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التقليدية اليت يرتكز نشاطها أساسا  مصارفللكبديل شرعي   اإلسالمية يف عاملنا اإلسالمي صارفظهرت امل      
سالمية اليت إلسالمية على أسس ومبادئ مستمدة من الشريعة اإلا صارفامل، حيث قامت شرعاً على الفائدة احملرمة 

  .وعطاءً  حترم التعامل بالربا أخذاً 
يداع أمواهلم أو منحهم التمويل الالزم إاملسلمني، سواء فيما خيص  احتياجاتىل تلبية إوقد سعت منذ نشأا     

هي بذلك تعد عصب و  ،سالميإلسالمية يف اتمع اإلأحكام الشريعة اقواعد و  ءإرساملشاريعهم، كما سعت إىل 
، و من هذا ّهل تداوهلا، وختطط يف استثمارهااالقتصاد وحمركه الرئيسي، ألا حتفظ األموال، وحتركها، وتنميها، وتس

وعليه فقد بدأت  ،املعامالتة شبهة الربا يف ضوأنشطتها بالتوسع و االنتشار رافاملنطلق بدأت الصريفة اإلسالمية 
خطوات واسعة يف استثماراا ومشاريعها يف خمتلف امليادين االجتماعية والثقافية والتعليمية إىل جانب  املصارف ختطو

   .قتصادية التمويلية واالستثماريةاألنشطة اال
عرب خمتلف دول العامل، مما جعلها تعمل يف أوساط و بيئات اجتماعية  واسعاً  انتشاراً  صارفاملوقد حققت هذه     

سالمي، بل امتد ليشمل الدول األوروبية واألسيوية إلفقط على العامل ا واقتصادية متباينة، ومل يعد االهتمام ا مقصوراً 
 احملطمة و ، الكيا املدمرة الربوية النظم خطورة مدى أدركت اليت ا الشعوب و األفراد لتطلعات استجابةوغريها 

  .فيها االقتصادي الفعل لقوى
من خالل بناء  اإلسالمية صارفاملباإلملام بأهم اجلوانب املتعلقة يتمثل يف حماولة  املطبوعة هن اهلدف من هذإ     

والفلسفة اخلاصة ا  ،عن هذه النوع من املصارف ليسانس ختصص بنوك وتأميناتالتصور املعريف لطلبة السنة الثالثة 
   التالية: احملاور األساسية، وذلك من خالل يف القيام بدور الوساطة املالية مستبعدة يف ذلك التعامل بالفائدة

  
  سالمية.إلا صارفامل مفهوم ونشأةاحملور األول:  �
  اإلسالمية. صارفامل خصائص وأهدافاحملور الثاين :  �
  اإلسالمية. صارفاملموارد واستخدامات احملور الثالث : �
  اإلسالمية. صارفاملآليات التمويل يف احملور الرابع :  �
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  .وتطورها اإلسالمية نشأة المصارفأوال:   
نه أإىل  اإلشارةيف الواقع العملي جيب  اإلسالميةيف البداية وقبل التطرق إىل مراحل ظهور وتطور املصارف    

يف شكل منظم من سبقها ظهور بعض املمارسات املصرفية والتعامالت املالية واليت تبلورت بعد ذلك وتطورت 
املمارسات خالل مؤسسات مالية ومصرفية اإلسالمية حديثة، حيث سجل تاريخ الوقائع االقتصادية بعض 

إىل زمن فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن تارخيها جع ير واليت العملية للنماذج املصرفية يف احلضارة اإلسالمية 
بفنونه أكثر مما وصل إليه الرومان ،إال أن الدراسات التارخيية  ابعده ،فقد عرف العرب العمل املصريف وارتقو 

بشكل خاص تتجاهل مسامهة احلضارة اإلسالمية يف هذه ل عام وللنظام املايل لألنظمة االقتصادية بشك
توزعت  ،م ما يشهد به الرتاث اإلسالمي من تصانيف وتآليف ذات صلة مبواضيع االقتصاد واملالامليادين رغ

عرب فرتة زمنية جتاوزت األربعة عشر قرناً، يف حني نفس هذه الدراسات تتحدث عن جتارب أمم بائدة 
وذا الصدد يذكر أحد لتعامالت اقتصادية ومالية بالية على أا التجارب اإلنسانية األوىل يف هذه امليادين،

املستشرقني بعد اطالعه على العديد من األعمال الفقهية واجلغرافية والتارخيية واألدبية أن من الثابت وجود 
انتشار أنواع بالغة التعقيد من االئتمان والصريفة يف األعمال االقتصادية للعامل اإلسالمي قبل حدوث التطور 

 .1و أربعة قرون على األقلاالئتماين األوريب حبوايل ثالثة أ
وباإلمكان أن نرصد عددا من املمارسات اليت كانت يف فرتة وأخرى كنماذج لألعمال املصرفية اليت قام ا    

  املسلمون واليت كانت مألوفة لديهم كما يبينه اجلدول املوايل:
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

سنة  34،جملة املسلم املعاصر عدد  حول مؤسسات االئتمان واألعمال المصرفية في الشرق األدنى اإلسالمي في القرون الوسطىإبراهيم بودفيتش ، 1 
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  .يوضح تاريخ الممارسات األولى للعمليات المصرفية والمالية 1 رقمجدول 
المعاملة 
  المصرفية

  أول ممارسة عملية لها في الحضارة اإلسالمية

 �، َفَسـأَْلَنا َرُسـوَل اللـِه �ِه َسـأَْلُت البَــرَاَء بْـَن َعـاِزٍب، َوزَيْـَد بْـَن أَْرقَـَم َعـِن الصـْرِف، فـََقـاَال: ُكنـا تَـاِجرَْيِن َعلَـى َعْهـِد َرُسـوِل اللـ"يـَُقوُل:  َعْن َأِيب املِنـَْهالِ   الصرف
  .2"ْصُلحُ ِإْن َكاَن َيًدا بَِيٍد َفَال بَْأَس، َوِإْن َكاَن َنَساًء َفَال يَ «َعِن الصْرِف، فـََقاَل: 

 اهللا رسـول جمتمعهم،ويـأيت يف واألمانـة بالثقـة عرفـوا أشـخاص لـدى أمـوال مـن لـديهم مـا فـائض يودعـون مكـة يف النـاس كـان الودائـع جمـال ففـي  قبول الودائع

 املنورة،حيث املدينة إىل هاجر حىت لديه منها الكثري بقي واليت ودائعهم، على يأمتنونه الناس كان حيث مقدمتهم، يف "وسلم عليه اهللا صلى"حممد

 شـيء عنـده أحـد مبكـة يكـن ومل للنـاس، عنـده كانـت الـيت الودائـع عنـه يـؤدي حـىت مكـة يف يبقـى أن وأمـره ،"عنـه اهللا رضـي "عليًـا عمـه ابـن وكـل

  3وأمانته صدقه من عنه عرف ملا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند وضعه إال عليه، خيشى
باملــال ليســتودعه إيــاه فيقــول الــزبري :ال ولكــن هــو ســلف إين أخشــى عليــه  �:أن الرجــل كــان يــأيت الــزبري4(الطبقــات الكــربى)يقــول ابــن ســعد يف و 

د الضيعة ، وكان من نتيجة ذلك أن بلغ جمموع ما كان عليه من األمـوال كمـا أحصـاها ولـده عبـد اهللا (ألـف ألـف ومئتـا ألـف درهـم)، ولعـل مـا يؤيـ
  ة مبعىن القرض هو املفهوم املصريف احلديث الذي جييز للمودع لديه أن يتصرف فيها بوصفها قرضا على أن يضمنها أن العرب عرفوا الوديع

ـَة َدرَاِهـمَ َعْن َعَطاِء ْبِن َأِيب رََباٍح َأن َعْبـَد اِهللا بْـَن الـزبـَْريِ َكـاَن يَْأُخـُذ ِمـْن قـَـْوٍم فقد عرف املسلمون احلواالت الداخلية واخلارجية،   الحواالت َـا ِإَىل  ،ِمبَكِ َيْكتُـُب ُمث
 َفِقيَل َلُه: ِإْن َأَخُذوا أَْفَضَل ِمـْن َدرَاِمهِِهـْم، قَـاَل: " َال بَـْأَس ِإَذا ،َفُسِئَل اْبُن َعباٍس َعْن َذِلَك فـََلْم يـََر ِبِه بَْأًسا ،ُمْصَعِب ْبِن الزبـَْريِ ِباْلِعرَاِق فـََيْأُخُذونـََها ِمْنهُ 

  5َأَخُذوا ِبَوْزِن َدرَاِمهِِهْم "
أوامر الدفع 
المسحوبة 
بدل الدفع 

  النقدي

، عرف املسلمون أوامر الدفع واستخدموها زمـن سـيف الدولـة احلمـداين أمـري حلـب ، عنـدما زار بغـداد بقصـد النزهـة والسـياحة دون أن يعرفـه أحـد 
، وملــا هــم باالنصــراف طلــب الــدواة وكتــب رقعــة وتركهــا هلــم ، فلمــا فتحــو الرقعــة وذهــب إىل دور بــين حاقان،وســهر معهــم فخــدموه دون أن يعرفــوه 

لوه عـن وجدوا أا موجهة إىل أحد الصـيارفة يف بغـداد بـألف دينـار ، وعنـدما عرضـوا الرقعـة علـى الصـرييف أعطـاهم الـدنانري يف الوقـت واحلـال ، فسـأ
  6الرجل فقال سيف الدولة احلمداين 

هــذه الصــكوك جلنــود وعمــال يف مقابــل رواتــبهم املســتحقة هلــم ، لتكــون أجــرة مؤجلــة الــدفع اىل مواســم الغــالل ، والصــكوك أشــبه مــا دفع كانــت تُــ    الصكوك
  والصك   ∗تكون اليوم بأوراق الدين بدون فائدة ،كما أا من أدوات االئتمان .كما عرفوا أدوات مالية غري نقدية كالسفتجة

                                                 
، ت/حممد زهري  وسننه وأيامه (صحيح البخاري): �اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي  2

 ).3/55، (2060ب البيوع، باب التجارة يف الرب، برقم هـ، كتا1/1422بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ط
  418ص ،  2003كثري، ابن دار بريوت، ،دمشق، الثانية الطبعة النبوية، السرية هشام، بن امللك عبد حممد أبو 3

التمويل ووظائفه يف البنوك  نقال عن قتيبة عبد الرمحان العاين ، 109،ص3، ج2000،دار بريوت للطباعة والنشر ، الطبقات الكبرىابن سعد ، 4 
  42 ،صمرجع سابق اإلسالمية والتجارية

 1424/ 2ت/ حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،السنن الكبرى،أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  5
 ).5/576، (10947م، كتاب مجاع أبواب اخلراج بالضمان والرد بالعيوب وغري ذلك، باب ما جاء يف السفاتج، برقم  2003هـ/

التمويل ووظائفه يف البنوك  قتيبة عبد الرمحان العاين ،نقال عن  108، ص3،ط1القاهرة ، ج ،، مكتبة النهضة العلمية ظهور اإلسالمأمحد أمني ،  6 
  42 ،صمرجع سابق، اإلسالمية والتجارية

، فهـي ورقـة سـحب نقـود تشـبه الشـيك يف وقتنـا احلـايل أو لسفتجة تعين أن أحدهم يقرض آخر مـاال يف مكـان ، ليوفيـه املقـرتض (أو نائبـه) يف مكـان آخـر ا ∗
.للمزيــد أنظــر: رفيــق يــونس املصــري يــودع نقــوده يف مدينــة معينــة مــن مــدن الدولــة اإلســالمية ويســتلمها مــن مكــان آخر الكمبيــاالت حيــث تعطــى ملــن يريــد أن

   71،ص1984، 2،الد 1،السفتجة مفتاح من مفاتيح الربا ، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، العدد 



 

 

،جمموعة دار أيب  البنك اإلسالمي النموذجي بين النظرية والتطبيق:عبد احلليم غريب، باالعتماد علىاملصدر : من إعداد الباحث  5
قتيبة عبد الرمحان العاين ،التمويل ووظائفه يف البنوك اإلسالمية والتجارية ،دار النفائس األردن و 28، ص2014الفداء العاملية سوريا 

  .42-41، ص2013، 1،ط
هي اليت استخدمتها  بالعمل املصريفأن األفكار والطروحات اإلسالمية اخلاصة السابق من اجلدول ويتضح     

يف اإلسالمي  االقتصادي من الفكر  وأن الفكر الكالسيكي يستعري كثرياً ،معظم النظريات الوضعية الالحقة 
  .جوانب العمل املصريف

  :ا يليكم  مراحل ظهورها وتطورهاالسياق التاريخي الذي سبق ظهور المصارف اإلسالمية ثم  إجيازوميكن  

  م.1950م إىل 1850 وقد امتدت هذه املرحلة منمرحلة دخول البنوك التقليدية في العالم اإلسالمي: - 1
فقد تعرضت البلدان اإلسالمية خالل القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين حلركة استعمارية    

غربية أدت إىل فقداا لسيادا، وهو ما جعلها تابعة يف أنظمتها االقتصادية واملصرفية إىل الدول املستعمرة، 
وجدت هذه الدول فروع عديدة لبنوك  ومع بداية حركات التحرر وحصول الدول اإلسالمية على استقالهلا

تابعة للدول املستعِمرة، كما وجدت بنوك وطنية ترتكز أساسا يف عملها على القروض مقابل الفوائد الربوية، 
فانقسم املسلمون يف ذلك الوقت إىل فئتني، فئة غالبة كانت مساندة لنظام الفائدة و اليت ال ترى أي بديل 

ة وهي املعادية لنظام الفائدة الذي تعمل به البنوك التقليدية وهذه األخرية ترى أن هلذه البنوك، والفئة الثاني
  البديل الوحيد هلذه البنوك هي البنوك اإلسالمية اليت تتعامل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية.

  وقد متيزت هذه املرحلة مبا يلي:
لقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تأخر ظهور البنوك التقليدية يف البلدان اإلسالمية إىل أواخر ا �

  بالرغم من أن بداية نشاطها يف الدول الغربية بدأ منذ القرن الرابع عشر ميالدي.
بروز حماوالت من بعض الباحثني ورجال الفكر والسياسة واالقتصاد من أجل تربير الفائدة وإضفاء الطابع  �

  ة.الشرعي على عمل البنوك واملؤسسات املالية املصرفي
رفض مجهور فقهاء املسلمني النظام الربوي املخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية، وقيام علماء األمة جبهود  �

فردية حملاربة الفائدة املصرفية والكشف عن حرمتها وسلبياا والدعوة لوقف التعامل مع البنوك التقليدية، وذلك 
 من خالل املقاالت واخلطب واحملاضرات والندوات وغريها.
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، 1940حيث تعود فكرة ظهور العمل املصريف اإلسالمي إىل األربعينيات من القرن العشرين يف ماليزيا عام  
أين مت إنشاء أول صناديق االدخار ال تعمل بالفائدة، من خالل إنشاء مؤسسة تقوم  1950وباكستان عام 

حتاجني لألموال وذلك بدون عائد، وكانت املؤسسة 
ُ
باستقبال الودائع من املوسرين وإقراضها إىل املزارعني امل

  .7تتقاضى أجوراً رمزية تغطي تكاليفها اإلدارية فقط
" يف ماليزيا دف جتميع املدخرات من األفراد الراغبني يف القيام بفريضة طابوج احلجوتأسس صندوق احلج "  

احلج واستثمار تلك املدخرات مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد تطورت التجربة بشكل سريع 
  .وانتشرت يف أرجاء ماليزيا كلها حىت أصبحت اليوم من أوسع املؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية

 1963وبعدها مت افتتاح أول مصرف ادخاري حملي للعمل بأسس تتفق مع الشريعة اإلسالمية وذلك سنة   
جنيه مصري يف السنة  78000يف مدينة ميت غمر مبصر ومبعاونة من احلكومة املصرية،مببالغ سنوية تقدر بـ 

  .8  1965/1966جنيه يف سنة  165000و 64/65جنيه يف سنة  49000و 63/64املالية 
وتقوم هذه البنوك على أساس جتميع املدخرات من أهل القرى، وإستثمارها يف بناء السدود واستصالح   

األراضي، والربح الناتج عن هذه العملية يقسم بني البنك وأصحاب األموال وحققت التجربة جناحا كبريا 
 40944مدخر مبجموع مبالغ  17560خالل أربعة سنوات هو عمر هذه التجربة حيث بلغ عدد املدخرين 

مدخر، مبجموع مبالغ  251152فقد بلغ عدد املدخرين  1967، أما يف سنة 1963جنيه يف سنة 
موع األموال املدخرة، وانتشرت  %4633لعدد املدخرين و%1330جنيه، أي بنسبة زيادة 1828375

ولكن هذه التجربة تعطلت وتوقفت  فروع كبرية، وما يزيد على عشرين فرعا صغريا, 9هذه البنوك حيث بلغت 
   . 9ائيـا

                                                 
، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص دراسة حالة الجزائر - دور المصرف الشاملة في تحديث وعصرنة الجهاز المصرفيمداين أمحد،  7

 .35، ص2006نقود ومالية، جامعة الشلف، 

8
  .       140، ص 2001/2002، مذكرة ماجستري ختصص:التخطيط، جامعة اجلزائر، دور الجهاز المصرفي في االقتصاد اإلسالميسعد طربي،   

  .141، ص هاملرجع نفس  9



 

 

م مبشاركة خنبة 1966كما عرفت هذه املرحلة قرار جامعة "أم درمان" تدريس مادة االقتصاد اإلسالمي عام  7
من العلماء، فخرج هؤالء من خالل التدريس مبشروع بنك بال فوائد بإنشائه يف أم درمان، وقدم املشروع إىل 

  ين لدراسته وتنفيذه، لكن حالة الظروف دون تنفيذه.البنك املركزي السودا
  1980-1970 مرحلة تأسيس المصارف السالمية -3

الذي ينص صراحة على حترمي  66، مبقتضى قانون رقماالجتماعيمت إنشاء بنك ناصر م 1971 يف عام   
 .،10وقد تبعته جلان الزكاة يف مجيع أحناء القطر املصري  واستثمارهاالتعامل بالربـا وقام البنك بقبول الودائع 

  وهذا البنك مملوك بالكامل للدولة حيث يتكون رأس ماله من موارد خارج موازنة الدولة ختصص له.
 أسسوالذي  البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة بالسعودية و اإلسالميبنك ديب  مت إنشاء 1975ويف سنة   

ه  1393طبقا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء املالية للدول اإلسالمية املنعقد يف جدة يف شهر ذي القعدة 
كبنك دويل هدفه تنشيط حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتشجيع ليكون  ،  1973املوافق لـ ديسمرب 

  .11 يالتجارة البينية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالم
 : 12س ثالثة بنوك إسالمية وهييوتأس م1977 تكوين االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية سنةوبعده مت إنشاء و 

 أسس بنك فيصل اإلسالمي السوداين كشركة مسامهة ومقره الرئيسي يف اخلرطوم. •
 %49للجانب املصري و  %51أسس بنك فيصل اإلسالمي املصري كشركة مسامهة خيصص منه  •

 للجانب السعودي ومقره الرئيسي يف القاهرة.
أسس بيت التمويل الكوييت و استعملت كلمة بيت بدل بنك ألا أجنبية، وله عدة فروع حملية ودولية   •

 كما يعد أفضل بنك إسالمي يف اإلجارة.
 . 1990-1980وسع نشاط المصارف اإلسالمية تمرحلة  -4

ومـن  اإلسـالميةجمموعات مالية إسالمية منظمة تتكون من عدد مـن البنـوك  وتطور تتميز هذه املرحلة بظهور   
 الـدول بعـض قامـت حيـث آخـر، اجتاهـا التطـور أخـذ قـد و هـذا ،شـركات االسـتثمار املنتشـرة حـول العـامل

                                                 
10
رســالة ماجســتري يف العلــوم االقتصــادية ختصــص: التحليــل االقتصــادي,  ،وســائله ومؤسســاته -تمويــل االســتثمار فــي االقتصــاد اإلســالمي ،فــالق علــي  

  .32, ص 2002/2001جامعة اجلزائر, 
11
رســالة  ،البنــوك الســعوديةدراســة تطبيقيــة فــي تجربــة –تقيــيم ظــاهرة تحــول البنــوك التقليديــة للمصــرفية اإلســالمية مصــطفى حممــد مصــطفى إبــراهيم،  

  12 .، ، ص 2006-مصر -اجلامـعة األمريكية املفتوحة ،ماجستري ختصص: االقتصاد اإلسالمي

12 http// www.MUSLIMWORLDLEGUE.org/paper/1973/ARTICLS/page5.html 



 

 

 إيران، السودان، مثل الفائدة أساس على تتعامل ال وحدات إىل فيها املصريف اجلهاز وحدات بتحويل اإلسالمية 8
وإيـران، حيــث أصـبحت مجيـع الوحــدات املصـرفية لــديها نعمـل وفقــا ألحكـام الشــريعة 13اخل...باكســتان ماليزيـا،

اإلســالمية وال تتعامــل بالفائــدة كمــا اســتمر تأســيس البنــوك واملؤسســات املاليــة الــيت تعمــل وفــق أحكــام الشــريعة 
ســالميا وقــد أصــبح هنــاك مــا يزيــد مصــرفا إ 25حــوايل 1980اإلســالمية حيــث يلــغ عــدد البنــوك اإلســالمية ســنة 

  14مصرفا ومؤسسة مالية إسالمية يف اية عقد الثمانينيات . 90عن 
وعلــى الصــعيد الــدويل فقــد أنشــأت بنــوك إســالمية يف دول غــري إســالمية، فقــد تأســس بنــك قــربص اإلســالمي   

ــــام  ــدمنارك عــ ــــاء العــــــامل ســــــنة م1983الــــــدويل بالــــ ــــن أحنــ ـــوك دلــــــه الربكــــــة اإلســــــالمية يف العديــــــد مــ ، وجمموعــــــة بنـــ
  ...اخل، وهكذا تواىل انتشار البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.م1985
 وما بعدها. 1990مرحلة االنتشار و وإثبات الكفاءة العملية  -5

وظهــور عــدد كبــري مــن األوعيــة االســتثمارية املشــرتكة  اإلســالميةشــهدت هــذه الفــرتة التنــامي الســريع للمصــارف    
اليت تدار بطريقة مشـروعة، وبشـكل خـاص صـناديق االسـتثمار واهتمـام املصـارف التقليديـة بشـكل متزايـد مبجـال 

تــدير خمتلــف املنتجــات املاليــة املتوافقــة مــع الشــريعة  إســالميةالعمــل املصــريف اإلســالمي مــن خــالل تكوينهــا لنوافــذ 
  اإلسالمية.

 300و  إســالمياً  اً مصــرف 265مصــرفا منهــا  1800حــوايل  2004هــذا وقــد بلــغ عــدد املصــارف بالعــامل ســنة   
  .15تقليدي يقدم منتجات مصرفية إسالمية  مصرف

ــة العامليــــة     ــارهاحيــــث  ،2008لتــــأيت بعــــدها األزمــــة املاليــ وتنــــامي  أثبتــــت الصــــريفة اإلســــالمية جناحهــــا و انتشــ
   :16األزمات املالية العاملية عزيف  يف خمتلف دول العامل، موجوداا واستثماراا

تزايـــدا مســـتمرا ، فقـــد بلغـــت حصـــة ودائـــع القطـــاع البنكـــي 17شـــهد حصـــة البنـــوك اإلســـالمية الســـورية حيـــث    
ايـة  %85مسـجلة بـذلك منـو قـدره  2009اية  %12.5اإلسالمي من إمجايل ودائع القطاع البنكي اخلاص

                                                 
  23، ص 2007، 2ط احلقوقية احلليب منشورات ،اإلسالمية المصارف الرفاعي، حممد فادي 13

 وما بعدها 22، ص2012، 1،ط األردن،دار النفائس دراسة تطبيقيةاإلسالمية في البنوك  واالستثماريأبعاد القرار التمويلي براهيم الغايل:بن  14
  25 -24املرجع نفسه ،ص 15

 الشرق الوسط وشمال إفريقياتنامي التمويل اإلسالمي في ظل األزمة المالية العالمية الراهنة دراسة حالة دول السعدان صليحة عماري،  آسيا16  
 .عمان األردن 2010ديسمرب 2و1املؤمتر الدويل األزمة االقتصادية واملالية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي 

 ام خاص منالمصارف اإلسالمية السورية تعمل وسط اهتم ،مركز أخبار الصناعة املالية اإلسالمية الس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 17
   2010جوان24 الحكومة



 

 

، كمــا بلغــت نســبة التمويــل اإلســالمي إىل إمجــايل التمويــل املقــدم مــن القطــاع  2008عمــا كانــت عليــه  2009 9
، 2008عما كانـت عليـه يف  2009اية  %48مسجلة بذلك منوا قدره 2009اية  %13املصريف اخلاص 

ري للفــرتة ذاــا ،أمــا املوجــودات فنمــت بشــكل كبــ 95هــذا وقــد ازداد عــدد العمــالء يف البنــوك اإلســالمية بنســبة 
مليـار لـرية ونسـبة منـو  29بزيـادة قـدرها  2008مليـار لـرية يف  46مليـار لـرية مقابـل  75اىل 2009لتصل اية 
،وتبلـــغ حصـــة البنـــوك اإلســـالمية مـــن جممـــوع موجـــودات البنـــوك اخلاصـــة يف البنـــوك الســـورية  % 62هـــي األكـــرب 

  . 2008عام   12%مقابل 2009عام   15%
مليــار  75عــرف القطــاع املــايل اإلســالمي يف تركيــا ببنــوك املشــاركة وقــد جتــاوزت مــدخرات هــذه األخــرية كمــا     

مـن مـدخرات رؤوس األمـوال يف البنـوك %10مليار دوالر ويتوقع أن تشكل مدخراا  25دوالر بعد أن كانت 
ــيت تضــــم أربعــــة بنــــوك ، قــــدرت أربــــاح هــــ  بـــــ 2009يفذه البنــــوك الرتكيــــة وحســــب تقريــــر رابطــــة بنــــوك املشــــاركة الــ

  مليار دوالر.480
بأن املصارف اإلسالمية أظهرت قدرة أكرب على جتاوز  18قد أشارت دراسة أجراها صندوق النقد الدويل،و    

آثار األزمة املالية العاملية، ففي تلك الدراسة (اليت قام ا اقتصاديان من الصندوق) متت مقارنة تأثريات األزمة 
  راض ومنو األصول املالية يف املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية.على الرحبية واإلق

وتؤكد الدراسة بأن املصارف اإلسالمية كانت أفضل من املصارف التقليدية يف حتمل آثار األزمة املالية   
،حيث التقليدية نظريا،كما هو احلال يف  2008ن تلك األزمة مل تؤثر سلبًا على رحبيتها يف عام أالعاملية، و 

مليار دوالر اية  840م، وما يقارب  2007مليار دوالر سنة  729وصل حجم هذه الصناعة إىل 
، و تشري آخر اإلحصائيات أن البنوك اإلسالمية تتوفر على أصول مالية تفوق ألف مليار دوالر م2008

ا مسح بتسجيل نسبة منو تفوق مصرفا ومؤسسة مالية إسالمية يف العامل، مم  390يتداوهلا ما يقارب من  
  سنويا،وقد جلأت بعض البنوك التقليدية إىل انتهاج سبيل الصريفة اإلسالمية من خالل:  23%
  إنشاء نوافذ للمعامالت المالية اإلسالمية. - 
  التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام المصرفي اإلسالمي. - 
  
  

                                                 
18 IMF Survey on Line: Islamic Banks: More Resilient to crisis, Oct.4, 2010: على املوقع 

http://imf.org/external/pubs/ft…RES 100410A.htm.06/09/1620:تاريخ الدخول   
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  اإلسالمية في العالم بداية األلفية الثالثةيوضح التوزيع الجغرافي للمصارف  2جدول رقم 
  الوحدة مليون دوالر                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،أبعاد القرار التمويلي واالستثماري في البنوك اإلسالمية دراسة تطبيقيةبن براهيم الغايل:املصدر 
  .بتصرف 25، ص 2012، 1دار النفائس األردن ،ط

  .2005مؤشرات البنوك اإلسالمية حتى عام يوضح : 03الجدول رقم 
  التقدير  المؤشر

  300  ةعدد البنوك اإلسالمي
  ٪15  حصة دول مجلس التعاون
  مليار دوالر 13  رأس مال البنوك اإلسالمية

  مليار دوالر 900و 700ما بني   حجم األصول
معدل النمو التراكمي في األصول 

1996/2005  

38٪  

  سنويا ٪20 -٪15  2015معدل النمو المتوقع حتى عام 
  مليار دوالر 400  حجم االستثمارات
  مليار دوالر 202  حجم اإليداعات

  مليار دوالر 5أكثر من   إجمالي صناديق األسهم اإلسالمية
  ٪129  النمو التراكمي إلصدارات الصكوك اإلسالمية

  يف ضوء األزمة املالية العاملية،عبد احلليم غريب،رؤى إستشراقية المصدر: 
  .12ص ،  2008/ نوفمرب 27جملة العلم واإلميان، مؤسسة املعايل للنشر واإلعالم، العدد  

  رأس المال  عدد البنوك  المنطقة

  880  51  جنوب آسيا
  202  35  إفريقيا

  149  31  جنوب شرق آسيا
  3274  26  الشرق األوسط

  1787  21  مجلس التعاون الخليجي
  660  9  أوربا وأمريكا

  4  2  آسيا
  2  1  استراليا

  7368  176  المجموع



 

 

 اإلسالمية. ثانيا: مفهوم البنوك 11

 البدء يف ا يقصد كان و Bancمصطبة وتعين،  Bancoبانكو اإليطالية الكلمة هو أصلها بنك كلمة  
 املعين تطور مث، )العمالت يستبدلون الذين هم الصرافون ( العملية لتحويل الصرافون عليها جيلس اليت املصطبة

 النهاية يف أصبحت مث،comptoir  العمالت تبادل و عد فوقها يتم اليت املنضدة بالكلمة يقصد لكي بعد فيما
 . بالنقود املتاجرة فيه جتري و املنضدة تلك فيه توجد الذي املكان تعين
 و لصرافا و،سواها دنانري أو بدراهم بدهلا أي الدنانري اصطرف و وصارف صرف : فيقال بالعربية أما   

 و الصراف حرفة هي الصريفة أو والصرافة،غريها بنقود النقود بياع هو صيارفة مجعها و الصرييف و الصريف
  . اإلقراض و االقرتاض تتعاط اليت املالية املؤسسة وتعين مصارف مجعها و ) حمدثة كلمة هي و ( املصرف

  واملالحظ هنا أن كل من اللغتني اشتق التسمية واستخدمها يف ذلك املكان وعرب عنها بلسانه.
وقد وقع االختالف يف االصطالح على هذه املؤسسات هل يطلق عليها اسم بنك كمحاكات لتسمية   

، وعلى العموم فليس 19إلعتبار أن لفظة بنك ال أصل هلا يف اللغة العربية الغرب أم يطلق عليها اسم مصرف 
   . ثر يف عمل هذه املؤسساتأللتسمية 

باعتباره مؤسسة من مؤسسات االئتمان مهما كان نوعه ويف  من الصعب وضع تعريف حمدد للبنك،و      
رت على ذكر العمليات اليت جتعل من واقتص أغلب األحيان مل تأيت القوانني املنظمة للبنوك ذا التعريف،

مؤسسة ما بنكا وحىت التعاريف اليت وضعها الفقه اإلسالمي تدور كلها حول األعمال اليت تقوم ا البنوك 
   ليس إال.

