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ملخص البحث
تمثل مميةللال تثملتثمال متيتممةل

لي تيبنللما تالملةمةال تسمللاا لي تيممللاشمال متيم لاليال للي تة ةل تيتنمةللال

تثقتصللاةةال متثمتمامةللالن يللمث تثمللتثمال لي تيبنللما تالمللةمةال ث ةبللتي بتة ة ل تيمنللا

تيفلةةللال ييممللتثمل ةم ل ن

متنما تة ة ةامات تيممتم تية ة ةال يي ن بما ةممة تسشةتف تيتي تمعى تيبنما تالمةمةال يتة ة با.
يل ل يا للتث تثم للتثمال ل لي تيبن للما تالم للةمةال ي للا ةبةع للال ناص للال تمةل ل م للث تثم للتثمال ل لي تيبن للما تسن للل
تيت يةةةالن إ تعتمة مميةال تثمتثمال متيتممةل

لي تيبنلما تالملةمةال ميلى يملاية

مصلةي إملةمةال تملتمة م للممةتبا

ممةاء .
م اً سةياي تي لةعال تالمةمةال بعةةةً مث تيتعام بايفائةة( تيلبا) ين تً
ً
مق للة تم للتبةف تيبة للة باية تلم للال متيتةيةل ل تيتع لللف مي للى ص للةي تيتممةل ل تيمنتيف للال تيمعم للم بب للا للي تيبن للما
تالمةمةال تيةمنةالن مت ةةي مة تةبة با يتيا تيصةي تالمةمةال ي تمظةف تسممت .
منيص تيبةة إيى يث تيبنما تالملةمةال لي تيلةمث ث تل ت تعتملة ميلى مميةلات تيتممةل بايملتبةلال ب لي
يمامللي ن بللي ت للي تيمانل

مت للي

تسيبللل للي تمظةللف تسملمت

للي مةللا ظ تيبنللما تالمللةمةال تتفللامت مللث بنللا نلللن

للي تيمتممللة ةلمتيي % 08ت لةبلاً مللث إممللايي مميةللات تثمللتثمال متيتممةل مللث5882إيللى5822ي ن إضللا الً

إيى تمتنةتي مةةمة ممتمتض يبعض صةي تثمتثمال تسنل يايمضالبال متيم اليال متثمتصلنا،ن متنعلةتي تملتنةتي
صللة ال بة ل تيملليي يية لالً مللث مةفظللال تثمللتثمال لي تيبنللما تالمللةمةال تيةمنةللالن ي ل يا تنعللةتي بعللض صللةي تثمللتثمال
يصة ال تثمتصنا ،نمتالمالة تيمنتبةال بايتميةا مث تثمتنةتي ي بعض تيبنما تالمةمةال.

مقدمة البحث:

ة ت تيبنما تالمةمةال -ي تيمنمتت تي يةيال تيماضةال ي منتيف تيةم تيتي ين ئت ةبا -نماةات يبةلة

منتائ ج م شيال ي مماثت تيتممة متثملتثمال ممل

تيمةتئل ميلى تيمملتم تيمةيلي متالقيةملي متيلةميي ن لة قلةلت

مةتئ تيبنما تالمةمةال ي نباةال ماي 5882ين ييثل مث  585ميةال ةمثل يملةيين مبيي ةملي تعامةتبلا ييثلل ملث
 088ميةللال ةمثل يملةيللي ت لةباًنإضللا الً إيللى تيت تةللة تيممللتمل للي مللةة تيبنللما تالمللةمةال مم تلي ل تيمللا تالمللةمةال

مغةلشا مث مؤممات تيتممة متثمتثمال تالمةمي إيى يث مصليت ييثلل ملث  562بنيلاً لي تيعلايي ن مملا ةملا ملةةتً
مث تيبنما غةل تالمةمةال يفتح نمت مصل ةال إمةمةالن متةم بنما ت يةةةال إيى بنما إمةمةال (.)2

متعتمللة مميةللال تيتممة ل متثمللتثمال للي تيبنللما تالمللةمةال ميللى يةمتت مصللةي إمللةمةال متعللةةة ث تتعام ل
يث تملتنةتي تيبنلما تالملةمةال يصلةي تثملتثمال تالملةمي ةنتيلف
بايفائةة ن يما شم تيةلا لي تيبنلما تيت يةةةلال نإث ت
ةما بةث تيبنما تالمةمةال تتبا ن مةلم يا إيى تيمةامات تثمتثمالةال تيتلي تتبناشلا متلملمبا إةتلة تيبنما(تي لائمةث
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ميللى إةتلة تيبنللما تالمللةمةال)ن نظ ل تًل إيللى ةبةعللال تيمنللاةل تيتللي تيتنللف صللةي تثمللتثمال تالمللةمي ممل مف تيبنللما

تالمل للةمةال مل للث تثمل للتثمال ةبل للان إ ة تصل للل تمل للتنةتمبا ميل للى تسةمتت متيصل للةي تسيثل للل ضل للماناً متسق ل ل منل للاةلة

يث يللا ةمثل تنللتةثً يبةل تًل للي مميةللال تثمللتثمال للي تيبنللما تالمللةمةالن مةةللة مللث تة ةل
متيمضللممنال تيللبح نغةلل ت
تيبنلما تالمللةمةال سشلةت با للي مميةلال تيتنمةللال تثقتصللاةةال متثمتمامةلال ميتللي ث ةميلث يث تتة ل إث ملث تيتممل للي
تمتنةتي منتيف تيصةي تالمةمةال تيمتاةال.
متيبنما تالمةمةال ي تيةمث -ميى تيلغي مث ةةتثال إن لائبا -ة لت نماةلات يبةللةن متملتةامت يث تنلا ا
تيمةتئ متة ة تسلباحن متيت ي

تيبنما تيت يةةةال ي مماثت تثمتثمال تيمنتيفال مم

ميى يثةل ملث تيصلعمباتن

م لمتء للي ممللا تيت نةللال تيةةةثللال للي تيعم ل تيمصللل ي نمتيي لمتةل تيب للةال تيمؤشيللال يم للي ممللا تيتيةللف م ل ةبةعللال
تي لمتنةث متيت للةعات تيمنظمللال ييعم ل تيمصللل ي ...مم ل

يللا ثة ل ت تعام ل تيبنللما تالمللةمةال للي تيللةمث مةللةمةتً

مة تصل ميى بعض صلةي تثملتثمال متيتممةل تالملةمي ب لي يماملي يعميةلات تيملتبةلال .تسملل تيل
تيبنما تالمةمةال ي تيةمث تيتمم

ةةلتي ميلى

ي تمتنةتي تيصةي تالمةمةال تسنل تيمتاةال يمامبا ةتى تتميث ملث تيمملاشمال

ي تة ة تيتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةال.

م ييال تيبةة:

ةبةعللال تثمللتثمال للي تيبنللما تالمللةمةال ةنتيللف منللا للي تيبنللما تيت يةةةللال نإ تعتمللة تيبنللما تالمللةمةال ميللى
يلا ثةل ت شنلاا

لاءن ممل
صةي إمةمةال متعةةة لي مميةلال تيتممةل متثملتثمال بعةلةة ملث تيفائلةة (تيلبلا) ينل تً ممة ً
قصمل يبةلل ممةلةمة لي تملتنةتي صلةي تيتممةل متثملتثمال تيمنتيفلال لي تيبنلما تالملةمةال تيةمنةلالنإ تعتملة معظلي
تيلا تيبنلما ميلى بعلض تيصلةي تثملتثمالةال تيمةلةمةةن ملبمللا تعتملة ميلى صلة ال متةلةة يةملتثمال تيتلي ت لي نمللبال
يبةلة مث إممايي تيمةفظلال تثملتثمالةال ييبنلانتسمل تيل

ةمعل ملث مميةلال تثملتثمال لي تيبنلما تالملةمةال ثتلقلى

إي للى مم للتم يشل للةت با تيملم للممال تيتلللي ين للئت م للث يميبل للا للي تيمملللاشمال ل للي تة ةل ل ممية للال تيتنمة للال تثقتصل للاةةال
متثمتمامةال مث مبالن ممةي تة ة تيعمتئة متيميام

تييبةلة ملتء تممعبا ي تمتنةتي تيعةةة ملث صلةي تيتممةل م

تثمتثمال تيمتاةال مث مبال ينل  ..مث شنا ةميث صةاغال م ييال تيبةة ي تيمؤت ت تي:

م للا ص للةي تثم للتثمال متيتممةل ل تالم للةمي تيمعم للم بب للا للي تيبن للما تالم للةمةال تيةمنة للال ب للي يمام للي للي إة للال
مةاماتبا تثمتثمالةال متيتممةيةال؟
شةف تيبةة:

ةبةف تيبةة إيى تيةلتمال متيتةية

يصةي تثمتثمال متيتممة

تالمةمي تيمتبعال ي تيبنما تالمةمةال

تيةمنةال ب ي ناصن م يا يمعل ال يمما تي صمل ي ممتم تةبة صةي تثمتثمال تالمةمي تيمنتيفال.
لمض تيبةة :تمظف تيبنما تالمةمةال ي تيةمث معظي ممتلةشا تيمايةال ي صة ال تيملبةال ب ي
يمامي.

