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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 البنوك اإلسالمية

 ) تعريفها ، نشأتها ، مواصفاتها، وصيغها التمويلية...( 
 نص املداخلة املوجهة للملتقى الدويل حول :

 أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية 
  نصر سلماناألستاذ الدكتور :  إعداد :

 عة األمري عبد القادر أستاذ التعليم العايل جبام
 للعلوم اإلسالمية، قسنطينة .

 
أزمةةة النمةةا  للملتقععى الععدويل حععول :سعععادا األسععتاذ الععدكتور ايععام رنععيل اللةنععة العلميععة املنظمععة 

 حفظك اهلل ورعاك وبعد : المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية 
 خلة علمية موسومة بع :فإنه ليسعدين أن أشارك يف ملتقاكم املبارك مبدا

والع  سعناناو ا معن  التمويليةة...( ، وصةيغها) تعريفها ، نشأتها ، مواصفاتها، البنوك اإلسالمية 
  خالل النقاط اآلاية :

 
 تعريف البنوك اإلسالمية :

لقد اعددت اعاريف البنوك اإلسالمية وانوعت انوعا كبريا ، واختلفت من مؤلف آلخر وسنحاول 
 يت:هذه التعاريف على سبيل التمثيل ال احلصر على النحو اآل التطرق لبعض

مبعا دعدم بنعا  يف نطعاق الرعريعة اإلسعالمية ع " مؤسسعة ماليعة مصعرفية لتةميعم األمعوال واو يفهعا  1
 اآليت :حقيق لتجمتمم التكامل اإلسالمي 

 الدخاري.أ ع جذب األموال واعبئة املدخرات املتاحة يف الوطن اإلسالمي وانمية الوعي ا
ب ع اوجيععه األمععوال للعمليععات االسععتثمارية العع  اععدم أهععداص التنميععة االقتصععادية واالجتماعيععة يف 

 الوطن اإلسالمي .
ج ع القيععام باألعمععال واتعدمات املصععرفية علععى مقتةععى الرععريعة خالصعة مععن الربععا واالسععت الل ومبععا 

 (1) ."حيل مركلة التمويل قصري األجل 

                                                 
 .   30ع  29أبو اجملد حرك : البنوك اإلسالمية ما  ا وما عليها ص  (1)
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مي هععو ذلععك البنععك الععذي ال يتعامععل بالفانععدا ويقععوم علععى قاعععدا املرععاركة ، ع " البنععك اإلسععال 2
  (2) ويهدص إىل منح قروض حسنة للمحتاجني."

ع " الك البنوك أو املؤسسات ال  يعنص قعانون إنرعانها ونظامهعا األساسعي  عراحة علعى االلتع ام  3
 (3)  ".مببادئ الرريعة اإلسالمية، وعلى عدم التعامل بالفاندا أخذا وعطا

 
 (4) نشأة البنوك اإلسالمية في العصر الحديث:

م ، وذلععععك بتنسعععيل بنعععك ادخعععار  لععععي  1963بعععدأت بتةربعععة مدينعععة ميععععت ةمعععر املصعععرية سعععنة 
ك نععتم إنرععا  فععرو  لععه يف كععل قريععة أو حععي امععم فيععه مععدخرات النععا   ععت إشععراص بيععإسععالمي   

يف إنرععانه ويععود الفةععل منععاطقهم،  ميعت ةمععر، واو عف هععذه املعدخرات يف خدمععة احتياجعا م يف
إىل عامل االقتصاد اإلسالمي األستاذ الدكتور أمحد النةار الذي وجد السند السياسي لفكرا إنرا  

يعنذن لعه  1961/  17البنك لدى أحعد أعةعا  قيعادا الثعورا ، فصعدر مرسعوم حتهعوري  عت رقعم 
رسععوم أ عع ت عععدا دراسععات إداريععة يف إنرععانه يف املكععان ايععدد لععه وهععو ميععت ةمععر، وقبععل  ععدور امل
م ، لتفتتح لعه سسعة فعرو   1963واجتماعية وميدانية مهدت لصدوره ليفتتح أبوابه يف يوليو سنة 

ةعععري أن هعععذه التةربعععة كعععان حليفهعععا الفرعععل والتعطعععل م  1965هامعععة و معععل نفعععل التسعععمية سعععنة 
امععة أم درمعان اعدريل م قعررت ج 1966بسبب اإلشعاعات امل رةعة الع  أ عريت حو عا، ويف سعنة 

العذين خرجعوا يف النهايعة مبرعرو  مادا االقتصاد اإلسالمي منتدبة لذلك  لعة معن العلمعا  املنيتصعني 
بنك بال فواند ، وقدم هعذا املرعرو  للبنعك املركع ي السعوداين العتمعاده لكعن وقععت  عروص حالعت 

 دون انفيذه.
 رم التعامل بالربا.اي 66م  در قانون بنك نا ر االجتماعي رقم  1971ويف 

م أنرئ البنك اإلسالمي للتنمية جبدا هادفا إىل دعم التنمية االقتصادية والتقعدم  1975ويف سنة 
األعةا  ، وبنك ديب اإلسالمي الذي أسل مبوجب مرسوم االجتماعي لرعوب الدول اإلسالمية 

 حكومي  ادر عن دولة ديب.

