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 المصارف اإلتســــالميةمفهوم : المحــــور األول

 

 :تعريف المصارف اإلتسالمية: المطلب األول

 .التعريف اللغوي للمصرف: الفرع األول

تغير الشيء من : في اللغة المصرف كلمة محدثة جمعها مصارف، بكسر الّراء، وهو

إبداله بغيره حالة إلى حالة أو
1
وتُطلق هذه الكلمة على المؤسسات التي تتخصص في عمليتي  

إقراض واقتراض النقود، ألنَّ أغلب هذه العمليات ال تتم مباشرة بين صاحب النقود والراغب 

في استخدامها، بل عن طريق المصارف
2
. 

كما تعني المؤسسة المالية التي تتعامل في االئتمان

. 

في اللغة األوروبية المشتقة من " بنك"بية كلمة في اللغة العر" مصرف"وتقابل كلمة  

 .طاولة ومعناها منضدة أو "Banco"الكلمة اإليطالية بانكو

من ذلك ألنه ينصرف  بيع الذهب بالفضة، وهو: "ولفظ مصرف يعني الصرف وهو 

من جوهر إلى جوهر، والتصريف في جميع البياعات، إنفاق الدراهم، والّصراف، 

من التصرف والجمع صيارف  النّقاد، من المصارفة، وهو: والصيرف، والصيرفي

"وصيارفة
3
 . 

إال أن تسمية " بنك"وكلمة " مصرف"والواقع أنه ال يوجد فرق جوهري بين كلمة 

البنك لها داللة على المكان الذي تمارس فيه مختلف األعمال المصرفية، دون اإلشارة إلى 

التي هي اسـم مكان على وزن مفعل، " مصرف"الوظائف المصرفية المتعددة، بخالف كلمة 

إحدى الخدمات  يدل على المكان الذي تتم فيه عمليات الصرف، ومعلوم أّن الصرف ذاته هو

                                                           
1
 . 161: ، ص3ج :المؤسسة العربية للطباعة والنشر، القاهرة  القاموس المحيط الفيروز آبادي، - 

2
 . 1786: ، ص1972  ،2ط: ، دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرةالموتسوعة العربية الميسرة - 


مقدرته واستعداده السداد بمنحه الثقة، ويعني في االصطالح المصرفي ما يوليه المصرف من الثقة في : االئتمان لغة هو - 

 .قروض أو يكفله بضمانه قِبل الغير

3
 . 19: ، ص9ت، ج.د: ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروتلسا  العربابن منظور، دمحم بن مكرم  - 
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وذلك ألن الثانية " مصرف" أشمل من كلمة" بنك"التي يؤديها البنك، ويرى البعض أن كلمة 

ت جرى العرف على قاصرة على الصرف وكلمة بنك تشمل ما يقوم من عمليات ومعامال

انصراف الذهن إليه حال ذكرها
4
. 

واستقرارها في  ،بنك في الساحة المالية والمصرفية" كلمة"هذا فضال عن قدم 

صرف يطلق على المكان الذي يباع التعامل، وتعارف البشرية عليها، إال أنه حينما كان الم

 .كفيه النقد، فالمصرف إذا أولى باالستعمال من البن( يُبَدَّلُ )

 :التعريف االصطالحي للمصرف :الفرع الثاني

إن مجرد إلقاء نظرة خاطفة على القوانين المنظمة للمصارف، يتضح أنها لم تضع  

تعريفا محددا للمصرف، باعتباره مؤسسة من مؤسسات االئتمان مهما كان نوعه، بل 

تعريف التي تجعل مؤسسة ما مصرفا أّما عن ( األعمال)اقتصرت على ذكر العمليات 

فتها اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية المصارف اإلسالمية فقد عرَّ

في الفقرة   

يُقصد " :األولى من المادة الخامسة، عند الحديث عن شروط العضوية في االتحاد كاآلتي

األساسي المؤسسات التي يَنُص قانون إنشائها ونظامها  تلك البنوك أو... بالبنوك اإلسالمية

"على االلتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاءً  صراحةَ 
5

  . 

غير أنَّ هناك تعريفات عديدة وإْن اختلفت لفظا فهي متفقة معنًى، تدور في مجملها  

النظام الذي تتفق فيه األعمال  أنَّ النظام المصرفي اإلسالمي هو حول مفهوم واحد معناه،

ية وتتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وال يتم فيه التعامل وفق آلية الفائدة أخذًا المصرف

 .  وعطاًء 

أنَّه مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالربا  إنَّ التعريف الشائع للمصرف اإلسالمي هو 

تعهٍد من أي  أخذًا وعطاًء، فالمصرف اإلسالمي يتلقى ودائع نقدية، دون التزام أو( الفائدة)

الموارد )استخدام هذه الودائع  كل بإعطاء فوائد للمودعين، كما أنه يعمل على توظيف أوش

 .بطرق شرعية دون االلتجاء إلى نظام الفائدة( المالية

والمالحظ على هذا التعريف أنه يضع فرقًا واضًحا ومحددا بين المصرف اإلسالمي  

يكمن في عدم التعامل بالفائدة، هذا  إالَّ أنه يَْنَصبُّ على ركن واحدٍ  والمصرف التقليدي،

                                                           
4
: عمان، النفائس للنشر والتوزيع، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلتسالميةمحمود عبد الكريم أحمد إرشيد،  - 

 .13:، ص2001، 1ط


، حيث تم التوقيع على مشروع اتفاقية تأسيسه بمقر المصرف 1911أنشئ االتحاد الدولي للمصارف اإلسالمية سنة

 .المملكة العربية السعودية –اإلسالمي للتنمية بجدة 
5
: ، ص1911: مطابع االتحاد الدولي للمصارف اإلسالمية، القاهرة  تفاقية إنشاء االتحاد الدولي للمصارف اإلتسالميةا - 

11. 
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وبناًء عليه .الركن يُعتبر شرًطا ضروريا لقيام مصرف إسالمي، غير أنه ليس شرطا كافيا

غير شامل، ألن المصرف اإلسالمي ال يقتصر على مجرد تجنب ( الشائع)فإن هذا التعريف 

أنَّ هناك بلدانًا غير التعامل بالفائدة، بل له رؤى وغايات وأنشطة كثيرة، كما ( اجتناب)

إسالمية اعتمدت على آليات بديلة للفائدة، وال تُسمى مصارف إسالمية، مثل مصارف 

االدخار بألمانيا في الثالثينات من القرن العشرين، وكذلك مصارف االتحاد السوفياتي 

اعتمدت منذ قيامها على نظام التخطيط، في تعبئة وتوزيع الموارد المالية على ( سابقا)

على اعتبار أن نظام الفائدة فِكرة رأسمالية، وبالتَّالي فإنها ال تصلح لها  مختلف االستخدامات،

إضافة إلى  -ومعروف تاريخيا العداء الكبير بين الرأسمالية واالشتراكية  -كأنظمة اشتراكية 

"بنوك جاك"ظهور نوع جديد من المصارف بالسويد يُسَّمى 

ومنا والتي ال تزال قائمة إلى ي -

 . وهي ال تتعامل بالفائدة الربوية -هذا 

ي الربح بقيام المصرف بدور : وعليه فإنَّ جوهر المصرف اإلسالمي هو تحريم الربا وتوّخِ

الوساطة بين رأس المال والعمل، وذلك وفقًا لمبدأ المشاركة والمضاربة والمرابحة الذي 

االقتصاد اإلسالمي، وبعبارة أدق يكمن يعتبر األساس الذي يقوم عليه النشاط االستثماري في 

جوهر عمل المصرف اإلسالمي في االنتقال من صفة الوسيط المالي، إلى الوسيط 

 .االستثماري التنموي

ف علماء االقتصاد اإلسالمي والبحاثة في مجال الصيرفة اإلسالمية المصرف  ولقد عرَّ

 :اإلسالمي بتعريفات متعددة، نذكر منها على سبيل المثال

مؤسسة مالية تقوم بكل أساسيات العمل المصرفي :"المصرف اإلسالمي هو/ أوال 

المتطور، وفقا ألحدث الطرق واألساليب الفنية، لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط االستثمار، 

