعاصرة ،إذ تحتاج إلى
رؤوس أموال ضخمة تعجز عنها مقدرات األفراد ،بل وتعجز عنها بعض اقتصاديات الدول ،ومن
هنا اكتسبت المشاريع اإلنتاجية أهمية مميزة في دعم حركة النشاط القتصادي ،األمر الذي
يتطلب إيجاد تجمعات اقتصادية تقوم على أسس وضوابط شرعية تناسب الواقع القتصادي
المعاصر.

أوالً :المفاهيم األساسية للمشاريع االقتصادية
اختلفت اآلراء حول تعريف مفهوم المشروع القتصادي نظ ار الجوانب واألهداف التي
يتخذها المشروع ،فكما هو مفهوم بأن الستثمار هو التضحية بالستهالك الحالي للموارد المتاحة
من خالل إغراق تلك الموارد في استخدامات معينة بهدف تحقيق منافع مستقبلية مرضية تؤدي
إلى إشباع أكبر للحاجات نتيجة الحصول على عوائد أعلى ،ويوجد عدة تعريفات للمشروع
الستثماري فمنهم من عرفه بأنه" :وحدة استثمارية مقترحة يمكن تمييزها فنيا وتجاريا واقتصاديا
عن باقي الستثمارات ،فتحديد مشروع يكون بقصد دراسته وتحليله وتقييمه ولذلك فمن الضروري
أن يكون ممي از حتى يمكن عمل الحسابات الالزمة واختياره أو رفضه أو تعديله"( ،)1وعرفه آخر
بأنه " :ائتالف عناصر اقتصادية واجتماعية لبناء كيان اقتصادي يستطيع القيام بإجراء عمليات
تحويل معينة لمجموعة من الموارد القتصادية إلى أشكال مالئمة لحتياجات أطراف ذات مصالح
()2

في المشروع"

وعرفه ثالث بأنه " تنظيم له كيان حي مستقل بذاته يملكه ويديره فقط منظم يعمل

على التأليف والمزج بين عناصر اإلنتاج ويوجهها إلنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة أو مجموعة من
السلع والخدمات وطرحها في السوق من أجل تحقيق أهداف معينة خالل فترة معينة"(.)3

 .1سيد الهواري ،أساسيات اإلدارة المالية ،مكتبة عين شمس ،القاهرة ،1992 ،ص.129
 .2أويس عطوة ،أسس تقييم المشروعات ودراسات الجدوى االستثمار ،المكتبة األكاديمية ،القاهرة ،1992 ،ص.22
 .3عبد المطلب عبد الحميد ،دراسات الجدوى واالقتصاد التخاذ القرارات االستثمارية ،الدار الجامعية ،القاهرة ،2111 ،ص .19
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ونستنتج مما سبق أن المشروع الستثماري يمكن تعريفة بأنه عبارة عن مقترح إلنشاء كيان
تنظيمي جديد ومستقل يقوم بالتعامل مع الموارد المتاحة واستخدامها وتحويلها إلى سلع أو خدمات
المرضية.
تلبي وتشبع حاجات مستخدميها وتعود على المشروع باألرباح والعوائد ُ

ثانياً :األهمية االقتصادية

تظهر أهمية المشاريع اإلنتاجية في الميدان القتصادي ألنها تمكن من القيام بالمشاريع
الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ،حيث أنها تقوم على استثمار األموال دون وجود
أصحابها ،مما يسمح للجمهور بالمساهمة فيها دون ترك أعمالهم األصلية ،إضافة إلى ذلك تساهم
في توظيف العاملين ،وهذا يؤدي إلى الحد من مشكلة البطالة ،كما تساهم في زيادة الدخل
القومي ،وذلك من خالل استيفاء رسوم تسجيل الشركات ،وفرض الضرائب والجمارك ،كما تعمل
ٍ
شركات تعمل في
على الجمع بين المساهمين (أرباب المال) ،وأصحاب الخبرات الفنية لُِي َك ِونوا
مختلف القطاعات القتصادية هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى تزيد من دخل المساهمين الذي
ينمي ثرواتهم بقدر األرباح الناتجة عن زيادة اإلنتاج ،ورواج الستهالك ،وهذا يؤدي بدوره إلى
توسيع قاعدة الستثمار في القطاع الخاص(.)1

ثالثاً :تصنيفات المشاريع االقتصادية

()2

يمكن تصنيف المشروعات القتصادية على النحو التالي:
 -1حسب طبيعة النشاط:وتنقسم إلى:
أ .المشروعات الصناعية ويمكن تصنيفها إلى األعمال التالية:
 العمليات االستخراجية :وهي عملية استخراج الخامات مثل النفط والمعادن. العمليات الكيماوية :وتقوم على صناعة األدوية والصناعات المعدنية التي تحتاج إلىتفاعل كيميائي إلنتاجها.
 العمليات التحضيرية :وهي عمليات تجهيز وتحضير المواد الخام بتعريضها لدرجةح اررة معينة أو للضغط لتغيير شكلها ،ومن أمثلتها الصناعات الغذائية.

 .1عمار عبد الحفيظ الزيادات ،شركة األعمال وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار النفائس ،عمان2118 ،م ،ص .11-9
 . 2شقير نوري موسى وأسامة سالم ،دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية ،دار المسيرة للطباعة والنشر،
عمان ،2111 ،ص .22-18وانظر أيضاً :رمضان فضل الهندي ،دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثمارية ،مكتبة آفاق،
 ،2116ص.7-5
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 العمليات التحويلية :وهي عمليات تغيير وتحويل شكل المادة الخام بدون تغيير فيتركيبها الكيميائي ،مثل الصناعات الخشبية.
 العمليات التجميعية :مثل صناعة السيارات وتجميع األجهزة الكهربائية وما شابه.ب.

المشروعات التجارية ويمكن تصنيفها إلى األعمال التالية:

 تجارة داخلية :وتتم عملية التبادل التجاري للسلع والخدمات داخل حدود الدولة ،كتجارةالجملة والتجزئة وعادة ما يكون إنتاج تلك السلع محليا.
 تجارة خارجية :وتشمل عمليات الستيراد والتصدير.جـ .مشروعات التشييد والبناء :وهي مشروعات المقاولت والتي تشمل البناء والتعمير
وشق الطرق واقامة الجسور والمنشآت.
د .المشروعات الزراعية :وهي مشروعات تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية والستصالح
الزراعي ومشاريع الري وانشاء الدفيئات الزراعية.
هــ .المشروعات الخدمية :وهي مشروعات تقدم الخدمات الصحية والتعليمية والسياحية
والمالية والستشارية وغيرها.
 -2حسب النطاق الجغرافي للنشاط :وتنقسم إلى ثالثة أنواع وهي:
أ .مشروعات محلية :ويكون نطاق عملها داخل حدود الدولة.
ب .مشروعات إقليمية :وهي المشروعات التي يمتد نشاطها ليشمل الدول المجاورة.
ت .دولية :وهي المشروعات العالمية وتتمثل في الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة
القارات.
 -3حسب نشأة وتطوير النشاط :وتنقسم إلى أربعة أنواع:
أ .المشروعات الجديدة :وهي التي تمثل استثما ار جديدا بالنسبة للمستثمرين.
ب .مشروعات التوسع االستثماري :وهي عبارة عن مشروعات قائمة يرغب المستثمرون
بتطويرها من خالل توسيع حجم النشاط بإضافة خط إنتاج جديد أو تفرع جديد.
ت .مشروعات اإلحالل الرأسمالي :وهي عملية إحالل آلة بآلة أخرى جديدة عندما ينتهي
العمر اإلنتاجي لآللة القديمة.
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ث .مشروعات التطوير وتحسين اقتصاديات التشغيل :وهي عبارة عن مواكبة التطور
التكنولوجي في الصناعة ،بحيث يتم التحول من العمل اليدوي إلى العمل اآللي.
 -4حسب عمر المشروع :وتنقسم إلى نوعين:
أ .مشروعات طويلة األجل :مثل المصانع والفنادق والمحالت التجارية وغيرها.
ب .متوسطة األجل :وهي المشروعات التي يتراوح عمرها من  1-3سنوات وتقوم
باستبدال آلتها وتجهيزاتها بعد أن استمرت تستخدمها طوال السنوات السابقة ،مثال
ذلك مراكز الكمبيوتر وما شابه ذلك.
ت .مشروعات قصيرة األجل :مثال على ذلك بعض المشروعات الزراعية كالدفيئات
ومزارع الدواجن واألسماك التي تتطلب تغيير تجهيزاتها في فترات متقاربة وبشكل
مستمر.
 -1حسب الملكية :وتنقسم إلى ثالثة أقسام:
أ .المشروعات الخاصة :وتعود ملكيتها لمستثمرين من القطاع الخاص ،سواء في شكل
أفراد مستقلين (المشروعات الفردية) أو شركاء متضامنون (شركات التضامن) أو
مساهمين برأس مال المشروع (الشركات المساهمة).
ب .المشروعات العامة :وهي مشروعات ملك للقطاع العام وتتضمن جميع أنواع
المشروعات التي تقوم بها الو ازرات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة
للدولة في كافة المجالت كالصحة والتعليم واألمن والرعاية المجتمعية وغيرها.
ت .المشروعات المختلطة :وهي مشروعات الدولة في ملكيتها مع الخاص ،مثالا
المشروعات التي تحمل طابع استراتيجي ول ترغب الدولة ترك ملكيتها بالكامل في يد
القطاع الخاص.
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رابعاً :تحليل واقع القطاعات االقتصادية الفلسطينية
تســلمت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ نشــأتها فــي عــام  1994اقتصــادا يعــاني مــن اخــتاللت
ومعضــالت هيكليــة أعاقــت نمــوه نتيجــة لالحــتالل اإلس ـرائيلي ،والــذي عمــل بكــل قــوة علــى إضــعاف
القتصاد الفلسطيني وانحداره إلى األسوأ ونتيجة لذلك عانت القطاعات القتصادية الفلسـطينية الكثيـر
م ــن إجـ ـراءات الح ــتالل وسياس ــاته المجحف ــة ،حي ــث انعك ــس ذل ــك عل ــى أدائه ــا بش ــكل ع ــام ،فالبني ــان
الصناعي الفلسطيني أصيب بحالة من التهتك والضعف نتيجة ارتباط الصناعة الفلسطينية بالقتصاد
اإلسـرائيلي ،فالقضــاء علــى الصــناعة الفلســطينية وبــؤر التطــور فيهــا التــي تشــكل عنصــر منافســة كــان
هدفا إسرائيليا ،وبالتالي أصبحت الصناعة الفلسطينية تعتمد على المواد الخام الخارجيـة سـواء القادمـة
من إسرائيل أو عبرها ،لذلك أصبحت أكثر عرضة للتقلبات اإلسرائيلية واألجنبية.
كما عانى القطـاع الز ارعـي الفلسـطيني نتيجـة عـدم إمكانيـة اسـتغالل المـوارد الطبيعيـة المتاحـة بسـبب
مصــادرة األ ارضــي ألغـراض عســكرية واســتيطانية ،وأيضــا نتيجــة للقيــود المفروضــة علــى حريــة التنقــل
ونقــل البضــائع ،ولــم يســلم قطــاع اإلنشــاءات الفلســطيني مــن المعانــاة اإلس ـرائيلية نتيجــة اســتيراد الم ـواد
الالزمة للبناء من إسرائيل وخاصة السمنت والحديـد ومـدخالت البنـاء األخـرى ،وبالتـالي أصـبح هنـاك
نقص كبير في فتـرة مـن الفتـرات فـي المسـاكن المطلوبـة لألفـراد نتيجـة للقيـود التـي وضـعتها إسـرائيل.
وعند تتبع قطاع الخـدمات لـوحظ أن النمـو الـذي حـدث فيـه لـم يعكـس نمـواا فـي الطلـب علـى الخـدمات
الوســيطة واإلنتاجيــة مثــل خــدمات التســويق والنقــل والخــدمات الماليــة ،بــل تركــز فــي خــدمات التوزيــع
وخصوصـ ـا تج ــارة الجمل ــة والتجزئ ــة ،ل ــذلك ل ــم يك ــن النم ــو ف ــي قط ــاع الخ ــدمات متـ ـوازن ومتـ ـزامن م ــع
القطاعات الخدمية األخرى ،ومع ذلك زاد العتماد على إسـرائيل فـي تلبيـة خـدمات أساسـية كالكهربـاء
والتصالت والنقل وخدمات التكنولوجيا والمعلومات.
ويمكــن توضــيح نســبة مســاهمة القطاعــات القتصــادية اإلنتاجيــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي
في األراضي الفلسطينية للفترة ( ،)2012-1995من خالل بيانات الجدول رقم (.)8
من خالل بيانات الجدول رقم ( )8حول مساهمة األنشطة القتصادية في توليد القيمة المضافة
خالل الفترة ( ،)2012-1995نالحظ نوع ا من الستقرار النسبي في مساهمة مجمل قطاع الخدمات
مقابل تراجع مستمر في مساهمة القطاعات اإلنتاجية ،وتحديدا قطاعي الصناعة والزراعة ،يشار إلى
أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغت في المتوسط خالل الفترة (2012-
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 )1995نحو  ،%65.2في حين لم تتعد مساهمة قطاع الزراعة  ،،%7.5والصناعة ،%15.5
واإلنشاءات  %7.4خالل نفس الفترة(.)1
جدول رقم ()8
نسبة مساهمة القطاعات اَلقتصادية في األراضي الفلسطينية
في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )%(2010-1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

الزراعة
11.6
13.2
10.3
9.3
8.6
7.8
6.8
6.3
6.6
7.1
5.2
5.6
5.5
5.9
5.6
5.5
5.9
4.9

الصناعة
20.8
17.2
15.6
15.1
15.0
13.9
17.1
17.2
17.5
17.1
17.0
15.0
15.3
15.6
13.2
12.9
12.0
11.9

اإلنشاءات
5.4
6.9
6.3
7.2
11.6
7.2
4.2
2.9
3.8
5.7
6.8
7.2
6.6
6.4
7.4
9.7
14.0
14.1

المصدر :



الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية الفلسطينية ،أعداد مختلفة.



يشمل قطاع الخدمات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية.



سنة األساس .2004

 .1سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي  ،2012مرجع سبق ذكره ،ص.18
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الخدمات
62.2
62.7
67.8
67.4
64.1
70.3
70.9
73.6
72.1
70.1
71.0
72.2
72.2
72.1
73.8
71.9
68.1
69.1

شكل رقم )(3
مساهمة القطاعات اَلقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي
في األراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2012-1995





الشكل من إعداد الباحث باَلستناد إلى بيانات الجدول رقم (.)2

يتضح من الشكل رقم ( ،)3استحواذ قطاع الخدمات على أكثر من نصف الهيكل القطاعي
لهذا الناتج ،حيث بلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي  ،%65.2أما
القطاعات اإلنتاجية فبلغت نسبتها  ،%30.4توزعت بين قطاع الزراعة ،الصناعة ،اإلنشاءات،
بنسبة  %7.4 ،%15.5 ،%7.5على الترتيب خالل الفترة (.)2012-1995
إن انخفاض وضعف مساهمة القطاعات اإلنتاجية في األراضي الفلسطينية ،ساهم في تعزيز
عدة اختاللت ،منها اختالل الطلب الكلي والعرض الكلي ،واختالل سوق العمل الذي أسفر
عن فجوة بين الطلب على العمل والعرض منه أدت إلى تفاقم معدلت البطالة( ،)1حيث ل تزال
معدلت البطالة في فلسطين مرتفعة جدا ،إذ وصلت إلى  %23من إجمالي القوى العاملة
خالل العام  ،2012وبالمقارنة مع دول المنطقة نجد أن أكثر من ُخ ْمس القوى العاملة تقريب ا
عاطالا عن العمل مقارنة مع  %12.2في األردن ،و %12.3في مصر ،و %6.9في

(إسرائيل)(.)2

 .1رائد حلس ،مرجع سبق ذكره ،ص.76
 .2سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي  ،2012مرجع سبق ذكره ،ص.30
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ويعزى سبب تراجع مساهمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحلي اإلجمالي إلى الممارسات
ُ

اإلسرائيلية ،واحكام اإلغالق والحصار ومنع حرية النفاذ باإلضافة إلى القيود المفروضة من
قبل الحتالل على وصول الفلسطينيين إلى أرضيهم ومواردهم الطبيعية أدت إلى تآكل القاعدة

اإلنتاجية الفلسطينية ،وطبق ا لتقديرات األونكتاد فإن األراضي الفلسطينية المحتلة تعمل بأقل من
ثلثي رأس المال المادي (القاعدة اإلنتاجية) في عام .)1(1998

خامساً :المقومات األساسية للمشاريع االقتصادية
هناك مجموعة من العتبارات يجب مراعاتها لتشجيع إنشاء هذه المشاريع ،أهمها:
 .1تعديل وتطوير البيئة القانونية والضريبية لقانون الشركات التجارية الحديثة بما يتفق وأحكام
الشريعة اإلسالمية ،بحيث يشمل الشركات األعمال ،وشركة المضاربة ،وشركة القابضة،
وشركة متعددة الجنسيات إضافة إلى الشركات المعمول بها.
 .2إعداد وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في الشركات التجارية ،وفي كل المجالت الستشارات
القانونية والمالية.
 .3منح حوافز استثمارية من قبل الدولة للمستثمرين ،سواء كانوا محليين او خارجين ،للتشجيع
على الستثمار لستقطاب رؤوس أموال جديدة.
 .4حث البنوك اإلسالمية على الستثمار المباشر في إنشاء شركات تجارية ،ويتم ذلك من
خالل طلب سلطة النقد الفلسطينية من البنوك اإلسالمية برفع نسبة الستثمار المباشر إلى
الودائع إلى أعلى نسبة ممكنة مع مراعاة البنية الستثمارية والقانونية(.)2

سادساً :االحتياجات التمويلية للمشاريع االقتصادية
يمكن توضيح طبيعة الحتياجات التمويلية للمشاريع القتصادية ،والتي يمكن تصنيفها حسب
القطاعات القتصادية التالية(:)3
 . 1األونكتاد ،تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني :التطورات التي شهدها اقتصاد األرض المحتلة،
جنيف ،2012 ،ص.4
 .2زياد الدماغ ،إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف اإلسالمية الفلسطينية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة.2116 ،
 .3زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم الموازنة العامة من منظور إسالمي ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للمصارف
والمالية اإلسالمية ،التقاضي عبر الحدود ،الجامعة العالمية اإلسالمية – ماليزيا  16 – 15يونيو  ،2111الصفحات .9 -7
وانظر:سامي حسن حمود ،األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية،مكتبة الملك فهد الوطنية ،جدة ،1998 ،ص.41
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 .1المشاريع الزراعية:
وهى المشاريع التي يكون نشاطها متجها نحو حقول الزراعة واإلنتاج الحيواني ،ويمكن إجمال

احتياجاتها التمويلية فيما يلي:

 تمويل السيولة التشغيلية الالزمة. تمويل المواد الخام الالزمة. -تمويل اآللت والمعدات الالزمة.

