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 أثر المعايير والضوابط الشرعية واالقتصادية على التمويل
 في الصيرفة اإلسالمية

 أ. علـي خليفـة العـالقـي 
 

 ملخص البحث:
  ثر ال مرال يف الصةةةةلفأالق صةةةةو ا  هدفت هذه الدراسةةةة  لت ال على أثر املل اريعوال والطةةةةراية ال ةةةةلأ   وا

ن ال مرال هر تسةةل ل ةفوهلدى  ،ةن خيل ةعلف  وظ ف  ال مرال اإلسةةيةيف يف الا ةةوق االق صةةو   ،اإلسةةية  
 مور او االس ليك.اريبو الت واألن ط  احلق ق  ؛ فولا وق احلق قيف هر أمث   اريبو الت يغلض االس ث

ى الث ب   اللئ سةةةةةةة   صةةةةةةةت ف  اسةةةةةةة ب و  وتر اعلو أثر فلو  اريصةةةةةةةور  ولكيف حتقق الدراسةةةةةةة  اهدافلو   تصةةةةةةةم  
 ال جور (. –الصتور   –جلملررا  ا -)الرحدة 

ام الل ة  ولقد   اسةةةةةةةةةةةةةة  د ،( ةفل ة310( ةفل ة خطةةةةةةةةةةةةةةعت لثدراسةةةةةةةةةةةةةةة  )400يوخ  ور أ ا  ةكرنه ةن )
   وحتث ل االحندار اأ مو اً أثر اري رسةةةةةةطوت احلسةةةةةةوي ،ل تث ل ي ونوت صةةةةةةت ف  االسةةةةةة ب و  SPSS اإلحصةةةةةةوئ  

 :ةن اه  الا وئج ،ولقد ترصثت الدراس  لت جممرأ  ةن الا وئج وال رص وت ،اري عد 

وت اإلسةةية  ، ويف  او ة االرتقوب يومدة  ا  يف رفع قدرة الصةةلفواالق صةةو  تسةةوه  اريعوال والطةةراية ال ةةلأ   -
 اريصلف  .

 دةوت اريصلف  .ضراية شلأ   واق صو ا  تزاد ةن ملق  العميب يوموجر  ةعوال و  -

 

 

 

 

 
                                                           

  اإلسية   اجلوةع  األمسلا  ،أطر ه ئ  ال دراس، كث   االق صو  وال جورة ة  ل نت  . 
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 مقدمة:
ل  ةن ايل  اريرضةةةةرأوت االق صةةةةو ا  يف هذا العصةةةةل هر ةرضةةةةر  ال مرال اإلسةةةةيةيف لثم ةةةةوراع االسةةةة ثمورا  

واع رب أاصةةةةةةةةةةل ال مرال ةن اه  أاوصةةةةةةةةةةل ال فلق  يمل األنةم  االق صةةةةةةةةةةو ا  اري  ثف ؛ أل  ال مرال  ثل  ،اري  ثف 
األةرال اليت ترجه السةةة  داةلو يف االسةةة ثمورات اري  ثف ، اليت حتقق لن وع السةةةثع، وتقدا امدةوت اليت سةةةرى 

 ل  اخلى.حتقق اإلشبو  واللفوه   لثمج مع ةن جل ، وة طثبوت اريس ثملان ةن ج

ولذلك وضعت هذه اريعوال اليت حتك  الطلاق  اليت ترجه ال مرال حنر اري وراع اري  ثف  هر ةن األمه   مبكو  
ح ث تع رب األمه   اكرب لذا تعثق األةل يولاةوم االق صةةةةةةةةةةو   اإلسةةةةةةةةةةيةيف ا كرم مبعوال  ،لكل نةوم اق صةةةةةةةةةةو  

 اف .شلأ   ةصدرهو القلآ  الكلا والسا  الابرا  ال ل 

 مشكلة البحث:
ت مثل ة ةةةةةةكث  الدراسةةةةةة  يف وضةةةةةةع جممرأ  ةن اريعوال والطةةةةةةراية  كن االأ مو  أث لو أاد ترج ه ال مرال  

حب ث ال ااتلى ال مرال أن األهداى والغواوت اليت وضةةةةةةةةةع ةن اجثلو؛  ،لثم ةةةةةةةةةلوأوت االسةةةةةةةةة ثمورا  اري  ثف 
 ج الق م  اريطةةةةوف  لثا ةةةةوق االق صةةةةو  ، وانطيقو ةن ا  ة مثث  يف تسةةةةل ل اريبو الت واألن ةةةةط  احلق ق   اليت تا

فإنه  كن  ،اري ةةةةةةكث  البتث   هيف أبورة أن سةةةةةةاال او اسةةةةةة فسةةةةةةور ادور يف ذهن البوحث واسةةةةةةعر ل جوي  أث  
 -ال ويل: ص وغ  ة كث  الدراس  يف الساال 

اإلسةةةية      رال يف الصةةةلفةو هيف اريعوال والطةةةراية ال ةةةلأ   واالق صةةةو ا  اليت  ع ا  حتك  أمث وت ال م
 .اريعوال وةو األملل الذ  اا ج أن أدم االل زام هبذه 

 أهداف البحث:
الق صةةو ا  أثر الدى هذا البتث لت تقدا جونع نةل  ةاوسةةع ارضةةر املل اريعوال والطةةراية ال ةةلأ   وا

 اإلسية   ةن خيل:  ال مرال يف الصلف

ترضةةةةةة ر اه  اريعوال ال ةةةةةةلأ   واالق صةةةةةةو ا  اليت حتك  ترج ه ال مرال لثم ةةةةةةلوأوت االسةةةةةة ثمورا  اري  ثف ،  -1
 مبو اطمن حتق ق اهداى اريمرل واريس ثمل. وحتدادهو

الاةوم االق صو   اإلسيةيف سبق كوف  األنةم  يف العاوا  يفكلة ال مرال القوئ  أثر اسس وةعوال شلأ    -2
 واق صو ا .
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ترضةةةةةةةةةةةةة ر املل تطب ق هذه اريعوال، ولتبوألو يف أمث وت ال مرال مبو اكفل ت ةةةةةةةةةةةةةج علو وترج للو حنر حتق ق  -3
 افطل الا وئج.

احللا  االق صةةةةةةةةو ا  وال ةةةةةةةةلأ   لث مرال، ولمو جممرأ  ضةةةةةةةةراية وةعوال  ق  دل  االل زام هبذه اريعوال ال اعين ت -4
 لطمو  حتسمل األ اب.

 لسموت اليت مت ز ال مرال اإلسيةيف أن ال مرال اللير  يف الاة  االق صو ا  األخلى.ترض ر امصوئص وا -5

 أهمية الدراسة:
واسول به،  تكمن امه   الدراس  يف كرهنو تثفت الاةل لت امه   االأ مو  أثر األخذ يص غ ال مرال اإلسيةيف

اليت حتكملو جممرأ  ةن اريعوال والطةةةةةراية مبو اكفل حتق ق فثسةةةةةف  ال مرال اإلسةةةةةيةيف، الذ  تقدة  اريصةةةةةورى 
 اإلسية   كامرذع يدال لث مرال اللير ، الذ  تقدة  اريصورى ال جورا  ال قث دا . 

 فرضيات البحث 
 ا  اليت ل والطةةراية ال ةةلأ   واالق صةةو  تطرال فلضةة وت الدراسةة  ياوًب أثر اإلاور الاةل  اري رفل أثر اريعوا

 اإلسية   يف اآليت:  حتك  ال مرال يف الصلف

اريصةةةةةةةورى اإلسةةةةةةةية   تسةةةةةةة ط ع الق وم يعمث وت متراث   لثم ةةةةةةةلوأوت مبعوال اسةةةةةةة ثمورا  وفقوً  الفرضـــــية األولى:
 لثطراية ال لأ  .