                                                 
 . 87، ص :  3موسوعة البنوك اإلسالمية ج    (2)
 . 10التنسيل ص :  اال اد الدويل للبنوك اإلسالمية اافاقية   (3)
وقعارن بعع عانرعة الرعرقاوي املعالقي : البنعوك  262ع  256 مد عثمان شبري : املععامالت املاليعة املعا عرا يف الفقعه اإلسعالمي   (4)

 .  74ع  65اإلسالمية التةربة بني الفقه والقانون والتطبيق ص:



 3 

فيصععل اإلسععالمي املصععري وبيععت التمويععل م انسععل بنععك فيصععل السععوداين وبنععك  1977ويف عععام 
الكوي  ، هذا فةال عن إنرا  اال اد الدويل للبنوك اإلسالمية الذي مقره مبكعة املكرمعة والعذي   
االعااص به من قبل الدول اإلسالمية يف االجتما  التاسم لوزرا  خارجية الدول اإلسعالمية املنعقعد 

 م . 1978يف داكار بالسن ال سنة 
ر مبوجعععب قعععانون خعععاص انسعععل البنعععك اإلسعععالمي األردين للتمويعععل واالسعععتثمام  1978 ويف ععععام

م حيععص  ععدر فيععه قععانون دانععم ،   سععةل كرععركة  1985إىل أن جععا ت سععنة  13مؤقععت  رقععم 
 . م  1986مسامهة سنة 

أعمالعه يف نعوفم   وباشعر،  2أنرئ بنك البحعرين اإلسعالمي طبقعا للمرسعوم رقعم  1979 سنةويف 
م بنك فيصل اإلسالمي البحريين ، كما عرفت قطر أول بنعك  1983ة نفسها، ويف سنة من السن

متععت أسععلمت بنععك م  1988م وهععو مصععرص قطععر اإلسععالمي   يف سععنة  1982إسععالمي سععنة 
 الراحةي باململكة العربية السعودية .

 
 البنوك اإلسالمية في الدول اإلسالمية غير العربية :

ية يف هعذه العدول كعإيران الع  حولعت حتيعم بنوكهعا إىل بنعوك إسعالمية لقد أنرئت عدا بنعوك إسعالم
الذي عوض فواند البنوك مبكافنا انخذها البنوك مقابعل معا  1983 قانونمن  43مبوجب الفصل 

اقععععوم بععععه مععععن أعمععععال وخععععدمات، واألمععععر نفسععععه بباكسععععتان ، إذ أشععععرص جملععععل الفكععععر اإلسععععالمي 
    (5)  ل نظام الفواند. الباكستاين على إحالل النظام اإلسالمي

 البنوك اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية :
لقعععد اسعععتهوى النةعععاا البعععاهر العععذي حققتعععه البنعععوك اإلسعععالمية كثعععريا معععن املتععععاملني واملعععودعني  عععا 
اسععتدعى إنرععا  بنععوك إسععالمية يف هععذه الععدول ةععري اإلسععالمية كععدار املععال اإلسععالمي بسويسععرا العع  

م، وكاملصعرص  1982جعانفي  01م ، وبدأت نرعاطها الفعلعي يف  27/07/1981ت يف ئأنر
م وكمةموععة  1983فيفعري  17اإلسالمي الدويل بالدامنارك الذي  صل على الاخيص بتعاري  

م إال أن العراقيععل الكثعريا العع  واجهعت اجملموعععة أدت إىل إةالقهعا مععن 1981ال كعة ب يطانيععا سعنة 
واركيبععة اجملموعععة م ،  تةععا علععى ملكيععة البنععك وإداراععه 1993سععنة  طععرص البنععك املركعع ي ال يطععاين

 املالكة، وهي دون شك أسباب إدارية حبتة،ال عالقة  ا بنةاا أو فرل البنك. 
 .م1978ج الرركة القابةة الدولية ألعمال الصريفة اإلسالمية سنة ر كما أنرئت باللكسنبو 

                                                 
 .  92ع  86الفقه والقانون والتطبيق ص:عانرة الررقاوي املالقي : البنوك اإلسالمية التةربة بني    (5)
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يسععت له والععذي م يف القسععم الاكععي منهععا  1982كمععا أنرععئ بنععك كعع يل اإلسععالمي بقعع ص سععنة 
الطلبععة الععذين يدرسععون يف معهععد االقتصععاد اإلسععالمي بقعع ص لتحسععني اكععوينهم مععن أجععل اطبيععق 

  (6) .، أفةل ملبادئ البنوك اإلسالمية 
  

 مواصفات البنوك اإلسالمية :
 عدم البل املعامالت املصرفية بالربا .ع  1
 باجلهالة وال رر والنةش .ع عدم البل املعامالت املصرفية  2
 ع خةو  املعامالت املصرفية لعنصر املنياطرا . 3
 ع خلو املعامالت املصرفية من شروط اإلذعان واإلل ام مبا ال يل م . 4
 ع خلو املعامالت املصرفية من عنصر املقامرا . 5
كععام ع وجععود رقابععة شععرعية مقومععة ومصععححة ملععا حيععدر مععن معععامالت مصععرفية ال اتماشععى وأح 6

 الرريعة اإلسالمية.
املعامالت املصرفية لقاعدا ال عنم بعال رم ، إذ لعو اعاقعد شعنيص معم مخعر يف معاملعة معا ع خةو   7

فيكون ذلك العقعد بعاطال ألنعه دعالف حكعم  ،دون أن يتحمل أية خسارا وأن يكون له الربح فقط
مععن الععك القاعععدا أساسععا  ، وعليععه فععإن علمععا  املصععرفية اإلسععالمية جعلععوا اإلسععالم ومنطععق العدالععة

 (7) .لتطبيق مبدأ املراركة يف الربح واتسارا كبديل لسعر الفاندا يف النظام املصريف التقليدي
ع قيام البنك اإلسالمي مبمارسة اطهري األموال املودعة لديه سنويا ، وذلك بإخراج ال كاا الواجبة  8

 (8) شرعا مىت بلغ املال نصابا ، وحال عليه احلول .
ع االلت ام التام والكامل بقاععدا احلعالل واحلعرام عنعد قيامهعا بنعما عا ونرعاطا ا، إذ ال متعول إنتعاج  9

الكروم إذا كان هذا اإلنتاج موجها الستنيدام اتمور، فال جيوز متويله لتلبسه باحلرام ألن معا يعؤدي 
 (9) إىل احلرام يكون حراما .

