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 المؤسسات المالية و النقدية:المحاضرة االولى

 : مقدمة-

إن اقتصاد أي نظام يتكون من شقين أساسيين،أحدهما عيني و يتمثل في السلع و الخدمات التي 
تبادل هذه تشبع الحاجات اإلنسانية،و الثاني و هو االقتصاد النقدي الذي هو الوسيلة لتداول و 

ا النقود و بقية الوسائل السلع و الخدمات،و هذا النوع يتركب من وسائل الدفع التي على رأسه
و المؤسسات النقدية و المالية التي تتداول فيها إلى جانب السياسات النقدية التي تنتهجها األخرى،

 . ف مشاربها و أهدافهامختلف األنظمة االقتصادية على اختال

يهدف هذا المقياس إلى تكوين معارف أساسية في االقتصاد النقدي،الذي هو شطر أساسي ألي  
،و يركز على االقتصاد النقدي اإلسالمي و يبين فلسفته و أهدافه و أدواته  وصيغه نظام اقتصادي

فائدة القائمة على مبدأ المشاركة،كما يمهد لذلك بتمهيد عن االقتصاد النقدي الوضعي القائم على ال
 الربوية

 أنواع المؤسسات المالية و النقدية-

تنقسم المؤسسات تقسيما أكاديميا إلى مؤسسات مالية و مؤسسات نقدية،و الفارق بين النوعين أن 
مؤسسة النقدية هي التي تقوم األولى تتعامل بالنقود أخذا و عطاء و ال تقوم بخلق النقود،بينما ال

 .النقودبخلق النقود إلى جانب تعاملها ب

 :و التقسيم الثاني للممؤسسات المالية حسب وظائفها إلى أربعة أنواع ، هي

 :و هي القسم الرئيسيالتي تقبل الودائع و تقدم قروضا،وهي :المؤسسة اإليداعية-1

 .وظيفتها تعبئة الموارد و تقديم القروضالبنوك التجارية،-أ
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 .في النظام المصرفي الجزائري( كناب) دخار مثال مؤسسات االدخار،موجهة أساسا لال-ب

 (القروض االستهالكية)مؤسسات اقتراضية صغيرة موجهة للعمال :اتحادات االئتمان-ج

و الوسيطة و شركات التمويل و الصناديق  المالية وهي المؤسسات:المؤسسات االستثمارية-2
 .المشتركة

 .تقديم قروض للمستهلكين بيع و شراء األوراق التجارية و إصدار األسهم و:شركات التمويل-أ

مؤسسات وسيطة تقوم بتعبئة الموارد عن طريق بيع أسهم إلى كثير من :المشتركةالصناديق -ب
 .األفراد و استخدامها في شراء محافظ متنوعة

تجمع موارد أمين و صناديق الضمان االجتماعي،و تتكون من شركات الت:المؤسسات التعاقدية-3
و بالتالي دار ما تدفعه للمنتفعين،و تستطيع التنبؤ بدقة مقفترات دورية و على أساس تعاقدي، على

 .تعمد إلى استثمار الفائض في أوراق طويلة األجل

فإنه إصدار و تداول األسهم و السندات،و حتى تعمل بكفاءة،(:البورصة)سوق األوراق المالية -4
و هي ال تعمل بالوساطة و لكنها تؤدي دورا ،سرةيستدعي توفر عدة مؤسسات وسيطة تشمل سما

 .مهما لتدفق الموارد

 ماهية النقود و ماهية المصارف:المحاضرة الثانية 

كل شيء :و الرديء،اصطالحا النقد لغة،االختيار و التمييز،التمييز بين الجيد:لنقودتعريف ا:النقود -
ا أو ورقا أو غيرها من األشياء جلدا أو معدنيلقى قبوال عاما كوسيط للتبادل،مهما كان هذا الشيء 

أن يلقى ( ج)صاحب االختصاص، أن يكون صادرا عن(:ب)ذاته أن ال ينتفع به ل-(أ:)وشروطه
 القبول العام 
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النقود السلعية لما ظهرت واستعيضت بسيلة التبادل في العصور القديمة،كانت المقايضة و :نشأتها
و أخيرا جاءت مختلف أنواعها الجيدة و الخسيسة،دنية بثم تطورت النقود إلى نقود مععيوبها،

 . النقود الورقية ثم االلكترونية

 نوع من النقود تصدره البنوك المركزية لتعوض تداول الذهب و الفضة:النقود الورقية

 :أنواعها

 .تصدر الدولة كمية من النقود و تضع في البنك مقابله ذهبا:النقود النائبة-أ

إلى إصدار كمية أخرى دون  بعد تحديد الدولة للقيمة النقدية  لنقدها قد تضطر:الثقة نقود-ب
 .أي تغطية جزئيةتغطية،

و إلى حد بلغ  تفوق أضعاف التغطية،لقد توسعت الدولة في إصدار نقود الثقة :النقود اإللزامية-ج
للرئيس األمريكي سنة بعد القرار التاريخي نع تحول النقود الورقية إلى ذهب،مما ساعد على الزيادة م

 .وهكذا صارت النقود الورقية ال تمثل ذهبا وال فضة و لكن تمثل قوة شرائية مفروضة.1071.

  1ماهية المصارف اإلسالمية-

يع النقد بالنقد،و هو اسم في اللغة العربية مأخوذة من الصرف بمعنى ب"مصرف"إن أصل كلمة 
فيه الصرف،وأصل هذه الكلمة في اللغة الالتينية من و يقصد به عادة المكان الذي يتّم مكان،

التي تعني المنضدة،و تستعمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة ذلك و أورده " بانكو" الكلمة اإليطالية 
 .الكلمة في معجمه الوجيز و الوسيط و الكبير

أنشئ في وقد بدأ تاريخ المصارف الحديث في القرن الثاني عشر للميالد ذلك أن أول مصرف 
غير أن تاريخ األعمال المصرفية أسبق من نشأة المصارف الحديثة فقد  1157مدينة البندقية عام 

عرف السوماريون و البابليون و اإلغريق و الرومان أنواعا من األعمال المصرفية يمتد إلى القرن 

                                                           
1
21:، ص2122:، س2:المصارف اإلسالمية من الفكرة إلى االجتهاد، بيروت ، الدار العربية للعلوم، ناشرون،طسمير الشاعر ،   
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عددة من العمالت العشرين قبل الميالد،و ظهر التاجر المصرفي في القرون الوسطى بظهور أنواع مت
لظهور اإلقطاعيات و اإلمارات،و كان الصيرفي الذي يقوم بتجارة العملة يمارس أعماله التجارية و 

خصصت لهذا الغرض، و بتطور تجارة النقود في القرون الوسطى و مع هو جالس على منضدة 
 .حالياالكتشافات البحرية الهامة تكاملت المؤسسات المصرفية حتى وصلت إلى شكلها ال

 :نشأة المصارف في البالد اإلسالمية

لم تنشأ في البالد اإلسالمية مصارف متالئمة مع واقعها الروحي و ظروفها االقتصادية و االجتماعية، 
و غنما اكتفت بتقليد نماذج المصارف الغربية، و شهد النظام المصرفي العربي و اإلسالمي حركات 

و التعريب و الدمج و التخصيص،و رغم ان النظام جذب عديدة تمثلت في إجراءات التأميم 
المصرفي ال يزال أسيرا حتى اآلن بين النموذج التقدم الغربي و ظروف المجتمع العربي إال أنه شهد 

 .محاوالت إليجاد نماذج تتالءم مع عقيدته و قيمه

 :فية اإلسالمية بين التشريع و التنظيمالمصر 

العصور الحالية أن النظام المصرفي قد بدأ في أوروبا،على  شاع في كثير من كتابات المؤرخين في
، و قد ( 1690)و مصرف أمستردام ( 1557)اختالف بينهم في أول مصرف بين مصرف البندقية 

أرجع البعض األمر إلى الصينيين في اوائل القرن التاسع الميالدي، و هناك من أعادها  إلى تاريخ 
 ( 1604)ة للنظام المصرفي كانت مع نشأة بنك انجلترا قريب و اعتبر أن البداية الحقيقي

و مما يؤسف له غض النظر عن تجربة المسلمين و مساهمتهم في صدر اإلسالم للمعامالت التي 
كمفهوم معاصر   ي الصدد نميز بين نشأة المؤسسة المصرفيةفو .هي أشبه بكثير باألعمال المصرفية

شأت مع تكوين المجتمع اإلسالمي و نواة الدولة و بين األعمال المصرفية التي نشأت مع ن
 .اإلسالمية  في المدينة المنورة

و  إن ما أورده المؤرخون عن نماذج للعمل المصرفي بممارسة أنشطة مصرفية قام بها المسلمون
في معامالتنا المصرفية و كانت معامالت ناجحة و ال نزال نطبقها تعاملوا بها منذ صدر اإلسالم،
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كرة في تمويل التجارة و تبادل العمالت،و لم تختلف الف تجميع الودائع و تحويل األموال و اليومية 
 :منها.شيء إال في تطوير الوسائل المستخدمة فحسب

ل الزبير بن العوام رضي اهلل عنه،فقد روي عنه أنه كان يأخذ أموال معامالت الصحابي الجلي-
سبيل الوديعة فيستثمرها و يضمنها، و أنه أسس األمانات على سبيل القرض أو القراض ال على 

شبكة من الدكاكين قي األقاليم اإلسالمية التي تقوم باألعمال المصرفية بالصرف و تحويل األموال 
بينها بالسفاتج و الرقاع ، تسهيال النتقال األموال و تحويل األمانات بين مختلف األقاليم،بمعنى أن 

 .وم به المراسلون من عمليات التحويل و المقاصةهذه الدكاكين كانت تقوم بما يق

معامالت الصحابي الجليل عبد اهلل بن عمر بن الخطاب الذي متخصصا في تجارة اإلبل،فيبيعها -
ل رسول اهلل،فأجاز له سأف بالدنانير إلى أجل ثم يقبض ثمنها بالدراهم أو العكس،فوقع ذلك في قلبه

