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        ييييــــالمالمالمالمــــبنك اإلسبنك اإلسبنك اإلسبنك اإلســــالالالالي ي ي ي ــــفففف    لآلمر بالشراء وحكمهلآلمر بالشراء وحكمهلآلمر بالشراء وحكمهلآلمر بالشراء وحكمهبيـع املـراحبة بيـع املـراحبة بيـع املـراحبة بيـع املـراحبة 

        حايب  عبد اللطيفحايب  عبد اللطيفحايب  عبد اللطيفحايب  عبد اللطيف....أأأأ

            حمـمدحمـمدحمـمدحمـمد    لبيـة لبيـة لبيـة لبيـة بببب    ....أأأأ

        انانانانــــــــعة تلمسعة تلمسعة تلمسعة تلمســــــــجامجامجامجام

        ::::    امللخصامللخصامللخصامللخص
البنك اإلسالمي مع حداثته أثبت جدارته يف أنه األحسن لتصدر الوساطة املالية يف حدود       

عليه اتباع الشريعة يف املعامالت املالية الشريعة اإلسالمية بدال من البنوك التقليدية، لكن 
اإلسالمية كما ينبغي، مع استعمال احلداثة التكنولوجية يف أعماله، فهو جيمع بني األصالة 

  .الشرعية واحلداثة العصرية
ومع حتقيق تلك التنائج اجليدة يف النظام املصريف، إال أنه مل حيقق ما يطمح له بدرجة كبرية، 

خالفات اليت مل يتم تسويتها ومن ذلك بيوع املراحبة املعاصرة يف البنوك وذلك لوجود بعض امل
 .  اإلسالمية، اليت هي موضوع حبثنا

  .الشريعة اإلسالمية، البنك اإلسالمي، بيع املراحبة، اآلمر بالشراء ::::الكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحية
          

Résume :  
Les banques islamiques aujourd’hui ont prouvé leur efficacité en ce qui 
concerne la médiation monétaire tout en respectant les préceptes 
théologiques  LA CHAREAA ce qui n’est pas le cas pour les banques 
standards, or elles leur faut suivre les règles et lois prescrites par la chareaa 
tout en respectant l’évolution technologique dans ce domaine .il s’agit d’une 
fusion entre le suranné et l’actualité. 
Tout en réalisant de bons résultat dans le système monétaire les banques 
islamiques n’arrivent pas a atteindre les objectifs assignés et ce en raison 
des infractions  qu’elles croisent  tel que la vente par Mourrabaha, objet de 
notre modeste recherche. 
Mots clés : préceptes théologiques, chareaa, banques islamiques. 
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    املقدمة املقدمة املقدمة املقدمة     

ت معامالت اقتصادية إن العامل االقتصادي تطور تطورا كبريا ال يكاد يتصور حيث أصبح       
ة، ومن ذلك املبادالت املالية اليت تتم شهورا عديدوان معدودة، بعد أن كانت تستغرق تتم يف ث

 ، حيث يعتمد االقتصاد على التمويل املايلالعامليةوالبورصات يف البنوك واملؤسسات املالية 
  .والتحويالت الكربى

ث املعامالت املالية املعامالت املالية ال بد وأن تتم يف البنك، حيهلذا تظهر أمهية البحث يف أن 
اإلسالمية ختتلف اختالفا كليا عن املعامالت املالية التقليدية، فاألول تطبق يف البنوك اإلسالمية 

املعامالت املالية اإلسالمية املطبقة يف انية تكون يف البنوك التقليدية، فالبحث يزيد يف توضيح والث
س الوقت ذات فاعلية ومردودية يشترط يف البنوك اإلسالمية موافقة للشريعة اإلسالمية ويف نف

هذا البنك أن تتوفر فيه متطلبات ومعايري جتمع عنصرين مهمني أوال بني ما هو عصري من 
حيث املستجدات والتطور اهلائل للمعامالت املالية العاملية احلديثة، وثانيا أن يكون هذا التقدم 

ان موجود من املعامالت أو هو مستجد يف والتطور يف حدود ما تبيحه الشريعة اإلسالمية مما ك
  .عامل املعامالت املالية
أحكام بيوع املراحبة أحكام بيوع املراحبة أحكام بيوع املراحبة أحكام بيوع املراحبة ماهي ماهي ماهي ماهي : يف السؤال اجلوهري التايلاملوضوع شكالية إوعليه ميكن طرح 

 ؟؟؟؟املعاصرة يف البنك اإلسالمياملعاصرة يف البنك اإلسالمياملعاصرة يف البنك اإلسالمياملعاصرة يف البنك اإلسالمي
  :وملعاجلة هذه اإلشكالية سيتم تناول هذه الدراسة من خالل املباحث التالية

  .البنك اإلسالمي ماهية: املبحث األول
 .البنك اإلسالمي خصائص وأهداف: املبحث الثاين

  .يف البنك اإلسالمي ةأحكام بيع املراحبة املعاصر: املبحث الثالث
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    البنك اإلسالميالبنك اإلسالميالبنك اإلسالميالبنك اإلسالمي    ماهية ماهية ماهية ماهية : : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
إن البنوك اإلسالمية كانت واقعة جديدة ظهرت يف العامل اإلسالمي نظرا للنهضة اإلسالمية 

مني، ومل تقتصر على العامل اإلسالمي فقط، بل حىت من غري املسلمني أدركوا نفعها يف للمسل
مدى جمانبتها لألزمات املالية وحتقيقها االستقرار االقتصادي واملايل، وإن مل يكن على أساس 
اعتقادي يف اجتناب احملرمات يف الشريعة اإلسالمية، وأظهر هذه احملرمات يف املعامالت املالية 

 .لفائدة اليت مسيت بغري امسهاا
        ::::نشأة البنك اإلسالمينشأة البنك اإلسالمينشأة البنك اإلسالمينشأة البنك اإلسالمي: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية حصلت العديد من الدول اإلسالمية على استقالهلا، وصاحب 
ذلك تطور يف االقتصاد اإلسالمي، حيث بدأت إعادة النظر يف النظام املايل الربوي يف بعض 

الم للربا، وأصبح حيل حمله تدرجييا مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة، الدول  نظرا لتحرمي اإلس
  .املبدأ الذي جاءت به البنوك اإلسالمية

 أواخر يف إسالمية أسس على فائدة بال اإلسالمية البنوك فكرة الوجود إىل ظهرت           
كستان مؤسسة اخلمسينات من القرن العشرين، حيث أنشأت يف إحدى املناطق الريفية يف با

تستقبل الودائع من األغنياء لتقدمها للمزارعني لتحسني نشاطهم الزراعي حيث أغلقت أبواا يف 
" ميت عمر"يف مدينة " بنوك االدخار احمللية" أنشئت  1963، ويف مصر 1بداية الستينيات

 .ولكنها مل تستمر إال بضع سنوات
سالمية ملناقشة اجلوانب النظرية والعملية اجتمع وزراء مالية الدول اإل 1973ويف سنة       

للبنوك اإلسالمية وانتهى االجتماع بسالمة الفكرة ووضعها موضع التنفيذ، فظهرت الندوات 
  .واملؤمترات واامع اإلسالمية، وظهرت الكتابات والدراسات املعمقة حول البنوك اإلسالمية

                            
سنة عامل الكتب احلديث، عمان،  ،استراتيجية مواجهتها- ديات العوملةحت- مقررات جلنة بازل"، املصارف اإلسالميةسليمان خصاونة.أ 1

  .وتا 64، ص01ط ، 2008
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جبدة " البنك اإلسالمي للتنمية"ان األول أنشئ ألول مرة بنكان إسالمي 1975ويف سنة         
كمؤسسة دولية للتمويل اإلمنائي وتنمية التجارة اخلارجية وشاركت فيه مجيع الدول اإلسالمية 

 . لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء وقفا ملبادئ الشريعة اإلسالمية
اية احلقيقية للعمل البنكي اإلسالمي إذ متيز الذي يعترب البد" بنك ديب اإلسالمي"والثاين        

بنك "و" بنك فيصل املصري"على نفس املنهج  1977بكامل اخلدمات البنكية، وتبعه سنة 
 2.وغريهم" بيت التمويل الكوييت"و" فيصل السوداين

بعد ذلك أخذت البنوك اإلسالمية تتزايد عاما بعد عام، حىت أصبح هناك ما يزيد عن         
 كا إسالميةبن 90

األول : ، واملالحظ أن نسق التطور التارخيي هلا سار على اجتاهني1992يف اية         
منها من زاوجت بني النظامني : وانقسمت الدول اإلسالمية إىل قسمني. حكومي والثاين خاص

 3.التقليدي واإلسالمي، ومنها من حاولت تغيري نظامها املايل والبنكي تغيري جذريا
مؤسسة وشركة إسالمية  200وتشري تقديرات إىل أن إمجايل عدد البنوك اإلسالمية بلغ         

 1985.4مرات ونصف عما كان عليه سنة  7أي بزيادة قدرها 
 ) واخلاص العام القطاع بني(  مشترك إسالمي بنك أول هو الربكة بنك ويف اجلزائر        

 5.واالئتمان النقد قانون إطار يف مسامهة، كشركة م 1991 مايو  20يؤسس اجلزائر أنشئ يف