متراث   لثم ةةةةةلوأوت مبعوال اسةةةةة ثمورا  وفقوً اريصةةةةةورى اإلسةةةةةية   ال تسةةةةة ط ع الق وم يعمث وت  الفرضــــية الةا ية:
 لثطراية ال لأ  .

اريصةةورى اإلسةةية   تسةة ط ع الق وم يعمث وت متراث   لثم ةةلوأوت ةن خيل ان ةةط لو اري  ثف   الفرضـية الةالةة:
 يول كل الذ  ا يبم ةع اهدافلو يف حتق ق ال ام   االق صو ا .

تسةةةةةة ط ع الق وم يعمث وت متراث   لثم ةةةةةةلوأوت ةن خيل ان ةةةةةةط لو اريصةةةةةةورى اإلسةةةةةةية   ال  الفرضـــــية الرابعة:
 اري  ثف  يول كل الذ  ا يبم ةع اهدافلو يف حتق ق ال ام   االق صو ا .

 منهجية البحث:
اأ مدت هذه الدراسةةةة  أثر اريالج االسةةةة قلائيف يف ألض يعا الدراسةةةةوت السةةةةويق  وترضةةةة تلو اليت تاوولت 

كمو اأ مدت أثر اريالج الرصةةةةةةةةةفيف ال تث ثيف يف وصةةةةةةةةةع الب ونوت اري تصةةةةةةةةةل أث لو   ،اجزاب ةن هذا اريرضةةةةةةةةةر 
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ل تق ق اهداى الدراسةةة  والرصةةةرل لت الا وئج وحتث ثلو وتفسةةةلهو يوسةةة  دام ا اة الدراسةةة  راسةةة مورة االسةةة ب و ر 
 وال رص وت.

 اإلطار النظري:
 : أواًل: الصالحية الشرعية

اري ةةةةةةلو  ةقبراًل ةن الاوح   ال ةةةةةةلأ  ، غل لولع ألحكوم ال ةةةةةةلاع  اقصةةةةةةد يولصةةةةةةيح   ال ةةةةةةلأ   ا  اكر  
، ر 227اآلا   ،{ سةةةةةةةةةةةةةررة البقلةد و   الّثِه َفيَ تَةْعَ د وَهوتِْثَك ح  } تعوت: يقرله ، ة عد حلدو  اهللاإلسةةةةةةةةةةةةةية  ، وال

لام، واال حيرم حّرل وا  اب عد أن  ائلة احل ،ح ث ارضةةةةةر هذا اريع ور ا  اري ةةةةةلو   ع ا  اقع يف  ائلة احليل
 (. 2010)سوةيف أبد اللمحن،   ائلة ال بلوت.

ال اعثملو كثل ةن   لقرل اللسةةةةةةةةرل أث ه الصةةةةةةةةية والسةةةةةةةةيم ر احليل يمّل واحللام يمّل، وي المو اةرر ة  ةةةةةةةةوهب
 ،بلوت وقع يف احللام ر )ة فق أث هوةن وقع يف ال ةةةةةةةة ،تقر ال ةةةةةةةةبلوت فقد اسةةةةةةةة ربا لدااه وألضةةةةةةةةهافمن  ،الاوس

 (.723ص  ،2ع ،صت ر الب ور 

ةن امهلو ا  اكر  لن وع اري لو  االس ثمور  اريلا  متراثه ةن  ،وت مل الصيح   ال لأ   أدة ةعوال فلأ  
 الط بوت.

ا  السةةثع اليت  ،وأث ه فإ  امطرة األوت يف أمث   اخ  ور اري ةةلو  االسةة ثمور  اريلا  متراثه هيف حتداد ا بوته
(. و ع ا  تكر  امدةوت وأاوصةةةةةةةةةةةةةةل 2005 ،31العد   ،حممد الزرقوب) ت اليت اقدةلو.اا جلو او امدةو

وةن   فإ  السةةةةةةةةةةةثع وامدةوت اليت اا جلو او ا عوةل ف لو اري ةةةةةةةةةةةلو   ،اإلن وع الداخث  يف اري ةةةةةةةةةةةلو  اريلا  متراثه
يل ل  العمث وت ال  ةةةةةةةةةةةةغ ث   وال صةةةةةةةةةةةةا ع   واريعوجل   اليت ت رسةةةةةةةةةةةةة  ،االسةةةةةةةةةةةة ثمور   ع ا  تقع يف  ائلة احليل

 .وت  ع ا  تكر  هيف األخلى حيالً اريدخيت واري لج

ولذا فإنه حيلم ا  ة لو  اس ثمور  اا ج او ا عوةل ةع السثع ا لة  كوممل وحل  امازال، او اقدم خدةوت 
دةوت ا لة  كمدخيت لعمث   لن وج  ، أل  هذه حملة  كثعع القمور ةثًي، او اسةةةةةةةةةةةةةة  دم هذه السةةةةةةةةةةةةةةثع وام

َلوه ْ  َأِن اْلم اَكِل  السةةةةةثع وامدةوت حملة  يف ال ةةةةةلاع  اإلسةةةةةية   يقرل اهلل أز وجل : } اَْمة ل ه   يِوْلَمْعل وِى َواَةاةْ
لُّ هَل    الطَّ َِّبوِت َوحي َلِّم  َأَثْ ِل   اْمََبآِئَث َوَاَطع  َأاةْل ْ  ِلْصلَ  ه ْ  َواأَلْغَيَل الَّيِت َكوَنْت َأَثْ ِلْ  فَولَِّذاَن آَةا راْ يِِه َوَأزَّر وه  َوحيِ 

 ( سررة األألاى.157َوَنَصل وه  َواتةَّبَةع راْ الاُّرَر الَِّذَ  ا نزَِل َةَعه  ا ْولَِئَك ه    اْلم ْفِثت رَ { )
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   مل أثر أدة ةعوال امهلو:ويذلك  كن القرل ا  ةعوال السية  او الصيح   ال لأ   ت

 عوال شلأ   ةدخيت وللجوت لثم لو  االس ثمور .ة -1

 ةعوال شلأ   اريعوةيت اريول   وال جورا  لثم لو  االس ثمور . -2

 ةع ور تلمج  وحتق ق اهداى الاةوم االق صو   اإلسيةيف. -3

 .  وت والسثرك اإلسيةيف يصف  أوة ةع ور االل زام يولسم -4

 المعايير والضوابط االقتصادية:  –ثا ياً 
 ،ل  أدم الرقر  يف خسةةةةوئل، وحتق ق اللحب   اع رب هدفوً وةع وراً لسةةةةية وً أاد اخ  ور اري ةةةةلوأوت اريلا  متراثلو

يل اع رب حوفزاً ا بوً السةةةةةةةةةةة غيل اريرار  اري وح  يكفوبة  ،هذا اريع ور ال ا عورض ةع قراأد ال ةةةةةةةةةةةلاع  اإلسةةةةةةةةةةةية  
 ح ث ت مل اريعوال والطراية االق صو ا  لث مرال مبجمرأ  ةن اريعوال الفلأ   ةن امهلو:  ،وفوأث  

 :معيار تحقيق الربحية التجارية -1
ةن  نرًأو ممو حيقق ،فع  نسةةةةةب وً الغع األفلا  اريسةةةةة ثملان يف مترال األن ةةةةةط  االسةةةةة ثمورا  اليت حتقق اريوحوً ةلت