منبج تيبةة:
تمتمة تيبةلة ميلى تسمليم تينظلل لي ة تلملال مفلاشةي تثمتثمالنمتيصلةي تالملةمةال تيمنتيفلال يةملتثمال تيتلي
تعتمة ميةبا تيبنما تالمةمةال ي مةاماتبا تثمتثمالةال متيتممةيةالن باالضا ال إيى تمتنةتي تيمنبج تيمصفي تيتةيةيي
للي تةية ل مت ةللةي مللة تةبة ل صللةي تثمللتثمال لي تيبنللما تالمللةمةال تيةمنةللال مللث متق ل تيمة تنةللال تيعمممةللال ييبنللما
تالمةمةال تيمن ملة ي تيت الةل تيمنمةال.
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ةةمة تيبةة :تيةةمة تي منةال ييبةة مث( 5882إيى5822ي) .يما تيةةمة تيميانةال ييبةة ت م تيبنما تالمةمةال ي
تيةمث ممةةشا يلبعال بنما إمةمةال.
نةال تيبةة:

قمي تيبةة إيى تيمباةة ت تةال:

تيمبةة تسم  :مفاشةي يمامةال ي تثمتثمال.
تيمبةة تيثاني :صةي تثمتثمال تالمةمي.
تيمبةة تيثاية :صةي تثمتثمال ي تيبنما تالمةمةال تيةمنةال.
تينتائج متيتمصةات:

تيبمتمش:
تيملتم :
تيمةة :
المبحث األول
مفاهيم أساسية في االستثمار

ةةت تثمتثمال ميانال يبةلة ي تين اة تثقتصاة
تيييةال متية ة ةال يةقتصاة تي ممي ي ةلتا ميى ني
تثقتصاة تي

ي معظي تيةم تيمت ةمالن يمنا قاة تًل ميى ةاةة تيثلمة

تيعمتئة متيتة ات تين ةةالن بما ةمبي ي ةاةة معة

ةعة يةة مةلياتا تسمامةالن متة ة تيتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةال..

تينمم

مميى ش ت تسماا مي لض تيتأصة تينظل يمفبمي تثمتثمالن نملة ي ش ت تيمبةة بعض تيتعلةفات
تسمامةال تيتي تناميبا مةة مث تيباةثةث متثقتصاةةةث يمفبمي تثمتثمال.
مفهوم االستثمار:

بشك ٍلِ عام يعرف االستثمار على بأنه" :تيتضةةال بمنفعال ةايةال ةميث تة ة با مث إ با ،تمتبةا ةايين

م يا ب صة تيةصم ميى منفعال ممت بيةال ييبل ةميث تة ة با مث إ با ،تمتبةا ممت بيي".يم شم "تيتنيي مث
يممت ةمتييبا تيفلة ي يةظال منةال معةنال ميفتلة مث تي مث ب صة تيةصم ميى تة ات مايةال ممت بيةال تعمضا مث
تي ةمال تيةايةال يألممت تيممتثملة ن مي يا مث تين ص تيمتمق

ي قةمتبا تي لتئةال بفع مام تيتضنين م يا م

تم ةل مائة مع م م اب تةم منصل تيمناةلة تيمتمث باةتما مةي تة

ش

تيتة ات"( .)5ش ت تيمفبمي

يةمتثمال ميى مما تيعممي ث ةفل بةث تيمفبمي تثقتصاة متيمفبمي تيمايي يةمتثمالن متنما ةنظل يةمتثمال مث
ممبال متةةة مث ةةة إنا تأمة مام إيى آم ..

م ي ش ت تيمةا يةضاً ةعلف تثمتثمال بأنا":تيتنيي مث يممت ةمتييبا تيفلة ي يةظال معةنال مث تي مث

قة تةم يم ت صل ملبةبا بأص يم ييثل مث تسصم تيتي ةةتفظ ببا يتيا تيفتلة تي منةال ب صة تيةصم ميى
تة ات مايةال ممت بيةال"(.)2
إال أنه يالحظ على هذه التعريفات أنها على وجه العموم ،و لم تحدد وجهات تلنظر المختلفة لمفهوم
االستثمار من الناحية االقتصادية والمالية ،وكذلك مفهوم االستثمار من الناحية اإلسالمية  ،األمر الذي يستدعي
عرض وجهات النظر المختلفة لمفهوم االستثمار من المنظور االقتصادي ،والمنظور المالي ،وكذلك المنظور
اإلسالمي لمفهوم االستثمار على النحو اآلتي:
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أوالً:المفهوم االقتصادي لالستثمار:

ةعل ا تيبعض بأنا" :مممم ،تيتمظةف يألممت تيتي مث أنبا ةاةة تيةن متة ة تالضا ال تيفعيةال إيى

ليا تيما تسصيين مث نة تمتةا تسصم تالنتامةال تيتي تمية تيعمتئةننتةمال تيتضةةال بمنفعال مايةال ييةصم
ميى تة ات مايةال ممت بيةال"(.)0ي

ةتلت

إيى ةاةة تيةاقال تالنتامةال

ميةا ةاةة ة ة ةال ي ليا تيما تؤة

يةقتصاة تي ممي.

يث شناا يممتثً ممةنلتت تمظف ي لتء يصم إنتامةال تمث إضا ال ة ة ةال
مث ش ت تيتعلةفن ةتضح ت
مةةةة يليا تيما تيممممة متمية مائةتً يم منفعال ي تيممت ب ن بمتمةال تأمة تيةصم ميى منفعال ةايةال إيى
تيممت ب يم بعة تلة آميال.

ةتمث

مةل تيبعض يث تثمتثمال مبالة مث تيمةث ليا تيما تيعةني تيمةةة تي

ي ةاةة تيةاقال

تالنتامةال متي ةاةة تيصا ةال ي ليا تيما تية ة ي يةقتصاة تي ممي..ي ني يصم ليممايةال مةةةة ت ةة مث تي ةلة

تالنتامةال يةقتصاة تي ممي .بمعنى يث ةتلت

ميى تثمتثمال إضا ال ة ة ةال إيى ليا ما تيممتم يم تثقتصاة

تي ممين ي ينا نم ،مث ينمت ،تالنفا ن ميينا ميى يصم ةتمق منبا تة ة مائة ميى مة

تلة ةمةيال مث تي مث

ةةي ميةبا تيبعض تصةةح إنفا ليممايي"(.)2
ي يا متأيةةتً ميى مفبمي تثمتثمال مث تيناةةال تثقتصاةةالن ةعلف ميماء تثقتصاة تثمتثمال مث

منظمل تثقتصاة تيييي بأنا" :تيتيمةث تيليممايي تي

ةؤة إيى ن أة يصم مةةةة بمان

تسصم تيممممةة

ةايةاًن تؤة إيى تةمةث قةلتبا تالنتامةال م ةاةتبان م ةاةة تيثلمة تية ة ةال يةقتصاة ي ي ةنم ة ة ةال م ةاةة

معة تينمم تثقتصاة (.)6

ةةةظ يث تيتعلةفات تيماب ال يمفبلمي تثملتثمال ملث تيناةةلال تثقتصلاةةال تليل ميلى تثملتثمال تالنتلامي يم

تية ة ي تي

ةؤة إيى ةاةة تيةاقال تالنتامةال يةقتصاة تي ممين مةة

ثانةلاً:تيمفبمي تيمللايي يةمللتثمال :شللم تمظةللف تيمللا

تيتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةال .

للي يصل مللث تسصللم تيمايةللال ةتمثل

مقب للمثت مص للل ةال م للباةتت إة للةت)7(،ن بب للةف تيةص للم مي للى ممتئ للة منتظم للال مث ةتلتل ل

للي للتء يمللبي ممللنةتتن
مية للا ي قةم للال مض للا ال

يةقتصاة تي ممين ةما مةت تةمة ملقال مايةال يم يص مايي يم ن ل مييةلال ملث تيبلائ إيلى تيم لتل ..مش ت ملا ةملل
عةً ي تسملمت تيمايةلال تيثانمةلال ملث تلةتم يلألم تل تيمايةلال .ي ينلا تثملتثمال تيل

ث ةنلتج منلا ةلاةة ة ة ةلال لي

إنتللاا تيمللي متينللةماتنمتنما ن ل مييةللال ممللائ تالنتللاا متسم لمت تيممللتثملة مللث ممللتثمل نلللن ةةللة ةة ل

يللا

تالةلتةتت متيم ملتت تيمايةال(.)0
مللث شنللا ةميللث تي للم

بللأث تثمللتثمال تيمللايي :شللم تثمللتثمال للي تسم تل تيمايةللال ميللى تنللتةف ينمتمبللا

تيمتةتميللال للي تسم لمت تيمايةللال تيثانمةللالن مث تمث ل إضللا ال ة ة ةللال يةقتصللاة تي للممين مث تأن ل بعللةث تثمتبللال شللةف

تة ة ل تيتنمةللال تثقتصللاةةال ييممتم ل ن متنمللا ة ي ل
تيملة تي

ميللى تيللا تثمللتثمالتت ةللاب تيمضللالبات تيتللي تبةللة مللث تي للبح

ث ةلتمي تثمتبالتت تثقتصاةةال متثمتمامةال..
يما ينا ةميث تي م

بأث تيا تيتعلةفات تيماب ال يةمتثمال يغفيت ةمل تي ةي ي تممةا تثمتثمال متل ةة ن

يما يي ةي مث ةمل مبي ي تيعميةال تيتممةيةال متثمتثمالةالن اثملتثمال بمصلفا ةليلال ممملةً ثبلة يلا ملث قلةي مضلمتبة

تةيما.
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ثالثاً:المفهوم اإلسالمي لالستثمار:

يما مفبمي تثمتثمال مث تيمنظمل تالمةمين ةنتيف بعض تي يءن نظ تًل ينصمصةال تثمتثمال مةبةعتا

ي تيبنما تالمةمةال تيتي تمتنة إيى يةياي تي لةعال تالمةمةال مث ةةة تيضمتبة تي لمةال متسنةقةال تية مال
يةمتثمال متيتممة تالمةمين مي يا تسشةتف تينبائةال يعميةال تثمتثمالن بناا قةمة مضمتبة ميى تثمتثمال مث
تيناةةال تالمةمةال.