 بنك" وهو اال هذا يف جديد بنك إنشاء تسجيل مت طويلة بسنوات ذلك بعد مث         
 ألحكام وفقًا املالية اخلدمات من جمموعة تقدمي خالل من حديثًا أعماله باشر والذي "السالم

 ويقدر اجلزائرية، املصرفية السوق يدخل سالميإ مصرف ثاين بذلك ليكون اإلسالمية، الشريعة

                            

  . وتا 21، ص 2004، 01الرفاعي، املصارف اإلسالمية،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط .م.ف2 
  .87-86م، ص 2007لبنوك اإلسالمية، دار هومه، اجلزائر، سنة مسدور، التمويل اإلسالمي من الفقه إىل التطبيق املعاصر لدى ا. ف  3
احتاد املصارف العربية، بريوت، سنة  ،سفر، املصارف اإلسالمية العمليات، إدارة املخاطر، والعالقة مع املصارف املركزية والتقليدية.أ  4

  .133، ص 2005
  .2005رج لنيل درجة الدكتوراه، اجلزائر، ، مذكرة ختاملركزية بالبنوك اإلسالمية البنوك عالقة ناصر، .س 5
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مليار دينار جزائري  72ب  20/10/2008 تاريخ  يف افتتاحه مت الذي" السالم بنك"رأس مال 
 6.اجلزائر يف العاملة اخلاصة املصارف أكرب حينها ليصبح) مليون دوالر 100(
    

        البنك اإلسالميالبنك اإلسالميالبنك اإلسالميالبنك اإلسالمي    تعريف وأنواعتعريف وأنواعتعريف وأنواعتعريف وأنواع: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
    يف البنك اإلسالمي يف البنك اإلسالمي يف البنك اإلسالمي يف البنك اإلسالمي تعرتعرتعرتعر: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

ال يوجد تعريف حمدد للبنك اإلسالمي متفق عليه من طرف املؤلفني املهتمني باالقتصاد        
اإلسالمي، بل كل واحد ينظر إليه من جانب، مع اتفاقهم على عدة نقاط أساسية كتحرمي 

 :الربا واملعامالت احملرمة يف الشريعة اإلسالمية، و من هذه التعاريف نذكر
مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالا ونشاطاا االستثمارية "بنك اإلسالمي هو ال - 1

وإدارا جلميع أعماهلا بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها وكذلك بأهداف اتمع اإلسالمي داخليا 
  7". وخارجيا

ربا أخذا هذا التعريف يدل على أن مفهوم البنك اإلسالمي ال يقتصر على أنه ال تتعامل بال      
وعطاء، كما هو شائع يف تعريف البنك اإلسالمي، بل هو من التزم بالشريعة اإلسالمية يف مجيع 

  .   معامالته ونشاطاته
مؤسسة نقدية مالية تعمل، على جذب املوارد النقدية من أفراد "كما ميكن تعريفه بأنه    - 2

القواعد املستقرة للشريعة  اتمع، وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل تعظيمها ومنوها يف إطار
  8".اإلسالمية، ومبا خيدم شعوب األمة ويعمل على تنمية اقتصادياا

                            
امللتقى الدويل األول، االقتصاد ، العريب املغرب فيدول اإلسالمية بالصريفة العمل تطور يف تارخيية قراءة ورقة حبثية،خبيت، .خلدميي، ح.ع  6

  .24/02/2011-23اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل، غرداية، 
  .21- 20ص ، بقمرجع سا،  الرفاعي. م. ف   7
  .   17، ص 1999، سنة 03أمحد اخلضريي، البنوك اإلسالمية، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط . م  8
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يظهر التعريف الثاين إضافة إىل ما بينه التعريف السابق، على أن البنك اإلسالمي يعمل        
حدود الشريعة  على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، مبا يوفر لألمة الرفاهية واالستقرار يف

  .اإلسالمية
املؤسسات املالية اليت تقوم بعمليات الصرافة واستثمار " ونعين بالبنوك يف النظام اإلسالمي - 3

  ".األموال مبا يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء
دل هذا التعريف أن للبنك اإلسالمي باإلضافة لوظائفه النقدية ودوره التمويلي، هو      

 .وق املايل طبقا ملا تقتضيه أحكام الشريعة اإلسالميةكوسيط يف الس
 :أنواع البنك اإلسالميأنواع البنك اإلسالميأنواع البنك اإلسالميأنواع البنك اإلسالمي: : : : الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

على الرغم من أن البنك اإلسالمي هو نوع يف حد ذاته، إال أن امتداد نشاطه وتشعبه         
وازدياد حجم معامالته، أدى إىل ضرورة ختصصه وظهور بنوك إسالمية متخصصة، وميكن 

 :لعدة معايري وهي تقسيمها وفقا
    : : : : معيار النطاق اجلغرايفمعيار النطاق اجلغرايفمعيار النطاق اجلغرايفمعيار النطاق اجلغرايف     - - - - 1111
واليت يقتصر نشاطها على  9تعود ملكيتها لدولة واحدة،: : : : بنوك إسالمية حملية النشاطبنوك إسالمية حملية النشاطبنوك إسالمية حملية النشاطبنوك إسالمية حملية النشاط - - - - 1111- - - - 1111

    .الدولة اليت حتمل جنسيتها، وال ميتد عملها إىل خارج نطاقها اجلغرايف
هلا أشكال اليت ميتد نشاطها إىل خارج النطاق احمللي، و: : : : بنوك إسالمية دولية النشاطبنوك إسالمية دولية النشاطبنوك إسالمية دولية النشاطبنوك إسالمية دولية النشاط - - - - 2222- - - - 1111

    :من بينها
إقامة عالقات مع البنوك األخرى إلجياد شبكة مراسلني يتم تنفيذ النشاطات  ::::الشكل األولالشكل األولالشكل األولالشكل األول

  .البنكية الدولية عن طريقها، كالصرف واالعتمادات املستندية وخطابات الضمان اخلارجية
، وذلك لدراسة إقامة مكاتب متثيل خارجية يف الدول املراد تقوية العالقة معها ::::الشكل الثاينالشكل الثاينالشكل الثاينالشكل الثاين

السوق، ومجع املعلومات، وحل املشاكل بني البنك ومراسليه، والتمهيد إلنشاء فرع يف الدولة 
  .للبنك اإلسالمي

                            
  .26ص  ، مرجع سابق،  الرفاعي. م. ف   9
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فتح فروع للبنك بالدول اخلارجية ملمارسة نشاطاته البنكية، وإجياد ثقل دويل  ::::الشكل الثالثالشكل الثالثالشكل الثالثالشكل الثالث
  .دد من العمالءله، وتوزيع خماطر النشاط على أكرب مساحة جغرافية، وأكرب ع

 10.إقامة شراكة مع بنوك أخرى يف اخلارج، أو إنشاؤها مملوكة له بالكامل ::::الشكل الرابعالشكل الرابعالشكل الرابعالشكل الرابع
        ::::معيار اال التوظيفي للبنكمعيار اال التوظيفي للبنكمعيار اال التوظيفي للبنكمعيار اال التوظيفي للبنك - - - - 2222
واليت تتخصص يف متويل املشاريع الصناعية حيث مجيع الدول  ::::بنوك إسالمية صناعيةبنوك إسالمية صناعيةبنوك إسالمية صناعيةبنوك إسالمية صناعية    - - - - 1111- - - - 2222

  .لصناعيةاإلسالمية ملثل هذا النوع من البنوك لتحقيق التنمية ا
واليت يغلب على توظيفاا ميلها للنشاط الزراعي باعتبار أن : : : : بنوك إسالمية زراعيةبنوك إسالمية زراعيةبنوك إسالمية زراعيةبنوك إسالمية زراعية    - - - - 2222- - - - 2222

   11 .لديها املعرفة الالزمة هلذا النوع من النشاط احليوي
وهي تتخصص يف متويل النشاط التجاري، وبصفة خاصة رأس : بنوك إسالمية جتاريةبنوك إسالمية جتاريةبنوك إسالمية جتاريةبنوك إسالمية جتارية    - - - - 3333- - - - 2222

اإلسالمية القومية، أي وفقا للمتاجرات اإلسالمية كاملراحبات املال العامل للتجار وفقا لألساليب 
وهذا هو االجتاه الغالب يف البنك اإلسالمي حىت اآلن  12واملشاركات واملضاربات اإلسالمية،

اليت تأخذ شكل شركات األسهم، إال بعض البنوك كبنك التنمية اإلسالمي وبنك ناصر 
  13.ة والسودانية اليت هي مملوكة للدولةاالجتماعي والبنوك اإليرانية والباكستاني

 :وتقسم إىل: : : : معيار حجم النشاطمعيار حجم النشاطمعيار حجم النشاطمعيار حجم النشاط     -3
وهي بنوك حمدودة النشاط، يقتصر على اجلانب احمللي، : : : : بنوك إسالمية صغرية احلجمبنوك إسالمية صغرية احلجمبنوك إسالمية صغرية احلجمبنوك إسالمية صغرية احلجم- - - - 1111- - - - 3333

 .وتأخذ طابع النشاط األسري نظرا أن عدد العمالء حمدود
ها كتمويل قصري األجل لبعض وتتواجد يف القرى واملدن الصغرية، وعملها مجع املدخرات وتقدمي

