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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على صكوك اإلجارة من حيث مفهومها وخصائصها وأنواعها ،ومن ثم التعرف
على أسباب العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،بهدف إبراز أهمية صكوك اإلجارة
(كأداة معاصرة) في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،إذ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي ،في استخالص النتائج والتوصيات ،حيث تم معالجة اإلطار النظري للدراسة من خالل الكتب
والمراجع العربية واألجنبية ،باإلضافة إلى االعتماد على األبحاث والدراسات السابقة والدوريات والمجالت
والتقارير الرسمية ،كما تم استخدام االستبانة في الحصول على البيانات األولية الالزمة للدارسة لتحليلها
والخروج بالتوصيات والنتائج.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ،تعتبر صناعة صكوك اإلجارة حديثة العهد ،إذ نجد غياب االطار
التشريعي للصكوك غيابا كامالا في فلسطين وبعض الدول العربية واإلسالمية ،باإلضافة إلى االفتقار
لمؤسسات البنية التحتية المساندة لها وقلة الموارد البشرية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة على الرغم من
قدرة صكوك االجارة على المساهمة في تداول المال بين اكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع ،األمر
الذي يعمل على تحقيق التنمية والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة في المجتمع ،إضافة إلى استقطاب
االستثمارات الخارجية مما يساهم في تطور االقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة ،إضافة إلى صالحية
استخدام صكوك اإلجارة كأداة تمويلية معاصرة في تعبئة الموارد المالية الالزمة لتمويل مؤسسات التعليم
العالي الفلسطيني وذلك لتنوع هياكلها ومالئمة هذه الهياكل لطبيعة عمل مؤسسات التعليم العالي ،كما
بينت الدراسة بأن مؤسسات التعليم العالي تواجه صعوبات وتحديات تعيق نموها وتطورها؛ تعزى إلى قلة
الموارد المالية وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة إلنهاء هذا العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي
مما يستلزم استخدام صكوك اإلجارة لتمويل هذا العجز المالي.
وقد أوصى الباحث بضرورة العمل على نشر ثقافة صكوك اإلجارة وذلك من خالل عقد المؤتمرات

والندوات وورش العمل وجميع الفعاليات التي تساهم في ذلك ،باإلضافة إلى ضرورة العمل على سن

التشريعات القانونية واللوائح الداخلية التي تعمل على تنظيم اصدار وتداول واطفاء صكوك االجارة بكافة
أنواعها ،باإلضافة إلى ضرورة العمل على إلغاء كافة القيود التي تعيق صناعة الصكوك اإلسالمية

ال ستقطاب استثمارات خارجية تساهم في بناء المؤسسات التعليمية والمؤسسات المجتمعية األخرى ،اضافة

إلى حث مؤسسات التعليم العالي على تمويل احتياجاتها المالية من خالل اصدار صكوك إجارة لتشرك

المجتمع في بناء مؤسساته التعليمية.

ص

Abstract
This study aims to introduce the concept of Sukuk Ijara in terms of its features and types. It
also probes into the reasons of fiscal deficit at Palestine's high education institutions .The
study relies on quantitative analytical method to reach the conclusions and recommendations.
where the theoretical framework is addressed for the study through Arab and foreign books
and references. In addition, the study relies on research and previous studies, periodicals,
journals and official reports. The study also uses questionnaire to obtain the raw data for the
analysis purposes to get results and recommendations.
The study has reached several results as follows: Sukuk Ijara is recent, which lacks the
legislative framework of Palestine and some Arab and Islamic countries. In addition to that,
Palestine lacks supportive institutions and qualified human resources to back up Sukuk-Ijara's
working field. In spite of Sukuk Ijara's ability to contribute to the circulation of money among
the largest possible segment of the members of the community, which would help to achieve
development and contribution in reducing both poverty and unemployment in the community.
It also attracts foreign investment, which can contribute to the development of the economy
and sustainable development. Sukuk can also be used as a contemporary financing method in
mobilizing the financial resources needed to fund the Palestinian institutions of higher
education.
The study shows that higher education institutions face difficulties and challenges that hinder
the growth and development which explains the lack of financial resources and the lack of
clarity in future plans to end this deficit among financial institutions of higher education,
which requires the use of Sukuk to finance the fiscal deficit.
The researcher urges the need to work on spreading the understanding of Sukuk through
conferences, seminars, workshops and all activities that contribute to it. He also calls for the
enactment of legislation for Sukuk. Moreover, to integrate Sukuk in the internal regulations
that operate to regulate issuance. The researcher also urges the removal of all restrictions and
obstacles that hinder the Islamic Sukuk to attract foreign investments, which will contribute to
the building of educational institutions and other institutions. , in addition to urging higher
education institutions to fund their financial needs through the issuance of Sukuk to involve
the community in the construction of its educational institutions.

ض

الفصل التمهيدي

أوالً :المقدمة
ايدا حتى فرضت المؤسسات المالية اإلسالمية
اا
شهدت الصناعة المالية اإلسالمية
تطور ملحو ا
ونموا متز ا
ظا ا
مهما ،وقيمة مضافة للواقع االقتصادي العالمي،
نفسها ،وأصبح التمويل اإلسالمي واقعـاا
ملموسا ،و ا
ا
أسلوبا ا
وجسر للترابط بين العالم اإلسالمي والعالم الغربي ..
اا

وتبدو أهمية هذه الصناعة من خالل أدواتها والتي أثبتت قدرتها على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة،
بحيث يحصل كل طرف على حقه ،بدال من نظام اإلقراض بالفوائد الذي يضمن حق صاحب القرض

عادة على حساب الم قترض ،كما تضمن هذه األدوات استخدام التمويل المتاح في مشروعات تنمية حقيقية

تفيد المجتمع.

ومن أدوات هذه الصناعة الصكوك والتي هي عبارة عن وثيقة أو سند إثبات ملكية حصة شائعة في

حصصا شائعة في موجودات
األعيان أو المنافع ،وهذه السندات تصدر بفئات متساوية القيمة؛ ألنها تمثل
ا
مشروع معين أو نشاط استثماري خاص ،وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك وهي قابلة للتداول
دخال ،والفرق الرئيسي بين الصكوك اإلسالمية والسندات هو أن
ومتعلقة بمشروع استثماري يدر ا

الصك اإلسالمي يقابل ملكية حقيقية شائعة في أصول أو منافع وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة

االقتصادية اإلسالمية األساس ،والتي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة ،ومن أكثر هذه
الصكوك شيوعا صكوك اإلجارة والتي تعتبر من االدوات المهمة في التمويل اإلسالمي لما تتمتع به من

مزايا إذا ما قورنت بالتمويل التقليدي ،واشكال التمويل اإلسالمي األخرى كالمضاربة والمرابحة وغيرها من
االشكال ،فهي تمثل أرضية مشتركة بين المؤسسات اإلسالمية والمؤسسات التقليدية في التمويل مما يتيح

فرصا أكثر للتعاون بينهما.
ا
وتقوم فكرة صكوك اإلجارة على مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية

دخال ،والغرض من صكوك اإلجارة تحويل األعيان والمنافع
قابلة للتداول مبنية على مشروع استثماري يدر ا
والخدمات التي يتعلق بها عقد اإلجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في

السوق األولية والثانوية.

وتعتبر صكوك اإلجارة وسيلة مناسبة لتخفيف العبء المالي على مؤسسات التعليم العالي والطالب حيث

مهما للغاية من جوانب حياة الفلسطينيين ،فمعدالت االلتحاق
يعتبر التعليم العالي في فلسطين
ا
جانبا ا
بمؤسسات التعليم العالي في فلسطين تعتبر عالية بالمقاييس اإلقليمية والدولية.
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ثانيا :مشكلة الدراسة:
لقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على مشكلة العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وما
تعانيه هذه المؤسسات من صعوبات مالية كبيرة مما استدعى البحث عن ادوات تمويل حديثة للتمكن هذه

المؤسسات من أداء رسالتها التعليمية بشكل افضل ورأى الباحث بان افضل هذه االدوات هي صكوك

اإلجارة لذلك جاء هذا البحث ليلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

ما مدى فعالية تطبيق صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني؟
ويتفرع منه عدة أسئلة على النحو التالي:
 -1ما مدى وجود اإللمام الكافي لدى الجمهور والمتعاملين في أدوات التمويل بطبيعة صكوك اإلجارة
ومتطلبات تطبيقها؟

 -2هل يوجد عجز مالي لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني بسبب قلة الموارد المالية؟

 -3ما مدى مالئمة صكوك اإلجارة في تغطية العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني؟

ثالثا :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذا البحث من كونه يسلط الضوء على أهمية الصكوك اإلسالمية عامة وصكوك اإلجارة

خاصة في مقدرتها على تمويل المشاريع المختلفة وخاصة مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني للقضاء على
العجز المالي لديها لذلك تبرز أهمية هذا البحث من خالل النقاط التالية:
 -1ال توجد دراسة في هذا المجال تسلط الضوء على صكوك اإلجارة ودورها في تمويل مؤسسات
التعليم العالي على حد علم الباحث .

 -2لفت االنتباه إلى االنتشار الدولي الذي شهدته أدوات التمويل اإلسالمي عامة وصكوك اإلجارة

كبير وأحدثت نقلة نوعية في تسليط الضوء على االقتصاد اإلسالمي.
اجا اا
خاصة ،حيث القت رو ا
 -3تسليط الضوء على أهمية صكوك اإلجارة في دعم وتغطية العجز المالي لدى مؤسسات التعليم
العالي الفلسطيني.

 -4تسليط الضوء على مؤسسات التعليم العالي والتي تعتبر من أهم ركائز الصمود وخاصة في ظل
األوضاع الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني .
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 -5للدراسة أهمية كبيرة ألنها ستزود الباحثين والخبراء وواضعي السياسة بالمعلومات التي تساعدهم
في فهم أهمية هذه الصكوك ومدى الحاجة إليها.

 -6تشكل هذه الدراسة إضافة جديدة في مجال البحث العلمي على حد علم الباحث.

ابعا :أهداف الدراسة :
ر ً
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على صكوك اإلجارة ودورها في تمويل مؤسسات التعليم العالي في
األراضي الفلسطينية ،ولتحقيق الهدف العام يمكن ذلك من خالل التعرف على األهداف الفرعية التالية:
 -1التعرف على صكوك اإلجارة من حيث مفهومها وخصائصها وأنواعها.

 -2التعرف على أسباب العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.
 -3إبراز أهمية صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.

 -4التعرف على دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني حسب متغيري
(الجنس ،نوع المؤسسة).

خامسا :فرضيات الدراسة:
 -1يوجد انخفاض في وعي الجمهور والمتعاملين في أدوات التمويل بصكوك اإلجارة .
 -2يوجد عجز مالي لدى مؤسسات التعليم العالي يعزى لقلة الموارد المالية.

 -3يوجد عالقة بين صكوك اإلجارة وتمويل العجز لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (  ) α =0.05بين متوسطات استجابات أفراد.
الدراسة حول دور صكوك اإلجارة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي تعزي لمتغير الجنس.
 -5توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  ) α =0.05بين متوسطات استجابات أفراد

الدراسة حول الوعي الثقافي لدور صكوك اإلجارة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي تعزي

لنوع المؤسسة.

 -6توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  ) α =0.05بين العجز المالي لدى مؤسسات
التعليم العالي يعزى لنوع المؤسسات.
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 -7توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  ) α =0.05بين دور صكوك اإلجارة في تمويل
مؤسسات التعليم العالي يعزى لنوع المؤسسة.

سادسا :منهجية الدراسة :
ً
تعتمد منهجية الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للدراسة وتحليل المشكلة موضع الدراسة ،تم استخدام

المصادر الثانوية في جمع البيانات من خالل الكتب والمراجع العربية واألجنبية ،واألبحاث والدراسات

السابقة والمجالت والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية باإلضافة إلى المصادر االولية والمتمثلة في

خصيصا لهذه الدراسة وذلك للحصول على البيانات الالزمة غير النظرية للدراسة.
إعداد استبانة
ا

سابعا :حدود الدراسة:
ً
 -1حدود البحث المكانية :ويمكن تقسيمها إلى التالي:
أ -إطار نظري :الجامعات الفلسطينية العامة.

ب -إطار تطبيقي :جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية وجامعة القدس المفتوحة.
-2حدود البحث الزمانية2012-2005 :
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ثامنا :الدارسات السابقة:
فيما يلي عرض لعدد من الدراسات السابقة ،والتي أجريت في هذا المجال حيث تم ترتيبها إلى دراسات محلية،
ودراسات عربية ،ودراسات أجنبية ،وتضمنت دراسات عن الصكوك االسالمية وصكوك اإلجارة وأخرى عن

تمويل التعليم العالي.

أوالً :الدراسات المحلية:
 -1دراسة (الدماغ )2112 ،بعنوان "الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية":
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة ماهية الصكوك اإلسالمية وتصويب تطبيقاتها من خالل البنوك اإلسالمية
نحو االستثمار المباشر في القطاعات اإلنتاجية لغرض دعم التنمية أو التطور االقتصادي المطلوب،

متطلعا نحو تقديم مقترح تمويلي لتطوير دور البنوك اإلسالمية في دعم التنمية المنشودة.

خلصت الدراسة إلى أن سوق الصكوك يعد من األسواق المزدهرة ،وتعد هذه الصناعة حديثة العهد ،حيث
إنها تحتاج إلى مراجعة هياكل الصكوك وتطويرها بما يجعلها أكثر توافقا مع قواعد الشريعة ،وتعتبر
الصكوك صالحة لتسييل وحشد الموارد المالية الالزمة وذلك لتعدد أنواعها ،إذ تشمل صكوك اإلجارة،

وصكوك المضاربة ،وصكوك المشاركة ،وصكوك السلم ،وصكوك االستصناع ،وصكوك البيوع..الخ،
باإلضافة إلى أن معظم تطبيقات الصكوك تركزت في قطاع العقارات ،ويليه قطاع الخدمات المالية ،ثم

قطاع الطاقة والخدمات؛ لذلك هي بحاجة إلى تصويب تطبيقاتها نحو استثمار مباشر في القطاعات
اإلنتاجية التي تسهم في تحقيق التنمية.
 -2دراسة (مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،)2112 ،بعنوان "التمويل الجامعي بين العجز والحل":
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع المالي للجامعات في قطاع غزة -جامعة األزهر واإلسالمية

نموذجا في ظل استمرار العجز المالي ،والذي يعيق إنجاز الخطط والبرامج ،مما يؤدي إلى عدم مقدرة
ا
الجامعات على تحقيق رسالتها العلمية بالشكل المطلوب ،باإلضافة إلى معرفة األسباب التي أدت إلى

العجز المالي لديها وكيفية التغلب عليه.
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خلصت الدراسة إلى وجود أوضاع صعبة تهيمن على التعليم العالي في ظل وجود عجز مالي كبير لدى
الجامعات مما يحول دون تحقيق أهدافها ورسالتها التعليمية في بناء الفرد والمجتمع ،وقد أوصت بوجوب

تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم التعليمية ووقف العقوبات الجماعية

التي يقوم بها االحتالل ،وانهاء االنقسام السياسي ،وتحييد القطاعات الخدمية من التجاذبات السياسية،
وتوفير الدعم الحكومي المناسب لمؤسسات التعليم العالي ،وسرعة إقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم

العالي ،إضافة إلى وجوب االستغالل األمثل لموارد مؤسسات التعليم العالي ،وعقد الشراكة الكاملة مع

دخال ،إضافة
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يعود بالنفع المالي عليها في مشاريع تدر ا
إلى ترشيد النفقات الداخلية واالستفادة من تجارب عالمية تحول المؤسسات من استهالكية إلى إنتاجية.

 -3دراسة (بكدار ،)2119 ،بعنوان"تطوير واصالح التعليم العالي الفلسطيني اإلشكاالت واآلثار المستقبلية":
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الواقع اإلداري لمؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها على المستوى

الوطني.

توصلت الدراسة إلى أن هناك نقص كبير في دعم الجامعات لذلك يجب تخصيص ميزانية خاصة لدعم

الجامعات ضمن ميزانية الدولة ،كذلك يجب تطوير صندوق الطالب وجعله مؤسسة مستقلة تخصص

األموال من أكثر من مصدر ،وصياغة إستراتيجية التحاق الطلبة في التعليم العالي واعادة النظر في

البرامج الجامعية وخلق توازن بين التخصصات العلمية والتقنية واإلنسانية.

 -4دراسة (صبيح ،)2115 ،بعنوان "صيغ تمويل التعليم المستقاة من الفكر التربوي اإلسالمي ووجه اإلفادة
منها في تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني":
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم الجامعي الفلسطيني ،والكشف عن صيغ تمويل التعليم
المستقاة من الفكر التربوي اإلسالمي ،واستعراض بعض التجارب العالمية واإلقليمية في تمويل التعليم

الجامعي ،وتحديد أوجه اإلفادة منها في تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني.

توصلت الدراسة بأن الجامعات الفلسطينية تعتمد على تمويلها بدرجة كبيرة على رسوم الطلبة وبدرجة
متوسطة على كل من المصادر الذاتية والتبرعات والهبات الخارجية ،وبصورة ضعيفة على الهبات

الداخلية ،كما أن الجامعات الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بسبب قلة ما تخصصه الحكومة للتعليم
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العالي ،أما المؤسسات التربوية التي أنشئت في العهود اإلسالمية كانت تعتمد على سياسة تمويل واضحة

ومستقرة تراعي البعد االجتماعي واالقتصادي والسياسي والديني.

 -5دراسة (سلمان  )2111بعنوان" ،نموذج مقترح لتمويل مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة":
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر تمويل التعليم العالي في قطاع غزة ،وتحليلها والعمل على
إيجاد موارد إضافية ومصادر بديلة لتمويل التعليم العالي وذلك من خالل وضع نموذج مقترح لتمويل

مؤسسات التعليم العالي يتماشى من الظروف االقتصادية والسياسة واالجتماعية التي يعيشها قطاع غزة.

خلصت الدراسة إلى أن التعليم الجامعي الفلسطيني يمر بأزمات تمويلية كبيرة ،وأنه يعاني من عجز مالي
قدرته الدراسة بحوالي  50مليون دوالر ،وان و ازرة التعليم العالي ال تقوم بالدور المطلوب منها في تمويل

التعليم العالي ،وان الطالب في قطاع غزة يشاركون في تمويل التعليم العالي بنسبة كبيرة من خالل الرسوم
الدراسية التي يدفعونها ،وان المصدر األول لتمويل التعليم العالي هو الهبات والتبرعات الخارجية.

ثانيا :الدراسات العربية
ً
 -8دراسة (العمرني ،والسحيباني ،)3113 ،بعنوان "التصكيك في األسواق المالية اإلسالمية :حالة صكوك
اإلجارة":

هدفت هذه الدراسة إلى توصيف هياكل صكوك اإلجارة وآلية تصكيكها وأنواع العقود المستخدمة ،واظهار
وابرز تطبيقاتها من الناحيتين الشرعية واالقتصادية ،إضافة إلى تقديم مقترح لتطويرها لجعلها أكفأ من

الناحية االقتصادية وأسلم من الناحية الشرعية.

خلصت الدراسة إلى أن تطوير سوق الصكوك يتطلب سن القوانين واألنظمة أو تطويرها وتعديل دور
المؤسسات القائمة بما يتالءم مع احتياجات إصدار الصكوك وتداولها حسب المعايير الشرعية المعتمدة.

 -2دراسة (المومني ،)3113 ،بعنوان "تأصيل تمويل التعليم الجامعي من المصارف اإلسالمية في األردن
دراسة مقارنة":
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وصيغ تمويل التعليم في الجامعات األردنية المنتقاة من الفكر

اإلسالمي في المصارف اإلسالمية بهدف التكييف الشرعي لتمويل خدمة التعليم في الجامعات األردنية.
1

خلصت الدراسة إلى أن الجامعات األردنية الخاصة والعامة تعتمد في تمويلها على األقساط الجامعية
وعلى التبرعات الداخلية والخارجية ،وتعاني معظم الجامعات من أزمة مالية بسبب قلة ما تخصصه

الحكومة من تمويل لهذه الجامعات لذلك يمكن االعتماد على المصادر األخرى مثل الوقف اإلسالمي

التعليمي بعد تنظيم جبايتها من قبل الدولة كصيغة من صيغ التمويل التعليمي الجامعي.

 -3دراسة (خالد )3113 ،بعنوان "صيغ التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل التقليدي في ظل األزمة المالية
العالمية":

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أهمية التمويل اإلسالمي وأساليبه ومقارنتها بطرق التمويل التقليدي ،وابراز
قدرته على تحقيق االستقرار المالي والحد من األزمات المالية كما هدفت إلى تسليط الضوء على األزمات

المالية ،وفهم طبيعتها وخطورتها على االقتصاد ومدى مالزمتها لنظام التمويل التقليدي.
دائما إلى أزمات مالية بشكل متكرر وعلى مستويات
خلصت الدراسة إلى أن االقتصاد التقليدي يتعرض ا
مختلفة محلية أو إقليمية ودولية ،كما أن االبتكارات المالية خاصة ما يعرف بالمشتقات المالية أدت إلى
ازدياد تقلبات السوق المالية واضطرابها ،مما أدى إلى تسارع تكرار األزمات المالية وآثارها السلبية الشديدة

على االقتصاد وأن أهم أسباب األزمة المالية العالمية األخيرة هو اإلفراط في اإلقراض ،وما ترتب عليه من

الربا والغرر والقمار أما نظام التمويل اإلسالمي فهو يقوم على أسس الوحي اإللهي إلى جانب دعمه
حرية التملك والسعي لتنمية الثروة فهو يوجه النشاط االقتصادي بما يضمن المنفعة للجميع ،لما توفره

المعامالت المالية اإلسالمية من تنوع كبير في صيغ التمويل ،كما إن صيغ التمويل اإلسالمي ترتبط
بالنشاط االقتصادي الحقيقي وتعمل على االستقرار المالي من خالل الحد من التضخم وزرع الثقة في

المؤسسات واألسواق المالية.
 -4دراسة (السويلم ،)2111 ،بعنوان "منتجات صكوك اإلجارة":
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على صور صكوك اإلجارة التي فيها إشكاليات ،وخاصة المنتجات
الشائعة من صكوك اإلجارة :البيع بشرط التأجير ،واإلجارة الموصوفة في الذمة.



الغرر :هو ما طوي عنك علمه كبيع السمك في الماء والطير في الهواء (البابرتي.)50 :2007 ،
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خلصت الدراسة بأنه يوجد الكثير من الصكوك اإلسالمية تحتاج إلى مراجعة وتصحيح لذلك البد من

توجيه الج هد للبحث عن بدائل مستمدة من أصول الشريعة وال يكفي أن تظل في دائرة النقد والتوجيه
وبخاصة وان الصناعة المالية اإلسالمية تمتلك من المقومات ما يكفي لكي تأخذ زمام المبادرة في االبتكار

والتطوير المالي.

 -5دراسة (ميرة ،)2118 ،بعنوان " صكوك اإلجارة ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية":
هدفت هذه الدراسة إلى إظهار البديل الشرعي للسندات الربوية واظهار أهمية صكوك اإلجارة وقدرتها على
ناجعا للسندات الربوية ،والى إظهار مرونة صكوك اإلجارة وارتباطها
بديال
التمويل اإلسالمي مما يجعلها ا
ا
بعقد اإلجارة والذي هو من أهم العقود الشرعية.
توص لت إلى أن عقد اإلجارة األصل فيه أنه مشروع وقد ثبتت مشروعيته من الكتاب والسنة واإلجماع
المعقول وعرفت صكوك اإلجارة بأنها " وثائق متساوية القيمة عند إصدارها وال تقبل التجزئة ،ويمكن

حصصا شائعة في ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع أو خدمات من عين
تداولها بالطرق التجارية ،تمثل
ا
معينة أو موصوفة في الذمة" ،كما توصلت إلى أن المستأجر استحق منفعة العين المؤجرة ال أعينها
ورقبتها مدة اإلجارة كما أجازت الدارسة بعض صور صكوك اإلجارة والتي هي أشبه باألسهم ومنعت

صور أخرى وهي أشبه بالسندات.
 -6دراسة (حماد ،)2114 ،بعنوان "صكوك اإلجارة وتطبيقاتها":
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية صكوك اإلجارة ومفهومها وخصائصها واظهار بعض تطبيقاتها
المعاصرة في تمويل المشروعات الحكومية.
خلصت الدراسة إلى أن صكوك اإلجارة من األدوات التمويلية المهمة إلقامة المشروعات الكبيرة وهي بديل
جيد للسندات وأذونات الخزينة ،وتصلح أيضا كأداة تمويلية للبنوك اإلسالمية من اجل تعبئة الموارد المالية.
 -7دراسة (سانو ،)2114 ،بعنوان "صكوك اإلجارة وتطبيقاتها":
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مفهوم صكوك اإلجارة ومشروعيتها ومفهومها وخصائصها
بيعا
خلصت الدراسة إلى ان التصكيك هو تحويل األدوات غير التسويقية إلى أدوات تسويقية قابلة للتداول ا

نظر لوصفها أداة تمويلية قادرة على تجميع
يجارا ،وأظهرت األهمية االقتصادية للصكوك اا
وشر ا
اء وا ا

المدخرات ،وبينت جواز ومشروعية إصدار صكوك اإلجارة بجميع صورها.
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 -8دراسة (القرة داغي ،)2114 ،بعنوان "صكوك اإلجارة خصائصها وضوابطها -دراسة فقهية اقتصادية":
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصكوك اإلسالمية والفرق بينها وبين السندات ،وخصائص االستثمار
بصورة عامة وخصائص صكوك اإلجارة بصورة خاصة ،وكذلك التعرف على أهمية أحكام اإلجارة وأنواع
صكوك اإلجارة والمالحظات التي يمكن أن تؤخذ على كل نوع واألحكام والضوابط الشرعية لصكوك
اإلجارة.
خلصت الدراسة إلى أن الحاجة االقتصادية والمالية ملحة إلصدار صكوك استثمارية لتلبية حاجات
المؤسسات والدول وتوفير السيولة لها.
 -9دراسة (قحف ،)2111 ،بعنوان " سندات اإلجارة واألعيان المؤجرة":
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد أدوات مالية إسالمية جديدة تصلح لالستخدام في البنوك اإلسالمية والشركات
والحكومات ،والى الحصول على الموارد المالية الالزمة بالطرق التي تتفق من أحكام الشريعة.
خلصت الدراسة إلى إمكانية استخدام عقد اإلجارة المبني على أساس الشريعة اإلسالمية إلصدار أدوات
مالية قابلة للتداول ،ومن هذه األدوات سندات اإلجارة واألعيان المؤجرة مراعاةا لتشابهها مع سندات
القروض ،من حيث األغراض التي تحققها والمنافع التي يحصل عليها حامل السند ،وكذلك من حيث

استقرار العائد رغم االختالف الكبير بينهما ،وأن سندات اإلجارة يمكن أن تصدر ،لتمثل خدمات موصوفة
أيضا
بالذمة تستحق في زمن مستقبل كما يمكن أن تمثل منافع أعيان وهي منافع موصوفة في الذمة ا
ويمكن استخدام هذه السندات في تمويل مشروعات حكومية وغير حكومية.

ثالثًا :الدراسات االجنبية:
 -1دراسة ( )Mortenson 1994بعنوان "إعادة هيكل تمويل التعليم العالي :نقل المسؤولية من الحكومة
إلى الطلبة"
هدفت هذه الدراسة إلى إعادة توزيع مسؤوليات تمويل التعليم العالي من موارد اجتماعية إلى موارد خاصة

عن طريق دراسة تحميل كل جهة العبء المالي التي تستطيع أن تمول به التعليم العالي.
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خلصت الدراسة إلى أن نقص التزامات الموارد االجتماعية للتعليم العالي جعل الطالب وعائالتهم يتحملون

كبير من تكاليف التعليم العالي.
جزاءا اا

 -2دراسة ( )Albrecht and Ziderman ,1991بعنوان" ،آليات تمويل التعليم العالي :التمويل من أجل
االستقرار والفاعلية والتجارب":
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن آليات العمل التي تقوم من خاللها الحكومة بتوزيع الموارد للتعليم

العالي ،وخاصة في البالد النامية من أجل إنشاء وسائل فعالة لنقل هذه المساعدات إلى المؤسسات.

خلصت الدراسة إلى أن آليات تمويل التعليم العالي قد تطورت من خالل ثالث أنواع من التقييد الحكومي

والتي لها أثر على سلوك المؤسسات وهي :التحكم في التحاق الطلبة ،وفرض استقاللية مالية عالية على
الجامعات ،وذلك بمنع التنويع في اإليرادات وفرض قيود على الحدود المسموح بها للمؤسسات للقيام بتوزيع
االعتمادات المالية بحرية ،وقد نتج عن تلك القيود تدهور المؤسسات ،وأصبح التحدي الكبير يكمن في

إيجاد الطرق الفعالة؛ لمنع الجامعات من االستقالل في اتخاذ الق اررات وفي نفس الوقت ضمان المسؤولية
على الذين سيوفرون االعتمادات المالية.

تاسعا :التعليق على الدراسات السابقة:
ً
اتفقت كثير من الدراسات السابقة في هدفها ،حيث تمركزت أهداف بعض الدراسات على إيجاد أدوات

مالية إسالمية جديدة تصلح لالستخدام في البنوك اإلسالمية والشركات والحكومات ،والى الحصول على
الموارد المالية الالزمة بالطرق التي تتفق من أحكام الشريعة مثل دراسة خالد ( ،)5082ومنها ما ركز على
الصكوك اإلسالمية وأنواعها وتطبيقاتها ودورها التنموي مثل دراسة الدماغ (.)5085

تلتقي هذه الدراسة مع هذه الدراسات كونها تتضمن التعريف بأهمية أدوات التمويل االسالمي عامة
والصكوك اإلسالمية خاصة.
وكذلك هناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن صكوك اإلجارة وأنواعها وهياكلها وألية تصكيكها

وأهميتها واظهار أبرز تطبيقاتها مثل دراسة العمرني والسحيباني ( ،)5082ودراسة السويلم (،)5080
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ودراسة ميرة ( ،)5001ودراسة حماد ( ،)5004ودراسة سانو ( ،)5004ودراسة القرة داغي (،)5004

ودراسة قحف (.)5000

تلتقي هذه الدراسة مع هذه الدراسات بأنها تبنت أهمية صكوك اإلجارة كأداة تمويلية وظهرت أنواع هذه

الصكوك وأهمية كل نوع من هذه األنواع ومالئمة كل نوع لمجال تمويلي معين حيث استفاد الباحث من
هذه الدراسات في إثراء معرفته بصكوك اإلجارة وأهميتها ومقدرتها على تمويل المشاريع التنموية ومشاريع

البنية التحتية.

وكذلك هناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن تمويل التعليم العالي ومدى العجز التي تعاني منه

مؤسساته ،والطرق المختلفة التي يمكن من خاللها الحصول على األموال الالزمة لسد العجز المالي في

موازنتها مثل دراسة المومني ( ،)5082ودراسة مركز الميزان لحقوق اإلنسان ( ،)5085ودراسة بكدار
( ،)5009ودراسة صبيح ( ،)5002ودراسة سلمان ( ،)5002ودراسة  ،)1994( Mortensonودراسة
.)8998( Albrecht and Ziderman

تلتقي هذه الدراسة مع هذه الدراسات بأنها حاولت إيجاد طرق حديثة لتمويل مؤسسات التعليم العالي حيث
بينت الصعوبات التي يعاني منها التعليم العالي في ايجاد مصادر تمويل بديلة لكي تستطع هذه الجامعات

سد العجز المالي في ميزانياتها.

كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة في إثراء معرفته بمفهوم الصكوك اإلسالمية عامة وصكوك
ا إلجارة خاصة وأهميتها وأنواعها ومقدرتها التمويلية على تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية،
كما وفرت للباحث المعلومات الكافية عن التعليم العالي ونشأته وأهميته ومقدار العجز المالي لديه ،ومدى

الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى للقضاء على العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي.

أهم مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة مايلي:
جمعت الدراسة الحالية بين التمويل اإلسالمي باستخدام صكوك اإلجارة وبين العجز المالي لدى مؤسسات

التعليم العالي الفلسطيني ،حيث تبنت فكرة استخدام صكوك اإلجارة في تمويل هذه المؤسسات من خالل
استخدام األنواع المختلفة لهذه الصكوك ،حيث أن هذه الدراسة سوف تعطي تطبيقات وتجارب حديثة في
فلسطين ،أما الدراسات السابقة فإنها تحدثت عن استخدام صكوك اإلجارة في تمويل المشاريع المختلفة

دون الحديث عن تمويل التعليم العالي كذلك دراسات التمويل تحدثت عن تمويل التعليم العالي بطرق

تقليدية أو إسالمية أخرى دون التطرق إلى صكوك اإلجارة.
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الفصل األول
صكوك اإلجارة من املنظور اإلسالمي
 املبحث األول :ماهية االقتصاد اإلسالمي.
 املبحث الثاني :ماهية عقد اإلجارة.
 املبحث الثالث :ماهية صكوك اإلجارة.

الفصل األول
صكوك اإلجارة من المنظور اإلسالمي
تعد صكوك اإلجارة من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات وتجميع األموال الالزمة لتمويل المشروعات ذات
الجدوى االقتصادية واالجتماعية ،لذلك تعتبر صكوك اإلجارة من أهم أدوات التمويل اإلسالمي وأقلها
خطورة وذلك؛ ألنه يمكن التنبؤ بعوائدها بدقة؛ لسهولة معرفة إيرادات ومصروفات العين المؤجرة إضافة
إلى المرونة الكبيرة التي تتمتع بها صكوك اإلجارة لتعدد أنواعها ،ومما جعلها أكثر أهمية استنادها إلى
عقد اإلجارة والذي يعتبر من أهم أساليب التمويل اإلسالمي لما يتمتع به من مزايا إذا ما قورن بالتمويل
التقليدي أو أشكال التمويل اإلسالمي األخرى ،لذلك زاد انتشار هذا النوع من الصكوك بشكل كبير في
اآلونة األخيرة لتمويل المشاريع التنموية ،وفي ظل هذا التطور الكبير في سوق الصكوك اإلسالمية لذلك
تم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية:
المبحث األول :ماهية االقتصاد اإلسالمي.
المبحث الثاني :ماهية عقد اإلجارة.

المبحث الثالث :ماهية صكوك اإلجارة.
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المبحث األول
ماهية االقتصاد اإلسالمي
التمهيد:
يعتبر المال ضرورة من ضروريات الحياة وركيزة من ركائز وجود اإلنسان على هذه األرض وانماءه
ون ِز َينةُ اْل َح َي ِاة ُّ
الد ْن َيا} (الكهف/
ضرورة من الضروريات التي حث عليها اإلسالم قال تعالى{ :اْل َما ُل َواْل َبُن َ
)46؛ لذلك يجب أن تكون الطرق التي تحصل بها على هذا المال مشروعة ويتم إنماء هذا المال عن
َح َّل
طريق الكسب الطيب المشروع ،كما يجب االبتعاد عن الغش والغرر واالحتكار والربا قال تعالى { َوأ َ
الرَبا} (البقرة ،)275 /لذلك حث اإلسالم على العناية بتوزيع الثروات وعلى الصدقة وعدم
اللَّهُ اْل َب ْي َع َو َح َّرَم ِّ
َِّ
ان َب ْي َن َذلِ َك قَ َواما} (الفرقان.)67 /
ين إِ َذآ أَنفَقُوْا لَ ْم ُي ْس ِرفُوْا َولَ ْم َي ْقتُُروْا َو َك َ
اإلسراف قال تعالىَ { :والذ َ
لذلك حث العلماء على االلتزام بالتعاليم اإلسالمية السمحة في جميع مجاالت الحياة ومنها المجاالت
االقتصادية كافة قال تعالى{ :ولَو أََّنهم أَقَاموا التَّوراةَ و ِْ
يل َو َما أ ُْن ِز َل إِلَ ْي ِه ْم ِم ْن َرِّب ِه ْم َألَ َكلُوا ِم ْن فَ ْوِق ِه ْم
اإل ْن ِج َ
َ ْ ُْ ُ
َْ َ
ِ ِ
ِ
ون} (المائدة.)66 /
َو ِم ْن تَ ْح ِت أ َْرُجلِ ِه ْم ۚ ِم ْنهُ ْم أ َّ
اء َما َي ْع َملُ َ
ُمةٌ ُم ْقتَص َدةٌ ۚ َو َكث ٌير م ْنهُ ْم َس َ

أوال :مفهوم االقتصاد اإلسالمي:
االقتصاد اإلسالمي هو جزء ال يتج أز عن فلسفة اإلسالم الشاملة للحياة والمجتمع والبيئة وهو يسن لتحقيق
مقاصد الشريعة ورعاية مصالح األفراد من خالل الحد من سوء توزيع الدخل والثروة التي هي جزء من
العدالة التي يقيم عليها اإلسالم مجتمعه.
لذلك فإن االقتصاد اإلسالمي كما عرفه األستاذ محمد شوقي الفنجري" :هو الذي يوجه النشاط االقتصادي
وينظمه وفقاا ألصول اإلسالم ومبادئه االقتصادية"( .الدبو)15 :2008 ،
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ثانيا :خصائص االقتصاد اإلسالمي:
ً
 -1االقتصاد اإلسالمي اقتصاد إلهي :أي هو ثابت من حيث القواعد ،غير قابل للتبديل أو التغيير وهذا
ال يمنع من التغيير في بعض الجزئيات باالعتماد على االجتهاد.
 -2االقتصاد اإلسالمي اقتصاد عقائدي :حيث يعتبر البعد العقائدي من الخصائص المميزة لالقتصاد
اإلسالمي على غيره من النظم االقتصادية الوظيفية؛ لذلك فإن هذا البعد يعالج الكثير من القضايا
والمشاكل االقتصادية ،فمن أخالق اإلسالم نبذ البطالة والتسكع وسؤال الناس ،وتشجيع العمل حيث
أيضا إلى المنافسة الشريفة
رفع من شأن العمل وجعله بمرتبة الجهاد في سبيل اهلل ،ويدعو اإلسالم ا
ونبذ االحتكار واالكتناز والجشع وغيرها.