"، يف الفقرة األوىل  االتحاد الدولي للبنوك اإلسالميةوقد عرفت البنوك اإلسالمية يف اتفاقيات إنشاء "    
يقصد بالبنوك اإلسالمية يف ذلك النظام من املادة اخلامسة عند احلديث عن شرط العضوية يف االحتاد كاأليت:" 

تلك البنوك واملؤسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشريعة، وعلى 
، وقــد ســارت علــى هــذا الــنهج أغلــب التعــاريف الــيت أعطيــت للبنــوك 20". عــدم التعامــل بالفائــدة أخــذا وعطــاءً 

اإلسالمية، سواء يف القوانني املنظمة هلا أو يف اليت تبناها الفقه، وركزت تعاريف أخرى على الدور التنمـوي هلـذه 
رفية البنــوك، فعــرف البنــك اإلســالمي علــى أنــه مؤسســة ماليــة تعمــل يف إطــار إســالمي تقــوم بــأداء اخلــدمات املصــ

واملاليــة، كمــا تباشــر أعمــال التمويــل واالســتثمار يف جمــاالت خمتلفــة يف ضــوء قواعــد وأحكــام الشــريعة اإلســالمية، 

                                                 
 .256،ص1999، 3،ط األردن،دار النفائس اإلسالميالمعامالت المالية المعصرة في الفقه حممد عثمان شبري ، 19
 .10م، ص1977 - هـ1397، مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، مصر اجلديدة،  اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية أنظر: 20



 

 

ــدف غــرس القــيم واملثــل واخللــق اإلســالمية يف جمــال املعــامالت املاليــة ،واملســاعدة يف حتقيــق التنميــة االجتماعيــة  12
   21حتقيق احلياة الكرمية للشعوب اإلسالمية . واالقتصادية من تشغيل األموال، دف املسامهة يف

اتمـع يعرف البنك اإلسالمي بأنـه مؤسسـة مصـرفية لتجميـع األمـوال وتوظيفهـا يف نطـاق الشـريعة مبـا خيـدم و 
   22.وحيقق عدالة التوزيع، ووضع املال يف املسار اإلسالمي اإلسالمي

ومـن جهـة أخــرى جنـد مــن ركـز يف تعريــف البنـك اإلســالمي علـى صــيغ التمويـل الــيت يعمـل ــا: "علـى أنــه    
مؤسســة ماليــة تقــوم جبمــع املــدخرات، وحتريكهــا يف قنــوات املشــاركة لالســتثمار بأســلوب حمــرر مــن ســعر الفائــدة، 

قدمي كافة اخلدمات املصرفية يف إطار من عن طريق أساليب املشاركة ،واملضاربة، واملتاجرة ،واالستثمار املباشر وت
  . 23الصيغ املصرفية ،نظري أجر مبا قد يضمن القسط والتنمية واالستقرار 

مؤسســات تقــوم جبميــع األعمــال  اإلســالمية، ميكننــا القــول إــا مصــارفمــن خــالل التعــاريف الســابقة لل   
لتســتبدله بنظــام املشــاركة، كمــا تعتمــد علــى املصــرفية ودور الوســاطة املاليــة مســتبعدة يف ذلــك أســلوب الفائــدة، 

خبــالف البنــوك  24أســلوب االســتثمار، والتجــارة وإنشــاء املشــروعات، والتصــنيع وغريهــا مــن النشــاطات احلقيقيــة 
التجارية، اليت تقتصر يف أعماهلا على الوساطة بني املقرضني واملقرتضني، مقابل ربح سـعر الفائـدة أو كمـا عرفهـا 

وهـــي بـــذلك مل جتمـــع بـــني  25ارة واحـــدة "هـــي التعامـــل يف االئتمـــان واالجتـــار يف الـــديون "زكـــي الشـــافعي يف عبـــ
النشــاطني احلقيقــي واملـــايل، وهــي الســـمة املألوفــة لالقتصـــاد الرأمســايل املعاصــر ككـــل، ومــا يشـــهده مــن االنفصـــام 

املتمثــل يف تــدفقات النقــود املتزايــد بــني االقتصــاد العيــين املتمثــل يف تــدفقات الســلع واخلــدمات ،واالقتصــاد املــايل 
واالئتمان، حيث أخذت هذه التدفقات األخرية تكتسب استقاللية متزايدة منذ النصف األول من السبعينات، 
ولقـد أصــبح هــذا االنفصــام متزايــد بــني رأس املــال املنـتج ورأس املــال النقــدي، بــني االقتصــاد احلقيقــي ومــا يســمى 

بـني اسـتخدام رأس املـال يف الـديون واسـتخدامه يف اإلنتـاج، وأيضـا  باالقتصاد الرمـزي، وأصـبحت هنـاك مفاضـلة
بــني املضــاربة املاليــة واالســتثمار وأصــبح الريــع مفضــال عــن الــربح ، وهــو تطــور خطــري يكشــف عــن ازديــاد الطــابع 

وجـه ،ولذلك ميكننا القول أن املصارف اإلسالمية من خـالل نشـاطاا وأعماهلـا تت 26الطفيلي للرأمسالية املعاصرة
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وهـذه احلقيقـة قـد أقرهـا الـدكتور يوسـف كمـال، حيـث يقـول :"وحـني نفهـم دور  •حنو مفهوم املصارف الشاملة  13
البنــوك الشــاملة نقــرتب مــن حقيقــة املصــرفية  اإلســالمية مــن حيــث هــي بنــوك شــاملة بطبيعتهــا  ....فاملصــارف 

  .27"وأعمال جتارية وأعمال االستثماراإلسالمية مصارف شاملة متعددة األغراض ،فهي تقوم بأعمال خدمية 
  

  شكل يوضح طبيعة الوساطة التي تقوم بها المصارف اإلسالمية والتقليدية.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، 1،مطـابع املنـار العـريب،طتقيـيم أداء المصـارف اإلسـالمي فـي مصـر بمـدلول الوسـاطة الماليـةحممـد علـي سـويلم،  

  .4،ص1987
  
  
  
  

                                                 
عملية تقدمي حزمة من اخلدمات املالية املتنوعة، اليت تشمل قبول الودائع ومنح القروض : على تعريفها بأا  bankingl  suniveجيمع أدب الصريفة الشاملة •
أو هي تلك  ،ق املنتجات  الصناعيةاالجتار أو التداول باألدوات املالية وبالعمالت األجنبية ومشتقاا، والقيام بأعمال الوساطة على تنوعها وإدارة االستثمارات وتسويو 

االئتمان املصريف جلميع الكيانات املصرفية اليت تسعى دائما وراء التمويل وتعبئة أكرب قدر ممكن من املدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها وتفتح ومتنح 
 رع ما بني وظائف البنوك التجارية التقليدية وبنوك االستثماالقطاعات، كما تقدم كافة اخلدمات املتنوعة واملتجددة اليت قد ال تستند إىل رصيد مصريف، حبيث جندها جتم

املصارف اإلسالمية، اليت تقدم  يف الشمولية متوفرة  واألعمال، فاملصارف الشاملة حيدد دورها من خالل قيامها بأعمال الوساطة املالية واالستثمار احلقيقي، وجند معايري
الودائع من خمتلف القطاعات وتقدمي كافة اخلدمات املصرفية.أنظر: يوسف   راعية والصناعية، كما انه يستقطبالتجارية والز   كافة أنواع االئتمان لكل القطاعات االقتصادية

، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها. وعبد املطلب عبد احلميد: 71، ص م1998، 3دار النشر للجامعات،القاهرة، ط .المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرجكمال: 
  .    19، ص2000الدار اجلامعية،مصر، 

 . 82. و ص:  77. ( مرجع سابق )، صالمصرفية اإلسالمية األزمة والمخرج،يوسف كمال  27
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   :اإلسالمية المصارف خصائص أوال:

يرتكز العمل املصريف اإلسالمي على أسس ومبادئ مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية ختتلف متاما عن 
تلك األسس اليت يقوم عليها النظام املصريف التقليدي، هذا ما جيعلها تنفرد مبجموعة من اخلصائص اليت 

 للنظام الكلية من املعامل دعائموالحيث تنبثق هذه اخلصائص  عن بقية املؤسسات املصرفية التقليدية،متيزها 

ومنها املصارف اإلسالمية  االقتصادية الفعالياتخمتلف  إطاره ضمن تدور والذي اإلسالمي االقتصادي
  على النحو التايل: إجياز هذه اخلصائصميكن  و ،واليت تعترب الوجه املعرب هلذا النظام

  :اإلسالمية  العقيدية للمصارفالخاصية  - 1
يتمثل األساس العام الذي تقوم عليه البنوك اإلسالمية يف عدم الفصل بني أمور الدنيا وأمور الدين،       

فكما جيب مراعاة ما شرعه اهللا يف العبادات جيب مراعاة ما شرعه يف املعامالت، بإحالل ما أحله وحترمي ما 
إلسالمية يف كل معامالا وأنشطتها، ومن مظاهر حرمه، وبالتايل فإن البنوك اإلسالمية تلتزم بأحكام الشريعة ا

  خضوع البنوك اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية هو: 
 أخذًا وعطاًء: 28عدم التعامل بأسعار الفائدة(الربا)  -أ

جاء من يربر هلذه الفائدة بتقسيم الشرعية اليت حترم الربا ،حيث  قد أثريت عدة مناقشات حول فهم النصوصل
نتــاجي واســتهالكي، فكــان قــرار جممــع البحــوث اإلســالمية بــاألزهر الشــريف الــذي فصــل يف هــذه القــروض إىل إ
  م ) جاء فيه : 1965هـ/ 1384القضية سنة (

ـــتهالكي          ىأن الفائــــدة علــــى أنــــواع القــــروض كلهــــا ربــــا حمــــرم ال فــــرق يف ذلــــك بــــني مــــا يســــم -1 ــالقرض االسـ بــ
  والقرض اإلنتاجي ألن نصوص الكتاب والسنة يف جممعها قاطعة بتحرمي النوعني .                

  كثري الربا وقليله حرام كما يشري إىل ذلك الفهم الصحيح يف حترمي النوعني .  -2
  اإلقراض بالربا حمرم ،ال تبيحه حاجة وال ضرورة . -3

                                                 
 مقابل يف ونعين بالربا هنا الزيادة بدون مقابل يف أي عقد من عقود املعامالت بني صنفني من نفس النوع من األصناف الربوية، أو هو زيادة مال بال 28
.وقد اصطلح عليها 50، ص 1990، مصر،عاشور عبد اجلواد عبد احلميد: البديل اإلسالمي للفوائد الربوية. دار النهضة للمزيد انظر: اوضة مال مبالمع

وهو حمرم  مدته،هي العالوة اليت يشرتط املقرض على املقرتض دفعها مع أصل القرض ألجل القرض أو زيادة ائدة و فاليف التعامالت املصرفية التفقليدية ب
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا  ومن أدلة حترمي الربا قول اهللا سبحانه وتعاىل يف آيات كثرية منها:" ،بالكتاب والسنة واإلمجاع

 .130" سورة آل عمران اآلية لعلكم تفلحون



 

 

   29با حمرم ،كذلك وال يرتفع إمثه عن املقرض إال إذا دعت الضرورة .االقرتاض بالر  -4 15
لقد حدد اإلسالم طرق املشروعة الكتساب املال ومتلكه ،حيث  االلتزام بقاعدة الحالل والحرام :  - ب

يصف الدكتور يوسف القرضاوي ذلك بقوله:"والقاعدة العامة يف الكسب،أن اإلسالم ال يبيح ألبنائه أن 
كيفما شاءوا بأي طريق أرادوا بل هو يفرق بني الطرق املشروعة الكتساب املعاش نظرا إىل   يكتسبوا املال

املصلحة اجلماعية ، وهذا التفريق يقوم على املبدأ الكلي القائل بأن مجيع الطرق الكتساب املال الذي ال 
فيها األفراد املنفعة فيها بينهم و أن الطرق اليت يتبادل  ،حيصل املنفعة فيها الفرد إال خبسارة غريه غري مشروعة

الكسب عن طريق تنويع وسائل الكسب للمال  تقد وسع اإلسالم جماال،و بالرتاضي و العدل مشروعة 
جدا للتصرف و التوصل إىل الكسب فتتسع ميادين العمل و  يتيح للحوافز الفردية فرصة واسعةوتكثريها ل

و  استثمارا املتاحة االقتصادية املوارد من باالستفادة يتعلق فيما ،وكذلك احلال30"يصبح النقد أكثر حركة
 .31الشرعية الضوابط ضمن الكرمية العيش سبل توفري و للمجتمع أساسية احتياجات تلبية يف وجتارة تبديال

األصل فيما خلق اهللا من أشياء ومنافع هو احلل واإلباحة،وال حرام إال ما حرمه نص صريح من قبل ف   
على هذا فاألصل يف العقود اجلواز واإلباحة، فحرية التعاقد مضمونة للناس مامل تشمل على أمر الشارع ،وبناء 

ى عنه الشارع، وحرمه بنص أو قياس أو مبقتضى القواعد املقررة والعقود من باب األفعال العادية، واألصل 
َم �َلَيْ �@فيها عدم التحرمي لقوله تعاىل: ا َحر� َل لَُمك م� ووجه االستدالل أنه ليس يف الشرع ما  119األنعام ��ُمكْ َوقَْد فَص�

�َ �يدل على حترمي جنس العقود إال بنص  َم الّرِ �ل� اّ�ُ الَْبْيَع َوَحر�َ�، وهو ما يشمل طرق الكسب 274البقرة  �َو�
واكتسابه بشرط ،من العقود اليت وضعها اإلسالم إلنفاق املال 32وكل عقود البيع واإلجارة والشركة وحنوها

ُم الَْخَب#ٓئِثَ � االلتزام بالطيبات واالبتعاد عن اخلبائث واحملرمات، لقوله تعاىل: َباِت َوُحيَّرُِم �َلَْهيِ ّيِ ل+ لَهُُم الط� األعراف  �َوُحيِ
،واخلبائث واحملرمات اليت ي اإلسالم عن متوهلا أو االستثمار فيها، هي األعمال واملهن اليت قد تؤدي 157

 اإلضرار بأحد املتعاقدين أو اإلضرار باتمع ككل وتتمثل اليوم يف األعمال اليت أفرزا احلضارة الغربية من إىل
سلبيات جمتمعاا، كاالستثمار يف اخلمور واملخدرات ،وحلوم اخلنازير والتماثيل ،و الرقص والبغاء ...اخل ،وقد 

احا يف ظاهره (أي من الطيبات) فيؤخذ بالدراسة، خاصة مب - ضمن املشاريع املتاحة-يبدو عقد أو مشروع ما 
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حمرمة،وبالتايل البنك قد أوقع غريه يف  تإذا كان عائده املايل مغريا إال أن إجناز املشروع قد يؤدي إىل انعكاسا 16
ه يريد احلرام، فمثال استرياد بعض املواد الوسيطة املباحة مراحبة للغري قد يورط البنك يف حرام، إذا علم أن عميل

وبالتايل ال يتوقف اكتساب املال من حرام على إنتاج أو بيع احملرمات، بل  1أن يستعملها يف صناعة حرام 
َوتََعاَونُوْا @�يشمل كل ما يعني على معصية، مثل بيع أو متويل شراء العنب ملن يريد حتويله إىل مخر، قال تعاىل :

ْمثِ َوالُْعْدَوانِ �ََىل الّْربِ َوالت�ْقَوى َوَال  8
ويقول ابن حزم :" مينع بيع كل شيء علم أن املشرتي ،  2املائدة   �تََعاَونُوْا �ََىل اال

، لذلك فالبنوك اإلسالمية ملزمة أن تعمل على استخدام املال وتنميته وفق ما يرضي اهللا 2قصد به أمرا ال جيوز"
�9ُِعوْا �:اهللا سواء من حيث الطرق أو الوسائل تطبيقا لقوله تعاىل  باً َوَال تَ: ا ِيف ا@�ْرِض َ�َالًال َطّيِ َا الن�اُس ُلكُوْا ِمم� �هي+� Gَ

9ٌِني  �ُه لَُمكْ �َُدوJ م+ ن
8
ْيَطاِن ا �Lَما الَ تَْعلَُمونَ  168ُخُطَواِت الش ِ�وِء َوالْفَْحَشاء َو��ن تَُقولُوْا �ََىل اّ Wُمُرُمكْ ِ�لس+ �َما يَ# ن

8
 168لبقرة ا � ا

/169  
وأثرها في تفعيل االرتباط  اإلسالمية المصارفتالزم الصفة االستثمارية والتمويلية في خاصية  - 2

  . بين االقتصاد الحقيقي والمالي
   لنظام الرأمسايل على السعي الدؤوب لعزل لنالحظ أنه بينما يقوم العمل يف املؤسسات املالية  الويف هذا ا

على حتقيق التكامل بني القطاعني، وإن  اإلسالميالعمل املصريف القطاع احلقيقي عن القطاع املايل، يقوم 
اإلسالمي يظهر جبالء أن من أهم آثار الصيغ احملرمة يف املعامالت املالية  املصارفاستقراء الصيغ اجلائزة يف 

بني القطاعني، فالتمويل حبد ذاته نشاط حقيقي، ألنه يؤدي إىل زيادة قدرة القطاع  مجيعا هذا االنفصام
رأس مال النقدي مع رأس مال احلقيقي، وهو ما حيقق هذه النتيجة سواء أكان  احلقيقي من اإلنتاج ويربط

به قبل أوانه كل  التمويل على أساس املضاربة وهي شركة، أو املراحبة وهي ديون، لكن بيع ذلك الدين واملتاجرة
  .3باملعىن االقتصادي يتسبب يف إحداث األزمات املالية  ،ذلك نشاط مايل غري حقيقي

وينتج عن هذا التالزم بني الصفة االستثمارية والتمويلية أن الربح ناتج عن ارتباط النشاط املايل بالنشاط    
من السلع واخلدمات الضرورية للمجتمع، وهو احلقيقي، فالتدفقات النقدية اليت تتحقق مرتبطة بتدفقات مقبلة 

ارتباط انسياب التمويل بني أطراف العملية االستثمارية فما يسمح بتحقيق التوازن بني القطاع املايل واحلقيقي، 
بانتقال ملكيات وتدفق تيار من السلع، أسلوب يقلل من الطرق التقليدية اليت حتول االقتصاد إىل اقتصاد رمزي 
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، ية انتقال للملكية أو السلع واخلدمات تتطلب انتقال وانسياب عشرات الدورات املالية والنقديةحبيث كل عمل 17
وذلك خبالف نظام الفائدة، حيث تنطوي عمليات منح االئتمان يف املصارف التقليدية على املتاجرة يف 

ما يؤدي إىل زيادة كمية النقود الديون، فهذا يقود من الناحية املصرفية إىل خلق النقود والسيولة الومهية، وهو 
،فكما هو معروف لدى مجيع االقتصاديني  1املعروضة مبا يسمح ملزيد من الضغوط التضخمية وخلق األزمات

 رباال ألنه أصل ؛أرباح من خالل التيارات املالية جبينال يسمح  اإلسالميوىف االقتصاد أن املال ال يلد املال،
وإمنا مقيد دائما مبعدالت املشاركة املرتبطة باالقتصاد احلقيقي،لذلك فنسبة الديون إىل الثروة احلقيقية تكون 
 حمدودة، وهو ما يضمن النمو املستدام هلرم التوازن االقتصادي بني النشاط احلقيقي والنشاط املايل والنقدي ،

مات، ونظام يساهم يف دعم التوازن االقتصادي بني وهنا يكمن الفرق بني نظام يساعد ويساهم يف خلق األز 
 القطاع املايل واحلقيقي.

 خاصية االلتزام باألولويات اإلسالمية في التمويل واالستثمار : - 3

الــربح مــن طـرف البنــك بغيــة اسـتمراره وتوســعه، ولكــن ال ينبغـي أن جيعــل مــن  حــول ضــرورة حتقيـق فال خـال   
يبقـى دومـا –أفـراد وهيئـات  –حيث إن املال يف البنـك اإلسـالمي كمـا يف غـريه  ،املردود املايل هدفا أمسى لقيامه

وسيلة  لتسخري غايات أمسى تنصب كلها يف عملية اإلعمار و التنمية،كما أن اقتصار البنك على العائد املـايل 
  مصاحل اتمع، وهو احنراف عن الوظيفة التنموية له . مفقط جيعله يهتم مبشاريع قد ال ختد

ومن هنا فإن املردودية التجارية ال تعدو أن تكون سوى مؤشر من املؤشرات املالية املساعدة يف املفاضلة        
واختــاذ القــرار االســتثماري، وبالتــايل فهــي البعــد الثــاين املقابــل للبعــد االقتصــادي واالجتمــاعي، بــل ال ينبغــي أن 

أهـم عوامـل التفرقـة بـني عمـل البنـك اإلسـالمي والبنـوك يكون املعيار احلاسـم يف اختيـار املشـروع ولعـل هـذا مـن 
، ومـن هنـا فـإن معـايري تقيـيم املشـروعات للعمـل ـا داخـل البنـوك اإلسـالمية يكـون مـن خـالل إعطـاء 2األخرى

أولويات إسالمية للمشروعات من ضروريات وحاجيات وكماليات،واليت حتدد بواسطة خمتصني يف علم الشريعة 
الـــيت تعـــود بـــالنفع ألكـــرب عـــدد مـــن األحيـــاء ،يف ظـــل تـــوافر العامـــل االقتصـــادي وتفضـــيل الختيـــار املشـــروعات 

املشروعات اإلنتاجية اليت تواجه الفقر وترفع من دخل األفراد،وتفضيل املشروعات املستقبلية اليت ـتم مبصـلحة 
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صـدها يف هـذا اخللـق ، ويف هـذا الرتتيـب يقـول الشـاطيب :" وتكـاليف الشـريعة ترجـع إىل حفـظ مقا1يف املستقبل 18
   2وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام أحدمها ضروري والثاين أن تكون حاجية والثالث أن تكون حتسينية ".

، مبسـتويات معيشـية ثـالث: أوهلـا مسـتوى ةلذلك ينبغي أن يقوم البنك بوضع أولويـات ألنشـطته االسـتثماري    
حلـد األدىن الـالزم للبقـاء، وثانيهـا : مسـتوى الكفايـة أواحلاجـات الضرورة، اليت متثل حاجات أصلية للفـرد ومتثـل ا

مبعــىن الوصــول يف إشــباع الفــرد حلاجــات مــن الســلع واخلــدمات إىل مســتوى معقــول ومناســب،وثالثها : مســتوى 
  الرفاهية أو التحسينيات واليت تعين رغد العيش وسعة الرزق.

 ضــمان حــد الكفايــة لكــل فــرد يف اتمــع اإلســالمي وهــذا يف ظــل التوجــه الشــرعي ألولويــات االســتثمار يف   
لتحقيق العدالة االجتماعية وحفظ التـوازن االقتصـادي بـني أفـراد اتمـع اإلسـالمي، وحتقيـق التنميـة االقتصـادية 
الشاملة على أن يتضمن االلتزام الشرعي األخذ بأولويات االستثمار، وأن تكون األهداف االستثمارية التنموية 

  3مرتبطة باملرحلة اليت مير ا اتمع ،وفقا للمستويات الثالث السابقة.أهداف 
البنــك ملزمــا قانونــا باالســتثمار وإنتــاج بعــض الضــروريات، رغــم احتيــاج  اتمــع هلــا غــري أن  نوقــد ال يكــو     

:"من أصبح ال يهتم بأمر املسلمني فليس منهم "  �انتسابه لصفة "إسالمي "جيعله يف مستوى التكليف قال 
فإذا كانـت  الدولـة هـي املسـؤلة عـن تـوفري القـدر الـالزم مـن الضـروريات إال أن قصـورها أو تقصـريها عـن ذلـك 4

جيعــل األمــر فــرض كفايــة علــى كــل مــتمكن،وإذا متعننــا يف كــل األدلــة احلاليــة يف تقــومي املشــروعات الصــادرة عــن 
ــات ال ـــف املنظمــ ـــرى أن يركــــز البنــــك خمتلـ ـــان ،فمــــن األحـ ـــز علــــى احلاجــــات األساســــية لإلنسـ ـــة جنــــدها تركـ دوليـ

   5اإلسالمي عليها .
 اإلقراض بدل نظاممعدل المشاركة اإلسالمي القائم على آلية الربح خاصية االعتماد على مبدأ  - 4

  الفائدة
تعتمد البنوك التقليدية يف عملها على نظام الفائدة، حيث تعترب يف اجلانب األول مدينة اجتاه أصحاب      

الودائع الذين متنحهم مقابل يتمثل يف سعر الفائدة املدين، ويف اجلانب الثاين دائنة للمقرتضني الذين يتحملون 
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ليدية كوسيط مايل بني أصحاب الفوائض املالية سعر الفائدة الدائن، وحول هذا املفهوم تنشط البنوك التق 19
  وأصحاب العجز يف التمويل، معتمدة يف حتقيق أرباحها عن الفرق بني سعر الفائدة الدائن واملدين.

الغنم تنبين على قاعدة  والتمويلي اإلسالمي يقوم عليها العمل املصريف  اليتيف املقابل جند أن الفلسفة    
أي إذا دخل عنصر من عناصر اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية على أساس املشاركة يف الربح الناتج ال بالغرم ،

على أساس األجر الثابت فعليه أن يقبل املخاطرة، أي أن نضمن ما قد حيدث من نتائج سلبية ويتحملها 
القاعدة هلا أمهية كبرية يف ، وهذه 1مقابل استحقاقه لنصيب من الربح إذا حتقق،وهذا هو معىن الغنم بالغرم 

ففي الوقت الذي تقوم فيه العقود املالية بفائدة على  ،التمويل اإلسالمي، إذ يقوم يف احلقيقة على املخاطرة
حتمل اخلسارة من خالل ضمان أصل قيمة القرض والعائد املقطوع عليه،  ةفصل احلق يف العائد عن مسؤولي

خماطر القرض من املقرتض بينما يبقى املقرض حمتفظا مبلكية للمبالغ ومن هنا فإن هذه العقود تقوم بتحويل 
اليت تتبع امللكية،  ةاملقرتضة، والتمويل اإلسالمي أو املوقف اإلسالمي مينع فصل احلق يف العائد عن املسؤولي

خاطر لطرف وذه الطريقة فإن التمويل اإلسالمي كما تتعامل به البنوك اإلسالمية حيول دون حتويل انتقال امل
  .2واحد يف العقد وحيث على املشاركة فيها 

كما منثل قاعدة الغنم بالغرم أحد معايري العدالة يف توزيع نواتج العملية االستثمارية ،أرباحا كانت أو      
خسائر ،كما متثل أداة فعالة يف حتقيق التوازن االقتصادي وخاصة بني مؤشري االدخار و االستثمار ، 

  :األربعة ةاالقتصاديكز فيه على املتغريات  نموذج الكينزي يف توازن الطلب الكلي ، والذيفبالرجوع لل
 I، االستثمار  S، االدخار C، االستهالك Y الدخل    

  S+ C= Yجند أن:                
                        I= S  

كينز لتحقيق التوازن االقتصادي،كانت التوازن بني االدخار واالستثمار ،ولكن   فأحد الشروط اليت وضعها   
يف ظل نظام سعر الفائدة ونظام الوساطة املالية التقليدية ،فإن اخلسارة اليت تنجم عن العملية االستثمارية ال 

، وهو ما خيل بقاعدة (العتبار أن البنك يسرتد القرض والفائدة يف كل احلاالت)يقابلها خسارة يف املدخرات 

                                                 
  .55. مرجع سابق، صتطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية ،ناصر سليمان 1
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التوازن بني االدخار واالستثمار نفي حني أن تطبيق نظام املشاركة وما تنص عليه قاعدة الغنم بالغرم ميثل  20
  .1تصحيحا هلذه العالقة وحتقيقا لصيغة التوازن الكنزية

وإدارا، حبيث تستبعد ن اعتماد آلية املشاركة يؤدي حتما إىل بذل عناية أكرب بتقومي املشروعات أكما    
املشروعات ذات اجلدوى املنخفضة،ألن املمول مه النتيجة النهائية للمشروع، وبالتايل فهو متويل ال يقف عند 

،وليس األمر كذلك بالنسبة للممول عن طريق 2حد عرض األموال، بل حيتوي على عرض اخلربات واملهارات
وال مه نتيجة املشروع العتبار أنه سيأخذ فائدة  الفائدة، اإلقراض بفائدة، فاملقرض ال يهمه أساسا سوى

ومن مث ال يهتم جبدوى املشروع، وبناًء على ذلك فإن اعتماد معيار الرحبية وليس الفائدة ُميّكن  حمددة مسبقا ،
  النظام االقتصادي عملياً من التحوط من األزمات.