  .املشاريع واألفراد يف شكل مراحبات ومتاجرات

                            
  .63- 62أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص . م  10
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هي بنوك ذات طابع وطين، تنتشر على مستوى الدولة  ::::بنوك إسالمية متوسطة احلجمبنوك إسالمية متوسطة احلجمبنوك إسالمية متوسطة احلجمبنوك إسالمية متوسطة احلجم- - - - 2222- - - - 3333
لتغطية عمالء الدولة، وهي أكرب حجما يف النشاط والعمالء، وأكثر اتساعا من حيث اال 

    .دة النشاط دوليااجلغرايف، إال أا تظل حمدو
وتسمى بنوك الدرجة األوىل، وهي ممن ميكنها التأثري على  ::::بنوك إسالمية كبرية احلجمبنوك إسالمية كبرية احلجمبنوك إسالمية كبرية احلجمبنوك إسالمية كبرية احلجم- - - - 3333- - - - 3333

السوق النقدي واملايل احمللي أو الدويل، ومتتلك فروعا دولية ومشتركة، ومكاتب متثيل جلمع 
 .املعلومات يف املناطق اليت تريد فتح فروع ا

    ::::ع البنكع البنكع البنكع البنكمعيار العمالء املتعاملني ممعيار العمالء املتعاملني ممعيار العمالء املتعاملني ممعيار العمالء املتعاملني م - - - - 4444
اليت تقدم خدماا إىل األشخاص سواء  ::::بنوك إسالمية عادية تتعامل مع األشخاصبنوك إسالمية عادية تتعامل مع األشخاصبنوك إسالمية عادية تتعامل مع األشخاصبنوك إسالمية عادية تتعامل مع األشخاص 4 4 4 4----1111----

كانوا طبيعيني أو معنويني، سواء العمليات الكبرية اليت تسمى بعمليات اجلملة، أو العمليات 
  .العادية اليت تقدم لألشخاص الطبيعيني اليت تسمى عمليات التجزئة

هذا النوع ال  ::::عادية تقدم خدماا للدول وللبنوك اإلسالمية العاديةعادية تقدم خدماا للدول وللبنوك اإلسالمية العاديةعادية تقدم خدماا للدول وللبنوك اإلسالمية العاديةعادية تقدم خدماا للدول وللبنوك اإلسالمية العادية    بنوك إسالمية غريبنوك إسالمية غريبنوك إسالمية غريبنوك إسالمية غري 4 4 4 4----2222----
يتعامل مع األشخاص، بل يتعامل مع الدول لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  14.فيها، ومع البنوك اإلسالمية العادية ملساعدا يف مواجهة األزمات اليت تواجهها
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    ....البنك اإلسالميالبنك اإلسالميالبنك اإلسالميالبنك اإلسالمي        وأهدافوأهدافوأهدافوأهداف    خصائصخصائصخصائصخصائص: : : : املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين
البنك اإلسالمي حاله ليس كحال البنوك التقليدية، هلذا كان له مميزات وخصائص متيزه عنها،   

وكذلك خيتلف البنك اإلسالمي عن غريه من البنوك يف أهدافه وما يبتغي الوصول إليه والرسالة 
 .  اليت يؤديها

        خصائص البنك اإلسالميخصائص البنك اإلسالميخصائص البنك اإلسالميخصائص البنك اإلسالمي: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
إلسالمية هي مؤسسات مالية متارس نشاطها يف ظل الشريعة اإلسالمية، هلذا تتميز عن البنوك ا

  :غريها من املؤسسات املالية التقليدية بسمات وخصائص جتمعها ثالثة نقاط
 .الصفة العقدية للبنك اإلسالمية-
 .الصفة التنموية للبنك اإلسالمية-
 15.الصفة االجتماعية للبنك اإلسالمية-

  ::::الصفة العقدية للبنوك اإلسالميةالصفة العقدية للبنوك اإلسالميةالصفة العقدية للبنوك اإلسالميةالصفة العقدية للبنوك اإلسالمية: : : : للللالفرع األوالفرع األوالفرع األوالفرع األو
    :    :    :    :    عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء باعتبارها من الرباعدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء باعتبارها من الرباعدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء باعتبارها من الرباعدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء باعتبارها من الربا - - - - 1111

فعدم التعامل بالربا هي مسة مميزة للبنك اإلسالمي، من أجل تطهري أمواله من شبهة الظلم      
يحه حاجة، واالستغالل اليت هي أساس معامالت البنوك التقليدية، فاالقتراض بالربا حمرم ال تب

وال جتيزه ضرورة، ومن هنا فالبنك اإلسالمي ال يتعامل بالربا أخذا أو عطاء، وال إيداعا أو 
 16.إخل...توظيفا، وال قبوال أو خصما، مباشرة أو غري مباشرة، ظاهرة أو خمفية

    ::::تعريف الربا وحكمهاتعريف الربا وحكمهاتعريف الربا وحكمهاتعريف الربا وحكمها - - - - 1111- - - - 1111
    ::::الربا يف اللغةالربا يف اللغةالربا يف اللغةالربا يف اللغة - - - - 1111- - - - 1111- - - - 1111

با وهو مبعىن الزيادة، يقال ربا املال إذا من ربا يربو من باب نصر ينصر واملصدر منه ر: الربا لغة
ربا ربواً كعال علوا، وربا زاد ومنا، وارتبيته، والرابية عالها والفرس : زاد ومنا، قال يف القاموس

                            
  .31الرفاعي، مرجع سابق، ص . م. ف  15
  .22- 21أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص . م  16



 بلبية حممد.أحايب عبد اللطيف،.أ                                                                                               سواقاألجملة املالية و 

80 

 

فإذا أنزلنا عليها املاء  ﴿ فربا الشيء يربو إذا زاد ومنه قوله تعاىل. 17ربواً انتفخ من عدو أو فزع
أي علت وارتفعت، وقوله تعاىل ﴿ أن تكون أمة هي أرىب من  ،]05:احلج[اهتزت وربت ﴾ 

  18.، أي كثر]92:النحل[أمة ﴾  
 :الربا يف الشرع

هو عقد على عوض خمصوص متحد اجلنس "و. 19"زيادة مال بال مقابل يف معاوضة مال مبال"
  20".بزيادة أحد البدلني على اآلخر يف احلال، أو مع تأخري أحدمها مقابل الزمن

  .الربا حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع ويقتضيه القياس الصحيحو   
  :أما الكتاب
 ].275:البقرة[﴿ وأحلَّ اهللا البيع وحرم الربا ﴾: فبقوله تعاىل
 ].130: آل عمران[﴿ يـا أيهـا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ﴾: وبقوله تعاىل
ربا ال يقومون إالّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ﴾ ﴿ الذين يأكلون ال: وبقوله تعاىل

 ].275:البقرة[
فإن لَّم ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني: وبقوله تعاىل

 تظلمون﴾ تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال
 ]. 279-278:البقرة[

 ].276:البقرة[﴿ ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات ﴾ : وبقوله تعاىل
        :فقد وردت أحاديث كثرية تدلّ داللة قاطعة على حترمي الربا منها:  :  :  :  و أما من السنةو أما من السنةو أما من السنةو أما من السنة    

    لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ : : : : ما رواه أمحد ومسلم عن جابر قال- 
   ....››››››››وموكله وشاهده وكاتبه وموكله وشاهده وكاتبه وموكله وشاهده وكاتبه وموكله وشاهده وكاتبه 

                            
  .255،ص  1996الكتب اإلسالمي، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، سنة  ،حبوث يف االقتصاد اإلسالمياملنيع، .ع  17
، 1998خمتارات من نصوص حديثية يف فقه املعامالت املالية، دار الرغائب والنفائس،اجلزائر، القسم األول، سنة  فركوس،.ع.م .18
.197ص   
.34، ص سابق الرفاعي، مرجع. م. ف   19  
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اجتنبوا السبع املوبقات وذكر اجتنبوا السبع املوبقات وذكر اجتنبوا السبع املوبقات وذكر اجتنبوا السبع املوبقات وذكر ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ : ومبا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة مرفوعا -
  ....››››››››منها أكل الربامنها أكل الربامنها أكل الربامنها أكل الربا

        .فقد أمجعت األمة على أن الربا حمرم يف اجلملة: و أما اإلمجاعو أما اإلمجاعو أما اإلمجاعو أما اإلمجاع    
مبين على الظلم وذريعة للعدوان،  فالقياس الصحيح يقتضي حترميه، ألنه تعامل ::::وأما القياسوأما القياسوأما القياسوأما القياس                

 21.فمضارة تشمل اجلانب االقتصادي واالجتماعي واألخالقي
    : : : : أنواع الرباأنواع الرباأنواع الرباأنواع الربا - - - - 2222- - - - 1111- - - - 1111

  :جيري الرأي الغالب يف الفقه اإلسالمي إىل تقسيم الربا إىل نوعني، ربا البيوع وربا الديون      
ايضة بني نوعني من األموال املبينة ربا البيوع ال يقع إال يف حالة املبادلة أو املق ::::ربا البيوعربا البيوعربا البيوعربا البيوع: : : : أوال أوال أوال أوال 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري ‹ ‹ ‹ ‹ ‹يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري ›› ›› ›› ›› والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب 