 
 الدور االجتماعي للبنوك اإلسالمية :

                                                 
 .  85ع  80عانرة الررقاوي املالقي : البنوك اإلسالمية التةربة بني الفقه والقانون والتطبيق ص:   (6)
 . 78و  59و  39ع  36إبراهيم عبد احلليم عبادا : مؤشرات األدا  يف البنوك اإلسالمية ص :   (7)
 .   29مية ما  ا وما عليها ص أبو اجملد حرك : البنوك اإلسال (8)
 .   94فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية  (9)
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 :"اميم و صيل أموال ال كعاا واوزيعهعا علعى املسعتحقني وايتعاجني  عا العواردين يف قولعه اععاىل  ع 1

ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمسَاِكينِ َواْلَعاِمِليَن 

عََليَْهااا َواْلُمَللََّفااُِ ُقُلااُْ ُهِْ َوِرااا الر َقااا ِ 

َبِيِل ّللاهِ َوا ْ  ا س اِرِميَن َوِر ًُ َواْلَغ نِ السَّبِيِل َرِريَض

، وال شعك أن اميعم هعذه ال كعوات واوزيعهعا (10) "م َن ّللاهِ َوّللاهُ عَِلايِ  ََِِايِ
 يتةمن شعور هذه البنوك باملسؤولية اإلسالمية ااه اجملتمم الذي اعمل فيه.

ندانهععا ع اميععم األمععوال الناحتععة عععن الصععدقات والت عععات العع  يقععدمها ايسععنون ويقععوم البنععك ب 2
 للمستحقني الفعليني  ا .

ع اقدمي القروض احلسنة للمحتاجني معن أجعل مواجهعة اكعاليف دراسعة األبنعا ، واكعاليف الع واج  3
والعالج وةريهعا ، علعى أن يسعددها املقعاض دون فانعدا وعلعى دفععات اتناسعب معم قعدرا املقعاض 

قسععط شععهري مععن رااععب علععى التسععديد ، مععم وجععود ةععمانات للتسععديد وذلععك مععن خععالل  ويععل 
املقاض ، أو كفالة شنيص له ، إذ يكون الرجو  على الكفيل يف حالة عدم سداد القرض احلسن 

 ، مم مراعاا مبدأ التيسري يف التسديد.
ع اإلسععهام يف زيععادا الععوعي العلمععي والثقععايف والععديين ، وذلععك بعقععد نععدوات ودورات و اةععرات  4

 يف ميادين اختصا ا ا . وإرسال بعض الكفا ات العلمية للتعمق
ع اإلسهام يف اعنمني السعكن املناسعب للفئعات متوسعطة العدخل ، وذلعك ععن طريعق انجريهعا  عذه  5

 السكنات إجارا انتهي بالتمليك .
ع اإلسهام يف إجياد مؤسسعات  عحية أو اعليميعة اسعاعد علعى اقعدمي اتعدمات لحملفعراد ايتعاجني  6

  (11) من ذوي الدخل الةعيف .
 

 رز المعامالت المالية المعتمدة في البنوك اإلسالمية :ة أب
ع  ويل النقعود مقابعل مبلعغ يسعري معن املعال، ألن هعذا املبلعغ العذي ينخعذه البنعك اإلسعالمي نظعري  1

 التحويل يكون أجرا مرروعة.
 ع إ دار شيكات السفر إذ املسافر الذي يتنقل بني الدول حيتاج إىل نقد يسهل اداوله يف البالد 2

ال  يسافر إليها، فيراي املسافر مقدارا من ذلك النقد ال يقبةه نقدا وإمنا ينخذه يف  ورا  ك 

                                                 
 .   60التوبة :  (10)
 .   178ع  170فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية  (11)
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باملبلغ نفسه الذي عليه، أو بقيمته من عملة أخرى، ألن ذلعك يف أي مكان  صرفهله قوا النقد ، ي
 أيسر اداوال وأسلم من محل النقود نفسها.

 تقاةاها من الرركة باعتباره وكيال  ا يف عملية البيم .بيم سهام الرركات نظري أجرا يسريا يع  3
ع اسعهيل التعامعل معم العدول األخعرى ، إذ يعوفر علعى املتععاملني كثعريا معن العنعا  واملرعقات، ألنعه  4

 (12) ينوب عنهم يف الدفم للثمن واالستالم لو انق شحن البةاعة.
  

 هيئة الرقابة الشرعية ووظيفتها في البنوك اإلسالمية :
 وسنتناو ا من خالل اآليت :

 :  ة مفهو  هيئة الرقابة الشرعية 1
 (13)" هي أحد أجه ا البنك اإلسالمي املستحد ة ملعاونته يف  قيق أهدافه". 

 ة مها  هيئة الرقابة الشرعية : 2
 أ ع اقدمي احللول الررعية ملمارسات وأنرطة البنك  ا جيعله يف منمن من الوقو  يف احلرام . 

اقدمي الفتاوى ومتابعة مدى الت ام البنك هبا اطبيقا وانفيذا، وذلك اداركا ملا قعد يواجعه التنفيعذ  ب ع
 من مركالت عملية استوجب بيان وجه الرر  فيها .

ج ع إبدا  الرأي الررعي فيما يستوجب ذلك من معامالت البنك دون اوقف أو انتظعار لععرض أو 
 (14) نك .طلب أي القيام بوالية اإلفتا  يف الب

  (15) ة مواصفات هيئة الرقابة الشرعية وضمانات فاعليتها: 3
: أن يكععون أعةععامها مععن ذوي الكفععا ات العلميععة ، ومععن  أ ة مواصةةفات هيئةةة الرقابةةة الشةةرعية

امل زين يف ميداين املعامالت املالية واالقتصاد اإلسالمي، وأن ال يقل عددها عن  ال ة در ا للتواطؤ 
 ال قدر اهلل .