وةن نوح   اخلى فإ  تر اعوت األريوح تثل اللغب  يف االسةةةةةةةةةةة ثمور، فوريمرل واريسةةةةةةةةةةة ثمل ا  ذو  قلارات  ،األةو 
 ترقعوً لزاو ة األريوح.  ،ال مرال واالس ثمور هبدى  او ة اإلن وع

 معيار التشغيل الكامل لرأس المال: -2
اع رب  ف  ةةغ ل راس اريول كوةيً  ،للامسول   اليت تدخل ضةةمن العمث   االسةة ثمورا اقصةةد يلاس اريول كل السةةثع ا

وهلذا اقرل اهلل أز  ،مبعىن  ع ا  تدخل مج ع وحدات راس اريول يف أمث   اإلن وع ،ةع وراً شةةةةةةةةةلأ وً واق صةةةةةةةةةو او
ِب ِل الّثِه وجل:}اَو اَاةَُّلو الَِّذاَن آَةا راْ ِل َّ َكِثلًا ةَِّن اأَلْحَبوِر َواللُّْهَبوِ  لََ ْمك ث رَ  اَْةَراَل الاَّوِس يِوْلبَ  دُّوَ  َأن سةةةةةَ وِاِل َوَاصةةةةة 

 ( سررة ال ري   34ِب ِل الّثِه فَةَب ِّْله   يَِعَذاٍب اَلِ ٍ { )َوالَِّذاَن َاْكِاز وَ  الذََّهَع َواْلِفطََّ  َواَل ا اِفق رنَةَلو يف سَ 

فوالك او  هر جزب ةن اال خور الذ  مل ارجه ليسةةةةة ثمور ر  ،ر فوالك او  له أيق  يول  ةةةةةغ ل الكوةل للاس اريول
 م(2006)العرضيف 

اإلسةةةةةةيم هبذا  اك عِ  ولذا مل ،ففيف حول  كاز العقر  وتعط ثلو اا   ذلك لت نقص وسةةةةةةوئل الدفع وال مرال
 يف لخطو  األةرال لفلاط  الزكوة.ت مثل يل وضع خط  حمكم   وري  االك او   ،الرأ د لثمك ازان

  



  
 

 

 أ. علـي خليفـة العـالقـي                    في الصيرفة اإلسالمية أثر المعايير والضوابط الشرعية واالقتصادية على التمويل
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 معيار التوازن في تمويل المشروعات االستةمارية: -3
 امصاوأ    ام  راأ  اكونت شلأوً، سراب  جلوئزةاابغيف االس ثمور يف مج ع األن ط  االق صو ا  اانه  ا  مبعىن

ةن  ،جتورا ، فول را   ةطثرب يف مترال اري ةةلوأوت االسةة ثمورا  ممو اا   لت لشةةبو  حوجوت اص مع يصةةف  أوة 
 .اجل حتق ق ال ام   ال وةث 

 معيار مشاركة رأس المال:  -4
ال انه  وةعىن ذلك ،ةن اه  اريعوال اليت حتك  ال مرال واالسةةةة ثمور يف اإلسةةةةيم ةع ور او ضةةةةوية الغا  يولغلم

اطةةةةةةةةةمن لافسةةةةةةةةةه ةغاموً، واثقيف الغلم أثر أوتق غله، ف جع ا  ا تمل راس اريول اللير ا  اصةةةةةةةةةثر إلنسةةةةةةةةةو  
وامسوئل ا تمثلو كوةث  لال يف حول  تقصل اريطورب او اري ورك، يف هذه  ،وامسوئل، فوللير كسا  ة فق أث لو

 احلول  ا تمل اري ورك جبلده امسورة اريول  . 

 معيار اإل تاج ليس مجرد الحصول على الدخل: -5
فم  جلد ي ةةةةةةةةةل  اجتع أث ه جعل اريرر  صةةةةةةةةةوحلوً او اكثل  ،فوريقصةةةةةةةةةر  يوإلن وع هاو ل و  اريافع  او  او  و

او يف ختزان ال ةةةيفب  ،وتغ لهو او ا مثل هذا اجللد يف حترال شةةةكل اريرار  ،صةةةيح   إلشةةةبو  حوجوت اإلنسةةةو 
ةع اسةةة فو ة اريمرل او  ،اسةةة ثمورًا كل ذلك اعد  ،دة  ل ةةة ص اخل كول عث   والاقل والصةةةت ونقثه، او تقدا خ

كذلك الغش واللشةةةةةةرة، ولذلك ال   ،صةةةةةةوحع اري ةةةةةةلو . فوالح كور ةثيً ال اا   لثمج مع ا  ن ةةةةةةوق لن وجيف
 .او وهيف ممارأ  وحملة  يف اإلسيمتع رب هذه األأمول ةا جه اق صو 

 لويات:معيار االلتزام باألو  -6
يل  ع ا   ،وللجوته حيالً  ةدخيته ال اكفيف يم  اكر  اري ةةةةةةةةةةةةةةلو  اريمرل ةقبراًل لسةةةةةةةةةةةةةةية وً، وا  تكر 

 .راوت السثع   وامدة   اإلسية  اكر  هذا اري لو  ةث زةوً يسث  األول

 بلو ولذا ف جع أثر اريمرل اريسةةةةث  ا  اسةةةة ل اةراله حنر اري ةةةةلوأوت اليت تثب احلوج وت حسةةةةع سةةةةث  تلت
 . الطلوراوت مث الكمول وت ...اخلةثيً 

 :ق الكفاءة اإل تاجية واالقتصاديةمعيار تحقي -7
فولكفوبة اإلن وج    ،يصررة غل ةبوشلة مبصثت  اص معالتبة هذا اريع ور ةبوشلة مبصثت  اريمرل لثم لو ، و 

 لصوحل ةيكه.  وتام  هتعين يف اريفلرم اإلسيةيف ا وفة  أثر اريول 
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 الخالصة: 
ةعوال وضراية ال مرال اإلسيةيف هيف ضراية وةعوال ة عد ة،  معلو ضوية او ةع ور أوم   كن القرل ا 

هر حتق ق ال ام   ال ةةةةةةوةث  اليت ال تعين جمل   او ة  خل الفل  يف اري رسةةةةةةة، يقدر ةو تعين ال غلات ال ةةةةةةوةث  اليت 
ن اجل ترفل احل وة الكل   جلم ع افلا  حتدث يف اص مع يميعو ه اري  ثف  االق صةةةو ا  واالج موأ   والسةةة وسةةة  ، ة

 اص مع.

 الدراسات السابقة.

(، قرانمل البارك اإلسية  ، األسس ال لأ   واريعوال 2010 راس  راوض ةاصرر حممد نرر أثيف، األر   ) -1
 االق صو ا :

اةم  ألأمول البارك تث صت ة كث  الدراس  يف أدم وضرح اريالج   العثم   اري كوةث  يف لأدا  القرانمل اري
اإلسية  ، وص وغ لو يف جونبلو ال لأيف واالق صو  اإلسيةيف، ح ث هدفت هذه الدراس : لت ال رصل لرضع 
األسةةةةةةس ال ةةةةةةلأ   ال اة م  ، واريعوال االق صةةةةةةو ا  الي ة  إلأدا  قرانمل البارك اإلسةةةةةةية   وفق ارياةرر اريصةةةةةةليف 

 ةةةةلاعيف لعراةل الكفوبة الفا   يف اللقوي  أثر ا اب البارك اإلسةةةةية   ةن اإلسةةةةيةيف، وذلك وصةةةةرالً لت ال مةمل ال 
 خيل ص وغ  قونر  لثبارك اإلسية  .