يدل على أن هناك ما يسمى اآلن بأسعار الصرف و أنها  ذلك بشرط أن تكون بسعر يومها،هذا مما
 .تحدد فيها أسعار العمالت( بورصة)تتغير حسب الظروف االقتصادية،و أن هناك 

بدل النقود مؤرخون استعمالها على نطاق واسع،فقد ذكر الل الرقاع في المبادالت التجارية،استعما-
و هذه الرقاع بمثابة قطعة جلد المعامالت البنكية، ان،و هي أساسمما يدّل على سيادة الثقة و االئتم

معنية تسجل فيه قيمة معنية،و تكون مستحقة الدفع لحاملها،و هي بمثابة الصكوك التي تصدرها 
 البنوك في العصر الحالي

انتقال النموذج األوروبي إلى الدول تطور المصارف و : المحاضرة الثالثة
 .اإلسالمية

،و كانت رغبة  أوروبا للسيطرة على (1604)اكتمل النموذج المصرفي األوروبي بظهور بنك انجلترا 
العالم بعد التقدم التكنولوجي و الكشوفات الجغرافية،و كانت السيطرة العسكرية،مقدمة للسيطرة 
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جانب في نهاية االقتصادية،و بدأت بافتتاح  فروع البنوك  األوروبية في البلدان اإلسالمية بأموال األ
  .القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين

و قد اختلفت مواقف المسلمين تجاه هذا الفكرة الوافدة ما بين مؤيد و معارض و متحفظ،أما 
المؤيدون فهم المؤسسون و المساهمون ي البنوك الناشئة معللين ذلك بأقوال ضعيفة التي تتعلق 

الفقهاء،أما االتجاه الثاني فتمّسك بالضرورة الشرعية،على الرغم ببعض الحيل متجاهلين آراء جمهور 
  ،و أما االتجاه الثالثأنه يرى أن في أصلها الحرمة و عدم الجواز و أن الضرورات تبيح المحظورات

كان يرى أن البنوك الحديثة ال تختلف عن المرابي القديم،و أنه ال يوجد مبرر الرتكاب كبيرة الربا، و 
فيه من العقود الشرعية ما يعين الضرورة،فالفائدة حرام وهي عين الربا،و أن الفقه اإلسالمي ال تقتضيه 

و أن مجاالت االستثمار .على صياغة تصور جديد لممارسة البنك لوظيفته دون الوقوع في حمأة الربا
 .الحالل فيها متسع كبير من خالل عقود المضاربة و الشركات و البيوع

التجاهين األولين كان لهما صوتا عاليا بسبب طبيعة المناخ السياسي و و من المالحظ أن ا
االقتصادي في ذلك الحين،فقد كان النموذج الغربي جاهرا متكامال،بينما انقطعت صلة المسلمين 

،و كاد أن يتالشى االتجاه الثالث بالممارسات المصرفية التي سادت أبان عصر النهضة اإلسالمية
و يكفي التدليل على ذلك الفتاوى و   في  أفكار المؤمنين به من العلماء و الفقهاء ،لكن بقي كامنا

 .الدعوات التي أصدروها منذ مطلع القرن العشرين سواء في مشرق أو المغرب اإلسالمي

يالحظ أن فترة األربعينات من القرن العشرين شهد حركة إسالمية نشيطة عبرت عن االتجاه الثالث و 
مستوى الفكري و التطبيق،إذ بدأت الدراسات و البحوث حول نظرة اإلسالم إلى دعمته على ال

زت شخصيات و جمعيات إسالمية منهم الشيخ حسن البنا و القضايا االقتصادية و االجتماعية و بر 
الشيخ المراغي، كما كانت لكتابات المودودي  في الهند و الباكستان دورها الهام في بلورة القضايا 

و شهدت فترة الخمسيات و بداية الستينات قفزة نوعية في هذا االتجاه،منها انعقاد . يةاالقتصاد
،و انعقاد حلقات الدراسات االجتماعية في (1051)أسبوع الفقه اإلسالمي في باريس ألول مّرة
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و بروز بعض المفكرين من أمثال مالك بن نبئ و عبد القادر عودة و سيد قطب و ( 1052)دمشق 
و أضرابهم،و أخيرا إقامة . السعود و على الخفيف و عيسى عبده و ابو الحسن الندوي محمود أبو

 .نموذج بنك االدخار المحلي على يد الدكتور أحمد النجار

 :نشأة المصارف اإلسالمية و تطورها

و الخمسينات و الستينات قد أضافت بالفعل  كانت المعطيات الفكرية لجهود األربعينات 
،و كان لها دور قي قضايا الفكر االقتصادي اإلسالمي و األعمال المصرفية مساهمات في طرح

تصور نموذج غير ربوي للمصرف الحديث،و كان لهذا الزخم الفكري بلورة التطبيق العلمي الذي 
ساهم فيه كل المفكرين و ليس أحدهم بانفراد، و هنا نستطيع أن نميز بين مرحلتين هامتين لنشأة 

 :ةالمصارف اإلسالمي

 (1063/1075) مرحلة التأسيس -أ

  1077مرحلة االنتشار ما بعد -ب

 شهدت تطورا كبيرا في الفكر و التطبيق،و كانت لمعطيات المرحلة دفعة قوية :مرحلة التأسيس:أوال
 :لتعميق الفكر و ترسيخ التطبيق و من أهم فعاليات هذه الفترة

ه،الذي أنشأته الدكتور أحمد النجار انشاء أول بنك تطبيقي في رغم صغر حجمه و قصر مدت-
 .مقتبسا فكرة االدخار األلمانية، و أدخل عليها الروح اإلسالمية

انعقاد مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف،الذي كان لها موقفا فاصال من الفوائد -
 .الربوية

ظهور دراسات و بحوث مباشرة حول المصارف اإلسالمية،مثل دراسة باقر الصدر،و محمد العربي -
و احمد النجار و محمد نجاة صديقي ( باكستان)عبد اهلل،و الهمشري و عيسى عبده،و أحمد رشاد 

 .و غريب الجمال، ومحمد المنان
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و القيام بتجميع عامل بالفائدة الذي تقوم أعماله بدون الت( 1071)إنشاء بنك ناصر االجتماعي -
 .الزكاة

و يعتبر أول بنك ( 1077)و انطلق في العمل ( 1074)اتفاقية تأسيس بنك اإلسالمي للتنمية، -
 إسالمي دولي تساهم فيه الدول اإلسالمية،و كان له أثر فعال في دفع حركة إنشاء المصارف

 .اإلسالمية

البنك أول بنك إسالمي خاص،و قد كان  النظام  و يعتبر هذا( 1075)إنشاء بنك دبي اإلسالمي 
األساسي لبنك دبي اإلسالمي مصدرا لعدد من البنوك اإلسالمية التي أسست بعده، و الذي كان 

 .إيذانا النتشار النبوك اإلسالمية شرقا و مغربا

الذي عقد بمكة المكرمة تحت إشراف ( 1076)المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي -
هتمين بقضايا عة الملك عبد العزيز،و يعتبر أول تجمع علمي بحثي ضّم كل الباحثين المجام

 .و يعتبر خطوة هامة في تكثيف الجهود البحثية لخدمة االقتصاد اإلسالمياالقتصاد اإلسالمي،

 مرحلة االنتشار:ثانيا

لبالد اإلسالمية شهدت هذه المرحلة نموا كبيرا في عدد المصارف  حتى تجاوز المئات في مختلف ا
 .و غير اإلسالمية

وقي ضوء هذه الطفرة في تزايد أعداد هذه المؤسسات النمو الملحوظ في حجم أعمالها، مما أثار 
االهتمام سواء من مؤيديها و معارضيها،فكثرت التحليالت  و التقارير و البحوث التي يجريها 

 .الباحثون في الجامعات و مراكز البحث العلمي

اق المصارف فقد غدا األمر يتطلب إيجاد مؤسسات مرافقة و مساعدة و موجهة للعمل طأما في ن
 :المصرفي المتنامي،وقد شهدت المرحلة بروز مؤسسات من هذا الشأن،منها
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عمل المصارف و تقييم أعمالها و مدى التزامها بالضوابط  ضرورة وجود رقابة على:الرقابة الشرعية-
 .الشرعية و اإلدارية و القانونية

كجهاز يقوم على التنسيق و التكامل ما بين هذه :إنشاء إتحاد دولي للمصارف اإلسالمية-
 "و يقوم بدور حل المشكالت المشتركة ، و قد أعيد تشكلية االتحاد و أصبح يعرف المؤسسات 

 .مقره البحرين" المجلس العام للبنوك اإلسالمية

و االهتمام بتهيئة  انشاء هيئة لتكوين و تدريب اإلطارات البنكية متكونة تكوينا شرعيا و اقتصاديا-
،لتغذي احتياجات هذه البنوك من اإلطارات الكفءة،و أنشأ لهذا الغرض معهد القوى البشرية 

معهد التدريب و البحوث التابع لبنك  ،عوض هذه المهمةن يأو يمكن ،قبرص،لكن أغلقت أبوابه 
 .التنمية اإلسالمي

يوكل إليها وضع معايير لكافة الصيغ التي يتعامل بها وفق إنشاء هيئة المحاسبة و المراجعة،-
 . الضوابط الشرعية،و مقرها بالبحرين

 (1)التمويل بالمشاركات: وظائف البنك اإلسالمي:المحاضرة الرابعة

بنفس الوظائف التي يقوم بها البنك الوضعي،و هي الوساطة المالية بين أصحاب العجز  يقوم البنك 
و أصحاب الفائض،لكن بفلسفة  آلية تختلف اختالفا جذريا،فإذا كانت الوساطة البنكية في البنك 