مميى ش ت تسماان ةعلف تثمتثمال مث تيمنظمل تالمةمي بأنا" :تمظةف تيمميي مايا ممبة ي ن اة

تقتصاة م لم،ن ب لض تيةصم ميى نف ةعمة ميةا مميى غةل (.)9
مقة قةة ش ت تيمفبمي يةمتثمال بأنا ث ةتعالض م قمتمة تي لةعال مث مبالن متة ة تينف ييممتم ييا
يمنا ةة
تة

مميال تيتنمةال تثقتصاةةال مث مبال ينل .
مشناا مث ةعلف تثمتثمال مث تيمنظمل تالمةمي بأنا" :تالضا ال إيى تسصم تيليممايةال متيمايةال تيتي

ةامات تالنماث تية ة ةال تيم لممال ماةةاً م يلةاً ملمةةاً م اً يألميمةات مشم مباةة ةمالمبا تيلتمي

متيلمةال"(.)28

ةةةظ مما مب ن يث مفبمي تثمتثمال مث تيمنظمل تالمةمي ةتف
يةمتثمال ي ةاةة تيةاقال تالنتامةال يةقتصاة تي ممين متة ة

إيى ةة يبةل م تيمفبمي تثقتصاة

تيتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةالن مييث م تيت ةة
ةامات تيفلة

متثيت تي بايضمتبة متسةياي تي لمةال يعميةال تثمتثمال م ًا سةياي تي لةعال تالمةمةالن مبما ةة
تيممتثمل متيممتم ييا..

المبحث الثاني

صيغ االستثمار اإلسالمي
تعتمة مةامات تثمتثمال متيتممة

ي تيبنما تالمةمةال ميى صةي إمةمةال متعةةة تتمت

م مباةئ

تي لةعال تالمةمةال تيتي تمث تسماا تيفيل متينظل يعميةال تثمتثمال متيتممة تيتي ت مي ببا تيبنما تالمةمةال..
مةتنام ش ت تيمبةة يبل صةي تثمتثمال متيتممة تالمةمي تيممتنةمال ي تيمقت تيةايين ممةلي ش ت تيمبةة
ب ي ممم ميى تيممتن

تيمصل ةال ةمث تيتعلض إيى تيممتن

تيف بةال مما ةثال ةبا مث نة ات ب أث م لممةال

ش تيصةي ي تيممالمات تيعميةال ييبنما تالمةمةال منة تمتنةتمبا يب تيصةين م يا ميى تينةم ت تي:

يمثً :صة ال تيملتبةال:

تةن صة ال تيملتبةال ضمث م مة تيبة تيتي ت لمي ميلى يملاا تيبةل بلايثمث تسم مل

ةلاةة لبلح معيلمي

ةتف ميةا تيةل اثن مغايباً ما ةأنل تيتةبةل تيعميلي ييتممةل بايملتبةلال لي تيبنلما تالملةمةال صلة ال تيملتبةلال ي ملل

ةعلة مللث يشلي صلةي تمللتثمال تسملمت ن ميةلة ي ليا تيتمظةللف تيمصلل ي لي تيبنللما تالملةمةالن بل مللث

باي للتء ت يل

يشلي تسن للةال تثمللتثمالةال متيتممةيةللال تيتلي تعتمللة ميةبلا تيبنللما تالمللةمةال ب لي يمامللين إ ت للي مميةللات تيملتبةللال
نمبال يبةلة ي مةفظال تثمتثمال ي تيبنما تالمةمةال مث إممايي مميةات تثمتثمال متيتممة .

مةتمث مفبمي تيملتبةال ي مل باي تلء مث تيناةةال تيمصل ةال :بأنا مبالة مث تتفا بةث تيبنا تالمةمي
متيعمة ميى

لتء تيبنا ميعال بأمل تيعمة بممتصفات مةةةةن مبةعبا ييعمة ب ةاةة معيممالن م بةاث تيثمث
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تسمامي ييميعالن متيت تي تيبنا بايبة ن مممة مث تيعمة باي لتءن مةتي ة

تيثمث ةم

العدد 91
إمياناتا مةم

تثتفا م

تيبنا ميى تةةةة تيفتلة تي منةال يمةتة تسقماة(.)22
مث شنا ةميث تي م ن بأث تيملتبةال يةتة تممة مصل ةال ت مي ببا تيبنما تالمةمةال ب لض تم ةل تيتممة

تية ي يأل لتة متيمؤممات تي ةث ثتتمت ل يةةبي تيمةميال تين ةةال يي لتء.

يمللا يث ش ل تيصللة ال تمللبي للي ةمللي تي ةللا ،تيتمللال متن للةةا يمنللا ةمللم تيتمللالة تيةتنيةللال متينالمةللالن
مي يا ةمي تي ةا ،تيصنامي مث تم ةل تيممتة تيناي مممتي مات تالنتاا.
إض للا ال إي للى ي للان للتث تمم للا تيبن للما تالم للةمةال إي للى تم للتنةتي ص للة ال تيملتبة للال ب للي يبة لللن ةلمل ل إي للى

تننفللاض مناةلشللا ممللبميال تيتعام ل ببللا سث لبللح تيبنللا مةللةة ممللب ًان مث ة للتبة بن للاة تيعمة ل ن مث تتةي ل
تييفاءتت تيمبنةال تيعايةال.
ثانةاً:صة ال تيم اليال:

ت لمت ل

للي تيبنللما تالمللةمةال بللةةةً مللث تيتممة ل بايفائللةة نإ

ليمبا يةمللتثمال متيتممة ل
تعللة صللة ال تيم للاليال يمل ً
ة للةي تيبنللا تالمللةمي نمللبال مةللةةة مللث ليا تيمللا تيللة ي يةمللتثمال للي م لللم ،تقتصللاة معللةثنمييث ميللى مللبة
تيمتف ميةبا(.)25

تيم اليال بةث تيبنا متيعمة ن مةتي تم ة تسلباح باينم

مللث شنللا تعلللف صللة ال تيم للاليال تيمصللل ةال بأنبللا :تتفللا بللةث تيبنللا تالمللةمي متيعمة ل ميللى تيعم ل
م لم،

للي

مةم تقتصاةةال متمتمامةال مايةال ب للض تة ةل تيللبحن ملث ةلةل تيمملاشمال لي ليا ملا تيم للم ،ن

ة للةي تيبنللا ةصللال مللث إممللايي تيتممةل تيللة ين م ة للةي تيعمةل تيةصللال تيميميللال ن باالضللا ال إيللى قةللاي تيعمةل بللتةتلة

تيم لم ،متال لتف ميةا(.)22

م تبل يشمةال صة ال تيم اليال ي يث تيبنا يةا مملة ممم ن ميينا م لالا يعمةيلان ايعةقلال يةملت ممللة
ةتئللث ممللةةث ن يمللا شللم تيةللا ميةللا للي تيبنللما تيت يةةةللالن ميي لث تيعةقللال مةقللال للةا ب للةيان إضللا ال إيللى تةم ل
تيمناةل تيتي قة تتعلض يبا مميةال تيم اليال(.)20
مشناا مةة يماية

ي صة ال تيم اليال مث يبل شا:

-تيم للاليال تيمتناقصللال تيمنتبةللال بايتميةا:تعللة تسيثللل تمللتنةتماً للي تيبنللما تالمللةمةالن متعن للي تنم للةا

تيبن للا مللث

تيم اليال ي مييةال تيم لم ،تةلةمةاًن ميى يث ةة تي لةا مة تيبنا بعة مةتة ليمما تيبنا بايتةلةج مل تسلبلاح
ي مث مةةة .مةعة ش ت تسميم غاةال ي تسشمةال ي تيتلمةج يةمتثمال متنةة تيتنمةال(.)22

ثايثاً ًً :صة ال تيمضالبال:
نظ للاي تم للمةيي إم للةمي ة للتلا ة للا تثن للاث يم ييث للل للي ممل ل مع للةث ن ية للةشما ة للةي تيم للا ن مةم للمى ل
تيما (تيبنا تالمةمي)ن مت نل ة الا بعميا منبلتا ممبلة مةملمى ل تيعمل يم تيمضلال نميى يث تيلمث ةصلال
تء للائعاً معيمملاً مللث تيللبح تيمتفل ميةللان يمللا تينمللالة تيللمث ميللى ل تيمللا ن يللمث تيعامل مةنمللل
يل منبمللا م ل ً
مبة ما يي ةيمث م ص تًل ي مميا.
متيبنما تالمةمةال تعم بصة ال تيمضالبال تيم تليالن إ ةيمث يبا تيصفال تيم ةممالن بي تيمث ل تيعم