 -3االقتصاد اإلسالمي اقتصاد أخالقي :من خالل دعوة اإلنسان إلى التحلي باألمانة والصدق في كل
معامالته ،والمرونة والسماحة في تعامله مع اآلخرين ،كذلك على المسلم مراعاة الحالل والحرام في
ممارسة نشاطاته االقتصادية.
 -4االقتصاد اإلسالمي واقعي :يستثمر مقوماته من واقع المعيشة وال يميل إلى الخيال فال يحمل الفرد
ف اللَّهُ َن ْف اسا إِ َّال ُو ْس َعهَا} (البقرة ،)286 /وكذلك ال يقبل من
إال ما يطيقه قال تعالى { َال ُي َكلِّ ُ
اإلنسان القادر على العمل أن يجلس بدون عمل بل يفرض عليه البحث عن عمل حتى يحقق لنفسه
حياة كريمة.
 -5االقتصاد اإلسالمي يتمتع بالشمولية :يهتم االقتصاد اإلسالمي بجانبين مهمين هما الجانب الروحي
من خالل الرقي باألخالق والقيم ،والجانب المادي من خالل العمل على توفير ضروريات الحياة من
المأكل والملبس والمشرب والمسكن وغيرها ( .أبو حمد)34-29 :2006 ،



غالبا ما تكون طويلة ،والكنز في اللغة هو المال المدفون .وبذلك
نقدا ا
االكتناز :هو جمع المال وتكديسه واالحتفاظ بالمتراكم منه ا
سائال مدة زمنية ا
يظل المال المكتنز مجمدا بعيدا عن التداول ،ومن دون فائدة مباشرة أو نفع اقتصادي (الموسوعة العربية)2014 ،
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ثالثًا :مبادئ االقتصاد اإلسالمي:
 -1الملكية المزدوجة :وهذا الحق جعل بعض األموال لألفراد وبعضها اآلخر جعل للجماعة أو الدولة
مثال ،وهذه الضروريات قد
غالبا مل اكا للدولة كالمياه ا
(الملكية العامة) ،فاألشياء الضرورية تبقي ا
تختلف من عصر إلى آخر ،أما األمور األخرى فقد تكون ملكيه عامة أو خاصة.

أما المذاهب االقتصادية األخرى مثل المذهب الرأسمالي فإنه يؤمن بالملكية الفردية كأصل والملكية
الجماعية استثناء أما المذهب الماركسي فإنه يؤمن بالملكية الجماعية كأصل والملكية الفردية ان
وجدت تكون استثناء.
 -2التكافل وضمان الكفاية :مثالا يجب على الدولة أن تضمن كفاية أجرة العامل بشكل يكفيه لتلبية
احتياجاته وكذلك إعالة العاجزين عن العمل من الزكاة وبيت المال ونفقات األقارب.
شيئا عن التكافل؛ ألنه يدعو إلى حياد الدولة وعدم تدخلها في
أما النظام الرأسمالي فهو ال يعرف ا
أساسيا
النظام االقتصادي ،أما الماركسية جعلت الكل حسب طاقته وعمله أي جعلت العمل شرطاا
ا

للحصول على لقمة العيش.

 -3الحرية المقيدة :المسلم حر في اختيار عمله وطرق كسبه وتملكه وانفاقه ولكن هذه الحرية تضبطها
أحكام التشريع اإلسالمي من الحالل والحرام.
أما النظام الماركسي فليس عنده حرية لألفراد أما النظام الرأسمالي فعنده حرية مطلقة دون أي
ضوابط ( .السالوس)50-44 :1998 ،

ابعا :المحظورات في النظام االقتصادي االسالمي:
ر ً
 -1تحريم الربا :جميع أنواع الربا محرمة في اإلسالم
 -2تحريم االحتكار :لما فيه من الضرر بالمصالح العامة واالستغالل لحاجاتهم.
 -3تحريم اإلتجار في القروض :ألن المال اليباع واليشترى في اإلسالم.
 -4تحريم بيع ما ال يمتلكه الفرد :وذلك لمنع المقامرة والمخاطرة( .مدني)8-7 ،2008 ،
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خامسا :التمويل اإلسالمي:
ً
ويراد به هو "تقديم تمويل عيني أو معنوي إلى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ

الشريعة اإلسالمية ،ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية(".البلتاجي)15 :2005 ،

سادسا :صيغ وأساليب التمويل اإلسالمي:
ً

يقوم التمويل اإلسالمي على صيغ متنوعة أهمها (صالحي)408-402 :2006 ،

 -1أسلوب التمويل التشاركي :هو نوع من أنواع التمويل يشمل:

أ -المضاربة :هي عقد من عقود االستثمار يتم من خاللها المزج بين عنصري اإلنتاج والعمل ورأس
المال في عملية استثمارية تتحقق فيها مصلحة المالك والمضاربين.

ب -المشاركة :هي عقد من عقود االستثمار يتم بموجبها االشتراك في األموال الستثمارها في
النشاطات المختلفة.

 -2أسلوب التمويل التجاري :هو نوع من أنواع التمويل يشمل:

أ -بيع المرابحة :هي عقد من عقود االستثمار التجارية ،يتم بموجبها التمويل بالبيع ،فهي بيع
السلعة بثمن التكلفة مع زيادة ربح متفق عليه بين البائع والمشتري.

السلم :هو عقد من عقود االستثمار وصيغة من صيغ التمويل يتم بموجبها التمويل بالشراء
ب -بيع َ
المسبق ،لتمكين البائع من الحصول على التمويل الالزم ،فهو بيع آجل بعاجل ،فاآلجل هو السلعة
المباعة التي يتعهد البائع بتسليمها بعد أجل محدد ،والعاجل هو الثمن الذي يدفعه المشتري.

 -3أسلوب التمويل التقاولي والتأجيري :هو نوع من أنواع التمويل يشمل:

أ -االستصناع :هو عقد من عقود االستثمار وصيغة من صيغ التمويل يتم بموجبها صنع السلع
مبلغا معيانا سواء عند
بأوصاف معلومة ،وبمواد من عند الصانع على أساس أن يدفع المستصنع ا
بداية العقد أو خالل فترات متفاوتة أثناء أداء الصانع للعمل المتفق عليه بينهما.

ب -التأجير :يرتكز التأجير على بيع المنفعة ،فالممول يقوم بشراء األصول والمعدات واألجهزة
المطلوبة من المستأجر لمدة محددة مقابل إيجار دوري ،ويتَّخذ هذا األسلوب عدة أنواع منها:
الشراء من البائع والتأجير له ،التأجير المباشر ،اإليجار المنتهي بالتمليك.
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 -4أسلوب التمويل الزراعي :هو نوع من أنواع التمويل يشمل:

أ -المزارعة  :وهي ان يقوم شخص بزراعة األرض مقابل نصيب مما تنتجه األرض حسب نسبة كل
منهما.

ب -المساقاة :وهي أن يقوم شخص معين بسقي ورعاية زرع وأشجار مثمرة على أن يحصل على
نسبة من الثمار حسب االتفاق بينهما.

ت -المغارسة :هي تقديم األرض المحددة لمالك معين إلى طرف ثاني؛ ليقوم بغرسها بأشجار معينة
حسب االتفاق المبرم بينهما ،ويكون الشجر واإلنتاج بينهما.

 -5أسلوب التمويل التكافلي والتضامني :هو نوع من أنواع التمويل يشمل:

أ -التمويل التكافلي الوقفي :هو تحويل جزء من الثروة إلى موارد تكافلية تخصص منافعها من سلع
وخدمات إلى عوائد لتلبية حاجات فئات متعددة.

ب -التمويل التضامني الزكوي :وهو تعبئة أموال الزكاة لتأمين حاجات الفقراء والمساكين وغيرهم.

االستنتاج واالستخالص:
مما سبق نستنتج بأن النظام االقتصادي اإلسالمي نظام شامل؛ ألن دين اإلسالم دين يشمل عالقة العبد

بربه وعالقته بإخوانه في المجتمع ،فقد قدم النظام االقتصادي اإلسالمي القواعد لكل أنواع العالقات
والمعامالت االقتصادية في مجاالت الملكية والحرية والعدالة والضمان االجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن

المصالح ،ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية واالجتماعية والسياسية
اضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق
واالقتصادية على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغر ا
ومنطق راق.
ويرى الباحث بأن لالقتصاد اإلسالمي أهمية كبير عن غيره من االقتصاديات الوضعية كاالقتصاد

ال أرسمالي والذي يركز على الحرية المطلقة من غير قيود وكذلك االقتصاد الماركسي والذي اليؤمن بالحرية
لألفراد ،كما أنه يحرم الربا ،والغش ،والغرر ،واالتجار بالمحرمات ،وكل األمور التي تتنافي مع األخالق،

ويرى الباحث بأن االقتصاد اإلسالمي يحقق العدالة االجتماعية وعدالة توزيع الدخل ،ويهتم أيضا بالفقراء

والمساكين وذوي االحتياجات الخاصة ممن اليستطيعون العمل ،وغير ذلك من األمور التي تتعلق بتنظيم

حياة الناس ومعامالتهم المختلفة.
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المبحث الثاني
ماهية عقد اإلجارة
التمهيد:
كبير من الفقهاء
اهتماما اا
يعد عقد اإلجارة من العقود الهامة في المعامالت المالية اإلسالمية ،حيث لقي
ا
بسبب جوانبه المتعددة الدينية واالجتماعية واالقتصادية ،وهنا سيتم التركيز على الجانب االقتصادي لما

يحققه هذا العقد من نجاح كبير في مجال االستثمار ،وتلبية حاجات المجتمع مثل السكن ،ووسائل النقل
وغيرها؛ ألنه ليس بمقدور كل الناس تملك السكن أو السيارة أو غيرها من األمور التي تيسر على الناس
أمور حياتهم ،مما أدى إلى الحاجة إلى عقد اإلجارة ،إضافة إلى بعض المهارات الحرفية التي يمتلكها
بعض الناس ويحتاج إليها اآلخرون ،لذلك ليس أمامهم إال التعاقد للعمل بأجر إلكمال احتياجاتهم واشباع
رغباتهم وبذلك يحدث توفير االحتياجات على كل المستويات.

أوالً :مفهوم اإلجارة:
 -1لغ ًة :أجر يأجر وهو ما أعطي من أجر مقابل عمل ،واإلجارة بيع منفعة ،واألجر هو الجزاء على
العمل ،واإلجارة واالستئجار واإليجار والكراء واالكتراء ألفاظا تدل على نفس المعنى( .ابن منظور،

)77 :1994

اصطالحا:هي "عقد الزم على منفعة مدة معلومة بثمن معلوم"( .أبو بكر الجزائري  )304 :2001،ولقد
-2
ً

عرفها الحنابلة بأنها "عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة ،

أو عمل بعوض معلوم"  ،وهذا التعريف شامل لكل تعريفات اإلجارة الواردة في المذاهب الفقهية األخرى
(أبو سليمان، )22 :2000 ،ويرى أن اإلجارة بيع للمنافع بعوض ،والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكن
الدار وركوب السيارة ، ...وقد تكون منفعة عمل مثل عمل المهندس والبناء والنساج والخياط ومنفعة
الشخص الذي يبذل جهده مثل الخادم (السيد سابق)198 :1999 ،
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من خالل التعاريف نالحظ بأن اإلجارة هي بيع للمنفعة وهذا يميزها عن البيع الحقيقي الذي تنتقل من
خالله ملكية األصل برمته ،أما اإلجارة هي نقل ملكية منفعة األصل فقط ،أما في حالة إجارة األشخاص
استثمار لألعيان
اا
فإن الشخص يبيع خدماته إلى اآلخرين مقابل عائد معين ،لذلك فأن اإلجارة تحقق
والطاقات البشرية من خالل العمل واستغالل المهارات لتلبية حاجات المجتمع الضرورية.

ثانيا :مشروعية اإلجارة-:
ً
سأتكلم هنا إلى مشروعية اإلجارة في القرآن الكريم والسنة النبوية واالجماع كما يلي:
 -1القرآن الكريم:
ورُه َّن} (الطالق)6 /
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
قال تعالى{ :فَِإ ْن أ َْر َ
ُج َ

هنا يخاطب اهلل سبحانه وتعالى األزواج الذين طلقوا زوجاتهم فإذا وافقت الزوجة المطلقة على إرضاع ابنها
من زوجها المطلق ،فعليه أن يعطيها األجرة ،وقد استفاد العلماء من هذه اآلية" :إن للرجل أن يستأجر
امرأته للرضاعة كما يستأجر أجنبية" (القرطبي( )168 :1935 ،أي يدفع لها النفقه).

ت اْلقَ ِو ُّ ِ
ِ
استَأ ِ
َن
ين* قَ َ
ال إِِّني أ ُِر ُ
وقوله تعالى{ :قَالَ ْ
ْج ْر َ
يد أ ْ
ت إِ ْح َد ُ
استَأ َ
ي ْاألَم ُ
ْج ْرهُ ۚ إِ َّن َخ ْي َر َم ِن ْ
اه َما َيا أ ََبت ْ

ِ
َن
ت َع ْش اار فَ ِم ْن ِع ْنِد َك ۚ َو َما أ ُِر ُ
ْج َرنِي ثَ َمانِ َي ِح َج ٍج ۚ فَِإ ْن أَتْ َم ْم َ
يد أ ْ
أ ُْنك َح َك إِ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َهاتَْي ِن َعلَ ٰى أ ْ
َن تَأ ُ
ِِ
ق علَ ْي َك ۚ ستَ ِج ُدنِي إِن َش َّ ِ
ين}( القصص.)26،27 /
أَ ُش َّ َ
اء اللهُ م َن الصَّالح َ
ْ َ
َ
فقد عرض نبي اهلل شعيب على نبي اهلل موسى الزواج من إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده باألجرة ثماني
سنين وهذا دليل على مشروعية اإلجارة عندهم( .القرطبي.)271 :1935 ،

 -3السنة النبوية :قال عليه الصالة والسالم  ..." :ومن استأجر أجي ار فليعلمه أجره" (البيهقي ،
)850 :8994
كما روى ابن عباس رضي اهلل عنه  ":أن النبي صلى اهلل عليه و سلم احتجم وأعطى الحجام
أجره"( .البخاري)5824 :8917 ،
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والشاهد أيضا أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعث الناس يؤاجرون ويستأجرون ولم ينكر عليهم
ير منه ،والتقرير وجه من وجوه السنة( .زايد)86 :8996 ،
فكان ذلك تقر اا

 -3اإلجماع :أجمعت األمة على مشروعية اإلجارة من زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى يومنا
هذا  ،فقد قال األمام الشافعي في كتابة األم  ":فمضت بها السنة وعمل بها غير واحد من
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يختلف أهل العلم ببلد علمناه في إجازتها وعوام فقهاء
األمصار"( .الشافعي :8912 ،ص ،)56أي اإلجارة جائزة عند جميع المسلمين وعليها إجماع بين
الفقهاء.
والحكمة من مشروعية اإلجارة ،أنها وسيلة هامة للتيسير على الناس تمكنهم من الحصول على
منافع أعيان ال يستطيعون تملكها .

ثالثًا :األهمية االقتصادية- :
تساهم اإلجارة في توظيف ما لدى المجتمع من موارد وطاقات وخبرات ،وتساهم في تخفيف البطالة كما
تساهم في دعم القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية ،من خالل إجارة اآلالت والمعدات
واستخدامها في العملية اإلنتاجية وفي إقامة المشروعات؛ ألنها ال تحتاج إلى تمويل كبير ،كما تمكن
المؤسسات اإلسالمية االشتراك مع المؤسسات المالية التقليدية في تقديم التمويل المطلوب للمؤسسات ،مما
مجاال أرحب لالستفادة من خبرات غيرها ،كما تؤدي إلى ازدياد حجم المنافسة بين
يحقق للمؤسسات المالية
ا
مصادر التمويل المختلفة ،مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة هذه المصادر( .مبيض)24-22 :5080 ،

ابعا :خصائص اإلجارة-:
ر ً
بالنسبة للمستأجر ليس عليه أي التزام بالنسبة لألصل المؤجر وانما التزامه الوحيد هو بدفع األجرة
(ما لم يكن من باب االضرار او التعدي او التقصير) ،والتي تعتبر نفقه إيرادية وليست رأسمالية (أي نفقة
تشغيلية وليست نفقة تطويرية) ،كما أن اإلجارة تساعد المستأجر على التخطيط للنفقات وتعتبر وسيلة جيدة
للحماية من التضخم وهي تيسر األعمال المحاسبية للمستأجر بإعفائه من التغير في القيمة النقدية
لألصول والحد من مخاطر تقادم األصول ،وهي تساعد في توفير السيولة من خالل استغناء المنشأة عن
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الشراء ،مما يساعدها على توفير مبالغ كبيرة يمكن توجيهها إلى االستخدام في أغراض أخرى ،كذلك
تحافظ اإلجارة على حصر ملكية الشركة بمالكيها الحاليين كما أنها تتمتع بمزايا ضريبية ألن األجرة نفقة
تنزل من األرباح.
أما بالنسبة للممول فهي تعتبر مصدر آخر من مصادر التمويل أقل مخاطرة من المصادر األخرى ألن
ملكية األصل تبقى بيد الممول ويستطيع الممول التنبؤ باإليرادات التي يمكن الحصول عليها ،كما أن
تعقيدا من وسائل التمويل األخرى من حيث اإلجراءات والشروط
التمويل عن طريق االستئجار أقل
ا

القانونية( .قحف)11-11 :3111 ،

خامسا :أركان اإلجارة- :
ً
 .1العاقدان :يشمل أطرف العقد (المؤجر والمستأجر) مما له حق اإليجاب والقبول فيه ،فإذا صار
الشخص أهالا لثبوت الحقوق المشروعة له ،وثبوت الحقوق المشروعة عليه كانت عنده األهلية
والتي تسمى في عرف الفقه أهلية األداء الكاملة.1
 .2الصيغة :وهي مبينة على اإليجاب والقبول ويشترط فيها لفظ يشعر باإلجارة نحو قول المؤجر،
أجرتك كذا وقول المستأجر قبلت ،فلكل كالم جاء بعد اإليجاب بقصد إتمام العقد سواء أكان من
المشترى أو البائع يسمى قبواال.
 .3المنفعة :يجوز إجارة العين التي يمكن االنتفاع بها منفعة مباحة ،مع بقائها بحكم األصل،
كاألراضي والدور البهائم وغيرها
 .4األجرة :وهي ما يحصل عليه من عوض مقابل منفعة األعيان ،أو منفعة اآلدمي(.أبو سليمان،
)32-26 :2000

 1أهلية االداء :وهي اليت تثبت بكامل العقل والبدن (ابن اهلمام)222 :6991،
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سادسا :أحكام وشروط اإلجارة:
ً
 .8جواز استئجار شخص ليقوم بتعليم علم معين أو صناعة معينة.
 .5جواز استئجار شخص وتكون األجرة طعام أو كسوة.
 .2جواز استئجار دار إلى مدة معينة.
 .4إذا منع المستأجر من االنتفاع بالشيء المؤجر يسقط من األجرة بقدر مدة المنع وأن انتفع بالشيء
كامال فعليه األجرة كاملة.
المؤجر ا
 .2إذا تلفت العين المؤجرة تفسخ اإلجارة وعلى المستأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين.
ابتداء وان انتفع بالعين
عيبا في العين المؤجرة لم يكن يعلم به
 .6يحق للمستأجر فسخ العقد إذا وجد ا
ا
فعليه دفع أجرتها (الجزائري.)202 -204 :5008 ،

 .7يجب أن تكون السلعة المؤجرة مباحة شراعا.

 .1يجب أن يبقى أجل السلعة ثابتاا بعد تحصيل المنفعة مثل المباني واآلالت والسيارات وغيرها.
 .9يجب أن يكون مدة عقد اإلجارة محدد ومعلوم كذلك تحدد المبالغ التي تستحق للمؤجر والطريقة
التي سيتم بها الدفع كأن تتم على دفعة واحدة أو دفعات.
 .80يجوز للطرفين أن يقوما بمراجعة عقد اإلجارة كل فترة زمنية واستحداث تعديالت بموافقة الطرفين.
 .88يحق للمؤجر بيع السلعة المؤجرة على أن يبقى عقد اإلجارة ساري المفعول وبدون أي ضرر.
 .85إذا استخدم المستأجر السلعة بطريقة خاطئة أدت إلى اإلضرار بها يحق للمؤجر المطالبة
بتعويض عن هذه األضرار.
 .82يمكن أن يقوم المستأجر بتأجير السلعة لطرف ثالث بعد موافقة المؤجر بشرط تحمل المستأجر
األول األضرار التي تحدث للسلعة.
 .84يحق للمؤجر أخذ عربون لضمان إتمام عقد اإلجارة وفي حالة عدم اإلتمام لرغبة المستأجر فإن
العربون يكون من حق المؤجر.
 .82إذا طلب عميل مصرف معين عين معينة لكي يستأجرها يحق للمصرف تملكها ثم تأجيرها
للعميل المستأجر ويحق للمصرف بيعها أو تأجيرها بعد انتهاء العقد( .شلهوب)431 :2007 ،
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سابعا :المقارنة بين عقد اإلجارة وعقد البيع:
ً
 .1مجاالت اإلجارة أوسع من البيع ألن اإلجارة تصح على األعيان (األصول الرأسمالية الملموسة)
وعلى المنافع (األصول الرأسمالية غير الملموسة) لكن البيع يتم على األعيان فقط.
 .2يمكن بيع األصول المؤجرة فإذا أرادت المؤسسة صاحبة العين المؤجرة الحصول على سيولة
فيمكنها بيعها ،فقد أجاز الفقهاء بيع األصل المؤجر إذا علم بذلك المشتري ورضي به.
 .3بقاء ملكية العين لدى المؤجر في عقد اإلجارة ضمان أكبر للمؤسسة ففي البيع ال تبقى للبائع أي
حق في العين سواء كان البيع حاالا أو مؤجالا ،أما في اإلجارة فإن العقد يقع على المنفعة أما
أمانا
العين المؤجرة فتظل في ملك المؤجر طول مدة التأجير وهذا يمثل جانب من الضمان أكثر ا
بحيث يستطيع استرداد العين من المستأجر متى أخل بالسداد أو خالف شروط العقد.

 .4تقييد التصرفات في العين المستأجرة ففي حاله البيع ال يحق للبائع تحديد طريقه استغالل العين
المباعة ،أما اإلجارة فيستطيع أن يمنع المؤجر المستأجر من أي تصرفات تضر بالعين.
مقدما في حاله البيع جزء من الثمن
 .5يوجد دفعة مقدمة والتي تعتبر جزء من األجرة فالمبلغ المدفوع ا
اإلجمالي فإذا ألغي البيع باتفاق الطرفين وجب رد المبلغ المدفوع كامالا أما في عقد اإلجارة يعتبر

مقدما جزء من األجرة اإلجمالية.
المبلغ المدفوع ا

 .6اإلضافة إلى زمن مستقبل فال يجوز بيع سلعة في األجل بتاريخ مستقبل أما اإلجارة فإنه تقبل
اإلضافة للمستقبل عند جمهور الفقهاء كأن يستأجر شخص من آخر دكان بعد تاريخ العقد بمدة
معينة.
 .7المشاركة مع أي مؤسسات كانت لوجود فروق كبير بين التمويل اإلسالمي القائم على البيع
باألجل ينطوي على مخاطر تجاريه وتحمل الضمان ،وبين عمليات التمويل الربوي القائم على
الفائدة والتي ال تتعامل مع المخاطر التجارية وتحمل الضمان ،أما اإلجارة فهي عقد مقبول لدى
جميع المؤسسات( .الطبطباني)34-21 :2007 ،

56

ثام ًنا :أنواع اإلجارة:
 -1إجارة منفعة األعيان :وفيها يتم دفع عين مملوكة لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم وهي نوعان:
أ -أعيان منقولة :مثل السيارات والطائرات والثياب وغيرها.

ب-أعيان ثابتة :مثل األراضي والمنازل.

 -2إجارة العمل :وهي أداء عمل مقابل أجر وهي نوعان:
أ -أجير خاص :وهو الذي يعمل لمؤسسة أو شخص بأجر محدد ولمدة معلومة وال يجوز له العمل
عند اآلخرين إال بإذن مستأجره.

ب-أجير مشترك :مثل الحالق أو الخياط وال يجوز لمن استأجره أن يمنعه من العمل لآلخرين.
(البهوتي)350 :1996 ،

تاسعا :أنواع اإلجارة المطبقة في البنوك االسالمية:
ً
النوع األول :عقود اإلجارة التشغيلية :وهى عقود تأجير منافع مباحة شراعا ومعلومة بعوض معين إلى

أجل معين دون وعد بالتمليك  ،مثل عقود تأجير العقارات والسيارات والطائرات ونحوها (شحادة:2000 ،

.) 6
 -1أنواع االجارة التشغيلية:
عقار أو عينا معينة.
أ -إجارة معينة :وهي اإلجارة التي يكون محلها اا

ب-إجارة موصوفة بالذمة :وهي اإلجارة على منفعة موصوفة بصفاتها كسيارة غير معينة ولكن
موصوفة وصفاا دقيقاا( .خوجة)65 : 1995 ،

 -2الخطوات العملية لإلجارة التشغيلية:
أ -يقوم البنك بدراسة السوق ليحدد األصول التي يرغب في شرائها ثم يشتريها بغرض تأجيرها
للغير.
ب -يقوم البنك بالتفاوض مع عدة راغبين في االستئجار حتى يتم التوصل مع أحدهم إلى أتفاق
الستئجار األصل المشترى.
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ج -يوقع البنك عقد اإلجارة من المستأجر ضمن ضوابط الشريعة اإلسالمية وحسب الشروط
المتفق عليها.
د -يعاد األصل في نهاية المدة إلى البنك من قبل المستأجر ثم يعاود البنك البحث عن مستأجر
جديد( .على)502 :5080 ،
النوع الثاني :عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك :وهى نفس عقود اإلجارة التشغيلية ولكن بشرط الوعد
بالتمليك( .شحادة ) 6 :2000 ،ولم يكتب عنها أحد الفقهاء المتقدمين وقد عرفها بعض المعاصرين
كالتالي:
هي "عقد بين طرفين يؤجر فيه إحداهما آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر
على أقساط خالل مدة محددة ،تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده آلخر قسط بعقد
جديد"(.الحافي)60 :2001 ،

أو هي "إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة اإلجارة أو في
أثنائها ،ويتم التمليك بإحدى الطرق المبينة في المعيار"( .المعايير الشرعية)164 ،2010 ،

تحتوي التعاريف السابقة على عدة عناصر وهي العقد والسلعة واألجرة وعقد التمليك في نهاية المدة فعندما
يتم االتفاق على تأجير العين بين الطرفين يتم االتفاق على األجرة وعلى تمليك العين للمستأجر في نهاية
مدة اإلجارة أو أثنائها.

-1صور اإلجارة المنتهية بالتمليك:
أ -البيع التدريجي خالل مدة اإلجارة :يتم الوعد من المالك ببيع العين المؤجرة أو أجزاء منها بالتدريج
إلى أن يتم تمليكه جميع األصل وذلك بتحديد ثمن إجمالي لألصل وتقسيمه على مدة عقد
اإلجارة.
ب -البيع بباقي أقساط اإلجارة :هنا يتم الوعد من المؤجر للمستأجر ببيع العين في أي وقت خالل
مدة العقد ويكون الثمن باقي أقساط اإلجارة (أي مجموع االقساط االجارية المتبقية حتى نهاية عقد
التاجير).
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ج -البيع بثمن رمزي أو غير رمزي في نهاية مدة اإلجارة :هنا يتم الوعد من المؤجر للمستأجر ببيع
العين بعد انتهاء مدة اإلجارة.
د -هبة العين في نهاية مدة اإلجارة :يتم بإبرام عقد هبة تنفيذ لوعد سابق وذلك بمجرد سداد القسط
اإليجاري األخير فتنتقل الملكية إلى المستأجر دون الحاجة إلبرام عقد جديد ودون ثمن(.المعايير
الشرعية)117 :2010 ،

 -3الخطوات العملية لإلجارة المنتهية بالتمليك
أ -يطلب العميل استئجار أصل غير موجود لدي البنك إجارة منتهية بالتمليك.
ب -يدرس البنك الطلب فإذا وافق عليه يقوم بشراء األصل ويعلم العميل بالموافقة والشروط التي سيتم
التأجير عليها.

ج -يؤجر البنك األصل للعميل ويوقع معه عقد اإليجار حسب الشروط المتفق عليها مع وعده بتمليكه
األصل المستأجر بنهاية المدة.

د -عند انتهاء مدة اإلجارة يتنازل البنك عن ملكية األصل للمستأجر(.شبير ،محمد )251 :5008

 -3األهمية االقتصادية لإلجارة المنتهية بالتمليك:
أ -تخفيف العبء على ميزان المدفوعات في حالة التأجير التمويلي الدولي إذ تكون التحويالت فيه
اإليجار أما في حالة الشراء فيكون التحويل قيمة األصل.
ب -تنشيط برامج التنمية وذلك ألن التأجير ال يتطلب التمويل بالكامل.
ج -تخفيف التضخم لدى المؤسسات ألن المؤسسات تستطيع التوسع بدون الحاجة إلى الشراء التي
تطلب أموال كبيرة فإن التأجير يوفر على المؤسسة مبالغ كبيرة يمكن استثمارها في شراء أسهم
جديدة أو توسعات جديدة( .عبد العزيز )7 :2001 ،
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االستنتاج واالستخالص:
نستنتج مما سبق بأن اإلجارة هي بيع للمنفعة ،وهذا البيع مباح شراعا من القرآن والسنة واإلجماع
وأن لها أهمية كبيرة في توظيف ما لدى المجتمع من موارد وطاقات ،ولها عدة أنواع يمكن

استخدامها من قبل البنوك اإلسالمية واألشخاص ،ولها أحكام وشروط يجب أن تسير عليها.
ويرى الباحث بأن لإلجارة أهمية كبيرة في حياة الناس ،فالحاجة للمنافع كالحاجة لألعيان فليس
بمقدور كل الناس تملك األعيان ،أو القيام بكل األعمال لوحدهم دون اللجوء إلى االستئجار كذلك
جيدا لالستثمار ألصحاب رؤس األموال والشركات العقارية والمؤسسات
فان اإلجارة تفتح مجاالا ا
المصرفية والبنوك اإلسالمية وغيرها.
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المبحث الثالث
ماهية صكوك اإلجارة
التمهيد:
ظهرت أدوات حديثة معاصرة للتمويل اإلسالمي في العقد األخير من القرن العشرين وزاد انتشارها وتداولها
بشكل كبير بعد األزمة المالية العالمية لعام 5001م ،وأبرز هذه األدوات هي الصكوك اإلسالمية والتي
تعتبر البديل الشرعي للتوريق التقليدي ،ومن أنواع هذه الصكوك هي صكوك اإلجارة ،حيث تتمتع عمليات

التمويل القائمة على عقد اإلجارة بمرونة واسعة وأهمية كبرى ،إذ تستقطب الكثير من األموال من خالل
مشاركة الجمهور في تمويل المشاريع االقتصادية المختلفة ،وبالتالي النهوض باالقتصاد ككل ،كما توفر

قدر
على المؤسسات عملية شراء السلع المطلوبة للمؤسسة بأسعار عالية قد تفوق طاقة المؤسسة مما يوفر اا
كبير من السيولة النقدية التي يمكن توجيهها إلى جوانب أخرى من التوسع في نشاط المؤسسة أو فتح فروع
اا
جديدة أو تجديد أصول المؤسسة وغيرها.

أوالً :مفهوم صكوك اإلجارة:

صكوك اإلجارة مصطلح مركب من كلمتين هما( :صكوك) و (اإلجارة)
 -1لغة-:

الصك :الذي يكتب للعهدة ،أو كتاب اإلقرار بالمال ،أو الذي يكتب في المعامالت (ابن منظور:1994 ،

)457

اإلجارة :أجر يأجر وهو ما أعطي من أجر مقابل عمل ،واإلجارة بيع منفعة ،واألجر هو الجزاء على
ظا تدل على نفس المعنى( .ابن منظور،
العمل ،واإلجارة واالستئجار واإليجار والكراء واالكتراء ألفا ا
)77 :1994

اصطالحا-:
-3
ً

صكوك اإلجارة وهي " وثائق متساوية القيمة ،تمثل حصصا شائعة في منافع أو خدمات عين معينة أو
موصوفة في الذمة" (داغي1422 ،ه)326 ،

أو هي "عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة تصدر ممثلة لقيمة العين المؤجرة وتتيح لحاملها

قياسا على
فرص الحصول على دخل اإليجار بمقدار المساهمة التي دفعها حامل الصك
ا
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نظرائه اآلخرين" (على)988 ،2003 ،

أو هي " صكوك ذات قيمة متساوية ،تمثل ملكية أعيان مؤجرة ،أو منافع ،أو خدمات ،وهي قائمة على
أساس عقد اإلجارة كما عرفته الشريعة اإلسالمية" (قحف)37 ،2000 ،

تتفق التعاريف السابقة بأن صكوك اإلجارة أوراق مالية متساوية القيمة تمثل ملكية أصول رأسمالية ملموسة

أو أصول رأسمالية غير ملموسة لها فائدة (أجرة) محددة.

ويعتبر تعريف قحف من وجهة نظر الباحث من أهم التعاريف التي وردت؛ ألنه يتضمن جميع أنواع

صكوك اإلجارة وارتباط هذه الصكوك بعقد اإلجارة والذي بنيت عليه هذه الصكوك.

وتختلف صكوك اإلجارة عن عقد اإلجارة بأن عقد اإلجارة عبارة عن استثمار مباشر أما صكوك اإلجارة
عبارة عن استثمار غير مباشر.

ثانيا :المصطلحات ذات العالقة:
ً

هناك مصطلحات عديدة منها التوريق أو التصكيك أو التسنيد وكلها مصطلحات مترادفة ذات معنى واحد

كما جاء في المعيار الشرعي رقم ( )87الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية "التوريق :ويطلق عليه التصكيك والتسنيد ،وهو تقسيم الموجودات من األعيان أو المنافع أو هما
معا إلى وحدات متساوية القيمة ،واصدار صكوك بقيمتها ،ولقد أوصى البيان الختامي لندوة البركة الثانية
والعشرين المنعقدة عام 8452هـ5005/م باختيار تسمية التصكيك بديال عن التوريق الذي يقصد به في

التطبيق تحويل الديون إلى سندات ،وهو ما يأخذ به التطبيق فعال في المؤسسات المالية اإلسالمية" (عمر،

وتماشيا مع هذا التوجه رأى الباحث اعتماد مصطلح الصكوك في هذه الدراسة واستبعاد باقي
)3 :5009
ا
المصطلحات األخرى وذلك الرتباطه في عقول الجمهور بفلسفة االستثمار اإلسالمي مقارنة بمصطلح

التوريق أو التسنيد الرتباطهما في عقول الجمهور بالفائدة المحرمة.

ثالثًا :نشأتها:
تعد المملكة األردنية الهاشمية أول من قدم مفهوم سندات المقارضة التي ظهرت أثناء وضع مشروع قانون
البنك اإلسالمي األردني ،بهدف الحصول على تمويل طويل األجل لمشاريعه الكبرى (زعتري،

:5080

 ،)85وفي عام  8914صدر في تركيا سندات المشاركة وقد كانت مخصصة لتمويل بناء جسر البوسفور
الثاني (الشريف ،)9 :2009 ،وفي عام  8911أصدر مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة

ار يتضمن الضوابط الشرعية لسندات المقارضة،
المؤتمر اإلسالمي في دورته الرابعة المنعقدة في جدة قراا
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وورد في هذا القرار اقتراح تسمية هذه األداة االستثمارية بصكوك المقارضة (القرار رقم  ،))4/2(20وتقوم

سندات المقارضة على أساس المضاربة ،وفي عام  8992ظهرت دراسة تتعلق بصكوك اإلجارة وهي أول
دراسة من نوعها بعنوان (سندات اإلجارة واألعيان المؤجرة) للدكتور منذر القحف ،وفي عام  5002أصدر

مفصال عن
عيا
اا
المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
ا
معيار شر ا
الصكوك (المعيار الشرعي رقم ( ،))87وفي عام  5004أصدر مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة
ار يتضمن ضوابط صكوك اإلجارة (القرار رقم .))82/2(857
عشر بمسقط قراا

ابعا :مشروعية صكوك اإلجارة:
ر ً

أجيزت الصكوك بكافة أنواعها من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

اإلسالمية ،والمعيار الشرعي رقم ( )17صدر بهذا الخصوص ،ومستند جواز ذلك ،أن الصك يصدر على
أساس عقد شرعي من العقود الشرعية (هيئة األوراق المالية الماليزية ،)71 :2002 ،وتقوم فكرة صكوك

اإلجارة على مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق ،الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية

يدر دخالا ،والغرض من صكوك اإلجارة تحويل األعيان والمنافع التي يتعلق بها
على مشروع استثماري ّ
عقد اإلجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في السوق الثانوية ،وعلى

شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات
حصصا
ذلك ُع ّرفت بأنها " سندات ذات قيمة متساوية ،تمثل
ا
ا
دخل"(.قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي2004 ،م)

خامسا :األهمية االقتصادية:
ً
 -8صكوك اإلجارة مبنية على عقد من أهم عقود الشريعة وهو عقد اإلجارة لما ينطوي عليه هذا
العقد من مرونة كبيرة.

 -5صكوك اإلجارة أوراق مالية قابلة إجماال للتداول في سوق األوراق المالية مما يؤثر إيجابا على
هذه األسواق.

 -2تعد صكوك اإلجارة من أدوات التمويل بالدين وهو ما يتيح لها فرصة واعدة في األسواق المالية
ويتيح لها منافسة األوراق المالية التقليدية كالسندات وأذونات الخزينة.

 -4إمكانية تنوع مصادرها والوساطة المالية التي تتضمنها إذ يحق للمؤجر والمستأجر إصدارها

وكذلك يمكن لوسيط مالي أو شركات التمويل باإلجارة إصدارها بإذن من المؤجر أو المستأجر

مقابل عائد معين.
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 -2تنوع هياكلها وتنوع الصور المندرجة تحت كل هيكل بسبب المرونة الكبيرة بإضافة الشروط
والقيود التي تلبي حاجات ورغبات المستثمرين والممولين( .العمرني ،والسحيباني)7 :5082،

سادسا :خصائص صكوك اإلجارة:
ً
تتمتع بشبه الثبات في العائد ولها درجة عالية من االستقرار في السعر؛ ألنها مبنية على عقد إجارة حيث
نسبيا ،كما تتمتع بمرونة عالية؛
يحدد فيه العائد ( األجرة ) مسبقاا إضافة إلى كونها ذات مخاطر منخفضة ا

ألنها ال تقيد الجهة المصدرة لها بنوع معين من النشاط وانما يمكنها تمويل ما تراه من األنشطة المتاحة
أمامها ،كذلك فان صكوك ملكية الموجودات المؤجرة تخضع لعوامل السوق ففي حالة ارتفاع أسعار
العقارات مثال ترتفع القيمة السوقية للصكوك الخاصة بهذه العقارات (الجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي،
.)88 :5082

سابعا :المقارنة بين الصكوك والتوريق التقليدي:
 -8للصكوك ضوابط محددة من ناحية الموجودات التي تمثلها.
 -5بيع الموجودات في عملية التصكيك هي عبارة عن حوالة أو صرف بينما في التوريق التقليدي هي
عبارة عن خصم ديون.
 -2العالقة بين المصكك والشركة ذات األغراض الخاصة عالقة حقيقية في النظام اإلسالمي ولكنها
عالقة شكلية في النظام التقليدي
 -4عدد األوراق المصدرة في النظام اإلسالمي متعددة أما في التوريق التقليدي وحيدة
 -2إصدار الصكوك اإلسالمية يخضع لهيئة رقابة شرعية.
مستقر بينما العائد على الورقة التقليدية يكون
اا
متغير أو
اا
عائدا
 -6العائد على الصك اإلسالمي يكون ا
فائدة ثابتة.