وتظهر  االستثمار سواء لغرض السيولة أو( األسهم دون السندات)وتبرز األوراق المالية 

".مانية لكل أنشطة المصرفبالتالي الطبيعة االئت
1 

مؤسسة مصرفية تجارية، تجمع األموال وتستثمرها : "المصرف اإلسالمي هو/ ثانيا 

."دون اللجوء لنظام الفوائد
1
 

                                                           

 jordالعمل،  arbeteرأس المال،  kapital: اشتقت تسميته من اللغة السويدية ( :BANK- JAK)مصارف جاك  -

ية، أساس الفائدة الربو وهي ال تعمل على"  kristian englebrecht" م على يد1931األرض  أُنشئت بالسويد في 

وانطلقت من فكرة أساسية مؤداها أن سعر الفائدة على القروض يؤدي إلى تركز الثروة في يد قليلة بالمجتمع وارتفاع 

 :أنظر.مليون دوالر 4..5بلغ حجم ما أقرضته .البطالة وزيادة المديونية

.islamamonline.net/arabics/2004/10/article13.shtml www. 
1
 . 11: ، ص 1991، 1ط: ، دار النهار للطباعة والنشر، القاهرة الربا ومواجهة تحديات العصر تحريمالنبراوي خديجة،  -
1
: ، المركز الثقافي، الدار البيضاءالمصارف اإلتسالمية  التجربة بي  الفقه والقانو  والتطبيقالشرقاوي المالقي عائشة،  – 

 .1.: ، ص111.، 1،  ط(المغرب )
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منظمة إتسالمية تعمل في مجال األعمال  بهدف بناء : "المصرف الالّربوي هو/ ثالثا 

المواتية لها  للنهوض على الفرد المسلم والمجتمع المسلم  وتنميتها وإتاحة الفرصة 

".أتسٍس إتسالمية تَلتزم بقاعدة الحالل والحرام
2
 

مؤتسسة مالية تقوم بتجميع المدخرات وتحريكها :"المصرف اإلتسالمي هو /رابعا 

بأتسلوب محرر م  الفائدة  و لك ع  طريق المضاربة  في قنوات المشاركة االتستثمارية 

وتقديم كافة الخدمات المصرفية م  الصيغ  والمشاركة والمتاجرة واالتستثمار المباشر 

."الشرعية التي تضم  التنمية واالتستقرار
3
 

مؤتسسة مصرفية هدفها تجميع األموال والمدخرات م  : "البنك اإلتسالمي/ خامسا 

ثم العمل على توظيفها في مجاالت النشاط ( الفائدة)كل م  ال يرغب في التعامل بالربا

وفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعمالء بما يتفق مع االقتصادي المختلفة  وكذلك ت

.الشريعة اإلتسالمية ويحقق دعم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع
4
  

كيا  ووعاء يمتزج فيه فكر اتستثماري : "ويعرف البنك اإلتسالمي أيضا بأنه/ سادسا 

ت تجسد األتسس الجوهرية اقتصادي تسليم  ومال يبحث ع  ربح حالل  لتخرج منه قنوا

لالقتصاد اإلتسالمي  وتنقل مبادئه م  النظرية إلى التطبيق  وم  التصور إلى الواقع 

يجذب رأس المال الذي يمك  أ  يكو  عاطال لتخرج أصحابه م  التعامل  الملموس  فهو

".مع بيوتات يجدو  في صدورهم حرجا م  التعامل معها
5
  

 :أنها ركزت على نقاط محددة أهمهام  هذه التعريفات يمك  القول  

أ  المصارف اإلتسالمية جزء م  نظام إتسالمي عام وكامل  حيث تلتزم بتعاليم اإلتسالم  -أ

 .وتجسد مبادئ االقتصاد اإلتسالمي

 . إنها تقوم بالوظائف واألنشطة التي تتفق مع نصوص الشريعة اإلتسالمية -ب

 .وتوظيف الموارد المالية إنها تطبق الصيغ الخاصة بها في مجالي تعبئة -ج

 .إنها تسعى إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية واالتستقرار-د

 :وزيادة على ما تسبق هناك ثالث تسمات مشتركة وردت في التعريفات السابقة وهي

                                                           
2
 . 45: ، ص1911ط، . ، بدون ناشر، د ف اإلتسالمية  المنهج والتطبيقالمصارمصطفى كمال طايل،  - 

3
 .165: م، ص 1993ط، . د ،، دار الهداية، القاهرةفقه االقتصاد النقديكمال دمحم يوسف،  - 

4
  .45-43 :ص ص ،1919ط،.د، ،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية إدارة البنوكعبد المنعم  مبارك،دمحم يونس - 

5
 . 1.:ص ،1919، ،االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية،القاهرةالبنوك والتأمي  في اإلتسالمالفيصل آل سعود،دمحم  - 
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 .. أنها  ات معيار عقدي: األولى

 .أنها عبارة ع  مؤتسسات مالية: الثانية

 .في التنمية االقتصادية واالجتماعية أنها تساهم بفاعلية: الثالثة

إلى نقطة في غاية األهمية  تمثلت في محاربة ( السادس)بينما تطرق التعريف األخير     

البنوك اإلتسالمية لظاهرة االكتناز وحجب األموال ع  التدوير والتداول وأتاحت المجال 

ألصحاب األموال الدي  عانوا م  حرج التعامل وفق األتسلوب الربوي المنتهج في 

 .   المؤتسسات المصرفية التقليدية أ  يستثمروا أموالهم

:والتعريف المختار للدكتور أحمد النجار     

مؤسسة مالية  بأن المصرف اإلسالمي هو" 

لتجميع األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإلسالمية بما يخدم مجتمع التكافل  مصرفية،

اإلسالمي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار اإلسالمي
 1
. 

د بدقة ألعمال المصرف اإلتسالمي على النحوأنه التعريف المختصر المفيد        والمحّدِّ

 :التالي

إ َّ المصارف اإلتسالمية جهاز مصرفي ومالي يلتزم في معامالته  بأحكام الشريعة  -أ

 .اإلتسالمية

تُْعتَبَُر هذه المصارف، تنموية وذلك من خالل دورها الوسيط بين أدوات تمويل التنمية  -ب

 ".تثماراالدخار واالس" االقتصادية 

 .والعائد االجتماعي" الربح"إنها تُزاوج بين تحقيق العائد االقتصادي -ج

تسعى إلى تحقيق أسمى درجات التكافل االجتماعي، وما يتضمنه هذا المسعى من قيامها  -د

 . بوظيفة التحسيس بأهمية إيتاء الزكاة

وعلى ضوء ما تقدم فأنَّ تعريفات المصارف اإلسالمية كثيرة ومتباينة من حيث األلفاظ      

 :والتعابير، إال أنها تتفق تماما وإجماال في عناصر التعريف األساسية المتمثلة في

 (.الفقه اإلسالمي) حشد الموارد المالية بأساليب وآليات مستوحاة من االقتصاد اإلسالمي /أوال

                                                           

 .م 1963هو أحد أبرز قادة الفكر االقتصادي اإلسالمي، ومؤسس مصارف االدخار المحلية بمصر عام : أحمد النجار - 

 ...: هـ، ص 1399ذو القعدة،  ،1عدد : ، القاهرةمجلة المصارف اإلتسالميةأحمد النجار،  -1
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رخ الموارد المالية في قنوات اتستثمارية مختلفة ومتفاوتة األجل  بصيغ ال تتعارض  /ثانيا

 .مع الشريعة الغّراء

من خالل استخدامات  االقتصادي واالجتماعي لعملية التنمية،:التركيز على الهدفين /ثالثا

 .الموارد المالية المتاحة في االستثمارات اإلنمائية المختلفة 

ه لهذه المهام  وجود اإلطار المؤسسي،( رورةض)إلزامية  /رابعا م والموّجِ " األعمال"المنّظِ

 .مؤسسات استثمار إسالمية بيوت تمويل إسالمية أو في شكل مصارف أو

ومن المالحظ على الكثير من تعريفات البنوك اإلسالمية أنها تفتقد إلى الدقة في التعبير       

على الجانب االقتصادي وهي مشبعة بشحنات  العقائدي نظرا لتغليب الجانب الديني أو

عائد إلى أن هذه التعريفات صادرة من جهة، عن  -في تصور الباحث  -انفعالية، ومرد ذلك

وإلى  مصادر ينقص أغلبها من التكوين االقتصادي وإلى الباع في مجال الصيرفة والمال،

المصارف اإلسالمية وما تزامن هذه التعريفات من جهة أخرى مع البدايات األولى ألعمال 

 في ظل غياب التنظير الكافي وعدم اتضاح الرؤية، صاحب تلك الفترة من تشجيع وآمال،

 .حيث يمكن القول بان الممارسة الميدانية والفعلية سبقت المرحلة النظرية

كما تشير الدراسة بأن المصارف اإلسالمية ليست أجهزة بديلة عن المؤسسات المصرفية      

دية، وإنما هي مؤسسات قائمة بذاتها تمارس أنشطتها المختلفة والمتنوعة انطالقا من التقلي