يمللاي تيمللمةمةث تي ل ةث ةمةمللمث يم لمتيبي بايبنللا يةمللتثمالن مش لي ل تيمللا يمللاي تيممللتثملةث تي ل ةث ةللأتمث إيللى تيبنللا
ب لض تممةيبي م ا ييصةي تثمتثمالةال تيمنتيفال(.)26
لتبعاً:تثمتصنا:،
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شللم يملليم تمللمةيي تمللتنةما تيبنللما تالمللةمةال يمللث ةةيبللا ن يتممة ل تثةتةامللات تيتللي تتةيببللا تيمن ل ت
تيصللنامةالن مشللي تةتةامللات ضللنمال ممبمللال يعميةللات تثمللتثمال للي تي ةللا ،تيصللنامي تي ل
تثقتصاةةات تيمعاصل(.)27

ةيع ل

ةم تًل ةةمة لاً للي

نامما:صة ال تيميي:

ةمثل يةللة صلةي تثمللتثمال متيتممةل تالمللةمي تيمناملبال للي تيبنلما تالمللةمةال تيتلي ةميللث يث تملتنةي للي
منتيف تسن ةال تثقتصاةةال تيمعاصلةن م يا بمتمةال تيبة ت م بثمث مام ن ةةة تمتةة تيبنلما تالملةمةال يث
تمم تي ليات تيتي تنتج تيمي تي لتمةال يم تيصنامةال مث ةلة

لتء تيميعال بايممتصفات تيمةةةة مة

ييمنتجن بةنما تميي تيميعال ييبنا ي تسم تيمعيمي تيمةةة ي م ة تيميي.

تيثمث ن ةتً

مش ت تسميم تيتممةيي ةمنح تيمنتج يم تيم تل ،مةميال تمينا مث تثمتملتل ي تالنتلاا ةمث تمقلفن متميلث
تيبنما تالمةمةال مث تيةصم ميى تيميعال بمعل يق مث تيمعل تيمائة ي تيمم ييمي تيمماثيلالن متيةصلم ميلى
يلباح مايةال منة إماةة بةعبا ن يملا يث مميةلال تثملتثمال متيتممةل
نة للم تثم للتثمال متالنتامة للال تية ة ة للالن مشل ل ت ةتنامل ل

متثمتمامةال(.)20

لي صلة ال تيمليي ةمعل تيبنلما تالملةمةال تتمملا

مل ل يش للةتف تيبن للما تالم للةمةال للي تة ةل ل تيتنمة للال تثقتص للاةةال

ماةماً :تالمالة تيمنتبةال بايتميةا:

تع للة تالم للالة تيمنتبة للال بايتمية للا ص للة ال تممةية للال مم للتةةثال متمملللةال مةمةي للال ت مل ل

تالمةمةال ي تممةل

تم للتنةمبا تيبنلللما

للتء تيمعلةتت تي يلملمايةال ييمن ل ت لي ممةل مملاثت تين لاة تثقتصلاة متيبلي شل تيصلة ال

ةامال تيعمةء تيممتثملةث ي تيةصم ميلى تيملةميال تين ةةلال ي للتء ت ثت متيمعلةتت بةلة لال تثملتئمال ملث تيبنلان
ممللث ثللي تللؤم مييةللال شل تسصللم إيللى تيعمةل

للي نباةللال تيمللةة بعللة ت للةةل قةمتبللا مبعلة نصللي تالشللةان م يللا م ل

تي لمة تيمتف ميةبا ي م ة تالمالة..
ةتض للح مم للا م للب ن يث يم للاي تيبن للما تالم للةمةال لصل لاً يبةل للة للي تمظة للف يممتيب للا للي منتي للف تيمم للاثت

متسن ةال تثمتثمالةال متالنتامةالن م
تة

صلةي تملتثمالةال متممةيةلال متعلةةة ن تملتةة ملث نةيبلا تيبنلما تالملةمةال يث

يشةت با تيمتعي ال بايتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةال تيتي ين ئت مث يميبان مييث شناا ملة يبةلل لي مةةمةةلال

تم للتنةتي تي للا تيص للةي تثم للتثمالةال متيتممةية للال تيمتاة للال م للث تيبن للما تالم للةمةال مامل لالًن متيبن للما تالم للةمةال للي تي للةمث

ناصال .مش ت ما ممف تةام تيةلتمال معل تا ي تيم ء تيتةبة لي يصلةي تثملتثمال تالملةمي لي تيبنلما تالملةمةال

تيةمنةال.

المبحث الثالث
صيغ االستثمار في البنوك اإلسالمية اليمنية.
ةتن للام شل ل ت تيمبة للة تيمانل ل

تيتةبة للي يص للةي تثم للتثمال متيتممةل ل تالم للةمي تيمعم للم بب للا للي تيبن للما

تالم للةمةال تيةمنة للالن يمعل للال م للة تم للتنةتي تي للا تيبن للما يص للةي تثم للتثمال تيمتاة للالن م ي للا بتةيةل ل مت ة للةي ممية للات
تثمتثمال تيمنتيفال تيمتلةة ي تيمة تنةات تيعمممةال ييبنما مة تيةلتمال ميى تينةم ت تي:

يمثً:تةية مميةات تيملتبةال:
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بللاينظل إي لى تيمللةم ( )2بللايمية تي ل
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ةمضللح ةمللي تيتمللمةةت متسشمةللال تينمللبةال يعميةللات تيملتبةللال للي

تيبنما تالمةمةال تيةمنةال مث  5882إيى5822ي ن ةتضح ما ة تي:
 -بصلللملة مام للالن بي للت نملللبال تيملتبةل للال للي تيبن للما تالم للةمةال ممتمعل للال ةل لمتيي %08للي تيمتمملللة مل للث 5882

إيى5822ي .مش ت ةؤية يث تملمةةت مميةلات تيملتبةلال تةتل يشمةلال نملبةال يبةللة ملث إمملايي تيتملمةةت تسنلل لي
تيبنما تالمةمةال ي تيةمثن بايلغي مث تفامت تيا تينم

ي تيتةبة تيعميي مث بنا نل.

 يانت نمبال تيتممة بايملتبةال ي بنا تيتضامث تالمةمي تيةميي يق نمبال بلةث تيبنلما تالملةمةال تسنلل ةلمتيي % 60ي تيمتممة مث إممايي تيتممة .تسمل تي

ةعيلا ت تلمل تيتممةل بايملتبةلال ملث ةلمتيي  %60ملاي5828ي

إيللى يةنللى ممللتم يبللا مللاي 5822ين بنمللبال بي للت  .%02تنظللل تيمللةم ( .)2مةعللة يللا تةمللناً للي مةامللال تمظةللف

تسممت ية تيبنان متيتمما نةم تيتنمة

ي تمتنةتي صةي تثمتثمال تسنل ناصالً إ ت ما ميمنا يث نمبال تيتممة

بصة ال تيملتبةال بي ت ةمتيي  %02ماي 5882ي(.)29

 يمللا للي بنللا مللبأ تالمللةمين للة بي للت تسشمةللال تينمللبةال يعميةللال تيتممةل بايملتبةللال متثمتصللنا ،ةلمتيي  %06لليتيمتممة مث إممايي تيتممة ن متي ةما

تيبنللا .مشل ت يمللل معةل ن ممل

تيملتبةال متثمتصنا ،متيم امثت ي بنلة متةلةن م يلا يملا ملة لي مة تنةلال

يللا يانللت نمللبال تيملتبةللال شللي تينمللبال تييبة للة م النللال باثمتصللنا ،نإ ي للالت إةللة

تالةصائةات ملث تممةل تيملتبةلال متثمتصلنا ،لي تيبنلا يعلاي 5882ي بصلملة منفصليال .متلي ةملا

نملبال مملاشمال

يل ل منبم للا ميل للى ةل للةةن متتضل للح يث تيملتبة للال تمل للتأثلت بةل لمتيي %05ن بةنم للا بي ل للت نم للبال تثمتصل للنا ،م للا ة ل للل
مث0ن.)58(%2

 -بي ت نمبال تيملتبةال ي تيبنا تالمةمي ييتممةل ملث 5882إيلى5822ين لي تيمتمملة ةلمتيي %96ن مملا ة لةل

إيى تمتماة تيبنلا بصلملة لئةملةال لي تمظةلف ملا يةةلا ملث يملمت
تمت ث ي مةفظال تيبنا مقصم تًل ي تمظةف تسممت

لي صلة ال تيملتبةلال .مشل ت ةعلة نيلةً متضلةاً مملةي

ي صةي تمتثمالةال ينل .