بععنن يععنيت أعةعا  ا يئععة باالختيععار مععن قبععل : وذلععك  ب ة ضةةمانات فاعليةةة هيئةةة الرقابةةة الشةرعية
اجلمعيعة العموميعة للبنعك ال معن مععدير البنعك ،  عا يكسعبهم قععوا يف إ عدار الفتعاوى الرعرعية للبنععك 

إىل دون مواربة أو إحراز مصلحة شنيصية بالبقا  يف منصب عةوية هيئة الرقابة الرعرعية ، إةعافة 

                                                 
 .    38نور الدين عا : املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم  (12)
 .    153لفقه البنوك اإلسالمية عبد احلميد  مود البعلي : املدخل  (13)
 .    156ع  153 املرجم السابق  (14)
 .   171و  157 املرجم نفسه (15)
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حةععور جلسععات جملععل اإلدارا واجلمعيعععة العموميععة حععىت يكونععوا علعععى  االطععال  علععى كععل  ععع ريا 
وكبريا اتعلق بتعامالت البنك ، مم ةعرورا أن اكعون فتعاوى ومرا  ا يئعة مل معة وواجبعة التنفيعذ ، معم 

فتعوى والرقابععة التنسعيق اجلعاد والفعععال بعني هيئععة الرقابعة الرععرعية يف كعل بنعك إسععالمي وا يئعة العليععا لل
 الررعية املنبثقة عن اال اد الدويل للبنوك اإلسالمية.

 
 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية:

 إن  يغ التمويل يف البنوك اإلسالمية متنوعة ومتعددا ، حناول إبراز أمهها على النحو اآليت:
 القراض )المضاربة (:ة  1

 ة تعريفه :
اهم، ليتةر ويبت ي رزق اهلل فيها، ويةرب يف األرض إن أو در  دنانري،دفم رجل إىل مخر  إذا

يف احلةر، فما أفا  اهلل يف ذلك املال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا   يتةرشا  اهلل، أو 
عند أهل  أماأو  لثا، أو ربعا، أو ج  ا معلوما، ويسمى هذا الصنيم عند أهل املدينة قراةا  كان،

 ة.العراق فيطلقون عليه مةارب
 إليعه: املقارةة مبعىن املةاربة، وهي الةعرب، والسععي يف األرض، اقعول: قارةعه قرةعا دفعم  لغة ة أ

 (16)عة على املال.يماال ليتةر فيه، ويكون الربح بينهما على ما شرطا، والوة
 (17)جب   من رحبه". لعلى ار يف ما جاراإ: " اصطالحا ة ب

 ة كيفية توظيفه في البنوك اإلسالمية : 
 اكون على النحو اآليت : و 

قيام البنك اإلسالمي بتمويل مررو  ما وقيام طرص مخر بالعمل يف هذا املررو  ع الصورا األوىل : 
. 

 أن يكون التمويل من طرص والعمل من قبل البنك اإلسالمي .ع الصورا الثانية : 
 ة الشركة :  2

 ة تعريفها :

                                                 
 ،2/342 ،"قرضمادا : " اييط،القامو  الفريوزأبادي: و  ،5/72 ،"قرضمقاييل الل ة، مادا : " معةمابن فار  :  (16)

 .530 ،"قرض: "ماداخمتار الصحاا، الرازي: و 
 .3/277: أقرب املسالك،  الكاندهلوي (17)
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ا نني، ال ينفرد به أحدمها، اقول : اشاك األمر :  نيبيكون الري  أن ة : هي ك  ر  : الر   لغة ة أ
 (18) .ألن مال الرريكني دتلط، ويلتبل ببعةه، فال يتمي   بذلك،اختلط، والتبل، ومسيت الرركة 

 (19)يف التصرص  ما مم أنفسهما". ذنإ: " ة اصطالحا ب
 ة كيفية توظيفه في البنوك اإلسالمية : 

متويل الصفقة الواحدا أو املراركة املتناقصة املنتهيعة بالتمليعك، أو إما عن طريق املراركة يف واكون 
  (20) عن طريق التمويل باملراركة املستمرا يف رأ  املال الثابت ورأ  املال املتداول.

 ة السلم : 3
 ة تعريفه :

: الس لم بالتحريك : السلف يقال أسلم، وسلم إذا أسلف، وهو أن اعطي ذهبا وفةة يف  أ ة لغة
 عة معلومة، إىل أمد معلوم، فكننك قد أسلمت الثمن إىل  احب السلعة، وسلمته إليه.سل

 (21). وأسلم الرجل يف الطعام، أي أسلف فيه
 (22): ع "بيم شي  مو وص يف الذمة ب ري جنسه مؤجال. ة اصطالحا ب

 ة كيفية توظيفه في البنوك اإلسالمية: 
فا ا عالية يف االقتصاد اإلسالمي ويف نراطات يعد السلم يف عصرنا احلاةر أداا متويل ذات ك

املصارص اإلسالمية، من حيص مرونتها واستةابتها حلاجات التمويل املنيتلفة، سوا  أكان متويال 
قصري األجل، أم متوسطه، أم طويله، واستةابتها حلاجات شرانح خمتلفة ومتعددا من العمال ، 

اعيني، أم املقاولني، أم من التةار، واستةابتها لتمويل سوا  أكانوا من املنتةني ال راعيني، أم الصن
 .نفقات التر يل وةريها

 على النحو اآليت: او يف عقد السلم يف البنوك اإلسالمية كون يو 

                                                 
 .1/480 ،"شرك: " ماداواملعةم الوسيط،  ،3/265 ،"شركمقاييل الل ة، مادا : " معةم( 18)

 .212 خليل، خمتصرخليل : ( 19)
 .   281، 278 ، 275 فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية    (20)
، وخمتار الصحاا مادا : "سلم"، 4/129لم"، ، والقامو  اييط، مادا : "الس  1/619لسان اللسان، مادا : "سلم"، (21)

، واملعةم الوسيط مادا : 3/90، ومعةم مقاييل الل ة، مادا : "سلعم"،  389، واملصباا املنري، مادا، "سلم"، 311
 .1/446"سلم"، 