م،فإنه يأخذ التقليدي تقوم على أساس الفائدة،يعنى أن يمنح للمودعين نسبة فائدة معينة على ودائعه
نسبة أعلى على المقترضين و رجال األعمال الذين يمنح لهم االئتمان،و الفارق بين الفائدتين،تعتبر 

بل يحّين المخاطر،أما يتحملها المقترض بنفسه،أو له،كما أنه ال يتحمل أية مخاطرة،عائده و دخ
 .منوحة لهميقوم بأسنادها لمؤسسات التأمين بإلزام المقترضين بتأمين الودائع الم
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دور الوساطة على أنه شريك في الغنم و فيقوم ب الرئيسية فهي التمويل، أما وظيفة البنك اإلسالمي
الغرم بناء على مفهوم المشاركة اإلسالمي،أو باإلجارة مقابل جعالة أو بالبيع المؤجل على أقساط،و 

 .لكل من هذه الوسائل صيغ عديدة و صور متنوعة

فة الرئيسية يقوم البنك شأنه شأن البنوك التقليدية بوظيفة الخدمات و إلى جانب هذه الوظي
المصرفية، و هي في مجملها ال تقوم على الفائدة الربوية وإنما على أساس الجعالة أو األجرة مقابل 

المالية من أسهم و  خدمة مثل فتح الحسابات و تسييرها أو تسيير االستثمارات، و إدارة المحفظة
 .ات التي سنعرضها بشيء من التفصيل في المبحث المواليغيرها من الخدمأوراق مالية،

 

 :في البنوك اإلسالمية تقوم على أسلوبين اثنينإن وظيفة التمويل 

 .أساليب التمويل بالمشاركات-1

 أساليب التمويل بالبيوع-2

 :أساليب التمويل بالمشاركات وهي-أوال

 التمويل بالمضاربة-أ

 التمويل بالمشاركة-ب

 شركة المزارعة-ج

 شركة المساقاة-د

 :التمويل بالمضاربة-أ

ليتجر به مقابل جزء معلوم مشاع من  يدفع ماال المضاربة عقد بين طرفين أحدهما 
وفي هذه الحالة رب المال " ) رب المال" الربح،فالمضاربة تكون  فيها المال من جانب و يسمى
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و في هذه الحالة  المضارب هو " ) اربالمض" ، و العمل من طرف آخر و يسمى (هو البنك
، و يكون الربح بين الطرفين حسبما يتفقان عليه،و يشارك  المضارب في الربح فقط  و (العميل

او خالف ما ال يشارك في الخسارة، فيكفيه خسارة جهده و عمله،بشرط أال يكون قد قّصر 
 .و إذا ثبت العكس فإنه يضمن الخسارة حينئذ أي يكون ملزما برّدها اشترطه عليه رب المال،

 :أنواع المضاربة

مطلقة التي ال تتقيد بزمان و ال مكان و ال عمل،و ال ما يتجر فيه المضارب، و :المضاربة نوعان
 .ال من يتعامل معه فهي نوع ينفذ دون أي قيد من القيود

د و نحوها،و تقييد المضاربة بالشرط صحيح،و إذا هي التي قيدت  بشيء من القيو :و المقيدة
 .خالف المضارب ما قّيد به كان ضامنا

 :خصائص المضاربة

تعتبر المضاربة هو النموذج األمثل في المشاركات بين المال و الجهد،و هي الصيغة األنسب 
 :للتمويل البنكي،و من خصائصها

الصناعة و الفالحة و ال تقتصر على أنها تصلح لتمويل كل قطاعات األنشطة االقتصادية ك-
 .التجارة

أنها محط إجماع بين كل الفقهاء،و ال يوجد حولها خالف فقهي كما هو الشأن قي بقية أنواع -
 .فأدلة تشريعها داللتها قوية و تستند إلى الكتاب و السنة الصحيحة. الشركات و المشاركات

قد توجد أموال لدى جهة و ليس لها القدرة أنها تلبي احتياجات أهل الفائض و أهل العجز،أي -
أو االستطاعة على استثمارها،و من جهة اخرى قد تتوفر االستطاعة و القدرة الجسدية و العقلية  

 .و ال توجد القدرة المالية،فالمضاربة تجمع بينهما



15 
 

و دعى بالبركة لمن مارسها،و قد ضارب هو نفسه بأموال ( ص)أن المضاربة باركها الرسول -
 .خديجة قبل البعثة النبوية

 :شروط المضاربة

يجب أن تتوفر المضاربة على بعض الشروط،بعضها تتعلق برأسمال المضاربة و بعضها بالربح و 
 بعضها بتنفيذ المضاربة

 :شروط رأسمال المضاربة-

 أن يكون الرأسمال نقدا،و أجاز بعض الفقهاء عينية رأسمال بشرط تقويمه عند تسليمه -

 كون الرأسمال دينا في ذمة المضاربأن ال ي-

 .فال يصح مجهول القدرأن يكون الرأسمال معلوما،-

 .أن يكون الرأسمال مسّلما إلى المضارب-

 :شروط تتعلق بتوزيع الربح

 .تكون حصة الربح جزءا معلوما شائعا،و ال يكون مبلغا محدداأن -

 .أصول الشركة و تحديد مركز الشركة أال يأخذ أحد الطرفين ربحه إال بعد تسييل-

 المضاربة الثنائية و المضاربة المشتركة

ي المصارف اإلسالمية تتحول فإن المضاربة الفقهية هي مضاربة ثنائية بين طرفين،لكن المضاربة 
إلى أداة تمويل،و بالتالي تصبح ثالثية األبعاد،أصحاب الودائع،أصحاب األعمال،و البنك الذي 

،لكل منهم يؤدي دوره،أرباب المال يسهمون بأموالهم و رجال األعمال بجهدهم ينيتوسط الطرف
اإلنتاجي و البنك بمراقبته و توجيهه و مرافقته الفنية و المالية،فيقتسمون نتيجة نشاطهم حسب 
ما يتفقون،و إذا كانت النتيجة خسارة تحملها صاحب و خسر البنك و رجال أعمالهم جهدهم و 
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العدل الذي قامت عليه المعامالت في اإلسالم و قام عليه دين اهلل في عنائهم،فيتحقق 
األرض،إال أنه  من الناحية الواقعية يصعب تصور خسارة في المضاربة المشتركة الجماعية،حيث 
يكون المستثمرون مجموعة كبيرة من رجال األعمال في مختلف ميادين اإلنتاج الزراعي و 

 .،إذ ال يمكن توقع خسارة كل المشاريعف األقاليمالصناعي و التجاري و في مختل

 كيفية  حساب األرباح في المضاربة المشتركة

يقوم البنك بتوزيع رؤوس األموال التي جمعها من المساهمين على مجموعة كبيرة من المشاريع 
التي رغبت في تمويلها من طرف البنك،وفق شروط فقهية و اقتصادية،و في نهاية كل سنة مالية، 
يقوم كل مشروع بعملية الجرد واستخراج نتائج السنة باالستعانة بخبراء البنك،و إذا تحققت 

تقسم على النسب المتفق عليها و ينال كل مشروع حقه مقابل  –و هي الحالة العادية -األرباح
ك ثّم يستخرج متوسط الربح جهده،وكذا نصيب البنك من الجهد،أما نصيب المال فيجمعه البن

و أما إذا حصلت الخسارة،فتخصم . و حصتهفيوزع على أرباب المال كل حسب أسهمه العام،
من أسهم و حصص المساهمين،بعد التحقق من عدم مسؤولية رب العمل في حصولها،و قد 

  2يتبرع البنك بتحمل الخسارة،حفاظا على سمعته و تشجيعا للمساهمين،كما يرى باقر الصدر

 (2)بالمشاركات التمويل  : المحاضرة الخامسة 

 : التمويل بالمشاركة-ب

ال يختلف  التمويل بالمشاركة عن التمويل بالمضاربة إال في ناحية واحدة،أن صاحب المشروع 
يشترك مع البنك في تمويل جزء من المشروع،فيصبح رب المال و مضاربا في  -طالب التمويل–

رب أكثر حرصا على مال المضاربة لها إيجابيتها لكونها تجعل  المضا آن واحد،و هذه الصيغة 
 .لكونه يملك جزءا منه

                                                           
2
 انظر، البنك الالربوي  في اإلسالم، محمد باقر الصدر،  
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في العمليات و نتائجها،إال أنه شريك  ال شك أنه في هذه الصورة فالبنك يعتبر شريكا حقيقيا
ممول يفوض المضارب في اإلشراف و اإلدارة،و من ثّم فإن تدخل البنك ال يكون إال بالقدر 
الذي يضمن له المتابعة و االطمئنان إلى حسن سير العملية،و التزام الشريك بالشروط المتفق 

كة من أفضل ما طرحته البنوك من بأن التمويل بالمشار وعموما يمكن القول . عليها في العقد
بأن  يزها عن البنوك التجارية في التعامل،و من ثّم يمكن القولمأساليب تمويلية،بل أهم ما ي

 .البنك اإلسالمي بنك المشاركات

 :التكييف الشرعي للتمويل بالمشاركات

معينة  من المعلوم أن مصطلح المشاركات يشير إلى مجموعة من العقود الشرعية تتسم بخصائص
تقوم على معنى االشتراك بين أكثر من طرف نوعا معينا من المتطلبات سواء من مال أو عمل أو 

و قد ج المحققة حسب ما يرزق اهلل بها،تصرف،كما يكون له الحق في أن يكون يشارك في النتائ
ضاربة و أورد الفقهاء  تحت  هذه المجموعة من العقود أنواعا عديدة من العقود المسماة مثل الم

 .العنان و المفاوضة و األبدان و المزارعة و المساقاة و غيرها

و قد اختلف الفقهاء و إجماع كافة المذاهب اإلسالمية،و تتمتع شركة المضاربة و العنان باهتمام 
،منهم من كيفها على في تكييف أسلوب التمويل بالمشاركة من الناحية الشرعية إلى ثالثة آراء