 .2المشاريع الصناعية:
وهى المشاريع التي يكون مجالها متجه ا نحو تصنيع المواد وبيعها منتجات نهائي ا ،ويمكن تلخيص
الحتياجات التمويلية كما يلي:

 تمويل السيولة التشغيلية الالزمة. تمويل المواد الخام الالزمة. تمويل اآللت والمعدات الالزمة. -تمويل األثاث وتجهيزات المباني الالزمة.

 .3المشروعات التجارية:
وهى المشروعات التي يكون نشاطها قائم ا على التجارة ،أي شراء وبيع السلع ،ويمكن تلخيص
الحتياجات التمويلية كما يلي:
 تمويل المخزون من البضائع الالزمة. تمويل المواد األولية الالزمة. تمويل اآللت والسيارات الالزمة. تمويل اإلنشاءات والمباني الالزمة. .4المشروعات العقارية:
وهى المشروعات التي يكون نشاطها متجها نحو إنشاء اإلسكان وتطوير األراضي ،ويمكن تلخيص
الحتياجات التمويلية كما يلي:
 تمويل المواد الخام الالزمة. تمويل تطوير األراضي والعقارات الالزمة. تمويل إقامة األبنية السكنية ،والتجارية ،والصناعية الالزمة.81

 .1المشروعات الخدماتية :وهى المشروعات التي يكون نشاطها متجها نحو توفير خدمات النقل
والكهرباء ،ويمكن تلخيص الحتياجات التمويلية كما يلي:
 تمويل السيولة التشغيلية الالزمة. تمويل األثاث والديكورات الالزمة. -تمويل السيارات والمركبات الالزمة(.)1

***

يشير تحليل واقع القطاعات القتصادية الذي استعرضناه مسبق ا إلى تراجع مساهمة القطاعات
النتاجية في القتصاد الفلسطيني ،إضافة إلى صغر حجم المشاريع المكونة لهذه القطاعات ،إذ أن
 %94من المشاريع تعتبر صغيرة ومتوسطة الحجم ،وهي غالب ا تعاني من مشكالت تمويلية وتسويقية
وادارية ترتبط جميعها بطريقة مباشرة او غير مباشرة باإلجراءات التي تمارسها سلطات الحتالل ضد
القتصاد الفلسطيني وعلى رأسها اإلغالق والحصار والحواجز وجدار الفصل.
لقد أدت هذه العوامل إلى عدم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدورها المعروف في زيادة معدلت
النمو وزيادة الدخول وفرص العمل وانخفاض معدلت البطالة والفقر ،وقد جاء ذلك في إطار ضعف
القدرة التصديرية لهذه المشاريع بسبب قيود اإلغالق والحصار وعدم توفر المواد الخام بشكل مستمر،
إضافة إلى ضعف مؤهالت الكادر البشري نتيجة نقص موازنات التدريب والتأهيل.
ورغم ارتباط مشاكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشكالت القتصاد الفلسطيني عموم ا وخاصة
تلك المرتبطة بإجراءات الحتالل فإن المتوقع ان تساهم صكوك المضاربة في حال توفرها في
التغلب على بعض المشكالت التي تعاني منها هذه المشاريع وخاصة التمويلية والتنظيمية بما تملكه
صكوك المضاربة من مزايا في هذا المجال.

 .1زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي عن إدارة
الموارد في الدول والمجتمعات اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،كوااللمبور2119،م
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المبحث الثالث
تطبيقات صكوك المضاربة
أوالً :طبيعة االحتياجات التمويلية للمشاريع االقتصادية
تحتاج المؤسسات القتصادية إلى مختلف صور التمويل في شتى المراحل ،والتي تختلف
تبعا لختالف طبيعة العمل ،وتنوع الغاية من التمويل المطلوب ،والتي يمكن إجمالها فيما يلي(:)1
 تمويل السيولة التشغيلية الالزمة. تمويل المواد األولية والبضائع الالزمة. تمويل اآللت والمعدات والمركبات الالزمة. تمويل األرضي والمباني واإلنشاءات الالزمة.وتتنوع صكوك المضاربة تبع ا لختالف الموجودات التي تمثلها ،والتي إما أن تكون من

األعيان أو المنافع أو النقود أو الديون مجتمعة أو متفرقة ،والتي يمكن إصدار صكوك المضاربة
لغايات استثمارية تساهم في تحقيق التنمية القتصادية ،حيث هي عبارة عن أداة استثمارية تقوم على

تجزئة رأسمال المضاربة من خالل إصدار صكوك ملكية برأسمال المضاربة على أساس وحدات

متساوية القيمة ،ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصص ا شائعة في رأسمال المضاربة،
وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه ،فهي تشمل الصكوك التي تعرض لالكتتاب العام على

أساس قيام المنشاة التي تصدرها بإدارة العمل باعتبارها المضارب تجاه رب المال ،وتكون العالقة

هنا بين الطرفين عالقة مضاربة بكل ما تشمله العالقة من موجبات والتزامات ،كما يشترط لصحة
المضاربة أربعة شروط بالنسبة لرأسمال ،وهى :أن يكون من النقود ،وأن ل يكون دينا في ذمة

المضارب ،وأن يكون معلوم ا ،وأن يكون مسلم ا للعامل بعد اكتمال الكتتاب ،كذلك هناك شرطان
للربح ،وهما :معلومية قدر الربح ،وكونه حصة شائعة من جملته ،وتعتبر الصكوك اإلسالمية من

أهم األدوات التمويلية اإلسالمية الواعدة والتي شهدت انتشا ار ونموا واسع ا واستثنائي ا في السنوات

األخيرة ،حتى أصبحت الشريحة األسرع نموا في سوق التمويل اإلسالمي ،وقد توقعت دراسة للبنك

الدولي أن يصل حجم الصكوك اإلسالمية عام  2015م إلى ثالثة تريليون دولر أو يزيد.

إن المستقبل الذي ينتظر سوق رأس المال اإلسالمي وقطاع الصكوك بشكل خاص ،مستقبل واعد

بال شك ،فتكون بذلك البديل الشرعي الذي يحول دون اللجوء إلى أدوات الدين التقليدية(. (2

 .1سامي حمود ،األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.41
 .2سليمان ناصر وربيعة بن زيد،الصكوك اإلسالمية الواقع والتحديات ،مجلة الدراسات المالية والمصرفية ،المجلد ( ،)21العدد
األول ،2113 ،ص.53
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ويمكن أن تشمل صكوك المضاربة األنواع التالية(:)1
 .1شركة المضاربة الزراعية:
وهى تشمل جميع الحالت التي يكون فيها عمل المنشأة زراعيا سواء عن طريق اكتراء
األراضي بأجر معلوم أو بحصة من الزرع حسب الضوابط الفقهية للمزارعة ،فالصكوك الصادرة
تؤمن رأس المال الالزم لشراء البذور واعداد األرض ،وتسميد الزرع ،ثم حصاد المنتجات،
واعدادها للتسويق المنظم.
 .2شركة المضاربة الصناعية:
وهى تشمل جميع الحالت التي يكون فيها عمل المنشأة صناعي ا ،حيث تشتري مثالا برأس مال
المضاربة أقمشة ،وتفصلها أثوابا ،وكذلك شراء الحبيبات البالستيكية ،ثم سكبها بصورة أنابيب،

وجالونات ،وبالتالي فإن المنشآت الصناعية تستطيع أن تطرح صكوك مضاربة لالكتتاب على

أساس استخدامها في شراء المواد الخام ،وتجهيز اإلنتاج لموسم الحج ،مثالا في السعودية أو
للتصدير إلى السوق األوربية ،ويتم اإلعالن عن تحقيق األرباح ،ونسبة التوزيع ،وسائر الشروط

عا.
المقبولة شر ا

 .3شركة المضاربة العقارية:
وهى تشمل جميع الحالت التي يكون فيها عمل المنشأة عقاريا أي تقوم على شراء األراضي أو

إنشاء األبنية السكنية والتجارية(.)2
 .4شركة المضاربة الخدماتية:

وهى تشمل جميع الحالت التي يكون فيها عمل المنشأة في قطاع الخدمات أي تقوم على العمل
في وسائل النقل البري والبري والجوي.
 .1شركة المضاربة التجارية:
وهى تشمل جميع الحالت التي ترغب فيها المنشأة بالمتاجرة في السلع الجاهزة الصنع ،حيث
تشمل هذه المتاجرة سائر عمليات الشراء بقصد البيع حسبما هو معروف في الفقه اإلسالمي،

والصك الصادر يمثل حصة في مجموع الموجودات التي تدخل فيها السلع المشتراه.

 . 1زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم الشركات المساهمة ،بحث مقدم إلى مؤتمر عالمي من االجتهاد واإلفتاء في
القرن الحادي والعشرين ،تحديات وآفاق ،كوااللمبور ،2118 ،ج.2
 .2زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم الشركات المساهمة ،مرجع سبق ذكره ،ص .543-541وانظر :سامي حمود،
األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.71
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ثانياً :التجارب المعاصرة لصكوك المضاربة
في هذا المبحث نعرض أهم التجارب في الدول العربية واإلسالمية في صكوك المضاربة كاآلتي:
 .1التجربة األردنية
تعتبر األردن صاحبة المتياز األول بتقديم مفهوم صكوك المضاربة،فهي األولى تأصيالا
لسندات المقارضة وتطبيقا لها( ،)1حيث قام الدكتور /سامي حسن حمود بتقديم دراسة بعنوان
"سندات المقارضة" ضمن مشروع قانون البنك اإلسالمي األردني المؤقت رقم  ،1971/3ومن
ثم تبنى الفكرة من بعده األستاذ الدكتور /عبد السالم العبادي "وكيل و ازرة األوقاف األردنية
سابقا" ،حيث قام بمتابعة الفكرة واخراجها إلى حيز التنفيذ من خالل دراستها في اللجان العلمية
المتخصصة ،وبالتالي قد اعتمدت و ازرة األوقاف األردنية سندات المقارضة (صكوك المضاربة)
أسلوب ا مناسب ا وشرعي ا إلعمار الممتلكات الوقفية وتحديثها ،فأصدرت القانون المؤقت رقم 10
لسنة  ،1911وما أن تم إصدار القانون حتى تم عرضها على مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
إلجازة تلك الصكوك من الناحية الشرعية ،فأصدر المجمع ق ارره الخاص بسندات المقارضة
رقــم( )1بتاريخ  ،1911/01/04حيث قام البنك اإلسالمي للتنمية بإصدار أولى شهادات
الستثمار التي تمثل ملكية للمستثمرين(.)2
وقد قامت لجنة مشكلة برئاسة معالي وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األستاذ
الدكتور /عبد السالم العبادي بوضع قانون صكوك التمويل اإلسالمي والذي جاء امتدادا لقانون
سندات المقارضة الذي تعرض له الباحث في الفصل ،حيث استمر العمل على وضع هذا
القانون ألكثر من عامين وتم إق ارره ليحمل الرقم ( )30لسنة 2012م ،واشتمل القانون في طياته
الكثير من المزايا واليجابيات التي يفتقر إليها الكثير من القوانين ،وتميز بمواد وانفرد بأخرى،
ومع ذلك وبما أنه من جهد البشر فإنه يقبل النقد والتعديل واإلضافات التي ل تقلل من شأنه بل
تزيده تمي از وتفوقا على غيره من القوانين(.)3

 .1عبد السالم العبادي ،سندات المقارضة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،العدد الرابع ،الجزء الرابع ،1987 ،ص.19
 .2زياد الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،مرجع سبق ذكره ،ص.65
 .3باسل يوسف الشاعر ،التشريعات الناظمة للصكوك اإلسالمية في القانون األردني ،مجلة الدراسات المالية والمصرفية ،المجلد
( ،)21العدد األول ،2113 ،ص.7
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 .6التجربة الباكستانية
تعتبر دولة باكستان من أوائل الدول التي عملت على تحويل كامل قطاعها البنكي للعمل وفق
أحكام الشريعة اإلسالمية ،أما في مجال أدوات التمويل اإلسالمية ،فقد صدر في باكستان عام
1910م قانون خاص بالمضاربة رقم (م/302-ل )7242-لتنظيم أحكام تسجيل شركات
ٍ
وبناء عليه تأسس عام 1914م العديد من
المضاربة ،وطرح سنداتها وادارتها لالكتتاب العام،
شركات المضاربة حيث طرح إصدارها األول خالل 1911م ،وتتميز هذه الشركات بأنها مسجلة
في سوق األوراق المالية بكراتشي ،وأصدرت المصارف والمؤسسات التمويلية شهادات تسمى
المشاركة ألجل محدد ،وهي قابلة للتحويل ،ووظيفتها تعبئة موارد تمويلية متوسطة وطويلة
األجل بالعملة المحلية للصناعة وغيرها(.)1
 .3التجربة المصرية
في عام 1992م صدر في مصر قانون سوق رأس المال تحت رقم ( )91حيث سمح بموجب
هذا القانون بإصدار أسهم لحاملها ،ول يكون ألصحابها مادة رقم ( )1الحائزين لها الحق في
التصويت في الجمعيات العامة للشركة التي يساهمون فيها ،كما تضمنت المادة الثانية من هذا
القانون شروط إصدار األوراق المالية في الكتتاب العام ،في حين أشارت المادة الثانية عشرة
إلى إصدار سندات ،وصكوك التمويل ،واألوراق المالية األخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها
بموافقة الجمعية العامة للشركة ،وفق ا للقواعد واإلجراءات التي توضحها الالئحة التنفيذية،
وتضمن وجوب موافقة الجمعية العمومية العائد الذي يحققه الصك ،وأساس حسابه دون التقيد
بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر ،وبذلك تكون جمهورية مصر فتحت الباب أمام
الشركات المساهمة ،والبنوك اإلسالمية لدخول سوق رأس المال الشامل(.)2
 .4التجربة السودانية
تعد السودان من أوائل الدول التي عملت على تحويل كامل قطاعها البنكي للعمل وفق أحكام
الشريعة ،أما في مجال أدوات التمويل اإلسالمي ،إذ استحدثت حكومة السودان عام 1991م
قانون سمي بقانون صكوك التمويل تمشي ا مع ق اررات الدولة الرامية إللغاء الصيغ التقليدية
 . 1أحمد محي الدين ،أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسالمي ،سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في
االقتصاد اإلسالمي ،1995 ،ص.13
 .2قانون سوق رأس المال المصري رقم ( )95لسنة 1992م ،المواد .1،2،12
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القائمة على الفائدة في معامالت الدولة عموم ا ،وفي 2003م قامت حكومة السودان بإصدار
صكوك الستثمار الحكومية ألول مرة بقيمة ستة باليين دينار سوداني ،وبيع هذه الصكوك
لألفراد والشركات والمؤسسات بهدف تعبئة الموارد المالية لتمويل األصول ،والمشاريع الحكومية،
ويتم تداول هذه الصكوك في سوق الخرطوم لألوراق المالية ،وتقوم شركة الخدمات المالية
السودانية بإدارة هذه الصكوك (المضارب) نيابة عن و ازرة المالية ،إذ تمثل هذه الصكوك أسهما
في مشاريع حكومية محددة ،ومن ثم فإن قيمة الصك تتوقف على أداء المشاريع الممولة(.)1
 .5تجربة البنك اإلسالمي للتنمية
بدأ اهتمام البنك اإلسالمي للتنمية بالصكوك اإلسالمية منذ ظهور فكرة سندات المقارضة في
األردن في عام 1911م ،وتوصلت هذه الجهود عبر المجمع الفقه اإلسالمي الدولي بصدور
وبناء عليه أصدر البنك اإلسالمي للتنمية
قرار رقم ( 1911/1/4 )1بشأن سندات المقارضة،
ا
شهادات استثمار تمثل ملكية المستثمرين ،ويديرها البنك ضمن محفظة لتمويل التجارة بين الدول