 .2/311أسهل املدارك،  الكرناوي:  (22)
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ع الصورا األوىل : قيام البنك اإلسالمي بدفم الثمن للمتعامل عاجال ، واستالم السلعة مجال مبوعد 
ةريهم  ن و الذي يتم مم التةار وامل ارعني والصناعيني واملقاولني معني ، ومتفق عليه، وهو الركل 

 ميار  أنرطة اقتصادية. 
ع الصورا الثانية : قيام البنك اإلسالمي ببيم السلعة ال    االافاق على بيعها بصي ة بيم السلم 
 إىل طرص  الص وبصي ة بيم السلم كذلك، فيحصل البنك اإلسالمي على ربح نتيةة عملي 

 الررا  والبيم معا.
ع الصورا الثالثة : قيام البنك اإلسالمي ببيم السلم بالتقسيط ، بنن يسلم املسلم فيه على أقساط 

 (23) أو دفعات ورأ  املال أيةا على أقساط ودفعات .
 ة المرابحة :  4

 ة تعريفها :
 (24) أرحب  ه على سلعته أعطاه رحبا , وبا  الري  مراحبة .أ ة لغة : 

 هذا البيم جيين البانم منا  وزيادا ملاله .ففي 
  (25) .البيم برأ  املال وربح معلوم ب ة اصطالحا:

 ة كيفية توظيفها في البنوك اإلسالمية: 
 واكون على النحو اآليت: 

البنك اإلسالمي مم متعامل يرةب يف شرا  سلعة أو عقار ميلكه البنك ،  اافاق ع الصورا األوىل : 
مقععدار الععربح الععذي يةععاص إىل اععن شععرا  البنععك ، أو الكلفععة العع   مهععا مقابععل مععم االافععاق علععى 
 السلعة أو العقار.

ع الصورا الثانية : طلب املتعامل من البنك شرا  سلعة معينعة حيعدد أو عافها وانهعا العذي يدفععه إىل 
 البنك مةيفا إليه رحبا معينا مقابل قيام البنك بررا  السلعة وبيعها له .

  (26) ك  ور أخرى عديدا  ستتناو ا بعض حبور امللتقى.ع وهنا
 ة المزارعة : 5

 ة تعريفها :

                                                 
 .     349ع  348فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية    (23)

24
 . 202زي : خمتار الصحاا الرا -  

25
 .4/136امل ين ابن قدامة :  -  
 .   307فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية    (26)
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، اقول زرعه اهلل : والنماء اإلنبات: ال ر  واحد ال رو ، وهو طرا البذر، كما يطلق على  أ ة لغة
 . وامل ارعة67الواقعة: أأنتم تزرعونه أ  نحن الزارعونأي أنبته وأمناه، ومنه قوله اعاىل: 

 .(27)منخوذا من ال ر ، وهي املعاملة على األرض ببعض ما ينبت ودرج منها
 : وردت عدا اعاريف للم ارعة حناول إيرادها على النحو اآليت : ب ة اصطالحا

 (28)ع "الر ر ك ُة يف ال ر ".
 (29)ع "الر ر كة يف احلرر".

 (30)ويلتقي هذان التعريفان يف النقاط اآلاية :
 عقد من العقود املسم اا وارد على العمل. أ ع أن  امل ارعة

 ب ع أن  هذا العقد أشبه شي  بعقود الرركات.

 ع  أن ه يستهدص التنمية واالنتفا  عن طريق االستنبات.  ج
 د ع أن  الن ما  فيه قسمة يتفق عليها بني مالك األرض والعامل فيها.

 ة كيفية توظيفها في البنوك اإلسالمية: 
 اآليت: واكون على النحو 

الصورا األوىل : يوفر البنك اإلسالمي التمويل ) اآلالت ، البذور، األمسدا، املبيدات( واألرض ع 
 ويقوم امل ار  بالعمل، وهذه الصورا انخذ شكال من أشكال املةاربة.

ية: يوفر البنك اإلسالمي التمويل و امل ار  األرض والعمل، مم حصول كل منهما ع الصورا الثان
 على نسبة متفق عليها مسبقا.

ع الصورا الثالثة: اعدد أطراص امل ارعة بنن يوفر البنك التمويل و  احب األ رض األرض  وامل ار  
 (31)العمل، مم حصول كل منهم على نسبة متفق عليها مسبقا. 

 ة: ة المساقا 6
 ة تعريفها :

                                                 
، والقامو  اييط، مادا: 51-3/50، ومعةم مقاييل الل ة، مادا : "زر "، 270خمتار الصحاا، مادا : "زر "،  (27)

 .1/392، واملعةم الوسيط، مادا: "زر "، 343، واملصباا املنري، مادا : "زر "، 34ع  3/33"زر "، 
 .2/178بل ة السالك، الصاوي: ، و 271القوانني الفقهية، ابن ج ي :  (28)
 .5/176مواهب اجلليل، احلطاب: ، و 2/513شرا حدود ابن عرفة، الر ا :  (29)
 .404 مد فوزي فيض اهلل : الفقه اإلسالمي،  (30)
 .     369ع  368فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية    (31)
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: السقي : احلظ من الررب، والساقية هي القناا الص ريا، ال  اسقى بواسطة األرض، أ ة لغة 
اقول : سقى يسقي سقيا، أي : أشرب الري  املا ، ومس يت املساقاا بذلك، ألن   احب 

م األشةار يستعمل رجال يف خنيل، أو كروم، ليقوم بسقيها، وإ الحها على أن يكون له سه
 (32)معلوم  ا ا ل ه.

 : وردت عدا اعريفات للمساقاا يف كتب املالكية منها :ب ة اصطالحا 

 (33)ع عقد على خدمة الرةر. 1

 (34)ع أن يدفم الرجل الرةرا ملن ددمها واكون ةلتها بينهما. 2
 ة كيفية توظيفها في البنوك اإلسالمية: 

 واكون على النحو اآليت: 
األرض واألشةار من قبل البنك اإلسالمي واملستل مات والعمل من ع الصورا األوىل : اكون 

 الطرص اآلخر.
ع الصورا الثانية : اكون واألرض واألشةار والعمل من طرص ، واملستل مات من طرص البنك 

 اإلسالمي . 
 ع الصورا الثالثة : اكون األرض واألشةار واملستل مات من طرص والعمل من الطرص اآلخر.