،و منهم من رآها أنها تجمع بين عناصر المضاربة و نهم من كيفها على أنها عنانأنها مضاربة و م
قد اتفقت أغلب البحوث المعاصرة على تكييف التمويل بالمشاركة باعتبارها شركة عنان .العنان

 .نظرا لتماثلها التام في الخصائص

الربح بينهما على ما  هي اشتراك اثنين فأكثر بمالهما على أن يتجرا فيه و:مفهوم شركة العنان
يتفقان فيه،و ال يتصرف أحدهما إال بإذن صاحب،و يرجع البعض سبب التسمية إلى انها مأخوذة  
من عنان الفرس، الحبل الموجود بالعنق،ذلك أن كال من الشركاء شرط على اآلخرين أال يفعل 

 .أحد في الشركة إال بإذنه و معرفته
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 .قسيم اإلرباح فال تكاد تختلف عن شركة المضاربةالعنان و كيفية ت شركة و أما شروط 

 أشكال التمويل بالمشاركة

تتعدد أشكال التمويل بالمشاركة في الواقع العملي وفقا للمنظور إلى كل تقسيم و األهداف 
 :المرغوبة، و من ثّمة يمكن تقسيمها إلى

 مشاركة ثابتة  و مشاركة متناقصة: وفقا الستمرارية ملكية البنك-

 مشاركة مستمرة و مشاركة منتهية: وفقا السترداد  التمويل-

 المشاركة الجارية و المشاركة االستثمارية :وفقا لطبيعة األصول الممولة-

 العقود الزراعية  :ثالثا

 شركات المزارعة -أ

فهي عبارة عن دفع األرض لمن يزرعها أو يعمل عليها عقد على الزرع ببعض الناتج منه،:المزارعة
ل من احد الشركاء و عمل من ، فهي عقد بما لزرع بينهما،و هي مشروعة عند أغلب الفقهاءو ا

 .اآلخر،فهي جائزة اعتبارا و قياسا بالمضاربة

أهلية العاقدين،صالحية األرض للزراعة،بيان مدة العقد،الناتج شائع بينهما، :شروط المزارعة
رض بينها و بين الزارع،أن يكون ما يزرع مشاعا و بالنسبة التي يتفق عليها،أن يخلى صاحب األ

 .أن يكون العمل من أحدهما و األرض من اآلخر،و البذور و المستلزمات األخرى بينهما.معلوما

 :قاةشركات المسا -ب

هي أن يدفع الرجل شجرا إلى آخر ليقوم بسقيه و إصالحه و عمل ما يحتاج إليه بجزء معلوم من 
لسنة و اإلجماع قد دال على اتباعها في عهد الرسول و الصحابة، ثمره ، و أجارها الفقهاء ألن ا

 .و إن كان البعض اعتبرها إجارة على مجهول ،ألنها إجارة  بثمرة لم ُتخلق
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 : شروطها

 أن تكون على معلوم من الثمر، مشاع كالنصف أو الثلث،-

 .أن تكون على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة التي ال تختلف معها-

تبدأ في هي دفع أرض بيضاء لمن يقوم بزراعتها شجرا، و بعد أن يشتد عودها و :المغارسة -ج
إنتاج الثمر،تقسم األرض و الشجر بينهما حسب اتفاقهما أول يوم، و هذه الصيغة معروفة عند 

 . المالكية و اإلباضية

 :شروطها

 التعهد من العاملأن تكون األرض البيضاء غير مغروسة من طرف و الغرس و اإلصالح و  -

 أن تغرس شجرا مثمرا،و ال تصلح في غيرها-

 أال تتم عملية القسمة إال بعد بدء اإلنتاج،حسب طبيعة األشجار،قد تكون سنتان أو أكثر -

  :و صيغ التمويل المصرفي و الزراعية الشركات الفالحية

التي   هياألوائل  الفقهاءلها كما فصّ المزارعة و المساقاة و المغارسة،هذه الصيغ الزراعية الثالثة،
و باإلمكان كانت يُعتمد عليها بصفة أساسية في اقتصاديات عصور ازدهار الحضارة االسالمية،

. مشاركة في البنوك اإلسالمية  لتمويل القطاع الزراعي في العصر الراهن إلى صيغ تحويلها
من عقود ثنائية بين المزارع و صاحب األرض إلى مشاركة متعددة األطراف بإضافة  بتحويلها

 .البنك كطرف ممول و مشارك في العملية اإلنتاجية

و من المعروف أن مشكلة التمويل هو العائق الرئيسي النتعاش القطاع الفالحي في الوطن العربي 
 : و اإلسالمي،فتشترك األطراف الثالثة
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بعمله و خبرته و البنك بتمويله و مرافقته و خبرته الفنية، ع ر رضه و المزاصاحب األرض بأ
فيشتركون في الناتج من المحصول الزراعي حسب النسب المتفق عليها،و هناك صور عديدة 
يمكن تطبيقها إما مزارعة و إما مساقاة حسب طبيعة األرض و ما يتناسب مع إمكانات األطراف 

 .الثالثة

 التمويل  بالبيوع أساليب: ةالمحاضرة السادس

 :يشتمل أسلوب التمويل بالبيوع الصيغ التالية

  بيوع المرابحات -أ

 البيوع اآلجلة -ب

 بيع الّسلم-ج

و هي ما قامت به السلعة مع زيادة ربح،هو نوع من بيوع األمانة و هو بيع :البيع بالمرابحة-أ
دينار،مثال،و جاء آخر يطلب شرائها إذا ما اشترى شخص بضاعة بخمسين :مشروعة،و صورتها

ببيعها له بثمن شرائها األول مع ( البائع)عالما بمواصفاتها و ثمنها األول،فيقوم المشتري األول 
ب أن يكون عالما فالمشترى األخير يجكن عشرة دنانير،إضافة هامش ربحي يتفقان عليه،ولي

ت خيانة من البائع،فالبيع صحيح ثمن األولي و الهامش الربحي،وإذا ظهر البمكونات المبلغ،
 .ولكن يثبت الخيار للمشتري إن شاء أخذ و إن شاء ترك

يشترط في المرابحة ما يشترط في البيع بصفة عامة، و تختص المرابحة بشروط :شروط المرابحة
 :هي

 .أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري-

 أن يكون الربح معلوما لكونه جزءا من الثمن-
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 أال يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من األصناف الربوية-

 .أن يكون العقد األول صحيحا،ولو كان فاسدا لم تجز المرابحة-

 (البنك اإلسالمي) بيع المرابحة لآلمر بالشراء 

 إن المرابحة الفقهية البسيطة،غالبا ما يكون المبيع حاضرا وفي ملكية البائع و هو الوضع الطبيعي
ن في الشأن يللمرابحة،و مع تطور المبادالت التجارية و كبر حجمها و  تباعد أماكنها،جعلت المفكر 

المالي في العصر الحالي يطّورون المرابحة  البسيطة إلى مرابحة لآلمر بالشراء كصيغة تمويلية في 
 .المصارف اإلسالمية

ئها،فيتقدم إلى أحد البنوك طالبا منه شراء عندما ال يتوافر لدى المشتري ثمن السلعة  التي يريد اقتنا
و كميتها،فيدرس البنك طلبه،فإن وافق في توفير طلبه و رغبته هذه السلعة مع ذكر وصف دقيق لها 

 " المرابحة لآلمر بالشراء" في تلبية طلبه كخدمة له مقابل هامش ربحي،وهو ما يطلق عليه 

 :شروط المرابحة لآلمر بالشراء

 ت السلعة وزنا أو وصفا تحديدا  نافيا للجهالةتحديد المواصفا-

 .أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة األولى و بالتكلفة التي قامت بها-

 .أن يكون الربح معلوما،مبلغا محددا أو نسبة من ثمن الشراء-

 .أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من حيث الزمان و المكان وكيفية التسليم-

 :عملية المرابحةجراء خطوات إ

يتلقى المصرف طلبا من العميل يوضح رغبته في شراء سلعة معينة،و بمواصفات :طلب الشراء-1
 محددة معروفة
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مواصفات السلعة ، :تظهر فيه"طلب شراء بالمرابحة" يحرر العميل نموذجا يسمى طلب الشراء -
 .مصدرها،الثمن األصلي للسلعة

مع التركيز على صحة يقوم قسم التمويل بدراسة الطلب من جميع النواحي :دراسة الطلب-2
،و دراسة التكلفة و نسبة الربح  البيانات و المعلومات،و دراسة السلعة و سوقها و القابلية للتسويق

 .، و الضمانات المقدمة من العميل و األقساط و غيرها

افقة من العميل على تنفيذ العملية،يقوم المصرف بتحرير عقد في حالة المو :تحرير الوعد بالشراء-3
 .من العميل بشراء السلعة عند ورودها( ملزم)وعد و ،رسمي بالوعد بالشراء

يقوم المصرف باالتصال بالمورد و  التعاقد معه لشراء :االتصال بالعميل و إتمام عملية الشراء-4
المصرف يتحمل كافة تبعات مخاطر السلعة قي السلعة باسمه و تحت مسؤوليته،ومن المعلوم أن 

 (الشراء طالب)هذه المرحلة بما فيه الهالك لكونها مازالت تحت ملكيته حتى يتسلمها العميل 

ن المصرف أو عندما تصل السلعة أو البضاعة المتفق عليها إلى مخاز :إتمام عقد البيع مع العميل-5
لعميل إلتمام عقد البيع و تسليم المبيع وتوقيع يقوم المصرف باالتصال باالمكان المتفق عليه،