رؤية مستوحاة من صميم الفكر االقتصادي اإلسالمي، فهي تقوم على إرساء نظام  فلسفة أو

بالتزامها باألحكام المنصوص عليها  مصرفي جديد مختلف عن األنظمة المصرفية القائمة،

ة، وهي بذلك تعمل على تجسيد مبادئ االقتصاد اإلسالمي في مجالي في الشريعة اإلسالمي

 .المال والمعامالت في الحياة العملية ألفراد المجتمع

 كما تعتبر الدراسة حصر االقتصاد اإلسالمي في البنوك اإلسالمية مفهوما خاطئا،     

ية ما هي إال ومضلال ألن االقتصاد اإلسالمي مذهب ونظام كامل وشامل والبنوك اإلسالم

 ...مؤسسة من مؤسساته كالزكاة والحسبة والوقف والتأمين التكافلي
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أن ظهور حركة الصيرفة اإلسالمية  :إال أن ذلك ال يحجب االعتراف بحقيقة مفادها 

 :تمثل أعظم وأهم انجازات االقتصاد اإلسالمي في الوقت الحالي ومرد ذلك إلى

قتصادي عالميا إذ ال يمكن تصور قيام اقتصاد أن البنوك تمثل عصب النشاط اال /أوال 

 .عصري دون بنوك ألنها المتحكم في مساراته وتوجهاته

أن المصارف اإلسالمية تكاد تكون األنموذج الوحيد من بين نماذج االقتصاد / ثانيا 

اإلسالمي الذي عرف طريقه إلى التطبيق العملي والذي اكتسب قدرا من االعتراف مكنه من 

ر واالنتشار، وهذا ال ينفي وجود مؤسسات اقتصادية كالتأمين التكافلي في بعض االستمرا

دول الخليج ومؤسسة الزكاة التي تحظى اليوم باهتمامات الدول اإلسالمية من أجل إعطائها 

 .وتفعيل دورها االقتصادي الغني عن البيان المكانة الالئقة بها

وذجا مفيدا لالقتصاد المحلي ومؤشرا تمكنت المصارف اإلسالمية أن تكون نم/ ثالثا 

.للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبيق مكونات االقتصاد اإلسالمي
1
  

لجميع عناصر المصارف اإلسالمية  -الذي يقترحه الباحث-وأخيرا فإن التعريف الشامل      

مؤتسسات مالية تقوم بتعبئة الموارد المالية واتستخدامها وفق صيغ اتستثمارية : هو

إتسالمية  وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة بما يتماشى وأحكام الشريعة 

المبحث  .اإلتسالمية لخدمة أغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع اإلتسالمي 

 .أهمية المصارف اإلتسالمية وأهدافها وفلسفتها :الثاني

 

 

 

 

                                                           
1
 ، بحث مقدم إلى المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،مشاكل وآفاق:تطور العمل المصرفي اإلتسالمي كامل صالح  - 

  5:ص ،1991أكتوبر 
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 أهمية وأهداف المصارف اإلتســــالمية :المحــــور الثاني

قصد تسليط الضوء على أهمية المصارف اإلسالمية في اقتصاديات الدول اإلسالمية      

راسة هذا المبحث ومعرفة األهداف التي ترمي إلى تحقيقها، وبيان فلسفتها الخاصة، فإنه يتم د

 .من خالل المطلبين أدنــاه

 .اإلتسالميةأهمية المصارف :ولالمطلب األ 

 .أهداف المصارف اإلتسالمية:المطلب الثاني

 

 أهمية المصارف اإلتسالمية:المطلب األول

تبرز أهمية المصارف اإلسالمية باألساس األول أنها ضربا جديدا من التعامل المصرفي      

حيث عمدت الصيرفة اإلسالمية  لم يكن معروفا قبل ذلك في الخارطة المصرفية التقليدية،

تمثلت في االنتقال من  شأتها وحتى اآلن على استحداث أسس جديدة للتعامل مع العمالء،منذ ن

 مفهوم الوساطة المالية المنتهج في التعامل التقليدي والقائم على مبدأ عالقة المديونية

وتقديم التمويل دون االشتراك في العمل، إلى مفهوم الوساطة االستثمارية ( المدين/الدائن)

كما أوجدت البنوك اإلسالمية  القائم على أساس الشراكة أو االشتراك في المخاطرة،التنموية 

 زراعة، صناعة،) صيغ وآليات استثمارية إسالمية تتالءم مع كافة القطاعات االقتصادية

 (.خدمات تجارة،

 :وإجماال تكمن أهمية المصارف اإلسالمية فيما يلي 

مي في إيجاد فضاء للتعامل المصرفي تلبية رغبات أفراد المجتمع اإلسال /أوال 

 .الشرعي، خاليا من شبهة الربا والمحظورات الشرعية

 .إحياء فقه المعامالت اإلسالمية وتطبيقه في مختلف األنشطة المصرفية /ثانيا        

من خالل التواجد الميداني وإثبات  -إبراز أسس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي  /ثالثا 

مما يدعم ويؤكد إمكانية تطبيق أصول االقتصاد  -لمصرفية العالميةالذات في الساحة ا
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والمضي قدما في مهمة  اإلسالمي في كافة الجوانب االقتصادية األخرى كالبورصات مثال،

 .الفكاك التدريجي من التبعية االقتصادية والمصرفية للدول الغربية

القضاء التدريجي على االحتكار تطهير المعامالت المصرفية من الربا ومحاولة  /رابعا 

الذي تفرضه أغلب الشركات المساهمة وتخليص المجتمع من آثارهما السلبية على الصعيدين 

 .االقتصادي واالجتماعي

إرساء أسس العدل في المعامالت من خالل التأصيل لقاعدة الغنم بالغرم  /خامسا 

ر عدد من أفراد المجتمع وازداد والخراج بالضمان ولهذا عمت المصلحة االجتماعية لدى أكب

.النشاط االقتصادي حركية ألن التوجه أصبح صوب االستثمارات في المجاالت المجدية
6
  

إيجاد الحلول للمشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تعترض اقتصاديات  /تسادتسا 

ن خالل الدول اإلسالمية، ومن ثم تحقيق األهداف المرسومة في إستراتيجتها كما سيتبين م

 .دراسة المطلب التالي

  أهداف المصارف اإلتسالمية: المطلب الثاني

تتوخى المصارف اإلتسالمية جملة م  األهداف تسعى جاهدة لتحقيقها أو بلوغها اتستلزمتها طبيعة      

ديناميكيتها وجدوى وجودها  تطبيقا وإعماال لقيم ومبادئ االقتصاد اإلتسالمي  في مجال المال 

ومر   إ  يتكيف  والمعامالت االقتصادية والمصرفية  وم  ثم التأكيد على أ َّ اإلتسالم منهج شامل كامل

مع كل النوازل المستحدثة ويحوي كل االنشغاالت الحياتية بما فيها االنشغال االقتصادي  وتسيتم بحث 

 :ةتسالمية م  خالل دراتسة الفروع التاليأهداف المصارف اإل

 

 

 

 الهدف التنموي للمصارف اإلتسالمية: الفرع األول

تساهم المصارف اإلتسالمية بفاعلية كبيرة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة في ظل      

المعايير الشرعية  وهي تنمية عادلة متوازنة ترتكز على ررورة توفير االحتياجات األتساتسية للمجتمع  

 2.واالهتمام بالمناطق الجغرافية األقل نمًوا

                                                           

 ط، الرياض ، العاصمة للنشر والتوزيع،الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلتسالميةعمر المترك،  -1

 . 531-531:هـ، ص ص3،1511
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إلسالمية على التخلص أو الفكاك التدريجي من التبعية األمر الذي يساعد الدول ا     

بإمكانه اإلسهام في -بصفة عامة -االقتصادية والمصرفية للعالم المتقدم، ألن النظام المصرفي