 -7ال يسمح للمصكك أن تكون له حصة في الشركة ذات الغرض الخاص لكن قد يسمح في التوريق
التقليدي.
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 -1يكون االستثمار لشركة )SPV( Special Purpose Vehicle



بأدوات تتفق مع الشريعة

اإلسالمية ،وسندات ذات فوائد في ظل التوريق التقليدي.
 -9يمول العجز لدى  SPVمن خالل أدوات إسالمية في حالة التصكيك اإلسالمي وأدوات بفائدة في
حالة التوريق التقليدي.
 -80تتعدد الصيغ الهيكلية في التصكيك اإلسالمي بينما تكون في الغالب الصيغة وحيدة في التوريق
التقليدي.
 -88رد أصل المبلغ للمستثمر حسب سعر السوق أو حسب االتفاق في التصكيك اإلسالمي أما في
التوريق التقليدي فيكون بالقيمة األولى للشراء.
 -85يتم التداول بشروط محددة في التصكيك اإلسالمي وبدون شروط في التوريق التقليدي( .صالح،
)89-81 :5001
كما ساهم التمويل التقليدي في حدوث األزمات المالية العالمية ،وزيادة حجم المضاربات واضطراب
السوق ،وآخرها األزمة المالية العالمية األخيرة التي ضربت الواليات المتحدة األمريكية ،ومن ثم العالم
أما التمويل اإلسالمي فإنه يحقق االستقرار النقدي من خالل الحد من التضخم من خالل عدم تحميل
تكلفة التمويل لتكاليف اإلنتاج ،وعدم تمويل النشاطات غير المنتجة ،والتوزيع العادل للمخاطر بين
أطراف العملية التمويلية ،واالرتباط بأداء النشاط االقتصادي الحقيقي( .خالد)815-818 :5082 ،

ثام ًنا :المقارنة بين الصك والسهم:
وجه الشبه بينهما أنهما يمثالن حقوقاا مشاعة في موجودات متنوعة ،ويستحق كليهما األرباح ولحملة
الصكوك أو األسهم الحق في بيعها متى أرادوا.
أما أوجه االختالف فإن لحملة األسهم الحق في إدارة الشركة فيحق لهم تعيين اإلدارة وتعديلها وكذلك فإن
السهم قد يمثل حصة على المشاريع في موجودات أكثر من شركة مساهمة ،أما الصكوك فليس لحاملها

الحق في إدارة الشركة ،ويمثل عادة حقوقاا في موجودات متنوعة( ،المطلق )6-2 :5080 ،والصكوك ورقة


 :SPVشركة ذات غرض خاص تتولى عملية إصدار الصكوك وتتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لعملية التصكيك (الدماغ:2012 ،
.)85
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مالية قليلة المخاطرة أما األسهم فإنها ذات مخاطرة عالية وحامل الصك ممول للشركة المصدرة،
فالصكوك في األغلب لها تاريخ استحقاق (إطفاء) ،بينما مالك السهم شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس
مال الشركة لذلك فهو ورقة مالية غير مؤقتة( .ميرة)2-5 ،5080 ،

سعا :المقارنة بين الصك والسند:
تا ً
يعتبر الصك والسند من أدوات التمويل يمكن من خاللهما الحصول على األموال التي تحتاجها الجهات
المختلفة ،فهي تتحكم في حجم السيولة المطلوبة لذلك فإن الكثيرين يخلطون بينهما (.عمر)9 ،9002 ،
قرضا في ذمة مصدره وعوائده ثابتة في ذمة
أما أوجه االختالف فإن السند ورقة مالية محرمة ويمثل
ا

بناء على عقود شرعية وهو يمثل حصة شائعة في
مصدر السند ،أما الصك فهو ورقة مالية مباحة مهيكلة ا

اما في ذمة المصدر وانما ناشئة من الربح (ميرة، 5080 ،
أعيان أو منافع أو خدمات ،وعوائده ليست التز ا
.)2-5
يرى الباحث بأن الصكوك اإلسالمية عبارة عن ورقة مالية تصدر بشروط محددة بضوابط شرعية تشارك
في الربح والخسارة ،بينما السند عبارة عن ورقة مالية ليس لها أي ضوابط تحصل على فائدة ثابتة.

عاشر :أنواع صكوك اإلجارة :
ًا
النوع األول :صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:
وهي " وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها ،أو يصدرها وسيط
مالي ينوب عن المالك ،بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة االكتتاب فيها  ،وتصبح العين مملوكة
لحمله الصكوك" (المعايير الشرعية)521: 5080 ،
ولها صورتان وهما-:
موعدا باستئجاره ويريد بيعه من خالل الصكوك ،فيقوم مالك
مؤجر أو
اا
عقار
الصورة األولى :شخص يمتلك اا
ا

العقار بتقدير ثمنه من خالل المختصين ،ثم يجعل مقدار الثمن صكو اكا متساوية ويطرح ذلك لالكتتاب

وكيال عن المالك ،والمكتتبون مشترون لهذا العقار ومالكين له .واذا
بائعا أو وسي ا
طا أو ا
فيصبح المصدر ا
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كانت إدارة الصكوك بيد المصدر فإنه يكون مسئوالا عن إدارة العقار مقابل أجر يحدد في نشرة اإلصدار
أو أي أتفاق بين الطرفين ،وهنا يحق لحملة الصكوك تداولها بالبيع أو الشراء  ،فالمصدر هنا هو البائع،
والمكتتبون مشترون ومشاركون في المشروع شراكة الملك واألجرة هي عوائد المكتتبين ،ولمالكي الصكوك
غنم المشروع وعليهم غرمه ،ويجوز تداول هذا النوع من الصكوك بعد شرائها.
الصورة الثانية :أن ال يكون العقار المؤجر موجود عند التعاقد وانما يطرح المشروع لالكتتاب عن طريق
الصكوك ،مثالا يقوم البنك بتحديد المشروع الذي يرغب في الحصول عليه ولتكن مثال عمارة للتأجير بقيمة
 820ألف دوالر فيقوم بإصدار صكوك متساوية بقيمة العمارة ويكون ذلك موضح في نشرة اإلصدار بأن
الهدف من شراء العمارة هو التأجير ،وهنا يقوم المكتتبون بتملك الصكوك ويصبحون شركاء في الغنم
والغرم وبعد جمع ثمن العمارة من بيع الصكوك يقوم المصدر بشراء العقار وادارته وترتيب كل ما تتطلبه
عملية إصدار الصكوك والتداول والتخارج واإلطفاء ،أما باعتباره وكيال عن المالك وبذلك يحصل على
نسبة من األرباح أو باعتباره مضاربا وبذلك يحصل على نسبة من األرباح أيضا ،والربح هنا أجرة العقار،
وفي هذه الحالة ال يحق لحمله الصكوك تداولها بالبيع والشراء قبل شراء العقار (داغي8455 ،هـ -272 ،
.) 277
النوع الثاني :صكوك ملكية المنافع ولها نوعان-:
 -8صكوك ملكية منافع األعيان المؤجرة ولها صورتان وهي-:
الصورة األولى :وهي" وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة بنفسه أو عن طريق وسيط مالي،
بغرض إجارة منفعتها واستيفاء أجرتها من حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة
الصكوك" (المعايير الشرعية) 521: 5080 ،

 التخارج :وهو ان يخرج الشخص من شركته ويتنازل عن ملكه إلى صاحبة (شريكه) بالبيع( .ابن منظور)251 :1994 ،
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الصورة الثانية :وهي" وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأجر) ،بنفسه أو عن
طريق وسيط مالي ،بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح منفعة
العين مملوكة لحملة الصكوك" (المعايير الشرعية) 521: 5080 ،
ويندرج تحتها عدة صور يجملها الباحث في صورتين وهي:
الصورة األولى :تقسم منفعة العين إلى أقسام متماثلة وكل قسم يتم إصدار صك عنه يفصل فيه أحكام
تملك هذه المنفعة ،كمدة االنتفاع وقيمته وغيرها ،ثم تطرح هذه الصكوك لالكتتاب .كأن يقوم مالك منتجع
سياحي مكون من مائة وحدة سكنية بتقسيم منفعة كل وحدة سكنية إلى خمسين حصة تمثل كل حصة
من فعة الوحدة السكنية لمدة شهر من كل عام وعليه نحصل على خمسة آالف صك ومدة هذه الصكوك
عاما وقيمة كل صك مثالا  5000دينار فتكون منفعة المنتجع السياحي مملو اكا لحملة الصكوك
عشرين ا
عاما فيكون مصدر الصكوك هو المؤجر ،والمستأجرون لهذه العين هم المكتتبون ،واألجرة هي
لمدة  50ا
حصيلة االكتتاب ،وحملة الصكوك يملكون منفعة العين المؤجرة ولهم غنمها وعليهم غرمها.

الصورة الثانية :يتم تقسيم المنفعة التي يملكها مستأجر المنفعة إلى صكوك متساوية القيمة ثم يقوم
بطرحها لالكتتاب كأن تقوم شركة باستئجار مجموعة من العمارات السكنية ثم تقوم بإصدار صكوك عن
منفعة كل وحدة سكنية لمدة زمنية محددة وتقوم بطرحها لالكتتاب العام ،فيكون مالك الصك مستحقاا
لمنفعة الوحدة السكنية التي يمثلها الصك ويحق له السكن ،أو إعادة التأجير ،أو الهبة فيكون مصدر
الصك هو المستأجر ،والمكتتبون هم المستأجرون من المستأجر ،واألجرة هي حصيلة االكتتاب ،وحملة
الصكوك يملكون منفعة العين المؤجرة ولهم غنمها وعليهم غرمها(.ميرة)220 -257 ،5001 ،
 -5صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في الذمة ولها صورة واحدة وهي:
وهي" وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاء األجرة من
حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك" (المعايير
الشرعية)521 : 5080 ،
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كأن تقوم شركة عقارات بالتخطيط إلنشاء مجمع سكني موصوف وصفاا دقيقاا ،ثم يوصف ملكية االنتفاع
بسكنى الوحدات السكنية وصفاا دقيقاا ويوصف ذلك في صكوك إجارة تطرح لالكتتاب العام ،وتبين فيها مدة
االنتفاع وتاريخ ابتداءه وانتهاءه ،فيكون مصدر الصكوك هو المؤجر بائع المنفعة ،والمكتتبون هم
المستأجرون ،وحصيلة االكتتاب هي األجرة ،وحملة الصكوك يملكون منافع هذه األعيان الموصوفة في
الذمة على الشيوع ولهم غنمها وعليهم غرمها(أي لهم ربحها وعليهم خسارتها)( .ميرة8422 ،هـ) 6 :
النوع الثالث :صكوك ملكية الخدمات ولها نوعان وهما- :
 -1صكوك ملكية الخدمات من طرف معين  :وهي" وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم
الخدمات من طرف معين ( كمنفعة التعليم في جامعة مسماة ) واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب
فيها ،وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك" (المعايير الشرعية)521 :5080 ،
كأن تقوم جهة بنفسها مثل جامعة تقدم خدمة التعليم وتكون هذه الخدمة موصوفة بشكل دقيق كأن يكون
تعليم طالب جامعي تتوفر فيه شروط معينة ويحدد فيه مساق معين بزمنه ومدته ووصفه ،وتكون الخدمة
مثال فتقوم الجامعة بإصدار
مما يحتمل التجزئة مثل عدد ساعات دراسية فتحدد الخدمة كساعة دراسية
ا
صكوك تمثل تعليم الطالب في الجامعة ،على أن تكون هذه الخدمة بعد عشر سنوات ويمثل الصك حصة
ساعة واحدة ،ولحامل هذا الصك الحق في الحصول على الخدمة مقابل ما يدفعه اآلن من ثمن الصكوك.
 -3صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة -:وهي" وثائق متساوية القيمة يتم إصدراها
بغرض تقديم الخدمات من مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها
دون تسميتها) واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك".
(المعايير الشرعية)529 :5080 ،
كأن تقوم جهة غير الجهة المقدمة للخدمة بإصدار صكوك إجارة الخدمات تتيح لحاملها حق االختيار بين
عدة جامعات ،وتكون الجهة المصدرة للصكوك ضامنة لتقديم الخدمات لحامل الصك وبذلك تكون الجهة
المصدرة للصكوك مؤجرة لخدمة موصوفة في الذمة ،وعند استحقاق الصك تكون الجهة المصدرة ومقدم
 الشيوع :غري احملدد ،أي غري مفرزة حصة كل واحد
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الخدمة مسؤلين عن الوفاء بالتزاماتهم نحو مشتري الصكوك وال يشترط ان يكون مصدر الصك شريك مقدم
الخدمة (قحف – 22 :5000 ،

.)24

الحادي عشر :جهات التصكيك:
 -8القطاع العام :حيث تقوم الجهات الحكومية بإصدار الصكوك بكافة أنواعها سواء كانت محلية أو
دولية بهدف تمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية.

 -5القطاع الخاص :ويمكن أن يقوم القطاع الخاص بإصدار الصكوك بكافة أنواعها بهدف الحصول
على التمويل الالزم إلنشاء المشاريع.

 -2القطاع الخيري :يمكن أن تقوم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية بإصدار الصكوك من أجل
إنشاء دور لأليتام أو المستشفيات الخيرية وهي ال تهدف بذلك إلى تحقيق الربح (وانما تهدف إلى
تحقيق األجر والثواب في الحياة اآلخرة)( .الدماغ)14 :5085 ،

الثاني عشر :طرق التصكيك:
 -8التصكيك البسيط أو المباشر أو العام :ويتم هنا إصدار صكوك من أجل إنشاء مشاريع بنية تحتية
ويتم ذلك من خالل طرح الصكوك اإلسالمية في السوق األول لتكون حصيلة االكتتاب رأس المال
للمشروع المراد إنجازه.

 -5التصكيك المهيكل أو غير المباشر أو الخاص :ويتم هنا إصدار الصكوك من أجل الحصول على
سيولة وذلك بتحويل األصول أو المشاريع المدرة للدخل إلى وحدات متساوية تتمثل في الصكوك ثم
تطرح في السوق المالي( .الدماغ)12 :5085 ،
الثالث عشر :الخطوات العملية-:
 -1مرحلة اإلصدار :تقوم شركة المنشئ والتي قد تكون مصرفاا ،أو حكومة ،أو قطاع خاص ،في
التفكير بإصدار صكوك إسالمية من أجل تغطية حاجتها إلى السيولة ،حيث تبدأ مرحلة تقييم
إصدار الصكوك ،حيث يتم في هذه المرحلة تحديد جدوى إصدار الصكوك والمقارنة بين جميع
مصادر التمويل اإلسالمي المتاحة وتحديد العائد الذي تحصل عليه مؤسسة .SPV
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وأهم عناصر هذه المرحلة( :عمر)7-1 :5009،
أ -تحديد الهدف من عملية التصكيك من أجل المقارنة بين الصكوك ومصادر التمويل األخرى
والعمليات التنظيمية والفنية والتكاليف المختلفة الالزمة.

ب -تحديد األصول القابلة للتصكيك.

ج -إلنجاز عملية التصكيك يجب إعداد دراسة الجدوى لتتضمن الجوانب الشرعية وكذلك إعداد
دراسة سوقية لمعرفة مدى مقدرة مؤسسة المنشئ  SPVعلى التسويق.

د -تقوم وكالة التصنيف االئتماني بتحديد السعر العادل لتلك األوراق وقياس مدى جدارتها
االئتمانية.

ه -تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض إليها الصكوك ومحاولة معالجتها لكي يتشجع
المستثمرون على اإلقبال على شراء الصكوك.

 -3مرحلة التداول :وهي المرحلة التي تبدأ من تداول الصكوك في األسواق المالية بالبيع والشراء
مباشرة ،أو عن طريقة وسيط مالي ،ولحامل الصك جميع الحقوق المقدرة شرع ا للمالك في ملكه مثل
بيع أو غيره سواء كان البيع بالقيمة االسمية أو السوقية أو أكثر أو أقل بما يتوافق مع أحكام

الشريعة( .نقاش)60 :5006 ،

 -3مرحلة اإلطفاء( :األمين)8119 :8911 ،

وهي انتهاء صفتها االستثمارية وذلك بتسييلها من خالل التعهد بإعادة شرائها عند الطلب بالسعر

الذي نقومها به في مواعيد معينة (أي تاريخ االستحقاق).

وقد نص مجمع الفقه اإلسالمي المعيار الشرعي المعيار رقم  87على جواز قيام جهة اإلصدار في

فترات دورية معينة بإعالن موجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خالل مدة معينة بشراء الصكوك بالقيمة

االسمية أو السوقية ،بشرط أن ال تتعهد الجهة المصدرة بذلك أما إذا كان التعهد بالشراء من طرف ثالث

فإنه يجوز شريطة أن ال يكون الطرف الثالث مملو اكا من قبل الجهة المصدرة له مما ال يزيد عن %20

من رأس مال المصدر.

طرق إطفاء التصكيك:

أ -طريقة اإلطفاء بالتنضيض ( التصفية) :تتم في نهاية مدة االستحقاق بأن تدفع قيمة الصك
واألرباح.

ب -طريقة اإلطفاء بالتقويم الدوري :تقسم العوائد على الصك إلى قسمين قسم يوزع كأرباح والثاني
مقابل إطفاء جزئي لقيمة الصك وفي نهاية فترة اإلصدار يكونوا استردوا قيمة الصكوك وأرباحها.
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الرابع عشر :نموذج تنظيم عملية إصدار صكوك اإلجارة:
الشكل التالي يوضح الخطوات العملية إلصدار صكوك اإلجارة منذ بداية الحاجة لإلصدار وحتى الوصول
إلى اطفاء الصكوك.
شكل رقم ( )1-1يوضع تنظيم عملية صكوك اإلجارة
تصدر الشركة الصكوك للمستثمرين التي تمثل ملكية منفعة األصول

صكوك اإلجازة

بيع األصول لشركة متعددة األغراض الخاصة

1

3

حصيلة اكتتاب الصكوك

المستثمرون

3

حصيلة اكتتاب الصكوك

3

S.P.V

تؤجر الشركة األصول
المنشئ
للشركة

توزيع أرباح اإلجارة على أصحابها من
المستثمرين

4

6
دفع اإلجارة

1
بعد انتهاء المدة تقوم الشركة بإعادة بيع
األصول للشركة المنشئ

1
إعادة شراء الصكوك بتاريخ االستحقاق

3

المصدر( :أكرم الل الدين)3303113،

45

الشركة
المنشئ

يظهر من الشكل السابق مايلي:
تقوم الشركة المنشئ ببيع األصول التي ترغب بتصكيكها إلى شركة  SPVكما نشاهد في العملية رقم ،8
كما تقوم شركة  SPVفي العملية رقم  5بتصكيك االصول وتطرح الصكوك لالكتتاب للمستثمرين ،ثم في

العملية رقم  2يقوم المستثمرون بدفع حصيلة االكتتاب لشركة  SPVوالتي بدوها تقوم بدفع هذه المبالغ إلى
الشركة المنشئ ،وفي العملية رقم  4تقوم شركة  SPVبتأجير األصل إلى الشركة المنشئ والتي بدورها تقوم
بدفع األجرة لشركة  ،SPVفي العملية رقم  2حيث تقوم شركة  SPVبتقسيم هذه األجرة على حملة الصكوك
كأرباح لهم في العملية رقم  6وبعد انتهاء أمد الصكوك أي تاريخ االستحقاق (االطفاء) تقوم شركة SPV

بإعادة بيع االصول إلى الشركة المنشئ في العملية رقم  7والتي بدورها تقوم بشراء الصكوك من

المستثمرين في العملية رقم  1وتكون نهاية عملية اصدار الصكوك.
ولتوضح ذلك أكثر نذكر المثال التالي:

مثال قد ترغب شركة في شراء عقار عن طريق صكوك اإلجارة وتسمى الشركة المتمولة بعد إيجاد العقار
واالتفاق على السعر تقوم الشركة بإنشاء شركة األغراض الخاصة  SPVوالتي تقوم بإصدار صكوك إجارة

بقيمة العقار وتستخدم األموال المتحصلة من الصكوك في دفع قيمة العقار وتحويل ملكية العقار إلى

الشركة ذات الغرض الخاص كما في الشكل التالي:

شكل رقم ( )1-3يوضع مراحل اصدار صكوك اإلجارة

بعد قيام الشركة ذات الغرض الخاص بشراء العقار فإنها تقوم بتأجيره للشركة المتمولة واألجرة تعتبر هي

عائد حملة الصكوك على أن تتعهد الشركة المتمولة بشراء العقار في نهاية المدة بسعر متفق عليه كما في
الشكل التالي:
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بعد نهاية مدة استحقاق الصكوك تقوم الشركة المتمولة بشراء العقار من الشركة ذات الغرض الخاص

والتي بدورها تقوم بدفع هذه المبالغ لحملة الصكوك كما في الشكل

(أبو بكر) 80-9 :5009 ،

الخامس عشر :األحكام والضوابط الشرعية لصكوك اإلجارة :
" -8أن يمثل الصك حصة شائعة من المنفعة ،أو الخدمة ،أو المشروع الذي خصص لهما،
فيكون لصاحبه الغنم والغرم



لغرض تداولها.

بقدر حصته ،وال يجوز تصكيك الديون الناتجة عن اإلجارة

 -5أن تكون النشرة مشتملة على جميع البيانات الخاصة بالمنفعة أو الخدمة أو المصدر ،وكيفية
الصكوك من حيث التداول  ،والتخارج واإلطفاء والحقوق والواجبات ،وأن تكون األوصاف

المذكورة في حالة اإلجارة في الذمة كافية في التعريف بالمطلوب.

 -2ال يجوز أن تشتمل نشرة اإلصدار ،أو صكوك اإلجارة نفسها على نص بضمان مصدر

الصك ،أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال  ،فإن وقع النص على ذلك صراحة

أو ضمن ا بطل شرط الضمان  ،واستحق الوكيل أجرة المحدد .

 الغنم :الربح
 الغرم :اخلسارة
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 -4ال يجوز أن تشمل نشرة اإلصدار أو صكوك اإلجارة على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاا ،أو
وعدا بالبيع  ،وفي هذه الحالة ال يتم البيع إال
مضافاا إلى المستقبل ،وانما يجوز أن تتضمن ا
بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء  ،أو برضا الطرفين.

 -2أن محل القسمة في صكوك اإلجارة هو األجرة المحققة في نهاية كل فترة ما دام المعقود
يصف ،أما في حالة التصفية األخيرة فإن جميع حملة الصكوك يشاركون
عليه أو المشروع لم
ّ

خسارة .
بحا أو
في الناتج كل حسب حصته إن ر ا
ا
 -6إن المعقود عليه في صكوك ملكية الموجودات المؤجرة ،أو الموعود باستئجارها هو العين
المؤجرة التي أصبحت مل اكا لحملة الصكوك ،وبالتالي فهم يتقاسمون فيما بينهم (كل حسب
حصته)عوائد العين المؤجرة (أو المشروع) ،كما أن ثمنها عند التصفية يوزع عليهم حسب
خسارة.
بحا أو
الحصص المتساوية إن ر ا
ا
يعد حساب أرباح وخسائر المشروع ،وأن يعلن عنه حتى يكون تحت تصرف حملة
 -7أن ّ
الصكوك .

 -1ليس هناك ما يمنع شراعا من النص في نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية
كل دورة ،إما من حصة حملة الصكوك في األرباح في حالة وجود تنضيض دوري ،واما من
حصصهم في اإليراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ،ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة

مخاطر خسارة رأس المال.

 -9ال مانع شراعا من النص في نشرة اإلصدار ،أو صكوك اإلجارة ،على وعد طرف ثالث
منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر

مستقال عن عقد اإلجارة ،بمعنى أن قيامه
اما
ا
الخسران في مشروع معين ،على أن يكون التز ا
بالوفاء بالتزامه ليس شرطاا في نفاذ العقد ،وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ( . "...القرة داغي،

8455هـ)290-211 :
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االستنتاج واالستخالص:
كبير وحث على تنميته بطرق شرعية تبتعد
اهتماما اا
مما سبق نستنتج بأن االقتصاد اإلسالمي اهتم بالمال
ا
كل البعد عن الحرام ،من ربا ،وغش ،وغرر ،وغيرها .واهتم االقتصاد اإلسالمي بإيجاد طرق وأساليب
متنوعة لتمويل المشاريع المختلفة مما يضفي مرونة عالية في اختيار األسلوب المناسب للمشاريع التي يراد
تمويلها وقد بنيت على هذه الصيغ صناعات إسالمية جديدة منها صكوك اإلجارة والتي حققت نجاحات
أيضا تعددت أنواعها مما أكسبها مرونة عالية المبنية على عقد اإلجارة وهو
كبيرة ومتعددة والتي بدورها ا
من أهم العقود الشرعية؛ لما ينطوي عليه هذا العقد من مرونة عالية وأهمية اقتصادية كبيرة حيث تنبع هذه

األهمية من حاجة الناس إلى الحصول على منافع ال يمكنهم تملكيها ،كذلك من تنوع هذا العقد وتعدد
استخداماته ،وهذا التنوع أدى إلى تنوع هياكل صكوك اإلجارة وتنوع الصور المندرجة تحت كل هيكل من
هذه الهياكل مما أدى إلى تميز صكوك اإلجارة على العديد من األنواع األخرى للصكوك في حشد
المدخرات من أجل االستفادة منها في المجاالت التنموية المختلفة وخاصة بعدما أثبتت األيام عقم
المنتجات المالية التقليدية والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تسببها؛ لذلك فإن أدوات التمويل اإلسالمي
ار ألن الجميع يتحمل أي مخاطر قد تحدث
أمانا واستقراا
وخاصة صكوك اإلجارة توفر بيئة اقتصادية أكثر ا
لالقتصاد وليست جهة واحدة كما في التمويل التقليدي إضافة إلى اشترك الجميع في الربح ،ففي حالة

رواج االقتصاد فالجميع شارك في الغنم والغرم وليست جهة واحدة هي التي تستفيد أو تخسر.
اهتماما كبيرة وخاصة أدواته التمويلية التي من
ويرى الباحث بأنه يجب االهتمام باالقتصاد االسالمي
ا
خاللها يمكن توفير األموال الالزمة للمشاريع التنموية المختلفة وخاصة صكوك اإلجارة لما تتمتع به من

مرونة عالية حيث يعتقد الباحث بأن هذا النوع من الصكوك يمكن استخدامه في مجاالت مختلفة مما
يحقق التقدم والتطور في شتى المجاالت.
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الفصل الثاني
التعليم العالي الفلسطيين
 املبحث األول /واقع التعليم العالي الفلسطيين.
 املبحث الثاني /االحتياجات التمويلية للتعليم العالي الفلسطيين.

الفصل الثاني
التعليم العالي الفلسطيني
إن ردة فعل الشعب الفلسطيني على نكبة عام 1948م وما فرضته هذه النكبة من التحديات
أدت إلى إقبال أبناء الشعب الفلسطيني على التعليم كوسيلة للبقاء واثبات الوجود ،فتزايد
االهتمام بالتعليم العالي والذي اعتبره الفلسطينيون إستراتيجية دائمة ،خاصة بعد أن فقد الفلسطيني
أرضه والتي تعد عماد ثروته وقاعدته االقتصادية ،حيث تعتبر الجامعات الفلسطينية حديثة التكوين مقارنة

بالجامعات العربية.
كما أن الواقع السياسي الذي عاشته فلسطين قد أثر بشكل مباشر على العملية التعليمية ،فمن النكبة إلى

النكسة إلى االنتفاضة األولي والثانية واالجتياحات ودمار المدارس واعتقال المدرسين وغيرها من

الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

ويأتى هذا الفصل ليسلط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة التعليم العالي في فلسطين
وأهمها عملية تمويل العجز في التعليم العالي ،بهدف ايجاد الوسائل المناسبة لتمويل هذا العجز ،إذ ينظر
إلى التعليم كرافعة للفقر ،وكأساس للكيان الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية .حيث تم تقسيمه إلى

المباحث التالية:

المبحث األول /واقع التعليم العالي الفلسطيني.
المبحث الثاني /االحتياجات التمويلية للتعليم العالي الفلسطيني.
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المبحث األول
واقع التعليم العالي الفلسطيني
تمهيد:
موطنا للفكر واالبداع والتقدم
التعليم العالي هو أمل المجتمعات في التقدم والنهوض؛ لتصبح مؤسساته
ا
والتطوير في كل متطلبات الحياة؛ لذلك أصبح التعليم البوابة الرئيسية التي تنفذ منها المجتمعات المعاصرة
إلى جسر التقدم والرقي وأصبحت مؤسساته مؤسسات مجتمعية تؤثر وتتأثر بظروفه السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وتعكس ما يعيشه هذا المجتمع من تطورات.
ونتيجة الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من احتالل وضطهاد وفقدانه أرضه فقد دفع ذلك شعبنا
على اإلقبال بشكل كبير على التعليم العالي كنوع من التحدي واثبات الوجود ومواكبة التطور العالمي ونقل

الخبرات إلى أرضه المحتلة واالعتماد على النفس مما ساعده على ترسيخ هويته والمحافظه على صموده.

أوًال :نشأة التعليم العالي في فلسطين:
تزايد االهتمام بالتعليم العالي في فلسطين بعد نكبة عام  8941كنوع من إثبات الوجود بعد فقدان األرض

بالرغم من التكاليف الكبيرة التي يتحملها الطالب من سفر واقامة في الخارج وغيرها ،مما أدى إلى التفكير
في إنشاء جامعات فلسطينية؛ لتحافظ على بقاء وصمود شعبنا الفلسطيني على أرضه( .عثمان،

)5000:2

وقبل عام  8967لم يكن في األراضي الفلسطينية سوى كليات مجتمع تدعى في ذلك الوقت بدور

المعلمين ،أما في عام  8967أحدث االحتالل اإلسرائيلي تغييرات اقتصادية واجتماعية دفعت الشعب
الفلسطيني إلى االعتماد على نفسه في التخطيط لمجال التعليم ،وقد كانت أول المبادرات في كلية بيرزيت

عام  8975والتي أعلنت عن تطوير التخصصات التي تدرسها إلى درجة البكالوريوس ،وفي عام 8972

أعلنت مدرسة الفرير في القدس عن تحويلها إلى جامعة بيت لحم ،وفي عام  8977تطورت كلية النجاح

في نابلس لتأسس جامعة النجاح ،وفي عام  8971تأسست الجامعة اإلسالمية بغزة ( المركز الفلسطيني

لحقوق اإلنسان ،)20 :5002 ،وفي عام  8914تأسست جامعة القدس في أبو ديس (التقرير السنوي

لجامعة القدس )2 :5088-5080 ،وفي عام  8990أنشأت جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل (الموقع
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االلكتروني لجامعة بولتكنك فلسطين )5084 ،وفي العام  8998تم تطوير معهد المعلمين إلى كلية
التربية الحكومية والتي تحولت في العام  8999إلى جامعة األقصى ( .جامعة األقصى ، )7 :5004 ،ثم
انبثق من معهد األزهر الديني بغزة جامعة األزهر في العام  ( .8998العاجز ،)54818998 ،وكذلك في

العام  8998باشرت جامعة القدس المفتوحة بفتح أبوابها في القدس ثم انتشرت فروعها في باقي مناطق
فلسطين( .الموقع االلكتروني لجامعة القدس المفتوحة ) 5084 ،وفي عام  5000تأسست أول جامعة
خاصة في فلسطين في مدينة جنين وهي الجامعة العربية األمريكية (الموقع االلكتروني للجامعة العربية

األمريكية )5084 ،وفي عام  5002تأسست جامعة فلسطين في مدينة غزة (الموقع االلكتروني لجامعة

فلسطين )5084 ،وفي عام  5007تأسست جامعة غزة في مدينة غزة (الموقع االلكتروني لجامعة غزة،

 )5084وفي عام  5007أيضا تأسست جامعة فلسطين التقنية خضوري في مدينة طولكرم (الموقع
االلكتروني لجامعة فلسطين التقنية-خضوري)5084 ،

انيا :الديموغرافيا الفلسطينية:
ث ً
لقد بلغ عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام  5085حوالي  8816مليون فلسطيني يتوزعون حسب مكان
اإلقامة إلى  4145مليون في فلسطين 814 ،مليون داخل الخط األخضر أي بنسبة  ،%8518و 218مليون
يعيشون في الدول العربية أي بنسبة  ،%4412و 622ألف ا يعيشون في الدول األجنبية أي بنسبة %216

(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،)569 ،5082 ،ويسكن في الضفة الغربية  5175مليون نسمة
بواقع  ،%6812وفي قطاع غزة  817مليون نسمة بواقع  ،%2112وقد بلغ نسبة الفئة العمرية المؤهلة والتي
ستؤهل لدخول الجامعات أي الفئة من 89-82سنة %8811 ،في الضفة الغربية و %85في غزة ،وقد بلغ
معدل الزيادة الطبيعية للسكان في فلسطين  %5194بواقع  %5165في الضفة  %2144في غزة ،كما أن

نسبة من هم دون  82سنة بلغت  %4011وهذا يدل على شبابية المجتمع الفلسطيني( .الجهاز المركزي

لالحصاء الفلسطيني )68-27 :5082 ،ويبين الشكل التالي توزيع السكان حسب الفئة العمرية.
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المصدر( :كتاب فلسطين االحصائي)61 ،2013 ،

ثالثًا :ديموغرافيا التعليم في فلسطين:
لقد بلغ عدد الطلبة في الجامعات الفلسطينية  8521414طالبا في العام  5082 -5085حيث بلغ عدد

الجامعات  84جامعة ،توجد في الضفة جامعتان حكوميتان وست جامعات عامة وواحدة خاصة ويوجد في
غزة خمس جامعات حكومية ،واثنتان عامتان واثنتان خاصتان( .الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات

التعليم العالي  )54-81 ،5082-5085وقد بلغ معدل االلتحاق بالتعليم العالي  %44من الفلسطينيين

جدا مقارنة بالدول المجاور( .النجار:5085 ،
من هم في الفئة العمرية  54-81ويعتبر هذا معدل عالي ا
)546
وتشير البيانات إلى زيادة عدد اإلناث على الذكور في التعليم العالي منذ العام الدراسي 5004-5002
حيث كانت نسبة اإلناث  %22ثم ارتفعت نسبتهن في العام الدراسي  5085-5088إلى ( %21المرأة

والرجل في فلسطين)65 ،5082 ،
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ابعا :تطور التعليم العالي في فلسطين:
ر ً
من خالل مالحظة نشأة التعليم العالي في فلسطين والمراحل المختلفة التي مر بها نستطيع رسم صورة

واضحة عن مستقبل التعليم العالي في فلسطين وانعكاساته على نمو وتطور المجتمع الفلسطيني بما يشمل

جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية.
فهناك شعور عالمي بأن التعليم العالي أصبح يركز على الكم وليس الكيف فأصبح المهم تخريج عدد كبير
من الخريجين دون إعطائهم المهارة والقدرة المطلوبة إلحداث تغيير إيجابي في المجتمع ،لذلك أصبح

التعليم العالي بحاجة إلى إعادة تقييم من خالل استراتيجيات ورؤى جديدة تجيب على تحديات المستقبل،
فإذا كان هذا الوضع بالنسبة للعالم فإن فلسطين تأتي في المقدمة من أجل إعادة التقييم من أجل النهوض
بالتعليم العالي ألخذ دوره المطلوب في بناء النظام السياسي والدولة الفلسطينية رغم االحتالل والمعيقات

التي يفرضها علينا (بكدار.)6 :5009 ،

فنالحظ توسع ملموس في عدد الطلبة وعدد العاملين والتخصصات والبرامج المطروحة وزيادة عدد الفتيات
الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي حتى أنه فاق عدد الذكور وهذا يعكس مدى الوعي لدى شعبنا

ألهمية التعليم كأساس لبناء الثقافة والمعرفة ( النجار.)544-542 :5085 ،

سا :الطلبة في الجامعات الفلسطينية:
خام ً
يعتبر الطلبة بؤرة االهتمام في التعليم الجامعي؛ ألن العملية التعليمية بنيت برمتها من أجلهم لذا يجب

توجيههم نحو مستقبل يلبي حاجاتهم ورغباتهم ،ويجب تنمية قدراتهم على التفكير ،والتصور والتركيب،

والتحليل ،والنقد ،والمقارنة ،واالستيعاب ،واستخالص النتائج ،وتكوين اآلراء الخاصة ،والقدرة على التأمل،

وتدريبهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع ( األغا ،)88-80 :5080 ،ونالحظ أنه على صعيد

الجامعات تضاعف عدد الطلبة في السنوات األخيرة كما هو موضح في الجدول التالي.
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جدول رقم ( )3-1يوضح عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من
()3113-3111
الجامعات

الكليات

كليات المجتمع

التعليم

التقليدية

الجامعية

المتوسط

المفتوح

2113/2112

123484

16232

12273

61592

213581

2112/2111

122858

16326

12087

65936

217207

%16.2

2111/2111

122482

14996

12584

63911

213973

%16

2111/2119

107925

14944

11614

62142

196625

%14.6

2119/2118

-

-

-

-

-

2118/2117

102125

5228

12972

60631

180956

%13.5

2117/2116

93922

7033

11241

51412

169608

%12.6

2116/2115

79747

6347

11135

52899

150128

%11.2

السنة

الكلي

النسبة
%15.9

المصدر ( :الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي ،3113-3111 ،3111-3112 ،3111-3111،3113-3111 ،3113-3113
)3116-3111 ،3111-3116

الحظ الباحث من خالل الجدول بأن أعداد الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في تزايد مستمر فقد كان

عدد الملتحقين في السنة الدراسية  5006/5002هو  8201851ألف طالب وطالبة وقد ازداد العدد في

السنوات التي تليها حتى وصل إلى  5821218ألف طالب وطالبة في السنة الدراسية 5082/5085

وسبب هذه الزيادة من رأي الباحث هو النمو الطبيعي للسكان إضافة إلى زيادة الوعي لدى الجمهور

بأهمية التعليم العالي وخاصة بالنسبة للفتيات.
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سادسا :العاملون في مؤسسات التعليم العالي:
ً
لقد تطور عدد العاملين بشكل كبير في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني خالل السنوات األخيرة بسبب

زيادة أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العالي وكذلك توسع المؤسسات نفسها وزيادة عددها والجدول
التالي يبين أعداد العاملين في مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
جدول رقم ( )3-3يوضح عدد العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ()3113-3111
الجامعات

الكليات

كليات المجتمع

التعليم

التقليدية

الجامعية

المتوسط

المفتوح

2113/2112

10246

1881

826

2648

15601

2112/2111

9574

1776

738

2951

15039

2111/2111

9084

1655

941

2987

14.667

2111/2119

8311

1146

1402

2936

13795

2119/2118

-

-

-

-

-

2118/2117

7193

980

1214

2325

11712

2117/2116

6852

1102

1144

2666

11764

2116/2115

6501

1089

1116

2481

11187

السنة

الكلي

المصدر ( :الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي ،3113-3111 ،3111-3112 ،3111-3111،3113-3111 ،3113-3113
)3116-3111 ،3111-3116

الحظ الباحث من خالل الجدول بان أعداد العاملين في مؤسسات التعليم العالي في تزايد مستمر فقد كان

عدد العاملين في السنة الدراسية  5006/5002هو  881817ألف موظف وموظفة وقد تزايدت أعداد
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الموظفين في السنوات التي تلتها حتى وصل العدد إلى  821608ألف موظف وموظفة في السنة الدراسية

.5082/5085

سابعا :قانون التعليم العالي الفلسطيني:
ً
صدر قانون التعليم العالي في فلسطين عام  8991القانون رقم  ،88وتم تحديد صالحيات و ازرة التعليم
العالي وطبيعة إدارة مؤسسات التعليم العالي وقد منح القانون حصانة لحرم الجامعة ومنحها شخصية

اعتبارية وقد صنفها إلى ما يلي:
 -8الجامعات الحكومية :تنشأ بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني وتتبع لو ازرة التربية والتعليم العالي إدارايا
وقانونيا.
وماليا
ا
ا
 -5الجامعات العامة :نشأت قبل عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الجمعيات الخيرية،

تلقائيا في و ازرة التربية والتعليم
وبعد صدور قانون التعليم العالي أصبحت هذه الجامعات مرخصة
ا
العالي.
 -2الجامعات الخاصة :نشأت بموجب أحكام قانون التعليم العالي ،باإلضافة إلى القوانين التي تنظم
عمل القطاع الخاص مثل قانون الشركات وغيره.