 -ةنما بي ت نمبال تيملتبةال ي تيمتممة ةمتيي %77ي بنا تيةمث متيبةللةث تي لام ملث إمملايي مميةلات تيتممةل

ن مش تينمبال تؤية تمتماة تيبنا ميى تيتممة بايملتبةال بصملة يمامةالن بايلغي مث تننفاض نمبال تيملتبةلال تلةلةمةاً

مللث ة لمتيي%90مللاي5889ن ثللي %00مللاي5828ين يتص ل إيللى ة لمتيي %77مللاي5822ي .إث يث صللة ال تيملتبةللال
ثت ت تمث نمبال مايةال مةتً ي مةفظال تيبنا م النالً بب ةال صةي تثمتثمال تالمةمي تسنل .
ثانياً:تحليل عمليات المشاركة:

بللاينظل إي لى تيمللةم ( )5بللايمية تي ل

ةمضللح ةمللي تثمللتثمال متسشمةللال تينمللبةال يعميةللات تيم للاليال للي

تيبنما تالمةمةال تيةمنةال نة تيفتلة 5822-5882ي نةتضح ماةأتي:
 -بصللملة مامللالن بي للت نمللبال تيتممة ل بايم للاليال للي تيبنللما تالمللةمةال ممتمع لالً ة لمتيي0ن  %0للي تيمتممللة مللث

 5882إيللى5822ي .مشل ت ةؤيللة يث تمللتثمالتت تيبنللما تالمللةمةال بصللة ال تيم للاليال ةةتل يشمةللال نمللبةال شام للةال مللث
إممايي تثمتثمالتت تسنل

ي تيبنلما تالملةمةال لي تيلةمثن لة بي لت يقصلاشا لي تيمتمملة ةلمتيي  %9لي بنلا

تيةمث متيبةلةث تي ام ن مةمتيي %7ي بنا تيتضامث تالمةمي .
 تمثل ل نم للبال تيتممةل ل بايم للاليال للي بن للا تيتض للامث تالم للةمي تي للةميي ةل لمتيي  %7للي تيمتمم للة م للث إمم للاييتيتممةل نتسمل تي ل

ةعيللا تننفللاض تيتممةل بايم للاليال للي تيبنللا ب للي مللاين بللايلغي مللث تلتفللا ،نمللبال تمللتثمالتت

تيم اليال مث %5ماي 5882ينإيى  %22ماي  5822ين إ تلتفل ةملي تملتثمال تيم لاليات ملث 2226ميةلمث
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مللاي5822ي .مةعللة يللا تةمللناً نمللبةاً مبةةئ لاً للي تمظةللف يم لمت تيبنللا للي

 -يما ي بنا مبأ تالمةمي ة بي ت تسشمةال تينمبةال يعميةال تيم اليال ةمتيي0ن %.ة ي تيمتمملة ملث إمملايي

تيتممةل ن مش لي نمللبال مننفضللال مللةتً .مت للةل بةانللات تيمللةم ( )5إيللى ت تلم ل تسشمةللال تينمللبةال ييتممة ل بايم للاليال مللث

ةلمتيي%5مللاي 5882ين إيللى 0ن %.مللاي5822ين متننفللاض ةمللي تثمللتثمال بايم للاليال للي تيبنللا مللث 692ميةللمث
ماي 5882ين إيى 508ميةمث

ماي5822ي.

 -بي للت نمللبال تيتممةل بايم للاليال للي تيبنللا تالمللةمي ييتممةل مللث 5882إيللى5822ين للي تيمتممللة ةلمتيي %5ن

يمللا ةةةللظ مللةي ممللمة ي تمللتثمالتت للي م للمة تيم للاليال للي بعللض تسم لمتين 5889ين5822ين ممللا ة للةل إيللى
تننفاض تمتثمالتت تيبنا متلتمعبا ي صة ال تيم اليال مث مبالن متمتماة تيبنا بصملة لئةملال لي تمظةلف ملا يةةلا
مث يممت

ي صة ال تيملتبةال تيتي بي ت  %96مث مبال ينل  .تنظل مةم (.)2

مشل ت ةعللة نيلةً متضللةاًن ممللةي تلمت ث للي مةفظللال تيبنللان مقصللم تًل للي تمظةللف تسملمت

للي صللةي تمللتثمالةال ينللل ن

ياثمتصنا،ن متالمالة تيمنتبةال بايتميةا تيتي ث مممة يبا ي مةفظال تيبنا تثمتثمالةال.

 يما بي ت نمبال تيتممة بايم اليال ي تيمتممة ةمتيي %9ي بنا تيلةمث متيبةللةث تي لام ملث إمملايي تيتممةل نمشي ت ي يميلى نملبال ميلى مملتم تيبنلما تالملةمةال مميلى مملتم تيبنلا.ميى تيللغي ملث ةلةمة ت تلمل يبةلل لي
تسشمةللال تينمللبةال ييم للاليال للي تيبنللا مللث ةلمتيي %58مللاي  5882ينإيللى يث مصلليت إيللى  %7مللاي 5822ي .مشل ت
مؤ ل متضلح ةعيلا ملةي تملت لتل تملتثما تلت تيبنلا لي صلة ال تيم لاليال ملث 5882إيلى .5822لة تننفلض ةملي
تيتممة ل ل بايم ل للاليال م ل للث ة ل لمتيي 2227مية ل للمث

م ل للاي5882ين إي ل لى يةن ل للى مم ل للتم ي ل للا ةل ل لمتيي 608مية ل للمث

ماي5822ي.تنظل تيمةم (.)5
إ ث ةميللث تي للم ن يث شنللاا قصللم تًل متضللةاً متممللا مةللةمةتً للي تمللتنةتي تيبنللما تالمللةمةال تيةمنةللال يصللة ال

تيتممةل بايم للاليالن تسملل تيل

ة يل مللث ةملشلا تيتنمللم تيمن للمةن مةبعلةشا تماملاً ملث يشللةت با تيململممال للي تة ةل

تيتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةالن مةثةل تيعةةلة ملث تيتملاؤثت لي مةةلال تيبنلما تالملةمةال ممصلةتقةتبا لي تيمملاشمال
ي تة ة

يا..

ثالثاً:تحليل عمليات المضاربة :

بللاينظل إيلى تيمللةم ( )2بللايمية تيل

ةمضللح ةمللي تثمللتثمال متسشمةللال تينمللبةال يعميةللات تيمضللالبال للي

تيبنما تالمةمةال تيةمنةال مث 5882إيى5822ي نةتضح ما ة تي:

 بصللملة مامللالن بي للت نمللبال تثمللتثمالتت بصللة ال تيمضللالبال للي تيبنللما تالمللةمةال ممتمعللال ة لمتيي 2ن  %9لليتيمتممللة مللث إممللايي تيتممة ل مللث 5882إيللى5822ي .مش ل ت ةؤيللة يث تمللتثمالتت مميةللات تيمضللالبال ةةت ل يةض لاً
يشمةال نمبةال صل ةلة ملث إمملايي تثملتثمالتت تسنلل لي تيبنلما تالملةمةالن إ بي لت يقصلاشا لي تيمتمملة ةلمتيي

 %52ي بنا تيتضامث تالمةمي مةمتيي 7ن %0ي بنا مبأ تالمةمي.

 -تمث نمبال تيتممة بايمضالبال ي بنا تيتضامث تالمةمي تيةميي ةمتيي  %52ي تيمتممة مث إممايي تيتممة

مللث 5882إيللى5822ين مشللي ت للي يميللى نمللبال ميللى ممللتم تيبنللما تالمللةمةال مميللى ممللتم تيبنللا بعللة مميةللات
تيملتبةال .يملا ةةةلظ ملث بةانلات تيملةم ( )2مملمة ت بل
نة

مملةي تملت لتل لي تملتثمالتت تيبنلا لي م لمة تيمضلالبال

تلة تيةلتمالن ة تلتمعت نمبال تملمةةت تيمضلالبال ملث ةلمتيي %20ملاي5886ين مشلي يميلى نملبال نإيلى يث

مصيت يةنى ممتم يبلا  %22ت لةبلاً ملاي 5828ين ثلي ملاةت يتلتفل ملاي 5822ين إيلى ةلمتيي %57ملث إمملايي
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تيتممةةت تيم ةمال مث تيبنان مشي نمبال ملتفعال نمبةاًن مما ة ةل إيى مممة تةمث ميةلمظ لي تمظةلف يملمت تيبنلا
ي تمتثمالتت صة ال تيمضالبال.

 -يما ي بنا مبأ تالمةمين ة بي ت تسشمةال تينمبةال ييتممة بصة ال تيمضالبال ةمتيي0ن % 7ي تيمتممة مث

إممايي تيتممة ن مشي نمبال مننفضال مةتً إ ت ملا قملنلت بايملتبةلال .يملا ت لةل بةانلات تيملةم ( )2إيلى ملةي تملت لتل
تمتثمالتت تيبنا ي مميةات تيمضالبالن إ بي ت تسشمةال تينمبةال ييتممةل بايمضلالبال ةلمتيي 22ن %2ملاي5889ين

ثلي تننفضللت إيللى يةنللى ممللتم 2ن %6مللاي5828ين ثلي مللاةت يتلتفل إيللى %9مللاي5822ي .إ ث ةميللث تي للم ن يث
شناا مةامثت بةةئال مة لة ي تمظةف يممت تيبنا ي صة ال تيمضالبالن م يا يما ةيتنف تممة مميةال تيمضلالبال

مث مناةل ةتةميبا تيبنا بمفلة ي ةايال تة

ي نمائل.