 يساعد ما وهذا، خماطرة بال كسب ال أن اإلسالمي املصارف يف األساسية املبادئ من كان الغرض وهلذا   
 يف واالهتمام العناية من مزيد بذل على املالية املؤسسات حبفز املايل، النظام يف االنضباط من مزيد إدخال على
  .املقرتضني قبل من األموال استخدام على والرقابة املخاطر تقييم

 من مزيد حقن على يساعد أن البد املنظم جانب ومن املمول جانب من للمخاطر املزدوج التقييم هذا إن  
 صورته يف ياإلسالم التمويل على،و اإلقراض يف اإلفراط من كبري حد إىل والتخفيف ،النظام يف االنضباط

  3.ةاملنشآ لدى واخلسارة الربح يف واملشاركة املال رأس نصيب فريفع كبرية درجة إىل يساهم أن املثالية
  خاصية االلتزام بمنظومة القيم واألخالق اإلسالمية في المعامالت المصرفية:      - 5

يتفق أغلب املفكرين يف اإلسالم على ضرورة ارتباط النشاط االقتصادي بالقيم اخللقية اليت دعا إليها     
محد النجار اإلسالم يف املعامالت ،وأا الضمان الوحيد لنجاح هذا النشاط ويعلق على ذلك األستاذ أ

بقوله:" ومعلوم أن االقتصاد مهما كان لونه أو مذهبه،ومهما كانت النظريات اليت حتاك حوله إمنا يقوم على 
دعامتني مها املال والعمل، أو فلنقل العمل واملال حبكم التسلسل التارخيي لألمور فإن اإلسالم واإلسالم وحده 

القية وذلك حىت يظل املال يف حدود إطاره الطبيعي ووظيفته يربط ما بني هذين الدعامتني، وبني القيم األخ
وعلى ، 4الصحيحة يف اتمع دون أن ينقلب سجنا للعمل على حد تعبري املفكر اجلزائري مالك ابن نيب ..."

                                                 
، رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة فرحات عباس عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليديةمحزة شودار ، 1

 .70،ص2006،سطيف،
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اعتبار أن البنوك اإلسالمية ال تعمل إال يف الوساطة املالية لذلك فقد يكون موضوع عملها املتاجرة يف السلع  21
والبضائع واالسترياد والتصدير، ومن هنا فقد التزمت هذه البنوك بأخالقيات التعامل املايل يف اإلسالم وضمان 

خالقية اليت حث عليها اإلسالم واملنهيات اليت زجر عنها املصلحة العامة، وال ميكننا  أن جنمع كل القيم األ
  ولكن نشري إىل أمهها : 

وحبس السلع عن املستهلك عند احتياجه إليها مث يقوم ببيعها بسعر أعلى وقت  عدم التعامل باالحتكارأ.     
بارك وتعاىل أن :" من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم فإن حق على اهللا ت �ندرا لقوله 

، فالتجارة املشروعة   2" نٌ ْلُمْحَتِكُر َمْلُعوُزوٌق َواجلَْاِلُب َمْرا :" �وقوله 1يقعده بعظم من نار يوم القيامة "
تتصف بالرتاضي يف املعامالت، أما االحتكار فيقوم على اإلجبار كذلك تعترب املخاطرة عنصرا أساسيا يف 
التجارة املشروعة، أما االحتكار فهو قائم على عنصر االنتظار الزمين لتحقيق الكسب وهو عنصر غري شرعي 

   .3حرمه اإلسالم 
، فاملعامالت اليت تتم بني األطراف جيب أن تكون نزيهة  زيف يف املعامالتعدم الغش والرتويج املب.    

وشفافة فمثال يف حالة البيع جيب على البائع أال يبالغ يف صفات السلعة اليت يبيعها، أو يقوم باملغاالة يف 
 لعة اليتإظهار مزاياها دون عيوا، من أجل إقناع الزبون لشرائها فهو مطالب شرعا أال يكتم عيوب الس

، ومن 4:" الدين النصيحة... " �يبيعها، بل من املفروض أن يقدم النصح للزبون وهذا طبقا حلديث النيب 
،كذلك يدخل يف هذا الباب الغش يف 5األحاديث املعروفة اليت تنهى عن الغش"...من غشنا فليس منا "

العمالت النقدية وتزويرها ،إذ قد يؤدي ذلك إىل اإلضرار باتمع كله فاملتعامل يبادله مع الغري فيعم الضرر 
قال:"من سن سنة سيئة فعمل ا من بعده كان عليه وزرها  �والفساد فعن جرير ابن عبد اهللا أن رسول اهللا 

ار ترويج العمالت الزائفة وآثارها تنعكس يف املدى الطويل على اتمع ، وأضر 6ووزر من عمل ا "

                                                 
 . 27،ص5أخرجه اإلمام أمحد يف املسند من حديث معقل ابن يسار ، ج 1

َما ُب َبا، لسلماب ابوع أمجا،مرجع سابق،  ىلكبرالسنن ا،)ـه458 /ت(أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلسَروِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  2 
عبد اد محمد فؤ/وت، تبير –لفكر ، دار اينيولقزاهللا ابو عبدأمحمد بن يزيد : بن ماجهاسنن و . 50ص/ 6، ج11151ر، برقم الحتكاايف َء َجا

هو ضعيف ن ودعايد بن جزه على بن دسناإئد يف والزايف :قق حمل، قال ا728ص/ 2، ج 2153برقم ، جللبة واحلكرب ابا، كتاب التجارات، لباقيا
  .امهغري، وأخرجه ضعيف:أللباين الشيخ ل اقا.
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واالقتصاد، ومن الناحية االقتصادية نتبني أن النقد الزائف ال يقابله إنتاج فعلي يستحق لدخل أو كسب ،وهو  22
 ما يؤدي إىل آثار تضخمية يف املدى الطويل إذ تعترب حصول على قوة شرائية دون وجه حق وزيادة غري

 . 1مشروعة يف النقود، وبالتايل يف األسعار

،والرشوة نعين ا املبلغ الذي يقدمه شخص ما إىل آخر ذي سلطة أو جاه   عدم التعامل بالرشوةج.    
بغرض حتقيق مصلحة غري شرعية ،أو اجناز أي عمل،أو القصد به الضرر بالطرف اآلخر الذي هو اخلصم أو 

من األمراض االجتماعية اخلطرية اليت تصيب اتمعات غري املنظمة حيث يصبح ، والرشوة تعترب 2ليؤخر عمله
َوَال تَ#Wُلكُوْا @�أفرادها يستعملوا  لتحقيق  مصاحلهم، وقد ى اإلسالم على التعامل بالرشوة يف عموم قوله تعاىل:

ِم لِ  َىل الُْحاك�
8
ْمثِ َو��نُمتْ تَْعلَُمونَ ��ْمَوالَُمك بَ[ْ\َُمك ِ�لْبَاِطِل َوتُْدلُوْا ِهبَا ا 8

ْن ��ْمَواِل الن�اِس ِ�ال  ، وحديث النيب  188البقرة  � @تَ#Wُلكُوْا فَِريقاً ّمِ

على بعض  "لعن اهللا الراشي واملرتشي "،هلذا نالحظ أن الكثري من العمليات اليت تستعمل يف احلصول �
املشاريع االستثمارية سواء يف املناقصات، أو املزايدات اخلاصة أو العامة، أو تقدمي املشاريع مبوافقة الطرفني دون 
أن يعلن عن ذلك أمام الذين يهمهم األمر تعترب أعماال غري مشروعة ومن قبل الرشوة ما التزمت به البنوك 

@@اإلسالمية. @

والقاتلة اليت قد تتسبب يف أزمات، كما حصل ذلك يف دول ري املشروعة .عدم اخلوض يف املنافسة غد    
شرق أسيا، فقد تزايد العجز بسبب نوعية االستثمارات اليت تتم يف هذه الدول ،واليت تركز على جمال التصنيع 

التشابه يف  وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة، ونتيجة هذا دفهناك تشابه بني جماالت التصنيع اليت تتم يف تايالن
االستثمار فإن أي اخنفاض يف العمالت دولة من دول أو زيادة الكفاءة اإلنتاجية لدى بعض هذه الدول 
يرتتب عليه ارتفاع حدة املنافسة، ومن مث فإا تدخل فيما يسمى باملنافسة القاتلة يف النهاية نتيجة التوسع يف 

، كذلك ال تتعامل البنوك اإلسالمية ذه املعاملة يف من يشاركوا نفس نوعية أو جمال 3صادرات هذه الدول 
االستثمار فهذه أخالق قد ى عنها اإلسالم ألا خترج عن املنافسة املشروعة ،فعن عبد اهللا إبن عمر أن 

روعة السوم على السوم كما يدخل يف املنافسة غري املش  4قال:" ال يبع بعضكم على بيع أخيه" �رسول اهللا  
  وهذا ملا يؤدي ذلك من التداخل يف الصفقات ،وما يرتتب عليه من ضرر وفساد وعدم استقرار يف السوق .
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 :منها نذكر أخرى فرعية تختص بها المصارف اإلسالمية خصائص هناك كما جند 23
 أمرين الربوية املعامالت عن البديل كان لقد:االستثمارات طريق عن التنمية نحو الجهد توجيه-  1
 :مها اإلسالمية الشريعة أقرما

 . عائدا عليه لتدر مشروعات يف األموال بتوظيف بنفسه البنك يقوم أن هو و :املباشر االستثمار
 يف شريكا يكون بذلك و للمشروع اإلنتاجي املال رأس يف البنك يشارك أن مبعىن :باملشاركة االستثمار

  .خسارة و ربح من عليه ينتج ما و إشراف و تسيري من خيصه ما كل يف شريكا و املشروع ملكية
 :االجتماعية بالتنمية االقتصادية التنمية ربط-2
 جهودها كل بإعطاء هذا و االجتماعية و االقتصادية احلياة نواحي جبميع االهتمام هو اإلسالم منهج إن

 .االجتماعية و االقتصادية وظيفتها و الزكاة فريضة إحياء و العام للصاحل حتقق اليت النافعة للمشروعات
 و يعتمد فائدة، مقابل الديون بيع و بشراء فيها املتاجرة ال :للتبادل كوسيلة النقود على االعتماد -3
  .السوق أسعار يف بالتدخل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول امتناع على بناءا املوارد ختصيص يف السوق على
 إمنا و األصول الثابتة، و املبادئ على تطبيقه ينبغي ال لكن ضروري التغيري و التطور:التغيير و التطور-  4

 .أدواته و آلياته و مؤسساته و اإلسالمي املصريف النظام هيكلة يشمل

  .اإلسالمية المصارف أهدافثانيا:
الــدور املشــرتك بينهمــا تشــرتك البنــوك اإلســالمية يف بعــض أهــدافها مــع البنــوك التقليديــة، وهــذا راجــع لطبيعــة    

واملتمثــل يف الوســاطة املاليــة بــني فئــيت املــدخرين أصــحاب الفــائض واملســتثمرين أصــحاب العجــز، إال أــا تنفـــرد 
، مبجموعة من األهداف ختتلف عنها مع البنوك التقليدية، وهذا راجع لطبيعـة املبـادئ واألسـس الـيت تقـوم عليهـا

يف  هـداف الشـريعةلتحقيقها جتسـيداً للقـيم اإلسـالمية وتطبيقـاً أل للبنك اإلسالمي أهداف يسعىحيث جند أن 
يسهم بفعالية يف القضاء على االزدواجية اليت قد جيـدها اإلنسـان املسـلم بـني لجمال املال واملعامالت االقتصادية 

األهـداف فيمـا  عـرض ألهـم هـذهتتعاليم العقيدة، و واقع املمارسات الفعلية اليت تتم يف اتمع ، وميكن لنا أن ن
  يلي:
 :شرعية أهداف -1

 تـتالءم العمـل يف وسـائل اسـتخدام و اإلسـالمية، الشـريعة مبقاصـد االلتـزام هـو و األهـداف هلـذه العـام بالتصـور فتبـدأ  
 وفقـا حيقـق التنميـة ممـا إسـالمي منظـور مـن سـلوكية و اجتماعيـة ، ماليـة حضـارية، ، اقتصادية نقلة حتقيق دف معها،

 :اآليت يف اإلسالمية للبنوك الشرعية األهداف ميكن أن نلخصو  ، اإلسالمية الشريعة مبادئ و ملقاصد



 

 

 األدوات تطوير خالل من املسلمني عن احلرج لرفع املصرفية املعامالت لكافة اإلسالمي البديل تقدمي • 24
 .اإلسالمية املصرفية

 .املتعاملني معها أو العاملني لدى كل من املعامالت يف األخالقية و العقائدية القيم تثبيت •
 النظام باعتباره اإلسالمي االقتصادي بالنظام املواطنني ثقة وتطوير اإلسالمي املصريف الوعي نشر •

 1األمثل
   :تنموية أهداف-2

تسهم البنوك اإلسالمية بفعالية يف حتقيق تنمية اقتصادية اجتماعية إنسانية يف إطار املعـايري الشـرعية، وتنميـة 
متوازنـــة ترتكـــز علـــى تـــوفري االحتياجـــات األساســـية للمجتمعـــات، وحتقيـــق النمـــو املتـــوازن والعـــادل لكافـــة عادلـــة 

ــات أمنهــــا  ــات األقــــل منــــواً ليتحقــــق لتلــــك اتمعــ ــمح باالهتمــــام باملنــــاطق والقطاعــ ــكل الــــذي يســ املنــــاطق وبالشــ
ـــ ـــة ، فالنظــــام املصــــريف االســــالمي قــــادر علــــى حـ ـــن ســــجن التبعيـ ل مشــــكالت التنميــــة االقتصــــادي وخروجهــــا مـ

االقتصــادية مبــا ينســجم مــع عقيــدة األمــة وتطلعاــا احلضــارية ويشــكل حــافزاً قويــاً إلطــالق الطاقــات الكامنــة يف 
الدول اإلسالمية، وتفجري روح االبتكار واإلبداع، من خالل منط تنموي متميز حيقق التقدم والعدالة واالستقرار 

 :2يلي وهي عملية تأخذ عدة أبعاد من بينها ما
 واخلـدمات السـلع تـوفريو  الذايت االكتفاء وحتقيق العادلة الشاملة التنمية حتقيق على اإلسالمية البنوك تعمل •

 . األساسية
 باعتبارها البيئية و احلرفية الصناعات و احلرفيني بتنمية ، االقتصادي النمو معدل يف متنامية زيادات حتقيق •

  الدول. يف البنية االقتصادية لتطوير فعال أساس
تشجيع االستثمار نظرا لتخفيض تكلفة املشاريع بسبب إلغاء الفائـدة وهـو مـا يسـاهم يف خلـق فـرص عمـل  •

جديدة والقضاء على البطالة فينعكس ذلك على الدخل الوطين اجيابيا.                                                               

                                                 
 27، مرجع سابق ً دراسة تطبيقيةاإلسالمية في البنوك  واالستثماريأبعاد القرار التمويلي ،الغايل براهيمبن  1
   125.ص،  1ط،  2010،التوزيع و للنشر وائل دار ، اإلسالمية المصارف إدارة، عقل مجعة و عريقات حريب-  أنظر كل من  : 2
حبث مقدم للملتقى  - دراسة دول مجلس التعاون الخليجي  - ،البنوك اإلسالمية: واقع دّعمته األزمة المالية العالمية سعدان آسيا وعماري صليحة- 

  .2011ماي  10و 9يومي " أداة سعر الفائدة وأثرها على األزمات االقتصادية "الوطين التاسع حول:
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة، )م2000- م1980تطبيقية ( التنموي  للبنوك  اإلسالمية دراسة نظرية   الدور ،مجيل أمحد -

  84،ص2005/2006 جامعة اجلزائر،
 



 

 

تنميــة الــوعي االدخـــاري لألفــراد وتشــجيع االســـتثمار مــن خـــالل إجيــاد صــيغ اســـتثمارية تتناســب ومطالـــب   • 25
 العمالء. 

       استقطاب أموال املسلمني وتوطينها بالداخل األمر الذي يعزز من االعتماد على املوارد الذاتية األساسية.   •
على تأسيس وترويج املشروعات االستثمارية سواء كان ذلك مبعرفة ما أراد بالكامل  يعمل البنك اإلسالمي •

أو عن طريق االشرتاك مع الغري من أصحاب اخلربة واملعرفة والدراية املشهود هلم حبسن السمعة واإلخالص 
ني بذاته، يف العمل والقدرة على إدارة شؤونه، وال يقتصر جمال إنشاء املشروعات على نشاط اقتصادي مع

بل ميتد ليشمل كافة األنشطة االقتصادية املشروعة سواء يف الصناعة، أو الزراعة، أو التجارة والتوزيع أو يف 
إخل، وهو ذا يعمل على اتساع قاعدة االستثمار يف اتمع وتنمية أصوله اإلنتاجية، وتوسيع  …التعدين

ية متسارعة يف الرتاكم الرأمسايل الذي يكفل للمجتمع طاقته االستيعابية واإلسراع مبعدل منوه وحتقيق تنم
 .االستقالل واألمن االقتصادي

 : اجتماعية أهداف-3
  :يلي ما خالل من ذلك و خاصة، طبيعة ذات االجتماعية اخلدمات تقدمي إىل اإلسالمية املصارف تسعى

  القرض الحسن:  -أ
ربويــة؛ لغايــات إنســانية،كالزواج، والعــالج،  وذلــك ملســاعدة احملتــاجني يف تــدبري أمــور حيــام بــدون فوائــد  

  والكوارث، والديون، واإلعسار، وغريها.
وللعلم فإن أموال صندوق القرض احلسن ليست من أموال املودعني بالبنك، بل هي مـن أمـوال أهـل اخلـري   

  من جهة،ومن أصحاب الودائع الراغبني حصراً يف إقراضها عن طريق البنك كقروض حسنة
  كاة:صندوق الز   - ب
أنشــأت بعــض املصــارف اإلســالمية يف داخلهــا صــندوقاً للزكــاة، وجعلتــه منفصــًال يف إدارتــه وحســاباته عــن   

 البنك، ووضعت للصندوق الئحة ُتْشِرف على تنفيذها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية داخل املصرف.
حيث أوكلت للصندوق مهمة دراسة األموال اليت جتـب فيهـا الزكـاة، وتقـدمي احلسـاب الشـرعي هلـا، بالنسـبة   

ــات  إىل باإلضـــــافةلألفــــراد والتجـــــار، والشــــركات،  ـــع الدراســـ ـــة لـــــذلك، مـ ـــارات امليدانيـ ـــون بالزيــ حتديــــد  مـــــن يقومـ
واملسـاكني، وبــذلك مت إحيــاء فريضــة  االجتماعيـة للعــائالت واألســر لتخفيـف املعانــاة عــن املسـتحقني مــن الفقــراء

 مجع الزكاة، وللمسامهة يف حل مشكلة العجزة واملتسولني يف اتمع.



 

 

والزكاة تساهم يف احليـاة االجتماعيـة، وتعمـل علـى حمـو الفقـر، والتقليـل مـن خمـاطره، وفـتح فـرص العمـل، و    26
 تفعيل النشاط االقتصادي.

 املصارف اإلسالمية، اليت تقوم بتأدية زكاة أمـواهلم املوَدعـة أيضـاً يف ويتسابق املسلمون إىل تسليم الزكاة إىل  
ــاعد يف حـــل أهـــم مشـــاكل التنميـــة  املصـــرف ؛ لثقـــتهم يف حســـن توزيعهـــا واســـتثمارها لصـــاحل املســـلمني، ممـــا يسـ
ــــة  ـــة، وختطــــــي مشــــــاكل البطالــ ـــرص العمالـــ ــــوفر فـــ ــروعات الــــــيت تــ ــــاعد يف تنفيــــــذ املشــــ االجتماعيــــــة احلقيقيــــــة، ويســ

 .1تكارواالح
 المساهمة في حل مشكلة اإلسكان: - ج

ة، بالنسـبة للفقــراء، وهـي مـن املشـكالت الـيت تواجـه معظـم اتمعــات املعاصـرة، وخاصـة يف الـبالد اإلسـالمي 
ــاكني،وموظفي الدولة، ـــــ ــــدوديو واحملتاجني،واملســــ ــــــ ـــــــطي حمـ ـــــدخل، ومتوســــ ـــــ ـــود  ويتمالـ ــــــ ـــق العقــ ـــــ ـــ ــــن طري ــــــ ـــاء عـ ـــــ ـــ البن

أو املشاركة املتناقصة اليت يتنازل البنك عن جزء من حصته يف املبىن ،االجيارة،أو أو املراحبةالشرعية،كاالستصناع،
  :ليكما يشطة االجتماعية  وميكن تلخيص األن ،ة الكاملة إىل املتعامل مع البنكإىل أن تؤول امللكياً،سنوي

  .اإلسالميالتي يقدمها المصرف  األنشطة االجتماعية جدول يوضح أهم
  المشروعات االجتماعية  القروض الحسنة  االجتماعيةالمساعدات   الزكاة

 جباية تنظيم على تعمل �

في مصارفها  وزيعهاوت الزكاة
 الشرعية.

مصادرها من زكاة  �
المساهمين،زكاة المودعين، 

 زكاة المتعاملين.
تخضع إلشراف ورقابة  �

 هيئة الرقابة الشرعية.
ميزانيتها مستقلة عن  �

 ميزانية البنك.
 
  

 نقدية. قد تكون عينية أو �
إلعانة األسر التي                         �

ها شروط يتنطبق عل ال
 الزكاة.

يتم الصرف من الموارد  �
الخيرية التي ال تعتبر موارد 

زكوية مثل التبرعات 
والهبات والحسابات 

  الخيرية.

 القادرين لغير الكريمة الحياة سبل توفر �

 قروض إقراضهم خالل من ذلك و

 حسنة
 على الموارد المتاحة.يتوقف حجمها  �
قد يتم توجيه بعض الموارد إلى منح  �

قرض يسترد إلعانة أسرة تسمح 
 ظروفها بعد تحسنها بالسداد.

قد تكون ذات غرض إنتاجي أو ذات  �
 غرض اجتماعي.

بعض البنوك اإلسالمية تكلفها الدولة  �
بمنح قروض اجتماعية وتوفر لها 

  التمويل.

بناء مستوصف للعالج أو  �
 ي.مستشفى خير 

بناء مشغل أو مركز لتعليم  �
 الفقراء حرفة معينة.

مشروعات الزمة للتغلب على  �
 آثار الكوارث.

المسلمين  أبناء برعاية تقوم �
 المعوقين و العجزة و واأليتام

 إعانات تقديم و منهم،
 .الفقيرة للطبقات

  

والتوزيع  اليازوري العلمية للنشرردن،دار ألا:صادق الشمري،أساسيات الصناعات املصرفية اإلسالمية،املصدر
  242ص،2008،

                                                 

  198،ص2008األردن،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ،أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالميةصادق الشمري، -1 



 

 

  :استثمارية أهداف -4 27
 .أساسيني جانبني على اإلسالمية للبنوك االستثماري اهلدف يرتكز

 االدخاري الوعي نشر طريق عن(أصحاب الفائض)  االقتصاديني األعوان أموال جذب على يقوم :األول   
أنه يعد تطبيقا للقاعدة يف أمهية هذا ،وتكمن  توظيفها و أموال رؤوس استقطاب دف تمعا أفراد بني

 .الشرعية بعدم تعطيل األموال واستثمارها مبا يعود باألرباح على اتمع وأفراده

 توظيف علىالبنك االسالمي   يعملحيث الشق الثاين يف عملية الوساطة املالية،  انبميثل هذا اجل :الثاني
و  االقتصادية عن طريق املشاركة يف االستثمار مع أصحاب العجز ااالت يف فعاال توظيفا املدخرة املوارد هذه

تعد االستثمارات ركيزة العمل يف البنوك اإلسالمية واملصدر الرئيسي لتحقيق أرباحها، سواء للمودعني أو 
ها، على أن يأخذ للمسامهني، وتوجد العديد من صيغ االستثمار الشرعية اليت ميكن للبنوك اإلسالمية استخدام

  البنك يف اعتباره عند استثمار األموال املتاحة حتقيق التنمية االجتماعية.
  .1واليت تتلخص يف: االستثمارية األهداف معامل تتعدد هنا من و
أو باملشـاركة مـع أصـحاب  الغـري حلسـاب أو اإلسـالمي البنـك حلسـاب االسـتثمارية املشـروعات تـرويج •

  والدراية والقدرة الفنية.واملعرفة  اخلربة
 . اتمع يف املتوفرة اإلنتاج لعوامل مرتفع تشغيلي وظيفي مستوى حتقيق •
 التداول و املطروحة اخلدمات و السلع أسعار يف السعري االستقرار من مناسب مستوى حتقيق •
  ق.السو  يف
 االستثماري العام. توفري صيغ متويلية مرنة ومناسبة ومستقطبة لرؤوس األموال ومنه حتسني املناخ •
توفري اخلدمات واالستشارات االقتصادية واملالية للحفاظ على األموال وتنميتها وما ينتج عنه من حتسني  •

 لألداء االقتصادي للمشروعات.  

                                                 
  29، مرجع سابق دراسة تطبيقية اإلسالميةفي البنوك  واالستثماريأبعاد القرار التمويلي ،ن براهيم الغايلب -  :  أنظر كل من  1
حبث مقدم للملتقى  - دراسة دول مجلس التعاون الخليجي  - ،البنوك اإلسالمية: واقع دّعمته األزمة المالية العالمية سعدان آسيا وعماري صليحة- 

  .2011ماي  10و 9يومي على األزمات االقتصادية " " أداة سعر الفائدة وأثرهاالوطين التاسع حول:
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة، )م2000- م1980التنموي  للبنوك  اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية (   الدور ،مجيل أمحد -

 86،ص2005/2006 جامعة اجلزائر،
 



 

 

تنشيط االستثمار مبختلف األنشطة االسـتثمارية االقتصـادية عـن طريـق االسـتثمار املباشـر الصـريح الـذي  • 28
كات اجلديـدة مبختلـف أنواعهـا، أو املسـامهة يف توسـيع خطـوط اإلنتـاج للشـركات يقوم على تأسيس الشـر 

  القائمة والقيام بعمليات املشاركة يف جتديد وتطوير هذه اخلطوط
  األبعاد االستثمارية للبنوك اإلسالمية. يوضحشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

)، أطروحة دكتوراه يف العلوم م2000-م1980دراسة نظرية تطبيقية ( التنموي  للبنوك  اإلسالمية   الدورمجيل أمحد،  املصدر:
  .86،ص2005/2006 االقتصادية غري منشورة، جامعة اجلزائر،

  تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية.هدف – 5
الفعــل إن الدولــة احلديثــة ال تقــف مكتوفــة األيــدي أمــام تفــاعالت االســتثمار، أو تعطــي كامــل احلريــة لقــوى 

الفردية بعفويتها لتفعل مـا تشـاء دون ضـوابط ترشـد خطوـا وتوجـه مسـريا الصـحيحة حنـو اهلـدف املطلـوب، و 
ــا مناســــبة لتحقيــــق أهــــداف الشــــعب ولصــــاحل امــــوع العــــام  ــيت تراهــ مــــن هنــــا تقــــوم الدولــــة بتنفيــــذ املشــــروعات الــ

  للسكان.
ابعـــة يف مرحلـــة مـــن مراحـــل التخلـــف االقتصـــادي وملـــا كانـــت الـــدول اإلســـالمية يف جمموعهـــا العـــام ال تـــزال ق

لقصــور إدراكـــي ومـــادي أو لعــدم تـــوفر عامـــل أو آخــر مـــن عوامـــل اإلنتــاج، فـــإن البنـــوك اإلســالمية ميكـــن هلـــا ان 
متارس دوراً يف إحداث تكامل اقتصادي فعال بني الدول اإلسالمية وتوجيه قوى الفعل االقتصادي فيها توجيهـا 

  فعاًال.
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املثال تعاين الدول اإلسالمية من عدم توافر شبكات البنية األساسية اليت تربط بني دوهلا بعضها فعلى سبيل       29
الــدول،    الــبعض مثــل الطــرق الســريعة ذات الكفــاءة الــيت تســتخدم يف تنقــل األفــراد أو نقــل البضــائع بــني هــذه

سـالمية خدمـة هـذه املرافـق مـن فضًال عن شبكات السكك احلديدية ونقـل الطاقـة الكهربائيـة، وميكـن للبنـوك اإل
مشــاركات مــع الــدول إلنشــاء مثــل هــذه املشــروعات وتقــدميها مقابــل رســم معــني يطبــق علــى  يف خــالل الــدخول

املواطنني الذين يستخدموا وبذلك تعم الفائدة املتعددة حيث حيصل البنـك املمـول علـى عائـد جمـز مـن متويلـه، 
اجهــا بشــدة، وتتحقــق قاعــدة مواصــالت تعمــل علــى إحــداث وحتصــل احلكومــات علــى شــبكة بنيــة أساســية حتت

  التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية، يضاف إىل ذلك أيضاً شركات النقل والتوزيع واالتصاالت.
ومــن مث فــإن عمليــة التمويــل ال جيــب أن تقتصــر فقــط علــى املشــروعات اإلنتاجيــة الــيت تقــوم علــى اســتخدام    

 كـــل دولـــة إســـالمية علـــى حـــده، بـــل وبالضـــرورة جيـــب أن تتســـع النظـــرة وتعـــرب احلـــدود عوامـــل اإلنتـــاج املتـــوفرة يف
  املصطنعة بني هذه الدول لتقوم على التشغيل الفعال للموارد اإلسالمية.