وشكل قرار مجلس الوزراء رقم( )4لسنة  5000اإلطار العام لنظام عمل الجامعات الحكومية.
( االختالف من أجل النزاهة والمسائلة ( أمان) .)4-8 :5080 ،
وقد عرف القانون التعليم العالي بأنه" :كل دراسة أكاديمية أو مهنية منتظمة في مؤسسة تعليم ٍ
عال معترف
بها ال تقل عن سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين ،بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو

ما يعادلها"( .دليل قانون التعليم العالي الفلسطيني)7 :5085 ،

اعتمادا على قانون : 1223
ثام ًنا :أهداف التعليم العالي
ً
 -8يحق لجميع الطلبة المؤهلين االلتحاق بالتعليم العالي ،إضافة إلى تنمية اللقاءات العلمية.
 -5االهتمام بالبحث العلمي والنشر والترجمة وبرامج التعليم المستمر.

 -2تطوير المجتمع الفلسطيني؛ ليتمكن من التعامل مع المستجدات التكنولوجية والمعلوماتية.
 -4تلبية احتياجات المجتمع من الكوادر العلمية المؤهلة.
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 -2بناء حلقة وصل مع المؤسسات العلمية والدولية ودعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي.

 -6تشجيع اإلبداع واالبتكار العلمي والقدرة على النقد والبحث والتقصي ،إضافة إلى االهتمام بدراسة
الحضارة العربية واإلسالمية.

 -7تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي واالنتماء للوطن.
 -1بناء الدولة على أساس سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات واإلسهام في تقدم العلم.
على الرغم من أهمية القانون فلم يترجم على ارض الواقع ولم توضع له خطة تطبيقية ليظهر تأثيره على
التعليم العالي ،إذ لم توفر السلطة الوطنية الفلسطينية الدعم الكافي الالزم لتطبيقه( .سالمة)88 :5088 ،

االستنتاج واالستخالص:
نستنتج مما سبق بأن التعليم العالي الفلسطيني يعتبر حديث العهد مقارنة بدول الجوار ،ولكن نسبة
االلتحاق بمؤسساته التعليمية عاليه ومتزايدة من سنة إلى أخرى وشهد تطور كبير في السنوات األخيرة من

فتح جامعات وكليات جديدة وزيادة ملحوظة في عدد الطلبة وخاصة الفتيات.
ويرى الباحث بان معدل النمو السكاني في فلسطين من المعدالت المرتفعة؛ لذلك يجب أن تراعي

مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني هذه الزيادة الكبيرة ،من خالل تطوير مؤسساتها وفتح تخصصات
جديدة تواكب هذا التطور وتراعي سوق العمل إضافة إلى سن قانون تعليم ٍ
عال جديد يواكب التطور
العالمي في العملية التعليمة.
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المبحث الثاني
االحتياجات التمويلية للتعليم العالي الفلسطيني
التمهيد:
مهما ألي نظام تعليمي ،فتقاس مدى أهمية التعليم
يعتبر التمويل عصب حياة جميع المؤسسات
ا
ومدخال ا
ألي دولة على مدى أنفاقها وتمويلها عليه؛ ألن نقص التمويل يقف عقبه دون التوسع في التعليم وتحقيق

اآلمال والطموحات واألهداف المنشودة ،وتكمن أهمية تمويل مؤسسات التعليم العالي في اعتبارها البنية
األساسية لتكوين وتطوير مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية.

أوًال :مفهوم تمويل التعليم العالي:
فالنا :أعطاه المال ،وان الممول :من ينفق على
التمويل لغة :مال -موالا – مؤالا  :يعني كثر ماله ،ومال ا
عمل ما ( .المعجم الوسيط.)7195 ،8977 ،
التمويل اصطالحا :هو "تعبئة الموارد النقدية وغير النقدية الالزمة ،والتخطيط واإلشراف على إدارتها بهدف
القيام بمشروع معين والحفاظ على استم ارريته وتطويره لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية بشكل أكثر كفاءة

وفعالية"ٍ (.صائغ)628 ،5006 ،

أما تمويل التعليم العالي :فهو "مجموع الموارد المرصودة في إطار التعليم إلى المؤسسات التعليمية لتحقيق
األهداف المنشودة التي يتعين تحقيقها بالموارد المتاحة وادارة هذه األموال واستخدامها بكفاءة"( .أبو الوفا،

)61 ،5000

ثانيا :الخطة الخمسية لقطاع التعليم العالي الفلسطيني:
ً
يقع التركيز الرئيسي للخطة الخمسية التطويرية اإلستراتيجية  2012-2008والتي وضعتها و ازرة التربية
والتعليم العالي على تحسين نوعية التعليم والتعلم من خالل عدد عن البرامج التي من خاللها سيتم تحسين

مؤهالت وكفاءات المعلمين وتوفير بيئة آمنة للتعليم والتعلم ،وتحسين المصادر التعليمية واالهتمام الخاص
بالربط بين الطلب في السوق المحلي واإلقليمي والعرض؛ لذلك يجب على مؤسسات التعليم العالي التفاعل
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مع التحديات الطارئة والمهام الجديدة في التعليم ،مثل التعليم من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية

والتعليم من أجل التنمية المستدامة والتعليم من أجل االقتصاد.

ولكن من خالل مراجعة النفقات الحكومية على قطاع التعليم العالي في فلسطين وجد أنها ال تزيد على

 %5لعام  ،5088والتي انخفضت إلى  %8لعامي  5082 ،5085من مجموع نفقات القطاع االجتماعي
البالغة  %51لسنة  %25 ،5088لسنة  ،5085و  %22لسنة ( 5082الخطة الخمسية اإلستراتيجية -2008
.)55 :2008 ،2012

ثالثًا :مصادر تمويل التعليم العالي:
 -8المصادر الحكومية وتتكون مما يلي (الغماري:)28-20 :5009 ،
أ .التمويل الحكومي المباشر :يتم ذلك من خالل ميزانية مخصصة للتعليم العالي.
ب .التمويل الحكومي غير المباشر ويتخذ عدة أشكال منها.

 فرض ضرائب على فئات وقطاعات معينة لحساب مؤسسات التعليم العالي ،ففي األردن
تفرض الحكومة ضريبة على المالك المستأجر في المناطق البلدية بواقع  %5من صافي

اإليجار السنوي ،وتخصصه لصالح مؤسسات التعليم العالي ويرى الباحث ان هذا التمويل
غير مطبق في األ ارضي الفلسطينية.

 االقتراض من أجل تمويل التعليم العالي وقد يتم من خالل تحول بعض المؤسسات المانحة
من سياسة التبرع إلى سياسة اإلقراض ،ويعتقد الباحث بأن هذا التحول زاد من العبء على

الطلبة؛ ألن الطالب مكلف بتسديد القرض بعد التخرج.

 تسهيالت ضريبية للمؤسسات المتبرعة لمؤسسات التعليم العالي ،حيث تقوم بعض الدول
المتقدمة بتشريع قوانين تشجع الشركات ورجال األعمال بالتبرع لمؤسسات التعليم العالي،

وذلك بإعفاء المبلغ المراد التبرع به من الضريبة ويرى الباحث بأن هذا النظام من التمويل

غير مطبق في األراضي الفلسطينية.

 -5الـمصــادر الخـاصــة :بسبب األعباء الكبيرة للتعليم العالي سمحت الدول للجامعات بفرض رسوم على
الطلبة وقبول الهبات والتبرعات وفرض ضريبة على الخريجين ،وتحتوي هذه المصادر على ما يلي:

(صبيح.)22-20 :5002 ،

أ -الرسوم الدراسية :تقوم فكرة فرض الرسوم على الطلبة على أساس استرجاع الجامعة جزء من
تكاليف الدراسة.
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ب -التبرعات والهبات المحلية :هي مساعدات مالية تقدم للجامعة مباشرة أو عن طريق بناء
مباني وتقديم معدات.

ج -ضريبة الخريج :وهي ضريبة تفرض على دخل الخريجين وقد اعتمدت استراليا على هذا النوع
من الضرائب ،ويرى الباحث أن هذا النوع من الضرائب غير مطبق في األراضي الفلسطينية
وال يناسب وضع شعبنا المعيشي.

د -ضريبة أرباب العمل :وهي ضريبة تفرض على المؤسسات المستفيدة من الخريج ،ومن الدول
التي لجأت لهذا النوع من الضريبة الصين ،حيث قامت الشركات باقتطاع جزء من رواتب

العاملين لسد قروضهم ،ويرى الباحث بأن هذه الضريبة أيضا غير مطبقة في األراضي
الفلسطينية.
 -2المصادر الخارجية :وهي اإلعانات التي تقدم من الدول والمنظمات العالمية وتشمل مساعدات فنية
أو مالية وأهم هذه المنظمات :البنك الدولي ،والبنك األمريكي للتنمية ،والبنك األفريقي للتنمية ،والبنك

األسيوي للتنمية ،ومنظمة اليونسكو ،ومنظمة هيئة األمم المتحدة( .الغماري.)22 :5009 ،

 -4المصادر الذاتية :مثل قيام الجامعة ببعض األنشطة المضافة إلى مهامها األساسية لقاء تحقيق
بعض الموارد المالية التي تعزز من موازنتها مثل الدراسات المسائية ( التعليم الموازي) وخدمة

المجتمع (التعليم المستمر واالستشارات العلمية) والنشاطات اإلنتاجية( .صبيح.)26-24 :5002 ،

 -2األوقاف :من خالل الحصول على أوقاف؛ لتمويل التعليم العالي حيث كان يعتمد على أموال الوقف
في العهود اإلسالمية األولى في نشأة المؤسسات التربوية ،أما اآلن فقد أصبحت كثير من جامعات
العالم تنظر على أموال الوقف لالعتماد عليها في التمويل (صبيح )26-24 :5002 ،فقد قامت
الجامعة اإلسالمية بغزة باالعتماد على الوقف في جمع األموال لبناء برج يتكون من خمسة عشر
طابقا ،باإلضافة إلى طابقين تحت األرض من خالل األسهم الوقفية إلتاحة الفرصة أمام العديد من

األفراد والمؤسسات الخيرية للمساهمة في دفع تكلفة المشروع والتي تبلغ ستة ماليين وثالثمائة ألف
دوالر أمريكي حيث سيقسم إلى  6200سهم كل سهم بقيمة  8000دوالر أمريكي (موقع الوقف

الجامعي.)3114 ،

 -6الزكاة :فهي مظهر من مظاهر التضامن والتكافل االجتماعي واألخوة ،ويمكن اعتبار الزكاة صيغة
من صيغ تمويل التعليم العالي من خالل إنشاء صندوق زكاة؛ لدعم الطالب الفقير إلقراض الطالب
قرض حسن من أموال الصندوق واستخدام أموال الصندوق في توفير األجهزة والمعدات الالزمة وفي

دعم المراكز البحثية وتوفير المنح الدراسية (صبيح.)870 :5002 ،
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ابعا :التحديات التي تواجه تمويل مؤسسات التعليم العالي:
ر ً
وهذه التحديات أثرت على قيام مؤسسات التعليم العالي بوظائفها التالية:

 -8صعوبة تخص المجال األكاديمي :إن األزمة المالية التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي
أدت في بعض البلدان إلى هجرة الكفاءات؛ مما تسبب في نقص أعداد الهيئة التدريسية مما أثر

سلبا على أداءها.
ا
 -5صعوبات تخص البحث العلمي :إن النقص الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي في التمويل،
وخاصة المتعلقة بالبحوث العلمية التي يقوم بها من أجل االرتقاء بها والمساهمة في حل

سلبيا على تطور هذه
المشكالت التي يواجهها المجتمع بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور أثر ا
األبحاث.

 -2صعوبات تخص األصول الثابتة :تعتبر المباني واألجهزة والمعدات من المدخالت التي تعتمد

عليها مؤسسات التعليم العالي من أجل القيام بواجبها اتجاه المجتمع فالنقص في التمويل أدى

سلبا على كفاءة أداء هذه المؤسسات وذلك من
إلى المساس بهذه المدخالت ،والذي بدوره يؤثر ا
قلة المختبرات والمباني وغيرها.
 -4صعوبات تخص خدمة المجتمع :إن من واجب مؤسسات التعليم العالي تقديم الخدمة للمجتمع
ومواكبة التقدم العالمي والمساهمة في تنمية وتطور المجتمع؛ لذلك فإن النقص التمويلي أثر

سلبا على هذه المؤسسات وحال دون قيامها بدورها المنشود اتجاه مجتمعها (الغماري،5009 ،
ا
.)65-68
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خامسا :اقتصاديات التعليم العالي في فلسطين:
ً
تولت منظمة التحرير الفلسطينية دعم التعليم العالي منذ نشأة مؤسساته في السبعينيات من القرن

الماضي ،وازداد هذا الدعم في الثمانينات حيث أصبح التعليم العالي شبه مجاني ،ومع اندالع االنتفاضة
األولى وتالها حرب الخليج وما ترتب عليها أدى ذلك إلى تقليص حجم الدعم المالي من منظمة التحرير،
وهذا بدوره أدى إلى فرض رسوم دراسية على الطلبة ،ولكن هذه الرسوم لم ِ
تغط سوى  %60-40من
تكلفة الطالب التعليمية في التسعينيات ،وبالتالي ظهر عجز حقيقي في ميزانية هذه الجامعات ،ومع ظهور
السلطة الوطنية الفلسطينية في أواسط التسعينات استلمت و ازرة التعليم العالي مسؤولية اإلشراف على
التعليم العالي وتمكنت وبدعم كامل من االتحاد األوروبي من تغطية رواتب العاملين في الجامعات

حكوميا
دعما
ا
الفلسطينية لمدة ثالث سنوات ،ثم بعد ذلك خصصت و ازرة المالية في السلطة الوطنية ا
سنويا إال أنها عجزت عن تقديم هذا الدعم
للجامعات الفلسطينية العامة قدر بحوالي  50مليون دوالر
ا

كامالا ،منذ العام  ،5002أما في عام  5008تمكنت و ازرة التربية والتعليم العالي من إيجاد صندوق
اإلقراض والمساعدات الطالبية وهذا الصندوق تم دعمه من الخارج بماليين الدوالرات لكن الصندوق لم

ينجح في جمع ما يجب جمعه من الطلبة المستفيدين الخريجين ،ولكن في عام  5009نجح الصندوق
في وضع آلية إقراض جديدة مع آلية سداد واضحة يلتزم بموجبها الطالب بسداد  %4من قيمة القرض

خالل الفصل الدراسي لهذا نجح الصندوق في جمع حوالي نصف مليون دينار ،إضافة إلى وضعه آلية
تجمع الديون القديمة ،ومع هذا كله ظلت األزمة المالية تالحق الجامعات؛ ألن الرسوم لو دفعت كاملة ال

تغطي مصاريف الجامعات العامة (و ازرة التربية والتعليم العالي.)9-1 :5080 ،

وفي العام  5080زادت الو ازرة الدعم للجامعات العامة إلى  40مليون دوالر ولكن في معظم السنوات كان
ال يتم صرف سوى  %60من هذا المبلغ بسبب العجز المالي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،وكان يتم

بناء على أعداد الطلبة مما أدى بالجامعات إلى التوسع في قبول الطلبة دون اعتبار لطاقاتها
الصرف ا
االستيعابية ،ولحاجة السوق ،مما أدى إلى اكتظاظ الطلبة في الجامعات وكذلك زيادة عدد الخريجين مما
زاد من البطالة (عبد الكريم.)88 ،5082 ،
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سلبيا على عدة جوانب:
وهذا العجز أثر ً
 -8قبول الطلبة في التعليم الموازي برسوم أعلى للساعة المعتمدة.
 -5عدم زيادة أعداد هيئة التدريس بما يتناسب مع الزيادة في عدد الطلبة.
 -2تأخر دفع الرواتب.

 -4قلة المبالغ المخصصة لصالح المكتبات.
 -2الزيادة في فتح برامج الماجستير.

 -6وضع أعباء إضافية على هيئة التدريس.
 -7االعتماد على المدرسين غير المتفرغين.

 -1تخفيض ميزانية البحث العلمي والمؤتمرات العلمية.

 -9تقليل فرص االبتعاث( .و ازرة التربية والتعليم العالي)9-1 :5080 ،
ويرى الباحث بأن العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي أثر على العديد من الجوانب األكاديمية
واإلدارية؛ مما أدى إلى عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي ألداء رسالتها بالوجه األمثل.

سادسا :أساليب تمويل التعليم العالي الفلسطيني:
ً
 -1تمويل السلطة :من الواضح أن مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية في تمويل التعليم العالي،
قليلة جدا وال يصل إلى الحد األدنى من المعايير الدولية.

 -2الرسوم الدراسية :ويعتبر أحد األساليب المتبعة في تمويل مؤسسات التعليم العالي ،وتعتبر زيادة
الرسوم من الوسائل التي من خاللها يتم زيادة التمويل ،وقد شجع على ذلك البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي حيث ترى هذه المؤسسات بأن الخدمات المجانية في التعليم ال تتسم بالكفاءة ،ويعتمد

التعليم العالي الفلسطيني على الرسوم الدراسية بشكل كبير في التمويل.

 -3المنح والقروض :تساعد المنح والقروض على استعادة جزء من تكاليف التعليم الجامعي حيث
وفرت هذه المنح والقروض الفرصة للكثير من الطلبة الفقراء إلكمال دراستهم ،وقد اهتمت و ازرة

التربية والتعليم العالي الفلسطيني بشكل كبير بالبعثات والمنح باعتبارها أحد الركائز التي من
وفنيا للنهوض بالمجتمع .كذلك بنت الو ازرة نظامين خاصين
علميا ا
خاللها يتم توفير الكادر المؤهل ا
بالقروض؛ لدعم الطلبة المحتاجين وصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي

الفلسطيني(.الجرجاوي)10-8 :2005 ،
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سابعا :صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني:
ً
ثم إنشاء صندوق إقراض الطلبة في 2001/2/19م بهدف تقديم القرض الحسن إلى الطلبة غير القادرين
على دفع الرسوم الدراسية؛ لمواصلة تعليمهم ويقوم الطالب بتسديد هذا القرض على أقساط شهرية بعد

تخرج الطالب ،ويحصل الصندوق على أمواله من المساعدات والمنح الخارجية والمحلية ،ويهدف الصندوق
إلى توفير موارد مالية مستدامة إلقراض الطلبة من أجل تعزيز حصول الطلبة على المستوى التعليمي

الالئق ،وتشجيع الطلبة على الدراسة في تخصصات علمية تساهم في توفير الموارد البشرية المناسبة.

(الموقع االلكتروني لصندوق اقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين)2014 ،
وقد قامت جهات عديدة بدعم الصندوق وهي:
 -1البنك اإلسالمي للتنمية بجدة.

 -2الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت.
 -3اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني.
 -4اليونسكو.

 -5الجمعية الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة.
 -6جمعية الهالل األحمر القطري.
 -7صندوق األوبك.

 -8منحة مجلس الوزراء الفلسطيني( .الموقع االلكتروني لصندوق اقراض طلبة مؤسسات التعليم
العالي في فلسطين)2014 ،

والجدوالن التاليان يوضحان حجم القروض الممنوحة لكل جامعة عامة على حدا إضافة إلى حجم

التبرعات والقروض من الممولين لصندوق الطالب الفلسطيني.
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جدول ( )2-3يوضح القروض الممنوحة لطلبة الجامعات العامة بالدينار األردني
)(2012-2010

2111

2111

2112

نسبة2112

البند
جامعة اإلسالمية

10,201,616

10,216,191

10,573,533

%15.3

جامعة األزهر

7,129,050

7,675,487

8,455,168

%12.3

جامعة الخليل

4,908,293

5,404,496

5,960,485

%9

جامعة بولتكنك فلسطين

4,841,860

4,961,661

5,041,422

%7.2

جامعة بيت لحم

2,063,175

2,034,049

2,058,472

%3

جامعة القدس

9,336,574

9,332,535

10,367,828

%15

جامعة بيرزيت

7,479,399

7,649,435

7,653,832

%11.2

جامعة النجاح الوطنية

12,457,606

12,805,476

13,897,795

%20

جامعة القدس المفتوحة

4,695,470

4,711,111

4,966,714

%7

المجموع

6311131043

6417901441

6819751249

%100

المصدر( :تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية ،من ())2012-2009

جدول ( )2-4يوضع تبرعات المانحين لصندوق إقراض الطلبة بالدينار االردني
)(2012-2010
2112
البند
2111
2111
3,450,000

0

2,123,971

البنك اإلسالمي للتنمية (قروض)

0

35,450

0

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي قروض
مجلس الوزراء لوزارة المنح المالية منح

7,187,902

7,933,172

530,562

2,455,622

0

595,030

المجموع

13,093,524

7,968,622

2,949,563

البنك اإلسالمي للتنمية (منح)

المصدر( :تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية ،من ())2012-2009
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يرى الباحث من خالل الجدولين السابقين انخفاض نسبة القروض والمنح من الجهات الداعمة من 13

مليون تقريبا في العام  2010إلى  2.9مليون في العام  ،2012رغم ازدياد حجم القروض الممنوحة بسبب
الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة وارتفاع معدالت الفقر.

ثام ًنا :واقع تمويل التعليم العالي الفلسطيني:
اعتبر وزير التعليم العالي الدكتور علي أبو زهري في مقابلة مع تلفزيون وطن في عام  2013بأن
المشكلة الرئيسية التي يواجهها التعليم العالي تكمن في الجامعات العامة ،ألن الجامعات الحكومية مسيطر
عليها من الحكومة ،والجامعات الخاصة هدفها ربحي وال تعاني من األزمات ،وان حجم العجز الذي تعاني

منه الجامعات العامة الفلسطينية هذا العام هو من ( )35-30مليون دوالر( .تلفزيون وطن)2013 ،

لذلك سيتم التطرق لمناقشة دراستين أجريتا على الجامعات العامة في فلسطين ،إضافة إلى دراسة إيرادات
ونفقات والعجز المالي ألربع جامعات عامة بشكل منفصل كنموذج عن باقي الجامعات العامة وهذه

الجامعات هي جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة بيرزيت ،وجامعة النجاح.

 -1دراسة لبكدار أجريت عام  2008تم تحليل ميزانية  8جامعات عامة وهي جامعة بيرزيت،
وجامعة النجاح الوطنية ،وجامعة بيت لحم ،وجامعة الخليل ،وجامعة القدس ،وجامعة بوليتكنك

فلسطين ،وجامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية حيث ظهرت اإليرادات والمصاريف كما يلي:

أ .اإليرادات:

جدول رقم ( )2-5يوضح إيرادات الجامعات العامة الثمانية لسنة 2118
البنود

رسوم الطلبة

إيرادات تشغيلية

المبلغ بالدينار األردني

النسبة المئوية

117511604

%2.4

5716321444

مساعدات السلطة

714071992

تبرعات نقدية

115611385

تبرعات محددة

مجموع اإليرادات

414371682
7277917117

المصدر( :بكدار)19 :2009 ،
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%79

%10.2
%6.1
%2.1

%111

يرى الباحث من خالل استعراض الجدول أن ايرادات الرسوم الدراسية تعادل نسبة  %79من اإليرادات
وهذه نسبة بسيطة ال تستطيع تغطية نفقات الجامعات؛ لذلك الحظنا اعتماد الجامعات بشكل كبير على

مساعدات السلطة الفلسطينية والتبرعات ولكن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بتعهداتها بدفع  20مليون دينار

التي كانت وعدت بها لتغطية نفقات الجامعات العامة إضافة إلى ضعف التبرعات المقدمة للجامعات.
ب-المصروفات
جدول رقم ( )2-6يوضح مصروفات الجامعات العامة الثمانية لسنة 2118
المبلغ بالدينار األردني

النسبة

البند
رواتب الموظفين

5713101047

%71

المصاريف التشغيلية

2312561915

%29

مجموع المصروفات

8175667962

%111

العجز (إيرادات  -مصروفات)

777757855

المصدر( :بكدار)20 :2009 ،

من الجدول السابق نالحظ بأن  %71من مصروفات الجامعات هي عبارة عن رواتب تقدم للعاملين فيها
وتعد هذه النسبة كبيرة بالنسبة للمصاريف األخرى والتي تبلغ  %29فقط ،وهذا يدل على ضعف إمكانيات
الجامعات الفلسطينية واعتمادها على التدريس فقط دون إعطاء أهمية كبيرة للمجاالت األخرى مثل البحث

العلمي ،والتجارب ،واالختراعات والتي تحتاج إلى موارد كبيرة قد تفوق رواتب العاملين.
يرى الباحث من خالل استعراض الدراسة السابقة بأن العجز وصل إلى  7.7مليون دينار أردني ويرى
الباحث بأن السبب الرئيس للعجز هو انخفاض الدعم الحكومي الذي خصص للجامعات العامة والذي

كانت قيمته في سنة  2008عشرين مليون دينار أردني حيث لم تدفع منه السلطة الوطنية الفلسطينية

سوى  7.4مليون دينار فقط ،وكذلك عدم وجود موارد أخرى للجامعات مثل الموارد اإلنتاجية والخدماتية،
وقد جاءت مصروفات وايرادات كل جامعة على حدا كما يلي:
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جدول رقم ( )2-7يوضح إيرادات ومصروفات الجامعات العامة الثمانية لسنة 2118
المصروفات

اإليرادات

العجز

نسبة

الجامعة
الجامعة اإلسالمية

1518001000

1412001000

116001000

%20.5

جامعة األزهر

710621411

610791235

9831176

%12.6

جامعة بيرزيت

1012971910

1011121103

1851807

%2.4

جامعة بولتيكنك فلسطين

318091553

415301506

-7201953

%9.3-

جامعة القدس

1513391250

1118511102

314881148

%44.9

جامعة بيت لحم

417051662

416461754

581908

%0.8

جامعة الخليل

414711176

415961407

-1251231

-%1.6

جامعة النجاح

1910811000

1617751000

213061000

%29.7

المجموع

8175667962

7277917117

777757855

%111

العجز

المصدر( :بكدار.)20 :2009 ،

نالحظ اختالف كبير في العجز بين الجامعات وهذا دليل على اختالف قدرة الجامعات على تحصيل

أقساط الرسوم الدراسية من الطلبة وهذا سبب ٍ
ثان للعجز يضاف على قلة الدعم الحكومي ،مما يستلزم
وجود آليات جديدة لتمويل الجامعات الفلسطينية.
 -2دراسة لمعهد ماس للعام الدراسي  2011/2010لتسلط الضوء على مشكلة االستدامة المالية
للتعليم العالي الفلسطيني ومناقشة الخيارات المتاحة لمواجهتها وايجاد السبل المناسبة للمحافظة
على االستدامة المالية ،وتمت دراسة الجامعات العامة التسع وهي :جامعة األزهر والجامعة

اإلسالمية ،وجامعة الخليل ،وجامعة بولتكنك فلسطين ،وجامعة بيت لحم ،وجامعة القدس ،وجامعة
بيرزيت ،وجامعة النجاح الوطنية ،وجامعة القدس المفتوحة ،وجاءت نتائج الدراسة كما يلي:
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جدول رقم ( )2-8يوضح اإليرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة للجامعات العامة
للعام الدراسي  2111-2111بالمليون دينار أردني
والرسوم الجامعية الفعلية

اإليرادات الذاتية من األقساط

والرسوم الجامعية المتوقعة

اإليرادات الذاتية من األقساط

4.19

2.16

3.09

2.03

1.1

%51

%73

جامعة بيت لحم

5.17

1.56

2.21

3.61

2.96

%30

%43

جامعة القدس

16.87

7.05

12.17

9.82

4.7

%41

%72

جامعة بيرزيت

20.08

10.97

11.15

9.11

8.93

%55

%54

20.99

13.63

18.94

7.36

2.05

%65

%90

29.55

25.76

29.45

3.79

0.1

%87

%99

125.89

81.65

18.63 44.24 117.26

%58

%79

الجامعة

المصاريف

العجز(الفائض)الفعلي

4.98

2.17

3.02

2.81

1.96

%43

%60

الجامعة

اإلسالمية
جامعة الخليل
جامعة بوليتكنك

فلسطين

جامعـ ـ ـ ـ ــة النجاح
الوطنية
جامعة القدس

المفتوحة

المجموع

المصدر( :عبد الكريم)63 :2013 ،
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المصاريف الجارية

17.38

13.00

20.62

4.38

()3.24

%74

جامعة األزهر

المصاريف الجارية
نسبة اإليراد الفعلي إلى

العجز(الفائض) المتوقع

نسبة اإليراد المتوقع إلى

6.68

5.35

6.61

1.33

0.07

%80

%98
118
%

جدا؛ بسبب عدم المقدرة على تحصل كافة الرسوم الدراسية
يرى الباحث بأن العجز لدى الجامعات كبير ا
من الطلبة وهذا ناتج عن سوء األحوال االقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني لذلك فإن الطلبة ال
يستطيعون دفع كامل الرسوم للجامعات فنالحظ اختالف كبير بين اإليرادات الفعلية والمتوقعة وهذا أدى

إلى عجز فعلي كبير وصل إلى  44.24مليون دينار أردني بينما كان متوقعا لو انه تم تحصيل الرسوم
الدراسية بالكامل أن يكون العجز  18.63مليون دينار أردني ونالحظ كذلك تفاوت كبير بين الجامعات
في تحصل الرسوم الدراسية ففي جامعة األزهر مثال كانت نسبة ما تغطيه الجامعة من إيراداتها الذاتية

فعليا هو  ،%80بينما كان من المتوقع أن تغطي ما نسبته  %98بينما نسبة ما تغطية جامعة القدس
مثال من إيراداتها الفعلية كان  %41وكان من المتوقع أن تغطي  ،%72ويعتقد الباحث بأن هذا

االختالف الكبير بين الجامعات سببه التفاوت في ارتفاع الرسوم الدراسية بين الجامعات ،وكذلك المستوى
المعيشي للمجتمع المحلي المحيط بالجامعة ،إضافة إلى التفاوت في مقدرة الجامعات على تحصيل أقساط

الرسوم الدراسية من الطلبة ،وأيضا االختالف في المصاريف بين الجامعات بسبب االختالف في تطور
الجامعات من احتواءها على مراكز بحث علمي ومراكز إحصائية وغيرها من األمور التي تخدم المجتمع؛

لذلك نجد أن إيرادات الرسوم الدراسة الفعلية في الجامعات الفلسطينية العامة ال تغطي سوى  %58فقط

من مصروفاتها.

تاسعا :موازنة بعض الجامعات العامة الفلسطينية:
ً
 -0جامعة األزهر:

أنشئت جامعة األزهر في مدينة غزة في عام (1991م) بقرار من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس
أبو عمار ،وقد بدأت الجامعة بكليتين هما كلية الشريعة والقانون (الحقوق حاليا) وكلية التربية ثم تم إنشاء
باقي الكليات فيها (الموقع االلكتروني لجامعة األزهر.)2014 ،

والجدول التالي يظهر إيرادات ونفقات جامعة األزهر في عدد من السنوات:

69

جدول رقم ( )2-9يوضح إيرادات ونفقات جامعة األزهر بالمليون دينار أردني
للفترة من ()2112-2118
2118/2119

2119/2111

2111/2111

2111/2112

المجموع

5.271

7.448

7.794

8.069

28.582

3.705

1.139

0.732

0.961

6.537

مساعدات وهبات

0.119

0.515

0.011

0

0.645

إيرادات أخرى

0.639

0.716

0.218

0.249

1.822

إجمالي اإليرادات

9.734

9.818

8.755

9.279

37.586

إجمالي النفقات

14.155

13.720

14.697

15.269

57.841

العجز

4.421

3.912

5.942

5.991

21.255

البيان

رسوم دراسية
مخصصات وزارة
التعليم العالي

المصدر( :مركز الميزان لحقوق اإلنسان)4-3 :2012 ،

يظهر من الجدول بأن جامعة األزهر تعاني من عجز مستمر منذ العام الدراسي  2009/2008ويرجع
هذا العجز إلى ضعف مخصصات و ازرة التربية والتعليم العالي ،وكذلك ضعف الهبات والمساعدات،

وتراجع بند إيرادات أخرى أي إيرادات مرافق الجامعة مما تقدمه الجامعة من خدمات إضافية ،والى ضعف
عائد الرسوم الدراسية حيث بلغ مجموع العجز المالي ما يقارب  20مليون دينار أردني وهذا العجز كبير

جدا ومن الصعب سداده بالطرق التقليدية؛ لذلك يجب على الجامعة إيجاد طرق حديثة للتمويل لسد هذا
ا
العجز.
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 -2الجامعة اإلسالمية غزة:
أنشئت الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة في عام 1978م ،وقد بدأت بكلية الشريعة والقانون ،وكلية أصول

الدين ،وقسم اللغة العربية ،ثم بعد ذلك تم افتتاح باقي الكليات( .الموقع االلكتروني للجامعة اإلسالمية-
غزة ،)2014 ،والجدول التالي يوضح إيرادات ونفقات الجامعة اإلسالمية ومقدار العجز المالي لديها.
جدول رقم ( )2-11يوضح إيرادات ونفقات الجامعة اإلسالمية بالمليون دينار أردني
للفترة من ()2111-2118

إيرادات أخرى

إجمالي اإليرادات

إجمالي النفقات

العجز

2117/2118

مخصصات وزارة
التعليم العالي

2118/2119

إيرادات مرافق
الجامعة

2119/2111

رسوم دراسية

2111/2111

البيان

المجموع

13.655

12.827

16.026

17.903

60.411

0.388

0.485

0.584

0.714

2.171

0.294

0

0

0

0.294

0.147

0.309

0.092

0.214

0.762

14.484

13.621

16.701

18.831

63.638

2.11

7.473

5.298

3.886

18.767

16.594

21.094

22.000

22.717

82.405

المصدر(:مركز الميزان لحقوق اإلنسان)4 :2012 ،

يوضح الجدول العجز الكبير في الجامعة منذ العام الدراسي  2008/2007ويرجع العجز إلى توقف
مخصصات و ازرة التربية والتعليم العالي ،إضافة إلى ضعف وتراجع المساعدات والهبات ،إضافة إلى

ضعف الرسوم الدراسية وانخفاض عائداتها ،حيث بلغ مجموع العجز الكلي للجامعة ما يقارب  19مليون
دينار أردني وهذا العجز الكبير يتطلب من الجامعة إيجاد مصادر تمويل أخرى تستطيع من خالل سد هذا

العجز.
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 -3جامعة النجاح الوطنية:
تأسست جامعة النجاح في عام  8977وقد بدأت بكليتي العلوم واآلداب ثم بعد ذلك تم افتتاح باقي
الكليات فيها (الموقع االلكتروني لجامعة النجاح الوطنية ،)5084 ،والجدوالن التاليان يبينان مصاريف
وايرادات والعجز المالي لجامعة النجاح الوطنية.

جدول رقم ( )2-11يوضح مصروفات جامعة النجاح بالمليون دينار أردني
للفترة من ()2113-2119
البند

3112

3111

3111

3113

3113

نفقات رواتب

861998

891862

581584

521087

521697

نفقات طالب

01928

01142

81040

81016

81872

نفقات علمية

01291

01290

01729

01726

01149

النفقات العامة واإلدارية

51795

51294

21815

21210

21571

النفقات الرأسمالية

81711

51460

51202

51041

81156

المجموع

5218

521625

51141

251467

251125

المصدر( :موقع جامعة النجاح الوطنية ،موازنة الجامعة )5082

جدول رقم ( )2-12يوضح إيرادات جامعة النجاح بالمليون دينار أردني
للفترة من ()2113-2119
البند

الرسوم الدراسية

الدعم الحكومي

إيرادات المشاريع

االستثمارات
واإليرادات األخرى
مجموع اإليرادات

العجز

3112
861041
81200
01601

3111
811052
51000
01252

3111
501845
51000
01648

3113
551826
01200
01702

3113
541089
01200
01986

81775

81246

51272

51211

51180

19.928
21875

22.094
21221

25.158
21255

25.949
61281

28.245
41210

المصدر( :موقع جامعة النجاح الوطنية ،موازنة الجامعة )5082
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من خالل مالحظة الجدولين السابقين نالحظ انخفاض كبير في الدعم الحكومي حيث وصل إلى 200

ألف دينار في سنة  ،5082إضافة إلى أن الرسوم واإليرادات التي تحصل عليه الجامعة لم تستطع
القضاء على العجز؛ بسبب ارتفاع نفقات الجامعة وخاصة بند رواتب العاملين ،وأن إيرادات الرسوم
الدراسية لم ِ
تغط رواتب العاملين فقط؛ لذلك ازداد العجز المالي في جامعة النجاح الوطنية حتى أصبح
مجموع العجز في الخمس سنوات األخيرة ما يقارب  58مليون دينار أردني وهذا العجز يحتاج إلى إيجاد

مصادر تمويل أخرى تستطيع من خاللها الجامعة سد العجز المالي لديها.
 -4جامعة بيرزيت:

تعتبر الجامعة األولى في فلسطين حيث تحولت من مدرسة إلى كلية في عام  ،8975ثم بعد ذلك أضيف

الصف الثالث الجامعي في عام  8972للتحول إلى جامعة ،واشتملت على كليتين هما كلية اآلداب وكلية
العلوم ثم بعد ذلك افتتحت باقي الكليات فيها (الموقع االلكتروني لجامعة بيرزيت )5084 ،والجدول التالي

يبين إيرادات ومصروفات الجامعة والعجز المالي لديها.