 .سندات المديونية التي تفيد االلتزام بالسداد فور تسليم البضاعة،أو على أقساط مؤجلة

 :الحكم الشرعي

اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية المرابحة الآلمر بالشراء،فمنهم من يرى هي امتداد 
التطبيقية،فرأوا تعديل  يتها،و منهم من  نظر إلى التجاوزاتللمرابحة الفقهية و ذهبوا إلى مشروع

شروطها،و خاصة ما يتعلق بالوعد الملزم،و امتالك البنك للسلعة امتالكا حقيقيا و تحمل كل 
 -غير العميل–المخاطر إلى حين قبضها من طرف العميل،و أن يقوم البنك هو بنفسه أو وكيله 

و إال أصبحت العملية صورية و التمويل نوعا من أنواع العينة . بالقيام بكل عمليات توفير السلعة
     .  المحرمة شرعا
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 :البيع اآلجل -ب

إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو  يعنى تسليم السلعة في الحين و تأجيل سداد الثمن
الثمن على دفعات أو أقساط و لذلك يسمى هذا النوع لجزء منه،و عادة ما يتم الجزء المؤجل من 

 "بيع التقسيط"

نقدا و هذا ال خالف في جوازه بين الفقهاء،  و البيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة
بسعر أكثر من الثمن الحالي،أي أن البائع يبيع بسعرين  بل عمل يؤجر به صاحبه،كما قد يكون البيع

اآلجل عن الحاضر،و قد اختلف الفقهاء وذهب آجل و يسمى التقسيط،و يزيد  سعر حاضر،و سعر
 .الجمهور إلى جوازه ،بينما يرى البعض عدم جوازه ألن الزيادة مقابل األجل ربا

 بيع التقسيط في البنوك اإلسالمية

مي أن يعتمد على البيع بالتقسيط كصيغة تمويل بيع، فيقوم بتمويل حاجيات يمكن للبنك اإلسال
يدفع الزبون ثمنها على أقساط، زائدة فخاصة السلع االستهالكية المعمرة،زئائنه بمختلف السلع،و 

عن ثمنها نقدا و يستفيد البنك من األجل، بشرط أساسي و هو أن يتملك البنك السلعة تملكا 
 .حقيقيا

 :يع بالتقسيطصورة الب

 الخ ...يتعاقد البنك مع منتج أو موزع سلع معمرة معينة، سيارات، ثالجات -

 .المعروضة عند الوكيل من البنك و م الزبون بطلب سلعة معينةدقتي-

 يقوم البنك بشراء السلعة من الوكيل و يدفع ثمنها نقدا حاضرا-

 محددة،غالبا تكون شهرية،يعيد بيعها للزبون بسعر أعلى إلى أجل ،و بأقساط -

 :بيع السلم -ج
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و هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل،و الفقهاء يسمونه بيع السلم و السلف بمعنى واحد،
،أي أنه شراء سلعة مؤجلة بثمن ألنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين" المحاويج"

 .مدفوع نقدا حاضرا،و هو يقابل بيع اآلجل الذي هو بيع يكون المبيع معجل و الثمن مؤجل

و مشروعيته بالكتاب و السنة و اإلجماع،قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد 
كما   :[البقرة..." ]لى اجل مسمى اكتبوهيا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم إ:" أحله اهلل ثم تال قوله تعالى

قدم المدينة و هم يسلفون في  الثمار بالسنة و السنتين، ( ص)روى البخاري و مسلم أن النبيء 
 ."من أسلف ليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم:" فقال

و بعضها اآلخر من الشروط، بعضها تتعلق برأس مال السلم  وضع الفقهاء نوعين:شروط بيع السلم
 :تتعلق بالمسلم فيه، و هي

 :شروط رأس مال السلم-ا

 أن يكون معلوم الجنس،معلوم المقدار،أن يسلم في المجلس-

 (:البضاعة)شروط تتعلق بالمسلم فيه -ب

أن يكون في الذمة،أن يكون مضبوطا بالصفة التي تنفي الجهالة،أن يكون معلوم المقدار بالكيل أو 
 .يكون األجل معلوما،بيان محل التسليم،أن يكون مما يمكن وجوده عند األجل العدد أو الوزن،أن

 :في البنوك اإلسالمية السلم

البيوع األخرى،و  يمكن أن يتحّول بيع السلم إلى صيغة تمويل في البنوك اإلسالمية شأنه شأن بقية
 يتبوأ البنك
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 الخدمات المصرفية: المحاضرة السابعة

إلى جانب قيام البنك بالتمويل الذي هو وظيفة أساسية،يقوم بتقديم خدمات مصرفية ترافق وظيفة 
التمويل،و تختلف هذه الوظيفة عن األولى أن البنك يأخذ مقابلها أجرة و ُجعالة و ليس فائدة كما 

فقهاء قي هو في البنوك التقليدية و ال ربحا كما هو في المصارف اإلسالمية،لذا ال خالف بين ال
مشروعية وجواز هذه الخدمات،التي تكّيف على أنها أجرة مقابل منفعة، ويمكن تعريف الخدمة 

 .على أنها منافع تقدمها البنك لزبائنها مقابل أجرة  معلومة:المصرفية 

فيرها من وتتعدد الخدمات المصرفية و تتنوع منها التجارية منها المالية،و تجتهد كل مؤسسة في تو 
 :ر للعمالء،ومنهاجذب أكث

فتح الحسابات الجارية و تسييرها،صرف العمالت و تحويلها، فتح االعتمادات المستندية، إدارة 
 محفظة المالية للزبائن،خطاب الضمان، الخزائن الحديدية

    و في هذه المذكرة سنعرض البعض منها عرضا موجزا

 الودائع المصرفية-1

فهو تاجر نقود يقترضها من غيره بفائدة و يقرضها بالنقود أخذا و عطاء،مالية نقدية تتعامل المصرف مؤسسة 
تسمى هذه الوظيفة باالئتمان و إلى جانب ذلك يقوم البنك بتقديم بعض الخدمات لعمالئه و يره بفائدة أعلى،لغ

 .يتقاضى عليه أجرا و عمولة

 ن يتعهد بردها عندإلى المصارف على أ فراد و الهيئاتاألالنقود التي يعهد بها  يقصد بها:الودائع المصرفية
و ما ال يلتزم المصرف بردها إال ند الطلب تسمى بالودائع الجارية،و ما يرد عالطلب أو بالشروط المتفق عليها،

 .عند أجل معين تسمى الودائع االدخارية االستثمارية

 :و تنقسم الودائع من حيث حرية التصرف فيها إلى قسمين

 .و هي التي جري العرف على استغاللها و التصرف فيها:عاديةودائع النقدية ال-أ
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بل يلزم حفظها لخدمة أو النقدية المخصصة لغرض محدد،و هذه ال يجوز التصرف فيها،:الودائع المستندية-ب
 .الغرض المعين

 :تكييف الودائع المصرفية

توكيل في حفظ : ن حقيقة اإليداع هيال يصدق على الودائع المصرفية العادية حقيقة اإليداع بالمعنى الفقهي، أل
و تتمثل التزامات المودع في حفظ الشيء و رده بعينه ، و هذا ال يصدق على الودائع . المال على أن يرّد عينه 

 .النقدية العادية

و هو ما . تمليك المال على أن يرد بدله :لمصارف،ألن حقيقة القرضفالتكييف الشرعي لها أنها قروض إلى ا
 .ثم يرد بدلها عند االقتضاءمواله و يتصرف فيها تصرف المالك،يعمل المصرف إذ يخلطها  بأ

فإن الودائع المصرفية هي قروض فإن ما يدفع من فوائد هي من الربا إذا تقرر في واقع األمر،:لمصرفيةالفوائد ا
و قد انعقد اإلجماع عند العلماء كأفراد و لدى المجامع الفقهية، على ،،و الذي نزلت النصوص بحرمتهاالمحرم

 .أن الزيادة على الدين نظير األجل هي الربا الجلي

 :االعتمادات المصرفية-2

عملية يقوم بها المصرف بوضع مبلغ من المال تحت تصرف عميله مقابل تعهده بإعادة هذا ،االعتماد المصرفي
 ر،الميعاد المقر لمبلغ مع فوائده في ا

يمكن تقسيم االعتمادات المستندية إلى قسمين تندرج تحت كل منهما صور :صور االعتمادات المستندية
 :عديدة

 االعتماد المستندي بالضمان ( ب)االعتماد المستندي بالوفاء                         ( أ)

 آخر مبلغا من النقود مقابل تعهده برده وفيه يتقدم المصرف لعميله أو لشخص:االعتماد المستندي بالوفاء:أوال
 .خصم األوراق التجارية االعتماد المستنديمع فوائده،و من صوره االقراض،

وفيه ينتفع العميل بتدخل المصرف لضمانه أمام جهة يريد أن يتعاهد معها :ندي بالضماناالعتماد المست:ثانيا
 الضمانخطابات الكفالة،:مطلوبة و من صورهفتعطيه التسهيالت ال
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 :التكييف الفقهي لصور االعتماد المستندي

 .و قد يكون بطريقة فتح االعتمادكون بطريقة القرض العادي البسيط،قد ياإلقراض،:أوال

عقد يلتزم به البنك أن ينقل إلى عميله ملكية مبلغ من المال على أن يرّد بدله في الميعاد :االقتراض العادي-أ
 .ة يضيفها البنك هي من الربا الجليالمقرر،و ال شك أن أن كل زياد

العميل خالل مدة معينة، فهو عقد يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف :القرض بفتح االعتماد-ب
 .فإن ألزمه زيادة في مقدار القرض فهو ربا، و الوفاء بالعهد واجب ديانةوعد،

قبل حلول أجل ( تجارية ورقة) ند تجاري اتفاق يعجل به البنك لعميله قيمة س:اق التجاريةخصم األور :-2
بعد خصم ما يتفق عليه بينهما من الفوائد و العموالت مقابل تنازل العميل عن الحق الثابت في هذا استحقاقها،