 بي لت تسشمةللال تينمللبةال ييتممةل بايمضللالبال للي تيبنللا تالملةمي ييتممةل مللث 5882إيلى5822ين للي تيمتممللة مللاة للال مللث  %5مللث إممللايي تثمللتثمال .تنظللل مللةم ( .)2يمللا ةةةللظ م لةي ظبللمل ي تمللتثمالتت ييبنللا للي م للمة
تيمضللالبال للي تسم لمتي5889ي مةتللى 5822ي .ممللا ة للةل إيللى ت تلم ل تيبنللا للي تمللتثمالتت تيمضللالبالن متمتمللاة
بصملة لئةمال ي تمظةف ما يةةا مث يممت

ي صة ال تيملتبةال تيتي بي ت .%96

 يما بي ت تسشمةال تينمبةال ييتممة بايمضالبال ي بنا تيةمث متيبةلةث ي تيمتممة ما ة ال مث %2ملث إمملاييمميةللات تثمللتثمال للي تيبنللان مشللي نمللبال مننفضللال مللةتًن متللأتي للي تيملتبللال تيثايثللال مللث ةةللة تسشمةللال تينمللبةال ميللى

ممتم تيبنا .يملا ةةةلظ ملث بةانلات تيملةم ()2ن يث يميلى نملبال ييتممةل بايمضلالبال بي لت %9ملاي 5889ين إث
يث تمللتثما تلت تيمضللالبال يللي تظبللل للي مة تنةللال تيبنللا مللاي 5822ي.مش ل ت ةؤيللة م للةً ينللل يث تسميمةللال للي مميةللال
تثمتثمال متيتممة ي تيبنا تأتي ييملتبةالن متمما مةةمة مةتً يبعض صةي تيتممة متثمتثمال تسنل .
رابعاً:تحليل عمليات االستصناع :

بللاينظل إي لى تيمللةم ( )0تيل ل

ةمضللح ةمللي تيتم لمةةت متسشمةللال تينمللبةال يعميةللات تثمتص للنا ،للي بن للا

تيتضامث تالمةمي تيةميي مث 5882إيى5822ي ن ةتضح ماة تي:

 تقتصلللت مميةللات تيتممةل ل باثمتصللنا ،ميللى بن للا تيتضللامث تالم للةمي تي للةميين يمللا ةةة للظ مللث تيم للةم ()0نباالضا ال إيى بنا مبأ تالمةمين إث يث بنا مبأ يي ةفص بةانات تثمتصنا ،ملث تيملتبةلال لي تيمة تنةلال تيعمممةلال
ييبنللان يمللا ملة للي تيت للالةل تيمللنمةال ن متنمللا ةممللت تمللمةةت تيملتبةللال متثمتصللنا ،متيم للامثت للي بنللة متةللةن يمللا

ي لنا إيى يا ماب اًن مش ت ةعة معةباً ي إمةتة مة تنةال تيبنا.

 تللأتي مميةللات تثمتصللنا ،للي بنللا تيتضللامث للي تيملتبللال تيثايثللال مللث بللةث صللةي تثمللتثمال تسنللل ميللى ممللتمتيبنا ن يت ي يشمةال نمبةال تبيي ي تيمتممة ةمتيي 7ن %7ي يثناء مث تيةلتمال.
 -ةللةمة تةللمل ميةللمظ للي تممةل مميةللات تثمتصللنا ،يللة تيبنللان بي للت يقصللاشا مللاي 5822ين ة لمتيي %25ن

بمبيي 22288ميةمث

نم اب 2970ميةمث

ماي 5882ي.
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مةم ()0تممة مميةات تثمتصنا ،ي بنا تيتضامث يألممتي 5822-5882ي.
بيان

ميةمث

بنك التضامن اإلسالمي الدولي

األعوام

إجمالي التمويل

االستصناع

%

9112

66066

8296

6

9116

61968

1990

9

9119

006819

6281

9

9116

001681

6926

9،1

9112

011126

6922

6،2

9101

000101

6912

9،1

9100

62119

00811

09،6

المتوسط

-

-

%9،9

المصدر:من إعداد الباحث استناد للتقارير السنوية.

خامساً:تحليل عمليات اإلجارة المنتهية بالتمليك:
باينظل إيى تيمةم ( )2تي

ةمضح ةمي تيتممة متسشمةال تينمبةال يعميةات تالمالة تيمنتبةال بايتميةا لي

تيبنما تالمةمةال تيةمنةال مث 5882إيى5822ي ن ةتضح ماةأتي:
 -بصللملةً مامللالن بي للت تسشمةللال تينمللبةال يتممةل مميةللات تالمللالة تيمنتبةللال بايتميةللا للي تيبنللما تالمللةمةال ممتمعللال

ةمتيي  %5ي تيمتممة مث إممايي تيتممةل ملث 5882إيلى5822ي .مشل ت ة لةل إيلى يث تيتممةل باالملالة تيمنتبةلال
بايتميةللا ةةت ل يشمةللال نمللبةال ص ل ةلة مللةتً مللث إممللايي تيتمللمةةت تسنللل للي تيبنللما تالمللةمةال للي تيللةمثن بي للت
يقصاشا ي تيمتممة  %6ي بنا مبأ تالمةمي.

 تمث نمبال تالمالة تيمنتبةال بايتميةا ي بنا تيتضامث تالمةمي ةمتيي 0ن %.ي تيمتممة مث إممايي تيتممة نمشي نملبال ضلئةيال ملةتً يلي تتملام 6ن %.ملث 5882إيلى5822ي.ي يث تيبنلا ث ةلميي تشتماملاً يبةل تًل باثملتثمال لي

صة ال تالمالةن إ ت ةل بةانات تيمةم ( )2إيلى ملةي تملت لتل تملتثمالتت تيبنلا لي صلة ال تالملالة تيمنتبةلال بايتميةلا

ةمت

تلة تيةلتمال.

 يما لي بنلا ملبأ تالملةمين لة بي لت تسشمةلال تينملبةال ييتممةل بصلة ال تالملالة تيمنتبةلال بايتميةلا ةلمتيي %6ليتيمتممة مث إممايي تيتممة ن مشي ت ي يميى نمبال ميى ممتم تيبنلما تالملةمةال لي تيلةمث مميلى مملتم تيبنلا

بعللة مميةللات تيمضللالبال .يمللا ةةةللظ مللث بةانللات مللةم ()2نيث شنللاا تةللم تًل ميةمظ لاً للبةتا تمللتثمالتت تيبنللا للي

مميةل للات تالمل للالة ل للي مل للث تية تلمل للالن ةةل للة تلتفعل للت تسشمةل للال تينمل للبةال مل للث ة ل لمتيي%5مل للاي5882ين يتص ل ل إيل للى

%25ماي5889ين ثي تلتمعت قيةةً إيى%9ماي5822ي .يما تةمل يةضاً إممايي تثمتثمال مث022ميةمث

5882ين يتص إيى 5096ميةمث

ماي

ماي 5822ي.

 -بي للت تسشمةللال تينمللبةال ييتممة ل باالمللالة للي بنللا تيللةمث متيبة للةث تي للام مللث 5882إيللى5822ين للي تيمتممللة

6ن%.مث إممايي تثمتثمال .يملا ةةةلظ ملث تيملةم ملةي ظبلمل ي تملتثمالتت ييبنلا لي تسملمتي5887ين مةتلى
5889ي .مما ة ةل إيى تلتم تمتثمالتت تيبنا ممةي تمت لتلشا ي مميةات تالمالة.
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يوليو 9102م

جدول ( ) 2تمويل عمليات اإلجارة المنتهية بالتمليك واألهمية النسبية في البنوك اإلسالمية اليمنية
لألعوام 9100-9112م.

القيمة مليون لاير
بنك التضامن اإلسالمي الدولي

بيان
األعوام

إجمالي

التمويل

اإلجارة

المنتهية

%

بنك سبأ اإلسالمي
إجمالي

التمويل

بالتمليك

اإلجارة

المنتهية

بنك اليمن والبحرين الشامل
%

إجمالي

التمويل

بالتمليك

اإلجارة

المنتهية

%

بالتمليك

9112

66066

196

.،6

98299

120

0،2

6996

092

0،6

9116

61968

920

.،1

91901

662

1،8

99619

60

.،1

9119

006819

98

،.6

91626

221

1

9961

-

-

9116

001681

868

.،8

92296

602

9،6

2621

-

-

9112

011126

682

.،6

89666

1298

09

01616

-

-

9101

000101

289

.،2

11912

8689

6

08260

0،8

،.0

9100

62119

812

.،8

89222

9626

6،2

2991

0،6

،.9

المتوسط

-

-

%.،1

-

-

%6

-

-

%.،6

المصدر:من إعداد الباحث استناد للتقارير السنوية.9100-9112

تتمث ل

مننيللص ممللا مللب إيللى تي للم م للةً ينللل ن بللأث تسميمةللال للي تمظةللف يم لمت تيبنللما تالمللةمةال للي تيللةمثن
للي تمللتنةتي صللة ال تيملتبةللال ب للي يمامللي يللة ممة ل تيبنللما تالمللةمةالن متةت ل يشمةللال نمللبةال يبة للة مللث

إمملايي تيتملمةةت تيم ةملال ملث تيبنلما نبةنملا تةتل صللةي تثملتثمال متيتممةل تسنلل لي تيبنلما تالملةمةال تيةمنةللال

يشمة للال نم للبةال صل ل ةلة تتف للامت م للث بن للا ن لللن متنع للةي بع للض ص للةي تثم للتثمال ييةل لالً م للث مةفظ للال بع للض تيبن للما

اإلسالمية.