  ....ومسلمومسلمومسلمومسلم
 .النسيئة ربا الفضل وربا: وينقسم ربا البيوع إىل    

هو بيع اجلنس جبنسه يدا بيد متفاضال أو هو الزيادة يف أحد البدلني املتجانسني على  ::::ربا الفضلربا الفضلربا الفضلربا الفضل
  22".يدا بيديدا بيديدا بيديدا بيد"اآلخر إذا كانت املبادلة فورية أي إذا مت فيها تقابض البدلني يف الس 

ألموال أو هو بيع ربوي مبثله مع الزيادة يف أحد البدلني، مبعىن أن التفاضل يف كميات ا
  .الربوية املتبادل يف اجلنس الواحد، وهذا حرم سدا للذريعة اليت قد توصل لربا النسيئة اجلاهلية

 23هو بيع اجلنس الواحد ببعضه أو جبنس آخر مع الزيادة يف نظري تأخري القبض،: ربا النسيئةربا النسيئةربا النسيئةربا النسيئة
غرام ذهب مؤجلة الوزنان متساويان أحدمها  100بـ غرام ذهب معجلة  100كمن يبيع 

  .معجل واآلخر مؤجل

                            
  .وتا 197فركوس، املرجع سابق، ص .ع.م  21
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أَنظرنِي "ويعربون عنه بقوهلم 24اشتهر باسم ربا النسيئة وهو ربا اجلاهلية،: : : : ربا الديونربا الديونربا الديونربا الديون: : : : ثانياثانياثانياثانيا
كم كانوا يسلفون وينظرون، كأن يقرضه قدرا معينا من املال إىل زمن حمدود، "أَزِدوذلك بأ ،

وهو حمرم إمجاعا، سواء قلَّت  كشهر أو سنة مثال مع اشتراط الزيادة فيه نظري امتداد األجل،
            25.أو كثرتالفائدة الفائدة الفائدة الفائدة الزيادة أو 

    ::::تعريف الفائدةتعريف الفائدةتعريف الفائدةتعريف الفائدة - - - - 2222- - - - 1111
أفدت منه ماال أي أخذته، واستعمال مصطلح الفائدة من طرف " الزيادة"الفائدة يف اللغة       

املستعمل يف جمال املالية، وهو " Intérêt"الدول اإلسالمية والعربية ما هو إال ترمجة ملصطلح 
الذي يدفع مقابل استخدام رأس املال، مع ضمان رد األصل يف اية املدة املتفق عليها، املبلغ 

 .فهو تكلفة االقراض للنقود
وهذه التكلفة يعرب عنه بسعر الفائدة الدائنة أو املدينة، فالفائدة الدائنة يفرضها البنك على من    

 يدفعها البنك ملقرضيه من أصحاب يقترض منه وهي تزيد دائما على أسعار الفائدة املدينة اليت
  26.الودائع اآلجلة

        ::::تعريف الربحتعريف الربحتعريف الربحتعريف الربح - - - - 3333- - - - 1111
الربح والربح و الرباح، معناه النماء يف التجر، وقال اجلوهري هو اسم ما  ::::الربح لغةالربح لغةالربح لغةالربح لغة

والعرب تقول للرجل إذا دخل يف . استشف: رحبه، وربح يف جتارته يربح رِحبا وربحا ورباحا
قال ابن ]. 16 :البقرة[ ﴾ فما رحبت جتارمفما رحبت جتارمفما رحبت جتارمفما رحبت جتارم﴿ :سماح ويف قوله تعاىلالتجارة بالرباح وال

ويف ". معناه ما رحبوا يف جتارم، ألن التجارة ال تربح وإمنا يربح فيها ويوضع فيها: "إسحاق
  ".الفرق بني مثن املبيع ونفقة اإلنتاج: علم االقتصاد

رة بيعا وشراء، ويكون فالربح ما حيققه اإلنسان من مكسب عن طريق ممارسة التجا
  .عبارة عن السلع مطروحا منه نفقات إنتاجها

                            
  .45الرفاعي، مرجع سابق، ص. م. ف  24
  .200 - 199فركوس، املرجع نفسه، ص.ع.م   25
  .46- 45الرفاعي، مرجع نفسه، ص . م. ف  26
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وذلك نتيجة النتقال املال من يد ألخرى، والعائد الزائد على رأس املال ال يسمى رحبا 
إال إذا مازجه العمل من ناحية أو كانت هذه الزيادة نتيجة مبادلة يتقلب فيها رأس املال من 

 .حال إىل حال
مناء لرأس املال نتيجة لتوظيفه يف األنشطة االستثمارية وفق العقود والضوابط  هو: ": ": ": "الربح شرعاالربح شرعاالربح شرعاالربح شرعا

 27".الشرعية
        ::::الفرق بني الربح والفائدةالفرق بني الربح والفائدةالفرق بني الربح والفائدةالفرق بني الربح والفائدة - - - - 4444- - - - 1111

فالفائدة عائد مضمون وحمدد لصاحب رأس املال مقابل ختليه عنه للغري يستخدمه أو ال         
شروع وهو عائد غري يقيين يستخدمه مدة من الزمن، أما الربح فهو عائد املنظم أو صاحب امل

  .حبيث أنه مرتبط مبخاطر العملية اإلنتاجية إذ قد يتحقق وقد ال
فالفائدة زيادة ثابتة . فالفارق املعياري بني الفائدة والربح هو مدى املشاركة يف خماطر االستثمار

مشروطة وحمددة سلفا بنسبة معينة من رأس املال وهي عائد مضمون ال يتوفر فيه الشرط 
 . 29بالضمان28لشرعي الغنم بالغرم واخلراجا

أما الربح فهو احتمايل الوجود واملقدار، فقد يتحقق وقد ال يتحقق، قد يكون كثريا أو قليال، ال 
  30. يتحدد إال بعد النشاط ومعرفة النتيجة

    ::::إتباع قاعدة احلالل واحلرامإتباع قاعدة احلالل واحلرامإتباع قاعدة احلالل واحلرامإتباع قاعدة احلالل واحلرام - - - - 2222
، وهي تقرر العمل كمصدر ينطلق االقتصاد اإلسالمي من معايري وأحكام الشريعة اإلسالمية   

للكسب، بدال عن اعتبار املال مصدرا وحيدا للكسب، أي توجيه اجلهد حنو التنمية، باالستثمار 
  .واملشاركة اخلاضعة ملعيار احلرام واحلالل

                            

. وتا 143، ص2008سليم اخلوالد، املصارف اإلسالمية، دار احملامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، سنة .م.م  27  
 28  .الغلة والكراء والدخل واملنفعة ::::اخلراج 
.على قول للنحاة.بسببه: اخلراج مستحق بالضمان، أي: أن الباء متعلقة مبحذوف، تقديره : أي   29  
.47-46الرفاعي، مرجع سابق، ص . م. ف  30
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واملصارف اإلسالمية كل أعماهلا حمكومة مبا أحله اهللا، فيدفعها لتحقيق مشاريع اخلري للمجتمع، 
ستثمار وتركيزه يف دائرة إنتاج السلع واخلدمات اليت تشبع حاجات املسلم، من خالل توجيه اال

 31.مع مراعاة أن يقع يف دائرة احلالل بكل مراحل إنتاجها
    ::::استخدام املوارد مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالميةاستخدام املوارد مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالميةاستخدام املوارد مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالميةاستخدام املوارد مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية - - - - 3333
يتعني على البنك اإلسالمي العمل على تنمية املال  : : : : عدم تعطيل النقود عن التداول عدم تعطيل النقود عن التداول عدم تعطيل النقود عن التداول عدم تعطيل النقود عن التداول  - - - - 1111- - - - 3333

إليه، باعتباره مستخلفا فيه عن أصحابه، وحيث هو أصل من أصوله اليت جيب إمثارها املوكل 
والَّذين والَّذين والَّذين والَّذين وعدم اكتنازها أو حرمان اتمع منها، وذلك كله منهي عنه شرعا لقوله تعاىل ﴿ 

حيمى عليها يف حيمى عليها يف حيمى عليها يف حيمى عليها يف     يوميوميوميوم    يكنزون الذَّهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم يكنزون الذَّهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم يكنزون الذَّهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم يكنزون الذَّهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم 
نار جهننار جهننار جهنم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم نار جهنا جباههم وجنو م وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم م فتكوىا جباههم وجنو م وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم م فتكوىا جباههم وجنو م وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم م فتكوىا جباههم وجنو م فتكوى
        32].35-34 :التوبة[﴾   تكنزونتكنزونتكنزونتكنزون

ولكن من أدوات السياسة النقدية اليت يستعملها البنك املركزي يف التأثري والتحكم يف  - - - - 2222- - - - 3333
صد به أساسا مقدرة البنوك على التوسع يف منح االئتمان، هو نسبة االحتياطي القانوين الذي يق

التقليل من مقدرة البنوك من إنشاء النقود إضافة إىل محاية أموال املودعني، وتطبيقها على البنك 
اإلسالمي يضعفها ألن معظم التمويل فيه هو متويل لعمليات اقتصادية حقيقة، أي متويل سلعي 

  .ليس متويال بالقروض إال يف حاالت قليلة كالقرض احلسن
مي إىل تكملة نسبة االحتياطي القانوين بودائع االستثمار ألن فيضطر البنك اإلسال - - - - 3333- - - - 3333