وهذا يقودنا إىل معرفة الدور احلقيقي الذي ميكن أيضاً أن تسهم بـه البنـوك اإلسـالمية يف جمـال تعظـيم املـوارد    
تنميتها وتطويرها ليس فقط من خالل إطارها النقدي، ولكن أيضاً وبشكل أكثر فعاليـة يف إطارهـا االدخارية، و 
  .1غري النقدي

باإلضـــافة إىل األهـــداف العامـــة الســـابقة و الـــيت مت ذكرهـــا يســـعى البنـــك اإلســـالمي إىل حتقيـــق أهـــداف أخـــرى   
  خاصة ميكن تلخيصها فيما يلي:

للمتعاملني مع البنك اإلسالمي أهداف متعددة جيب أن حيرص هذا  أهداف خاصة بالمتعاملين: - 1
  األخري على حتقيقها وتتمثل هذه األهداف يف:

إن جناح البنك اإلسالمي يف تقدمي اخلدمات املصرفية جبودة عالية للمتعاملني  :تقديم الخدمات المصرفية  -أ
الشريعة اإلسالمية، يعد جناحا للبنوك  وقدرته على جذم، وتقدمي خدمات متميزة هلم يف إطار أحكام

  اإلسالمية وهدفا رئيسيا إلدارا.
يقوم البنك اإلسالمي باستثمار األموال املودعة لديه من خالل اختيار :توفير التمويل للمستثمرين - ب

موال أفضل قنوات االستثمار، سواء عن طريق توفري التمويل الالزم للمستثمرين، أو عن طريق استثمار هذه األ
من خالل شركات تابعة متخصصة، أو القيام باستثمار هذه األموال بشكل مباشرة يف األسواق احمللية أو 

  اإلقليمية أو الدولية.
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والبنك، ومن أهم عوامل  يقوم العمل املصريف على أساس الثقة بني املودعني :توفير األمان للمودعين  - ج 30
خصوصا الودائع  - ملواجهة احتماالت السحب من ودائع العمالء الثقة يف البنوك توافر سيولة نقدية دائمة

دون احلاجة إىل تسييل األصول الثابتة، وتستخدم السيولة النقدية يف البنوك للوفاء باحتياجات  - حتت الطلب
سحب الودائع اجلارية من ناحية واحتياجات املصرف من املصاريف التشغيلية وتوفري التمويل الالزم 

  من ناحية أخرى.للمستثمرين 
  للبنوك اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية اليت تسعى إىل حتقيقها منها: أهداف داخلية: - 2
تعد املوارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية حتقيق األرباح يف البنوك بصفة عامة، :تنمية الموارد البشرية -أ

ق البنك اإلسالمي ذلك البد من توفر العنصر البشري فاألموال ال تدر عائدا بنفسها دون استثمار، وحىت حيق
الذي لديه اخلربة املصرفية الستثمار هذه األموال، وال يأيت ذلك إال من خالل العمل على تنمية مهارات أداء 

  العنصر البشري عن طريق التدريب للوصول إىل أفضل مستوى أداء يف العمل.
ة والبنوك بصفة خاصة دف االستثمار لتحقيق أعلى تنشأ املؤسسات بصفة عام:تحقيق معدل نمو - ب

معدالت النمو، وحىت تستمر البنوك اإلسالمية يف السوق املصرفية ال بد أن تضع يف اعتبارها حتقيق معدل منو 
  معني ميَكنها من البقاء واملنافسة يف السوق املصرفية.

ة حتقيق أهدافها السابقة، ال بد هلا من حىت تستطيع البنوك اإلسالمي:االنتشار جغرافيا واجتماعيا  - ج
االنتشار حبيث تغطي أكرب قدر من اتمع، وتوفر جلمهور املتعاملني اخلدمات املصرفية يف أقرب األماكن، وال 

  يتم ذلك إال من خالل االنتشار اجلغرايف يف اتمعات.
تشتد املنافسة بني البنوك يف السوق املصرفية على اجتذاب العمالء سواء أصحاب  :ابتكاريةأهداف  - 3

الودائع أو املستثمرين، وحىت تستطيع البنوك اإلسالمية أن حتافظ على وجودها بكفاءة وفعالية يف السوق 
  املصرفية البد هلا من مواكبة التطور املصريف، وذلك عن طريق: 

يستطيع البنك اإلسالمي مواجهة املنافسة من جانب البنوك التقليدية يف حىت  :ابتكار صيغ التمويل -أ
اجتذاب املستثمرين، البد أن يوفر هلم التمويل الالزم ملشاريعهم املختلفة، ولذلك جيب على البنك أن يسعى 

تلفة ومبا ال إلجياد الصيغ االستثمارية اإلسالمية اليت يتمكن من خالهلا من متويل املشروعات االستثمارية املخ
  يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

يعد نشاط اخلدمات املصرفية من ااالت اهلامة للتطوير يف : إبتكار وتطوير الخدمات المصرفية - ب
القطاع املصريف، وعلى البنك أن يعمل على ابتكار خدمات مصرفية جديدة ال تتعارض مع أحكام الشريعة 



 

 

طوير املنتجات املصرفية احلالية اليت تقدمها البنوك التقليدية مبا ال خيالف الشريعة اإلسالمية، كما جيب عليه ت 31
  اإلسالمية.

  وميكن إمجال أهم أهداف املصارف اإلسالمية من خالل الشكل املوايل.  
  .اإلسالمية لمصارفالمختلفة ل هدافشكل يوضح األ

  
  

         

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
مطبوعات املعهد اإلسالمي  ،اإلدارة اإلسرتاجتية يف البنوك اإلسالمية،املصدر:عبد احلميد عبد الفتاح املغريب

  .89هـ،ص1425للبحوث والتدريب ،جدة 
  

  

استيعاب وتطبيق  
وظيفة المال في 

اإلسالم 
اقتصاديا 
  تحقيق طموحات                   إحياء المنهج واجتماعيا

  أصحاب المصرف                  اإلسالمي في
  المعامالت المالية

  
  
  
  
  

  إشباع حاجات                     رعاية متطلبات 
  المتعاملين                          ومصالح  
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أهداف  
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الدعوة إلى 
 سبيل  اهللا 



 

 

  المصـارف اإلسالميــة . ة والخدمات التي تقدمهاطاألنشـ 32
من حتديد املصارف اإلسالمية وما رأينا من الطبيعة املميزة هلا حيث مجعت بني نشاط  قمن خالل ما سب     

ة هذه املخاطر سومها النشاط املايل والعيين وهو ما جعلنا حنصر حبثنا يف درا ،القطاعني األساسيني ألي اقتصاد
ــن  ــوك اإلســـالمية نــــذكر يف البدايـــة شــــيئا مـــومـ ــيت تواجـــه البنــ ــم هــــذه املخـــاطر الــ ــذه أجــــل فهـ ــة نشـــاط هــ ن طبيعــ

  املؤسسات والبنوك .
  .نشاط تقديم الخدمات واألعمال المصرفية .1   
ة نشــاط تقـــدمي اخلــدمات املصـــرفية ســـمــن الواضــح أن جتنـــب الفائــدة لـــن مينــع املصـــرف اإلســالمي مــن ممار    
وذلك اسـتنادا إىل أسـاس شـرعي جييـز تقاضـي األجـر لقـاء تقـدمي  ة،ر ة، مقابل أجر أو لقاء عمولة أو إجااملعروف

م اخلـــدمات الـــيت ظـــن املصـــرف اإلســـالمي يســـتطيع تقـــدمي مع،وبنـــاءا علـــى ذلـــك ميكننـــا القـــول إ1خدمـــة معتـــربة 
اخلـــدمات واملهــام الـــيت قـــد خيــتص ـــا املصـــرف اإلســـالمي  ضإضـــافة إىل بعـــ ،تقــدمها املصـــارف التقليديـــة عــادة

  ن أن يأخذ ثالثة أشكال خمتلفة :مقابل عائد ميك
  .أ . يف صورة أجر لقاء تقدمي خدمات أو أعمال نافعة بدور الوكالة 

  .ب. يف صورة عمولة لقاء قيامه بأعمال الوساطة 
   .من ممتلكاته أو بع اخلدمات املرافقة عج. يف صورة إجيار وذلك لقاء االنتفا 

  :وذلك مع ضرورة األخذ بعني االعتبار ما يلي 
ــ1 ل خدمــة نافعــة يبتعــد عــن حــدود / أن يكــون األجــر الــذي يتقاضــاه املصــرف اإلســالمي مســوغا وعــادال يقاب

ب أن يسـتند يف حتديـد هيكـل األجـر أو العمولـة إىل مبـدأ اسـترياد التكلفــة سـلـذلك مـن املنا ،واإلجحـاف الظلـم
  . ةاملباشرة وغري املباشرة للخدمة املؤدا

   يتكرر إال بتكرر تقدمي اخلدمة وال ،ة شكل مبلغ مقطوع يرتبط باخلدمة املؤدا/ أن يأخذ األجر أو العمولة يف2
فـإن هـذا األجـر أو العمولـة ،من املبالغ املتعامل ا  ةويالعمولة كنسبة مئ / يف حالة تقاضي املصرف لألجر أو3

  0.1%اإلسـالمي نسـبة  تقاضـى البنـك مبعىن أنـه إذا و تكرارها، جيب أن ال يكون ملعامل الزمن أثر يف حتديدها
كانـت فـإن األجـر نفسـه جيـب أن يتقاضـاه لـو   ،كأجر لضمان عمل عن مبلغ مائة ألف دينـار ملـدة ثالثـة أشـهر

  .مدة الضمان ستة أشهر أو سنة

                                                 
النهضة العربية،  ، دارمقدمة في االقتصاديات الكلية. أنظر أيضا :عبد احلميد الغزايل:  108،ص 1977، بريوت، البنك الالربوي في اإلسالمحممد باقر الصدر:  1

  . 364،مرجع سابق، ص  ار في االقتصاد اإلسالمياالستثم ،. وكذا ،أمرية عبد اللطيف مشهور277م، ص 1985القاهرة ، 



 

 

أجـورا للخـدمات الـيت حتصـيل / على الرغم من عدم وجود مانع فقهي أو شـرعي مينـع املصـارف اإلسـالمية 4 33
املناسـب أن تراعـي هـذه املصـارف مـا جيـري عليـه العمـل يف نظرياـا التقليديـة القائمـة مـن  ،إال أنه يبـدوتقدمها 

يف صـــاحل  نحيـــث قـــد ال يكـــو  ،وذلـــك يف جمـــال تقاضـــي مثـــل هـــذه األجـــور،جنبـــا إىل جنـــب معهـــا يف جمتمعاا
ود يف هــذا ة مــن املنافســة والتعــايش مــع املصــارف العاديــة جتــاوز مــا هــو معهــلــاملصــارف اإلســالمية  يف هــذه املرح

 ضلــذا قـد جنـد بعــ، وإن كـان مشــروعا أو كانـت جتيـزه النظريـات الكليــة لعمـل املصـارف اإلسـالمية ىتحـ ،اـال
وفيمـــا يلـــي نـــذكر بعـــض أو أهـــم هـــذه اخلـــدمات  ،1املصـــارف اإلســـالمية ال تتقاضـــى أي عمولـــة يف هـــذا اـــال

  :املصرفية 
اب اجلـاري يعـد خدمـة العميـل والبنـك وفـتح احلسـ قـة بـنيبدايـة العال : والـذي يعـد.فتح الحسـاب الجـاريأ

 ضوهنا يتخـذ البنـك عـادة بعـ،وسـهولة تداولـه وحتريكـه ،تؤدى للعميل وتعود عليه بالنفع من حيث حفظ املال
ــات ــى بطاقــــات التوقيعــ ــع العميــــل علــ ــتح احلســــاب اجلــــاري مــــن قبــــل استحصــــال توقيــ ــراءات الشــــكلية لفــ  ،اإلجــ

ومن خالل هذا احلساب تبدأ احلقوق الـيت تنشـأ بالتعامـل بـني العميـل ،لعميل ا ملطابقة توقيعات ا ظواالحتفا
  من هذا احلساب . 2والبنك مما ميكن العمل من اإليداع والسحب 

حيـة مـدى جلمـاهري حيـث يقـوم بتصـنيفها مـن نايقوم البنـك الالربـوي باسـتقبال ودائـع ا : قبول الودائع. ب
وودائــع ألجــل الــيت تــتم بطــابع االدخــار ،) (احلســاب اجلــاري الطلــبقــدرة املــودع علــى ســحبها إىل ودائــع حتــت 

أو  ،)ا على أساس أا وديعة استثمارية ( تشارك يف الربح أو اخلسارةويقبل البنك الودائع هنا إم،وودائع التوفري
   .أا وديعة باملعىن الفقهي االستنابة يف حفظها فحسب 

كما يف احلالة اليت يتقدم فيها أحد العمـالء إىل البنـك بشـيك مسـحوب ملصـلحته   : . تحصيل الشيكاتج
اب احملســوب وترحيلهــا إىل حســاب ســفيقــوم البنــك خبصــم قيمتــه مــن ح،علــى حســاب حمــرر الشــيك يف البنــك 

املســـتفيد بالشـــيك بعـــد التأكـــد مـــن صـــحة الشـــيك وتصـــديق قســـم مراكـــز العمـــالء علـــى وجـــود رصـــيد للمحـــرر 
يكـون مسـحوبا مـن نفـس املركـز أو مسـحوبا مـن فـروع أخـرى  يمة الشيك منه، وهنـا الشـيك قـدصم قيسمح خب

ىل والثانيـــة تتمـــان علـــى املســـتوى الـــداخلي ســـحوبا علـــى بنـــك آخـــر فاحلـــالتني األو أو يكـــون م ،مـــن فـــروع البنـــك
د املــدين لكــي أمــا احلالــة الثالثــة فيتــوىل البنــك اإلســالمي تســجيل قيمــة الشــيك يف رصــي ،للبنــك أو بــني فروعــه
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أخـذ عمولـة كـأجر خدمـة بشـرط أن وإمنا يإذا مل يأخـذ علـى ذلـك عمولـة،1يتوىف بعد ذلك باملقاصة وهـذا جـائز 34
  ن الشيك مسحوبا من بنك آخر .يكو 

يقوم البنك خبدمة أخرى وهـي حتصـيل قيمـة الكمبيـاالت حلسـاب عميلـه إذ يقـوم :  د.تحصيل الكمبياالت
وبعـد احلصـول علـى قيمتهـا يقيـدها يف  ،كمبيالة وتاريخ اسـتحقاقها وقيمتهـاعادة قبل حلول موعد استحقاق ال

وهـــذه اخلدمـــة جـــائزة شـــرعا إذا اقتصـــرت علـــى ،رصـــيد الـــدائن للمســـتفيد مـــن الكمبيالـــة بعـــد خصـــم املصـــاريف 
بــل هــي خدمــة جمانيــة لزبــائن البنــك وتشــجيعا علــى اســتقطاب  ،حتصــيل نفــس قيمــة الكمبيالــة دون فوائــد ربويــة

  .أخرى ودائع 
ونقتصــر يف احلـــديث هنـــا عــن اجلانـــب الـــذي ميثــل اخلدمـــة املصـــرفية ـــذا  هــــ. بيـــع وشـــراء األوراق الماليـــة :

الشـــأن وهـــو توســـط البنـــك يف بيـــع وشـــراء األوراق املاليـــة تنفيـــذا ألوامـــر عمالئـــه  يف البيـــع والشـــراء فـــإن العمـــالء 
وبعـــدما يتأكـــد مـــن ســـالمة  ك،أوامـــر البيـــع والشـــراء للبنـــالـــذين يرغبـــون يف التعامـــل يف األوراق املاليـــة يســـلمون 
، وهــذا الــدور يقــوم بــه يف حــام يبــدأ االتصــال بالبورصــة األوامــر ومــن وجــود أرصــدة دائنــة أو اعتمــادات مدينــة

فإن كـان بيـع وشـراء تلـك األوراق جـائز شـرعا أمكـن التوسـط ،البنـك يف التوسـط يف  البيـع وشـراء األوراق املاليـة
وأمـا إذا مل يكـن بيـع وشـراء تلـك األوراق ،ألـا أجـرة علـى عمـل سـائغ ،علية وأخذ العمولة على ذلـك إلجناز ال

  .مسموح شرعا فيعترب التوسط أمر غري جائز وال جيوز أخذ العمولة عليه 
متتلــك كــل مــن املصــارف التقليديــة واإلســالمية خــزائن حديديــة حلفــظ الودائــع  :و.تــأجير الخــزائن الحديديــة

للعمالء، وهي على شكل أدراج حيمل كل منهـا رقمـا معينـا وبأحجـام خمتلفـة، وهـذه اخلـزائن موجـودة يف  العينية
غــرف حمصــنة حتصــينا كــامال وجمهــزة بالشــكل الــذي مينعهــا مــن التعــرض للســطو والســرقة واحلريــق، ويوجــد هلــذه 

ليهــا خــالل ســاعات اخلــزائن مفتاحــان أحــدمها للمصــرف واآلخــر للعميــل، وحيــق لصــاحب الصــندوق الــدخول إ
  عمل البنك، كما حيق له إدخال وإخراج ما يريد بسرية تامة واالستفادة من هذه اخلدمة.

ويف املقابــل يلتـــزم العميـــل بتقـــدمي األجـــرة علـــى اخلدمـــة املقدمـــة للمصـــرف، باإلضـــافة إىل االلتـــزام باســـتخدام   
  .رف وعدم وضع أشياء حمظورة مثال )اخلزانة طبقا للشروط املتفق عليها ( الدخول إليها يف أوقات عمل املص

  .وك اإلسالمية مقابل أجرة يتم االتفاق عليها وهذه اخلدمة من اخلدمات املصرفية اجلائزة شرعا، وتقدمها البن 
يف  ةتتكون إدارات املصارف اإلسالمية من جمموعة من الكوادر املدربة واملتخصص:تقديم االستشارات .ي

العلمية وذوي اخلربات يف هذه  تمجيع ااالت االقتصادية، حيث توظف العديد من األفراد احلاملني للشهادا
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يلعبون دورا مهما يف تقدمي االستشارات والنصح لعمالئها يف كيفية إدارة أمواهلم واستثمارها ااالت، وبالتايل  35
يف ااالت األكثر رحبا واألقل خطورة، وتقوم البنوك اإلسالمية بتأسيس دائرة متخصصة يف جمال تقدمي 

ا لعمالئها، ذلك أن االستشارات وعمل األحباث، وجيوز هلا أن تتقاضى أجرة عن االستشارات اليت تقدمه
  البنك يقوم بدور األجري يف تقدمي االستشارة.

يف  بنـكفال ،يعد اإلقراض النشاط الرئيسي بالنسبة للبنوك التقليديـة :(القرض الحسن) . نشاط اإلقراض2
 راداتـه نتيجـة فـرق الفوائـد الـيت يتقاضـاها علـى الفوائـد الـيتيمن إ ر قروض واليت حتقق اجلانب الرئيساألصل تاج

، وعلى العموم ميكن للبنك اإلسالمي ال يعد النشاط األساس له اإلسالمي فنشاط اإلقراض ، أما البنكيؤديها
وال  ،) من خالل عالقتـه بـني املـودعني واملسـتثمرينالربوية (التقليدية أن ميارس دور الوساطة الذي متارسه البنوك

ونه ر مثتســطلبــون مــال ياملســتثمرين الــذين ي  مارا إىلخيــرج دوره هنــا يف إيصــال رؤوس األمــوال الــيت تتطلــب اســتث
  على ااالت آالتية :  -يف الغالب  -ويقتصر نشاط اإلقراض هنا ،1دون أن يأخذ أو يعطي فائدة 

أو  ،قصرية األجل غالبا ذلـك ملواجهـة حـاالت احلاجـة للسـيولة املؤقتـة أو املومسيـة اإقراض املصرف قروض. أ  
اإلسـالمي البـد  اإلقـراض يف البنـكغـري أن ون القـروض لتمويـل املشـروعات، الطارئة ويف بعض احلـاالت قـد تكـ

وممـا ال شـك فيـه أن  ،أن يكون جمانيا أي دون فائدة إال أن يكون  أجرا مقابل خدمة وأتعاب عملية اإلقراض 
مـن حيــث كونـه ميثــل  نــك اإلسـالمي، ســواءل عبئــا علـى الباإلقـراض اـاين علــى الشـكل الــذي أشـرنا إليــه يشـك

لـــذلك  ،اســـتخداما لألمـــوال دون عائـــد مناســـب أو مـــن حيـــث تعـــرض البنـــك ملخـــاطر عـــدم الســـداد واملماطلـــة
  . 2رض املايل للمقفاتفاقيات هذه القروض تتحرك دائما ضد خماطر تدهور املركز 

ــرتبط بتأديــــة بعـــض اخلــــدمات املصـــرفية كخــــدمات ب.  ــراض العــــريف املـ واالعتمــــادات املصــــرفية  ،انمالضـــاإلقـ
ــق ضــــوابط الشــــرع طبعــــا ، وخصــــم األوراق ــم األوراق التجاريــــة شــــكالالتجاريــــة وفــ ــان خصــ مــــن أشــــكال  فــــإن كــ

حيـث أن عمليـة اخلصـم  ،التقليدية فائـدة تتناسـب مـع آجـال االسـتحقاق البنوك الذي تتقاضى عليه ،اإلقراض
 ،3اإلسـالمي بالصـبغة نفسـها لبنـكفإنه ال ميكن ممارستها من قبل ا ،على هذا النحو تتضمن قرضا ربويا صرحيا

بقبـول األوراق التجاريـة وإقـراض املسـتفيد   العملية بأسلوب خمتلـف يقـوم فيـه البنـكداء هذه تصور أ مما يقود إىل
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فيد أو إدخاهلـا يف نطـاق نشـاط االسـتثمار علـى أسـاس املشـاركة املسـت ،كامل قيمتها على أساس القرض ااين 36
  .ملا حتققه من أرباح يف الصفقة املمولة بالقرض لقاء األوراق التجارية

ـــه حفـــ ،أمـــا االعتمـــاد املســـتندي فيعـــد أســـلوبا حـــديثا للتعامـــل التجـــاري الـــدويل     ظالـــذي ميكـــن مـــن خالل
ز يف ث ميكن أن مني،حيحبكم عالقتها الدولية دورا رئيسيا ،وتؤدي فيه البنوكمصلحة كل من املستورد واملصدر 

  هذه العملية الشكلني التاليني : 
أي ذلـك االعتمـاد املـدفوع بالكامـل الـذي  باالقرتاض من البنك،األول : االعتماد املستندي الذي يقرتن    

أجــرا  بنــك أن يتقاضــى عنــهلــه ميكــن لل اووكالــة عنــه وضــمان ،للعميــل ة مــن قبــل البنــكيكمــن عــده خدمــة مــؤدا
  معقوال .

الــذي جــرت فيــه العــادة علــى أن يقــوم العميــل بســداد جــزء معــني مــن  ،األكثــر شــيوعاالثــاين :وهــو الــنمط    
ل اجلــزء البــاقي لقــاء فائــدة يف بــإقراض العميــاحلالــة وأن يقــوم البنــك يف هــذه  ،قيمــة البضــاعة املطلــوب اســتريادها

تطالعنـا عـدة ويف هـذا اـال  ،ه اخلدمـةضـي البحـث عـن أسـلوب آخـر  لتأديـة هـذوهـو مـا يقت ،التقليـدي البنك
  اإلسالمي معظمها يف :   معاجلة االعتماد املستندي يف البنكآراء وإجتهادات تقرتح أسلوبا آخر يف

ــأداء هــــذه اخلدمــــة دون إقــــراض،1    أي يطلــــب مــــن العميــــل ســــداد كامــــل قيمــــة /أن يقــــوم البنــــك اإلســــالمي بــ
  .اإلسالمي بنكإال أن هذه األسلوب يؤدي إىل إضعاف املركز التنافسي لل ،االعتماد املستندي

تنفيذ االعتماد املستندي وفقا لنظام املراحبة وذلك بأن يقوم العميل باالتفاق مع البنك على استرياد املواد /2     
سـابه مث يبعهـا للعميـل بسـعر باسترياد تلـك املـواد حل ، فيقوم البنكاحملدد مواصفتها يف الفاتورة املرسلة من املصدر

 .1كن أن تتعرض هلا السلعةميكامل املخاطر اليت   لبنكحيث يتحمل ا ،تكلفة زائد رحبا معينا بشكل مسبق

العــادي واإلســالمي هــو ذلــك الــذي  : لعــل الفــارق األساســي بــني البنــكالحقيقــي نشــاط االســتثمار .3  
فمن لعامــل يف النشـــاط احلقيقـــي العيـــين)،اورجـــال األعمـــال (كــن تشـــبيهه بالفـــارق بــني املـــرايب (تـــاجر الــديون) مي

ــوك اإلســــالمية  حيــــث تتجــــاوز وظيفــــة الوســــاطة املاليــــة إىل املســــامهة يف إنشــــاء ،خــــالل هــــذا النشــــاط تتميــــز البنــ
و املسـامهة يف  ،والرتويج هلـا وعـالج مشـاكلها ومسـاعدة صـغار املسـتثمرين يف متلـك أسـهم الشـركات ،الشركات

والقيــام بــدور ،ا يــكمــا تســاهم يف عمليــات الشــحن والنقــل داخليــا وخارج  ،رية والتوســعات اجلديــدةاملشــاريع الكبــ
والبنــوك اإلســالمية ميكنهــا االســتثمار يف خمتلــف اــاالت االقتصــادية ، الصــناعة ، ، 2االســتثمار املــايل للعمــالء
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حبيــث خســارة  ،ر عــدم االســرتدادالزراعــة والتجــارة واخلــدمات و هــذا التوزيــع يف االســتثمارات للتقليــل مــن خطــ 37
إىل نشـوء حالـة  تقـد سـبب اإلكثـار يف تنويـع االسـتثمارا هنـامشروع ما ميكـن تغطيتهـا مـن ربـح مشـروع آخـر و 

يف  تمثــل يف أن هــذه املؤسســات قــد تنمــووهــذا اخلطــر ي 1خطــر الــيت أشــار إليهــا الكاتــب األمريكــي ولــيم دمــزه
هذا اخلطر الدور الكبري والفعال  ، ويربزها والتحكم فيهايعل اجتاهات متعددة يصبح من الصعب جدا السيطرة

وهنـا تسـاعد  ،ري احلسـن لكـل األنشـطةيمسريو البنـوك اإلسـالمية بـالتخطيط اجلديـد والتسـ يؤديهالذي جيب أن 
اليت حيتمل أن تتعثر قبـل  ،أموال املشروعات على تنفيذ الكثري من الفرص االستثمارية سمسامهة البنوك يف رؤو 

ــن خــــالل مشـــاركته يعطـــي دفأ والتغلـــب علــــى  ،ة يف ســـبيل قيـــام املشــــروععــــن ختـــرج إىل حيـــز الوجــــود فالبنـــك مـ
العقبات اليت قد تواجهه يف البداية وتتفاوت حجم مسـامهة البنـك يف رأس مـال املشـروع تبعـا إىل أمهيتـه وحجـم 

تغرقه والوقت الـذي يسـ،سوق  لتخطيته ورحبيته وأخذ يف االعتبار اإلمكانيات املتاحة يف ال ،رأس املال املطلوب
مـــن رأس مـــال املشـــروع حـــىت  49%عـــدم متلـــك أي مســـاهم أي نســـبة جتـــاوز  ذلك،كمـــا تشـــرتط البنـــوك عـــادة

  تتفادى املشاكل اليت قد تنجم عن السيطرة على إدارة املشروع من جانب أحد املسامهني .
يراعـي متلـك احلـد األدىن مـن األسـهم الـذي يسـمح لـه  لفإن البنـك عنـدما يشـارك يف رأس املـاويف املعتاد       

  .2أن يكون ممثل يف جملس إدارة املشروع على حنو حيقق رعاية مصاحله
وـــذا العمـــل تأخـــذ اإلســـالمية دورا أكثـــر فاعليـــة يف احليـــاة االقتصـــادية مـــن خـــالل نشـــاطها االســـتثماري       

 ،فتأخذ شـكل املؤسسـات االقتصـادية املتنوعـة األنشـطةأو املضاربة ،أو مع آخرين عن طريق املشاركة  ،لوحدها
و ،يكــون مصــريها مقيــد مبــدى فعاليــة القــرارات اإلداريــة نوعيــة األداء والتنفيــذ وتطــوير البحــوث واالســرتاجتيات 

  . 3السياسة املالية االستثمارية 
ضعها أصحابه يف البنـك وهنـا والبنوك اإلسالمية ميكنها أن متارس ومتول نشاطاا من خالل الودائع اليت ي     

  ميكننا أن منيز نوعني من الودائع : 
cM  ــا أالودائــع اجلاريــةمــوال مقرتضــة للمصــرف جمانــا يضــمن البنــك ردهــا عنــد : الــيت ميكــن تكييفهــا علــى أ

  . –ال تشارك يف اخلسارة والربح إمنا هي مضمونة  - الطلب

                                                 
1 William A Dymsza Multinational Business Stretegy.P17 Magnawill.1972 
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38 lM  :واليت خترج مـن مفهـوم القـرض والوديعـة لتـدخل ،غب أصحابه يف توظيفها ر وهي اليت ي ودائع استثمارية
فـــالودائع العامـــة تكـــون بالوكالـــة وتفـــويض مـــن املـــودعني  ،وتكـــون الوديعـــة عامـــة أو خاصـــة ،يف مفهـــوم املشـــاركة

حيث تقـوم البنـوك اإلسـالمية باالسـتثمار مـع العديـد مـن مسـتخدمي األمـوال  ،باستثمار الودائع يف أي مشروع
أمـــا ،ه االســـتثمارات الـــيت جيـــري توزيعهـــا علـــى املـــودعني وعـــاء تصـــب فيـــه أربـــاح هـــذ ائـــع العامـــةم هـــذه الودضـــوي

ــددة يقومــــون بدراســــتها  الودائـــع اخلاصــــة فهــــي وكالــــة يقيــــد فيهــــا املـــودعني باســــتثمار ودائعهــــم يف مشــــروعات حمــ
ع والــذي يطبــع الثــاين مــن الودائــواحلقيقــة أن هــذا النــوع ،1واملوافقــة عليهــا وحتمــل خماطرهــا وتعــود إلــيهم أرباحهــا 

نشــاطه كمــا هــو مــألوف لــدخل يف نشــاط املســتحدث واملــنظم واملمــول  بنــكاإلســالمي بطابعــه املميــز ك البنــك
 اإلسالمي نشاطه من خالل أسلوبني . ،وهنا يؤدي البنك...اخل 

 بأداء النشاط نفسه أو بواسطة ما ينشئه من شركات يف : الذي يقوم فيه البنك أسلوب االستثمار املباشر -
حبيــث يطلــع بــذلك بــدور املمــول أصــالة عــن نفســه فيمــا يتعلــق بــرأس مالــه وأموالــه اخلاصــة ووكالــة عــن  ،الغالــب

هنـا  فيقـوم البنـك 2، أو املـنظم وفقـا لنظـام القـراض،أو املسـتحدث ،املودعني وحيصل بذلك عـن نصـيب العامـل
والتأكــد مــن صــالحيتها مث  ،باســتثمار األمــوال يف مشــروعات يتــوىل بنســفه إعــداد دراســات اجلــدوى االقتصــادية

ــتفظ بـــرأس ماهلـــا،وتظـــومتابعتهـــا  ،يقـــوم علـــى تنفيـــذها وإدارـــا ــا كـــامال لـــه طاملـــا احـ  ،ل هـــذه املشـــروعات ملكـ
مثلـه يف مثـل  نك، بل يظل امتداد قـانوين لـهن كيان البوال يكون هلذا املشروع كيان قانوين مستقل ع ،وملكيتها

  .3أحد ووحداته وإداراته الفنية التابعة له 
باألصـالة  ،بـدور املمـول فقـط : حيـث يضـطلع فيـه البنـكأما األسلوب الثاين وهـو االسـتثمار غـري املباشـر - 

جـــال األعمـــال ر ونيابـــة عـــن املـــودعني بوصـــفه وســـيطا عـــنهم ويبـــني ،عـــن نفســـه فيمـــا خيـــص بـــرأس مالـــه وأموالـــه 
ـــك ـــل البنـ ــاس املشــــاركة وهنــــا حيصـ ــى أســ ــولني مــــن قبــــل البنــــك علــ ــع  املمــ ـــحاب الودائــ علــــى نســــبة كحصــــة أصـ

والـــذي يعـــد البـــديل الشـــرعي  ،مـــن االســـتثمار مســـتلهم مـــن عقـــد القـــراض اإلســـالمي عوهـــذا النـــو  ،االســـتثمارية
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ستثمار املناسبة واليت تبقيه يف الرئيسي للقرض بفائدة وهو األسلوب الذي يهيئ للمصرف اإلسالمي وسيلة اال 39
   1حدود دور املمول أو الوسيط املايل

  اإلسالمي بنكاإلطار العام ألنشطة ال

  الخدمات مجموعة أنشطة  
                                                                                

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  هذه الخدمات تقدم مجانا                            ت تقدم مشاركة مقابلهذه النشاطا        هذه الخدمات تقدم مقابل أجر     
  تحمل الربح والخسارة أو قد يدخلها                    للعمالء         أو عمولة وهذا جائز شرعا.       