اإلسالمية بحيث تكون أصولها في يد البنك بصفته مضاربا( ،)2وفي عام 2001م أستحدث
البنك هيكالا لصكوك جديدة سماها" :برنامج أذونات متوسطة المدى" بقيمة مليار دولر أمريكي،
استحقاق خمسة سنوات ،وبمعدل عائد يدفع مرتين في السنة ،كما تم هيكلة األذونات القصيرة
المدى على أساس أصول اإلجارة ،واإلستصناع ،والبيع اآلجل ،وقد لقت إقبال من المستثمرين،
وقد أطلق البنك اإلسالمي للتنمية أحدث مبادراته في شهر يوليو  2003حيث قام بإصدار
صكوك البنك اإلسالمي للتنمية ،ونجح في توسعة المستثمرين لهذه األصول ،فبالرغم من
الصبغة اإلسالمية للصكوك إل أنها اجتذبت مستثمرين تقليديين بلغت نسبتها  %70من إجمالي
طلبات الشراء ،كما حقق البنك إشراك المصارف المركزية التي تمثل نحو  %40تقريب ا من
طلبات الشراء(.)3
 .2التجربة اإلماراتية
تم إصدار الصكوك في اإلمارات وتم إطالقها بواسطة شركة الصكوك الوطنية وهي شركة
مساهمة خاصة تأسست في مارس عام  2002برأس مال قدره  110مليون درهم .تمتلك
 .1عبد الملك منصور ،مرجع سبق ذكره ،ص.52
 .2فؤاد محيسن ،نحو نموذج تطبيقي إسالمي لتوريق الموجودات ،مرجع سبق ذكره ،ص .111-96
 . 3بشير فضل هللا ،تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في دعم التنمية في الدول اإلسالمية ،والتحديات المستقبلية التي تجابه الصناعة
المصرفية ،مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة ،2116 ،ص.9
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حكومة دبي فيها نسبة  ،% 10ويمتلك المساهمون الرئيسيون وهم دبي القابضة ،واعمار
العقارية ومصرف دبي ،نسبة  .%12.2وتعد الصكوك الوطنية شركة استثمارية مرخصة للعمل
داخل اإلمارات العربية المتحدة من قبل مصرف اإلمارات المركزي وخاضعة لقوانينه ،ول تعتبر
صكوك الوطنية فكرة جديدة بالنظر إلى الصيغة القائمة عليها وهي المضاربة ،إل أن إدخال
عنصر الجوائز الدورية عليها أكسبها شهرة واسعة فأقبل الناس عليها ،ويمكن رؤية الصورة
واضحة عنها من خالل الطالع على الملخص المقدم للهيئات الشرعية المشاركة في اجتماع
الصكوك الوطنية في أبراج اإلمارات المؤرخ في  29مايو ،2007حيث احتوى الملخص على
شرح تام ووافي لفكرة الصكوك الوطنية اإلماراتية(.)1
 .7التجربة التركية:
صدرت في تركيا عام  1914صكوك مشاركة بمبلغ 200مليون دولر ومخصصة لتمويل بناء
جسر معلق على مضيق البوسفور (جسر محمد الفاتح) ولقى هذا اإلصدار قبولا واسع ا من
المواطنين ،ودر دخالا جيدا ألصحاب الصكوك ،وتُعد الصكوك من األدوات المالية المتداولة في
بورصة اسطنبول(.)2

 .1التجربة الماليزية:
تمتلك ماليزيا سوقا كبي ار للتمويل اإلسالمي ،فقد بدأ تاريخ الصكوك في ماليزيا عام  2002حين
تم إصدار ما يقارب مليار دولر منها ،ونما حجم الصكوك الماليزية المصدرة عام 2007
بمعدلت مرتفعة حتى تجاوز حاجز ال ـ  94مليار دولر ،وفي عام  2001وبسبب أزمة الديون
العقارية في العالم الغربي وأثرها المباشر على السيولة وكذلك اختالف الفقهاء في األساليب
التي كانت تستخد م في تقديم ضمانات لحملة الصكوك أدى ذلك كله إلى انحسار النمو في
إصدار الصكوك بدرجة ملحوظة وكبيرة جدا ،حيث بلغ مجمل ما تم إصداره أقل من  19مليار
دولر ،إل أنه سرعان ما تعافى وانتعش سوق الصكوك في عام  ،2009حيث بلغت الصكوك
المصدرة حينها نحو  27مليار دولر ،وقد بلغ حجم الصكوك الماليزية المصدرة خالل الفترة
 .1أحمد صالح المرزوقي ،تجربة الصكوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الصكوك الوطنية أنموذجاً ،بحث مقدم للمشاركة
في مؤتمر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي خالل الفترة من  13-12نوفمبر  ،2113جامعة اليرموك ،عمان،
 ،2113ص.4
 .2سامي حمود ،مستقبل النجاح إلقامة سوق رأس المال اإلسالمي ،منشور في كتا ،أسواق المال الخليجية ،بنك الخليج الدولي،
البحرين ،1998 ،ص.53
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( -2001سبتمبر  )2012ما يقارب من  211مليار دولر( ،)1وتأتي شركات الغاز والنفط
الماليزية على رأس المؤسسات المصدرة لها بشكل كبير ،مثل شركتي شل وبترو ناس
الحكوميتان ،كما قامت شركة خزانة الستثمارية بجمع  710مليون دولر أمريكي ،وتعتبر واحدة
من أكبر عمليات بيع الصكوك تمت في جنوب شرق آسيا ،وهى مدعومة بأسهم شركة خزانة،
وقابلة للتداول ،لمدة خمسة سنوات(.)2

ثالثاً :واقع وتطور صناعة الصكوك اإلسالمية خالل الفترة ( – 6005سبتمبر )6016
شهد سوق األدوات المالية اإلسالمية رواجا واسعا هيمن عليه إصدار الصكوك اإلسالمية ،والتي
ينظر إليها كمحرك ا كبي ار للصناعة المالية اإلسالمية ككل ،وباعتبارها حالا مالي ا وبديالا شرعي ا ألدوات

الدين التقليدية التي كانت أحد األسباب الرئيسية لحدوث األزمة المالية العالمية عام  ،2008أدى
ذلك إلى طفرة في معامالت التصكيك اإلسالمي تمخض عنها نمو كبير ومتسارع في حجم إصدارات

الصكوك اإلسالمية ،يدل على ذلك اإلحصاءات والوقائع التالية(:)3

 -1حجم إصدارات الصكوك عالمياً خالل الفترة ( – 6005سبتمبر )6016

تنامت السوق العالمية للصكوك اإلسالمية ،واتسعت بصورة كبيرة خالل السنوات األخيرة ،ووفق ا

للبيانات المجمعة وفي حدود اإلطالع عن الحجم العالمي لسوق إصدارات الصكوك اإلسالمية خالل
الفترة  ) 2005سبتمبر  2012م( ،وصل الحجم السوقي لهذه اإلصدارات إلى ما يزيد عن 400
مليار دولر أمريكي حسب الجدول رقم ( )9التالي:

.1سليمان ناصر وربيعة بن زيد ،مصدر سبق ذكره ،ص.56
 .2موقع شبكة األسواق على الرابط التالي:
. http://www.alaswaq.net/save_print.php?.save=1&cont_id=3638
.3سليمان ناصر وربيعة بن زيد ،مصدر سبق ذكره ،ص.56
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جدول رقم ()9

القيمة اإلجمالية إلصدارات الصكوك اإلسالمية عالمياً
خالل الفترة ()6016 – 6005



)بالمليون دوالر أمريكي(

السنة

قيمة اإلصدارات

2005

13150.97

2006

24816.71

2007

41350.41

2008

24546.66

2009

37632.68

2010

57821.95

2011

91357.48

2012

111849.26

المجموع

402526.1

المصدر :مجلة الدراسات المالية والمصرفية العدد (2013 )1

من خالل الجدول رقم ( )9أعاله ،نالحظ أن القيمة اإلجمالية إلصدارات الصكوك عالمي ا قد بلغت

أكثر من  400مليار دولر أمريكي توزعت على سنوات الفترة ( ،)2012 – 2001بوتيرة وأحجام

إصدارات مختلفة ومتفاوتة ،نظ ار لما تميزت به هذه الفترة من أحداث ،بداية بما شهدته الفترة ما بين

( )2007- 2001من طفرة في زيادة قيمة إصدارات الصكوك اإلسالمية ،نظ ار لتزامنها مع الرتفاع

في أسعار النفط والنمو القتصادي السريع للدول العربية النفطية بشكل عام ودول مجلس التعاون
الخليجي بشكل خاص ،إذ سجل عام  2007م الرقم القياسي في حجم إصدارات الصكوك سنوي ا في
تاريخ صناعة الصكوك اإلسالمية آنذاك ،حيث وصل الحجم السوقي للصكوك المصدرة في تلك

السنة إلى ما يزيد عن  41مليار دولر ،وقد شهدت صناعة الصكوك اإلسالمية في السنوات التي
سبقت عام  2001نموا مضطردا ،حيث وصل معدل زيادة قيمة اإلصدارات إلى حوالي  %19في
عام 2002مقارنة بعام  .2005والى نسبة نمو وصلت إلى حوالي %27في عام .2007

يعتبر عام  2008محطة أخرى وانحراف في مسيرة صناعة الصكوك عما كانت عليه من قبل،

بسبب تفجر األزمة المالية العالمية عام  ،2001وانتقال تبعات أزمة الضائقة الئتمانية من المنتجات
واألدوات المالية التقليدية إلى الصكوك ،وكذا مشكلة قضايا الخالفات الشرعية والتوافق مع الشريعة

اإلسالمية لهيكلة بعض إصدارات الصكوك اإلسالمية،حيث كانت لهذه األحداث تأثيرات واضحة
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أدت إلى بطئ واضح في سوق الصكوك اإلسالمية ،ويعتبر أول تراجع في مسيرة صناعة الصكوك
اإلسالمية ،فمن نمو كبير عام  2007إلى نسبة تراجع وصلت إلى ما يزيد عن %40

في عام

 ،2001تمثل  24.5مليار دولر أمريكي ،ولكن سرعان ما تعافت إصدارات الصكوك اإلسالمية

إلى حد ما في عام  2009ليبلغ الحجم السوقي لقيمة إصداراتها إلى حوالي  38مليار دولر أمريكي
بنسبة نمو فاقت  %13عن عام  ،2001وواصل هذا النمو زخمه ليسجل عام  2010م انطالقة

غير مسبوقة في سوق إصدارات الصكوك اإلسالمية بنسبة نمو بلغت حوالي  %14والتي عكست

ما قيمته  57.8مليار دولر أمريكي ،ويرجع المراقبون انتعاش هذا السوق إلى التعافي القتصادي
الذي شهدته أغلبية الدول اإلسالمية ،فضالا عن التعافي النسبي لألسواق العالمية ،ويضاف إلى هذا
الرتفاع الذي شهدته أسعار النفط ،وبهذا سجل عام  2010رقما قياسيا جديدا في صناعة الصكوك
اإلسالمية متفوق ا بذلك عن عام .2007

شكل رقم ()4

القيمة اإلجمالية إلصدارات الصكوك اإلسالمية عالميا

خالل الفترة ()6016 – 6005

)بالمليون دوالر أمريكي(
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الشكل من إعداد الباحث باالستناد إلى البيانات في الجدول رقم ()9

 -6إصدارات الصكوك اإلسالمية حسب الدول(:)1
ل شك أن صناعة الصكوك اإلسالمية هي صناعة عالمية من حيث اإلصدارات واألماكن التي
يتواجد فيها مستثمرو الصكوك ،وخالل السنوات األخيرة زاد التوسع الجغرافي في إصدار الصكوك
اإلسالمية ،ولم يعد حك ار على دولة معينة ،بل تعدى الدول اإلسالمية ولم يصبح حك ار عليها ،إذ
امتدت التصكيك من أدنى األرض إلى أقصاها في تنافس كبير ومتسارع يصعب إحصاؤه ،فقد وصل
 .1سليمان ناصر وربيعة بن زيد ،مصدر سبق ذكره ،ص.12
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عدد الدول المصدرة للصكوك خلل الفترة ( )2012 -2001إلى  11دولة في حين ل تزال هذه
الصناعة تتركز في كل من ماليزيا ودول الخليج العربي والسودان وحسب الجدول رقم ( )10التالي-:
جدول رقم ()10
حجم إصدارات الصكوك عالمياً حسب البلد خالل الفترة ()6016 – 6005
ترتيب البلد
1
8
0
4
5
6
7
2
5
10
11
18
10
14
15
16
17
12


البلد األصلي
ماليزيا
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
السودان
قطر
اندونيسيا
البحرين
باكستان
غامبيا
الكويت
تركيا
سلطنة بروناي
الدول األخرى مجتمعة
الو م أ
سنغافورة
المملكة المتحدة
اليمن
اليابان

قيمة اإلصدارات بالمليون $
850550.50
02721.56
87000.25
87078.45
12407.50
16106.44
6206.48
6128
0221.74
8502
8511
8420.08
1616
765.67
416.55
865.48
851
100

المصدر :مجلة الدراسات المالية والمصرفية العدد (6013 )1

من خالل البيانات الواضحة في الجدول رقم ( )10أعاله ،وخالل الفترة ( )2012-2001نالحظ أن

ماليزيا تصدرت دول العالم في صناعة الصكوك اإلسالمية ،حيث كان تفوقها واضحا في كل سنوات
تلك الفترة ،فقد صدر منها ما نسبته  %22من القيمة اإلجمالية العالمية إلصدارات الصكوك حسب

البلد ،بقيمة مقدارها  210913.90مليون دولر أمريكي ،ويعود الفضل في ذلك إلى الخبرة الماليزية
وتطور قطاعها المالي اللذان ساعداها كثي ار في الحصول على المرتبة األولى عالمي ا في هذه

الصناعة المالية.
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ونالحظ أيض ا من خالل الجدول رقم ( )10أن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أصدرت ما

نسبته  %23من إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمي ا والمقدرة قيمتها بحوالي  93مليار دولر

أمريكي ،كما احتلت اإلمارات العربية المتحدة الصدارة من بين دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة
الثانية عالميا بعد ماليزيا ،حيث بلغت قيمة إصدارات صكوكها اإلسالمية في تلك الفترة ما يزيد عن

 38مليار دولر أمريكي ،أي ما نسبته  %10من القيمة اإلجمالية العالمية إلصدارات الصكوك

حسب البلد ،وقد استطاعت اإلمارات العربية المتحدة تقليص الفارق بينها وبين )ماليزيا) في تصدر

سوق الصكوك اإلسالمية قبل تفجر األزمة المالية العالمية عام  ،2008وحافظت على ترتيبها

العالمي في أواخر عام  2001مع وجود تراجع عالمي في حجم وعدد إصدارات الصكوك اإلسالمية
في جميع الدول المصدرة للصكوك اإلسالمية مقارنة بالعام  ،2007نتيجة لتداعيات األزمة المالية
العالمية عام . 2008

نالحظ من الجدول رقم ( )10أيض ا أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثالثة عالمي ا،

من حيث قيمة الصكوك المصدرة ،حيث بلغت ما قيمته  27.3مليار دولر أمريكي ،والتي تمثل ما
نسبته  %7من قيمة اإلصدارات العالمية للصكوك في الفترة ( ،)2012- 2001وجاءت جمهورية

السودان في المرتبة الرابعة مباشرة ،حيث بلغت قيمة إصداراتها  27.07مليار دولر أمريكي ،أي ما
نسبته  %7أيض ا وبفارق ضئيل عن المملكة العربية السعودية ،ثم جاءت دولة قطر في المرتبة

الخامسة بنسبة  %1ثم إندونيسيا في المرتبة السادسة بنسبة  %4ثم البحرين في المرتبة السابعة
بنسبة .%2

شكل رقم ()5
حجم إصدارات الصكوك عالمياً حسب البلد خالل الفترة ()6016 – 6005



الشكل من إعداد الباحث استناداً للبيانات في الجدول رقم ()10
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رابعاً :التجربة الفلسطينية
من المعلوم لم يكن هناك تجربة للصكوك في البيئة الفلسطينية ولكن هناك حاجة ماسة لذلك،
باإلضافة إلى وجود عوامل تساعد على إصدار الصكوك وهي على النحو التالي:
 -1البيئة التشريعية:
تأسست شركة فلسطين لألوراق المالية بمبادرة من القطاع الخاص كشركة مساهمة خاصة،

وتحديد شركة باد يكو ،حيث تم الحصول على موافقة السلطة الوطنية في إنشاء الشركة في

العام  ،1991وتم توقيع اتفاقية تشغيل السوق مع و ازرة المالية في نهاية العام 1992م ،وقد بدأ
العمل في أول جلسة تداول في 11فبراير.)1(1997

وفي فبراير  2010تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة ،وفي سبتمبر  2010أطلقت هويتها
الجديدة تحت مسمى بورصة فلسطين ،وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة بتاريخ
 2014/03/02خمسون شركة بقيمة سوقية بلغت  3مليار و 132مليون دولر أمريكي موزعة
على خمسة قطاعات وهي :التأمين والخدمات المالية – التأمين – الستثمار – الصناعة –
الخدمات.
كما تأسست هيئة سوق رأس المال استنادا إلى قانــون رقم  13لسنة  2004الذي صدر مع
قانون األوراق المالية 2001م ،وقد باشرت الهيئة عملها في نهاية  ،2001وعدلت السوق
أنظمتها وهي ،العضوية ،األدراج ،والتداول ،والنظام الداخلي ،واستحدثت السوق أنظمة مثل
نظام اإلفصاح ونظام فض المنازعات.
حيث يخضع التنظيم القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية إلى قانون األوراق المالية رقم
( )12لسنة 2004م ،وينظم هذا القانون سندات القرض من حيث شروط اإلصدار والتداول
...الخ ،كما يتضح من هذا القانون أنه ينظم السندات القائمة على الفائدة المحرمة شرع ا ،وهذا
يتنافى مع بحثنا ،إذ يحتاج إلى صياغة قانون يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي تنظم
صكوك المضاربة والبعد كل البعد عن الفائدة الثابتة التي تتعارض مع أحكام الشريعة.

 .1موقع بورصة فلسطين http://www.p-s-e.com/PSEWEBSite/AboutPSE.aspx?TabIndex=0 ،تاريخ
التصفح .2114/14/16
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 -6البيئة التنظيمية:
تعمل السوق على تحقيق أهدافها عبر توفير أنظمة التداول والرقابة والتسوية وتحويل ونقل
ملكية األوراق المالية ،بما يكفل :السرعة والدقة ،واكتشاف األسعار الحقيقية ،وتعزيز عوامل
العرض والطلب ،والعدالة والتساوي بين جميع المتعاملين باألوراق المالية ،بغض النظر عن
موقعهم الجغرافي مما يوفر لجميع المستثمرين فرص ا متكافئة في الربح والخسارة ،ويتم معالجة
أوامر البيع والشراء من خالل منظومة إلكترونية معقدة تمثل قواعد التداول المعتمدة لدى السوق،
ويتم عبرها ضبط األسعار وتحديد أولويات أوامر البيع والشراء وعقد صفقات التداول ،انسجاما
مع توجهات اإلدارة التنفيذية للسوق بتعزيز البيئة اإلدارية وترسيخ مبادئ العمل المؤسسي،
والرقي بحوكمة السوق مـ ــن اجل تحسين فرص المنافسة للحص ــول علــى الستثمارات العربية في
السوق الفلسطينـ ــي ،حيث حصلت على عضوية كالا من اتحاد البورصات العربية ،اتحاد
البورصات األوروبية – اآلسيوية ،اتحاد البورصات العالمية ،ملتقى بورصات الدول اإلسالمية،
صندوق النقد العربي ،اتفاقية توأمة مع البورصة السويدية ،وتم التفاق على توسيعها لتشمل
مجموعة بورصات  ،OMXكما حصلت على شهادة الجودة العالمية.