جدول رقم ( )2-13يوضح إيرادات ومصروفات جامعة بيرزيت بالمليون دينار أردني
للفترة من ()2112-2118
البند

3113

3112

3111

3111

3113

مجموع اإليرادات

871112

811881

891642

891682

501614

مجموع النفقات

871099

551521

581250

521760

521002

الفائض (العجز )

18136

()48141

()18313

()48141

()48334

المنح الحكومية

51044

21250

81992

81894

01619

المصدر( :وكالة زمان برس)5082 ،

حيث قال رئيس جامعة بيرزيت :بأن العجز في موازنة الجامعة كبير بسبب االرتفاع الطبيعي لرواتب

الموظفين ،إضافة إلى االنخفاض الملحوظ في مخصصات الجامعات التي تدفعها الحكومة ،وأضاف بأن
العجز المالي في سنة  5085وصل إلى  41254مليون دينار وأن دعم السلطة استمر في االنخفاض إلى

أن وصل إلى  862ألف دينار في سنة ( .5082حج علي)5082 ،
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الحظ الباحث من خالل الجدول بأن اإلرتفاع كبير في نفقات جامعة بيرزيت ،حيث ارتفعت نفقات

الجامعة من  871099مليون دينار أردني إلى  521002مليون دينار أردني وهذه الزيادة في المصروفات
سببها كما قال رئيس جامعة بيرزيت :هي الزيادة في رواتب الموظفين ،كذلك انخفاض الدعم الحكومي فقد

انخفض من  51044مليون دينار أردني إلى  619ألف دينار أردني فقط ،وهذا أثر بشكل كبير على
الجامعة وزاد من نسبة العجز لدى الجامعة حتى وصل إلى  41254مليون دينار أردني؛ لذلك يجب على

الجامعة أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى تسد من خاللها هذا العجز.

ويرى الباحث من خالل استعراض موازنة الجامعات األربعة :جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة
النجاح ،وجامعة بيرزيت بأنها تعاني من أزمة مالية مستمرة لعدة سنوات سابقة مما زاد العبء على هذه

الجامعات وأثر عليها بشكل سلبي ،وال يتوقع الباحث أي آفاق مستقبلية لسداد هذا العجز من خالل الدعم

الحكومي أو التبرعات والهبات أو أي طرق تقليدية أخرى.

عاشر :االشكاالت والوضع القائم:
ًا
كبير بين الجامعات الفلسطينية ،حيث أدى هذا االرتفاع إلى العديد
جدال اا
يشير موضوع ارتفاع كلفة التعليم ا
من الفعاليات الطالبية ومنها اإلضرابات والوقفات االجتماعية ،كما أنه ال يوجد للجامعات الفلسطينية
استثمارات تساعدها على توفير تمويل مالئم ،وكذلك قلة الدعم المالي الخارجي وخاصة فيما يتعلق
بالبحث العلمي بسبب النظام الفلسطيني الذي يركز على التعليم بشكل أساسي ،حيث يحصل المدرس

الجامعي على عدد ساعات تعليمية أكثر وساعات بحثية أقل ،من هنا يبقى االعتماد على المنح وعلى
أقساط الطالب السبيل الوحيد للتمويل ،كما أن اإلنفاق األكبر في الجامعات يتمثل في دفع رواتب الهيئة

التدريسية فيها ،مما قد يلجأ بعض الجامعات إلى توظيف أساتذة ممن ليس لديهم كفاءة جيدة وبدوام

جزئي؛ لتقليل نسبة اإلنفاق على الرواتب؛ ولكن هذا سيؤدي إلى تدني مستوى التعليم في هذه الجامعات

مقارنة بالجامعات التي تقوم بتوظيف هيئة تدريسية مؤهلة تأهيالا جيدا ،ولكن بسبب العجز المستمر في
الجامعات الفلسطينية لعدم تمكنها من زيادة سعر الساعة الدراسية وتوفير عائد استثماري مناسب ،أدى إلى

اإلبقاء على رواتب أعضاء الهيئة التدريسية متدنية نسبي ا ،وهذا بدوره أدى إلى هجرة المدرسين األكفاء من

سلبا على صورة التعليم
الجامعات إلى وظائف أخرى أو جامعات أخرى في دول الخليج وبالتالي أثر ا
العالي الفلسطيني( .ماس)12-8 :2011 ،
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كافيا في الوقت
إضافة إلى أن مستوى الدعم المالي الحكومي لنظام التعليم العالي الفلسطيني ليس ا
كافيا في المستقبل ،فالعجز الذي تعاني منه الجامعات أكبر من الدعم الذي
الحاضر وال يرجح أن يكون ا
تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية ( .و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي)20 :5005 ،
لكل ما سبق فإن الباحث يرى بأن مؤسسات التعليم العالي تعاني من عجز في ميزانيتها دائم ومستمر مما
يحول دون تحقيق أهداف ورسالة التعليم العالي في بناء الفرد والمجتمع ،فلذلك يجب إيجاد طرق بديلة

لتمويل التعليم العالي .ويعتقد الباحث بأن أفضل الطرق التي يمكن من خاللها الحصول على تمويل
يغطي العجز المستمر في الجامعات هو إشراك الجمهور في تمويل جامعاتهم وهذا يمكن تحقيقه من خالل

استخدام صكوك اإلجارة.

االستنتاج واالستخالص:
مما سبق نستنتج بأن الجامعات العامة تعاني من عجز مالي متواصل فمن خالل استعراض ميزانيات

الجامعات العامة وجدنا انخفاض كبير في الدعم الحكومي لهذه الجامعات وعلى مدار سنوات عديدة،
إضافة إلى عدم قدرة هذه الجامعات على تحصيل أقساط الرسوم الدراسية بشكل كامل بسبب سوء

األوضاع االقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ،إضافة إلى قلة المنح والتبرعات الخارجية بسبب

السياسة اإلسرائيلية المتعنتة والتي تقيد من وصول هذه المساعدات إلى الجامعات الفلسطينية ،إضافة إلى
االرتفاع الطبيعي في رواتب العاملين في مؤسسات التعليم العالي وارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب

التوسع في الجامعات وزيادة عدة المباني والمختبرات وغيرها فكل هذه الظروف أدت إلى عجز متنامي
لدى الجامعات أثر عليها بشكل سلبي وأدى إلى عدم مقدرة الجامعات إلى النهوض والوصول إلى مصاف

الجامعات المتقدمة.

يرى الباحث بأن مؤسسات التعليم العالي هي مصنع يمد المجتمع بالقوى العاملة التي تمثل مواقع الخدمة
واإلنتاج في مختلف القطاعات التنموية مما يتوجب إيجاد آليات ووسائل تمكننا من توفير الميزانيات

الالزمة لتمويلها وهذا يوجب علينا ايجاد طرق حديث للتمويل من أجل تغطية هذا العجز.
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الفصل الثالث
تطبيقات صكوك اإلجارة
 املبحث األول:
أهم التجارب املعاصرة إلصدار صكوك إجارة يف الدول اإلسالمية.
 املبحث الثاني:
منوذج مقرتح إلصدار صكوك إجارة لتمويل مؤسسات التعليم العالي.

الفصل الثالث
تطبيقات صكوك اإلجارة
مقدمة:
عالميا لما يتمتع به هذا النوع من الصكوك بمرونة عالية وكفاءة عالية وقلة
تتعدد تطبيقات صكوك اإلجارة
ا
مخاطر بسبب سهولة حساب العائد على الصكوك ،وكذلك تتعدد هياكله والصور المندرجة تحت كل هيكل
مما يتيح للمستثمرين اختيار النوع الذي يتالءم مع المشاريع التي ينوون القيام بها وكذلك قدرة هذا النوع

على حشد المدخرات المالية؛ إلنشاء مشاريع جديدة أو توفير سيولة عن طريق تصكيك مشاريع قائمة،
لذلك فان هذا النوع من الصكوك يعتبر من أهم أنواع الصكوك المصدرة على مستوى العالم ،وهناك تجاب

عديدة إلصدار الصكوك اإلسالمية بشكل عام وصكوك اإلجارة بشكل خاص ،فمن خالل الصكوك
اإلسالمية استطاعت هذه الدول بناء المشاريع العمالقة ومشاريع البنى التحتية ومن األمثلة على ذلك بناء

جسر البسفور في تركيا (جسر محمد الفاتح) وتطوير مطار دبي الدولي وغيرها الكثير ،مما أدى إلى
تحقيق التقدم االقتصادي في هذه الدول ،لذلك قسمنا هذا الفصل للمباحث التالية:
المبحث األول :أهم التجارب المعاصرة إلصدار صكوك إجارة في الدول اإلسالمية.
المبحث الثاني :نموذج مقترح إلصدار صكوك إجارة لتمويل مؤسسات التعليم العالي.
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المبحث األول:
أهم التجارب المعاصرة إلصدار صكوك إجارة في الدول اإلسالمية
تمهيد:
عيا ألدوات التمويل التقليدية األخرى
لقد تطور عملية إصدار الصكوك اإلسالمية عالميا باعتبارها بديال شر ا
ئيسيا في حدوث األزمة المالية العالمية سنة 2008م.
سببا ر ا
والتي كانت ا
حيث كشفت دراسة إحصائية أعدتها وكالة رويترز لتوقعات وآفاق الصكوك اإلسالمية عن أن حجم

عالميا وصل إلى  237مليار دوالر في العام  ،2013وقد تم إصدار نحو  100مليار
إصدارات الصكوك
ا
دوالر خالل العام  ، 2013ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق الصكوك إلى  749مليار دوالر بحلول عام
 ،2018ومن المتوقع أن تنمو الفجوة بين العرض والطلب لصالح الطلب في سوق الصكوك العالمية
بحلول العام  2014إلى  230مليار دوالر ،لتتقلص الفجوة بعد ذلك بشكل تدريجي لتصل إلى  187مليار

دوالر بحلول عام (.2018العربية نت)2013 ،

عالميا خالل الفترة من 2013-2005
والجدول التالي يوضح القيمة اإلجمالية إلصدار الصكوك
ا
جدول رقم ( )3-1يوضح تطور القيمة اإلجمالية إلصدار الصكوك اإلسالمية عالميا
خالل الفترة ()2113 -2115
قيمة اإلصدارات
(بالمليون دوالر أمريكي)
13150.97
24816.71
41350.41
24546.66
37632.68
57821.95
91357.48
138000
237000

السنوات
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

المصدر( :ناصر ،وبن زيد  )55 ،2013 ،و (الموقع االلكتروني لقناة العربية نت)2013 ،
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يظهر من الجدول بأن الصكوك اإلسالمية تنمو بشكل متسارع ،فقد نمت من  13مليار دوالر في العام

 2005إلى  138مليار دوالر عام  2012ثم إلى  237مليار دوالر في العام  2013وهذا النمو الكبير
يشير إلى ازدهار سوق الصكوك اإلسالمية وارتفاع الطلب عليها والشكل التالي يوضح تطور الصكوك

االسالمية على مستوى العالم من .2013 -2005

شكل ( )3-1يوضع تطور إصدار الصكوك اإلسالمية عالميا خالل الفترة ()2113-2115

تطور اصدرات الصكوك االسالمية عالميا خالل فترة
()2013-2005
300000
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2005

بناء على بيانات الجدول ())3-1
المصدر( :اعداد الباحث ا

عالميا خالل الفترة من  2013-2005ففي عام
يرى الباحث من الشكل النمو السريع للصكوك اإلسالمية
ا
 2013لوحدة تم اصدار صكوك إسالمية بما يقارب  100مليار دوالر وهذا يعتبر طفرة نوعيه في إصدار

عالميا.
الصكوك
ا
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أما الحجم العالمي إلصدار الصكوك حسب نوع الصكوك فقد أظهر بأن صكوك اإلجارة تحتل المركز

عالميا من ناحية حجم اإلصدار كما يظهر في الجدول التالي:
الثاني
ا

جدول ( )3-2يبين تطور الحجم اإلجمالي العالمي إلصدارات الصكوك حسب نوع اإلصدار
خالل الفترة (– 2115سبتمبر )2112
قيمة اإلصدارات

نوع (صيغة) اإلصدار

(بالمليون دوالر أمريكي)
مرابحة

142662.30

إجارة

85251.00

مشاركة

74071.05

البيع بثمن آجل

48253.88

هجينة

15970.32

مضاربة

18741.43

وكالة

13339.59

إستصناع

3074.65

أنواع أخرى (بيع العينة والدين)

3164.02

سلم

1996.35
المصدر( :ناصر ،وبن زيد(57 :2013 ،

يرى الباحث من الجدول بأن صكوك اإلجارة تحتل المركز الثاني من حيث حجم اإلصدار فقد بلغ حجم

اصدارها ما يقارب  85مليار دوالر في األعوام من (-2005سبتمبر  )2012وهذا الحجم الكبير
الصدارات صكوك اإلجارة يدل على األهمية الكبرى لهذا النوع من الصكوك في تمويل المشاريع التنموية.
ويرى الباحث بأن سبب سيطرة صكوك المرابحة على صدارة الصكوك ألن عقد المرابحة من أقدم العقود
الذي تأسست عليه البنوك اإلسالمية ،إضافة إلى أن المرابحة تستخدم في األغراض االستهالكية أكثر،

إضافة إلى أنها أقل مخاطرة بالنسبة للبنوك اإلسالمية من أدوات التمويل األخرى ،أما النسبة المئوية التي

تمثلها إصدارات صكوك اإلجارة فتظهر في الشكل التالي:
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شكل رقم ( )3-2التوزيع النسبي للصكوك حسب النوع خالل الفترة ( -2115سبتمبر )2112

إجمالي حجم اصدارات الصكوك عالميا حسب نوع االصدار
خالل الفترة (- 2005سبتمبر)2012
سلم أنواع أخرى (بيع العينة
والدين)
%0.49
 %1إستصناع
%1
وكالة
 %3مضاربة
%5

هجينة
%4

مرابحة
%35
البيع بثمن آجل
%12

مشاركة
%18
إجارة
%21

بناء على البيانات في الجدول (()3-2
المصدر( :اعداد الباحث ا
يرى الباحث من خالل الشكل بأن صكوك اإلجارة تمثل  %21من إجمالي حجم اإلصدار العالمي وهي
تمثل المركز الثاني بعد صكوك المرابحة وهذا يبين األهمية الكبرى لصكوك اإلجارة.

عالميا حسب البلد.
أما الجدول التالي يوضح حجم إصدار الصكوك
ا
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عالميا حسب البلد
جدول رقم ( )3-3يوضح تطور القيمة اإلجمالية إلصدار الصكوك اإلسالمية
ً
خالل الفترة ( -2115سبتمبر )2112
ترتيب البلد

بلد االصدار

قيمة االصدار بالمليون دينار

2

االمارات المتحدة

38781.96

1
3
4
5
6

250953.90

ماليزيا

المملكة العربية السعودية

27300.85

قطر

18407.50

السودان

27072.45

اندونيسيا

16136.44

باكستان

6182.00

10

الكويت

2538.00

12

سلطنة بروناي

2480.32

7
8
9

11
13
14
15
16
17
18

6806.42

البحرين

3881.74

غامبيا

2511.00

تركيا

الدول االخرى مجتمعة

1616.00

سنغافورة

416.95

الو.م.أ

765.67

المملكة المتحدة

265.42

اليابان

100.00

251.00

اليمن

المصدر( :فتني(36 :2013 ،

عالميا
يرى الباحث من خالل الجدول بأن ماليزيا تحتل المركز األول في إصدار الصكوك اإلسالمية
ا
وبفارق كبير عن الدولة التي تليها اإلمارات العربية المتحدة ،ويعتقد الباحث بأن الصكوك اإلسالمية لها

دور كبير في التنمية والتطور الذي حدث لالقتصاد الماليزي وخاصة في السنوات األخيرة.

 الو.م.أ :كما ورد يف البحث وغري معروف للباحث.
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بعض التجارب العالمية إلصدار صكوك اإلجارة
أوالً :التجربة السودانية:
انطلقت فكرة الصيرفة اإلسالمية في السودان من جامعة أم درمان في عام  1966وفي عام  1977تم

إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداني بمشاركة سعودية وسودانية ،ثم تال ذلك قرار جمهوري بتحويل العمل

المصرفي من تقليدي إلى إسالمي ( شيخون ،)222-217 :2002 ،ومن ثم في  1984/12/10طالبت
الحكومة السودانية كل البنوك بممارسة عملياتها على أسس إسالمية ومنعت الربا مما أدى إلى انتشار

البنوك اإلسالمية ومنها بنك التنمية والتعاون اإلسالمي وبنك التضامن اإلسالمي وغيرها (المالقي،
.)94 :2000
وتعد تجربة إصدار الصكوك اإلسالمية في السودان من التجارب المميزة والتي هدفت إلى تمويل عجز
الموازنة العامة وتمويل األصول والمشروعات الحكومية حيث يتم إصدار الصكوك بصيغة االجارة بحيث
تمثل حصة في أصول الحكومة السودانية حيث تصدرها الحكومة السودانية ممثلة في و ازرة المالية

واالقتصاد الوطني حيث تحقق هذه الصكوك األهداف التالية( :منصور)47 ،2009 ،
 -1التحكم في السيولة من خالل عمليات السوق المفتوحة عبر إدارة مالية إسالمية.
 -2استخدام مدخرات األفراد في تغطية جزء من العجز لدى الموازنة العامة.

 -3تشجيع االستثمار عن طريق نشر الوعي االدخاري عند الجمهور من خالل تجميع المدخرات وهذا
بدوره يؤدي إلى زيادة االستثمار.

 -4ايجاد مجاالت استثمار جديدة بتفعيل األصول الثابتة التي تمتلكها الدولة.
وأهم إصدارات الحكومة السودانية للصكوك اإلسالمية كانت كما يلي:
 -1شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) :وهي عبارة عن صكوك تمثل حصصا ألصول حقيقية
مملوكة لبنك السودان المركزي وو ازرة المالية تصدر استنادا إلى مبدأ المشاركة وتستخدم الدارة

السيولة وتنظيمها وتم إصدارها ألول مرة في عام .1989

 -2شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) :وهي صكوك تصدر عن طريق شركة السودان للخدمات
استنادا لمبدأ المشاركة
ومروجا لألوراق المالية الحكومية وتصدر
وكيال
المالية وهي شركة تعمل ا
ا
ا
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وهي قابلة للتداول بين الجمهور وتستند على ملكية الدولة لألسهم في بعض الشركات ،تهدف

لتمويل عجز الموازنة العامة ويمكن تداولها في السوق الثانوي ،وصدرت ألول مرة عام .1999

 -3شهادات صندوق االستثمار الجماعي بالعمالت األجنبية (شموخ) :وهي وثائق ذات قيمة اسمية
محددة تهدف لتمكين بنك السودان المركزي من إدارة موارد البالد من النقد االجنبي ،وتم اصدارها

ألول مرة في عام ( .2009حسن)21-15 :2009 ،

 -4شهادات إجارة البنك المركزي( شهاب)  :وثائق تستند إلى عقود اإلجارة واعتمدت على تصكيك

أصول البنك المركزي الثابتة وهي قابلة للتداول بين المصارف فقط وليست للجمهور وتستخدم

إلدارة السيولة النقدية وهي وثائق ذات قيمة متساوية وأصدرت ألول مرة عام .2005

 -5شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) :عبارة عن صندوق متوسط األجل تحشد فيه
األموال عن طريق عقد الوكالة الشرعي لشراء أصول مصفاة الخرطوم وتأجيرها ،لو ازرة المالية تم

إصدارها في  2010وادراجها في سوق الخرطوم لألوراق المالية وتحقق عوائد ما بين

 ( .%14-12ناصر.)21-20 :2012 ،

تعتبر السودان من أوائل الدول التي طبقت االقتصاد اإلسالمي في جميع مجاالت الحياة ومنعت

التعامل بالبنوك التقليدية مما أدى إلى انتشار البنوك اإلسالمية كما شجعت التعامل بالصكوك
اإلسالمية ،أما بالنسبة لضعف االقتصاد السوداني فيرى الباحث بأن سببه ضغف التنمية االقتصادية
وسوء إدارة الموارد المالية والبشرية وليس له عالقة بأسلمت األقتصاد وانتشار الصكوك اإلسالمية.
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ثانيا :التجربة الخليجية:
ً
 -1التجربة البحرينية:
تعتبر البحرين من أهم الدول التي تحتوي على أكبر المراكز المالية اإلسالمية إذ يوجد بها  38مؤسسة

إسالمية إضافة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف ،والمجلس العام للبنوك
والمؤسسات المالية اإلسالمية ،ومركز التحكيم والمصالحة اإلسالمية وغيرها ،وكذلك تم إنشاء السوق

المالية اإلسالمية الدولية عام  2002بمشاركة البنك المركزي في كل من البحرين وماليزيا واندونيسيا

والسودان وبروناي والبنك اإلسالمي للتنمية ثم انضمت إليهم بعد ذلك عدة بنوك إسالمية وبعض الشركات

حتى بلغت  53مؤسسة مثل :بنك أبو ظبي اإلسالمي ،وبنك التمويل الكويتي ،والبنك اإلسالمي األردني

وغيرها ،وأخذت السوق المالية اإلسالمية الدولية على عاتقها تطوير أسواق رأس المال والنقد اإلسالمية
ومن ثم إيجاد السوق الثانوي لألداوت المالية اإلسالمية واعداد معايير موحدة تحكم إصدار وتداول

األدوات المالية اإلسالمية (.بن عمارة)259 :2011 ،
أهداف السوق المالية االسالمية الدولية:

 -1تطوير سوق مالية إسالمية مبنية على أحكام الشريعة اإلسالمية.
 -2تشجيع تسويق األدوات المالية اإلسالمية.

 -3توفير المعلومات الكافية عن األدوات المالية اإلسالمية لمتخذي القرار.
 -4تطوير التعاون بين المؤسسات المالية على مستوى العالم ( .بن عمارة)260 :2011 ،
بعض أعمال ونشاطات السوق المالية اإلسالمية الدولية:
 -1تسعى السوق إلى تطوير سوق رأس المال وسوق النقد اإلسالميين من خالل تعزيز التعاون بين
األعضاء المؤسسين للسوق من خالل التوقيع على مذكرة تفاهم في عام .2004

 -2تعزيز التعاون بين السوق المالية الدولية وسوق البحرين لألوراق المالية من خالل تبادل الخبرات
والتسهيالت وزيادة فعالية المشاريع المشتركة من خالل االتفاق الموقع بينهما عام .2004

 -3تنظيم ورش عمل في عام  2007لتطوير منتجات سوق الصكوك اإلسالمية ونظام إدارة المخاطر
للمؤسسات المالية اإلسالمية على الصعيد الدولي.

 -4التعاون مع بنك باكستان ومؤسسة نقد البحرين لتطوير السوق الثانوي لألدوات المالية اإلسالمية.
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 -5التعاون مع االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات حيث تم في  2010طرح الوثائق النهائية
لبعض المنتجات اإلسالمية كالتحوط بهدف توحيد أدوات تمويل الصناعة اإلسالمية عالميا.

( بن عمارة)260 :2011 ،
وأهم إصدارات صكوك اإلجارة ما يلي:
 -1قامت مؤسسة النقد البحرينية بشراء مطار البحرين بمبلغ مليار دينار بحريني بحيث تقوم الجهة

المشترية بتأجيره إلى مملكة البحرين لمدة عشر سنوات وبأجرة سنوية متغيرة يحكمها مؤشر مالي
معين ،وفي نهاية المدة يلتزم المالك حملة الصكوك بإعادته إلى حكومة البحرين عن طريق بيعه،
حيث قامت مؤسسة النقد بعد شراء المطار بتصكيكه وبيعه على الراغبين في الشراء ،واألجرة

الدورية هي عائد حملة الصكوك ( .فضل)25-24 :2012 ،

 -2في عام  2001قامت مؤسسة النقد البحرينية بإصدار عشرة إصدارات من صكوك اإلجارة بقيمة
 750مليون دوالر كما أصدر البنك المركزي البحريني صكوك إجارة بقيمة  100مليون دوالر

تستحق في  2006بعائد إيجار قدره  ،%5.25وفي عام  2002أصدرت صكوك إجارة بقيمة 50

حصصا في أصول حكومية منها مركز التحكم
مليون دوالر أمريكي مدتها ثالث سنوات وتمثل
ا
بشبكتي نقل الكهرباء والماء لتمويل مشاريع التنمية المختلفة.
 -3في عام  2013أصدرت حكومة البحرين صكوك إجارة بقيمة  100مليون دينار بحريني وهو
اإلصدار العشرين ،وسيصدره مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين حيث ستبلغ

القيمة االسمية للصك دينار بحريني واحد ويستحق في  2015ويبلغ العائد المتوقع للتأجير

 %1.45يدفع كل ست شهور(.أخبار الخليج الجريدة اليومية األولى في الخليج ،االثنين 10
يونيو )2013
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 -2التجربة السعودية:
تم إنشاء السوق السعودي لتداول الصكوك والسندات سنة  ، 2009مما وفر مصد ار جديدا لتمويل قطاع
األعمال وزاد من كفاءة سوق رأس المال السعودي ،وعلى الرغم من النشاط الكبير لسوق الصكوك واألسهم
السعودية إال أن سوق الصكوك اإلسالمية ما زال يعاني من ضعف بالنسبة ألسواق الصكوك في مجلس

التعاون الخليجي أو سوق الصكوك الماليزية بالرغم من أن حجم إصدار الصكوك اإلسالمية في السعودية
يعتبر الثاني على العالم في عام  2013ولكن معظم هذه اإلصدارات تتم خارج السعودية ففي عام 2013

وصل حجم السوق االولى إلى  28مليار لاير سعودي ،وأجري فقط سبع صفقات تدواول في جلسات

مستقلة بقيمة  227.1مليون لاير سعودي ،مع العلم بأن األسواق المتطورة يكون بها السوق الثانوي يساوي
أضعاف السوق األولي (قندوز )8-1 ،2013 ،أما إصدارات المملكة العربية السعودية من الصكوك
اإلسالمية التي لم يحن استحقاقها بعد كالتالي:

جدول رقم ( )3-4يبين إصدارات المملكة العربية السعودية من الصكوك اإلسالمية
التي لم يحن استحقاقها بعد
الشركة المصدرة

نوع الصك

قيمة االصدار

القيمة االسمية

بالمليون لاير سعودي

للصك

شركة أوركس

صكوك استثمار

240

 100ألف

البنك السعودي الهولندي

صكوك مضاربة

725

 100ألف

سبكيم

صكوك مضاربة

1800

 100ألف

شركة صدارة للخدمات االساسية استصناع واجارة مع مشاركة

7500

 50الف

شركة ارمكو توتال العربية استصناع واجارة مع مشاركة

3749.9

 100ألف

للخدمات
الشركة السعودية للكهرباء

صكوك استثمار

7000

 100ألف

الشركة السعودية للكهرباء

صكوك استثمار

7000

 10آالف

المصدر( :قندوز)8 :2013 ،

يظهر من الجدول بأن صكوك اإلجارة لديها القدرة على المشاركة مع األنواع األخرى من الصكوك مما

يعطيها مرونة أكبر في التعامل.
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أما بعض التجارب السعودية إلصدار صكوك اإلجارة كانت كما يلي:
أ -أول إصدار للصكوك كان من قبل شركة هانكو لتأجير السيارات حيث قامت بإصدار صكوك
إجارة سميت صكوك القافلة وأجلها ثالث سنوات.

جناحا بتكلفة  390مليون دوالر وهذه
ب -صكوك االنتفاع لبرج زمزم والذي يحتوي على 1240
ا
الصكوك تخول حامليها استخدام أجنحة البرج أيام معينة من السنة ويحق لحامل الصك استخدام
أو استثمار أو توريث الجناح على مدار  24سنة.

بعا قيمة عقد
وأصغر األجنحة في البرج يتسع إلى شخصين وطفلين على مساحة  38اا
متر مر ا
االنتفاع به لمدة  7أيام في السنة على مدة  24سنة وهو  1750دينار كويتي أي حوالي 5775

دوالر أمريكي(.الشرق األوسط)2003 ،

ج -أصدرت شركة دار األركان صكوك إجارة بقيمة  600مليون دوالر استحقت في  28فبراير
 2010حيث استخدمت هذه الشركة المبالغ المستحقة من الصكوك في تطوير الوحدات السكنية

في المملكة العربية السعودية وأصدرت الشركة السعودية للصناعات اإلسالمية سابك ،وهي أكبر
شركة في الشرق األوسط للصناعات النفطية ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الكيماويات

األساسية والكيماويات الوسيطة واألسمدة والمعادن وتم إصدارها األول من الصكوك بمبلغ  3مليار

لاير سعودي في  2007واصدراها الثالث  5مليار لاير سعودي  2008وتمثل هذه الصكوك
حصصا مشاعة في ملكية منفعة موجودات الصكوك التي تحتفظ بها شركة سابك وانتهت
ا
الصكوك في  2008وتعهدت الشركة بشراء كل أو بعض الصكوك نهاية كل  5سنوات (محمد،
)120-117 :2012
 -3التجربة اإلماراتية:
تم إنشاء أول بنك إسالمي في الخليج العربي في دبي عام  1975وهو بنك دبي اإلسالمي والذي يقدم
كافة الخدمات المصرفية على أسس إسالمية ( .ناصر.)33 :1996 ،
حيث يعتبر سوق الصكوك في اإلمارات من األسواق النشطة ،ومن أهم إصدارات صكوك اإلجارة في
اإلمارات ما يلي-:
 -في عام  2004أصدر بنك دبي اإلسالمي بتفويض من سلطة الطيران المدني لدولة اإلمارات

العربية المتحدة صكوك إجارة بقيمة  750مليون دوالر أمريكي لغرض توسعة
11

مطار دبي (كمالي ،)46 ،2009 ،وتغطي صكوك اإلجارة تكلفة المرحلة الثانية من مشروع
تطوير مطار دبي الدولي وتستحق الصكوك الصادرة بعد خمس سنوات وتم إدراجها في سوق دبي

لألوراق المالية ليتم تداولها( .جريدة العرب الدولية الشرق األوسط)2004 ،
العمانية:
 -4التجربة ُ
تعتبر آخر دولة خليجية اعتمدت التمويل اإلسالمي فيها حيث تمكنت في سنة  2013من إصدار صكوك
إجارة بقيمة  50مليون لاير عماني( 130مليون دوالر) وهو اإلصدار األول لها حيث قامت شركة المدينة
لالنتفاع بهذا اإلصدار لصالح شركة تالل للتطوير والتي ستستخدم الصكوك المصدرة في عملية تمويل

توسعة مشروعها (تالل الخرير) والذي يضم المجمع التجاري األضخم في السلطنة والمسمى ( مسقط جراد

مول) حيث سيحصل مالك الصك على معدل عائد سنوي يصل إلى  %5لفترة خمس سنوات (،جريدة

البالد)2013 ،

 -5التجربة القطرية:
وفي سنة  2003أصدر بنك  HSBCوبنك قطر اإلسالمي صكوك قطر العالمية وهي صكوك إجارة

إسالمية إلنشاء مدينة حمد الطبية في الدوحة وتتراوح حجم اإلصدار ما بين  1000-500مليون دوالر
أمريكي( .الحنيطي)18 :2010 ،
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ثالثًا :التجربة الماليزية:
يعتبر سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي من العناصر الهامة في تحقيق نمو االقتصاد الماليزي ويتكون

من ثالث أقسام رئيسية وهي الملكية اإلسالمية ،والصكوك اإلسالمية ،والوسطاء والخدمات وهو سوق
مالي يتوفر فيه فرصة لتمويل األنشطة االقتصادية المختلفة ،وتجميع المواد المالية واالستثمارية المتوافقة

مع مبادئ الشريعة ( .سمور) 100-99 :2007 ،
نشأة السوق:

تطور النظام المصرفي اإلسالمي في ماليزيا عندما أصدر قانون العمل المصرفي اإلسالمي عام 1983
وتم تأسيس أول بنك إسالمي ماليزي وهو بنك إسالم ماليزيا برهاد ،ثم تأسست شركة التأمين التكافلي

حكوميا حيث أجاز
دعما
ا
اإلسالمي الماليزي عام  ،1984وفي عام  1993تلقت المعامالت اإلسالمية ا
البنك المركزي الماليزي توفير خدمات المعامالت اإلسالمية في البنوك التقليدية والمعروفة باسم نظام
العمل المصرفي الالربوي ،واآلن معروفة بنظام العمل المصرفي اإلسالمي ،أما التطور الحقيقي للسوق
اإلسالمية في ماليزيا كان في التسعينات عندما طرحت الصكوك اإلسالمية للتداول ألول مرة عام 1990

وبعد ذلك تم إصدار عدة إصدارات من الصكوك اإلسالمية مما أدى إلى ترسيخ العمل المصرفي

اإلسالمي في ماليزيا ،كذلك تم تأسيس سوق رأس المال اإلسالمي ( سمور) 100-99 :2007 ،
أهمية سوق رأس المالي اإلسالمي الماليزي ( :سمور) 100-99 :2007 ،
 -1توفير فرصة استثمارية متوافقة مع الشريعة.

 -2توفير األدوات المالية المتوافقة مع البعد الشرعي والقانوني.
 -3اإلشراف والرقابة الشرعية على كافة المعامالت.
 -4تنمية وتعزيز قدرات االقتصاد الماليزي.
ومن إصدارات ماليزيا لصكوك اإلجارة ما يلي:
 -1في عام  2002تم إصدار صكوك إجارة سميت الصكوك الماليزية الدولية وتم تداولها في بورصة
ألبوان المالية العالمية وقيمتها  600مليون دوالر بموعد استحقاق في عام  2007وهي أول

صكوك إسالمية على المستوى الدولي.
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 -2في العام  2004أصدرت مؤسسة أنجرس بيرهارد أول صكوك إجارة على أساس الرينجت
الماليزي قيمتها  160مليون رينجت ماليزي (.سمور.)162 -161 :2007 ،

كبير إلنشاء مشروعات جديدة وعلى مدار عشر
تمويال اا
 -3إن من التجارب المهمة والتي وفرت
ا
سنوات هي تجربة رهن مطار كوااللمبور مقابل إصدار صكوك إجارة بقيمة  100مليار دوالر،
حيث تم إصدار الصكوك مقابل بيع المطار لحملة الصكوك لمدة عشر سنوات وفي نفس اللحظة
تم توقيع عقد شراء المطار مرة أخرى وبنفس القيمة ولكن بعد عشر سنوات وقد استفادت ماليزيا

من هذا المبلغ في إنشاء مشروعات جديدة وكبيرة( .غربال.)13 :2013 ،

إصدار للصكوك اإلسالمية حيث اعتمدت على هذه
اا
يرى الباحث بأن ماليزيا من أكبر دول العالم
الصكوك في أحداث تنمية كبيرة مما أدى إلى ازدهار االقتصاد الماليزي وأصبح ينافس االقتصادات
العالمية للدول المتقدمة وهذا االزدهار من المفترض أن يشجع دول أخرى إلى تبني فكرة الصكوك

اإلسالمية بكافة أنواعها.

رابعاً :التجربة الباكستانية:
بدأت الجهود األولى إلدخال المصارف اإلسالمية في باكستان سنة  1978 /1977ولكن في عام
 1991أفتت المحكمة الشرعية الفدرالية بعدم إسالمية النظام المستخدم الخالي من الفائدة الذي

كانت تطبقه المصارف اإلسالمية وفي عام  2001تم تحويل النظام في البنوك إلى نظام خال من
الربا على مراحل ،وبذلك أصدر بنك دولة باكستان منشورات توضح السمات اإلسالمية إلنشاء
بنوك إسالمية في القطاع الخاص ( بدري  ،)9 :2006 ،ومن إصدارات باكستان لصكوك اإلجارة

شهر ديسمبر  2011تم إصدار صكوك إجارة من شركة صكوك باكستان المحلية المحدودة والتي
تصدر بالنيابة عن الحكومة الباكستانية بقيمة  781مليون دوالر وأجلها ثالث سنوات( .جريدة

القبس)2014 ،

خامسا :التجربة التركية:
ً
أصدرت الحكومة التركية في عام  2012أول صكوك مقومة بالليرة ألجل سنتين بمبلغ  2.62مليار ليرة
أي  904مليون دوالر أمريكي وسوف تدفع الصكوك عائد تأجير بنسبة  %3.7كل ستة أشهر وقد القي
كبير ( .جريدة اليوم)2014،
هذا اإلصدار طلبا اا
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سادسا :التجربة البريطانية:
ً
ال ترقى رغبة بريطانيا في إصد ار صكوك إسالمية إلى مقومات تجربة بالمفهوم الشامل وذلك لغياب
المعطيات حول اقتراب إصدار هذه الصكوك ،ولكن بريطانيا تأتي في مقدمة الدول االوروبية من ناحية
تطبيق الخدمات المالية المصرفية اإلسالمية ،وتحتل المركز الثامن عالميا وبها اكثر من  100ألف شركة

إسالمية ،فهي تطمح بأن تكون أول مركز أوروبي في مجال التمويل اإلسالمي من أجل استقطاب أموال
الخليج العربي لالستثمار في بريطانيا ،لذلك قامت بريطانيا بتطوير القواعد والقوانين التي تتماشى مع

التمويل اإلسالمي ،وسعت إلى أن يكون هناك تفرقة بين المصرفية اإلسالمية والتقليدية فيما يتعلق

بالقوانين والتسهيالت المقدمة لكل قطاع ،حيث كان السبب الرئيسي وراء كل هذا االهتمام بالخدمات
المالية المصرفية اإلسالمية هو جذب مدخرات الشرق األوسط إلى بريطانيا( .فتني)42-40 ،2013 ،
أما من ناحية إصدار الصكوك فإن بريطانيا تعتزم إصدار صكوك إسالمية بقيمة  200مليون جنيه
استرليني كما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كامرون؛ لتصبح أكبر دولة خارج العالم اإلسالمي تصدر
هذا النوع من األوعية االستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية( .الجزيرة نت)2013 ،
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سابعا :التجربة الفلسطينية:
 -1تعد التجربة الفلسطينية في الصناعة المصرفية اإلسالمية حديثة العهد ،حيث بدأت عند قدوم
السلطة الفلسطينية حيث تم إنشاء البنك اإلسالمي العربي والذي تأسس في عام  1995وباشر

نشاطه في عام 1996م والبنك اإلسالمي الفلسطيني والذي تأسس عام 1995م وحصل على
الترخيص من سلطة النقد الفلسطينية في عام  1997ثم تالهما بنك األقصى اإلسالمي في عام

1999م وفي عام 2010م تم بيع بنك األقصى اإلسالمي للبنك اإلسالمي الفلسطيني(.عفانة،
) 5 :2010

 -2هناك محاولة بسيطة إلنشاء بيت المال الفلسطيني عام  1990من قبل مستثمرين في القطاع
الخاص وذلك لغرض تقديم تمويل مباشر وفق المرابحة لألمر بالشراء ،وقد القت هذه المحاولة

صعوبة عديدة وبقيت في إطار عمل المؤسسة المالية لالستثمار فقط( .جبر) 8 ،2006 ،

 -3كذلك تم إنشاء شركة إجارة عام 2013م وهي أول شركة تهتم باإلجارة في فلسطين سميت شركة

اإلجارة الفلسطينية وستوفر هذه الشركة مجال التأجير اإلسالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
في السوق الفلسطيني ،فقد وقعت اتفاق إنشاء الشركة من قبل الشركاء الثالثة ،وهم صندوق

االستثمار الفلسطيني ،والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص التابعة لبنك التنمية اإلسالمي،
والبنك اإلسالمي الفلسطيني في رام اهلل بقيمة  12مليون دوالر( .وكالة األنباء والمعلومات

الفلسطينية وفا) 2014 ،

مما يتضح من التجربة الفلسطينية ما يلي:
أ -لم يتم إصدار صكوك إسالمية بكافة أنواعها في فلسطين.