حل مشكلة التنمية االقتصادية بما يتالءم وينسجم مع عقيدة األمة، وخصوصية حضارتها 

في ( النائمة)الل وتحريك الطاقات الكامنة وتطلعاتها، ويشكل حافزا أو باعثا قويا الستغ

المجتمع، وتفجير قدرات االبتكار واإلبداع من خالل أنموذج تنموي إسالمي شامل ومتميز 

 :كفيل بتحقيق العدالة والرفاه واالستقرار، وتأخذ هذه العملية العديد من األبعاد تتجلى فيما يلي

واستقطاب  اخ المالئم والكفيل باجتذابتسعى المصارف اإلسالمية إلى إيجاد المن/ أوال 

الموارد المالية المتاحة في المجتمع، والعمل على إعادة توطين رؤوس األموال اإلسالمية 

بما يسهم في انعتاق البلدان اإلسالمية من قيود التبعية الخارجية المستنِزفة للموارد  المهاجرة،

رة لالقتصاديات اإلسالمية  .  والخيرات المدّمِ

وطبقا لهذا المفهوم فإن البنوك اإلسالمية تسهم في القضاء النسبي على فجوة الموارد 

الذي تعاني منه بعض الدول -وتضييق نطاقها لعالج مشكلة ضعف حجم التراكم الرأسمالي 

الذي يعد شرطا أساسيا والزما لالنطالق في عملية التنمية وتحقيق الرفاهية  -العربية

 .االقتصادية للمجتمع

تهدف المصارف اإلسالمية إلى تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة والمتوازنة، / ثانيا 

.وذلك من خالل االستخدام الكفء والفعّال للموارد المالية
1
  

في ( المتعاملين)العاملين ( قاعدة)تعمل المصارف اإلسالمية على توسيع دائرة / ثالثا 

موال في مختلف الفعاليات االقتصادية من آثار المجتمع، من خالل ما تفرزه استخدامات األ

 .إيجابية كامتصاص البطالة وتخفيض معدل التضخم إثر زيادة اإلنتاج

                                                                                                                                                                                     
2
، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي منهج الدعوة إلى مفاهيم المصارف اإلتسالميةحسين شحاتة،  – 

 ..1: هـ، ص1513جمادى الثانية،  1-6 :بالكويت المنعقد في الفترة
1
االتحاد الدولي للبنوك   ماعية في الدول اإلتسالميةبنوك بال فوائد كاتستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتأحمد النجار،  – 

 .19: ، ص1911 ،القاهرة اإلسالمية،
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مشروعات استثمارية حيوية ( تأسيس)تعمل المصارف اإلسالمية على إنشاء / رابعا 

وبذلك يتم تحسين مناخ ( خدمات تجارة، زراعة، صناعة،)في مختلف القطاعات االقتصادية

 .االستثمار العام باعتماده على دراسة الجدوى االقتصادية

وفقا ِلما )يتضح مما سبق أنَّ المصرف اإلسالمي عبارة عن أداة فعالة للتنمية االقتصادية     

وإنَّ معيار التزامه بمبادئ االقتصاد اإلسالمي يقاس بمدى ارتباطه واتصاله  (ورد في نظمه

فقط، ( المادي)كثير الموارد المالية لتحقيق الربح االقتصادي بمتطلبات التنمية، فالهدف ليس ت

وإنما يكمن في توظيف وتثمير األموال توظيفا إيجابيا يخدم مسار التنمية االقتصادية، فيعمل 

على تحسين األداء في خدماتها والسعي إلى تجويدها واالرتقاء بها إلى مصاف المنافسة 

ثة تساعد في تسريع وتيرة التنمية االقتصادية العالمية وهندسة منتجات مصرفية حدي

 .واالجتماعية

       الهدف االتستثماري للمصارف اإلتسالمية: الفرع الثاني 

يستحيل تحقيق التنمية االقتصادية دون استثمار، ألنَّ عالقة االستثمار بالتنمية هي عالقة      

في االقتصادين  -بشكل عام-عضوية، األمر الذي يقتضي البحث في ماهية االستثمار 

 .ومن ثم بحث الهدف االستثماري للمصارف اإلسالمية الوضعي واإلسالمي،

 :الشتقاق اللغويتعريف االتستثمار في ا /أوال 

هو مصدر لفعل استثمر يستثمر استثماراً، وهو مشتق من ثمر، والثاء والميم والراء 

أصل واحد يدل على شيء يتولّد من شيء، ثم يحمل على غيره استعارة
7
ومن جملة الدالالت  

 :اللغوية التي اختارتها الدراسة

.الجمع ثمر  حمل الشجر، وواحده ثمرة، والجمع ثمار وثمرات، وجمع  -أ 
8

 

وأنزل م  السماء ماء فأخرج به م  الثمرات رزقا لكم :قال هللا تعالى
9. 

هِّ إِّ َا أَثَْمرَ : وقوله أيضا .انُظُروا إِّلَى ثََمرِّ
10 

                                                           
7
  .311 :، ص1ج ،1919 ،، تحقيق عبد السالم هارون، دار الفكر، بيروتمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  - 

8
 .                                                                                                         1.6 :، صمرجع تسابقابن منظور،  -
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ر ماله، أي: النماء والزيادة والكثرة، يقال -ب  كثر ماله، : نّماه، وأثمر الرجل، أي: ثمَّ

ر هللا مالك .أي كثّره: وثمَّ
11

 

 .يطلق الثمر أيضا على أصناف وأنواع المال كالذهب والفضةكما 

في الواقع هناك تعريفات عديدة لالستثمار : مفهوم االتستثمار في االقتصاد الورعي/ ثانيا 

 :في االقتصاد الوضعي ، تكاد تكون متفقة على معان متقاربة له  ومنها ما يلي

فرد في لحظة معينة ولفترة معينة من التنازل والتخلي عن السيولة التي يمتلكها ال" -أ 

الزمن، قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من األصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة 

".الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية
12
 

توظيف للنقود ألي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات " -ب 

المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة األموال محتفظ بها للمحافظة على 

".في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية
13
 

بغية الحصول ( غير مادية)الحصول على حقوق ترتبط بأصول مادية أو معنوية " -ج 

".على دخل عاجل أو آجل كما يتراءى للمستثمر، أو يتالءم مع حاجته أو رغبته
14
ومن هذه  

.توظيف األموال الُمدََّخَرة للحصول على دخل منها قوقالح
4
 

تدعيم رأس مال الدولة عن طريق اإلضافات الجديدة من المنتجات اإلنتاجية أو  -د 

.الرأسمالية إلى رأس مال الدولة المتاح
5
 

                                                                                                                                                                                     
9
               .                                                                                                                      .. :اآليةتسورة البقرة   -  

10
         .                                                                                                                            99 :اآلية ،تسورة األنعام - 

11
 .                                          111 :ص ،الوتسيط المعجم أنيس وآخرون، .349:ص ،القاموس المحيط مرجع تسابق  الفيروز آبادي - 

12
 .                                                          13 :ص ،1991، 1 ط، عمان دار وائل، ،مبادئ االتستثمار الحقيقي والمالي  رمضان زياد - 
13
، مصر االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، اإلسالمية،الموسوعة العلمية والعملية للبنوك  ،التستثمارا سيد الهواري، -

 .  16 :ص ،6ج ،.191
14

 .                                                                       11 :ص ،1996 ط،.د، مصر المطبعة السلفية، ،مبادئ االتستثمار  دمحم سامي - 
4
 .1. :ت، ص.ط، د.د ،المنظمة العربية اإلدارية، مطبعة دلتا، القاهرة  االتستثمار في األوراق المالية حسن توفيق، –

5
 .51-39: ، ص، صمرجع تسابقعبد الحميد الغزالي،  – 
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والمالحظ على تعريفات االقتصاد الوضعي لالستثمار أنها متفقة على اعتبار الزيادة  

وإّن هناك تركيز على ما تؤول إليه العملية  أصال وغاية لعملية االستثمار،والنماء 

.                                                 ثمارها: االستثمارية أيْ   

حيث تبين أن الهدف  من  وباإلضافة إلى ما سبق فإنها تتشابه وتتقارب في المعنى،

 .مالية مستقبليةاالستثمار هو السعي للحصول على تدفقات 

هو إسقاطها أو إغفالها لدور القيم  -في نظر الدراسة -وما يؤخذ على هذه التعريفات  

واألخالق في توجيه وضبط وترشيد االستثمار، نظرا لما للقيم من دور هام ورئيس في 

ال بد له من قيم توجهه وضوابط تحكمه  -باعتباره حركة -العملية االستثمارية، فاالستثمار