 .الصك إلى البنك

 التكييف الفقهي لخصم األوراق التجارية

دلين من النقود ويشترط في فهي فاسدة حتى عند القائلين بالجواز  ألن الب (على غير المدين) بيع دين بدين -
 التماثل و التقابض، بيعها،

قة ثنائية بين الدائن و إنما يرد عندما تكون العالفيها خالف بين الفقهاء في حكمها،من قبيل ضع و تعجل، و  -
 .إما إذا تدخل طرف ثالث فهو ربان،و المدين،فهذا يتنازل عن جزء من حقه،و هذا بجزء فينتفع الطرفا

 .قرضا من البنك و توكيال من المظهر للورقة في االستيفاء، فهو فرض ربوي ألن المصرف يتقاضى فائدة-

 .من المظهر للمصرف على المسحوب عليه فهي فاسدة لفوات شرط التساوي في الحوالة: حوالة-
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بناء على طلب مستورد لصالح مورد يتعهد البنك بدفع أو  تعهد كتابي يصدر من البنك:االعتماد المستندي:ثالثا
 .قبول كمبياالت مستندية مرفقا بها سندات الشحن إذا قدمت مطابقة لشروط االعتماد

 التكييف الفقهي لالعتماد المستندي

مبلغ  ام بدفعإذا كان فاتح االعتماد قد قّدم للبنك غطاء كامال لالعتماد،فال يعدو ان يكون البنك وكيال ق -
 .فال حرج أن يأخذ عموالت مقابل الخدمة المقدمةاالعتماد للمستفيد،

 .فتكون الزيادة من الربا المحرمد مغطى جزئيا أو كليا  من البنك،مقابل زيادة،أما إذا كان االعتما-

 الكفالة و خطاب الضمان  -3

ة مركزه االئتماني تجاه من يتعاملون الكفالة و خطاب الضمان يمثالن نوعا من إقراض الثقة يتيح للمستفيد تقوي
 .معه حتى يتسنى له إبرام عقوده معهم في جو من الثقة و الطمأنينة

بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم يف المدين بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، عقد:الكفالة -
 .نفسه

بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين -عميلبناء على طلب -ر من المصرفتعهد نهائي يصد:خطاب الضمان-
 .بمجرد ان يطلب المستفيد ذلك من المصرف خالل مدة معينة

 :حكم خطاب الضمان

 .إذا كان لخطاب الضمان غطاء كامل لدى البنك  من قبل العميل فإنه يكّيف في هذه الحالة على أساس الوكالة

له من و يكون ما يتقاضاه المصرف من عميات المصرفية،لحالة من قبيل الخدموتعتبر خطاب الضمان في هذه ا
 .مقابل ما بذله من جهد أو عملقبيل األجرة الجائزة شرعا،
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أما خطاب الضمان الذي ليس له غطاء أو غطاء ناقص فإنه يكّيف على أساس القرض و الوكالة و الكفالة، 
و عندما يسلم المستفيد قيمة الخطاب، فإنه  فالبنك بإصداره للخطاب يكون قد كفل عميله أمام المستفيد،

يكون قد قام بدوري المقرض و الوكيل، وال شك أن ما يأخذه البنك من فوائد مقابل عملية اإلقراض يعّد من الربا 
 .الجلي

وليس للمصرف أن يتقاضى أجرا على مجرد الضمان او الكفالة، أما ما يبذله من الخدمات التي يقوم بها نيابة 
 .ميل تجاه الجهو المستفيدة فله أن يتقاضى عليها أجر المثلعن الع

 :3وقد أصدر مجمع الفقه اإلسالمي قرارا بشأن خطاب الضمان 

إن خطاب الضمان ال يجوز أخذ أجرة مقابل عملية الضمان، و التي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، -
 .سواء كان بغطاء أو بدونه

 .صدار الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثلأما المصاريف اإلدارية إل-

من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لعمالئها الحواالت المصرفية و هي : التحويالت المصرفية :-4 
 احد أمرينو ال يخلو الحال في هذه التحويالت من عنها أهل العلم و أفتوا بجوازها،أشبه بالسفتجة التي تحدث 

وما هذه العملية و تكون وكالة بأجر، فال حرج فييلها من جنس النقد المدفوع،أن تكون النقود المراد تحو -أ:
على ما ذهب إليه أهل :ل حتى تصل إلى المستفيد،و تكييفهحرى عليه العرف من ضمان المصرف لهذه األموا

ان فقد روي عن  علي رضي اهلل عنه انه كلهم خفية،ممن يكون التفريط من قبالعلم من تضمين الصناع و األجراء 
 .ال يصلح الناس إال ذلك:يضمن الصناع و الصواغ و يقول

                                                           
3
2011ربيع الثاني   21-21مجمع الفقه اإلسالمي، المؤتمر الثاني بجدة،    
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أنها صرف وحوالة في  أن تكون النقود المراد تحويلها ليست من جنس النقد المدفوع فتكيف المسألة على-ب
فهل تجوز قابض،من المعلوم أنه يشترط في الصرف الت تقابض في هذا الصرف في المجلس،والمجلس العقد،
 هذه الصورة؟

و يعتبر قبض الشيك قبضا للنقود الصورة كذلك، الذي انتهى إليه الفقه المصرفي المعاصر أنه ال حرج في هذه
من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف :تحصيل األوراق التجارية: سادسا. في المعنى أي قبضا حكميا

و ،الكامبياالت،الشيكات، السندات اإلذنية ،نيابة عن عمالئها الدائنين،ئها تحصيل األوراق التجارية لعمال
 ولمصرف من هذه العملية يعّد أجرة أوال يخفى جواز هذه العملية ألن ما يأخذه ار ذلك عمولة ،تتقاضى في نظي

 .على التحصيل و ما بذله من جهد و أنفق من مصاريف جعالة

 الرقابة الشرعية: الثامنة المحاضرة

هي عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع انشطتها و يشمل الفحص : تعريف الرقابة الشرعية
العقود و االتفاقيات و السياسات و المنتجات و المعامالت و عقود التأسيس و النظم األساسية و القوائم المالية 

 ا4 .جعة الداخلية و تقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزيو التقارير و خاصة تقارير المرا

و يحق لهيئة الرقابة الشرعية اإلطالع الكامل و بدون قيود على جميع السجالت و المعامالت و المعلومات من 
 جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين و موظفي المؤسسة 

هي عملية منظمة لفحص دفاتر المنشأة و سجالتها المحاسبية و بياناتها المالية و التاكد من :التدقيق الشرعي
و يمكن أن  يكون .صحتها و مطابقتها للمعايير المعتمدة،و وضع النتائج بين أيدي المستخدمين المعنيين

رأيه في القوائم المالية،كذلك التدقيق كامال يشمل جميع القوائم المالية و يصدر المدقق في نهايته تقريرا يتضمن 
و تشمل عملية التدقيق ما . ةيمكن ان يكون التدقيق جزئيا،أي يشمل على عنصر واحد من عناصر القوائم المالي

 يالجتماعدقيق اإلداري،المالي الداخلي ،القانوني الت:يلي
 

                                                           
4

21:ص   2122:، س2:التدقيق الشرعي، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، طسمير الشاعر، الرقابة الشرعية و  
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 نشأة الرقابة الشرعية

جنب الربا،و إتمام المعامالت وفق الشروط الشرعية انطلقت ممارسة المصارف اإلسالمية و في مقدمة أهدافها ت
و إعادة االستعمال للصيغ الشرعية المستقرة في فقه المعامالت مع النية الواضحة للتطوير و مواكبة العصر، 
فانتقي الممارسون من أصحاب اإليمان بفقه المعامالت من القطاع التقليدي و ضّم إليهم المتحمسون للفكرة 

 صرفية لهم،و بدأت الممارسة  التي اخذت تتكشف عنكممن له خبرة م

 الحاجة لمزيد فتوى خاصة بالطبيعة الجديدة للعمل و الممارسة-

 .االكتفاء بالصيغ الفقهية األساسية لفقه المعامالت ال تلبي حاجة السوق-

ديل الكامل عدم وجود الب النظام التقليدي،من تذمر العديد من الملتزمين و الراغبين في ترك العمل مع-
 .لخدمات النظام التقليدي

فكانت همة و حرص القيادات األولى على النجاح فبدأت باالستعانة بأحد المتميزين بالمعامالت الشرعية  
 كاستشاري لمتابعة العمل على أرض الواقع من داخل الهيكل اإلداري 

  5(البورصات) األسواق المالية :التاسعة المحاضرة 

                                                           

 شعبان محمد إسالم البرواري  / بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي دراسة تحليلية نقدية : 
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تعتبر األسواق المالية هي المكان الذي يتم فيه العرض و الطلب على األوراق المالية كاألسهم و 
،و قد نشأت هذه المؤسسات تلبية لتزايد السندات و المشتقات و غيرها من األوراق القابلة للتداول

و كذا تلبية الطلب على األموال الطويلة األجل من أجل إقامة الشركات و تداول أوراقها المالية،
األفراد و المؤسسات الستثمار أموالهم و قبل أن نتعرض  لمفهوم هذه المؤسسة المالية و 

 . أعمالها،البد من إلقاء نظرة على أهم أدواتها و هي األسهم
 :مفهوم السهم في اللغة واالصطالح-1 

ل، النبمن أشياء، اللغة على معان عدة، منها الحظ،النصيب،الشيء يطلق السهم في:السهم في اللغة
وأخذ سهما أي نصيبا ففي . وساهمه أي قاسمهأسهم بينهم أي أقرع،:ويقال.والقدح الذي يقارع به

 .أي قارع بالسهام فكان من المغلوبين( فساهم فكان من المدحضين) القرآن الكريم 

تقاربة عرف السهم في االقتصاد والقانون التجاري بتعريفات عدة وم:مفهوم السهم في االصطالح
 :نذكر منها