الودائع اجلارية اليت هي يف البنوك التقليدية أكرب منها يف البنك اإلسالمي، مما يوقعه بني مطرقة 
البنك املركزي الذي يراقب هذه النسبة، وسندان الشريعة اإلسالمية اليت حتكم عمل البنك 

مبحظور شرعي وهو تعطيل أموال املودعني كودائع لالستثمار، وهذا اإلسالمي، واليت تصطدم 
  33.ما سنتناوله يف الفصل الثاين للبحث

                            
  .63-62سليمان خصاونه، مرجع سابق، ص . أ .د  31
  .25ص أمحد اخلضريي، مرجع سابق، . م 32

  . ناصر، مرجع سابق .س  33
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يف إطار التدبري اجليد واألمني ملوارد البنك  ::::حسن اختيار من يقومون على األموالحسن اختيار من يقومون على األموالحسن اختيار من يقومون على األموالحسن اختيار من يقومون على األموال - - - - 4444- - - - 3333
ارة اإلسالمي، يتعني عليه بذل اجلهد الالزم للتأكد من حسن اختيار األفراد الذين سيتولون إد

وال تؤتوا وال تؤتوا وال تؤتوا وال تؤتوا ﴿:تلك املوارد، حيث ال جيب توليت إدارا إىل من ال يصلح هلذه املهمة لقوله تعاىل
 ].5:النساء[ ﴾السفهاء أموالكمالسفهاء أموالكمالسفهاء أموالكمالسفهاء أموالكم

وتقتضي إدارة هذه األموال الرشاد واحلكمة يف استخدامها، ووضعه يف املوضع املناسب 
والَّذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل والَّذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل والَّذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل والَّذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل ﴿ : كي جيتنب التبديد واالكتناز وتتحقق املنفعة به لقوله تعاىل

                34].67:الفرقان[﴾ يقتروا وكان بني ذلك قواما يقتروا وكان بني ذلك قواما يقتروا وكان بني ذلك قواما يقتروا وكان بني ذلك قواما 
باإلضافة للرقابة البنكية اليت خيضع هلا البنك  ::::خضوع البنك اإلسالمي للرقابة الشرعيةخضوع البنك اإلسالمي للرقابة الشرعيةخضوع البنك اإلسالمي للرقابة الشرعيةخضوع البنك اإلسالمي للرقابة الشرعية - - - - 4444

 اإلسالمي، خيضع للرقابة الشرعية اليت ينفرد ا، وهي الفارق اجلوهري بينه والبنوك التقليدية،
        35.وبدوا يصبح البنك اإلسالمي امسا على غري مسمى

وميكن القول أا رقابة شاملة للرقابة من الفرد على ذاته، ومن الفرد على العمل البنكي 
الذي يتم، ومن املسؤولني عن العمل البنكي على النشاط االقتصادي الذي يتم متويله، ومن هيئة 

  36.نكيةالرقابة الشرعية على كافة النشاطات الب
  ::::الصفة التنموية للبنك اإلسالميالصفة التنموية للبنك اإلسالميالصفة التنموية للبنك اإلسالميالصفة التنموية للبنك اإلسالمي: : : : الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

السمات الرئيسية للبنك اإلسالمي فاملادة     هي من     ::::حتقيق التنمية االقتصادية للمجتمعحتقيق التنمية االقتصادية للمجتمعحتقيق التنمية االقتصادية للمجتمعحتقيق التنمية االقتصادية للمجتمع - - - - 1111
دعم التنمية االقتصادية والتقدم  """"األوىل من اتفاقية البنك اإلسالمي للتنمية مثال تنص على 

معات اإلسالمية جمتمعة ومنفردة وفقا ألحكام الشريعة االجتماعي لشعوب الدول األعضاء وات
، فهو ال يستهدف فقط الربح كحال البنوك األخرى، فهو يراعي ما يعود على """"اإلسالمية 

اتمع من منافع وما يلحق به من ضرر نتيجة ألنشطته املختلفة، وعدم االهتمام ذا اهلدف هو 
    37.سالميإخالل بالضوابط واألسس احلاكمة للبنك اإل

                            
  .24، ص نفسهأمحد اخلضريي، مرجع . م  34
  .56الرفاعي، مرجع سابق، ص . م. ف  35
  .27، ص سابقأمحد اخلضريي، مرجع . م  36
  .59- 58الرفاعي، مرجع سابق، ص . م. ف  37
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مع حتقيقه للتنمية االقتصادية يسعى البنك اإلسالمي لتحقيق ربح  ::::حتقيق ربح مناسب حتقيق ربح مناسب حتقيق ربح مناسب حتقيق ربح مناسب      - - - - 2222
مناسب ومشاريع، سواء للمسامهني أو أصحاب احلسابات أو طاليب التمويل مبختلف صيغه، 
حيث ال يتم املغاالة يف حتقيق الربح، أي أن يكون معتدل ومقبول، بالشكل الذي ال حيدث 

 38.راف املتعاملة مع البنكضررا باألط
        ::::الصفة االجتماعية للمصارف اإلسالميةالصفة االجتماعية للمصارف اإلسالميةالصفة االجتماعية للمصارف اإلسالميةالصفة االجتماعية للمصارف اإلسالمية: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

دوق الزكاة يف البنك، توصيل أموال الزكاة ملستحقيها من خالل جلنة صن: : : : صندوق الزكاةصندوق الزكاةصندوق الزكاةصندوق الزكاة - - - - 1111
ألن معظم البنوك اإلسالمية فيها صندوق الزكاة املساعدة للحياة االجتماعية وتعمل على حمو 

    .الفقر والتقليل منه
خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ﴿ :ويستند البنك يف تقدمي هذه اخلدمة على قوله تعاىل   

أمل يعلموا أنَّ اهللا يقبل أمل يعلموا أنَّ اهللا يقبل أمل يعلموا أنَّ اهللا يقبل أمل يعلموا أنَّ اهللا يقبل     اهللا مسيع عليم اهللا مسيع عليم اهللا مسيع عليم اهللا مسيع عليم وتزكِّيهم ا وصلِّ عليهم إنَّ صلواتك سكن لَّهم ووتزكِّيهم ا وصلِّ عليهم إنَّ صلواتك سكن لَّهم ووتزكِّيهم ا وصلِّ عليهم إنَّ صلواتك سكن لَّهم ووتزكِّيهم ا وصلِّ عليهم إنَّ صلواتك سكن لَّهم و
، وللزكاة ]104-103:التوبة[﴾  التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنَّ اهللا هو التواب الرحيمالتوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنَّ اهللا هو التواب الرحيمالتوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنَّ اهللا هو التواب الرحيمالتوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنَّ اهللا هو التواب الرحيم

إنما الصدقات للفقراء إنما الصدقات للفقراء إنما الصدقات للفقراء إنما الصدقات للفقراء ﴿ : مصارف حمددة بالشريعة يلتزم ا البنك اإلسالمي مبينة يف قوله تعاىل
واملؤلَّفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل واملؤلَّفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل واملؤلَّفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل واملؤلَّفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل     واملساكني والعاملني عليهاواملساكني والعاملني عليهاواملساكني والعاملني عليهاواملساكني والعاملني عليها

 ].60:التوبة[﴾ فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم 
وهي ختصم من الربح الصايف قبل توزيعه إىل جانب التفويض من العمالء واملستحقة على 

 39.رأس املال واالحتياطات احملتجزة
بني جماالت التوظيف قصري     والتوازن يتم:  وظيف املختلفةوظيف املختلفةوظيف املختلفةوظيف املختلفةحتقيق التوازن بني جماالت التحتقيق التوازن بني جماالت التحتقيق التوازن بني جماالت التحتقيق التوازن بني جماالت الت         - - - - 2222

األجل ومتوسط األجل وطويل األجل، وبني خمتلف التوظيف املختلفة، حيث يتحقق التوازن 
اجلغرايف، ويف الوقت ذاته توازن يف جمال التوظيف وفقا لألولويات اإلسالمية؛ الضروريات، 

    .احلاجات، الكماليات
        

                            
  .97، ص2006ة األوىل، سنة حسن خلف، البنوك اإلسالمية، جدار للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، عمان، الطبع. ف 38

  .61-60، ص سابق الرفاعي، مرجع . م. ف  39
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 40.االجتماعي والعائد االستثماري املادي والتوازن بني العائد
مشروع خريي لغايات إنسانية، كحاالت الزواج، والعالج، والديون،     هو: : : : القرض احلسنالقرض احلسنالقرض احلسنالقرض احلسن - - - - 3333

مما خيضع لتقدير اللجان املتخصصة يف البنك والقرض احلسن من أهم أدوات ... والكوارث
    .البنك اإلسالمي يف تنفيذ رسالته االجتماعية

من ذا الَّذي يقرض اهللا قرضا من ذا الَّذي يقرض اهللا قرضا من ذا الَّذي يقرض اهللا قرضا من ذا الَّذي يقرض اهللا قرضا ﴿ : أساسه وتسميته من قوله تعاىلواستمد القرض احلسن 
  41].11111111::::احلديداحلديداحلديداحلديد[﴾ حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي 

        أهداف البنك اإلسالميأهداف البنك اإلسالميأهداف البنك اإلسالميأهداف البنك اإلسالمي: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
إن للبنك اإلسالمي أهداف يسعى لتحقيقها للوصول لتحقيق الغاية من وجوده والرسالة 