الخالصة:
نرى من خالل استعراض بيانات الصكوك اإلسالمية مدى التطور الكبير الذي شهده سوق الصكوك

اإلسالمية إقليميا وعالميا ،كما أنه لم يعد مقتص ار على المسلمين ،بل أصبحت أغلب دول العالم
الكبرى والدول الصناعية تتسابق إلصدار تلك الصكوك باعتبارها األداة األسرع نموا في الصناعة

المالية اإلسالمية ،خاصة بعد النفتاح الغربي والعالمي عليها عقب األزمة المالية العالمية.

تتميز الصكوك المضاربة اإلسالمية بعدد من خصائص ،أهمها التقيد بالضوابط الشرعية في

إصدارها وتداولها وفي كل مراحل التعامل بها ،ما جعلها أداة مغرية لجذب المستثمر الذي رأى فيها

البديل عن األداة الستثمارية التقليدية.

كما أن الصكوك اإلسالمية بشكل عام تصدر بصيغ وآليات مختلفة وفق اختالف صيغ التمويل

اإلسالمي ،وبالتالي تستجيب للمتطلبات المختلفة للنشاط القتصادي ،فمنها ما يقوم على مبدأ

المداينة كصكوك المرابحة والسلم واإلجارة ،ومنها ما يقوم على مبدأ المشاركة كصكوك المضاربة
والمشاركة والمزارعة والمساقاة.
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لقد عرف حجم إصدار الصكوك اإلسالمية نموا مضطردا خالل العشر سنوات األخيرة ،إل أنه عرف

انتكاسة كبيرة عام  2008بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية ،لكنه ما لبث أن عاد إلى النمو
والتطور عقب تعافي القتصاد العالمي من تلك األزمة ،لحظنا أن ماليزيا تتصدر الدول في حجم

إصدار الصكوك اإلسالمية خالل الفترة من ).)2012- 2001

ويرى الباحث أهمية إصدار قانون ينظم أدوات التمويل اإلسالمي في مناطق السلطة الوطنية يتسم
بالحداثة ويرسخ العالقة التكاملية بين القوانين القتصادية بما يعزز دور هذه القوانين في تطوير
القطاعات القتصادية وخاصة النتاجية منها خالل زيادة حجم السثمار وتوسيع القاعدة النتاجية

لكي تلعب هذه القطاعات دورها المنشود في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
ومن ثم يجب الضغط على المشرع الفلسطيني لإلسراع في إصدار هذا القانون بأقرب وقت ممكن
لكونه مطلب وطني واقتصادي لتحقيق التنمية وتحفيز الستثمار ،فمشروع قانون أدوات التمويل
اإلسالمي الفلسطيني ليس بحاجة إلى وقت كبير ،فهو إطار قانوني ينظم ويحفظ الحقوق والواجبات
في شأن اقتصادي محض.
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ر ع ر عـــــع

طــــا رلطعاق
 رمعل

 :التحليل اإلحصـــائي

 رمعل

رثان  :النتــــائج والتوصيات

97

المبحث األول
التحليل اإلحصائي
أوال  :اإلجراءات التنفيذية للدراسة
يهدف هذا الفصل إلى التعرف على اإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحقيق أهداف الدراسة.
 -1منهج الدراسة :
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهج استخدام ا في
دراسة الظواهر الجتماعية واإلنسانية ،وألنه يناسب الظاهرة موضع البحث ،كما قام الباحث
باستخدام المصادر الثانوية واألولية في الدراسة ،حيث تتكون المصادر الثانوية من الكتب والمجالت
المتخصصة أما استخدام المصادر األولية متمثل من خالل توزيع الستبانة ،حيث تم إعداد استبانه
خصيص ا لهذا الغرض.
 -6مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في البنوك والمؤسسات المالية ،وهي البنوك وسلطة النقد
الفلسطينية وسوق فلسطين لألوراق المالية وشركات الوساطة ومؤسسات اإلقراض وهيئة سوق رأس
المال.
 -3عينة الدراسة :
حيث تم أخذ عينة عشوائية بحجم  230مفردة من العاملين في البنوك والمؤسسات المالية موزعة
حسب الفئات المذكورة لحق ا.
 -4أدوات الدراسة :
اعتمد الباحث على الستبانة في جمع البيانات ،حيث أن استخدام الستبانة يساعد في توفير الوقت
والجهد على الباحث ،ويعظم حجم العينة في فترة زمنية محدد ،وقد راعى الباحث في تصميم
الستبانة األسئلة ذات النهايات المغلقة وذلك لسهولة وسرعة اإلجابة عليها من قبل المبحوثين
ولسهولة تحليلها ،ومن ثم تم تحليل هذه الستبانة من خالل البرنامج اإلحصائي ).)SPSS-V20
 -5تصميم األداة :
لدراسة "صكوك المضاربة ودورها في تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية على دعم وتمويل المشاريع
القتصادية الفلسطينية" تم تصميم استبانه خاصة لهذا الغرض وهي مكونة من ثالث محاور وهي:
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 وعي الجمهور بعقود المضاربة. يوجد عالقة تكاملية بين صكوك المضاربة والبنوك اإلسالمية. دور صكوك المضاربة في تمويل المشاريع القتصادية في فلسطين.وكل فقرة من فقرات هذه المحاور تتكون من أربع خيارات وهي كالتالي:
موافق بشدة

موافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

5

4

3

2

1

 -2الصدق والثبات :
لضمان شمول الختبار لما أ ِ
ُعد من أجله ،قام الباحث بالتأكد من صدق الختبار ،والذي يعرف بأنه
"قدرة الختبار على قياس ما أعد لقياسه" ،ولتحديد صدق الختبار تم تحكيم الستبانة من قبل
مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال ،باإلضافة إلى ذلك تم استخدام طريقة التجزئة
النصفية ومعامالت الرتباط للتأكد من صدق األداة باستخدام الحاسوب وفق البرنامج اإلحصائي
(.(SPSS- v20
وأما ثبات األداة  :هو "قدرة الختبار على إعطاء نفس النتائج عند تطبيقه أكثر من مرة وتحت نفس
الظروف".
 -7األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :
تم استخدام األساليب اإلحصائية (المعلمية) في اختبار الفرضيات على النحو التالي:
 -1المتوسطات والتك اررات والنسب المئوية.
 -2معامل ارتباط سبيرمان وسبيرمان براون.
 -3اختبار التجزئة النصفية.
 -4الجداول والرسومات البيانية.
 -1الوزن النسبي.
 -2اختبار  tللعينات المستقلة.
 -7اختبار تحليل التباين .ANOVA
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الصدق و الثبات لمجاالت الدراسة
المجال األول  :وعي الجمهور بصكوك المضاربة
جدول رقم ( ) 11
يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة مع المتوسط الكلي للمحور
الرقم الفقرة

معامل ارتباط ()R

المعنوية )(sig

الداللة

.1

**0.602

.000

دالة عند 0.01

.6

**0.664

.000

دالة عند 0.01

.3

**0.530

.000

دالة عند 0.01

.4

**0.663

.000

دالة عند 0.01

.5

**0.621

.000

دالة عند 0.01

.2

**0.497

.000

دالة عند 0.01

.7

**0.494

.000

دالة عند 0.01

.1

**0.602

.000

دالة عند 0.01

.9

**0.592

.000

دالة عند 0.01

.10

**1.571

.000

دالة عند 0.01

يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق أن جميــع معــامالت الرتبــاط مرتفعــة ودالــة إحصــائي ا ،أمــا
بخص ــوص ثب ــات ه ــذه المجموع ــة فق ــد ق ــام الباح ــث بإيج ــاد الثب ــات باس ــتخدام التجزئ ــة النص ــفية
 ،Split-Halfحيـث تــم تقسـيم المقيــاس إلـى نصــفين :الفقـرات الفرديــة والفقـرات الزوجيــة ،بحيــث
أص ــبح ك ــل قس ــم قائمـ ـ ا بذات ــه ،وت ــم حس ــاب معام ــل الرتب ــاط ب ــين النص ــفين باس ــتخدام معادل ــة
بيرسون ،فكان معامل الرتباط يساوي ( ،)0.127ثم طبقت معادلة سبيرمان بـراون حيـث تبـين
أن معامل الثبات يساوي ( )0.121وهى أعلى من القيمة المحايدة ( )0.12ويتضح مما سـبق
أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات تُطمــئن إلــى صــالحية النتيجــة التــي يــتم الحصــول
عليها وتُظهر صالحية المقياس واستخدامه في تحديد اتجاهات المبحوثين ،كما ونالحـظ أيضـا
ومــن خ ــالل التحليــل أن معام ــل ألف ــا كرنبــاخ يس ــاوي  %71.3ويالحــظ أن قيمـ ـة معام ــل ()α
أعلى من القيمة المحايدة وهي ( )0.12مما يشير إلى أن الختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية.
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المجال الثاني :العالقة التكاملية بين صكوك المضاربة والبنوك اإلسالمية.
جدول رقم ()12
يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة مع المتوسط الكلي للمحور

الرقم الفقرة
.1
.8
.0
.4
.5
.6
.7
.2
.5
.10

معمل ارتباط ()R

المعنوية )(sig

**0.545
**0.589
**0.480
**0.715
**0.585
**0.657
**0.705
**0.622
**0.650
**1.640

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

الدَللة
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11

يتضح من خالل الجدول السابق أن جميع معامالت الرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا  ،أما بخصوص
ثبات هذه المجموعة فقد قام الباحث بإيجاد الثبات باستخدام التجزئة النصفية  ،Split-Halfحيث تم
تقسيم المقياس إلى نصفين :الفقرات الفردية والفقرات الزوجية بحيث أصبح كل قسم قائم ا بذاته ،وتم
حساب معامل الرتباط بين النصفين باستخدام معادلة بيرسون ،فكان معامل الرتباط يساوي
( ،)0.124ثم طبقت معادلة سبيرمان براون حيث تبين أن معامل الثبات يساوي ( )0.123وهى
أعلى من القيمة المحايدة ( )0.12ويتضح مما سبق أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات
تُطمئن إلى صالحية النتيجة التي يتم الحصول عليها ،وتُظهر صالحية المقياس واستخدامه في
تحديد اتجاهات المبحوثين ،كما نالحظ أيض ا ومن خالل التحليل أن معامل ألفا كرنباخ يساوي
 %11.2ويالحظ أن قيمة معامل ( )αأعلى من القيمة المحايدة وهي ( )0.12مما يشير إلى أن
الختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية.
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المجال الثالث :دور صكوك المضاربة في تمويل المشاريع االقتصادية في فلسطين.
جدول رقم ()13

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة مع المتوسط الكلي للمحور

الرقم الفقرة
.1
.8
.0
.4
.5
.6
.7
.2
.5
.10

معمل ارتباط ()R

المعنوية )(sig

**0.632
**0.684
**0.466
**0.660
**0.688
**0.665
**0.462
**0.705
**0.647
**1.612

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

الدَللة
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11
دالة عند 1.11

يتضح من خالل الجدول السابق أن جميع معامالت الرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا ،أما بخصوص
ثبات هذه المجموعة فقد قام الباحث بإيجاد الثبات باستخدام التجزئة النصفية  ،Split-Halfحيث تم
تقسيم المقياس إلى نصفين :الفقرات الفردية والفقرات الزوجية ،بحيث أصبح كل قسم قائم ا بذاته ،وتم
حساب معامل الرتباط بين النصفين باستخدام معادلة بيرسون ،فكان معامل الرتباط يساوي
( ،)0.120ثم طبقت معادلة سبيرمان براون حيث تبين أن معامل الثبات يساوي ( )0.111وهى
أعلى من القيمة المحايدة ( )0.12ويتضح مما سبق أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات
تُطمئن إلى صالحية النتيجة التي يتم الحصول عليها ،وتُظهر صالحية المقياس واستخدامه في
تحديد اتجاهات المبحوثين ،كما نالحظ أيض ا ومن خالل التحليل أن معامل ألفا كرنباخ يساوي
 %11.2ويالحظ أن قيمة معامل ( )αأعلى من القيمة المحايدة وهي ( )0.12مما يشير إلى أن
الختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية.
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ثانياً :البيانات األولية
 توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس
جدول رقم ()14
يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس.
ذك

أنثى

رمجم ع

185

45

230

% 80.4

% 19.6

% 100

رلك
رنتع

يتضح من الجدول السابق أن  %10.4من أفراد هذه الدراسة هم من الذكور ،في حين أن %19.2
من أفراد هذه الدراسة هم من اإلناث ،والشكل التالي يوضح ذلك.
 توزيع أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي:
جدول رقم ()15
يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي .
دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

فمادون

المجموع

التكرار

6

45

161

16

3

231

النسبة

% 2.6

% 19.6

% 69.6

%7

% 111 % 1.3

يوضح الجدول السابق أن  %2.2من أفراد الدراسة هم من حملة شهادة الدكتوراه ،في حين أن
%19.2من أفراد الدراسة هم من حملة شهادة الماجستير  ،بينما  %29.2من أفراد الدراسة هم من
حملة شهادة البكالوريوس ،وأن  %7من أفراد الدراسة هم من حملة شهادة الدبلوم ،وأن  %1.3من
أفراد الدراسة هم فما دون ذلك.
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توزيع أفراد الدراسة حسب المسمى الوظيفي :
جدول رقم ()16
يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب المسمى الوظيفي .
مساهم

مستثمر

خبير /محلل مالي

مدير تنفيذي

غير ذلك

المجموع

التكرار

6

9

6

26

183

231

النسبة

% 2.6

% 3.9

% 2.6

% 11.3

% 79.6

% 111

يوضح الجدول السابق أن  %2.2من أفراد الدراسة يعملون مساهمين ،وأن  %3.9من أفراد الدراسة
يعملون في البنك مستثمرين ،بينما  %2.2من أفراد الدراسة يعملون محلل مالي ،في حين أن %11.3
من أفراد الدراسة يعملون في البنك مدير تنفيذي ،و أن  %79.2من أفراد الدراسة يعملون في البنك
أعمال أخرى.
 توزيع أفراد الدراسة حسب مجال الدراسة :
جدول رقم ()17
يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب مجال الدراسة.
التخصص

التكرار

النسبة

اقتصاد

24

% 11.4

محاسبة

82

% 35.7

إدارة أعمال

45

% 19.5

علوم مالية ومصرفية

37

% 16.1

شريعة وقانون

5

% 2.2

غير ذلك

37

% 16.1

المجموع

231

% 111

يوضح الجدول السابق أن  %10.4من أفراد الدراسة تخصصهم الدراسي اقتصاد ،و أن %31.7
من أفراد الدراسة تخصصهم الدراسي هو المحاسبة ،بينما  %19.2من أفراد الدراسة تخصصهم
114

الدراسي إدارة أعمال  ،وأن  %12.1من أفراد الدراسة تخصصهم الدراسي علوم مالية ومصرفية ،في
حين أن  %2.2من أفراد الدراسة تخصصهم الدراسي شريعة و قانون ،وأن  %12.1من أفراد
الدراسة مجال دراستهم من تخصصات أخرى.
 توزيع أفراد الدراسة حسب المؤسسة :
جدول رقم ()12
يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب المؤسسة .
المؤسسة

التكرار

النسبة

سلطة النقد الفلسطينية

12

% 5.22

البنك اإلسالمي الفلسطيني

128

% 55.65

البنك اإلسالمي العربي

39

% 16.96

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

6

% 2.61

سوق فلسطين لألوراق المالية

4

% 1.74

شركات الوساطة

17

% 7.39

مؤسسات اإلقراض المتخصص

24

% 11.43

المجموع

231

% 111

يوضح الجدول السابق أن  %1.2من أفراد الدراسة يعملون في سلطة النقد الفلسطينية ،بينما
 %11.7من أفراد الدراسة يعملون في البنك اإلسالمي الفلسطيني ،وأن  %12.1من أفراد الدراسة
يعملون في البنك اإلسالمي العربي ،وأن  %2.2من أفراد الدراسة يعملون في هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية ،في حين أن  %1.3من أفراد الدراسة يعملون في سوق فلسطين لألوراق المالية ،وأن
 %4من أفراد الدراسة يعملون في شركة التكافل الفلسطينية ،وأن  %7من أفراد الدراسة يعملون في
شركات الوساطة ،وأن  %10.4من أفراد الدراسة يعملون في مؤسسات اإلقراض المتخصص.
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ثالثا :محاور الدراسة( بيئة العمل)
المجال األول  :وعي الجمهور بصكوك المضاربة
جدول رقم ()19
يوضح أراء أفراد الدراسة حول وعي الجمهور بصكوك المضاربة