لرابعة: اكون املستل مات من البنك اإلسالمي الذي ميول اوفريها واألرض واألشةار من ع الصورا ا
 طرص مخر ، والعمل من طرص  الص .

  (35) ع الصورا اتامسة : اكون املساقاا باالشااك يف األرض واألشةار واملستل مات والعمل.
 ة االستصناع: 7

  .يف الذمة االستصنا  عقد ورد على العمل والعني :ة تعريفه 
 يراط يف عقد االستصنا  ما يلي : ة شروطه:

 ع بيان  جنل املستصنم ونوعه وقدره وأو افه املطلوبة. 
 ع أن حيد د فيه األجل.     

 ع جيوز يف عقد االستصنا  انجيل الثمن كله, أو اقسيطه إىل أقساط معلومة اآلجال  د دا.

                                                 
، وخمتار الصحاا، مادا : 3/84، ومعةم مقاييل الل ة، مادا : "سقى"، 4/343القامو  اييط، مادا : "سقاه"،  (32)

 .1/608، ولسان العرب، مادا : "سقي"، 381، واملصباا املنري، مادا : "سقى"305"سقي"، 
 .3/539الررا الكبري ع حباشية الدسوقي، الدردير:  (33)
 .269القوانني الفقهية، ن ج ي : اب (34)
   . 372ع  371فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية    (35)
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مبقتةى ما اا فق عليه العاقدان ما مل اكن هناك  ع جيوز أن يتةمن عقد االستصنا  شرطا ج انيا
 (36) روص قاهرا.

 ة كيفية توظيفه في البنوك اإلسالمية: 
 ويكون على النحو اآليت:

طلب البنك اإلسالمي من  انم إقامة مررو  معني كعمارا مم متويله وفق  ع الصورا األوىل : 
إجارا انتهي بالتمليك، وحيصل على  موا فات يةعها البنك،   عند اسلمها يبيعها أو يؤجرها

 ربح منها.
ع الصورا الثانية: يكون االستصنا   وال من قبل البنك اإلسالمي واقوم به مصانم اعود ملكيتها 

 (37) للبنك أو لرركات اابعة له .
 ة اإلجارة : 8

 ة تعريفها :
 أجرهاجلمم أجور، اقول: : اإلجارا منخوذا من األجر، وهو اجل ا ، والثواب على العمل، و  لغة ة أ

إي اه. أكراهاقول : مجره الدار، اومجره اهلل أجرا، أي أ ابه، كما اطلق اإلجارا على الكرا ، 
(38) 

 (39)معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم. منفعة متليك:ع  اصطالحا ة ب
 ة كيفية توظيفها في البنوك اإلسالمية: 

 واكون على النحو اآليت: 
نجري البنك اإلسالمي لآلالت واملعدات واملكنات للصناعيني ومالت البنا  ع الصورا األوىل: ا

 .واحلفر للمقاولني ، واحلافالت والسيارات للناقلني وةريها 
ع الصورا الثانية : انجري األشنياص وا يئات للبنك اإلسالمي يف حفظ األوراق املالية واألشيا  

 خذه البنك نظري اتدمات ال  يؤديها للمتعاملني.الثمينة و صيل الريكات وةريها مقابل أجر ين

(40) 

                                                 
 12إىل  7املنعقعد يف دورا معؤمتره السعابم جبعدا قعي اململكعة العربيعة السععودية معن 67/3/7رقم قرار جممم الفقه اإلسالمي  (   36)

 .778-2/777  الفقه اإلسالمي، العدد السابم، ج جممم م. جملة 1992مايو  14-9املوافق لع   ه 1412ذي القعدا 
   . 404ع  403فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية    (37)
 ،1/15 ،"رعأجادا، "عواللسان، م ،7" أجروخمتار الصحاا، مادا : " ،63-1/62 ،"أجر: " مادامقاييل الل ة،  معةم (38)

 .7-1/6" أجرمادا " الوسيط،واملعةم 
 .5/389اجلليل،  مواهباحلطاب:  (39)
   . 388ع  387فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية    (40)
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 عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك المركزي والبنوك التجارية :

 ع و يفة البنك املرك ي:  1
 أ ع إ دار النقود إذ يطلق عليه بنك اإل دار .

 ب ع االحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعمالت األجنبية .
 دا  نسبة معينة من أر د ا النقدية حيددها البنك املرك ي.ج ع إل ام البنوك بإي

د ع يعد املالذ األخري للبنوك لالقااض منعه إذا احتاجعت السعيولة فيقرةعها بفانعدا،  عا جيععل البنعوك 
 اإلسالمية ال استفيد منه يف هذه احلالة ألن القرض بفاندا  رم شرعا أخذا وعطا  .

يقوم ب يارات افتيرية  ا من أجل ةعمان حقعوق املعودعني واملسعامهني  هع ع مراقبة البنوك املرخصة إذ
. 

 و ع اااذ التدابري املناسبة ملعاجلة املركالت االقتصادية واملالية ايلية .
 ز ع يعت  البنك املرك ي بنكا للدولة اود  فيه مؤسسا ا ودوانرها أموا ا .

 ا ع القيام بعقد الصفقات مم الدول األجنبية .
  (41) ط ع إ دار القروض العامة واويل خدما ا .