قها يف مسريته العقدية والتنموية واالجتماعية، ونذكر اليت أنشئ على أساسها واليت يريد تطبي
  :منها
يساهم البنك اإلسالمي بفعالية يف حتقيق تنمية اقتصادية اجتماعية :  :  :  :  اهلدف التنموياهلدف التنموياهلدف التنموياهلدف التنموي: : : : أوالأوالأوالأوال

إنسانية يف إطار حدود الشريعة اإلسالمية، وحتقيق النمو املتوازن والعادل لكافة املناطق 
قل منوا، وذلك إلخراجها من التبعية االقتصادية والسياسية والقطاعات، واالهتمام األكثر باأل

  :والثقافية واالجتماعية، وهي عملية تأخذ عدة أبعاد من بينها 
إجياد املناخ املناسب جلذب رأس املال اإلسالمي اجلماعي مبا حيقق التخلص من التبعية  -1

    .اخلارجية
المية داخل الوطن اإلسالمي وحتقيق التنمية الشاملة والعادلة بإعادة توطني األرصدة اإلس  -2

    .  االكتفاء الذايت
تنمية احلرفيني والصناعات احلرفية والصناعات الصغرية، والتعاونيات باعتبارها األساس  -3

    . الفعال لتطوير البنية االقتصادية والصناعية يف الدول اإلسالمية

                            

.28أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص . م   40  
  .62، ص نفسهالرفاعي، مرجع . م. ف  41
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عاملني يف اتمع التوظيف الفعال ملوارد البنك اإلسالمي يعمل على توسيع قاعدة ال -4
     42.والقضاء على البطالة بني أفراده ومن مت زيادة الناتج اإلمجايل للدولة اإلسالمية

جتميع أقصى قدر ممكن من املوارد املالية من خالل جتميع املدخرات املوجودة لدى األفراد  -5
عدم واجلهات يف اتمع، وذلك الجتناب االكتناز للموارد واالنتفاع منها خالل فترة 

 43. االستخدام
يعمل البنك اإلسالمي على نشر الوعي االدخاري بني األشخاص،  ::::اهلدف االستثمارياهلدف االستثمارياهلدف االستثمارياهلدف االستثماري: : : : ثانياثانياثانياثانيا

وذلك لتعبئة املوارد الفائضة ورؤوس األموال العاطلة واستقطاا وتوظيفها يف ااالت 
ة سليمة االقتصادية اليت تعظم من عائدها وترفع من إنتاجها، الذي يساهم يف قاعدة اقتصادي

 .لصاحل اتمع بأسره وفقا للصيغ اإلسالمية احملددة للتوظيف
ويركز البنك على التمويل االستثماري متوسط وطويل األجل الذي يتيح له أن ينشئ 
مشروعات بنفسه يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي، فيعمل على توسيع النشاط االقتصادي 

 44.قتصادية فيهيف اتمع وتقوية هيكل القطاعات اال
بالشكل الذي حيقق زيادة حصته السوقية املرتبط منها بزيادة قدرته  ::::حتقيق املركز املايلحتقيق املركز املايلحتقيق املركز املايلحتقيق املركز املايل: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

على جتميع املوارد، وعلى استخدامها، وعلى التوسع يف خدماته، وبالشكل الذي يوفر نفعا أكرب 
 45.للمسامهني واملتعاملني، واتمع، واالقتصاد ككل

املقصود به كما يسميه البعض بالتنمية االجتماعية، وهي تستهدف  ::::تماعيتماعيتماعيتماعياهلدف االجاهلدف االجاهلدف االجاهلدف االج: : : : رابعارابعارابعارابعا
تنمية طاقات الفرد وإمكانياته النفسية واملادية، والبنك اإلسالمي كمؤسسة يعمل على حتقيق 
تلك التنمية سواء يف داخل البنك أو يف خارجه من خالل تقدميه للقدوة ونشر الوعي 

  .االدخاري
  

                            
  .30، ص سابق أمحد اخلضريي، مرجع . م  42
 .96حسن خلف، مرجع سابق، . ف  43
  .32، ص نفسهأمحد اخلضريي، مرجع . م  44
  .96،ص  نفسهمرجع  حسن خلف،. ف  45
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القيم الروحية وتعديل االجتاهات مبا يتفق معها، فهو يتعامل مع  ويستهدف كذلك غرس  
اجلماهري لتطبيق منهج اهللا يف عدم التعامل باحملرمات تأكيد الترابط بني النظام األخالقي 

  46.والعملي، حيث يؤلفان معا نشاط اإلنسان
االجتماعية من ويعمل البنك اإلسالمي عل اجلمع بني حتقيق الربح االقتصادي وحتقيق الرحبية 

  :خالل جانبني
يف جماالت التوظيف اليت يقوم البنك بتمويلها والتأكد من سالمتها     التدقيق ::::اجلانب األولاجلانب األولاجلانب األولاجلانب األول     - - - - 1111

    .وقدرا على سداد التمويل وحتقيق عائد مناسب وضمان عدم ضياع أموال البنك
الوقت  رفع مستوى العمالة والدخول العاملة يف املشروعات املمولة ويف ::::اجلانب الثايناجلانب الثايناجلانب الثايناجلانب الثاين - - - - 2222

نفسه يسمح عائده بتقدمي خدمات اجتماعية إىل كل من حيتاجها من أفراد اتمع حتقيقا لرسالة 

    .البنك يف التكافل االجتماعي

ومن ناحية أخرى من خالل صندوق الزكاة يرعى اليتامى والعجزة واملعوقني من   
تعليم والتدريب وتقدمي املنح املسلمني، وإقامة املرافق اإلسالمية العامة ودور العبادة وسبل ال

  .الدراسية
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  .43هـ، ص1404-م1983األنصاري، دور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، سنة .م  46
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يف البنك اإلسالمييف البنك اإلسالمييف البنك اإلسالمييف البنك اإلسالمي    ةةةةع املراحبة املعاصرع املراحبة املعاصرع املراحبة املعاصرع املراحبة املعاصرووووأحكام بيأحكام بيأحكام بيأحكام بي: : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث     

إن بيع املراحبة من البيوع اليت هلا أصل يف املعامالت اإلسالمية يف العهد األول، فناسب ذلك   
تميز بالسالمة من مجيع املنهيات إدراج البنك اإلسالمي هلا يف معامالته اليت من املفترض أن ت

واملخالفات اليت حرمها الدين اإلسالمي، وهذا ما سنتطرق له بعدما تعرفنا على البنك اإلسالمي 
 .بشيء من التفصيل

    ::::ع املراحبةع املراحبةع املراحبةع املراحبةوووومفهوم بيمفهوم بيمفهوم بيمفهوم بي: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

        : : : : البيع يف اللغةالبيع يف اللغةالبيع يف اللغةالبيع يف اللغة: : : : أوالأوالأوالأوال

ألن كل واحد من مقابلة شيء بشيء، أو أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع،       
املتعاقدين ميد باعه لألخذ واإلعطاء، وحيتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه 

  .عند البيع فسمي البيع صفقة
        ::::البيع يف االصطالحالبيع يف االصطالحالبيع يف االصطالحالبيع يف االصطالح: : : : ثانياثانياثانياثانيا

هو مبادلة مال مبال على سبيل التراضي، لقصد التملك مبا يدلّ عليه من صيغ القول أو " 
   48".ة املال املتقوم متلكا ومتليكامبادل" أو هو 47".الفعل
        : : : : املراحبة يف اللغةاملراحبة يف اللغةاملراحبة يف اللغةاملراحبة يف اللغة: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

بعتك ما اشتريت، : البيع بزيادة على الثمن األول؛ وقيل أن يشتري الشيء مبائة، مث يقول      
  .ربح درهم بكل عشرة

من، أن يشترط البائع يف بيع العرضِ أن يبيع ما اشترى به، أي مبا قام على البائع من الث: وقيل 
  49.وغريه مع فضل، أي زيادة شيء معلوم من الربح

                            
  .11فركوس، املرجع سابق، ص .ع.م  47
  .121، ص  سابقمسحان، مرجع .م.ح.الوادي، و د.ح.م  48
  .416-415الشرباصي، مرجع سابق، ص . أ  49
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الرِبح والربح والرباح النماء، يف التجارة : وتأيت املراحبة يف اللغة مصدراً للربح، ويقول ابن منظور
وبعت الشيء مراحبة، ويقال بعت السلعة مراحبة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته 

 50.مراحبة
        ::::االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحاملراحبة يف املراحبة يف املراحبة يف املراحبة يف : : : : رابعارابعارابعارابعا

وهي اتفاق بني  51".هو بيع الشخص ما اشتراه بالثمن الذي اشتراه به مع زيادة ربح معلوم" 
مشتر لسلع معينة وبائع هلا، ومبواصفات حمددة على أساس كلفة السلعة، أي مثنها ومصاريفها، 

   52.إضافة إىل هامش ربح يتفق عليه املشتري والبائع
  :م إىل نوعنيأن البيوع اإلسالمية تنقسمعلوم 

وهي اليت يتم االتفاق فيها على سعر السلعة بني البائع واملشتري مع اإلخبار : بيوع األمانة -1
 :بسعرها األصلي وتنقسم إىل ثالثة أنواع