.4

تلقى صكوك المضاربة قبول لدي المستثمرين

.5

تتوافق صكوك المضاربة مع المعتقدات الدينية
للجمهور

.6

تعمل صكوك المضاربة على الستثمار و
التقليل من الكتناز

.7

تعمل صكوك المضاربة على جذب فئات
جديدة من المستثمرين

8

يوجد بيئة قانونية وشرعية مناسبة إلصدار
صكوك مضاربة

9

يقبل المستثمرين الحاليين المشاركة في الربح
والخسارة من خالل اقتناء صكوك المضاربة

 11يمكن إدخال صكوك المضاربة إلى السوق
المصرفي الفلسطيني

موافق بشدة

للتوريق التقليدي أو التسنيد أو السنددة

موافق

.3

تعد صكوك المضاربة البديل الشرعي المناسب

أحيانا

اإلسالمي بما فيها صكوك المضاربة

غير موافق

.2

يوجد إلمام كاف لدي الجمهور بصيغ التمويل

غير موافق بشدة

الجمهور

الوسط الحسابي

.1

تعد صكوك المضاربة مصطلحا معروفا لدي

الوزن النسبي

#

الترتيب

الفقرات

9
9.1

15.2

29.6

36.1

10

2.77

55.48
10

5.2

16.5

31.7

40

6.5

2.74

54.78
5

10.9

50.9

28.3

8.3

1.7

3.61

72.17

8.3

34.8

44.8

10.9

1.3

3.38

67.57

7
3

16.1

56.5

21.3

4.8

1.3

3.81

76.26

17

60.4

20

1.7

9

3.91

78.17

2

1
19.1

62.2

16.1

2.2

4

3.97

79.48
8

10

37

28.7

20

4.3

3.28

65.65
6

8.7

50.9

30.9

6.5

3

3.56

71.13
4

16.5

54.8
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20.9

4.3

3.5

3.77

75.30

يوضح الجدول السابق النسبة المئوية والوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال،
حيث سيتم الحديث عن أعلى ثالث فقرات وأقل ثالث فقرات معتمدين على ذلك الوزن النسبي لكل
فقرة من الفقرات في هذا المجال .
أعلى ثالث فقرات :
 -1يتضح من الفقرة رقم ( )7أن  %11.3من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك المضاربة
تعمل على جذب فئات جديدة من المستثمرين  ،في حين أن  %2.2من أفراد الدراسة ل يوافقون الرأي
السابق  ،وأن  %12.1من أفراد هذه الدراسة أحيان ا ما يرون أن صكوك المضاربة تعمل على جذب
فئات جديدة من المستثمرين ،كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  ،3.97وحصلت على
أعلى وزن نسبي وهو .%79.1
 -2يتضح من الفقرة رقم ( )2أن  %77.4من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك المضاربة
تعمل على الستثمار والتقليل من الكتناز ،في حين أن  %2.2من افراد الدراسة ل يؤيدون الرأي
السابق  ،بينما  %20من أف ارد الدراسة يرون أحيانا ما تعمل صكوك المضاربة على الستثمار والتقليل
من الكتناز ،في حين نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  3.91وحصلت على ثاني أعلى وزن
نسبي وهو .% 71.17
 -3نالحظ من الفقرة رقم ( )1في الجدول السابق أن  %72.2من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن
صكوك المضاربة تتوافق مع المعتقدات الدينية للجمهور ،بينما  %2.1من أفراد هذه الدراسة ل يؤيدون
الرأي السابق و أن  %21.3من أفراد هذه الدراسة أحيانا ما يرون أن صكوك المضاربة تتوافق مع
المعتقدات الدينية للجمهور ،كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  3.11وحصلت على ثالث
أعلى وزن نسبي وهو .%72.22
أدنى ثالث فقرات :
 -1يتضح من الجدول السابق في الفقرة رقم ( )2أن  %21.7من أفراد هذه الدراسة يوافقون على
وجود إلمام كاف لدي الجمهور بصيغ التمويل اإلسالمي بما فيها صكوك المضاربة ،في حين أن
 %42.11من أفراد الدراسة ل يوافقون على الرأي السابق ،وأن  %31.7من أفراد الدراسة أحيان ا
ما يرون وجود إلمام كاف لدي الجمهور بصيغ التمويل اإلسالمي بما فيها صكوك المضاربة،
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كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  2.47وحصلت على أدنى وزن نسبي
.%14.71
 -2يتضح من الفقرة رقم ( )1أن  %24.3من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك المضاربة
تعد مصطلحا معروفا لدي الجمهور ،بينما  %42.1من أفراد هذه الدراسة ل يوافقون على أن
صكوك المضاربة تعد مصطلحا معروفا لدي الجمهور ،وأن  %29.2من أفراد هذه الدراسة
أحيانا ما يوافقون على أن صكوك المضاربة تعد مصطلحا معروفا لدى الجمهور ،في حين
نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  2.77وحصلت هذه الفقرة على ثاني أدنى وزن
نسبي.%11.41
 -3يتضح من الفقرة رقم ( )1أن  %47من أفراد هذه الدراسة يوافقون على وجود بيئة قانونية
وشرعية مناسبة إلصدار صكوك المضاربة ،بينما  %24.3من أفراد هذه الدراسة ل يوافقون
الرأي السابق ،وأن  %21.7من أفراد هذه الدراسة أحيانا ما يرون وجود بيئة قانونية وشرعية
مناسبة إلصدار صكوك المضاربة ،كما نالحظ أن الوسط الحسابي هو  3.21وحصلت هذه
الفقرة على ثالث أدنى وزن نسبي وهو %21.21
المجال الثاني :العالقة التكاملية بين صكوك المضاربة والبنوك اإلسالمية:
جدول رقم ()20
يوضح أراء أفراد الدراسة حول العالقة التكاملية بين صكوك المضاربة والبنوك اإلسالمية
موافق بشدة

موافق

أحيانا

غير موافق

غير موافق بشدة

الوسط الحسابي

 .1حث البنوك اإلسالمية على إصدار صكوك المضاربة

26.5

59.6

12.2

1.7

-

4.11

الوزن النسبي

#

82.17

 .2تخوف البنوك اإلسالمية من إصدار صكوك المضاربة
نابع عن عدم وجود خبرة كافية للعمل في هذه

الترتيب

الفقرات

3
9

25.2

49.1

19.1

6.1

4

3.93

78.52

الصناعة
 .3ل يوجد قدرة فنية لدي البنوك اإلسالمية للتعامل مع
صكوك المضاربة

10
10.4

52.6
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19.6

15.7

1.7

3.54

70.87

 .4تساهم صكوك المضاربة في زيادة الحصة السوقية
للبنوك اإلسالمية
 .5تساهم صكوك المضاربة في زيادة السيولة النقدية
للبنوك اإلسالمية
 .6تساهم صكوك المضاربة في توسيع الئتمان لدي
البنوك اإلسالمية
 .7تساهم صكوك المضاربة في زيادة الربحية لدي البنوك
اإلسالمية من خالل زيادة استثمارها
 .8تعتبر صكوك المضاربة وسيلة استثمارية مالئمة
لزيادة األوعية الدخارية لدي البنوك اإلسالمية
 .9تعمل صكوك المضاربة على ترسيخ العالقة ما بين
البنوك اإلسالمية و حملة الصكوك (المستثمرين)
 .11تعمل صكوك المضاربة من خالل البنوك اإلسالمية
على تحقيق مقاعد الشريعة اإلسالمية

4
26.1

58.3

12.6

2.6

4

4.07

81.39

22.6

58.3

14.3

2.6

2.2

3.97

79.30

8

5
60.4

23

14.8

1.7

-

4.05

80.96
1

58.7

31.7

8.3

1.3

-

4.21

84.17
7

60.9

21.7

15.7

1.3

4

4.02

80.43
6

56.5

24.3

17.8

1.3

-

4.04

80.78
2

50

32.6

14.3

2.2

9

4.11

82.26

يوضح الجدول السابق النسبة المئوية والوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ،
حيث سيتم الحديث عن أعلى ثالث فقرات وأقل ثالث فقرات معتمدين على ذلك الوزن النسبي لكل
فقرة من الفقرات في هذا المجال على النحو التالي:
أعلى ثالث فقرات :
-1

يتضح من الفقرة رقم ( )7أن  %90.4من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك

المضاربة تساهم في زيادة الربحية لدي البنوك اإلسالمية من خالل زيادة استثماراتها  ،في حين أن
 %1.3من أفراد الدراسة ل يوافقون الرأي السابق ،وأن  %1.3من أفراد هذه الدراسة أحيان ا ما يرون
أن صكوك المضاربة تساهم في زيادة الربحية لدي البنوك اإلسالمية من خالل زيادة استثماراتها،
كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  ،4.21وقد حصلت على أعلى وزن نسبي وهو
.%14.17
-2

يتضح من الفقرة رقم ( )10أن  %12.2من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك

المضاربة تعمل من خالل البنوك اإلسالمية على تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ،في حين أن
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 %3من أفراد الدراسة ل يؤيدون الرأي السابق ،بينما  %14.3من أفراد الدراسة أحيان ا ما يرون أن
صكوك المضاربة تعمل من خالل البنوك اإلسالمية على تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ،في
حين نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  4.11وحصلت على ثاني أعلى وزن نسبي وهو
.%12.22
-3

يتضح من الفقرة رقم ( )1في الجدول السابق أن  %12.1من أفراد هذه الدراسة يوافقون

على حث البنوك اإلسالمية على إصدار صكوك المضاربة ،في حين أن  %1.7من أفراد هذه
الدراسة ل يؤيدون الرأي السابق ،وأن  %12.2من أفراد هذه الدراسة أحيانا ما يرون أن البنوك
اإلسالمية تحث على إصدار صكوك المضاربة ،كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو
 4.11وحصلت على ثالث أعلى وزن نسبي وهو .%12.17
أدنى ثالث فقرات :
 -1يتضح من الجدول السابق في الفقرة رقم ( )3أن  %23من أفراد هذه الدراسة يوافقون على
أنه ل يوجد قدرة فنية لدي البنوك اإلسالمية للتعامل مع صكوك المضاربة ،في حين أن
 %17.4من أفراد الدراسة ل يوافقون على الرأي السابق ،و أن  %19.2من أفراد الدراسة
أحيانا ما يرون عدم وجود قدرة فنية لدي البنوك اإلسالمية للتعامل مع صكوك المضاربة ،
كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  3.14وحصلت على أدنى وزن نسبي
.%70.17
 -2يتضح من الفقرة رقم ( )2أن  %74.3من أفراد هذه الدراسة يوافقون على تخوف البنوك
اإلسالمية من إصدار صكوك المضاربة نابع عن عدم وجود خبرة كافية للعمل في هذه
الصناعة ،بينما  %2.1من أفراد هذه الدراسة ل يوافقون على تخوف البنوك اإلسالمية من
إصدار صكوك المضاربة نابع عن عدم وجود خبرة كافية للعمل في هذه الصناعة ،وأن
 %19.1من أفراد هذه الدراسة أحيانا ما يوافقون على تخوف البنوك اإلسالمية من إصدار
صكوك المضاربة نابع عن عدم وجود خبرة كافية للعمل في هذه الصناعة ،في حين نالحظ
أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  3.93وحصلت هذه الفقرة على ثاني أدنى وزن نسبي
.%71.12
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 -3يتضح من الفقرة رقم ( )1أن  %10.9من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك
المضاربة تساهم في زيادة السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية ،بينما  %4.1من أفراد هذه
الدراسة ل يوافقون الرأي السابق ،وأن  %14.3من أفراد هذه الدراسة أحيان ا ما يرون أن
صكوك المضاربة تساهم في زيادة السيولة النقدية للبنوك اإلسالمية ،كما نالحظ أن الوسط
الحسابي هو  3.97وحصلت هذه الفقرة على ثالث أدنى وزن نسبي وهو .%79.3
المجال الثالث :دور صكوك المضاربة في دعم وتمويل المشاريع االقتصادية.
جدول رقم ()81
يوضح أراء أفراد الدراسة حول بيئة العمل.

 .4تتميز صكوك المضاربة بأحكام شرعية تساعد في
تمويل مختلف القطاعات القتصادية
.5

تعتبر صكوك المضاربة أداة مالية فعالة لتطوير
السوق المالي والمصرفي في فلسطين

موافق بشدة

المضاربة

موافق

 .3تسمح ظروف القتصاد الفلسطيني بإصدار صكوك

أحيانا

اإلسالمية على الستثمار طويل األجل

غير موافق

 .2تساعد صكوك المضاربة على تفعيل قدرة البنوك

غير موافق بشدة

لتمويل مختلف المشاريع القتصادية في فلسطين

الوسط الحسابي

 .1تعتبر صكوك المضاربة أداة تمويلية معاصرة مالئمة

الوزن النسبي

#

6
20

58.3

18.7

3

-

3.95

79.04

21.3

60.9

13.9

3.5

4

3.99

79.83

5

10
3.9

37

33.5

21.7

3.9

3.15

63.04
9

13.5

60

23.9

2.6

-

3.84

76.87
8

16.1

57.8

22.6

3.5

-

3.87

77.30

 .6تساهم صكوك المضاربة في تحقيق مقاصد الشريعة
اإلسالمية فيما يتعلق بتنمية و رواج المال بين أكبر

الترتيب

الفقرات

7
17.8

59.6

17

5.2

4

3.89

77.83

عدد ممكن من شريحة المستثمرين
 .7تحتاج صكوك المضاربة إلى مستثمرين يتمتعون
بمالءة مالية ومسموعات طيبة

3
30.9

111

52.6

13.9

2.6

-

4.12

82.35

 .8تساعد صكوك المضاربة على توزيع مخاطر

4
19.6

65.2

12.2

3

-

4.01

80.26

 .9تحتاج صكوك المضاربة إلى بيئة تشريعية تتفق مع

35.7

51.3

10

2.6

4

4.19

83.83

 .11تحتاج صكوك المضاربة إلى بيئة تنظيمية تساعد على

34.8

48.3

14.3

1.3

1.3

4.14

82.78

االستثمار بين أكبر عدد ممكن من شريحة المستثمرين
أحكام الشريعة اإلسالمية في فلسطين
إصدار و تداولها في بورصة فلسطين

1
2

يوضح الجدول السابق النسبة المئوية والوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات المجال  ،حيث
سيتم الحديث عن أعلى ثالث فقرات و أقل ثالث فقرات معتمدين على ذلك الوزن النسبي لكل فقرة
من الفقرات في هذا المجال على النحو التالي:
أعلى ثالث فقرات :
 -1يتضح من الفقرة رقم ( )9أن  %17من أفراد هذه الدراسة يرون أن صكوك المضاربة تحتاج إلى
بيئة تشريعية تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في فلسطين  ،في حين أن  %3من أفراد
الدراسة ل يوافقون الرأي السابق ،وأن  %10من أفراد هذه الدراسة أحيانا ما يرون أن صكوك
المضاربة تحتاج إلى بيئة تشريعية تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في فلسطين ،كما نالحظ
أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  ،4.19وحصلت على أعلى وزن نسبي وهو .%13.13
 -2يتضح من الفقرة رقم ( )10أن  %13.1من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك
المضاربة تحتاج إلى بيئة تنظيمية تساعد على إصدارها و تداولها في بورصة فلسطين ،في حين
أن  %2.2من أفراد الدراسة ل يؤيدون الرأي السابق ،وأن  %14.3من أفراد الدراسة يرون
أحيانا ما يرون أن صكوك المضاربة تحتاج إلى بيئة تنظيمية تساعد على إصدارها وتداولها في
بورصة فلسطين ،بينما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  4.14وحصلت على ثاني
أعلى وزن نسبي وهو .% 12.71
 -3نالحظ من الفقرة رقم ( )7في الجدول السابق أن  %13.1من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن
صكوك المضاربة تحتاج إلى مستثمرين يتمتعون بمالءة مالية ومسموعات طيبة ،بينما %2.2
من أفراد هذه الدراسة ل يؤيدون الرأي السابق وأن  %13.9من أفراد هذه الدراسة أحيانا ما يرون
أن صكوك المضاربة تحتاج إلى مستثمرين يتمتعون بمالءة مالية ومسموعات طيبة ،كما نالحظ
أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  4.12وحصلت على ثالث أعلى وزن نسبي وهو .%12.31
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أدنى ثالث فقرات :
 -1يتضح من الجدول السابق في الفقرة رقم ( )3أن  %40.9من أفراد هذه الدراسة يوافقون
على أنه ل يوجد قدرة فنية لدي البنوك اإلسالمية للتعامل مع صكوك المضاربة ،في حين
أن  %21.7من أفراد الدراسة ل يوافقون على الرأي السابق ،وأن  %33.1من أفراد الدراسة
أحيانا ما يرون عدم وجود قدرة فنية لدي البنوك اإلسالمية للتعامل مع صكوك المضاربة،
كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  3.11وحصلت على أدنى وزن نسبي
.%23.04
 -2يتضح من الفقرة رقم ( )4أن  %73.1من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك
المضاربة تتميز بأحكام شرعية تساعد في تمويل مختلف القطاعات القتصادية ،بينما
 %2.2من أفراد هذه الدراسة ل يوافقون على أن صكوك المضاربة تتميز بأحكام شرعية
تساعد في تمويل مختلف القطاعات القتصادية ،وأن  %23.9من أفراد هذه الدراسة أحيانا
ما يوافقون على أن صكوك المضاربة تتميز بأحكام شرعية تساعد في تمويل مختلف
القطاعات القتصادية ،في حين نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة هو  3.14وحصلت
هذه الفقرة على ثاني أدنى وزن نسبي .% 72.17
 -3يتضح من الفقرة رقم ( )1أن  %73.9من أفراد هذه الدراسة يوافقون على أن صكوك
المضاربة تعتبر أداة مالية فعالة لتطوير السوق المالي والمصرفي في فلسطين ،بينما %3.1
من أفراد هذه الدراسة ل يوافقون الرأي السابق ،وأن  %23.9من أفراد هذه الدراسة أحيان ا ما
يرون أن صكوك المضاربة تعتبر أداة مالية فعالة لتطوير السوق المالي والمصرفي في
فلسطين ،كما نالحظ أن الوسط الحسابي هو  3.17وحصلت هذه الفقرة على ثالث أدنى
وزن نسبي وهو .%77.30
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رابعا :فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :
ما مدى وعي الجمهور بصكوك المضاربة .
جدول رقم ()22
يوضح الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري و الوزن النسبي لمجالت الدراسة
المجال