ول تق ق ةو سةةةةةةةةةبق فثقد تاوولت الدراسةةةةةةةةة  ةقورن  يمل مرذجمل ةن قرانمل اريصةةةةةةةةةورى اإلسةةةةةةةةةية  ،   لقلارهو 
 ج هذه الدراس :والعمل هبو يف الصلف  اإلسية   يف الكرات واألر  ، وةن ن وئ

 الاص أثر تعلاع الباك اإلسيةيف واب ع  أمثه واهدافه اري م زة. -ا

 ل راك خصرص   الباك اإلسيةيف ومت زه أثر األنةم  األخلى. -ب

 الاص أثر وجر  ه ئ  رقوي   شلأ   اخ صوصو و اإلف وب ورقوي  الاةوم األسوسيف لثباك. -ع

 ف مو مل ال  ي منه نص يف القونر .الاص أثر ةلجع   ال لأ   اإلسية    - 

(، كفوبة تاة   ضراية وةعوال قلارات ال مرال اريصليف 2012 راس  قوم هبو حممد فر  ، أمو  األر  ، ) -2
 اإلسيةيف:

ح ث تاوولت هذه الدراسةة  ةدى امه   ال مرال واالسةة ثمور يف االق صةةو  اإلسةةيةيف وا جثر ذلك ةن خيل 
 نقدا  حىت اقثل ةن أمث   االك او . ام ت أ ا  اكون سرابفلض الزكوة أثر األةرال 
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ولذلك فإ  لثقلار ال مراثيف اإلسيةيف يف الصلف  اإلسية   وارياسسوت اإلسية   ايعو  اخلى خت ثع أالو 
 يف الصلف  ال قث دا .

ولقد اش مثت هذه الدراس  أثر ةفلرم ال مرال يف االق صو  اإلسيةيف والص غ ال مراث   اري  ثف ، وال لوق 
 والطراية اليت حتك  العمث   ال مراث  . 

 ح ث ركزت هذه الدراس  أثر: 

 * ةفلرم ال مرال اإلسيةيف.

 * اهداى و وافع اثع ال مرال.

 * قراأد ال مرال اإلسيةيف.

 االق صو ا (. –ار ال مراثيف اإلسيةيف )ال لأ   * ضراية القل 

 * األسس اليت حتك  القلار ال مراثيف.

 ح ث ترصثت هذه الدراس  لت جممرأ  ةن الا وئج امهلو:

 * ترجةد ضراية وةعوال ةةن نص ال لاع  اإلسية ة  تاة  ال مرال واالس ثمور يف الصلف  اإلسية  . 

  مرال يف اريصورى وارياسسوت ال قث دا .* خي ثع ال مرال اإلسيةيف أن ال

 * األسس اليت حتك  القلار ال مراثيف اإلسيةيف خت ثع أن األسس اليت حتك  ال مرال ال قث د .

م يعارا :  راس  البارك 2011 –القوهلة  –كث   ال  ط ة العملاين  – راس  حممد حممر  أبد اهلل ارسع  -3
 اإلسية   يولكرات.

 لدراس :ح ث تاوولت هذه ا

 * واقع البارك اإلسية   يف الكرات.

 * اريقورن  يمل البارك اإلسية   والبارك ال قث دا  يولكرات.

 * اسبوب ا  هور البارك اإلسية   الكرا   .

 * ال تداوت اةوم البارك اإلسية   يولكرات.
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 وةن ن وئج هذه الدراس :

 البارك ال قث دا .* تعوظ   ور البارك اإلسية   وتفرقلو أثر 

 * قدرة البارك اإلسية   يولكرات أثر ةراجل  األ ةوت اريول   العوري  .

 *  او ة الطثع أثر خدةوت البارك اإلسية   الكرا   .

 وةن ةقجحوت هذه الدراس :

الفقه *  ع أثر العوةثمل يولبارك اإلسية   اإلريوم يولقراأد والقرانمل والطراية ال لأ   اريس مدة ةن 
 اإلسيةيف.

 * لأدا  يلاةج تدراب   يف العقر  والطراية ال لأ   اليت حتك  اريعوةيت اريصلف   اإلسية  .

  * اعد اجلونع األخيقيف ةن اه  اريصافوت اليت حيع غلسلو يف العوةثمل يوريصورى اإلسية  .

 .الميدا ية الدراسة
ظوهلة املل اريعوال والطةةراية ال ةةلأ   واالق صةةو ا  البوحث اريالج الرصةةفيف ال تث ثيف هبدى وصةةع اسةة  دم 

اإلسةةية  ، والعاوصةةل اري عثق  هبذا اريرضةةر ، واآلراب الرار ة حرله لكيف  كن   ثر العمث وت ال مراث   يف الصةةلفأ
 تق    ال فسلات العثم   هلذا اريرضر .

 مجتمع وعينة البحث: 
( يوريصورى الث ب   اآلت   العوةثمل –رؤسوب األقسوم  –ةسوأد  اريدراب  –ا كر  جم مع الدراس  ةن )ةدراب 

ولقد اسةةةةةةةةة  دم البوحث اسةةةةةةةةةثرب الع ا   ،ال جور ( يولفلو  اللئ سةةةةةةةةة   –الصةةةةةةةةةتور   –الرحدة  –)اجلملررا  
( اسةةةةة ثمور اسةةةةة ب و  اسةةةةةججو  400( ةفل ة وقد مث تر اع )400ح ث كو  حج  الع ا  ) ،الع ةةةةةرائ   البسةةةةة ط 

سةةةةب  ، ولقد خطةةةةعت كل االسةةةة ثمورات اريسةةةةججع  لث تث ل، وكونت ن%77.5( نسةةةةب  اسةةةةججو  310ةالو )
 .نسب  ةقبرل  ألغلاض البتث العثميفوهيف  ،%22.5االس ثمورات اريفقر ة 

 أداة جمع البيا ات:
وحلص  ،لب ونوت اري عثق  مبرضةةةةةر  الدراسةةةةة االسةةةةة ب و  كم اة اسةةةةةوسةةةةة   جلمع ا ةاأ مد البوحث أثر اسةةةةة ثمور 

: تاوولت يف القسةةةةةةة  األول قسةةةةةةةمملفثقد تطةةةةةةةمات  ،تكر  االسةةةةةةة مورة اراث  وممث  لثمبترث اال البوحث أثر
العمل  –اجلاس عثرةوت ال  ص   والرظ ف   ةثل )جممرأ  ةن األسئث  ت عثق خبصوئص أ ا  الدراس  يف ضرب اري
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احلول  االج موأ  (. ويف القسةةةة  الثوين: جممرأه ةن  –اريسةةةة رى الرظ فيف  – ف   امربة الرظ –ارياهل العثميف  –
 األسئث  ت عثق مبرضر  الدراس .