رأسمالي )راقب مساره، ومرد هذا التجاهل واإلغفال يعود لعلمانية االقتصاد الوضعيوت

يتم فيه فصل القيم واألخالق عن االقتصاد، على خالف ما هو عليه الحال في ( واشتراكي

 .االقتصاد اإلسالمي

 الهدف االجتماعي للمصارف اإلتسالمية :الفرع الثالث

 تعمل المصارف اإلسالمية عند وضع سياستها االستثمارية لتوظيف مواردها المالية،     

وبْين تحقيق العائد ( المادي)على الموازنة والمواءمة بْين تحقيق الربح االقتصادي 

وعليه فإنه غير جدير بالمصرف اإلسالمي أن تنصرف اهتماماته  االجتماعي في آٍن واحد،

وإنما ينبغي عليه مراعاة  مشروعات االستثمارية ذات العائد المادي فقط،أو اختياراته إلى ال

األثر االجتماعي اإليجابي ِلَما تُفرزه هذه االستثمارات من تقديم خدمات للمجتمع للتخفيف من 

 .معاناة أفراده، والمساهمة في حّلِ بعض المشكالت القائمة في حياتهم

 :وعليه فالمصرف اإلسالمي مطالَب بـ 

أوال بالتدقيق وُحسن انتقاء المجال االستثماري لتحقيق الربح والحرص على عدم ضياع  

 .أموال موِدعيه، ومنه ضمان زيادة اإلقبال على اإليداعات االستثمارية( خسارة)

وثانيا أْن ينجم عن هذه االستخدامات االستثمارية إضافة جديدة إلى الناتج القومي وزيادة في  

 .نمية االقتصادية واالجتماعيةتفعيل وتسريع الت
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وباإلضافة إلى قيام المصرف اإلسالمي بتقديم القروض الحسنة في حدود القدر المالي       

المتاح، فإنه  يُسهم في حل أزمة يمر بها المستفيد، وما يُولِّد فيه من أثر إيجابي، زد على ذلك 

كافل االجتماعي مما يعمق في فإن المصرف اإلسالمي يقوم بإحياء فريضة الزكاة وروح الت

أواصر المحبة واإلخاء بين أفراد المجتمع التي تزيل من مساوئ سلبيات الضغينة 

 .والتناحربين أفراد المجتمع

أنَّ المصرف اإلسالمي يقوم بتحقيق الهدف االجتماعي من خالل الحاالت : والخالصة    

 :اآلتية

المتعاملين معه، مّما يعزز حظوظ ضرورة العمل الجاد والهادف لكسب ثقة  /أوال 

بحيث تناشد الجماهير السلطات وتطالبها بتطبيقه وتنفيذه ألنه  االهتمام باالقتصاد اإلسالمي،

السبيل األمثل إلخراج االقتصاديات اإلسالمية من ربقة التخلف والتخلص من المشكالت 

 .واألزمات التي تعاني منها

ذات طابع اجتماعي كالمستشفيات والمدارس اإلسهام في إنشاء مؤسسات / ثانيا 

 .وغيرها... والمساجد ومالجئ األيتام

 .المساهمة في جْمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها/ ثالثا 

 .تقديم القروض الحسنة للمحتاجين إليها /رابعا 

 .    تمويل الحرفيين الصغار، ولنا في تجربة السودان األنموذج الرائع/ خامسا 

مساعدة خريجي الجامعات على إنشاء مشاريع استثمارية، وكذا تمويل / تسادتسا 

 .أصحاب المهن والخبرات الذين يفتقرون إلى رأس المال

ارتباط البعد االجتماعي للصيرفة اإلسالمية ارتباطا وثيقا ولصيقا بالبعد  /تسابعا 

حجم الثروة والدخل  االقتصادي التنموي االرتقائي لهذه المصارف ألن نجاحها في زيادة

ألفراد المجتمع أمر كفيل بزيادة الموارد المالية ومنه زيادة إيرادات الزكاة التي يمكن 

 .استغاللها اقتصاديا واجتماعيا بأنجع السبل
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 اإلتسالمية    تحقيق التكامل االقتصادي بي  الدول :الفرع الرابع

االقتصادي، أو تصنف ضمن الدول ال تزال الدول اإلسالمية قابعة في دائرة التخلف      

النامية، حيث تعاني من أغالل التبعية للعالم الغربي، رغم أنها تمتلك ُجلَّ مقومات النهضة 

 .والتقدم

وبعيدًا عن األجواء السياسية التي كثيًرا ما أعاقت أو حالت دون بلوغ التكامل  

ما االقتصادي في العالم اإلسالمي، فإن المصارف اإلسالمية يمكن  لها أْن تغتنم دوًرا ُمّهِ

أي )إلحداث التكامل المنشود من خالل تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور فيما بينها 

وتوجيه وتنويع االستثمارات في هذه الدول، إذ ( المصارف اإلسالمية في الدول اإلسالمية

بعض دول "ير بإمكان المصارف اإلسالمية الظَّفر بمدخرات الدول ذات الفائض المالي الكب

مما يسهم في تنمية  وإعادة توظيفها في دول إسالمية تعاني عجًزا ماليا،" الخليج العربي مثالً 

اقتصاديات العالم اإلسالمي، وهذا يعني ضمنيًا حرمان المصارف التقليدية من الوصول إلى 

سالمية تلك الفوائض المالية، وتحويلها إلى المصارف اإلسالمية لضمان توظيف األموال اإل

 .توظيفا شرعيًّا

وفي هذا اإلطار تسعى المصارف اإلسالمية إلى إيجاد المناخ المناسب لجذب رأس المال     

اإلسالمي وإعادة توطينه وتوظيفه داخل حدود البالد اإلسالمية، مما يساعد على االعتماد 

الذاتي للدول اإلسالمية وتحقيق االكتفاء الذاتي من السلع والخدمات األساسية التي تُنتًج داخل 

.بلدان اإلسالميةال
1
 

على الدول العربية أن تنشئ بنوكا إسالمية  -في صور الدراسة –وللوصول إلى ذلك  

تابعة للقطاع العام، تتولى التنسيق مع نظيراتها في العالم اإلسالمي لالستثمار في مجال البنية 

ترونية التحتية أو األساسية من طرق المواصالت السريعة، الطاقة الكهربائية، شبكة إلك

لالتصاالت الحديثة وغيرها، األمر الذي يترتب عليه استفادة الدول من هذه المرافق أو 

اإلنجازات وحصول المصارف اإلسالمية على عوائد مالية مشجعة، واألهم من ذلك هو 

                                                           
1
، الزهراء لإلعالم التبعية االقتصادية ودور البنوك اإلتسالمية في تحرير العالم اإلتسالمي منهادمحم إبراهيم أبو شادي،  –

 .61: ، ص1995 ،1ط  ،العربي، القاهرة
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المساهمة بقسط كبير في إعداد األرضية وتوفير بعض الشروط أو المتطلبات االقتصادية، 

 .    قتصادي العربي المنشودلبلوغ التكامل اال

 .المصرفي اإلتسالمي( الثقافة)إشاعة الفكر : الفرع الخامس

لعّل الكثير من أبناء األمة اإلسالمية يجهل حقيقة وجود نظام اقتصادي إسالمي، وهنا      

يكمن دور المصارف اإلسالمية في تعريف الجمهور باستخدامها ألدوات اقتصادية إسالمية 

الشريعة اإلسالمية، ونشر فكرة الصيرفة اإلسالمية بأنها أصيلة ترتكز على مستوحاة من 

 .دعائم منهج اقتصادي ربَّاني قائم منذ خمسة عشر قرنا، بالوسائل اإلعالمية المتطورة

ومن السبل الكفيلة والفعّالة إلشاعة الفكر المصرفي اإلسالمي وإيصاله إلى أبعد المناطق      

ح فروع للمصارف اإلسالمية في القرى والعمل على إنشاء معاهد الجغرافية، ضرورة فت

تدريبية وتكوينية للموظفين واإلطارات في الصيرفة اإلسالمية، وإصدار نشريات وتنظيم 

 .   الخ...ندوات ومؤتمرات علمية لشرح فكرة المصارف اإلسالمية وفلسفتها وطرق عملها
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  البورصـــات: المحـــور الثالث

