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حاً تَرَْضاهُ  ﴿ ِّدَي َّ وََأْن َأعْمََل َصالِّ ِّعْمَتََك ال َّتِّي َأنْعَْمَت عَلَي َّ وَعَلَى وَال رَب ِّ َأْوزِّْعنِّي َأْن َأْشكُرَ ن
ِّينَ  ح  الِّ ِّي عِّبَادِّكَ الص َّ َِّك ف ِّرَْحمَت لْنِّي ب  .(91)سورة النمل اآلية  ﴾ وََأْدخِّ

 

 .على ما مّن به علي من توفيق وسداد ،أوال إذ إليه يرجع الفضل كله الشكر هللاحلمد وإن 

الذي رابح خوني األستاذ الدكتور   وإني وإن ذكرت فضل أحد فال بد أن أذكر فضل أستاذي الفاضل 

اجلمة، فكان خري معني لي، فجزاه اهلل ، ورعايته بالرغم من مسؤولياته يه شرف هذا العمل باإلشراف عل

 .عين خري اجلزاء

  .ثم الشكر إىل أسرتي الثانية يف مدارج جامعة حممد خيضر ببسكرة

 وجامعة  باجلامعة اإلسالمية العاملية الباحثنياألساتذة  إىل اإلمتنان وعظيم الشكر بوافر تقدمال يفوتين ال كما

INCEIF ة األفاضلاألستاذ: وتسهيالت، وأخص بالذكر مساعدات من لي قدموه ماكل  على مباليزيا 

 .احسن حلساسنة.د و، يونس صواحلي.د وبشري صواحلي، .د

 كما أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد يف إجناز هذا العمل منذ كان فكرة إىل أن خرج إىل النور
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 :الدراسة ملخص

يلية  بما يضمن توجيه تلك الموارد إلى المالية للموارد  فؤكال تخصيص الق يحقعن تتعبر ال كفاءة التمو
بحية ن استخداماتها الفعلية تعيييجب  المتاح ة ق التخصيص ال كفء للموارد الماليةول كي يتحق ،المجالات الأكثر ر

يل تعكس ، الممكنة هاستخداماتمن بين ا بحية والإنتاجية وتوجيه السيولة  الجيدة الإدارةفكفاءة التمو يادة الر لز
بأقل تكاليف ممكنة ورأس المال  يف هقيقحت أهميةو المصرفية المؤسسة في حلطصملا اذه ةيمهأ زربت كلذبو  ،و

 .الفائدة تامعدل ىلع يساسأ لكشب اهتفيوظء داأ يف دمتعت يتلا الحديثة ةالمصرفي ةمنظأال

يل الإسلامي، بتحليل   في هذا الإطار حاولت هذه الدراسة الوقوف على خصائص وركائز آليات التمو
براز  وحدات الفائض ووحدات العجز المالي، وذلك بهدففي تنظيم العلاقة بين  دورها يمثله حجم التحدي الذي إ

وللوصول إلى هذا  إدخال هذا النوع من الأنشطة المالية، المختلف نهجا وممارسة عن النظام البنكي التقليدي
يلية في المؤسسة المصرفية، وطبيعة المعاملات  ية كال كفاءة التمو الهدف أسهبت الدراسة في تحليل الجوانب النظر

يل ال التي تقوم عليها،المالية الإسلامية وأهم القواعد الفقهية الإسلامية  إسلامي وكذلك مداخل ومؤسسات التمو
يل الإسلامي في  المستخدمة من طرف المصارف التقليدية، كما حللت الدراسة التطبيقية واقع تطبيق آليات التمو

 .لاميالنموذج المتطور الذي يجمع بين العمل بالنظام التقليدي والنظام المصرفي الإس ،كونهالنظام المصرفي الماليزي

ها أن  تائج، أهم من الن عة  لى مجمو سة إ صلت الدرا قد تو سلامية و يل الإ عد صيغ التمو سب ت بديل المنا ال
بوي في النشاط المصرفي يل الر القطاع  فاعتماد أكثر من صيغ المداينات ، إذا اعتمدت على صيغ المشاركاتللتمو

تفوقا في إدارة الموارد المالية، وفي ارتفاع معدل سيمنحه المصرفي الإسلامي على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة 
ها ستثمارات في لى الا ئد ع بةالعا ية المطلو يل فاءة التمو يق ال ك لى تحق بر ع قدرة أك تالي  بال سة  امك ،، و نت الدرا بي

سية  ية  ةيز ياللما كونبلا نم ةنيع فيالقيا نوك التقليد عة أن الب يث مجتم من ح سلامية  نوك الإ من الب فاءة  ثر ك أك
بة  لى قرا ستحوذ ع تي ت ية ال صارف التقليد صول الم جم أ لى ح جع إ هذا را باح و فة والأر ظام  07التكل من الن ئة  في الم

ماليزي صرفي ال ما أن نيح يف الم ية عمو سلامية الفرد نوك الإ لأكثر هي الب ية ا يث التقن من ح فاءة  فة ك  والتكل
 .ليو متلا يف تانيادملا غيص ىلع ريبكل ا اهزيكر ت مغر التقليدية البنوك منوكفاءة التخصيص 

يل الإسلامي، الربح، التكلفة، تخصيص الموارد: الكلمات المفتاحية يلية، آليات التمو  .ال كفاءة التمو
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Abstract: 
From an economic perspective, The financial efficiency mean to allocate 

available financial resources efficiently, which ensures the allocation of resources 
to the most profitable projects, so the efficiency of funding is reflects to the good 
management aimed to increase profitability and productivity and directing 
liquidity and capital. 

 In this side, the study aimed to identify the characteristics of the Islamic 
financing mechanisms, by analysing its role in the relationship between savers and 
investors, in order to highlight the the challenge posed by the introduction of this 
type of different financial activities than traditional banking system, to reach this 
goal, the study analyzed the theoretical aspects of financing such as the efficiency 
in the banking institutions, Islamic financial transactions and the most important 
Islamic rules of jurisprudence, as well as of the application of Islamic financing 
mechanisms in the Malaysian banking system. 

The study found range of results, most notably that the Islamic modes of 
financing is a suitable alternative for the financing of the interest-based banking 
activity, if adopted the principle of profit and loss sharing, more than the 
debts(Moudayanat), wich give an edge in the management of financial resources, 
and rising the rate of return on the investment in, and therefore a greater ability 
to achieve the financing required efficiency. 

Key words: Efficiency of Financing, Islamic financing mechanisms, profit, cost, 
resource allocation. 
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يا للفترة  5  122 8213-8212المؤشرات الاقتصادية لماليز

ية نهاية  4  191 8213عدد المؤسسات المالية الماليز

3 
ية  تطور مجموع الأصول والودائع والقروض في المصارف الإسلامية الماليز
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ياالمنتجات المصرفية المقدمة من قبل البنوك  7  822 الإسلامية في ماليز

2 
يل المصرفي الإسلامي  مقارنة بين نسبة مساهمة المداينات والمشاركات في إجمالي التمو

 8213-8222: للفترة
822 

9 
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة GDPالقيمة المضافة ونسبة المساهمة في 

يا لسنة   8214في ماليز
824 

يا من  12 يلإجمالي مساهمة المصارف الإسلامية في ماليز  827 الأصول والتمو

 818 (SFA)نموذج حد التكلفة العشوائية صيغ حساب ال كفاءة حسب  11

 814 ستخدمة كعينة للدراسةالبنوك الم 18

 813 التوصيف الإحصائي لمتغيرات الدراسة 15

14 
 SFAال كفاءة الفنية وكفاءة التكلفة وكفاءة التخصيص حسب نموذج 

 8214-8222: خلال الفترة
817 

13 
: ال كفاءة الفنية وكفاءة التكلفة وكفاءة التخصيص حسب نوع البنك خلال الفترة

8222-8214 
817 

 819 8214-8222: ال كفاءة الفنية حسب البنك خلال الفترة 16

 819 8214-8222: البنك خلال الفترةحسب  كفاءة التكاليف 17

ية)كفاءة التخصيص  12  882 8214-8222: حسب البنك خلال الفترة (السعر
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يا  .85 يلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليز  823 النظام التمو

يل الإسلامي باستخدام حساب الإستثمار  .84  826 الإطار العام للتمو

يا للفترة   .83  822 8213-8222مؤشرات ربحية المصارف الإسلامية في ماليز

86.  
القروض المتعثرة وتغطية خسائر القروض في النظام المصرفي والمصارف الإسلامية نسبة صافي 

يا  822 في ماليز

ية  .87  829 مقارنة بين تكاليف المصارف الإسلامية والتقليدية الماليز

 812 8214-8222: ال كفاءة الفنية وكفاءة التكلفة وكفاءة التخصيص حسب نوع البنك خلال  .82

يل في عينة الدراسة سنة الصيغ الإسلامية   .89  881 8214المساهمة في التمو

 :حالق امل .3

 

 

 

 الصفحة العنوان الرقم

يل في النظام المصرفي الإسلامي الماليزي  .1  833 8213-8222: للفترة تطور آليات التمو

8.  
ية يل المقدم من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية الماليز  التمو

 8214-8222حسب القطاع للفترة 
836 

5.  
يف المصارف الإسلامية والنظام المصرفي الماليزي  مداخيل ومصار

 8213-8222للفترة  
837 

  839 بيانات الدراسة الإحصائة  .4

 861 نتائج تقدير النموذج الاحصائي  .3

يلية  .6 يل الإسلامي في البنوك محل الدراسة حسب الصيغة التمو  868 حجم التمو



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املختصرات

 األعالمو
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  قـــــــــائمة المختصراتقـــــــــائمة المختصرات

ية باللغة العربية  لاختصارا باللغة الانجليز

 Allocative Efficiency AE كفاءة التخصيص

يا   Bank Negara Malaysia BNM (البنك المركزي)بنك نيغارا ماليز

 Cost Efficiency CE كفاءة التكلفة

 Constant return to scale CRS الثابتة الحجماقتصاديات 

 Data envelopment analysis DEA تحليل المعطيات المغلقة

 Economic Efficiency EE ال كفاءة الإقتصادية

 Investment Account Platform IAP منصة حساب الاستثمار

 Islamic Banking Scheme IBS الإسلامية ةنظام المصرفي

 Islamic Financial Services Act IFSA الخدمات المالية الإسلاميةقانون 

 Malaysia International Islamic Financial Centre MIFC المركز الماليزي الدولي للمالية الإسلامية

 Marginal Productivity MP الإنتاجية الحدية

 of Labor Marginal Product MPL الإنتاجية الحدية للعمل

operation -Co Economic Organization for والتنمية للتعاون الاقتصادية المنظمة
Development and 

OECD 

ية)رنغت ماليزي   Malaysian Ringgit RM (العملة الماليز

 EfficiencyScale  SE كفاءة الحجم

 Stochastic frontier analysis SFA تحليل الحد العشوائي

 Special Purpose Vehicle SPV شركة ذات غرض خاص

 Technical Efficiency TE ال كفاءة التقنية

 returns to scale variable VRS المتغيرة الحجم اقتصاديات
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  قــــائمة األعالمقــــائمة األعالم

 الرقم الإسم وأعماله نبذة عن حياته

يج نز شارلز ياضيات اقتصادي وعالم( 5191-5781) كوب و يكي   ر أمر
الأعمال  من العديد ميشيغان، نشر جامعة من 5151 الدكتوراه حاصل على

ياضيات والاقتصاد، دوغلاس  كوب إنتاج يرتبط اسمه أكثر بدالة في الر
 .دوغلاس الاقتصادي بول التي كانت نتاج أعماله مع 

Charles Wiggins Cobb 5.  

 قدم نمساوي اقتصادي خبير 1914)-(1851  وجين فون بوم بافركي
ير هامة مساهمات ية،  المدرسة لتطو يرشغل منصب  الاقتصادية النمساو  وز

 سلسلة كتب ،5199-5711 متقطع خلال الفترة بشكل المالية في بلده
ية ضعوو الماركسية حول الانتقادات من القيمة، التي يعد  في الذاتية النظر

 .الذاتية بالقيمة تبدأ تحليلية نزعة إليها مضاف الفردية هو المنهجي أساسها

Eugen von Böhm-
Bawerk 

 
1.  

يش يدر  نمساوي سياسي ومنظر اقتصادي (5111 – 5711)هايك فون فر
يطاني ية عرف المدرسة من بر  الكلاسيكية الليبرالية عن لدفاعه النمساو

 والجماعي الاشتراكي للفكر ونقده الحر السوق أساس على القائمة والرأسمالية
ين القرن أواسط خلال  باللغة الصادرة ال كتب من العديده ل ،العشر

ية يه": ترجمت لعدة لغات مثل يوالت الإنجليز  والدورات النقدية النظر
و  "الدولي والاستقرار القومية النقود"و "والإنتاج الأسعار" و" الإقتصادية

باح، الفائدة  "والاستثمار الأر

Friedrich August von 
Hayek 

3.  

يش هيرمان  يعتبر بروسي اقتصادي خبير( 5759- 5717) غوسن هاينر
ية وضع من أول في  عمل ثم بون، في درس الحدية المنفعة عن عامة نظر

 .الحدية المنفعة فكرة أهمية وأكد على تقاعده حتى الإدارة

Hermann Heinrich 
Gossen 

9.  

يمي  ومصلح انكليزي وفيلسوف قانون عالم هو( 5731 - 5897) بنثام جير
يكي،-الأنجلو القانون فلسفة في الرائد المنظر وكان واجتماعيي قانوني  أمر

يشتهر ية النفعية، و إلى بدعواته و ية الفائدة، الاقتصادية، الحر  .التعبير حر
Jeremy Bentham 1.  
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ينزلاند جامعة في فخري أستاذ لوفيل نوكس يسبان في كو  وقد(. أستراليا) بر
يلة مسيرته خلال شغل باحث كأستاذ مختلفة مناصب المهنية الحياة الطو  و

ية الدكتوراه شهادة منح تم وقد قارات، ثلاث في الجامعات في  في الفخر
بية، الجامعات من اثنين  ال كتب وفصول المقالات مئات ونشرت الأورو

 .والإنتاجية ال كفاءة قياس على وال كتب

Knox Lovell 6.  

يكسل كنوت يدي الاقتصادي الخبير( 5116 -5715) و  من السو
 المدرسة من كل أثر كبير على الاقتصادية لمساهماته ستوكهولم، مدرسة

ية ية ال كينز يتة في الفكر والنمساو الكمية للنقود  الاقتصادي، اشتهر بنظر
ية الدورة ية، ونظر  .الاجتماعية القضايا من العديد بشأن آراءكما له  التجار

Knut Wicksell 8.  

 شهادة على حصل ومفكر وفيلسوف نمساوي اقتصادي ميزس، فون ودفيج
يسرا إلى اتجه فينا، من جامعة 5196عام  الدكتوراه  المؤسسة في ليدرس سو

 في درس حيث المتحدة الولايات إلى بعدها و الدولية للدراسات العليا
يورك  من ال كثير ، ألف5161و 5191 عامي بين زائر كأستاذ جامعة نيو

 والتضخم المالية بالسياسات المتعلقة القضايا من كثيرا فيها وطرح ال كتب
 .الحكومات قبل من به المتحكم والاقتصاد الحر الاقتصاد بين والفرق

Ludwig Von Mises 7.  

يكي سياسي هو( 5186 -5711) دوغلاس هوارد بول  وخبير أمر
 عن الشيوخ مجلس في عضو منصب شغل شيكاغو، جامعة من اقتصادي

ير دالة  كوب في مع ، و تضمنت أعماله5168-5191 إلينوي ولاية تطو
 .الكلي الإنتاج مستوى من والعمل المال رأس بين العلاقة الإنتاج، تحديد

Paul Howard Douglas 1.  

كاتب إقتصادي أميركي من أصل ( 1991 - 5191) دراكر فرديناند بيتر
يكية الأب  يعد، نمساوي عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمر

الروحي للإدارة، درّس الإدارة في كلية كليرمونت للدراسات العليا 
أعظم المؤلفات في مجالات كتاباً من  99قام بتأليف أكثر من و ،بكاليفورنيا

 .السياسة والاقتصاد والإدارة

Peter Drucker 59.  
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يدو يتو فلفر ايطالي  واجتماعي اقتصادي عالِم   وهو (5113 -5797) بار
يتو مبدأ وصاحب شهير يتين صاحب أيضا وهو الإدارة، علم في بار  النظر

يتو أمثلية الاقتصاديتين يتو وأفضلية بار  باسم عرف إحصائي مدرج وله بار
يتو مخطط يع وكذلك بار يتو توز  الشهيرة المقولة صاحب وهو الاحتمالي بار
 .الأرستقراطية الطبقات من مقبرة هو التاريخ

Vilfredo Pareto  55.  

يكي، اقتصادي( 5111) بومول جاك وليام  في الاقتصاد أستاذ وهو أمر
يورك، جامعة يادة بيركلي لمركز الأكاديمي والمدير نيو  وأستاذ والابتكار، للر

ينستون، جامعة في فخري  المقالات ومئات كتابا ثمانين من أكثر له بر
 قدم المواضيع الاقتصادية، من وغيرها العمل سوق عن الصحفية،
بل لجائزة رشح الاقتصادي، الفكر في تاريخ هامة مساهمات  الاقتصاد في نو

 .1993 لعام

William Jack Baumol 51.  

 اقتصادي و منطق عالم هو1882 - 1835) ) جيفونس ستانلي وليام
 استخدموا من أوائل من وواحد ولندن، مانشستر بجامعتي درس انكليزي

ياضي المنهج يته مالت وقد الاقتصادي، التحليل في الر  إلى المعرفة في نظر
ية، ساهم في ية وضع اللاإدار ية) كتبه وأبرز ".المنفعة-القيمة" نظر  نظر

 (والاستقرائي الاستنباطي:  المنطق في أولية دروس) ،(السياسي الاقتصاد

William Stanley Jevons 53.  

يلمايكل جيمس   الملك مدرسة في تعليمه تلقى (5181-5116 ) فار
 كليةال في والاقتصاد والفلسفة السياسةبانجلترا، درس  شيفيلدب إدوارد،

 البرمجةألمانيا  في مرة لأول طبقت (1953 ،1949) أكسفوردب جديدة،ال
( 5118) أفكاره سنة على بناء الإنتاج تكنولوجيا حدود لتقدير الخطية

 الإنتاجية لتقدير السابق الإجراء استخدام تمو ،" ال كفاءة قياس" حول
 .وعوامل الانتاج الأخرى الحدية

Farrell Michael James 59.  
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  مقدمة عــــــامةمقدمة عــــــامة

:مقدمـة
يمث لبنةل الإسلامي، المصرفي الإسلاميالعمل الاقتصادي النظام صرح في وأكبروأساسية أهم

الإسلاميةتلبيةالمصارفبرزتالحاجةإلىإنشاءوقد،شكالتطبيقهفيالمجتمعالإسلامي،وشكلاًمنأإنجازاته
با الر شبهة عن بعيدا المصرفي للتعامل صيغة إيجاد في الإسلامية المجتمعات المسلمين ولرغبة لآمال تلبية

 في وطموحاتهم الإسلامي، التعاملالمالي الإلهيسيادة بالوحي والمالية الاقتصادية ًلمعاملاتهموأنشطتهم وربطا
تيوبع التي المحظوراتوالآثام ًعن يةدا بو المصارفالر ا سيم َّ لا المعاصر العالم في المالية النظم سائر بها تعامل

.مةعلىنظامالفائدةأخذاًوعطاءالتقليديةالقائ

يقةالنشاطعملهاالإسلاميةالمصارفكانمنالطبيعيأنتبدأو ،وحتىبمحاكاةالبنوكالتقليديةفيطر
يل، التمو أساليب استخدامفي أن إلا عرف الإسلامي يل ًالتمو ملحوظا ً حيثتطورا المصارف، أوجدت

توفيرسعتإلىفقد،الإسلاميةنوعامنالتعاملالمصرفيلميكنموجوداقبلذلكفيالقطاعالمصرفيالتقليدي
والخسائرالمشاركةفيالأرباحمبدأتعتمدعلىجديدةاسسأدخلتأ ودةفيالتعاملالمصرفيئبديلةلسعرالفاآلية

.مبدأالمديونيةىبدلامنأسسالتعاملالتقليديالقائمعل

النظامفيأولال إلاأنالإقبال،مربكثيرمنالنقدوالتشكيكمنالبنوكالتقليديةأولقدقوبلهذا
عئعليهوالترحيببهمنقبلشرا المصارفائوالنتا،يضةمنالمجتمعرح الماليةالممتازةالتيحققتها لاميةسلإج

إلىميدانآعلىالدخولبشكلأوب،أقدمتهينفسها،بللتقليديةتعيدالنظرفيحساباتهاجعلالبنوكا خر
.العملالمصرفيالإسلامي

تحقيقالعديدمنالأغراضومنهارفعمستوىكفاءةأداءالجهازالمصرفيفيإلىوهَدََفهذاالتطور
التيتعزفعنالتعاملمعتلكممارسةدورهكوسيطماليبينأصحابالفائضوالعجزالماليخاصة الشريحة

با،وكان بيةرغبةهذهالإسلاميوسيلةلتليالمصرفالعملالجهازالمصرفيالتقليديخوفاًمنالوقوعفيحرمةالر
من ضخها ًلإعادة سعيا لاستقطابها وأداة هؤلاء يحتفظبها التي لاستيعابالفوائضالنقدية ووسيلة الشريحة

وفتحالمجالكذلكلتوظيفهذهالفوائضالماليةنحوالمتعاملينوالمستثمرين،جديدفيدائرةالنشاطالاقتصادي
يلمتنوعةومتعددة .التيتحظىبالشرعيةمنالناحيةالدينية"والمشاركاتمنهاالمداينات"بصيغتمو
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:دراسةإشكاليةال
للاستثمارات منموارد يقدمه الاقتصاديمنخلالما النمو يسهمالقطاعالماليوالمصرفيفيعملية

الدورمنخلالالقيامبوظيفةالوساطةالمالية وإدارةالمختلفةشريطةأنيتسمبالتطوروالـكفاءةفيلعبهذا
فإن،المخاطر  معدلالفائدة الاقتصاداتهو فيمعظم الوظيفة أنالمحركالأساسيلهذه إلى يلوبالنظر التمو

على عإالاسلاميالقائم الادخاروالاستثماركونهيزيدمنحالةعدمالتأكدفيمالىلغاءالفائدةقديؤثرسلبا
يلية،يخصمعدلاتالعائد يؤكدلناالحاجةالملحةوهذاماأوقديؤثرإيجابالأنهيخفضمنتكاليفالعمليةالتمو

يلقومبهتفيمحاولةفهمالدورالذي،إلىتحديدهذهالوظيفةوإبرازها العلاقةفيالإسلاميآلياتالتمو تنظيم
:السؤالالرئيسللموضوععلىالنحوالتاليومنهناتأتيصياغة،لكرأسالمالومنيبحثعنهالسابقةبينمنيم

يليةللنظامالمصرفي؟العملةساهممىدمام يلالإسلاميفيرفعالـكفاءةالتمو  بآلياتالتمو

:منخلالهذاالسؤاليمكنصياغةالأسئلةالفرعيةالتالية
 يليةفيالمؤسسةالمصرفيةومامدىارتباطهبالـكفاءة  الاقتصادية؟ماهومفهومالـكفاءةالتمو

 يلالتقليدي؟ يلالإسلامي،وماأهممايميزهاعنآلياتالتمو  ماهيأهمآلياتالتمو

 يل؟  ماهيالمكاسبالتييمكنأنتحققهاالبنوكبتبنيهالهذاالنوعمنالتمو

 يالسليمةالتيتتفقمعهويتهاوتساعدهافوالمنتجاتالأدواتالمؤسساتالماليةالإسلاميةهلتستخدم
تحقيق علىأهدافها الأكملالوجه أم المنتجاتالتقليدية؟ تحاكي لوأنها الشكلفإلااعنهتختلفا ي

 والتسميات؟

 يليةفيالمنظومةالمصرفية يلالإسلاميعلىالـكفاءةالتمو يةمامدىتأثيرالعملبصيغالتمو ؟الماليز

:فرضياتالدراسة
:تعتمدالدراسةعلىالفرضياـتالتاـلية

:الفرضيةالرئيسية
 آليات الإسلاميتعمل يل يليةيفلاعفلكشبةيرظنلااهاتزكترمىلعاعتماداالتمو التمو الـكفاءة رفع

 .لنشاطالمصرفيل
 :الفرضياتالفرعية

 يليةفيالمؤسسةالمصرفية  .تُفعلالـكفاءةالاقتصاديةالـكفاءةالتمو
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 فائدةالـكفاءةمنخلالالتقليلمنالمخاطرالناتجةعنسعرالحقيقيتيحالعملالمصرفيالإسلاميت.
 والخسارةيعطياعتماد فيالربح فيإدارةالمواردهالقطاعالمصرفيالإسلاميعلىفلسفةالمشاركة تفوقا

 .المالية،وفيارتفاعمعدلالعائدعلىالاستثماراتفيها
 يلالإسلامي ياتساهممنتجاتالتمو تساهمفيرفعفيماليز يلالمصرفيكما بنسبةهامةمنمجموعالتمو

 .قدرةالنظامالمصرفيعلىتخصيصالمواردالماليةبكفاءة

:أهميةالدراسة

:تنبعأهميةالبحثمنخلالالنقاطالتالية
 يل الفعال الدور النظاموالأهميةالتيتتسمبهاكفاءة الاقتصادية، الحياة في تقدمهالمصارف الذي للتمو

الحركة تنشيط يضمن بما وتخصيصها الموارد تجميع في المتمثل الرئيسي بنشاطه القيام في المصرفي
 .الاقتصاديةوتعزيزالنمو

 يل أساليبأهمية يعةالإسلامية علىأحكامهااعتمادو الإسلامي فيالمصرف التمو ممايلبيرغبات الشر
بوسائلتتفقمعأحكامالدينوهومايعتبرحلالمشكلاتفئاتواسعةمنالمجتمعالتيتفضلالتعامل

 .المجتمعاتالإسلامية

 تواليالأزماتالمستمرةالتييمربهاالقطاعالمصرفيالتقليديوتزايدنموالقطاعالمصرفيالإسلاميأدى
يلالتقليديوقصورهفيمجابهةالاختلالاتالتشكيكفيكفاءةىإل  .نظامالتمو

 :يارالموضوعأسباباخت

:يرجعاختيارالموضوعللأسبابالتالية
 كفاءةالنظامالماليمنخلالالتركيزعلىأحدأهمأجزاءهذاموضوعالرغبةفيمواصلةالبحثفي

 .النظاموالمتمثلفيالجهازالمصرفي
 ةوهوالعملبآليمحاولةالبحثفيمانعتقدأنهإحدىالسبلالـكفيلةبرفعكفاءةالأجهزةالمصرفيةألا

 .المشاركة
 وجودكمهائلمنالمواردالغيرموظفةفيالأنظمةالماليةالإسلاميةبسببابتعادالمجتمععنالتعامل

 الإسلامية، يعة الشر تتماشىمع عنطرق وبحثه با بالر هنا الملحةرزتبومن إستراتيجيةلالحاجة إيجاد
يلالإسلامية  .فيهذهالمجتمعاتبمايتلاءممعكلزمانومكانمناسبةلاستخدامآلياتالتمو
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:دراسةأهدافال

:منخلالماتقدميمكنتلخيصأهمأهدافالدراسةفيمايلي
 يعةالتعرفعلىظاهرةالمؤسساتالمصرفيةمنمنظورمقاصد  .ةالإسلاميالشر

 يـلالإسلاميالإيجاـبيةوالسلبيةلتطبيـقنظتحليلالآثاـر  .امالتمو

 تقييممدىملاءمةالمؤسساتالبنكيةالتقليديةكإطارلممارسةالمعاملاتالماليةالإسلامية. 

 براز النوعمنالأنشطةالمالية،المختلفنهجاوممارسةعنالنظامإ حجمالتحديالذييمثلهإدخالهذا
 .البنكيالتقليدي

 ياتسليطالضوء  .واستخلاصالدروسالمستفادةمنهاعلىمراحلتطورالمصرفيةالإسلاميةفيماليز

:دراسةمنهجال

:بالنظرإلىطبيعةالدراسةنعتمدفيمعالجتنالإشكاليةالبحثالمناهجالتالية
 يل:المنهجالوصفيالتحليلي يلوالتعرفعلىطبيعةآلياتالتمو  .الإسلاميةويستخدملبيانمفهومالتمو

 المنهجالمقارن يل: التمو فيماويستخدملمقارنةكفاءة بينهما بينالنظامينالتقليديوالإسلاميوالمفاضلة
.يخصالنشاطالمصرفي

 يةعينةمنالبنوكا كفاءة دراسة إطار في واستخدم:المنهجالاحصائى يقة باستخدام لماليز الكمية الطر
.اللوغارتمية التكاليف دالة تقدير على تعتمد التي

:حدودالدراسة

 تركز وليسهذه الاقتصادية الجوانب على الدراسة الدينيةعلى لاالجوانب كما كاملات، وصفا قدم
البحثفقطعلىالخصائصولاعنالمصارفالإسلامية،للنظامالمصرفيالإسلاميومفصلا ولـكنيركزهذا
فيهإلانتطرقحيثلامطبقةمنقبلبنكإسلاميأوبنكتقليديةسواءكانتالإسلاميةلمصرفيلالتحليلية

يلعناصرالعملياتالمصرفيةل كماتركزالدراسةالتطبيقيةعلىتجربةالتيتجريوفقاًللنظامالإسلاميوآلياتالتمو
 يا لـالتيوماليز اختيارها كونهاتم بالنظام العمل بين يجمع الذي المتطور النموذج والنظامالمصرفي التقليدي

.الإسلامي
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:الدراساتالسابقة
:منالتوصلإليهةالباحثتفيمايليبعضالدراساتالتيتتصلبموضوعالبحثحسبماتمكن

يلالإسلاميشوقيأحمددنيا،.1 )1(دراسةتحليليةمقارنة:كفاءةنظامالتمو
التوصل البحثالوحيدمنبينكلالبحوثالتيتم يليةيعدهذا التمو إليها،الذييتطرقإلىمفهومالـكفاءة

لهمنكفاءةوفعاليةوذلكمنخلال يلالإسلاميمنحيثما وقدهدفالباحثإلىدراسةنظامالتمو
مختلف تلبية على النظام هذا وقدرة الإسلامي، يلي التمو النظام على ية بو الر يلية التمو غيابالصيغة أثر توضيح

الهدفتناولالبحثبالدراسةوالتحليلعدةأطرافالعمليةا يليةعلىوجهأكمل،وفيسبيلالوصوللهذا لتمو
أدواتنظام ومعاييرها، يلية التمو والـكفاءة  الإسلامي الاقصاد منمنظور ية الإدخار العملية مسائلكأهمية

المقومات يملك الإسلامي يل التمو نظام أن وخلصالباحثإلى الإسلامي، يل الـكفاءةالتمو لتحقيق الكافية
يلالإسلامي .والفعاليةبدرجةقدتفوقإمكانياتنظامالتمو

2 ية والبنوك الإسلامية البنوك تكاليف دالة تقدير ،يالعصيم ومحمود الساعاتي الرحيم عبد.  دراسة التجار
يتميةالمتسامية التكاليف دالة تقدير الدراسة هذه تناولت حيث ،(2)مقارنة الإسلامية البنوك من لعدد اللوغار

ية والمرونات الإحلال ومروناتالنطاق، ووفورات الحجم وفورات لقياس والتقليدية  تلك في للمدخلات السعر
 حجم بوفورات تتمتع الإسلامية البنوك أن أهمها النتائج من مجموعة إلى البحثوتوصل بينها، فيما ومقارنتها البنوك
مليون 556 نحو قدر الإسلامية للبنوك الأمثل الحجم وأن سالبة، حجم بوفورات التقليدية البنوكتتمتع بينما موجبة
من معين نوعفي تتخصص أن لها الأفضل من وبالتالي تكاملية بتكاليف تتميز لا الإسلامية البنوك وأن دولار
.المدخلات من مختلفا مزيجا يتطلب عقد كل لأن العقود

3. Badrul Kamaruddin & All, Assessing Production Efficiency Of Islamic And 

Conventional Bank Islamic Windows In Malaysia 2008"(3) 
ياديلالتقللمصارفوالنوافذالإسلاميةفيالمصارفالإسلاميةياتالمصرفيةلكفاءةالعمتقييم "  ".يةفيماليز

                                                           

  .4991، السعودية، 9، العدد م القرىأجملة جامعة ، دراسة تحليلية مقارنة: كفاءة نظام التمويل اإلسالميشوقي أمحد دنيا،  -1

  اإلسالمي القتصادل العزيز عبد امللك جامعة جملة ،مقارنة دراسة :التجارية والبنوك اإلسالمية البنوك تكاليف دالة تقدير العصيمي، حممود و الساعايت الرحيم عبد -2
 . 1995 السعودية، جدة، ،7 اجمللد 

3 -Badrul Kamaruddin and al, Assessing Production Efficiency Of Islamic And Conventional Bank Islamic 
Windows In Malaysia, International Journal Of Business And Management, vol 1, no 1, University Technology, 
Malaysia, 2008. 
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ه في بيانمدىهدفالباحثون إلى الدراسة العمذه لكفاءة العمالإسلاميةياتالمصرفية مع ياتلبالمقارنة
التق أداءالمصارفهيديةوذلكبلالمصرفية المصرفيةلصناعةائلهوذلكفيظلالتطورالالإسلاميةدفتطوير
يابشكلخاص،منأجلذلكقامالباحثونبمقارنةكلمنالإسلامية الأرباحفيالعالمبشكلعاموفيماليز

مصارفللالإسلاميةوالنوافذالإسلاميةيديةوالمصارفلكاليفوالتقنياتالحديثةفيكلمنالمصارفالتقوالت
لالتق ليدية، عامي بين الممتدة 2002-1991لفترة بالمقارنة القيام منأجل الباحثون استعان وقد بالأساليب،

الإحصائية هالمعياريوغيروالانحرافكالمتوسطالحسابي من وتوصل .ساليبالأا العموا أن ياتالمصرفيةلإلى
ىلاأقلقدرةعهىالتكاليفولـكنليديةفيتخفيضوالسيطرةعلياتالمصرفيةالتقليأفضلمنالعمهالإسلامية
بضرورةإسلاميةانوافذهيديةالتيللوالمصارفالتقالإسلامية،لذلكأوصىالباحثونالمصارفالأرباحتعظيم

بالتاليالإسلاميةياتالمصرفيةلدفتطويرالعمهوذلكبالإسلاميالاقتصادأكثرمنمبادئوقواعدالاستفادة
.الإسلاميةيإلىالصيرفةليديةإلىالتحولالكلممايشجعالمصارفالتقالإسلاميةتحسنأداءالمصارف

  (4)إسلاميربويو،فياقتصادلاتخصيصالمواردالرأسماليةوالـكفاءة،والنممحمدأنسبنمصطفىالزرقا، .2

البحثبإيجازبعـضال قتفحصهذا لفــيظــالإنتاجيةوالـكفاءةلفـيتخصــيصرأسالماالأساسيةضايا
يـةعينيـة،أوأرصـدةقيقح)،وناقشالبحــثتخصـيصالمـواردالرأسـماليةالفائدةمـنلخاإسلامياقتصاد
لىأنتحــريمالفائـدةعخرجبمجموعةمنالنتائجأبرزهاو ،الاقتصادذلكلالنموفيظلىعلرالمحتمثوالأ(ماليـة

ًهروضوالـديونبوصـفقال ـةليـرقابغفـينظامإسـلامي،ليسفكـرةعاطفيـةقمـناقتصادالسـواجـزءاجوهري
لاليخصصبكفاءةمــنخفـياقتصادمعاصرمزدهر،للتطبيقلحصاللهـوجـزءمـننظاممتكامقتطبيـلل

.السواءلىيةعقيق،المواردالرأسماليةالماليةوالحقالسو

:مايميزهذهالدراسة

يلالإسلاميونظامالمشاركةبصفةخاصة برازكفاءةالتمو تشتركهذهالدراسةمعالدراساتالسابقةفيمحاولةإ
 تتميز الدراسة هذه نإف العلمية، وقيمتها السابقة الدراسات أهمية رغموفيتحقيقالـكفاءةفيتخصيصالموارد،

يلالإسلاميمفهوممحاولةعلاجب عنها فيالنظمالمصرفيةبالتحديدوخاصةتلكالتيتتميزببيئةقانونيةكفاءةالتمو
.مختلطةحيثتعملالمصارفالإسلاميةوالتقليديةجنباإلىجنب


                                                           

اإلسالمي،  عبدالعزيز لالقتصاد امللك جامعة جملة تخصيص الموارد الرأسمالية والكفاءة، والنمو، في اقتصاد ال ربوي إسالميحممد أنس بن مصطفى الزرقا،   - 4
 .4،5145، العدد52اجمللد
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 :هيكلالدراسة
 :يلي كما فصول ستة إلى تقسيمه تم له الموضوعة الفرضيات ضوء وفي البحث أهداف لتحقيق
يلالمصرفيكفاءةكفاءةالماليةوالماليةوتخصيصالمواردتخصيصالموارد " عنوان تحت الأول الفصل يلالمصرفيالتمو  كفاءةالاقتصاديةالـ ماهية يتناول "التمو

 أنواعوال التعريف حيث من يف تعر وضع إلى وصولا الاقتصادي، الفكر في المفهوم هذا للـكفاءةوتطور
حسبطبيعتها المصرفية المؤسسة في المفهوم هذا تحليل ثم ومن يلية،  والمقاييسالمعايير أهم حللي كما،التمو

 .المصرفية الـكفاءة قياس في المعتمدة

يركزعلىنقاطمهمةلايمكنإغفالها حيث" مدخلعامللمعاملاتالماليةالإسلاميةمدخلعامللمعاملاتالماليةالإسلامية " ـب والمعنون الثاني الفصل
يلالمصرفيةخاصة،ألاوهيمفهومالمالوالملـكيةعند الحديثعنالمعاملاتالماليةالإسلاميةعامةوصيغالتمو

الحاكمة الفقهية القواعد إلى وصولا المختلفة، وأشكاله وأركانه العقد مفهوم وكذلك الإسلامية يعة الشر في
.للمعاملاتالماليةالتيتحددوتؤطرهذهالعقود

الثالث الفصل " المعاصرة: المصرفية وتطبيقاتها الإسلامي يل المعاصرةآلياتالتمو المصرفية وتطبيقاتها الإسلامي يل آلياتالتمو يلي" التمو صيغ أبرز الفصل هذا يوضح
صيغالمصرفيالإسلامي،التقليديةمنهاوالمستحدثةوتطبيقاتهاالمعاصرةفيالمصارفالإسلاميةحيثقسمتإلى

يلالقائمةعلىالمشاركةفيعائدالاستثمار يلبالبيوع،صيغالتمو يلبالإجارة،صيغالتمو .التمو

يلالإسلامي":الفصلالرابع يلالإسلاميمداخلالتمو مداخلنتعرضفيهإلىأهم"فيالنظامالمصرفيالتقليديفيالنظامالمصرفيالتقليديههومؤسساتومؤسساتمداخلالتمو
الإسلامية الخدماتالمالية إلىتقديم إضافة غيرها، أو الإسلامية البلدان في غيرسواء المؤسساتالإسلامية

يليةأخرىألاوهيالبنكية .الصكوكالإسلاميةكمؤسساتالتأمينالتكافليوالصناديقالإسلاميةوأدواتتمو

يلية: : ":الفصلالخامس يلالإسلاميومدىقدرتهاعلىرفعالـكفاءةالتمو يليةآلياتالتمو يلالإسلاميومدىقدرتهاعلىرفعالـكفاءةالتمو حيثناقشهذاالفصل"آلياتالتمو
يلفيالأدواتالماليةالإسلامية بتوضيحطبيعةالوساطةالماليةالإسلاميةوتكاليفها،وقدرةمقوماتكفاءةالتمو

 الإسلامي يلالمصرفي آلياتالتمو الفائدةوتخصيصالمواردجذبالادخارعلى بنظام مقارنة ومنثمبكفاءة
يلالإسلاميفينظاممصرفيمزدوجدراسة .حيثيتأثربالبيئةالتقليديةوأسعارالفائدةكفاءةالتمو
يلالإسلاميفيرفعكفاءةالنظامالمصرفيالماليزي  :"السادسالفصل يلالإسلاميفيرفعكفاءةالنظامالمصرفيالماليزيمدىمساهمةآلياتالتمو يستعرض"مدىمساهمةآلياتالتمو
 الماليزينالفصل الاقتصاد حول عامة ووظرة الإسلامي يل آلياتالتمو في يادورها ماليز في تخصيصالموارد

باستخدامو ية فيعينةمنالبنوكالماليز الـكفاءة العشوائيةإحدىالطرقالكميةوهيتقييم يقةحدالتكلفة طر
(SFA).
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المصرفيالمصرفي  التمويلالتمويل  تخصيص الموارد المالية وكفاءةتخصيص الموارد المالية وكفاءة: : الفصل األولالفصل األول   

 :تمهيد

تحقيق ال كفاءة الاقتصادية وتخصيص الموارد عبر الزمان والمكان لمناقشات  علىتخضع قدرة السوق 
ية الاقتصادية وت يةالشكل عنصرا أساسيا في متكررة تستند إلى تطورات النظر فلعلماء   الجزئيلاقتصاد الحديثة ل نظر

  الاقتصاد الوضعي آراء متعددة في آلية تحقيق ال كفاءة الاقتصادية في المجتمع، من خلال مبدأ اليد الخفية
يتووقا ية تحليلاته وفق السوق فاقتصادلآراء واستنادا لهذه ا ،نون ساي للأسواق، وأمثلية بار  المتعلقة والفنية النظر

يعها على الاستخدامات البديلة أو في دللموار كفء تخصيص تحقيققادر على  والأمثلية بال كفاءة ، سواء في توز
باستخدام أفضل التقنيات المتاحة إشباع الحاجات ضمن  منأقصى حد ممكن  لبلوغ التوليفة المثلى للمنتجات و

 . الموارد والقيود التكنولوجية

يتو ذات الحياد الحديث،  لم يظهر بالمفهومن لفظ ال كفاءة فإأما في الأدبيات الإسلامية  بمعنى أمثلية بار
 السعيك ثله في العديد من المعانينجد ما يماحيث القيمي، وهذا لا يعني أن مفهوم ال كفاءة غير معترف به 

ففي حين أن  ،وغيرها من المفاهيم وجوب عدم تبديد أو إساءة استخدام الموارد المختلفةلأفضل النتائج الممكنة، و
يتو فإنه يتحدد في الاقتصاد الإسلامي  استخدام الموارد المالية في علم الاقتصاد الوضعي يتحدد حسب أمثلية بار

 .حسب المقاصد الشرعية

كمحرك النظام المصرفي بشكل خاص،على بشكل عام وات الحديثة على النظام المالي يوترتكز الاقتصاد
ية، الإنتاجة لخدمة الأغراض أساسي لحشد وتخصيص الموارد بكفاء هميته من خلال وظائفه أوتتركز ية والتنمو

يل الأ وتحفيز الاستثمار الادخارفي مجال تعبئة  ية المدفوعات وتحو  . وإدارتهاموال وتقليل المخاطر وتسو

ال كفاءة الاقتصادية، والجدل الدائر بين في توضيح خلفية مختصرة حول  هذا الفصل ومن هنا تأتي أهمية
يات الاقتصادية المختلفة حول الآلية المثلى لتحقيق التخصيص ال كفء في الموارد، وذلك بغرض التهيئة  النظر

 :لمناقشتها في المؤسسة المصرفية، وهذا من خلال المباحث التالية

 ال كفاءة في الفكر الاقتصادي: المبحث الأول -

 ال كفاءة في المؤسسة المصرفية: المبحث الثاني -

 طرق قياس ال كفاءة المصرفية :الثالثالمبحث  -
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 ال كفاءة في الفكر الاقتصادي: المبحث الأول

ايد ، حيث تتزهتم بندرة الموارد وتعدد الحاجاتتعد اقتصاديات الموارد أحد فروع علم الاقتصاد والتى ت
ية بصفة مستمرة المؤهلة للاستخدام كأحد ، وتكمن المشكلة في أن معدل نمو الموارد المكتشفة أو الحاجات البشر

يقجب حل هذه المشكلة و، لذلك ثير من معدل نمو السكان وحاجاتهمالعناصر الإنتاجية أقل بك العمل  عن طر
 لأي الاقتصادية ال كفاءة دراسة وقياس نأ ومن هنا نجد ،ممكنة كفاءةعلى على استخدام الموارد المتاحة بأ

أن ال كفاءة ترتبط بعدة مفاهيم أخرى  ذلك، والمتابعة الاهتمام تستوجب التى المسائل أهم تعتبر أحد مجتمع
يادة بين الموازنة تضمن اقتصادية سياسة لأية النهائية الأهداف والتي تعتبر كالمنفعة والرفاهية  ورفع السكان ز

براز وسيجري من خلال ه ،الاقتصادي مستواهم   .مفهوم ال كفاءة، وتطوره في الفكر الاقتصاديذا المبحث إ

 الاقتصاديةمفهوم ال كفاءة : المطلب الأول

وقد ذكر العديد من الباحثين في هذا الإطار  والاختلاف،يشوب مفهوم ال كفاءة ال كثير من الغموض 
يف لمفهوم ال كفاءة، وهذا حسب ال سياق الذي يستعمل فيه، وما يركز عليه هذا أنّه يوجد أكثر من مئة تعر

بين بعض ، من خلال التعرض إلىالاقتصادية المفاهيم أحدكالبحث هو مفهوم ال كفاءة  يفها والفرق بينها و  تعر
 :، وهذا ما سنحاول التطرق إليه في النقاط التاليةالمصطلحات التي تتداخل معها في المعنى

ي ف ال كفاـءة . أولا   :الاقتصاديةتعر

يف التي تناولت مصطلح ال كفاءة الاقتصادية نذكر ما يلي  :من بين التعار

 أموال من) المدخلات به تحول الذي المدى" أنها( OECD) والتنمية للتعاون الاقتصادية المنظمة عرفتها -
يقة نتائج إلى( وغيرِها  ووقت وخبرة  (1)"اقتصادية بطر

 من معينة بكمية الإنتاج بتعظيم المتحقق إما والإنتاج المتاحة الموارد اقتصادية بين علاقة تمثل ال كفاءة أن أي
 .التكنولوجيا من مستوى عند وذلك الإنتاج من معين حجم لتحقيق المستخدمة المدخلات تخفيض أو المدخلات

يف مصطلح ال كفاءة أنها - العمل مع  -نجازاأو القدرة على  -نجاز ا: " كما جاء في قاموس أكسفورد في تعر
  (2)"لأدنى من الإنفاق من الوقت والجهالحد ا

بالتالي فه  .تؤدي إلى مخرجاتووسيلة لتحقيق الغاية المرجوة الشير إلى عملية داخلية تركز على ت يو
                                                           

1- Organisation de coopération et de développement économiques (OECD), Glossaire des principaux termes relatifs à 

l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, Paris, France, 2002, p: 20. 
2- Zala Virambhai, A study of productivity and financial efficiency of textile industry of India, Ph.D Thesis on Philosophy  

In Commerce, Saurashtra University, Gujarat state, India, January 2010,p: 42. 
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يرى - نتج أكبر قدر ممكن باستخدام المدخلات الفعلية أيحقق ال كفاءة إذا أن المنتج  (William Greene) و
 (1).المتاحة، و بأقل تكلفة ممكنة

يقة الصحيحةممارسة ال كفاءة هي " Peter Drucker)  (اكما عبر عنه -   .(2) "الأشياء بالطر

يش يف ملو سرعة و تحقيق الهدف مع الحد الأدنى من التضحية بالموارد المتاحةك عدة معايير لل كفاءة هذا التعر
 .بجودة عاليةمن المخرجات توفير كمية محددة  و. العمليةهذه إجراء 

القدرة على القيام بالعمل المطلوب بقليل من الإمكانيات، والنشاط :" بأنها تعرف ال كفاءةمن جهة أخرى  -
  .(3) ال كفء هو النشاط الأقل تكلفة

الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة والذي يحقق أقل مستوى للتكلفة دون التضحية بجودة مخرجات " :أنهاأو  -
على تخفيض نفقاتها من أجل حجم معين من  بنكوهو ما يعرف بكفاءة التكلفة أي قدرة ال (4)"المؤسسة 
  .المخرجات

 هذه تستخدم حيث المخرجات وأسعار المدخلات أسعار بين العلاقة على ينصب سعري تعبير": أو هي -
 في الاقتصادي الفقد تجنب على أيضا الاقتصادية ال كفاءة وتنطوي الاقتصادي، التنظيم لمبادئ وفقا المدخلات

 .(5) منها توفيره الممكن الإشباع على منها الحصول دون استنفاذها تجنب أي الموارد استخدام

حسن استغلال الموارد المتاحة من : تعنيالاقتصادية من خلال ما سبق يمكن استنتاج أن ال كفاءة 
ية وتجهيزات الإنتاج أي رفع إنتاجية الموارد المتاحة من حيث المردود الكمي  بأقل وأموال وقوى بشر النوعي و

 .  نفقات ممكنة

يلية كذلك  يف ال كفاءة التمو  :تعرف بأنهافانطلاقا من مفاهيم ال كفاءة الاقتصادية، كما يستخرج تعر

العمل كثافة التي يستخدم القيس ت وهي المختلفة، اأنشطتهترجمة مواردها المالية في  مقياس لقدرة المنظمة على" -
يرادات الإجمالية  يل، ال وفعاليةأصولها لتوليد الإ يقوقرارات إنتاج، والتسعير، والتمو  .(6)"التسو

                                                           

1- Greene, W. H, ‘The Econometric Approach to Efficiency Analysis’, In The Measurement of Productive Efficiency and 

Productivity Growth, Oxford University Press, Oxford, United kingdom, 1993 ,p:102. 

2- Zala, Virambhai S, Op.cit, p:111 
3- Vincent Plauchet, Mesure et amélioration des performances industrielles, tome 2, UPMF, France, 2006, p: 6. 