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل:
 CRONBAH'S ALPHA TEST  ال رصةةةةةل لت ق م  الثبوت أن الاق ةعوةل كلونبوا الفو 

 ،لثق وس أثر ةسةةةةةةة رى األسةةةةةةةئث  ككل  INTERNAL CONSISTENCYلث اسةةةةةةة ق الداخثيف 
أثموً يم  اغثع فقلات األ اة  ،بوت اريسةةة  لج  نسةةةب وً أول ه جداً ح ث يثغت ق م  الث ،وأثر ةسةةة رى اري غلات

 اصًي ةرصرف  يولثبوت وهيف كمو اثيف:

 ( = 0.88ق م  الثبوت الكث   ل س بونه )  -

 (= 0.92واريعوال االق صو ا  ) ق م  الثبوت األيعو   -

 (= 0.87ق م  الثبوت األيعو  واريعوال ال لأ   )  -

 المعالجة اإلحصائية: 
 ل تث ل ي ونوت الدراس  ويوس  دام األسول ع اإلحصوئ   ال ول  : SPSS  اأ مو  الل ة  اإلحصوئ   

واإلجوي  أن  ،لرصع خصوئص أ ا  الدراس  أن الاق الاسع اريئرا   DSMالرصفيف ةقوا س اإلحصوب  -ا
 .األسئث  وتلت ع األيعو  تاو ل وً 

الخ  ور صةةةيح   مرذع الدراسةةة  وتمملل اري غل اريسةةة قل وايعو ه أن اري غل  MRAحتث ل االحندار اري عد   -ب
 ال ويع.

 عرض  تائج عينة البحث: 
 –رؤسةةةةةوب األقسةةةةةوم  –ةن اريسةةةةة راوت اإل ارا  اليت تطلقاو هلو يف السةةةةةويق وهيف )اريدراب ت كر  أ ا  الدراسةةةةة  

احلول   –العمل  –ومشثت الدراسةةةةةةةةة  اري غلات الد رغلاف   اآلت  : )اجلاس  ،اريرظفر ( يف قطو  اريصةةةةةةةةةورى الث ب  
 اريس رى الرظ فيف(. –ةدة امدة   –اريس رى العثميف  –االج موأ   

( تر اع افلا  أ اه الدراسةةةة  حسةةةةع اري غلات الد رغلاف   ةن ح ث تكلارهو ونسةةةةب لو 1دول رق  )ح ث ابمل اجل
 -اريئرا  كمو اثيف:
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 ( توزيع أفراد عينه الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية من حيث تكرارها و سبتها المئوية1جدول )

 النسبة المئوية التكرار البيان المتغير ر . م

 اجلاس 1
 %80.6 250 ذكل
 %19.4 60 انثر

 العمل 2

 %13.5 42 سا  فمقل 25
26-35  118 38% 
36- 45 90 29% 
46 - 55 34 11% 
 %8.4 26 سا  فمكثل 55

 احلول  االج موأ   3
 %71.6 222 ة زوع
 %28.4 88 اأزب

 اريس رى ال عث ميف 4

 %3.2 10 ملونرا  أوة  
 %27.7 86  يثرم ة رسة
 %64.3 199 يكولررارس
 %4.8 15  راسوت أث و

 ةدة امدة   5

 %13.2 41 سارات فمقل 5
 %18.4 57 سا   10 – 6
 %28.1 87 سا  15 – 11
 %19 59 سا  20 – 16
 %21.3 66 سا  فمكثل 21

 اريس رى الرظ فيف 6

 %15.2 47 ةدال
 %12.3 38 ةسوأد ةدال
 %37.7 117 رئ س قس 
 %34.8 108 ةرظع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
38 

 ( نس ا ج ةو اثيف: 1ةن خيل اجلدول )

 %.19.4% واإلنوث 80.6ل  أد  الذكرر يف أ ا  الدراس  اكثل ةن اإلنوث ح ث كونت نسب ه الذكرر -1

 %.38( سا  هيف األكثل ةو يمل افلا  الع ا  ياسب  35 – 26الاسب  العملا  ةو يمل ) ول  -2

 % ة زوجر .71.6الع ا  وياسب   كمو ابمل ال تث ل ا  افلا   -3

% ةن محث  البكولررارس اث لو محث  الديثرم اري رسةةةةةةةةةةةةةة وياسةةةةةةةةةةةةةب  64.3اغثع افلا  الع ا  وياسةةةةةةةةةةةةةب  ةئرا   -4
27.7.% 

( سةةةةا  15-11) كونت ةدة خدة ل  ةو يمل  الاسةةةةب  األكرب رينةدة امدة  ة فووت  يمل افلا  الع ا  ولكن  -5
 %.19( سا  وياسب  20-16% اث لو ةن ) (28.1وياسب  )

% اث ل  اريرظفر   37.7ةو نسب ه   ثثر  رؤسوب األقسوم ه  األكثل يف الفئ  اريس لدف  يف الدراس  ح ث -6
 %.34.8وياسب  

 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:
يوسةةةة  دام اخ بور  ،اسةةةة  دةت الب ونوت اليت   جتم علو لثرصةةةةرل لت قلار يلفا او قبرل الفلضةةةة   الصةةةةفلا 

(T-TEST:  وذلك ةن خيل امطرات ال ول ) 

3:

3:

1

0









H

H 

( اكرب ةن ةسةةةةةةةةةةةةةة رى  SIGNIFICANCE LEVELفإذا كونت ق م  ةسةةةةةةةةةةةةةة رى الدالل  ) 
 ،  OH( ف كر  القلار قبرل الفلض   الصفلا   = 0.05الدالل  اريع مد ) 

( ف كر  القلار رفا الفلض   = 0.05( اصغل ةن ةس رى الدالل  اريع مد ) SIGاةو لذا كونت ق م  ) 
 .1Hوقبرل الفلض   البداث   OHالصفلا   

وهذا اطةةةعاو يمل اةلان: لةو ا  اكر   ،قجاضةةةيف ال اسةةةوو  اري رسةةةة احلق قيفاالهذا القبرل اعين ا  اري رسةةةة 
والعكس ، ت جه حنر اريرافق الدراسةةة    ا وهذا اعين ا  لجويوت أ اري رسةةةة االفجاضةةةيفاري رسةةةة احلق قيف اكرب ةن 

 لذا كو  اري رسة احلق قيف اقل ةن اري رسة اإلقجاضيف فإ  لجويوت اريبترململ ت جه حنر أدم اريرافق . 

  



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اختبار الفرضيات:
 الفرضية األولى: -1

سةةةةية   تسةةةة ط ع ا  تقرم يعمث وت مترال اري ةةةةلوأوت تفجض اري ةةةةكث  ا  اريصةةةةورى اإل * الفرضــــية الصــــفرية:
 مبعوال اس ثمورا  وفقوً لثطراية ال لأ  .

تفجض اري ةةكث  ا  اريصةةورى اإلسةةية   ال تسةة ط ع ا  تقرم يعمث وت متراث   لثم ةةلوأوت  * الفرضــية البديلة:
 .س ثمورا  وفقوً لثطراية ال لأ  اال

 :الفرضية الةا ية -2
اريصةةةورى اإلسةةةية   تسةةة ط ع ا  تقرم يعمث وت مترال لثم ةةةلوأوت ةن خيل ان ةةةط لو  :ة* الفرضـــية الصـــفري

 .فلو يف حتق ق ال ام   االق صو ا اري  ثف  يول كل الذ  ا يبم ةع اهدا

اريصةةةةةورى اإلسةةةةةية   تسةةةةة ط ع ا  تقرم يعمث وت مترال لثم ةةةةةلوأوت ةن خيل ان ةةةةةط لو  * الفرضــــية البديلة:
 .ا اري  ثف  يول كل الذ  ا يبم ةع اهدافلو يف حتق ق ال ام   االق صو 

 (  تائج استجابة أفراد العينة على األسئلة المتعلقة بفرضيات الدراسة2جدول )

 الفقرات ر. م
المتوسط 

 الحسابي
  X 

اال حراف 
المعياري 

S 
 Tقيمة 

الداللة 
Sig 

درجة 
 الموافقة

1 
هاوك أيق  يمل ال مرال يف اريصةةةةةةةةورى 
اإلسةةةية   واريعوال والطةةةراية ال ةةةلأ   