  كمستثمر لوحده  البنك                                                      
  يوضح أهم األنشطة والخدمات التي يقدمها البنك اإلسالمي -10 -شكل

  101-100االقتصاد النقدي واملصريف، مرجع سابق، صاملصدر: حممود سحنون، 
  اإلسالمية إىل ثالثة جمموعات هي : البنوكمما سبق ميكن تقسيم نشاط 

ل تلقــي الودائــع وفــتح ثــالتقليديــة م خلــدمات املصــرفية املعتــادة  يف البنــوك:وهــي تشــمل كــل ا المجموعــة األولــى
  شرع .احلسابات ....اخل ويكون ذلك بالتحاكم إىل ضوابط ال

: وهــي تلــك النشــاطات املرتبطــة بآليــات التمويــل اإلســالمي للمشــاريع واملؤسســات مبختلــف  المجموعــة الثانيــة
  .أنواعها وأشكاهلا واليت تكون مرخصة شرعا 

والقافيـة مثـل تقـدمي القـروض احلسـنة  ،: وهـي تلـك النشـاطات الـيت تشـمل اخلـدمات املصـرفية المجموعة الثالثة
  ونشر الوعي املصريف اإلسالمي ....اخل.
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 خدمات اجتماعية وإسالمية خدمات االستثمار والنشاط الحقيقيالخدمات المصرفية 

 مثل: مثل: مثل:

  الودائع  فتح احلسابات اجلارية وقبول 
تسهيل االعتمادات املستندية   

  اإلسالمي  الضمانإصدارخطابات 
  والكفاالت .    

حتصيل الشيكات واحلوالت  
  واألوراق التجارية.        

  واملقاصة   عمليات الصرف األجنيب

                حراسة ثروات العمالء وتسهيله..اخل

   دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات  
  االقتصادية  تلقي االكتتاب للشركات واملشروعات 

  االستثمار  تقدمي املعلومات عن املشروعات وجمالت  
  ومسك الدفاتر تقدمي االستشارات املالية واإلدارية

  .   إدارة املمتلكات للعمالء 
.......اخل                 تكوين إطارات يف جمال التدقيق.

  تقدمي القروض احلسنة 
حتصيل وصرف الزكاة.                            

  تقدمي النصح للعمالء
  نشر الوعي املصريف اإلسالمي 

  املسامهة يف نشر الثقافة 
  ....اخلاإلسالمية .
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  موارد األموال في المصارف اإلسالمية.أوال :  �
  ميكن تقسيم أهم موارد البنك اإلسالمي إىل:  
  واألرباح احملتجزة. واالحتياطاتالقسم األول:  موارد ذاتية تشتمل على رأس املال املدفوع  �
 االســــتثماروودائــــع  االدخاريــــةموارد خارجيــــة تشــــمل علــــى الودائــــع حتــــت الطلــــب والودائــــع القســــم الثــــاين: �

  .وغريها
  ): أو املسامهني (حقوق امللكيةالموارد الذاتية أو الداخلية ـ 1 

  املوارد الذاتية للبنوك اإلسالمية كما هو الشأن يف البنوك التقليدية يف ثالثة مكونات هي:تتمثل 
اليت  املادية أو معنوي أو نقدي) ة( سواء يف شكل عيين كاألصول الثابت: وهي األموالرأس المال المدفوعأ ـ 

وميكن أن يتوسع عند الضرورة  ،يضعها املسامهون حتت تصرف البنك عند بدابة تشغيله أو هو الرأمسال املدفوع
،حبيث تكون مسامهات املؤسسني املصدر األساسي له، وقد يكون 1 لالكتتاببإصدار أسهم جديدة وطرحها 

حبيث حيدد عدد األسهم و قيمة كل  ،2املسامهون أشخاصا أو هيئات أو حىت الدولة نفسها أو هؤالء مجيعا
سهم مبا يغطي على األقل احلد األدىن لرأس مال البنك احملدد من قبل البنك املركزي و اهليئات املصرفية العليا 
التشريعية و الرقابية يف الدولة، و يكتتب املؤسسون يف رأس مال البنك مث تطرح باقي األسهم لالكتتاب العام و 

  .اءات هذا الطرح و شروطهحيدد املؤسسون إجر 
و األسهم ضربان أسهم عادية و أسهم ممتازة فالنوع األول هو صك ملكية حبيث يشارك يف الربح أو     

اخلسارة أما النوع الثاين فهو صك ملكية إال أنه اختلطت به منافع و مزايا أخرجته عن طبيعته األصلية و 
نية بفائدة ثابتة) و من مث يكون النوع جائز االستخدام يف قربت بينه و بني السندات ( اليت هي صكوك مديو 

  3البنوك اإلسالمية هو األسهم العادية أما األسهم املمتازة فغري جائزة االستخدام يف البنوك اإلسالمية
يعد رأس املال حمور االرتكاز بالنسبة ألي مشروع فمن خالله تبدأ حياة املشروع احلقيقية ذلك أن رأس املال 

رأس املال بالنسبة  ء كان مشروعا فرديا أو شركة، وا ميلكه أصحاب املشروع و يبدأ به متويل عملياته سواهو م
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فهو ميثل املصدر األساسي لألموال الالزمة لبدء االستثمار و  ،للبنك اإلسالمي مبثابة مشاركة و تأمني و غطاء 41
ملال بالنسبة إىل الودائع تؤثر على مقدار حيث إن نسبة رأس ا ،ميثل احلماية و األمان بالنسبة للمودعني

و تعتمد البنوك  ،املخاطرة اليت ميكن أن يتحملها البنك كما أنه ميثل غطاء المتصاص اخلسائر املتوقعة
اإلسالمية بصورة أساسية على رأس ماهلا الذي تقوم باستثماره استثمارا مباشرا يف املشروعات اإلنتاجية و 

  .1االجتماعي الكبري و طويل األجلذات العائد االقتصادي و 
  :2مال البنك على شكلني وعادة ما يتم استخدام رأس

 يزه وتزويده باملوظفنيهالكيان االعتباري له،وبناءه وإعداده وجت وإجيادمصاريف تأسيس البنك  �
 .والربامج واملطبوعات جوالنماذ  واألدوات واألثاثواملعدات واألجهزة 

املشاركة بالربح واخلسارة وعلى شكل املضاربةحبيث يشرك أمواله مع متويل املشروعات على شكل  �
  ودائع املضاربة يف العمليات االستثمارية.

 3: وهي األموال اليت تقتطع بنسب معينة من األرباح احملققة سنويا لتضم إىل رأس املالاالحتياطات ب ـ  
كما ، للمصرف املايل الوضع متانةيف  املودعني لدى الثقة ولزيادة املستقبلية، املالية املخاطروملواجهة  ،هلتعزيز 

  .االحتياطاتميكن أن توجد أنواع أخرى من 
 من نسبة ويكون أنظمته، أو املركزي البنك تعليمات أو القانون عليه ينص :)إجباري(قانوني احتياطي �

 البنك من احملددة التعليمات وفق به التصرف ويتم للمصرف، املالية السنة اية يف احملققة األرباح
 للتوزيع قابل غري وهوفهو يأخذ حكم رأس املال،  لدائين املصرف األول،العتبار أنه الضمان 4املركزي

 .5يف السنوات اليت ال يتحقق فيها أرباح املسامهني على
نكون أما احتياطي نظامي عندما يتضمن عقد الشركة(املصرف) أو نظامها االحتياطي النظامي:  �

اليت حيددها النظام، ويسمى يف هذه  األغراضنصا يقتضي بتكوين احتياطي خيصص ملواجهة  األساسي
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على خالف االحتياطي القانوين  احلالة االحتياطي النظامي ، نظرا ألن نظام الشركة هو الذي يقضي به، 42
 1الذي يقرره القانون

 السنوية لتعزيز األرباح من به املصرف،وحيَتفظ ملسامهي العامة أو اجلمعية اهليئة تقرره:اختياري احتياطي �
 احملققة األرباح ملقدار وفًقا اهليئة قرارات حبسب وذلك سنويًا، النسبة ختتلف وقد املصرف، رأمسال

 بدال االحتياطات هذه رمسلة يتم وقد املسامهني، على للتوزيع قابل وهو السائدة، االقتصادية واألوضاع
  .2توزيعها من
داخليا إلعادة  احتجازهاوهي عبارة عن األرباح اليت يتم  ):المحتجزة (الغير موزعة األرباحج ـ 

  .3بعد ذلك لدعم املركز املايل للبنك  استخدامها
أي األموال اليت توضع ملواجهة  المخصصاتوقد يظهر يف بعض ميزانيات البنوك اإلسالمية بند آخر وهو 

انا تضم هذه األموال إىل وأحي ،خماطر االستثمار ...اخلحتصيلها و بعض املخاطر كالديون املشكوك يف 
 .4إال أن املخصصات ال تعترب عمليا من حقوق امللكية  ،االحتياطات

  :5واملخصصات نوعان
: وهي األقساط الدورية اليت يتم حساا انطالقا من توزيع تكلفة االصل املعني خمصصات االهتالك �

 النفقات.على دورات،ويأخذ طابع املصروفات أو 
: عادة ما تكون من أجل مقابلة خماطر حمتملة كمخاطر نقابتنا سعار الصرف خمصصات املؤونات �

  مثال.
للبنك اإلسالمي مصدرا مهما لعمليات البنك إذ جبانب توجيهها لالستخدامات طويلة متثل املوارد الداخلية 

تعد عنصرا حاكما يف حتديد  ،ومعداتاألجل يف شكل توظيفات يف أصول ثابتة للبنك من مبان وجتهيزات 
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قدرات البنك على التوظيف متوسط وطويل األجل يف صورة استثمارات مباشرة أو شركات مملوكة جزئيا أو  43
  .1بالكامل له 

ومن ناحية أخرى ال تتوفر للبنك اإلسالمي سوق نقدية لإلقراض عند الضرورة, وامللجأ األخري هو اإلقراض 
  .2يضطره إىل االعتماد على موارده اخلاصة  من البنك املركزي, مما

، عكس املوارد اخلارجية اليت يتحمل كومتثل حقوق امللكية مصادر متويل منخفضة التكلفة بالنسبة للبن   
، وجتدر اإلشارة هنا أن البنوك اإلسالمية ال ختتلف ل عليها واستخدامها تكلفة مشروطةالبنك يف مقابل احلصو 

  يف الشكل العام للموارد الداخلية ومصادر التمويل الذايت. عن البنوك التقليدية
  الموارد الخارجية: ـ 2

وهي املوارد متعددة بتعدد الودائع (حتت ، تعترب املوارد اخلارجية من أهم املصادر املالية للبنوك اإلسالمية  
  الزكاة. إيرادات صندوق باإلضافة إىل االستثمارية) ،االدخارية ،الطلب

ودائع عينية حقيقية كاوهرات والوثائق واملستندات اليت تودع  التمييز بني نوعني من الودائع املصرفية:ميكن و   
وهي جائزة كون البنك يؤجر هذه اخلزائن احلديدية ملن يريد االنتفاع ا  باألجرة،لدى البنك يف خزائن حديدية 

، على أن يتعهد البنك فظ واالستخدام عند احلاجةالبنك للح إىلواملؤسسات  األفراد،وودائع نقدية يعهد ا 
برد قيمتها النقدية عند الطلب بشروط املتفق عليها ، وللبنك احلق يف استخدام الوديعة النقدية كونه ضامنا 

  ، أو ودائع دف االستثمار وحتقيق الربح وهذا النوع يكون البنك غري ضامن هلا .3هلا
و متثل قبول البنك اإلسالمي لودائع األفراد اليت يرغبون يف إيداعها رد : )تحت الطلب(الودائع الجاريةـ  أ  

حفظها و تيسري معامالم اجلارية، و يطلق عليها احلسابات اجلارية، و حيق للعميل سحب املبلغ كله أو بعضه 
سالمية نظري مبجرد الطلب باستخدام الشيكات و أوامر الصرف و ذلك مقابل عمولة بسيطة يف كل البنوك اإل

إال أن بعض البنوك اإلسالمية وتشجيعا ألصحاب هذه احلسابات تعمد إىل عدم ، 4إدارا لذلك احلساب
من صايف أرباحها  بينما مينح البعض اآلخر أصحاب هذه احلسابات عوائد ،احتساب أي مصاريف عليها

  .5مشروطة مسبقاولكنها ال تكون ،يف حالة حتقيق أرباح مرتفعة يقدرها جملس اإلدارة
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من العميل الذي يستأمنه يف  يف الوديعة اجلارية يف املصرف اإلسالمي بوصفها أمانة يتلقاها البنكيكتو  44
،حيث يستحق جممل العائد عليه وفق قاعدة  1حفظها ويرخص له باستخدامها مع التزام البنك برد مثلها

   اخلراج بالضمان.
هذه الودائع متثل عقد اتفاق  "المشترك االستثمار حساباتبتعرف "أو كما  :الودائع االستثماريةـ  ب   

 دونيقوم العميل مبقتضاه بإيداع مبلغ من املال ملدة معينة (سنة مثال) و يقوم البنك اإلسالمي باستثماره 
نظري جزء من الربح، و هناك تأكيد على بيان نصيب كل من املودع (صاحب رأس املال) و البنك  رده ضمان

عقد متثل الوديعة االستثمارية يف البنك اإلسالمي أن  العتبار 2،اإلسالمي (املضارب بالعمل يف هذه احلالة)
 مباشرة،أو باستثمارها الودائع هذه أصحاب عن وكيال املصرف يكونقد و  ،مضاربة بني البنك والعميل املودع

 أو أو املضاربات املشاركات طرق عن وذلك اإلسالم، يقرها العقود اليت شروط على فيها يعمل من إىل بدفعها
أو  إال يف حالة التقصري ،وال يضمن البنك الوديعة االستثمارية وال أرباحها ،3ذلك وغري اراتجياإل أو البيوع

وتوزع نتائج األرباح حسب النتائج الفعلية وحسب نسبة املضاربة  ،يف حال خمالفة شروط العقد وأ التعدي،
د ومل يقصر ومل واملخاطرة تقع على عاتق املودع إذا ثبت أن البنك مل يتع ،املتفق عليها بني الطرفني يف العقد

  .4 خيالف شروط العقد
 لقيمة االمسية لوديعته،إضافة القيمة للمودع املصرف يضمن التقليدية،حيث املصارف واقع عكس هو وهذا   

 يتم اإلسالمية املصارف يف املصرف واملودع،بينما بني مسبًقا عليها االتفاق يتم اليت احملددة الثابتة الفائدة
  5.الطرفني بني الربح نسبة على االتفاق

  وتنقسم الودائع االستثمارية يف البنوك اإلسالمية إىل نوعني:
وهي اليت المطلق  االستثمار حسابأو : وتسمى أيضا الودائع االستثمارية العامة اإليداع على التفويض �

حيث يودع العميل املبالغ يف املصرف  ،يوكل أصحاا البنك اإلسالمي يف استثمارها حسب مايراه مالئما
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سب عن طريق فتح حساب االستثمار بامسه وخيول املصرف باستثمار هذا املبلغ يف أي استثمار يراه منا 45
و حتصل  ،ويفرتض أن االستثمار سيتم على أساس املضاربة غري املشروطةمن الناحية القانونية والشرعية، 

على هذه الودائع االستثمارية نصيب معني يف األرباح اليت تتحقق للبنك من املشروعات اليت ميوهلا بأمواهلا 
، وال جيوز لصاحب هذه الوديعة عليه االتفاقو يتم التوزيع عادة مرة يف السنة أو حسب ما وقع ،وأمواله 

  .أن يقوم بسحبها أو جزء منها قبل اية املدة احملددة لذلك
) ويف هذا النوع من الودائع خيتار المخصص االستثمار حساب: وتسمى أيضا (اإليداع بدون التفويض �

د أجل الوديعة أو أن يرتكه وله أن حيد ،املودع املشروع الذي يرغب أن يستثمر فيه األموال اليت أودعها
 ،ويف هذا النوع من الودائع االستثمارية يستحق املودع حصته من عائد املشروع الذي اختاره فقط ،مفتوحا

 املودع بني عليه املتفق خاضعة للرتتيب االستثمار هذا نتائجف وعليه ،1ويسمى هذا النوع باملضاربة املقيدة 
 االستثمار إيرادات سائر عن ونفقاته إليرادات املشروع احلسايب الفصل أساس على وذلك واملصرف،

 املودع فإن اخلسائر حالة احملققة،ويف األرباح من مسبًقا حصة حمددة للمصرف ،وتتحقق ونفقاته املشرتك
 2املصرف من تقصري أو َتعد هنالك كان إذا إال يتحملها

  بالنسبة للبنك اإلسالمي مقارنة باملوارد األخرى.ومتثل ودائع االستثمار أكرب املوارد اخلارجية    
و عادة ما متثل  ،وهي احلسابات اليت تفتح لتشجيع صغار املدخرين :ودائع التوفير أو االدخارـ  ج  

مدخرات شرحية كبرية من اتمع و املتمثلة يف قطاع العائلي،وباإلضافة إىل صغر حجمها فإن حساباا تتميز 
وختتلف ، 3جة ميل األفراد إىل ادخارها للحاجات املستقبلية وليس للمعامالت العادية واليوميةبقلة التقلبات نتي

 ،هذه الودائع عن حسابات التوفري بالبنوك التقليدية يف أن أصحاا ال حيصلون على فائدة حمددة ومعينة مسبقا
حبيث مينح  ،وإمنا يتحصلون على جزء من األرباح احملققة اليت حتتسب على أساس الرصيد األدىن للحساب

  املدخر عادة دفرتا تسجيل فيه كل عملية سحب وإيداع.
وقد  ،فقد يكون دون إشعار مسبق ،وعملية السحب من حساب التوفري خيتلف بني البنوك اإلسالمية   

لذلك تعتمد معظم البنوك اإلسالمية إىل إستثمار جزء معني ،ة معينة كأسبوع مثاليكون بعد إشعار البنك مبد
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من هذه الودائع   % 60كأن تقرر مثال مشاركة نسبة   ،من هذه الودائع فقط ملواجهة طلبات السحب عليها 46
    الباقية مبثابة قرض يلتزم البنك برد مثله.     % 40وبالتايل تعترب ، االستثماريةيف العمليات 

أمام البنوك للحصول  األخريبنك البنوك وميثل البنك املركزي امللجأ  بصفته:التمويل من البنك المركزي.ر  
  .أن تلجأ له شريطة أن يكون التعامل مبين على قواعد غري ربوية اإلسالميةعلى التمويل ، وميكن للبنوك 

: ومتثل السوق بني البنوك أحد أهم وسائل احلصول على  ـ التمويل والودائع المتبادلة بين البنوك د  
التمويل من طرف البنوك، وميكن للبنوك اإلسالمية أن تتعامل فيما بينها يف ذلك ، يف حال كان اجلهاز 

حيتوي على عدد من البنوك اإلسالمية، يف حني أا نكون معزولة وحمرومة من هذه األداة يف حالة املصريف 
  1ركة وحيد يف السوق.نشاط بنك املشا

تقدم البنوك اإلسالمية جمموعة من اخلدمات املصرفية : العمالت واألجور على الخدمات المصرفية. ه   
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وحتصل مقابل ذلك على عموالت أو أجور متكنها من تغطية التكاليف 

باإلضافة إىل تأجري اخلزائن  الوساطة يف بيع األسهمكخطابات الضمان وعمل الناجتة عن هذه اخلدمات،
، مقابل أجر أو لقاء عمولة أو إجارة، وذلك استنادا إىل أساس شرعي جييز تقاضي األجر لقاء تقدمي ةاحلديدي

  .2خدمة معتربة 
األخرى, وميثل هذا املصدر أمهية خاصة بالنسبة للبنك اإلسالمي ويتميز ا عن بقية البنوك  :الزكاةـ  و

حيث يقوم بتحصلها من املنبع من ناتج نشاطه ومن ناتج نشاط عمالئه, أو من خالل تقدم األفراد إىل البنك 
  بالزكاة مباشرة. وتشكل الزكاة موردا من موارد البنوك اإلسالمية العتبارين مهمني مها:

حبكم تكفل البنك اإلسالمي جبمع الزكاة, فإنه يعترب من العاملني عليها و بالتايل جيوز له أن يأخذ مثن  �
  ) احلصيلة والذي يشكل سهم العاملني عليها من بني الثمانية أسهم اليت نصت عليها اآلية الكرمية.(1/8

 ه،اآلية الكرمية كال على حد حددمإن البنك اإلسالمي عند إنشائه لصندوق الزكاة ألصحاا الذين  �
ومن مث تضاف هذه األموال احملصل  ،وبعد مشاورم حيق للبنك أن يستثمر أمواهلم يف مشاريع استثمارية

  وتوجه لالستثمارات يف مشاريع مرحبة. ،عليها إىل رأس مال البنك
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واملتمثلة يف حتقيق التكافل  ،والبنوك اإلسالمية تعمل جاهدة على إعطاء الزكاة وظيفتها احلقيقية يف اتمع 47
وبالتايل تكون الزكاة وسيلة لدفع البؤس والشقاء عن الناس لتنمية مواهبهم  ،االجتماعي والتنمية االقتصادية

   1وتشجيعهم على اإلنتاج وكسب الرزق بأنفسهم دون تعويدهم على احللول السهلة وبقائهم عالة على اتمع 
إضافة إىل األسهم اليت ميكن للبنك اإلسالمي أن يصدرها  ية:صناديق االستثمار الالمالية و  األوراقي.    

كزيادة يف رأس مال البنك ،فإن للبنك اإلسالمي أن حيصل على األموال بإصدار أوراق مالية أخرى كالصكوك 
اجل توفري ،وإنشاء صناديق استثمار وفق مبدأ املضاربة ، وتعترب هذه املوارد أحد أهم الصيغ املستحدثة من 

 .2متويل متوسط وطويل األجل للمصارف اإلسالمية
 اإلسالمية المصارف لدى األموال استخداماتثانيا:  �

 األموال لتوظيف التمويل واالستثمار بعمليات تأخذ اإلسالمية الشريعة أحكام وفق تعمل اليت اإلسالمية املصارف إن
 احملافظو ، املشرتك االستثمار حسابات ، ومن)الطلب حتت وأ جارية(االئتمان حسابات من لديها تتجمع اليت

 أساليب عطاء،فإن أو أخًذا تتعامل بالفائدة ال املصارف هذه إن ،وحيثوخمتلف اإليرادات األخرى االستثمارية
 أو قروض يوجد فال والتمويلية، االستثمارية هذه املصارف بأجندة ختتفي الفائدة األساسي عمادها تكون اليت التمويل

 أو التمويل تقدم اإلسالمية املصارف وغريها،إن والبيوع املشاركات يوجد استثمارات بفائدة،بل خمصومة كمبياالت
 املشرتك املوجود االستثمار ودائع ومن نفسه املصرف أموال من مشرتك بشكل لعمالئها االستثمار الالزم

      العمومية، امليزانية موجودات تفحص عناصر املالية،سيتم ملصادرها املصارف هذه استخدامات على لديها،وللتعرف
  :هي 3اإلسالمية المصارف لدى  موالاأل استخداماتو  التوظيفات وأهم

 املصرف على يرتتب ما ملواجهة املركزية البنوك لدى جارية حسابات وهي:المركزية البنوك لدى وأرصدة نقد -1
 اليت اإللزامية النقدية االحتياطات أيًضا احمللية،ومتثل مع املصارف املقاصة عن الناجتة املالية التزاماته لتسوية املودع
 املصارف فيه تتساوى املصادر استخدامات من العنصر هذا العاملة،وإن من املصارف املركزي البنك يطلبها

  اإلسالمية. واملصارف التقليدية
 املؤسسات لدى أرصدة املصارف فيها حسابات تودع وهي:المصرفية المؤسسات لدى وحسابات أرصدة - 2

 مصرفية مؤسسات لدى توضع وقد فوائد، عليها املصرف يتقاضى ال (أمانة)جارية حسابات احمللية،وهي املصرفية
 احلواالت عن الناجتة املالية املعامالت وتسوية السحوبات ملواجهة األجنبية بالعمالت احلسابات خارجية،وتكون
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 (مراسلة مصارف لدى) مطلقة استثمارات حسابات تكون اخلارجية،وقد للتجارة التمويل ووسائل واالعتمادات 48
 املصرف يستحقها أرباح نسبة مقابل األموال هذه استثمار إليها يعهد اإلسالمية،حيث الشريعة وفق تتعامل
  كمضارب. املراسل

 الصـيغ التـي يسـتخدم مجموعة متنوعـة مـنتمثل  مختلف االستثمارات الحقيقية والتي إلى ةباإلضاف  - 3
والتـي  ،تمويـل أصـحاب العجـز بصـيغ تشـاركيه فـي من خاللهـا البنـك اإلسـالمي أموالـه وأمـوال المـودعين

   وغيرها.ستكون مضمون المحور اآلتي كالمرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم واالستصناع والمغارسة 
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  :المشاركة  صيغة - 1
عقــود  أوويعتــرب التمويــل باملشــاركة ،تــوفري عنصــر العدالــة يف املعــامالت كفــل مبــدأ املشــاركة يف االســتثمار ي     

  . املشاركة أهم البدائل الشرعية للمعامالت الربوية و اإلقراض بفائدة
إال ملواجهـــة عجـــز  ميكـــان التمويـــل عـــن طريـــق القـــرض احلســـن ال يعتمـــد أساســـا يف االقتصـــاد اإلســـال  وإذا   

وإحجـــام أصـــحاب رؤوس  ،التمويـــل يف النظـــام الرأمســـايل أســـاسفـــإن اإلقـــراض بفائـــدة ميثـــل ،مؤقـــت يف الـــدخل 
هـذه العقـود مـن خمـاطر  األموال عن عقود املشاركات وتفضيلهم العائد الثابت املضمون واحملـدد مسـبقا ملـا حتملـه

التعـرف أوال  إىلوهو ما يقـود ،عقود املشاركات  صيغأهم  إىلسنحاول التعرض  لذلك، املشروعات االستثمارية
  على مفهوم املشاركة.