  .141 :ص، 6002مصر،  ،، الدار اجلامعية، اإلسكندريةاءة وجودة الخدمات اللوجستيةفكثابت عبد الرمحن إدريس،  -4
 عني ، جامعة2 العدد ،ةوالتجار  العلمية لالقتصاد اجمللة ،للبيانات التطويقي التحليل باستخدام الكويت بدولة للبنوك الفنية الكفاءة تحليل السقا، إبراهيم حممد -5

 .34 :ص، 2002مشس، مصر، 
6- Ralph Dale Kennedy and Stewat Yarwood McMullen, Financial Statements from Analysis and interpretation, Illinois 
USA, 1952, p: 17. 
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يليةشير ال كفاءة التعلى المستوى الجزئي، أما  - صحيح بين الشكل التخصيص الموارد ب فيها التي يتم حالةلل تمو
ر الخط)كل من بينالمفاضلة  ؤسسة منالمتمكن مقياس لمدى  وتعتبر ،لحظة من الزمن في المختلفةالاستخدامات 

بحية ،والعائد  (1).في استخدام مواردها المالية( السيولة والر

بالتالي تع يليةبر ال كفاءة الو ا يضمن توجيه تلك بم عن تحقيق التخصيص ال كفؤ للموارد المالية المتاح ة تمو
بحية تعيين يجب  ول كي يتحقق التخصيص ال كفء للموارد المالية المتاحة، الموارد إلى المجالات الأكثر ر

يل تعكس استخداماتها الفعلية من بين الاستخدامات الممكنة لتلك الموارد يادة  الجيدة إدارةال، فكفاءة التمو لز
بحية   .لل كفاءةنهائي والتي يمكن أن تؤخذ كدليل السيولة و رأس المال توجيه ووالإنتاجية الر

 :الفرق بين ال كفاءة ومفاهيم اقتصادية أخرى. ثانيا
الأمر مثل الفعالية، الإنتاجية والأداء كثيرا ما يتداخل مفهوم ال كفاءة مع بعض المفاهيم الأخرى 

 : بين هذه المصطلحات من خلال ما يلي الذي يدعو إلى توضيح الفرق

 : الإنتاـجية .1
 كثيرال  هناكقبل الخوض في التداخل الذي يشوب مفهومي ال كفاءة والإنتاجية، يجب الاشارة إلى أن 

ن الإنتاج هو محصلة مطلقة لكمية المنتج النهائي أحيث  .الإنتاج والإنتاجية يبين مفهوم ،والخلط من الالتباس
من جهة  المستخدمةبينما الإنتاجية هي علاقة نسبية قابلة للقياس الكمي بين المخرجات من جهة والمدخلات 

يفية الإنتاج وهو ما ذهب إليه معظم الباحثين الذين تطرقوا لمفهوم ،خرىأ  :ومن بين هذه التعار

   (2)"المستخدمة في العملية الإنتاجية الإنتاجنتاج وحجم عوامل إو قيمة الأالعلاقة بين حجم ": ية هيالإنتاج -

و هي أ( المدخلات)دمة في الحصول على هذا الإنتاج والعناصر المستخ( المخرجات)النسبة بين الإنتاج " -
يل  فهي مقياس يستخدم لقياس حجم المدخلات  (3)".الإنتاج إلى سلع وخدماتعناصر مقياس ل كفاءة تحو

  (4)"المدخلات  \المخرجات= الإنتاجية : المطلوب لتحقيق حجم معين من المخرجات، أي أن

يمكن قياس إنتاجية مؤسسة أو وحدة إنتاجية بنسبة مخرجاتها " :قوله في(Lovell 1991 )أشار إليهوهو ما  -
 (5)"إلى مدخلاتها

                                                           
1- Carl L. Moore and al, Managerial Accounting, Edward Anold Publishers Ltd, London,UK, 1969, p 119. 
2-Daraio Cinzia and Simar Léopold, Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis: 

Methodology and Applications, Springer, USA, 2007, p: 13 

 .20 :ص، 2002 األردن، البداية، دار ،المال ورأس العمل التقني التغير و والكفاءات اإلنتاجية :االقتصادية المتغيرات تحليلبيل إبراهيم حممود، ن - 3
 .61 :ص، 6002، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، مدخل التحليل الكمي: إدارة النشاط اإلنتاجيعلي الشرقاوي،  -4

5  - Francesco Porcelli, Measurement of Technical Efficiency: A brief survey on parametric and non-parametric 

techniques, working paper, Department of Economics, University of Warwick, UK, 2009, p:3. 
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ية تستخدم مدخل الإنتاجهذه النسبة قد تكون سهلة الحساب إذا كانت الوحدة ل كن الملاحظ أن 
وعلى العكس من ذلك، إذا كان الإنتاج يستخدم عدة مدخلات لإنتاج العديد من . مخرج واحد واحد لإنتاج

 عنصر واحد من عناصرتعني مقدار ما ينتجه التي ووهنا يمكننا أن نميز بين الإنتاجية الجزئية،  (1) .المخرجات
  .الإنتاجعوامل كل التي تعني مقدار ما تنتجه ورأس المال والإنتاجية الكلية  وأكالعمل  الإنتاج

بناء على ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن الإنتاجية هي نسبة أو علاقة بين الناتج وعناصر الإنتاج التي  و
يتفرع من هذه النسبة عدد من النسب الفرعية والعلاقات بين الإنتاج استخدمت في الحصول على هذا  الناتج، و

يادة قيمة الإنتاجية تأتي من خلال الاستخدام الأمثل وال كفء للموارد ف ،وكل عنصر من عناصر الإنتاج ز
  :بإحدى الصور التالية الإنتاجية وعناصر الإنتاج المتاحة

 يادة قيمة المخرجات مع ثبات قيمة ال  .مدخلاتز
 يادة قيمة المدخلات ول كن ب يادة قيمة المخرجات مع ز  أقل نسبةز
 ثبات قيمة المخرجات مع انخفاض قيمة المدخلات. 
 انخفاض قيمة المخرجات مع انخفاض قيمة المدخلات بنسبة أكبر. 
 يادة قيمة المخرجات مع انخفاض قيمة المدخلات   .ز

 : الفعاـلية .2
 المؤسسةأداة من أدوات مراقبة التسيير في ينظر الباحثون في علم التسيير إلى مصطلح الفعالية على أنه 

يفات ومن بين (2)،وهذا من منطلق أن الفعالية هي معيار يعكس درجة تحقيق الأهداف المسطرة  :هاتعر

اتخاذ القرارات الصحيحة ومتابعة هي تعبير عن مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها ، أو هي : الفعالية" -
أو هي أيضا مقياس لملاءمة الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها  .تنفيذها لتحقيق الأهداف العامة أو التشغيلية

 (3) ".و لدرجة تحقيق هذه الأهداف
 (4)"المخطط، والوصول إلى النتائج المخططة  القدرة على تحقيق النشاط" : كما تعرف بأنها -

اختلاف مفهوم ال كفاءة فيمكن التفرقة بين الفعالية وال كفاءة من حيث مدى تحقيق الأهداف، ومنه 
 عن مفهوم الفعالية يتمثل في أن الفعالية تركز على نقطة النهاية الواجب الوصول إليها بينما ال كفاءة تهتم بال كيفية

يمكن توضيح ذلك أكثر من خلال، التي يمكن بها بلوغ هذه النقطة  :ليمواالشكل ال و

                                                           
1- Daraio. C and Simar.L, Op.cit, p:13. 

2-  B. Dervaux, A . Coulaud, dictionnaires du management et de contrôle de gestion, 2eme édition, dunod, Paris, 1999, p:78. 
 .141،141 :ص،ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص   -3

4-  Vincent plauchet, Op-cit, p:7. 



                                                                                                 

7 

المصرفيالمصرفي  التمويلالتمويل  تخصيص الموارد المالية وكفاءةتخصيص الموارد المالية وكفاءة: : الفصل األولالفصل األول   

 الفرق بين ال كفاءة والفعالية(: 1)الشكل رقم 

 
 :من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر

- Zala Virambhai, A study of productivity and financial efficiency of textile industry of India, Ph.D. 

Thesis on Philosophy  In Commerce, Saurashtra University, Gujarat state, India, January 2010,p:  111 . 

- Francesco Porcelli, Efficiency: A brief survey on parametric and Measurement of Technical non-

parametric techniques, working paper, Department of  Economics, University of Warwick, UK, 2009, 

p: 3. 

من خلال ما تقدم يتضح وجه العلاقة بين مفهوم الإنتاجية ومفهوم ال كفاءة حيث أن الإنتاجية تعبر 
عن القدرة على الإنتاج في حين أن ال كفاءة تعبر عن مدى تطابق الإنتاج الفعلي مع الإنتاج المخطط أي أن 

يل الموارد إلى سلع مؤشر ال كفاءة يعد اخ يا لمؤشر الإنتاجية أو أن الإنتاجية تعد مقياسا ل كفاءة تحو         تبارا معيار
مفهوم ال كفاءة والفعالية متداخلان إذا نظرنا إلى المؤسسة ككل بمعنى أن المؤسسة ف من جهة أخرى ،خدماتو

الموارد يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق ال كفؤة هي التي تحسن استخدام مواردها الإنتاجية، و حسن استخدام 
 .(1) الأهداف، كما أن تحقيق الأهداف قد يحمل في طياته أيضا حس ن استخدام الموارد

بة  كما يؤخذ ( الفعالية)بمفهوم الإنتاجية كمزيج بين الفعالية وال كفاءة لمعرفة ما إذا تم التوصل للنتائج المرغو
يعني ذلك أن الإنتاجية تعبر عن العلاقة بين الفعالية التي ، (ال كفاءة)وحجم الموارد المستخدمة للوصول للهدف  و

يتم بها تحصيل نتائج أو مخرجات معينة و ال كفاءة التي يتم بها تشغيل الموراد المختلفة التي تساهم في تحقيق هذه 
ى تحقيق الأهداف فالإنتاجية هي نتاج لكل من الفعالية و ال كفاءة، فهي تشير إلى قدرة المؤسسة عل النتائج

 .باستخدام أقل موارد ممكنة
                                                           

العلوم  ، كليةأطروحة دكتوراه ،حالة الصناعات التحويلية بالجزائر:للمنتجات الصناعية نحو تحسين اإلنتاجية و تدعيم القدرة التنافسية ،بن عنرت عبد الرمحان  -1
 .11 :ص، 6004 ، جامعة اجلزائر،والتجارية وعلوم التسيري االقتصادية

أداء العمل بشكل •
جيد دون الوصول 

 للهدف المطلوب

أداء العمل بشكل •
سيء وعدم الوصول 

 للهدف المطلوب

أداء العمل •
 المطلوب بشكل جيد

أداء العمل المطلوب •
 وبشكل سيء

 فعالية عالية 

 كفاءة منخفضة

 فعالية عالية 

 كفاءة عالية

 

 فعالية منخفضة 

 كفاءة عالية

 

 فعالية منخفضة 

 كفاءة منخفضة
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  : الأداء. 1
ية المالية للموارد المؤسسة استخدامجملة من الأبعاد المتداخلة التي تتضمن كيفية "يقصد بالأداء   والبشر

مجموعة من الإجراءات "الأداء فيعرف بأنه  أما تقييم (1)"أهدافها تحقيق على قادرة تجعلها التي بالصورة واستغلالها
التي تقارن بها النتائج المحققة للنشاط بأهدافه المقررة بقصد بيان مدى انسجام تلك النتائج مع الأهداف المحددة 

ط المصرفي قد كما يقارن عناصر مدخلات النشاط بمخرجاته للتأكد من أن أداء النشا لتقدير مستوى فعالية الأداء
  (2)"ال كفاءة  عالية من  تم بدرجة

ين هما يف يسهم في توضيح مظهر حقيق الأهداف المقررة أو يتعلق بقياس مدى ت الأول :وهذا التعر
يعرف بتقييم فعالية الأداء المخططة مة وكفاءة الأساليب التي اتبعت لتحقيق تلك ءيتعلق بمدى ملاف الثانيأما  ،و

يعرف بتقييم كفاءة الأداء الأهداف  .و

هي مفاهيم ( الأداء ، الفعالية، ال كفاءة، و كفاءة الأداء) مما سبق أن المفاهيم الوارد ذكرها يتضح 
ية إنجاز (من ضمنها العملية الإنتاجية)تعكس الأبعاد المختلفة لعملية إنجاز المهام الوظيفية  ، فإذا نظرنا لها من زاو

ية مدى تحقق الأهداف العمل وتأديته على الوجه المطلوب، فإن ذلك يشير إلى الأداء ، أما إذا نظرنا من زاو
المحددة فإن ذلك ينسحب على الفعالية، أما إذا كان المنظور يتعلق بال كيفية التي يتم فيها تحقيق هذه الأهداف 
فإن الأمر في هذه الحالة يتعلق بال كفاءة، أما إذا كانت المسألة قيد الفحص هي تقييم الأداء ومعرفة مدى 

يتعلق بكفاءة الأداء وتقييميهفعاليته وكفاء  .ته فإن ذلك يتضمن و

   :أن واع ال كفاـءة. لثاثا
 ال كفاءة الاقتصادية أن إلى أشار حينما ،1991 عام Farrell كتابات في ال كفاءة مصطلح ذكر ورد

يعيأساسيين،  مكونين عام بوجه تتضمن بالتالي نفرق بين نوعين لل كفاءة الأول تقني والثاني توظيفي أو توز   :و

 : Technical Efficiency (الفنية) ال كفاءة التقنية. 1

يشير هذا النوع من ال كفاءة إلى قدرة ال من المخرجات أو المنتجات  على إنتاج مستوى معين مؤسسةو
 .(3)العامل التكنولوجيمع افتراض ثبات ( وهي المعروفة بعناصر الإنتاج أو المدخلات) بأقل كمية من الموارد 

ية بين أسعار عناصر الإنتاج وأسعار بيع الوحدات المنتجة  .وذلك بغض النظر عن العلاقات السعر

                                                           
1 OCDE, Moderniser l'État : la route à suivre, Éditions OCDE, Paris, 2005. 

لعلوم االقتصادية ل، جملة جامعة تشرين تقويم أداء المصارف باستخدام أدوات التحليل المالي دراسة ميدانية للمصرف الصناعي السوريوآخرون،  لطيف زيود  -2
 . 122 :ص، 6001 سوريا، ،4، العدد 61والقانونية، اجمللد 

3-  Kolawole Ogundari. &.Ojo Sheyi , An examination of technical economic and allocative efficiency of small farms, 

journal of Central European Agriculture, vol7, no3, Zagreb, Croatia 2006, p 425.  
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 المدخلات من معين حد عند امخرجاته تعظيم علىمؤسسة ال مقدرة تعنيفال كفاءة التقنية : و بعبارة أخرى
 إلى النظر أو بتعظيمها المخرجات جانب إلى النظر بمعنى، المخرجات من معين حد إلى للوصول امدخلاته تقليل أو

وتصاغ العلاقة بين المخرجات كمتغير تابع والمدخلات كمتغير مستقل بشروط دالة ، (1) بتقليلها المدخلات جانب
 .(2)الإنتاجالإنتاج المادية وتوضح هذه الدالة النسب التي يتغير بها حجم الإنتاج في حالة تغير المستخدم من عناصر 

يوجد  في المعايير تلك أهم وتتمثل الإنتاج، في الفنية ال كفاءة تحقق مدى على للحكم معيار من أكثر و
 الفنية لل كفاءة المستخدمة المقاييس أهم ومن الإنتاج، تكاليف ومعيار التخصص، ومعيار الأمثل، الحجم معيار

 بصورة )الناتج حجم) ومخرجاتها )الإنتاج عوامل) الإنتاج دالة مدخلات عن التعبير يتم ما وعادة الإنتاج دالة
ينطوي ،كمية  ففي، المستخدمة الدالة وشكل طبيعة على الإنتاج أو مرونة الحدي للناتج قياس على الأمر هذا و

 (3).الإنتاج مرونة على نحصل فإننا سيةأال الدالة في أما الحدي، الناتج على مباشرة نحصل الخطية الدالة

بالتالي يمكن أن نعرف ال كفاءة الفنية بأنها قدرة المؤسسة  أو  عند حد معين من المدخلات مخرجاتهاتعظيم  علىو
يخول مما للتحكم في الجوانب التقنية  ، أي هي ال كيفية المثلىإلى حد معين من المخرجاتل للوصو مدخلاتهاتقليل 

 .العمالة ورأس المال والتكنولوجياك  ى من المدخلاتلحد الأدنا الإنتاج عند المؤسسة تقديم الحد الأقصى من

ية) ال كفاءة التخصيصية. 2  :Allocative Efficiency (السعر

يحدث تشير إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد المتاحة في ضوء الأسعار والتكاليف النسبية لهذه الموارد، و
يع أمثل للسلع والخدمات، مع الأخذ  على و ،بعين الاعتبار تفضيلات المستهلكهذا عندما يكون هناك توز

لأن  ،لإنتاجل (MC) التكلفة الحدية معسعر حين يتساوى الل كفاءة التخصيصية تتحدد امستوى الانتاج، 
بالتالي يتم تحقيق  ،الثمن الذي يعادل المنفعة الحدية التي تحصل عليهاالمستهلك في هذه الحالة على استعداد لدفع  و

يع الأمثل  ية الاقتصادية و .عندما تكون المنفعة الحدية للسلعة تساوي التكلفة الحديةالتوز قيس كفاءة تفي النظر
وهذا ما  ،اختيار المزيج الأمثل للمدخلات في ظل مزيج معين من أسعار المدخلات التخصيص نجاح الشركة في

في تحقيق الطاقة الانتاجية  مؤسسةوالذي يقيس نجاح ال  عن مفهوم ال كفاءة الفنية المرتبطة بحدود الإنتاج يميزها
  .(4) خلال مجموعة معينة من المدخلات القصوى من

                                                           

 .3 :ص ، 2044 الكويت، للتخطيط، العريب املعهد ،403 العدد التنمية، جسر دراسات سلسلة ،العربية البنوك كفاءةمواله، عبد وليد -1
 .20 :صنبيل إبراهيم حممود، مرجع سابق،   -2
، جملة العلوم االقتصادية بناء نموذج قياسي لمؤسسة القطن المعقم: الكفاءة االقتصادية الستخدام اإلمكانات المتاحة للمؤسسة اإلنتاجيةصاحل السعيد،  -3

 .424:ص، 2042 جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، ،42وعلوم التسيري، العدد 
4- Cinzia Daraio and Léopold Simar,op.cit, p: 15. 
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بالتالي  الصحيح الاختيارو المدخلات لتوليفة الصحيح الاستخدام إلى تشير التخصيصية ال كفاءة فإن و
التوصل إلى أقصى ناتج ممكن من الناحية التقنية، وأفضل  حالفي ومعينة،  أسعار في ظل المخرجات لتوليفة

 . تخصيص ممكن للموارد من الناحية التخصيصية، فإننا نصل إلى مرحلة ما يعرف بال كفاءة الاقتصادية

 : تطور مفهوم ال كفاءة في الفكر الاقتصادي: المطلب الثاني

باعتبارها قضية موضوعية تمثل هدفا لكل ظل الفكر الاقتصادي ينظر باستمرار إلى ال كفاءة الاقتصادية 
بجملة أهداف اقتصادية تتمثل في ال كفاءة  -المجتمع الإسلاميومنها - ترك المجتمعات الإنسانيةتش ، حيثالمجتمعات

تحقيق ل تنظيم الموارد النادرة في المجتمع الاقتصاديية لآ ل كن الاختلاف يكمن في،  والنمو والعدالة والاستقرار
عبر ال كفاءة الاقتصادية  التعرف على مفهوم من هذا المنطلق نحاول من خلال هذا المطلب، ال كفاءةهذه 

 . الفكر الاقتصاديمراحل تطور 

 :((Invisible handمبدأ اليد الخفية ال كفاءة الاقتصادية حسب . أولا
 أن The Wealth of Nations"" الأمم ثروة " الشهير كتابه في سميث آدم أشار الزمان، من قرنين قبل

يعظمون يلاحقون منتجين أو مستهل كين كانوا سواء الأفراد  سوق وجود ظل وفي وأنه ،الخاصة مصالحهم  و
 .الموارد تخصيص في ال كفاءة وتحقيق المصالح هذه تعظيم الى الاقتصاد خفية تقود يد هناك فإن حرة تنافسية

باحأال تعظيم بهدف) المنافسة يرى أن سميث آدم وكان   الاقتصاد لعمل منظم أفضل هو الحر أو السوق (ر
 فلابد بكفاءة يعمل ول كي" Self-regulating Structure" لذاته منظم هيكل إلا هو ما الاقتصاد أن" مشيرا إلى

 .(1) السوق عمل كفاءة على سلبا   التأثير يمكنه التدخل هذا، فحد أدنى إلى الاقتصاد في تدخلها الدولة تقلص أن

بط ال كفاءة بمفهوم الإنتاجية أكبر  فقد أشار آدم سميث إلى أن تقسيم العمل سيوفر ،وكثيرا ما تم ر
يادة في إنتاجيةفي حين أن  ،ن في الإنتاجية ومهارة العماليتحس وقت توفير العمل وفقا لسميث، ترجع إلى  الز

واحد من القيام بنشاط العديد من العمل واختراع عدد من الآلات التي تخفض تكاليف العمل، وتمكن عامل 
وقيمة أو ثمن  إنتاجية العمل من حيث المخرجات المادية المنتجة، التمييز الحاد بين إلى لفت ماركسكما ،العمال

 .(2) غير المتحيز لمصالح مختلف الطبقات الاجتماعية رفض إمكانية وجود مفهوم الإنتاجيةو ،تلك المخرجات
الاقتصادية ، وتحقق ال كفاءة مصالح الفردية بالمصلحة الجماعيةتضمن إلتقاء الحسب زعم الكلاسيك الرأسمالية ف

 .العامةنحو تحقيق المصلحة " اليد الخفية"، و ذلك من خلال القرارات الفردية التي توجهها وتنظمها العامة

                                                           

 .110 :ص  ،6002 العراق، ،11العدد واالقتصاد اإلدارة جملة السوق، نظام ظل االقتصادية في للموارد األمثل التخصيص تحقيق إمكانية ،صاحل حيىي لورنس -1
2- Tomasz Siudek, Theoretical Foundations of Banks Efficiency and Empirical Evidence from Poland, journal of Social 

Research, vol 13,no 3, Faculty of Social Sciences, Siauliai university, Lithuania, 2008, p:151. 
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، تحقق ال كفاءة التخصيصية قدون توجيه أو اتفاق مُسب فية التي يحركها الربح الرأسماليهذه اليد الخ 
يده المجتمع من منتوجاتبتخصيص الموارد على الاستخدامات المُنت وتتحقق ال كفاءة الإنتاجية بسعي كل ، جة لما ير

بحهحد  ىرأسمالي لخفض تكلفة إنتاجه لأدن يعية بمناخ المنافسة الذي يعطي   ممكن تعظيما  لر وتتحقق ال كفاءة التوز
  .(1) المتاحة لإمكانياتهبحيث يكون الاقتصاد عند الحدود العليا  كل منتج عائدا  يعادل إنتاجه

على الأسواق، وفتراض تحقق المنافسة الكاملة في جميع اھذا الادعاء بتحقق ال كفاءة قائم على ل كن 
ية الدخول إلى السوق والخروج منهاافتراض تعدد البائعين  ين؛ بشروطها المعروفة والتي تتلخص بحر   والمشتر

بمواصفات السلعة المعروضة، وتجانس كل سلعة معروضة في السوق بأحوالوالمعرفة الكاملة  ن أ غير ،السوق و
 .ملةھذه الشروط لا تتحقق كاملة؛ فهناك حالات واقعية لا تمكن من تحقيقها كالمنافسة غير الكا

 :(Utilitarian) ال كفاءة الاقتصادية عند النفعيين. ثانيا

 ُ لسياسة ا تحليلفي المنفعة والمصلحة الذاتية معيار هم مااستخدل" النفعيين"الاتجاه باسم ا هذ رف أصحابع
مستمدة من الفلسفة  هي أحد المعايير الأساسية لاقتصاد الرفاه، وكال كفاءة  استخدمواكما  ،(2) الاقتصادية

  (3)التي تعتبر المنفعة مذهبا أخلاقيا يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من السعادة النفعية

طبيعي للتمتع له نزوع  في طرحه لفكرة أن الفرد رائد هذا المذهبJ.Bentham (1748-1832)يعتبر 
سعادة يستطيع التمتع هو تحري الإنسان دائما لأكبر عند بنثام فأساس النفعية ،  (4)موالابتعاد عن الأل بالمنفعة

بط ما  بها، ولا يقتصر ذلك على الفرد فقط، فقد تكون النفعية أساسا للمجتمع حيث يجد الفرد السعادة في ر
المستهلك يسعى لتحقيق أقصى )الأفراد لتعظيم المصلحة الخاصة فتحري ، يرضيه بما يرضي الجماعة التي ينتمي إليها

ين، لابد( منفعة والمنتج لتحقيق أقصى ربح وعلى هذا النحو يكون الهدف  أن يؤدي إلى تحقيق مصالح الآخر
بذلك فإن سعي  ،النهائي لكل الأعمال والقوانين هو تحقيق أكبر سعادة ممكنة لأكبر عدد ممكن من الأفراد و

فالمنفعة هي الأفراد لتحقيق أقصى منفعة ينعكس على تحقيق ال كفاءة الاقتصادية ومن ثم الرفاه الاقتصادي، 
  .(5)ساس تحقيق ال كفاءةأ

                                                           
1

دار  ،02العدد ، سلسلة كراسات االشرتاكية العلمية ،كراس منظومة اإلفقار الرأمسايل ،الُمطلقكفاءة التخصيص الرأسمالية كقاعدة لإلفقار جمدى عبد اهلادى،  - 
 :منشور على املوقع. 6014 ،القاهرة  ،روافد للنشر والتوزيع

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=445287#sthash.UuOGurTl.dpuf, consulté le 12-04-2015. 
2- Roger E. Backhouse, A History of Modern Economic Analysis,  Basil Blackwell, Oxford, U.K,1985,p: 121 

3- Daniel Read, Utility theory from Jeremy Bentham to Daniel Kahneman, working paper, Landon school of economics 

and political science, London, U.K, 2004, p: 3-4 
4- Joseph Heath, Normative Economics, Department of Philosophy, University of Toronto, 2007, p16. 

 ، جملة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، القاهرة دراسة تقييمية نقدية: عن أمثلية باريتوتمييز األمثلية في االقتصاد اإلسالمي جمدي غيث،  -5

 .104 :ص، 6011مصر، 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=445287#sthash.UuOGurTl.dpuf
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ين له أمثالأثر  Benthamوقد كان لأفكار    :عميق على كثير من الاقتصاديين المعاصر
Gossen(1810-1858), Jevons(1835-1882), Marshall(1842-1924)  الذين أضافوا فكرة قياس المنفعة

ية الاقتصاد السياسي"في مقدمة كتابه   Jevonsفأشار  ،من خلال سلوك الفرد في السوق أنه حاول علاج " نظر
الاقتصاد بقياسه لكمية المنفعة، فوحدة من السعادة أو الألم يمكن تفسيرها بكمية المشاعر التي تدفع الأفراد 

فسلوك  (1) والاستهلاك الإنتاجأو  باستمرار لعمليات البيع والشراء، أو الاقراض والاقتراض، أو العمل والراحة
وأن السعادة  الفرد يتوقف على مقدار منفعته الخاصة، وأن المنفعة الخاصة تؤدي إلى تحقيق مصلحة المجتمع

 .الفردية تؤدي إلى السعادة الإجمالية الاجتماعية

يتحقق بذلك المبدأ المعياري للمنفعة  مجموع "، وأن "السعادة الأعظم للفرد هي السعادة الأعظم للمجتمع"و
ين إلى الاعتقاد بأن هذا المبدأ  ،(2)"الجزئية تحقق الرفاهية الكلية الرفاهيات من  هدفالدفع العديد من المنظر
تعظيم السعادة يعني فإن  ووفقا لهذا الرأي، ،للجميعيعزز السعادة بما  ،أفراده مجتمع هو تحقيق رفاهية وجود أي

  (3).تحقيق أقصى قدر من ال كفاءة

 :(Non-Utilitarian)ال كفاءة الاقتصادية عند اللانفعيين . ثالثا

ية تخصيص  هو أن الأسواق التنافسية تتمتع بال كفاءة وتؤدي إلى الافتراض الأساسي الأول لهذه النظر
يعد الاقتصادي الايطالي  ،(4)(ال كفاءة التخصيصية)أمثل للموارد  يتو و يدو بار أبرز  Pareto Vilfredoولفر

يتو يتو وكفاءة بار يته المعروفة بأمثلية بار طلق على يهو مصطلح اقتصادي ، وأصحاب هذا التوجه من خلال نظر
يادة سلعة ما إلا  يادة منفعة المستهلك أو ز  .(5)الاضرار بمستهلك آخر أو بسلعة أخرىبالحالة التي لا يمكن فيها ز

يتو تدور   أكثر كفاءة إذا وفقط إذا حققت أكثر كفاءة لكل تكونالدولة في أن  عن ال كفاءةفكرة بار
يتو تعني استخدام الموارد النادرة على الوجه ، (6)فيهافرد  فكفاءة تخصيص الموارد حسب المستوى الأمثل لبار

يعفإن بمعنى آخر الذي يلبي احتياجات الأفراد،   الموارد لا يعد كفؤا إذا كان هناك إمكانية( تخصيص) توز
يع ل ينجعل فردا واحدا على الأقل في حال أفضل دون أن يضر ذلك بالموارد على نحو يهذه إعادة توز    (7)الآخر

                                                           
1- Daniel Read, op.cit, p: 4. 

 .61:ص، 6004، لسعوديةا، مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، دراسة منهجية: علم االقتصاد اإلسالمي وعلم االقتصادعبد الرحيم الساعايت،  -2
3- Joseph Heath, op.cit, p:16. 
4- Tomasz Siudek, op.cit, p:151. 

 .202: ص مرجع سابق، جمدي غيث،  -5
6- Joseph Heath, op.cit., p :21. 

7-Juels Coleman, Efficiency, Utility and wealth maximization, Faculty Scholarship Series, Paper 4202, Yale University, 

USA, 1980, p:512. 
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يمكن توضيح هذه الفكرة بال  y و x: سلعتين منتجتين في السوق هماافتراض وجود مع ، التالي منحنىو

يتو(: 2)الشكل رقم    efficiency   Paretoكفاءة بار

 
Source : Juels Coleman, Efficiency, Utility and wealth maximization, Faculty Scholarship Series, Paper 
4202, Yale University, USA, 1980, p:512. 

على ) التخصيصيةتتسم بال كفاءة  النقاط على المنحنىجميع  ،Yو Xللمنتجين  الإنتاجمنحنى إمكانية اليمثل 
يادة  لا يمكن لأنه (B ،Cسبيل المثال النقطتين  من  ؤثر على المنتجات المتاحةمثلا دون أن ن  Xنتاج السلعةإز

Y بذلك فإن النقطة يتو، فعند هذه النقطة  A، و يادة الممكن منلا تحقق شرط ال كفاءة عند بار  Xالسلعة  ز
نلاحظ أن سوق المنافسة الكاملة  ولعلنا، أخرى جهة من Yالسلعة  نتاجإ في انخفاض إلى ذلك يؤدي أن دون

يتو يضمن تحقيق هذا التساوي تحقيق ال كفاءة الأساسي ل شرط الكما أن ،عند وضع التوازن العام في كفاءة بار
  .التكلفة الحدية= سعر السوق  :نة هو أنالتخصيصية في سوق معي

 : ال كفاءة في الاقتصاد الإسلامي. رابعا
ية لقوى السوق كي توجه عناصر الإنتاج  إلى أفضل استعمالاتها من خلال الأصل في الإسلام ترك الحر

آلية حركة الأسعار، التي تؤدي في ظل المنافسة الكاملة إلى تنسيق قرارات الأفراد في الاستهلاك والادخار 
بما يحقق التوليفة المُثلى من السلع والخدمات التي يرغب بها المجتمع في الحاضر والمستقبل، وفي إطار  والإنتاج و

 في الإسلام الاقتصادي النظامف (1)التي يؤمن بها، وھي ما يعبر عنه بال كفاءة الاقتصادية منظومة القيم الإسلامية
يع نظام في الإسلام عدالة لتحقيق الاجتماعي التكافل إلى الحاجة من ينطلق  معيار ضمن والثروات الدخول توز

 .ال كفاية حد
                                                           

 .14 :ص، 6004 لبنان، ، مؤسسه الرسالة ناشرون ، بريوت،فقه االسواق : سامر مظهر قنطقجي ، -1
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 تصاعدية دائبة حركة في يكون الذي المجتمع، بتطور يتطور مستقر غير نسبيحد ال كفاية هو معيار  معيارو
 بأعباء للقيام لتأهيله وذلك المدقع الفقر دائرة من الأفراد لإخراج وتقدمه، المجتمع برقي الحد هذا معها يرتقي

 يتلقى ولهذا مال ورأس طبيعة من الإنتاج في المساهمة القوى سائر صف في هو المنتج فالعامل (1).المختلفة الحياة
 هو الإنتاج عملية من الإسلامية النظرة في الإنسان مركز لأن ، الإنتاج في مساهما بوصفه الطبيعة ثروة من نصيبه

 (2).الرأسمالي النظام يصر كما الإنتاج تخدم التي الأداة أو الوسيلة وليس الإنتاج يخدمها التي الغاية مركز

 المتمثل عمله نتيجة العامل الفرد لتملك سبب هو العمل أن": الإسلامي النظام في العمل عنصر فقاعدة
ية أن إلا ،الرأسمالية القاعدة نفس وهي ،"لقيمتها سببا وليس بالسلعة يع في الإسلامي النظام نظر  عن تختلف التوز

يع جهاز في الأولى الرئيسية الأداة هو العمل يعد حيث والماركسي، الرأسمالي النظامين من كل  بوصفه التوز
يع عملية في تساهم التي الأخرى الأداة أما للمل كية أساسا  المشترك والدور ،الحاجة فهي رئيسية مساهمة التوز

يع العام الأولي الشكل يحدد الذي هو المجال، هذا في معا والحاجة العمل يؤديه الذي   الإسلامي المجتمع في للتوز
بالتالي يع قاعدة تنص و  يتضمن إذ "وحاجته عمله وفق كل" إلى "طاقته وفق كل من" :على الإسلامية التوز
يع قاعدة وفق" المل كية مصطلح من أوسع مفهوما يعد والذي ، ال كفاية مصطلح على والحاجة العمل مفهومي  توز

يع قاعدة وفق العمل مصطلح ومن ، "الرأسمالية الدخل  .( 3)الاشتراكية الدخل توز

 رفاهة أن يرى نهأ حيث من الوضعي الاقتصاد نموذج عن الإسلامي الاقتصاد نموذجكما يختلف 
 البشر حاجات بين توازن ا تتطلب بل والاستهلاك؛ الثروة تعظيم على – أساسية بصورة – تعتمد لا الإنسان
ا تتطلب وإنما وحدها بالصلاة تشبع لا الروحية فالحاجة. والمادية الروحية  الفردي السلوك يكون أن أيض 

يعة ومقاصد الإسلام تعاليم مع متمشي ا والاجتماعي  تحقيق المقاصد هذه أبرز ومن .السمحة الإسلامية الشر
ّ ه خلق لكافة والرفاهة والاقتصادية الاجتماعية العدالة  (4) .الل

يات الرفاهية المقدمة تركز على جلب النفع ودفع الضررومن خلال تحليلنا لما سبق نجد أن  بينما  نظر
ية الإس تتحدد بموجبها حقوق المستحقين ووسائل  أخلاقيةعلى معايير وقيم  ذلك إلى بالإضافةمية التقوم النظر

يصال المنافع إلى أهلها يات ومع. إ بية في فشل النظر بواقعيته  الإسلامي الاقتصادفإن  تحقيق رفاهية المجتمع الغر
 .يحقق رفاهية العيش

                                                           

اإلدارة  كلية ،منشورةدكتوراه غري  أطروحة ،(6002-1891)مختارة للمدة  إسالمية دول في إسالمي نقدي نظام تطبيق آليات ،الوداي كاظم جميد عمار - 1
 .40 :ص ،2002العراق،  املستنصرية اجلامعة ،واالقتصاد

 .112،116: ، ص،ص4224، بريوت، لبنان، 2، دار التعارف للمطبوعات، ط اقتصادنا الصدر، باقر حممد  2
 .10 :ص، مرجع سابق، الوداي كاظم جميد عمار  -3
 .44:، ص2000ة، السعودية، جد، 2ط ،للتنمية اإلسالمي لبنكا ،والتدري للبحوث اإلسالمي املعهد  ،ما هو االقتصاد اإلسالمي شابرا، عمر 4
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 ال كفاءة في المؤسسة المصرفية :نيالمبحث الثا

ت الحديثة كمنتج ايفي الاقتصادالنظام المصرفي من أهمية المصرفية في المؤسسة دراسة ال كفاءة تنبع أهمية 
ينالذي و ،لها اوموظف للخدمات المالية ين والمستثمر يل  يؤدي وظائف أساسية في التوسط بين المدخر  تجارةالوتمو

ير الأسواقومن الملاحظ أن  ،والاستثمار، والمساعدة على ضمان التخصيص ال كفء للموارد المالية المالية  تحر
 ارتفاع حدة المنافسةوالمالية أدى إلى تزايد مستمر للتفاعلات الدولية بين المؤسسات  ،لتحقيق العولمة الاقتصادية

حيث أظهرت  ،القطاع المصرفي، الذي يعتبر جزءا مهما من الأسواق المالية وقد لوحظت هذه الظاهرة أكثر في
       التنافسية للبنوك هي أكثر أهمية من التنوع والتركز في نشاط الخدمات المصرفيةأن القدرة  (1)بعض الدراسات

نحاول من خلال هذا المبحث ، لذا لحفاظ على مركزها التنافسيلالعمل بكفاءة أكبر  البنوك على تأجبرلأنها 
من والنطاق في هذا النوع من المؤسسات وأهمية وفرات الحجم ، المؤسسة المصرفية مفهوم ال كفاءة في التعرف على

 : خلال المطالب التالية

  :المؤسسة المصرفية ال كفاءة في محدداتتحليل : المطلب الأول

تحليل المفهوم السابق لل كفاءة الاقتصادية بالتطبيق على المؤسسة إلى نهدف من خلال هذا المطلب 
وذلك  المؤسسة المصرفية والمؤسسات الاقتصادية الأخرىبعض الفروقات بين أن نوضح من المهم المصرفية لذلك 

 .بأخذ نظرة عامة عن طبيعة عمل المؤسسة المصرفية ونوعية مدخلاتها ومخرجاتها

  :طبيعة المؤسسة المصرفية.أولا
يشير إلى أن تقييم  في ظل بيئة تتميز بعدم اليقين ونقص المعلومات، إن واقع عمل المؤسسات المصرفية

أساس المقاييس التقليدية لل كفاءة فقط، غير كافي وأن تقييم أدائها العام يتطلب الاحاطة  المؤسسات علىهذه 
توسط أي ال ،الوساطة الماليةالقيام بهي  مؤسسة المصرفيةالوظيفة الأساسية للف، ال كفاءة وعوامل الخطر بكل من

ين  بين مستخدمي الأموال ( فئة الفائض)بين المدخر الاقتراض من الفئة الأولى ثم الإقراض إلى ب ،(فئة العجز)و
ثم تصدر على نفسها وسائل دفع سائلة متدنية المخاطرة  مودعينفالبن وك تتلقى الودائع النقدية من ال .الفئة الثانية

وتعتمد في توليد جزء من دخلها  ،رصدة النقدية إلى أصول غير سائلةبديلا  عن النقود بينما تتحول تلك الأ تستخدم
يق الف  .(2) أطولفي آجال والإقراض بفائدة أعلى القصير الأجل  في رق بين الاقتراض بفائدة أدنىعن طر

                                                           

 :من ضمن هذه الدراسات أنظر -1
- Allen Berger and David B. Humphrey, The dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in 

banking, Journal of Monetary Economies, vol 28, Issue 1,  August1991, Elsevier, USA, p.p:  117–148. 
- Berger, A.N. & Humphrey, D.B, Bank efficiency derived from the profit function, Journal of Banking and Finance, vol 17  

Elsevier, USA, 1993, p.p: 317–347 
2- Fabozzi Frank and G.Zarb , handbook of Financial Markets Homewood, Business one Irwin, Illinois, USA, 1986, p:145. 
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 هذا الواقع في ل كن القرض عقد إتمام عند العميل عن المعلومات كل للبنك يكون أن المفترض منو
 النية فعلا لديه القرض طالب الشخص كان إن مسبقا يعلم لا فالبنك مثلا عقاري قرض منح فعند  صحيح غير

 التي الهامة المعلومات من العديد هناك أن كما لا أم البنوك مع سابقة علاقة له هل يعلم لا كما الأقساط لتسديد
 تماثل عدم وجود ومع، (1) الاستقالة أو للإقالة به يؤدي أن يمكن العمل في مشكل له هل مثل البنك يجهلها

 الاختیار) قرضال تنفیذ قبل یظهر ما منها المشاكل بعض ظهور في یتسبب أن شأنه من ذلك فإن للمعلومات
 في ال كفاءة عدم عنه ینتج مماالمقترضين  اختیار في رشیدال غیر البنك تصرف یعنيو  السلبي الاختیار أو( العكسي
يتعلق بسلوك المقترض ونيته  (الأخلاقي الخطر)القرض تنفیذ بعد ، أوالمتاحة الموارد استثمار  .في اتمام العقدو

يق فحص ومراقبة المقترضينو يمكن أن تحل مشكلة   تشير أدبيات الوساطة المالية إلى أن البنوك، عن طر
فمن  المقترضين والمقرضين ومشاكل سوء الاختيار الناجمة عن نقص المعلومات بين الخطر الأخلاقي المحتمل

  الحسابات ومصادر أخرى، يمكن للبنوك تقييم وإدارة المخاطرخلال المعلومات التي يتم الحصول عليها من فحص 
بالتالي فإن قدرة البنوك على ، (2)ومراقبة الأداء التعاقدي تباين المعلومات بين المقترضين  مشكلة تقليصو

ناتج مكونات من  هذه القدرات هي جزء لا يتجزأ ،يوقدرتها على إدارة المخاطر هي جوهر الإنتاج البنك والمقرضين
ية لإنتاج الخدمات المالية  . بحكمة وكفاءة البنك وتأثير الحوافز الإدار

 :تحديد المدخلات والمخرجات. ثانيا 
تتماثل المؤسسة المصرفية في عدد من الخصائص مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى، فهي تسعى إلى 

رأس  ،أراضي، مباني) من المدخلات، حيث تستخدم مجموعة تحقيق العديد من الأهداف وأولها تعظيم الربح
ية بات أهمإلا أن للحصول على خدمات ومنتجات مالية متنوعة، ( المال، مهارات إدار  البحث تواجه التي الصعو

يف م مجال ال كفاءة المصرفية هو في    .(3)البنكية لعمليةا مخرجاتو دخلاتتعر
بشكل بسيط وواضح حيث أن مخرجات ففي حين تتحدد مخرجات المؤسسات الاقتصادية غير المصرفية 

أي مؤسسة هي ما تقوم ببيعه من منتجات، فإن المؤسسات المصرفية لا تنتج منتجا ملموسا فالخدمات التي تقدمها 
يداعللعملاء قد تكون تقديم خدمة التأمين، الإدارة المالية، تسهيلات الإقرا وخدمات المشورة المالية،   ض والإ

يةالمحاسبة وإدارة المحاف  .(4) لخإ..ظ الاستثمار
                                                           

1- J-M. Rousseau  et al, Introduction à la théorie de l’assurance, édition DUNOD, Paris, 2001, p: 95 

2- S. Bhattacharya, and A. Thakor, Contemporary banking theory, Journal of Financial Intermediation, vol 3, Elsevier, USA, 

1993,p: 20. 
  2العدد  22 اجمللد ا واإلدارة، لالقتصاد عبد العزيز امللك جامعة جملة ،الكويت بدولة التجارية للبنوك الربحية وكفاءة الفنية الكفاءة تحليل السقا، إبراهيم حممد 3

 .43 :ص ،2002 السعودية،
 .224 :ص 2003 ،السعودية، ترمجة أمحد حممد زامل، مركز البحوث، على أساس النشاط في المؤسسات المالية تحديد التكلفةجويل مابريل، 4
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كما يصعب تحديد ما يمكن اعتباره مدخلة وما يمكن اعتباره مخرجة  فمثلا يصعب تحديد ما إذا كانت  
يحدد  في الأدبيات البنكية بشكل عام هناك منهجيتينو ، للعملية الإنتاجية في المصرفأو مخرجة الوديعة مدخلة 

 .(1)الإنتاج ومنهج الوساطةهما منهج  من خلالهما طبيعة النشاط البنكي

  (:Production approach) منهج الإنتاج .1
 سنة  (Sherman & Gold)، وطوره كل من 1991سنة  (Benston)قدم هذا المنهج من طرف

بالتالي ينظر للبنك ،1991 في المقام الأول على أنه مؤسسة  حيث يركز هذا المنهج على النشاط التشغيلي للبنك، و
تقاس النواتج أو المخرجات بحجم العمل المقدم في وفي إطار هذا المنهج،  ،(2)المقدمة للعملاء منتجة للخدمات

فقط مثل العمالة ورأس المدخلات المتغيرات المادية المتعلقة بتكاليف التشغيل الأنشطة التشغيلية في حين تضم 
 ر أنواع أخرى من الخدمات للعملاءيأو توف المعاملات المالية ل كونها كافية لأداء التكاليف المرتبطة بها،و المال

 .(3) يتم استبعاد تكاليف الفائدة من هذا المنهجهذا الأساس  ىوعل
يف عنصر من  همأ ورغم كونهالفائدة سعر أن  وآخرونBenston حيث لاحظ   البنك، إلا أنمصار

لا الفوائد فإن وهكذا  ،للمودعين ةمتاحال السوق التي تعكس الاستثمارات البديلة آلية من خلاليتم تحديده 
 تقييم حالة أكثر في الإنتاج يستخدم منهج عموماو ،قياس كفاءة البنوك نفقات التشغيل لأغراض تدخل ضمن

لدراسات ال كفاءة على مستوى  نادرا ما يستخدم هذا المنهجو ،للبنك المختلفة للفروع الإنتاج كفاءة ومقارنة
باتبنك ال بة لهذا الف  ها في جمع البياناتيواجهالتي  ككل نتيجة الصعو بشكل  ةنهج غير متوفرمنوع البيانات المطلو

 .(4)علني في معظم الدول

 (:Intermediation approach)منهج الوساطة .2
ين والم ينفي ظل منهج الوساطة، ينظر للبنك على أنه وسيط مالي بين المدخر بالتالي التأكيد على ستثمر ، و

أي أن  (5) بصفتها مدخلات، كونها تشكل المادة الأساسية التي تتحول إلى استثمارات ماليةالتعامل مع الودائع 
يف المالية أخذ كمدخلات بنكية بالإضافة إلى  نيهذا المنهج يعتبر الودائع مثل العمل ورأس المال العي بعين المصار

 .الاعتبار في عملية التحليل
                                                           

، جملة دراسات اقتصادية 3002-3002دراسة حالة البنوك اإلسالمية خالل الفترة : قياس تغيرات اإلنتاجية باستعمال مؤشر مالمكويستفيصل شياد،  1
 .420 :ص ، 2042 ،السعوديةاملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  ،2، العدد 42إسالمية، اجمللد 

2- Benston G.J, and al, Scale Economies in Banking: A Restructuring and Reassessment, Journal of Money, Credit and 

Banking , vol 14,no2, The Ohio State University, USA, 1982, p: 442. 
3- Ana Maria Cunha, Performance measurement and improvement in the management of bank branch networks using 

data envelopement analysis, Phd thesis in Philosophy, University of Warwick, UK, 1999,p: 67. 
 .110:صفيصل شياد مرجع سابق،  -4

5- David C.W & Paull W.W, Evaluating the efficiency of commercial bank: does our view of what bank do matter, 

Federal Reserve Bank of St-Louis, vol77, USA, 1995, p: 34. 
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يلها عبر الوساطة إلى قروض  ولا والحجة في ذلك هي أن الودائع تولد تكاليف  تنتج عوائد إلى أن يتم تحو
 (2)ومن ثم فإن تكاليف التشغيل وتكاليف الفائدة تمثل مدخلات أساسية لحساب ال كفاءة ،(1)وأصول أخرى

 .المخرجات حجم الوحدات النقدية للقروض والخدمات الأخرى تعكس في حين

يقة الوساطة الأكثر استخداما في معظم دراسات ال كفاءة و لأنها مناسبة لتقييم كفاءة المؤسسة تعتبر طر
يف الفوائد، في كما . كاملة يف العامة وتهمل مصار يقة الإنتاج تركز على التكاليف التشغيلية أي المصار أن طر

يف ا يف الفوائد والمصار يقة الوساطة بالتكلفتين أي مصار  (3) .لعامة لذلك فهي تعتبر أكثر أهميةحين تهتم طر

بات  يقة تظهر صعو ل كن الملاحظ هنا أنه حتى لو تم تحديد مدخلات ومخرجات البنك وفق هذه الطر
أخرى تتمثل في أن الفائدة تبقى تمثل المكون الرئيسي في تكلفة الأموال ولا يمكن إدارة هذه التكلفة أو الرقابة 

يق الأساليب  التقليدية وهذا يرجع إلى أن المواد الخام التي تتعامل بها المصارف هي الأموال التي عليها عن طر
يرجع  بذلك يكون من الصعب تحديد رصيد الودائع ومعدل الفائدة المرتبط بها و تحصل عليها من الودائع أساسا، و

د والظروف الاقتصادية ذلك إلى الحجم ال كبير للمعاملات التي تتقلب باستمرار تبعا لفترات الذروة والركو
بذلك  ،(4)السائدة بات و يقة أو المنهج المناسب لقياس ال كفاءة المصرفية  علىتؤثر هذه الصعو اختيار وتحديد الطر

      .وأيضا في دقة النتائج التي يمكن التوصل إليها

  :المصرفية اقتصاديات الحجم والنطاق في المؤسسات :المطلب الثاني

بأن هناك نوعين من الاقتصاديات الإنتاجية التي يمكن أن تحققها ( 1992)وآخرون  Baumolأشار  
ترتبط اقتصاديات الحجم  حيث ،في أي صناعة، وهي اقتصاديات الحجم واقتصاديات النطاق بنكأي مؤسسة أو 

ا اقتصاديات بحجم المؤسسة، وتوجد في حالة انخفاض معدل تكاليف الإنتاج مقارنة بارتفاع مستوى الإنتاج، أم
النطاق أو المجال فتوجد في حالة كان بمقدور المؤسسة إنتاج اثنين أو أكثر من المنتجات أو الخدمات عند مستوى 

 وفيما يلي سنحاول التطرق إلى كلا النوعين وأثرهما على ،من التكلفة أقل من تكلفة إنتاج كل منتج على حدى
 :تحديد ال كفاءة المصرفية

                                                           

1- Ana Maria Cunha, op.cit, p:70. 