N

Mean

Std. Deviation

الوزن النسبي

وعي الجمهور بصكوك المضاربة

230

3.48

.517

69.6

صكوك المضاربة وعالقتها بالبنوك اإلسالمية

230

4.00

.458

80

دور صكوك المضاربة في دعم وتمويل
المشاريع

230

3.91

.462

78.4

دور صكوك المضاربة في تفعيل قدرة البنوك
اإلسالمية في دعم المشاريع االقتصادية

230

3.80

.517

76

يوضح الجدول السابق الوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل بند من بنود المجال
الخاص دور صكوك المضاربة في تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع القتصادية حيث
نالحظ أن البند األول الخاص بوعي الجمهور بصكوك المضاربة حصل على وزن نسبي،%29.2
وأن صكوك المضاربة وعالقتها بالبنوك اإلسالمية حصلت على  ،%10في حين أن المجال الخاص
بدور صكوك المضاربة في دعم وتمويل المشاريع القتصادية حصل على  ،%71.4وأن البند
الكلي والذي يمثل دور صكوك المضاربة في تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع
القتصادية حصل على وزن نسبي  ،%72وبالتالي نالحظ من الجدول السابق أن هناك ضعف في
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وعي الجمهور حول صكوك المضاربة حيث حصل على  %29.2وهي أقل نسبة في الجدول
السابق ،األمر الذي يتطلب نشر ثقافة الصكوك من خالل الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
الفرضية الثانية:
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05بين صكوك المضاربة و دور
البنوك اإلسالمية في فلسطين.
()32
ج
ا ةح معام و لعاط عان عك م رمةا ع عان
ةوتطان
عك م رمةا ع

رعن م

تالما ة

رعن م تالما

**0.375

1

Pearson
Correlation

.000

-

)Sig. (2-tailed

رعن م
تالما

لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون حيث تبين من خالل هذا
الختبار أنه يوجد عالقة طردية قوية بين صكوك المضاربة و دور البنوك اإلسالمية من عملية
التحويل،إذ كانت قيمة معامل الرتباط بيرسون تساوي R=0.375و قيمة  sig=0.00وهذا دال
إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وهذا يؤكد أن هناك عالقة طردية قوية ما بين طرح
صكوك المضاربة ودور البنوك اإلسالمية ،األمر الذي يؤدي إلى توسيع قاعدة الئتمان لدى البنوك
اإلسالمية ،مما ينعكس على زيادة مساهمتها في تحقيق التنمية القتصادية في فلسطين.
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الفرضية الثالثة:
تساهم صكوك المضاربة من خالل البنوك اإلسالمية في دعم وتمويل المشاريع االقتصادية.
ا ()32
ج
ا ةح معام و لعاط عان عك م رمةا ع ة رعن م تالما
ة ةوتطان
عك م رمةا ع
ة رعن م تالما

ع

ع رمشا اع

لم ا رمشا اع
والعا ا

**0.49

1

Pearson
Correlation

.000

-

)Sig. (2-tailed

ع لم ا
رمشا اع
والعا ا

ولدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون ،حيث تبين من خالل هذا الختبار
في الجدول السابق أنه يوجد عالقة طردية قوية وذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )α=0.01بين صكوك المضاربة في البنوك اإلسالمية وبين دعم المشاريع القتصادية  ،حيث
وجد أن معامل ارتبك بيرسون  R=0.49وقيمة  SIG=0.00وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية
( ،)α=0.01وهذا يدل على أن استخدام صكوك المضاربة من قبل البنوك اإلسالمية يؤدي إلى
ارتفاع وتيرة دعم وتمويل المشاريع القتصادية في فلسطين ،لذلك نحث البنوك اإلسالمية على
إصدار صكوك المضاربة للمساهمة في تمويل المشاريع اإلنتاجية طويلة األجل في القتصاد
الفلسطيني.
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الفرضية الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=0.05عان عك م رمةا ع
ل عا ا

رعن م تالما ة

اة

ع رمشا اع والعا ا لع ى رن ع رمؤتت رلم اوا .

ا ()32
ج
نلائت للوا رلعاان لا ي (  ) One Way Anovaرمل تط أ ء ن ع رمؤتت
Sig
اام رمعن ا

خلعا F

م عع
رمل تطاع

جاع
رل ا

مجم ع رم ععاع

.013

2.767

.403

6

2.421

عان رمجم عاع

.146

223

32.519

خ رمجم عاع

229

34.940

رمجم ع

مع

رلعاان

يوضح الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات دللة بين صكوك المضاربة ودورها في تفعيل قدرة

البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع االقتصادية تعزى لنوع المؤسسة التمويلية حيث وجد أن قيمة

الختبار  F=2.77وقيمة  sig=0.013وهذا دال إحصائي ا عند مستوى معنوية  ،5%بمعنى أن نوع
المؤسسة لها أثر على إصدار صكوك المضاربة ،ولمعرفة لصالح أي من المجموعات المؤسسات

كانت الفروق ،قام الباحث باستخدام اختبار  )shefee)،Bonferronerعند مستوى الدللة

اإلحصائية ( ،(0.05حيث تم حساب الفرق بين متوسط المجموعات (سلطة النقد ،البنوك اإلسالمية،

سوق فلسطين لألوراق المالية ،شركة الوساطة ،مؤسسات اإلقراض ،هيئة سوق رأس المال) في
الستجابة على بنود و فقرات الختبار وذلك كما في الجدول التالي:
جدول رقم ()62
يوضح الفرق بين متوسطات المجموعات الثالث في االستجابة على متغيرات االختبار باستخدام اختبار
( ) shefee،Bonferroner

رمل تط
رعنم تالم
ر وتطان
مؤتتاع ا ض
ائ ت ق أس رما

3.85
3.62
3.43

ش ك
ر تاط

ائ ت ق
أس رما

مؤتتاع
ا ض

3.97

3.43

3.62

3.85

0.117

*0.415

*0.223

ـــ

*0.341

0.192

-

ـــ

0.20

ـــ

* دال احصائيا عند مستوى معنوية 0.01
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رعنم تالم
ر وتطان

ـــ

وبإجراء مقارنة بين اختباري ( shefee،( Bonferronerوفروق متوسطات المجموعات الثالث
الموضحة في الجدول السابق ،تبين أنه يوجد فروق بين البنك اإلسالمي الفلسطيني وهيئة سوق رأس
المال وذلك لصالح البنك اإلسالمي بمعنى أن صكوك المضاربة في البنوك اإلسالمية لها دور أكثر
فاعلية في دعم المشاريع القتصادية في فلسطين وذلك مقارنةا بهيئة سوق رأس المال ،حيث كان
الفرق بين المؤسستين يساوي  0.411وكان هذا الفرق دال إحصائيا ،كذلك يوضح الجدول السابق
أنه يوجد فروق بين البنك اإلسالمي الفلسطيني ومؤسسات اإلقراض المتخصصة وذلك لصالح البنوك
اإلسالمية ،حيث كان الفرق بين المؤسستين يساوي 0.223وكان هذا الفرق دال إحصائي ا ،ويوضح
الجدول السابق أنه يوجد فروق بين مؤسسات اإلقراض وشركات الوساطة لصالح شركات الوساطة
حيث كان الفرق بين المؤسستين يساوي  0.341وكان هذا الفرق دال إحصائيا.
الفرضية الخامسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (  ) =.0.0بين دور صكوك المضاربة في
تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع االقتصادية تعزي لمتغير الجنس.
ج
ا ةح ر تط رلتاع

ونل ف رمعاا
ل عا ا

رع
ذك
أنثى

185
45

ا ()22

نلائت خلعا  Tروعاناع رمتلقو عان

رعن م تالما ة

ر تط رلتاع

عك م رمةا ع ة

ع رمشا اع رجنس

ونل ف رمعاا ي اام وخلعا ()t

3.8

.029

3.6

.044

3.5

اام sig
0.001

يوضح الجدول السابق أن متوسط دور صكوك المضاربة في تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية في دعم
المشاريع القتصادية للذكور يساوي  ،3.8وانحراف معياري  ،1.129في حين كان متوسط دور
صكوك المضاربة في تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع القتصادية لإلناث يساوي 3.6
وانحراف معياري يساوي .1.144حيث نالحظ أن هناك فروق بين المتوسطين.
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لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعينتين مستقلتين حيث تبين من خالل هذا الختبار أنه
توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى (  ) =1.15بين متوسطات دور صكوك المضاربة في
تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية في دعم المشاريع القتصادية تعزي لمتغير الجنس ،حيث كانت قيمة
 sig= 0.001وقيمة اختبار  t=-3.5وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية  %5بمعنى أن الذكور
يرون أن صكوك المضاربة لها دور في تفعيل قدرة البنوك اإلسالمية في دعم وتمويل المشاريع
القتصادية في فلسطين أكثر من اإلناث.
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المبحث الثاني
النتائج والتوصيات
أوالً  :النتائج
لقد توصلت الدراسة بعد إتمام الجوانب النظرية والعملية إلى عدة نتائج وأهمها-:
 -1تعتبر صناعة الصكوك حديثة العهد بشكل عام ،وصكوك المضاربة بشكل خاص ،حيث نجد غياب
اإلطار القانوني المنظم لعملية الصكوك ،باإلضافة لقلة المؤسسات المالية المساندة لهذه الصناعة في
األسواق المالية الفلسطينية.
 -2صالحية استخدام صكوك المضاربة من قبل البنوك اإلسالمية تساهم في زيادة دورها في تحقيق التنمية
القتصادية.
 -3تستطيع صكوك المضاربة في حال تطبيقها داخل البنوك اإلسالمية تطوير دور هذه البنوك في
الستثمار المباشر في المشاريع القتصادية المختلفة وهو دور جديد في البنوك اإلسالمية في فلسطين.
 -4إن وجود صكوك المضاربة كأحد أدوات التمويل من خالل البنوك اإلسالمية سوف يعزز عالقة البنوك
اإلسالمية بالقطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات الحكم المحلي التي تحتاج غالب ا لتمويل مشاريعها
المختلفة.
 -1صالحية استخدام صكوك المضاربة في جذب مستثمرين جدد للتعامل مع البنوك اإلسالمية.
 -2تساهم صكوك المضاربة في رواج وتوزيع المال بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ،وبالتالي تساهم
في التقليل من الكتناز.
بناء على توقع
 -7تعتبر صكوك المضاربة أداة تمويلية مالئمة لتمويل المشاريع القتصادية في فلسطين ا
اإلقبال على هذه الصكوك وطبيعة المشاريع ومشاكلها في القتصاد الفلسطيني.

 -1ارتفاع المحفظة التمويلية للبنوك اإلسالمية ،األمر الذي يعزز موقعها داخل السوق المالي الفلسطيني.
 -9تساهم صكوك المضاربة في زيادة ربحية البنوك اإلسالمية باإلضافة إلى تحقيق مقاصد الشريعة
اإلسالمية.
-10

زيادة الربحية ستؤدي إلى تقوية المركز المالي للبنك اإلسالمي نتيجة الزيادة المتوقعة في أسعار

أسهم البنك اإلسالمي داخل السوق المالي.
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ثانياً :التوصيات

 -1ضرورة العمل على نشر ثقافة صكوك المضاربة ،وذلك من خالل عقد المؤتمرات
والندوات وورش العمل ....الخ.
 -2العمل على إعداد الدراسات واألبحاث العلمية الخاصة بأنواع الصكوك عامة وصكوك
المضاربة خاصة ،من قبل المؤسسات المعنية بذلك.
 -3إصدار دوريات علمية متخصصة في صكوك المضاربة.
 -4ضرورة العمل على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الالزمة للعمل في هذه الصناعة.
 -1قيام السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير البيئة القانونية
والتنظيمية الالزمة لهذه الصناعة.
 -2ضرورة العمل على إصدار صكوك المضاربة طويلة األمد لغرض دعم وتمويل المشاريع
القتصادية في فلسطين.
 -7حث البنوك اإلسالمية على إصدار صكوك المضاربة والترويج لها بهدف المساهمة في
تحقيق التنمية القتصادية في فلسطين.
 -1دعوة سلطة النقد لبذل الجهود المالئمة في تطوير واقع صكوك المضاربة ودورها في
القتصاد الفلسطيني.
 -9إنشاء مراكز ابحاث متخصصة في القتصاد اإلسالمي وفروعه المختلفة ومن ضمنها
صكوك المضاربة.
 -10قيام الجامعات والكليات بتشجيع الطالب والباحثين بإعداد الرسائل العلمية واألبحاث
األكاديمية حول صكوك المضاربة وأهميتها ودورها.
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المراجـــع
القرآن الكريم

أوالً :الكتب باللغة العربية

 .1إسماعيل إبراهيم البدوي ،عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي،
مجلس النشر العلمي ،الكويت.2002 ،

 .2إيمان العقيل ،محاسبة التمويل بالمضاربة ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية اإلسالمية ،الجزائر ،بدون تاريخ نشر.

 .3أبو المجد حرك ،البنوك اإلسالمية ما لها وما عليها ،دار الصحوة ،ط ،1القاهرة.

 .4أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري ،تفسير الطبري ،جامع البيان في تأويل آي

القرآن ،تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،القاهرة.2001 ،

 .1أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ،ضعيف سنن ابن ماجة ،كتاب
التجارات باب الشركة والمضاربة ،رقم ( ،)2331-414المكتبة العلمية ،بيروت.

 .2أحمد المصري ،إدارة البنوك التجارية واإلسالمية ،مؤسسة شباب الجامعة،
اإلسكندرية.2002 ،

 .7أحمد النجار ،منهج الصحوة اإلسالمية :بنوك بال فوائد ،التحاد الدولي للبنوك
اإلسالمية.1919 ،

 .1أحمد عثمان ،منهج اإلسالم في المعامالت المالية ،دار الطباعة المحمدية ،القاهرة،
.1971

 .9أسامة الدباغ وأثيل الجرمود ،المقدمة في االقتصاد الكلي ،دار المناهج للنشر
والتوزيع ،عمان.2003 ،

 .10أشرف دوابه ،دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل اآلجل ،دار السالم،
ط ،1القاهرة2002 ،م.

 .11أمير عبد اللطيف مشهور ،االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ،ط ،1مكتبة مدبولي،
القاهرة.1991 ،

 .12أويس عطوة ،أسس تقييم المشروعات ودراسات الجدوى االستثمار ،المكتبة
األكاديمية ،القاهرة.1992 ،
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 .13جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2بيروت ،إحياء التراث
العربي ،ط 700 – 230 ،3هـ.

 .14حامد حسين حسان ،صكوك االستثمار ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية ،المنامة.2003 ،

 .11حسام الدين بن موسى بن محمد بن عفانة ،بيع المرابحة لآلمر بالشراء ،دراسة
تطبيقية في ضوء تجربة بيت المال الفلسطيني العربي ،ط.1992 ،1

 .12حسن سري ،االقتصاد اإلسالمي ،مبادئ وخصائص وأهداف ،مركز اإلسكندرية
للكتاب.1999 ،

 .17خالد بن عبداهلل بن براك الحافي ،اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه
اإلسالمي ،ط ،2بدون ناشر.2001 ،

 .11رمزي زكي ،االقتصاد السياسي للبطالة ،سلسلة عالم المعرفة.1917 ،

 .19رمضان فضل الهندي ،دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثمارية ،مكتبة آفاق،
.2002
السلَم والمضاربة ،ط ،1دار الفكر ،عمان.
 .20زكريا محمد الفالح القضاةَ ،
 .21زياد جالل الدماغ ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع .عمان2012 ،م.

 .22سامي حسن حمود ،األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة ،ط ،1البنك
اإلسالمي للتنمية ،الرياض.1992 ،

 .23سليمان ناصر ،تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع د ارسة
تطبيقية حول مجموعة من البنوك اإلسالمية ،ط ،1نشر جمعية الق اررة ،غرداية،

الجزائر2002 ،

 .24سمير عبد الحميد رضوان ،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ،الطبعة
األولى ،دار النشر للجامعات ،القاهرة.2001 ،

 .21سمير محمد عبد العزيز ،التمويل العام ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،ط،2
اإلسكندرية.1991 ،
 .22سيد الهواري ،أساسيات اإلدارة المالية ،مكتبة عين شمس ،القاهرة.1992 ،

 .27شقير نوري موسى وأسامة سالم ،دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات
االستثمارية ،دار المسيرة للطباعة والنشر ،عمان.2011 ،
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 .21صالح عبد القادر ،نظريات التمويل اإلسالمي ،دار الفرقان ،عمان.1997 ،

 .29عائشة الشرقاوي ،المالقي ،البنوك اإلسالمية بين التجربة والفقه والقانون ،المركز
الثقافي العربي ،الدار البيضاء.2000 ،

 .30عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،المعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة.2004 ،

 .31عبد الرازق رحيم الهيتي ،المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار
أسامة للنشر ،عمان.1991 ،

 .32عبد السميع المصري ،المصرف اإلسالمي علمياً وعملياً ،ط ،1مكتبة وهبة ،القاهرة،
.1911

 .33عبد المطلب عبد الحميد ،دارسات الجدوى االقتصادية التخاذ الق اررات االستثمارية،
الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2000 ،

 .34عز الدين محمد خوجة ،أدوات االستثمار اإلسالمي ،منشورات مجموعة دلة البركة،
ط ،2جدة.1991 ،

 .31علي قنديل شحادة ،البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي،
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة.1991 ،

 .32علي محي الدين القرة داغي ،بحوث في فقه البنوك اإلسالمية :دراسة فقهية
واقتصادية ،دار البشائر اإلسالمية ،ط ،1بيروت.2002 ،

 .37عمار عبد الحفيظ الزيادات ،شركة األعمال وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار
النفائس ،عمان2001 ،م.

 .31عمر مصطفى إسماعيل ،سندات المقارضة وأحكامها في الفقه اإلسالمي :دراسة
مقارنة تطبيقية ،ط ،1دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان.2002 ،

 .39غازي عناية ،األصول العامة لالقتصاد اإلسالمي ،دار الجيل ،بيروت.1991 ،

 .40فادي محمد الرفاعي ،المصارف اإلسالمية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
.2004
 .41فليح حسن خلف ،البنوك اإلسالمية ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،عمان.2002 ،
 .42ماجد حسني صبيح  ،االقتصاد الفلسطيني،

منشورات جامعة القدس المفتوحة،

.2010
 .43ماجد صبيح ،القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل والمستعمرات ،رام اهلل.2011 ،
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 .44محمد الخطيب ،النظام االقتصادي في اإلسالم ،دار الخطيب ،عمان.2002 ،
 .41محمد إبراهيم أبو شادي ،البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،ط ،2دار النهضة
العربية ،القاهرة.2000 ،

 .42محمد أبو جالل ،البنوك اإلسالمية مفهومها تطورها نشاطها ،مع دراسة تطبيقية
على مصرف إسالمي ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر.1990 ،

 .47محمد صالح الحناوي وجالل إبراهيم العبد ،بورصة األوراق المالية بين النظرية
والتطبيق ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2003 ،

 .41محمود حسن صوان ،أساسيات المصرف اإلسالمي ،دراسة مصرفية تحليلية ،ط،1
دار وائل ،عمان.2001 ،

 .49محمود عبد الكريم أرشيد ،الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية ،ط،2
دار النفائس للنشر والتوزيع2007 ،بيروت.