 (األتسواق الماليــــة )

 

 :مفهوم البورصة: المبحث األول

تعد البورصات إحدى النوازل التي ابتكرها علماء الغرب وأحدثوا عليها الكثير من      

التطورات، حتى أصبحت في عصرنا الراهن إحدى المؤسسات المالية التي ال يمكن االستغناء 

 : ورصة يتعين دراسة المطلبين التاليينعنها في الحياة االقتصادية، ولبيان مفهوم الب

 .تعريف البورصة في االشتقاق اللغوي: المطلب األول

 .واالقتصادي تعريف البورصة في االصطالحي  القانوني: المطلب الثاني

 

 :تعريف البورصة في االشتقاق اللغوي: المطلب األول

 :أصل كلمة البورصة: الفرع األول

دخيلة على اللغة العربية، فرنسية األصل تعني كيس النقود ومرد البورصة كلمة أجنبية      

إطالق هذه التسمية على السوق التي تعقد فيها الصفقات أو العقود للسلع واألوراق المالية 

.راجع إلى أّن التجار كانوا يأتون إلى السوق المخصصة لذلك حاملين نقودهم في أكياس
15
 

 :وكلمة بورصة مشتقة من أحد المصدرين التاليين  

البلجيكية، نُقش " Bruges"يقع في مدينة بروج  "فا  دار بورس"من فندق خاص لعائلة / أوال

على واجهته شعار عملة عليها ثالثة أكياس نقود، وكان هذا الفندق مركزا اللتقاء العمالء 

.وتصريف أموالهمالمصرفيين والوسطاء الماليين لتنفيذ عملياتهم 
16

 

                                                           
15

ت، .ط، د.، دار الفكر العربي، دتمويل المشروعات في ظل اإلتسالم  دراتسة مقارنةمكي علي سعيد عبد الوهاب،  - 

  . 111:ص
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كانت تمتهن " Van der bourse" "فا  دار بورس"نسبة إلى عائلة بلجيكية تدعى  :ثانيا

الصرافة والوساطة المالية،حيث كان التجار القادمين من أوروبا والعمالء والوسطاء 

.يجتمعون في قصر هذه العائلة لالتجار في أعمالهم
17

 

تاريخيتين أّن مصطلح البورصة مشتق ومأخوذ من والمستخلص من هاتين الروايتين ال     

اسم عائلة بلجيكية كانت تمتهن مهنة الصرافة والوساطة المالية في قصرها أو في فندق 

منقوش على واجهته شعار ثالثة أكياس نقود كداللة وعنوان تجاري وإشهاري لعمل  تمتلكه،

 .الصرافة

 :ومعناها اللغوي( البورصة)تعريب: الفرع الثاني

المصفق، باعتبارها اسم مكان يدل على الموضع الذي يكثر فيه : عًربت البورصة بـ 

.مصافق: عقد الصفقات، وجمعها
18
 

أمضاه، ألن العرب قديما كانت إذا أرادوا إنفاذ البيع،ضرب أحدهما يده : وصفق البيع 

 .على يد صاحبه، فيقولون صفق يده أو على يده بالبيع، فوصفوا به البيع

 .أنجزا البيع:وتصافق البائع والمشتري التبايع، :والصفق

 .ضرب اليد عند البيع عالمة إنفاذه: والصفقة

.صفقة رابحة أو خاسرة:البيع، يقال: والصفقة
19
 

 

                                                                                                                                                                                     

 
16
  . 3.:، ص1996ط، .، دار إيتراك، القاهرة، دتساعة 01كيف تتعلم البورصة في محسن أحمد الخضيري،  -

، كتاب األهرام االقتصادي، األوراق المالية مقدمة للتحليل الفني واألتساتسي االتستثمار فينوفل حسن صبري، : أنظر أيضا

 القاهرة، 

 ..1-11: ص-، ص1996، 111عدد
17
ت، .ط، د.، دار المعرفة، بيروت، دالسياتسة المالية في اإلتسالم و صلتها بالمعامالت المعاصرةعبد الكريم الخطيب،  -

  .     144:ص
18
، 14، المؤتمر العلمي السنوي م  المنظور الشرعي والقانوني( البورصات)األتسواق المالية دمحم محروس األعظمي،  -

 . 1:جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ص
19
، 1، ج.191، .، حرف الصاد، مطابع دار المعارف، القاهرة، طالمعجم الوتسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  -

 .                            411:ص
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 .واالقتصادي تعريف البورصة في االصطالحي  القانوني: المطلب الثاني

 :تعريف البورصة في االصطالح القانوني: الفرع األول

لقوانين التجارية الدولية البورصة بتعريفات متشابهة ومتقاربة جدا منها ما ورد عرفت ا     

مجتمع التجار وأرباب : "من القانون التجاري الفرنسي على أّن البورصة هي( 11)في المادة 

."السفن والسماسرة والوكالء بالعمولة تحت رعاية الحكومة
20
 

نظيم إدارة األموال وضمان التداول القانوني بذلك شخصية اعتبارية عامة يناط بها ت وهي    

 .العادل لحماية المستثمرين وتحقيق األهداف االقتصادية المرجوة منها

 :تعريف البورصة في االصطالح االقتصادي: الفرع الثاني

 :وردت الكثير من التعريفات االقتصادية لمصطلح البورصة منها    

اجتماعات من نوع معين إلبرام صفقات تجارية حول هي المكان الذي تنعقد فيه / "أوال

".منتجات زراعية أو صناعية أو أوراق مالية
21
 

االجتماع الذي يُعقد ألجل القيام بعمليات بيع وشراء البضائع واألوراق : "هي/ ثانيا

".المالية
22
 

مجموعة العمليات التي تتم في مكان معين، بين مجموعة من الناس إلبرام : "هي/ ثالثا

فقات تجارية حول منتجات زراعية أو صناعية أو أوراق مالية سواء كان موضوع ص

لكن يمكن ( معدوم)الصفقة حاضرا أو غائبا عن مكان العقد، أو حتى ال وجود له أثناء العقد 

."أن يوجد
23
 

بين المتعاملين بيعا ( يومية)هي سوق منظمة تقام في أماكن معينة وفي أوقات محددة "/ رابعا

بمختلف األوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد،  وشراء،

                                                           
20
 . 393: ، ص.ت،  مج.، د3، دار المعرفة، بيروت، طدائرة معارف القر  العشري وجدي دمحم فريد،  -
21

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، االتحاد الدولي  رأي التشريع في مسائل البورصة سليمان أحمد يوسف،  - 

  .391: ، ص4، ج1، مج.199، 1للبنوك اإلسالمية، ط
22
  ..1: ، صمرجع تسابقن صبري، نوفل حس -

23
  .391: ، صمرجع تسابقسليمان أحمد يوسف،  -
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وذلك بموجب قوانين ونظم، تحدد قواعد المعامالت والشروط الواجب توافرها في المتعاملين 

."والسلع موضع التعامل
24
 

نظرا لالعتبار أو ولمناقشة هذه التعريفات يتضح أوليا أنها جاءت مختلفة ومتباينة نسبيا     

للمعيار المعتمد في التعريف، حيث حصر التعريف األول معنى البورصة في المكان الذي 

تجرى فيه عمليات التداول، بينما جعلها الثاني في تلك االجتماعات أو اللقاءات التي تعقد بين 

 .المستثمرين إلبرام الصفقات

واالجتماع والعمليات، وميّز بين بورصة  أما التعريف الثالث للبورصة فجمع بين المكان    

العمليات العاجلة وبورصة العمليات اآلجلة، وعليه فإن تعريف البورصة إجماال يحدّد وفق 

 .اعتبارات المكان واالجتماع ونوع العمليات

وتأسيسا على ما سبق يمكن اقتراح التعريف التالي لعلّه يكون جامعا ومتضمنا      

البورصة مكان معلوم يلتقي فيه المستثمرون للتداول الرسمي : وهو لالعتبارات الثالثة

والشفاف في السلع والخدمات والنقود والمعادن واألوراق المالية، سواء كان المبيع حاضرا 

 .أو غائبا وقت تنفيذ الصفقات

 :نشأة البورصة وعالقتها باألتسواق

واصل علماء االقتصاد الغربيين سلسلة االبتكارات التي عرفتها أوروبا بعد خروجها من      

جاء الدور على ( 1141)فبعد ظهور البنوك في إيطاليا ( الوسطى)غياهب العصور الظالمية 

البورصات التي كانت بلجيكا مهدا لميالدها، فكيف نشأت البورصات؟ وكيف انتقلت إلى 

ماهي عالقتها باألسواق العادية؟ ذلك ما ستتطرق إليه الدراسة في ضوء البلدان العربية ؟ و

 :المطلبين التاليين

 .نشأة البورصة: المطلب األول

 .عالقة البورصة باألتسواق: المطلب الثاني

                                                           

بنك البركة اإلسالمي لالستثمار، البحرين،  عمل شركات االتستثمار اإلتسالمية في السوق العالمية أحمد حسن محي الدين،  -.