 .مثن البيع أقل من مثن الشراء: بيع الوضيعة - أ
 .مثن البيع يساوي مثن الشراء: بيع التولية - ب
 .الشراءمثن البيع أكرب من مثن : بيع املراحبة - ت

وهي اليت يتم االتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة مثنها  :بيوع املساومة -2

  53.األصلي أي باملساومة بني الطرفني

، وهو أحد صور البيوع اإلسالمية األساسية، وهو بيع "البيوع اإلسالمية"ويطلق عليها           
لف عن بيوع املساومة، حيث أن بيع األمانة يتم األمانة املعروف يف الشريعة اإلسالمية والذي خيت

                            
  .أمحد، مرجع سابق. ج  50
  .87سليمان خصاونه، مرجع سابق، ص . أ  51
  .293حسن خلف، مرجع سابق، ص . ف  52
 ,غرداية, مجعية التراث, للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول جمموعة من البنوك اإلسالمية األجلناصر، تطوير صيغ التمويل قصري . س  53

  .109-108ص  ،2002 الطبعة األوىل، سنة, اجلزائر
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االتفاق بني البائع واملشتري على مثن السلعة أخذا يف االعتبار مثنها األصلي الذي اشتراها به 
 .البائع؛ أما بيوع املساومة فيتم االتفاق على الثمن بغض النظر عن الثمن األصلي للسلعة

        : : : : ع املراحبةع املراحبةع املراحبةع املراحبةوووومشروعية بيمشروعية بيمشروعية بيمشروعية بي: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

 :البيع مشروع باألصول الشرعية التالية: : : : شروعية البيعشروعية البيعشروعية البيعشروعية البيعمممم -1

، وبقوله تعاىل﴿ وأشهدوا إذا ]275:البقرة[فبقوله تعاىل ﴿ وأحلَّ اهللا البيع ﴾: بالكتاب-
، وبقوله سبحانه ﴿ إالَّ أن تكون جتارة عن تراض منكم ]282:البقرة[تبايعتم﴾

 ].29:النساء[﴾
 .4/328رواه البخاري ›› البيعان باخليار ما مل يتفرقا  ‹‹بقوله صلى اهللا عليه وسلم : بالسنة-

 .أمجعت األمة على جواز البيع يف اجلملة: : : : باإلمجاعباإلمجاعباإلمجاعباإلمجاع -

واحلكمة تقتضيه، ألن احلاجة داعية إليه فال يتحصل اإلنسان على ما حيتاجه إذا كان بيد         
صل يف املعامالت املالية صل يف املعامالت املالية صل يف املعامالت املالية صل يف املعامالت املالية األاألاألاأل"""" أن: ويف باب املعامالت قاعدة جليلة مقتضاها .غريه إال بطريقه

، فالذي حرم شيئا فهو مطالب بالدليل، ألنه "وسائر أنواع التجارات واملكاسب، احلل واإلباحةوسائر أنواع التجارات واملكاسب، احلل واإلباحةوسائر أنواع التجارات واملكاسب، احلل واإلباحةوسائر أنواع التجارات واملكاسب، احلل واإلباحة
فأصل البيوع كلها مباح، إذا كان برضا املتابعني اجلائز فأصل البيوع كلها مباح، إذا كان برضا املتابعني اجلائز فأصل البيوع كلها مباح، إذا كان برضا املتابعني اجلائز فأصل البيوع كلها مباح، إذا كان برضا املتابعني اجلائز " " " " :خالف األصل، قال اإلمام الشافعي 

وما كان يف معىن ما ى عنه رسول وما كان يف معىن ما ى عنه رسول وما كان يف معىن ما ى عنه رسول وما كان يف معىن ما ى عنه رسول     األمر فيما تبايعا، إال ما ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلماألمر فيما تبايعا، إال ما ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلماألمر فيما تبايعا، إال ما ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلماألمر فيما تبايعا، إال ما ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإذنه داخل يف املعىن املنهي عنه، وما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإذنه داخل يف املعىن املنهي عنه، وما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإذنه داخل يف املعىن املنهي عنه، وما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإذنه داخل يف املعىن املنهي عنه، وما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من 

 54".إباحة البيع يف كتاب اهللاإباحة البيع يف كتاب اهللاإباحة البيع يف كتاب اهللاإباحة البيع يف كتاب اهللا
    :بيع املراحبة مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع: : : : ع املراحبةع املراحبةع املراحبةع املراحبةوووومشروعية بيمشروعية بيمشروعية بيمشروعية بي - - - - 2222

، واملراحبة بيع واألصل يف البيوع ]275:البقرة[ع ﴾قال تعاىل ﴿ وأحلَّ اهللا البي: بالكتاب-
احلل، فهو باق على حله حىت يأيت نص حيرمه، وقال تعاىل ﴿ وابتغوا من فضل اهللا 

  .، واملراحبة من ابتغاء فضل اهللا]10:اجلمعة[﴾
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال: بالسنة

                            
  .13- 12فركوس، املرجع سابق، ص .ع.م  54
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  .أخرجه أمحد ومسلم›› اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإذا ...‹‹
 55.فقد تعامل املسلمون باملراحبة يف سائر العصور فكان ذلك إمجاعا على جوازها: باإلمجاع

 
        ::::ع املراحبة وأحكامهاع املراحبة وأحكامهاع املراحبة وأحكامهاع املراحبة وأحكامهاووووأنواع بيأنواع بيأنواع بيأنواع بي: : : : املطلب التالثاملطلب التالثاملطلب التالثاملطلب التالث

        ::::ع املراحبةع املراحبةع املراحبةع املراحبةووووأنواع بيأنواع بيأنواع بيأنواع بي: : : : أوالأوالأوالأوال

ا أن يذكر للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويقصد : : : : بيع املراحبة البسيطةبيع املراحبة البسيطةبيع املراحبة البسيطةبيع املراحبة البسيطة - - - - 1111
ويشترطَ عليه رحبا ما بالدينار أو الدرهم، ويشترطُ لصحتها أن يكون الثمن األول معلوما 

    56.للمشتري الثاين، وأن يكون الربح معلوما ألن الربح جزء من الثمن
اء للحصول على مبيع موصوف طلب شر: ": ": ": ")املراحبة املركبةاملراحبة املركبةاملراحبة املركبةاملراحبة املركبة    (بيع املراحبة لآلمر بالشراء بيع املراحبة لآلمر بالشراء بيع املراحبة لآلمر بالشراء بيع املراحبة لآلمر بالشراء      - - - - 2222

األول بالشراء والثاين بالبيع : مقدم من عميل إىل بنك يقابله قبول من البنك ووعد من الطرفني
    57".بثمن وربح يتفق عليهما مسبقا

    : : : : بيع املراحبة اليت جتريه البنوك اإلسالميةبيع املراحبة اليت جتريه البنوك اإلسالميةبيع املراحبة اليت جتريه البنوك اإلسالميةبيع املراحبة اليت جتريه البنوك اإلسالمية: : : : ثانياثانياثانياثانيا
معينة للعميل، ويلتزم أن يتفق البنك والعميل على أن يشتري البنك سلعة : : : : الطريقة األوىلالطريقة األوىلالطريقة األوىلالطريقة األوىل - - - - 1111

العميل بشرائها من بعد، ويلتزم البنك ببيعها له، بسعر آجل أو عاجل، بتحديد نسبة الزيادة 
على سعر الشراء، كأن يقول إذا اشتريتها مبائة أشتريها عليك مبائة وعشرين نقدا أو نسيئة إىل 

  .سنة، أو على أقساط شهرية أو سنوية، متفقة أو خمتلفة
قيقة هذا عقد التفاق اإلرادتني على إنشاء حق ولو مسي وعدا، وهذا العقد باطل، ففي احل     

 :ألسباب التالية
  

                            
  .137الرفاعي، مرجع سابق، ص . م. ف  55
  .88سليمان خصاونه، مرجع سابق، ص . أ  56
 ، دار املوقع،"الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح وجتريح"  باجلواب الفصيح على املقال املوسوم جملة اإلحياء،   57

  .29م، ص  2011 –هـ 1432جلزائر، العدد األول، سنة ا
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عن بيع عن بيع عن بيع عن بيع "أن البنك باع ما مل ميلك ومل يقبض و قد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم: : : : السبب األولالسبب األولالسبب األولالسبب األول 
  58".ما مل يقبضما مل يقبضما مل يقبضما مل يقبض

اشتريتها منكم والبيع املعلق ال  أن البنك باع بيعا معلقا، وهو قوله إن اشتريتموها: : : : السبب الثاينالسبب الثاينالسبب الثاينالسبب الثاين
 59".مقدماته"، وابن رشد املالكي يف "األم"يصح ملا صرح به اإلمام الشافعي يف كتابه 

، وبيع العينة املنهي عنه، ووجه كوا من 60أن بيع املراحبة البنكية من بيوع العينة ::::السبب الثالثالسبب الثالثالسبب الثالثالسبب الثالث
ل املال املؤجل، وليس له قصد يف بيوع العينة احملرمة أن قصد البنك من العملية احلصول ع