 .10مصطفى الخن وآخرون ،الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،ط ،1دار القلم،
دمشق1422 ،هـ 2007 -م.

 .11معين محمد رجب ،مبادئ االقتصاد الكلي ،جمعية القتصاديين الفلسطينيين بقطاع
غزة.2009 ،

 .12موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد ابن قدامة ،المغني ،تحقيق :محمد
شرف الدين خطاب والسيد محمد السيد ،ج ،1كتاب الشركة ،دار الحديث ،القاهرة،

.2004

 .13نور الدين عبد الكريم الكواملة ،المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه
اإلسالمي ،ط ،1دار النفائس ،عمان.2001 ،

 .14يوسف إبراهيم يوسف ،النظام االقتصادي اإلسالمي ،مكتبة الرسالة الدولية للطباعة
والكمبيوتر ،قطر.2000 ،

 .11يوسف حسين عاشور ،مقدمة في إدارة المصارف اإلسالمية ،مطبعة الرنتيسي
للطباعة والنشر ،غزة فلسطين.2002 ،

 .12يوسف كمال محمد ،فقه االقتصاد النقدي ،دار الصابوني ،بدون ذكر بلد النشر،
.1993
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رابعاً :رسائل الماجستير والدكتوراه
 .1إبراهيم عبد الحليم عبادة ،مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
اليرموك ،عمان.2001 ،

 .2أحمد إسحق األمين حامد ،الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها ،رسالة
ماجستير ،جامعة اليرموك ،عمان.2002 ،

 .3بدر شحدة حمدان ،تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.2012 ،

 .4حمودي على ،اإلنفاق االستهالكي لألسر الجزائرية ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجزائر.2001 ،

 .1رائد حلس ،فجوة الموارد المحلية وطرق تمويلها في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة
ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.2013 ،

 .2زياد الدماغ ،إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في
المصارف اإلسالمية الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية
غزة.2002 ،

 .7سعود بن ملوح العنزي ،الصكوك اإلسالمية ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة ،أطروحة
دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،عمان.2010 ،

 .1صبحيه دخل اهلل ،التباين المكاني لتوزيع ظاهرة الفقر في مدينة نابلس وسبل مكافحتها،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.2012 ،

 .9عبد اهلل علي محمد ،محددات إصدار صكوك االستثمار اإلسالمية من قبل منظمات
األعمال :دراسة حالة التجربة السودانية  ،6011 -1991أطروحة دكتوراه ،جامعة

السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم.2012 ،

 .10فؤاد محمد أحمد محيسن ،نحو نموذج تطبيقي إسالمي لتوريق الموجودات ،رسالة
دكتوراه ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان.2002 ،
 .11ميلود بن مسعودة ،معايير التمويل والستثمار في البنوك اإلسالمية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر.2009،

 .12نعيم سلمان بارود ،متطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من المؤشرات اإلحصائية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2001 ،
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خامساً  :التقارير الرسمية وغير الرسمية

 .1المعايير الشرعية ،هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

 .2األونكتاد ،تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني :التطورات التي
شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة ،جينيف.2010 ،

 .3األونكتاد ،تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني :التطورات التي
شهدها اقتصاد األرض المحتلة ،جنيف.2012 ،

 .4البنك اإلسالمي للتنمية ،التقرير السنوي للبنك للعام  ،6006- 6001جدة.

 .1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات
 2010نتائج أساسية ،رام اهلل.2012 ،

 .2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الثابتة والجارية ،رام اهلل،
.2011

 .7الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة
( ،)2007،2008رام اهلل.2010 ،

 .1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة (2000-
 ،)1994رام اهلل.2003 ،

 .1 .9الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية لالسعار الجارية والثابتة (-1994
 ،)6016رام اهلل.2014 ،

.10

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ( ،)11رام اهلل،

.2010

.11

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  ،2013رام اهلل،

.2013

.16

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب محافظات جنوب الضفة الغربية اإلحصائي

.13

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد ،تفاوت نمو

السنوي  ،2011رام اهلل.2012 ،

المؤشرات القتصادية والجتماعية بين المحافظات الفلسطينية  ،2007-1997رام اهلل.2009 ،

.14

المجلس القتصادي الفلسطيني للتنمية اإلعمار -بكدار ،تقرير مفصل عن الفقر في األراضي

.11

سامي حمود ،مستقبل النجاح إلقامة سوق رأس المال اإلسالمي ،منشور في كتاب أسواق

الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للفقر.

المال الخليجية ،بنك الخليج الدولي ،البحرين.1991 ،
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.12

سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي  ،2012دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،رام اهلل،

.17

قانون سوق رأس المال المصري رقم ( )95لسنة 1992م.

.2013

.11

معهد أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني -ماس وآخرون ،المراقب االقتصادي

.19

معهد أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني -ماس ،طاولة مستديرة ( ،)9عشرون عاماً

.20

هيئة األوراق المالية الماليزية ،قرار المجلس االستشاري الشرعي لهيئة األوراق المالية

واالجتماعي ،عدد ،11رام اهلل.2004 ،

على اتفاقية أوسلو :تقييم األبعاد االقتصادية ،رام اهلل.2013 ،

الماليزية ،كواللمبور ،المكتبة الوطنية الماليزية ،ط2002 ،2م.

سادساً :أبحاث ومؤتمرات
 -1أحمد صالح المرزوقي ،تجربة الصكوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الصكوك الوطنية
أنموذجاً ،بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي خالل
الفترة من  13-12نوفمبر  ،2013جامعة اليرموك ،عمان.2013 ،

 -2احمد عبيد ،المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي ،المؤتمر الثالث لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،الرياض.2001 ،

 -3أحمد محي الدين ،أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسالمي ،سلسلة صالح
كامل للرسائل الجامعية في القتصاد اإلسالمي.1991 ،

 -4أشرف محمد دوابة ،شهادات اإليداع القابلة للتداول رؤية إسالمية ،المؤتمر العلمي السنوي الرابع
عشر 12-11 ،مايو  ،2001كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،دبي.

 -1باسل يوسف الشاعر ،التشريعات الناظمة للصكوك اإلسالمية في القانون األردني ،مجلة الدراسات
المالية والمصرفية ،المجلد ( ،)21العدد األول.2013 ،

 -2بشير فضل اهلل ،تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في دعم التنمية في الدول اإلسالمية ،والتحديات
المستقبلية التي تجابه الصناعة المصرفية ،مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة.2002 ،

 -7جميل الجالودي ،البطالة في األردن ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسة العلوم اإلنسانية
والجتماعية ،المجلد  ،7العدد.1991 ،4

 -1حسن عبد اهلل األمين ،سندات المقارضة وسندات االستثمار ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،
منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج ،3الدورة الرابعة.1911 ،
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 -9زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم الشركات المساهمة ،بحث مقدم إلى مؤتمر عالمي
من الجتهاد واإلفتاء في القرن الحادي والعشرين ،تحديات وآفاق ،كواللمبور.2001 ،

-10

زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بحث مقدم

إلى المؤتمر العالمي عن إدارة الموارد في الدول والمجتمعات اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية

العالمية بماليزيا ،كواللمبور2009،م.

-11

زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم الموازنة العامة من منظور تمويل إسالمي،

المؤتمر الدولي عن المصرفية والمالية اإلسالمية :الممارسات والتقاضي عبر الحدود ،الجامعة

اإلسالمية العالمية ،ماليزيا 12-11 ،يونيو .2010

-12

زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم قطاع الوقف اإلسالمي ،المؤتمر العالمي:

قوانين األوقاف وادارتها ،واقع وتطلعات ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا22-20 ،
أكتوبر.2009

-13

سامي حسن حمود ،األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة ،المعهد اإلسالمي

للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية،مكتبة الملك فهد الوطنية ،جدة.1991 ،

-14

سليمان ناصر وربيعة بن زيد ،الصكوك اإلسالمية الواقع والتحديات ،مجلة الدراسات المالية

والمصرفية ،المجلد ( ،)21العدد األول.2013 ،

-11

صحراوي مقالتي ،االجتهاد المصرفي رؤية تكاملية ،مجلة اإلحياء ،كلية العلوم الجتماعية

والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،العدد .2001 ،09

-12

صفية أحمد أبو بكر ،الصكوك اإلسالمية ،بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين

الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي 31 ،مايو –  3يونيو .2009

-17

عبد الباري مشعل ،الصكوك اإلسالمية رؤية مقاصدية ،بحث مقدم إلى ندوة الصكوك

اإلسالمية عرض وتقويم ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة 21-24 ،مايو .2010

-11

عبد الستار أبو غده ،بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية ،مجموعة دلة

البركة ،جدة ،الجزء الثاني2002 ،م ،ص.112

-19

عبد السالم العبادي ،سندات المقارضة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،العدد الرابع،

الجزء الرابع.1917 ،

-20

عبد السالم داوود العبادي ،سندات المقارضة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر

اإلسالمي ،ج ،3د.1911 ،4
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-21

عبد الملك منصور المصعبي ،العمل بالصكوك اإلسالمية االستثمارية على المستوى الرسمي

والحاجة إلى تشريعات جديدة ،بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول،

دبي31 ،مايو –  03يونيو .2009
-22

عجيل جاسم النشمي ،التوريق والتصكيك وتطبيقاتها ،الدورة ال 19لمجمع الفقه اإلسالمي،

-23

عالء الدين زعتري ،الصكوك تعريفها أنواعها أهميتها دورها في التنمية حجم إصداراتها

الشارقة‘ .2009

تحديات اإلصدار ،بحث مقدم لورشة العمل التي أقامتها شركة  ،BDOالصكوك اإلسالمية،
تحديات تنمية ممارسات دولية ،عمان 19-11 ،يوليو .2010

-24

عالء الدين زعتري ،الصكوك تعريفها أنواعها ،ندوة علمية  ،الصكوك اإلسالمية تحديات

تنمية ممارسات دولية ،عمان19-11 ،يوليو .2010

-21

علي محي الدين القرة داغي ،البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة الخاصة ،بحث مقدم

ألعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي ،الكويت.1993 ،

-22

علي محي الدين القرة داغي ،صكوك اإلجارة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر

اإلسالمي ،ج ،2د.11

-27

فتح الرحمن على محمد صالح ،إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية باإلشارة للحالة السودانية،

بحث مقدم إلى مؤتمر التحوط وادارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية ،ملتقى الخرطوم

للمنتجات المالية اإلسالمية ،الخرطوم 2-1 ،إبريل .2012

-21

فخري حسين عزي ،صيغ تمويل التنمية في اإلسالم ،البنك اإلسالمي للتنمية ،المعهد

اإلسالمي للبحوث والتدريب ،وقائع ندوة رقم  ،29الخرطوم 20-11 ،يناير .1993

-29

فريد جواد الدليمي وآخرون ،مؤشرات في التعبئة ومعطيات الدفاع واألمن الوطني ،مجلة النفط

والتنمية ،العدد ،5بغداد.1984 ،

-30

محمد إبراهيم نقاشي ،عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية،

المؤتمر العالمي عن مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة ،الجامعة

اإلسالمية العالمية ،ماليزيا.2002 ،

-31

محمد عبد الحليم عمر ،التوريق وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ،مجلة مجمع الفقه

اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج ،1الدورة .2009 ،19

-32

محمد عبد الغفار الشريف ،أحكام السوق المالية ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية،

المجلد  ،1العدد  ،11جامعة الكويت ،الكويت.
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-33

محمد عبد الغفار الشريف ،التمويل المصرفي المجمع ،مجلة الحقوق ،المجلد  ،19العدد

-34

منذر القحف ،مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي ،تحليل فقهي واقتصادي ،بحث رقم

 ،03جامعة الكويت ،الكويت.1991 ،

 .13البنك اإلسالمي للتنمية المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،ط.2004 ،3

 -31منى خالد فرحات ،توريق الد َّْين التقليدي واإلسالمي :دراسة مقارنة ،مجلة جامعة دمشق
للعلوم القتصادية والقانونية ،المجلد  ،29العدد األول ،دمشق.2013 ،
-32

نوال بن عمارة ،الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالمية :تجربة

السوق المالية اإلسالمية الدولية – البحرين ،مجلة الباحث ،العدد ،9جامعة ورقلة ،الجزائر،
.2011

-37

هند مهداوي وفاطمة صباح ،االقتصاد اإلسالمي  :الواقع ورهانات المستقبل ،بحث مقدم

إلى الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،المركز الجامعي

غرداية ،الجزائر 24-23 ،فبراير .2011

سابعاً :المواقع االلكترونية
 -1الموقع اإللكتروني للموسوعة العربية ،المجلد الثامن

http://www.arab

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=124
16&m=1
 -2موقع دلة البركة اإللكترونيhttp://www.albaraka.bh/:
-3
-4

موقع شبكة األسواق على الرابط التاليhttp://www.alaswaq.net/:
موقع بورصة فلسطينhttp://www.p-s-e.com/ :
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أوالً :االستبانة:

بسم هللا الرمحن الرحمي
جامعة األزهر  -غزة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

قسم االقتصاد
األخــ/ت الفاضلـــ/ة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الموضوع /استبانة
يسعى الباحث ومن خالل هذه الستبانة لدراسة "صكوك المضاربة ودورها في تفعيل قدرة البنوك
اإلسالمية على دعم المشاريع االقتصادية الفلسطينية" كبحث أكاديمي تكميلي للحصول على درجة
الماجستير في القتصاد من كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة األزهر بغزة.
وايمان ا منا بأنكم خير مصدر للحصول على المعلومات المطلوبة كونكم َذ ُوو خبرة واختصاص ،وأن
حرصكم على إعطاء المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي بدون شك لتقييم أفضل لموضوع

الدراسة ،مما سيعود بالنفع والخير على مؤسساتنا القتصادية االوطنية.
إن كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها منكم ستكون في غاية السرية وستستخدم فقط
غرض البحث العلمي.
أل ا
شاكرين حسن تعاونكم معنا
الباحث /زكريا محمد صيــام
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رقت

 :رخعائص رشخعا

 .1النوع :ذكر

أنثى

 .2المؤهل العلمي :دكتوراه
 .3المسمى الوظيفي:

ماجستير
مساهم

بكالوريوس
مستثمر

خبير /محلل مالي

مدير تنفيذي
 .4مجال الدراسة:

غير ذلك

اقتصاد
علوم مالية ومصرفية

دبلوم

محاسبة
شريعة وقانون

 .1سنوات الخدمة:
 .2المؤسسة:

سلطة النقد الفلسطينية
البنك اإلسالمي الفلسطيني
البنك اإلسالمي العربي
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
سوق فلسطين لألوراق المالية
شركات الوساطة
مؤسسات اإلقراض المتخصص
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فما دون

إدارة أعمال
غير ذلك

القسم الثاني :بيئـــــة العمـــــل

 تتكون الستبانة من ثالثة محاور ،وكل محور يشمل على ( )10فقرات ،وأمام كل فقرة
خمسة احتمالت لإلجابة.

 يرجى قراءة كل فقرة بعناية ،واإلجابة عنها بدقة وموضوعية في ضوء الواقع الفعلي بوضع
اإلشارة ( )أو نسبة مؤية مقابل كل بند على المقياس الموضح في الستبانة.
الرقم

الفقرات

100-50

25 - 20

75 – 70

65-60

أقل من 60

موافق بشدة

موافق

أحيانا

غير موافق

غير موافق بشدة

المحور األول – وعي الجمهور بصكوك المضاربة.

.1

تعد صكوك المضاربة مصطلح ا معروف ا لدى الجمهور.

.8

يوجــد إلمــام كــاف لــدى الجمهــور بصــيغ التمويــل اإلســالمي بمــا

.0

تع ـ ــد ص ـ ــكوك المض ـ ــاربة الب ـ ــديل الش ـ ــرعي المناس ـ ــب للتوري ـ ــق

فيها صكوك المضاربة.

التقليدي أو التسنيد أو السنددة.
.4
.5

تلقى صكوك المضاربة قبولا لدى المستثمرين.

تتوافق صكوك المضاربة مع المعتقدات الدينية للجمهور.

.6

تعمل صكوك المضاربة على الستثمار والتقليل من الكتناز.

.7

تعمـ ـ ــل صـ ـ ــكوك المضـ ـ ــاربة علـ ـ ــى جـ ـ ــذب فئـ ـ ــات جديـ ـ ــدة مـ ـ ــن

.2

يوجد بيئة قانونية وشرعية مناسبة إلصدار صكوك مضاربة.

.5

يقب ــل المس ــتثمرين الح ــاليين المش ــاركة ف ــي الـ ـربح والخس ــارة م ــن

المستثمرين.

خالل اقتناء صكوك المضاربة.

.10

يمكن إدخال صكوك المضاربة إلى السوق المصرفي

الفلسطيني.

المحور الثاني -يوجد عالقة تكاملية بين صكوك المضاربة والبنوك اإلسالمية:

.1

حث البنوك اإلسالمية على إصدار صكوك المضاربة.

.8

تخــوف البنــوك اإلســالمية مــن إصــدار صــكوك المضــاربة
نابع عن عدم وجود خبرة كافية للعمل في هذه الصناعة.

.0

ل يوج ــد ق ــدرة فني ــة ل ــدى البن ــوك اإلس ــالمية للتعام ــل م ــع
صكوك المضاربة.