 .22:ص،  مرجع سابق ،الكويت بدولة التجارية للبنوك الرحبية وكفاءة الفنية الكفاءة حتليل السقا، إبراهيم حممد  -2
 يف منشورة غري دولة دوكتوراه أطروحة ،الجزائرية للبنوك وميدانية نظرية دراسة :المصرفية المؤسسات في االقتصادية الكفاءة قياسحممد اجلموعي قريشي،  -3

 .22 :ص ،2007 اجلزائر، جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،االقتصادية، العلوم
 .661 :صجويل مابريل، مرجع سابق،  -4
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 : الحجم( وفرات)اقتصاديات. أولا
تنخفض التكلفة  عناصرها أحد أو المؤسسة حجم زاد كلماجم المؤسسة، فاقتصاديات الحجم بحترتبط 

ية يمكن تلخيص صحيح والعكس للإنتاج الوحدو  :(1) التالية النقاط في لإنتاجا تكلفة في مؤثرةال العوامل، و

ية التكاليف انخفاض ينتج حيث الإنتاج، وحدات مستوى على الداخلية الوفرات -  من للإنتاج الوحدو
 .الإنتاج لوسائل الكامل التشغيل

ية التكاليف انخفاض أتيي: للمؤسسة العام المستوى على الداخلية الوفرات -  المنافسة شدة من للإنتاج الوحدو
 .أخرى منظمات أو كبيرة لمؤسسة ومالية تنظيمية مصادر من أو السياسية، والتأثيرات

ية التكاليف انخفاض ينجم :للنطاق الداخلية الوفرات -  الخدمات أو المختلفة المنتجات عدد عن للإنتاج الوحدو
 .المؤسسة طرف من المقدمة

ية التكاليف انخفاض ينجم: الخارجية الوفرات -  النوع نفس من المؤسسات تقارب عن للإنتاج الوحدو
 القطاعو

ية التكاليف انخفاض ينجم :المحلية الخارجية الوفرات -  عمرانية منطقة في المؤسسة وجود عن للإنتاج الوحدو
 .والموظفين العمال من كبير وعدد والنقل الاتصال لوسائل التحتية البنية توفر مع

ية، تسمح وفورات الحجم للمؤسسات ال كبرى إنتاج منتجاتها وتقديم خدماتها بمتوسطو  من الناحية النظر
ثابتة على كمية أكبر من التنتشر تكاليف المدخلات  زاد الإنتاجما لكفتكلفة أقل من المؤسسات الأصغر حجما ، 

ينخف  الإنتاج   (2).لكل وحدةالتكاليف متوسط ض و

باح في المؤسسة التمثل اقتصاديات الحجم  من ثم فإن يادة الأر ذلك أن التوسع في  مصرفيةأهم عوامل ز
يع التكاليف الثابتة على قاعدة  حجم المؤسسة وحجم عملياتها يمنحها فرصة الحصول على تكاليف أقل من خلال توز

يد  ،أوسع يل تستطيع تغيير جميع عناصر الإنتاج التي تستخدمها، أي أنها تستطيع أن تز فالمؤسسة في الأجل الطو
يل تصبح كلها متغيرة وتسمح من طاقتها الإنتاجية بنسب مختلفة، وله ذا فإن تكاليف الإنتاج في الأجل الطو

يادة في عناصر الإنتاج ا يادة حجم المؤسسة بنسبة أكبر من نسبة الز يطلق على هذه الظاهرة ،لمستخدمةبز مبدأ " و
يادة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية بل تبدأ في ،"غلة الحجم أو اقتصاديات الحجم الاضمحلال  إلا أن هذه الز

 . عند حد معين وهو الحد الذي تبلغ عنده المؤسسة الحجم الأمثل
                                                           

، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   دراسة تطبيقية مقارنة: الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالميةشوقي بورقبة،  1
 .422:ص، 2044-2040جامعة فرحات عباس سطيف  اجلزائر، 

2- J. L. Stimpert &  Judith A. Laux, Does Size Matter? Economies Of Scale In The Banking Industry, Journal of Business 

& Economics Research, Vol 9, no 3, The clute institute, USA, 2011, p:48. 
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بالتالي  يادة : تعنياقتصاديات الحجم فو باح الناتجة عن الانخفاض في تكاليف الإنتاج نتيجة الز تلك الأر
يكتسي قياس اقتصاديات الح". والتوسع في المشروع يقه تحديد حيث يتم عن ط جم أهمية كبيرة للمؤسسة المصرفيةو ر

  .الحد الأمثل لمستوى الإنتاج من خلال دراسة العلاقة بين التكاليف المتوسطة ومستوى الإنتاج

  : اقتصاديات النطاق أو المجال. ثانيا
  بعد اندماج الأسواق المالية اتجهت البنوك مباشرة للدخول إلى هذه الأسواق من أجل الاقتراض

ية لجذب ودائع العملاء مع باقي المؤسسات ال ومع اشتداد المنافسة لجأت  ماليةووجدت نفسها في منافسة قو
يع حافظتها المالية والقيام بخدمات غير تقليدية، وقد استطاعت  يق تنو معظم البنوك إلى توسيع منتجاتها عن طر

أي الادخار في التكاليف من " ديات النطاقباقتصا"بفضل هذا التنوع في المنتجات والخدمات تحقيق ما يعرف 
  (1) .خلال استخدام نفس المدخلات لإنتاج عدة أنماط من المنتجات

 مجموعة إنتاج وتكلفة حدا على منتج لكل الإنتاج تكاليف بين المقارنة على النطاق وفورات تقومحيث 
 لمؤسسةل أن يقال حدا على منها كل إنتاج تكلفة مجموع من أقل منتجات مجموعة إنتاج تكلفة كانت فإذا منتجات،

 تلخيص يمكنو  ،(2)المنتجات من الأمثل المزيج لمعرفة النطاق وفورات تحليل يتم حيث النطاق، اقتصاديات
 :(3)التالية النقاط في النطاق وفورات على الحصول كيفية

 : إنتاجال في مرونة. 1
يل يسمح حيث نطاق، وفورات تحقيق إلى المرن إنتاجال نظام يؤدي  بأسرع خرآ إلى إنتاج خط بتحو

 هذه كانت وإذا الآلات، نفس باستعمال منتجات عدة تصنيع المنتج بإمكان كان فإذا تكلفة، وأقل وقت
ُ  فإن السلعة، نوع أو شكل على السوق طلب تغير عند بمرونة تتميز الأخيرة  إضافة على القدرة لديه تكون صنعالم

 دخول حواجز يخلق المنتجات نطاق فارتفاع الإنتاج، خط نفس على الأخرى الجديدة المنتجات من مجموعة
 .نفسها للمؤسسة بالنسبة تنافسية ميزة وكذلك جديدة مؤسسات

ينطبق ذلك على البنوك،  ية وصناعية، يجد أنه و فمثلا البنك الذي تخصص سابق في منح قروض تجار
ية المتوفرة لديه لتسيير قروض استهلاكية أيضا، وهنا يمكنمن الممكن استخدام التكنولوجيا والمهارات   هالإدار

 .تتخصص في إنتاج قرض واحد أكثر لبنكين أو لكليةمن القروض بتكلفة أقل من التكلفة ا أكثرنوعين أو  إنتاج

                                                           
1- Robert De Young, Measuring bank cost efficiency: don’t count on accounting ratios, financial practice and education 

review, USA, 1997,p:29.    
 عبد امللك جامعة جملة ،مقارنة دراسة :التجارية والمصارف اإلسالمية المصارف تكااليف دالة تقدير العصيمي، محدان وحممود الساعايت الرحيم عبد احلميد عبد 2

 .20 :ص ،1995  ،السعوديةجدة، ، 04العدد  ،03 اجمللد  اإلسالمي، القتصادل العزيز
 .446،443 :صشوقي بورقبة، مرجع سابق، ص،   3
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بما أنه يملك   فيمكن أن يستفيد البنك من التوسع في القيام بنشاطات جديدة ترتبط بأنشطته الحالية و
بتكلفة أقل من أن يبدأ عم ية في خط دائرة العمل الجديدة و ليا الأدوات والخ برات والتي تمثل مدخلات محور

يمكن أن يكون  ،نشاطه الجديد من الصفر ينتج عن مثل هذا التشعب في دائرة العمل ال كثير من الابتكار و
 .(1)مصدرا مهما للربح

يع إستراتيجية. 2  :التنو

يع إستراتيجية خلال من النطاق وفورات تنتج ما غالبا يع، بوفورات أيضا يسمى ما وهو التنو  وتكون التنو
 ظل في الموجودين والخ برة والمصادر القدرات من وأوسع أعلى بتصنيع المؤسسة قامت إذا عملية الإستراتيجية هذه

يع إستراتيجية المؤسسة تختار حيث كبيرة، منافسة مستوى  مختلف بين النطاق وفورات استغلال لةاولمح التنو
يل المؤسسة قومت عندما التكلفة تنخفضو الوحدات، فقد وجد كل من ، جديد عمل إلى معين عمل خبرة بتحو

Berger وHumphrey (1991) ،Pulley و Braunstein(1992 )تملك أفضلية  أن البنوك متعددة الإنتاج
  (2).لإنتاج واحدمن البنوك المنتجة %  01و 11تخفيض تكاليفها بنسبة تتراوح بين 

  :الاندماج. 1

يشير  أنواع ثلاث وهناك السوق، على السيطرة ةبغي أكثر أو مؤسستين تكامل أو إتحاد إلى المصطلح هذا و
يتمثل متطابقة منتجات تنتج التي المؤسسات بين الأفقي الاندماج في الأول النوع يتمثل الاندماج من  النوع و

 بين متتالية وظيفية حلقات بينها يوجد التي المؤسسات بين يكون والذي العمودي التكامل أو الاندماج في الثاني
 في فيتمثل الثالث النوع أما الأخرى، المؤسسة لإنتاج مستلزم يمثل معينة مؤسسة إنتاج أن أي ا،تهمنتجا

  .البعض لبعضها بديلة ليست مختلفة منتجات تنتج لمؤسسات تكامل أي التجميعي الاندماج

يخفض بذلك تكلفته وعليه  يرفع مجال عملياته المصرفية، و فإن البنك يستطيع أن يوسع نطاق أعماله و
يرفع حجمه دون الضرورة لفتح مزيد من الفروع  يق تحوله إلى بنك كبير بدلالة مزيج منتجاته، و المتوسطة عن طر

بالتالي إذا  ،بل من خلال توسيع النطاق في المنطقة الجغرافية المتواجد بها دخار على إكان بإمكان البنك تحقيق و
يع في المنتجات والخدمات المقدمة فإن هذا البنك حقق وفرات النطاق  .(3)مستوى التكاليف من خلال التنو

 
                                                           

 . 223،222 :ص،ص ، 2007 مصر، الفجر، دار اخلزامي، احلكيم عبد ترمجة ،والتطبيقات المبادئ :والتمويلية المالية النظممائيري كوهني،  -1
2- David C.W & Paull W.W, op.cit, p:30. 

 .10 ص اجلموعي قريشي، مرجع سابق،حممد  -3
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يل في المؤسسة المصرفية :المطلب الثالث  مفهوم كفاءة التمو

 من عدد في تتماثل فهي لذلك الربح تعظيم وأولها الأهداف من العديد تحقيق إلى المصرفية المؤسسة تهدف
 ومنتجات خدمات على للحصول المدخلات من مجموعة تستخدم حيث الأخرى، الأعمال منظمات مع الخصائص

 الاتجاهات عملت فقد الأعمال، منظمات باقي من تعقيدا أكثر تعد المصرفية العمليات أن إلا متنوعة، مالية
ير على المصرفية الصناعة مجال في الحديثة  الإقراض عمليات على فقط يقتصر نشاطها يعد ولم البنوك، خدمات تطو

يداع  المؤسسة ومخرجات مدخلات وقياس تحديد يصعب لذلك المستمر، والتجدد بالتغير عام بشكل يتميز إنماو والإ
 .وهذا ما ينعكس على تحديد مفهوم دقيق لل كفاءة في هذا النوع من المؤسسات المصرفية

يف كفاءة . أولا يل في المؤسسة المصرفيةتعر  :التمو

 : تعرف ال كفاءة المصرفية من حيث المعنى المتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد على أنها
علاقة بين مدخلات البنك ومخرجاته بحيث إذا زادت المخرجات باستخدام نفس القدر من المدخلات أو  -

تقديم المخرجات بأقل فاقد ممكن من  تحقيق نفس القدر من المخرجات باستخدام مدخلات أقل أو تم
  (1) المدخلات دل ذلك على ال كفاءة

يف التعهذا والملاحظ أن  ثبات كل من التغير في  ة بين المدخلات والمخرجات وافترضعلى العلاق ركزر
يف لتعا االحجم والتكنولوجيا، لذلك يمكننا أن نعتبر أن هذ يف  ،حدد ال كفاءة بالمعنى الضيقير أما إذا أردنا تعر

يفها كالتالي يقة أشمل فيمكن تعر  :ال كفاءة المصرفية بطر

 التكنولوجيا من معين مستوى عند الإنتاج من مستوى أعظم تحقيق في البنك نجاح مدى عن تعبير هي -
 (2).السوق في البقاء يمكنها فقط ال كفؤة البنوك إن إذ المنافسة ال كفاءة في ظل ةأهمي وتزداد ،المتاحة والموارد

بالتالي  توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة نحو تحقيق أكبر  تكون المؤسسة المصرفية كفؤة إذا استطاعتو
ية، هذا من جهة  قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن من الهدر، أي التحكم الناجح في طاقاتها المادية والبشر

بتحقيقها للحجم الأمثل وعرضها لتشكيلة واسعة من المنتجات المالية من جهة أخرى  . و

بتحليلنا لما سبق ومن خلال هذا المفهوم نجد أن ال كفاءة في المؤسسة المصرفية  العمليات حجمتعبر عن  و
 إدارة في ال كفاءة إلى بالإضافة المقدمة، المصرفية والمنتجات الخدمات مستوى وكذلك المصرف، ابه قام التي

بالتالي فهي  مصرف،ال هذا في المخاطر  :تشمل عدة جوانب يمكن تلخيصها في النقاط التاليةو
                                                           

 .40:ص ،6000، دار الكتب، اإلسكندرية، مصر، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفيةطارق طه،  -1
 .452:صفيصل شياد، مرجع سابق،  -2
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 .ال كفاءة في استخدام الموارد المتاحة بالتحكم في التكاليف وهو ما يسمى بكفاءة التكاليف -
يطلق عل - يع التكاليف من خلال السعي وراء تحقيق الحجم الأمثل و  .يها كفاءة الحجمال كفاءة في توز
يعرف هذا النوع من ال كفاءة بكفاءة  - يع النشاط و يع المنتجات المالية من خلال تنو ال كفاءة في تنو

 .النطاق
 : أنواع ال كفاءة المصرفية. ثانيا

 مقدرة تعني التقنية ال كفاءةف ،تنطبق التقسيمات السابقة لل كفاءة الاقتصادية على المؤسسة المصرفية
 المخرجات من معين حد إلى للوصول مدخلاته تقليل أو المدخلات من معين حد عند مخرجاته تعظيم على البنك
 وتتمثل التخصيصية ال كفاءة، وبتقليلها المدخلات جانب إلى النظر أو بتعظيمها المخرجات جانب إلى النظر بمعنى

هذه  لديه من فإن وعليه المالية، الخدمات من الأقصى الحد لإنتاج الأقل التكلفة ذات الموارد تركيبة اختيار في
    .(1)المنافسة واشتداد الأسعار لتغير المرافقة والمتغيرات القيود مواجهة يمكنه عالية بدرجة التخصيصية ال كفاءة

 :تلخيصها فيما يليل كفاءة المصرفية والتي يمكن أخرى لتشير المفاهيم الثلاثة السابقة إلى أنواع بالاضافة إلى ذلك 

 : التكاليفكفاءة . 1

 المخرجات من مجموعة لإنتاج المقدرة للتكاليف بالنسبة البنك تكاليف في التغير ال كفاءة هذه تقيس
يا ال كفؤة البنوك ابه وتتميز الأفضل الأداء ذات الوحدات بواسطة  التكاليف على رقابة ممارستها خلال من إدار

بكميات منخفضة، بأسعار لمدخلات واستخدامها  أن كما للبنك، الأمثل للتشغيل اللازم القدر مع تتناسب و
 حدها عند تكاليف تحقق إنتاجية وتكنولوجيا تقنيات على البنك إدارة اعتماد من تنتج أن يمكن التكلفة كفاءة

يعزى ممارسة، أفضل تكاليف من البنك اقتراب درجة التكلفة كفاءة تقيس وعمليا الأدنى،  في ال كفاءة نقص و
 .(2)المخرجات وكمية لها السائدة الأسعار ظل في المدخلات، من أكبر كمية استخدام إلى الحالة هذه

باح. 2  :كفاءة الأر
 على إنتاجال معين من اتجاه اختيار على المترتبة الآثار الاعتبار في يأخذ لأنه التكلفة كفاءة من أوسع مفهوم هوو

باح  كفاءةبالتالي فو  ،(3)العوائدالتكاليف و من كل باحه تعظيم في المتمثل البنك هدف تعكسالأر  من أر
يرادات التكاليف جوانب من كل إدخال خلال  .والمخرجات المدخلات تغيرات عن الناجمة والإ

                                                           

 .4 :ص، مرجع سابقوليد عبد مواله،  -1
2

 .54: مرجع سابق، صشوقي بورقبة،  -
3 - Joaquín Maudos and al, Cost and profit efficiency in European banks, working paper, Instituto Valenciano Investigations 

Economics, Valencia, Spain, 1999, p:8  
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باح كفاءة وتصنف باح كفاءة نوعين إلى الأر ية الأر باح وكفاءة المعيار  :(1)البديلة الأر
باح كفاءة. 1.2 ية الأر   :المعيار

 الأسعار تستخدم لهذا والمخرجات، المدخلات أسواق في كامل تنافس وجود المعياري الربح حد يفترض
باحها تعظيم البنوك تحاول لذا  هي كما  الربح ولأن المدخلات، وأسعار المخرجات أسعار بين الفرق زاد كلما أر

باحها تعظيم على تعمل البنوك فإن التسعير، في سوقية قوة وجود عدم يفترض المعياري  مقادير تعديل بواسطة أر
 .والمخرجات المدخلات

باح كفاءة. 2.2   :البديلة الأر
 أسواق في المنافسة تستبعد بذلك وهي الأسعار، على الممارسة السوق قوة وجود البديل الربح يفترض

 وتعظم ،البديل الربح كفاءة لحساب الدخل على داعتمتم الاي الأساس هذا وعلى والمخرجات، المدخلات
باح  على تنتج التي للبنوك الخطي التجميع خلال ومن ،المدخلاتقيمة و البنك دخل بين الفرق زاد كلما الأر

 من مقدار الأقل على على ستحصل المدخلات، من متساو أو أقل مقدار باستخدام مخرجاتها من مقدارا الأقل
 .الأول البنك مثل الدخل

 :كفاـءة الحجم .2

يادة حجم المنتجات مع الاحتفاظ تشير كفاءة الحجم في  البنك إلى التوفير أو عدم التوفير في تكاليفه عند ز
يتم (2)بمزيج مدخلات ثابت، التي تعتبر مقياسا للتغير النسبي في  -قياس كفاءة الحجم من خلال غلة الحجم  و

ومدى اختلافها عن الواحد، فكلما زادت هذه النسبة عن الواحد  -الإنتاج إلى التغير النسبي في عناصر الإنتاج
 .وكلما انخفضت دل ذلك على اللاكفاءة  دل ذلك على كفاءة الحجم

 : كفاءة النطاق. 1

 أساسا تشير ما بنكل الحجم فإذا كانت كفاءة ،الحجم كفاءة لمفهوم المجال مفهوم كفاءة النطاق أو هيتشاب
يادة المرتبطة( وحدة لكل التكلفة) التكلفة متوسط تخفيض إلى كفاءة  ، فإنواحد منتج لنوع الإنتاج حجم بز

 إنتاج عن الناتج التوفير وهو، المنتجات من أكثر أو اثنين إنتاج في بنكلل تكلفة متوسط خفض إلى تشير النطاق
 .منفصلين إنتاجهما منأقل تكلفة  معا انتاج المخرجتين كان إن العمل مجال في ، وتتحق ال كفاءةمتعددة مخرجات

                                                           

 العلوم دراسات جملة ،الكفاءة لتقدير معلمية وغير معلمية طرق األردنية التجارية البنوك في والربح التكلفة كفاءة ،الكور الدين وعز الفيومي أمحد نضال -1
 .23:، ص2008 ، عمان، األردن ،4 العدد ، 35 اجمّللد اإلدارية،

2- Jason Allen & Ying Liu, Efficiency and economies of scale of large Canadian banks, working paper, Bank of Canada, 

may 2005, p: 5.  
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 طرق قياس ال كفاءة المصرفية :المبحث الثالث

بط التحليل الكلاسيكي  نجد أن ال كثير من ف بين مفهومي ال كفاءة والإنتاجية( كما سبق الإشارة إليه)ير
 التي الإنتاج ةالبدقياسها  لذلك كثيرا ما يرتبط ،فت ال كفاءة كنسبة بين المدخلات والمخرجاتالدراسات عرّ 

الذي حدد مقياس Farrell (1919 )تعود فكرة قياس ال كفاءة إلى أعمال و ،بين هذين العاملين تبين العلاقة
 وانطلاقا من هذه الأعمال طورت عدة طرق ،بسيط لل كفاءة التقنية والتخصيصية من أجل مدخلات متعددة

  SFAالحدود العشوائي  تحليل استخداما وأكثرها المعلمية الطرق: معتمدة في الأساس على دوال الإنتاج وهي
ونحاول من خلال ما يلي إعطاء لمحة عن  ،DEAتحليل مغلف البيانات  استعمالا وأكثرها المعلمية غير والطرق

بين يف قبل ذلك نتطرق إلى ول كن  ،هذين الأسلو  . والتي تعتبر أساس هذين التحليلين دوال الإنتاجتعر

  Production Function) ) نتاجإدالة ال :المطلب الأول

لدالة الإنتاج، فقد ي من خلال التحليل الكم رد الإنتاجيةاشر كفاءة استخدام المويمكن التعرف على مؤ
يستخدم أسلوب دالة الإنتاج لاشتقاق دالة الإنتاج ال كفء حيث أن معيار ال كفاءة الاقتصادية يعكس النسبة 

يف بين قيمة الإنتاجية الحدية لمورد ما والتكلفة الحدية لهذا المورد ، لذلك نهدف من خلال هذا المطلب إلى تعر
 .كذلك دالة كوب دوغلاس المشتقة منها، وكيفية استخدام هذه الدوال لقياس ال كفاءةدالة الإنتاج و 

يف دالة. أولا   : الإنتاج تعر

والت ي تحق ق الحد  الإنتاجق ة فني ة تب ين الكميات الم ستخدمة م ن عناص ر علا بأنها الإنتاجتعرف دالة 
يقة  الإنتاجالاقصى من  ية تساعد في تحديد الطر عدة طرق  بنكمام الأن أذ إية المثلى الإنتاجوهي علاقة تقدير

 .(1)التوليفة التكنولوجية المثلىأيضا بكما تسمى  للإنتاج،فنية 

ية الكلاسيكية الحديثة فان دالة  ية يدخل فيها الإنتاجساسية للعملية أو المكونات الأ الإنتاجوطبقا للنظر
يتم دمجها مع الإنتاجتشكل بدورها مدخلات عملية والتي  س المال والتكنولوجيا،أهي العمل ورثلاثة عناصر  ، و

 .جاتبعضها البعض للحصول على المخر

بشكل عام يمكن كتابة دالة    :كما يلي الإنتاجو

                        

                                                           

 01، العدد الصرفة للعلوم ، جملة دياىلباستخدام انموذج دالة االنتاج 1886 – 6006تقييم انتاج الشركة العامة لصناعة البطاريات للمدة خالد جليل علي،  -1
 .121 :ص، 6011العراق، جانفي  جامعة دياىل، ،01اجمللد
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 :حيث
 (القيمة النقدية لجميع المخرجات)إجمالي الإنتاج :   
L  : مدخلات العمل وK  مدخلات رأس المال 

يض المدفوع إفي معرفة ما  هذه الدالةوتستخدم  متكافئا مع قيمة مساهمة هذه  الإنتاجامل لى عوإذا كان التعو
  (1): رها منهابعض الخصائص التي يفترض توف الإنتاج، ولدالة أو لاية الإنتاجالعوام ل ف ي العملية 

يةأقيمة سالبة  الإنتاجلعناصر الداخلة في خذ أي عنصر من اأذا إتكون الدالة غير ذات معنى  -  .و صفر

يادة في عناصر دالة الإ - يادة المتحققة  الإنتاجنتاج متجانسة، وتعتمد درجة التجانس على العلاقة بين الز والز
فسها فإن نتاج بالنسبة نة معينة وف ي الوق ت نف سه زاد الإبن سب الإنتاجفاذا زادت عناص ر  الإنتاج،في 

يادة في الإا مأ ،الدال ة تكون متجانسة وخطية يادة في عناصر نتاج تإذا كانت نسبة الز ختلف عن نسبة الز
 .نتاج فان الدالة تكون متجانسة وغير خطيةالإ

الحدية  فالإنتاجية كبر من الصفرأل ورأس المال تكون عادة لكل من العم (MP) نتاجي ة الحدي ةالإ -
 .العمل بثبوت رأس المال موجبة وتنخفض كلما زادتكون MPL) )للعمل

وتستخرج من دالة الإنتاج مجموعة من الدوال حسب تغير مرونة الإحلال، فإذا كانت مرونة الإحلال 
كثر الدوال شيوعا ألاس من غنتاج كوب دوإوتعد دالة  .(2)إلى دالة كوب دوغلاس الإنتاجثابة تحولت دالة 

  .واستخداما في التطبيق

 Cobb-Douglas Production Function)) سلاغدو -نتاج كوبإدالة . ثانيا

  :تيةآوفق الصيغة ال غلاسدو -يمكن تمثيل دالة انتاج كوب 

                  
 :حيث

b إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج 

α  التكنولوجيا المتاحةتحددها  هذه القيم هي ثوابت ،هي مرونة العمل ورأس المال على التوالي      و.  

                                                           

 .121:ص، املرجع السابق -1

 .116 :ص، 6002، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، االقتصاديمقدمة في القياس أموري هادي كاظم،  -2
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يل دوغلاس -نتاج كوبإجل تقدير معالم دالة أومن  لى دالة خطية باستخدام إ (2)المعادلة رقم  يجري تحو
يتم  :(1)تيةآالطبيعي وفق الصيغة ال اللوغار

                               
يل تبعا  و يقتان هنالك لفار  بنجا من الأولى ،الإنتاجمن دوال  نطلاقاا ال كفاءة مؤشرات لحساب طر

 الثانية ستخدامي وتسمىاالتوجيه ال ذات المؤشرات الأولى وتسمى ،المدخلات والثانية من جانب المخرجات
  .الإخراجي التوجيه ذات المؤشرات

 :(Input- Oriented Measures)الاستخدامي التوجيه ذات المؤشرات .1

يهدف إلى تخفيض كميات ال كفؤة، حيث ، على مجموعة المدخلات وحدودها يستند هذا المنهج
يات  المدخلات إلى أقل قدر ممكن توفير "وهذا ما يطلق عليه  ،(على الأقل)الحالية  الإنتاجمع الحفاظ على مستو

في حين تخفض الكميات المدخلة  للتأكيد على حقيقة أن مستوى المخرجات لم يتغير (Inputsaving)" الإدخال
 .(2)حد ال كفاءةنسبيا حتى يتم الوصول إلى 

يطة أدناه الشكل يمثل     x1 تاجنمدخلي الإا مستخدم Y المخرج نتجي بنكل ستخداماال وجهة من يةالإنتاج الخر
 .الحجم اقتصاديات بثبات تتميز تقنية ظروف وتحتx2 و

 والتخصيصية وفق مؤشر التوجيه الإستخداميال كفاءة الفنية (: 1)الشكل رقم 

 
Source: William H. Greene, The Econometric Approach to Efficiency Analysis, Oxford University 

Press, New York, USA, 2007, p:102. 

                                                           
1- Tim Coelli, A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, Working Paper, Centre 

for Efficiency and Productivity Analysis, Australia,1996, p: 3. 
2- Cinzia Daraio and Léopold Simar, op.cit, p:30. 
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 التكلفة منحنى’PP و ،كفاءة بأقصى y من واحدة وحدة لإنتاج المدخلات تقنية تمثل 'UUحيث
ية   y  من الناتج وحدة لإنتاج الكاملة ال كفاءة ذات الاستخدام نقاط'UU المنحنى يمثل، الوحدة لإنتاج المتساو

 الانخفاض مدى عنAB المسافة  وتعُبر yمن  واحدة لإنتاج وحدة B من كفاءة أقل تعتبر  Aالنقطة  فإن وعليه
 .تاجنتقليص الإ بدون تناسبيا   جميع المدخلات تقليص بها يمكن التي الكمية إلى تشير حيث التقنية في ال كفاءة

يحسب  :(1)بالقانون OA الشعاع علىA النقطة  عند تجين يذال بنكلل التقنية ال كفاءة مؤشر و

    
  

    

بمعرفة للمدخلات النسبي السعر′PP المستقيم ميل يمثل يةال كفاءة ال مؤشر يمكن حساب الميل هذا و  سعر
    :وفقا للقانونOA الشعاع  على بنكلل (التخصيصية)

             
    

 المدخلات بتوظيف y من  الوحدة اجتكلفة إنت تخفيض به يمكن الذي المقدار DBالمسافة  وتمثل
بذلك ، B  عن النقطة بدلا Cالنقطة  حسب  :نونالقا حسب بنكلل الاقتصادية ال كفاءة تعرفو

    
  

  
 

  

  
 

  

  
          

ية     هي حاصل ضرب كل من ال كفاءة التقنية  i للبنكأي أن ال كفاءة الاقتصادية      وال كفاءة السعر

   (Output-Oriented Measures)  التوجيه الإخراجي ذات المؤشرات .2

يقة إلى تعظيم  وحدودها ال كفؤة، فمن جانب المخرجات بحث هذا المنهج مجموعة المخرجاتي تنظر هذه الطر
يات  يعرف هذا النهج أيضا باسم  ،على المدخلات الحالية الموجودة عتماداا الإنتاجمستو " الإنتاجتعظيم "و

“Output-augmenting”تعرفو، (2)حزمة المدخلات دون تغيير مع المحافظة على الإنتاجع مستوى ، لأنه يوس 
يادة بها يمكن التي بالكمية المخرجات جانب من ال كفاءة  .كمية المدخلات تقليص بدون تناسبيا   المخرجات ز

يطةالموالي  الشكل يوضح بع منشآت للمخرجات التقنية الخر تستخدم نفس القدر من الموارد ول كن  لأر
 (3).الحجم اقتصاديات بثبات تتميز تقنية ظروف تحت y2  و  y1تنتج كميات مختلفة من المخرجات 

 

                                                           

1- Tim Coelli, op.cit, p: 4. 

2- Cinzia Daraio and Léopold Simar, op cit, p: 30. 
3- Coelli, T., P. Rao, and G. Battese, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nded, Springer, USA, 2005, 

p: 180. 
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 ال كفاءة الفنية وفق مؤشر التوجيه الإخراجي(: 0)الشكل رقم 

 
Source: William H. Greene, The Econometric Approach to Efficiency Analysis, Oxford University Press, 
New York, USA, 2007,  p: 107.  

تقع و ،حد ال كفاءة وتشكل معا ،كفاءة بأنها منشآت ذات DEAحسب نموذج  Cو  A ،B  فتصن
D مقارنة مع نظيراتها  مما يعني أنها لا تتمتع بال كفاءةالحد،  اهذ أدنىB  وC, D  ، وللوصول إلى حد ال كفاءة

يادة حيث  D' لابد من الانتقال إلى النقطة يق ز دون الحاجة إلى أي  المخرجاتيمكن تحقيق ذلك عن طر

بالتالي . مدخلات إضافية     نسبة ال، حيث أن  كفاءةلا التقيس DD ' المسافةو
ال كفاءة الفنية تقيس   ′  

 .ة لديها درجة كفاءة فنية بين واحد وصفرلاكفؤال البنوكو ،حسب التوجيه الإخراجي

  لقياس ال كفاءة الطرق المعلمية والطرق اللامعلمية: المطلب الثاني

 ()على الطرق التي تستخدم للاستدلال على معلم Parametric Methodsيطلق مصطلح طرق معلمية 
يع المجتمع، بينما يستخدم مصطلح طرق لا معلمية ية حول توز  Nonparametricوتستند إلى افتراضات قو

Methods  يع تي لا تستخدم على الطرق ال  Distribution Free Methodsأو طرق غير معتمدة على التوز
 التي الأساليب المعلمية :وهيف طرق قياس ال كفاءة إلى مجموعتين تصن، وعلى هذا الأساس للاستدلال على معلم

ومن أهمها  حتاج إلى توصيف دالي مسبق قبل تقدير النموذج واستخراج منحنى ال كفاءة الحدوديت
حتاج إلى توصيف مسبق، وإنما يتم حساب ال كفاءة مباشرة من تلا  التي الأساليب اللامعلمية، و(SFA)أسلوب

يعتبر، البرمجة الخطية علىتركز بشكل أساسي و ،المشاهدات  .أهم هذه الأساليب(DEA) نموذج و

                                                           


وهبذا املعىن فإن الوسط احلسايب  ،(بداًل عن العينة)يعين أي مقدار وصفي حيسب من اجملتمع فهو  ،مبعنيني ءاإلحصا يف  parameterيستخدم مصطلح معلم  
ووفق  ،مثالً F (x)  للمجتمع  حيدد ومييز دالة التوزيع االحتمايل  كذلك يستخدم هذا املصطلح ليعىن أي مقدار حقيقي   ،والوسيط والنسبة للمجتمع تعترب معامل

 .يف احلالة العامة معلماً معلم له بينما وسيط اجملتمع ليس   tهذا املعىن فإن الوسط احلسايب معلم للتوزيع الطبيعي ودرجات حرية توزيع  
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يقة تحليل المعطيات المغلقة . أولا  :(DEA)طر

يقي للبيانات أو التحليل المغلف للبيانات كما يطلق عليه في بعض الدراسات أكثر  يعد التحليل التطو
تستخدم لقياس  التي معلميةلاالالخطية  أحد أساليب البرمجةوهو  ،الأساليب استخداما من الناحية التطبيقية

يقة المناسبة لعمل تحليل ال كفاءة عندما تكون هناك مدخلات  ،ال كفاءة الإنتاجية للمؤسسات يمثل الطر و
 .ومخرجات متعددة تم قياسها بوحدات مختلفة

يقة خلال السبعينات،  ين  Charnesوتم تقديمها من طرف ظهرت هذه الطر اعتمادا ( 1999)وآخر
 (1990)وآخرون  CharnesوThrall (1991 )و Seifordمن قبل  توطورFarrell (1919 )على أعمال 

يقة  بينت هذه الدراسات أن طر تعتبر الحل الأمثل ( 1919)لقياس ال كفاءة بالتوجيه الاستخدامي  Farrellو
يقة وأقرت (1)لمشاكل البرمجة الخطية قنية مقياس ال كفاءة الت: أن مقياس ال كفاءة ينقسم إلى قسمين هذه الطر

  (2).ومقياس كفاءة الحجم

يتوليعتمد أسلوب تحليل مغلف البيانات في جوهره ع غير كفؤة إذا  تكونوحدة الأن أي  ى أمثلية بار
استطاعت وحدة أخرى أو مزيج من الوحدات إنتاج الكمية نفسها من المخرجات بكمية مدخلات أقل، وتكون 

يتو إذ تحقق العكس على البرمجة الخطية في قياس في الأساس تعتمد ، و(3)الوحدة الإنتاجية لها كفاءة بار
يقة تكون وحدات ال كفاءة محصورة بين خلات ومخرجات محددة، و وفقا لهذه دعتمادا على مإال كفاءة      1الطر

 .(4)(بمعنى كفاءة مثالية) 1و( نعدام ال كفاءةإبمعنى )

يجاد الخطية البرمجة DEAنموذج  يستخدمو   ثم ومن للأداء الحدود القصوى لمنحنى التجزئة قاطن لإ
 الثابتة الحجم اقتصاديات نموذجي هما DEA نماذج من هناك نوعان، والمنحنى مقارنة بهذا ال كفاءة درجة يقيس

(CRS)المتغيرة الحجم واقتصاديات(VRS)يمكن حساب  باستخدام إما النوعين من لأي ال كفاءة مؤشرات و
يطة يطة أو المدخلات خر  .المخرجات خر

 
                                                           

1- František Brázdik, Non-Parametric Analysis of Technical Efficiency: Factors Affecting Efficiency of West Java Rice 

Farms, CERGE-EI, Prague, January 2006, p:14. 
2- Stephen. M.M & Athanasios.G.N, The technical efficiency of large bank production, Journal of banking and finance, 

vol20, Elsevier, USA, 1996, p: 497.  

3- Helal, Somaya Mohiuddin, To measure the relative efficiency of the administrative units by using the style of closed 

data: applied study on one fast restaurants, Master Thesis, King Abdul Aziz University, KSA, 1998, p: 59. 

 .04 :ص، مرجع سابقوليد عبد مواله،   -4
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 (CRS): الثابتة الاقتصاديات لنموذج ال كفاءة مؤشرات .1
  المتجهة ولتكن ،بنك N المخرجات ل   من  Pمن المدخلات وQ عن  البيانات الإحصائية توفر نفترض

xi والمتجهة للمدخلات ترمزyi  حيث  للمخرجات ترمزi و ،بنكلل ترمز X المدخلات مصفوفة تمثل Q ×N  
يمكن حساب  ،(Isoquant)ي الإنتاجفي كفاءة منحنى السواء ، ومنه P×Nالمخرجات  مصفوفة تمثل Yو

 :(1) المخرجات المرجحة مجموعالمدخلات و مجموعمن خلال النسبة بين  TEال كفاءة الفنية 

θ  
         
 
 

         
 
 

             u,v ≥0  

 uتجه  مال(p × 1 )لأوزان المخرجات. 
 vتجه مال(q × 1 ) لأوزان المدخلات 

يجاد يطة باستخدام i بنكلل ال كفاءة مؤشر لإ  xiالمدخلات يهدف النموذج إلى تقليص متجهة المدخلات  خر
بقاء على  مسألة وهو ما تعبر عنه ، yiإمكانية تحقيق مستوى المخرجات عند  تناسبيا  إلى أقل حد ممكن مع الإ

 :(2)التالية الخطية البرمجة
            

S.t. 
          
          

     
 .أوزان المفردات وتمثل   N×1المتجه    :حيث أن

     
i

  قيمة تقيس ال كفاءة التقنية (TE  ) للوحدة الإنتاجية رقمi  1و 1وتتراوح بين  

 (VRS):المتغيرة الحجم اقتصاديات لنموذج ال كفاءة مؤشرات .2

توجد  الواقعفي  ل كن، المثلى أحجامها مستوى في البنوك جميع تعمل عندما فقط ملائمة CRSفرضية  تعتبر
يل وغيرهما قيودو التامة، غير كالمنافسة الأحجام هذه تحقيق من البنوك تمنع من العوائق كثير بذلك ، التمو و

 عنه ينتج المثلى أحجامها مستوى في تعمل البنوك كل تكون لا عندما DEAنموذج  في CRSفرضية  استخدامف
 يستخدم ال كفاءة قياس في الحجم وأثر التقنية أثر بين وللفصل ،الحجم كفاءةب التقنية ال كفاءة مؤشرات خلط

  .VRS  نموذج
                                                           

1- Cooper WW, Seiford LM, Tone K. Introduction to DEA and its uses with DEA-Solver software and references, 

Springer, New York, USA, 2006, p: 13. 

2- Francesco Porcelli, op.cit, p:11. 
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     ′  :الحجم قيد بإضافةDEA ل   الخطية البرمجة في مسألة VRSنموذج  إلى CRSنموذج  يعدل
 (1):كالتالي المسألة لتصبح

            
S.t. 

         
          

 ′     
     

ينتج عن مقارنة    ، فإن مقياس ال كفاءة الفنية الكلية  CCRبحل المسألة الأولى حسب نموذج 
وهذا قد لا يتناسب  ،دون النظر إلى وفورات الحجم ية صغيرة الحجم مع الوحدات كبيرة الحجمالإنتاجالوحدات 

يسمح بظهور الاختلافات في الحجم أثناء  في حل المسألة الثانية VRSولذا فإن النموذج  ،في العينة البنوكجميع  مع
 إلى   الكلية درجة ال كفاءة الفنية ة الصافية بتحليل كفاءة الفنيكما يسمح هذا النموذج كذلك بقياس ال  ،القياس

لدالة VRS, CRS لنموذجي  للإنتاج القصوى الحدود يبين الشكل التالي، و(SE)الحجموكفاءة  صافيةكفاءة فنية 
 :(x)واحد  ومدخل(y) واحد  مخرج من تتكون بسيطة إنتاج

 CRS, VRS ال كفاءة حسب نموذجي (:  1)الشكل رقم 

 
Source: Coelli, T., P. Rao, and G. Battese, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis,2nded, 
Springer, USA, 2005, p174. 

                                                           
1- Tim Coelli, op cit, p:11. 
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في  P، فمثلا اللاكفاءة الفنية للبنك CRS, VRSيشير الشكل إلى مواقع مجموعة من البنوك بالنسبة لحدود 
الفرق بين  ،PPVفإن اللاكفاءة التقنية هي المسافة  VRS، في حين في ظل  PPC  هي المسافة CRSظل نموذج 

يا ،Pعدم كفاءة الحجم للبنك  PCPVهذين المسافتين أي  يعبر عن ذلك ر  (1) :ضيا كما يليو

        
   

  
  

        
   

  
  

    
   

   
  

 :ونلاحظ أيضا أن ،حيث أن كل هذه النسب ستتراوح بين صفر وواحد

                     
ال كفاءة الفنية في ظل نموذج  تساوي في ظل نموذج اقتصاديات الحجم الثابتة iللبنك أي أن ال كفاءة الفنية 

با في كفاءة الحجم للبنك   .iاقتصاديات الحجم المتغيرة مضرو

 :    لأن
   

     
   

      
   

   
   

 (:SFA) نموذج حد التكلفة العشوائية. ثالثا

 Meeusenو Broeck( 1999) وآخرون Aigner كل من من قبل قدم نموذج الحدود العشوائية
نقطة هندسية لتركيبة المدخلات التي تسمح بتعظيم مستوى بوعرفت هذه الدراسات حدود الإنتاج  ،(1999)

بة تقدير دالة الإنتاج  .بنكإنتاج ال ، استخدمت دالة التكلفة كبديل وفق في حال تعدد المخرجاتونظرا لصعو
ير هذه النماذج إلى كل من  يعود الفضل في تطو Perelman (1992 )و Gathonنموذج حدود التكلفة، و

Filippini   و Maggi (1991)،  استنادا إلى مبدأ التخفيض(The minimization) توضع حدود التكلفة ، 
يقة ،بنكلتكاليف ال التكنولوجيا؛ والحد الأدنى، وفقا لمستوى معين لكل من المخرجات، المدخلات بهذه الطر   و

  من ناحية أخرى ،(التخصيصيةومتع بال كفاءة الفنية يت)ديااقتصا اعتبر كفؤيقع على حدود تكاليفه ي بنكفإن أي 
 .(2)من الناحية الاقتصادية اعتبر كفؤي لادود تكاليفه حيد عن خط حي بنكأي فإن 

                                                           
1- Ibid, p:11 

 :للتوسع أنظر -2
- Aigner Dennis and al, Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, Journal of 

Econometrics, vol 6, North-Holland Publishing Company, Netherlands, 1972, p.p: 21-37. 
- Meeusen, W., & van Den Broeck, J. 'Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed 

Error', International Economic Review, vol.18, no.2, 1977,  p.p: 435-444. 
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يقة  :حد التكلفة يمكن كتابته بهذه الطر

                      
 .i بنكهي التكاليف الملاحظة لل   : حيث
 .متجه المخرجات   
 .متجه أسعار المدخلات   
 .هو متجه المعلمات  

يتم التكاليف المتوقعة لل               .التي ستخفض من تكاليف الإنتاج بنكهو لوغار
 .يعبر عن الخطأ العشوائي   

وعليه فإن المصرف  الحد الذي يمثل أفضل تطبيق( المتوقعة أو المتنبأ بها)تشكل التكلفة الكلية المقدرة
بالتالي يتميز البنك باللاكفاءة إذا كانت تكلفته  الذي تكلفته الحالية تساوي تكلفته المتوقعة سيمثل أفضل تطبيق، و
الحالية أعلى من تلك المتوقعة، في حين أن الفرق بين التكلفة الحالية والتكلفة المتوقعة يسمى بحد الاضطراب 

ين هما يشمل عنصر يعا نصف طبيعي والأخطاء  اللاكفاءةلأخطاء الناتجة عن ا: العشوائي و وتكون موزعة توز
يعا طبيعيا  العشوائية  .للانحدار والتي تتوزع توز
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 :خلاصة

يل المصرفي  ماهية على التعرف إلى هذا الفصل هدف علاقتها بمفهوم تخصيص الموارد في وكفاءة التمو
بين بينها الاختلافوجه العلاقة و تجليةالفكر الاقتصادي، و ال كفاءة  حيث انتهى إلى أن ال كفاءة الاقتصادية و

ية وتجهيزات الإنتاج أي رفع إنتاجية الموارد هي  الاقتصادية حسن استغلال الموارد المتاحة من أموال وقوى بشر
بأقل نفقات ممكنةالمتاحة من حيث المردود ال يلية للحا، في حين كمي والنوعي و فيها التي يتم  لةتشير ال كفاءة التمو
بحية والإنتاجية و يادة الر وتعتبر مقياس لمدى ، الصحيح بين الاستخدامات المختلفة تخصيص الموارد بالشكلز

بحية)تمكن المؤسسة من المفاضلة بين كل من   .في استخدام مواردها( الخطر والعائد، السيولة والر

يتداخل مفهوم ال كفاءة الاقتصادية مع مفهوم  كفاءة الأداء و  لفعالية،، االأداءالانتاجية وكل من و
إلا أن ال كفاءة تتعلق تداخل هذه المفاهيم فيما بينها ورغم ، هي مفاهيم تعكس الأبعاد المختلفة للعملية الإنتاجيةو

 .بال كيفية التي يتم فيها تحقيق الأهداف المخططة

ونظرا لأهمية موضوع ال كفاءة فقد احتلت جانبا مهما في التحليل عبر مراحل الفكر الاقتصادي رغم 
ُ حقيقتالاختلاف في آلية  يات الرفاهية في  ت معضم كزور ت إلى مبدأ اليد الخفية، والمنفعة وغيرها، دّ  ها، فر نظر

ية الإسلامية بالإضافة إلى ذلك تحليلها لمفهوم ال كفاءة الاقتصادية على جلب النفع ودفع الضرر  بينما تقوم النظر
يصال المنافع إلى أهلها  .على معايير وقيم أخلاقية تتحدد بموجبها حقوق المستحقين ووسائل إ

بات تتمثل أهمأما في المؤسسة المصرفية ف  هوفي مجال ال كفاءة المصرفية  البحث تواجه التي الصعو
يف موحد لمدخلات تحديد البنكية لذلك يتم اعتماد منهجين أساسيين يحددان طبيعة  العملية ومخرجات تعر

بعملها في بيئة من  تتميز المؤسسات المصرفية ، بالاضافة إلى أنالنشاط البنكي هما منهج الإنتاج ومنهج الوساطة
بقدرتها سابقة لذلك يرتبط مفهوم ال كفاءة في المؤسسة المصرفية إضافة إلى المعايير ال عدم اليقين ونقص المعلومات

 .على تقليص مشكلة تباين المعلومات وقدرتها على إدارة المخاطر

 ومنها المعلمية تقاس ال كفاءة المصرفية كميا بطرق معتمدة في الأساس على دوال الإنتاج وهي الطرق
 على DEA تعتمدحيث  DEAتحليل مغلف البيانات  ومنها المعلمية غير والطرق  SFAالحدود العشوائي  تحليل

يقة هذه ل كن ، ال كفاءة عدم ومكونات الحدود دالة تقدير يتمف الخطية البرمجة تقنيات تطبيق  بعين تأخذ لا الطر
يقة الحدود العشوائية  العشوائية، الآثار أو القياس أخطاء الاعتبار  . SFAلذلك تستبدل بطر



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

ملعامالت املالية ا ية يفساأسمقاربات 

 اإلسالمية

 

 املال وامللكية يف الشريعة اإلسالمية :املبحث األول 

 العقود يف املعامالت املالية اإلسالمية : املبحث الثاني 

 اإلسالميةالقواعد الحاكمة للمعامالت املالية : املبحث الثالث 

 اإلسالميةيف نظر الشريعة  لفائدة الربويةا: املبحث الرابع 
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 :تمهيد

يع المعاملات مسلكا خاصا يميزه عن غيره من فروع الفقه الإسلامي، بد لمن لا سلك الإسلام في تشر
الإسلامي يتفق فقه المعاملات مع فروع الفقه حيث  ،يتعامل مع القضايا المعاصرة فهم ذلك المسلك وخصائصه

ية، إلا أن فقه المعاملات يقوم في  يم والسنة النبو باني يتمثل في القرآن ال كر من عبادات وغيرها في أن مصدرها ر
يعه على أساس المبادئ العامة والقواعد كي يترك للفقهاء فرصة الاجتهاد في الكلية، ولم يوغل في التفصيلات، تشر

 .الصور التي يستحدثها الناس

يعة الإسلامية منها ما يحكم و  المعاملات بصفة عامة مجموعة من القواعد الفقهية المستنبطة من مصادر الشر
وما في حكمها  و لقد تمكنت مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة ،و منها ما له صلة وثيقة بالمعاملات المالية هو عام

الفتاوى التي توضح الجائز صدروا لها الأحكام وفهم المعاملات المالية المستجدة المعاصرة وأمن دراسة و تحليل و
 .المنهي عنه شرعا في ضوء القواعد الفقهيةمنها و

يتطلب التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة معرفة حقيقة هذه التعاملات وفهم خصائصها المعرفة ، فو
بطها العميقة للأحكام المتعلقة بتبادل الأموال والتي تكشف عن مقاصد تلك الأحكام  وعللها ومآخذها، وتر

يعة الإسلامية ، تمكن من إنزال تلك الأحكام على الوقائع والنوازل الجديدة،  ياً بالمقاصد العامة للشر لهذا منا وتحر
يع مادة   :التالي على النحوهذا الفصل الهدف رأينا توز

يعة الإسلامية :المبحث الأول -  المال والمل كية في الشر

 العقود في المعاملات المالية الإسلامية : المبحث الثاني -

 القواعد الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية: المبحث الثالث -

يعة الإسلامية: الرابعالمبحث  - ية في نظر الشر بو  الفائدة الر
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يعة الإسلامية :المبحث الأول  المال والمل كية في الشر

في  بن عابدينوقد جمعها يقصد بالمعاملات عامة الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا، 
وخصها بعض العلماء  ،المعاوضات المالية، والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات هي خمس معاملات

هبة ووقف ووصية من بيع وإجارة والتبرعات من  وتشمل المعاوضاتفقط بالأحكام الخاصة بالمال 
براء من الدين والمشاركات، والتوثيقات من رهن وكفالة وحوالة ولأن دراسة المعاملات  ،والإسقاطات كالإ

ل بالتحليل هذه العناصر ليتناو المالية تستوجب دراسة محلها وهو المال وأساسها وهو الملك والعقد جاء هذا المبحث
  .التفصيل في أحكامها، وذلك بهدف تحديد مفهومها ودون الثلاثة

يعة الإسلامية:  المطلب الأول  :الأموال في الشر

يعة للمحافظة عليهاإالمال عصب الحياة و يات الخمس التي جاءت الشر الدين والنفس " وهي حدى الضرور
يعة  يفقهاء المسلمين تنمية المال وتكثيره ف عتبراوقد  "والعقل والعرض والمال المجالات المشروعة وطبقاً لقواعد الشر

يجاز فيما يلي مفهوم  ،المنافع الاجتماعية والاقتصادية الإسلامية ضرورة شرعية وهدفا لتحقيق وسوف نعرض بإ
 . وأقسامه المختلفة ستثمارها المال في الإسلام وأهم الضوابط التى تحكم

يف المال و -أولا   : أٌقسامهتعر

يراد  المفاهيم الأساسية الفقهية المعتبرة للمال أهمية بالغة للباحث والمتعامل في السوق وذلك يعتبر إ
جب التعرف على معناه الإلمام بمفهوم المال و ولأجل ،لتداخل مفاهيمها في العصر الراهن مع كثير من المحرمات

 .الاصطلاحي، وأهم تقسيماته وأنواعهاللغوي و

يف المال .1  : تعر

  مولا ومؤولا إذا صار مالاالرجل يمول  ، ومال  إنسان من كل شيء وجمعه فهو أموالمل كه ال ماهو لغة المال  -
ك من ذهب وفضة وحيوان فهو يشتمل جميع ما يمتل ،أكان عينا أو منفعة سواءيقبل الملك فهو مال  فكل ما

 .والسمك في الماءيسمى مالا كالطير في الهواء  لا يحوزه الإنسان فلا أما ما ،(1)ونبات وأرض

به قانونا مأخوذ وهذا المعنى هو ال ،كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه هو: فيعرفه جمهور الفقهاء إصطلاحاأما  -
 .(2) فالمال في القانون هو كل ذي قيمة مالية

                                                           

  .5151 :ص ،8002دار احلديث، القاهرة، مصر، ، القاموس المحيط ،الفريوز أبادي -: "َمَولَ " مادة -1
 .535 :ص لبنان، بيـروت،، دار صادر ،55ج ،لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور -                  

 .44: ، ص5891 سوريا، دمشق، ،النشر وزيع والت دار الفكر للطباعة و ،4ج  ،اإلسالمي وأدلتهموسوعة الفقه وهبة الزحيلي،  -2
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الأعيان الأشياء أو ولا يقتصر المال على الرأي الغالب أن كل المنافع والحقوق تعد من قبيل الأموال ف
مع عرف الناس ومعاملاتهم  يتفق وهذا مالأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها،  فقط المادية المحسوسة

  (*)أما الحق، دار وركوب السيارة وحقوق الإنسانوالمقصود بالمنفعة هو الفائدة الناتجة من الأعيان كسكنى ال
 بعقار مجاور كالمرور والمسيل رتفاقاال، وقد يتعلق بمال كحق المل كية أو حق هو ما يقره الشارع لفرد أو جماعةف

 .ونحوها أو يتعلق بغير المال كحق الحضانة والولاية

يجوز س،االن عند قيمة له ما كل هو المال نأ إلى صنخل سبق مما و ، سواء م عْتَاد وجه على به الانتفاع و
 .اكان منافعا أو حقوق

 : المال أقسام. 2
يجازب الأقسام وفيما يلي شرح هذه رئيسة أقسام ثلاثة إلى مختلفة اعتبارات المال حسب ينقسم  :إ

  :(والحرمة ، الحل) له الشرع اعتبار بحسب. 1.2
 :المتقوم وغير تقومإلى مينقسم  أي ما يباح الانتفاع به وما عداه من المحرمات 

 : المتقوم المال .1.1.2
محرز، فالسمك في الال الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به والثاني بمعنى المالمال المتقوم يستعمل في معنيين، 

وإذا كان  ،(**)في مجلة الأحكام العدليةوهو ما جاء  ،(1) وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز البحر غير متقوم،
يفه، إذ أنه قبل الحيازة لا يعد مالا يف المال المتقوم على  ،المال هو ما يحرز بالفعل كما سبق تعر فإننا نقتصر في تعر

 .به بكل طرائق الانتفاع نتفاعاالكونه كل ما حيز وجاز 

  :المتقوم غير المال .2.1.2
ين  لم ما وهو  أو جواز الانتفاع في ،الهواء في والطير الماء، في كالسمك ،الحيازة: يتوافر فيه أحد الأمر

ير كالخمر الاضطرار حال في أبيح وإن ،ختياراوال السعة حال  .(2)الشرع حرمها التي الأمور من وغيرها والخ نز

                                                           

 .31:ص، 5894 لبنان، جملة األحكام العدلية، املطبعة األدبية، بريوت، -1
  جامعة األزهر، القاهرة ،اإلسالمية الدراسات العربية و كلية،   ، أطروحة دكتوراه منشورةالمعامالت المالية فياعد الفقهية الكبرى وأثرها القو عمر عبد اهلل كامل،   -2

  .045 :ص، 0444مصر، 

الحا للتعبري عن ما ثبت احلق يف اللغة له معاين كثرية، كاألمر املقضي واملال وامللك املوجود والثابت، وهو يقيد بالدرجة األوىل الوجود والثبوت ويستخدم اصط *
 .لشخص مبقتضى الشرع من أجل صاحله