 واالق صو ا 
 أول   0.000 4.793 0.824 3.71

2 
هاةةةةةةةوك تطب ق لثمعةةةةةةةوال والطةةةةةةةةةةةةةةراية 
ال ةةةةةلأ   لعمث وت ال مرال يف الصةةةةةلفه 

 اإلسية  
 أول   0.000 4.249 0.803 3.61

3 
اريعوال والطةةراية ال ةةلأ   واالق صةةو ا  
تاملل يف أمث وت ال مرال يف الصةةةةةةةةةةةةةلفه 

 اإلسية  
 أول   0.001 3.503 1.077 3.68



  
 

 

 أ. علـي خليفـة العـالقـي                    في الصيرفة اإلسالمية أثر المعايير والضوابط الشرعية واالقتصادية على التمويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفقرات ر. م
المتوسط 

 الحسابي
  X 

اال حراف 
المعياري 

S 
 Tقيمة 

الداللة 
Sig 

درجة 
 الموافقة

4 
تةةقةةرم هةةةةةةةذه اريةةعةةةةةةةواةةل يةة ةةقةة ةة ةة  األ اب 

ولأطوب الصةةةةةةةف  ال ةةةةةةةلأ   وتصةةةةةةةت ته 
 لثمصلى

 أول   0.000 6.158 0.875 3.97

5 
ر  اريعةةوال والطةةةةةةةةةةةةةةراية ال ةةةةةةةةةةةةةةلأ ةة  وج

واالق صةةةةةةةةةةةةةةو ا  اا   لت ارت وح مجلرر 
 اري عوةثمل ةع اريصلى

 أول   جداً  0.000 15.748 0.445 4.26

6 
والطةةةةةةةةةةةةةةةةرايةةة ال ةةةةةةةةةةةةةةةةلأةة ةةةةةةة   لةةثةةمةةعةةةةةةةواةةل

واالق صةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اةةةة   ور فعةةةةول يف ل ةةةةوح 
 امدةوت اريصلف  

 أول   جداً  0.000 12.180 0.560 4.23

7 
هاةةوك جتةةوو ات لثمعةةوال ال ةةةةةةةةةةةةةةلأ ةة  يف 
اريصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورى اإلسةةةةةةةةةةةةةةية ةةةةةةة  يف يعا 

 اإلجلابات اري ع 
 ح و  0.256 1.157 1.087 3.23

8 
ت فق اريعةةةةوال والطةةةةةةةةةةةةةةراية ال ةةةةةةةةةةةةةةلأ ةةةة  

القرانمل واإلجلابات واالق صةةةةةةةةةةةةةو ا  ةع 
 ال لأ   واالق صو ا  يف الدول 

 أول   0.035 2.208 1.057 3.42

9 
لثمصةةةةةةةةةةةورى اإلسةةةةةةةةةةةية    ور فعول يف 

 أول   0.000 7.428 0.846 4.13 ال ام   االق صو ا 

10 

ال زام الصةةةةةةةةلف  اإلسةةةةةةةةية   ااطبق هذه 
اريعةةةةةةةوال والطةةةةةةةةةةةةةةةراية يف العمث ةةةةةةةوت 

االق صةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ال مراث ةةةة  اا   لت  أ  
 الراين

 أول   0.000 7.881 0.820 4.16

 أول   0.000 11.096 0.421 3.84 اإلمجويل
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 :( يتضح ما يلي2من خالل الجدول )
هاوك أيق  يمل ال مرال يف اريصةةةةةةورى اإلسةةةةةةية  ، واريعوال والطةةةةةةراية ال ةةةةةةلأ   يولاسةةةةةةب  لثفلضةةةةةة   األوت ) -1

(، وهر اصةةةةةةةةةةغل ةن ةسةةةةةةةةةة رى اريعارا  0.000اري ةةةةةةةةةةوهد هر )  د ا  ةسةةةةةةةةةة رى اريعارا لذ واالق صةةةةةةةةةةو ا (، 
(، وهذا اعين رفا فلض العدم وقبرل الفلض البدال، ا  ا  الرسةةةةةة احلسةةةةةوا ال اسةةةةةوو  الرسةةةةةة 0.05)

( 4.2 – 3.4( فإنه اقع يف ةاطق  القبرل )3.71وح ث ا  الرسة احلسوا اسوو  ) ،(3اريفجض وهر )
 ب افلا  أ ا  البتث ف مو خيص الفلض   الفلأ   األوت ت جه حنر اريرافق .ويول ويل فإنه  كن القرل يم  ارا

ال مرال يف الصةةةةةةةلف   يولاسةةةةةةةب  لثفلضةةةةةةة   الفلأ   الثون   )هاوك تطب ق لثمعوال والطةةةةةةةراية ال ةةةةةةةلأ   لعمث وت -2
 (، وهذا اعين رفا0.05( وهر اصةةةةغل ةن )0.000 د ةسةةةة رى اريعارا  اري ةةةةوهد اسةةةةوو  ) ،اإلسةةةةية  (

وح ث ا   ،(3فلض العدم، وقبرل الفلض البدال، ا  ا  الرسةةةةةةة احلسةةةةةةوا ال اسةةةةةةوو  الرسةةةةةةة اريفجض )
( ويول ويل فإنه  كن القرل يم  4.2 – 3.4( فإنه اقع يف ةاطق  القبرل )3.61الرسةةة احلسةةوا اسةةوو  )

 .فلأ   الثون   ت جه حنر اريرافق اراب افلا  أ ا  الدراس  خبصرص الفلض   ال

اريعوال والطةةةةةةةراية ال ةةةةةةةلأ   واالق صةةةةةةةو ا  تاملل أثر أمث وت ال مرال يف ولث  )يولاسةةةةةةةب  لثفلضةةةةةةة   الفلأ   الث -3
( ممو اعين 0.05( وهر اقل ةن )0.001اإلسةةةةةية  (  د ا  ةسةةةةة رى اريعارا  اري ةةةةةوهد اسةةةةةوو  )  الصةةةةةلف

( 3سةةةة احلسةةةوا اريفجض )رفا فلض العدم، وقبرل الفلض البدال، ا  ا  الرسةةةة احلسةةةوا ال اسةةةوو  الر 
( ويول ويل فإنه  كن 4.2 – 3.4( فإنه اقع يف ةاطق  القبرل )3.68وح ث ا  الرسةةة احلسةةوا اسةةوو  )

 .فلأ   الثولث  ت جه حنر اريرافق القرل يم  اراب أ ا  البتث ف مو خيص الفلض   ال

 اخل اريصةةةةورى اإلسةةةةية   تقرم ي ق    األ اب اريعوال والطةةةةراية ال ةةةةلأ   لاسةةةةب  لثفلضةةةة   الفلأ   اللايع  )يو -4
(، وهر 0.000وتصةةةت ته ولأطوب الصةةةف  ال ةةةلأ   لثمصةةةلى(  د ا  ةسةةة رى اريعارا  اري ةةةوهد اسةةةوو  )

(، وهذا اعين رفا فلض العدم، وقبرل فلض البدال، ا  ا  الرسةةةةةةةةة 0.05اصةةةةةةةةغل ةن ةسةةةةةةةة رى اريعارا  )
( 4.2 – 3.4(، فإنه اقع يف ةاطق  القبرل )3.97)(، والرسةةةةةةة احلسةةةةةةوا اسةةةةةةوو  3احلسةةةةةةوا اريفجض )

 ويول ويل  كن القرل يم  اراب أ ا  البتث ف مو خيص الفلض   اللايع  ت جه حنر اريرافق .