     .16: ، ص1914، ط.، القاهرة، دالتمويل في اإلتسالمعاشور السيد دمحم، : أنظر أيضا 19:، ص1916، 1ط
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 . نشأة البورصة: المطلب األول

 :نشأة البورصة وتطورها التاريخي في الدول الغربية: الفرع األول

سواق قديما على بيع وشراء السلع والمنتجات الحقيقية باعتماد أسلوب اقتصرت األ     

إلى أن تطورت األوضاع إثر اكتشاف النقود وإحاللها بديال " التبادل السلعي"المقايضة 

للتعامل ووسيطا للتبادل، فُحلت الكثير من المشكالت التي رافقت أسلوب المقايضة، ثم 

علمية تطورا هائال في وسائل االتصال،إمكانية إبرام تسارعت األحداث ونجم عن التقنية ال

من فاكس "الصفقات وإتمام المعامالت بين البائع والمشتري عبر أحدث وسائل االتصال 

 .في دقائق من الزمن ومن مختلف أصقاع العالم...." وإنترنت 

دد أو معين األمر الذي يبين أن مفهوم السوق قد تغير، إذ ال يقتصر السوق على مكان مح     

.وإن كان المكان مكمال أو شرطا يزيد من كفاءة وفاعلية األسواق –
25
  

أما عن نشأة البورصات فقد دعت الحاجة إليها كنتيجة حتمية ومنطقية لصعود وتطور      

الرأسمالية، وتوفر اإلمكانية للتوسع في األعمال واالستثمارات بأكبر مما يتوفر لدى رجال 

ين من رؤوس أموال، في عصر كان التوسع الرأسمالي فيه بالغ السرعة األعمال والمستثمر

 .في ظل تواتر دخول العديد من دول العالم إلى مرحلة التطور الرأسمالي

وكان رجال األعمال في البدايات األولى للنهوض الرأسمالي أو ما يعرف بعصر      

م لتنفيذ مشاريعهم،من خالل الرأسمالية التجارية يحصلون على التمويل الضروري والالز

على وجه التحديد،مما ترك انطباعا سيئا  -آنذاك–االقتراض الربوي الذي اشتهر به اليهود 

وموقفا سلبيا إزاءهم في المجتمعات الغربية، خاصة شريحة المستهلكين الذين يتحملون 

 .ن عناصر التكلفةأوزار وأعباء ارتفاع األسعار الناجم عن إدراج الفائدة الربوية الثقيلة ضم

غير أن توافر المدخرات المتولدة عن التطور االقتصادي بوتيرة سريعة في بداية عصر      

النهوض الرأسمالي، وتراكم الثروات المنزوحة والمحولة من المستعمرات، لدى فئات تفتقد 
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في ظهور إلى الباع االستثماري، بالذات من البيروقراطية الحكومية والعسكرية أديا وساهما 

 .وتطور البنوك التي كانت إيذانا بالقضاء على المرابين وفوائدهم الربوية الباهظة

ألن الفوائد المصرفية كانت تشكل هاجسا كبيرا وعبئا ثقيال على رجال األعمال      

المقترضين، عندما يتزامن ذلك مع حدوث أزمة اقتصادية في أي فرع أو قطاع أوفي 

.االقتصاد بأسره
26
  

وكما جرى عليه العرف في الفقه االقتصادي فإن أزمات التباطؤ أو الركود االقتصادي،      

كانت تؤدي إلى انخفاض وتراجع أسعار الفائدة بشكل يدفع المودعين بتفضيل سحب ودائعهم 

 .مما يؤثر سلبا في حجم االدخار المتاح لتمويل االستثمارات( مدخراتهم)

ر البنوك التقليدية قبل ظهور وإنشاء البنوك المركزية في جعل كما ساهمت سهولة انهيا     

 . اإليداع لدى البنوك مغامرة ال تقل خطورة عن المخاطرة بالمشاركة والولوج في أي استثمار

ونتيجة لهذه المعطيات ظهرت صورة جديدة من أشكال استثمار األموال لصغار      

ن المشاركة مع رجال األعمال الذين يقومون ومتوسطي المستثمرين، والتي تمثلت في نوع م

 .باالقتراض وإنشاء الشركات

وكانت اتفاقات المشاركة والحصول على جزء من أسهم الشركات تبرم في المنتديات     

 .والمقاهي وأسواق التجار، التي تحولت فيما بعد إلى بورصات

أقرب ما تكون لشركات  وبدأت عمليات واسعة لهذا النموذج من المشاركة التي كانت    

توظيف األموال، التي ال يعرف حملة األسهم الكثير عما يدور في داخلها من أمور، وقد 

غير الخاضع لضوابط صارمة تمنع التحايل وتكفل  -هذا–استغل المغامرون نمط المشاركة 

كان  حقوق حملة األسهم في تجميع أموال صغار المستثمرين واالستيالء عليها وتبديدها، مما

أي عند بدايتها للعمل في )يؤدي إلى حدوث أزمات وهزات عنيفة في البورصات الناشئة 

 (.مراحلها أوبداياتها األولى
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وبناء على الخبرة التاريخية بدأت بورصات العالم في سن القوانين ووضع الضوابط      

ار، خاصة وأنه وتطويرها لحماية حملة األسهم ولحماية النظام الرأسمالي ذاته من االنهي

أصبح تدريجيا قائما على الشركات المساهمة عوض الشركات الفردية والعائلية التي ميزت 

.بدايته األولى
27
  

أما عن البدايات األولى لظهور البورصات فإنها تعود إلى القرن الخامس عشر  

ألسواق ميالدي أين ارتبط مفهومها بالنمو الصناعي في بعض البلدان األوروبية، إال أن ا

بشكلها الحالي لم تُنشأ إال في القرن الخامس عشر ميالدي، حيث أنشئت ( البورصات)المالية 

م، ثم تواصل إنشاء البورصات في 1561بـ بلجيكا عام " أنفرس" أول بورصة في مدينة 

عدد من الدول
28

م، وبورصة امستردام بـ هولندا التي 1445، مثل بورصة ليون بـ فرنسا عام 

م، حيث تماثل هذه الشركة شركات .161ع تأسيس شركة الهند الشرقية عام تزامنت م

المساهمة في عصرنا الحالي، والتي كانت تصدر األسهم والسندات لتمويل أنشطتها 

 .االستثمارية

ثم توالت عملية تأسيس وفتح البورصات في أكبر العواصم الغربية بداية من بورصة لندن    

، أما في أمريكا فقد فتحت أول 11.5م، وقيل أنه كان في م 1111م، وبباريس في 1666في 

.م في وول ستريت11.1بورصة رسمية خالل عام 
29

     

وتجدر اإلشارة إلى أن التعامل باألدوات المالية كان يتم في بادئ األمر في بعض  

على  في إنشاء البورصات كفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وأمريكا يتم( السباقة)الدول المتقدمة 

قارعة الطريق، ثم استقر التعامل والتداول بعد ذلك في مباني خاصة تعرف اليوم بأسواق 

.األوراق المالية
30
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 :نشأة البورصة في الدول العربية: الفرع الثاني

وإن كان ذلك بفعل  -اقتبست الدول العربية نموذج البورصة عن العالم الغربي مبكرا     

مصر العربية سباقة إلى إنشاء بورصة اإلسكندرية عام حيث كانت جمهورية -االستدمار

م، 19.1م، ثم سوق بيروت لألوراق المالية في 1191م، وبورصة القاهرة في عام 1113

م، ثم 1911م، وبالكويت في 1961وافتتح المغرب بورصة القيم بالدار البيضاء في عام 

م، 1915ية السعودية في م، وبالمملكة العرب1911تبعها سوق عَمان باألردن خالل سنة 

 .م1993م، وبالعراق في 1911وبالبحرين في 

 3.111.11: برأسمال قدره 19/19/1991أما في الجزائر فقد تم تأسيس البورصة في       

وهذا استنادا إلى المادة األولى من القانون  (S.V.M)شركة القيم المنقولة:دج، تحت اسم