 اثنــنيتعاقــد بــني وهــي ، 1خلــط األمــوال بقصــد االشــرتاك يف الــربح :"علــى أــا املشــاركة عنــد الفقهــاء تعــرف     
) ليكـون الغـنم بـالغرم مال أو الوجاهـة (مراكـزهم الشخصـيةبواسطة األموال أو األع،فأكثر على العمل للكسب 

  .....اخل3عدة أنواع: شركات األعمال والعنان واملفاوضة والوجوه إىلوتنقسم الشركات  ،2"االتفاقحسب 
ــتثمار يــــتم مبوجبــــه االشــــرتاك يف   ــوال الســــتثمارها وتقليبهــــا يف وعليــــه فاملشــــاركة هــــي عقــــد مــــن عقــــود االســ  األمــ

  1.األنشطة املختلفة ، حبيث يساهم كل طرف حبصة يف رأس املال 
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ـــوك اإلســــالمية و    49 ـــات العلميــــة يف معــــامالت البنـ ــتفادة مــــن عقــــود الشــــركات يف التطبيقـ لكــــن  ،ميكــــن االســ
  هذه البنوك تطبق املشاركات على ثالثة أنواع: أناملالحظ عمليا 

مشاركة ختـص العمليـة التجاريـة تنتهـي بانتهـاء الصـفقة كـأن يشـرتك  ي: وه تمويل صفقةالمشاركة في   - أ
حسـب االتفـاق  أومث يقتسـمان الـربح حسـب هـذه النسـبة ،بنك مع العميل يف متويل هذه العمليـة بنسـبة معينـة 

  وجند هذا النوع عادة يف متويل عمليات االسترياد والتصدير ومتويل رأس املال.،
 5000دينـار دفـع منهـا البنـك  10000حيتاج إىل متويـل إمجـايل قـدره إذا افرتضنا أن متويل صفقة معينة  مثال:

وكــان االتفــاق علــى توزيــع الــربح مناصــفة مــع توزيــع  ،دينــار 2000،وكــان العائــد احملقــق 5000دينــار والعميــل 
  .1000والعميل 1000،كان نصيب البنك  بالتساويعبء العمل والتسيري بني الطرفني 

لصاحل العميل باإلضـافة إىل حقـه مـن أسـهم   %20الصفقة وتسيريها يكون  إدارةعائد  أنأما إذا كان االتفاق 
  املشاركة ،كانت القسمة كما يلي:

 دينار. x20% =400 2000عائد العمل والتسيري من نصيب العميل  -

هم ســمناصــفة العتبــار أــم متســاويان يف أقامســه البنــك مــع العميــل تيمــن  جممــل األربــاح ف %80أمــا البــاقي  -
  دينار. 800لكل شريك  دينار x80% =1600 2000 املشاركة

  دينار.1200=800+ 400دينار ونصيب العميل هو 800وعليه نصيب البنك اإلمجايل هو 
: وهــي املشـــاركة الــيت يــتم فيهـــا حتديــد نصـــيب كــل مـــن المشــاركة المتناقصـــة أو المنتهيــة بالتمليـــك -ب

وعنــدما يبــدأ هــذا املشــروع يف حتقيــق األربــاح يتنــازل البنــك تــدرجييا عــن ،البنــك والعميــل يف رأس املــال املشــروع 
  لعميل إىل أن يصبح هذا املشروع بعد مدة معينة مملوكا بأكمله من طرف العميل.لبيعها بحصته يف رأس املال 

بنــك إســالمي بتمويـــل املشــروع بصــيغة املشــاركة املتناقصــة أحـــد العمــالء ،حيــث قــدرت التكلفـــة قــام مثــال:
مســـامهة العميـــل يف  منهـــا %60منهـــا نصـــيب مســـامهة البنـــك و   %40دينـــار 100000اإلمجاليـــة للمشـــروع

من حق العميل نظري إدارتـه للمشـرع،أما البـاقي مـن األربـاح  %25املشروع واتفق الطرفان على أن عائد العمل 
دينـار مقابـل  10000فتقسـم بنسـبة املسـامهة يف رأس املـال، وأن يتنـازل العميـل للبنـك مببلـغ  %75واليت متثل 

أن يتنــازل البنــك علـــى جــزء مـــن حصــته يف ملكيـــة املشــروع لصــاحل العميـــل إىل أن يصــري املشـــروع ملكــا للعميـــل 
  دينار فيكون التوزيع كما يلي: 30000وإذا علمنا أن املشروع حقق عائد سنوي يقدر بـ بالكامل، 

  .دينار x25% =7500 30000نصيب العمل واإلدارة من األرباح واليت هي من حق العميل     
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   %60والعميل   %40نصيب البنك منها هو  %75 األرباحقي من البا :السنة األولى � 50
  دينار. 30000x 30% =9000أي  x40%    =30%  %75: حصة البنك

دينار،باإلضافة إىل  نصيب  30000x 45% =13500أي  x60%    =45%  %75: حصة العميل
 10000بــ منهـا دينار يتنـازل  21000=13500+7500دينار وعليه فمجمل أرباح العميل   7500العمل 

 /%30،والبنك  %70،لتصبح %10ـ دينار لصاحل البنك مقابل زيادة اسهمه يف الشركة ب

  : السنة الثانية �
  10000+دينار 30000x 22.5%=6750أي  x03% =22.5% %75 :حصة البنك

  30000x 52.5% =15750-10000أي  x 70%    =52.5%  %75 :حصة العميل
  السنة الثالثة: �

  10000+دينار 30000x 15%=4500أي  x20% =15% %75 :حصة البنك
  30000x 60% =18000-10000أي  x 80%    =60%  %75 :حصة العميل

  السنة الرابعة: �
  10000+دينار 30000x 7.5%=2250أي  x10% =7.5% %75 :حصة البنك

  30000x 67.5% =20250-10000أي  x 90%    =67.5%  %75 :حصة العميل
 ملكا للعميل وخيرج البنك من الشراكة.  %100يصبح املشروع بالكامل  السنة الخامسة �

  
جمموعـة الشـركاء يف إنشـاء مشـروع دائـم ومسـتمر  أونـك مـع العميـل ب: كـأن يشـرتك الة الدائمةكالمشار  -ج 

ث يصبح شريكا يف امللكية ويف يبتصفية املشروع ويلجأ البنك إىل شراء أسهم يف شركات أخرى حب إالال ينتهي 
ويكــون نصـيبه مــن الـربح حســب مســامهته يف ،بانتهـاء الشــركة أو بيـع البنــك أسـهمه  إالاملشـروع وال ينتهــي  إدارة

  .1االتفاقرأس املال أو حسب 
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                                                                     .104، ص 2003 ،1بهاء الدين للنشر، قسنطينة،طاالقتصاد النقدي والمصرفي،: حممود سحنون ، املصدر 

  :الشبيهة بصيغ الشركات اإلسالمية بعض الصيغ    

عقد شركة إسالمي بني صاحب األرض  أا عقد المزارعةمقتضى و  يت املزارعة واملساقاةنعين ا هنا صيغ     
، وعليه منهما من الناتج بنسبة شائعة فيهوحيدد نصيب كل ،يتعهد فيه الزارع على العمل يف األرض  ،والزارع

تتلخص يف تقدمي األرض والبذر ملالك معني إىل العامل (املزارع) ليقوم بالعمل واإلنتاج مقابل نصيب فاملزارعة 
  .1مما خيرج من األرض (اإلنتاج) وفق نسبة لكل منهما

  

هـــي تقـــدمي الثـــروة النباتيـــة (الغـــرس واألشـــجار املثمـــرة) احملـــددة ملالـــك معـــني إىل عامـــل ليقـــوم  المســـاقاة أمـــا  
باستغالهلا وتنميتها (الـري أو السـقي والرعايـة) علـى أسـاس أن يـوزع النـاتج يف الثمـار بينهمـا حبصـة نسـبة منفـق 

 ن العامـل يف رعايـة األشـجار املثمـرةنوع من الشـركات الـيت تقـوم علـى أسـاس بـذل اجلهـد مـذلك بهي ،و 2عليها
ــا كحصـــة نســـبية متفـــق  ،والنخيـــل وتعهـــده بالســـقي والرعايـــة علـــى أســـاس أن يـــوزع النـــاتج مـــن األشـــجار بينهمـ

  .3عليها
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 .30ملرجع نفسه،صا 2

  . 183،ص  1988، مؤسسة الرسالة، بريوت  ، السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالم،عدنان خالد الرتكماين 3

 صفقة

 عملية

دورة               

 نشاط

  حلول الشريك حمل البنك بعقد
 مستقل عن عقــد  التمويل

املمول لسـداد متويـل  ختصيص جزء من الدخل
 نصيبه من العائد إىلصرف إضافة امل

وللشريك حق اقتناء عدد  أو أسهم حصص إىلتقسيم العملية 
 كامل األسهم البنك حىت ميتلك من أسهم املصرف

 وملكيتـه التامة للشركة صرفحلول الشريك حمل امل



 

 

ن يقوم البنك بسقي األرض الـيت يعجـز عنهـا أصـحاا حبيـث أبنك اإلسالمي أن يطبق املساقاة بوميكن لل    52
ويكــون دور البنــك هنــا تــوفري التحويــل الــالزم جبلــب امليــاه وتــوفري ،جرة معينــة أمــن يرغــب يف العمــل بــ إىليــدفعها 

  ويقسم الناتج بني البنك وصاحب األرض.،أدوات السقي ....اخل 
مث يقـوم  ،)يكون ذلك مـن رأمسالـه اخلـاص أنويفضل يشرتي أراضي صاحلة للزراعة ( أنكما ميكن للبنك      

مث يربم بعد ذلك عقد مساقاة هلذه األراضي مع أي عامل ويبدو ، املغارسةالغري على أساس  إىلبغرسها ويدفع 
حيـث تصـبح هـذه األراضـي مـن األصـول الثابتـة ،األجلهذه الصورة سوف تتحول ملشروع استثماري طويل  أن

  1يتعرض هلا املشروع لطول املدة. أنما يزيد من نسبة املخاطر اليت ميكن  للبنك وهو
ساقاة واملغارسة صيغة التمويل باملساقاة واملغارسـة تـؤدي إىل تنميـة الثـروة النباتيـة مـن خـالل التمويل باملوعليه ف  
والشـــك فيمـــا أنـــه كـــل مـــن املزارعـــة واملســـاقاة واملغارســـة هـــي نـــوع مـــن   تاحـــة فرصـــة إنشـــاء مشـــروعات زراعيـــة،إ

املشاركات بني عناصر اإلنتاج  يف القطاع الزراعي وتساهم إىل جانب الصيغ التمويلية األخرى يف إتاحة الفرصة 
ة للمسـتثمرين للمفاصــلة بــني أفضــل اإلشـكال و األســاليب إلنشــاء مشــروعات دون حتمـل أيــة فوائــد أوليــة مســبق

  .2وذلك لتقلص أشكال الوساطات السلبية حلساب الوساطات االستثمارية اإلنتاجية
كثري من البنوك اإلسالمية جعلنا ال نتعرض اتني الصيغتني يف الواقع لعمل  غياب التطبيق العملي هل أنغري    

كمـا ميلـك ،ميلـك األرض غلب البالد اإلسالمية أالفالح البسيط يف  أنفاملالحظ عمليا ،بالدراسة التفصيليةهلا 
  ...اخلمسدة والبذور ووسائل جلب املياه االستعداد للعمل لكن الذي ينقصه غالبا هو التمويل الالزم لشراء األ

وهــذا مــا جعــل البنــوك اإلســـالمية ال ،واملزارعــة واملســاقاة ــذه الصــيغة غــري موجــودة يف كتــب الفقــه القدميــة   
  خماطرة اللهم إال بعض البنوك اإلسالمية يف السودان.إضافة إىل ما فيها من ،تطبقها 

  :المضاربات أو القراض  صيغة - 2
املال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من  الرجلَ  يقول ابن رشد:"املضاربة أن يعطي الرجلُ    

عقد على الشركة يف  وخنلص مما سبق أن املضاربة،3أو نصف" ،أو ربعا ،ثلثا ،أي جزء كان يتفقان عليه،الربح 
يتحقق ربح أما إذا مل  ،الربح نسبة يتفق عليها مسبقا بني صاحب املال وبني املضارب الذي يقدم العمل
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ل الدولية حول متوي, الدورة التدريبية مصادر و أساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة و المتوسطة في إطار نظام المشاركةصاحل صاحلي،  2
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، سطيف ، ة العلوم االقتصادية  جامعة سطيف، كليطويرها يف االقتصاديات املغاربيةاملشروعات الصغرية واملتوسطة وت
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وهي بذلك تستند إىل  ، 1ويقع على عاتق صاحب املال خسارة املال ،للمضارب وحصلت اخلسارة فال شيء 53
  .تالقي رأس املال بالعمل مما خيلق فرصة العمل املنتج 

  :ميكن للبنك اإلسالمي أن يقوم بعملية التمويل عن طريق املضاربة حبيث يكونو 
  .هو رب املال ليقوم بتموبل مشروع ما مضاربة بأمواله اخلاصة �
  املودعني( أصحاب الفائض) أو يكون هو املضارب (العامل)، ألنه يتلقى أموال الغري �
 ويعمل يف املالني معا.له اخلاصة كما ميكن أن خيلط من أموال املودعني وأموا �

ومــن هنــا ميكننــا القــول إن جنــاح عمليــة املضــاربة تتوقــف إىل حــد كبــري علــى مــدى تــوافر العمــالء املضــاربني       
باخلصائص والصـفات املطلوبـة مـن الناحيـة األخالقيـة والسـلوك اإلسـالمي،أو مـن ناحيـة الكفـاءة العمليـة والفنيـة 

البنــوك اإلســالمية أمثلــة ومنــاذج كثــرية مــن عــدم االلتــزام وعــدم األمانــة وقــد شــهدت التجــارب العلميــة لعديــد مــن 
يف   وتكــراراً  والتعــدي علــى حقــوق البنــك وابتكــار أحــدث أســاليب التحايــل، وكانــت هــذه األمثلــة أكثــر وضــوحاً 

ــيغيت املشــــاركة  ،الســــنوات األوىل لبدايــــة نشــــأة البنــــوك حيــــث كانــــت درجــــة اعتمــــاد بعــــض هــــذه البنــــوك علــــى صــ
ربة أكثر،ومــا زاد مــن حــدت هــذه املشــكلة هــو قصــور أجهــزة وأســاليب البنــوك يف اختيــار تلــك النوعيــات واملضــا

   . 2املالئمة من العمالء
  شكل يوضح التطبيق العملي لصيغة المضاربة في المصارف اإلسالمية

  
  
  
  
  
  
  

، رسالة ماجستري غري منشورة المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليديةعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك محزة شودار ، املصدر :
  110،ص2006،جامعة فرحات عباس ،سطيف،

                                                 
  . 108. مرجع سابق ، ص  االقتصاد النقدي والمصرفي، حممود سحنون  1
 .129املرجع السابق، ص 2

 رب المال المضارب إالساليماملرصف 

 المضارب رب المال

 عقد مضاربة عقد مضاربة

  ٔ�حصاب الفائض
 ودائع اس:eرية

معالء املرصف  �ٔحصاب العجز 
 (املس:مثرون)

ربح البنك قبل اقتطاع 
 حصص المودعين

 ربح االستثمار
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ويشـــمل هـــذا ،اإلسالمية بنـــوكتعتـــرب عقـــود البيـــوع أو املتـــاجرة اإلســـالمية مـــن أهـــم مصـــادر التوظيـــف يف ال      

  . كالسلم والتقسيط والتمويل التأجريي  باألجلبيع املراحبة والبيع على جمموعة من الصيغ ك األسلوب
 ،: تعترب املراحبة من أهم أساليب التمويل يف االقتصاد اإلسالمي بشكل عام عقد أو بيع المرابحة  - أ

املبيع مع زيادة  ح الفقهي على أا البيع برأمسالوتعرف املراحبة يف االصطال،والبنوك اإلسالمية بشكل خاص 
  .   1ح معلوم رب

أن ال و ، عقود عليهما من األموال الربويةامل نوأن ال يكو  ،الربح معلومنيو  ويشرتط لصحتها أن يكون الثمن   
 أن يبيعها ، أن يكون عقد شراء البنكالسلعة قبل  بنكأن ميتلك الو يكون الثمن من جنس السلعة املباعة ، 

للمشرتي حق الرجوع كما  ألضرار اجلزئية أو اهلالك الكلي،كل ا  بنكأن يتحمل الو بذاته ،  اقائم اللسلعة عقد
  . 2إذا ظهر عيب بالسلعة

وعليه فاملراحبة عقد من عقود االستثمار التجارية اليت ينم مبوجبها التمويل بالبيع فهي بصورا البسيطة عملية   
  3بيع مبثل الثمن االول مع زيادة الربح

الســلعة ، فقـال اشــرت  الرجـلَ  بقولــه " إذا أرى الرجـلُ  4فقـد عرفهـا اإلمــام الشـافعي:  أمـا المرابحــة لآلمـر بالشــراء  
هذه وأرحبك فيها كذا فاشرتاها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال:أرحبك فيها باخليار إن شاء أحدث فيها بيعـا 

ا أرحبـك فيـه فكـل هـذا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشرت يل متاعـا ، ووصـفه لـه أو متاعـا أي متـاع شـئت وأنـ
  سواء جيوز البيع األول ويكون هذا فيمن أعطى من نفسه اخليار " 

حيث إنه يف األويل يتقدم العميل إىل املصرف لشراء  –املراحبة  –وختتلف هذه الصورة عن الصورة األوىل 
باشر وإمنـا يشـرتى السـلعة أما يف الثانية فاملصرف ال يتبع فيها أسلوب اإلجيار امل ،السلعة فيجدها حاضرة عنده 

  من السوق ويتملكها مث يبيعها مراحبة للعميل .
لسهولتها وللضـمان النسـيب املوجـود فيهـا وتـدل  الثانية اإلسالمية يف العمل ذه الصيغةبنوك ولقد توسعت ال

على األقل من استثمارات البنوك اإلسالمية تتمثل  %90إيل 70%  بني الكثري من اإلحصائيات أنه يف املتوسط
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والســبب يف ذلــك أن املراحبــة العاديــة تتطلــب مــن املصــرف أن يتــاجر يف مجيــع الســلع حبيــث تكــون ، 1يف املراحبــة 55
عمليـــات التســـويق بيعـــا  يف، كمـــا تتطلــب كفـــاءات بشـــرية متخصصـــة خمـــازن ضـــخمة انتظـــارا للطلـــب يفحاضــرة 
ــذا األســــلوب يفــــو  ،وشــــراء  ــة لآلمــــر بالشــــراء صــــورة مــــن صــــور  ،ق إمكانيــــات أي مصــــرف وهــ وميثــــل بيــــع املراحبــ

يقـوم بـه املصـرف بنفسـه بشـراء السـلع (أجهـزة ، معـدات ، سـلع أخـرى ) نقـدا حلسـاب  الذياالستثمار املباشر 
ن وبيعهــا هلــم علـى اآلجــال مراحبـة مبــا ميثــل نوعـا مــن االئتمــا ،عمالئـه بنــاء علـى طلــب كــل مـنهم وبشــروط حمـددة

التاليــة  اخلطــوات يفاملراحبــة يف البنــوك اإلســالمية  التطبيــق العملــي لصــيغة لخــيصتوعليــه فــيمكن ، 2االســتثماري
على الصورة اآلتية : أن يتقدم العميل إىل البنك بطلب حيدد فيه مواصفات كاملة عن السلعة اليت حيتاج  لتكون
املوافقـــة عليـــه يوضـــح البنـــك للعميـــل مثـــن الشـــراء مـــع كـــل ة هـــذا الطلـــب ويف حالـــة ســـمث يقـــوم البنـــك بدرا،إليهـــا 

التكـــاليف ليوضـــع يف األخـــري الســـعر النهـــائي متضـــمنا الـــربح مـــع إبـــرام عقـــد وعـــد بالشـــراء إذا كـــان البنـــك يأخـــذ 
نتقـل كامـل الضـمان أو خمـاطر وبالتـايل ي ،عـد اسـتالمها مـن املـوردوميتلكهـا ب يقوم البنك بشراء السـلعة  باإللزام ،

  مث يقوم بعد ذلك بإبرام عقد بيع مع املشرتي طالب السلعة  .، إليه اهلالك
  .شكل يوضح التطبيق العملي لصيغة المرابحة كما يجري بها العمل في المصارف اإلسالمية

  
  
  
  
  
  

  املصدر : من إعداد الباحث.
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  8المحاضرة  56
 : والسلم الموزيالسلم  صيغة  - ب

يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجـل، ويسـمى   حاضراً  عرف ابن قدامة عقد السلم :" هو أن يسلم عوضاً    
أو هـو" شـراء آجـل موصـوف وتأجيـل املبيـع بعاجـل  1هو نوع من البيع فينعقد مبا ينعقـد بـه البيـع " وسلفاً  سلماً 

  .2أي مثن مقبوض عند االتفاق "
يطلب البنك مـن وميكن للبنك اإلسالمي أن يطبق هذه الصيغة بشكل واسع خاصة يف جمال الزراعة ،حبيث    

الفــالح حمصــوًال زراعيــاً معينــاً ويقــوم بشــرائه قبــل موعــد حصــاده فيســتفيد مــن الــثمن املــنخفض، ليقــوم ببيعــه بعــد 
وضع هامش ربح مناسب، أما الفالح فيستفيد من تعجيل الثمن يف اإلنفاق علـى زراعتـه وهـو مـا يغنيـه اللجـوء 

ـــلم: وهـــذا مـــا قـــرره فقهـــاء املســـل إىل االقـــرتاض بفائـــدة . مني القـــدامى حيـــث جـــاء يف بيـــان حكمـــة مشـــروعية الس
ألن أربـــاب الـــزرع والثمـــار والتجـــارات والصـــنائع حيتـــاجون للنفقـــة علـــى  -أى الســـلم–"وألن بالنـــاس حاجـــة إليـــه 
ويرتفـق  -ينتفعـوا–وقد تعوزهم النفقة فجوز هلم السـلم لريتفقـوا  -أى يكتمل إنتاجها–أنفسهم وعليها لتكتمل 

، ويقــول آخــر: "فــإن صــاحب رأس 3أي احلصــول عليهــا بســعر رخــيص"–باالســرتخاص  -ي املشــرتىأ–املســلم 
لينفقـه  -ظهورهـا–حيتاج إىل أن يشـرتى الثمـرة، وصـاحب الثمـرة حيــتاج إىل مثــنها قبــل إبــاا  -أي الثمن–املال 

   .4عليها، فظهر أن بيع السلم من املصاحل احلاجبة، وقد مساه الفقهاء بيع احملاويج"
 –لعميــل ا-مــن املفهــوم الســابق لطبيعــة عقــد الســلم يتضــح أنــه يســد حاجــة متويليــة للبــائع، ( املســلم إليــه) 

املصــارف اإلســالمية وإن   يففهــو أحــد صــيغ االســتثمار  –املصــرف  –، ( املســلم ) وحاجــة اســتثمارية للمشــرتى
املصـارف  يفكـر القـائمني علـى االسـتثمار كان ما يزال العمل به حمدوداً جداً، ورمبا يرجـع ذلـك إىل عـدم تغـري ف

، وعــدم تــوافر العنصــر البشــرى املتخصــص للقيــام ــذا النشــاط ، واإلدارة التســويقية الناجحــة ، ويعــد اإلســالمية
شراء سلع يريد احلصول عليها بعد وقت  يف –حتت التنفيذ  –السلم من منظور املصرف اإلسالمي استثمارات 

السلم أرخص من بيع احلاضر غالبا ، فيأمن املصرف تقلب  يفقية ألن املبيع املؤجل معني بأقل من قيمتها احلقي
  األسعار .
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النــوع الــذي اشــرتاه بالســلم  وىف ذات الوقــت يســتطيع املصــرف أن يبيــع ســلما موازيــا علــى بضــاعة مــن نفــس 57
كمـا يسـتطيع املصـرف ،  أعلـى ، فـريبح الفـرق بـني السـعرين ، ولكـن بسـعراألول، دون الربط املباشر بني العقدين

  .               1أن ينتظر حىت يتسلم املبيع فيبيعه بثمن حال ، أو مؤجل بثمن أعلى ، ويتحقق له الربح املقبول
لم عقــد مــن عقـود االســتثمار وصــيغة مــن صـيغ التمويــل الــيت يــتم مبوجبهـا التمويــل بالشــراء املســبق ســوعليـه فال

  2لالزملتمكني البائع من احلصول على التمويل ا
  االستصناع : صيغة  -ج      
ميكن و يعترب االستصناع شكال من أشكال متويل إنتاج السلع يف مرحلة ما قبل الشحن ،أو مرحلة اإلنتاج       

لقاء عوض  طلب العمل من الصانع يف شئ خاص  على أنهيف اصطالح الفقهاء تعريف عقد االستصناع 
مجيع السلع اليت تدخل الصنعة يف إنتاجها، يف أي مرحلة من مراحل  يفوتصلح صيغة االستصناع ، 3معلوم

الصيغة هي السلع الصناعية دون غريها من السلع، وبالتايل يتضح الدور  يفاإلنتاج ، حيث إن حمل التعاقد 
خاص إلنتاج سلعة معينة ،بأن يطلب شخص ش،كما أنه عقد عمالة واستخدام أاالقتصادي لبيع االستصناع 

  .4صناعة شيء له على أن تكون املواد من عند الصانع،وذلك نظري مثن معني  من آخر
  :كما جتريه البنوك اإلسالمية من خالل التصور العملي للتمويل بعقد االستصناع  وميكن أن نالحظ   
ك كما هو معلوم ال حيتاج البائع يف معاملة االستصناع أن يورد لنفسه اخلدمات لصنع السلع ،أو أن ميتل   

املصنع الذي سينتجها بل ميكن ملؤسسات التمويل كالبنوك اإلسالمية أن تقوم بدور البائع يف عقد االستصناع 
،غري أنه ال مفر يف هذه احلالة أن تقوم تلك املؤسسات بإعادة تأجري عقد االستصناع إىل جهة تكون قادرة 

وهو البنك أو  يف هذه احلالة يصبح لدينا بائععلى تقدمي اخلدمات الالزمة، أو متتلك املصنع املنتج للسلعة و 
، واملشرتي وهو الذي يشرتي السلعة يف وقت حمدد وبأوصاف معينة والصانع وهو الذي يورد املؤسسة التمويلية

،هنا عقدين أوهلما بني املشرتي والبنك يقتضي بيع من االستصناعاخلدمات الالزمة وميتلك الصنعة وبذلك يتض
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عليه وموعد حمدد، وثانيهما عقد بني البنك والصانع يقتضي صنع سلعة بثمن يقل عن السلعة بثمن متفق  58
  .1الثمن األول، ويف فرتة حمدد تبق الفرتة األوىل 
  .في المصارف اإلسالمية بهكما يجري العمل   ستصناعشكل يوضح التطبيق العملي لصيغة اإل

  
  

  2عقد   1عقد  
  
  
  

  املصدر : من إعداد الباحث.
  .ويكون الثمن مؤجال وهي عقود تسلم فيها السلعةالبيع بالتقسيط واآلجل والتأجيري:  -د

  .بيعا بالتقسيطلفرتة حمددة بني املشرتي والبائع كان  أقساط مستحقةفإذا كان الثمن يدفع على  �
  . آجالالبيع  بعد فرتة كان مرة واحدةالثمن يدفع وإذا كان  �
للمشـرتي مـع بقـاء ملكيتهـا للبـائع حـىت  حيازة السلعةوإذا كان الثمن يدفع على دفعات مؤجلة وتنتقل  �

  بيعا تأجيريا. آخر دفعة ، مث تنتقل بعدها امللكية للمشرتي كان
ويرتكز التأجري على بيع املنفعة ، فاملمول يقوم بشراء األصول واملعدات واألجهزة املطلوبة من املستأجر بنفس   

 تمويلك، وميكن للبنوك اإلسالمية أن تطبق هذه الصيغة التمويلية  2دة حمددة مقابل أجرة دوريةاملواصفات مل
شراء األصول  –املؤجر غالبا  –م  املصرف اإلسالمي ياقمن خالل استثماريا يغطى مجيع ااالت تقريبًا 

، أو شراء املعدات واآلالت، ووسائل مواحتياجا مإىل متعاملي املصرف طبقا لرغبا العقارية وتأجريها
ستثمار اليت يصعب على صغار املستثمرين شرائها و متلكها الرتفاع مثنها أو لعدم احتياجها  بشكل مستمر اال

ويعترب هذا النشاط مبثابة متويل عيين (أصول)  واإلنتاج،وإمنا يف فرتات فقط حسبما تقتضيه مراحل االستثمار 

                                                 
  :    نقال عن االستصناع مفهوم تقليدي في ثوب عصري ،حسن القمحاوي 1
   http://www.islam-onlin.net/iol-arabic/dowalia/namaa2-4-00/morajaat.asp    13/09/2016تاريخ الدخول 
 ،صدار الكرتوينإدار أيب الفداء سوريا،، 1، ط األموال في المصارف اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية تمصادر واستخداماعبد احلليم غريب ، 2

 54، ص2013فيفري 
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األموال وإمنا تتاجر يف السلع  يفال تتاجر  حيث إا بطبيعتها ،ولذا فهو أنسب للمصارف ،وليس متويال نقديا 59
  التنمية . يفوالبضائع للمسامهة 

  مايلي: األسلوب: ويتضمن هذا  أسلوب التمويل التكافلي - 4
   

 القرض الحسن. صيغة  -أ

يتم مبقتضاه دفع مال مملوك للمقرض  ،يعرف القرض على أنه عقد بني طرفني أحدمها املقرض والثاين املقرتض  
على أن يقوم هذا األخري "املقرتض" برده أو رد مثله إىل املقرض يف الزمان واملكان املتفق ،إىل املقرتض 

ورغم أن تعاريف القرض ليس فيها ما يفيد الزيادة على رأس املال، إال أنه تضاف عادة كلمة "حسن ، 1عليهما
نة يف ذلك هو أن صاحب و وجه اإلحسان واإلعا ،" إىل القرض لكي ال يدخل يف هذا املفهوم القرض الربوي

املال يقدم منفعة ماله مدة من الزمن لغريه و يضحى ا رجاء ثواب اهللا عز وجل، الذي يفوق ثواب الصدقة  
رأيت ليلة أسرى يب على باب اجلنة مكتوباً، الصدقة بعشر أمثاهلا  " �كما جاء يف حديث رسول اهللا  

أفضل من الصدقة؟ قال : ألن السائل يسأل وعنده،  والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جربيل ما بال القرض
  2."واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة

الفقهاء جيمعون على أن الزكاة تعترب أحد املصادر اإلسالمية لتوفري التمويل بشكل  التمويل الزكوي:  - ب
جاء النص أساسي وذلك يف حبث موضوع صرف الزكاة إىل مستحقيها ومن بينهم الفقراء واملساكني، حيث 

صراحة على أنه من صور صرف الزكاة للفقراء إعطاؤهم من الزكاة ما ميول به رأس مال الثابت ورأس املال 
 :  3العامل، و يف ذلك أقوال عديدة تكتفي ا ما يلي

ما يشرتى به حرفته أو آالت حرفته قلت قيمة  - أي من الزكاة –قالوا: فإن كان عادته االحرتاف أعطى   - أ
كثرت، ويكون قدره حبيث حيصل لـه من رحبه ما يفي بكفايته غالبًا تقريبًا وخيتلف ذلك باختالف   ذلك أم

  احلرف والبالد واألزمان واألشخاص.
أجاز أمحد ابن حنبل  للفقري أن يأخذ من الزكاة متام كفايته دائمًا يف صورة متجر أو آلة صنعة أو ما حنو  - ب

 ذلك.
                                                 

 .  51،ص1990، دار املستقبل ،األردن  المعامالت المالية في اإلسالم،مصطفى حسن سليمان، جهاد أبو املرب،حممود محودة ،نصر على نصر 1

التدريبية الدولية حول متويل ، الدورة واإلعانات التجاريصيغ التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة القائمة على أسلوب الدين حممد عبد احلليم عمر،  2
 28 – 25، سطيف ، د اإلسالمي للبحوث والتدريب، املعهة العلوم االقتصادية  جامعة سطيفاملشروعات الصغرية واملتوسطة وتطويرها يف االقتصاديات املغاربية ، كلي

 . 2003ماي، 

 .564وت , صم ، بري 1981 - هـ1401، 2، مؤسسة الرسالة، ط فقه الزكاة ،يوسف القرضاوى 3



 

 

مل عليه سواء كمسلمني فرادى أو من خالل اجلمعيات األهلية اليت تتلقى وهذا ما جيب تشجيعه والع     60
 الزكوات أو من خالل مؤسسة الزكاة الرمسية إن وجدت يف الدولة.