أوالً:النتائج:

النتائج والتوصيات

تمصيت تيةلتمال إيى مةة مث تينتائج نمم شا ميى تينةم ت تي:
( )2تيمفبمي تالمةمي يةمتثمال ةنتيف مث تيمفبمي تثقتصاة مث ةةة يث يا ضمتبة ينةقةال مملتمةة ملث
يةيللاي تي للةعال تالمللةمةال تيتللي ت تلمللي ةامللات تيفلللة تيمملليي متيممتمل ميللى ةللة ملمتءن مةتف للاث مللث ةةللة
تيبةف مث تثمتثمال ي تة ة تيتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةال.

( )5يم للاي تيبن للما تالم للةمةال تيعةة للة م للث ص للةي تثم للتثمال متيتممةل ل تالم للةمين تم للتةة بمتم للةتبا يث تة ل ل
تسشللةتف تيمتعي للال بايتنمةللال تثقتصللاةةال متثمتمامةللال بمللا ةتما للى م ل تيمفبللمي تالمللةمي يةمللتثمال مشللةف
إن اء تيبنما تالمةمةال.
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( )2تمل للتةة تيبنل للما تالمل للةمةال مل للث تةبة ل ل صل للةي تثمل للتثمال متيتممة ل ل تيمتاةل للال يث ت ل للةي تيتممة ل ل تيمنام ل ل
يي ةامات تيصنامةال متي لتمةال مقةا ،تيم امثت متيع التت متممة تين اة تيتمال متيةل ي...
( )0تظل صللة ال تيملتبةللال تيصللة ال تيتممةيةللال تسمامللةال للي تمظةللف تيبنللما تالمللةمةال تيةمنةللال سممتيبللانإ تةتل
تيملتبال تسميى ي تيتمظةفات تثمتثمالةال ية ممة تيبنما تالمةمةال ي تيةمث بنم

تيتةبةل تصل

متفامتال ي ممتم

لي بعلض تيبنلما ق تلبلال  %96ةللةتً يميلىن مةلمتيي %62ةلةتً يةنلىن ممانملبتا %08ت لةبلاً

متممةاً ماماً يممة تيبنما تالمةمةال ي تيةمث ي مث تيةلتمال.

( )2شناا تمما مةةمة مةتً مشام ي ية تيبنما تالمةمةال تيةمنةال ثمتنةتي بعض صةي تثمتثمال تالملةمي
تسنل نناشةا مث مةي تمتنةتي صة ال تثمتصنا ،متالمالة ي بعض تيبنما تالمةمةال.

( )6مةي تمتنةتي تيبنما تالمةمةال ي تيةمث يصة ال بة تيميي تيتي تعة مث صلةي تثملتثمال متيتممةل تيمبملال
ي تممة تي ةا ،تي لتمي ميى مما تينصمص.
( )7تةت مميةلال تثملتثمال بايمضلالبال لي بنلا تيتضلامث تالملةمي تيملتبلال تيثانةلال بعلة تيملتبةلال بنملبال%52ن
متيملتبال تسميى ي تيتةبة بةث تيبنما تالمةمةال ي تيةمث.
ثانياً:التوصيات:

( )2ضلملة ت يةص تيبنما تالمةمةال تيةمنةال تثمتماة ي تثمتنةتي ميى صة ال تيملتبةالن متيتمما بمةةال نةم
تمظةللف ممتلةشللا تيمايةللال للي صللةي تثمللتثمال تالمللةمي تسنللل تيتللي تتنام ل

تالمةمةال ي تة ة تيتنمةال تثقتصاةةال متثمتمامةال.
( )5تيعمل ل مي للى إةن للا تسم للاية

م ل يشللةتف ظبللمل تيبنللما

تيتينميممة للال تيةةةث للال للي تيعمل ل تيمص للل ين مت للم ةل تييل لمتةل تيمتنصص للال

تيمؤشيال متيمةلبال ميى تيعم تيمصل ي تالمةمي ب ي ناص.
( )2تيتفيةللل بمةةللال للي إميانةللال تثنللةماا بللةث تيبنللما تالمللةمةال للي يةانللات مصللل ةال يبة للةن م ي لا يمللا ةللم ل

تثنلةماا ملث إميانلات مقلةلتت مايةلال شائيلالن تملتةة بمتملةتا تممةل تيم للممات تثملتثمالةال تييبةللة تيتلي

تةتاا إيى قةلتت مايةال ضنمال.
( )0تثشتم للاي بتةل للمةل ة تلمل للات تيم للةم تثقتصل للاةةال ل للي تيبن للما تالمل للةمةال تيةمنةل للال بمنتيل لف ممتنببل للا تيفنةل للال
متيتمللمة ةال متيبةئةللال متالةتلةللال متيتنظةمةللال متيمايةللالن متثمللتعانال بايمتنصصللةث متينب للتء مللث تيي لمتةل تيعيمةللال
تيمؤشيال.
الهوامش
( )7تيماةين مصاي تي ةث()5880ن ت ةةي مميةات تيمصالف تالمةمةال ي يممت تسم تل تيمايةال تيمةيةال متسمنبةال

م يملمت تيمعلاةث تيثمةنللالن تيميت لي تيملنم تالمللةمي تيملاب ن إةتلة تيمنللاةل لي تيمصلالف تالمللةمةال تيل
معبة تيتةلة

تيمايي متيمصل ي تيتاب يألياةةمةال تيعلبةال ييعيمي تيمايةال متيمصل ةالن مماثن تسلةثنص.2

ةنظمللا

( )5مة لللن مةم للة()2999ن إةتلة تثم للتثمالتت تالة للال تينظ للل متيتةبة للات تيعمية للالن ة5ن مؤممل لال تي للم تل يين للل
متيتم ة ن مماثن تسلةثن ص.9
( )2لمضاثن ةاة( )2990ن مباةئ تثمتثمال تية ة ي متيمايين ة2نةتل متئ يين ل نمماثنتسلةثنص.22
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( )0تيل ةةتتن ممةمح() 5880ن تيت لةعات تيمايةال متيمصل ةال ي تسلةثن ة 5ن ةتل متئ يين ل متيتم ة ن مملاثن
تسلةثن ص.258
( )2مبة تيةمةةن مبة تيمةي ()5828ن مباةئ ممةامات تثمتثمالن ة2ن تيةتل تيمامعةالن تالمينةلةالن ص.52

( )6تيملم تيماب نفمانص55نص.52

( )7ةلةتثن ةاشل()2997نمباةئ تثمتثمالنتيممت ب يين ل متيتم ة نمماث نتسلةثن ص.22
( )0تيةللتةن إمللمامة ()5880ن تيت للةعات تيمايةللال متيمصللل ةال للي تسلةثن ة2ن ةتل متئل يين للل متيتم ةل ن ممللاثن
تسلةثن ص.297

( )9ةم للاةن ةمل ل ة()5889ن من للاةل تثم للتثمال للي تيمص للالف تالم للةمةال:مفبممانةبةعتان مص للاةل نميثال ن ممي للال
تيبةاثن تيعةة529ن تيلةاضنص.280
( )28ل لللحن مب ل للة تيفت ل للاح()5888نلؤة ل للال إم ل للتلتتةمةال يعمل ل ل تيبن ل للما تالم ل للةمةال ل للي ظل ل ل تيعميمالنممي ل للال ي ل للا
تقتصاةةالنتيعةة تتةاة غلف تيتمالة متيصنامال نتالمالتت تيعلبةال تيمتةةة،ص.66
( )22مبة تيةمةةن مبة تيمةي ن ملم مب

يل ن ص.059

( )25تس نة نمةمة يةمة( ) 5886نتين مة متيبنما متثقتصاة تين ة ن ميتبال ت مةثن صنعاءنص.220
( )22المكااااوين مةمل لة مةم للمة()5889ن تيبن للما تالمةمةال(تين للأة-تيتممةل ل -تيتة للمةل)ن ة2ن تيميتبل لال تيعصل للةالن

ممبملةال مصل تيعلبةالن ص.62
( )20بلمقل ن ملاة مبلة تيللةمث()5882ن منلاةل صلةي تيتممةل تيتمالةلال تالملةمةال لي تيبنلما تيملعمةةالن لملايال
ةيتم تل من مل ن ييةال تي لةعال متيةلتمات تالمةمةالن مامعال يي تي ل ن تيممييال تيعلبةال تيمعمةةالن ص.22

( )22مةمةنةممف يملا ()2990تيمصلل ةال تالملةمةال(تس مال متيمنلا)ن لا تثقتصلاة تين لة ()5نة2نةتل تين لل
ييمامعاتنمصلنص09نص.98
( )26لةاثنةم للث ثاب للت()5886نتيبن للما تالم للةمةال-تين للأة متيتةمل:تيةاي للال تيةمنة للال ينمم ماًنممي للال يية للال تيتم للالة