وسميت بشركة القيم المنقولة تفاديا وتحاشيا لكلمة ، 11/1911/.1الصادر في  13/11رقم

البورصة، التي لها داللة إيديولوجية رأس المال هذا من جهة، وانعدام النصوص القانونية 

المنظمة لعمليات البورصة من جهة أخرى، ألن التشريع التجاري الساري المفعول آنذاك لم 

.ينص ولم يتطرق إلى هذه النشاطات
31

 

والمالحظ على التجربة الجزائرية أن مرحلة اإلصالحات االقتصادية التي عرفتها في         

والتحوالت الهامة في العالقات اإلنتاجية التي أدت ( 1919)العقد األخير من القرن العشرين 

،تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتحتاج إلى تمويل إلى ظهور مؤسسات ومشاريع كبرى وهامة

ها وفعاليتها االقتصادية، رأت أنه من الضروري جدا وضع مكان مالئم نقدي لتأمين أنشطت

لسوق مالية تتم من خاللها حشد وتجميع رؤوس األموال لتمويل هذه المشاريع، فأنشئت 

3/14/1993.المؤرخ في  11/93بورصة القيم المنقولة بموجب المرسوم التشريعي رقم
32
 

المتعلق ببورصة القيم  113./.11/1ي المؤرخ ف 13/15المعدل والمتمم بالقانون رقم

.المنقولة
33
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والجدير بالذكر أن تأسيس بورصة الجزائر سجل تأخرا كبيرا نظرا لكثير من العقبات      

والتي تمكنت السلطات الجزائرية من إزالتها، وتم توفير  -ال يسع المجال لذكرها -والمعوقات

 .1996في العمل بداية من عام كل الشروط التي سمحت لبورصة الجزائر باالنطالق 

ولألمانة ال تزال بورصة الجزائر لم ترق إلى المستوى االقتصادي المطلوب، وهي ال  

تزال رهن إطار تنفيذ العمليات على القيم المنقولة الموضوعة من طرف الدولة واألشخاص 

يئات المعنوية األخرى، مع العلم أن بورصة الجزائر تعمل تحت إشراف وتوجيه ثالث ه

 :رئيسية هي

 SGBV.شركة تسيير بورصة القيم المنقولة -أ

 LA COSOB.لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -ب

 IOB.الوسطاء في عمليات البورصة -ج

ولقد كانت البورصات العربية في بداية نشأتها مكرسة لتحديد أسعار المواد األولية      

 .كان الشأن في جمهورية مصر العربية وأسعار أسهم الشركات المتعاملة فيها، كما

لكن سرعان ما تجاوزت هذا اإلطار إثر تطور بعض الفعاليات االقتصادية في األقطار      

العربية، حيث أصبحت تقوم بأدوار تكاد أن تكون شبيهة لدورها في االقتصاديات الغربية، 

 .وإن كان بمستوى متدني من الكفاءة والفعالية

تطورا ملموسا وطفرة نوعية في العقد األخير من  -عموما–صات العربية وشهدت البور     

القرن المنصرم، في ظل موجة التحرر االقتصادي التي اجتاحت العالم، باإلضافة إلى توقيع 

بعض الدول العربية األعضاء في منظمة التجارة العالمية، على اتفاقية تحرير الخدمات 

ذي أدى إلى التزامها بإزالة الحواجز وفتح األسواق أمام م، ال1991المالية والتأمينية في 

الشركات األجنبية، مما جعل أسواقها المالية مفتوحة ومستقطبة للتدفقات الرأسمالية األجنبية 

.لالستثمارات
34
  

                                                           
34
 .                                                                                                                       5:ص مرجع تسابق ... . فلسفة إنشاء البورصاتأحمد السيد النجار،  -



28 
 

 :عالقة البورصة باألتسواق: المطلب الثاني

 :الفرق بي  البورصة والسوق العادية: الفرع األول

 :المعروفة بعدة خصائص منها( التقليدية)البورصة عن األسواق العاديةتتميز      

إجراء المعامالت وتنفيذ الصفقات في البورصة دون الحاجة إلى استخدام األسناد،التي / أوال

ودون نقلها أو عرضها بردهات البورصة بشكل فعلي حقيقي، كما هو  تكون محال للتعامل،

رم العقود بناء على العينات،فمثال يتم تداول األوراق المالية الشأن في السوق العادية، حيث تب

كما لو أنها من المثليات، مع وجود فوارق طفيفة تتعلق بتعيينها عن طريق تحديد كميتها 

 .وصفتها ونوعها فقط

يتم التعامل في البورصة عن طريق وسطاء أو سماسرة مختصين ومعتمدين / ثانيا 

لبعضهما بخالف ( البائع والمشتري)دم معرفة طرفي المعاملةلدى البورصة، مما قد يجعل ع

 .األسواق العادية التي يتم فيها االتصال المباشر بين الطرفين

أنهم يقدمون على : يوصف أغلب المتعاملين في البورصة بالمضاربين،أي/ ثالثا 

فروقات  التعامل بنية المضاربة على ارتفاع األسعار وهبوطها، واإلفادة بنتيجة ذلك من

.األسعار
35
على عكس الحال في السوق العادية أين يتم التعامل على سلع حقيقية ومعروضة  

 .بالسوق، وتنتهي في الغالب بتبادل البدلين بين البائع والمشتري

للبورصة مقر دائم وقار، وأوقات معلومة ومحددة ينظمها القانون، بخالف / رابعا 

قوانين أولوائح تنظم أوقات االفتتاح واإلغالق، وغيرها من السوق العادية التي ال تحتكم إلى 

 .األمور التنظيمية التي تعمل البورصات على أساسها

تعتبرالبورصة سوقا مثالية يتسع فيها المجال للمنافسة الحرة بين البائعين / خامسا 

ا من أداء دوره( العرض والطلب)والمشترين، خاصة وأن هذه المنافسة تمكن قوى السوق 
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الهام في السوق وتقود إلى توحيد السعر، بمعنى تحديد السعر المثالي الذي يلتقي ويتطابق فيه 

العرض والطلب
36
. 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عوامل تجعل من البورصة سوقا مثالية، يتم بحثها في الفرع      

 .الموالي

 :العوامل المؤدية إلى السوق المثالية: الفرع الثاني

في سوق واحدة في إطار حرية التفاوض ( العرض والطلب)ركز قوى السوقت/ أوال 

يؤدى إلى إحداث سعر واحد، يكون مقياسا ومرجعا لألسعار داخل ( المساومة)على األسعار

 .البورصة  وخارجها

زوال فرضية التحكم في األسعار، بسبب تعارض مصالح المتعاملين، ألنه إذا / ثانيا 

تثمرين ارتفاع األسعار، فإنه لن يكون في مقدوره فرض ذلك كان من مصلحة بعض المس

 .خدمة لمصلحته، ألن هناك البعض اآلخر يخدمه انخفاض األسعار

األشياء التي تعين مقاديرها بالكيل )اقتصار التعامل في البورصات على المثليات/ ثالثا 

 (.والوزن والعدد

صفقات تبرم عن طريق المناداة وبحضور توافر الشفافية والعلنية الكافية، ألن ال/ رابعا 

 .كل المتعاملين، ويتم تقييد األسعار في شاشات الكترونية واضحة وبارزة

مع العلم أن اإلطار المنهجي السليم لنشاط البورصة يقتضي عدم السماح بالتعامل      

ن باألوراق المالية خارج المكان المخصص لها في بهو البورصة، ليتمكن المستثمرون م

اإلطالع على كل المعلومات والحيثيات المتعلقة بكل نوع من أنواع األوراق المالية 

المتداولة، للسماح لهم برسم القرارات االستثمارية اعتمادا  لما آلت إليه األسعار وانتهت 

 .عليه
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وهذا معناه إجراء التداول القانوني في المكان المخصص والمألوف وعن طريق  

السوق، وتحت أعين لجنة البورصة، التي تسهر وتشرف على تنفيذ وسطاء أو سماسرة 

الصفقات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمليات البورصة لتحقيق أهم شروط عملها 

  .المتمثل في اإلفصاح والعلنية

 