 وح مجلرر اري عوةثمل ةع وجر  اريعوال والطةةةةةةةراية ال ةةةةةةةلأ   واالق صةةةةةةةو ا  اا   لت ارتالفلضةةةةةةة   اموةسةةةةةةة  ) -5
( 0.05( وهر اقل ةن ةسةةةةة رى اريعارا  )0.000را  اري ةةةةةوهد اسةةةةةوو  ).  د ا  ةسةةةةة رى اريعااريصةةةةةورى(

وهذا اعين رفا فلض العدم وقبرل الفلض البدال ا  ا  الرسةةةةةةةةة احلسةةةةةةةةوا ال اسةةةةةةةةوو  الرسةةةةةةةةة احلسةةةةةةةةوا 
( ويول ويل 5 – 4.2( فإنه اقع يف ةاطق  احل و  )4.26( وح ث ا  الرسةةةة احلسةةةوا اسةةةوو  )3اريفجض )

 .اموةس  ت جه حنر اريرافق  ي دة أ ا  البتث ف مو خيص الفلض   كن القرل ا  افلا  
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الفلضةة   السةةو سةة  )لثمعوال والطةةراية ال ةةلأ   واالق صةةو ا   ور فعول يف ل وح امدةوت اريصةةلف  (  د ا   -6
( ممو  عثاو نلفا فلض العدم 0.05( وهر اصةةةغل ةن ةسةةة رى اريعارا  )0.000ةسةةة رى ريعارا  اري ةةةوهد )

( وح ث ا  الرسةةةةة 3الفلض البدال ا  ا  الرسةةةةة احلسةةةةوا ال اسةةةةوو  الرسةةةةة احلسةةةةوا اريفجض ) وقبرل
( ويول ويل  كن القرل يم  اراب افلا  الع ا  5 – 4.2( فلر اقع يف ةاطق  احل و  )4.23احلسةةةةوا اسةةةةوو  )

 ت جه حنر اريرافق  ي دة. 

 اريصلى اإلسية   لبعا اإلجلابات اري بع (.  د ا  الفلض   السويع  )هاوك جتوو ات لثمعوال ال لأ   يف -7
( وهذا اعين قبرل فلض 0.05وهر اكرب ةن ةسةةةةة رى اريعارا  ) 0.256ةسةةةةة رى اريعارا  اري ةةةةةوهد اسةةةةةوو  

( وح ث ا  3العدم ورفا فلض البدال ا  ا  الرسةةةةة احلسةةةةوا ال خي ثع أن الرسةةةةة احلسةةةةوا اريفجض )
( ويول ويل  كن القرل يم  اراب 3.4 – 2.6نه اقع يف ةاطق  القبرل )( فإ3.23الرسةةةة احلسةةةوا اسةةةوو  )

 أ ا  البتث ت جه حنر احل و .

يولاسةةةةةةةب  لثفلضةةةةةةة   الفلأ   الثوةا  )لثمصةةةةةةةورى اإلسةةةةةةةية    ور فعول يف  او ة ال ام   االق صةةةةةةةو ا (  د ا   -8
رفا فلض العدم وقبرل  ( وهذا اعين0.05( وهر اصةةةةغل ةن )0.000ةسةةةة رى اريعارا  اري ةةةةوهد اسةةةةوو  )

( وح ث ا  الرسةةة احلسةةوا 3الفلض البدال ا  ا  الرسةةة احلسةةوا ال اسةةوو  الرسةةة احلسةةوا اريفجض )
افلا   ( ويول ويل فإنه  كن القرل يم  اراب4.20 – 3.40( فإنه اقع يف ةاطق  القبرل )4.13اسةةةةةةةةةةةةةةوو  )

 .أ ا  البتث ت جه لثمرافق 

)ت فق اريعوال والطةةةةراية ال ةةةةلأ   واالق صةةةةو ا  ةع القرانمل واإلجلابات ال ةةةةلأ   يولاسةةةةب  لثفلضةةةة   ال وسةةةةع   -9
( وهذا اعين 0.05( وهر اصةةةةةةغل ةن )0.035واالق صةةةةةةو ا  يف الدول (  د ا  ةسةةةةةة رى اريعارا  اري ةةةةةةوهد )

( فإنه اقع يف ةاطق  القبرل 3.42رفا فلض العدم وقبرل الفلض البدال ا  ا  الرسةةة احلسةةوا اسةةوو  )
 ( ويول ويل  كن القرل يم  اراب افلا  الع ا  ت جه حنر اريرافق . 4.2 – 3.4)

يولاسةةةةب  لثفلضةةةة   العوشةةةةلة )ال زام الصةةةةلف  اإلسةةةةية   ي طب ق هذه اريعوال والطةةةةراية يف أمث وت ال مرال  -10
غل ةن ( وهر اصةةةةةةة0.000اا   لت  أ  االق صةةةةةةةو  الراين(.  د ا  ةسةةةةةةة رى اريعارا  اري ةةةةةةةوهد اسةةةةةةةوو  )

( وهذا اعين رفا فلض العدم وقبرل الفلض البدال ا  ا  الرسةةةةةةةةة احلسةةةةةةةةوا ال اسةةةةةةةةوو  الرسةةةةةةةة 0.05)
 – 3.4( فإنه اقع يف ةاطق  القبرل )4.16( وح ث ا  الرسةةةةةة احلسةةةةةوا اسةةةةةوو  )3احلسةةةةةوا اريفجض )

 راب افلا  الع ا  ت جه حنر اريرافق .آ( ويول ويل فإنه  كن القرل يم  4.2
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ف مو خيص الفلضةةةة   اللئ سةةةة   ) اريصةةةةورى اإلسةةةةية   تسةةةة ط ع ا  تقرم يعمث وت مترال اري ةةةةلوأوت مبعوال * اةو 
( يدالل  ةعارا  حمسةري  11.096ليسة ثمور وفقوً لثطةراية ال ةلأ   ( نيحن ا  ق م  اإلحصةوبات االخ بور )

ل يولفلض البدال وح ث ( لذلك نلفا فلض العدم وتقب0.05( وهيف اصةةةةةةةغل ةن ةسةةةةةةة رى اريعارا  )0.000)
( ممو ا ةةةةةةةةةل لت ا  3( وهذا ازاد أن اري رسةةةةةةةةةة اريفجض )3.84ا  اري رسةةةةةةةةةة العوم اإلجويوت ةفل ات الع ا  )

اريصةةةةورى اإلسةةةةية   تسةةةة ط ع الق وم يعمث وت مترال لثم ةةةةلوأوت االسةةةة ثمورا  مبعوال اسةةةة ثمورا  وفقوً لثطةةةةراية 
 ال لأ   واالق صو ا  .

  النتائج والتوصيات
 -النتائج: : أوالً 

هدفت هذه الدراسةةةةةةة  لت تق    أمث وت ال مرال لثم ةةةةةةةلوأوت مبعوال ليسةةةةةةة ثمور وفقوً لثطةةةةةةةراية ال ةةةةةةةلأ   
واالق صةةةو ا ، او ةن خيل األن ةةةط  اري  ثف  لثمصةةةورى العوةث  يث ب و ةن خيل الب ونوت واريعثرةوت اري تصةةةل 

 -: ال ول  و  ال رصل لت الا وئج  وئيف، واخ بورات الفلوضاس  دام اسول ع ال تث ل اإلحص ذا  وهل ،أث لو

 وجر  اريعوال والطراية ال لأ   واالق صو ا  اا   لت ارت وح ورفع ملق  العميب يوريصلى. -1

 .صورى يف ل وح امدةوت اريصلف  اريعوال والطراية ال لأ   واالق صو ا  يف رفع قدرة اري تسل  -2

يولفوئدة؛ ح ث تع مد اريصورى اإلسية   يف أمثلو أثر احكوم ال لاع  اإلسية  ، واسس أدم ال عوةل  -3
 االق صو  اإلسيةيف الذ  حيلم ال عوةل يولفوئدة.