وهي حتتوي على القوانني الشرعية واألحكام العدلية  ،النعمان يب حنيفةأ ماماإل طار بنود قانونية، على مذهبإيف  اجملال املدين هي أول تدوين للفقه اإلسالمي يف **
  ة عشر كتاباً تضمنت ألفاً ومثامنائة وواحد ومخسني ماّدة قانونّيةاملطابقة للكتب الفقهية، حررهتا جلنة مؤلفة من العلماء احملققني يف عهد الدولة العثمانية، وحتوي اجملّلة ست

 .ودّون املؤلفون يف مقدمتها جمموعة من القواعد الفقهّية املختارة
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ينقسم إلى  :واستقراره وضعه بحسب. 2.2   .وغير المنقول منقولو
  :المنقولالمال  .1.2.2

يله من مكان إلى آخر يل ذلك مع بقي سواء ،هو كل ما يمكن نقله وتحو  به تغيرت أم صورته، على التحو
المال ف ،وجاء في مجلة الأحكام العدلية أن المنقول يشمل النقود والعروض والمكيلات والموزونات وصورته تهأهي

 .(1) مناجمها في والمعادن والفضة والذهب والعروض الحيوان أنواع جميع يشملالمنقول 
  :غير المنقولالمال  .2.2.2

  إلى آخر كالدور والأراضيهو العقار، أي ما يقابل المنقول من حيث أنه ما لا يمكن نقله من محل و
ين على ما جاء في المجلة أنه لا ينبغي أن ي غفل عن التفرقة بين ماهية العقار بعض وقد أضاف  الباحثين المعاصر

 . فيما لو كان العقار شاملا لبناء أم غير شامل

ينقسم إلى : آحاده تماثل بحسب. 2.2  .المال المثلي والقيميو

 .مثله في السوق بدون تفاوت يعتد بههو ما يوجد : المال المثلي .1.2.2
 .هو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد ل كن مع التفاوت المعتد به في القيمة: المال القيمي .2.2.2

يفين دأب عليه يدوا إلا تفصيلا في أنواعهماا الباحثون المعاصرون فلموهذين التعر  المثلي" :فقال الزرقا ،م يز
والقيمي ما تفاوتت  ،يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد بهما تماثلت آحاده أو أجزاؤه بحيث 

 .(2)"أفراده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق

 :طرق كسب المال في الإسلام. ثانيا

يعة  إنسان كل ليختار ومجالات مساحات وفتحت ،لمال واستثمارها كسب على الإسلامية شجعت الشر
 بين العلاقات في استقرارًا يضمن ما والقيود الضوابط من ووضعت ،ماله لاستثمار يناسبه الذي المجال لنفسه

بما لمصالحهم وتحقيقًا المجتمع أفراد  .أحد على والمفسدة بالضرر يعود لا و

 :الحلال لل كسب ةييسئالر رقالط .1
 عنى أما كسب الزراعة فقدف، التجارةو والصناعة الزراعة في وتنحصر المال، ل كسب الطبيعية الطرق وهي

يع  يعيشون عليها من القمح والأرز  الإنتاج الزراعي، أي إنتاج الأقوات والحبوب التي يأكلها الناسبالتشر و
ِّلها   .من الخضروات والفواكهوالأذرة والشعير وغيرها، ومثلها ما يكم 

                                                           

 .045 :صسابق، مرجع عمر عبد اهلل كامل،  ، و31 :ص مرجع سابق، جملة األحكام العدلية،  -1
 .534: ص، 5889دار القلم، دمشق، سوريا،  ،3ج  ،المدخل الفقهي العام ،مصطفى الزرقا  -2
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َِّن  ﴿ :بقوله اإليه تعالى الل  ه أشاروقد   َ ا َأْخرَْجنَا ل َك ْم م ِّم ِّ بَاتِّ مَا َكسَبْت مْ وَم ِّْن َطي ِّق وا م َ ذِّيَن آمَن وا َأنْف هَا ال يَا َأي  
 .(2)حلال طيب كسب هأن على ليدل    ال كسب طيب على الأرض من يخرج ما طففع (1)﴾ الَأْرضِّ 

ِّق كل   ما يحتاج إليه البشر، لهذا كان الناس في حاجة دائما إلى   ومن المعلوم أن الزراعة وحدها لا تحق 
ِّر من الاكتفاء بالزرع بحيث تقتصر الأمة على الصناعات التي  بها تقوى الأمم وقد جاءت بعض الأحاديث تحذ 

يم لقرآنا وفي، كما الزرع، وتدع الصناعة لغيرها، وفي هذا ما فيه من خطر  من جملة إلى كثيرة إشارات ال كر
يمالقرآن  ، فنوهالحياة في منها ب د    لا التي الصناعات بية،  ال كر ته في الصناعات المدنية والحر  ومنهبقيمة الحديد وأهمي  
اسِّ  ﴿: قوله تعالى ِّلن   ِّع  ل ِّ بَْأٌس َشدِّيدٌ وَمَنَاف ِّيه   (3)﴾وََأنزَلْنَا اْلحَدِّيدَ ف

 هبأن تعالى الل  ه هوصف وقد والشبهات، رماتحالم عن خلا إن ال كسب طيب من فهو التجارة كسب أماو
ب ونَ ﴿: تعالى فقال سبيله، في بالجهاد هوقرن فضله، من ابتغاء ِّي وَآخَر ونَ يَضْرِّ ِّنْ  اْلَأرْضِّ يَبْتَغ ونَ  ف ِّ  م َ ه  فَْضلِّ الل

 ِّ َ ه ِّيلِّ الل ِّي َسب ِّل ونَ ف َ ذِّيَن آمَن وا لَا تَْأك ل وا يا ﴿: و قوله تعالى (4)﴾ وَآخَر ونَ ي قَات هَا ال َ ا َأْن  َأي   ِّالْبَاطِّلِّ ِإل َأْموَال َك ْم بَيْنَك ْم ب
ِّنْك مْ  ً عَْن تَرَاٍض م جَارَة  أما الأموال، اكتساب في المحرمة الأسباب تعاطي عن تعالى الل  ه نهىف (5)﴾ تَك ونَ تِّ

 .تحصيل في منها مانع فلا والمشتري البائع من تراض عن تكون التي المشروعة ةالمتاجر

 :لل كسب الفرعية الطرق .2
 عوض بغير ال كسب فأما، بعوض يكون ما ومنها عوض بغير يكون ما منها رِّدة،الم طَ  ريغ المكاسب طرق وهي

بعة  :(6)أنواع فأر
ً  للوارث حلال فهو احلالإن كان  الميتكسب ف :الميراث -   .إجماعا
يق القهر والغلبة، مما هو واجب الاقتساموهي ما  :الغنيمة -  .ُأخذ من أموال أهل الحرب عنوةً بطر
 .ذلك وغير ،والإقطاعات والصدقات، كالهبة :والتبرعات العطايا -
 .وغيرها معادن من الأرض كنوز واستخراج ،الموات وإحياء والصيد كالحطب :أحد يمتل كه لا ما -

 عن وعوض وغيرها، كالإجارة عمل عن وعوض وغيره، كالبيع مال عن عوض :فمنها بعوض ال كسب وأما
 . اتوالدي كالمهر، :جناية
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اخلريي، ديب، اإلمارات العربية  والعمل اإلسالمية الشؤون اإلسالمي، دائرة االقتصاد فقه منتدى ،اإلسالمية الشريعة الَمال في كسب ضوابط فارس، حممد طه - 6

 .22، 22: ، ص، ص2015 املتحدة، 
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يعة الإسلامية: المطلب الثاني   المل كية في الشر

فعلاقته بالإنسان هي التي تعطيه خواصه المالية والشرعية وتلك  ،الناس له لا يعتبر المال مالا إلا بتمول
يعة الإس ،"الملك"العلاقة المقررة في الإسلام ككل الشرائع هي  لامية قواعد وضوابط للمل كية فقد وضعت الشر

بالجملة فالكلام على  سواء كانت خاصة أو عامة، وحددت الأسباب المشروعة للتملك كالإرث والشراء والهبة و
 .وما يهمنا من خلال ما سيأتي بيانه هو دراسة علاقة المل كية بالأموالالمل كية يطول وليس هذا مجال بيانه، 

يف المل كية .اأول  :تعر
َ  المل كية لغة - َ من م ي ،(1)وهي احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به" ، كَ ل فات واصطلاحا عرفها الفقهاء بتعر

 :عديدة تتقارب في مرماها منها

ي   - َ الملك اختصاص بالشيء يمنع الغير منه و وهو  ،(2) صاحبه من التصرف فيه إلا لعارض شرعي يمنع ذلك كن  م
 .(3) الشيء حيازة تمكن من الاستبداد به والتصرف فيه إلا لمانع شرعي حيازة

يق مشروع أصبح له حق الانتفاع به وحق التصرف فيه  ومن هذا يتبين أن الشخص إذا حاز مالا بطر
 .إلا إذا وجد مانع شرعي يمنع ذلك كالجنون والسفه والصغر ونحوها ،وحده دون غيره

ً رة على التصرف القد :وع رف الملك أيضا - َ ، (4)إلا لمانع ابتداء يف لا ي ر للملك على أنه الحيازة إن ما نظ  وهذا التعر
 .من يستحقها عند تحقق سببهاليرى أن الملك صفة شرعية يمنحا الشارع 

الملك حكم شرعي قدر وجوده في عين أو منفعة يقتضي تمكين من  :إلى ذلك الإمام القرافي في قوله وذهب -
 .(5)المنفعة ، مالم يوجد مانع من ذلكأضيف إليه من الأشخاص انتفاعه بالعين أو 

يراد به الشيء المملوك أو يراد به -  .(6)القدرة على التصرف بالمملوك والحق بهذا التصرف كما يطلق لفظ الملك و

يفات مهما  تختلف عباراتها فهي ترمي إلى معنى واحد وهو أن الملك أو المل كية هو العلاقة وهذه التعر
يتصرف فيه بكل التصرفات ما  .لم يوجد مانع شرعي التي أقر ها الشرع بين الإنسان والمال والتي تجعله مختصا به و

                                                           

 .5111 :ص، مرجع سابقالفريوز أبادي،  -1
 .15:صوهبة الزحيلي، مرجع سابق،  -2
 .40 :صاخلفيف، مرجع سابق، علي  -3
 .43 :صالسابق،  جعاملر نفس   -4
 .354: ص ،5889 ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،3، جأنوار البروق في أنواع الفروق: الفروقدريس القرايف، إأمحد بن  -5
 .31 :ص ،5888دار القلم، دمشق، سوريا، ، أصول اإلقتصاد اإلسالمياملصري، يونس رفيق   -6
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 :علاقة المل كية بالمال. ثانيا
يعة  المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات  كثيرة فمنها الإسلاميةأسباب التملك في الشر

 لملكواوالأموال بطبيعتها قابلة للتملك  ،(1) والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح وغيرها
 :للمالوفيما يلي أهم أنواع التملك  ،يها عوارض تجعلها غير قابلة لذلكلأنها قابلة للحيازة ول كن قد تعرض عل

ينقسم: قابليته للتملكحسب  .1  (2)إلى ثلاثة أقسام و
مثلها الطرقات العامة والمتاحف والمكتبات والقناطر والجسور  :لا يقبل التمليك والتملك مطلقا ما .1.1

  .لقا مادامت مخصصة لمنفعة العاملةالمعدة لاجتياز عامة الناس فهي لا تقبل التمليك مط
أي -فة والعقار المملوك لبيت المال ومثاله الأعيان الموقو :يقبل التمليك إلا بمسوغ شرعي ما لا .2.1

 . ك إلا بمسوغ شرعيفلا يجوز بيع شيء من ذل  -الأموال الحرة في عرف القانونيين
 .غير النوعين السابقين مال من كانكل ما وهو : المال القابل للتمليك والتملك مطلقا .2.1

 :(3)ملك تام وملك ناقص قسمين إلىينقسم من حيث الوقوع على العين  . 2
 : التام الملك .1.2

للمالك قدرة التصرف في العين ومن خواصه أن ، وهو أن يمتلك الشخص رقبة الشيء ومنفعته معا
لا يتقيد كما  ،ن وإجارة وإعارة وغيرهاالمملوكة بكل أنواع التصرفات الجائزة شرعا من بيع وهبة ووصية وره

فللمالك حق الانتفاع كاملا، ولا يتقيد بأي حد الشارع  الانتفاع بالملك التام بأي شرط ولا يحد بأي حد إلا
لا يطالب المالك ، كما زمان ولا بحال ولا بمكان فهو دائم لا ينتهي إلا بموت المالك، أو بنقل المل كية أو إنهائها

 .لأن الضمان لا يستحقه إلا المالك، أي ليس عليه مثلها ولا قيمتها تلفهاأبضمان العين إذا 

 : الناقص الملك .2.2
 :شكلان وهو، الرقبة دون وحدها المنفعة على الواقع أو المنفعة دون وحدها الرقبة على الواقع الملك وهو

 أن هو و ها،ب الانتفاع حق للمالك يكون أن دونوهو ملك العين  :وحدها( العين) الرقبة ملك .1.2.2
 (*)الوصية في فقط الحالة هذه وتكون آخر لشخص مملوكة ومنافعها لشخص مملوكة العين تكون

                                                           

 .455:ص، 0441 ، دمشق،4، حتقيق حممد مطيع احلافظ ، دار الفكر، طاألشباه والنظائرإبن جنيم احلنفي،   -1
 .44:صاخلفيف، مرجع سابق، علي و  53 :ص، مرجع سابقحممد أبو زهرة،  -2
 . 41:صعلي اخلفيف، مرجع سابق، و  .98:ص، 5895 ، دار املريخ، السعودية،فقه المعامالتحممد علي عثمان الفقي،   -3

 فإن له املوصى حياة مدة طيلة أم (هناية معلومة له)معلوم ألمر االنتفاع هذا كان سواء موته، بعد لشخص عني مبنفعة املالك أوصى إذا: ويكون ذلك يف حالتني* 
للرقبة  مالًكا يكون بالعني له املوصى فإن .آلخر وبالرقبة لشخص، باملنفعة املالك أوصى إذاأو  .الرقبة إال يكون للورثة وال له، للموصى تكون املدة هذه يف املنفعة ملكية

 .باملوت باملنفعة حىت تنتهيب مدة حمددة أو  له املوصى انتفاع مدة يف وحدها،
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 : الرقبة دون وحدها العين منفعة ملك .2.2.2
بعة  معين لشخص شخصيا حقا الانتفاع يكون حيث وتستفاد مل كية المنافع وحدها بإحدى الطرق الأر

 الانتفاع حق يباشر أن في للشخص الإذن فهو الانتفاع حق وأما، والإعارة والوقف والوصيةالإجارة : التالية
المنفعة  في التصرف حق له يكون أن دون ذلك ونحو والمساجد، المدارس، الجلوس في في كالإذن فقط، بنفسه

يقة بأي لغيره هذا الانتفاع حق يمنح أن أو الهبة، أو الإجارة، أو بالبيع،   .(1)المعاوضات طرق من طر

 وهوالارتفاق  حق أو العيني المنفعة وهناك من يضيف شكلا ثالثا من أشكال الملك الناقص وهو ملك
 كان ما كيف العقار يتبع بل معين، لشخص يثبت لا هو و ،رافق لعقار معين لمنفعة عقار آخرحق مرتبط أو م

 .(**) المرور، وحق الشرب، وحق الجوار كحق مال كه،

 :صاحب الملكمن حيث  .2
 (2) الدولة ينقسم الملك باعتبار صاحبه إلى ملك خاص، ملك عام، و ملك بيت المال أو مل كية 

  .الإشتراك فردا، أو مجموعة من الأفراد على سبيل صاحبهيكون  ذيال الملك وه: الملك الخاص. 1.2

 أفرادها لأشخاص النظر دون منها، جماعة أو الأمة، مجموع هصاحب يكون يذال الملك وهو: العام الملك. 2.2
 . أحد من بها اختصاص دون جميعا، لهم بها يتعلق التي بالأموال الانتفاع يكون بحيث التعيين على

 التي فالأموال ،الدولة أو المال بيت صاحبها يكون التي المل كية هي: الدولة مل كية أو المال بيت ملك. 2.2
 فيها التصرف للإمام يجوزف أصحابها، يد في الخاصة كالأموال للدولة أو المال، لبيت تكون بها تتعلق

 .ذلك في العامة المصلحة تحقيق شرط وغيرهما، البيعو بالإنفاق

 ملك متميز وملك شائع: ينقسم الملك إلى نوعين :من حيث الصورة. 4
الإنسان دارا هو ما تعلق بشيء معين ذي حدود تفصله عن سواه، ومن ذلك أن يملك : الملك المتميز .1.4

 .بكاملها أو طابقا فيها

الإنسان نصف دار  هو الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء، كأن يملك: الملك الشائع. 2.4
 .وهو ما يطلق عليه الحصة الشائعة في الشيء المشترك أو جزءا من أرض

                                                           

 .وما بعدها 050 :ص، القرايف، مرجع سابقأمحد  -1
مكتبة األقصى، عمان األردن   ،دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية ،طبيعتها وظيفتها و قيودها  االسالميةالشريعة  يف الملكية ،العبادي عبد السالم داود  -2

 .822-842: ، ص،ص2222

مبياه األهنار وهو حق االنتفاع : وهو حق يعطى ملالك العقار للمرور إىل عقاره من طريق مير فيه سواء كان هذا الطريق عاما أم خاصا، وحق الشرب: املرور حق * 
 .وهو الثابت لكل من اجلارين على األخر: وحق اجلوار. واألمطار واجلداول والعيون واآلبار وغريها لشرب اإلنسان أو الدواب أو سقي الزرع والشجر
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 العقود في المعاملات المالية الإسلامية : المبحث الثاني

اشتمل الفقه الاسلامي على القواعد والضوابط التي تضبط أصول التعامل والتبادل بين المتعاقدين وتنظمه 
ين تعتبر بمثابة  ية العقد في نظر الفقهاء المعاصر ية العقد، ونظر خضع المبادلات بصورها المتعددة لما يعرف بنظر وت 

تنظيم الشامل للتصرفات منذ نشأتها إلى انتهائها، وما يقع العمود الفقري لفقه المعاملات المالية، ذلك أنها تضع ال
  و لأن العقود بند أساسي في جميع الأعمال الماليةخلال ذلك من أحوال ممكنة وما يعرض لها من أمور طارئة، 
يف والأركان، والأنواع ولا سيما الأعمال المصرفية؛ كان لا ب د   من وقفة معها من حيث  .التعر

 مفهوم العقد وأركانه :المطلب الأول

العقد ضرب من تصرفات الإنسان، والتصر ف بالمعنى الفقهي هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته 
يرتب الشرع عليه نتائج حقوقية يعة الإسلامية و ولما كان موضوع العقد في الفقه ، تخضع لأحكام وأصول الشر

يفمن خلال هذا المطلب جانبين مهمين فقط ألا وهما  نركز، الإسلامي واسعاً بطبيعته  :العقد وأركان تعر

يف العقد .أولا  : تعر

بط وهو الجمع بين الشيئين   ، يقال عقد طرفي الحبل إذا وصل أحدهما بالآخر يطلق العقد في اللغة على الر
يته ،ونقيضه الحل يطلق على إحكام الشيء وتقو بط بين  ،و يقال عقد النية والعزم على شيء وعقد اليمين أي ر

بط المعنوي بين  ،الإرادة وتنفيذ ما التزم به بط الحسي للدلالة أيضا على الر وقد جعلت دلالة هذه الكلمة على الر
يد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثوق و. الكلامين ية وأر الضمان كما أخذت من معنى الإحكام والتقو

 .(1)وكل ما يلزم به العاقد نفسه
بط بط والشد والإحكام والقوة يجمعها معنى الر  . فاختلاف المعاني في العقد لغة من الر

ين أما  :(2)في اصطلاح الفقهاء في معنى العقد نظر
 ،منهم ما يخص العقد بما يتم به الارتباط بين إرادتي العاقدين من عبارة أو كتابة أو إشارة أو فعل .1

يجاب بالقبول بهذا الوصف  ،وهذا مثل عقود البيع والإجارة والشركة وسائر العقود التي يشترط فيها تلاقي الإ و
بط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا يتفق كل  :يعرف العقد على أنه ر

يف القانوني للعقد بأنه توافق إرادتين   .(3)انهائه على انشاء التزام أو نقله أوالاتفاق مع التعر

                                                           

 .260: ص ،2222بريوت، لبنان، مكتبة لبنان، ، المصباح المنير أمحد الفيومي، و ،  5559: صمرجع سابق،  ،لفريوز أباديا :يف" العقد" انظر   -1
 .044:ص، علي اخلفيف، مرجع سابقو . 588،044 :،صوحممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص، 356 :ص، 5جمصطفى الزرقا، مرجع سابق، : أنظر -2
 .588 :صمرجع سابق، ،  حممد أبو زهرة -3
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يف الفقهي يؤكد على الارتباط الذي ي عتد الشارع إلا أن الفرق  يفين الفقهي والقانوني أن التعر بين التعر
حرم ومعظم اطلاقات العقد ، ه الشارعبه وليس مجرد اتفاق الإرادتين، إذ قد يحصل اتفاق بين إرادتين على شئ ي 

هذا المعنى أي الالتزام الناشئ بين طرفين، أما ما يصدر عن إرادة منفردة فلا يسمى عقدا عند الفقهاء جاءت ب
  .وإنما يسمى التزاما أو تصرفا

يف الغالب لدى الفقهاء هو ما جاء في مجلة الأحكام   العقد هو التزام المتعاقدين وتعاهدهماأن  والتعر
يجاب ، (1)وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهمايجاب بالقبول بالآخر على إ وهو عبارة عن ارتباط ال والمقصود بالإ

ووجه التقييد بكونه  ،رادة المتعاقدين ورضاهما بإمضاء العقد سواء كان قولا أو فعلاإوالقبول كل ما دل على 
ين على غير الوجه المشروع مثلما إذا تعلق بما لا يمل كه أحدإ خراج الإعلى وجه مشروع هو   يجاب والقبول الصادر

يجاب والقبول كما إذا باع كل من إ وأما ثبات الأثر بالمحل فهو لإخراج ال، المتعاقدين أو لم يأذن به الشرع
 .(2) المتعاقدين نصيبه من العين المشتركة بينهما على التناصف لصاحبه بما له

معنى ومنهم من يتوسع في معناه فيطلقه على كل تصرف شرعي سواء كان صادرا من شخصين كما في  .2
براء والوقف وما يشبهه من عقود التبرعات       فالعقد هو ،العقد السابق، أو إصدار من شخص واحد كالإعتاق والإ

ياه، فسمي البيع والنكاح وسائر عقود " ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إ
ما به، وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المعاوضات عقدا لأن طرفي العقد ألزما نفسيه

 (3) "المستقبل فهو عقد كالعهد والأمانة والنذور وما جرى مجرى ذلك

يتضح مما سبق أن العقد في اصطلاح الفقهاء يرتبط ارتباطا وثيقا بمعناه اللغوي سواء كان عقدا  و
ً "قولهم و ،بإرادتين على الأقل، أو بإرادة  كارتباط   لإخراج الارتباط بين المتعاقدين على وجه غير مشروع" شرعا

با-المتعاقدين بعقد  يادة بدون عوض-ر  .أخذ ز

 : الألفاظ ذات الصلة بالعقد .ثانيا
 :يستلزم توضيحها فيما يلي وهو ماوتتداخل معه في المعنى، ترتبط بالعقد التي بعض المصطلحات هناك 

من لزم يلزم لزوما، أي ثبت ودام، يقال لزمه المال وجب عليه وألزمته المال  أصل الالتزام في اللغة: الالتزام .1
 .(4)والالتزام والاعتناق اصطلاحا إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما عليه من قبل ،والعمل فالتزم

                                                           

 .34 :مرجع سابق، ص، عدليةجملة األحكام ال -1
 .588 :ص ،5ج مصطفى الزرقا، مرجع السابق، -2
             2226حتقيق حممد الصادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، ، 0، جأحكام القرآنبكر اجلصاص،  أبو -3

 . 084،081: ،صص
 .28،22 :صوهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص،  -4
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، أو والإجارة كما في البيعمعا  على العاقدينسواء كان ، حق أو نقله أو تعديله أو انهائههو إنشاء فالالتزام 
براءإنشاء التزام معين على أحد العاقدين كما في  ب، وهذا من آثار العقد الوقف والإ المقارنة بين مفهومي العقد و

لأن العقد بمعناه العام هو كل ما يعقد الشخص العزم  ،للالتزام االعقد بمعناه العام يكون مرادف أن الالتزام نجدو
الالتزام وهو أن العقد أحد أسباب ، كما يتكون من ارتباط الكلامين من جانبين عليه بإرادته المنفردة، وعلى ما

 .، فبين العقد والالتزام الحاصل به ما بين المؤثر والأثر من العلاقة واختلاف المفهومحادث مولد للالتزام

 : التصرف .2
يفهم من كلام الفقهاء أن  ،(1)التصرف في اللغة التقلب في الأمور و السعي في طلب ال كسب و

بناء  -أو الفعل سواء بالقول-ما يصدر عن الشخص بإرادته  التصرف هو يرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة، و و
 .(2)على ذلك فالتصرف أعم من العقد

وعلى اعتبار أن العقد توافق ارادتين ، ولأن التصرف قد يشمل أقوالا وأفعالا لا تدخل في مفهوم العقد
بط كلامين ينشأ عنه حكم شينشأ  لأن التصرف يشمل )رعي، يكون التصرف أعم من العقد عنه التزام أو ر

يشمل غيره  .(العقد بهذا المعنى و

أما باعتبار العقد كل ما ترتب عليه التزام ، سواء يكون بتوافق ارادتين أو بالتزام ارادة واحدة منفردة 
رعي هو كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية والذي فيكون العقد مرادفا للتصرف، لأن التصرف الش

 (3).يرتب عليه الشارع أثرا شرعيا في المستقبل

 :العهد. 2
يستعمل  ،عهد إليه بعهد إذا أوصاه والعهد هو الأمان والموثوق والذمة: في اللغة هو الوصية، يقال هذا و

يقصد به ضمان الثمن  الفقهاء لفظ العهدة في ضمان الثمن فيقولون ضمان العهدة أو ضمان الدرك أي ادراك العيب و
عن المشتري إذا لم يكن البائع تسلمه بعد من المشتري ثم ظهر في الثمن عيب أو استحق ولم يستطع البائع الحصول 

، والصلة بالعقد هو أن العقد إلزام باستيثاق بخلاف العهد فإنه قد (4)على الثمن من المشتري فيرجع على الضامن
 .(5)يكون باستيثاق وقد لا يكون

                                                           

 .282: ص ،مرجع سابق أمحد الفيومي، و  ، 801:الفريوز أبادي، مرجع سابق، ص  -1
 .89: ، ص0449، دار القلم ، دمشق ، سوريا ،  معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاءنزيه محاد،   -2
 .04 :ص، حممد أبو زهرة، مرجع سابق  -3

 .54: ص، 5883، دلة الربكة، السعودية، نظرية العقد في الفقه اإلسالمي، عز الدين خوجةو  -    
 .34 :صعباس حسين حممد، مرجع سابق،   -4
 .22 :ص،  5893 الكويت، ،0ط ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 22املوسوعة الفقهية الكويتية، ج  -5



                                                                                                              

48 

  لمعامالت المالية اإلسالميةلمعامالت المالية اإلسالميةفي افي ا  مقاربات أساسيةمقاربات أساسية: : الفصل الثانيالفصل الثاني

 : وشروطها أركان العقد -ثالثا

الركن في اللغة هو الجانب القوى الذي يمسكه وهو عند جمهور الفقهاء ما لابد منه لتصور العقد ووجوده 
 ً ً من ماهيته أم خارجا هي العاقد ( ما عدا الحنفية)عنها وعلى هذا فأركان العقد عند الجمهور سواء أكان جزءا

ومحل العقد وصيغة العقد وأما عند الحنفية فركن العقد هو ما كان جزءاً من ماهية الشيء فقط فالركن عندهم 
يجاب وحده إذا كان العقد بالإرادة المنفردة يجاب والقبول أو الإ ، أم ا هو صيغة العقد التي تتكون من الإ

يغة  :وأخذا برأي جمهور الفقهاء فإن أركان العقد هي ،العاقدان والمحل  فمم ا يستلزمه وجود الص 

  :صيغة العقد .1
أي التراضي وليست الألفاظ إلا ترجمة عنها، ولما كانت الإرادة  الإرادتينالأصل في معنى العقد اتفاق 

رادتين إال والأعمال، أوجب الفقه الإسلامي ظهور المن الأمور الباطنة، وكانت العقود نتائج مهمة في الأمو
بشكل واضح لا شك فيه، وذلك بأن تتوافر في الصيغة اللفظية المعبرة عنهما ، وهي الايجاب والقبول، ثلاثة أمور 

 .(1)رادتينإجلاء المعنى، توافق الايجاب والقبول، جزم ال: أساسية هي
  : العاقدان .2

يتولى العقد، سواء كان شخصا منفردا أو متعددا، إما أصالة كأن يبيع أو يشتري المراد  بالعاقدَين كل من 
يض منه في حياته، أو وصاية كمن يتصرف خلافة للغير بعد وفاته بإذن منه أو من  لنفسه أو وكالة عن الغير بتفو

ِّبل الحاك العقد، لابد في العاقدين وحتى يصح  ،(2)وقد يكون أحدهما أصيلا عن نفسه والآخر وكيلا عن غيره  م،ق
 :من توفر مجموعة من الشروط أهمها

 : الأهلية .1.1
يشترط في كل  ،(3)الأهلية في اللغة هي الصلاحية يقال فلان أهل لهذا العمل أي صالح له وجدير به و

 .لا يصح من العاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا، فلو كان أحدهما مجنونا أو صبيا غير مميز فإن العقد
 .وتنقسم الأهلية عند الفقهاء إلى أهلية وجوب وأهلية أداء

هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه وهي وصف يصير : أهلية الوجوب .1.1.1
 .(4)به الانسان أهلا لما له وما عليه

                                                           

 .441:ص، 5، جمصطفى الزرقا، مرجع سابق -1
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 .هي صلاحية الشخص المكلف لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا: أهلية الأداء .2.1.1

 : الولاية. 2.1
َ الشيء إذا ملك أمره ، وهي سلطة شرعية يتمكن بها الولاية بفتح الواو وكسرها مصدر ولي فيقال و ل ِّي

ً لابد في العاقد ،(1)صاحبها شرعا من مباشرة عقوده وتوليها ً نافذا يعني ذلك أنه حتى يكون العقد صحيحا         و
ِّ الأداءِّ  –   . أن تكونَ له أهليةَ التصرفِّ في العقد –بجانبِّ أهلية

 : محل العقد. 2
يشترط أن يكون مقدوراً  وهو المعقود عليه، الذي يظهر فيه أثر العقد وحكمه، سواء كان عينا أو منفعة و

د با ومن كل شرط م ْفسِّ يشت ،على تسليمه، وأن يكون سالماً من الغرر والر  معلوم الوجود، والصفةرط أن يكون و
 .(2)والقَْدرِّ والَأجَلِّ إْن ُأج ِّلَ 

بالإضافة إلى توفر أركان العقد والشروط العامة المرتبطة بها والتي يشترط توفرها في كل العقود، فإن  و
كاشتراط التسليم في العقود العينية كعقد )انعقاد بعض العقود يستلزم توفر شروط أخرى خاصة بها دون سواها 

يطلق على مجموعة الشروط العامة ( الهبة والرهن مثلا فلا يتم العقد إلا بتسليم محل العقد وإلا كان غير صحيح  و
ً  والخاصة بشروط الإنعقاد  .وهي ما يشترط تحققه لجعل العقد في ذاته منعقداً شرعاً وإلا كان باطلا

الشروط التي ينفد بها العقد  اذ فهيشروط النفاذ واللزوم، فأما شروط النف ى الشروط السابقةتضاف إل 
وهو امتلاك الشيء دون أن يكون فيه حق للغير وحيازته والقدرة على التصرف فيه مع انعدام المانع  :وهي الملك

ينفد كما سبق معنا، شروهي سلطة : الشرعي، والولاية يشترط للزوم وأما شروط اللزوم فعية بها ينعقد العقد و
باثبات  العقد خلوه من الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد والتي تثبت إما باشتراط أحد المتعاقدين أو

والقصد من ، لخيار أن يفسخ العقد أو ان يقبلهالشرع ، لذلك ان وجد في العقد خيار منع اللزوم جاز لمن له ا
( أي الاحتمال)ونفي الغرر منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية مصالح العاقدين،  هذه الشروط في الجملة

 (3) .والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة

                                                           

 .095:ص مرجع سابق، ،علي اخلفيف  -1
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  العقود أنواع :المطلب الثاني

قسم  ، وعموما فقدنواع وتقسيمات عديدةألى إ، بل تتعدد وتتنوع ليست العقود كلها من نوع واحد
بينوا خواصها وأحكامها الفقهية ،بناء على مجموعة من الاعتبارات الشرعية المختلفة أنواع إلى عدة الفقهاء العقد   و

 :(1) هذه التقسيمات أهم ونورد فيما يلي بعض

 .إلى منجز ومضاف ومعلقالعقد قسم  :من ناحية الصيغة. أولا

  :العقد المنجز .1
وهو ما صدر بصيغة غير معلقة على شرط، ولا مضافة إلى المستقبل، كأن يقول بعتك هذه الأرض بكذا 

 .(2)خر فيترتب تحقق أثره عليه في الحال، وهو انتقال المل كية في العوضينآوقبل ال

 :العقد المضاف إلى المستقبل .2
يجاب أو العقدصدر بصيغة تفيد تأخير  ما   ،الآثار المترتبة على العقد إلى الوقت الذي أضيف إليه الإ

 .وصيغة العقد المضاف تفيد وجود العقد في الحال وتأخر أحكامه إلى المستقبل

 : العقد المعلق .2
يترتب حكم العقد وآثاره عند وجود  وهو ما صدر معلقا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط و

يكي أو يقول الدائن لمدينه إن آيقول الشخص ل ومثاله أن، الشرط خر بعتك حصتي من هذه الدار إذا رضي شر
 .وفيتني اليوم نصف ديني أبرأتك من الباقي

 .مشاركاتعاوضات وتبرعات، واستحفاظات أو م: حسب طبيعتها ونوعها. ثانيا

المقايضة والس لم والص رف،  وهو ما كان فيه عوض من الطرفين، كعقد البيع بأنواعه من: عقد المعاوضات. 1
بة، والمزارعة، والمساقاة   .وعقد الإجارة والاستصناع، ، والمضار

  .حد الطرفينأتمليك ل فيهكالهبة والصدقة والوقف وهذا النوع وهو ما كان بدون عوض، : عقد التبرع. 2

ينوهي العقود التي تضمن استيفاء الحقوق الثابتة في ذمة  :أو شركة عقود استحفاظ. 2 لى اختلاف ، عالآخر
بة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر أنواعها ومثلها  ،كالشركة المعهودة بين الناس والمضار

 المزارعة والمساقات في الأراضي والأشجار
                                                           

: وعمر عبد اهلل كامل، مرجع سابق، ص، ص 20-62 :ص ، مرجع سابق، ص،عز الدين خوجةو . 642-628: ، ص،ص2ج مرجع سابق، مصطفى الزرقا،  -1
826-882. 
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 :و الشكل التالي يوضح بتفصيل أكثر هذه الأقسام
 

 
 

  

 :عقد صحيح وعقد غير صحيحلى إينقسم  :لى صحته وعدمهاإبالنظر . ثالثا

واستكمل عناصره الأساسية من  وهو ما توافرت فيه جميع شرائطه الشرعية العامة والخاصة، :العقد الصحيح. 1
ينقسم العقد الصحيح، (صيغة وعاقدين وموضوع العقد ومحل العقد)  : (1)إلى و

 : تانصور فسخ دون رضا الآخر، وهو علىهو ما لا يكون لأحد العاقدين فيه حق ال  :عقد لازم. 1.1
 فلا يملك أحد العاقدين فسخه ،عقد ملزم للجانبين قطعا، كالبيع والإجارة والسلم والمساقاة  
 فقط كالرهن وال كفالة فهما لازمان للراهن وال كفيل عقد لازم لأحد الجانبين . 

 (:موقوف)نافذ و غير أما ان يكون نافذا إوالعقد الصحيح اللازم 
  .هو العقد الصحيح الذي لا يتعلق به حق الغير والصادر من كامل الأهلية والولاية :العقد النافذ. 1.1.1

                                                           
1

 .822،822: عمر عبد اهلل كامل، مرجع سابق، ص،ص -

 العقود المالية في الفقه اإلسالمي

 عقود المشاركات

 الشركة

 بالملك

 جبرية

 اختيارية

 بالعقود

 شركة أموال

 شركة أبدان

 شركة وجوه

المزارعة أو  المضاربة
 المساقاة

 عقود المعاوضات

 معاوضات مالية

 مال بمال

 البيع

 السلم

 االستصناع

 مال بمنفعة

 اإلجارة

معاوضات غير 
 مالية

مبادلة مال بما ليس 
 ماال وال منفعة

مبادلة منفعة 
 بمنفعة

 عقود التبرعات

 الهبة

 الصدقة

 القرض

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر
يا، 1، جالمدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  -  . 246-222 :ص،ص، 1991، دار القلم، دمشق، سور
ية العقد في الفقه الإسلاميعز الدين خوجة،  - بية ، نظر   .18-26 :، ص،ص1992السعودية، دلة البركة، الممل كة العر

أقسام العقد حسب طبيعته(: 2)الشكل رقم   
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فهو العقد الذي يصدر ممن له أهلية التصرف ل كنة لا يملك ولاية لإنشاء العقد : العقد الموقوف. 2.1.1
 يصدر عن شخص أهليته ناقصة، كمن يبيع مال غيره بغير إذنه أو عقد الصبي المميز غير المأذون لهأو 

 .فتتوقف تصرفاته على إجازة الولي أو الوصي

 . كالوكالة والشركة وغيرها ،فلكل واحد منهما الحق في فسخه منفردا: غير لازم للطرفين عقد. 2.1

وهو ما اختل أحد عناصره الأساسية أو شرط من شروطه وذلك بأن لازمه أو عرض له  :عقد غير صحيح. 2
يقسم الحنفية العقود المالية غير ، وصف نهى عنه الشرع فيخرجه عن مشروعيته كبيع الشيء بثمن مجهول و

وصف من والفاسد ما اختل فيه ، ما اختل فية ركن أو أكثر من أركانه فالباطل  :الصحيحة إلى باطل وفاسد
 . أوصافة اللازمة له

 :(1)عقد مسمى وعقد غير مسمى لىإينقسم العقد  :لى التسميةإبالنظر . رابعا

بين أحكامها المترتبة عليهاخاصا ب سمااوهي ما ذكر لها الشارع : مسماةالعقود ال .1   والإجارةالبيع  مثل، ها، و
 .والقرض و ال كفالة والحوالة وغيرها

وإنما استجد مع عادات الناس وأعرافهم وحاجاتهم وهي في غالبها  سماالم يذكر الشارع لها : مسماةالعقود غير ال .2
مانة كمن يودع أعقد  هجارة وعقد العمل وقد يرافقإكالنزول في الفندق فهو يشمل عقد بيع ال ،عقود مركبة

 . متعة لدى الفندقأو الأو النقود أبعض الوثائق 

 :وتصنف العقود بهذا النظر إلى ثلاثة أقسام :وعدمهالنظر إلى الضمان ب. خامسا

المال المنتقل مضمونًا على الطرف القابض له مهما يصيبه من تلف، مثل البيع فيها وهي التي يعتبر  :عقود ضمان .1
 .والقرض

 وفيها يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه ولا يكون مسؤولاً عما :عقود أمانة .2
يداع والشركة والوكالة والوصاية: يصيبه من تلف إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه، مثل  .الإ

فالإجارة يعتبر فيها  ؛فتنشئ الضمان من وجه والأمانة من وجه آخر، ومثالها الإجارة  :وعقود مزدوجة الأثر .2
مضمونة على المستأجر بمجرد تمكنه من  المال المأجور أمانة في يد المستأجر ول كن منافعه المعقودة على استيفائها

استيفائها، فلو ترك المأجور دون أن ينتفع به حتى مضت مدة الإجارة يكون ما فات من المنافع فائت على 
 .حسابه، وتلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك المنافع
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 : القواعد الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية: المبحث الثالث 

يا كقواعد الدين  ،أساس الشيء وأصوله عنالقاعدة تعبر  هي حكم أو أمر وحسيا كقواعد البيت أو معنو
وتنقسم القواعد الفقهية ، كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعاتها وتنطبق عليه

قواعد أساسية تدخل متعددة وهي نوعان قواعد تشتمل على مسائل كثيرة ؛ من حيث السعة والشمول إلى قسمين
في جميع الأبواب الفقهية، وقواعد تدخل في أكثر الأبواب الفقهية، أما القسم الثاني فيشمل القواعد التي تختص 

ونتعرض في هذا المبحث إلى القواعد  ،بأبواب فقهية معينة أو باب واحد منها وهو ما درج على تسميته بالضوابط
بعض من القوا ، وذلك عد الكلية الأخرى التي تدخل في العقود و البيع والمعاملات الماليةالكلية الخمسة ال كبرى و

يل الإسلاميجميعها نظرا لأهميتها في بناء العقود   .ومن هذه العقود صيغ التمو

 القواعد الفقهية العامة: المطلب الأول

لفقه حتى رد وتشمل القواعد الكلية التي لا تختص بباب من الأبواب وإنما تدخل في جميع أبواب ا
وهناك خمس قواعد أساسية ترجع إليها جميع ، بعض العلماء الفقه كله إليها وهي متفق عليها بين جميع المذاهب

 :مسائل الفقه ومن بينها المعاملات المالية وهذه القواعد هي

 :الأمور بمقاصدهاقاعدة . اأول
ة الحال والشأن والمقاصد جمع مقصد من القصد ومعناه هنا ومعناه ؛الأمور جمع أمر فمعنى القاعدة  ،الني  

أي  (2)وتشير هذه القاعدة إلى أن حكم الأمور بمقاصد فاعلها، (1)أن   الأفعال والتصرفات تابعة للني ات في اللغة
القولية والفعلية تختلف آثارها أعمال المكلفين وتصرفاتهم و ،أن الحكم الشرعي للفعل إنما يتقرر بحسب قصد فاعله

وأحكامها الشرعية باختلاف مرادهم منها وأن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقا ومطابقا لما هو المقصود 
 .تكون المجازات على الأعمال من ثواب أو عقاب أساسهفالمقصود هو الذي يحكم به على العمل، وعلى  همن

  :أهمية القاعدة .1
من أهم القواعد الفقهية وأقومها صياغة وتجري في كثير من أبواب الفقه مثل المعاوضات  هذه القاعدة تعد

براء والوكالات والضمانات والأمانات كالبيع والإجارة والصلح والهبة فإنها كلها تفيد  (3) والتمليكات المالية والإ
 .ا يخرجها عن إفادة هذا الحكمالتملك إذا لم يقترن بها ملأثر المترتب عليها من التمليك وحكمها وهو ا

                                                           

 .85، ص5890 لبنان،بريوت،  ،4ار العلم للماليني، ط، د الشريعة اإلسالمية معالم ،صبحي الصاحل -1
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 (1)"وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات: " قوله صلى الل  ه عليه وسلم هذه القاعدة والأصل في
يتبين لدى تدقيق النظر في النصوص الفقهية أن قاعد ،ومدلول الحديث عام في العبادات والمعاملات الأمور  ةو

يع الحكيم وهذا ما أشار إليه الإمام ابن تيميه في قوله بطال الحيل المناقضة للتشر يم في إ العقود : "بمقاصدها أصل قو
وقررت أن كل " إنما الأعمال بالنيات"ليه وسلم كما قال النبي صلى الل  ه ع وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود

 . (2)لسان وعدم عقل، فإنه لا يترتب عليه حكملفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق 

 :للقاعدة فروع كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: من فروع القاعدة. 2

وإنما  لعقود لا تترتب على مجرد الألفاظوالمقصود بها أن ا :العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني -
المقاصد ، وأن الألفاظ المستعملة في صيغة العقدتترتب على المقاصد والمعاني الحقيقية التي يقصدها العاقدان من 

د وتقي    كان الاعتبار له رت الألفاظ لدلالتها على المقاصد فإذا ظهر القصد، وإنما اعتبهي حقائق العقود وقوامها
   .(3)وترتب الحكم بناءً عليه اللفظ به

بذلك نه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد إنما ينظر إلى إف و
، وما هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغةمقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به، لأن المقصود الحقيقي 

  .(4)الألفاظ إلا قوالب للمعاني

 : يةتطبيقات القاعدة على المعاملات المال. 2
" الأمور بمقاصدها" بعضهم والراجح أن تطبيق قاعدة  وأوجبه المعاملات في النية تأثير العلماء منع بعض

 :العبادات والمعاملات، ومن بين تطبيقاتها في مجال المعاملات المالية المعاصرةكما سبق بيانه يجري على 

 الوديعة مضمونة دامت وما سلفا، محددة بفائدة مضمون قرض أنها المعاملة هذه فحقيقة المصرفية، الودائع -
يا كانت قرضا سلفا فائدة لها حددت فإذا قرض، هي وإنما وديعة، أنها على شرعا تكيف أن يمكن فلا بو  .محرما ر

يه كما بالتقسيط، البيع - ية البنوك تجر بو  فيه ينص الذي البيع هذا بالبيع، فمثل القائمة لجهاتا  مع بالاتفاق الر
 الشرعية حقيقته عن خرجهت سم لاإال بهذا وتسميته بالتقسيط، بيعا يسمى لا الحال الثمن عن مفصولة الفائدة على

ية؛ مداينة عملية أنه بو يادة فيه وقعت الثمن باقي لأن ر  .ذمة المشتري في استقر أن بعد الز

                                                           

قال السيوطي يف األشباه ( . 5813 ، 5598، 1454 ،3989 ، 0108 ، 14 ، 5)أحاديث رقم يف صحيح البخاري احلديث متفق عليه ، وانظر ألفاظه   -1
 ( .هذا حديث صحيح مشهور ، أخرجه األئمة الستة وغريهم من حديث عمر بن اخلطاب ، والعجب أن مالكاً مل خيرجه يف املوطأ: )والنظائر
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يها منه بثمن حال وهي أن يبيعه سلعة " :يقول الإمام ابن تيمية في توضيح العينة بيع العينة، - إلى أجل ثم يشتر
يا قرضا ومقصوده حقيقته وهذا البيع يعتبر في (1)"، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعتين لأنهما حيلةأقل منه بو  لأن  ر
 . النقد على هو الحصول القصد وإنما مقصودا يكون البيع لا

 :اليقين لا يزول بالشك قاعدة. اثاني

ً اليقين لغة قرار الشيء،  ً التردد  ،حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه واصطلاحا والشك لغة
 ً ً و ،تردد الفعل بين وقوعه وعدمهواصطلاحا متيقن لا يزول بالشك الطارئ أن الشيء ال معنى القاعدة اصطلاحا

 (2).، وإنما يزول بيقين مثلهعليه

بمجرد الشك بل إن الأمر المتيقن لا يرتفع ومعنى القاعدة أن ما علم ثبوته بيقين وجودا أو عدما لا يرتفع 
وهذه  ،أي أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه لأن الأمر اليقيني أقوى، (3)إلا باليقين

 .(4)القاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

  :فروع القاعدة .1

 :(5)كثيرة منهايتفرع عن هذه القاعدة قواعد 

يئة أي غير مشغولة بحق أو واجب إلا بيقين لأن : الأصل براءة الذمة - والمراد بها أن تعتبر ذمة كل شخص بر
يئة فمثلا لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن  ،فمن ادعى شغلها وحدث الإنكار فعليه البينة الذمم خلقت بر

بعد هلاك المبيع أو خروجه عن مل كه أو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار بدل الإجارة بعد استيفاء المنفعة 
يادة   .فإن القول قول المشتري والمستأجر لفراغ ذمتهما عن الز

مستمرة في  -في وقت ما –اعتبار الحالة السابقة معناها الاستصحاب، أي : ى ما كانالأصل بقاء ما كان عل -
ياه أو ف ،سائر الأوقات ثبوتا أو نفيا حتى يأتي ما يثبت انقطاعها لو ادعى المقترض أنه دفع الدين إلى من أقرضه إ

ين مع اليمين  .ادعى المشتري أنه دفع الثمن للبائع وأنكر كل من المقرض والبائع كان القول لهؤلاء المنكر
باحةالأصل ف - باحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح  :ي الأشياء الإ أي أن الأصل في جميع الأشياء الإ

يمه  . الدلالة بمنعه أو تحر
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 : تطبيقات القاعدة على المعاملات المالية .2
 المتعلقة التطبيقات ومن عنها، تفرع وما "اليقين لا يزول بالشك" قاعدة لتطبيق كثيرة مجالات هناك

 :نذكر المالية المعاملات بأبواب
 فليس عيبا كونه في الخ برة أهل التجار واختلف رده، وأراد عيبا به أن ادعى ثم شيئا أحد اشترى لو -

  .بالشك العيب يثبت فلا المتيقن الأصل هي السلامة لأن رده، للمشتري
 دفع المستأجر ادعى أو البائع، إلى الثمن دفع المشتري ادعى أو المقرض، إلى الدين دفع المقترض ادعى لو -

ين قول القول كان المؤجر أو البائع أو المقرض وأنكر المؤجر، إلى الأجرة  الديون هذه أن أي اليمين، مع المنكر
  .بيقن عليهم مستحقة كانت لأنها الدفع؛ يثبتوا لم ما بها  الملتزمين ذمم في باقية تعتبر ثبوتها بعد

 البائع، فإنه عند حدوثه المشتري وزعم المشتري، عند حدوثه البائع فزعم القبض، بعد عيب بالمبيع تبين لو -
 .البائع عند قديم أنه يثبت حتى البيع فسخ له فليس المشتري، عند حادثا يعتبر

 : المشقة تجلب التيسير قاعدة. ثالثا
ِّي وَمَا َجعََل عَلَيْك مْ ) :ودليل ذلك قوله سبحانه ِّنْ  الدِّ ينِّ  ف ِّك م  : )تعالى وقوله ،(1)(حَرَجٍ  م َ ه  ب ِّيد  الل ي ر

 َ َ  الي سْر ِّك م  الع سْر ِّيد  ب َ ي ر َ ا و ْسعَهَا)و  (2)(وَلا َ ه  نَْفسًا ِإل ِّ ف  الل ومعنى القاعدة أن الأصل في الأحكام  (3)(لَا ي كَل
والقدرة على الشرعية أن تطبيقها والعمل بها يكون وفق ما أمر به الشارع غير أن هذا التطبيق مرتبط بالاستطاعة 

فالمشقة هي الحرج في التكليف والتيسير هو ، ة فإن الأمر يرفع كليا أو جزئياالتطبيق ومتى عدمت تلك الاستطاع
يعة بما  ،مكلف ومشقة في نفسه أو مالهالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على الو ،السهولة والليونة تخففها الشر

 . يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج
 :(4)للقاعدة عدة فروع نذكر منها  :القاعدة من فروع. 1

يوسع فيه، فإذا حصلت ضرورة : إذا ضاق الأمر اتسع - ومعناها إذا وقعت مشقة في أمر يرخص فيه و
 .عارضة للشخص أو الجماعة وأصبح معها الحكم الأصلي محرجا ومرهقا فإنه يوسع عليه حتى يسهل

بة مثل يجوز في حال : الضرورات تبيح المحضورات - وردت هذه القاعدة في كتب الفقه بألفاظ متقار
الضرورة ما لا يجوز في غيرها، ومثل الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها، ومثل الضرورات تنقل المحظور 

 . إلى حال المباح
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  ا حرم الل  هومعناها أن الضرورة وهي الحاجة الملجئة إذا حصلت للمكلف فإنها تبيح له الترخيص بفعل م
ين مساو له أو . مما يناسب ضرورته ول كن هذا ليس على اطلاقه وانما هو مقيد بعدم ايقاع ضرر بحرمات الآخر

 .(1)أكبر مما هو واقع فيه

 :تطبق القاعدة في معظم أوجه الفقه ومن تطبيقاتها في المعاملات المالية نذكر :من تطبيقاتها. 2

باحة الوكيل في البيع والإجارة  -  . ،وذلك دفعا للمشقةإ
يق الإجارة والإعارة - باحة الانتفاع بملك الغير بطر  . إ
 يساعد جملة الدين ايفاء على يقدر لم وإذا ، الميسرة وقت إلى يترك بالمال له كفيل ولا معسرًا المدين كان إذا -

 . مقسطًا تأديته على

 :لا ضرر ولا ضرار قاعدة. رابعا
   وهذه القاعدة ،وتضبط كثيرا من الأحكام في جميع أبواب الدينى التي تدخل هي من القواعد ال كبر