واستخدام الزكاة كمصدر متويل للمشروعات الصغرية طبق عمليًا يف بنك ناصر االجتماعي فيما يعرف   
" وذلك عن طريق تقدمي جزء من مال الزكاة اليت جيمعها البنك بربنامج "إنشاء رأس مال التكافل االجتماعي

من خالل جلان الزكاة التابعة لـه يف صورة رأس مال ملن جييدون حرفة وال جيدون رأس مال، أو ميارسون حرفة 
  وحيتاجون إىل مستلزمات إنتاج وغري قادرين على توفريها.

  :ويف ما يلي نوجز األساليب السابقة يف الشكل التايل
  .في المصارف اإلسالمية التشاركي التمويلأساليب شكل يوضح مختلف 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

،  األموال في المصارف اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية تمصادر واستخداماعبد احلليم غريب ، املصدر:
  .57، ص2013،دار أيب الفداء سوريا،إصدار الكرتوين، فيفري  1ط
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ا�متويل �ملشاركة يف  ا�متويل �لبيوع
ن:��ة العملية 
 gس:eرية 

ا�متويل �ملشاركة يف 
 إالنتاج الزراعي

 ا�متويل التاكفيل

 القرض الحسن المزارعة المضاربة المرابحة

 المساقاة يل الزكويالتمو  لمشاركةا السلم

 االستصناع المغارسة

 البيع اآلجل

 لتأجيرا



 

 

  9المحاضرة  61
  أهم المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية

  ( مخاطر مشتركة ) : التمويل اإلسالميصيغ ل العامةمخاطر ال عن بعضأمثلة 

�
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مخاطر اإلهمال أو التقصير من 
  جانب إدارة االستثمار بالمصرف

مخاطر العنصر 
  البشري

نتيجة إهمال أو تقصير العاملين بإدارة االستثمار بالمصرف في 
  البحث والتقصي عن الضوابط المطلوبة في المتعامل ونشاطه .

مخاطر ضعف الضمانات المقدمة 
  المتعاملين مع المصرفمن 

  مخاطر اإلدارة
  

نتيجة ضعف الضمانات أو المبالغة في تقويمها أو صعوبة 
  تخزينها أو سرعة تقادمها وعدم ثبات قيمتها .

نتيجة عدم تنويع استثمار األموال في صيغ االستثمار المختلفة   مخاطر مالية / أعمال  مخاطر التركز االئتماني االستثماري
  …لفين ومع عمالء مخت

ــة   مخاطر نقص  مخاطـر السيولـة الماليــ
  السيولة المالية

نتيجة استثمار حسابات قصيرة األجل في استثمارات طويلة 
األجل أو إلغاء خطوط تمويل مقدمة من مصارف أخرى أو 

  عدم سداد أحد العمالء التزاماته...

مخاطر التجاوزات الشرعية 
  والقانونية

لفات شرعية وقانونية إما لعدم االلتزام بها أو لعدم نتيجة مخا  مخاطر أخالقية
  العلم بها .

مخاطر اإلخالل بشروط التعاقد من 
  جانب المتعاملين مع المصرف

نتيجة لبعض األسباب التي قد تكون بعذر شرعي أو بعذر غير   مخـاطر أخالقيـة
  مقبول للتهرب من االلتزامات المفروضة .

عناصر مخاطر الفقد والتلف لبعض 
  المتاجرة .

  مخـاطر
  الفقد / التلف

قد تكون نتيجة أسباب طارئة بدون تعدى من الشريك / 
  المضارب / المتعامل .

مخاطر انخفاض العائد الفعلي 
  لالستثمار عن العائد المخطط

  مخـاطر
  انخفاض الربحية

نتيجة عدم ثبات العائد في كل صيغ االستثمار بسبب المخاطر 
  غ .المالزمة لكل الصي

مخاطر التأخير في السداد وعدم 
  السداد

  مخـاطر
  عدم سداد المديونية

نتيجة إفالس / تعسر / مطل وتالعب المتعامل مع المصرف 
  للتهرب من سداد مديونيته .

مخـاطر انخفاض القوة الشرائيـة 
  للنقـود

  مخــاطر
  التضخم

نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود في المستقبل ، وبالتالي 
  تقلب معدل العائد الحقيقي على االستثمار .

مخاطر سوقية وتكنولوجية وقانونية 
  وحوادث عارضة .

مخاطر البيئـة 
  المحيطة

إن كان البعض منها يقع على عاتق المتعامل إال أن أثر هذه 
  المخاطر يرجع بصورة كبيرة على المصرف .

مخاطر التغير في السياسات العامة 
  للدول

  مخاطر سياسية
  (مخاطر الدول)

نتيجة تدخل الحكومات في االقتصاد ،والحروب والعالقات 
  الدولية واألزمات الداخلية التي تؤثر على عائد االستثمار.
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الوعد غير الملزم مخاطر 
  للعميل .

مخاطـر 
  النشاط

  المرابحة
  اإلجارة

تحدث هذه المخاطر إذا كان المصرف يأخذ بهذا الرأي 
الفقهي وتظهر في المرابحة لآلمر بالشراء واإلجارة مع 

  الوعد بالتملك .

  مخاطــر الــرد
  وعــدم االستــالم .

  مخاطـر
  النشاط

  المرابحة
  االستصناع

  السـلم واإلجارة

بسبب شرعي مباح كالعيوب الخفية التي ال تظهر إال عند 
االستالم أو بعده ،وكذلك عدم مطابقة المواصفات 
وتظهر هذه المخاطر في المرابحة والسلم الموازي 
  واالستصناع الموازي واإلجارة مع الوعد بالتمليك .

مخاطر سوء االستعمال 
لألصول المؤجرة أو عدم 
في  تسليمها من قبل المستأجر

  نهاية مدة اإليجار .

  مخاطـر
  رأس المال
  ( معنوية)

نتيجة عدم اتباع تعليمات التشغيل المناسبة ،وكذلك   اإلجــارة
الحجة بعدم استيفاء المنفعة المتعاقد عليها من األصل 

  المؤجر بصورة كاملة .
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  المخطط التنظيمي للبنوك اإلسالمية.

ختضع البنوك اإلسالمية عموما يف شكلها القانوين لنظام شركات املسامهة، يسمح هذا النظام للمدخرين 
املشاركة يف تأسيس البنك إذا أرادوا ذلك ويتبع البنك يف تأسيسه القواعد واإلجراءات اليت ينص عليها القانون 

شركات املسامهة كذلك خيضع النظام كما خيضع شكل البنوك اإلسالمية القانوين لنظام ،يف هذا اال 
  الداخلي بصفة عامة لنظام هذه الشركات.

هناك يف أعلى اهلرم جملس اإلدارة الذي يعترب اهليئة العليا يف البنك من حيث رسم األهداف ووضع السياسة   
هؤالء حسب عدد  العامة، واختاذ القرارات اهلامة وحتديد اسرتاتيجية البنك، وتوجد مجعية عامة للمسامهني متثل

 معية العامة أعضاء جملس اإلدارةوتنتخب اجل األسهم اليت ميلكها كل منهم زيادة عن وجود مراقبني ماليني،
  الذي يعترب مسؤوًال أمامها وفقاً لقواعد القانون التجاري والنظام األساسي للبنك.

تنظيمية داخلية ختتلف من بنك إىل  هذا هو اخلط العام الذي تسري عليه البنوك لكن توجد يف الواقع تفاصيل
 لكن توجد يف هذا التنظيم ،آخر حسب اجتهادات أصحاا وجتارم والظروف اخلاصة بنشاط كل بنك

تتألف هذه اهليئة من علماء الشريعة تتوىل  1الداخلي هيئة تنفرد ا البنوك اإلسالمية وهي هيئة الرقابة الشرعية
عمليات البنك اإلسالمي دف ضمان خلوها من احملرمات أو خمالفتها مهمة الرقابة الشرعية على كافة 

  ألحاكم الشريعة اإلسالمية ومن مهام هذه اهليئة أيضاً إصدار الفتاوى إذا اقتضى األمر.
إن هيئة الرقابة الشرعية املوجودة يف هرم السلطة هلا سلطات واختصاصات رقابية هامة جدًا وال ميكن للبنك 

  .يف حقل املال واألعمال بغري رقابة شرعية ترسم له حدوداً مينع جتاوزها مزاولة نشاطه 
اختالفات  شاًا مع شركات املسامهة، فهناكإن اهليكل التنظيمي للبنك اإلسالمي إذا كان خطه العام مت   

مي حىت ال جزئية كثرية هلذا السبب اقرتحت موسوعة البنوك اإلسالمية منوذجًا للهيكل التنظيمي للبنك اإلسال
وبالتايل  ،ونقدم هنا هذا النموذج دون غريه ألن االختالفات الفرعية كثرية ،تبعد أشكال البنوك بعضها البعض

  .تكون اهلياكل التنظيمية كثرية ال يسمح لنا اال هنا لتقدميها
توجد اهليئة التنفيذية املتمثلة يف أعلى اهلرم يوجد جملس اإلدارة الذي يعترب اهليئة العليا يف البنك وحتته مباشرة    

يف املدير العام الذي يسهر على تسيري البنك وتنفيذ السياسة اليت يضعها جملس اإلدارة يساعده يف ذلك 

                                                 
فحص وحتليل خمتلف األعمال واألنشطة يف مجيع مراحلها يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذا التحقق من مدى تنفيذ الفتاوى  هيئة مستقلة متخصصة دائمة تتوىل  1

 واألحكام الشرعية وإجياد البدائل والصيغ املشروعة املناسبة ملا هو غري مشروع".



 

 

إدارة اخلدمات املصرفية ، مث تأيت اإلدارات الفرعية الكربى يف البنك كمستشارون يف اختصاصات خمتلفة 64
حيث تشرف كل منها على جمموعة من  الشؤون املالية واإلداريةمث  االستثمار إدارة الودائع و و واالجتماعية

  املصاحل كما يوضحه الشكل املوايل:
  .اإلسالميةالهيكل التنظيمي المقترح للمصارف 
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 ةالرقابة الداخلي مجلس اإلدارة
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إدارة الخدمات المصرفية 
 واالجتماعية

 إدارة الودائع واالستثمار إدارة الشؤون المالية واإلدارية

دائرة الخدمات 
 المصرفية

دائرة الخدمات 
 االجتماعية

دائرة المالية 
 والمحاسبة

  دائرة 
 اإلحصاء

دائرة الشؤون 
 اإلدارية

  اجلاريةاحلسابات  -
  اخلزينة -
 االعتمادات املستندية -

  القرض احلسن -
  الزكاة -
  التربعات -
الصناديق التعاونية  -

 واخلريية

 دائرة التمويل دائرة الودائع دائرة بحوث االستثمار

  .ودائع التوفري
 ودائع االستثمار

  قسم املسامهات
  االستثمار املباشر

واملضاربات  املشاركات
 واملراحبات
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  10المحاضرة 
  متطلبات نجاح و تطور المصارف اإلسالمية

اإلسالمية لتؤدي دورها بالكفاءة والفاعلية ميكن تلخيص أهم شروط ومتطلبات جناح وتطور املصارف 
  يلي: املطلوبة لتكون أكثر منافسة لنظريا التقليدية من خالل ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    
  98،ص1998، 3محمد، المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرج دار النشر للجامعات، مصر ،ط يوسف كمال:المصدر 

مخازن (الستقبال السلع التي يتم 
 التعاقد عليها

  مركز أبحاث
 (ابتكار صيغ جديدة) 

قاعدة أوراق مالية لمواجهة 
 متطلبات السيولة

استثمار(عناصر إدارة أمناء 
 تسويقية مؤهلة)

  مركز إعالم
 (الترويج لفكرة المشاركة) 

 ا=!��6�ت

مؤسسات موازية  ٕادارات �ٔ شطة
 وممك£

أساليب مدروسة ومتطورة لتدريب 
 العاملين

 شركات أمناء االكتتاب

 شركات التمويل التأجيري

يحتاج قاعدة معلومات (قرار االستثمار 
 أحوال السوق إلى معلومات سليمة عن

 شركات رأس مال المخاطر

تعميم معايير محاسبية وأساليب 
 إفصاح مرحلية متطورة

دراسات الجدوى (التنبؤ بكفاءة 
 المشروع واحتماالت الربح

أبحاث المخاطر (معرفة أحوال 
 العمالء قبل التعاقد

 المخاطرشركات رأس مال 

 شركات تقييم الجدارة االئتمانية

 صناديق االستثمار

 بنوك المعلومات

 شركات سمسرة

 شركات صانعة أسواق
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  2 االختالفات الرئيسية بين البنوك اإلسالمية و التقليدية ملخص ألهم
  البنوك التقليدية  البنوك اإلسالمية

  من حيث النشأة
م فقط، و 1963نقطة البداية للمصارف اإلسالمية إىل سنة  تعود

تجربة البنوك لذا ف ،م1975انطالقتها احلقيقية كانت ابتداءا من سنة 
ارخيها القصري جتربة رائدة تو  أغراضها اهلادفةا املتميز و اإلسالمية بأسلو

و حديثة، و ال ميكن لنا من خالل هذه الفرتة القصرية من الوقت أن 
  حتكم عليها بالنجاح أو الفشل.

  من حيث النشأة
 1157ن نقطة البداية للمصارف التقليدية بعيدة جدا و تعود إىل سنةإ

يف مدينة البندقية مما يبني األصل القدمي هلذه البنوك، و يدعم بالتايل 
القول بأن البنوك اليوم من خالل تارخيها الطويل التطورات املتعاقبة اليت 

  .ة عريقة يف ميدان العمل املصريفعرفتها ، جترب

  في النظرة إلى النقود:
وسيط للتبادل و مقياس للنقود ال تتعدى أن تكون البنوك اإلسالمية نظرة 

  للقيم

  في النظرة إلى النقود:
مبثابة سلعة يتم االجتار فيها و يتم حتقيق الربح من الفرق بني  تعد النقود

  سعر الفائدة املدنية و الدائنة

  القيام بدور الوساطة
من خالل مشاريع وأنشطة  يكون على أساس معدل املشاركة االحتمايل

  حقيقية.

  الوساطةالقيام بدور 
من خالل منح  يكون على أساس معدل الفائدة املضمون واحملدد مسبقا

  االئتمان والديون.

  من حيث التعريف
كل مؤسسة تباشر األعمال املصرفية  واالستثمارية   بقصد باملصرف

احلقيقية مـع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية وامنا تستبدهلا بنظام 
من خالل صيغ متويلية خمتلفة (املضاربة واخلسائر  األرباحاملشاركة يف 

  .وهي بذلك جتمع بني النشاط املايل والعيينواملشاركة واملراحبة..اخل)، 

  من حيث التعريف
الودائع من األفراد و اهليئات حتت الطلب  مؤسسة نعمل على استقطاب

ح القـروض مث تستخـدم هـذه الودائـع يف منـمقابل معدل فائدة أو األجل 
  .أكثرو السلفيات فهي بذلك تاجر ديون ال 

  العالقة مع العمالء
عالقة مشاركة ومتاجرة، ارتباط قوى ومستمر، مراعاة ظروف املدين 

  املعسر.

  العالقة مع العمالء
  عالقة دائنة ومدينة،ارتباط ضعيف مؤقت، عدم مراعاة ظروف املدين

  توظيف األموال
  الصيغ االستثمارية التشاركيةيكون من خالل جمموعة من 

  توظيف األموال
  يكون يف شكل واحد ائتماين وإقراضي

                                                 
 بتصرف . 98 مرجع سابق، ص،األموال في المصارف اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية تمصادر واستخداماعبد احلليم غريب ، 2
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  الهدف األساسي

التوازن بني تعظيم العائد املادي واالجتماعي فدراسة اجلدوى االقتصادية ال تعدو 
  أن تكون سوى مؤشر من مؤشرات اختاذ القرار االستثماري.

  الهدف األساسي
  تعظيم الربح

  

  الماليةالقوائم 
ظهور بنود: القروض احلسنة (دون فوائد) ، ودائع استثمار، إيرادات املضاربات 

  واملشاركات واملراحبات...اخل

  القوائم المالية
مولة خصم األوراق املالية ،ع ظهور بنود :فوائد القروض والودائع واألوراق

  التجارية ، إيرادات األنشطة غري الشرعية (التجارة باخلمور مثال)
  
  

  العائد
حيدد على أساس النتائج الفعلية للعمليات االستثمارية ( من ربح أو 

  خسارة)

  العائد
حيدد على أساس مقدار سعر الفائدة على القروض (الفرق بني سعر 

  الفائدة الدائنة واملدينة)
  من حيث مصادر األموال واستخداماتها

  رأس املال -
  االحتياطات  األرباح غري املوزعة

  جارية دون فوائد أخذا أو عطاء ودائعال
  ودائع االستثماريةال

  الودائع بأخطار دون فوائد أخذا أو عطاء
  ودائع التوفري دون فوائد أخذا أو عطاء

عوائد اخلدمات املصرفية كخطاب الضمان بالظوابط الشرعية وتأجري 
اخلزائن وأعمال الوساطة خصم األوراق التجارية وحتصيل الشيكات وبع 

  ون السنداتاألسهم د
أما االستخدامات فتكون يف متويل املشارع  االستثمارية النافعة للمجتمع 
والغري حمرمة عن طريق نظام املشاركة من خالل صيغ خمتلفة كاملضاربة 

  واملشاركة واملراحبة وغريها

  من حيث مصادر األموال واستخداماتها
  رأس املال -

  االحتياطات
  ودائع جاريةال

  الودائع ألجل
  ودائع بأخطارال

 ودائع التوفري
  االقرتاض من البنك املركزي بفائدة

عوائد اخلدمات املصرفية كخطاب الضمان واالعتماد املستندي وتأجري 
اخلزائن وأعمال الوساطة خصم األوراق التجارية وحتصيل الشيكات وبيع 

أما االستخدامات فتكون يف متويل املشارع االستثمارية ،األوراق التجارية 
  من خالل اإلقراض بفائدة

  الهيكل التنظيمي
إدراج اجلمعية العامة يف هيكل البنك ، ظهور إدارة خاصة باالستثمار 
  وأخرى خاصة باخلدمات االجتماعية باإلضافة إىل  هيئة الرقابة الشرعية.

  الهيكل التنظيمي
  إدراج جملس اإلدارة يف هيكل البنك وظهور إدارة خاصة بتسيري القروض

  الرقابة المصرفية
  رقابة داخلية وخارجية ومركزية

  الرقابة المصرفية
صور الرقابة التقليدية :داخلية وخارجية ومركزية باإلضافة إىل الرقابة 

  الشرعية ورقابة املودعني املشاركني



 

 

  من حيث المخاطر 68
  تواجه البنوك اإلسالمية نوعني من املخاطر

املالية كمخاطر السوق واالئتمان املخاطر العامة اليت تواجه املؤسسات 
والسيولة والتشغيل وغريها باإلضافة إىل نوع آخر من املخاطر أسفر عنه 

ل كمخاطر املضاربة يالتوجه اإلسالمي عند تبين املنهج اإلسالمي يف التمو 
  واملراحبة والسلم واالستصناع وغريها

  من حيث المخاطر
كمخاطر السوق واالئتمان   تواجه البنوك التقليدية املخاطر العامة فقط

  والسيولة والتشغيل وغريها

  من حيث الخدمات
تقدم البنوك اإلسالمية كل اخلدمات املصرفية اليت تقدمها نظرياا 

التقليدية بشرط أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كقبول 
  الودائع وحتصيل الشيكات وغريها باإلضافة إىل جمموعة من اخلدمات اليت

جتميع الزكاة وإنفاقها  القرض احلسنتنفرد ا وهي اخلدمات االجتماعية ك
  وغريها يف مصادرها

  من حيث الخدمات
ال تتعدى اخلدمات املصرفية يف البنوك التقليدية عن ما هو معروف يف 

او معدل  الوسط الصريف التقليدي واليت عادة ما تكون مقابل اجر مادي
  فائدة
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  م اهللا الرحمن الرحيمـبس
  )اربةـ(عقد مض

  
ــــــ    بني كل من200هـ املوافق /  /    14إنه يف يوم  /  /   ــــ   م حترر هذا العقد مبدينة    

  املصرف...............اإلسالمي:-)1
ــ طرفو ميثله السيد  ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ   أول  /ــــ

  طرف ثاين -------- -----------------------------السيد /-)2
  -------------------------------------- و مقره    
  و الذي يقر بأهلية الكاملة للتصرفات املالية عن نفسه و بصفته.   

  تعهد 
ربة الشرعية  وهي  شركة  من ااحلالل املض  االستثماراتالغراء قد  أوضحت  أن  من  بني    ملا كانت أحكام  الشريعة  اإلسالمية

  شركات  الفقه  اإلسالمي  و تتكون  من  طرفني :
العمل  من  جانب آخر ،وصاحب املال  يسمى (رب املال) و القائم بالعمل  و االستثمار  يسمى (املضارب)  واملال  من  جانب 

طرف أول يرغب  يف إستثمار  أمواله بطريق   -------------------- ،وملا كان  املصرف    اإلسالمي  و ميثله السيد :/
  --------------- أة  غرضها وحيث  أن الطرف  الثاين شركة /منش –املضاربة  الشرعية 

  ------------------------------------------------- ترغب يف متويل :----------- 



 

 

( بنظام املضاربة اإلسالمية) و انه قد أتضح من الدراسات أن ------------------------------------  70
  ذن اهللا.سنويا بإ      %  إمجايل األرباح املنتظرة يف هذا اال تبلغ  

) بصفة البنك يف هذه -------------- فقط ( -------- فقد اتفق الطرفان على أن يقوم األول بتمويل الثاين مببلغ     
  احلالة (رب املال).

ويقوم الطرف الثاين باستثمار هذا املال هذا املال طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف الغرض املتفق عليه و الذي ال خيرج من     
  التعهد الوارد ذا العقد بصفته يف هذه احلالة (مضارب). و قد اتفق الطرفان على ما يأيت:

  يعترب التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من هذا العقد. )1
 .....مدة هذا العقد............................ )2

 بعــده . . .                                                                                                        

  طرف ثاين الطرف أول                                                                                        ال  

  

 

 ).------ (وفقط و قدره-------اتفق الطرفان على أن يكون حجم التمويل الذي يقدمه البنك يف حدود مبلغ  )3
على انه يف حالة التجديد ، و أي جتاوزات هلذا املبلغ أو جتديد ملدة العقد جيب أن يكون مبوجب إتفاق جديد يقره الطرفان      

  قبل تاريخ انتهاءها العقد.----------- فيجب أن يتم ذلك يف مدة أقصاها 
على أن يلتزم الطرف الثاين باستخدام املبالغ  ،الشرعية) اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الثاين بنظام املضاربة وفق القواعد 4

املشار إليها يف البند الثالث يف عملياته و نشاطه الواردة مصدر هذا العقد فقط و إن يكون عمله يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية 
  الغراء.

 ختصم من الربح قبل توزيعه و يلتزم الطرف ) ما يقوم به البنك من خدمات مصرفية لقاء أجر يعترب من املصاريف الفعلية اليت5
  الثاين بأن تتم كافة العمليات املصرفية ذا النقد لدى املصرف اإلسالمي.

  يكون توزيع األرباح الناجتة من عملية املضاربة املذكورة كما يلي : أن) اتفق الطرفان على 6
  ------------------- --------------رب العمل (ب) ---------------- ضارب امل - أ    
) اتفق الطرفان على أنه يف حالة اخلسارة ال قدر اهللا يتحملها البنك ( رب املال ) و يكفي الضارب ( الطرف الثاين ) خسارة 7

جهده ما مل يثبت أن الطرف الثاين ( املضارب ) قد أساء االستعمال أو قصر يف حفظ املال أو خالف ما اشرتط عليه  رب املال 
  ذه احلالة يلتزم الطرف الثاين ( املضارب ) بضمان اخلسارة الناجتة  عن ذلك .ويف ه،
) من املتفق عليه بني الطرفني أنه يف  حالة التزام الطرف ( املضارب ) بضمان املال شرعا على حنو ما مت توضيحه بالبند السابع 8

  -------- -------------------------------------------فإن كفيله يف الضمان 



 

 

)يتعهد املضارب مبوافاة املصرف بأية ضمانات إضافية فور طلبها ( يف حالة ما يرى البنك أن الضمانات املقدمة إليه غري كافية ) 9 71
  و ذلك يف خالل أسبوع واحد من تاريخ طلبها خبطاب موصى عليه.

ملضاربة و أن يتحرى الدقة الكاملة عند شرائها و إتباع ) يتعهد املضارب مبسؤوليته التامة عن املواصفات اخلاصة باملبلغ موضوع ا10
  .األساليب العلمية يف عمليات التخزين و التسويق

 بعــده . . .                                                                                                        

  طرف ثاين الطرف أول                                                                                       ال  

  

  

  

) يتعهد املضارب بإمساك سجالت منتظمة خاصة ذه العملية و يتعهد بتمكني مندويب املصرف ( رب املال ) من اإلطالع 11
  من املضارب.  اعرتاضعلى أن يتم ذلك بدون أي  ةاملستندية و احلسابية و اجلرديعلى السجالت املذكورة و إجراء املراجعة 

) يتعهد الطرف الثاين ( املضارب ) بإعداد قائمة املركز املايل و حسابات متاجرة و تقرير عن سري العمل و تصريف البضائع 12
  املضاربة مستخدمة يف الغرض املتفق عليه. موضوع املضاربة و ذلك للتأكد من صحة املركز املايل املذكور و أن أموال

 نللطرف األول ( رب املال ) يف املواعيد املتفق عليها، فإ ق) يتعهد الطرف الثاين ( املضارب ) بضرورة سداد قيمة املستح13
خري منسوبة إىل مدة التأخر يف تقدمي املركز املايل أو التقرير الدوري عن موعده للمحاسبة ختفض حصته يف األرباح بنسبة مدة التأ

  املضاربة.
) يتعهد الطرف الثاين ( املضارب ) بعدم إجراء أي رهن أو اختصاص على أحد أصوله إال بعد احلصول على موافقة كتابية من 14

  البنك.
يعرض على ) عند نشوء خالف بني الطرفني يف أمر يقدر عليه يف هذا العقد أو يف تفسريه أو تأويله أو تنفيذه يصعب حله وديا 15

  حمكمني ملتزمني بالشريعة اإلسالمية و يكون حكم احملكمني سواء صدر باإلمجاع أو باألغلبية حكما ائيا و ملزما للطرفني. 
  و يتم اختيار احملكمني على النحو التايل:       

ن املختاران يف اختيار احلكم املرجح خيتاره الطرف الثاين باختيار حمكمة أو إذا اختلف احملكما احكما خيتاره الطرف األول، وحكم
  حسب احلالة. حهيئة الرقابة الشرعية بالبنك حكما من الطرف الثاين أو احلكم األرج اختارت

) كل نزاع ينشأ بني الطرفني يف تفسري أو تأويل أو تنفيذ هذا العقد و كل ما مل يرد ذكره يتم فيه وفقا ألحكام القوانني و 16
  افذة يف اجلزائر و ما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.األعراف التجارية الن



 

 

  ) حترر هذا العقد من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل مبوجبه.17 72
  طرف أول                                                                                                  طرف ثاين    

  
  
  
  
  

  
  الرحمن الرحيمم اهللا ـبس

  )اركةـ(عقد مش

ــــ احترر هذ م200/  / هـ املوافق  14 /  / إنه يف يوم       ني كل منب  ـ العقد مبدينة 
ــــاملصرف......-)1 ـــــــ   .........اإلسالمي:ـ

ـــــــو ميثله السيد / ـــــ ــــــ   ــ طرف أول ـــــــــ
   - ---------------------------------- -----السيد /-)2
  طرف ثاين - -----------------------------------------و مقره    
  الذي يقر بأهلية الكاملة للتصرفات املالية عن نفسه و بصفته.     