ب-

إن إنشاء شركة إجارة في عام  2013لدليل على حاجة االقتصاد الفلسطيني

لالستثمار اإلسالمي بكافة أنواعه وخاصة صكوك اإلجارة لما تتمتع به من مرونة كبيرة

ولتعدد أنواعها ومالئمة أنواعها للمشاريع التنموية المختلفة.

ج -دليل آخر على الحاجة إلى أدوات التمويل اإلسالمي في األراضي الفلسطينية هو
مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي الخامس والمنعقد في رام اهلل بتاريخ
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د -لذلك فان هناك شهية لدى المستثمرين إلصدار صكوك إسالمية ،كذلك هناك حاجة ماسة
للتمويل وأهمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.

ويرى الباحث بأن الصكوك اإلسالمية أحدثت تطور كبير في العديد من دول العالم من خالل

دخال مما قلل من البطالة وزاد من
استغالل األموال المعطلة عن االقتصاد في مشاريع تنموية تدر ا
االستثمار واإلنتاج في هذه الدول المصدرة للصكوك ،كما يعتقد الباحث بأن للصكوك اإلسالمية

كبير في ازدهار بعض الدول اإلسالمية وخاصة ماليزيا؛ لذلك يجب تبني فكرة الصكوك
دور اا
اا
اإلسالمية في فلسطين من أجل النهوض باالقتصاد الفلسطيني واحداث التنمية؛ ألن أفضل طريقة
إلحداث التنمية هو استخدام أدوات مالية ومشاريع تسير حسب معتقدات الناس الدينية.

االستنتاج واالستخالص:
مما سبق نستنتج بأن الصكوك اإلسالمية أصبحت أداة استثمارية تمويلية عالمية أثبتت فعالية كبرى في

توزيع المدخرات وتنميتها ،حيث أصبحت دول العالم تعتمدها كأداة استثمارية لتنمية إقتصاداتها؛ وذلك

نموا في الصناعة المالية اإلسالمية ،خاصة بعد االنفتاح الغربي والعالمي عليها عقب
ألنها األداة األسرع ا
األزمة المالية العالمية.

ويرى الباحث من خالل استعراض تجارب الدول المختلفة أن الكثير من هذه التجارب قابلة للتطبيق في
األراضي الفلسطينية وخاصة مشاريع العقارات لما تعانيه األراضي الفلسطينية من االكتظاظ السكاني
الكبير والمشاريع اإلنتاجية المختلفة ألن معظم استهالك الشعب الفلسطيني يعتمد على االستيراد من

الخارج إضافة إلى المشاريع السياحية والترفيهية.
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المبحث الثاني
نموذج مقترح إلصدار صكوك إجارة لتمويل مؤسسات التعليم العالي
تمهيد:
رأينا من خالل استعراض التجارب المختلفة للصكوك اإلسالمية بشكل عام وصكوك اإلجارة بشكل خاص
بأن صكوك االجارة أداة تمويلية ناجحة في تمويل المشاريع التنموية بمختلف أنواعها لذلك يرى الباحث
بأن صكوك اإلجارة أداة تمويلية مناسبة لتمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وهناك عدة أنواع من

صكوك اإلجارة يمكن استخدامها في تمويل التعليم العالي من وجهة نظر الباحث وهذه األنواع هي:

أوالً :صكوك األعيان المؤجرة .ولها عدة صور منها:
الصورة األولى  :يرى الباحث بأنه إذا كانت جامعة معينة مثال جامعة األزهر في غزة تحتاج إلى تمويل
فإنها تستطيع إصدار صكوك بقيمة أحد المباني التي تمتلكها الجامعة فتقدر قيمة هذا المبنى من خالل

متخصصين ولتكن قيمة هذا المبنى مثال  5مليون دينار أردني فتقوم على سبيل المثال بإصدار  80آالف
صك كل صك بقيمة  500دينار بحيث يتضمن هذا الصك وصفاا للعقار بعينه ،وأوصافه ،واسم مالكه،
وسائر المعلومات اإلجرائية الالزمة ،ثم تقوم الجامعة ببيع الصكوك للجمهور وبعد أن يصبح العقار مل اكا
لحملة الصكوك تقوم الجامعة باستئجار العقار من حملة الصكوك فيكون عائد الصكوك اإليجار الذي
تدفعه الجامعة وتستطيع الجامعة بعد نهاية أمد الصكوك ( اإلطفاء) شراء الصكوك واستعادة العقار.
الصورة الثانية :يرى الباحث بأنه في حالة حاجة جامعة بناء مبنى معين فتقوم الجامعة بتقدير قيمة البناء
الذي تريد إنشاءه ولتكن مثال قيمته مليون دينار ،فتقوم الجامعة بإصدار ألف صك إجارة كل صك قيمته
ألف دينار إلنشاء البناء وتدعو الجمهور لالكتتاب بهذه الصكوك ،وبالمبالغ التي تحصل عليها تنشئ

المبنى ثم تقوم باستئجار المبنى من حملة الصكوك فيكون عائد الصكوك هو قيمة األجرة وبعد انتهاء مدة

الصكوك ( اإلطفاء) تستطيع الجامعة شراء الصكوك واسترداد ملكية المبنى.
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ثانيا :صكوك إجارة الخدمات :وهي نوعان:
ً
 .1صكوك ملكيه الخدمات من طرف معين:
يرى الباحث بأنه يمكن لجامعة تقدم خدمة التعليم بإصدار صكوك اإلجارة بحيث تمثل قيمة الصك ساعة
معتمدة لمساق معين موصوفاا وصفاا دقيقاا وتكون هذه الخدمات بعد عدد من السنوات وليكن مثال  82سنة
فيمكن لحامل الصك الحصول على الخدمة بعد  82سنة بما يدفعه اآلن من ثمن هذا الصك وحسب عدد
أيضا بيع هذا الصك في الوقت الذي يريده وهذا النوع من الصكوك
الصكوك التي يمتلكها ،ومن حقه ا
كثير لذوي الدخل المحدود حيث يمكنه من تأمين تعليم أبناءه بالمستقبل من خالل امتالكه لعدد من
يصلح اا
الصكوك تساعده في تعليم أبناءه في هذه الجامعة المصدرة لهذه الصكوك.
 .3صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوفًا بالذمة:
يرى الباحث بأنه يمكن أن تقوم جهة غير الجامعات ولتكن مثال مؤسسة تمويل إسالمية بإصدار صكوك
إجارة الخدمات بعد عدد من السنوات وليكن مثال  82سنة يمثل كل صك ساعة معتمدة تتيح لحامله
االختيار بين عدد من الجامعات ،ويمكن لمصدر الصك التعاقد مع مقدم الخدمة الجامعية للوفاء بالتزامها
نحو حملة الصكوك وتقدم الخد مة لهم وتتيح لحملة الصكوك االختيار بين عدد من الجامعات وأيضا هذا
كثير ذوي الدخل المحدود في تأمين تعليم أبناءهم بالمستقل بما يملكوه من صكوك.
النوع يساعد اا

ثالثًا :صكوك إجارة المنافع:
 -1صكوك ملكية منافع األعيان المؤجرة:
يرى الباحث بأنه يمكن أن تقوم جامعة بتقسيم منفعة عقار معين أو مركز أبحاث أو مختبر تحاليل إلى
أقسام متساوية ،وكل قسم يتم إصدار صك عنه يفصل فيه أحكام تملك هذه المنفعة ثم تطرح لالكتتاب
ومن خالل األموال التي تحصل عليها الجامعة تستطيع التوسع أو فتح برامج جديدة أو سداد العجز في
موازنتها.
 -3صكوك ملكية منافع االعيان الموصوفة في الذمة:
يرى الباحث بأنه يمكن أن تقوم جامعة بالتخطيط إلنشاء مباني أو مختبرات أو مراكز أبحاث أو غيرها
مجاال للنزاع ويوصف ذلك في صكوك إجارة تطرح
في المستقبل وتكون موصوفة وصفاا دقيقاا ال يدع
ا
لالكتتاب العام ،ومن خالل األموال التي تحصل عليها الجامعة من هذه الصكوك تستطيع بناء هذه
المباني أو المختبرات أو المراكز وتسليم منفعتها لحملة الصكوك.
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حالة عملية
إصدار صكوك إجارة الخدمات (ساعات دراسية) لتوفير االحتياجات المالية إلنشاء مستشفى لكلية الطب

في جامعة األزهر
الرؤية:

انطالقاا من المسؤولية المجتمعية والتعليمية لجامعة االزهر بغزة أمام طالبها في كلية الطب ومجتمعنا
المحلي أطلقنا هذا اإلصدار من الصكوك اإلسالمية لنتمكن من إنشاء مستشفى لكلية الطب لكي يستفيد
منها طلبة الكلية في التدريب وتعلم المهارة إضافة إلى المجتمع المحلي.
الهدف:
إنشاء مستشفى لكلية الطب في جامعة األزهر ومساعدة ذوي الدخل المحدود لتعليم أبناءهم في المستقبل
بالصكوك التي يحصلون عليها اليوم.
قيمة اإلصدار  40001000 :دوالر أمريكي
تاريخ اإلصدار /08 :أكتوبر5084/م  /82 -يناير5082/م
فترة اإلصدار  2 :سنوات.
توزيع األرباح  :كل ستة أشهر
نسبة األرباح المتوقعة  :في حدود %712 - %2
-1بيان هـــام:
يرجى من جميع المستثمرين قراءة هذه النشرة قراءة دقيقة؛ وذلك ألهمية المعلومات الواردة فيها ،وان الهدف
الرئيسـي مـن إعــداد هـذه النشـرة هــو عـرض المعلومـات األساســية عـن صـكوك اإلجــارة اإلسـالمية علـى نحــو

يساعد المستثمر على اتخاذ ق ارره االستثماري واالكتتاب في هذه الصكوك ُيعد موافقة من المستثمر على ما
ورد في هذه النشرة.
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 -5تعريفات:
األمين  :يقصد به المراجع العام وهو الجهة التي تقوم بواجب مراقبة أداء الصندوق المالي وذلك
بنص المادة رقم ( ) من القانون.

حكما.
التنضيض :وهو تحويل أصول الصندوق إلى نقود حقيقة أو
ا

السوق  :يقصد به سوق فلسطين لألوراق المالية (البورصة).

الشركة  :يقصد بها شركة فلسطين للخدمات المالية المحدودة وهي التي تقوم بدور المضارب

(المدير).

الصكوك  :يقصد بها صكوك اإلجارة الشرعية (الموصوفة في الذمة) وهي الوثيقة ذات القيمة

االسمية المحددة في هذه النشرة والتي تتيح لحاملها المشاركة في التمويل وفق صيغة إجارة الخدمات
الصندوق  :يقصد به الوعاء االستثماري الذي يحتوي على األصول المكونة للصندوق.

القانون  :يقصد به قانون صكوك التمويل اإلسالمي 5084م.

المستثمر :هو المالك ألي عدد من صكوك اإلجارة الشرعية (رب المال).

الهيئة :هيئة الرقابة الشرعية.

الجامعة  :يقصد بها جامعة األزهر.

-3تنويهات عامة:

يجــب األخــذ فــي االعتبــار أن أســعار وعائــدات الصــكوك قــد تتعــرض لالنخفــاض أو االرتفــاع وفق ـا للعوامــل
االقتصادية التي تؤثر على أداء الصندوق.

ال يحق ألي شخص إعطاء أية معلومات أو تقـديم أيـة إقـ اررات بخـالف تلـك التـي تتضـمنها نشـرة اإلصـدار

والمستندات المذكورة فيها وأي كتيبات أو نشرات تصدر من قبل المدير.

عرضا أو دعوة ألي شخص في أي بلد يكون فيها هذا العرض أو هـذه الـدعوة
ال تمثل نشرة اإلصدار هذه
ا
غير قانونية ،أو يكون فيها الشخص الذي يقدم هذا العرض أو هذه الدعوة غير مؤهل للقيام بذلك ،وهي ال
قانونا قيامه بتقديم هذا العرض أو الدعوة إليه.
تمثل
عرضا من أي شخص أو دعوة ألي شخص ال يجوز ا
ا
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-4آلية عمل الصكوك:
تقوم هذه اآللية على ثالثة أطراف هم -:
أواال :المستثمرون (أرباب المال).
ثانيـاا :الشركة (المضارب).
ثالثاا :الجامعة وهي الجهة المستفيدة من التمويل.
وتقوم العالقة بين المستثمرين والشركة على أساس عقد إجارة الخدمات  ،وبين الجامعة والشركة على
أساس أي من صيغ التمويل اإلسالمي وبشرط عرض الصيغ المختارة على الهيئة.
أ -تــدعو الشــركة المســتثمرين لالكتتــاب فــي الصــندوق آلجــال معينــة وبقــيم محــددة للصــكوك وتصــدر
الشركة لكل مستثمر صكو اكا بقيمة استثماره.
ب -يـتم االسـتثمار فــي الصـندوق علـى أســاس اإلجـارة ويخضــع لجميـع ضـوابطها الشــرعية بحيـث يكــون
التعامل مع الشركة فقط.

ج -تنشئ الشركة الصندوق ويوضع تحت إدارتها بصفتها المؤجر (المدير).

د -ال يجوز لرب المال سحب رأسماله أو أي جزء منه قبل تاريخ االستحقاق وله حق تداوله في
السوق.
ه -يتحــدد الـ ـربح عل ــى اســتثمارات الص ــندوق بمجم ــوع عوائــد عق ــوده االس ــتثمارية ويــتم توزي ــع ص ــافي
األرباح بين المؤجر ورب المال بنسبة  %90لرب المال و  %10للمضارب.

-5حجم اإلصدار:
 4مليون دوالر أمريكي كحد أقصى مجزأة إلى  40.000صك.

-6فئات الصكوك:

تص ــدر الص ــكوك بفئ ــة ( 100دوالر) كح ــد أدن ــى للص ــك أي بقيم ــة س ــاعة د ارس ــية ف ــي كلي ــة الط ــب أو
بمضاعفاته.
-7سعر اإلصدار:
تصدر الصكوك بسعر إصدار يبلغ  %100من القيمة االسمية للصك.
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-8فترة االكتتاب:
تبدأ فترة االكتتـاب فـي يـوم السـبت الموافـق  /01أكتـوبر2014/م .وتنتهـي فـي يـوم السـبت الموافـق /15

يناير2015/م وقابلة للتمديد.

-9الربح المتوقع على الصكوك:
تعتمد األرباح على الناتج الفعلي لمحتويات الصندوق الذي تشير د ارسـة الجـدوى فيـه إلـى الـربح المتوقـع

في حدود  %7.5 - %5في العام.
-11طريقة دفع األرباح:

اعتبار من نهاية االكتتاب بناء
اا
ُيدفع نصيب المستثمر من العائد كل ( )6أشهر ويحسب هذا العائد
على التنضيض الحكمي لألصول التي تمثلها الصكوك.
-11أجل اإلصدار:
عمر الصكوك  5سنوات تبدأ من تاريخ قفل االكتتاب ويسترد المسـتثمر قيمتهـا فـي نهايـة الفتـرة المحـددة
بعامين حسب الفقرة ( )16أدناه.
-12التخصيص:
في حالة طلب االكتتاب بمبلغ أكبر من القيمة المحددة يجوز للشركة (بالتنسيق مع الجامعة) التخاذ أي
من اإلجراءات اآلتية :

أ -رفــع حجــم اإلصــدار عــن طريــق تخصــيص صــكوك إضــافية فــي حــدود الزيــادة وتوزيعهــا علــى
المكتتبين بنسبة الزيادة ٍ
لكل.
ب -إبقاء اإلصدار على حاله وارجاع المبالغ اإلضافية مع تخصيص توزيع الصكوك على
المكتتبين بنسب طلبات االكتتاب ،على أن يتم استرداد المبالغ اإلضافية لمقدمي الطلبات

خالل فترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تخصيص الصكوك.
ج -يتم إخطار المكتتبين بالخيار الذي تم األخذ به.

د -في حالة االكتتاب بمبلغ أقل من مبلغ اإلصدارة تقوم مجموعة المغطين بتغطية العجز.
-13طريقة اإلصدار والتداول:
أ -يكون هنالك سجل للمكتتبين وفق المعلومات الواردة في استمارة االكتتاب وتقوم الشركة بإصدار
شهادات الصكوك بعد أسبوعين من تاريخ التخصيص.
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ب -يتم تسجيل شهادات الصكوك التي تم تخصيصها باسم مقدم الطلب أو الشخص المخول له ذلك
في سجل خاص يتم إعداده لهذا الغرض بوساطة الشركة.

-14تداول الصكوك في السوق الثانوية:

يتم إدراج الصكوك في السوق بعد تحويل غالب موجـودات الصـندوق إلـى أصـول عينيـة بغـرض تـداولها

في السوق وفقاا آللية العرض والطلب.
-15استرداد قيمة الصكوك:

عنــد انتهــاء فتـرة الصــكوك يــتم اســترداد قيمتهــا بالــدوالر حســب التنضــيض الحقيقــي ألصـولها عنــد تــاريخ
االستحقاق.
-16إجراءات تقديم الطلبات:
أ -تعــد الشــركة اســتمارة تقــديم الطلبــات وبيــان اإلصــدار وتوفرهــا للجمهــور ويمكــن الحصــول عليهــا مــن
الشركة.
ب -تقدم استمارة الطلبات بعد ملئها إلى الشركة.
ج -يتم تسليم الطلبات خالل الفترة المحددة لالكتتاب حسب ما هـو موضـح فـي فقـرة فتـرة االكتتـاب مـن
هذه النشرة.
د -يمكن تسليم الطلبات بوساطة مقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد.
ه -تقوم الشركة باستبعاد الطلبات التي ال تتماشى وشروط اإلصدار.
و -ال يجوز تقديم طلبات مشتركة ألكثر من شخص.
-17طريقة دفع قيمة الصكوك:
أ -على المستثمر إرفاق قيمة الصكوك مع طلبات االكتتاب.
ب -يفضل دفع قيمة الصكوك عـن طريـق الشـيكات المصـرفية أو المعتمـدة أو بالتخويـل بخصـم القيمـة
من الحسابات طرف البنوك.

ج -بالنسبة للمكتتبين غير المقيمين بالداخل تقبل طلباتهم بالدوالر بعد قيامهم بتحويل العمالت
األجنبية عبر البنوك التجارية العاملة بالبالد على أن يتحمل مقدم الطلب جميع رسوم الخدمات

المصرفية الخاصة بالتحويل.
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-18تسليم الصكوك:
تق ــوم الش ــركة بإع ــداد ش ــهادات الص ــكوك وتس ــليمها ألص ــحابها بالبري ــد المس ــجل أو بالي ــد حس ــب رغب ــة

المكتتب.

-19نقل ملكية الصكوك:
كليـ ـا أو جزئيـ ـ ا وي ــتم بي ــع الص ــكوك وتحويله ــا بوس ــاطة اس ــتمارة
ه ــذه الص ــكوك قابل ــة للت ــداول والتحوي ــل ا
التحويل المعدة لهذا الغرض.
وال يجوز تداول الصكوك خالل األسبوعين األخيرين من إنتهاء أجل اإلصدار (التصفية).
-21دفع قيمة الصكوك عند االستحقاق:
يقـ ــوم حملـ ــة الصـ ــكوك بإعـ ــادة شـ ــهادات الصـ ــكوك باليـ ــد أو عـ ــن طريـ ــق البريـ ــد المسـ ــجل للشـ ــركة قبـ ــل

( 14يومـ ـ ا) م ــن ت ــاريخ نهاي ــة اإلص ــدار (التص ــفية) وذل ــك إلجــراء التس ــويات الالزم ــة .وس ــتقوم الش ــركة
بإصدار ايصاالا بـديل عـن أصـل الشـهادات المسـتلمة .هـذا وسـيتم سـداد نتيجـة التصـفية بالجنيـه لحـاملي

الصكوك المسجلين لدى الشركة عن طريق وسائل الدفع المعروفة.
-21زكاة الصكوك:

ال تقــوم الشــركة بــإخراج زكــاة هــذه الصــكوك وعلــى المســتثمرين إخ ـراج زكــاة أم ـوالهم عــن هــذه الصــكوك
بأنفسهم.
-22فقدان أو تلف الصكوك:
في حالة فقـد أو سـرقة أو تلـف شـهادات الصـكوك ،يتعـين علـى مالـك هـذه الصـكوك إبـالغ الشـركة بـذلك
علـى الفـور إضـافة إلجـراءات الـبالغ لـدى السـلطات المختصـة .وسـيتم إلغـاء الشـهادات السـابقة واصـدار
شهادات جديدة بديلة مقابل دفع رسوم إدارية بعد تقديم أدلة إثبات الفقدان أو السرقة أو التلف.

-23المستثمرون المؤهلون لالكتتاب في الصكوك:
يجوز لجميع األفراد والشركات والمؤسسات المالية المقيمين وغير المقيمين االكتتاب في هذه الصكوك.
-24القانون المطبق:
يخضع إصدار هـذه الصـكوك وكافـة المسـتندات المتعلقـة بهـا للقـوانين السـارية بحكومـة فلسـطين واللـوائح

التي يتم بموجبها إصدار هذه الصكوك.
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-25تأكيد شرعية الصكوك:
فقد تم بيان شرعية هذا اإلصدار وعدم تعارضه مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في اجتماع الهيئة
بتاريخ

/ /

الموافق

/ /

كما أن الصكوك تخضع لمراقبة واشراف الهيئة المستمر.

-26عنوان جهة االتصال:
يمكــن إرســال أي استفســارات خاصــة بهــذه النش ـرة للشــركة بصــفتها المــدير لإلجابــة عليهــا وترســل تلــك

االستفسارات على العنوان التالي :

االستنتاج واالستخالص:
مما سبق نستنتج أن لصكوك اإلجارة استخدامات متعددة في المشاريع المختلفة الكبيرة والمتوسطة
والصغيرة ،وكذلك لها القدرة على توفير األموال الالزمة لمؤسسات التعليم العالي في جميع المجاالت وذلك

لتعدد انواع صكوك اإلجارة فكل نوع يصلح لنشاط معين في الجامعة ،ومن خالل هذه األنواع يمكن

مشاركة المجتمع في تمويل مؤسساته التعليمية والنهوض بها إلى مصاف المؤسسات التعليمية العالمية
وكذلك مساعدة ذوي الدخل المحدود لتعليم أبناءهم في الجامعات الفلسطينية
ويرى الباحث بأن هناك حاجة ملحة ليدرك المستثمرون في فلسطين أن االستثمار في سوق الصكوك يعد
أمنا من االستثمار في القنوات األخرى المتاحة ،والتي يأتي في مقدمتها االستثمار في السوق العقارية،
أكثر ا
ار مهمة في النظام المالي ككل ،إذ تنقل رؤوس األموال بين األسهم
وسوق األسهم كما أن ألسواق الصكوك أدو اا
والسندات والصكوك وفقاا للعوائد والمخاطر وتفضيالت المستثمرين ،مما يؤدي في النهاية إلى التوزيع األمثل

لمصادر التمويل عبر مختلف القطاعات ،لذلك يمكن االستفادة من هذه التجارب المختلفة في العمل على
حث الجامعات الفلسطينية والمؤسسات المالية الفلسطينية وخاصة اإلسالمية منها على إصدار صكوك
إسالمية لدعم المشاريع المختلفة مما يساهم في تقليل البطالة والتنمية االقتصادية للدولة الفلسطينية

المرتقبة.
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الفصل الرابع
الدراسة التطبيقية
 املبحث األول :منهجية الدراسة
 املبحث الثاني :الدراسة امليدانية (اختبار الفروض ومناقشة النتائج)

المبحث األول
منهجية الدراسة
أوالً  :مقدمة
شامال لمنهجية الدراسة التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة الميدانية ،وذلك من
يتناول هذا الفصل وصفاا
ا
خالل التعرف على مختلف الطرق واألدوات التي استخدمت في إتمام هذه الدراسة ،ويتضمن هذا الفصل

وصفاا دقيقاا لمجتمع الدراسة وعينة الدراسة ،وذلك بهدف التعرف على دور صكوك اإلجارة في تمويل
مؤسسات التعليم العالي.
كما يتطرق هذا الفصل إلى شرح كيفية إعداد االستبانة ،وفحص مدى صدقها وثباتها ،وبيان األساليب
اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج.
ثانيا :مجتمع الدراسة :
ً

ويتكون مجتمع الدراسة من جميع خريجي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية (ادارة اعمال – اقتصاد –
محاسبة) وبعض المتخصصين من العاملين في (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة القدس
المفتوحة ،مؤسسات تمويلية ،قطاع عام ،قطاع الخاص) ،حيث أن القطاع الخاص لم يستطيع الباحث

حصر العاملين فيه بشكل كامل لذا تم أخذ عينة من القطاع الخاص بحجم  44مفردة من مجتمع الدراسة،

حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة(  )460مفردة.

ثالثًا :عينة الدراسة :
لقد تم تمثيل المجتمع من خالل العينة العشوائية من خريجي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية (ادارة أعمال

– اقتصاد – محاسبة) سواء كانوا من خريجي الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إضافة
إلى بعض المتخصصين في الجانب القانوني والشرعي في جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية وجامعة

القدس المفتوحة ،حيث تم توزيع  300استبيان وعاد منها  248استبيان لتمثل عينة الدراسة والتي تكونت

من ( ) 213من الذكور ،و( ) 35من اإلناث.
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خصائص وسمات عينة الدراسة:
 .1توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس:
جدول رقم (  )4-1توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس
ذكر

أنثى

المجموع

التكرار

213

35

248

النسبة

%85.9

%14.1

%100

يوضح الجدول السابق أن %85.9من أفراد الدراسة هم من الذكور ،و أن  %14.1من أفراد هذه الدراسة

هم من اإلناث  ،وكان السبب الرئيسي لذلك بأن أغلب العاملين في المؤسسات التي أخذت منهم العينة هم
معظمهم من الذكور إضافة إلى أن أغلب العاملين في الوظائف العليا هم من الذكور أيضا.
 .2توزيع أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي :
جدول رقم (  )4-2يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي
دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

المجموع

التكرار

24

82

126

16

248

النسبة

%9.7

%33.1

%50.8

%6.5

%100

يوضح الجدول السابق أن  %9.7من أفراد الدراسة هم من حملة شهادة الدكتوراه ،وأن  %33.1من أفراد

هذه الدراسة يحملون شهادة الماجستير ،في حين أن  %50.8من أفراد الدراسة يحملون شهادة

البكالوريوس ،بينما  %6.5من أفراد الدراسة هم من حملة شهادة الدبلوم.
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 .3توزيع أفراد الدراسة حسب طبيعة العمل
جدول رقم (  )4-3يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب طبيعة العمل
التكرار

النسبة

عميد

6

%2.4

مدير عام

5

%2

مدير

23

%9.3

رئيس قسم

51

%20.6

أكاديمي

38

%15.3

إداري

55

%22.2

محاسب

49

%19.8

غير ذلك

21

%8.5

المجموع

248

%100

يوضح الجدول السابق أن  %2.4من أفراد الدراسة طبيعة عملهم عميد ،وأن  %2من أفراد هذه الدراسة
طبيعة عملهم مدير عام ،و أن  %9.3من أفراد الدراسة هم من المديرين ،بينما %20.6من أفراد الدراسة

طبيعة عملهم رئيس قسم ،وأن  %15.3من أفراد الدراسة طبيعة عملهم أكاديمي ،في حين أن %22.2

من أفراد الدراسة هم من اإلداريين ،وأن  %19.8من أفراد الدراسة هم من المحاسبين ،بينما  %8.5من
أفراد هذه الدراسة طبيعة عملهم غير ذلك .
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 .4توزيع أفراد الدراسة حسب المؤسسة
الجدول رقم (  )4-4يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب المؤسسة
التكرار

النسبة

الجامعة اإلسالمية

33

%13.3

جامعة األزهر

39

%15.7

جامعة القدس المفتوحة

43

%17.3

مؤسسات تمويلية

41

%16.5

قطاع عام

48

%19.4

قطاع خاص

44

%17.7

المجموع

248

%100

يوضح الجدول السابق أن  %13.3من أفراد الدراسة يعملون في الجامعة اإلسالمية ،بينما  %15.7من
أفراد هذه الدراسة يعملون في جامعة األزهر ،وأن  %17.3من أفراد الدراسة هم من جامعة القدس

المفتوحة ،أي أن  %46.3من عينة الدراسة يعملون في الجامعات الفلسطينة( :جامعة االزهر -الجامعة

االسالمية – جامعة القدس المفتوحة) ،وأن  %16.5من أفراد هذه الدراسة يعملون في مؤسسات تمويلية،
في حين أن  %19.4من أفراد هذه الدراسة يعملون في مؤسسات القطاع العام ،بينما  %17.7من أفراد

هذه الدراسة يعملون في مؤسسات القطاع الخاص .

 .5توزيع أفراد الدراسة حسب التعامل باألدوات المالية:

الجدول رقم ( ) 4-5يوضح مدى تعامل أفراد الدراسة باألدوات المالية
نعم

ال

المجموع

التكرار

122

126

248

النسبة

%49.2

%50.8

%100

يوضح الجدول السابق أن %49.2من أفراد هذه الدراسة سبق تعاملهم باألدوات المالية ،في حين أن
 %50.8من أفراد هذه الدراسة لم يسبق لهم بأن تعاملوا مع األدوات المالية.
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ويرى الباحث بأن هناك إقبال متوسط على تعامل األفراد باألدوات المالية وهذا دليل على عدم وجود وعي

كافي لدى الجمهور باألدوات المالية.

 .6توزيع أفراد الدراسة حسب التعامل مع مشروع خاص
الجدول رقم (  )4-6يوضح مدى تعامل أفراد الدراسة مع المشروع الخاص
نعم

ال

المجموع

التكرار

158

90

248

النسبة

%63.7

%36.3

%100

يوضح الجدول السابق أن %63.7من أفراد هذه الدراسة سبق تعاملهم مع مشروع خاص  ،وأن %36.3

من أفراد هذه الدراسة لم يسبق لهم بأن تعاملوا مع المشروع الخاص .

ابعا :أدوات الدراسة :
ر ً
قام الباحث باالعتمد على االستبانة في جمع البيانات ،حيث أن استخدام االستبانة يساعد في توفير الوقت
والجهد على الباحث ،حيث اعتمد الباحث في تصميم االستبانة األسئلة ذات النهايات المغلقة وذلك لسهولة
وسرعة اإلجابة عليها من قبل المبحوثين ،وسوف يقوم الباحث بتحليل هذه االستبانة من خالل البرنامج

اإلحصائي .SPSS-V20

خامسا :كيفية تصميم األداة :
ً
لدراسة صكوك اإلجارة ودورها في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،تم تصميم استبانه خاصة
لهذا الغرض وهذه االستبانة مكونة من ثالث محاور هما ( :الوعي الثقافي  ،العجز المالي لدى مؤسسات

التعليم العالي ،دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي ) وكل فقرة من فقرات هذه المحاور
تتكون من خمس خيارات وهي كالتالي:
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جدول ( )4-7يوضع ترتيب الخيارات على مقياس ليكرت الخماسي
موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

5

4

3

2

1

شيوعا ،صاحب هذا المقياس هو ( ليكرت )Likert
ومقياس ليكرت أسهل طرائق قياس االتجاهات وأكثرها
ا
عام  1932م  ،وفي هذا المقياس يقدم للمفحوصين عدة عبارات تتصل بموضوع االتجاه ،وأمام كل عبارة
عدد من البدائل ،واالستجابة تبدأ بالتأييد التام ( موافق جدا) وتنتهي بمعارضة شديدة (معارض بشدة) ،
ومطلوب من المفحوص أن يضع عالمة (√ ) أمام البديل الذي يختاره  ،والمقياس قد يكون خماسي أو

ثالثي  ،كما يمكن استبدال األلفاظ ( موافق -محايد -معارض) بثالثة وجوه تعبر عن السعادة أو الحزن

أو الحياء)Alen &Yen 2292: 299( .

سادسا :الصدق والثبات :
ً
 -6صدق األداة :
يعتبر الصدق أهم صفة ينبغي ألي مقياس االتصاف بها ،فال يصلح أي مقياس لالستخدام ما لم
تتوفر فيه هذه الخاصية .ويعرف الصدق عادة " أن يقيس االختبار ما أعد لقياسه".
أ -صدق المحكمين:
لقد تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من ) (14خريج من

خريجي كلية االقتصاد والعلوم االدارية (كلية التجارة) من حملة (البكالوريوس والدرسات العليا) إضافة إلى

بعض المتخصصين ،ويوضح الملحق رقم ) (1أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة،

وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله ،ومدى وضوح
صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه ،ومدى كفاية العبارات لتغطية كل

محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضرورايا من تعديل
صياغة العبارات أو حذفها ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق
بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية للمبحوثين(.
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استنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون تم إجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم
و ا
المحكين ،حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها حتى خرجت بصورتها
النهائية( ،انظر ملحق رقم .)2
ب -صدق االتساق الداخلي:
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية والتي حجمها  30مفردة،
وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للجزء التابعة له كما يلي:
الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :الوعي الثقافي:
يوضح جدول رقم ( )4-8معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول (الوعي الثقافي)،
والمعدل الكلي لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )  ، ( 0.05حيث
إن القيمة االحتمالية ) (Sigلكل فقرة أقل من ) .( 0.05
جدول رقم ( )4-8يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة مع المتوسط الكلي للمحور
معمل
ارتباط

م

الفقرة

.1

صكوك اإلجارة مصطلح معروف لدى الجمهور
يوجد إلمام كاف بطبيعة صكوك اإلجارة وأنواعها
تعتبر صكوك اإلجارة بديل جيد ألدوات التمويل التقليدية
(األسهم والسندات)
تلقى صكوك اإلجارة قبوالا لدى المستثمرين
تقلل صكوك اإلجارة من االكتناز وتشجع على االستثمار
تعمل صكوك اإلجارة على جذب فئات جديدة من المستثمرين
اقتناء صكوك اإلجارة مخاطرة اقل من اقتناء أدوات التمويل
التقليدية
يمكن إدخال صكوك اإلجارة إلى السوق المالي الفلسطيني

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
 .9يوجد بيئة قانونية وتشريعية مناسبة إلصدار صكوك إجارة
 .10تتفق صكوك اإلجارة مع معتقدات الناس الدينية
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المعنوية
Sig

()R
**0.479

0.000

**0.465
**0.613

0.000
0.000

**0.586
**0.629
**.638
**.556

0.000
0.000
0.000
0.000

**.543
**.545
**.542

0.000
0.000
0.000

نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط (الذي يمثل مدى قوة العالقة بين الفقرات

ومجالها) في كل بند من بنود هذه االستبانة المتوسط العام لهذه البنود في نفس المجموعة أن أصغر
إحصائيا في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي  ،061.0مما
معامل ارتباط كان  06412وكان دال
ا
إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا =  0602حيث
يدل على وجود عالقة طردية قوية وهذه العالقة دالة
ا

إحصائيا ،وبشكل عام فإن جميع قيم معامالت االرتباط كانت
كانت قيمة  SIGأقل من  0602وهذا دال
ا
أكبر من  06412وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة
ذات ارتباط قوي مع المتوسط العام لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه

االستبانه.
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي :
يوضح جدول رقم ( )4 -9معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (العجز المالي لدى
مؤسسات التعليم العالي) ،والمعدل الكلي لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى

داللة )  ، ( 0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ) 6( 0.05

جدول رقم ( )2-9يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة مع المتوسط الكلي للمحور
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة
توجد أزمة مالية تواجه مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني بسبب
نقص الموارد المالية
تستطيع الحكومة سد العجز المالي لدى الجامعات الفلسطينية
يوجد ضعف في تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة ناجم عن
سوء اإلدارة في الجامعات
الرسوم الدراسية إذا تم تحصيلها بشكل كامل تستطيع أن تسد
العجز المالي لدى الجامعات الفلسطينية
يوجد تقصير لدى الحكومة في تطوير البحث العلمي لحل
سلبا على الجامعات الفلسطينية
المشاكل المجتمعية مما ينعكس ا
تواجه الجامعات مشكلة في إيجاد مصادر تمويل أخرى مثل
المشاريع االستثمارية والوقفية وغيرها
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معمل ارتباط

المعنوية
Sig

**0.308

0.000

**0.442

0.000

**0.452

0.000

**0.415

0.000

**0.482

0.000

**0.396

0.000

()R

.7
.8
.9
.10
نالحظ

تساهم الحكومة واألحزاب السياسية بشكل رئيسي في تحميل
الجامعات مساوئ ضعف تحصيل الرسوم الدراسية ورفع سعر **0.557
الساعة بالشكل المالئم
تعتبر جودة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية متدنية
**0.529
بسبب العجز المالي
تقوم الجامعات بالتوسع بقبول الطلبة لسد العجز المالي دون
**0.484
النظر بعين االعتبار إلى جودة التعليم
يوجد خطط مستقبلية لدى الحكومة والجامعات يمكن من خاللها
**0.317
سد العجز المالي لدى الجامعات
من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط في كل بند من بنود

0.000

0.000
0.000
0.000
هذه االستبانة

إحصائيا،
المتوسط العام لهذه البنود في نفس المجموعة أن أصغر معامل ارتباط كان  06.00وكان دال
ا

في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي  06220مما يدل على وجود عالقة طردية قوية وهذه العالقة
دالة إحصائية عند مستوى معنوية ألفا =  0602حيث كانت قيمة  SIGأقل من  0602وهذا دال

إحصائيا ،وبشكل عام فإن جميع قيم معامالت االرتباط كانت أكبر من  06.00وكانت ذات داللة
ا
إحصائية عند مستوى معنوية  ،0.05مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات ارتباط قوي مع المتوسط
العام لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه االستبانة.