الجزء الذي ينقسم على مجموعة رأس مال الشركة، والمثبت في صك له قيمة اسمية، : السهم
 .وتشكل األسهم في مجموعها رأس مال الشركة، وتكون متساوية القيمة

 .الصك أو الوثيقة التي تعطى للمساهم إثباتا لحقه

 .ة مالية تسلم للمساهم إلثبات حقوقهنصيب المساهم في شركة من شركات األموال، وتمثله ورق

فالسهم هو الحصة التي يقدمها الشريك عند المساهمة في مشروع شركة من شركات األموال، 
ويمثل جزءا من رأس مال الشركة، ويتمثل في صك يعطى للمساهم يثبت به حقوقه في الشركة، 

 .وهذه الحصة تجوز أن تكون نقدية أو عينية أو مختلطة

 .هم وحقوق مالكيهاخصائص األس

 :تتميز األسهم بالخصائص اآلتية: خصائص األسهم
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حيث تقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، ونتيجة لهذه : األسهم أنصبة متساوية القيمة
 .القيمة المتساوية، تتساوى حقوق والتزامات المساهمين في الشركات

فإن اشترك في السهم أكثر من مساهم جاز، ولكن البد أن يمثلهم أمام  :أنصبة غير قابلة للتجزئة
 .الشركة واحد فقط بالنيابة عنهم

أي يمكن نقل ملكيتها من شخص آلخر بأي طريق من طرق :لطرق التجاريةصكوك قابلة للتداول با
 .وغير ذلك... والرهن  ية، كالبيع والهبة والوصية نقل الملك

 .همين تجاه التزامات الشركة محدودة بقيمة األسهم التي يمتلكونهامسؤولية الشركاء المسا

 :الحقوق األساسية لمالكي األسهم

 :يمنح السهم مالكه حقوقا أساسية، نجملها فيما يأتي

حق البقاء في الشركة، فال يجوز فصله، وال نزع ملكيته ألسهمه، دون ارتكابه ما يستوجب  -
 .ته وحدهذلك قانونا، ألنه حق معلق على إراد

 .حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة بالحضور الفعلي أو بالبريد أو بالتوكيل -
 .حق الحصول على نصيبه من أرباح الشركة، وكذلك موجوداتها عند التصفية -
 .حق مراقبة أعمال الشركة كمراجعة ميزانيتها وحساب أرباحها ونحو ذلك -
ارة الشركة، بسبب التقصير في أداء حق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس إد -

 .وظائفهم
 .حق األولوية في االكتتاب في األسهم الجديدة، إذا ما قررت الشركة إصدارها -
 .فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلكحق التنازل عن أسهمه، وذلك بالتصرف  -

 مفهوم البورصة -2
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البورصة كلمة فرنسية وسبب إطالق لفظ البورصة على السوق  :البورصة في االشتقاق اللغوي
التي تعقد فيها الصفقات أو العقود للسلع واألوراق المالية يرجع إلى أن التجار كانوا يأتون إلى 

 .السوق المخصص لذلك وهو يحملون نقودهم في أكياس

 :يقال أن كلمة البورصة مشتقة أصال من أحد المصدرين التاليين

مدينة بروج ببلجيكا، كانت على واجهته شعار عملة عليها ثالثة أكياس نقود، وكان  فندق في -
 .يجتمع في هذا الفندق عمالء مصرفيون ووسطاء ماليون لتصريف أموالهم

حيث كان   (van der Burse )نسبة إلى عائلة غنية في مدينة بروج ببلجيكا معروفة بـــــ  -
 .ماليون لالتجار في أعمالهميجتمع في قصر العائلة عمالء ووسطاء 

 : البورصة في االصطالح االقتصادي

 (:المكان، االجتماع، نوع العمليات) وللبورصة تعريفات عدة العتبارات متعددة 

الذي تنعقد فيه اجتماعات من نوع معين إلبرام صفقات تجارية حول منتجات زراعية أو  المكان
صناعية أو أوراق مالية وقد عرف فريد وجدي البورصة بأنها النادي الذي يجتمع فيها في ساعات 

 .محددة تجار مدينة وصيارفتها وسماسرتها للتعامل

 اء البضائع واألوراق الماليةاالجتماع الذي يعقد ألجل القيام بعمليات بيع وشر 

مجموعة العمليات التي تتم في مكان معين، بين مجموعة من الناس إلبرام صفقات تجارية حول 
أو ( وجود عينة منه) منتجات زراعية أو صناعية أو أوراق مالية، سواء كان موضوع الصفقة حاضرا 

 .لكن يمكن أن يوجد( وممعد) غائبا عن مكان العقد، أو حتى ال وجود له أثناء العقد، 

وقد عرفها آخرون بأنها سوق منظمة تقام في أماكن معينة وفي أوقات محددة يغلب أن تكون يومية 
بين المتعاملين بيعا وشراء ، بمختلف األوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن 
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امالت والشروط الواجب توافرها في أو العدد، وذلك بموجب قوانين ونظم، تحدد قواعد المع
 .المتعاملين والسلعة موضع التعامل

البورصة مكان معلوم ف: لقد حدد مفهوم البورصة بصورة شاملة الدكتور محسن الخضيري حيث يقول
ويتوفر فيها قدر . يجتمع فيه المتعاملون بغرض القيام بعمليات تبادل بيعا وشراءومحدد مسبقا،

الشفافية، بحيث تعكس آثارها على جميع المتعاملين وعلى معامالتهم ، مناسب من العالنية و 
كما يتم خاللها رصد ومتابعة المتغيرات . فتتجدد بناء عليها األسعار سواء صعودا أو هبوطا أو إثباتا
كن قياس أثرها ومعرفة وبالتالي يمويسر،والمستجدات التي تطرأ على حركة التعامل بسهولة 

ثم في النهاية يمكن أن تكون عليه في المستقبل، والتنبؤ بماهذه االتجاهات، اتجاهاتها،وتحليل
تيسير إتمام : االقتصادية، من حيث .. المالية ، القانونية:إتمام حركة المعامالت بجوانبها يمكن

وتيسير إتمام عملية نقل الملكية والتسجيل . عملية التبادل ما في طرفي المبادلة البائع والمشتري 
وتيسير إتمام عملية نقل الحيازة وتحقيق االنتفاع في األصل .لعملية البيع أو للشيء المباع  انونيالق

 .الذي تم بيعه

 التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية  :المحاضرة  العاشرة
 

فضال عن وخارجية،يال تبويبها إلى داخلية ويمكن تسهالصناعة المصرفية اإلسالمية، مأماتتنوع وتختلف التحديات 

 6تحديات متولدة من اجتماعهما أحيانا

 :التحديات الخارجية

                                                           

لبنان، سمير الشاعر، الدار العربية للعلوم ناشرون : د –المصارف اإلسالمية من الفكرة إلى االجتهاد : المرجع  6
2911  
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 :بيئة الممارسة

  ونراهاوليس لها،ممهدة ومرتبة للمصارف التقليدية مية أعمالها في بيئة عامة مؤهلة،تمارس المصارف اإلسال
ومن ،ردف الصناعة التقليديةمن المؤسسات االكاديمية التي تخرج المؤهلين لكالضيف في هذه البيئة المدعومة،

الجمهور العريض الذي تربى على الثقافة التقليدية وتشرب مفاهيمها لدرجة إنكار كل ما عداها حتى عند بعض 
 الملتزمين، ومن اآلليات المنسجمة مع طرق وتقنيات المصرفية العالمية التقليدية

بما يخدم الصناعة من برامج إلكترونية،  فضال عن الكثير من وسائل الممارسة المحلية والدولية المهتمة
 ومؤشرات موحدة للتعامل، ولغة مصرفية معروفة متناغمة

 :البيئة القانونية

سنركز الكالم فيها على قائدها، المصرف المركزي وما يماثله من جهات رقابية  سهرت المصارف المركزية 
مطلوب والضروري من القوانين التعاميم، المولجة ترتيب عمل المصارف في الجهاز المصرفي على صياغة ال

والمذكرات التوضيحية ، بما يخدم الصناعة المصرفية التقليدية ، كما رسمت لها حدود العمل والتعامل ووجهت 
الجهاز بدقة ومتابعة دؤوبة للتناغم مع البيئة المصرفية العالمية، وحرصت على تطويره، كل هذه التقديمات لم تتح 

سالمية التي استقبلت بخجل بعد الرفض ، كما أنها ولليوم لم تستوعب ضمن النظام المصرفي  بعد للمصارف اإل
كشريك حقيقي في السوق والبيئة والرعاية الكاملة فالتمايز بالمعاملة قائم حتى تاريخه ، وهو تحد أما المصارف 

 .المركزية كجهة دورها عدم االصطفاف

 :البيئة الشرعية

 .الدينية عموما المؤيد للمصرفية اإلسالمية، والمعارض لها، وحتى المنكر لوجودها ونقصد بها الجهات

هذه الصفوة من العلماء وطلبة العلم الشرعي، لها من األثر والصدى عند العامة ما الينكر أو يستخف به، وعليه 
والمنكرة، كي تكسب يتجسد أمام المصارف اإلسالمية تحد كبير جدا في إقناع واستمالة الفئتين المعارضة 

غير أن هذا األمر دونه االختالفات . الحظوة عند الجمهور، لينعكس ذلك حصة في السوق المصرفي العام
الكثيرة وفي مقدمتها تعدد اآلراء الفقهية في المسألة الواحدة، فضال عن المادة الجيدة التي يتيحها تضارب 

دأ في اآلونة األخيرة باالنحسار نتيجة زيادة اإلقبال والتقبل الفتوى عند العند بعض الهيئات الشرعية ، والذي ب
 .لالجتهاد الجماعي للمجامع الفقهية، والمعايير الشرعية التي أثبتت جديتها ونجاعتها
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كما أن عدم رضا الجهات الدينية عن أداء بعض المصارف اإلسالمية أو بعض موظفيها، يشكل عائقا ينبغي التنبه 
 .في الخالف بين الجهتينله، لتقليص الهوة 