الأذى والفساد الذي والضرر هو  ،(*) حديث النبي صلى الل  ه عليه وسلم  وتعتبر من جوامع الكلم -بلفظها ونصها -
يف  ،(2) أو الشخص والضرار مقابلة الضرر بالضرريلحق بالشيء  الذي  (3)"لا ضرر ولا ضرار"والحديث الشر

رواه جمع من الصحابة لا يعتبر وحده هو الدليل والأصل لهذه القاعدة وإنما الأصل القطعي الذي تعتمده ي علم 
يعة كلها من ذلك النهي عن التعدي على النفوس  بالاستقراء فموضوع دفع الضرر ورفعه وإزالته مبثوث في الشر

  .(4)ى إضرار أو ضراروالأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو في معن

لهذا اتفقت كتب القواعد الفقهية على أن هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الأساسية بل ذهب 
  .(5)بعضهم إلى أنه يمكن الاكتفاء بها عن كل القواعد

تندرج تحت هذه القاعدة مجموعة من القواعد المنبثة في مصادر الفقه الإسلامي ، صاغها : فروع القاعدة .1
الفقهاء لضبط المعاني المتنوعة التي تجمعها هذه القاعدة وتظهر اهتمام الفقهاء بموضوع دفع الضرر قبل وقوعه من 

 :باب الوقاية ، ورفع الضرر وإزالته بعد وقوعه ومنها 
                                                           

، دار اإلميان، االسكندرية موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية اإلسالمية ودورها في توجيه النظم المعاصرةعطية عدالن عطية رمضان،   -1
 .19: ص، 0445مصر، 

 .884: ص ، 0ج مصطفى الزرقا، مرجع سابق،  -2
 ( 55454) والبيهقي حديث رقم ( 0345، 0344) ورد من حديث عبادة بن الصامت وعائشة وبن عباس وأيب هريرة، رواه ابن ماجة أحاديث رقم   -3
 .591،595: ،صص، 0443دار بن عفان للنشر والتوزيع، اخلرب، السعودية،  ،3،جالموافقاتالشاطيب، إبراهيم أبو اسحاق   -4
 .45:صوعطية عدالن، مرجع سابق،  48: صمرجع سابق،  ،القواعد احلاكمة لفقه املعامالتيوسف القرضاوي،  -5

 .جوامع الكلم هي األلفاظ اليسرية اليت جتمع املعاين الكثرية واألحكام املختلفة واختص هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم *
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إن كانت القاعدة السابقة تقضي بوجوب دفع الضرر قبل وقوعه فإن هذه القاعدة : الضرر يزال -
يل  تقضي بوجوب إزالته إن وقع، أي أن  الضرر يجب إزالته ورفع بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تز

لأن الضرر هو الظلم وغدر والواجب عدم " كام في شرح هذه المادة من المجلةر الحرفي دو  أثره وتمنع تكراره
يقاعه وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع لأيضا فيجب إزالته  (1) ."إ

عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بقدر الإمكان لأن التكاليف وتعبر  :بقدر الإمكانالضرر يدفع  -
بكل الوسائل الكافية والكافلة  كما يدفع الضرر كليا إن ، ن الوقاية خير من العلاجلأبحسب الاستطاعة  و

 .ره فإنه يتركأما إذا لم يكن دفعه بالكلية ولا جب ،ن كان يج بر بعوض فيجبر بهفإيمكن  أمكن وإلا فبقدر ما

ى قولهم كعائد يعود عل وهيسابقة وهذه القاعدة تعتبر ضابطا يحكم القاعدة ال :زال بمثلهالضرر لا ي   -
والمراد بها هو أن الضرر لا  ،فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هم سواء"  الضرر يزال ل كن لا بضرر"

 .(2)يدفع بضرر مثله ولا بما هو فوقه بالأولى ولا بما هو دونه

 :من تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار نذكر :من تطبيقات القاعدة. 2

إذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث فيه عند المشتري عيب جديد امتنع رد المبيع  بالعيب القديم لأن البائع  -
 .(3)عندئذ يتضرر بالعيب الحادث

رار ضصورة صحة الرهن، لأن فيه إلو رهن المفلس المبيع أو غرس أو جنى فيه فليس للبائع الرجوع في  -
يبقى الغرس والبناء للم بالمرتهن ولا في صورة الغرس يضر بالمفلس والغرماءلأنه ين فلسو  .(4)قص قيمتها و

  :العادة محكمةقاعدة . خامسا
وهي من القواعد الحاكمة في فقه المعاملات التي اتفق عليها الفقهاء بمختلف مفاهيم الاحتكام إلى أعراف 

والركون إلى العوائد والأعراف أسلوب معتاد عليه عند الأمة من غير ، الناس وعاداتهم فيما يخالف الشرع
خلاف، وقد وقع لهم ذلك في أبواب الفقه كالنقود والسلم والمرابحة والآجال والوكالة وغير ذلك من أبواب الفقه 

 العرف بنوعيه والمراد بالعادة في هذه القاعدة هو ،(5)التي تتعرض لقضايا تتغير فيها عادات الناس بتغيير الزمان
يعة الإسلاميةررف واعتبااللفظي والمعنوي فهي تعبر عن مكانة الع  .ه في الشر

                                                           

 .22: ، ص8002 ،، دار عامل الكتب، الرياض، السعودية2، اجمللددرر الحكام في شرح مجلة األحكامحيدر علي،   -1
 .26: ص ،2222 ،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ،األشباه والنظائر، يالسيوط بكر أيب بن الرمحن عبد  -2
 .224 :ص ،8ج مصطفى الزرقا، مرجع سابق، -3
 .66: مرجع سابق، ص ،القواعد احلاكمة لفقه املعامالتيوسف القرضاوي،  -4
 .68: عدالن، مرجع سابق، ص عطية -5
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والعادة في اللغة مأخوذة من العودة والمعاودة أي الرجوع إلى الأمر الأول وهي بمعنى التكرار فهي  
الدأب والاستمرار على الشيء فتصبح حينها  معروفة مستقرة في بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت هي 

ٌ نى م حك   عوم، (1) النفوس والعقول متلقاة بالقبول يقال حكمه في  وفصل أي مسلطة قد جعل لها حكم وقضاء مة
 .(2)ماله إذا جعل إليه الحكم فيه

يبني عليها أحكاما أن الفقه الإسلامي يراعي ومنه فمعنى القاعدة أن لا تخالف  شرط أعراف الناس و
ونلاحظ أن القاعدة تستجيب لحل كثير من المشاكل والنوازل الحديثة من عبادات ، نصوص الشرع وقواعده

 .إلغاءبالسعة لتحيط بكثير من الفروع التي لم تتناولها الأحكام الشرعية لا باعتبار ولا عاملات ذلك أنها تتميز بوم

 : القاعدة فروع. 1
 :(3) يدخل تحت هذه القاعدة قواعد فرعية كثيرة منها

يحا فهو بمنزلة التصريح لدلالة العرف عليهف: المعروف عرفا كالمشروط شرطا  -  .المعتاد بين الناس وإن لم يذكر صر

 العادةالتعيين بح النص يترتب على يعني أن أي حكم  يترتب على التعيين بصري :التعيين بالعرف كالتعيين بالنص  -

ية ينصرف عندأي ما يقع بين التجار : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم  - الاطلاق  من المعاملات التجار
بة أو شركة العنان وغيرهما يسوغ للمضارب أو  ،لأعراف السائدة في وسطهم التجاريإلى ا ففي المضار

يك التصرف في المال من مداينة أو سفر حسب ما تعار  .ف عليه التجارالشر

 :(4) تطبق القاعدة في مجالات عديدة منها :من تطبيقات القاعدة. 2
بطاقات الائتمان وهو ينافي ما قرره الفقهاء في المعاملات المالية  -  ".يد بيد" استخدام الشيكات المصرفية و
يق الهاتف لأنه تعارفه الناس وجرى عليه التعامل فجاز   -  .استحسانا مبنيا على العرفعقد الصفقات عن طر
ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد تقايضا واعتبار تقييد البنك لعملية مبادلة العملات في  -

 .حساب المشتري بأخذ حكم القبض أو ما يسمى بالقبض الحكمي
رهون وشركات ة وهو ما أقره الإسلام من بيوع وما هو منوط بالقضايا الماليأيضا ومن الأعراف 

بات وإجازات كانت للعرب باونهى منها عما فيه  ،ومضار بيوع الغرر وغيرها أكل لأموال الناس بالباطل كالر ، و
ية في العصر الراهن بو  .والمعاملات البنكية الر

                                                           

 .220: والفريوز أبادي مرجع سابق، ص 226، ص2ابن منظور، مرجع سابق، ج -1
 62: عدالن، مرجع سابق، ص عطية -2
 .222،222 :صعلي أمحد الندوي، مرجع سابق، ص، -3
 .20: عدالن، مرجع سابق، ص وعطية 228 :ص ،8ج مصطفى الزرقا، مرجع سابق، -4
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 القواعد المرتبطة بالفقه المالي: المطلب الثاني

على ثلاثة قواعد فقط لاشتمال مجال  ا المطلبفي هذكثيرة ول كننا سنركز  القواعد المرتبطة بالفقه المالي
قاعدة الغرر ال كثير يفسد العقود دون يسيره : وهذه القواعد هي ، تطبيقها على كثير من المعاملات المالية المعاصرة

باحة ، وأخيرا قاعدة الخراج بالضمان و الغنم بالغرموقاعدة   .الأصل في العقود الإ

 :الغرر ال كثير يفسد العقود دون يسيره قاعدة. أولا
يرة قال ووالأصل في هذا الباب  الحَصاة  نهى رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم عن بيع:"روي عن أبي هر

باطن مجهول، يقول الإمام النووي، (1) "الغرروعن بيع  بيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري و و أما النهي " :و
يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق (2)" عظيم من أصول كتاب البيوععن بيع الغرر فهو أصل  ، و

بيع السمك في الماء ال كثير واللبن في  والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه و
بيع الحمل في البطن وكل هذا باطل لأنه غرر من غير حاجة قد البيع الذي ورد النص وقياسا على ع، (3)الضرع و

بتأثير الغرر فيه فإن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي تقول بأن الغرر يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية ومثال 
 . ذلك أثر الغرر في الإجارة

يعتبر الغرر كثيرا إذا كان الضرر جسيما بناءا على ذلك تفسد العقود  ،و يسيرا إذا كان الضرر يسيرا و و
يم والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن " :يقول ابن القيموفي ذلك  ،لتي بها ضرر كثيرا ليس كل غرر سببا للتحر

  عقد التأمين التجاري ومن أمثلة العقود المستحدثة المشتملة على الغرر، "الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد
بع  يمه لاحتوائه على أنواع الغرر الأر يض، الأجل)وقال العلماء بتحر  .(4)(الوجود، الحصول، مقدار التعو

باحة قاعدة. ثانيا  : الأصل في العقود الإ

هي أصل عظيم مهم يعتمد في تخريج العقود والمسائل المستجدة، وهذه القاعدة وثيقة الارتباط بقاعدة 
باحة، الأشياء الأصل في  باحة إلا ما قام الإ ومعناها أن الأصل في البيوع وجميع المعاوضات المالية الحل والإ

يمه وعلى هذا الأصل فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق له الفقهاء يكون ، الدليل على تحر
 .(5)مقبولا شرعا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس

                                                           

 هنى"بلفظ  يف باب بيع الغرر وحبل احلبلة والبخاري (8224)وابن ماجة برقم ( 1513) حديث رقممسلم يف باب بطالن بيع احلصاة وبيع الغرر أخرجه اإلمام  -1
 (.2036)حديث رقم  "الغرر بيع عن وسلم عليه اهلل صلى النيب

 .282:ص، 2226القاهرة، مصر، ، دار اخلري، شرح النووي على مسلمحيىي أبو زكريا النووي،  -2
 . 840: علي أمحد الندوي، مرجع سابق، ص -3
 .82:امساعيل خالدي، مرجع سابق، ص -4
 .4:مرجع سابق، ص ،القواعد احلاكمة لفقه املعامالت ،ويوسف القرضاوي 882:أمحد الندوي، مرجع سابق، ص -5
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 : تطبيقات القاعدةن وم
يادة على ثمنها بعد تحديد كل تلك  - يادةالمرابحة للآمر بالشراء وهو بيع المصرف إلى عميله سلعة بز  في الوعد الز

يتأجل فيها الثمن مع أن التأجيل ليس من لوازمها   .وهي جائزة إذا تملك المصرف السلعة قبل بيعها ،(1) و

وهو يقابل عقد الاستصناع في الحالة التي يتعهد فيها المقاول بصنع شيء على أن تكون المادة منه  عقد المقاولة -
يقوم هو بالعمل فقط  .وقد يتعهد بصنع شيء على أن يقدم رب العمل له المادة و

يه المصارف اليومالاستصناع  - يكونالموازي مثل ما تجر برام عقدين منفصلين أحدهما مع العميل و  ، وهو إ
يكون المصرف مستصنعا  .المصرف صانعا وآخر مع المقاولة و

 .الخ...وغير هذه العقود ال كثير فمنها المشاركة المتناقضة والمواعدة في الصرف والقبض الحكمي 

 :الغنم بالغرمو الخراج بالضمان قاعدة. ثالثا

يض مالي عن ضرر الغير  والضمان ،عنه والمترتبة منهخراج الشيء هو الغلة المنفصلة    هو التزام بتعو
وقد  (2)، فما لم يدخل في ضمانه لم يسلم له خراجهوله في ضمان من سلم له خراجهخد أي بمقابلة" والخراج بالضمان"

وتمثل هذه القاعدة ركيزة أساسية للمعاملات المعاصرة  ،(3)عن ربح مالم يضمن( لى الل  ه عليه وسلمص)نهى النبي
يعة ، فإذا اختل واختص طرف  بشتى أشكالها فالمشاركة في المغانم والمغارم هي العدل المحكم الذي جاءت به الشر

يض الآخر وحده لعوارض المغارم تحول  بويواحد بالغنم وتعر ومعنى هذا أن الربح يكون لمن ، إلى النظام الر
  .لنفقات وتقع عليه الخسائر أو من ينال نفع شيء يتحمل ضرهيتحمل ا

  :(4) نذكر ما يلي من تطبيقات القاعدةو 
 .أن أجرة كتابة صك المبايعة والحجج على المشتري لأنها توثيق  لانتقال المل كية إليه وانتفاعه بها   -
يداع لمصلحته، إن كلفة رد الوديعة على المودع  -  .لأن الإ
يجاب ضمان العين المرهونة على المرتهن لقاء تمكينه من استيفاء دينه منهاإن   -  .إ

وإن ذكرنا هذه المجموعة من القواعد دون غيرها فلتوضيح أهميتها وضرورة التقيد بها في مجال المعاملات 
يعة الإسلامية تتطلب الإحاطة يل في الشر بط  عامة والمعاملات المالية خاصة وأن دراسة أساليب التمو بها لر

 .المفاهيم والقواعد والضوابط بالتطبيق العملي
                                                           

 .202: ، ص0454البحرين،  ، المعايير الشرعية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، -1
 .428 :صحممد الزحيلي، مرجع سابق،  -2
 .أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجهرواه  "، َوال بـَي ُع َما لَي َس ِعن َدكَ ٌع، َوال َشر طَاِن يف بـَي ٍع، َوال رِب ٌح َما ملَ  َيض َمن  ال حيَِلٌّ َسَلٌف َوبـَي  : "صلى اهلل عليه وسلميف قوله  -3
 .242،244 :صحممد الزحيلي، مرجع سابق، ص، -4
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يةا : المبحث الرابع بو يعة لفائدة الر  الإسلامية  في نظر الشر

با وعلاقتها الفائدة موضوع يعد   المعاصر الإسلامي التطبيق التي تناولها المسائل أهم شرعا من المحرم بالر
 والتجارة الاقتصاد تنظيم إعادة فإن لذا الفائدة، مفهوم على برمته قائم والنقدي الاقتصادي النظام أن ذلك

يم أساس على والبنوك با، تحر يع والاقتصاد الأفكار انقلاب في عليه يترتب الر يستلزم، والتشر  ذلك قبل الأمر و
با أهي الفائدة مفهوم تفسير  الفكر ورجال الفقهاء بها يضطلع المهمة وهذه ذلك غير هي أم شرعا، المحرم الر

يف كل  والقانون والاقتصاد با نحاول من خلال هذا المبحث تعر ومن أجل التوصل إلى الفرق بين الفائدة والر
يعة الإسلامية ياتها في حقلي الفكر الاقتصادي والشر مع التركيز على موقف الإسلام من مسألة  ،من الفائدة ونظر

با وكيفية إدارة النظام المصرفي المعاصر وفقا لتع  .لشرع الحنيفليم ااالر

 الفائدة في الاقتصادين الوضعي والإسلامي :المطلب الأول

يعد للأنظمة الرأسمالية الاقتصادي البناء في كبيرا دورا الفائدة سعر يشغل المؤشرات التي  أهم من و
 والأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي والعامل المؤثر فيتستخدم لتحليل حركة واتجاه الاقتصاد الكلي، 

ين ووضعت و  المدخرات ين والمنظر نظرا لهذا الدور المهم ، فقد نال موضوع سعر الفائدة اهتمام ال كثير من المفكر
يات المحللة والمفسرة له   .العديد من النظر

يف الفائدة في الاقتصاد الوضعي .أولا   : تعر

با"الفائدة و"يختلف المعنى المعاصر لكلمتي  با في القديم " usury"فكلمة عن استعمالهما الأصلي " الر أو الر
كانت تعني العبء المفروض على استخدام القرض النقدي أو بعبارة أخرى هو أن تجاوز الفوائد المستحقة على 
يادة، أما  الديون حدودها القصوى التي يج يزها القانون ، وقد حرمت ال كنيسة منذ العصور الوسطى هذه الز

يض الذي يدفعه المدين للدائن " interess"من العبارة اللاتينية فهي مشتقة  " interest" الفائدة  والتي تعني التعو
يض وليس العائد المالينتيجة تأخره في الوفاء بدينه أي أن أصل كلمة الفائدة كان ي ومع التراجع ، عني التعو

با المرتبط في  با أختير لفظ الفائدة دون لفظ الر با في أورو يم الر يجي عن تحر يمالتدر  .(1) أذهان الناس بالتحر

يصبح سعر  ،سوق يدفع لاستخدام رأس المال، في أي الفائدة بأنها الثمن الذيMarshall عرف ولقد  و
  .(2)الفائدة عند مستوى التوازن عندما يتعادل الطلب الكلي على رأس المال في السوق مع الكمية المعروضة منه

                                                           

 .59:، ص5881 السعودية، كز أحباث االقتصاد اإلسالمي،، مر دراسة تحليلية اقتصادية: الفائدة والربح وأدوات التمويل اإلسالميدرويش صديق جستنية،  -1
 س،مش عني جامعة، االقتصاد قسم غري منشورة، ماجستري رسالة ، مصري ف الصرف سعر رار قاست في الفائدة سعر دور، حسن الصمد عبد اجمليد عبد مجال -2
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يرى  وسعر الفائدة  ار، والادخار يشكل عرض الانتظارالانتظأن الاستثمار يشكل الطلب على " كاس"و
يرى  .هو الثمن الذي يحقق التعادل بين الاثنين أن سعر الفائدة هو السعر الذي يحقق التوازن بين المشقة " كارفر"و

يرى . الحدية للانتظار والإنتاجية الحدية لرأس المال ل أن سعر الفائدة يستقر عند المستوى الذي يجع" تاوسج"و
يفات كلها، أن الفائدة ، (1) الإنتاجية لرأس المال قادرة على جذب الكمية الحدية من الادخار مفاد هذه التعر

وكأي ثمن، بعرض وطلب الإدخار، ولما   لا تعدو أن تكون، في نظر التقليديين، ثمنا للإدخار، وهي بذلك تتحدد
  .كان طلب الإدخار يعود، عند التقليديين، للاستثمار  أمكن القول أن سعر الفائدة يتحدد بالإدخار والاسثمار

في حين أن كينز نحى منحاً مختلف باعتقاده أن الفائدة هي ما يدفع نظير استعمال النقود، وأن الادخار 
بشكل كبير على الاستثمار، أي أن العلاقة بين الاستثمار يتحدد أساسا على الدخل ال ذي يعتمد بدوره و

والادخار وثيقة جدا ولا يمكن الفصل بينهما عند تحديد معدل الفائدة، وهو بذلك يرى أن معدل الفائدة يتحدد 
ين هما  .(2) عرض النقود والرغبة في الاكتناز: بعنصر

ية: ثانيا  :علاقة الفائدة بالدورة التجار
ية، رغم أنها كانت مطابقة للأفكار السائدة في الثلاثيإن  ات من القرن نالتفسيرات النقدية للدورة التجار

ين، إلا أنها أهملت منذ ذلك الوقت، بسبب إلغائها لازدواجية النيوكلاسيكية  وغياب " النقود الحقيقية"  العشر
يات في تفسير الدورات الاقتصادية من عوامل نقدية بحتة و ،(3)أسس الاقتصاد الجزئي ذ إتنطلق هذه النظر

 ومن أهم (4)تعتقد بأن سبب الدورات الاقتصادية ناتج عن التوسع والانكماش في المعروض النقدي والائتماني
ية هايك يكسل ونظر ية و يات نظر   :هذه النظر

يكسل . 1 ية و  :(Knut Wicksell)نظر
يكسل  يةاستخدم و يته في سعر الفائدة لشرح كيفية حدوث الدورات التجار ، فاعتبر أن هيكل نظر

يكسل أن معدل الفائدة الطبيعي  يرى و ية و يتحدد  r))معدل الفائدة السائد هو المسؤول عن التقلبات الدور
بحية المتوقعة للاستثمار الجديد رض والطلب على رأس المال الحقيقيبالع  والميل إلى، ومن ثم فهو يتبع الر

ولو لم توجد النقود وذلك لتحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار ( r)وعليه قد يوجد المعدل ، الادخار
   .المخططين ولتأمين استقرار الناتج والأسعار
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يكسل أنه في حالة ما إذا عمدت البنوك إلى خفض سعر الفائدة على القروض عن السعر   يضيف و و
ا تسهم بذلك في التوسع في الإنتاج والاستثمار في الآلات والمعدات والمصانع وتتجه الأسعار الحقيقي للفائدة، فإنه

يادة سعر الفائدة على القروض إلى ما يعادل  ،إلى الارتفاع وفي مثل هذه الحالة إذا استمرت البنوك في رفضها لز
ا استمرت معظم عناصر تكاليف السعر الحقيقي، تستمر الأسعار في مزيد من الارتفاع دون توقف حتى إذا م

يادة الأسعار يادة بنفس نسبة ز  .(1)الإنتاج والاستثمار في الز

ية هايك. 2  ( :Hayek 1967:)نظر

ية اعتمادا كبيرا على أعمال  ية هايك للدورة التجار بين   في العلاقة  (Knut Wicksell)تعتمد نظر
ية أول من   (Ludwig Von Mises)النقود والفائدة ، وقد كان يكسل مع نظر جمع بين الديناميكية النقدية لو

يرك"رأس المال  ية النمس لإنتاجوذلك   (Böhm Bawerk)"لبوم بو ية الدورة التجار ية المنظر ووضع  تميزةاو
يكاردو وجون ستيوارت ميل ياها برؤى ديفيد ر ية رسميا مدعما إ  .(2)هايك أسس هذه النظر

ية هذه تفترض ية البنوك أن النظر  الودائع إلى الاحتياطات من 100%  بنسبة بالاحتفاظ ملزمة التجار
بالتالي  الاقتصاد وصول وعند الأفراد ادخارات مصدره يكون نأ لابد المخصص للاستثمار الائتمان إجمالي فإن و

 حجم المستثمرون أن يشعر عندما تظهر المشكلة ل كن ،(3) الإنتاج يتوسع فسوف الكامل الاستخدام حالة إلى
ية أكبر السلع بة هنالك وأن اللازم من الاستثمار  الإنتاج ينخفض سوف لذلك الائتمان على الحصول في صعو

ية البنوك قيام إلى بالإضافة باحها بتعظيم التجار  وذلك لديها الموجود الاحتياطي الفائض من التخلص ومحاولة أر
يق عن يادة طر ين الممنوحة القروض ز  عن السوق في السائدة الفائدة أسعار انخفاض إلى تؤدي حيث للمستثمر

ين لدى حافز يخلق مما الطبيعي الفائدة سعر يادة على المستثمر بالتالي الطلب ز  .(4) الأسعار ارتفاع و

يات  ية " النقدية"إن النظر مثل النمو الائتماني المعزز )تفسر بقوة بعض الملامح المتكررة للدورات التجار
، ومع ذلك، فإنها لا تعتمد على مرونة عالية (الطلب على السلع الرأسماليةللدورات، والتقلبات المفرطة في 

يبية حتى الآن في  كشفها  .(5) للاستثمار بالنسبة للفائدة، والتي أخفقت الدراسات التجر
                                                           

 .554بول ميلز وجون بريسلي، مرجع سابق، ص  -1

2- Roger Garrison, Haykian Trade Cycle Theory : A Reappraisal, The Cato journal, vol 6, no 2, Cato Institute, USA, 1986, 

p.p: 438,439. 

3- Friedrich Hayek, Monetary Theory And The Trade Cycle, translated by N. Kaldor and H.M. Croome, Sentry Press, New 

York, USA, 1933, p: 164. 
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يف الفائدة في الاقتصاد الإسلامي .ثالثا  :تعر

با"و" الفائدة"فرق الفكر الإسلامي القديم بين لفظي  الفقهاء  استعملها وقد يستخدمهما لنفس المعنىولم " الر
يادة مطلق ىبمعن ً  الفائدة :ال كفوي قال وعلى ذلك ،له شيء من للإنسان تحصل التي الز  على يترتب ما ااصطلاح

يحصل منه الشيء ى عل لتدل العروض في الأخص بمعناها المال كية فقهاء واستعملها ،منه حاصل أنها حيث من و
يادة أو كل نماءٍ  يق المرء استفاد ما بكل لها ومثلوا، ة عروض التجار غير في ز  وما زاد العطية، أو الميراث بطر

 وكذا -منه المشتري بأكثر باعها إذا -بها  للاتجار لا لنفسه الإنسان يتخذها التي القنية وهي السلع عروض ثمن من
 .(1) للتجارة لا مشتراة للاقتناء أصولها كانت إذا ثمر أو لبن أو صوف من والأشجار عن المواشي تو لد ما

بالتالي فإن المعنى اللغوي والاصطلاحي للفائدة في عرف الفقهاء يشمل المال وكسبه بجميع الطرق  و
 في سائدًا كان الذي للفائدة المعنى وهذاوالوجوه المشروعة كالميراث والهبة والعطية أو عروض في غير الاتجار، 

 .الراهن الوقت في عن مفهوم الفائدة يختلف أغلبهم عند الفقهاء عصر

  الراهن الوقت في للفائدة الشائع المعنى به وأراد ، الفائدة مصطلح استعمل السابقين الفقهاء بعض ل كن
ِّ  اضطر رجل" عن تعالى الل  ه رحمه تيمية ابن ئلس   ذلك وفي  يأخذ رجل إلا يقرضه من يجد فلم ، دراهم إلى قرضة

 إلى شخص يأتي أن وصورها ، الزمان هذا في يعتمدونها التي المعاملة أما ":السبكي قال عينه المجال وفي " الفائدة
ً  منهم فيطلب الأيتام ديوان يتفق ، ألفًا مثلا يذكر "أقل أو أكثر أو مائتين فائدتها على معهم و  رفيق الدكتور و

يادة الفائدة أن المصري  .(2) الزمن مقابل في القرض رأسمال في هي الز

با ِّل ة الر با وما لا يدخل (*)أما في تحديد ع ومن الأسباب التي أدت ، فاختلف الفقهاء فيما يدخل في الر
يفاتإلى  يادة  تعدد التعر با يدخل في تكييفه عنصران أحدهما زمني، وهو تأخير السداد لما في الذمة نظير ز أن   الر

ب با ،ا الفضلللتأخير، والآخر منفصل عن الزمن والتأخير، وهو المسمى ر يادة هو فالر با والنماء، الز  الشيء يقال ر
بو، ْ  ﴿وَمَا:قوله تعالى ومنه زاد، إذا ير ِّنْ  آتَيْت م بًا م َ  رِّ ب و ِّيَرْ ِّي ل اسِّ  َأْموَالِّ  ف ب و عِّنْدَ  الن   ِّ  فَلَا يَرْ ه ْ  وَمَا الل   ِّنْ  آتَيْت م  زَكَاةٍ  م

ِّيد ونَ  َ  ت ر ِّ  وَجْه ه َِّك ه م   الل   ِّف ونَ ﴾فَُأولََٰئ بو عند الل  ه (3)الْم ْضع  .أي ليكثروا في أموال الناس فلا ير

                                                           

 .348: صمرجع سابق، ، نزيه محاد  -1
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وهو ربا النسيئة ربا اجلاهلية الذي أحد صوره اسرتقاق املدين بعد اغراقه يف الدين من خالل التأجيل واملضاعفة، والبعض يرى أنه الربا احملرم، الثاين : للربا أربعة أنواع *
ربا الفضل وهو أن تكون الزيادة يف املال بقدر حيدده املدين وليس الدائن مقابل األجل،أما ربا البيوع فهو زيادة يف مثن : وهو زيادة الدين مقابل زيادة األجل، ثالثها

 .السلعة إذا كان الدفع آجال، وتسمى األنواع الثالثة األوىل من الربا بربا الدين
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ِّذ ونَ َأيْمَانَك ْم دَخَلًا بَيْنَك ْم َأن ﴿: ومنه قوله تعالى  خ ةٍ َأنكَاثًا تَت   ِّن بَعْدِّ ق و   وَلَا تَك ون وا كَال  تِّي نَقََضْت غَْزلَهَا م
ةٍ ۚ ِإن    ِّْن ُأم   بَى  م ةٌ هِّيَ َأْر ِّف ونَتَك ونَ ُأم   ِّ َتخْتَل ِّيه نت مْ ف ِّ مَا ك  ِّيَامَة ِّ وَلَي بَي ِّنَن   ل َك ْم يَوْمَ الْق ِّه ه  ب يد عددا   (1)﴾مَا يَبْل وك م  الل   أي أز

با"الكلمة  هذه مشتقات وحيثما وردت  وأوفر مالا  .والعلو النمو معاني من معنى على تشمل فإنها في القرآن "ر
با"في الوقت الحاضر كبديل لكلمة " الفائدة"وقد شاع استعمال لفظ  الأول هو تأثرا  ؛وذلك لسببين" ر

با بأنه عملية استغلال، وأن الفائدة هي عملية معاوضة خالية من الاستغلال بي في محاولة وصف الر   بالفكر الغر
ية دخل إلى البلاد الإسلامية ولم يكن  بو وثانيا لأن النظام البنكي التقليدي الذي يقوم أساسا على العمليات الر

با"متصورا أن يتعامل مع عملائه المسلمين باستعمال كلمة   .(2) "فائدة"فكان لابد من اختيار البديل فسميت " ر
يف الفقهو  ي للمبادلة، فحتى تكون مبادلة نقود و سلع ينصب أهم انتقاد إسلامي للفائدة على التعر

غير أن الربح في مبادلة السلع  ،مشروعة، يجب ألا يقبض أي من الطرفين منفعة بدون أن يدفع عوًضا ملائمًا عنها
يادة هنا هي مقابل الخدمة  ين أو تحمل المخاطر)بالنقود مشروع، لأن الز أما مبادلة نقد بنقد  ،(مثل النقل أو التخز

با، لأن العوض المكافئ لمبلغ نقدي هو بالضبط المبلغ نفسهفهي لي  (3) .ست مشروعة إلا إذا انتفى منها الر
 ذات الكلمات بعض معرفة من بد فلا الفقهاء اصطلاح في الفائدة مفهوم على نتعرف أن أردنا وإذا

بحه ونمائه المال بموضوع والصلة العلاقة  :والفائدة والغلة الربح الكلمات هذه أهم ومن ور
  :الربح .1

بحًا حَ رِّ باح، يقال اْستَشَف   أي  الربح من رَبِّ ربح في تجارته إذا أفضل : وكسب، فالربح المكسب والجمع أر
يته منه مرابحة إذا سميت لكل قدر من  بعته المتاع واشتر بحا، و باحاً أعطيته ر بحت الرجل إر فيها وأربح فيها، وأر

باح  بح والر   بحا والر   جرالثمن ر بذلك فالربح  ،(4)النماء في الت   يادة هوو  الأنشطة في تقليبه نتيجة المال رأس على الز
ية يادة على للحصول عليه المنفقة التكاليف تغطية بعد المال رأس على الزائد هوأو  وشراء بيع من التجار  .(5) الز

يستحق  المبذول العملب قيستح وقدفمن يمتلك مالا يستحق نماءه  المال، بسبب الإسلامي الفقه في الربح و
بة والعامل في المساقاة،  وتنميته، واستثماره المال تقليب في  الربح يستحق وقدفيستحق الربح المضارب في المضار

 .(6) كما في شركة الوجوه الضمان بسبب
                                                           

 80سورة النحل األية  -1
 .59: ص مرجع سابق،درويش صديق جستنية،  -2
 .34:صجون بريسلي، مرجع سابق، ل ميلز و بو   -3
 .22: ، ص8022، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، دراسة مقارنة: نظرية الربح وتطبيقاتها في معامالت المصارف اإلسالميةعادل عبد الفضيل عبد،  -4

 جامعة اجلزائرالعلوم اإلسالمية  كلية،  ، أطروحة دكتوراه غري منشورةمقارنة دراسة: أحكام الربح بين الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعينور الدين بوكرديد،  -5
 .28: ، ص8006

 .26 :ص، 8022، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، دراسة مقارنة: والبنوك اإلسالميةالتمويل في البنوك التقليدية شوقي بورقبة،  -6
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 :الغلة .2
 الغلة أعطت الضيعة وأغلت ذلك، ونحو والإجارة واللبن والثمر الزرع من يحصل الذي الدخلالغلة هي 

يخرج المعنى الاصطلاحي ولا  ،(1) بالغلة يأتيهم أي عياله على يغل وفلان ،باق وأصلها بشيء أتت إذا مغلة فهي
 كذلك والغلة ،التجدد والنتاجو دار، أو أجر الغلام أللغلة عن المعنى اللغوي، وهو يدور حول الدخل من كراء ال

يادة إما وذلك فيهما التصرف قبل أي البيع قبل يكون الزائد هذا أن غير المتداولة الأصول في هي الزائد  قيمتها بز
 .(2) النخل كثمر الأصل بتفرع أو

يتضح مما تقدم أن   في السبب هو الربح أن إلا العموم، وجه على للأموال نماء كلها والفائدة والغلة الربحو
 ولذا التجارة، عروض في التصرف بعد إلا ينتج لا فالربح والشراء، بالبيع فيها التصرف بعد التجارة عروض نمو

 .المال ورأس العمل تفاعل من ينتج الربح إن يقال

ية هو أن بو ية السلع أسعار تغير أو التجارة عمل من نتجي الربح أما الفرق بين الربح والفوائد الر  أو التجار
ية، للأعيان العرضي التول د ية الفائدة بينما التجار بو يادة لأن  سبب غير من نتجت الر  الفائدة عن الناشئة الز

ية بو يل فيه ليس المال هذا إن ؛إذ بنفسه يزداد المال تجعل بشكل العمل عن تمامًا منفصلة جاءت الر  لشكله تحو
 .ذلك غير أو عروض إلى نقود من

يات المبررة للفائدة في الاقتصاد الوضعي : المطلب الثاني  :إسلاميونقدها الالنظر

ية في المهمة العناصر من الفائدة سعر يعتبر يل الجهود تركزت وقد، التقليدية الاقتصادية النظر  لمحاولة اطو
يات عشرات وظهرت الفائدة تفسير ير الفائدة ومنها ما يتعلق بتحديد الفائدة المجال، هذا في النظر  منها ما يتعلق بتبر

ير أيضا منهم محاولة الإسلامي الاقتصاد كتاب بعض إلى المنهج هذا وانتقل  نظرهم في يتفق بما الفائدة وتفسير تبر
ير الفائدة من خلال هذا المطلبوما يهمنا ، الإسلامي الاقتصاد مبادئ مع يات تبر حيث نستعرض ، هو نظر

يات  . أولا بعض الآراء الاقتصادية المنتقدة لآلية سعر الفائدة، ومن ثم أهم النظر

 :الانتقاد الاقتصادي لسعر الفائدة. أولا

يتو ونموذج المنافسة  يات سعر الفائدة من المهم أن نذكر أنه بعيدا عن أمثلية بار قبل الخوض في نظر
يرى جمهور من الاقتصاديين أن سعر الفائدة ليس أداة فعالة لتخصيص الموارد بصفة عامة والأموال الكاملة، 

 .ى وجه الخصوصالقابلة للإقراض لغرض الاستثمار عل
                                                           

 .862: ، ص22، مرجع سابق، ج الكويتية الفقهية املوسوعة، و 204: ، ص22ج  ،مرجع سابق منظور، ابن -1
 .22، صمرجع سابقنور الدين بوكرديد،  -2
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   :(1)نذكر ما يأتيالاقتصاديين ومن هؤلاء 

على أساس دراسات  (Johnson)وجونسون  (W. Conrad)وكونراد   (J. Enzler )نزلر إ - 1
ميدانية توصلوا  إلى حقيقة أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين 

ً بسبب سعر الفائدةقطاعات الاقتصاد وأنواع الاس فالفائدة أداة رديئة ومضللة في تخصيص  ،تثمارات أساسا
 .(2)الموارد لأنها تتحيز بصفة رئيسية للمشروعات ال كبيرة بحجة جدارتها الائتمانية

أن رجال   (P. w. Andrews)ندروز أو ) (J. e. Meadeها ميد اأكدت الاستقصاءات التي أجر - 2
ً يذكر في تحديد مستوى الاستثمارالأعمال يعتقدون أن سعر  طلب على الاستثمار أي أن ال ،الفائدة ليس عاملا

يل الذاتي يعد غير مرن مما يجعل أثر سعر الفائدة  ،بالنسبة لسعر الفائدة لاعتماد كثير من المشروعات على التمو
 ً  .  (3) كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدودا

ار غير مرن كينز أن عرض الأموال القابلة للاستثمار أي الادخ مع( (Samulsonيؤكد سامولسن - 2
يجابي كبير بين الفائدة والادخار وأن المبادئ  اإحصائيأشارا عادة لسعر الفائدة إذ إلى عدم وجود ترابط إ

ً فكل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قراري  الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تعطينا تنبؤا حاسما
بطال تأثير كل منهما على الآخر الا  . ستهلاك والادخار على إ

يكية في  H. Leibling))ليبلينج  - 4 بة الأمر وجد أن ارتفاع  السبعينات،في دراسة قام بها للتجر
ً من الاستثمار ففي فترة الدراسة بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد الإجمالي على  ً كبيرا أسعار الفائدة كان مانعا

بحية الشركات"تآكل في  إلى رأس المال مما أدى يل " ر وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس المال المخاطر في التمو
يكي فيوأدي هذا الانخفاض ( أي مجموعة الأسهم والقروض ) الكلي   .(4)دخول الاقتصاد الأمر

                                                           

 :هذه اآلراء مذكورة يف -1
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي  األرباح والفوائد المصرفية بين التحليل االقتصادي والحكم الشرعي،عبد احلميد الغزايل،  -

 .00-55 :،صص، 5884 السعودية،للتنمية، جدة، 
سوريا  إلكرتونية، 0، دار أيب الفداء العاملية للنشر والتوزيع، طصناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةسامر مظهر قنطقجي،  -

 .وما بعدها 10: ، ص0451

  اللجنة االستشارية العليا الستكمال تطبيق الشريعة، الديوان األمريي ،نحو إلغاء الفائدة من النظام االقتصادي والقانونياحلميد حممود البعلي،  عبد -
 .8024مارس  22 :أطلع عليه www.sharea.gov.kw: حبث منشور على املوقع الكويت،

2- J. Enzler and all, Public police and capital formation, Federal reserve bulletin ,USA, 1981, p: 759.   

3- J. Meadem & Andrews. p, Summary of release of questions on the effect of interest rates, Oxford economic papers, 

 Oxford University Press, UK, 1988 pp: 14, 31.  
4- Herman Leibling U.S Corporate profitability and capital formation: are rates of return sufficient, Elsevier science & 

technology books, USA, 1980, p.p: 70 – 78. 

http://www.sharea.gov.kw/
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يؤكد أن سعر الفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد فسعر الفائدة لا يصلح  (R. Turvey) تيرفي -6
ومن ثم  يجب أن يحل محله سعر الأصول الحقيقية أو المستوى العام لأسعار الأسهم، بل لقرارات الاستثمار

ية "يكون لدينا    .(2) تحتل فيها أسعار الأصول الحقيقية لا الأصول الورقية مركز الصورة أو الصدارة" عامةنظر

يس آليه -2 ومن السهل ( متوالية هندسية)إن رأس المال الموظف بفائدة يزداد بشكل أس ي "  يقول مور
 .(1)"يأخذ قيماً هائلة هأن إلاأن نتحقق من أنه إذا رسملت فوائده باستمرار ولو كان معدلها السنوي منخفض نسبياً 

بأنه لا توجد قضية واحدة اختلف عليها الاقتصاديون مثلما   (G. Haberler)جوتفر هابرلر أشار -6
 برز كيفو  ،النظام يتهاوى تحت وطأة البطالة العامة كاد1929سنة  ففي أزمة ال كساد اختلفوا على سعر الفائدة

بات في سوق الأوراق  ية والمضار بو المالية مثلت الدور في المأساة، وكان من نتيجة تلك الهزة خروج أن البنوك الر
ية سعر الفائدةالتعاليم الكلاسيكيةن جون كينز ع  .(2)، وشن هجوماً عنيفاً عليها خصوصاً على نظر

طورها بوضوح إذ يقول بأن النظام الحر لا بل و ،تبنى وجهة نظر كينز Sir Roy Harrodهارود  -1
يق يمكن له البقاء إذا ما  استمرت فئة من أصحاب رؤوس الأموال تجلس خاملة وتقوم بإقراض النقود عن طر

ً " الفائدة"البنوك وتحصل على دخل يسمى  ً مبدعا ولا بد من تخليص  ،دون أن تتعرض لمخاطرة أو تبذل جهدا
 ً يم سعر الفائدة نهائيا  .المجتمع من شرورها بتحر

يات المبررة لسعر الفائدة. ثانيا  :النظر

بعض الاقتصاديين الوضعيين أن سعر الفائدة عصب النظام الاقتصادي والمصرفي المعاصر وأنه يرى 
، وقدمت في ذلك الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي والعامل المؤثر في المدخرات ومعيار كفاءة المشروعات

يات عدة من أهمها  :نظر

ية المخاطرة. 1 يضا عن المخاطر التي يتعرض لها الدائن  هذه أنصار يرى: نظر ية أن الفائدة لا تشكل إلا تعو النظر
يض ماله، لذلك فالفائدة باقراض عندما يقوم  عملية عن تنجم قد التي والأخطار الأضرار عن حق للدائن كتعو

ي المستقبل عن فإقراض الدائن لماله نوع من المغامرة التي قد تفقده ماله في حال عجز المدين ف (3) .الإقراض
 (4).لذلك كان من حقه أن يحصل على أجر ومكافأة له على مغامرته  الوفاء

                                                           

 .43:ص ، 0454 سوريا، دمشق، ،3 ط الفكر، داردراسة اقتصادية مقارنة،  :الربا والفائدةرفيق يونس املصري، : مشار إليه يف -1 
 .وما بعدها 445 :ص، 5895، ، مصر، القاهرة 0دار الكتب اإلسالمية ط ،موسوعة االقتصاد اإلسالميحممد عبد املنعم اجلمال، : مشار إليه يف -2 
 554 :ص، 5895بريوت، لبنان،  ،3، مؤسسة الرسالة، طمصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنكرفيق يونس املصري،  -3
 . 543 :، ص5895، بريوت، لبنان، 0ط  ، دار التعارف للمطبوعات،اقتصادناحممد باقر الصدر،  -4
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ية وتننقد وجهة النظر الإسلامية   لم تولي اعتبارا للمخاطر التي يتعرض لها المقترض في أنها هذه النظر
يض المقترض يض المقرض عن تحمل الخطر دون تعو بالتالي لا يمكن تعو   فكلا من طرفي العقد يواجهان مخاطر و

 كما أن الفائدة لا تعد ثمنا للمخاطر ،(1)لاسيما إذا كان القرض محميا بضمانات أو قابلا للاسترداد تحت الطلب
والضمانات الشخصية والمادية  ،(2)لأصل الدين لأنها لا تضمن أصل القرض فالفائدة بذاتها معرضة للخطر تبعا

يق الوحيد لمواجهة هذه الأخطار  .(3) هي الطر

ية إنتاجية رأس المال. 2  : نظر
ية بدراسة مبررات دفع المقترض للفائدة، وخلصت إلى أن الفائدة تجد مصدرها في  اهتمت هذه النظر

 (4) عليهومن ثم فهي تتحدد كأي ثمن بعرض وطلب ، إنتاجية رأس المال، فالفائدة هي ثمن استخدام الادخار
ية هذه على فبناء  من جزء في حقه عن تعبير هي والتي الفائدة يأخذ أن المال رأس صاحب حق فمن النظر

باح  (5) إنتاجية له لأن الناتج في يشارك المال فرأس مال، من إليه قدم ما بواسطة المقترض جناها التي الأر

من وجهة النظر الإسلامية فهي تبرر عائدًا موجبًا على النقود، عبر حجة تكلفة وهذه الشروح مرفوضة 
يد من السلع في المستقبل، كما أن المشكلة تثور عند  الفرصة، وهي أن السلع الحاضرة يمكن استخدامها لإنتاج المز

 .أسمالية الحقيقيةالمطالبة بمعدل فائدة ثابت موجب، على الرغم من عدم التأكد ال كبير في المشروعات الر

ية على مخزون من رأس المال، يولد  فرأس المال في ذاته ليس منتجًا، وهو عبارة عن تطبيق للجهود البشر
 ً ومن هنا فإن مكافأة رأس المال لا يمكن أن تكون محددة مسبقًا من الناحية الشرعية، كمعدلات  ،ناتجًا ودخلا

 .الفائدة، وإن كان من الممكن تحديدها لاحقًا

ية التفضيل الزمني. 2  :نظر

يات من  ية يعرف ما الفائدة تفسير في ظهرت التي النظر ية الحاضر الاستهلاك عن الحرمان بنظر  ونظر
يات هذه وتحاول والامتناع، الانتظار يض أنها على الفائدة تفسير النظر  من وحرمانه تضحيته عن للمدخر تعو

 . (6) الحاضر الوقت في الاستهلاك

                                                           

 .045:صبول ميلز وجون بريسلي، مرجع سابق،  -1
 .081:ص، 0448، السعودية، 94جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد ، الفائدة والربا شبهات وتبريرات معاصرةخالد بن عبد الرمحن املشعل،  -2
 . 088: مرجع سابق ، ص، مصرف التنمية اإلسالمي رفيق يونس املصري، -3
 .35:ص،  5894لبنان، سبتمرب ، بريوت، 82 جملة املسلم املعاصر ، العدد ،في الفكر االقتصادي( الربا)نظريات الفائدة حممود عارف وهبة،  -4
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ية أن سعر الفائدة يتحدد بعرض وطلب الإدخاوخلاصة  يميل إلى التساوي مع التضحية التي  ،رالنظر و
يق تأثير الفائدة في عرض وطلب . يتحملها المدخر بسبب الامتناع عن الاستهلاك يتم هذا التساوي عن طر و

ي. الإدخار عن . ادة الادخاروتفضيل ذلك أنه لو حدث وكانت الفائدة مرتفعة عن التضحية، فذلك يؤدي إلى ز
بالتالي ينخفض عرض الادخار بينما يرتفع الطلب عليه. الطلب عليه، بما يقود إلى انخفاض الفائدة وهكذا تظل . و

 (1)ة الفائدة تنخفض حتى تتساوى مع التضحي

ر هو اعتقاد غي" ثمن الانتظار"الامتناع عن الاستهلاك، أو أنها " مكافأة"إلا أن الاعتقاد بأن الفائدة هي 
وعلاوة على ذلك فإن حجم ادخار  ،مماثلة بدون أي مكافأة" تضحية"مقبول، ذلك أن اكتناز النقود ينطوي على 

 (2) .، تبرره دوافع أخرى غير الفائدة"(تضحية"الذين لا يستطيعون الادعاء بأنهم قدموا أي )الشركات والأغنياء 

 سعرهذا ال أن أن الانتقاد الاقتصادي والإسلامي لسعر الفائدة يتفق في تقدم ما خلال منالملاحظ و
 للنشاط الأصلح وأن، الاقتصادية الحياة على السلبية لآثاره والتنمية نظرًا للإنتاج الأساسي المحرك يعتبر لا

 .طليعتها في الربح يأتي والتي ،الفائدة ببدائل بالتعامل يتمثل الاستثماريو الاقتصادي
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  لمعامالت المالية اإلسالميةلمعامالت المالية اإلسالميةفي افي ا  مقاربات أساسيةمقاربات أساسية: : الفصل الثانيالفصل الثاني

 :خلاصة

  الملك والعقدالمال و ألا وهي ركز هذا الفصل على جوانب أساسية في المعاملات المالية الإسلامية
بالاضافة إلى أهم القواعد الفقهية التي ، الإحاطة بها وفهم خصائصها تستوجبالمعاصرة دراسة المعاملات المالية ف

يعة ليها هذه المعاملات تبنى ع يجوز ساالن عند قيمة له ما كل نأوانتهى إلى  ،ةالإسلاميوالعقود في الشر  و
يقسم المال باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات عدة فبالنظر إلى سواء كان منافعا أو حقوقا يعتبر مالا، و به  الانتفاع

بالنظر إلى استقراره وعدمحماية الشارع له هو متقوم وغير  بالنظر إلى تماثل  متقوم و تحوله هو عقار ومنقول، و
 .أجزائه وآحاده فهو مثلي وقيمي

فإذا حاز الإنسان مالا وكان له الانتفاع به شرعا أصبح هو المالك والمال مملوك له، وظهرت بينهما علاقة 
ية يقرها الشارع وهذه العلاقة هي الملك أو الك دون غيره المل كية، فالمل كية اختصاص بالشيء تمكن الم اعتبار

من الانتفاع بالمملوك والتصرف فيه، والأصل في الأموال أنها بطبيعتها تقبل الملك إلا إذا عرض لها من 
فإذا نقل ملك هذا المال من حيز و التي تعلق بها حق الناس جميعا، كالأموال الموقوفة أالعوارض ما يلغي ذلك، 

والعقد لا يعدو أن يكون تصرفا من الانسان فيما يملك مل كية، إلى حيز فإن ذلك يكون بالعقود التي تفيد نقل ال
يجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهره أثره في المعقود من مال أو حق ، وهو ارتباط الإ

بذلك لا يوجد العقد إلا إذا وجد الايجاب والقبول والعاقدان والمحل وهو المعقود عليه ينقسم العقدعليه، و إلى  ، و
 .تقسيمات مختلفة منها تقسيم باعتبار وصفه أو باعتبار وقت اتصال حكمه بصيغته أو باعتبار آثاره

ية العقد في الفقه الإسلامي و المبادئ بمثابة الفقهية القواعد وتعتبر قواعد  ةهناك خمسالتي ترتكز عليها نظر
إلى العديد من القواعد التي تنطبق على  بالإضافةلية أساسية ترجع إليها جميع مسائل الفقه ومن بينها المعاملات الما

باحة وقاعدة الغرر  كثير من المعاملات المالية المعاصرة، ومن أبرز هذه القواعد قاعدة الأصل في العقود الإ
 .ال كثير يفسد العقود دون يسيره، وأخيرا قاعدة الخراج بالضمان و الغنم بالغرم

با، فقد تم التمييز بين بعض ولأن أهم ما يميز العقود المالية  يم الر يعة الإسلامية هو تحر في الشر
 يختلفوهو شمل المال وكسبه بجميع الطرق والوجوه المشروعة تلفائدة في عرف الفقهاء االمصطلحات المتداخلة، ف

با، الراهن الوقت في عن مفهوم الفائدة يف إسلامي للفائدة على الانتقاد النصب قد او والتي تعبر عن الر التعر
سلع مشروعة، يجب ألا يقبض أي من الطرفين منفعة بدون أن يدفع فحتى تكون مبادلة نقود و الفقهي للمبادلة

 الحياة على السلبية لآثاره والتنمية نظرًا للإنتاج الأساسي المحرك يعتبر لا سعرهذا ال أن، كما عوًضا ملائمًا عنها
 .الفائدة ببدائل بالتعامل يتمثل الاستثماريو الاقتصادي للنشاط الأصلح وأن، الاقتصادية