 .الشراء، وكذا العميل جلأ إىل البنك من أجل املال
من حيث إن ايزين للمراحبة البنكية جيعلون : أن املراحبة البنكية بيعتان يف بيعة: : : : السبب الرابعالسبب الرابعالسبب الرابعالسبب الرابع

عة على السل –املواعدة ملزمة، فصارت عندهم عقدا، وهي البيعة األوىل بني الطرفني، والثانية 
ى رسول اهللا ى رسول اهللا ى رسول اهللا ى رسول اهللا :" ببني البنك والبائع، فيشملها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال –عينها 

 61.62"صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة 
أن ال حيصل عقد بني العميل والبنك عل الشراء، بل حيصل وعد بالشراء : : : : الطريقة الثانيةالطريقة الثانيةالطريقة الثانيةالطريقة الثانية - - - - 2222

يل بأنه يشتريها منه، وذلك له حالتان من البنك أنه سوف يشتري له السلعة، ووعد من العم
 .الوعد امللزم أو غري امللزم

اآلمر ) البنك(فيلزم ا  63يدخل الطرفان يف العقد بنية اإللزام،: : : : يف حالة الوعد امللزميف حالة الوعد امللزميف حالة الوعد امللزميف حالة الوعد امللزم - - - - 1111
التأمني على العني املبيعة من كل األخطار وعلى الدين، وتغرمي : من مثل) العميل(بالشراء 

ط الفاسدة، وما يترتب على هذه العقود من الضرر املايل من جراء املماطل، وغريها من الشرو

                            
  ).صحيح اجلامع(حديث صحيح : وقال األلباين. حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي، وقال   58
         - هـ1418األشقر وآخرون، حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، سنة . س.م  59

  . وتا 71م، ص 1998
، مث يبيع السلعة نفسها لبائعها األول يف احلال بأقل من  الثمن )كشهر(إىل أجل معلوم ) كعشرين دينار(أن يبيع رجل سلعة بثمن : العينة  60

  ).مخسة عشر دينار مثال(الذي باعها به 
  ".اإلرواء"أخرجه أمحد والترمذي والنسائي، وحسنه األلباين يف   61
   .31جملة اإلحياء، مرجع سابق، ص   62
  .75 -74األشقر وآخرون، مرجع نفسه، ص. س.م  63
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أكل أموال الناس بالباطل، فإن كل واحدة منها على حدة كافية للقول مبنع هذه املعاملة، فكيف 
      64.""""التحرمي يتبع اخلبث والضررالتحرمي يتبع اخلبث والضررالتحرمي يتبع اخلبث والضررالتحرمي يتبع اخلبث والضرر"ا إذا اجتمعت كلها يف صفقة واحدة؟ إذ املعلوم تقعيدا أن

صورة من بيع املراحبة اإلمام مالك ونص عليه ابن عبد الرب املالكي ونص على حترمي هذه ال
، ومجيع شراحه دون )خمتصره(، وخليل يف )املقدمات(، وابن رشد يف كتابه )الكايف(يف كتابه 

 . استثناء، منهم صاحب الشرح الكبري، والدسوقي، الزرقاين، واحلطاب، واملواق، وغريهم
يدخل الطرفان فيها على أساس وعد غري ملزم ألحدمها، أن  ::::يف حالة الوعد غري امللزميف حالة الوعد غري امللزميف حالة الوعد غري امللزميف حالة الوعد غري امللزم - - - - 2222

سواء كان بعربون، أو بإمتام العقد، أو بتعويض عن الضرر، أو غري ذلك، مع التصريح من كل 
    .من الطرفني بأن ذلك جمرد رغبة قد يتممها و قد ال يفعل

        : : : : مسألة بيع املراحبة بدون وعد ملزممسألة بيع املراحبة بدون وعد ملزممسألة بيع املراحبة بدون وعد ملزممسألة بيع املراحبة بدون وعد ملزم
لى بيع املراحبة، وذكر السعر الذي سيشتري به أن التواعد ع -واهللا أعلم -والذي يظهر

الواعد يف املراحبة، ال جيعلها حراما إذا أمتمت، ألن البنك يشتري لنفسه، وهو يعلم أن العميل 
رمبا ال يرجع إليه، ورمبا رجع، فله احلرية املطلقة، والبنك يبيعها لعميل آخر، إن جاءت فرصة 

رجة من املخاطرة، تبيح املعاملة وخترجها من حيز أنسب، والسلعة يف ضمانة البنك، وهذه د
                65.احملرم

        
        
        
        
        
        
    

                            
  .33، ص سابقجملة اإلحياء، مرجع   64
  .وتا 93األشقر وآخرون، مرجع سابق، ص . س.م  65
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        ::::امتةامتةامتةامتةــــاخلاخلاخلاخل
، وذلك البنك اإلسالمياليت ينبغي  ان يكون عليها  صورةال لقد قدمنا يف هذه الدراسة                    

واملؤسسات واليت غلبت على تعامالت البنوك واملمنوعة شرعا، احملرمة الربا واملعامالت  بإجتناب
واملعامالت املشبوهة اليت فيها ابتزاز وأكل أموال الناس  تقليدية اليت عماد معامالا الفائدةاملالية ال
   .بالباطل

املالية  للمعامالت عن  ألا  تعترب بديل االلتزام باملعامالت املالية اإلسالمية على البنك اإلسالميف
وبيوع املراحبة اليت هي من  واملشاركة وبيع السلم وغريها، فهي تتضمن املضاربة، التقليدية

البيوع اإلسالمية الثابتة أصال يف الكتاب والسنة، ولكن هذا األخري له شروط ال بد من االلتزام 
  .خيرجها من دائرة املعامالت املباحة إىل دائرة املعامالت احملرمة، واإلخالل ا ا
، وذلك لكي تصل إىل ما تريد ضحية قليالبالبنوك اإلسالمية الت -ويف هذا السياق - جيدر كما 

   .بالتزام مبادئ الشريعة اإلسالمية التزاما تاما كما تنتسب إليه
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 ::::قائمـــة املراجــع قائمـــة املراجــع قائمـــة املراجــع قائمـــة املراجــع 
 -هـ 1401الشرباصي، املعجم االقتصادي اإلسالمي، دار اجليل، سنة  أمحد -1

  .م1981
ع املصارف املركزية املصارف اإلسالمية العمليات، إدارة املخاطر، والعالقة مأمحد سفر،  -2

 .2005احتاد املصارف العربية، بريوت، سنة  ،والتقليدية
-حتديات العوملة-مقررات جلنة بازل"أمحد سليمان خصاونه، املصارف اإلسالمية -3

 .2008، عامل الكتب احلديث، عمان، الطبعة األوىل، سنة "استراتيجية مواجهتها
، )م2000-م1980( راسة نظرية تطبيقية الدور التنموي للبنوك اإلسالمية دمجيل أمحد،  -4

 .2006 -2005مذكرة خترج لنيل شهادة الدكتوراه، اجلزائر، سنة 
ناصر، تطوير صيغ التمويل قصري االجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول  ليمانس -5

 .2002الطبعة األوىل، سنة , اجلزائر, غرداية, مجعية التراث, جمموعة من البنوك اإلسالمية
، مذكرة خترج لنيل درجة املركزية بالبنوك اإلسالمية البنوك عالقةناصر،  سليمان -6

 .2005الدكتوراه، اجلزائر، سنة 
 بالصريفة العمل تطور يف تارخيية قراءة عبد احلميد خلدميي، حسان خبيت، ورقة حبثية، -7

لواقع ورهانات العريب، امللتقى الدويل األول، االقتصاد اإلسالمي ا املغرب اإلسالمية بدول
 .24/02/2011-23املستقبل، غرداية، 

عبد اهللا بن سليمان املنيع، حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، املكتب اإلسالمي، مكة املكرمة،  -8
  .1996الطبعة األوىل، سنة 

فادي حممد الرفاعي، املصارف اإلسالمية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة  -9
 .2004األوىل، سنة 

مسدور، التمويل اإلسالمي من الفقه إىل التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية، فارس  - 10
 .م2007دار هومه، اجلزائر، سنة 
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فليح حسن خلف، البنوك اإلسالمية، جدار للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، عمان،  - 11
 .2006الطبعة األوىل، سنة 

لرد الصريح على ما يثار حول ا" ب الفصيح على املقال املوسوم  جملة اإلحياء، اجلواب - 12
 –هـ 1432، دار املوقع، اجلزائر، العدد األول، سنة "البنوك اإلسالمية من قدح وجتريح

  .م 2011
حمسن أمحد اخلضريي، البنوك اإلسالمية، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة،  - 13
 .م1999 - هـ 1420سنة 
بيع املراحبة - ة يف قضايا اقتصادية معاصرةحممد سليمان األشقر وآخرون، حبوث فقهي - 14

،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، سنة -كما جتريه البنوك اإلسالمية
 .م1998 -هـ 1418

حممد علي فركوس، خمتارات من نصوص حديثية يف فقه املعامالت املالية، دار الرغائب  - 15
 .1998والنفائس، اجلزائر، القسم األول، سنة 

حممود األنصاري، دور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية، االحتاد الدويل للبنوك  - 16
 .1404-1983اإلسالمية، القاهرة، سنة 

حممود حممد سليم اخلوالد، املصارف اإلسالمية، دار احملامد للنشر والتوزيع، عمان،  - 17
 .2008الطبعة األوىل، سنة 


