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 الملخص
سإلثززيمبالنززه البززةالخنيةززمالم زززمالحمتميززااالتالميززااليةززوالسثززت م  السبمزز  الحت ميتززةالحس زز ال يتميززاالستثززت م  

حتي تأكله الصددقة "  يتجر له في ماله وال يتركه" من ولي يتيما فلس خيق الم القحبةالزلىالسهللالعليةالحثلمال ش عب
 . حسهالسبت مذي

تعد صيغ االستثمار اإلسالمية السمة الرئيسة التي تميز المصارف اإلسالمية عن المصارف غير و

اإلسالمية، إذ يسعى المصرف اإلسالمي لالستثمار في كافة القطاعات واألسواق المالية باستخدام صيغ 

التي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية استناداً إلى قاعدة )الغنم بالغرم( والمشاركة في  االستثمار اإلسالمية

األرباح والخسائر، أما المصارف التقليدية فتستخدم صيغة واحدة للتعامل مع الزبائن )الدائنين( وهي القرض 

 مضاربة، سالمية ) مرابةة،بفائدة وغيرها من األنشطة مهما اختلفت تسمياتها، لذلك فإن صيغ االستثمار اإل

( وغيرها من صيغ االستثمار اإلسالمية األخرى تعد البديل لألنشطة التي تقوم بها ، استصناعمشاركة

 المصارف غير اإلسالمية.

إ الأتاممالسبم بيمالسبة بميمالسألمي االسبتبالس ت متالسبة بمالك  البه السأل  السبكني الفبالس هي  السبةويوالم السبمؤثث تال
 بيززمالحنزز ألمهالم هزز السبمززز  هالذبززاالت هزز التتة مزز الن ب نزز الحتتةزز خىالسبح مززواالسبمززز فيمالسبمم مززمالشزز ع الحسبم شزز تالسبم
(التالحم ال مالف  السبتة ميتالسب نحيمالت تهبالن بممقالحسباحس التالحهبالث ماليمحق اهلل الربا ويربي الصدقاتق  التة بىال)

(الفز خ التبديال ولن تجد لسدنة اهلل تحدويال  سنة اهلل ولن تجد لسنة اهللم الث  السهللالتة بىالفبالسبكح الق  التةز بىال)
ال(ال.43)

بززذباالفزز  السبثززؤس السبززذياليخزز كال حثززةالهززحالكززمالمثزز السبةزز بمالمزز ال زز س السألامززمالسبم بيززمالسبة بميززمالسبم بيززمالتالحقززو تال
وحت التالحتالتززاس الال (الت يليززحال13مالمززحسببال)2010ه الفن سيز التزززهالشززنةز السإلمززز مي تالأ السبةزز بمالقززوالمثز الفززبالم 

مالت هززز  الأ نةزززمالن زززحاالأم يكيزززمالوفةزززمالحسمزززواالتالنززز الأ الوحتالمة  زززمال19/2/2010 االتالفيزززحمالتزززوسعي تالسألامزززمالمثزززتم
الالالبي هي  الم  السبيح   الحهبالوحبمالتةوال م السبوح السألح حنيمالسبمتقوممال.

إ السكن الثحقي اليتمالفيهم التة خبالسب ن الحسبتة م الن بنيحعالسبمم ممالسألم ىالفبالسبةز السبموياالهمز السبنح زز تال
سبم بيمالحسبثحقالسب قويزم(التالحبزذباالفز  السبممزقالسبزذياليززي السبةز بمالفزبالسبحقزتالسبم  ز اليزهتبالمز الالتالحسبن حاال)سبثحق

سبثحقالسبم ببال)سبنح ز ت(الحالم السبز وحقالسب قزويال)سبن زحا(التالف ألامزمالستقتزز ويمالسبةامزىالسبتزبالمزو تالفزبالعز مال
سبة بميززمالسبم بيززمالنززوأتالفززبالمالحس هزز  العلززىالأ  هزز الستقتززز والسبةزز بمبال شززهتالفززبالسبنح زززمالتالحسألامززمالسبم بيززمال1929

(المليز  ال630(الع مز الحتقزو الأززحبةالنززال)150سبن حاالن  هي  الحسمزوالمز السعز قالسبن زحاالسألم يكيزمالسبزذياليت ز حاالعمز هال)
الوحت .