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث  :دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي:
يوضح جدول رقم ( )4 -60معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث (دور صكوك اإلجارة
في تمويل مؤسسات التعليم العالي) ،والمعدل الكلي لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة
عند مستوى داللة )  ، ( 0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ) .( 0.05
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جدول رقم ( )2-01يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة مع المتوسط الكلي للمحور
الفقرة

#
.1

.2

يوجد إرادة لدى الجامعات لتطبيق صكوك اإلجارة كحل
لمشكلة العجز

معمل ارتباط
()R

المعنوية
Sig

**0.393

0.000

تمتلك الجامعات الكوادر البشرية المناسبة والتي تمكنها من

التعامل مع جميع مراحل إصدار صكوك اإلجارة الستخدامها

**0.437

0.000

كأداة تمويلية
.3
.4
.5

سيساهم تمويل الجامعات من خالل إصدار صكوك اإلجارة
في قدرة الجامعات على التنوع في البرامج التعليمية
سيساهم التمويل بصكوك اإلجارة في تطور الكادر األكاديمي
واإلداري في الجامعات
ستساهم الصناديق االدخارية بالجامعات باالستثمار في
صكوك اإلجارة

**0.627

0.000

**0.739

0.000

**0.728

0.000

تستطيع الجامعات من خالل التمويل بصكوك اإلجارة التوسع
.6

بالنفقات االستثمارية (مباني ،مختبرات ،حاضنات أعمال

.7

تعتبر صكوك اإلجارة أداة تمويلية مناسبة لتمويل الجامعات.

.8
.9
.10

**0.756

0.000

وغيرها)

تستطيع الجامعات من خالل إصدار صكوك اإلجارة سد
العجز المالي لديها
سيساهم التمويل بصكوك اإلجارة في رفع جودة البحث العلمي
في الجامعات.
تفاعال بين قوى المجتمع المختلفة
تعزز صكوك اإلجارة
ا

(الخاص والعام والحكومي) لبناء مؤسساته التعليمية.

**0.723

0.000

**0.667

0.000

**0.779

0.000

**0.653

0.000

نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط في كل بند من بنود هذه االستبانه

إحصائيا،
المتوسط العام لهذه البنود في نفس المجموعة أن أصغر معامل ارتباط كان  06.9.وكان دال
ا
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في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي  06009مما يدل على وجود عالقة طردية قوية وهذه العالقة

إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا =  0602حيث كانت قيمة  SIGأقل من  0602وهذا دال إحصائيا،
دالة
ا
وبشكل عام فإن جميع قيم معامالت االرتباط كانت أكبر من  06.9.وكانت ذات داللة إحصائية عند

مستوى معنوية  ،0.05مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات ارتباط قوي مع المتوسط العام لدرجات هذه
البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه االستبانه.
 -2ثبات األداة :
ويقصد بثبات األداة هو الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف .

حينما يعاد عليهم االختبار مرة أخرى"
يعرف الثبات بـ ":أن يحصل المفحوصون على نفس الدرجات تقر ايبا ا
وهذا تعريف إجرائي أي عملي للثبات يشير إلى كيفية حسابه ،وهنا سوف نستخدم طريقتين لقياس الثبات

وهما ألفا كرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية والجدول التالي يوضح نتائج االختبار.

جدول رقم ( ) 4-11يوضح نتائج اختبار معامل الثبات بطريقتي
Split-Half , Cronbach's Alpha
المجال
الوعي الثقافي
العجز المالي لدى مؤسسات
التعليم العالي

التجزئة النصفية
Split-Half
0.741
0.712

سبيرمان براون
SpearmanBrown
0.753

الفاكرونباخ
Cronbach's
Alpha
0.697

0.724

0.652

دور صكوك اإلجارة في

تمويل مؤسسات التعليم

0.802

0.804

0.820

العالي

يوضح الجدول السابق معامل الثبات ،حيث تم قياس معامل الثبات بطريقتين وهما

( ) Cronbach's Alpha -Split-Halfحيث يوضح الجدول السابق أن معامل الثبات بطريقة التجزئة
النصفية  ،حيث تم تقسيم أسئلة االختبار إلى أسئلة ذات أرقام فردية وأخرى ذات أرقام زوجية ،ومن خالل
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برنامج التحليل اإلحصائي  ، spssتم حساب معامل ارتباط بيرسون لكل مجال من مجاالت الدراسة ،
حيث كانت جميع معامالت االرتباط أكبر من  06062وكذلك تم حساب معامل ارتباط سبيرمان براون

المعدل حسب المعادلة التالية:
معامل الثبات المعدل=

فكانت جميعها أكبر من القيمة المحايدة ( 0622قيمة وضعها عالمي اإلحصاء الين ووين فإذا كان معامل
االتباط أكبر من هذه القيمة يكون هناك ثبات) مما يشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية ،كما

أيضا معامل الثبات الفاكرونباخ (وهو يقيس معامل االرتباط بين المتغيرات جميعها) حيث
يوضح الجدول ا
كانت جميع المعامالت أكبر من  06122لجميع محاور الدراسة ،وبالتالي أكبر من القيمة المحايدة 0622
مما يشير إلى أن االختبار يتمتع بثبات عالي.

سابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :
ً
 -1المتوسطات والتك اررات والنسب المئوية .
 -2معامالت ارتباط سبيرمان وسبيرمان براون .
 -3اختبار تحليل التباين . ANOVA
 -4اختبار المقارنات . Bonferroni
 -5اختبار .t

 -6اختبار التجزئة النصفية .
 -7الجداول .

 -8الوزن النسبي.
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المبحث الثاني
الدراسة الميدانية (اختبار الفروض ومناقشة النتائج)
مقدمة :
سوف يتم في هذا المبحث اختبار الفرضيات والتعليق عليها من خالل اجراء بعض االختبارات
المناسبة لإلجابة على هذه الفرضيات والتعليق عليها للوصول إلى النتائج المطلوبة.
السؤال األول " :ما مدى فعالية صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني؟ "
ويتكون هذا السؤال من :
أ -الوعي الثقافي حول دور صكوك اإلجارة :
ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث التكرار ،والنسبة المئوية ،وكانت النتائج كما هي مبينة

في الجدول ()4 -62
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جدول رقم ( )2 -04يوضح النسبة المئوية آلراء أفراد الدراسة حول الوعي الثقافي حول
دور صكوك اإلجارة

7
8
9

موافق بشدة

6

موافق

5

1.6

47.1 2.35 14.9

يوجد إلمام كاف بطبيعة صكوك
اإلجارة وأنواعها
تعتبر صكوك اإلجارة بديل جيد
ألدوات التمويل التقليدية (األسهم
والسندات)

تلقى صكوك اإلجارة قبواال لدى
المستثمرين

تقلل صكوك اإلجارة من االكتناز
وتشجع على االستثمار

تعمل صكوك اإلجارة على جذب
فئات جديدة من المستثمرين

اقتناء صكوك اإلجارة مخاطرة أقل
من اقتناء أدوات التمويل التقليدية

يمكن إدخال صكوك اإلجارة إلى
السوق المالي الفلسطيني

يوجد بيئة قانونية وتشريعية
مناسبة إلصدار صكوك إجارة

تتفق صكوك اإلجارة مع معتقدات
10
الناس الدينية.

محايد

4

صكوك اإلجارة مصطلح معروف
لدى الجمهور

3.2

48.3 2.42 16.5 46.8 18.5 14.9
21.4 12.1

غير موافق

3

غير موافق بشدة

2

الوسط الحسابي

1

الوزن النسبي

رقم

الفقرة

50

8.5

35.1 45.2

5.6

22.2 39.5 31.9

54.4 13.7

27

26.6 55.2 11.3
33.9 13.7
9.7

44

29.4 51.6
27

6.5

881

9.7

8

63.9 3.19

4

8

75.2 3.76

6

8

74.0 3.70

8.5

-

70.6 3.53

8.5

8

72.2 3.61

8.1

63.1 3.16

2

71.6 3.58

20.2 38.3

33.9 43.1 13.3

المجموع الكلي

1.6

69.8 3.49

7.7

65.6 3.28

التعليق على نتائج الجدول ( )2 -04والمتعلقة بالوعي الثقافي حول صكوك اإلجارة:
 توضح الفقرة رقم ( )5في الجدول السابق أن  %68.1من أفراد هذه الدراسة – الموافقون بشدة ،% 13.7والموافقون  ،-% 54.4يرون أن صكوك اإلجارة تقلل من االكتناز وتشجع على
االستثمار ،وأن  %27من أفراد هذه الدراسة كان رأيهم محايد حول هذا الموضوع ،في حين أن

 %12من أفراد هذه الدراسة ال يرون أن صكوك اإلجارة تقلل من االكتناز وتشجع على
االستثمار ،حيث حصلت هذه الفقرة على أعلى وزن نسبي ويساوي  %75.2من الجدول السابق .

 توضح الفقرة رقم ( )6في الجدول السابق أن  %66.5من أفراد هذه الدراسة  -الموافقون بشدة % 11.3و الموافقون  - % 55.2يرون أن صكوك اإلجارة تعمل على جذب فئات جديدة من

المستثمرين ،بينما  %26.6من أفراد الدراسة كان رأيهم محايد حول هذا الموضوع ،في حين أن

 %14من أفراد الدراسة ال يرون أن صكوك اإلجارة تعمل على جذب فئات جديدة من
المستثمرين ،حيث حصلت هذه الفقرة على ثاني أعلى وزن نسبي ويساوي . %74

 توضح الفقرة رقم ( )2في الجدول السابق أن  %13.7من أفراد هذه الدراسة  -الموافقون بشدة % 1.6و الموافقون  - % 12.1يرون أنه يوجد إلمام كاف بطبيعة صكوك اإلجارة وأنواعها،
وأن  %21.4من أفراد الدراسة كان رأيهم محايد في هذا الموضوع ،بينما  % 64.9من أفراد هذه

الدراسة ال يجدون إلمام كاف بطبيعة صكوك اإلجارة وأنواعها ،حيث حصلت هذه الفقرة على أدنى
وزن نسبي ويساوي . %47.1

 يتضح من الفقرة رقم ( )1في الجدول السابق أن  %18.1من أفراد هذه الدراسة -الموافقون بشدة % 3.2والموافقون  -% 14.9يرون أن صكوك اإلجارة مصطلح معروف لدى الجمهور ،في
حين أن  %18.5من أفراد هذه الدراسة كان رأيهم محايد في هذا الموضوع ،بينما  %63.3من

أفراد هذه الدراسة ال يرون أن صكوك اإلجارة مصطلح معروف لدى الجمهور ،حيث حصلت هذه

الفقرة على ثاني أدنى وزن نسبي ويساوي . %48.3

 أما المجموع الكلي للمحور فهو يثبت وجود وعي ثقافي بوزن نسبي مقداره  65.6لدى أفراد العينةبصكوك اإلجارة أما رأي أفراد العينة بمعرفة الجمهور بصكوك االجارة كانت منخفضة وهي بوزن

نسبي مقداره  48.3وهذا يدل على قلة معرفة الجمهور بصكوك االجارة
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ب -العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي:
ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث التكرار والنسبة المئوية وكانت النتائج كما هي مبينة في

الجدول ()4 -6.

جدول رقم ( )2 -03يوضح آراء أفراد الدراسة حول العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

1

الوسط الحسابي

رقم

الوزن النسبي

الفــقـــــــــــــرة

توجد أزمة مالية تواجه مؤسسات

التعليم العالي الفلسطيني بسبب 4260

426.

060

162

0

4.20

84.0

نقص الموارد المالية.
2

3

تستطيع الحكومة سد العجز المالي

لدى الجامعات الفلسطينية

20

6066

.669 2.64

060

3.00

60.0

يوجد ضعف في تحصيل الرسوم
الدراسية من الطلبة ناجم عن سوء

069

.061 .662

22

4

3.16

63.2

اإلدارة في الجامعات
4

الرسوم الدراسية إذا تم تحصيلها

بشكل كامل تستطيع أن تسد العجز 6166

2061 2964

2.

260

3.33

66.6

المالي لدى الجامعات الفلسطينية.

يوجد تقصير لدى الحكومة في
5

6

تطوير

البحث

العلمي

لحل

..66

6264 4262

سلبا على الجامعات الفلسطينية.
ا
تواجه الجامعات مشكلة في إيجاد 2462

6466 2464

المشاكل المجتمعية مما ينعكس

850

162

261

260

661

4.11

3.94

82.3

78.8

مصادر تمويل أخرى مثل المشاريع

االستثمارية والوقفية وغيرها.

تساهم الحكومة واألحزاب السياسية

بشكل رئيسي في تحميل الجامعات
7

مساوئ ضعف تحصيل الرسوم 6469

626. 2062 .060

260

3.48

69.5

الدراسية ورفع سعر الساعة بالشكل
المالئم
تعتبر جودة التعليم العالي في

8

الجامعات الفلسطينية متدنية بسبب 6266

2461 2260 .669

261

3.20

64.0

العجز المالي.

تقوم الجامعات بالتوسع بقبول
9

الطلبة لسد العجز المالي دون
النظر بعين االعتبار إلى جودة

26

2061 2660 .46.

264

3.51

70.2

التعليم.

يوجد خطط مستقبلية لدى الحكومة
 10والجامعات يمكن من خاللها سد

06.

2660 4666 2462

261

3.06

61.1

العجز المالي لدى الجامعات

.620

المجموع الكلي

0060

التعليق على نتائج الجدول ( )2 -03والمتعلقة بالعجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي:
 توضح الفقرة رقم ( )1في الجدول السابق أن  %85من أفراد هذه الدراسة يرون وجود أزمة ماليةتواجه مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني؛ بسبب نقص الموارد المالية ،وأن  %7.7من أفراد هذه

الدراسة كان رأيهم محايد حول هذا الموضوع ،في حين ان  %14.5من أفراد هذه الدراسة ال يرون
وجود أزمة تواجه مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،حيث حصلت هذه الفقرة على أعلى وزن

نسبي ويساوي  %84من الجدول السابق .

 توضح الفقرة رقم ( )5في الجدول السابق أن  %78.3من أفراد هذه الدراسة يرون وجود تقصيرلدى الحكومة في تطوير البحث العلمي لحل المشاكل المجتمعية مما ينعكس سلبا على الجامعات
858

الفلسطينية ،بينما  %12.4من أفراد الدراسة كان رأيهم محايد حول هذا الموضوع ،في حين أن

 %9.3من أفراد الدراسة ال يرون وجود تقصير لدى الحكومة في تطوير البحث العلمي لحل
المشاكل المجتمعية ،حيث حصلت هذه الفقرة على ثاني أعلى وزن نسبي ويساوي .%82.3

 توضح الفقرة رقم ( )2في الجدول السابق أن  %37.1من أفراد هذه الدراسة يرون أن الحكومةتستطيع سد العجز المالي لدى الجامعات الفلسطينية وأن  %32.4من أفراد الدراسة كان رأيهم

محايد في هذا الموضوع ،بينما  %39.6من أفراد هذه الدراسة يرون أن الحكومة ال تستطيع سد

العجز المالي لدى الجامعات الفلسطينية ،حيث حصلت هذه الفقرة على أدنى وزن نسبي ويساوي
. %60

 يتضح من الفقرة رقم ( )10في الجدول السابق أن  %31.5من أفراد هذه الدراسة يرون أنه يوجدخطط مستقبلية لدي الحكومة والجامعات يمكن من خاللها سد العجز المالي لدى الجامعات ،في

حين أن  %41.1من أفراد هذه الدراسة كان رأيهم محايد في هذا الموضوع  ،بينما  %27.4من
أفراد هذه الدراسة ال يجدون هناك خطط مستقبلية لدى الحكومة والجامعات يمكن من خاللها سد
العجز المالي لدي الجامعات ،حيث حصلت هذه الفقرة على ثاني أدنى وزن نسبي ويساوي

. %61.1

 -أما المجموع الكلي فان العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي حصل على وزن نسبي مقداره

 %70وهذه النسبة تدل على معرفة أفراد العينة بالعجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي بنسبة
.%70

ج -دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي:
ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث التكرار والنسبة المئوية وكانت النتائج كما هي مبينة في

الجدول (:)4 -64
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جدول رقم ( )2 -02يوضح آراء أفراد الدراسة حول دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات

التعليم العالي

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الوسط الحسابي

1

الوزن النسبي

رقم

الفــقـــــــــــــرة

يوجد إرادة لدى الجامعات

لتطبيق صكوك اإلجارة كحل

261

69

4060

2061

1

2.98

59.5

لمشكلة العجز
تمتلك الجامعات الكوادر
2

البشرية المناسبة والتي تمكنها

من التعامل مع جميع مراحل

6066

41

.669

062

.62

3.59

71.8

إصدار صكوك اإلجارة

الستخدامها كأداة تمويلية.

سيساهم تمويل الجامعات من

3

خالل إصدار صكوك اإلجارة
في قدرة الجامعات على التنوع

162

2264

.460

1

4

3.58

71.7

في البرامج التعليمية

سيساهم التمويل بصكوك

4

اإلجارة في تطور الكادر
األكاديمي واإلداري في

6262

4961

2964

060

0

3.65

73.1

الجامعات.
5

ستساهم الصناديق االدخارية
بالجامعات باالستثمار في

6660

2460

صكوك اإلجارة

852

2.60

062

662

3.67

73.5

تستطيع الجامعات من خالل
التمويل بصكوك اإلجارة

التوسع بالنفقات االستثمارية

6

606.

2261

6960

162

0

3.82

76.5

(مباني ،مختبرات ،حاضنات
أعمال وغيرها)

تعتبر صكوك اإلجارة أداة
تمويلية مناسبة لتمويل

7

6469

4164

.669

1

0

3.69

73.7

الجامعات.
تستطيع الجامعات من خالل

إصدار صكوك اإلجارة سد

8

6066

4962

.6

066

661

3.58

71.6

العجز المالي لديها

سيساهم التمويل بصكوك
اإلجارة في رفع جودة البحث

9

6462

44

..62

1

2

3.63

72.6

العلمي في الجامعات.

تعزز صكوك اإلجارة تفاعال
10

بين قوى المجتمع المختلفة

(الخاص والعام والحكومي)

6.6.

4060

.061

460

264

3.66

73.1

لبناء مؤسساته التعليمية.

المجموع الكلي

.629

0660

التعليق على نتائج الجدول ( )2 -02والمتعلقة دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي:
 توضح الفقرة رقم ( )6في الجدول السابق أن  %72.9من أفراد هذه الدراسة يرون أن الجامعاتتستطيع من خالل التمويل بصكوك اإلجارة التوسع بالنفقات االستثمارية ( مباني ،مختبرات،

وغيرها)  ،وأن  %19.8من أفراد هذه الدراسة كان رأيهم محايد حول هذا الموضوع ،في حين ان
 %14.5من أفراد هذه الدراسة يرون أن الجامعات ال تستطيع التوسع بالنفقات االستثمارية من

854

خالل التمويل ،حيث حصلت هذه الفقرة على أعلى وزن نسبي ويساوي  %76.5من الجدول

السابق .

 توضح الفقرة رقم ( )7في الجدول السابق أن  %61من أفراد الدراسة يعتبرون صكوك اإلجارة أداةتمويلية مناسبة لتمويل الجامعات ،بينما  %13.9من أفراد الدراسة كان رأيهم محايد حول هذا

الموضوع ،في حين أن  %14من أفراد الدراسة ال يرون أن صكوك اإلجارة تعتبر أداة تمويلية

مناسبة لتمويل الجامعات  ،حيث حصلت هذه الفقرة على ثاني أعلى وزن نسبي ويساوي %73.7

.

 -توضح الفقرة رقم ( )1في الجدول السابق أن  %24.6من أفراد هذه الدراسة يرون وجود إرادة لدى

الجامعات لتطبيق صكوك اإلجارة كحل لمشكلة العجز ،و أن  %48.8من أفراد الدراسة كان
رأيهم محايد في هذا الموضوع ،بينما  %26.6من أفراد هذه الدراسة يرون عدم وجود إرادة لدى

الجامعات لتطبيق صكوك اإلجارة كحل لمشكلة العجز ،حيث حصلت هذه الفقرة على أدنى وزن
نسبي و يساوي . %59.5

 توضح الفقرة رقم ( )8في الجدول السابق أن  %59.3من أفراد هذه الدراسة يرون أن الجامعاتتستطيع من خالل إصدار صكوك اإلجارة سد العجز المالي لديها ،في حين أن  %31من أفراد

هذه الدراسة كان رأيهم محايد في هذا الموضوع ،بينما  %9.7من أفراد هذه الدراسة يرون أن

الجامعات ال تستطيع سد العجز المالي لديها من خالل إصدار صكوك اإلجارة ،حيث حصلت

هذه الفقرة على ثاني أدنى وزن نسبي ويساوي . %71.6

 أما المجموع الكلي لهذا المحور قد حصل على وزن نسبي مقداره  71.7وهذا دليل على ان هناك %71.7من أفراد العينية يرون بأن صكوك االجارة قادرة على سد العجز المالي لدى مؤسسات

التعليم العالي.
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فرضيات الدراسة:
 -1الفرضية األولى :انخفاض وعي الجمهور والمتعاملين في أدوات التمويل بصكوك اإلجارة.
ولإلجابة على هذه الفرضية استخدم الباحث المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،
وكانت النتائج كما هي مبينه في جدول ()4 -62
جدول رقم ( )2 -01يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لمحور الوعي الثقافي
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

.1

الوعي الثقافي

3.28

0.550

الوزن النسبي

م

المحور

65.6

التعليق على نتائج الجدول ( )2 -01والمتعلقة انخفاض وعي الجمهور والمتعلمين في أدوات التمويل
بصكوك اإلجارة:
يوضح الجدول السابق الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور الوعي الثقافي حيث
نالحظ أن هذا المجال حصل على وزن نسبي ، %65.6وبالتالي نستطيع أن نستنج أن هناك وعي
بصكوك اإلجارة لدى مجتمع الدراسة (الفئة المستهدفة) بنسبة  ،%65.6أما االنحراف المعياري لهذا

المحور فهو يساوي  0.55وهذا دليل على قلة تشتت البيانات عن وسطها الحسابي.
ومن هنا الحظ الباحث بأن أفراد العينة لديهم وعي ثقافي بصكوك اإلجارة بنسبة  %65.6ألنهم من
الخبراء واألكاديميين أما بالنسبة للجمهور فال يوجد وعي بصكوك اإلجارة.
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 -2الفرضية الثانية :يوجد عجز مالي لدى مؤسسات التعليم العالي يعزى لقلة الموارد.
ولإلجابة على هذه الفرضية استخدم الباحث الوسط الحسابي و االنحراف المعياري والوزن النسبي
وكانت النتائج كما هي مبينه في جدول ()4 -61
جدول رقم ( )2 -01يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لمحور العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

.2

العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي

الوزن النسبي

م

المحور

3.50

0.505

70.0

التعليق على نتائج الجدول ( )2 -01والمتعلقة بالعجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي
يوضح الجدول السابق الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور العجز المالي لدى
مؤسسات التعليم العالي حيث نالحظ أن هذا المجال حصل على نسبة  ،%70وبالتالي نستطيع أن نقول
بأن  %70من أفراد هذه الدراسة يرون أن هناك عجز مالي لدى مؤسسات التعليم العالي نتيجة قلة الموارد

المالية ،أما االنحراف المعياري لهذا المحور فهو يساوي  0.505وهذا دليل على قلة تشتت البيانات عن
وسطها الحسابي.

ومن هنا الحظ الباحث بأن نسبة  %70من أفراد العينة يعرفون بالعجز المالي لدى مؤسسات التعليم
العالي ،ويعود السبب في ذلك إلى أن عينة الدراسة لم تقتصر على مؤسسات التعليم العالي بل هناك

جهات أخرى أخذت منها العينة وهي المؤسسات التمويلية والقطاع العام والقطاع الخاص ،وهذه الجهات

معرفتها أقل بحجم العجز لدى مؤسسات التعليم العالي.
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 -3الفرضية الثالثة " :يوجد عالقة بين صكوك اإلجارة والعجز لدى مؤسسات التعليم العالي
الفلسطيني " .

ولإلجابة على هذه الفرضية استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون إليجاد العالقة بين صكوك

اإلجارة والعجز لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وكانت النتائج كما هي مبين في جدول
()4 -60
جدول ( )2 -07يوضح نتائج اختبار معامل االرتباط بين صكوك اإلجارة
والعجز لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني
صكوك اإلجارة
**0.722

العالقــــــــــة
معامل االرتباط

العجز لدى مؤسسات

0.000
) Sig. (2-tailedالتعليم العالي
N
248
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
يوضح الجدول السابق وجود عالقة طردية قوية بين صكوك اإلجارة والعجز لدى مؤسسات التعليم العالي

الفلسطيني حيث كانت قيمه معامل ارتباط بيرسون يساوي  %0262وقيمة المعنوية  sig=0.00وهذا دال
إحصائيا عند مستوى معنوية  ،0602بمعنى أن زيادة العجز لدى مؤسسات التعليم العالي يؤدي إلى زيادة

دور صكوك اإلجارة .

جيدا على أهمية صكوك اإلجارة ومقدرتها التمويلية لتمويل
اا
ويرى الباحث بأن هذه العالقة تعطي
مؤشر ا
مؤسسات التعليم العالي
 -4الفرضية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (  ) 𝛂 =1011بين متوسطات
استجابات أفراد الدراسة حول دور صكوك اإلجارة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي
تعزي لمتغير الجنس.

ولإلجابة على هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار  Tلعينتين مستقلتين حيث تبين من خالل هذا
االختبار بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  ) α =0602بين متوسطات
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استجابات أفراد الدراسة حول دور صكوك اإلجارة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي تعزي

لمتغير الجنس ،وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول ()4-18

جدول رقم ( )2 -01يوضح نتائج اختبار  tللعينات المستقلة
العدد
ذكر

213

أنثى

35

الوسط الحسابي
3.48

االنحراف المعياري
.441

3.30

.311

قيمة االختبار ( )tقيمة sig
2.41

0.034

يوضح الجدول السابق أن متوسط اتجاهات أو أراء أفراد الدراسة الذكور حول دور صكوك اإلجارة في

عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي يساوي  ،.640وانحراف معياري  ،06446في حين كان متوسط
اإلناث يساوي  .6.0وانحراف معياري يساوي  .0.311حيث نالحظ أن المتوسطين غير متساويين.

إحصائيا عند مستوى معنوية %5
حيث كانت قيمة  sig= 0.034وقيمة اختبار  t =2.41وهذا دال
ا
وهذا يدل على اأن الفرق حقيقي بين الذكور واإلناث وليس بالصدفة ويعتقد الباحث أن سبب هذا الفرق هو
طبيعة عمل اإلناث ألن اإلناث في الغالب ال يعملن في اإلدارات العليا بعكس الذكور.

 -5الفرضية الخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (  ) 𝛂 =1.15بين

متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول الوعي الثقافي لدور صكوك اإلجارة في عملية تمويل
مؤسسات التعليم العالي تعزي لنوع المؤسسة.

لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين  ANOVAإليجاد الفروق في متوسط استجابة
أفراد الدراسة حول الوعي الثقافي لدور صكوك اإلجارة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي تعزي لنوع

المؤسسة .وكانت النتائج كما هي مبينه في جدول (:)4 -69

 اختبار  tيستخدم الختبار الفرق بني متوسطني فاذا كانت  tاجلدولية اكرب من  tاحملسوبة تكون  Sigاقل من  0602ويكون
االختبار معنوي أي توجد فروق ذات داللة احصائية بني املتوسطني
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جدول ( )2 -09يوضح نتائج تحليل التباين االحادي ()One Way Anova
لمتوسط فئات الوعي الثقافي مع دور صكوك اإلجارة

Sig.

F

.002

4.045

متوسط
المربعات
1.152
.285

مجموع
المربعات
5.761
68.925
74.685

درجة
الحرية
5
242
247

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

يوضح الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة بين الوعي الثقافي لدور صكوك اإلجارة في عملية

تمويل مؤسسات التعليم العالي تعزى لنوع المؤسسة ،حيث وجد أن قيمة االختبار  F=4.045وقيمة
 sig=0.002وهذا دال احصائيا عند مستوى معنوية ، 0602بمعنى أن الوعي الثقافي له أثر على نوع
المؤسسة بمعنى يوجد فروق بين هذه المؤسسات من حيث الوعي الثقافي لدور صكوك اإلجارة ،ولمعرفة

لصالح

أي

من

المجموعات

الست

كانت

الفروق،

قام

الباحث

باستخدام

اختبار

) ) Bonferroner ,shefeeعند مستوى الداللة اإلحصائية ( (0.05ثم قام الباحث بحساب الفرق بين
متوسط المجموعات( :الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة القدس المفتوحة ،مؤسسات تمويلية،
قطاع عام ،قطاع خاص ) في االستجابة على بنود و فقرات االختبار و ذلك كما في الجدول التالي:

جدول ( )2 -41يوضح الفرق بين متوسطات المجموعات في االستجابة على متغيرات االختبار
باستخدام اختبار () Bonferrone , shefee
المتوسط

القدس

مؤسسات

االسالمية

االزهر

قطاع خاص

الوسط
3.38

3.53
0.151

3.50
0.120

المفتوحة
3.53
0.153

تمويلية
3.74
*0.357

قطاع عام

3.35

0.180

0.150

0.183

* 0.386

مؤسسات تمويلية

3.74

0.206

0.236

*0.386

القدس المفتوحة

3.53

0.002

0.033

0.030
االزهر
3.50
* مستوى داللة عن  ، %2أما ** مستوى داللة عند %6
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قطاع

عام
3.35
0.029

قطاع

خاص
3.38

وبإجراء مقارنة بين اختباري ( ( Bonferroner ,shefeeوفروق متوسطات المجموعات الستة الموضحة
في الجدول السابق ،تبين أنه يوجد فروق بين المؤسستين (القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية ألن الرقم

 0.357دال إحصائيا حسب االختبارين الذين استخدما وكان الفرق لصالح المؤسسات التمويلية ألن

الوسط الحسابي لها أكبر) بمعنى أن المؤسسات التمويلية لديها وعي ثقافي بصكوك اإلجارة أكثر من
القطاع العام ،كذلك يوجد فرق بين القطاع العام و المؤسسات التمويلية لصالح المؤسسات التمويلية ألن

الفرق وهو  0.386دال احصائيا والوسط الحسابي للمؤسسات التمويلية أكبر كذلك هناك فرق بين جامعة
القدس المفتوحة والمؤسسات التمويلية لصالح المؤسسات التمويلية وهذا يدل على أن المؤسسات التمويلية

لديها معرفة بصكوك اإلجارة أكبر.
ويرى الباحث بأن هذا الفرق يعود إلى أن المؤسسات التمويلة التي تم توزيع االستبانة عليها كانت من
البنوك اإلسالمية لذلك فهم على دراية أكبر بأدوات التمويل اإلسالمي عامة وصكوك اإلجارة خاصة.
 -6الفرضية السادسة :توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  ) α =0602بين العجز
المالي لدى مؤسسات التعليم العالي يعزى لنوع المؤسسات.
لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين  ANOVAإليجاد الفروق في متوسط استجابة

أفراد الدراسة حول العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي يعزى لنوع المؤسسات .وكانت النتائج

كما هي مبينه في جدول ()4 -26

جدول ( )4 -26يوضح نتائج تحليل التباين االحادي ( ) One Way Anova
بين العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي ونوع المؤسسة.
Sig.

F

.006

3.359

متوسط
المربعات
.818
.243

درجات
الحرية
5
242
247

مجموع
المربعات
4.089
58.911
62.999

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

يوضح الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة بين العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي يعزى

إحصائيا عند
لنوع المؤسسات ،حيث وجد أن قيمة االختبار  F=3.35وقيمة  sig=0.006وهذا دال
ا
مستوى معنوية  ،5%بمعنى أن العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي له أثر على نوع المؤسسة
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بمعنى يوجد فروق بين هذه المؤسسات من ناحية المعلومات عن العجز المالي ،ولمعرفة لصالح أي من

المجموعات الست كانت الفروق قام الباحث باستخدام اختبار) ) Bonferroner ,shefeeعند مستوى
الداللة اإلحصائية (  (0.05ثم قام الباحث بحساب الفرق بين متوسط المجموعات (الجامعة اإلسالمية،

جامعة األزهر ،جامعة القدس المفتوحة ،مؤسسات تمويلية ،قطاع عام ،قطاع خاص ) في االستجابة على
بنود وفقرات االختبار وذلك كما في الجدول التالي:

جدول ( )2 -44يوضح الفرق بين متوسطات المجموعات في االستجابة على متغيرات االختبار
باستخدام اختبار ()Bonferrone , shefee
المتوسط

االسالمية

االزهر

القدس

المفتوحة

مؤسسات
تمويلية

الوسط

3.53

3.50

3.53

قطاع خاص

3.38

0.151

0.120

0.153

3.74
*0.357

قطاع عام

3.35

0.180

0.150

0.183

* 0.386

مؤسسات تمويلية

3.74

0.206

0.236

*0.386

القدس المفتوحة

3.53

0.002

0.033

قطاع

قطاع

3.35
0.029

3.38

عام

خاص

0.030
االزهر
3.50
* مستوى داللة عن  ، %2أما ** مستوى داللة عند %6
و بإجراء مقارنة باستخدام اختباري ( ( Bonferroner ,shefeeوفروق متوسطات المجموعات الستة
الموضحة في الجدول السابق ،تبين أنه يوجد فروق بين المؤسستين (القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية

لصالح المؤسسات التمويلية ألن الفرق بين المتوسطين والذي يساوي  0.357دال احصائيا والمؤسسات
التمويلية وسطها أكبر) بمعنى أن المؤسسات التمويلية لديها معلومات عن العجز اكثر من القطاع

الخاص ،كذلك يوجد فرق بين القطاع العام و المؤسسات التمويلة لصالح المؤسسات التمويلية بمعنى
المؤسسات التمويلية لديها معلومات عن العجز اكبر من مؤسسات القطاع العام ،كذلك يوجد فرق بين

المؤسسات التمويلية وجامعة القدس المفتوحة لصالح المؤسسات التموييلة أي أن المؤسسات التمويلية لديها
معلومات عن العجز أكبر من جامعة القدس المفتوحة.
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ويرى الباحث بأن المؤسسات التمويلية لديها معلومات أكبر عن العجز المالي بسبب أن هذه المؤسسات
التمويلة تقوم دائما بدراسات وأبحاث تحاول من خاللها البحث عن مواطن العجز المالي لكي تستطيع منح

القروض واإلعانات ،كذلك فإن موظفي جامعة القدس المفتوحة الذين وزع عليهم االستبيان يعملون في

فروع غزة وبعيدين عن المركز الرئيس المتواجد في الضفة لذلك معلوماتهم عن العجز المالي قليلة.

 -7الفرضية السابعة :توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  ) 𝛂 =1.15بين دور
صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي يعزى لنوع المؤسسة.
لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين  ANOVAإليجاد الفروق في متوسط استجابة
أفراد الدراسة حول العجز دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي يعزى لنوع المؤسسة.
وكانت النتائج كما هي مبينه في جدول ()4 -2.

جدول ( )2 -43يوضح نتائج تحليل التباين األحادي ()One Way Anova
بين دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي ونوع المؤسسة.
Sig.

F

.000

5.297

متوسط
المربعات
1.586
.299

درجات
الحرية
5
242
247

مجموع
المربعات
7.931
72.464
80.395

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

يوضح الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة بين دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم
إحصائيا عند
العالي ونوع المؤسسة ،حيث وجد أن قيمة االختبار  F=5.297وقيمة  sig=0.00وهذا دال
ا
مستوى معنوية  ،5%بمعنى أن صكوك اإلجارة لها أثر على نوع المؤسسة بمعنى يوجد فروق بين هذه
المؤسسات من ناحية دور صكوك اإلجارة ،ولمعرفة لصالح أي من المجموعات الست كانت الفروق قام

الباحث باستخدام اختبار) ) Bonferroner ,shefeeعند مستوى الداللة اإلحصائية ( (0.05ثم قام
الباحث بحساب الفرق بين متوسط المجموعات (الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة القدس
المفتوحة ،مؤسسات تمويلية ،قطاع عام ،قطاع خاص ) في االستجابة على بنود و فقرات االختبار و ذلك

كما في الجدول التالي:
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جدول ( )2 -42يوضح الفرق بين متوسطات المجموعات في االستجابة على متغيرات االختبار
باستخدام اختبار () Bonferroni , shefee
اإلسالمية األزهر

المتوسط

القدس

مؤسسات

المفتوحة تمويلية

الوسط

3.48

3.43

3.73

قطاع خاص

3.53

0.050

0.106

0.196

3.91
*0.380

قطاع عام

3.43

0.054

0.001

0.301

* 0.485

مؤسسات تمويلية

3.91

*0.430

*0.486

0.184

القدس المفتوحة

3.73

0.246

*0.302

قطاع

عام

3.43
0.105

قطاع

خاص
3.53

األزهر
3.44
إحصائيا عند مستوى معنوية %5
*داله
ا
0.056

و بإجراء مقارنة باستخدام اختباري ( ( Bonferroni ,shefeeوحساب الفروق بين متوسطات
المجموعات الستة الموضحة في الجدول السابق ،تبين أنه يوجد فروق بين المؤسستين (القطاع الخاص

والمؤسسات التمويلية لصالح المؤسسات التمويلية حيث كان الفرق بين المتوسطين  0.380وهو دال

احصائية ولصالح المؤسسات التمويلية) ،كذلك يوجد فرق بين القطاع العام ومؤسسات التمويل لصالح
المؤسسات التمويلية،

كذلك يوجد فرق بين المؤسسات التمويلية وبين الجامعة اإلسالمية لصالح

المؤسسات التمويلية ،كذلك يوجد فرق بين المؤسسات التمويلية وبين جامعة األزهر لصالح المؤسسات

التمويلية ،كذلك يوجد فرق بين جامعة األزهر وبين جامعة القدس المفتوحة لصالح جامعة القدس المفتوحة.