متثقتصاةن مامعال صنعاءنتيعةة ()56نمبتمبل5886نص.22

( )27تيميام ن ملم مب

يل ن ص.226

( )20تيملم تيماب نفمانص.90
( )29بنا تيتضامث تالمةمي تيةميينتيت لةلتيمنم 5882ي.
( )58بنا مبأنتيتةملتت ي تيمة تنةال تيعمممةال ييبنا يألممتي 5882-2990نص.27
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المراجع:

 المكاوين مةمة مةممة()5889ن تيبنما تالمةمةال(تين أة-تيتممة -تيتةمةل)ن تيميتبال تيعصلةالن ة2ن ممبملةال مصل تيعلبةال. لمضاثن ةاة( )2990ن مباةئ تثمتثمال تية ة ي متيمايين ة2نةتل متئ يين ل نمماثنتسلةث. تيةلتةن إممامة ()5880ن تيت لةعات تيمايةال متيمصل ةال ي تسلةثن ة2ن ةتل متئ يين ل متيتم ة ن مماثن تسلةث. تس نة نمةمة يةمة( ) 5886نتين مة متيبنما متثقتصاة تين ة ن ميتبال ت مةثن صنعاء. تيل ةةتتن ممةمح() 5880ن تيت لةعات تيمايةال متيمصل ةال ي تسلةثن ة تيثانةالن ةتل متئ يين ل متيتم ة ن مماثن تسلةث. مبة تيةمةةن مبة تيمةي ()5828ن مباةئ ممةامةات تثمتثمالن تيةتل تيمامعةالن تيةبعال تسميىن تالمينةلةال. مةلن مةمة()2999ن إةتلة تثمتثمالتت تالةال تينظل متيتةبة ات تيعميةالن ة5ن مؤممال تيم تل يين ل متيتم ة ن مماثن تسلةث. ةلةتثن ةاشل()2997نمباةئ تثمتثمالنتيممت ب يين ل متيتم ة نمماث نتسلةث. مةمةنةممف يما ()2990تيمصل ةال تالمةمةال(تس مال متيمنلا)ن ا تثقتصاة تين ة ()5نة2نةتل تين ل ييمامعاتنمصل.ثانةاً :تيلمائ متيممةت تيعيمةال:

 -لةاثنةمث ثابت()5886نتيبنما تالمةمةال-تين لأة متيتةمل:تيةايلال تيةمنةلال ينمم ماًنمميلال ييةلال تيتملالة متثقتصلاةن مامعلال صلنعاءنتيعةة

()56نمبتمبل.5886

 لللحن مبللة تيفتللاح()5888نلؤةللال إمللتلتتةمةال يعم ل تيبنللما تالمللةمةال للي ظ ل تيعميمالنمميللال ي للا تقتصللاةةالنتيعةة تتةللاة غلللف تيتمللالةمتيصنامال نتالمالتت تيعلبةال تيمتةةة.
 ةماةن ةم ة()5889ن مناةل تثمتثمال ي تيمصالف تالمةمةال:مفبممانةبةعتان مصاةل نميثالن مميال تيبةاثن تيعةة529ن تيلةاض. بمقل ن ماة مبة تيلةمث()5882ن مناةل صةي تيتممة تيتمالةال تالمةمةال ي تيبنما تيمعمةةالن لمايال ةيتلم تل من لمل ن ييةلال تي للةعالمتيةلتمات تالمةمةالن مامعال يي تي ل ن تيممييال تيعلبةال تيمعمةةال.
ثايثاً:تيمؤتملتت متينةمتت تيعيمةال:

 -تيمللاةين مصللاي()5880ن ت ةللةي مميةللات تيمصللالف تالمللةمةال للي يم لمت تسم تل تيمايةللال تيمةيةللال متسمنبةللال م يم لمت تيمعللاةث تيثمةنللالن

تيميت لي تيملنم تالملةمي تيملاب ن إةتلة تيمنلاةل لي تيمصلالف تالملةمةال تيل

تيعلبةال ييعيمي تيمايةال متيمصل ةالن مماثن تسلةث.

ةنظملا معبلة تيتلةلة تيملايي متيمصلل ي تيتلاب يألياةةمةللال

لتبعاً:تيت الةل تيمنمةال:

تيت الةل تيمنمةال يبنا تيتضامث تالمةمي تيةميي نة تيفتلة.5822-5882تيت لةل تيمنم يبنا تيتضامث تالمةمي تيةميي.5882-تيت الةل تيمنمةال يبنا مبأ تالمةمي ت نة تيفتلة.5822-5882

-تيت الةل تيمنمةال ييبنا تالمةمي ييتممة متثمتثمال نة تيفتلة.5822-5882

 -تيت الةل تيمنمةال يبنا تيةمث متيبةلةث تي ام نة تيفتلة.5822-5882
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جدول ( )0تمويل عمليات المرابحة واألهمية النسبية في البنوك اإلسالمية اليمنية
لألعوام .9100-9112

القيمة بالمليون لاير
بيان

األعوام

بنك التضامن اإلسالمي الدولي

إجمااااااااااااااااالي

المرابحة

بنك سبأ اإلسالمي

%

التمويل

إجماااااااااااااااالي

البنك اإلسالمي للتمويل والتنمية

المرابحة

التمويل

واالستصناع*

إجماااااااالي

%

المرابحة

بنك اليمن والبحرين الشامل

إجماااااااااااااااالي

%

التمويل

%

المرابحة

التمويل

9112

66066

18188

62

98299

90919

66

9626

6686

62

6996

2998

96

9116

61968

60169

66

91901

06980

21

6619

6109

20

99619

1922

90

9119

006819

99289

69

91626

99921

21

6616

6822

29

9961

6211

62

9116

001681

90619

62

92296

9280

66

9121

9129

22

2621

2121

29

9112

011126

62809

66

89666

96989

96

9962

9962

011

01616

01696

26

9101

000101

92216

66

11912

89668

66

9866

9992

26

08260

00699

61

9100

62119

82266

12

89222

90299

60

6212

6212

011

2991

9199

99

المتوسط

-

-

61

66

-

-

99

-

-

-

-

26

المصدر:من إعداد الباحث استناداً إلى التقارير السنوية .9100-9112

* حسبت المرابحة واالستصناع والمقاوالت في بند واحد في ميزانية البنك.

جدول ( )9استثمارات عمليات المشاركة واألهمية النسبية في البنوك اإلسالمية اليمنية
لألعوام .9100-9112

القيمة بالمليون لاير.
بيان

بنك سبأ اإلسالمي

بنك التضامن اإلسالمي الدولي

األعوام

إجمااااااااااااااااااااااااالي

المشاركة

%

االستثمار

بنك اليمن والبحرين الشامل

البنك اإلسالمي للتمويل والتنمية

إجمااااااااااااااااااااااااالي

المشاركة

%

إجمااااااااااااااااااااالي

المشاركة

%

إجمااااااااااااااااااااالي

االستثمار

االستثمار

االستثمار

المشاركة

%

9112

66066

0886

9

98299

622

9،2

9626

816

1،2

6996

0889

91

9116

61968

0216

9،6

91901

96

.،1

6619

011

0،6

99619

0192

6،8

9119

006819

2616

1،2

91626

06

،.6

6616

012

0،9

9961

629

00

9116

001681

9026

6،2

92296

026

.،6

9121

826

2،8

2621

921

9،9

9112

011126

2619

2

89666

992

.،6

9962

-

-

01616

661

6

9101

000101

01622

2،6

11912

908

.،2

9866

008

0،2

08260

228

6،6

9100

62119

08666

02

89222

911

.،9

6212

-

-

2991

661

9

المتوسط

-

-

9

-

-

.،6

-

-

9.1

-

-

2،8

المصدر:من إعداد الباحث استناداً إلى التقارير السنوية .9100-9112
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د.عبد الحكيم محمد غالب

صيغ االستثمار في البنوك اإلسالمية في اليمنبين النظرية والتطبيق

جدول ()8استثمارات عمليات المضاربة واألهمية النسبية في البنوك اإلسالمية اليمنية
لألعوام 9100-9112م.
بيان
األعوام

بنك التضامن اإلسالمي الدولي

بنك سبأ اإلسالمي

%

المضاربة

إجمااااااااااااالي

المضاربة

االستثمار

إجمااااااااااااااااااااااالي

القيمة مليون لاير

البنك اإلسالمي للتمويل والتنمية
%

االستثمار

إجمااااااااااااالي

المضاربة

%

االستثمار

بنك اليمن والبحرين الشامل
إجمااااااااااااالي

المضاربة

%

االستثمار

9112

66066

09828

96

98299

0692

6،6

9626

202

6،9

6996

18

6

9116

61968

98026

86

91901

286

9،9

6619

120

9،1

01616

2،2

9

9119

006819

91060

91

91626

0919

2

6616

012

0،9

08260

2،2

9،1

9116

001681

98109

90

92296

8916

00

9121

6،2

،.6

2991

9112

011126

06121

09

89666

1886

00،2

9962

-

-

9101

000101

06996

02

11912

9129

2،6

9866

-

-

9100

62119

91066

99

89222

9289

2

6212

-

-

98

-

المتوسط

-

-

9،1

-

-

9،9

المصدر:من إعداد الباحث استناد إلى التقارير السنوية .9100-9112
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-

-

0

-

2
9
1،6