  ة :ـمقدم
م للتعاون على أساس 200هـ املوافق   /   /   14بناءا على الطلب املقدم من الرف الثاين للطرف األول املؤرخ يف   /    /      

  --------------------------------------------------- مشاركة الطرفني يف عملية 

  ان على ما يلي:و على أساس الدراسات اليت متت بني ممثلي الطرفني فقد اتفق الطرف
   جزءا ال يتجزأ من هذا العقد.تعترب هذه املقدمة   )1
  دينار.(.................).---------- اتفق الطرفان على أن يكون حجم املشاركة بينهما يف حدود مبلغ   )2

 ----------------------- أي مبلغ   %تكون حصة الطرف األول                                       

  ----------------------- أي مبلغ   %تكون حصة الطرف الثاين                                       
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  بإمسه لدى البنك (طرف األول).

  عائد عطية املشاركة على النحو التايل :يلتزم الطرفان بتوزيع صايف )4

باملصرف هلذه  الطرف الثاين باألجور احملددة = يتعهد الطرف األول بالقيام بتقدمي كافة اخلدمات املصرفية اليت اليت حيتاجها     
 اخلدمات .

 من صايف عائد العملية  %--=يتعهد الطرف الثاين بقيامه باالدارة و العمل نظري      

 =يوزع باقي العائد بعد ذلك بنسبة حصة مشاركة كل من الطرفني يف رأس املال املشاركة .     

أساء  أوقصر  اإلدارةعند حدوث خسارة ال قدر اهللا تكون نسبة مشاركة كل من الطرفني ما مل يثبت أن القائم بالعمل و  )5
 االستعمال أو خلف الشروط املتفق عليها فإنه يتحمل اخلسارة حينئذ .

---م و يظل ساريا حىت  200هـ املوافق   /   /   /   14من    /    /       اعتبارا) يلتزم الطرف األول بتنفيذ هذا االتفاق 6   
  و للطريف احلق يف جتديد أو متديد  هذا االتفاق ملدة أو مدد أخرى يتفق عليها فيما بينهما . -------- 

 بعـده...                                                                                                                                    

  طرف ثاين الطرف أول                                                                                    ال  

 

جعة دفاتر و حسابات و مستندات العملية موضوع العقد و املوجودة اتفق الطرفان على أن يكون للطرف األول احلق يف مرا )6
 لدى الطرف الثاين بواسطة مندوبني من قبله و يف أي وقت شاء.

للطرف األول احلق يف أن حيفظ أو حيتجز حتت يده أي مبالغ أو أوراق أو مستندات قابلة للتظهري أو أموال أو مستندات مالية  )7
حيازة املصرف أو حتت تصرفه أو عمالئه يف حالة تأخر الطرف الثاين عن سداد نصيب الطرف خاصة بالطرف الثاين يف 

األول يف امليعاد احملدد للمشاركة كما أن احلق يف الرجوع على كافة أموال الطرف الثاين بطريق احلجز ضمانا ألموال الطرف 
 األول و حقوقه.

اليت يتسلمها من اجلهات امللتزمة ا و اليت تستحق من العملية موضوع التعاقد اتفق الطرفان على أن يودع الطرف الثاين املبالغ  )8
فيلتزم الطرف الثاين بأن خيتار اجلهات اليت تستحق قبلها مبالغ بتحويل قيمتها إىل املصرف  كيف حساب املشاركة، ولذل

مل يتخذ الطرف الثاين هذا اإلجراء من جانبه يكون للمصرف الطرف األول حق االتصال مباشرة ذه اجلهات و  نمباشرة، فإ
 مطالبتها مبا هو مستحق قبلها سواء وديا أو قضائيا.

 يقر الطرف الثاين بتحمله و حده أي مسؤوليات أو غرامات أو عقوبات يف حالة خمالفته للقانون التجاري دون أن يكون له )9
 احلق يف الرجوع على الطرف األول يف هذا الشأن 

  ) عند نشوء خالف بني الطرفني يف أمر مل ينص عليه يف هذا العقد أو يف تفسريه أو تأويله أو تنفيذه و يصعب حله وديا 10 
  ية حكما ائيا سواء صدر باإلمجاع أو باألغلبيعرض على حمكمني ملتزمني بالشريعة اإلسالمية و يكون حكم احملكمني       
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  و يتم اختيار احملكمني على النحو التايل:              

خيتاره الطرف الثاين باختيار حمكمة أو إذا اختلف احملكمان املختاران يف اختيار احلكم  ا= حكما خيتاره الطرف األول، وحكم    
  حسب احلالة. حكما من الطرف الثاين أو احلكم األرجاملرجح إختارت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ح

و   كل نزاع ينشأ بني الطرفني يف تفسري أو تأويل أو تنفيذ هذا العقد و كل ما مل يرد ذكره يتم فيه وفقا ألحكام القوانني   )11
  األعراف التجارية النافذة يف اجلزائر و ما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

  ذا العقد من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل مبوجبه.) حترر ه12
                                                                                                  

  طرف ثاين ال                                         طرف أول                                           ال  

 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ستراد)إ(عمليات                          المصرف........... اإلسالمي

  عقــد بيــع باملراحبــة
  البلد       م    مبدينة 19هـ املوافق         /       /        14يف يوم       /       /       
  حرر هذا العقد بني كل من:
  ميثله يف هذا العقد...............................................أوال : املصرف اإلسالمي و 

طرف أول ………………………………………………………………..  
  بصفته بائعا.

  ثانيا: السيد / ......................................................................................
  بصفته مشرتيا طرف ثاين / :……………….……………………………. و مقره 

  و أقر الطرفان بصفتهما و أهليتهما القانونية للتعاقد و اتفقا على ما يلي :
)  ....باع الطرف األول للطرف الثاين القابل لذلك البضاعة  الـمبني أوصافها و كمياا بطلب الشراء رقم (  - 1

الشراء املوقعان من الطرف الثاين جزءا ال يتجزأ )  و املرفق ذا العقد و الذي يعترب هو و وعد   ../../....بتاريخ ( 
  من هذا العقد .



 

 

 دينار:……………..………..حدد الثمن اإلمجايل للبضاعة  مببلغ  - 2 75
  …………………….)(فقط

 دينار ......…...رحبا قدره  إليهمتضمنا الثمن األساسي و املصاريف املدفوعة من الطرف األول مضافا 
  على النحو التايل : إليهو يتعهد الطرف الثاين بسداد الثمن اإلمجايل املشار ………………) (فقط

………………………………………………………………………  
…………………………………………………………….…………  

مت التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفني الـمنوه عنهما بالبندين أوال وثانيا بعد التأكد من حيازة الطرف األول  - 3
  البضاعة . هلذه
ومن مث فإن أجور التفريغ والرسوم اجلمركية و مصاريف  ،اتفق الطرفان على أن يكون التسليم هو ميناء الوصول - 4

 إليهاخمـازن املشرتي والتخليص عليها ال تدخل ضمن الثمن اإلمجالـي للبضاعـة املشار  إىلنقل البضاعة من امليناء 
                                                   بعده. لها الطرف الثاين (املشرتي وحده) و ال حيسب هلا نسبة أو مقدار يف الربحو يتحم ،بالبنـد الثاين من هذا العقد

كما يتعهد   ،بتسليمه لكافة املستندات املتعلقـة بالبضاعة حمـل هذا العقد من الطرف األول الثاين يتعهد الطرف - 5
اعة املتعلقة ذه املستندات و ذلك مبجرد تفريغها جبهـة الوصول و يكـون مسؤوال عن تأخري التسليم و بتسلمه للبض

      ما يرتتب على ذلك من أضرار .
يف حالة امتناع الطرف الثاين من تسلم املستندات الواردة ذكرها يف البند السابق أو تسلم البضاعة فإنه يعترب  – 6

قل الثمن عن مستحقات  إنه من حق الطرف األول بيعها و استفاء حقوقه من الثمن و و حينئذ فإن ،ناقضا لوعده
وان  ،الطرف األول كان له أن يرجع على الطرف الثاين (املشرتي) مبقدار ما حتمله من خسائر فعلية ترتتب على ذلك

  كا هلا .زاد مثن البضاعة عن مستحقات الطرف األول كانت هذه الزيادة خالصة له باعتباره مال
  يوقع الطرف الثاين على ايصال أمانة بكامل قيمة البضاعة مقابل تسلمه هلا أو ملستندات الشحن ووصول املتعلقة  - 7

ا و تنتهي مسؤولية الطرف األول بتسلم العميل ملستندات الشحن ووصول البضاعة و تقع مسؤولية ختزين  البضائع 
ين وحده وال حيق له الرجوع على الطرف األول عن النتائج اليت قد ترتتب وفقا لألصول الفنية على عاتق الطرف الثا

  على خمالفة ذلك.
يلتزم الطرف الثاين بأن يقدم أي ضمانات إضافية يقبلها املصرف (يف حالة ما يرى املصرف أن الضمانات املقدمة - 8

غضون أسبوع واحد من تاريخ إخطاره خبطاب موصى إليه ودون أن يكون له أدىن حق يف يف إليه غري كافية) وذلك 
  أو التسويف. االعرتاض

كل ما مل يرد ذكره يف هذا العقد خيضع للقوانني واألعراف التجارية النافذة بدولة و مبا ال يتعارض من أحكام   - 9
  اكم.الشريعة اإلسالمية و عقد تأسيس الطرف األول، من اختصاص احمل
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  الطرف الثاين بصفته               الطرف األول بصفته
  " البائع"                                                                          " املشرتي"     

  

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  حالة إحتياج الفالح للتمويل المصرفي)(                          اإلسالمي .........المصرف

  عقــد بيــع بالسلــم
  

  دولة  -م    مبدينة 19هـ املوافق         /       /        14يف يوم       /       /       
  حرر هذا العقد بني كل من:

  إلسالمي و ميثلهأوال : رب السلم (املسلم) املصرف..................ا
  السيد / ............................................................ طرف أول / بصفته مشرتي
  ومقره ................................................................طرف ثاين / بصفته بائع

  اتفقا على ما يلي :و أقر الطرفان بصفتهما و أهليتهما القانونية للتعاقد و 
  ) رأس مال  السلم :1

  .............................................................اسلم الطرف األول للطرف الثاين مبلغا قدره
  .........مثنا للمسلم فيه...............................................................................

  
  .......................( العدد أو المقدار )..............................................فيه :) املسلم 2



 

 

  النوعية).............................................. .....................................( الجودة أو 77
  لمسلم فيه).................................................................. ( معلومات أخرى حول ا

  م 19هـ املوافق        /       /          14يوم     /     /       ) يتعهد الطرف الثاين بتسليم السلعة يف 3
  بالعنوان التايل:........................................................................................

  ). االتفاق(حمالت الطرف الثاين، أو خمازن الطرف األول، حسب                
  ) اتفق الطرفان أنه يف حالة عدم وفاء الطرف الثاين مبا ورد يف البنك الثالث فالطرف األول باخليار حينئذ بني 4

  أن يصرب حىت ترد البضاعة. -أ   
  ( مالحظة شطب العبارة الزائدة )                  أن يطلب من الطرف الثاين دفع القيمة. -ب  

 .د يكون من اختصاص حماكم الدولةأي نزاع ينشأ خبصوص هذا العق )5

  بعده..............                                                                               
ال يتعارض مع اف التجارية النافذة باجلمهورية اجلزائرية و مبا كل ما مل يرد ذكره يف هذا العقد خيضع للقوانني واألعر  )6

 .أحكام الشريعة اإلسالمية و عقد تأسيس الطرف األول و من اختصاص احملاكم  

 حرر هذا العقد من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل ا. )7

  
  
  
  

                 الطرف الثاين بصفته              الطرف األول بصفته      
  " البائع"                      " املشرتي"          
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K*ا
 .ا=>�در�وا=
يف َء َما َجاُب َبا، لسلماب ابوع أمجا، ، ىلكبرالسنن ا،)ـه458 /ت(أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلسَروِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي    - 
  ./ 6، ج11151ر، برقم الحتكاا
  م، معهد العلوم االقتصادية،  جامعة اجلزائر.1994م/1993رسالة ماجستري غري مطبوعة، سنة  النامية الدور التنموي للبنوك اإلسالمية في البلدان،رحيم حسن   -
  . 9اري للطباعة والنشر، بريوت، ج طبعة منشورات املكتب التج المحلى. ،بن أمحد بن سعيدإبن حزم أبو حممد علي إ  -
  . دت، دون بلد النشر.المدخل إلى النظرية االقتصادية في اإلسالم ،أمحد النجار  -
  .3،ج3،كتاب البيوع باب ال يبع على بيع أخيه،جملد1981البخاري يف صحيحه من حديث عبد اهللا ابن عمر،دار الفكر ،بريوت،دط،  - 
  .2،ج1الدين النصيحة،جملد ،كتاب اإلميان،باب بيان أن صحيح مسلم بشرح النووي من حديث متيم الداري، مسلم من  - 
 م.202،1997. جملة االقتصاد اإلسالمي، ديب ،عدد المضاربات الربوية ....وراء أزمة البورصة العالمية،احللواين بسيوين  -

   2،ج1996، دار املعرفة ،بريوت ،الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطيب  -

  . 2م،ج1985، 4، حتقيق أمحد القالش،مؤسسة الرسالة،طحديث بين الناس كشف الخفى ومزيل اإللباس فيما اشتهر من ،العجلوين  -
  م.1999هـ/ 1411،سنة 1مكتبة مدبوىل ،القاهرة  ،ط. االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ،أمرية عبد اللطيف مشهور  - 
-

العــدد ،دار اخللدونية ،البصــرية للبحــوث و الدراســات اإلنســانية اجلزائــر ،جملةدراســات اقتصــادية ،اقتصــاد المشــاركة بــديل القتصــاد الســوق ،مجــال لعمــارة  
  .1999 ،السداسي األول ،األول

، رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة فرحات عباس عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليديةمحزة شودار ،  - 
 .2006،سطيف،

  م. 2002هـ/ 1423،   1مجعية الرتاث، غرداية، اجلزائر، ط تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية ،سليمان ناصر  -
  .9،1994لعربية السعودية ، السنة السابعة، العدد جملة جامعة أم القرى ، ا، مقارنة كفاءة التمويل اإلسالمي دراسة تحليليةشوقي أمحد دنيا،   -

األصل باللغة اإلجنليزية، ترمجة: بابكر أمحد، رضا سعد اهللا، البنك اإلسالمي  .إدارة المخاطر قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية،حبيب محدطارق اهللا خان، أ  -
 .م2003هـ/1424، 1عربية السعودية طللتنمية،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جدة اململكة ال

  .م 1985النهضة العربية، القاهرة ،  دار االقتصاديات الكليةمقدمة في  ،عبد احلميد الغزايل  -
رســالة ماجســتري يف العلــوم االقتصــادية ختصــص: التحليــل االقتصــادي,  ،وســائله ومؤسســاته -تمويــل االســتثمار فــي االقتصــاد اإلســالمي ،فــالق علــي  -

  .2002/2001جامعة اجلزائر, 
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  . 108،ص 1977، بريوت، البنك الالربوي في اإلسالمحممد باقر الصدر:   - 
 هـ..  1419م/ 1999، 1، عمان، طسدار النفائ،األسواق الماليةأحكام حممد صربي هارون:   -
 . .منشأة املعارف،مصر،دتإدارة المخاطر االئتمانية وجهة نظر مصرفية وقانونية ،حممد عبد الرحيم الشواريب، عبد الرحيم حممد الشواريب  -
 .  892،19ط.،مكتبة وهبة، القاهرة،المحاسبة في اإلسالمنظم حممد كمال عطية،   - 

 ،2008، 1ط األردن امليسرة دار ،املصرفية اتطبيقا و مبادئها ، أحكامها "اإلسالمية البنوك "العجلوين حممود حممد  - 

  .4،ج- هـ1392، دار الكتاب العريب, بريوت, المغنى والشرح الكبيرابن قدامة،  - 
 .  2، ج1371-1952ستقامة، القاهرة ،، مطبعة االبداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشدأبو الوليد حممد  -  

  .م 1983هـ / 1403، 3، ج 3دار الفكر ، القاهرة ، ط، ألماأبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي ،   -
  . 4،ج م 1972 - هـ1392ريب، بريوت، ، دار الكتاب الع المغني بن قدامة، أبو حممد عبد اهللا - 
 م.1977 -هـ1397، مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، مصر اجلديدة،  اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية - 

م، كتاب مجاع أبواب اخلراج  2003هـ/ 1424/ 2ت/ حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،السنن الكبرى،أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  -
  ).5/576، (10947بالضمان والرد بالعيوب وغري ذلك، باب ما جاء يف السفاتج، برقم 

 اهنة دراسة حالة دول الشرق الوسط وشمال إفريقياتنامي التمويل اإلسالمي في ظل األزمة المالية العالمية الر السعدان صليحة عماري،  آسيا -   
 .عمان األردن 2010ديسمرب 2و1املؤمتر الدويل األزمة االقتصادية واملالية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي 

  .، العدد اخلامس1979القاهرة، مارس ،تقرير الحلقة العلمية لخبراء التنظيم في البنوك اإلسالمية ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية - 
  اململكة العربية السعودية ،1طمكتبة امللك فهد الوطنية، ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةاحلميد عبد الفتاح املغريب، - 

  .2012، 1،ط األردن،دار النفائس دراسة تطبيقيةاإلسالمية في البنوك  واالستثماريأبعاد القرار التمويلي ، بن براهيم الغايل - 
  وحتدياتواقع –ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية ،-الواقع والتحديات - العمل المصرفي بالمشاركة ،عمارة نوالبن  - 

  .م2001قسنطينة، رسالة دكتوراه غري مطبوعة، جامعة  ،المنهج اإلسالمي لدراسة وتقيم المشروعات االستثماريةبولعيد بعلوج :  -
، 84، سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعي، العدد البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرىجالل وفاء البدري حممدين،  - 

 .2006مارس 

   http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/24015 nao.htm.مناح على الموقع نحو فهم نظام البنوك اإلسالمية ،مجال الدين عطية  - 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة، )م2000- م1980التنموي  للبنوك  اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية (   الدور ،مجيل أمحد -
  .2005/2006 اجلزائر،جامعة 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة، )م2000- م1980التنموي  للبنوك  اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية (   الدور ،مجيل أمحد -
 .2005/2006 جامعة اجلزائر،

، رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة فرحات عباس التقليدية عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقديةمحزة شودار ، - 
 .2006،سطيف،

  . 1984، 2،الد 1رفيق يونس املصري ،السفتجة مفتاح من مفاتيح الربا ، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، العدد  -
  .                2005،  1شر والتوزيع، قسنطينة، طاء الدين للن ،االقتصاد النقدي والمصرفي سحنون حممود: - 

         .2001/2002، مذكرة ماجستري ختصص:التخطيط، جامعة اجلزائر، دور الجهاز المصرفي في االقتصاد اإلسالميسعد طربي،  -
 .1993دار النهضة العربية ،،القاهرة ،الشركات التجاريةمسيحة القيلويب،  - 

برقم ، جللبة واحلكرب ابا، كتاب التجارات، لباقياعبد اد محمد فؤ/وت، تبير –لفكر ، دار اينيولقزاهللا ابو عبدأمحمد بن يزيد : بن ماجهاسنن  -
  ، / 2، ج 2153

 .م 1990/1991 - هـ1411. املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، الجعالة واالستصناع شوقي أمحد الدنيا، - 

  .2008وري العلمية للنشر والتوزيع،، األردن،دار الياز أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالميةالشمري،صادق  - 
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الدولية حول متويل , الدورة التدريبية مصادر و أساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة و المتوسطة في إطار نظام المشاركةصاحل صاحلي،  - 

، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، سطيف ، ة العلوم االقتصادية  جامعة سطيف، كليطويرها يف االقتصاديات املغاربيةاملشروعات الصغرية واملتوسطة وت
 2003ماي ،  28 – 25

 . 2001، 1،دار الوفاء املنصورة ،ط اإلسالمينظام المشاركة في االقتصاد  إطارالسياسة النقدية والمالية في ،صاحل صاحلي -
 .1984،دار النهضة العربية، بريوت،النقود والبنوكصبحي تادرس قربيصة،  -

 . 1990، مصر،عاشور عبد اجلواد عبد احلميد: البديل اإلسالمي للفوائد الربوية. دار النهضة -

 ،صدار الكرتوينإدار أيب الفداء سوريا،، 1، ط األموال في المصارف اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية تمصادر واستخداماعبد احلليم غريب ، - 
 2013فيفري 

 ، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة ،دت،.، فقه المرابحةعبد احلميد البعلي - 

 .اململكة العربية السعودية ،1طمكتبة امللك فهد الوطنية، ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، - 

  ، 2،جم1970،املكتبة التجارية الكربى ،مصر،  الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرمحن اجلرير - 
 ،  1999، 1. املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، طالبنك اإلسالمي للتنمية ،غدة وعبد الستار أب - 

  1988علميا وعمليا،مكتبة وهبة القاهرة ،  المصرف اإلسالميعبد السميع املصري،  -
  . 2013، 1دار النفائس األردن،ط، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية،عبد الناصر براين  -
  . 1988، مؤسسة الرسالة، بريوت  ، السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالم،عدنان خالد الرتكماين - 
العربية للعوم املالية  ةكادمييرة ، األطروحة دكتوراه غري منشو ،أالموجودات والمطلوبات لدى المصارف التقليدية واإلسالميةإدارة عمر حممد فهد شيخ عثمان، - 

 ،2009واملصرفية جامعة دمشق،سوريا،

 .187و 185، ص م1998 ،1. دار املكتيب، دمشق، طالمصارف اإلسالمية ضرورة عصرية لماذا وكيف ،غسان قلعاوي  - 

 23 ، ص 2،2007 ط احلقوقية احلليب منشورات ،اإلسالمية المصارف الرفاعي، حممد فادي - 

  20061،دار الكتاب العاملي وعامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع،ط سالميةإلالبنوك افليح حسن خلف،  -
 .  2008والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية ،عمان،دارالمصرفية وتطبيقاتها ومبادئها أحكامها اإلسالمية البنوكحممد العجلوين ، - 
  1977، بريوت، البنك الالربوي في اإلسالمحممد باقر الصدر:  - 
 .1990، املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر، البنوك اإلسالمية:مفهومها ،نشأتها تطورها ،حممد بوجالل - 
 .1982. دار النهضة العربية، مقدمة في النقود والبنوك،حممد زكي الشافعي  - 

، الدورة التدريبية الدولية حول متويل املشروعات واإلعانات التجاريصيغ التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة القائمة على أسلوب الدين حممد عبد احلليم عمر،  - 
 . 2003ماي،  28 – 25، اإلسالمي للبحوث والتدريب،سطيفد ، املعهة العلوم االقتصادية  جامعة سطيف، كليطويرها يف االقتصاديات املغاربيةالصغرية واملتوسطة وت

، جملـة الدراسـات التجاريـة اإلسـالمية ، مركـز صـاحل كامـل ، العـدد ،االحتياط ضد مخاطر االئتمان في اإلسالم بالتطبيق على البنوك اإلسالمية حممد عبد احلليم عمر -
  م 1985، يناير وإبريل  6و5
. املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، املعهد الدويل للبنوك واالقتصاد دراسة جدوى مصرف إسالمي،عبد احلمبد الغزايل حممد - 

 1،1982،ط 5الشرعي، ج 2اإلسالمي، الد

  م.1998، 1، ط،، دار املكتيب للطباعة والنشر، دمشق عقد السلم واالستصناع في الفقه اإلسالمي التمويل االقتصادي، الزحيلي وهبة حممد -
  , 1996, دار الفكر , بريوت ,  1، حتقيق: حممود مطرحي , طالمجموع شرح المهذبحمي الدين النووي،  - 
االقتصادية، ختصص ، مذكرة ماجستري يف العلوم دراسة حالة الجزائر - دور المصرف الشاملة في تحديث وعصرنة الجهاز المصرفيمداين أمحد،  - 

 .2006نقود ومالية، جامعة الشلف، 

 المصارف اإلسالمية السورية تعمل وسط اهتمام خاص من ،مركز أخبار الصناعة املالية اإلسالمية الس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية -
   2010جوان24 الحكومة

 . 1990، دار املستقبل ،األردن  المعامالت المالية في اإلسالم،،نصر على نصرمصطفى حسن سليمان، جهاد أبو املرب،حممود محودة  - 
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 .1،1972أة املعارف، اإلسكندرية ،ج، منشمدونة الفقه والقضاء في القانون التجاريمصطفى رضوان ، - 

رســالة  ،تطبيقيــة فــي تجربــة البنــوك الســعوديةدراســة –تقيــيم ظــاهرة تحــول البنــوك التقليديــة للمصــرفية اإلســالمية مصــطفى حممــد مصــطفى إبــراهيم،  -
  . 2006-مصر -اجلامـعة األمريكية املفتوحة ،ماجستري ختصص: االقتصاد اإلسالمي

  .1،ج2011 ،1مكتبة الرشد ، اململكة العربية السعودية ،ط، األزمة المالية العالمية من منظور إسالميمصلح بن عبد احلي النجار ، -
  . 1991،سنة،1الداإلسالمي، دجملة حبوث االقتصاد اإلسالمي، اجلمعية الدولية لالقتصا ،من االنهيار إلى االزدهار،إليه، رفيق يونس املصري سموري - 

      .2000، الدار اجلامعية،مصر، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتهاوعبد املطلب عبد احلميد:  - 
  .م ، بريوت 1981 - هـ1401، 2، مؤسسة الرسالة، ط فقه الزكاة ،يوسف القرضاوى - 
 .1977، القاهرة، 11، مكتبة وهبة، الطبعة  الحالل والحرام في اإلسالم،يوسف القرضاوي - 
  .1998، 3، املصرفية اإلسالمية األزمة واملخرج.دار النشر للجامعات،القاهرة، طفقه االقتصاد النقدي،يوسف كمال حممد  - 
   . م1998، 3دار النشر للجامعات،القاهرة، ط .المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرجيوسف كمال:  - 

سنة  34،جملة املسلم املعاصر عدد  حول مؤسسات االئتمان واألعمال المصرفية في الشرق األدنى اإلسالمي في القرون الوسطىإبراهيم بودفيتش ،-
1983   

  . 2003 كثري، ابن دار بريوت، ،دمشق، الثانية الطبعة النبوية، السرية هشام، بن امللك عبد حممد أبو- 
   1 ط، 2010 ،التوزيع و للنشر وائل دار ، اإلسالمية المصارف إدارة، عقل مجعة و عريقات حريب-
مقدم للملتقى  حبث - دراسة دول مجلس التعاون الخليجي  - ،البنوك اإلسالمية: واقع دّعمته األزمة المالية العالمية سعدان آسيا وعماري صليحة- 

  .2011ماي  10و 9يومي " أداة سعر الفائدة وأثرها على األزمات االقتصادية "الوطين التاسع حول:
  م،  1985النهضة العربية، القاهرة ،  ، دارمقدمة في االقتصاديات الكليةعبد احلميد الغزايل: - 
  .م 1985ربية، القاهرة ، النهضة الع ، دارمقدمة في االقتصاديات الكليةعبد احلميد الغزايل: - 
  .م1998، 1دار املكتيب، دمشق، ط. المصارف اإلسالمية ضرورة عصرية لماذا وكيف ،غسان قلعاوي - 
، ت/حممد زهري  وسننه وأيامه (صحيح البخاري): �اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي -

 ).3/55، (2060هـ، كتاب البيوع، باب التجارة يف الرب، برقم 1/1422بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ط
، 194اإلســالمي،إلمارات،العدد ، جملــة االقتصــاد اإلســالمي،بنك ديب االستصــناعقتصــادي والمصرفي:االجتهــاد الجمــاعي فــي المجــال االحممــد عبــد احلكــيم زعــري،-

1997.  
 .1999، 3،ط األردن،دار النفائس اإلسالميالمعامالت المالية المعصرة في الفقه حممد عثمان شبري ، -
فربايـر  5هــ / 1416مـن رمضـان  16"، (املعتمد بتاريخ  ) التمويل بالمشاركة4معيار المحاسبة المالية رقم (املالية اإلسالمية ، "  للمؤسساتهيئة احملاسبة واملراجعة -

  .البحرين  –م) ، املنامة 1996
  

 -  - http// www.MUSLIMWORLDLEGUE.org/paper/1973/ARTICLS/page5.html  

http://imf.org/external/pubs/ft…RES 100410A.htm.   

 http://www.islam-onlin.net/iol-arabic/dowalia/namaa2-4-00/morajaat.asp   
- IMF Survey on Line: Islamic Banks: More Resilient to crisis, Oct.4, 2010 
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   48....................................صالمحور الرابع :صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية وأهم المخاطر الناتجة عنها
 48ص.................................................................................................صيغة املشاركة....

 51...ص...............................................بعض الصيغ الشبيهة بصيغ الشركات اإلسالمية (عقد املزارعة املساقاة) 
 52..ص.....................................................................................املضاربات أو القراض.. صيغة
 54.ص..........................................................................................البيوع التمويلية.... صيغ

 59ص........................................................................................أسلوب التمويل التكافلي...
  61...ص......................................................................أهم املخاطر اليت تواجه املصارف اإلسالمية..

  63.....ص............................................................................للبنوك اإلسالمية. املخطط التنظيمي



 

 

 65..ص......................................................................متطلبات جناح و تطور املصارف اإلسالمية... 84
  66..ص..........................................................أهم االختالفات الرئيسية بني البنوك اإلسالمية و التقليدية..

  68...ص.......................................................................................................املالحق.
    78ع...................................................................................................صاملصادر واملراج

  
  
  
  

  
  
  

 