 اريصورى اإلسية   متثل لضوف  لثقطو  اريصليف، وتزاد ةن قرته االق صو ا  واريول  . -4

 ةع ور أوم هر ةع ور حتق ق ال ام   ال وةث . ضراية ال مرال اإلسيةيف أدادة وة عد ة  معلو -5

اريرار  الاقدا  ةن افلا  اص مع، وترظ فلو ال رظ ع األةثل الذ   جذب تعمل اريصةةةةةةةةةةورى اإلسةةةةةةةةةةية   أثر -6
 اكفل تعة ملو ومرهو يف لاور القراأد اريس قلة لث لاع  اإلسية  .

 -التوصيات: : ثا ياً 
 الا وئج اليت مث ال رصل لل لو فقد ترصيف الدراس : بيف ضر 

 اابغيف اللية يمل ال مرال يف اريصورى اإلسية   واريعوال والطراية ال لأ   واالق صو ا . -1

 اابغيف تطب ق اريعوال والطراية ال لأ   واالق صو ا  جلم ع العمث وت ال مراث   يف اريصورى الث ب  . -2
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    األ اب وفقوً لطراية ال لاع  اإلسية  .اابغيف العمل أثر تق  -3

 جوو ات لثمعوال ال لأ   يف اريصورى اإلسية   لبعا اإلجلابات اري بع .احلد ةن ال  -4

 ع االسةةةة او  أثر فثسةةةةف  ال اراع يف امدةوت اليت تقدةلو اريصةةةةورى اإلسةةةةية   وفقوً لثمعوال والطةةةةراية  -5
 ال لأ   واالق صو ا .

 ع ل  ور اريصورى اإلسية   لزاو ة تام   االق صو  و أ  االق صو  الراين. اابغيف تف -6

  



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
45 

 :المراجع
 الكتب  -: أوالً 
 .القلآ  الكلا -1

القوهلة  ،مليمل  رسةةةةةةةةوئل اندلسةةةةةةةة   يف آ اب احلسةةةةةةةة   وا  سةةةةةةةةع اريعلد العثميف ل ملور ال ةةةةةةةةلق   ،اين أ دو  -2
1975. 

 .2001 ،القوهلة ،ةك ب  األ ثر ،3ق ،ال مرال واريصورى ،ليلاه   اري  ور -3

 م.2000ل ب و  –ةا ررات ةك ب  الايثس العوري    ،ل ارة اريصورى وتطرالهو ،ي ل أثيف ال رالقيف -4

 .6اجلزب  –اريا قيف يف شلح ةرام اإلةوم ةولك  ،سث مو  ين خثع ين سعد البوجيف -5

  –أمو   – ار الاقوئس ، 1ق، اإلسةةةةةةةةةةةةية   وال جورا ه يف البارك ال مرال ووظوئف ،ق  ب  أبد اللمحن العوين -6
 م.2013 –األر   

 ار وائل لثا ةةةل  ،2ق ، راسةةة  حتث ث   ةع ةثتق يولف ووى ،اسةةةوسةةة وت العمل اريصةةةليف ،حممد حسةةةن صةةةرا  -7
 م.2001 –وال ر اع 

 م.2010ل ةا ررات جوةع  اك ري ،1اإلسية   واريصورى ال قث دا  قاريصورى  ،حممد الطوهل اهلومشيف -8

جوةع   –ةك ب  هنطةةةةةة  ال ةةةةةةل   ،الاةلا  وال طب ق ،اصةةةةةةرل االق صةةةةةةو  ،حممد سةةةةةةثطو  اير أثيف وهاو خل الدان
 م.1995القوهلة. 

 م.1995جدة  ، ار الب و  العلا لثطبوأ  والا ل ،3اجلزب  ،االق صو  اإلسيةيف ،حممد أبد ارياع  أفل -9

 : المجالت والدوريات:ثا ياً 
اصثد  ،170ث  االق صةةو  اإلسةةيةيف العد  جم ،ةعوال اسةة ثمور األصةةرل يف اإلسةةيم ،أف فيفامحد ةصةةطفر  -1

 م.1995 – 19

 ،جمث  االق صةةةةةو  اإلسةةةةةيةيف ،تق    اري ةةةةةلوأوت االسةةةةة ثمورا  ةن ةاةرر لسةةةةةيةيف ،سةةةةةوةيف أبد اللمحن قويل -2
 م.1993 – 12اصثد  141العد  

 ،اصث  العثم   ليق صةةةو  وال جورة 1فوق   حتلال امدةوت اريول   قالبارك اإلسةةةية   وات ،حممد صةةةفرت قويل -3
 م.2002جوةع  أمل مشس القوهلة  –كث   االق صو  



  
 

 

 أ. علـي خليفـة العـالقـي                    في الصيرفة اإلسالمية أثر المعايير والضوابط الشرعية واالقتصادية على التمويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
46 

 61العد   ،جمث  االق صةةةةةةةو  اإلسةةةةةةةيةيف ،اولراوت االسةةةةةةة ثمور يف اريالج اإلسةةةةةةةيةيف ،حممد أبد احلث   أمل -4
 م.1999السا  اموةس   5اصثد 

 ،24العد   ،جمث  البارك اإلسةةةةةةةية   ،نسةةةةةةةو  وال ام   االق صةةةةةةةو ا  يف اإلسةةةةةةةيماإل ،ارسةةةةةةةع حممد ارسةةةةةةةع -5
 م.1990

 : رسائل علمية غير منشورة:ثالةاً 
رسوئل  ك رراه غل  ،رسوئل ،اق صو اوت اري لو  اموص يف االق صو  اإلسيةيف ،حممد ةكيف سعد واجللى -1

 م .1992 ،شعب  االق صو  اإلسيةيف ،كث   ال لاع  والدراسوت اإلسية    ،جوةع  ام القلى ،ةا ررة

 اإل تر ت:: مواقع رابعاً 
 

1-http:/www.blagi.com/portal/articles.php? actin=shogid=3. 

2-www.banknizwa.com/ar/Islamic-pankiny-terms thml. 

http://www.shariaa.not/foum/showthread.php?t=167063- 

  

http://www.shariaa.not/foum/showthread.php?t=167063-


 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
47 

 

The lmpact of Islamic & Economical Standards and 
Regulations on Financing Process in Islamic Banking System 

Ali Khalifa Allagi  
 
Abstract  
This study was intended to recognize the influence of implementing 
Islamic and Economical Standards and Regulations on Financing 
Processes in Islamic Banking through cognizance the function of 
Islamic financing and its role in economic activity. The purpose of 
financing is to facilitate real trade exchanges and activities, because the 
real activity lies in the trade exchanging process for investment or 
consumption purposes. 
In order to achieve the objectives of this study, a questionnaire sheet 
was designed and distributed to branches of main Libyan banks (Al 
Wahda, Al Jumhouria, Alsahara and NCB). 
The statistical package (spss) was used to analyze the data of the 
questionnaire sheet, by selecting a sample of (400) items, (310) of them 
were studied, based on calculation averages and multiple regression 
analysis The study reached a number of findings and recommendations. 
The most important findings:  

- Islamic and Economical Standards and Regulations contribute in 
raising the capacity of Islamic banking and in enhancing the 
development of banking services. 

- Applying of Islamic and Economical Standards and Regulations 
increases customer confidence in banking services.  