بقوالك  الس  السألاممالعلىالسبن حاالكني سالتالحتالتزاس السبن زحاالسبة بميزمالتةز  بالكز الفتز االحأمز ىالحكز اليزحمال ثزم العز ال
سبمؤثث تالسبم بيمالتالحسألثحسقالسبم بيمال  ىالمؤش سته التزةوالحتهنخالتالحم التكثزنةالفزبالس هي  النة السبن حاالتالحنة ال

السبزن كالتمث هالفبالسبمث  الحفبالأمث السألمحس التنقىالمثتق االوح الم ساال.
ذسالك  زتالتزه  تالن ألامزمالهز الكز  ال حبك السبثؤس السبذياليخ كال حثةاله السبمز  هالسإلثيميمالته  تالن ألاممال؟الحس 

ال ش ؟ته  ه المن ش سالأمالغي المن

المعالجدددة المحاسدددبية لصددديغ االسدددتثمار فدددي المصدددارف  سبمحثزززحم ح تي ززمالبمززز الثزززنقال ززز  الهزززذسالسبنمزززاال
بلتةزز هالعلززىالزززيوالسبتمحيزز الفززبالسبمززز  هالسإلثززيميمالالمم حبززم الالكالاإلسددالمية واثددر أالزمددة الماليددة العالميددة فيهددا

الحموىالته  ه الن ألاممالسبم بيمالسب سه م.



 Abstract 
 

Characterized by Islamic investment that has a special and distinct, as is investment capital, 

development and religious duty based on the saying peace be upon him "a guardian orphan Fletjr him 

in his wealth does not leave until you eat charity" Narrated by al-Tirmidhi,               

The formulas of Islamic investment attribute the main characteristic of Islamic banks on the banks of 

non-Islamic, as they seek an Islamic bank to invest in all sectors and financial markets by using 

versions of Islamic investment consistent with the provisions of Islamic law based on the base (profits 

and losses sharing) and to participate in the profits and losses, and conventional banks are used one 

formula for dealing with clients (creditors), the loan interest rate and other activities, whatever get their 

names, so the formulas investment Islamic (Murabaha, speculation, post, spin) and other forms of 

investments other Muslim is a variant of the activities undertaken by banks in non-Muslim.  

The recent global financial crisis that swept the world have had a significant impact on the collapse of 

many institutions and financial institutions, particularly from banks because it deals with riba and 

engaged in bank interest legally forbidden Allah (Allah will deprive usury and charity), and then the 

transaction usurious ends Palmhak and extinction, a year in the way of God in the universe, he says 

(the law of God will find and thou wilt not find for the conversion of God) fater (43). 

                         

Therefore, the question that arises is how much the world lost as a result of current global financial 

crisis, and estimated some of the statistics that the world has lost in the middle of the month of 

February 2010 about (13) trillion dollars, the repercussions of the crisis is still ongoing, day the four 

collapse 02/19/2010 U.S. banks at once, but that countries vulnerable to the collapse of a country such 

as Greece, is among the developed European countries.  

The biggest markets are the two abuse of usury, and dealing Balbiua Forbidden other in the modern era 

are the stock exchanges, and banks (the financial market and money market), so who is right, which 

affects the world today comes from the financial market (stock market) and of the cash (banks), crisis 

Great Depression that occurred in 1929 and collapsed on the impact of the global economy grew in the 

stock market, and the current global financial crisis began in the banks and the collapse of one of the 

oldest U.S. banks, which over the age of (150) years and estimated its assets to (630) billion dollars.  

The impact of the crisis on banks, big banks are still the world suffer every now and then and every day 

we hear about the collapse of some banks, some financial institutions, financial markets, we see 

indicators of up and down, and the gain in the morning lose in the evening and at best remain stable 

without taking any action.  

                        

But the question that arises is the Islamic banks have been affected by the crisis? If you were affected 

by the crisis had affected directly or indirectly?  

As a result of the above came this research, titled "accounting treatment for investment in the modes of 

Islamic banks and the impact of the global financial crisis" as an attempt to identify the forms of 

financing in Islamic banks and their vulnerability to the current financial crisis.  

 