 ع عالقة البنك اإلسالمي بالبنك املرك ي :  2 
 ونتصور يف هذه العالقة أحد أمور  ال ة : 

أ ع أن يكون كال من البنكني خاةعا لنصعوص الرعريعة اإلسعالمية يف اعامالاعه، فهنعا اكعون العالقعة 
حولععت مصعععارفها إىل مصععارص إسعععالمية كباكسعععتان  عالقععة اكامعععل كمععا هعععو الرععنن يف العععدول الععع 

 وإيران والسودان .
ب ع أن اكون بعض البنوك املرك ية قد أ درت قوانني خا ة اتال م مم طبيعة البنوك اإلسالمية  ا 
ميكععن البنععك اإلسععالمي مععن  قيععق أهدافععه متةنبععا بععذلك الوقععو  يف ايععاذير الرععرعية كالربععا ، و ععن 

 يا واإلمارات العربية املتحدا .سلك هذا املسلك ارك
ج ع أن يكون البنك اإلسالمي خاةعا لرقابة بنك مرك ي اقليدي يتعامل بالربا، فهنا اكون عالقته 
بالبنعك املركع ي مقتصعرا علعى التقيعد بتعليمااععه املتعلقعة بإيعدا  العمعالت األجنبيعة وسعحبها ، وإيععدا  

وق املععودعني واملسععامهني واملسععتثمرين دون أخععذ نسععبة معينععة مععن ودانعععه النقديععة للمحافظععة علععى حقعع
                                                 

وقععارن بععع :  مععد مصععلح الععدين أعمععال  369ع  368 مععد عثمععان شععبري : املعععامالت املاليععة املعا ععرا يف الفقععه اإلسععالمي   (41)
 .  67ع  66البنوك والرريعة اإلسالمية ص : 
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للفوانعععد املاابعععة ععععن هعععذه الودانعععم ألاعععا ربعععا  عععرم، خالفعععا للبنعععوك التةاريعععة الععع  انخعععذ فوانعععد علعععى 
إيداعا ا لدى البنك املرك ي ، مم  ديد سقف إحتايل للقروض ال  مينحها أي بنك يف مدا معينة 

التةاريعة ، رةعم أن معا اقدمعه البنعوك اإلسعالمية ال يععد قرةعا ، دون التفريق بني البنعوك اإلسعالمية و 
وإمنا هو استثمار ومراركة يف الربح واتسارا، إةافة إىل قيام البنك املرك ي بالتفتيش، والرقابة على 
البنوك اإلسالمية، وذلك بقيام مبعو ني من قبله ب يارات افتيرية مفاجئة، للتنكد من مدى مطابقة 

 (42) قدمة من قبل البنك اإلسالمي مم السةالت، والقيود ايفو ة لديه .البيانات امل
 ع عالقة البنك اإلسالمي بالبنوك التةارية :  3

لقد  ار جدل كبري بني علماننا املعا رين حول مسنلة اعامل البنوك اإلسعالمية معم البنعوك التةاريعة 
ول علععى سععيولة اسععتنيدمها يف الربععا إىل قانععل حبرمععة هععذا التعامععل مطلقععا حععىت ال ارععةم علععى احلصعع

ايعععرم شعععرعا ، وإىل قانعععل جبعععواز التعامعععل معهعععا يف املععععامالت البنكيعععة اتاليعععة معععن الربعععا أخعععذا مببعععدإ 
الةرورا اقدر بقدرها، ولكون التعامل معها  ا اعم به البلوى، ولكون املسلمني كانوا يتععاملون معم 

رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند  املرركني ، واليهود فيما ال ربا فيه حىت أن
يهودي، وعليه فيةيق نطاقه ويقصر على التعامالت املرروعة، وبنا  على هذا القول األخري اكون 
عالقة البنك اإلسالمي مم ةريه معن البنعوك التةاريعة عالقعة دانعن مبعدين خاليعة معن الربعا، وميكعن أن 

ط الرععرعية للرععركة املتعلقععة بععرأ  املععال واقتسععام األربععاا حسععب اكععون عالقععة مرععاركة وفععق الةععواب
  (43)االافاق، و مل اتسارا حبسب نسبة املال املرارك به . 

 
 

 أوجه االتفاق والتباين بين المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية التقليدية :
 ة أوجه االتفاق : 1

وقرارااعه وأنظمتعه وقوانينعه ذات الصعلة بنعمعال  أ ع خةو  كعل منهمعا لرقابعة البنعك املركع ي واعليمااعه
 البنوك.

ب ع عدم دفم كل منهما أية فاندا أل حاب احلسابات اجلارية ، ألن ا عدص معن هعذه احلسعابات 
القيعععام باملععععامالت اجلاريعععة اليوميعععة ولعععيل احلصعععول علعععى عانعععد منهعععا، ألن املصعععارص اإلسعععالمية ال 

                                                 
 . 375ع  372ية املعا را يف الفقه اإلسالمي   مد عثمان شبري : املعامالت املال (42)
 .    279ع  375  سابقالرجم امل (43)
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رعاركة هعذه احلسعابات يف األربعاا ألاعا  سعب حعني الطلعب ، اتعامعل بالفانعدا لعذا فإاعا ال اتعيح م
 (44) واقل بذلك إمكانية استنيدامها من قبل املصارص .

 ج ع استبدال العمالت الذي يقوم على أسا  القبض يف جملل العقد وبسعر يوم العقد. 
  د ع انجري ات انن احلديدية .
 (45)هع ع التحويالت النقدية . 

 : ة أوجه االختالف  2
أ ع قيععام البنععوك اإلسععالمية يف اعامال ععا علععى أسععا  نظععام املرععاركة يف الععربح واتسععارا، بينمععا اقععوم 
البنوك التةارية التقليديعة علعى نظعام الفانعدا ) الربعا( أخعذا وعطعا  ، أي علعى أسعا  القعرض ب يعادا 

 مرروطة  ابتة منذ وقت اإليدا .
مسععاحة كبععريا فهععي اقععوم علععى املراحبععة لآلمععر بالرععرا  ج ع اععويل البنععوك اإلسععالمية جمععال االسععتثمار 

واإلجارا املنتهية بالتمليك وةريمها ،  ا يفةي إىل اعاون رأ  املال والعمل، خالفا للبنوك التةارية 
التقليديعععة الععع  اعععويل اإلقعععراض األمهيعععة الكععع ى ، وال اقبعععل علعععى االسعععتثمار إال يف نطعععاق ةعععيق معععن 

 (46) أعما ا .
بنععوك اإلسععالمية إىل رقابععة شععرعية وأخععرى ماليععة، إذ اةععمن الرقابععة الرععرعية اإلشععراص د ع خةععو  ال

على أعمال ونراطات هذه البنوك لتكون متوافقة مم قواعد الرريعة اإلسالمية ومقا دها، خالفعا 
 للبنوك التةارية إذ اةم لرقابة مالية فقط .