ويرى الباحث بأن هذا الفرق يعود إلى أن المؤسسات التمويلة التي تم توزيع االستبانة عليها كانت من

البنوك اإلسالمية لذلك فهم على دراية أكبر بأدوات التمويل اإلسالمي عامة وصكوك اإلجارة خاصة ومدى
مقدرتها على تمويل مؤسسات التعليم العالي.
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االستنتاج والستخالص:
مما سبق نستنتج بأن الوسط الحسابي واالنحرف المعياري والوزن النسبي لكل محور من محاور الدراسة
والمجال الكلي لجميع المحاور كان كما يلي:
جدول ( )2 -41يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور الدراسة
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

.3

الوعي الثقافي

3.28

0.550

65.6

.4

العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي

3.50

0.505

70.0

.5

دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي

3.59

0.571

71.7

م

المحور

.6

صكوك اإلجارة ودورها في تمويل مؤسسات التعليم
العالي الفلسطيني

3.45

0.428

69.1

يوضح الجدول السابق الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل محور من محاور الدراسة
حيث نالحظ أن المجال األول والذي يمثل الوعي الثقافي حصل على وزن نسبي %65.6وهو يعني وجود

وعي لدى أفراد العينة بنسبة  %65.6بينما كان رأيهم بأن الجمهور ليس لدية وعي بصكوك اإلجارة

والمجال الثاني والذي يمثل العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي حصل على نسبة  ،%70وهو
يعني معرفة أفراد العينة بحجم العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي بنسبة  %70كذلك أثبت الدراسة
بأن هناك فروق بين المؤسسات المختلفة بمعرفه هذا العجز المالي والمجال الثالث والذي يمثل دور

صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي حصل على  ،%71.7وهذا دليل على معرفة أفراد

العينة بأهمية صكوك اإلجارة لتمويل مؤسسات التعليم العالي وكذلك كانت هذه المعرفة تختلف من مؤسسة
إلى أخرى حسب ما بينت الدراسة في حين نالحظ أن المجال الكلي والذي يمثل صكوك اإلجارة ودورها

في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني حصل على وزن نسبي  ، %69.1وبالتالي نستطيع أن
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نستنج أن هناك وعي بأهمية صكوك االجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني لسد العجز

لديها وكذلك اختلفت المؤسسات في هذا الوعي حسب ما بينت الدراسة ،حيث أظهرت الدراسة بأن
المؤسسات التمويلية لديها معلومات أكبر عن صكوك اإلجارة ودورها في تمويل مؤسسات التعليم العالي
وذلك ألن المؤسسات التمويلية التي أخذت منها العينة هي من البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة،

وهذه البنوك لديها معلومات أكبر عن أدوات التمويل اإلسالمي عامة وصكوك اإلجارة خاصة.
ويرى الباحث بأن الدراسة التطبيقية أثبتت صحة الدراسة النظرية من خالل إظهارها أهمية صكوك اإلجارة
في تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،وبينت مدى الحاجة الماسة لمؤسسات التعليم العالي للموارد

المالية لكي تستطيع إكمال مسيرتها التعليمية.
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النتائج:
توصلت الدراسة بعد اتمامها من الجانب النظري والجانب العملي إلى عدة نتائج ،على النحو التالي:
 -1ضعف الوعي الثقافي لدى الجمهور الفلسطيني بصكوك اإلجارة وانواعها وطبيعتها وأهميتها.
جيدا ألدوات التمويل التقليدية وهذا سيؤدي إلى اقبال كبير عليها من
 -2تعتبر صكوك اإلجارة ا
بديال ا
قبل المستثمرين.
 -3إتفاق صكوك اإلجارة مع معتقدات الناس الدينية مما سيقلل من االكتناز ويشجع على االستثمار.

 -4تعتبر صناعة صكوك اإلجارة حديثة العهد ،إذ نجد ضعف االطار التشريعي للصكوك في
فلسطين وبعض الدول العربية واإلسالمية ،باإلضافة إلى االفتقار لمؤسسات البنية التحتية

المساندة لها وقلة الموارد البشرية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة.

 -5تساهم صكوك اإلجارة في تداول المال بين أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع األمر الذي
يعمل على تحقيق التنمية والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة في المجتمع.

 -6تساهم صكوك اإلجارة في استقطاب االستثمارات الخارجية مما يساهم في تطور االقتصاد
وتحقيق التنمية المستدامة.

 -7صالحية استخدام صكوك اإلجارة كأداة تمويلية معاصرة في تعبئة الموارد المالية الالزمة لتمويل
مؤسسات التعليم العالي وذلك لتنوع هياكلها ومالئمة هذه الهياكل لطبيعة عمل مؤسسات التعليم

العالي.

 -8صالحية استخدام صكوك اإلجارة كأداة من أدوات السياسة النقدية في إدارة السيولة في االقتصاد
بدال من االعتماد على أدوات الدين العام.

 -9تواجه مؤسسات التعليم العالي صعوبات وتحديات تعيق نموها وتطورها تعزى إلى قلة الموارد
المالية.
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الرسوم الدراسية إذا تم تحصيلها بشكل كامل التستطيع تغطية نفقات الجامعات بشكل

كامل وسيبقى العجز موجود في ميزانية الجامعات.
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عدم وجود خطط مستقبلية واضحة إلنهاء العجز المالي لدى مؤسسات التعليم العالي مما

يستلزم استخدام صكوك اإلجارة لتمويل هذا العجز.
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التوصيات:
 -1ضرورة العمل على نشر ثقافة صكوك اإلجارة وذلك من خالل عقد المؤتمرات والندوات وورش
العمل وجميع الفعاليات التي تساهم في ذلك.
 -2تأهيل متخصصين ومهنيين متميزين بالمعرفة والمهارة األساسية والرؤيا الشرعية من خالل برامج
أكاديمية معتمدة تمكنهم من إصدار الصكوك وتداولها.
 -3ضرورة العمل على سن التشريعات القانونية واللوائح الداخلية التي تعمل على تنظيم إصدار
وتداول واطفاء الصكوك اإلسالمية بكافة أنواعها.
 -4ضرورة العمل على إلغاء كافة القيود التي تعيق صناعة الصكوك اإلسالمية إلستقطاب استثمارات
خارجية تساهم في بناء المؤسسات التعليمية والمؤسسات المجتمعة األخرى.
 -5حث مؤسسات التعليم العالي على تمويل احتياجاتها المالية من خالل إصدار صكوك إجارة
لتشرك المجتمع في بناء مؤسساته التعليمية.
 -6حث مؤسسات التمويل اإلسالمية للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في إصدار صكوك اإلجارة
لتغطية العجز المالية في ميزانية الجامعات.
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قائمة املراجع

قائمة المراجع:
القرآن الكريم

أوالً :الكتب باللغة العربية:
ابن منظور ،محمد مكرم ،لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،ج1994 ،1ابن منظور ،محمد مكرم ،لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،ج1994 ،2ابن منظور ،محمد مكرم ،لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،ج1994 ،10أبو الوفا ،جمال ،وآخرون ،اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية ،دار المعرفة الجامعية ،مصر2000 ،أبو حمد ،رضا صاحب ،الخطوط الكبرى في االقتصاد اإلسالمي ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان،2006

أنيس ،إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط،ج ،2ط ، 2مصر:دار المعارف1977 ،-البخاري  ،محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل  ،الجامع الصحيح المختصر  ،تحقيق د مصطفى ذيب البغا،

دار ابن كثير  ،بيروت  ،ط ،3ج1987 ، 5
بدري  ،مختار سعيد ،وآخرون ،توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةمخطط الرقابة واالشراف المصرفي ،بنك السودان المركزي ،الكتاب الثالث ،ط ،1الخرطوم2006 ،
البهوتي  ،منصور بن يونس  ،شرح منتهى اإليرادات  ،عالم الكتب  ،بيروت  ،ج1996 ،2البيهقي  ،أحم د بن الحسين بن علي  ،سنن البيهقي الكبرى  ،تحقيق محمد عبد القادر عطا  ،مكتبة دارالبار  ،مكة المكرمة  ،ج1994 ،6
 ابن الهمام ،التقرير والتحبير في شرح التحرير  ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى ،ج1996 ،2الجزائري ،أبو بكر ،منهاج المسلم ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة2001 ،840

جبر ،هشام ،إدارة المصارف اإلسالمية ،أصولها العلمية والعملية ،الطبعة األولى ،نابلس2006 ،الحافي ،خالد ،اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي ،الطبعة الثانية2001 ،حسن ،صابر محمد ،تجربة السودان في مجال السياسة النقدية ،صندوق النقد العربي ،ط ،1ابو ظبي،2009
 البابرتي ،محمد محمود ،العناية شرح الهداية ،ج ،6دار احياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان2007 ،الدبو ،إبراهيم فاضل ،االقتصاد اإلسالمي "دراسة تطبيقية" ط ،1دار المناهج للنشر والتوابع ،عمان،األردن2008 ،

-الدماغ ،زياد جالل ،الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية ،دار الثقافة للتوزيع والنشر،

عمان2012 ،
السالوس ،علي أحمد ،االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر،الجزء األول ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الدوحة ،قطر1998 ،
السيد سابق ،فقه السنة ،المجلد الثالث ،ط ،21دار الفتح لالعالم ا لعربي ،القاهرة1999 ،مشبير  ،محمد عثمان  ،المعامالت المالية المعاصرة  ،دار النفائس للنشر والتوزيع  ،عمان  ،ط،42001
الشافعي  ،أبي عبد اهلل محمد بن إدريس  ،األم  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت  ،ط،2ج1983 ، 4
شلهوب ،علي محمد ،شؤون النقود وأعمال البنوك ،شعاع للنشر والعلوم ،الطبعة األولى ،حلب،2007 ،ص431
شيخون ،محمد ،المصارف اإلسالمية ،الطبعة األولى ،عمان ،دار وائل للطباعة والنشر2002 ،العاجز ،فؤاد ،الميسر في التربية المقارنة ،ط ،3مطبعة مقدد ،غزة ،فلسطين1991،848

عبد العزيز ،سمير محمد ،التأجير التمويلي ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،ط ،1مصر،اإلسكندرية2001،
القرطبي ،ابي عبد اهلل محمد ،الجامع الحكام القرآن ،ج ،13مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة،1935
المالقي ،عائشة الشرقاوي ،المصارف اإلسالمية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ،المركز الثقافيالعربي ،المغرب  ،ط2000 ، 1
المعايير الشرعية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،البحرين2010 ،مدني ،حسن ،االقتصاد اإلسالمي ،المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات ،الرياض ،المملكة العربيةالسعودية.2008 ،
ميرة ،حامد ،صكوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،الرياض :دار اليمان للنشر2008 ،ناصر ،الغريب ،أصول المعرفة اإلسالمية وقضايا التشغيل ،دار أبوللو للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر1996
هيئة األوراق المالية الماليزية ،ق اررات المجلس االستشاري الشرعي لهيئة االوراق المالية الماليزية ،المكتبةالوطينة الماليزية ،كوااللمبور ،ط2002 ،2

ثانيا :رسائل الدكتوراه والماجستير:
ً
خالد ،موسى مبارك ،صيغ التمويل االسالمي كبديل للتمويل التقليدي في ظل االزمة المالية العالمية،رسالة ماجستير ،جامعة  20أوت  1955سكيكدة ،الجزائر2013 ،
سلمان ،محمد ،نموذج مقترح لتمويل مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية،جامعة ام درمان ،السودان2000 ،
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سمور ،نبيل خليل ،سوق األوراق المالية اإلسالمية ،بين النظرية والتطبيق" دراسة حالة سوق رأس المالاإلسالمي في ماليزيا"  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فلسطين2007 ،
صبيح ،لينا زياد ،صيغ تمويل التعليم المستقاة من الفكر التربوي اإلسالمي وأوجه اإلفادة منها في تمويلالتعليم الجامعي الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2005 ،
عثمان ،سليم محمود احمد ،مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعات الضفة الغربية ،رسالة ماجستير،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين2000 ،
الغماري ،محمود حمزة ،أثر الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،دراسة ميدانية علىالجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2009،
فضل ،عبد اهلل على ،محددات إصدار صكوك االستثمار اإلسالمية من قبل منظمات األعيان :دراسةحالة التجربة السودانية  ،2011-1998رسالة دكتوراه جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2012 ،
مبيض ،مكرم ،االجارة واالجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي رقم  8بالمقارنة مع المعيارالمحاسبي الدولي رقم  ،17دراسة فقهية مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة حلب ،سوريا2010 ،م
محمد ،عبد اهلل علي ،محددات إصدار صكوك االستثمار اإلسالمية من قبل منظمات األعمال ،دراسةحالة التجربة السودانية  ،2011-1998رسالة دكتوراه ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2012

ثالثًا :التقارير والنشرات الرسمية:
تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية ،صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ،و ازرة التربيةوالتعليم العالي ،رام اهلل ،فلسطين)2010،2011،2012( ،
الجهاز المركزي الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ،2013 ،رقم  .14رام اهلل – فلسطين-الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،2013 ،المرأة والرجل في فلسطين ،قضايا واحصاءات،2013 ،

رام اهلل ،فلسطين
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الدليل االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي االعداد -2012،2010-2011 ،2013-20122006-2005 ،2007-2006 ،2008-2007 ،2010-2009 ،2011
دليل قانون التعليم العالي الفلسطني ،سلسلة الدليل 2005 ،9المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار "بكدار" تطوير واصالح التعليم العالي الفلسطينياإلشكاالت واآلثار المستقبلية2009 ،
و ازرة التربية والتعليم العالي ،إستراتيجية قطاع التعليم العالي الفلسطيني متوسط المدى( ،2011 ،2010 )2013مسودة رقم ،1فلسطين2010 ،
و ازرة التربية والتعليم العالي ،الخطة الخمسية االستراتيجية  ،2012-2008نحو نوعية التعليم من أجلالتطوير ،فلسطين2008 ،
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،بمساعدة مالية وفنية من البنك الدولي،استراتيجية تمويل التعليم العالي الفلسطيني 2002

ابعا :دراسات وتقارير منشورة وندوات:
ر ً
أبو بكر ،صفية احمد ،الصكوك اإلسالمية ،بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقعوالمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي2009 ،
أبو سليمان ،عبد الوهاب ،عقد االجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمي ،المعهد اإلسالميللدراسات والبحوث والتدريب ،جدة ،الطبعة الثانية2000 ،م
األغا ،وفيق حلمي ،واالغا ،إيهاب وفيق ،استراتيجيات مقترحة لمعايير ضمان جودة االراء الجامعات،بحث مقدم لجامعة األزهر ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية2010 ،
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-البلتاجي ،محمد "،صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية لصيغة المشاركة المنتهية

بالتمليك"  ،المؤتمر السنوي الثاني عشر لألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  30-29مايو 2005
عمان ،االردن

الجرجاوي ،زياد علي ،أزمات تمويل التعليم العالي الجامعي في فلسطين ،بحث مقدم لمؤتمر أوضاعالجامعات الفلسطينية ،المنعقد في الجامعة العربية األمريكية في جنين ،بالتعاون مع نقابات العاملين في

الجامعات الفلسطينية2005/11/27 ،
الحنيطي ،هناء محمد ،دور الهندسة المالية االسالمية في معالجة األزمات العالمية ،ورقة بحثية مقدمةإلى المؤتمر العلمي الدولي :األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي،
عمان ،االردن 2-1 ،كانون اول (ديسمبر)2010 ،
السويلم ،سامي بن إبراهيم ،منتجات صكوك اإلجارة ،بحث مقدم لندوة مجمع الفقه اإلسالمي"الصكوكاإلسالمية :عرض وتقديم" بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب وجامعة الملك عبد العزيز
 25-24مايو 2010
الشريف ،محمد عبد الغفار ،الضوابط الشرعية للتوريق والتداول لالسهم والحصص والصكوك ،الدورةالتاسعة عشر ،منظمة المؤتمر االسالمي ،الشارقة2009 ،
-صالحي ،صالح ،المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي :دراسة للمفاهيم واألهداف واألولويات

وتحليل لألركان والسياسات والمؤسسات ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة2006،

الطبطباني ،محمد عبد الرازق ،مميزات عقود اإلجارة على عقود البيع للمؤسسات المالية اإلسالميةوالعمالء ،دراسة فقهية تطبيقية ،أبحاث في فقه المعامالت المالية العاصرة ،الكويت2007،
العمراني ،عبد اهلل بن محمد ،والسحيباني ،محمد بن ابراهيم ،التصكيك في االسواق المالية اإلسالميةحالة صكوك االجارة ،بحث مدعوم من برنامج المنح البحثية في كرسي سابك لدراسة األسواق المالية
اإلسالمية مشروع رقم ( )12-6جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية2013 ،
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القرة داغي ،علي محي الدين ،صكوك االجارة خصائصها وضوابطها دراسة فقهية اقتصادية ،بحوث فيفقه البنوك اإلسالمية دراسة فقهية واقتصادية ،دار البشائر اإلسالمية ،الدوحة1422 ،
المطلق ،عبد اهلل بن محمد ،الصكوك ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،ندوة"الصكوك اإلسالمية ،عرض وتقديم بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية  25-24مايو2010 ،
المومني ،أحمد محمد ،تأصيل تمويل التعليم الجامعي من المصارف اإلسالمية في األردن" دراسةمقارنة" ،مؤتمر الخدمات المعرفية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،جامعة عجلون الوطنية ،األردن-15 ،
2013/5/16
زايد ،محمد عبد العزيز ،االجارة بين الفقه اإلسالمي والتطبيق المعاصر ،المعهد العالمي للفكراالسالمي ،القاهرة1996 ،
زعتري ،عالء الدين ،الصكوك تعريفها ،أنواعها ،أهميتها دورها في التنمية ،حجم إصداراتها ،تحدياتاإلصدار ،بحث َّ
مقدم لورشة العمل التي أقامتها شركة  ،BDOبعنوان الصكوك اإلسالمية؛ تحديات،
تنمية ،ممارسات دولية2010 ،
شحادة ،حسين ،األسس والمعالجات المحاسبية لإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارفاإلسالمية ،سلسلة بحوث ودراسا ت فى الفكر االقتصادي اإلسالمي ،القاهرة2000 ،
صالح ،فتح الرحمن علي ،دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنموية ،بحث مقدم لمنتدىالصيرفة اإلسالمي بيروت2008 ،
صائغ ،عبد الرحمن ،تمويل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية ،أبعاد القضية وبعض البدائلالممكنة ،المؤتمر العلمي المصاحب للدورة  33لمجلس أتحاد الجامعات العربية ،بيروت 2006
846

عفانة ،حسام الدين ،مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية البنك اإلسالمي الفلسطيني كمثالتطبيقي ،بحث مقدم لمؤتمر المصارف اإلسالمية في فلسطين واقع وتحديات ،مركز القدس للدراسات
واإلعالم اإلسالمي ،رام اهلل ،فلسطين المحتلة2010/6/14 ،
علي ،نادية امين ،صكوك االستثمار الشرعية خصائصها وانواعها ،المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر،بعنوان المؤسسات المالية اإلسالمية الواقع وافاق المستقبل ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة االمارات ،ابو
ظبي2003 ،
عمر ،محمد عبد الحليم ،الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ،الدورة التاسعةعشر ،منظمة المؤتمر االسالمي2009 ،
قحف ،منذر ،سندات االجارة واالعيان المؤجرة ،ط ،2المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنكاإلسالمي للتنمية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،جدة ،بحث رقم 2000 ،28م
قندوز ،عبد الكريم احمد ،تحليل لمعوقات سوق الصكوك بالمملكة العربية السعودية وأساليب تفعيلها،دراسة مقارنة لسوق الصكوك بالمملكة وسوق الصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي وسوق الصكوك
الماليزية ،بحث مقدم للمؤتمر األول لكليات إدارة األعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي ،خالل الفترة من /17-16فبراير2014 /
الل الدين ،أكرم محمد ونور الدين انجدمون ،الصكوك ،االكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في الماليةاالسالمية وهيئة االوراق المالية االسالمية الماليزية ،كوااللمبور2008 ،
ميرة ،حامد بن حسن ،صكوك الحقوق المعنوية ،ندوة (الصكوك اإلسالمية :عرضي وتقويم) المنعقدة فيجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،
والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،جدة خالل الفترة 2010/26-24
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ناصر ،سلمان ،وربيعة بن زيد ،إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية – دراسة تطبيقية علىالصكوك السودانية ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الخامس حول الصيارفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي
تحت عنوان " إدارة المخاطر التنظيم واإلشراف"  ،جامعة قاصدي مريحا وزلة ،الجزائر2012 ،
نقاش ،محمد ابراهيم ،عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ،المؤتمر العالميعن مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا2006 ،
االختالف من اجل النزاهة والمسائلة ( أمان)  ،واقع بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في الجامعاتالفلسطينية ( الجامعات العامة والحكومية) 2010
عبد الكريم ،نصر ،نحو استراتيجية وطنية لتحقيق االستدامة المالية لنظام التعليم الجامعي العامالفلسطيني ،متعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس2013 ،
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس ،أزمة تمويل التعليم العالي في األرض الفلسطيني،مائدة مستديرة 2011/9/6
ميرة ،حامد ،صكوك منافع االعيان الموصوفة في الذمة وصكوك منافع االعيان المؤجرة لمن باعهاتاجي ار منتهيا بالتمليك ،منظمة التعاون االسالمي ،مجمع الفقه االسالمي الدولي ،الدورة العشرون 1433
منصور ،سامر عبد الناصر ،المشكالت المحاسبية لتقييم االوراق المالية الموافقة للشريعة االسالمية
بالتطبيق في اسواق االوراق المالية العربية ،رسالة ماجستير ،جامعة حلب ،سوريا2009 ،

خامسا :الدوريات:
ً
األمين ،حسن عبد اهلل ،سندات المقارضة وسندات االستثمار ،مجلة مجمع الفقة اإلسالمي للبحوثوالتدريب ،البنك اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج ،3د1988 ،4
الجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي  ،ملحق مجلة التمويل اإلسالمي ،الصكوك في  30سؤال وجواب،2013
841

القرة داغي ،علي محي الدين ،صكوك اإلجارة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي،ج ،2د2004 ،15م
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،التعليم العالي في فلسطين الواقع وسبل تطويره ،سلسلة الدراسات ،38الطبعة االولى ،غزة2005 ،
النجار ،جميل حسن ،تطور أساليب التعليم في الجامعات الفلسطينية في ظل أقتصاديات المعرفة ،مجلةجامعة الخليل للبحوث ،المجلد ، 7العدد2012 ،2
بن عمارة ،نوال ،الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالمية تجربة السوق الماليةاإلسالمية -البحرين) مجلة الباحث ،العدد2011 ،9
جامعة األقصى ،دليل الطالب ،عمادة القبول والتسجيل بجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين2004 ،حماد ،كمال نزيه ،صكوك اإلجارة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج ،2د،152004
خوجة ،عز الدين محمد ،أدوات االستثمار اإلسالمي ،منشورات مجموعة دلة البركة ،الطبعة الثانية،جدة1995 ،م
سانو ،قطب مصطفى ،صكوك اإلجارة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ج،2د2004 ،15
سالمة ،رامي ،تسليع التعليم العالي في سوق محاصر ،مركز بيسان للبحوث واالنماء ،المرصد التنموي،العدد الرابع2011 ،
غربال ،نجم الدين ،لماذا التشكيك في الصكوك اإلسالمية ،اإلصالح ،العدد الخامس والثالثون ،السنةالثانية  17رمضان  26 ،1934وجيليه 2013
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كمالي ،محمد هاشم ،تحليل شرعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالمية ،مقاله مقدمة إلى مجلةالملك عبد العزيز :االقتصادي اإلسالمي ،م ح  ،ع2009 ،1
فتني ،مايا ،التجربة البريطانية في إصدار الصكوك االسالمية ،مجلة دورية تصدر عن االكاديمية العربية
للعلوم المالية والمصرفية ،مركز البحوث المالية والمصرفية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد الثالث ،ايلول
2013
ناصر ،سليمان ،وبن زيد ،ربيعة ،مجلة الدراسات المالية والمصرفية ،مجلة دورية تصدر عن االكاديميةالعربية للعلوم المالية والمصرفية ،مركز البحوث المالية والمصرفية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد
االول ،كانون الثاني (يناير) 2013
مركز الميزان لحقوق االنسان ،ورقة حقائق بعنوان "التمويل الجامعي بين العجز والحل" ،بالتعاون معمؤسسة فريدريش ايبرت2012 ،

سادسا :الق اررات والمعايير
ً
القرار رقم  )15/3(127بشأن صكوك اإلجارة ،الصادر عن قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد فيدورته الخامسة عشر في آذار 2004
القرار رقم )15/3(137 :بشأن صكوك اإلجارة ،الصادر عن قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد فيدورته الخامسة عشر في آذار 2004
القرار رقم  )4/3(30بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار ،الصادر عن قرار مجمع الفقهاإلسالمي المنعقد في دورته الرابعة في شباط 1988
المعيار الشرعي رقم  /17/الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،عام2003
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سابعا :وسائل االعالم:
ً
موقع تلفزيون وطن ،إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي بداية الحل لمشكلة الجامعات ،مقابلة مع وزيرالتربية والتعليم العالي علي أبو زهري 2013/11/11 ،الساعة  4.39مساءا على الربط( :التصفح بتاريخ
)2014/4/10
http://www.wattan.tv/ar/tv/79674.html

ثامنا :مواقع االنترنت:
الموقع االلكتروني لجامعة فلسطين ،التعريف والنشأة ،على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/4/1http://up.edu.ps/ar/University-46

الموقع االلكتروني لجامعة غزة ،حول الجامعة ،على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/4/1http://www.gu.edu.ps/about/intro

الموقع االلكتروني للجامعة العربية االمريكية ،عن الجامعة ،على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/4/1http://www.aauj.edu/?q=ar/node/121

الموقع االلكتروني لجامعة بولتكنك فلسطين ،رسالة الجامعة واهدافها االستراتيجية ،على الرابط( :تاريخالتصفح )2014/4/1
http://www.ppu.edu/p/ar/about/Mission-Strategic-Plan

الموقع االلكتروني لجامعة فلسطين التقنية –خضوري ،عن الجامعة ،على الرابط( :تاريخ التصفح)2014/4/1
http://www.ptuk.edu.ps/aarticlepage.php?artid=94&lid=214&lnkprnt=78

التقرير السنوي لجامعة القدس المفتوحة ،2011-2010 ،على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/4/1www.alquds.edu/ar
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موقع الجامعة اإلسالمية ،الوقف الجامعي ،على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/3/15http://waqf.iugaza.edu.ps

موقع جامعة القدس المفتوحة ،نشأة الجامعة التاريخية ،على الرابط( :التصفح بتاريخ )2014/4/5http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=4

موقع وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا ،للمرة األولى في فلسطين :شركة إجارة للخدمات الماليةاإلسالمية،على الرابط( :التصفح بتاريخ )2014/3/23
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=164665

موقع جريدة البالد ،تصدير  500ألف صك إجارة ،العدد  ،1989الثالثاء  19نوفمبر  ،2013عمان،على الرابط( :التصفح بتاريخ  26مارس )2014
http://www.albiladpress.com/article222691-2.html

حج علي ،رأفت 4.324 ،مليون دينار مقدار العجز بموازنة جامعة بيرزيت ،وكالة زمان برس، 2013/8/28على الرابط( :التصفح بتاريخ )2014/4/15
http://zamnpress.com/news/30775

موقع جامعة األزهر ،عن الجامعة ،على الرابط( :التصفح بتاريخ )2014/4/16http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp

الموقع االلكتروني للجامعة اإلسالمية بغزة ،لمحة تاريخية ،تاريخ التصفح  ،2014على الرابط:http://www.iugaza.edu.ps/Default.aspx?tabid=11375

موقع جامعة النجاح الوطنية ،نشئت الجامعة ، ،على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/4/16http://www.najah.edu/ar/page/63

موقع جامعة النجاح الوطنية ،موازنة الجامعة  ،2013على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/4/17825

http://www.najah.edu/ar/node/17416

موقع جامعة بيرزيت ،لمحة تاريخية ، ،على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/4/17http://www.birzeit.edu/ar/history

موقع أخبار الخليج الجريدة اليومية األولى في الخليج ،بقيمة  100مليون دينار بحريني بورصة البحرينتدرج صكوك إسالمية حكومية ،العدد  ،12862االثنين  10يونيو ،2013على الرابط( :تاريخ التصفح
)2014/3/31
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12862/article/28689.html

 موقع الشرق االوسط جريدة العرب الدولية  ،بنك دبي االسالمي يدير صكوك اجارة اسالمية بقيمة 750مليون دوالر امريكي لتمويل توسعة مطار دبي الدولي ،العدد  ،9329االحد  13يونيو  ،2004على
الرابط( :تاريخ التصفح )2014/3/27
http://www.aawsat.com/details.asp?article=239070&issueno=9329

القبس ،جريدة كويتية يومية شاملة ،اصدار الصكوك تقفز  %90إلى  85مليار دوالر ،تاريخ الخبر ،2012/1/13العدد  ،14653االثنين  17مارس  ،2014على الرابط( :تاريخ التصفح )2014/3/16
http://www.alqabas.com.kw/node/44716

جريدة اليوم 112 ،مليار دوالر حجم الصكوك المصدرة عالمي ا بنهاية أكتوبر 6 ،مارس  ،2014علىالرابط ( :تاريخ التصفح )2014/2/16
http://www.alyaum.com/News/art/62438.html

الشرق األوسط ،جريدة العرب الدولية ،السعودية إطالق " ماس" لتسويق صكوك االنتفاع في برج زمزمبملكة المكرمة ،السبت  21يونيو  ،2003العدد  8971على الرابط( :تاريخ التصفح ) 2014/3/31
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=177607&issueno=8971#.Uzk5ws7ZweY
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 (تاريخ التصفح: على الرابط،موقع صندوق اقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين)2014/5/10
www.iqrad.edu.ps

 على2013  نوفمبر20  تاريخ الخبر، مليار حجم اصدار الصكوك عالميا273 ،موقع العربية نت)2014/5/25  (تاريخ التصفح:الرابط
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2013/11/20/6/-عالميا-الصكوك-اصدارات-حجم-دوالر-مليار-2.0- تقريرhtml

 على2113/11/29  تاريخ الخبر، بريطانيا تعتزم إصدار صكوك إسالمية،موقع الجزيرة نت)2114/6/1  (تاريخ التصفح:الرابط
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/890d0c75-05cb-47e5-960e-62591b908bc2

، (تاريخ التصفح: على الرابط، المجلد الثالث، العلوم القانونية واالقتصادية،الموسوعة العربية)2114/9/25
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=470

: المراجع األجنبية:تاسعا
ً
1-morstenson (1994) Restructuring Higher Education finance shifting Financial Responsibility
from Government to students, ERIC No: ED 368303
http://www.Askeric.org
2-Ziderman, Adrain, Albrech, Daigyles (1991). Deferred cost for Higher Education: Student
loan programs in Developing countries world Bant Discussion. ERIC No: ED 341338
3- Allen, M.J., & Yen, W.M .Introduction to Measurement Theory. Monterey,CA Brooks/V)le
Publishing Go., 1979
http://www.Askeric.org
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قائمة املالحق

المالحق
الملحق رقم ( )1قائمة باسماء محكمي االستبانة:
الرقم

االسم

المسمى الوظيفي

1

د .سمير أبو مدهلل

عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهر-غزة

2

أ.د محمد مقداد

مساعد نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية
غزة

3

أ .د .معين رجب

محاضر في جامعة األزهر -غزة

4

أ .د سهيل دياب

عميد كلية التربية في جامعة غزة-غزة

5

د .إبراهيم جابر

وكيل و ازرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني
اإلسالمي-غزة

6

د .خالد حمادة

مدير دائرة الصيرفة بو ازرة االقتصاد الوطني-غزة

7

د .كمال المصري

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس -غزة

8

د .إسماعيل بلبل

عميد المعهد األزهري-غزة

9

د .مازن العجلة

محاضر في جامعة األزهر-غزة

11

د .هيثم عايش

محاضر في كلية فلسطين التقنية دير البلح

11

أ .رامي الخطيب

المدير التنفيذي لهيئة الزكاة الفلسطينية-غزة

12

أ .عاطف الشويخ

نائب العميد للشؤون اإلدارية والمالية بكلية فلسطين التقنية دير
البلح

13

أ .زكريا صيام

المدير الدوار للبنك اإلسالمي الفلسطيني لفروع قطاع غزة

14

أ .هارون بهار

موظف اإلحصاء المركزي الفلسطيني-غزة
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الملحق رقم ( )2االستبانة

جامعةةةةةةةةةةةةة األزهةةةةةةةةةةةةر  -غةةةةةةةةةةةةزة
عمادة الدراسةات العليةا والبحةث العلمةي
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد
األخ /ت الفاضل/ة...
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
الموضوع /استبانة
يسعى الباحث في هذه االستبانة لدراسة صكوك اإلجارة ودورها في تمويل مؤسسات التعليم العالي

الفلسطيني ،وذلك للحصول على درجة الماجستير في االقتصاد.

حيث نؤمن بأنكم خير مصدر للحصول على المعلومات المطلوبة كونكم ذوي خبرة واختصاص ،كما أن

حرصكم على إعطاء المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي بدون شك إلى تقييم أفضل لموضوع

الدراسة مما سيعود بالنفع والخير على مؤسساتنا الوطنية.

علما بان كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها منكم ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال لغرض

البحث العلمي فقط.

شاكرين حسن تعاونكم معنا
الباحث /أيمن طلب الشيخ عيد
بإشراف د .محمود صبرة
د .زياد الدماغ
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مصطلحات مهمة:
صكوك اإلجارة :هي " عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة تصدر ممثلة لقيمة العين المؤجرة وتتيح لحاملها فرص
الحصول على دخل اإليجار بمقدار المساهمة التي دفعها حامل الصك قياسا على نظرائه اآلخرين" أو هي "
صكوك ذات قيمة متساوية ،تمثل ملكية أعيان مؤجرة ،أو منافع ،أو خدمات ،وهي قائمة على أساس عقد اإلجارة
كما عرفته الشريعة اإلسالمية"

التعليم العالي:هو " كل دراسة أكاديمية أو مهنية منتظمة في مؤسسة تعليم عالي معترف بها ال تقل عن سنة
دراسية كاملة او فصلين دراسيين ،بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها"

التمويل :هو "تعب ئة الموارد النقدية وغير النقدية الالزمة والتخطيط واإلشراف على إدارتها بهدف القيام بمشروع
معين والحفاظ على استم ارريته وتطويره لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"

تمويل التعليم العالي :هو "مجموع الموارد المرصودة في إطار التعليم إلى المؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف
المنشودة التي يتعين تحقيقها بالموارد المتاحة وادارة هذه األموال واستخدامها بكفاءة".
التمويل اإلسالمي :هو "تقديم تمويل عيني أو معنوي إلى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية ،ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية".

االكتناز :هو "جمع المال وتكديسه واالحتفاظ بالمتراكم منه نقدا سائالا مدة زمنية غالب ا ما تكون طويلة ،والكنز في
اللغة هو المال المدفون .وبذلك يظل المال المكتنز مجمدا بعيدا عن التداول ،ومن دون فائدة مباشرة أو نفع
اقتصادي”
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القسم األول -الخصائص الشخصية

 .1النوع:

ذكر

أنثى

 .2المؤهل العلمي:

دكتوراه

ماجستير

دبلوم

بكالوريوس

فما دون

 .3عدد سنوات الخدمة.............................:

 .4طبيعة العمل:

 .5المؤسسة:

عميد

مدير عام

مدير

رئيس قسم

أكاديمي

إداري

محاسب

غير ذلك

الجامعة اإلسالمية

مؤسسات تمويلية

جامعة األزهر

قطاع عام

جامعة القدس المفتوحة

قطاع خاص

هل سبق وان تعاملت باألدوات المالية :نعم

ال

هل سبق وان عملت في مشروع خاص :نعم

ال
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م

موافق

الفقرات

بشدة

المحور األول –الوعي الثقافي
01

صكوك اإلجارة مصطلح معروف لدى الجمهور.

03

يوجد إلمام كاف بطبيعة صكوك اإلجارة وأنواعها.

03

تعتب ـ ــر ص ـ ــكوك اإلج ـ ــارة ب ـ ــديل جي ـ ــد ألدوات التموي ـ ــل التقليدي ـ ــة (األس ـ ــهم
والسندات).

04

تلقى صكوك اإلجارة قبوالا لدى المستثمرين .

01

تقلل صكوك اإلجارة من االكتناز وتشجع على االستثمار.

06

تعمل صكوك اإلجارة على جذب فئات جديدة من المستثمرين.

01

اقتناء صكوك اإلجارة مخاطرة اقل من اقتناء أدوات التمويل التقليدية.

03

يمكن إدخال صكوك اإلجارة إلى السوق المالي الفلسطيني.

02

يوجد بيئة قانونية وتشريعية مناسبة إلصدار صكوك إجارة

 011تتفق صكوك اإلجارة مع معتقدات الناس الدينية.
المحور الثاني -العجز المالي لدي مؤسسات التعليم العالي
01

توجــد أزمــة ماليــة تواجــه مؤسســات التعلــيم العــالي الفلســطيني بســبب نقــص
الموارد المالية.

03

تستطيع الحكومة سد العجز المالي لدى الجامعات الفلسطينية .

03

يوجد ضعف في تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة ناجم عن سوء اإلدارة
في الجامعات

04

الرس ــوم الد ارس ــية إذا ت ــم تحص ــيلها بش ــكل كام ــل تس ــتطيع ان تس ــد العج ــز
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

المالي لدى الجامعات الفلسطينية.
01

يوج ــد تقص ــير ل ــدى الحكوم ــة ف ــي تط ــوير البح ــث العلم ــي لح ــل المش ــاكل
المجتمعية مما ينعكس سلبا على الجامعات الفلسطينية.

06

تواجــه الجامعــات مشــكلة فــي إيجــاد مصــادر تمويــل أخــرى مثــل المشــاريع
االستثمارية والوقفية وغيرها.

01

تســاهم الحكومــة واألح ـزاب السياســية بشــكل رئيســي فــي تحميــل الجامعــات
مساوئ ضعف تحصيل الرسوم الدراسية ورفع سعر الساعة بالشكل المالئم

03

تعتبـر جــودة التعلــيم العــالي فــي الجامعــات الفلســطينية متدنيــة بســبب العجــز
المالي.

02

تقوم الجامعـات بالتوسـع بقبـول الطلبـة لسـد العجـز المـالي دون النظـر بعـين
االعتبار إلى جودة التعليم.

 011يوجد خطط مستقبلية لدى الحكومة والجامعات يمكن من خاللها سد العجز
المالي لدى الجامعات
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المحور الثالث -دور صكوك اإلجارة في تمويل مؤسسات التعليم العالي .
.1

يوجد إرادة لدى الجامعات لتطبيق صكوك اإلجارة كحل لمشكلة العجز

.3

تمتلــك الجامعــات الكـوادر البشـرية المناســبة والتــي تمكنهــا مــن التعامــل مــع
جميع مراحل إصدار صكوك اإلجارة الستخدامها كأداة تمويلية.

.3

سيســاهم تمويــل الجامعــات مــن خــالل إصــدار صــكوك اإلجــارة فــي قــدرة
الجامعات على التنوع في البرامج التعليمية

.4

سيســاهم التمويــل بصــكوك اإلجــارة فــي تطــور الكــادر األكــاديمي واإلداري
في الجامعات.

.1

ستساهم الصناديق االدخارية بالجامعات باالستثمار في صكوك اإلجارة

.6

تســتطيع الجامعــات مــن خــالل التمويــل بصــكوك اإلجــارة التوســع بالنفقــات
االستثمارية (مباني ،مختبرات ،حاضنات أعمال وغيرها)

.1

تعتبر صكوك اإلجارة أداة تمويلية مناسبة لتمويل الجامعات.

.3

تســتطيع الجامعــات مــن خــالل إصــدار صــكوك اإلجــارة ســد العجــز المــالي
لديها

.2

سيس ــاهم التموي ــل بص ــكوك اإلج ــارة ف ــي رف ــع ج ــودة البح ــث العلم ــي ف ــي
الجامعات.

11

تعزز صكوك اإلجـارة تفـاعال بـين قـوى المجتمـع المختلفـة (الخـاص والعـام
والحكومي) لبناء مؤسساته التعليمية.

865