 

 

 

 

 

  

 

 

 :الفصل الثالث

آليات التمويل اإلسالمي وتطبيقاتها   

 املصرفية املعاصرة

 على املشاركة يف عائد  التمويل القائم :املبحث األول 

 االستثمار

 البيوعالقائم على التمويل : املبحث الثاني 

 اإلجارةالقائم على التمويل : املبحث الثالث 
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 :تمهيد

بطهما بالمشروعات يل لتحقيق الاستثمار ور   المنتجة أعطى الاقتصاد الإسلامي أهمية بالغة لعمليات التمو
يل يتجلى ذلك من خلال إقامة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية التي تعمل و  على تقديم التمو

يعة الأساسية المبادئ مخالفة دون الإنتاجية الاقتصادية الأنشطةلمختلف المشروعات و  تفعل كما الإسلامية للشر

يعة فوفقا ،التقليدية المالية المنتجات بعض  معينة أنواع على الإسلامية المالية المنتجات تستند الإسلامية، للشر

يعة مع المتوافقة العقود من ية الفائدة على تنطوي أن لاو الديون خلق يمكنها لا والتي الشر بو  أن يجب كما ،الر

 .المعنية الأطراف بين والمسؤولية المخاطر تقاسم على نصت

بال بة نجد أنها تحدثتفقه المعاملات  كتبمعظم إلى  رجوعو   بشكل خاص عن المشاركات مثل المضار
بيع الإست أيضا عن البيوع التي تتضمن الأجل، من بيع السلم تتحدثوالمساقاة، والشركة، والمزارعة، و   صناعو

ذلك لا يلغي ول كن الوصية، وأنواعها، إضافة للقرض والهبة و الإجارات بأشكالها تكروالبيع المؤجل الثمن، كما ذ 
يليةالأساليب ال أهمية باحةلأن الأصل في ا ، التي لم يرد ذكرها في الفقه الإسلامي تمو  .لأمور الإ

أشكال العقود المالية في الفقه الإسلامي المستخدمة  أهمب ونهدف من خلال هذا الفصل إلى الاحاطة
يل   :من خلال المباحث التالية في التمو

يل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار آليات: المبحث الأول -  .التمو

يل آليات : المبحث الثاني -  .البيوعالقائمة على التمو

يل  آليات: المبحث الثالث -  .الإجارةالقائمة على التمو
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يل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار: المبحث الأول  صيغ التمو

 فائدة مشترطةك أن يجر منفعة لمال كه ول كن ليسالنظام الاقتصادي الإسلامي يمكن لرأس المال في 
عمل أشكال توظيف المال في ال أهمالمشاركة أحد تعد و ،عن النشاط الاقتصادي اناتج امحددة مسبقا و إنما عائدو

ية الأساسية المجسدة لأهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي  المصرفي الإسلامي باعتبارها الصيغة الاستثمار
يل بالمشاركة  ،"الغنم بالغرم"تماشياً مع القاعدة الفقهية وتحقيق العدالة بين أطراف التعامل  يمكن تقسيم نظام التمو و

باح، ل كن وأنواعها ودراسة  معنى المشاركة وقبل البحث في إلى المشاركة في رأس المال والمشاركة في الأر
 .وجب أولا التعرض لمفهوم الشركة في الفقه الإسلامي، مسائلها

 في الفقه الإسلامي الشركة وأقسامها: المطلب الأول

يع الشركات في إ جاء سّدا لحاجات الناس، وتنمية لأموالهم، وتحقيقًا لمبدأ التعاون البناء  الإسلامن تشر
  وذلك لافتقاره لعنصر الخ برة الاتجارالخوض بنفسه في مجال  تمكن الفرد منيفيحصل أن لا ، عبين أفراد المجتم

يك ذي خبرة وقدرة على العمل؛ لأنه بهذا التعاون المشترك يتحصل على  الأمر الذي يجعله يبحث عن شر
يف الشركة وأهم أشكالها ،المطلوب  .وفيما يلي نستعرض تعر

يف الشركة:أولا   تعر
ُ سواء، هي  :لغة رِكَة َّّ ُ والش رْكَة َّّ َ الش يكين يقال شرك الر ُ مخالطة الشر َ  لُ ج ُ الر في البيع والميراث يشركه  لَ ج

يكه، وهو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا ،شركا وشركة خلط نصيبه بنصيبه عينا كان  وشركت فلانا صرت شر
  .(1)فالشركة هي الاختلاط والامتزاج. ذلك الشيء أو معنى

يف في الفقهاء عبارات اختلفتف :اصطلاحا أما  متغايرة الأنواع مختلفة لأنها اصطلاحا الشركة تعر
يف الأحكام  :ومن بين هذه التعار

يكين لصاحبه أن يتصرف في مال لهما هي "أي هي الإذن في التصرف أو  ،(2) هي أن يأذن كل واحد من الشر
 (3)" الإجتماع في استحقاق أو تصرف

 .(4) خرآوتعرف أيضا بأنها اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من ال
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يف لأنه ي" ن المشاركين في رأس المال والربحعقد بي" بأنهاالشركة  كما عرفت عبر عن حقيقة وهو أولى التعار
يف الأخرى فهي بالنظر إلى هدف الشركة وأثرها والنتيجة المترتبة عليها، الشركة في أنها عقد   (1) أما التعار

يف من لنا بينيت  نفسه والعقد والخلط الاختلاط على فتطلق معان ثلاث للشركة أن اللغة في الشركة تعر
  العقد أو الخلط أو بالاختلاط إلا تتحقق لا الشرعية فالشركة الاصطلاحي المعنى في متحققة المعاني هذه وكل

 .وهي عقد باختلاط نصيب المشاركين في رأس المال والربح

 :أقسام الشركة –ثانيا 

باحة شركة هي أقسام ثلاثة إلى العام بمعناها الشركة الفقهاء قسم فعّد  العقد وشركة الملك وشركة الإ
باحة على تضييق معنى عمل ول كن معظم الفقهاء ، اشتراك الناس في الأشياء العامة نوعاً من الشركة وهو شركة الإ

بالتالي تضييق أنواعها، فالشركة تشمل عند   .(*)شركة الملك، وشركة العقد نوعين هما الفقهاء ال كثير منالشركة، و

 : شركة الأملاك .1

واحدة مثلا فالدار الواحدة أو الأرض ال ،هو في حكمه ، أو ماأن يختص إثنان فصاعدا بشيء واحد وهي
فأكثر أي مخصوصا بهما  كون الشيء مشتركا بين اثنين الأحكام بأنها مجلةوتعرفها  .(2)تثبت فيها شركة الملك

يقأسباب الملك كالشراء أوالهبة أو الوصية أو بسبب من  وتقسم  ،(3)بخلط أموالهم واختلاطها في صورة لا التفر
 (4) :شركة الأملاك إلى

ية. 1.1 يا شيءا أو يوهب لهما أو يوصى لهما به  :اختيار يكين وأن يشتر ية هي التي تكون بإرادة الشر فالاختيار
 .فيقبلا وتكون بينهما شركة ملك

ية. 1.1 يكين أو الش أي دون إرادة أحدثر بغير فعلهما هي التي تثبت لشخصين فأك :جبر  .ركاء كالميراثمن الشر

                                                           

 .844: ص، 2102 سوريا، ، دمشق،3ط ،دار الفكر، 4ج ، الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرةموسوعة وهبة الزحيلي،  -1
 .21: ص ،22،ج ، مرجع سابقاملوسوعة الفقهية الكويتية -2
 .151 :صجملة األحكام العدلية، مرجع سابق،  -3
  عالء الدين الكاساينو  844:ص، 4 جوهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة ، مرجع سابق، وما بعدها، و  20:ص، 22سابق، جالرجع امل -4
 .444: صمرجع سابق،  ،7ج

 بناء خمتلفة أقسام إىل العقد شركة قسموا الفقهاء أن اإلسالمي الفقه يف املتتبع الباحث ويرى .الفقهاء كالم يف إطالقها عند للشركة املقصود املعىن هي العقد وشركة *
 .والضمان العمل بعضهم وزاد التقسيم عليها يبىن اليت القاعدة هو املال بعضهم فاعترب الشركات، هذه ألقسام أسسوها اليت القواعد يف اختالفهم على

الصادر عن جملس . القابضة وغريها واحكامها الشرعية الشركات: بشأن الشركات احلديثة 4/14 131قرار رقم أما التقسيمات احلديثة للشركة فقد جاء تعريفها يف ال
من مسامهة وتوصية، )،  والذي قسم الشركة إىل شركات األموال 3113جانفي  11 - 11جممع الفقه االسالمي الدويل يف دورته الرابعة عشرة بالدوحة دولة قطر من 

 .عددة اجلنسياتوشركات أشخاص، وشركات قابضة، وشركات مت( وشركة ذات مسؤولية حمدودة
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 : شركة العقود. 1
وتنقسم  ،(1)أو بينهم الربح مشتركا بينهما ين أو أكثر على كون رأس المال أون اثنهي عبارة عن عقد بي

 :(2)شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوههي  شركة العقد إلى ثلاثة أنواع

كان من ربح فهو بينهما على حسب  فيه وما ليتجروافأكثر في رأس المال  اثنانهي أن يشترك : شركة الأموال.1.1
 .ما اتفقا  أو اتفقوا 

كان  معا على أن ماالصباغة أو البناء  على الخياطة أو اثنانهي أن يشتركا على عمل كأن يتعاقد : شركة أبدان. 1.1
 .بشركة الصنايع وشركة التقبل وشركة الأبدانوتسمى كذلك  ،من أجرة فهي بينهم بنسبة معلومة

يا نسيئة أو بيعا نقداوهي أن يتعاقد اثنين أو أكثر: شركة الوجوه. 2.1  ، بدون ذكر رأس المال على أن يشتر
يقتسما الربح يكين يعقدانها بما لهما من وجاهة عند الناس بنسبة ضمانهما للثمن و  .(3)وسميت بذلك لأن الشر

يلية : المطلب الثاني   (:المشاركة في رأس المال )المشاركة التمو

الربح كلا من تقوم المشاركة على عقد شركة الأموال حيث يحتمل الشركاء المساهمين في رأس المال 
يل في المصارف " الغنم بالغرم" والخسارة تماشيا مع القاعدة الفقهية كما يعتبر هذا الأسلوب من أبرز أساليب التمو

بويالإسلامية والبدي ونحاول من خلال هذا المطلب التطرق للمجالات التطبيقية  ،ل عن أسلوب القرض الر
يلي حيث يوجد نوعين من الشركة   .المتناقصةوالمشاركة  ثابتةالمشاركة ال: المعاصرة لعقد الشركة في جانبه التمو

 :ةثابتالمشاركة ال. أولا
يطلق عليها كذلك المشاركة ال يل لدى ، دائمةو  المصارف الإسلاميةتعتبر وسيلة مهمة من وسائل التمو

ية والمالية  المصارف الإسلاميةوتحل محل العمل بنظام الفائدة، وتستخدمها  لمواجهة متطلبات العمليات التجار
يف هذا النوع من ال كشاركة وأنواعه وخطوات عقدهالمعاصرة  .، وفيما يلي تعر

يف المشاركة ال .1  : ةثابتتعر
يل جزء من رأس المال هي  حد ألنوع من المشاركة تقوم على مساهمة المصرف الإسلامي في تمو

يكا في مل كية هذا المشروع ومن ثم في إدارته  المشروعات الانتاجية أو الخدمية، وهو ما يجعل المصرف شر
 .(4) وتسييره والإشراف عليه

                                                           

 .042: ص األحكام العدلية، مرجع سابق،  جملة  -1
 .812 :ص، 7، ج، مرجع سابقعالء الدين الكاساينو وما بعدها،  33:ص، 22، مرجع سابق، جاملوسوعة الكويتية  -2
 .31 :ص، 8 كمال الدين ابن اهلمام ، مرجع سابق، ج   -3
 .133 :ص، 2004، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، المصارف اإلسالميةفادي حممد الرفاعي،  -4
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ية أو متفاوتة و  جديد أو المساهمة في إنشاء مشروع لهي التي يتم فيها إسهام المشاركين بنسب متساو
يستحق بموجبها فيه يتملك  ،مشروع قائم بحاكل مشارك حصة من رأس المال بصفة دائمة و   .(1) محددا ر

يترتب على ذلك إمكانية الإدارة والإشراف على المشروع وتظل هذه المشاركة قائمة إلى حين انتهاء  ،و
برام  الشراكة أطراف الكما يترتب على ذلك تحديد العلاقة بين  ،(2) مدة المشروع أو المدة المتفق عليها عند إ

وفي هذا الشكل يبقى لكل طرف من ، ي لا تتعارض مع الضوابط الشرعيةالمشتركة في ضوء القواعد القانونية الت
وأحيانا يأخذ المشروع الممول  ،تة في المشروع إلى حين انتهاء مدته التي تحددت في الاتفاقالأطراف حصة ثاب

  .شكلا قانونيا ثابتا في إطار القوانين الوضعية فتحدد العلاقة بين الشركاء على ضوء هذا الإطار القانوني

  :أنواع المشاركة الثابتة. 1
 :مشاركة مستمرة وأخرى منتهية تنقسم المشاركة الثابتة إلى

 : المشاركة الثابتة المستمرة. 1.1
يكا في هذا المشروع طالما أنه موجود  هذه المشاركة ترتبط بالمشروع الممول فالمصرف الإسلامي يبقى شر

يعمل  .تحدد العلاقة بين الأطراف في ضوء القواعد القانونية مع عدم تعارضها مع الضوابط الإسلاميةو ،و

 : المشاركة الثابتة المنتهية .1.1

ن مشاركته ثابتة ألتكون الحقوق التي يحصل عليها المصرف الإسلامي أو الواجبات التي يتحملها ثابتة 
بعبارة أخرى تكون حقوق المصرف أو المساهم ، قة بينهم أجلا محدداالعالن الشركاء حددو ألوتسمى منتهية  و

تهي بانتهاء الفترة الزمنية التي اتفق عليها جميع الشركاء أما الهدف من في المشروع حصة ثابتة فيه لفترة محددة تن
يد أجهزة أو معدات أو عملية مقاولات أو غيرها ية أو عملية تور يل صفقة تجار   المشاركة الثابتة المنتهية فهو تمو

 :(3) الشروط أهمهاشركة عنان في الأموال فيجب أن تتوفر فيها جملة من ي الشركة ه هذهوعلى اعتبار أن 

يك من الربح محددة بنسبة معلومة : أن يكون الربح معلوما -  .أي أن تكون حصة كل شر
فلا يجوز أن يكون رأس  ،أن يكون رأس المال عينا لا دينا وأن يكون حاضرا عند العقد أو عند الشراء -

 .المال دينا ولا مالا غائبا
يا أو م -  .تفاضلا سواء اشترط العمل عليهما أو على أحدهماأن يكون الربح على قدر رأس المال متساو

                                                           
 .434 :ص، ، مرجع سابقموسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرةوهبة الزحيلي،  -1
 .023 :ص، 2110 ، بريوت، لبنان،2ط ، احتاد املصارف العربية،أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيلحممد ناصر الغريب  -2
 .412:ص،  4ج، مرجع سابق ،موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي، ،  وما بعدها 42:ص، 22املوسوعة الكويتية، مرجع سابق، ج -3
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 :ةثابتالخطوات العملية للمشاركة ال. 2
يلة المدة لدى المصرف الإسلامي يل متوسطة أو طو وتتم وفق  تعتبر المشاركة الدائمة من وسائل الاستثمار أو التمو

 (:70)الخطوات الموضحة بالشكل رقم 

 
 
 

يوضح الشكل خ   :في عملية المشاركة الثابتة، نفصلها فيما يليرئيسيتين  طوتينو

 :الاتفاق على المشاركة برأس المال في مشروع شرعي وفقا لما يلي .1
 والشركاء يحدد فيه مقدار المشاركة  مصرفيجري الاتفاق على المشاركة الدائمة بموجب عقد موقّع من ال

باح والخسائر وتصفية الشراكة و العمل من قبل الأطراف المشاركةفي رأس المال أ يع الأر ، وكيفية توز
 .وغيره من الشروط المتعلقة بالشركة 

 لذلك يقدم كل ط ً ي تقديم يشترك المصرف الإسلامي فو  ،رف ما تعهد به من رأس مال أو عملتبعا
 .والمشورة للمشروعالخ برة 

  يشترط البنك عادة أن يكون المشروع أو الشركة التي يجري بها ملتزمة في قواعد التعامل الشرعية. 
 :تقاسم الربح والخسارة وفق ما يشترطانه حيث .1

 باح والخسائر في نهاية كل سنة مالية عاب أو أجور ، بعد خصم النفقات وأتعادة تكون المحاسبة عن الأر
 .(1) الشركة إدارة وتشغيل

                                                           

 .113 :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص: للتوسع أنظر  -1

المصرف 
 الإسلامي

 1 (حلال)مشروع 

المصارف الإسلامية  في( الدائمة)الثابتة ة شاركالم( 70: )الشكل رقم  

بون   (المستثمر)الز

 المشاركة برأس المال

1 

 الربح والخسارة تقاسم

1 

 :بالاعتماد علىمن إعداد الطالبة : مصدرال
 .133: ، ص2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، المصارف الإسلاميةفادي محمد الرفاعي، 
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 :(*)المشاركة المتناقصة. ثانيا
، وهي أسلوب استثماري جديد لم المصارف الإسلاميةهي إحدى الأساليب الحديثة التي تتعامل بها 

يكن معروفاً عند الفقهاء المتقدمين، وقد درسها الفقهاء المعاصرون ووضعوا لها ضوابط شرعية، من خلال المجامع 
يف المشاركة المتناقصة وصورها والأبحاث والدراسات العلميةالفقهية والمؤتمرات  ، وفيما يلي نتطرق إلى تعر

  :وخطواتها العملية
يف المشاركة المتناقصة .1  :تعرف المشاركة المتناقصة بأنها :تعر

يجي - يكين بشراء حصة الآخر تدر يقع البيع  ا إلى أن يمتلك المشروع بكاملهشركة يتعهد فيها أحد الشر و
 .(1) والشراء بعقد منفصل ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر

يك في الحلول محله في المل كية دفعة واحدة أو على دفعات  شركة يعطيأو هي  - المصرف فيها الحق للشر
 .(2)ترتيٍب منظٍم لتجنيب جزء من الدخل لسداد قيمة حصة البنك وفق، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها

قه عن شركة يساهم فيها المصرف في رأس المال مع وعد المصرف أن يتنازل عن حقوكما تعرف بأنها -
يق بيع أسهمه إلى شركائه والشركاء يعدون بشراء أسهم المصرف والحلول محله في المل كية سواء على دفعة  ،طر

 .(3)الشروط المتفق عليها عات حسبما تقتضيهواحدة أو دف

يتضح من يف أن تنازل المصرف عن المشراالتع و  ع يجب أن يكون بعقد منفصل عن عقد الشركة ور
وجاءت كلمة المتناقصة فيها لتدل على ، العقد الأول ول كن غير مذكور صراحةقد متضمنا في وقد يكون هذا الع

يكه وجاءت عبارة  المصرف الإسلاميأن  يجياً، لأنه يبيعها لشر أي بالنسبة  "المنتهية بالتمليك"تنقص حصته تدر
يك ال  .بالتدريج مشتري حيث إنه يتملك العقار مثلاللشر

 : صور المشاركة المتناقصة .1
 المشاركة المتناقصة أسلوب استثماري ابتكرته الم صارف الإس لامية لم ساعدة بع ض الحرفيين والمهنيين في

امتلاك أدوات وآلات، وورش الحدادة، والنجارة، والسائقين ف ي ام تلاك المركبات، وعربات الأجرة، وهم 
 .المصرف أولئك الذين لا يرغبون في استمرار مشاركة

                                                           

 .221 :ص ،املرجع السابق نفس -1
 .017 :ص، 2104، مصرف الزيتونة، تونس،اإلسالمي وات االستثماردأعز الدين خوجة،  -2
 .328 : ص ،0443، القاهرة، مصر، االسالمية للبنوك الدويل اإلحتاد، 8ج ،الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية -3

 عن املنبثق مع الفقه اإلسالمي الدويلجمل(  سلطنة ُعمان) عشرة مبسقط اخلامسة أعمال الدورة  يف( املشاركة املتناقصة يف ضوء العقود املستجدة) عرض موضوع  *
 .بشأن املشاركة املتناقصة (15/3) 131،وصدر يف ذلك القرار رقم 3114مارس  11-1لـ  املوافق ه، 1425 حمرم 11-14يف  املنعقد اإلسالمي املؤمتر منظمة
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ً من خلال تطبيقات  ولعل أبرز التطبيقات العملية للمشاركة المتناقصة المنتهي ة بالتمليك  وأكثرها ش يوعا
الإسلامية تتمثل في العقارات التي يشارك المصرف الإسلامي فيها  كالبناء السكني، والتجاري لمن يملك المصارف 

يكون ا(1)الأرض ولا يستطيع إعمارها بنفسه  لمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليكأمواله في الر المصرف استثم، و
 :(2) صور ثلاث وفق

بونهي التي يتفق فيها البنك مع  :الصورة الأولى ا في رأس مال المشاركة على تحديد حصة كل منهم الز
يتم بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل  وشروطها ية بيع و بحيث يكون للبنك حر
بونحصصه  يك للز ه أوضح الصور وهذ ،أو لغيره، كما يكون للمتعامل الحق في بيع حصته للبنك أو لغيره الشر

 ً  .حيث ينفصل عقد البيع عن عقد الشركة بنحو واضح تماما

يل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي  :الصور الثانية وهي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على المشاركة في التمو
يك الآخر، لتحصيل البنك حصة نسبية من صافي الدخل  دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشر

يراد أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصاً  المحقق فعلاً، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإ
يل، أي أن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة الحصة من الغلة الناتجة  .لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمو

يكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع وهي التي يحدد فيها نصيب كل من البنك  :الصور الثالثة وشر
ً )قيمة الشيء موضوع المشاركة  يراد المتحقق من العقار (عقار مثلا يكين على نصيبه من الإ يحصل كل من الشر  و

يك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عدداً معيناً كل سنة، بحيث تكون الأسهم الموجودة  وللشر
يك البنك الأسهم بكاملهامتناقصة، إلى أن يتم تمفي حيازة البنك  خلال فترة مناسبة يتفق عليها، وعند  ليك شر

يك المتعامل المشروع الاستثماري كله محل المشاركة يخرجانتهاء عملية السداد ي يتملك الشر  .البنك من المشروع، و

 : خطوات المشاركة المتناقصة .2

بونلفهم آلية المشاركة المتناقصة، نفرض أن   فيشارك قيمته، لديه يتوفر ولا عقار معين، تملك يرغب في الز
يكون شرائه، في البنك يقة المشاركة هذه فتنّفذ ثالث، لطرف ملكا الحالة هذه في العقار و  الموضحة بالشكل بالطر
 :التالي

                                                           

جامعة  ، مؤمتر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك،تأصيل وضبط-في العمل المصرفي اإلسالمي ( بالتمليكالمنتهية )المشاركة المتناقصة إمساعيل شندي،   -1
 .4: ص، 2114جويلية  24-27اخلليل، فلسطني،

، 2113الكويت، وزارة األوقاف، ، 444العدد ، جملة الوعي اإلسالمي، المستجدة المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود ،وهبة الزحيلي  -2
 . 37ص
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يوضح الشكل الخطوات التالية  :و

يدفع للعقار، شراء بعقد الأصلي مال كه من العقار البنك يتملك .1 يسج العقار مبلغ و  .باسمه العقار البنك لو
بين البنك بين متناقصة مشاركة عقد يبرم .1 بون و بون يدفع أن على التملك، في الراغب الز  المبلغ من جزء الز

 .العقار في مشاركته عن عبارة
بون خلاله يعد حصص، شراء وعد يبرم .2  .الحصص كامل يشتري أن البنك الز
بون بمقتضاها يشتري حصص بيع اتفاقية البنك يوقع .4 ً  البنك حصص الز يجيا بون يشتري أن إلى تدر  جميع الز

يجار عقد توقيع يتم أن أو البنك، حصص بون، على حصته البنك يؤجر حصص إ  حصصه البنك يبيع ثم الز
بون المدة نهاية في العقار مل كية البنك ينقل ثم المدة، آخر في السوق بسعر أو رمزي بسعر  .للز

يل أحد وسائل توظيف الأموال لدى المصرف الإسلامي حسب الأسس  يعتبر هذا الأسلوب من التمو و
يل ضمن هذا الأسلوب يمكن تقديمها لأي مشروع الشرعية، بما فيه الربح  لكلا الطرفين، كما أن مجالات التمو

 .(1)عقاري أو صناعي، أو تعليمي وغيرها، طالما أن هذا المشروع سيحقق عائدا في المستقبل

                                                           

 .341: ص ،2114عمان،  ،مسقط ،08العدد  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي، وضوابطها الشرعيةالمشاركة المتناقصة ، عبد الستار أبو غدة  -1

المصرف 
 الإسلامي

المصارف الإسلامية  المتناقصة فية شاركالم( 70: )الشكل رقم  

 :ن إعداد الطالبة بالاعتماد علىم: مصدرال
، وزارة 444العدد ، مجلة الوعي الإسلامي، المستجدة المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود ،وهبة الزحيلي

يت،   . 20، ص1772الأوقاف، ال كو
 

بون   (المستثمر)الز

برام عقد المشاركة   إ

1 

1 

 وعد بالشراء

2 

يجار حصص  عقد إ
4 

 شراء          الأصل 
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باح : المطلب الثاني  بة)المشاركة في الأر  (:المضار

بةمال تعتبر ، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال الإسلامي من أهم صيغ استمثار الأموال في الفقه ضار
ية وسيلة أقدم ، كما تعتبروالعمل يعة عرفتها استثمار ثم أقرها  الإسلام، قبل عرفت حيث الإسلامية، الشر

يع الإسلامي، بة الإسلامية المصارف تبنت وقد التشر يل كبديل المضار بوي للتمو من خلال نشاطها  الر
 .وأهميتهاوفيما يلي بيان ماهية هذه الصيغة  ،الإستثماري الذي تمارسه بالأموال المملوكة لها، والمودعة عندها

يف ا. اأول بةتعر   :لمضار
بة دراسة قتضيت  :تها المصرفيةتطبيقها قبل دراسة المعنى يتجلى حتىواصطلاح  لغة مفهومها تحديد المضار

عنه  لا يخلوفي الأرض وهو السير فيها وهو بمعنى السفر وذلك لأنه  (*)مفاعلة من الضربهي : في اللغة
  وهذا المعنى من لغة أهل العراق غالبا لطلب الربح ، كما يحتمل أن يكون لضرب كل واحد منهما الربح بسهم ،

بة قراضا لأن رب أما في لغة أهل الحجاز فيطلقون عليها اسم القراض وهي كالمقارضة بمعنى القطع، و سميت المضار
المال يقطع قدرا من المال عن تصرفه وجعل التصرف فيه إلى العامل بهذا القصد فالمالك يقطع جزءا من ماله 

يتضح من ذلك  ،(1)ليعمل فيه العامل بجزء من الربح والعامل يقطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه و
 .اللغويى متفق وإن اختلف الإطلاق أن المعن

بة  :أما اصطلاحا يبذل الآخر جهده ( القراض)فالمضار هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله و
ك بدن اترشاأي ، (2)ونشاطه في الإتجار والعمل بهذا المال ،على أن يكون ربح ذلك بينهما على ما يشترطانه

 .(3)حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه ، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ماومال

بع أو الثلث ونحوهما  بحه كالر يكين مالا للآخر فيتجر به بجزء معلوم مشاعا من ر وهي أن يدفع أحد الشر
والباقي لصاحب المال وإن خسر المال بعد جبر من الربح وليس على العامل شيء وإن تلف المال بغير تعد ولا 

يط لم يضمنه العامل ال ض المال، ووكيل في التصرف وأجير في العمل بوالمضارب أمين في ق (4)مضاربتفر
يك في الربح  .وشر

                                                           

 .033: ص ،7ج ، و ابن قدامة املقدسي، مرجع سابق،3: ص، 4، مرجع سابق، جعالء الدين الكاساين -1
 .04: ص، 2111 جدة،  السعودية، ،3ط ، البنك اإلسالمي للتنمية،الشرعية وتطبيقاتها الحديثةالمضاربة حسن األمني،  -2
  .032 : ص ،7ج ابن قدامة املقدسي، مرجع سابق، -3

 .812: صوهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق،  -4

: ، ويف معناه اجملازي يف قوله تعاىل(34: النساء ()َواْضرِبُوُهن  : )للضرب معاٍن خمتلفة حقيقًة وجمازاً، وقد اسُتعمل يف القرآن الكرمي يف معناه احلقيقي يف قوله تعاىل *
: واسُتعمل هنا يف معناه اجملازي مبعىن (07:الرعد( )َك َيْضِرُب الّلُه احلَْق  َواْلَباِطلَ َكَذلِ )و( 00:الكهف()َفَضَربـَْنا َعَلى آَذاِِنِمْ )و( 44: النساء()َضَربـُْتْم يف َسِبيِل الّلهِ )
 (ضرب كلٌّ منهما يف الربح بسهمه: )، أو مبعىن(الضرب يف األرض)
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بة هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، وهي أن مما تقدم يتبين أن  المضار
ً  طرف لآخريعطي  بعاً أو نصفا  .المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال مما يتفقان عليه ثلثاً أو ر

بة: ثانيا   :شروط عقد المضار
بةتتفق  مع غيرها من العقود في الشروط العامة لانعقاد العقد والتي سبق تفصيلها، أما الشروط  المضار

 :ربحالخاصة لصحتها فهي تتعلق برأس المال وال

بة نذكر :يشترط في رأس المال ما .1  :(1) من ضمن الشروط التي يجب توفرها في رأسمال المضار

فلا يجوز أن يكون عقارا أو عروضا واستدل جمهور الفقهاء في ذلك على أن  ن رأس المال نقداوأن يك  -
يرده وهو يساوي قيمة  رأس المال إذا كان عرضا كان فيه غرر، لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما و

 .(2) المال والربح مجهولاغيرها فيكون رأس 

أن يكون رأس المال معلوما أي أن يكون مقداره عند العقد معلوما لا مجهولا، إذ الجهل برأس المال    -
 .العقديؤدي إلى جهالة الربح مما يفضي إلى النزاع والشقاق الذي يفسد 

بة فاسدة عينا حاضرا لا دينا في الذمةأن يكون رأس المال  - وذلك أن ) ولا غائبا فإن كان دينا فالمضار
بة توكيل بالشراء، والتوكيل بدين في ذمة الوكيل لا يصح يعود أمانة ، فإذا كان  (المضار لأن ما في الذمة لا يتحول و

بة بالنصف لم يجز  مالي  اقبضأما إذا قال ، لرب المال على رجل دين فقال له إعمل بديني الذي في ذمتك مضار
بة جاز لأنه وكله ع   .(3) قبض فكان رأس المال عينا لا دينالى العلى فلان من الدين واعمل به مضار

بين رأس المال وعبر عنه  أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل   - آخرون وعبر بعضهم عنه بالتخلية بينه و
بة عقد عيني يشترط فيه تسليم رأس  ،(4)بأنه تسليم رأس المال إليه وقد ذهب بما يشبه الإجماع إلى أن عقد المضار

بة تنعقد على مال من طرف وعمل  ،فلو شرط بقاء يد المالك على المال فسد العقد، المال إلى المضارب فالمضار
 .إلى غير المضاربس المال وكذلك لا تصح إذا أعطي المال ألا تصح مع بقاء يد رب المال على ر فهيمن آخر 

  :شروط الربح .1

بة شركة في الربح فلا بد فيها شرط الربح كله لرب المال يولو  ،من بيان نصيب كل طرف ولأن المضار
 .وعمل المضارب فيه جاز تسميته بضاعة والعامل مستبضع ولو شُرِط كله للمضارب كان قرضا

                                                           

 .27: صحسن األمني، مرجع سابق، و . 443: صمرجع سابق،  اخلفيف،علي  -1
 .074: ص، 2 ، مرجع سابق، جأمحد ابن رشد القرطيب -2
 .07: ص، 4 ، مرجع سابق، جعالء الدين الكاساين -3
 .44:  ص ،34ج املوسوعة الكويتية، مرجع سابق،  -4



                                                                                    

85 

آليات التمويل اإلسالمي وتطبيقاتها المصرفية المعاصرةآليات التمويل اإلسالمي وتطبيقاتها المصرفية المعاصرة: : الثالثالثالثالفصل الفصل    

 :(1)لذلك يشترط في الربح ما يلي 
وجهالة المعقود عليه  -ما عقدت عليه الشركة -أن يكون الربح معلوما لأن الربح هو المعقود عليه   -

يكان فيه كما لو دفع إليه  ،توجب فساد العقد بعة على أنه يكفي في الإعلام ذكر أنهما شر وأجمعت المذاهب الأر
بة على أنهما يشتركان في الربح لأن هذا اللفظ يفيد التساوي   (2) .عرفا ، فلا جهل فيه فيكون جائزا مالا مضار

ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون لكل من المضارب ورب المال من الربح ف ون الربح شائعاأن يك  -
بعا ، وليس على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال  .جزءا شائعا نصفا أو ثلثا أو ر

بة فالقرض وهنا يكمن الفرق بين  بوي والمضار ية على المبلغ المقترض والزمن القرض الر بو له فائدة ر
يا بغض النظر عما ينتج هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة  % 17الذي يستغرقه كأن يكون  سنو

بة فالربح الفعلي يقسم بين أصحاب الشركة بنسبة متفق عليها والخسارة على رأس المال وحده   (3) .أما المضار

بةأنواع ا. ثالثا بة نوعان مطلقة ومقيدة  :لمضار  المضار

بة المطلقة  -1  : المضار
يقول دفعت  وهي ما خلت من تقييد العمل بزمان ومكان أو نوع معين كأن يدفع رجل المال إلى آخر و

بة على أن الربح بيننا مهما اتسع فهو والإطلاق هذا  (4) .كذا مناصفة أو ثلاثا أو نحو ذلك هدا المال إليك مضار
بة وهو الربح مقيد بمراعاة مصلحة الطرفين في ية في تحقيق مقصود المضار ، وأن يتم التصرف وفقا للأعراف الجار

بةمجال ا  (5) .لنشاط الاستثماري موضوع المضار

بة المقيدة  -1  : المضار
بة بشرط أو أكثر سواء في الزمان أو المكان أو  ن يعاملهم نوع التجارة أو مهي أن يقيد صاحب المال عامل المضار

بعة  (6) :المضارب فقيودها أر

 :وهو على صورتين تقييد نوع العمل .1.1
  منع المضارب من التعامل في صنف معين من البضائع وهذا جائز باتفاق الفقهاء لأن القيد هنا مفيد

  .العقدإذ لا يمنعه من تحقيق الربح الذي هو المقصود من ، وليس فيه تضييق على المضارب 

                                                           

 .444 :ص سابق، مرجع اخلفيف، وعلي .447 :ص ،4ج سابق، مرجع ،اممه ابن الدين كمال -1
 . 23: ص، 4، مرجع سابق، جعالء الدين الكاساين -2
 .038 :صوهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة، مرجع سابق،  -3
 .441: ص، 4وأدلته، مرجع سابق ، ج وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي -4
 .048:مرجع سابق، صواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة  -5
 .74، 74 :ص،ص ،0443،السعوديةالربكة،  دلةجمموعة ، (القراض)المضاربة الشرعية عز الدين خوجة،  -6
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  أن يكون الصنف المحدد  بعض الفقهاءإلزام المضارب بالتعامل في صنف محدد من البضائع واشترط
بة  .غير نادر الوجود لأن ذلك تضييق ينافي مقتضى المضار

 :وفيه تقييد من يعاملهم المضارب .1.1
  تقييد المضارب بمعاملة أشخاص معينين أو منعه من معاملتهم وهذا القيد جائز بالاتفاق، لأن رب

 .مجال تحقيق الربح متوفرا للمضاربالمال يزداد ثقة في المعاملة وفي نفس الوقت يبقى 
 والشافعية ، ولا يجوز عند المال كية وهو جائز عند الحنفية والحنابلة تقييد المضارب بمعاملة شخص بعينه

بة  .لأن الشخص المعين قد لا يعامله فيخل بالمقصود من المضار
بة بزمن محدد تنتهي أي ضبط :تقييد الزمان .2.1  .فيه المضار
 وفيه : تقييد المكان .4.1

  تقييد مكان معين يعمل فيه المضارب كبلد أو مدينة وهو جائز باتفاق الفقهاء. 
  كسوق محدد لا يتعداه وهو غير جائز عند المال كية لما فيه تعيين مكان خاص يعمل فيه المضارب

 .من تضييق على المضارب لتوصيل الربح

يها المصارف الإسلامية . رابعا بة كما تجر بة المشتركة)المضار  (:المضار
بة التي عرفها الفقهاء قديما فلم تعد حكرا على العلاقة الثنائية بين  بة المعاصرة عن المضار تختلف المضار

من ودائع كثير فهذه المؤسسات تقبل  ،المال والعامل بل عرفت تدخل مؤسسات مالية وتعدد الأطراف رب
بة  يق المضار باحها بطر باب المال الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم بأنفسهم بقصد استثمارها ومشاركتهم في أر أر

بة المشتركة  .وهو ما أطلق عليه المضار

بة المشتركة هو مصطلح و يشير إلى الصيغة المضار مستحدث مرتبط بنشأة المصارف الإسلامية المعاصرة و
يها المصارف  بة التي تجر بة المعروفة في الفقه الإسلامي وتمييزا لها عن المضار التعاقدية المطورة لشركة المضار

بة المشتركة بأنها ،الإسلامية بة التي تتعدد فيها العلاقة بين أصحاب رؤوس  وتعرف المضار الأموال المضار
بة أو من كليهما بين سواء كان التعدد من أحد أطراف المضار  .(1)والمضار

بة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون  إلى شخص  -معا أو بالتعاقب -كما عرفها مجمع الفقه الإسلامي المضار
يطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة مع الإذن له بخلط أموالهم  طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم و

 .(2)بعضها ببعض أو بماله وموافقته أحيانا على سحب أموالهم كليا أو جزئيا عند الحالجة بشروط معينة
                                                           

 .470،472 : ،ص، ص0444، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المصارف اإلسالمية بين لنظرية والتطبيقعبد الرزاق اهلييت،  -1
 .240،242: ، ص،ص2110 جدة، السعودية، ،3ج، 03، ، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد بشأن املضاربة املشرتكة( 03/8) 023قرار رقم  -2
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بة المشتركة  يفين يتبين أن المضار باب المال والعاملإنطلاقا من التعر ن يهي عقد ثلاثي الأطراف يجمع بين أر
ب يتم وفق الخطوات يوالمضار  :التي يوضحها الشكل التالين والجهة الوسيطة و

 
يوضح الشكل الخطوات التالية  :و

باب المال أو المودعين بصورة فردية .1   .تتلقى المصارف الإسلامية رؤوس الأموال والمدخرات من أر
يل يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة  .1  .والمرشحة للتمو
بما خلطها بأموالهيقوم المصرف بخلط  .2 ين كل على حدة  تلك الأموال ور يدفع بها إلى المستثمر أيضا و

بة الثنائية بين المصرف والمستثمر بالتالي تنعقد مجموعة من شركات المضار  .و

باح في كل سنة بناءا على ما يسمى و يم (1)"التنضيض التقديري" تحتسب الأر لموجودات الشركة  أو التقو
بة دون فسخ لها باح على الأطراف ، فتوزع الأبعد حسم النفقات في نهاية كل مدة مع الاستثمار في المضار ر

يع التي ساهم فيها المصرف وإن حصلت خسارة لم يأخذ المصرف شيئا  الثلاثة في نهاية كل سنة ولو لم تنته المشار
 .تهحص وخصم مقدار الخسارة من رأس المال كل حسب

                                                           

ويعين حتويل أصول املضاربة ( نض املال: )ويستعمل هذا اللفظ يف املضاربة فيقال( أي دراهم ودنانري)يقصد به يف االصطالح الفقهي حتويل املتاع إىل عني : التنضيض 1
  ولكن يف املضاربة املشرتكة يصعب التنضيض احلقيقي ألن ذلك يعين التصفية واِناء الشركةبالتنضيض يظهر الربح يف املضاربة، ، و إىل نقود بعد أن كانت سلعا وبضائع

للتنضيض احلكمي بطريق التقومي يف الفرتات : "وقد جاء يف فتوى الندوة الثانية للربكة هبذا اخلصوص. وبالتايل حيال إىل التنضيض التقديري أو ما يسمى أيضا باحلكمي
ات بناء على املضاربة حكم التنضيض الفعلي ملال املضاربة شريطة أن يتم التقومي وفقا للمعايري احملاسبية املتاحة، وجيوز حتديد أسعار تداول الوحدالدورية خالل مدة عقد 

ابع اجلماعي، فقد تعني استخدام ومبا أن املشاركات يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية أصبحت مرتبطة بدورات زمنية حمددة ومستمرة نظرا للط ".هذا التقومي
 .التنضيض التقديري، حيث أن الرجوع للقيمة يعترب مبدأ شرعيا يف كثري من التطبيقات الفقهية

 المشاــــركة في الربح والخسارة

بأ)المودعين  (ضاربالم)المستثمر   (المال ابر
2 

بة   (الإدارة والخ برات)العمل  المالالاستثمار برأس  عملية المضار

 

 رؤوس الأموال
1 1 

 :على من إعداد الطالبة بالاعتماد: مصدرال
ية والتطبيقعبد الرزاق الهيتي،   .401،401:  ، ص،ص1440، دار أسامة ، عمان، الأردن، المصارف الإسلامية بين لنظر

بة ( 74: )الشكل رقم يها المصارف الإسلامية المشتركة المضار كما تجر  
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يل آليات : المبحث الثاني  البيوعالقائمة على التمو

المصرف بالإضافة إلى الأنواع السابقة من المشاركة هناك العديد من أنواع البيوع التي يمكن أن يمارسها 
 هنا ومن فيه، مختلف هو ما ومنها محرم هو ما منها فإن مشروعة أنها البيوع هذه في الأصل كان وإذا، الإسلامي

يحرم يحل ما ىوعل العقد، هذا به يصح ما على يتعرف أن المسلم المستثمر على لزاما كان يهدف منه و  هذا و
للوقوف على حقيقته أولا ثم التعرف على أهم أنواع به  المتعلقة المسائل أهمالعقد و إلى مدارسة هذا المبحث

يل  .البيوع المستخدمة في التمو

 يالإسلامالفقه البيوع في مفهوم : المطلب الأول

يعة الإسلامية عمل التجاريإن البيع والشراء من أهم مجالات التعا لى جوازها ضمن ، وقد أكدت الشر
ً لدينا عند ضوابط وشروط محددة يا ً نظر يضاح طبيعة العقد وأنواعه حتى يكون الموضوع واضحا ، ولهذا سنقوم بإ

يف البيع وأنواعه، وذلك من خلال  المصارف الإسلاميةتناول التطبيق العملي لدى   .التطرق إلى تعر

يف البيع .أولا  : تعر
واشتقاقه من  ان مبادلة للمال بالمال أم بغيره،سواء ك (1) هو مبادلة شيء بشيء على وجه المعاوضة: لغة

 .(2) خذ والإعطاءأواحد من المتبايعين يمد باعه لل لأن كل الباعِ 

فعرف ، مقصورا على مبادلة المال بالمال فجعله" للبيع"خص الشرع من المعنى اللغوي العام  :اصطلاحا
طه لاستفادة ملك عين أو منفعة أنه عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرأو  ،مبادلة المال بالمال بالتراضي بأنه
ب يف  ،دفع عوض في معوض أو ،دةمؤ بتعر بأنه مبادلة  البيع عرف ، كماآخر هو عقد معاوضة على غير منافعو

 .(3)المال بالمال تمليكا وتملكا 

يكون منعقدا وغير منعقدالبيع مبادلة مال " الأحكاممجلة من "171"وجاء في المادة   - وجاء في ، بمال و
يف للشراء أيضا وكما أنه ينطبق على :"درر الحكام في شرح هذه المادة  يف للبيع فهو تعر يف كما أنه تعر وهذا التعر

 .(4)"البيع من كل الوجوه فهو منطبق على الشراء من كل وجوهه أيضا

يف إلى  وهو  على مال أو ما في حكمهيقع رفين ل من طدباتأن البيع ونخلص من خلال هذه التعار
  .يعلطرفين ما آل إليه بموجب البن ابأن يملك كل ملة هذه المباد ر حكمميستالمنفعة من الجانبين، و 
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  :البيعأنواع . ثانيا
 :(1) منها نذكر مختلفة باعتبارات متعددة تقسيمات للبيع

بعة أقسامينقسم البيع باعتبار موضوع  :تقسيم البيع باعتبار المبيع .1  :المبادلة فيه إلى أر

يتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما : البيع المطلق. 1.1 هو مبادلة العين بالنقد وهو أشهر الأنواع ، و
ينصرف إليه البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد يحتاج إليه   .من الأعيان ، و

يسمى السلف: بيع السلم. 1.1  .العين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل، هو مبادلة الدين بو

ً بجنس أو: بيع الصرف. 2.1  وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسا
، وكذلك بيع أحدهما بالآخر وإنما يسمى صرفاً  بغير جنس ، أي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة

 .المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس لوجوب دفع ما في يد كل واحد من

يشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا : بيع المقايضة. 4.1 وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين و
 ً فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس بموزون ، وخبز بدقيق متفاضلاً لأنه بيع  جنساً وقدرا

 . مكيل بموزون 

يقة تحديد الثمنتقسيم  .1  :يقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواعينقسم البيع باعتبار طر  :البيع باعتبار طر

 .، أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله: بيع المساومة. 1.1

يتزايد المشترون : بيع المزايدة. 1.1 فيها فتباع لمن يدفع الثمن أكثر هو أن يعرض البائع سلعته في السوق و
يقارب المزايدة الشراء بالمناقصة ، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة   و

يرسو البيع على من رضي بأقل سعر ، ولم يتحدث الفقهاء  ،فس الباعة في عرض البيع بثمن أقلفيتنا و
 .على المزايدة مع مراعاة التقابل قديماً عن مثل هذا البيع ول كنه يسري عليه ما يسري

يد أو أنقص وسميت بيوع الأمانة لأنه : بيوع الأمانة . 2.1 هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أز
 :إخباره برأس المال ، وهي ثلاثة أنواع يؤمن فيها البائع في 

يادة ربح معلوم متفق: بيع المرابحة -  .عليه وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع ز
يادة وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها: بيع التولية -  .البائع به من غير نقص ولا ز
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مبلغ ( حط)ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع  وهو بيع السلعة بمثل :بيع الوضيعة -
 .معلوم من الثمن ، أي بخسارة محددة 

وهو لا يخرج عن الأنواع ( الاشتراك)هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع ، فإنه يسمى بيع 
  .(1)المتقدمة المذكورة من البيوع

يقة تسليم الثمنتقسيم  .2 بعة أنواع :البيع باعتبار طر يقسم إلى أر  :و
يسمى : بيع منجز الثمن. 1.2  .بيع النقد أو البيع بالثمن الحالوهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن ، و
 .وهو ما يشترك فيه تأجيل الثمن: بيع مؤجل الثمن. 1.2
بيع الاستصناعو: بيع مؤجل المثمن. 2.2  .هو مثل بيع السلم و
 .(2)أي بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة : بيع مؤجل العوضين. 4.2

 :ثيرة منهاينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع ك :تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي . 4
 .وقبل المشتريات ، هو البيع الذي يقع باتاً إذا عري عن الخيار: البيع اللازم. 1.4
، فقال دنانيرات ، كبعتك هذا الثوب بعشرة وهو ما كان فيه إحدى الخيار: البيع غير اللازم. 1.4

 .قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيامالمشتري 
 .ر كبيع إنسان مال غيره بغير إذنهما تعلق به حق الغي: البيع الموقوف. 2.4
به حق الغير ولا خيار ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ، ولم يتعلق فهو : البيع الصحيح النافذ اللازم. 4.4

 .يه وحكمه أنه يثبت أثره في الحالف

 : بيع المرابحة: ثانيالمطلب ال
، وقد بائع للثمن الذي اشترى السلعة بهيعد بيع المرابحة من بيوع الأمانة التي تقوم على أساس كشف  ال

إثارة للجدل، وذلك للشبه ال كبير وهو أكثر العقود  .ظهرت صور حديثة للتعامل بالمرابحة في المصارف الإسلامية
ية بو بين عقد الفائدة الر  .، وفيما يلي بيان ماهية هذا العقدبينه و

يف المرابحة. أولا  : تعر
يته :لغة مرابحة إذا سميت  المرابحة في اللغة مفاعلة من الربح وهي تحقيق الربح، يقال بعت المتاع مرابحة أو اشتر

بحا و  (3). تجارته إذا ربح صاحبها فيهابحت ر لكل قدر من الثمن ر
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  :اصطلاحاو
يفاتها ل كنها توحدت في المعنى والمدلول المرابحة نقل ما مل كه بالعقد الأول بالثمن " :ومنها .تعددت تعر

يادة ربح يادة ربح (1) "الأول مع ز سواء كان هذا الربح مقسطا على الثمن  ،(2) أو بيع بمثل الثمن الأول مع ز
أو كان جملة معلومة زائدة عن الثمن الأصلي كأن يقول بعتك  باعتبار الأجزاء كربح واحد لكل عشرة من الثمن،

يت مع ربح عشرة مثلاابما   .(3) "وهو بيع برأس المال وربح معلوم. "شتر
يعة في الأمانة بيوع أحد هو المرابحة بيع أن نجد تقدم ما خلال ومن  ثمن يحدد وفيه الإسلامية، الشر

ً  السلعة تكلفة على بناء البيع  .والمشتري البائع بين عليه متفق ربح زائدا

 :شروط بيع المرابحة -ثانيا
 : (4)وهي تهامع إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبيع، يشترط في كل البيوع يشترط في بيع المرابحة ما

يادة ربح ن المرابحة كما ذكرناأل الأول معلوما للمشتري الثاني أن يكون الثمن .1 والعلم   بيع بالثمن الأول مع ز
  .بالثمن الأول شرط صحة البياعات كلها

 .كالمكيلات والموزونات والعدديات أن يكون له مثيل أيأن يكون رأس المال من ذوات الأمثال  .1
يادة أل ،المرابحةبيع أن يكون العقد الأول صحيحا فإذا كان فاسدا لم يجز  .2 ن المرابحة بيع بالثمن الأول مع ز

لا    ول كن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله -وإن كان يفيد الملك في الجملة -ربح والبيع الفاسد 
وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد ية الثمن فساد العقد تفسد تسمببالثمن المذكور في العقد لفاسد التسمية ف

 . ثللثمن الأول ذاته لا القيمة والمالمرابحة القائم على معرفة ا
با، فإن كان كذلك بأن اشترى المكيل أو  أن لا .4 يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الر

يادة في أموال ن المرابحة بيع الألالموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة  يادة والز ثمن الأول وز
بحا ، وأما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة با لا ر با تكون ر  .الر

 :بيع المرابحة للأمر بالشراء -ثالثا
 صدور بسبب الإسلامية المصارف في انتشرت التي البنكية المعاملات يعد بيع المرابحة للأمر بالشراء من

يف هذه  الإسلامية البنوك وتستخدمه ،المرابحة عقد بجواز شرعية فتاوى ية، وفيما يلي تعر بو كبديل للقروض الر
يقة تنفيذها  :الآلية وطر
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يف. 1  : للأمر بالشراء بيع المرابحة تعر
قدم العميل إلى المصرف طالبا شراء سلعة معينة بمواصفات محددة يحددها العميل على أساس تهو أن ي

أو هو شراء  ،على أن يدفع الثمن مقسطا أو مؤجلا  مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليهالك السلعة توعد منه بشراء 
المصرف سلعة بطلب عميله بثمن معجل ثم يبيعها بثمن مؤجل مع ربح معلوم وذلك بناءا على مواعدة بينهما ملزمة 

 .(1)في بعض المصارف وغير ملزمة في مصارف أخرى

يقتين لبيع المرابحة  يفرق بين طر  :(2)للآمر بالشراءو

يقة الأولى تحدد ووهي اتفاق بين العميل والبنك على أن يشتري البنك بضاعة معينة بسعر آجل  :الطر
يادة على سعر الشراء مسبقا كأن  ين نقدا أو مؤجلة يقول نسبة الز يها منكم بمائة وعشر يتموها بمائة فقط أشتر إن اشتر