ي اتم فيه مراعاا اجلوانب اإلنسانية كتنجيل دين هع ع أخذ البنوك اإلسالمية مببدأ الرمحة والتيسري الذ
، خالفععا للبنععوك التةاريععة ( 47) املعسععر أخععذا بقولععه اعععاىل : " وإن كععان ذو عسععرا فنظععرا إىل ميسععرا "

التقليدية ال  ا يعد إعسعاره إعسعارا بتحميلعه ربعا مركبعا يتمثعل يف الفانعدا الع  يعدفعها يف حالعة عةع ه 
تحقاق ، والععع  اسعععمى بالفوانعععد التنخرييعععة أو فوانعععد الفعععاا الععع  مل ععععن اسعععديد دينعععه يف موععععد االسععع

يسدد فيها املقاض مبلغ القرض بعد استحقاقه ، بعل إن األمعر يصعل إىل أدهعى معن ذلعك كعاحلة  
 (48)على أمواله ورهنها لصاحل البنك ، وبيعها بنقل األسعار يف معظم احلاالت . 

                                                 
، و فلعيح حسعن خلعف : البنعوك اإلسعالمية 365ع  364 مد عثمان شبري : املعامالت املاليعة املعا عرا يف الفقعه اإلسعالمي  (44)

 .     101ع  100
 .365لفقه اإلسالمي  مد عثمان شبري : املعامالت املالية املعا را يف ا (45)
 .   366ع  365 نفسه املرجم (46)
 .   280البقرا :   (47)
 .    107ع  106فليح حسن خلف : البنوك اإلسالمية (48)
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 إشكاالت واردة على البنوك اإلسالمية :
 لقد وردت عدا إشكاالت علمية وعملية  على البنوك اإلسالمية حناول إيرادها على النحو اآليت : 
ععع اإلشععكال األول : قععد يقععول قانععل " كيععف أجعع   يف البنععوك اإلسععالمية البيععم بععالثمن املؤجععل بسعععر 

 ي يد على سعر البيم بالثمن املعةل ، وهذا مثل الربا فال يكون مرروعا؟ " 
 يتمثل يف اآليت : ن هذا اإلشكال واجلواب ع

أ ع إن التبععادل يف القععرض يكععون بععني الرععي  ومثلععه مععم زيععادا يف أحععد البععدلني خالفععا للبيععم بععالثمن 
اآلجل الذي يكون بني أشيا  خمتلفة متمثلعة يف السعلعة املبيععة بعالثمن معن النقعود، فكيعف يعقعل أن 

 يقا  أحدمها على اآلخر ؟
ألن البعانم يف حركعة دانمعة كلمعا بعا  ،مقتةعيات الععدل مقابعل األجعل معن إن ال يعادا يف العثمن ب ع

وانخري دفم الثمن إليه يسبب له ةررا حيعص ال جيعد رأ  املعال العذي يرعاي  ،سلعة اشاى أخرى
 .(49) فية  هذا الةرر بال يادا يف الثمن  ،به السلعة

د السعلم العذي يتةعمن بيعم سعلعة اقعا  مسعنلة البيعم بال يعادا يف العثمن مقابعل األجعل علعى عقعج ع 
فمثلما جيوز احلط  ،ويف ال الب يكون السعر أقل من ان املثل ألجل التعةيل ،مؤجلة بثمن معةل

 (50) من الثمن من أجل التعةيل اوز ال يادا من أجل التنجيل .
دفم فاندا ع اإلشكال الثاين: إن املمولني للبنك اإلسالمي حيةمون عن إيدا  أموا م لديه ألنه ال ي

 ربوية ،  ا يؤدي إىل عرقلة  اا البنك اإلسالمي.
 واجلواب عن هذا اإلشكال يتمثل يف اآليت : 

أ ع إن البنعوك اإلسعالمية أةلعب متعامليهعا معن املسعلمني العذين ينفعرون معن التعامعل بالربعا ايعرم ،  عا 
 (51) جيعل نفوسهم اع ص عن هذا الربح السنييف .

م البنعوك اإلسعالمية جيعدها حققعت  احعا يفعوق معا حققتعه البنعوك الربويعة ، ألن تنمل لواقب ع إن امل
ةري  دد مسبقا، وةالبا ما حالال البنوك اإلسالمية ال اعطي فاندا  رمة  ددا ولكنها اعطي رحبا 

أ بتعععت ةعععري أنعععه قعععد  اتسعععارامعععم وةعععم احتمعععال  الفانعععدا املقعععدرا معععن طعععرص البنعععوك الربويعععة،يفعععوق 
جمال البنعوك اإلسعالمية  اعتهعا و عاا مرعاريعها التنمويعة و قيقهعا للعربح دون خسعارا  التةارب يف

 .ةالبا

                                                 
 .    126ع  125نور الدين عا : املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم  (49)

 . 313قه اإلسالمي  مد عثمان شبري : املعامالت املالية املعا را يف الف - 50
 .   128نور الدين عا : املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم  (51)
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ويف اتتععام حنسععب أننععا قععد أعطينععا يععة عععن ماهيععة البنععوك اإلسععالمية اتةععح مععن خال ععا موا ععفا ا 

ملتقعععاكم و ي ا عععا واباينهعععا ععععن البنعععوك التقليديعععة األخعععرى ، سعععانال اهلل عععع  وجعععل أن اكلعععل أعمعععال 
 بالتوفيق والسداد ، و لى اهلل على سيدنا  مد ومله ، ومخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 