 :الجمهور

هو البيئة الحقيقية الحاضنة لجميع البيئات األخرى، كما أنه جهة الشكوى والمالذ، فانتشار فكر المصرفية 
اإلسالمية بين أفراده أقل من الضعيف، لذا يمكن اعتباره أعظم التحديات الخارجية أمام الصناعة، والتي ينبغي 

ق االختراقات لصالح الصناعة، وعليها أن تنتهج في سبيل ذلك أرقى وسائل الدعاية عليها تكثيف الجهود لتحقي
 .واإلعالم لتحقيق هذا الهدف

وكل منها ينبغي رسم السياسة الداعمة إلى المعارضة والمنكرة، وقد سبق تقسيمه إلى ثالث مجموعات فكرية من
خذ بما عندهم من وهو حق مشروع للصناعة وأهلها،شرط احترام عقول الناس واأل ا،المناسبة للوصول إليه

 .مالحظات محقة

 :المؤسسات المماثلة والمنافسة

المسيطرة على البيئة وبشكل نافسة،أوال المؤسسات التقليدية،تشهد البيئة المصرفية نوعين من المؤسسات الم
وهو تحد على تترك ساحتها،أو تتخلى عن جزء منها بسهولة، ا غير يسير، فهي لنقوي، مما يجعل مضاهاتها أمر 

ثانيا المؤسسات الشبيهة أو المماثلة، أي المؤسسات . المؤسسات المصرفية اإلسالمية مجتمعة مواجهته
فالمتربص افسة ينبغي التجاوز عن جزء منها،وهي منافسة أصحاب المهنة نفسها وهي من،اإلسالمية األخرى

هذا فضال عن الحاجة لهذا الجهد عن التلهي فيما بيننا،عوضا الوقت والجهد في منافسته،حق بذل بالجميع يست
 .في نشر فكر ونهج الصناعة لآلخر والجمهور

 :مؤسسات األعمال

عبر مؤسسات وشركات أعمال تعمل باحتراف وخبرة بنتهما عالقات في األسواق واالقتصاديات،تتشابك ال
المؤسسات التي لم يفكر بتغيير التعامل مع قليدي،والكثير منها إن لم نقل عامتها،اون مع النظام المصرفي التبالتع

وال آخرها المغامرة مع نظام المصرفي اإلسالمي،ليس أولها عدم استقرار الاعتاد العمل معها،لتخوفات يراها،
أو أنه ليس له فكيف إذا كان المصرفي اإلسالمي ال يغطي بعض األنشطة لمصرفي،مؤسسات طارئة على العمل ا

 .انتشار دولي واسع كما ال يزال الكثيرين يظنون
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مما يستدعي مزيدا جرأة  من إدارات المصارف اإلسالمية في فتح أسواق جديدة او استحداث بدائل استثمار 
والواقع اليوم يسجل النجاح تلو النجاح لهذه الشريحة االقتصادية الهامة،تحقق االختراق وبمهنية عالية ،عديدة

 .في مجال االعمال وقطاع االستثمار المحلي والدولي

 :المؤسسات األكاديمية

هي مصنع الفكر المهني المتخصص ، وصاحبة الباع في تخريج الكفاءات لمختلف االختصاصات اإلدارية، 
 .المالية، القانونية واالقتصادية

النتشار والتوسع بشكل كبير، هذه العناية فاالستقرار في تأمين الكوادر للصناعة المصرفية التقليدية مكنها من ا
وعليه . التي صيغت بين الطرفين بمنافعها المتبادلة، مازالت بعيدة عما هو مطلوب للصناعة المصرفية اإلسالمية

البد من صياغة شراكة معينة وبطريقة ما بين الطرفين كي تلقى المصرفية اإلسالمية الدعم األكاديمي الرفيع 
 .الحين ستبقى المصارف اإلسالمية تعاني من تأمين الكوادر المتناسبة وحاجات الصناعة المستوى وحتى ذلك

 :التحديات الداخلية

 :على مستوى الصناعة

ا يربك الممارسين نجد أن التحدي األساسي والذي كان يتمثل بتضارب الفتوى في الموضوع الواحد ظاهرا مم
فمثال مناقشة جهة عند صياغة الفتوى،وأدخلت أخرى غيرها،لتها فالغالبية ال تراعي تفاصيل أدخويقلب الجمهور،

 المبدأ الشرعي في تكييف المال الممنوح عبر البطاقة االئتمانية يختلف عن تخريج الحكم بما يتعلق بأجور
نرى الكثيرين يوردون تعليقاتهم دون ذكر الجزئية وضوعين يتعلقان ببطاقة االئتمان،ولكون المالسحب النقدي،

وهذا الكالم بخالف بطاقات االئتمانية وأخرى منعتها،وع الخالف بل يعممون ويقولون هيئة أباحت الموض
 .الصواب

ع الفقهية وعلى مستوى هيئة على مستوى المجام والحمد هلل أن التقنيين طال عامة األعمال المصرفية اإلسالمية
متخصصة التي تغطي المعايير الشرعية والمالية الفردت جعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،فقد أالمحاسبة والمرا

والعمل مستمر وبجد كبير في متابعة الصناعة ومشكالتها،فانحصرت بذلك مشكلة التذبذب مختلف الجوانب،
مذهب معين، بالفتوى بين هيئة وأخرى إلى حد كبير حتى نراها تنحصر في موضوعات هذا أخذ بها على رأي 

 .من رحمة االختالف شريطة حسن العرض على الجمهوروهذا ضواآلخر خالفه المذهب،
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وال ننسى تحد مستفحل في تناقض الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية من جهة والفتاوى الصادرة عن 
 .علماء المسلمين من خارج هذه الهيئات من جهة أخرى

 .ثانيها ضعف التنسيق والعمل المشترك فيما بين المصارف اإلسالمية

ثها عدم وجود أسواق مالية ونقدية نشطة تتعامل بأدوات االستثمار اإلسالمية المستخدمة في السوقين المالي ثال
والنقدي، وعدم قدرة المصارف اإلسالمية على االستفادة من السندات الحكومية التي تصدرها المصارف 

 .دى المصارف، وغيرهاالمركزية والتي غالبا ما تشكل مجاال رحبا الستثمار الفوائض المالية ل

عمل رابعها ضيق السوق من حيث عدم وجود عدد كاف من المصارف اإلسالمية في كل دولة من الدول التي ت
حيث أن وجود عدة سوق نشط للعمل المصرفي اإلسالمي،األمر الذي يحرمها من تكوين فيها هذه المصارف،

 الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة  مصارف إسالمية يساعد في زيادة حدة المنافسة ومن ثم تنوع

ية ومحاسبة المصارف خامسها وجود مشاكل محاسبية نتيجة االختالفات بين محاسبة المصارف اإلسالم
وكذا في التصاريح المالية للجهات النظامية التي تشترط أن تصرح المؤسسات المصرفية اإلسالمية على التقليدية،

مصارف التقليدية المليئة بالفوائد والتقسيمات المختلفة عن طبيعة الصناعة نفس نماذج التصاريح الخاصة بال
 .الجديدة

 :على مستوى المؤسسة الواحدة

كاالختالف في ض األعمال المصرفية بصورة شرعية،تكثر هنا التحديات فمنها ما يتعلق بالتوظيف المهني لبع
ل ويؤخذ فقط ما يقاب يؤخذ األجر على الضمان،ا أنه الفالمتفق عليه شرعآليات التعامل مع خطابات الضمان،

وهو رأي جمهور المعاصرين، دير كمبلغ مقطوع،وهذا األخير قيل فيه يؤخذ التقالعمل اإلداري والفني المبذول،
كما يرى أو دون مراعاة الزمن على قولين، إال أنه هناك من المعاصرين من يرى اعتماد النسبة من المبلغ مع

 تمت للضمان المعروف هو معاملة مستجدة الالضمان السائد في المصارف اليوم،خطاب البعض القليل أن 
 .وعلى هذا تقاس االختالفات األخرىشرعا بصلة،

فعموم المصارف تعاني نفس المشكلة، هلة من الناحية الفنية والشرعية،المشكلة الكبرى وهي الكوادر المؤ ثانيها،
ئية وتبتعد عن جهة الحاجات الحالة أو الطارئة، كما أنها تتصف بالجز ومختلف المحاوالت نراها سد ثغرات لموا

وليس آخرها استعداد أو رغبة لفرد أو المؤسسة،ألسباب عديدة أولها الكلف بالنسبة لالشمولية في الحل،
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فضال عن تخلي غالبية الجامعات عن ولوج مختلفة عما اعتادت عليه،الكوادر نفسها في إعادة التأهل بصورة 
 .اغة شهادات تخرج كوادر بصورة مناسبة للصناعة الجديدةصي

مع عدم وجود أسواق مالية متفقة والشروط الشرعية تمثل الساحة ض السيولة في العديد من األوقات،ثالثها، فائ
ية المحتاج إليها في أو االستحصال على النقدالمباحة لتوظيف النقدية الزائدة،الصالحة لتداول االستثمارات 

 .مما يرفع الكلف على المصارف اإلسالميةت أخرى،حاال

عدم وجود األعداد الكافية من أصحاب االختصاص المؤهلين إلصدار الفتوى المتعلقة باألعمال عها،راب
واليوم الشهادات الخاصة المستحدثة تساعد إلى حد ما في ما يعيق عمل المصرفية اإلسالمية،المصرفية، م

 .معالجة المشكلة

و الحمد هلل رب حبه أجمعين إلى يوم الدين،له و صاألمين و على آ اللهم وسلم على سيدنا محمد و صل
 . العالمين

 

 

 

   
 

            
 

    

 