وفي نظر فيه هو اتفاق إرادتين على إنشاء حق  ن ماألفي الحقيقة هو عقد  الاتفاقوهذا ،  إلى سنة على أقساط
 : باطل وحرام لأسباب منها العقدأن هذا  بعض الفقهاء

 . لم يملك وهو من البيوع المنهي عنها أن البنك باع العميل ما -
ي"أنه بيع معلق لقوله  - يتموها أشتر  .والبيع المعلق لا يصح "منكم  هاإن اشتر
اء في العقود ليست بمسمياتها هالعبرة عند جمهور الفقو ،ن التحايل على الإقراض بفائدةأنه نوع م -

 ."لألفاظ والمبانياالعبرة بالمعاني لا ب:"للقاعدة الفقهية  اوفق

يقة الثانية يتم البيع على أساس التعاقد المسبق، بل يحصل مجرد وعد من البنك بأنه إن  أن لا: الطر
من أبان جواز هذه الصورة  وأول ،البضاعةاشترى البضاعة فسوف يبيعها للعميل ووعد من العميل بأنه يشتري 

ّ ه حيث قال في كتابه الأم  َ :" الإمام الشافعي رحمه الل ُ إذا أرى الر َ  لُ ج ُ الر بحك فيها السلعة فقال اش لَ ج تر هذه وأر
بحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه  ."كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أر

 :الخطوات العملية لبيع المرابحة للآمر بالشراء. 1

من المعايير الشرعية ( 0)جائت خطوات وإجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء بالتفصيل في المعيار رقم 
 : (3)ما يليلهيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات الإسلامية نلخصها في 
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بداء العميل رغب  - يق المؤسسةإ  : ته في تملك سلعة عن طر
ولاتتضمن هذه الرغبة صفة الوعد أو التعهد إلا إذا تم التصريح  يبدي العميل رغبته في شراء سلعة معينة

يمكن للمؤسسة شراء السلعة بما يتوافق مع رغبة عميلها إذا اتفق ذلك مع الضوابط الشرعية لعقد البيع   .بذلك و

 :الوعد من العميل -
لى عزم العميل على وإنما هو للاطمئنان إ( الإطار)أو الاتفاق العام " الوعد"ليس من لوازم المرابحة 

يق السلعة أمكنها الاستغناء  ،تنفيذ الصفقة بعد تملك المؤسسة للسلعة فإذا كانت لدى المؤسسة فرص بديلة لتسو
  .(1)على أن لا تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين عن الوعد أو الإطار

 : تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما - 
فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد ، يجب على المؤسسة أن لا تبيع سلعة بالمرابحة قبل تمل كها لها

 . مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها

برام عقد المرابحة -  :وفيه: إ

  للآمر بالشراء مبرما تلقائيا بمجرد تملك المؤسسة للسلعة، بل يجب توقيع عقد بالبيع  المرابحةلا يعتبر عقد
بحها محددا ومعلوما للطرفين ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديد  ،على أن يكون كل من ثمن السلعة ور

  .الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل
 بة أو متباعد يجوز الاتفاق على  .ةسداد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء على أقساط متقار
  يض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل في حال الوعد الملزم يحق للمؤسسة الحصول على التعو

بين الثمن الأصليوذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المب  .يعة للغير و
  إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عنه للمؤسسة أن تشترط على العميل

برام عقد المرابحة   .المحدد بعد إ

 البيع بتأجيل أحد العوضين :المطلب الثالث

، وذلك هو السلم ل كن قد يعجل الثمن وتؤجل السلعة ،أن يتم تعجيل الثمن والمثمون فيهالأصل في البيع 
يؤجل الثمن،  ،وله أحكامه التي تخصه وهو البيع الآجل وله أيضا أحكامه وهذا ما سنتطرق له وقد تعجل السلعة و

 :النقاط التالية في هذا المطلب من خلال
                                                           

الوعد وهو الذي يصدر من األمر أو املأمور على وجه االنفراد يكون " :أن ، إىل2100ذهب جممع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة اليت انعقدت يف الكويت  -1
إما بتنفيذ الوعد أو  للواعد ديانة إال لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر االلزام يف هذه احلالة ملزما

 ".بتعويض عن الضرر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر
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 :البيع الآجل. أولا

 ُ بيع، وهو ما يشكل فهم مسائله من خلال اللم يورد الفقهاء قديما بابا أوكتابا مخصصا للبيع الآجل وإنما ت
إلا أن ذلك لا يلغي أهمية هذا النوع من البيوع في المعاملات  ، لموضوعلعبئا عند محاولة عرض الجوانب الوافية 

بويالمالية المعاصرة فقد أصبح    .كغيره من المداينات بديلا أساسيا في المصارف الإسلامية عن القرض الر

يف .1  : البيع الآجل تعر
قديما مصطلح البيع بالثمن الآجل أما حاليا فهو يستخدم في المصارف الإسلامية  أطلق على هذا العقد

يف التي أطلقت عليه نذكر ما يليباسم البيع الآجل  :، ومن بين التعار

، وقد يكون الدفع الثمن إلى موعد محدد في المستقبلهو البيع الذي يتفق فيه العاقدان على تأجيل دفع 
يادة ضمنية عن ثمن ولا بد فيه من معلومية الأجلجملة واحدة أو على أقساط  ، ولا مانع من اشتمال الثمن على ز

يد مقدار ال  .(1)ثمن المؤجل إذا لم يدفع في موعدهالبيع الحال ول كن لا يز

فيه مؤجلا فلا يسمى  البيع المؤجل هو ما يكون فيه الثمن مؤجلاً، أما البيع الذي يكون تسليم المبيعأو 
ل يختص باسم آخر هو بيع السلم فتبين من هذا أن الأجل في التطبيق يتعلق بالثمن أو بالمبيع وإن بيعا مؤجلا، ب

 .(2)كان عند الإطلاق ينصرف إلى تأجيل الثمن

يفين يتضح أن البيع مع تأخير  شتريمل كية العين إلى الم هو نقل البائعجل لآا ومن خلال هذين التعر
 سلعة بثمن مؤجل أعلى من ثمنهاأنه بيع العلى أقساط بآجال معلومة، أو سداد الثمن المتفق عليه دفعة واحدة أو 

 .وهو كذلك تعجيل المثمن وتأخير الثمن حالال

يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور التاليةتنطبق على البيع الآجل شروط البيع السابق ذكرها، : شروطه .1  :(3)و
 

 يادة نظير الأجل، فلا يجوز  إن المديونية في بيوع الأجل ذات سقف معلوم ومحدد وغير قابل للز
برام عقد البيع بالثمن يادات على سقف الدين المحدد والثابت بموجب إ   .شرعا أخذ أية ز

  يل تمارس تطبيق هذا العقد بصفتها تاجرا وليس بصفتها وسيطا ماليا، إذ أن جهة إن جهة التمو
يل  . تتحول لتصبح تاجرا يتملك السلع مسبقا، وتعرضها للبيع كأي تاجر من التجار في السوق التمو

                                                           
 . 04 : ص، 0477 السعودية، جمموعة دلة الربكة، ،وفوا بالعقودأعبد الستار أبو غدة ،  0

   السعودية ،2ط ، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب، البنك اإلسالمي للتنمية02، سلسلة حماضرات العلماء البارزين رقم البيع المؤجلعبد الستار أبو غدة،  -2
  .07: ص، 2113

 .4: ص، 2104، الكويت، 7العدد  -، نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات املصرفية السلسلة السادسةالتمويل بالثمن المؤجلإضاءات مالية ومصرفية،  -3
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 (1) :كما يليوجاءت إلى بعض الشروط التي خص بها مجمع الفقه الإسلامي بيع التقسيط في مؤتمره  بالإضافة
 ،يادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال وثمنه بالأقساط لمدد  كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، تجوز الز

فإن وقع البيع مع التردد بين النقد  ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل معلومة،
ً  والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد   .فهو غير جائز شرعا

  ً  ولة عن الثمن الحال،مفص التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، في بيع الأجل لا يجوز شرعا
بطاها بالفائدة السائدة بحيث ترتبط بالأجل،   .سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ر

  يادة على الدين إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي ز
با محرم بشرط سابق أو بدون شرط   .لأن ذلك ر

  اشتراط  يماطل في أداء ما حل من الأقساط،يحرم على المدين أن ً ومع ذلك لا يجوز شرعا
يض في حالة التأخر عن الأداء   . التعو

 ،أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ً عند تأخر المدين عن أداء  يجوز شرعا
  . ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد بعضها،

 ول كن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن  تفاظ بمل كية المبيع بعد البيعلا حق للبائع في الاح
  . المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة

 التطبيقات المعاصرة للبيع الآجل في المصارف الإسلامية .2

ا تهمعاملا يمن البيوع المعاصرة والحديثة بمصطلحها الحالي، ودأبت البنوك بتطبيقه ف الآجليعد البيع 
على أساس انتقال حقيقي للسلع والخدمات هذه الصيغة تقوم حيث  الايجابيةلما في هذا البيع من المزايا  اليومية

يلية بين أطراف العملية بالتالي ، التمو ول والرواج الحقيقي للسلع ث التدااحدإتعمل على  الآليةفإن هذه و
يد الإنتاج ،الاقتصادوالخدمات في  يادة  الآليةكانت  ما لو بخلاف وهي آلية تحد من التضخم وتز تقوم على ز

وتأسيسا على ما سبق فإن ، كمية النقود بصورة أساسية بغض النظر عن تحقيق التداول والرواج للسلع والخدمات
 :ت التاليةيتم تطبيقه وفقا للخطوا الآجلالبيع 

  ملكا حقيقيا تاما (الممول)تكون السلعة محل العقد مملوكة مسبقا للتاجر.  
  يد عن سعرها الحال مع  الاتفاقيتم على  الاتفاقبين الطرفين على بيع السلعة الحاضرة بسعر مؤجل يز

 .ومقدارها ومددها، وكذا شكل الضمانات المناسبة (إن وجدت)الأقساط عدد 
                                                           

 .043: ص، 0441، 0ج، 2بشأن بيع التقسيط، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  )80) 2/2قرارات جممع الفقه اإلسالمي، قرار رقم   -1
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  برام عقد يتحمل عند إ البيع تنتقل مل كية السلعة إلى المشتري فورا، بحيث تدخل في ضمانه و
 مخاطرها، ألنه صار مالكا لها ملكا حقيقيا

   بجميع الثمن أو بعضه(يترتب على انتقال مل كية السلعة إلى المشتري شغل ذمته بمديونية مؤجلة( 
 .فقا عليهلصالح البائع، على أن يلتزم المشتري بسداد الدين طبقا لما ات

 :بيع السلم. ثانيا
عُني الفقهاء المسلمون قديما وحديثا بعقد السلم، حيث ضبطوا أحكام التعامل به وخصصوا له بابا خاصا 

لبيع السلم طبيعة خاصة مختلفة عن الأنواع الأخرى للبيوع، فهو على العكس من البيع و في كتبهم يعنى به،
يفه المؤجل، حيث يتم فيه تقديم الثمن  وتأخير استلام المبيع، وقبل الخوض في أحكام هذا البيع لا بد لنا من تعر

 .لغةً واصطلاحًا

يف بيع . 1  السلمتعر

سلف وال ، والسلم لغة أهل الحجاز، وأسلم بمعنى أسلف أي قدم وسلمهو الإعطاء والترك والتسليف: لغة
يسمى سلما  (1)لغة أهل العراق   .(2)لتقديم رأس الماللتسليم رأس المال وسلفا و

 يعرفكما  ،(3)إلى أجلفي عوض موصوف في الذمة  هو تسليم عين حاضرة: اصطلاح الفقهاءأما في 
 (4) "عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد: "بأنه

 (5) :فالسلف يستعمل على وجهين
ّ ه  سبحانه وتعالى، وهو القرض الحسن، أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض سوى الثواب من الل

يادة السعر  .وعلى المقترض رده كما أخذه والثاني هو أن يعطى رأس مال السلم في سلعة معلومة إلى أجل معلوم، بز
 .الموجود عند السلف، وفي هذا منفعة للمسلف، وهذا الوجه الذي يقال له سلم

يؤج بالتالي فإن السلم نوع من البيع يعجل فيه الثمن و يعتبر فيه ل فيه المبيع و وهو ينعقد بما ينعقد به البيع و
 :يأتي بيانها فيما يليبالإضافة إلى شروط أخرى يختص بها  ،من الشروط ما يعتبر في البيع

                                                           

 .087 : ص مرجع سابق،، نزيه محاد، معجم املصطلحات االقتصادية  -1
 . 014: ص ،مرجع سابقأمحد بن حممد بن علي الفيومي ،   -2

 033: ص ،7ج ابن قدامة املقدسي، مرجع سابق، و 111،113 : صأمحد ابن رشد القرطيب ، مرجع سابق، ص، -3
، عمان، 4ط ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،العمليةاألسس النظرية والتطبيقات : المصارف اإلسالمية ،وحسني حممد مسحان حممود حسني الوادي -4

 .242: ، ص2102األردن، 
 .04: ص، 0442فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، التطبيق المعاصر لعقد السلمحممد عبد العزيز حسني زيد،   -5
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 .وتنقسم إلى شروط رأس المال وشروط المسلم فيه :شروط بيع السلم. 1

يشترط فيه أمران. 1.1  (1) :شروط رأس المال و

  فإذا كان رأس ة، للجهالة الفاحشة المؤدية للمنازعأن يكون رأس مال السلم معلوما بالوصف النافي
 المال نقدا حددت عملته وكيفية سداده وإن كان من المثليات الأخرى حدد نوعه وصفته ومقداره 

 ذلك بطل تراق العاقدين فإن تفرقا قبل فأن يسلم رأس المال في مجلس العقد وأن يقبض فعلا قبل ا
يرى المال كية جواز تأخر قبضه  .العقد  . لم يكن ذلك شرطا يومين والثلاثة ماالو

 يل الديون و أي لا :أن لا يكون رأس مال السلم دينا في ذمة المسلم إليه التي  الالتزامات يجوز تحو
 . سلمالعلى المدين إلى رأس مال 

 :شروط المسلم فيه. 1.1
  النزاع ، فيصح السلم في المثليات دون القيمياتأن يكون موصوفا وصفا يمنع(*).  
 فالمعلومية شرط  ،، فينضبط  بوصف يتوصل بوصفه إلى معلوميتهيكون معلوما علما نافيا للجهالة أن

ن العلم ألفلابد من كونه معلوما بالوصف كالثمن، و. فإن المسلم فيه عوض في الذمة .كل مبيع
ية ممتنعة هنا فتعين الوصف ية وإما الوصف ، والرؤ يقه إما الرؤ  .شرط المبيع وطر

  ه عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ّ أن يكون مؤجلا وذلك استنادا إلى قوله صلى الل
 .ومعناه اسمهفلا يصح السلم الحال لأن الحلول يخرجه عن  ،(2) مووزن معلوم إلى أجل معلو

 أن يكون موجودا عند محل الأجلو معلومية الأجل. 

 :(3)وقد ضبط مجمع الفقه الإسلامي هذه الشروط في دورته التاسعة كما يلي

  في ً يثبت دينا يمكن ضبط صفاته و السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه و
  .الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات

 بط بأمر مؤكد الوقوع ، إما بتاريخ معين يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم ، ولو كان  ، أو بالر
  .ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد

                                                           

 .022،024 : ص،ص، مرجع سابق، أمحد ابن رشد القرطيب، و 444: صعمر عبد اهلل كامل، مرجع سابق،  -1
 .022، 028:  ،صص ،7ابن قدامة املقدسي، مرجع سابق، ج -2
 .223،224: ، ص،ص0442 جدة، السعودية، ،2ج ، 4،  جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السلم وتطبيقاته املعاصرةبشأن ( 4/2) 44قرار رقم  -3

يات والبناجواز سلم املثليات كاملكيالت واملوزونات والعدديات املتقاربة اليت ال تتفاوت أحادها تفاوتا يعتد به، وعدم جواز السلم يف العقارات اتفق الفقهاء على * 
 .لعدم انضباطها بالوصف واألشجار واجلواهر واألثريات
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  يجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط،  العقدالأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس ، و
ية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم   .على أن لا تكون مدة التأخير مساو

  (.البائع)رهناً أو كفيلاً من المسلّم إليه ( المشتري)لا مانع شرعاً من أخذ المُْسلِم 
  سواء كان  بعد حلول الأجل -قد غير الن-مبادلة المسلَم فيه بشيء آخر ( المشتري)يجوز للمسلِم ،

وذلك بشرط  إجماعنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا أحيث . الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه
 .جعل مسلماً فيه برأس مال السلمأن يكون البدل صالحاً لأن يُ 

 ظار إلى أن إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإّنَّ المشتري يخ ير بين الانت
 . يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة

  لا يجوز الش رط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط
يادة في الديون عند التأخير  . الز

 : بيع الاستصناع:  المطلب الرابع

كما أن  دور مهم في ظهور عقد الإستصناع أن لتنوع الحاجات واختلاف الرغبات والأذواق لا شك في
عدم توفر القدرة المادية والمالية لدى الصانعين على الإنتاج بكميات كبيرة لتلبي الطلب الفعلي المسبق من 

يع الصناعية ف. المستهل كين كان له دور في انتشار هذا العقد نتيجة لما عرفه العصر الحاضر من تطورات في المشار
يع الضخمة مثل المطارات والسدود والسفن والطائراتفي مجالات واسعة  والتي أصبحت بحاجة إلى  كالمشار

يلات كبرى وائتمانات ضخمة جاءت الحاجة إلى أنواع من التعاملات كانت فيما مضى محدودة النطاق ل كنها  تمو
يل ولعل أبرزها في هذا المجال عقد الإستصناعد تلبي هذا الحجم المتزايد من اليوم ق  .طلبات التمو

يف بيع الإستصناع .أولا  :تعر

يف الإاخ يرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع تلفت عبارات العلماء في تعر ستصناع، و
 ً يفه ومرجع وتكييفه حيث أدخله الجمهور ضمن السلم، أما الأحناف فعدوه عقدا ً ل كنهم اختلفوا في تعر مستقلا

 .ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها

واستصنع الشيء  (1)، والصناعة حرفة الصانع وعملهوالصنعة عمل الصانع طلب الصنعةالاستصناع : لغة
فالاستصناع لغة هو أن يطلب ، أي سأل الصانع أن يصنع له خاتما أي دعى إلى صنعه يقال اصطنع فلان خاتما

 . الرجل من الصانع أو صاحب الحرفة شيئا مما هو من صناعته أو حرفته

                                                           

 .033 : صمرجع سابق،  الفيومي، أمحد  -1



                                                                                    

99 

آليات التمويل اإلسالمي وتطبيقاتها المصرفية المعاصرةآليات التمويل اإلسالمي وتطبيقاتها المصرفية المعاصرة: : الثالثالثالثالفصل الفصل    

 : واصطلاحا

صانع  فالعامل شيئا،عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل  "عرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه
لم  ستصناع طلب الصنع فمافالإ فهو عقد مبيع في الذمة شرط العمل، (1) "والمشتري مستصنع والشيء مصنوع

  .(2) ستصناعاإلا يكون  -كأن يأتي الصانع بعين كان عملها قبل العقد- يشترط فيه العمل

كالنجار والحداد (البائع أو العامل)من الصانع(وهو المشتري )طلب فيه المستصنعفهو عقد بين شخصين ي
 لقاء ثمن معين كأثاث منزل أو حلي أو غيرها  مخصوصةبأوصاف وغيرهما من الحرفيين أن يصنع له شيئا معينا 

يكون العمل والعين يكون المعقود عليه هو العمل فقط والمواد الأولية و  . من الصانع و

 الشيءفهو بحكم القواعد العامة ليس بيعا لأنه بيع معدوم ولا إجارة على عمل لأن الصانع يضع مادة 
، وإنما هو على الراجح مشروع استحسانا على أنه ملزمة من الطرفين دةالمصنوع من عنده أو من ماله وليس مواع

ينعقد الاستصناع بمجموعة شروط، (3) بيع العين المصنوعة لا لعمل الصانع  :(4) منها و

  بة منعا للجهالة المفضية للمنازعةابيان جنس  . لمصنوع ونوعه وقدره وصفاته المطلو
  ولا يصح فيما لا تدخله الصنعة كالحبوب صناعةالأن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس في ،

ستصناعه يصح فيه إكل شيء تعومل " كما جاء في المجلة ،سلمافي الذمة والفواكه فإنها تباع 
صار سلما، وتعتبر فيه لم تتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة  ا مام، وأعلى الإطلاق الاستصناع

 (5) .كان من قبيل الاستصناع أيضاحينئذ شروط السلم، وإذا لم يبين فيه المدة 
  أن تكون المواد الأولية للشيء المصنوع من الصانع فإذا كانت من المستصنع كان العقد إجارة لا

 .استصناعا
 يتم أنما يجوز تعج(أي وقت العقد ) لزم في الاستصناع دفع الثمن حالالا ي يله أو تأجيله أو تقسيطه و

يؤخر الباقي إلى وقت تسليم الشيء المصنوع  .الاتفاق عليه عادة بدفع عربون على أنه جزء من الثمن و
  لا يشترط في الاستصناع ذكر أجل محدد وهذا  ما أجمع عليه الفقهاء فيكون العقد جائزا سواء حدد

 .وإلا صار سلمافيه أجل أو لم يحدد ،أما الحنفية فاشترطو الأجل 

                                                           

 38: ص سابق،مرجع جملة األحكام العدلية،   -1
 .44: ص، 2ج ، مرجع سابق، عالء الدين الكاساين  -2
 .313: ص، 00ج مرجع سابق،،  موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرةوهبة الزحيلي،  -3
 .388 : ص، 8ج وكمال الدين ابن اهلمام ، مرجع سابق،  42: ص ، 2ج، مرجع سابق،عالء الدين الكاساينأنظر  -4
 .27: ص، مرجع سابق، جملة األحكام العدلية  -5
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 :التطبيق العملي لبيع الاستصناع في المصارف الإسلامية. ثانيا

  :(1)ناحيتين منر اصمعالق بيطلتا يف عقد الاستصناع أهمية تبرز

 الفردية الشخصية الحاجات نطاق في الماضي في كان كما محصورا، يبق لم الاستصناع عقد أن: الأولى
 ينطلق الممكن اليوم وفي عصر التوسع الصناعي أن من أصبح بل وجوده، في الأساسي العامل هي كانت التي

بالكميات نطاقها في المصنوعات آفاق إلى الاستصناع عقد  التي المثلية المصنوعات من الهائلة الضخمة الواسع، و
 .المتنامي العالم سيما ولا،العالم بلاد مختلف إلى التجارة تنقلها

 معدوم على مبيع وروده جواز في السلم بيع خاصية خاصيتين بين جمع قد الاستصناع عقد أن :الثانية
 كما تعجيله يجب لا فيه ائتمانيا الثمن كون جواز في العادي المطلق البيع وخاصية بعد، فيما سيصنع العقد، حين

يق الاستثمار في الاستصناع أهمية أن يتبين الخاصيتين هاتين ومن السلم في  إذا جدا كبيرةاليوم  الإسلامي طر
ية بخ برة مورس بصيرة تجار يق وفي غير محدود، واسع هذه أهميته مدى وأن، الأسواق في و  .سليم إسلامي طر

 :(2)يمكن للمصرف الدخول في عقود استصناع سواءا كان مستصنعا أو صانعا

 أي أن يكون المصرف طالبا لمنتجات صناعية بمواصفات : على أساس كون المصرف مستصنعا
بعد تمل كها يمكن  للمصرف التصرف فيها مواله الخاصة أو بأموال المودعين،يمولها بأ محددة ، و

 .مشاركة أو بيع بالصيغ المتاحة من تأجير أو
 قد يدخل المصرف في عقد الاستصناع بكونه صانعا أو عاملا في  :أن يكون المصرف صانعا

يع الإسكان وإنشاءات الطرق و شقها مجالات واسعة كصناعة السفن والطائرات ومشار
ية ضمن أقسام منفصلة عن  تعبيدهاو يقوم المصرف بتنفيذ ذلك بأجهزة إدار إلى غير ذلك و

 .دوائر العمل المصرفي في المصرف نفسه

وهو ما يسمى  إعادة استصناعه ، أوليات الصناعية لإنتاج ماطلب صنعهالأجهزة بإدارة العموتقوم تلك  
يتم  الاستصناع الموازيو، بالاستصناع الموازي وفق الخطوات هو عقد يقوم على أساس عقد الاستصناع الأول و

 :الشكل التالي اوضحهيالتي 

                                                           

البنك اإلسالمي للتنمية، جدة  ،التدريبو  للبحوث اإلسالمي ، املعهدالمعاصرة اإلسالمية في االستثمارات أهميته ومدى االستصناع عقد مصطفى الزرقا، -1
 .24: ص، 0444 السعودية،

سلسلة حبوث البنك اإلسالمي ، تحليل فقهي واقتصادي: الجعالة واالستصناع، و شوقي أمحد دنيا، 234: صحممد سليمان األشقر وآخرون، مرجع سابق،  -2
 .82: ص، 2113، السعوديةجدة،  ،3ط للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
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يوضح الشكل   :والاستصناع الموازي كما يلي الخطوات العملية لبيع الإستصناعو
يتقدم للاء سلعةالمشتري عن رغبته لشريعبر : عقد بيع الإستصناع -1 بطلب استصناعه بسعر  مصرف، و

يقة د ً معين يتفق على طر يحسب ا ،فعه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطا في هذا السعر عادة ما سوف يدفعه  لمصرفو
 ً ً إليه الربح الذي يراه مناسبا بتصنيع السلعة المعينة المصرف يلتزم  ، كماحقيقة في عقد الإستصناع الموازي مضافا

 .م السلعة بعقد الإستصناع الموازياستلاأجل من أبعد أن يكون هذا الأجل  علىوتسليمها في أجل محدد 

( بصناعة ذلك النوع من السلع)مع المختصينعقد الإستصناع الموازي، يبرم المصرف عقدا ثانيا وهو  -1
يمكن أن يكون الثمن هنا  يا، لانتاج السلعة بالمواصفات المحددة بالعقد الأول و ، معجلاوهذه المرة بصفته مشتر

يلتزم   .البائع بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في الأجل المحدد المتفق عليهو

 مباشرة أو إلى جهة أو مكان يحددهلمصرف المبيع المستصنع إلى ا البائع يسلم :تسليم وتسلم السلعة -2
مطابقة المبيع يسلم المبيع المستصنع إلى المشتري الذي يكون من حقه التأكد من ، و في العقد المصرف

 .، ول كن يظل كل طرف مسئولاً تجاه الطرف الذي تعاقد معهتي طلبها في عقد الإستصناع الأولللمواصفات ال

بط بين العقدين برامه عقد استصناع بصفته صانعا تبعات إ كما يتحمل المصرف نتيجة ،وهنا يشترط عدم الر
يل التزاماته من العميل إلى الصانع في المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى  المستصنع ولا يحق له تحو

  (1) عقد  الاستصناع الموازي
                                                           

 .081:  ص، مرجع سابقاملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  -1

 :على الطالبة  بالاعتمادن إعداد م: مصدرال
يب،جدة  للبحوث الإسلامي ، المعهدالمعاصرة الإسلامية في الاستثمارات أهميته ومدى الاستصناع عقدمصطفى الزرقا،  والتدر

 .17: ، ص1444السعودية، 

 تسليم السلعة

1 

 االستصناع الموازي عقد االستصناع

1 

2 2 

 طلب استصناع

 بـــائعك مشتريك

 

 (الصانع)البائع
 

 (المستصنع)المشتري

المصارف الإسلامية في استصناع والاستصناع الموازيال( 17: )الشكل رقم  
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يل بالإجارة: المبحث الثالث  التمو

يع ال عنى يتسماة اليعد عقد الإجارة كالبيع من العقود الم سب ح هبخاصة لا أحكامه نمي ببيااسلإالتشر
ما ا يقبل التأقيت وإنلدة، بينما عقد البيع لمت اقمؤ هي أنفيختلف عن عقد البيع  و، وهطبيعة العقد،  هما تقتضي

بد ه يعد نل مل كية العيانتقا نه يترتب عليهألو مؤ يعة الإسلامية التي ، و عقد الإجارة من أهم العقود في الشر
ً من الفقهاء بات تطبيقها في  حظيت بوفرة من النصوص الشرعية في كافة جوانبها، ولقيت اهتماما كبيرا و

مفهوم الإجارة في الفقه الإسلامية بيان نسعى في هذا المبحث إلى و ،المصارف الإسلامية ركيزة أساسية
 .وتطبيقاتها المعاصرة في المصارف الإسلامية

 الإجارة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

يل صيغ من صيغة بوصفه الإجارة عقد الفقهية المؤلفات تتناول لم  التي العقود أحد بوصفه ول كن التمو
، ل كن التطبيق عليها متفق زمنية ولمدة عليه يّتفق وضٍ ع مقابل آخر إلى شخص من المنفعة حق نقل تتضمن

يل في  العملي لهذه الصيغة في الوقت الحاضر أخذ أشكالا جديدة باتت فيها الإجارة نوعا هاما من أنواع التمو
 .على التطبيق المعاصر للإجارة نحاول بيان مفهومها في الفقه الإسلامي ، لذا وقبل التعرفالإسلامية المصارف

يف الإجارة. أولا  :تعر

يجار أيضا: لغة والإجارة  (1) الإجارة في اللغة اسم للأجرة أو بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإ
ُ وهو ما أعطي من أجر في عمل، فهي مشتقة من الأجر والأجر في  َ يأِجر ال كراء الأول : اللغة له معنيانمن أجَر

 (2)أجرت اليد: ، وأما جبر العظم فيقالأجرة، فأما ال كراء فالأجر والكسيروالثاني جبر العظم ال   على العمل
  .والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء ُيج بر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله

يف لم يقيد المنفعة ولا  (3)"المنافع بعوضت بأنها عقد على عرف": اصطلاحاأما  وإن كان هذا التعر
   (5) سواءكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة(4)أو أنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، العوض بالمعلومية

يف بعض الشروط اللازمة لعقد الإجارة، من معلومية الأجرة والعين المؤجرة ول كنه لم يميز  وقد تضمن هذا التعر
بين إجارة الأعيان والأشخاص   . بين الإجارة الموصوفة في الذمة و

                                                           

 .71: صسابق، جملة األحكام العدلية، مرجع   -1
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يف ، أو ينة، مدة معلومة، من عين معمعلومة عقد على منفعة مباحة: أنهاأيضا الإجارة  اتومن تعر
  .(1)والانتفاع تابع ،بعوض معلوممعلوم موصوفة في الذمة ، أو عمل 

يف الأخير هو الأدق  إلى قوله بالإضافة ،لأنه شمل شروط العقد وتقييد المنفعة والعوض والتعر
برام وقت وجدت لو أنها إذ المستقبل، في تتحقق أن يجب الإجارة من المستفادة المنافع أن والانتفاع تابع وهو  إ

  .الزمن مرور مع بالتدريج تُستوفى بل واحدة، دفعة تُستوفى لا الواقع في أنها حين في البيع، ستشبه فإنها العقد

 :شروطها. ثانيا

يعة الإسلامية يجب أن تتوفر في  عقد الإجارة شروط العقد من أهلية المتعاقدين   ككل العقود في الشر
يجاب والقبول ، اضافة إلى بعض الشروط التي وجب تحققها في العين المعقود على منفعتها تحقيقا وصيغة الإ

 (2) :يلي يمكن تلخيصها فيماو  ،لغرض عقد الإجارة

 القدرة على تسليم العين المؤجرة ليتمكن المستأجر منها، والقدرة تشمل ملك الأصل وملك المنفعة. 
 الإجارة شروط منبقاء العين المؤجرة بعد استيفاء المعقود عليها، دون أن يعود ذلك على استهلاكها، ف 

   .بعدها يدوم بل الإجارة مع يهلك ولا به منتفعا المؤجر الأصل يكون أن الصحيحة
 هذه جميع إن حيث والنقود، والمحروقات الطعام الإجارة موضوع من يستبعد الشرط هذا فإن وهكذا 

 .وهل كت استُهل كت إذا إلا بها يستفاد لا الحاجات
 أو مالية قيمة للمنفعة تكون وأن المتعاقدي، بين النزاع إلى للجهالة المفضية نافية معرفة وضينالع معرفة 

يا موضوعها يكون لا وأن سوقية  .محرمة مواد أو نشاطات على منطو
 يادة، واأن تكون الإجارة فعلية وليست ستارة للبيع  .لأجرة معلومة محددة غير قابلة للز

 أنواع الإجارة. ثالثا

النظر إليها من جانب التوقيت  الأولى حصرها كيفيةفي بيان أنواع الإجارة، و  ثلاثة طرق مختلفةللفقهاء 
، والثالثة النظر إلى المعقود عليه من حيث منافع الأعيان، والعمل والثانية الزمني، وتحديد مدة العمل، والتعيين،

  .النظر إلى المعقود عليه أو محل العقد من حيث التعيين

                                                           

، سن الرتكي، مؤسسة الرسالة ناشرون، حتقيق عبد اهلل بن عبد احمل4ج ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: شرح منتهى اإليراداتمنصور بن يونس البهويت،  -1
 .8: ص، 2111 ، لبنان،بريوت

 السعودية، ،2ط املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ،عقد اإلجارة من مصادر التمويل اإلسالمي دراسة فقهية مقارنةأبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم،  -2
 .08، 04:  ، ص،ص4، جمرجع سابقبن قدامة املقدسي، او .  00: ص، 2111
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 :(1)وفيما يلي تفصيل هذ  الطرق

 :والإشارة التوقيت الزمني، وتحديد مدة العمل، والتعيين من حيث الإجارة أقسام .1
 والأراضي للزراعةللسكن  لمنازلدة كاستئجار امعلومة بالمنافع المإجارة الف. 
 لنقل بضائعه من يستأجر مركبة شحنكوالتسمية  معلومة بالعملنافع اللمكإجارة ا. 
 لانتقال بها مسافة معلومةكمن يستأجر سيارة ل والإشارة معلومة بالتعييننافع المإجارة ال. 

 :نوعان الإجارة هذه أن على الفقهاء اتفق :عليه المعقود المحل نوع حيث من الإجارة أقسام. 1

يمكن، مباحة تكون أن بشرط الأعيان منافع على الإجارة فيه ترد نوع وهو: المنفعة على إجارة. 1.1  و
 :أقسام ثلاثة إلى المنافع إجارة تقسيم

 يجار :العقد إجارة  منفعتها تستوفى التي الأعيان تشمل وهي والمنازل والأراضي الدور كإ
 .غيرها أو الزراعة، أو بالسكنى، بالاستخدام

 بل بالدوا إجارة  الأعيان تشمل وهي وسفن وطائرات سيارات من بها يلحق وما والخيل كالإ
 .والحمل بالركوب منفعتها تستوفى التي

 التي الأعيان تشمل وهي .المنقولات من وغيرها والخيام والأواني كالملابس :العروض إجارة 
 .بالاستعمال منفعتها تستوفى

  .عمله على أي الإنسان منافع على الإجارة فيه ترد حيث :الأعمال على إجارة  .1.1

 .تعيينه وعدم المحل تعيين حيث من الإجارة أقسام .2

 .بالذمة موصوفة إجارة وثانيهما معينة، إجارة أحدهما قسمين إلى الإجارة الفقهاء قسم

 ية معينًا محلها يكون التي هي المعينة الإجارة :المعينة الإجارة  مما ذلك نحو أو إليه والإشارة بالرؤ
 .شخًصا أو عينًا كان سواء بذاته منه المنفعة استيفاء من المستأجر يتمكن بحيث غيره، عن يميزه

 

 مع عليها يتفق بصفات موصوفًا بل معين غير محلها يكون التي هيو :بالذمة الموصوفة الإجارة 
 ومن .للمستأجر معينة عين تسليم أو نفسه بتسليم المؤجر قيام تقتضي لا بحيث الذمة، في التزامها
 .شهر كذا صفتها سيارة كاستئجار معينة غير أعيان منافع على الواردة الإجارة أمثلتها

                                                           

  .511،511 : صعمر عبد اهلل كامل، مرجع سابق، ص،  -1
   .222،273: ص،ص ،3111األردن،  عمان، ،2 ط املسرية، دار ،اإلسالمية البنوكالعجلوين، حممد حممود  -  
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يلية في المصارف الإسلامية: المطلب الثاني  الإجارة التمو

بين من أساليب  الملاحظ أن الفقه تناول موضوع الإجارة بشكل عام، إلا أن التطبيق المعاصر أبرز أسلو
وهي تسميات مستحدثة الإجارة التشغيلية  والإجارة المنتهية بالتمليك، : التأجير في المصارف الإسلامية هما

يلية والسياسة لمعاملات ذائعة احتلت أهم بخاصة من الناحية المحاسبية والتمو ية اقتصادية كبيرة في الوقت الحاضر و
يجاد نوع من البدائل في تصحيح الممارسات المالية والاقتصادية للمؤسسات المالية  ية ولإ الاقتصادية والاستثمار

وإن اختلف الفقهاء المعاصرون وكلا النوعين يخضعان شرعا لأحكام الإجارة، والمصرفية والمنشآت الصناعية 
 .حول إجازة وكيفية التعاقد بأسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك

 : الإجارة التشغيلية .أولا
با  وتعد من أهم أنواع إجارة منافع الأعيان التي اتخذت أشكالا عديدة في الممارسات العملية وضرو

يفها وخطوات تنفيذها في المصارف متنوعة  .الإسلامية، وفيما يلي تعر

يف .1  :الإجارة التشغيلية تعر

الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتمليك فهي إجارة لا تنتهي  بأنها 0ر المحاسبي الإسلامي رقم يعرفها المعيا 
وتقوم على شراء المصرف للمعدات ال كبيرة والمباني وغيرها من الأصول  ،(1) بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة

يةالثابتة، ليعمل  ية أو نصف سنو وتصلح هذه الصيغة من   على تأجيرها للعملاء والشركات نظير أقساط شهر
ية والصناعية والخدمية التي تحتاج إلى استئجار أدوات الإنتاج  يع الزراعية والتجار يل مختلف المشار يل، لتمو التمو

ي يطلق على هذا النوع من التأجير كذلك التأجير التمو  .(2)ليدون تمل كها مستقبلا، و

يلي في صورته الغالبة على عقد بين المؤجر والمستأجر لاستئجار أصل معين  يقوم التأجير التمو محل ) و
ً ) يختاره المستأجر ( الإجارة  من صانع أو بائع مثل هذه الأصول أو بنك للمدة المتفق ( وغالبا ما يكون تاجرا

يد عن ثمن الشراء للأصول عليها على أن يدفع المستأجر سلسلة من المدفوعات إلى الم ؤجر والتي في مجموعها تز
 .المستأجرة أي تكفي لاستهلاك الإنفاق الرأسمالي وتوفير عنصر ربح للمؤجر 

يلتزم المستأجر باستئجار هذا الأصل للمدة المتفق عليها فالعقد في الغالب لا يكون قابلا للإلغاء إلا في  و
 .(3) شروط محددة

                                                           

 314-224 : صمرجع سابق، ص،، اجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملر  -1
 .44: صمرجع سابق، ، أدوات اإلستثمار اإلسالميعز الدين خوجة،  -2
منشور على موقع موسوعة االقتصاد والتمويل  .244: ص الديوان األمريي، الكويت، ،اإلسالميةفي المصارف  أدوات االستثمار ،عبد احلميد حممود البعلي -3

 .13/13/3114: أطلع عليه http://iefpedia.com/arab/12480:  اإلسالمي
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 :(1) تمر الإجارة التشغيلية بالخطوات التالية :التشغيلية في المصارف الإسلامية للإجارةالخطوات العملية . 1

  يقوم البنك بشراء الأصول بغرض تأجيرها ، بعد أن يكون قد قام بدراسة السوق. 
 ين ين المحتملين حتى يتم التيقوم البنك بالبحث عن مستأجر وصل إلى ، ثم يتم التفاوض مع المستأجر

يناتفاق مع   .احد المستأجر
 يجار مع المستأجر بناءا ع يعة لى الشروط المتفق عليها مع البنكيتم توقيع عقد الإ   .وفقا لأحكام الشر
  د البنك البحث عن مستأجر ، ثم يعاوإلى البنك من قبل المستأجر الأوليعاد الأصل في نهاية المدة

 .جديد

 الإجارة المنتهية بالتمليك. اثاني

يعد   يلية الإسلامية المستخدمة في البنوك ( الإجارة المنتهية بالتمليكعقد )و من أحدث الوسائل التمو
ية معاصرة تتلاءم مع التطور الاقتصادي في العالم: والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو وقد طورتها  صيغة استثمار

يل الاستثماري في تعاملاتها، المصارف الإسلامية ؛ لتلبية حاجات المتعاملين مع واقتضاها التنوع في التمو
ين على الشراء مباشرة مع الحفاظ  المصارف الإسلامية ين والأفراد الراغبين في التملك وغير القادر من المستثمر

 .المصارف الإسلاميةعلى حقوق 

يف الإجارة المنتهية بالتمليك .1  : تعر

ين ببعض وقد عرفه بعض المعاص عن هذا النوع من الإجارة ب أحد من الفقهاء المتقدمينلم يكت ر
يفات  :ه أهمهاهذ التعر

عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط  "
 . (2) "خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها مل كية السلعة للمستأجر عند س داده لآخر قسط بعقد جديد

  (3) "العين نفسها في آخر المدةتمليك المنفعة ثم تمليك "

يد على أجرة المثل  –ومة أن يتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معل"  ي على أن تنته -قد تز
 . (4)"بتمليك العين المؤجرة للمستأجر

                                                           

  .212 : ص، 2101، مصر، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  البنوك اإلسالميةعلي أمحد شعبان ،  -1
 .21 :ص، 2110األردن، ،2، الناشر غري مذكور، طاإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي ،احلايفعبد اهلل خالد  -2
 .2202: ، ص0444السعودية، ، جدة ،4، ج8جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  ،اإليجار المنتهي بالتمليك ،لشاذيلحسن علي ا -3
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يتم التمليك  نهاية مدة الإجارة أوفي أثنائها، إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في"  و
 . (1) "بأحد الطرق المبينة في المعيار 

يجار أصل استعمالي ثاب المصرف الإسلاميوعرفها بعضهم بأنها قيام  وهو ما ينتفع به مع بقاء –ت بإ
يد أقساط إلى شخص مدة معينة  -عينه يجار عن أجر المثلالمعلومة، وقد تز ياه بعد انتهاء المدة إ ، على أن يمل كه إ

للأقساط المحددة الآجال بعقد جديد، فإذا أدى المستأجر الأجر انتقل الأصل المالي إلى ملك المستأجر ودفعه 
 (2) الأجردفع م فإذا تخلف عن دفع الأقساط فسخ العقد لعد ،بثمن رمزي أو عند دفعه القسط الأخير

يف ا  عرف الإجارة المنتهية بالتمليك قدأما الرابع ف لثالث هو الأقرب للصورة المعاصرة،ولعل التعر
 .لها لتكون شرعية المقترحةحسب الصيغة 

 :(3)فيما يليمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة أما عن شروطها فقد بينها 

  برام عقد البيع بعد عقد ً ، بحيث يكون إ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا
 .التمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكامالإجارة ، أو وجود وعد ب

 أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع. 
  بذلك يتحمل المستأجر ما يلحق العين من أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، و

ُلزم المستأجر يطه ، ولا ي  .بشيء إذا فاتت المنفعة غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفر
  ، ً يا ً ، لا تجار ً إسلاميا إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا

يتحمله المالك المؤِجر ، وليس المستأجر  .و
  يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع

 .ملك العينعند ت
 تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤِجر ، لا على المستأجر طول مدة الإجارة. 

 

 :التطبيق العملي للإجارة في المصارف الإسلامية .1

يل، وذلك بغرض تمكين عملائها من  تستخدم المؤسسات المالية الإسلامية الإجارة كصيغة من صيغ التمو
والطائرات والآلات الثقيلة والمصانع في المشروعات الإنتاجية  والمعدات، مثل السفناستخدام السلع المعمرة 

                                                           

 .024 : ص ، مرجع سابق،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية املعاصرة -1
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من خلال بيع )ففي الإجارة البسيطة التي لا تنطوي على تَورق ،شراء هذه الآلات والمعدات بدون الحاجة إلى
ة للأصل المستأجر بدفع مبلغ معين نقدا كأجر ، يقوم العميل أو المستأجر(الحسابات مستحقة القبض للإجارة

 .على مدى فترة زمنية محددة

الأصل المطلوب فقط  وحيث إن المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية الإسلامية تقوم بالحصول على
يلتزم بالدخول مع المصرف  فإن إجارة، عقد في الإسلامية المالية المؤسسة أو الإسلامي عندما يطلبه العميل و

ية قيمة تحديد تحقيق ربح من خلال المؤسسة أو المصرف بإمكان يجار  قيمة استرداد معه تستطيع مستوى عند إ
يجار فترة مدى على الأصل شراء   .المرابحة عمليات تحّققه الذي الربح هامش يوازي ربح هامش على والحصول الإ

 عادة المصارف تهتم لا كما،المؤجر الأصل عمر تغطي بحيث الطول من الإجارة فترة تكون ما وعادة
ينص المشترى، بالأصل  عقد مدة نهاية في للمستأجر كهبة منحه أو رمزي بثمن الأصل بيع على عموما العقد و

يجار ّلك، ينتهي إجارة عقد أو واقتناء، إجارة" عقد باسم يعرف ما هو وهذا .الإ  في المستأجر يتملك حيث بالتم
يجري .المؤجر الأصل نهايته يلية، كصيغة واسع نطاق على الإجارة عقد استخدام و  المرابحة يشبه إنه حيث تمو

يناسب  (1) ماليين كوسطاء المصارف به تضطلع الذي الدور و
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 :خلاصة

يل الإسلامي وصورها وأهم استعمالاتها كصيغ للاستثمار  إلىهذا الفصل  هدف بيان جوهر آليات التمو
البيوع والمشاركات  لىبشكل خاص ع تركزفقه المعظم كتب ، واتضح أن المعاصر من قبل المصارف الإسلامية

يل الإسلاميالإجارات و أجاز الإسلام المشاركة فقد   وتعتبر هذه العقود الثلاثة بأشكالها المختلفة أهم أساليب التمو
في المعاملات، حيث تعتبر شركة العقد من أهم أنواع المشاركات في المجال الاقتصادي، سواء كانت شركة تقوم 

بةالأو مشاركة بين رأس المال و على رأس المال  .طبيعة العمل المصرفي الإسلاميوذلك بما يتفق و عمل كالمضار

يل في المصارف الإسلامية والبديل عن أسلوب  المشاركة في رأس المالعتبر تو من أبرز أساليب التمو
بوي يلي  اتالتطبيق وهناك نوعين من ،القرض الر حيث  ثابتةالمشاركة ال هماالمعاصرة لعقد الشركة في جانبه التمو

تنقص تناقصة وفيها والمشاركة الم ،لكل طرف من الأطراف حصة ثابتة في المشروع إلى حين انتهاء مدته يكون
يكه ةحص يجياً، لأنه يبيعها لشر  .المصرف الإسلامي تدر

يك  يك الذي يملك جزء من رأس المال ولا يتطلب من الشر يل الشر فصيغه المشاركة تتيح الفرصة لتمو
يك ضمان لسداد أصل المبلغ  باح بل تنفذ على سبيل المشاركة في الربح أو الخسارة ولا يضمن الشر وضمان الأر

باح للبنك إلا إذا كانت الخسارة نتيجة تقصير في إدارة ال يض أصل المبلغ والأر شراكة أو تعدي على أموال تعو
 .كةمما يتطلب من البنك أن يقف على تفاصيل سير أعمال الشر  الشراكة

ية في للمشاركة الاستراتيجي لأساسيا الدور جانب وإلى يل نظر يلية الأساليب أهمية تبرز الإسلامي التمو  التمو
ية يلية احتياجات تلبي التي البديلة والاستثمار ية تمو  مناسبة وسيلة المشاركة أسلوب يمثل لا قد متنوعة واستثمار

بيع المرابحة، كبيع لتلبيتها،  .وغيرها والاستصناع، والإجارة، السَلَم، و

ً  وفري عقد الإجارةف ً  أفقا بمعدلات الأموال، لتشغيل واسعا  تكون النقدية التدفقات لأن منخفضة؛ مخاطر و
بة بالمشاركة المتعلقة تلك من أعلى تأكد درجة ذات يمكن للبنك ف تحققها وإمكانية قيمتها حيث من والمضار

يق التأجير المباشر  يل المشروعات عن طر للأصول التي تستخدم في مزاولة الأنشطة الإسلامي أن يقوم بتمو
الإنتاجية، حيث يحتفظ البنك في هذا النوع من التأجير بحق مل كية الأصل بعد انتهاء فترة التعاقد التي قد تمتد 

يجار يقل عن سابقه  .طوال حياة الأصل أو قد تقل عنها، كما قد يتضمن التعاقد شرطا بتأجير الأصل مرة أخرى بإ

بالتالي ف يل القائمة على  مصارفاد الاعتمو يل الشرعية المتمثلة في صيغ التمو الإسلامية على أساليب التمو
يد من نسبة المتعاملين معها، و هذا في حد  يل القائمة على المديونية تجسد طابعها الإسلامي، و تز المل كية و صيغ التمو

 .المصرفية المختلفة ام بأعماله ذاته يعتبر موردا هاما، هذه المصادر المتنوعة تمكن البنك من القي
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مداخل ومؤسسات التمويل اإلسالمي 

 يف النظام املصريف التقليدي

 

 مداخل تقديم الخدمات املالية اإلسالمية: املبحث األول 

 املؤسسات اإلسالمية غري البنكية: املبحث الثاني. 