.4

تساهم صكوك المضاربة في زيادة الحصة السوقية للبنوك
اإلسالمية.

.5

تساهم صكوك المضاربة في زيـادة السـيولة النقديـة للبنـوك

اإلسالمية.

136

.6

تساهم صكوك المضاربة فـي توسـيع الئتمـان لـدى البنـوك
اإلسالمية.

.7

تســاهم صــكوك المضــاربة فــي زيــادة الربحيــة لــدى البنــوك

.2

تعتبــر صــكوك المضــاربة وســيلة اســتثمارية مالئمــة لزيــادة

اإلسالمية من خالل زيادة استثماراتها.

األوعية اإلدخارية لدى البنوك اإلسالمية.
.5

تعم ــل ص ــكوك المضـــاربة عل ــى ترس ــيخ العالق ــة م ــا ب ــين
البنوك اإلسالمية وحملة الصكوك (المستثمرين).

.10

تعمل صكوك المضاربة من خالل البنوك اإلسالمية علـى
تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.

المحور الثالث -دور صكوك المضاربة في تمويل المشاريع االقتصادية في فلسطين.
.1

تعتبـ ــر صـ ــكوك المضـ ــاربة أداة تمويليـ ــة معاص ـ ـرة مالئمـ ــة
لتمويل مختلف المشاريع القتصادية في فلسطين.

.8

تسـ ـ ــاعد صـ ـ ــكوك المضـ ـ ــاربة علـ ـ ــى تفعيـ ـ ــل قـ ـ ــدرة البنـ ـ ــوك
اإلسالمية على الستثمار طويل األجل.

.0

تس ـ ــمح ظ ـ ــروف القتص ـ ــاد الفلس ـ ــطيني بإص ـ ــدار ص ـ ــكوك
المضاربة.

.4

تتميـز صــكوك المضــاربة بأحكــام شـرعية تســاعد فــي تمويــل

.5

تعتبــر صــكوك المضــاربة أداة ماليــة فعالــة لتطــوير الســوق

مختلف القطاعات القتصادية.

المالي والمصرفي في فلسطين.
.6

تسـ ــاهم صـ ــكوك المضـ ــاربة فـ ــي تحقيـ ــق مقاصـ ــد الش ـ ـريعة
اإلســالمية فيمــا يتعلــق بتنميــة ورواج المــال بــين أكبــر عــدد
ممكن من شريحة المستثمرين.

.7

تحتــاج صــكوك المضــاربة إلــى مســتثمرين يتمتعــون بمــالءة
مالية ومسموعات طيبة.

.2

تســاعد صــكوك المضــاربة علــى توزيــع مخــاطر الســتثمار

.5

تحتاج صكوك المضاربة إلى بيئة تشريعية تتفق مـع أحكـام

بين أكبر عدد ممكن من شريحة المستثمرين.
الشريعة اإلسالمية في فلسطين.

10

تحتــاج صــكوك المضــاربة إلــى بيئــة تنظيميــة تســاعد علــى
إصدار وتداولها في بورصة فلسطين.
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ثانياً :قائمة السادة المحكمين:
-1

األستاذ الدكتور /محمد إبراهيم مقداد الجامعة اإلسالمية بغزة

-6

الدكتور/سيف الدين عودة

رئيس قسم األبحاث والدراسات سلطة النقد الفلسطينية

-3

الدكتور /عماد الدين األعرج

سلطة النقد الفلسطينية

-4

الدكتور /ياسر الشرفا

الجامعة اإلسالمية بغزة

-5

الدكتور/مازن صالح العجلة

مدير مركز التخطيط الفلسطيني غزة

-2

الدكتور /نضال عبد الحميد السيد

خبير مالي دولي والرئيس التنفيذي لمجوعة معاهد"عناية" -األردن

-7

األستاذ /بيان محمد شكري قاسم

مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني

-1

األستاذ /سامي الصعيدي

مدير عام البنك اإلسالمي العربي

-9

األستاذ/ماهر كببجي

خبير مالي ومدير عام البنك اإلسالمي العربي سابقاً.

 -10األستاذ/عماد على السعدي

المدير اإلقليمي – البنك اإلسالمي الفلسطيني

 -11األستاذ /أيمن فتحي الخالدي

مدقق داخلي -البنك اإلسالمي العربي فرع غزة
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ثالثاً :مقترح حالة عملية:

صكوك المضاربة اإلسالمية
اإلصدار األول

قيمة اإلصدار -:

تاريخ اإلصدار -:
فترة اإلصدار

-:

توزيع األرباح -:

 40.000.000دوالر أمريكي

/01أكتوبر6014/م  /15 -يناير6015/م
 10سنوات.

كل ستة أشهر

نسبة األرباح المتوقعة -:

في حدود الـ %5ــ %10
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()1

بيان هـــام

يرجى من جميع المستثمرين قراءة هذه النشرة قراءة دقيقة وذلك ألهمية المعلومات الواردة
فيها .إن الهدف الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو عرض المعلومات األساسية عن
صكوك المضاربة اإلسالمية على نحو يساعد المستثمر على اتخاذ ق ارره الستثماري،
والكتتاب في هذه الصكوك ُيعد موافقة من المستثمر على ما ورد في هذه النشرة.
()6

تعريفات

:

األمـــين

يقص ــد ب ــه الم ارج ــع الع ــام وه ــو الجه ــة الت ــي تق ــوم بواج ــب
مراقبة أداء الصندوق المالي وذلك بنص المادة رقم ()....
من القانون.

التنضيض:
السوق :

وهو تحويل أصول الصندوق إلى نقود حقيقة أو حكم ا.
يقصد به سوق فلسطين لألوراق المالية (البورصة).

الشركة :

يقصد بها شركة فلسطين للخدمات المالية المحـدودة وهـي
التي تقوم بدور المضارب (المدير).

الصكوك :

يقصد بها صكوك المضـاربة اإلسـالمية ( )1وهـي الوثيقـة
ذات القيمــة الســمية المحــددة فــي هــذه النش ـرة والتــي تتــيح
لحاملهـ ــا المشـ ــاركة فـ ــي التمويـ ــل وفـ ــق صـ ــيغة المضـ ــاربة
الشرعية.

الصندوق :

يقصد به الوعاء الستثماري الـذي يحتـوي علـى األصـول
المكونة للصندوق.

القانون
المستثمر:

:

يقصد به قانون صكوك التمويل اإلسالمي 2014م.
هو المالك ألي عدد من صكوك المضاربة اإلسـالمية (رب
المال).
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الهيئة

:

البنك :
()3

هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
يقصد به البنك اإلسالمي الفلسطيني.

لن اهاع عام

 يجب األخذ في العتبار أن أسعار وعائدات الصكوك اإلسالمية قد تتعرض
لالنخفاض أو الرتفاع وفق ا للعوامل القتصادية التي تؤثر على أداء الصندوق.
 ل يحــق ألي شــخص إعطــاء أيــة معلومــات أو تقــديم أيــة إق ـ اررات بخــالف تلــك التــي
تتضمنها نشرة اإلصدار والمستندات المذكورة فيها وأي كتيبات أو نشرات تصدر من قبـل
المدير.
 ل تمثل نشـرة اإلصـدار هـذه عرضـ ا أو دعـوة ألي شـخص فـي أي بلـد يكـون فيهـا هـذا
العــرض أو هــذه الــدعوة غيــر قانونيــة ،أو يكــون فيهــا الشــخص الــذي يقــدم هــذا العــرض أو

هـذه الــدعوة غيــر مؤهـل للقيــام بــذلك ،وهـي ل تمثــل عرضـا مـن أي شــخص أو دعــوة ألي
شخص ل يجوز قانون ا قيامه بتقديم هذا العرض أو الدعوة إليه.

()4

آرا عم رعك م

تقوم هذه اآللية على ثالثة أطراف هم -:
أول -:المستثمرون (أرباب المال).
ثانيـ ا -:الشركة (المضارب).

ثالثا  -:البنك اإلسالمي الفلسطيني ،وهي الجهة المستفيدة من التمويل.

وتقوم العالقة بين المستثمرين والشركة على أساس عقد المضاربة الشرعي ،وبين البنـك
والمضارب على أساس أي مـن صـيغ التمويـل اإلسـالمي وبشـرط عـرض الصـيغ المختـارة
على الهيئة.
أ/

تــدعو الشــركة المســتثمرين لالكتتــاب فــي الصــندوق آلجــال معينــة وبقــيم محــددة للصــكوك
وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوك ا بقيمة استثماره.
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ب /يــتم الســتثمار فــي الصــندوق علــى أســاس المضــاربة ويخضــع لجميــع ضـوابطها الشــرعية
بحيث يكون التعامل مع البنك اإلسالمي الفلسطيني فقط.
ج /تنشئ الشركة الصندوق ويوضع تحت إدارتها بصفتها المضارب (المدير).
د/

ل يجــوز لــرب المــال ســحب أرســماله أو أي جــزء منــه قبــل تــاريخ الســتحقاق ولــه حــق
تداوله في السوق.

هـ/

تلتزم الشركة بأن تكون الغلبة لموجودات الصندوق لألعيان.

و/

يتحــدد الـربح علــى اســتثمارات الصــندوق بمجمــوع عوائــد عقــوده الســتثمارية ويــتم توزيــع
صــافي األربــاح بــين المضــارب ورب المــال والبنــك بنســبة  %20لــرب المــال  %30للبنــك
و %10للمضارب.

()5

ر ةاء عاورل ماع

أ /يلت ــزم البن ــك اإلس ــالمي الفلس ــطيني بالوف ــاء بالتزاماته ــا الناش ــئة ع ــن إص ــدار ه ــذه
الصكوك وضماناتها في تواريخ استحقاقها.
ب /يلتزم البنك في حالة اإلجارة بضمان استم اررية إجارتها لألصـول موضـوع اإلجـارة
طيلــة مــدة اإلصــدار حســب العقــود الموقعــة بينهــا وبــين المضــارب مــا لــم يط ـ أر عــذر
شرعي يمنع استمرار اإلجارة.
() 6

لج

ع

 41مليون دوالر أمريكي كحد أقصى مجزأة إلى  4.11.111صك.
( )7ةئاع رعك م
تصدر الصكوك بفئة ( 100دولر) كحد أدنى للصك أو بمضاعفاته.
( )8تع ع
تصدر الصكوك بسعر إصدار يبلغ  %100من القيمة السمية للصك.
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( )9ةل

وكللاب
تبدأ فترة الكتتاب في يوم السبت الموافق  /01أكتوبر2014/م .وتنتهي في يوم
السبت الموافق  /11يناير20011/م وقابلة للتمديد.

( )01ر عح رمل اع عوى رعك م
تعتمد األرباح على الناتج الفعلي لمحتويات الصندوق الذي تشير دراسة الجدوى فيه
إلى الربح المتوقع في حدود  %10 - %1في العام.
( )00ط اق ةع عاح
ُيدفع نصيب المستثمر من العائد كل ( )2أشهر ويحسب هذا العائد اعتبا ار من نهاية
الكتتاب بناء على التنضيض الحكمي لألصول التي تمثلها الصكوك.

( )01أج ع
عمر الصكوك  10سنوات تبدأ من تاريخ قفل الكتتاب ويسترد المستثمر قيمتها في
نهاية الفترة المحددة بعامين حسب الفقرة ( )12أدناه.
( )03رلخعاص
في حالة طلب الكتتاب بمبلغ اكبر من القيمة المحددة يجوز للشركة (بالتنسيق
مع الو ازرة) اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية -:
أ /رفع حجم اإلصدار عن طريق تخصيص صكوك إضافية في حدود الزيادة

وتوزيعها على المكتتبين بنسبة الزيادة ٍ
لكل.

ب /إبقاء اإلصدار على حاله وارجاع المبالغ اإلضافية مع تخصيص توزيع
الصكوك على المكتتبين بنسب طلبات الكتتاب ،على أن يتم استرداد المبالغ
اإلضافية لمقدمي الطلبات خالل فترة ل تتجاوز أسبوعين من تاريخ تخصيص
الصكوك.
ج /يتم إخطار المكتتبين بالخيار الذي تم األخذ به.
د /ف ي حالة الكتتاب بمبلغ أقل من مبلغ اإلصدارة تقوم مجموعة المغطين بتغطية
العجز.
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( )04ط اق
أ-
-،
( )05ل

ع

رل

يكون هنالك سجل للمكتتبين وفق المعلومات الواردة في استمارة االكتتاب
وتقوم الشركة بإصدار شهادات الصكوك بعد أسبوعين من تاريخ التخصيص.
يتم تسجيل شهادات الصكوك التي تم تخصيصها باسم مقدم الطلب أو الشخص
المحول له وذلك في سجل خاص يتم إعداده لهذا الغرض بوساطة الشركة.
رعك م ة

رت ق رثان ا

يتم إدراج الصكوك فيي السيوق بعيد تحوييل غاليب موجيودات الصيندوق إليى أصيول
عينية بغرض تداولها في السوق وفقا ً آللية العرض والطلب.
( )06تل

اام رعك م

عند انتهاء فترة الصيكوك ييتم اسيتردادها قيمتهيا باليدوالر حسيب التنضييض الحقيقيي
ألصولها عند تاريخ االستحقاق.
( )07إج ء ع لق ا رطوعاع
أ -تعييد الشييركة اسييتمارة تقييديم الطلبييات وبيييان اإلصييدار وتوفرهييا للجمهييور ويمكيين
الحصول عليها من الشركة.
ب -تقدم استمارة الطلبات بعد ملئها إلى الشركة.
ع -يتم تسليم الطلبات خيالل الفتيرة المحيددة لالكتتياب حسيب ميا هيو موضية فيي فقيرة
فترة االكتتاب من هذه النشرة.
 يمكن تسليم الطلبات بوساطة مقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد.ج -تقوم الشركة باستبعاد الطلبات التي ال تتماشى وشروط اإلصدار.
ح -في حالة التقدم بطلبات الصكوك نيابة عن القصر أو الشيركات يجيب توضيية ذليك
بالطلب وإبراز المستند المخول لذلك.
خ -ال يجوز تقديم طلبات مشتركة ألكثر من شخص.
( )08ط اق

ةع اام رعك م

أ -على المستثمر إرفاق قيمة الصكوك مع طلبات االكتتاب.
ب -يفضل دفع قيمة الصكوك عن طريق الشيكات المصرفية أو المعتميدة أو بالتخوييل
بخصم القيمة من الحسابات طرف البنوك.
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ج ـ بالنسببة للمكتتببين غيبر المقيمبين بالبداخل تقببل طلبباتهم بالجنيبه بعبد قيبامهم بتحويبل
العمالت األجنبية عبر البنوك التجارية العاملة بالبالد على أن يتحمل مقدم الطلب جميبع
رسوم الخدمات المصرفية الخاصة بالتحويل.
( )09لتوا رعك م
تقوم الشركة بإعداد شبهادات الصبكوك وتسبليمها ألصبحابها بالبريبد المسبجل أو باليبد
حسب رغبة المكتتب.
( )11نق موكا رعك م
هببذه الصببكوك قابلببة للتببداول والتحويببل كلي با ً أو جزئي با ً ويببتم بيببع الصببكوك وتحويلهببا
بوساطة استمارة التحويل المعدة لهذا الغرض.
ال يجبببوز تبببداول الصبببكوك خبببالل األسببببوعين األخيبببرين مبببن إنتهببباء أجبببل اإلصبببدار
(التصفية).
( )10ةع اام رعك م عن وتللقاق
يقببوم حملببة الصببكوك بإعببادة شببهادات الصببكوك باليببد أو عببن طريببق البريببد المسببجل
للشركة قبل ( 14يوماً) من تاريخ نهاية اإلصدار (التصفية) وذلك إلجبراء التسبويات
الالزمبة .وسببتقوم الشبركة بإصببدار ايصبباالً ببديل عببن أصببل الشبهادات المسببتلمة .هببذا
وسببيتم سببداد نتيجببة التصببفية بالجنيببه لحبباملي الصببكوك المسببجلين لببدى الشببركة عببن
طريق وسائل الدفع المعروفة.
( )11كا رعك م
ال تقوم الشركة بإخراج زكاة هذه الصكوك وعلى المستثمرين إخراج زكاة أموالهم
عن هذه الصكوك بأنفسهم.
( )13ةق ن أ لوف رعك م
فببي حالببة فقببد أو سببرقة أو تلببف شببهادات الصببكوك ،يتعببين علببى مالببك هببذه الصببكوك
إبببالغ الشببركة بببذلك علببى الفببور إضببافة إلجببراءات البببالغ لببدى السببلطات المختصببة.
وسيتم إلغاء الشهادات السابقة وإصدار شهادات جديدة بديلة مقاببل دفبع رسبوم إداريبة
بعد تقديم أدلة إثبات الفقدان أو السرقة أو التلف.
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( )14رمتلثم ن رمؤ و ن رالكللاب ة

رعك م

يجوز لجميع األفراد والشركات والمؤسسات المالية المقيمين وغير المقيمين االكتتبا،
في هذه الصكوك.
( )15رقان ن رمطعق
يخضع إصدار هذه الصكوك وكافة المستندات المتعلقة بهبا للقبوانين السبارية بحكومبة
فلسطين واللوائح التي يتم بموجبها إصدار هذه الصكوك.
( )16لأكا ش عا رعك م
فقد تم بيان شرعية هذا اإلصدار وعدم تعارضبه مبع أحكبام ومببادئ الشبريعة
اإلسببالمية فببي اجتمبباع الهيئببة بتبباريخ  /7شببعبان1428 /هببـ الموافببق  /21أغسببطس/
2117م .كما أن الصكوك تخضع لمراقبة وإشراف الهيئة المستمر.
( )17عن ن جه ولعا
يمكببن إرسببال أي استفسببارات خاصببة بهببذه النشببرة للشببركة بصببفتها مضبباربا ً لإلجابببة
عليها وترسل تلك االستفسارات على العنوان التالي -:

شركة فلسطين للخدمات المالية المحدودة
E. Mail : palestinan @ palestinan.net

غزة – فلسطين

عاهلل رل ةاق
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