 الصكوك اإلسالمية: املبحث الثالث 
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 :تمهيد

النجاحات أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث حول الممارسات العملية للمصارف الإسلامية أن 
وشكلت عامل  مكنتها من اختراق أسوار النشاط المصرفي التقليدي،منذ سنوات هذه المصارف التي حققتها 

فأقدم بعضها على تقديم خدمات  ،جذب للبنوك التقليدية للأخذ بنموذج الصيرفة الإسلامية ولو في بعض صورها
ية  بعضها أنشأ نافذة إسلامية في إطار وحدة إدار ية و مصرفية إسلامية ضمن خدماته التقليدية كالمحافظ الاستثمار

 .دم خدمات مصرفية إسلامية متكاملةا إسلامية مستقلة وقوالبعض الآخر أنشأ فروعداخل الهيكل التنظيمي 

وقد استطاعت المصارف والفروع الإسلامية بآلياتها وأدواتها المستحدثة أن تجذب إلى التعامل فئات 
ية،  بو ين الذين كانوا يرفضون التعامل بالفوائد الر عديدة لاستخدام المال وطرحت بدائل جديدة من المدخر

يد أحد واستثماره بالطرق المشروعة، سواء بتعاون المال مع المال أو بتعاون المال مع العمل،  يعد هذا التنوع الفر و
يل الإسلامي  .الذي استمد جذوره من فقه المعاملات أهم مزايا التمو

يل ا لإسلامي في الأنظمة المصرفية ونحاول في هذا الفصل التطرق إلى الأشكال المختلفة لاستخدام التمو
 :التقليدية من خلال المباحث التالية

 مداخل تقديم الخدمات المالية الإسلامية: المبحث الأول -

 .المؤسسات الإسلامية غير البنكية: المبحث الثاني -

 الصكوك الإسلامية: المبحث الثالث -
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 مداخل تقديم الخدمات المالية الإسلامية: المبحث الأول

ية في دول العالم لتقديم خدمات مالية إسلامية  بو يحة  رغبة فياتجه عدد كبير من البنوك الر جذب شر
يعة الإسلامية واستجابة للنمو  ً لمبادئ الشر من أصحاب المدخرات ورجال الأعمال الذين يرغبون فى التعامل وفقا

يجيا متخصصةإسلامية فمنها من أنشأ فروعا  في عدد السكان المسلمين حول العالم يل فروعه تدر ، ومنها من قام بتحو
يل الفروع ، ومنها من إفتتح  يجيا بدلا من تحو يل الأنشطة تدر نوافذ "إلى فروع إسلامية ، ومنها من إختار تحو

في فروعه كلها أو بعضها ومنها من كان يقوم ببيع منتجاته الإسلامية جنبا إلي جنب مع منتجاته " إسلامية
بشيء من التفصيل يلي نستعرض كل مدخل من هذه المداخل على حدى وفيما ،التقليدية  .و

 (Islamic windows)انشاء فروع أو نوافذ إسلامية : المطلب الأول

محليا وعربيا نشأت فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية مع نمو المصارف الإسلامية وانتشارها 
مكوناً هاماً يصعب إغفاله عند التشخيص لظاهرة المصرفية  -الوقت الحاليفي -كن اعتبارها مي وإسلاميا، ومن ثم 

يفها والتعرض للأسباب الكامنة وراء إن الإلمام بمفهوم ول .الإسلامية الفروع والنوافذ الإسلامية يوجب تعر
 :نفي النقطتين الآتيتي سنبين ذلك، إنشائها

يف. أولا  : تحديد مفهوم الفرع الإسلامي بأنهيمكن  : الفروع والنوافذ الإسلامية تعر

، يقوم بجذب المدخرات  ل في نشاطه عن نشاطات البنك الأم، مستقكيان مالي مملوك لبنك تقليدي
يعةواستثمارها وتقديم الخدما  .(1)، ولديه هيئة رقابة شرعية تفتي وتراقب أعمالهت المصرفية طبقاً لأحكام الشر

ية وتمارس جميع الأنشطة المصرفية بأنها اكما تعرف الفروع الإسلامية  بو لفروع التي تنتمي إلى مصارف ر
يعة الإسلامية ً لأحكام الشر يعرفها البعض بأنها وحدات ت. طبقا وتكون  ،نظيمية تديرها المصارف التقليديةو

كما يطلق البعض على ظاهرة الفروع الإسلامية مسمى النظام . متخصصة في تقديم الخدمات المالية الإسلامية
بوي خدمات مصرفية إسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية، المزدوج  .أي النظام الذي يقدم فيه المصرف الر

بوي بتخصيص جزء أو حيز في الفرع بشكل عام قيام المصرف الر فيقصد بها النوافذ الإسلامية أما 
بوي ل كي   .(2)يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب ما يقدمه هذا الفرع من الخدمات التقليدية الر

                                                           

 ، اليمن ليمنية الواقع وأفاق املستقبل، مؤمتر املصارف اإلسالمية االفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاحلطف حممد السرحي،   - 1
 .3: ص، 0202

  ، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرىدراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمي: التابعة للمصارف الربوية الفروع اإلسالميةفهد الشريف،  - 2
 .03 :ص، 0222، السعودية ،مكة املكرمة
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إدارات مستقلة داخل مؤسسات الصيرفة التقليدية ذات هيئات شرعية تقوم بإجازة : كما عرفت بأنها

وحدات إسلامية في الفروع التقليدية أو المقار الرئيسية، تكون : بأنهاوعرفها بعضهم  .(1)منتجاتها ومراقبتها
 .(2)متخصصة في بيع المنتجات والخدمات الإسلامية دون غيرها

يف نستطيع أن نخلص إلى أن الفروع الإسلامية هي وحدات أو كيانات مستقلة  ومن خلال هذه التعار
عة لرقابة هيئة شرعية تضمن شرعية المنتجات المقدمة، فهي تقوم بجميع الأنشطة المصرفية الإسلامية وتكون خاض

فهي عبارة عن شبابيك في المصرف بذلك لا تختلف عن الفروع الإسلامية للمصارف الإسلامية، أما النوافذ 
أقل الأعمال المصرفية الإسلامية وتخضع لهيئة رقابة شرعية، إلا أنها التقليدي تتشابه مع الفروع في كونها تمارس 

  .ستقلالية من الفروع فهي تخضع بشكل مباشر للبنك الأما

 : أسباب إنشاء الفروع والنوافذ الإسلامية. ثانيا

تختلف أسباب انشاء الفروع أو النوافذ الإسلامية حسب خطط وأهداف كل بنك وحسب ظروفه 
يد أن يخدمها، ومن أهم هذه الأسباب نذكر  :(3)والأسواق التي ير

  يد من رؤوس الأموال الإسلامية للاستحواذ على رغبة المصارف باحها وجذب المز ية في تعظيم أر بو الر
 .حصة كبيرة من سوق رأس المال 

  بة المصارف الإسلامية و مجال إنشاء المصارف الإسلامية يف يالعالم الإسلام يجاراة النهضة فم اختبار تجر
يمها من خلال الممارسة العملية  .وتقو

 والمتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية، ورفع الحرج عن المسلمين من التعامل  تلبية الطلب ال كبير
ية في كثير من المجتمعات الإسلامية بو با مع المصارف الر  .بالر

 يد من المصارف الإسلاميةالحيلولة دون تزايد الحاجة لإن  .شاء المز
 ية من ال بو  .الإسلامية زوح إلى المصارف ن المحافظة على عملاء المصارف الر
 سم المصرف عن هذا الميدان الجديدحب المنافسة والتقليد وعدم الرضا بغياب إ. 
 هذا بالإضافة إلى سهولة  ،سهولة سيطرة المصرف الرئيسي على الفرع بالنسبة للسيطرة على مصرف مستقل

 .الإجراءات القانونية لإنشاء فرع بالنسبة لتأسيس مصرف جديد 
                                                           

، املعهد اإلسالمي 0 ، العدد01اجمللد ، جملة دراسات اقتصادية إسالمية، النوافذ اإلسالمية في المصارف الحكومية العراقيةأمحد خلف حسني الدخيل،  - 1
 .22: ص، 0203 جدة، السعودية، البنك اإلسالمي للتنمية، ،للبحوث والتدريب

  اإلسالمي الثالث لالقتصاد العاملي  ، املؤمترالنوافذ اإلسالمية للمصارف  التقليدية: المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي تقويم،  املطرانسعيد بن سعد  - 2
 .00 :ص، 0222، السعودية ،مكة املكرمة القرى جامعة أم

 .041: ، ص0222 مصر، ، مكتبة التقوى، القاهرة،اإلسالمية بين الفكر والتطبيق المصارفحسني حسن شحاتة، و  .00: صفهد الشريف، مرجع سابق،  - 3
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 بالإضافة إلى الأسباب السابقة والتي تركزت بشكل أساسي في الجانب المادي وروح المنافسة إلا أنه  و

ية يحركها في إنشاء الفروع  عدم التقليل من الجانب العقائدي، يجب بو إذ أن بعض المصارف الر
يجي نحو  .العمل بالنظام المصرفي الإسلامي الإسلامية بصفة أساسية الرغبة في التحول التدر

  بية فإن التزايد المستمر وال كبير في أعداد المسلمين في تلك الدول بالنسبة للمصارف ية في الدول الغر بو الر
ورغبتهم للتعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي هو السبب الرئيسي وراء إنشاء تلك المصارف لفروع 

يعة الإسلامية ل  .لاستفادة من أموال المسلمين هناكتتعامل وفق أحكام الشر

 :الفروع والنوافذ الإسلاميةخصائص . ثالثا
تشترك الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية مع المصارف الإسلامية المستقلة بمجموعة 

 :(1)، ومن أهم هذه الخصائص ما يلينظيرتها التقليديةعن  بهاتتميز خصائص 

  يعة، أما والنوافذ طبيعة عمل الفروع الإسلامية وجميع الأنشطة التي تقوم بها تكون متفقة مع أحكام الشر
ية الأخرى التقليدية فإن طبيعة عملهاوالنوافذ الفروع  بو  .تقوم أساسا على الفائدة الر

 شرعية مختصةالإسلامية لمراقب شرعي أو هيئة رقابة والنوافذ الفروع  تخضع. 
 بة والمشاركة الإسلامية، كصيغ وأساليب الاستثمار الفروع والنوافذ الإسلامية على  تعتمد المضار

 .وغيرها من الصيغ المصرفية الإسلاميةوالمرابحة والإجارة، 
  ي والعميل الإسلامية تتضمن تنظيم العلاقة بين الفرع الإسلاموالنوافذ حسابات الاستثمار في الفروع

بة  .فرع والعميل هي علاقة دائن ومدينفالعلاقة بين الالتقليدية ما في الفروع ، أعلى أساس عقد المضار

تمتاز بمجموعة خصائص تنفرد بها عن غيرها من وسائل الصيرفة الأخرى من مصارف إلا أن النوافذ الإسلامية 
يمكن تلخيص هذه الخصائص فيما يأتي. مستقلة أو فروع تابعة لمصارف تقليدية  :(2)و

 للمزاوجة في المصرف التقليدي بين خدمات الصيرفة الإسلامية التي تقدمها النافذة نها تشكل أ ً سبيلا
  .الإسلامية وخدمات الصيرفة التقليدية التي تقدمها بقية الأقسام والشعب الأخرى

 ية المباشرة في النافذة الإسلامية للمصرف التقليدي الفرع الإسلامي في المصرف ف ،التبعية الإدار
ياً لتوجيهات الأخير وتعليماته وسياسته لأمباشرة للمصرف الأم غير ي يتبع بصورة التقليد نه خاضع إدار

بصورة مباشرة لالنوافذ الإسلامية تخض في حين أنالعامة،  ياً و   .تعليمات المصرف التقليديع إدار

                                                           

 .04 :صفهد الشريف، مرجع سابق،  - 1
 .22  :ص، مرجع سابقأمحد الدخيل، 

 .23-20  :، صاملرجع السابق، صنفس  - 2
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 الترخيص للبنوك الإسلامية: المطلب الثاني

من التقليدية المصرفية  المنظومةفي يمكن اعتمادها الصيرفة الإسلامية أن  ينطلق هذا المدخل من مبدأ 
ووضع من إعداد  الانتهاءو ذلك بعد لبنوك الإسلامية لمزاولة أنشطتها، فتح المجال أمام ا الترخيص أوخلال 

مع إلزامها بكل الأدوات الرقابية التقليدية أو إعفائها من  ،الخاصة بهذه المؤسسات المالية التنظيماتوالقوانين 
بقاء على المنافسة بين البنوكو  بعضها بوجود البيئة القانونية المناسبة فإن هذا المدخل ، التقليدية والإسلامية الإ و

 : قد يأخذ أحد الشكلين التاليين

يل بنك قائم إلى التعامل المصرفي الإسلامي. أولا  :تحو

يقصد بالتحول الانتقال من وضع المصرفية التقليدية المبنية على سعر الفائدة إلى المصرفية الإسلامية 
يكمن عمل البنوك التقليدية فى التعامل بأنواع من المعاملات  المبنية على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، و

يعة الإسلامية ، وفى طليعتها ا با، أما الوضع المطلوب التحول المصرفية المخالفة لأحكام الشر ليه فهو إلتعامل بالر
بد يعة بالإ   .(1)الإسلاميةمصرفية المعاملات ال المعاملات المخالفة للشر

يل المصري السعودي الذى كا وقد أخذ بهذا المدخل كل من مصرف يعمل كمصرف تقليدي  نالتمو
ً خ تحت اسم مصرف الأهرام وتحول للعمل المصرفي الإسلامي يجيا كذلك و ، 4889-4891الفترة  اللتدر

يت والشر فمصر بع الثاني م الأهلي فإلى مصر ليدي الذي تحولالتق الأوسط قال كو  معا نالمتحد في الر
بنك الشرق الأوسط في  ،ف الشارقة الإسلاميإلى مصر لالذي تحو الشارقة الوطني فومصر 0242 و

بية المتحدة إلى مصرف الإمارات بنك دبي إلى مصرف دبي الإسلامي  الإمارات العر  كوكذلالإسلامي، و
يت العقاري الذي تحو فومصر الإسلاميدبي  الأردن فإلى مصر لالصناعي الذي تحو الإنماء فمصر ل ال كو

يلية يت الدولي  فإلى مصر 0222 في جو  .(2)في باكستان(Khyber) ومصرف خيبر .الإسلاميال كو

يختلف هذا التحول من بنك إلى آخر  يمكن أن ، (3)تبعا لاختلاف الدوافع الكامنة وراء هذا التحولو و
 : إسلامية وهمامصارف تحول البنوك التقليدية إلى  مناهجن من منهجينميز بين 

                                                           

 .02 :ص، 0110، مركز املخطوطات والرتاث، الكويت، 0، ج تحول المصرف الربوى إلى مصرف إسالمي ومقتضياته، سعود حممد الربيعة  - 1
، أطروحة دكتوراه غري السوريةنموذج مقترح للتطبيق على المصارف  "تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسالميةمرمي سعد رستم،   - 2

 .02: ص، 0204العلوم املالية واملصرفية، جامعة حلب، سوريا، ، قسم منشورة 
Sofiza Azmi, Development of Islamic Windows of Conventional Banks: Global Trends, Sabahattin Zaim Islam & 

Economy Symposium no 4: Islamic Banking and Today’s Applications, Association of Istanbul Economists, Publication 

Number: 5, Istanbul, Turkey, December 2012, p : 113. 

 .42 :ص ،9002األردن،  ،عمان للنشر والتوزيع،، دار النفائس تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةيزن خلف سامل العطيات،   - 3
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 :التحول الفوريمنهج  .4

يعة الإسلامية يقصد به الالتزام الكامل بأحكام الشر يمكن عقب التحول في جميع العمليات الجديدة و  و
يتم من  التحول من داخل البنك الشكلين التاليينأحد أن يأخذ اتخاذ قرار التحول الفوري والإعلان عنه ل و

يل قرار من المؤسسينخلال  يكون ب التحول من خارج البنك، أو إلى بنك إسلامي البنك التقليدي بتحو شراء و
ين  يله إلى بنك إسلامي لبنك التقليدي بغرضلمستثمر   .تحو

  :الفوري وللتحا عملية إجراءات .4.4

يجب لنجاح التحول اتخاذ الإجراءات اللازمة له وإعداد الأدوات وإيجاد البدائل للتطبيقات الممنوعة شرعاً 
 (1) :، ومن ضمن هذه الاجراءات نذكر ما يليوتأهيل الطاقات اللازمة للتنفيذ الصحيح

 الرقابية تتطلب ذلك، وتعدي لعقد  مراعاة الإجراءات النظامية، بتعديل الترخيص إذا كانت الجهات
ً ووسائل تلائم العمل  بة لتعديله بتضمينه أهدافا التأسيس والنظام الأساسي من خلال القنوات المطلو

بتنقيته مما يتنافى معه  .المصرفي الإسلامي، و
  بما التوظيف إعادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك مع تعديل لوائح ونظم العمل ومحتوى الوظائف وشروط

 .يتلاءم مع الوضع الجديد
 ين هيئة رقابة شرعية، وكذلك رقابة شرعية داخلية  .تكو
 يعة الإسلامية  .تعديل أو وضع نماذج للعقود والمستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشر
 فتح حسابات لدى المصارف في الداخل والخارج، وتصحيح الحسابات لدى البنوك التقليدية.  
 يرلت خاص برنامج إعداد ية وتأهيلها لتطبيق العمل المصرفي الإسلامي  طو  .لتهيئة الطاقات البشر

 :ضوابط التحول الفوري. 0.4

بعد اتخاذ مختلف الاجراءات اللازمة للتحول يبقى على المصرف أن يتقيد ببعض الضوابط من أجل الانتقال إلى 
 :(2)العمل المصرفي الإسلامي ومن ضمنها

  التقليدية السابقة التي حصل بها البنك على موجودات نقدية في موارده مما التزم تصفية آثار العمليات
  .فراد أو البنوك أو البنك المركزيبفائدة عنها، سواء مع الأ

                                                           

 .24:ص ،مرجع سابقهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   - 1
 الشرعية للمؤسسات اخلامس للهيئاتملؤمتر ا، الضوابط الشرعية والمهام التحضيرية لعملية تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسالمية حامد حسان، نيحس  - 2

 .2:، ص9002 املالية اإلسالمية، البحرين، 
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   ية يتلقى الودائع المخصصة لمشروع معين أو نشاط خاص، والمساهمات في المحافظ والصناديق الاستثمار

يصدر الصكوك الشرعية على أساس ا بة أو الوكالة في الاستثمار وفق الأسس الشرعيةو  .لمضار
  يل المشروعة محلها، وأن يقاف طرق توظيف الأموال بالإق راض بفائدة، وإحلال صيغ الاستثمار والتمو إ

ً مباشراً، بأن يقوم هو باتخاذ  يستثمر المصرف أموال المودعين وحدها أو مع حقوق المساهمين، استثمارا
يتحمل نيابة عن المودعين مخاطره ولا يقرضها لمن يقوم بهذا الاستثمارالقرار الاستثماري     .و

  ية التي أقرضها البنك للغير قبل قرار التحول سواء كانت قصيرة بو السعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الر
يلات متفقة مع أحكام ومبادئ  يل أصل مبالغ القروض إلى تمو يلة الأجل ثم تحو الأجل أم طو

يعة ال  إسلامية، وما لم يستطع المصرف إنهاءه فإنه يتخلص من فوائدهالشر
 يعة الإسلامية  أن تكون الخدمات المصرفية التي يقدمها والأجور التي يتقاضاها لا تخالف أحكام الشر
  ياً، وذلك بانتقال مل كية الأصل أو المنفعة أو حصة ية إلى سقوط الدين حقيقياً لا صور أن تؤدي التسو

 .المصرف، مع ما يترتب على الملك من تكاليف ومخاطرالمشروع إلى 

 :منهج التدرج في التحول. 0

وخلال  عناصر البنك من وضعها الحالي إلى الوضع المصرفي الإسلامي على مراحل انتقالالتدرج يعني 
ياتأل، فالتدريج يتطلب ترتيب امدى زمني مناسب تفضي واحدة إلى  مراحل التي يمكن أن تكون متتابعةوال ولو

يرتبط ترتيب المراحل بتحليل الأوضاع الحالية لعناصر البنك على  الأخرى،أخرى أو متزامنة  تصاحب أحدهما  و
مستوى التفاصيل، ولذا يكون ترتيبنا للمراحل قائما على تصور إفتراضي مجرد عن تفاصيل حالة محددة، ومن ثم 

يكون ذلك وفق الطرق التالية ،(1)ئيسيةة بالمهام الرطاحفهو استرشادي، يقصد منه الإ  : (2)و

ية الخطوط بأسلوب تحول قرار .4.0  :والهياكل للمنتجات المتواز

 إلى جنبا لتعمل العام هيكله ضمن الإسلامية والفروع والهياكل المنتجات بإدخال التقليدي البنك قيام
 ضمن والإسلامية التقليدية خدماته البنك فيقدم ،ال كبير البنك مظلة تحت التقليدية المماثلة الصيغ مع جنب

يين خطين يا ماليا مستقلين متواز يتواصل ،وإدار يجيا ذلك و  للبنك الإسلامية معاملات جميع تحل أن إلى تدر
  .التقليدية تعاملاته محل

                                                           
 .320 :صناصر الغريب، مرجع سابق،  - 1
 نتدى الثا ي للمالية اإلسالمية حو  التحو  وحو املصرفية اإلسالميةامل الضوابط الشرعية لعمليات التحول إلى النظام المصرفي اإلسالمي،عز الدين خوجة،  - 2

  .04: ، ص0204 موريتانيا، نواكشوط،
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 :والهياكل للمنتجات الكامل الإحلال بأسلوب تحول قرار .4.0

يجي بالإحلال التقليدي البنك قيام يعة أحكام مع المتوافقة للمنتجات التدر  من بدلا الإسلامية الشر
 تحولها استكمال بعد أخرى إلى إدارة من ينتقل بحيث رأسيا الاحلال هذا يتم وقد ،المماثلة التقليدية المنتجات

ية بخطوط الوقت نفس في الإدارات كل في المنتجات إحلال عملية تتم بحيث أفقيا يتم أو بالكامل  حتى متواز
  .بالكامل التحول تكمليس

يجي التحول  آثار وتصفية معالجة إلى اللجوء ضرورة - الفوري التحول مثل - عليه يترتب لا التدر
يجيا المشروعة غير المعاملات تلك من التخلص التقليدي للبنك يمكن حيث السابقة المعاملات  مدتها بانتهاء تدر

 فإننا لذلك .والنهائي الكامل للتحول المحدد خالتاري في نهائيا وتنتفي موجودة غير تصبح فإنها وهكذا تجديدها، وعدم
  :(1)على ينص حيث متحولة البنوك هذه ريعتب لا والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادر التحول معيار أن نرى

 يدرج ولا متحولاً، بنكا يعتبر لا فإنه مرحليا التحول قرر وإنما الفوري الكلي التحول البنك يقرر لم إذا
يجب التحول، إتمام بعد إلا الإسلامية المصارف بين  إثم من للتخلص التحول في الإسراع البنك مال كي على و

 .المحرمة الأنشطة في الاستمرار

 :انشاء بنك إسلامي جديد. ثانيا

يعة الإسلامية، وفي هذا الشكل  جديدة إنشاء المصارف التقليدية لمصارفوهو  تعمل وفق أحكام الشر
عن  أعمالهيقوم المصرف التقليدي بتقديم الخدمات والصيغ المصرفية من خلال مصرف مستقل بإدارته و

يعة الإسلامية، إلا أن مل كية هذا المصرفو المصرف التقليدي،   أو جزء منها يلتزم في جميع أعماله بأحكام الشر
يعتبر هذا الشكل من  ،التقليديتعود إلى المصرف  إلا أن هناك عدة  ،شيوعا وانتشارا الأشكال السابقة قلأو

 .حالات تمت فعلا

بي الإسلامي الدولي، وفي لبنان قامت مجموعة ففي الأردن  بي بإنشاء وتأسيس البنك العر  قام البنك العر
بنك لبنان والمهجر بإنشاء مصرف إسلامي تحت الإسلامي اللبناني، كما قام  مصرفالاعتماد اللبناني بإنشاء ال بنك

الاختيار القانوني والتنظيمي ل كيفي ة إدخال المصرفية الإسلامية في  وهنا يكون (2)اسم بنك لبنان والمهجر للتنمية
فبعض هذه القوانين يكون مستقلّا عن قوانين  النسيج البنكي الوطني القائم أصلا على النظام البنكي التقليدي،

بعضها مدمج مع القوانين التقليدية القائمة بالتالي فهي تأخذ شكلينالمصرفية التقليدية و  :، و
                                                           

 .24 :صمرجع سابق،  ،جعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملرا - 1
  احتاد املصارف العربيةو  .022 :ص، 0224 لبنان، ، احتاد املصارف العربية، بريوت،"العمل المصرفي اإلسالمي، أصوله وصيغه وتحدياته"سفر، أمحد،  - 2
 .32،32: ،ص، ص0222الربع األو   لبنان، ، بريوت،"العربيةالنشرة المصرفية "
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 :إسلامي بنك لكل خاص نظام .4

أي  وجود من قوانينها تخلو والتي إسلامي مصرفي نظام فيها يوجد لا التي الإسلامية الدول بعض قامت
 لكل مرسوم أو خاص قانون بموجب إسلامية بنوك بإقامة بالسماح الإسلامية، البنوك لإنشاء معين تنظيم

 :ومن أمثلة ذلك ،(1) الإسلامية المعاملات ومباشرة لممارسة ينشأ بنك أو مصرف

ية ( بنك ناصر الاجتماعي ) القاضي بإنشاء هيئة عامة باسم  4824لسنة  66القانون رقم  - في جمهور
بية  .مصر العر

 .بنك فيصل الإسلامي المصريالقاضي بإنشاء  4822لسنة  19القانون رقم  -
 .القاضي بالترخيص للبنك الإسلامي الأردني 1978لسنة  41القانون رقم  -

 :الإسلامية والبنوك التقليدية البنوك بين الجمع نظام. 0

ً  حركتها تنظم قوانين لذلك وأصدرت ،إسلامية مصارف بقياممجموعة أخرى من الدول  سمحت  بعيدا
 نشاطها على شفكالتي ت الحكومية الأجهزة لها وتخصص والضوابط الحدود لها وتضع التقليدية، البنوك عن

يا في حدث ما ذلك ومثال ، ممارستها من وتتأكد بية ودولة الإمارات والأردن ماليز  .نموالي المتحدة العر

 الأسلمة الكلية للنظام المالي: المطلب الثالث

يعة الإسلامية، والتوقف عن ممارسة أي  وهو أن تقوم السلطة القانونية باتخاذ قرار تطبيق أحكام الشر
يعة الإسلامية من خلال  با وغيره مما يخالف أحكام الشر بالتالي التوقف عن التعامل بالر أعمال مخالفة لها، و

يلها  يعة االمصارف التقليدية، والعمل على تحو يران لتعمل وفق أحكام الشر لإسلامية ومثال ذلك ما حدث في إ
باكستان والسودان  .هذه التجارب بشيء من التفصيل ، وللتعرف على مراحل هذا النوع من التحول نتطرق إلىو

بةت .أولا يران جر  :المصرفية الإسلامية في إ

يران أولى خطواتها نحو نظام مصرفي بدون فوائد عندما قامت بتأميم بنوكها التقليدية في عام   بدأت إ
يراني وفق ثلاث مراحل رئيسية ،على أعقاب الثورة الإسلامية 4828  :وتمت عملية أسلمة النظام البنكي الإ

وتميزت بتأميم البنوك الموجودة وإعادة هيكلتها وتنظيم  4890و  4828بدأت المرحلة الأولى بين عامي 
عندما خفض مجلس النقد والتسليف في البنك  4892القطاع المصرفي بأكمله، وقد تسارعت هذه العملية في عام 

يران الإسلامية سعر الفائدة  ية إ ية المدفوع والمقبوضالمركزي لجمهور  .للمصارف التجار

                                                           

 .021: ، ص0222 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، ،22، العددجملة الباحث، الجوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالميةشعشاعة خلضر،  - 1
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ل كن التطورات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة لم تسمح لصناع القرار بوضع خطة متماسكة  

  (1)الجزئية المقدمة لتحقيق هذا الهدف لأسلمة النظام المصرفي، على الرغم من مختلف المحاولات

يعية  4896واستمرت حتى عام  4890وانطلقت المرحلة الثانية عام  و تميزت باعتماد الخطوات التشر
ية من أجل تنفيذ نموذج محدد وواضح للعمل المصرفي الإسلامي يل  ،(2)والإدار طرحت الحكومة  4891ففي أفر

ية المصرفية المعاملات الفائدة من لإلغاء متكاملالايرانية على البرلمان مشروع قانون  المركزي  والبنك للبنوك التجار
ية في أوت  ،أوت من نفس السنة 12وتم المصادقة عليه في  بو بذلك صدر قانون المصارف اللار  4891و

يل جميع عملياتها  يعة الإسلامية، وتحو يل ودائعها بما يتماشى مع الشر في حدود وأعطيت سنة واحدة للبنوك لتحو
 .(3)ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون

بعد إقراره من قبل المجلس الدستوري  1984 مارس 21 من انطلاقا التنفيذ هذا القانون حيز ووضع 
ووضع استثناء للمعاملات العادية  حيث حظر هذا القانون دفع الفائدة على جميع أنشطة الإقراض والاقتراض

للبنك المركزي مع الحكومة و المؤسسات الحكومية، والمؤسسات العامة، وكذلك البنوك، طالما تستخدم هذه 
 . المؤسسات مواردها الخاصة

بدأت المرحلة الثالثة في عام  وعرفت هذه المرحلة دورا جديدا ومختلفا  ،حتى الآن ستمرتوالتي  4896و
  رفي الإسلامي عن المراحل السابقة، حيث أصبح هذا النظام جزءا لا يتجزأ من الحكومة الإسلاميةللنظام المص

بالتالي أداة مباشرة لسياساتها و قد بلغ هذا التطور ذروته في ظل حكم الإمام الخميني الذي أكد على ضرورة  ،و
ير ية في تشكيل هيكل الاقتصاد الإ اني وأكد بشكل غير مباشر استخدام وجود دور نشط للغاية للحكومة المركز

يز التنمية الاجتماعية والاقتصادية  .النظام المصرفي كأداة لتعز

بة. ثانيا   :المصرفية الإسلامية في باكستان تجر

لقضاء على الفائدة تماما وا إسلامي مصرفي نظام بناء ، عملت باكستان على4812منذ استقلالها في عام 
ية ، واعتبرت عمليةوالمؤسسات المالية في باكستانمن الصناعة المصرفية  بو من النظام  إزالة المعاملات الر

 .الدستور الباكستانيالاقتصادي هدفا من الأهداف الأساسية التي سطرها 

                                                           

 .86،12  :،ص، ص0222، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، والتطبيق واالقتصاد الفقه بين التجربة :اإلسالميَّة البنوك املالقي، الشرقاوي عائشة  - 1
Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, Islamic Banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and in Pakistan,  The 

University of Chicago Press, Vol. 38, No. 2 , Jan., 1990, USA, p : 366. 
2- Mehdi Sadeghi Shahdani,Islamic Banking In IRAN From Theory To Practice, the 2nd Islamic Conference Faculty of 

Economics and Muamalat , Islamic Science, University of Malaysia, Malaysia, 2007, p.p : 6, 7. 

3- Abbas Mirakhor, Zubair Iqbal, Islamic Banking, Occasional Paper for International Monetary Fund, Washington, USA, 

1987, p: 9. 
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بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الباكستاني فجاءت عملية أسلمة النظام المصرفي أما البداية الحقيقية ل

 قرار، هذا الثلاث سنوات في ظرف ككل الاقتصادمن أن الحكومة تخطط لإزالة الفائدة  4828 يفريف في
يل دفع بثلاثة مؤسسات إئتمانية  الصناديقومؤسسة  ،لاستثمار الوطنيالائتمان ل ،المنازل بناء هي مؤسسة تمو

لإلغاء الفائدة ات اللازمة أخذ الخطول الإعلانبضعة أشهر من هذا  لاستثمار في باكستان في غضونل التعاونية
يلية   .(1)من أنشطتها التمو

يل ل كن  ية  أنشطةتحو فترة زمنية أطول  تكانت مهمة أكثر تعقيدا وأخذ الفوائد بإلغاءالبنوك التجار
ح والخسارة في جميع الفروع مبدأ الربالودائع على أساس  منفصلة لقبول شبابيكإنشاء ب 4894في فكانت البداية 

ية المؤممةلالمحلية  يلية  4 واعتبارا من (2) لبنوك التجار ية خلت  4891جو في جانب كل العمليات المصرفية التجار
تم علاج جميع الودائع كما  ،ك في باكستان بما في ذلك المصارف الأجنبيةوبنال وذلك في جميع الخصوم من الفوائد

يلها علىفي البنوك مسبقا الموجودة  على قائم القروض  ستمر جانبفيما ا،  أساس المشاركة في الربح والخسارة وتحو
  (3).أساس الفائدة

يعكس جانب الأصول من المصارف الباكستانية الخالية من الفائدة نفس ما في المصارف الإسلامية  و
يب المرابحة من الأصول المدرّة للعائد قد تم تخصيصها لأسال%  82 – 92فإن حوالي  ،في البلدان الأخرى

ية ن عقود المرابحة كما أمع بعض المشاركة في الاستثمار القائم على رأس المال وسائر المشاركات الأخرى  التجار
 .(4)بالائتمان التجاري المبني على الفائدة كبيراالمستخدمة تحمل شبهًا 

بعد أن  4884في نوفمبر و  تفانحرالممارسات المصرفية الفعلية أن  في باكستان العلماء ظهر كثير منأو
يعة الإالش عنفي التطبيق  ونشاطاتها المالية وعدد  أن المصرفية الحالية ،ةيرعالشالاتحادية محكمة قضت ال، سلاميةر

لحكومة ا تأمر، والبنوك لا تتفق مع تعاليم الإسلاموأن  من القوانين المالية في باكستان قائم على أساس الفائدة،
يعية للقضاء على الفائدة من الاقتصاد والقطاع الماليباتخاذ ال  . (5)تدابير التشر

                                                           

1 - Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, op.cit, p: 367. 
2 - Munawar Iqbal and Philip Molyneux, Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects, Palgrave 

Macmillan, New York, USA, 2005, p: 39. 

3- Feisal Khan, Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan more Islamic, 

Routledge, New York, USA, 2015, p: 80. 
 .022  :صسابق، جون بريسلي، مرجع بو  ميلز و   - 4

5 - M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, Developments in Islamic Banking :The Case of Pakistan, Palgrave Macmillan, 

New York, USA,  2008, p: 135. 
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با قررت الحكومة  ومع استمرار تداعيات هذه القضية، 0220في عام  أن التحول لنظام خال من الر

بالتالي يجب  يجيا وعلى مراحل حتى لا يؤدي ذلك إلي خلق ارتباكات في عمل النظام المالي و يجب أن يكون تدر
يحق لجميع البنوك حيث  ،نبج والإسلامية جنبا إلى ظام تعمل فيه المصرفية التقليديةلن اتباع نموذج مختلط

ية فتح يل  فيو ،0221لثلاثة بنوك إسلامية حتى نهاية  منح الترخيص كما تمنوافذ إسلامية،  التجار  0221أبر
يل الطرق ل لبنك المركزي أساسياتل ةالشرعي وضعت الهيئة من الشرعية لمعايير للضمان الامتثال  الإسلاميتمو

 . (1)الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان التي تقدمقبل البنوك 

بلغ عدد المصارف الإسلامية المرخصة للعمل في باكستان فرعا  01مصارف و  1 إجمالا 0241سنة  و
(2)نافذة 4220فروع مستقلة، في حين بلغ عدد النوافذ الإسلامية  6و  تابعا لبنوك تقليديةفرعا  42إسلاميا منها 

 

بة الباكستانية أسست عملا مصرفيا خاليا من الفائدة، ل كنورغم أن  آمال الشعب طموحات وها لم ترضي التجر
يعزى هذا  ،النظام المصرفي الإسلامي مرارا خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراءإنشاء فقد اتخذ  الباكستاني، و

وفقدت إلا القليل   ي النتيجة لم يتغيروف القصور جزئيا إلى مهندسي الإصلاحات من رجال المصارف والاقتصاد
 .المصارف الإسلامية المغزى الحقيقي من وجودها وجاذبيتها

بة. ثالثا  :في السودان ةالإسلامي ةالمصرفي تجر

بة المصارف الإسلامية السودان في منتصف  يعي بدأت تجر السبعينات وحظيت بالدعم السياسي والتشر
بع مراحل أساسية لكل منها خصائصها ومميزاتها ومساهماتها ومرت  4891منذ عام  بة فيبأر ية التجر   استمرار

 :(3)وتمثلت هذه المراحل فيما يلي

  (:4822-4891)المرحلة الأولى 

المصرفى الإسلامي يعتبر بنك فيصل الإسلامي سبقت هذه المرحلة مرحلة تمهيد وإعداد لانطلاقة العمل 
بة المصرفية الإسلامية في السودان فقد تمت إجازة قانون تأسيس البنك من قبل مجلس ، السوداني رائد التجر

يل  يعة  4822الشعب في أفر وتم تسجيله كأول شركة مساهمة عامة مصرفية في السودان تعمل على هدى الشر
ن الضرائب وقوانين النقد الأجنبي وقانون الشركات وأصبح له قانون خاص ونظام كما تم إعفاؤه م، الإسلامية

ين هيئة الرقابة الشرعية ومهامها كأول هيئة رقابة شرعية عرفها الجهاز المصرفي  . أساسي تضمن تكو

                                                           
1 - Munawar Iqbal and Philip Molyneux, op.cit, p: 41. 

2 - State Bank of Pakistan, Islamic Banking Bulletin, Karachi, Pakistan, April-June 2015, p: 22. 

 ،، دار السداد للطباعة، اخلرطوم، السودان0، جتوثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، وآخرون حممد حسني اهلل عبد  - 3
 .33: ص، 0222
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هذا البنوك السودانية لاحقا، وقد لقي تأسيس بنك فيصل الإسلامي في السودان الخطوة الأولى لأسلمة  وشكل

البنك دعما كبيرا ليس فقط من الحكومة بل كذلك من طرف الشعب لأن أغلبية السودانيين كانوا يتخوفون من 
يادة رأسمال البنك من  ية، وهو ما ترجم في ز بو        إلى 0,6التعامل مع البنوك التقليدية القائمة على الفائدة الر

بع سنوات، وقد شجع  2   نجاح بنك فيصل الإسلامي في هذه الفترة القصيرةمليون دينار سوداني في ظرف أر
متبوعا بالبنك  4892سنة  الإسلاميفي فتح خمسة بنوك إسلامية أخرى وهي بنك التضامن  الحكومة السودانية

بنك غرب السودان 4890الإسلامي السوداني بنك التنمية التعاوني الإسلامي سنة  بنك البركة و  .(1)4891، و

 (:4891-4896)المرحلة الثانية 
يعة الإسلامية في كل مناحي الحياة في السودان وصدر قانون أصول  4891 أعلنت الدولة تطبيق الشر

يعة ا إلىالقضائية  الأحكاملرد  4891القضائية لعام  الأحكام يع كما صدر  لإسلاميةالشر كأصل من أصول التشر
من قانون  442 الموادتضمنت  التي 4891لعام  المدنية المعاملاتوقانون  4891لعام  المدنية الإجراءاتقانون 

 . المصرفيت فيما يتعلق بتأصيل العمل لمعاملامن قانون ا 094 و 026 و الإجراءات

 (:4896-4898)المرحلة الثالثة 
تباينت أراء الأحزاب  4896نتيجة للتحول السياسى من النظام العسكرى الى النظام الديمقراطي في عام  

بعد ووالمجتمع  بطاء أو تجميد تطبيقها و يعة الإسلامية مما أدى إلى إ هذا السياق أصدر  فيالمدنى حول تطبيق الشر
بر أ 14بتاريخ  السودان بنك يضية وحدد فيه الفئات تعميما  4892كتو أوضح فيه كيفية التعامل بالفئات التعو

يضية للحسابات  ية لأجلوالدائنة  المدينةالتعو الرقابة الشرعية بعثت هيئات وردا على ذلك  ،والقروض والادخار
بنك السودان  بمذكرة لمجلسردا بالبنوك الإسلامية  كم الشرعى على العائد أوضحت فيها رأيها حول الحالوزراء و

يضى  با حتى النصوص الدالة على لإفيها  وأشارتالتعو يم الر يضية أفتوى ملخصها  وأصدرتر ن الفئات التعو
 .القرار بإلغاء املات الإسلامية وطالبتالمعليست صيغة من صيغ 

 وحتى الآن1989 : الرابعة المرحلة
 وجه وعلى الحياة مناحى كل في سلامىلإا الجهاز لتطبيق والحقيقية الجادة المرحلة يه المرحلة هذه تعتبر

يلي، المصرف والعمل الاقتصاد في الخصوص النظام  فقد شجع نجاح النظام المصرفي الإسلامي الحكومة إلى تحو
باكستان يران و (2)المالي إلى نظام خالي من الفوائد متبعة نفس سياسة كل من إ

. 

                                                           

1 - Magda Ismail Abdel Mohsin, The Practice of Islamic Banking System in Sudan, Journal of Economic Cooperation, vol 

27, no 4, Ankara, Turkey, 2005, p.p: 29,30.  

2 - Ibid, p: 30.  
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يلية في للبنوك توجيهات السودان بنك أصدرو  يضية بالفئات العمل بإلغاء 1990 جو  أصدر كما،التعو

ير ية الصيغ كلبإلغاء  1990 لسنة 69 رقم الوزارى القرار المالية وز بو ً و  الدولة معاملات في الر  اصدر عليه بناء
ً  1991 عام في السودان بنك بوي التعامل أشكال كل بإلغاء للمصارف تعميما  لأفراد سواء داخلي تعامل لأي الر

  .همغيرو المقيمين مع التعامل أو الخاص أو العام القطاع في مؤسسات أو

بناءا على يعة الإسلامية قد أدىن اختلاف الرأي نجد أما سبق  و إلى تطبيقات متنوعة  في فهم الشر
ً للمبادئ الإسلامية في المعاملات المصرفية ً واحدا ولا يخفى أن هذا التنوع في الإطار القانوني ، وليس تطبيقا

، وعموما يمكن تلخيص المداخل السابقة الذي يحكم البنوك الإسلامية يؤدي إلى التنوع في أنظمتها وطرق تعاملها
 :من خلال الشكل التالي

يل الإسلامي في النظام المصرفي التقليدي(: 44) الشكل رقم  مداخل تقديم التمو

 
 :اعتمادا علىالطالبة من إعداد : صدرالم

Amer- Al- Roubaie and Shafiq Alvi, Islamic Banking and finance : critical concepts in economics, volume 
2, Evolution of the islamic financial system, Routledge, London, UK, 2010 , p :111. 

 

 مداخل تقديم التمويل اإلسالمي 

سلمة الكلية للنظام األ
 المصرفي

الترخيص للبنوك 
 اإلسالمية

إنشاء بنك إسالمي 
 جديد

الجمع بين البنوك 
 التقليدية واإلسالمية

إصدار قانون خاص  
 لكل بنك

تحويل بنك قائم إلى 
 بنك إسالمي

 تحول تدريجي

اإلحالل      أسلوب
 الكامل

أسلوب الخطوط 
 المتوازية

 تحول فوري

 تحول خارجي

 تحول داخلي

إنشاء فروع ونوافذ 
 إسالمية
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 المؤسسات الإسلامية غير البنكية: نيالمبحث الثا

نموا كبيرا في  المالية الإسلامية غير المصرفية شهد قطاع الخدماتبالموازاة مع المصارف الإسلامية 
 ومتعددة متطورة أدوات إلى بسيطة هياكل مجرد من كبير حد إلىه منتجات تطورتالسنوات الأخيرة، و

يل الإسلامي وخدمات منتجاتل بالنسبة الماضي القرن وتسعينيات ثمانينات اقتصرت فبينما الأوجه،  على التمو
يل الإدخار، ومنتجات الودائع يع وتمو يعة المتوافقة مع الأسهم إلى بالإضافة المشتركة المشار  إلا ،ةالإسلامي الشر

المال  سوقو الإسلامية، الاستثمار ذلك صناديق في بما تعقيدا، أكثر هياكل عن كشف الماضي العقد أن
يق  ولم ،الإسلامي تأمينال وسوق وأهم منتجاته ألا وهي الصكوك الإسلامية الإسلامي  هذه الخدماتيقتصر تسو

من طرف تسوقها  يتمالخدمات المالية الإسلامية بل يمكن القول أن أكثر فقط، وإدارتها على البنوك الإسلامية 
نحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى مفهوم بعض هذه المؤسسات والأدوات وواقعها  ،ةقليديالبنوك الت

 :من خلال المطالب التالية  العملي

 التأمين التكافلي : المطلب الأول

حيث تتقاطع  يعد قطاع التأمين مكونا أساسيا من مكونات القطاع المالي والمصرفي لأي اقتصاد،
للتخفيف  الخدمات البنكية مع مجال التأمين، نظرا لحاجة الموجودات البنكية لل كفيل خلال عمليات القروض

قد طورت المالية الإسلامية نظاما رديفا لتقليل من المخاطر عند الإقراض والاستثمار، ومن وطأة الخسائر، و ا
بائن القطاع سمي بنظام براز ماهي ،وهو صيغة إسلامية للتأمين، "التكافل" لتلبية رغبات ز   :تهانهدف فيما يلي إلى إ

بين التأمين التقليدي .أولا  مفهوم التأمين التكافلي والفرق بينه و

ين والباحثين العلماء من عدد بين خلاف هناك  يفضل من فمنهم ،التأمين مصطلح استخدام في المعاصر
 مصطلح إطلاق يفضل من ومنهم التبادلي، أو التعاوني التأمين مصطلح على الإسلامي التأمين مصطلح إطلاق
 مفهومه في التكافل مصطلح لاختلاف الإسلامي التكافل مصطلح استخدام يفضل من ومنهم التكافلي، التأمين

 .(1)التأمين مصطلح ومضمون مفهوم عن مضمونه وفي

يثور   التكافل أو التأمين مع الوضعي، التبادلي أو التعاوني التأمين واختلاف اتفاق حول آخر خلاف و
 أو مصطلحان فهما الإسلامي، التكافل أو التأمين مع التبادلي أو التعاوني التأمين تماثل يرى من فمنهم، الإسلامي

 التأمين يقوم حيث عليه، يقوم الذي المبدأ أو الأساس حيث من اختلافهما يرى من ومنهم واحد، لمسمى اسمان
يقوم المعاوضة، مبدأ على الوضعي الفكر في التبادلي أو التعاوني  .التبرع مبدأ على الإسلامي التكافل أو التأمين و

                                                           

 .00  :ص ،0222، السعودية، مذكرة تدريسية، جامعة امللك عبد العزيز، التأمين من منظور إسالميحممد سعد اجلرف،   - 1
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يف التأمين اهدمن أولأن الدخول في تفاصيل هذا الاختلاف ليس  ف هذه الدراسة، سنكتفي بتعر

 . التكافلي لأن هذا المصطلح هو الأكثر انتشارا باعتباره يمثل الشكل الإسلامي للتأمين

يف التأمين التكافلي .4  :تعر

كلمة التأمين مشتقة من مادة أمن، وتعني طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأصل أن يستعمل في  :لغة
ً  وأمنيقال أمن البلد اطمأن فيه أهله وأمن الشر منه سلم . سكون القلب  أو إليه فيه واطمأن وثق كذا على فلانا

ً  جعله والكافل هو  ان أي هو كافيه وكافلهأما التكافل فمن كفل يكفل كفالة، يقال كفل فلان لفل ،عليه أمينا
 .(1) كفالة متبادلة بين أكثر من طرف: العائل  وال كفيل هو الضامن ، والتكافل

  هذه الأخطار عن الناشئة الأضرار تلافي على متشابهة لأخطار معرضين أشخاص هو اتفاق: واصطلاحا
يض منه يتم مستقلة بحيث مالية ذمة له تأمين صندوق في اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع بدفع وذلك  التعو

يتولى إدارة منها، المؤمن الأخطار وقوع جراء من المشتركين تلحق التي الأضرار عن  من مختارة هيئة الصندوق و
باح من حصة أو أجرا التأمين،كما تأخذ أعمال أجر لإدارتها مقابل مساهمة شركة أو الوثائق حملة  مقابل في الأر

ً  بصفتها الصندوق لأموال استثمارها با أو بأجر وكيلا   .(2) مضار

فالتكافل . ومقتضى صيغة التكافل التي هي صيغة للمشاركة بين طرفين أو أكثر أن كلا منهم ضامن للآخر
يض يتيح لهم التعاون في تحمل الضرر قيام مجموعة بالاشتراك في نظام مناسب  الواقع على أحدهم بدفع تعو

 من الربح يستهدف مالية   معاوضة   فهو عقد :التقليدي أما التأمين (3)من أقساط يتبرعون به من خلال ما للمتضرر
 .(4)الغرر فيها يؤثر التي المالية المعاوضات أحكام عليه وتطبق نفسه، التأمين

 :الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي .0

 خلال المفهوم تحقق مني لا التجاري والتأمين التكافلي التأمين بين الاختلاف حقيقة الوصول إلى إن
يه التكافلي من التأمين بفكرة كل الأبعاد المحيطة تحليل يجب إنما فقط،  :والتجاري منظور

 
                                                           

 .  1426 :و الفريوز أبادي، مرجع سابق، ص 00: أمحد الفيومي، مرجع سابق، ص  - 1
 .324: ص مرجع سابق، ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميىة - 2
، ندوة عاملية حو  التأمني التعاو ي من خال  نظام خالل التزام التبرعنظام التأمين التكافلي من خالل الوقف بديال عن التأمين من  عبد الستار أبو غدة،  - 3

 .0:ص ،0221مارس  2-4 ، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، الوقف

 .040:ص ،0202 البحرين، بنك البحرين اإلسالمي، ،اإلسالمية البنوك عمليات المفيد في، الشيخ فاروق محد - 4
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  (1):أجمع العلماء على أن التأمين التجاري عقد فاسد شرعا للأسباب التالية :المشروعية حيث من الاختلاف .4.0

  يادة في با المتمثل في ز عوض التأمين على الأقساط المدفوعة، كما تستثمر شركات التأمين وجود الر
ية وتحتسب فائد على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة بو  .أموالها في أنشطة ر

 فهو عقد احتمالي أو عقد من عقود الغرر، لأنه يعوض الأضرار : احتوائه على الغرر الفاحش غير اليسير
 .مان باعث على العقدوليس محله الأمان والأ

 يدفع المستأمن فيه مبلغا يسيرا في انتظار : القمار يض النفس والمال لفرصة مجهولة، و ففيه مخاطرة بتعر
 .أخذ مبلغ كبير

 لعدم وضوح محل العقد وهو شرط من شروط صحة العقد: الغبن الفاحش. 
 بناءا عل  .المحرم التجاري للتأمين شرعيالتعاوني كبديل  التأمين الإسلامي الفقه مجمع أجاز ى ذلكو

  :العقد طبيعة حيث من الاختلاف. 0.0

 الشركة جانب من الأقساط وهو بدفع التزام)له للمؤمن( بالنسبة يمثل إلزامي، عقد التجاري التأمين يعتبر
 على قائم فالعقد  التكافلي ، أما التأمين) ضده المؤمن الخطر وقوع على قيامه معلق أي احتمالي التزام )المؤمن(

يكون التبرع، أساس على به الملتزم المبلغ المؤمن له يقدم بحيث والتضامن، التبرع  دفع في متضامنين لهم المؤمن و
  (2).الاتفاق بحسب منه نسبة أو الخطر له وقع لمن المستحق المبلغ

 : والمستأمنين المؤمن بين العلاقة .1.0

يق عن وذلك التبرع هذه العلاقة على تقوم في التأمين الإسلامي  تخصص نقدية بمبالغ أشخاص سهامإ طر
 مبلغ يأخذ فالمستأمن المعاوضة، على تقوم والمستأمنين الشركة بين فالعلاقة : التجاري التأمين أما ضرر، يصيبه لمن

 التأمين مبلغ بدفع تعهده مقابل التأمين قسط يأخذ والمؤمن التأمين قسط دفع مقابل الخطر وقوع عند التأمين
 (3) .الخطر وقوع عند

والجدول التالي يوضح أكثر أهم الفروقات والاختلافات الموجودة بين التأمين التكافلي والتأمين 
 :التقليدي

                                                           

 .022،021: ،صص ،0222، دمشق، سوريا، 3دار الفكر ، ط  ،بحوث وفتاوى وحلول: المعامالت المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،    - 1
  واملصرفية املالية للعلوم العربية األكادميية ،9 العدد ،املصرفية و املالية الدراسات جملة ،هل يختلف التأمين التكافلي عن التأمين التجاريعامر يوسف العتوم،    - 2

 .2: ص ،2013 عمان، األردن، 
 .00:ص رجع السابق،نفس امل، املصرفية و املالية الدراسات جملة ،واقع وآفاق :التأمين التكافلي اإلسالميحسني عبد املطلب األسرج،    - 3
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 التقليدي والتأمين الإسلامي التأمين بين مقارنة  (:24)جدول رقم

 المجال التأمين الإسلامي التأمين التقليدي

 التأمين من الربح يستهدف مالية   معاوضة   عقد
ينبني نفسه،  الغرر على و

 وحماية لمصلحتهم، المشتركين من بالتبرع التزام  
 صندوق منها يتكون اشتراكات   بدفع أنفسهم
 مختارة   هيئة   تديره الذي التأمين

 الفقهي التكييف

 مساهِمة   شركة  
 مساهمة   شركة   أو الوثائق حملة من مختارة   هيئة  

ص    .بأجر الوكالة أساس على لها مرّخَّ
 المدير

ن علاقة تنتهي ية التأمين بشركة له المؤمَّّ  التجار
برام بعد  .القسط وسداد التأمين وثيقة إ

الاستثمار  عائد على التأمين في المشتركون َيحُصل
 الفائض وعلى يدفعونها، التي للاشتراكات الشرعي

يضات دفع بعد الاشتراكات من  التعو
يف ية والمصار  ونحوها الإدار

 العائد

ضمان  علاقة وعلاقتها أصلي طرف الشركة
 فقط

 الوثائق حملة بتوكيل وذلك بأجرة ، وكالة   علاقة
 واستثمار التأمين أعمال لإدارة للشركة

 .الاشتراكات

 الشركة بين العلاقة

 الوثائق وحملة

 التزامها مقابل المبالغ التأمين شركة تمتلك
يض  ضرر حصل إن بالتعو

 الأقساط لأن الاشتراك مبالغ الشركة تمتلك لا
 .التأمين في المشتركين لحساب تبقى مملوكة

 الإشتراك مبالغ

 .لها الوثائق حملة أموال الشركة تستثمر 1.

 مراعاة دون المجالات جميع في الاستثمار.  2
يعة أحكام يخالف ما  الشر

بة بنظام الوثائق حملة أموال الشركة تستثمر  المضار
 .الربح لعائد والمشتركين الشركة استحقاق مع

يعة أحكام يخالف لا ما في المبالغ استثمار  الشر
 المبالغ استثمار

 للشركة واحد حساب
 لحملة والثاني للمساهمين الأول منفصلان، حسابان

بائن) الوثائق  )الز
 الحسابات

 الشرعي الحكم جائز جائز غير

ين الإسلامي، ،الإسلامية البنوك عمليات المفيد في، الشيخ فاروق حمد: المصدر ين، بنك البحر  .414: ص ،0242 البحر
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 :الصيغ التي يقوم على أساسها التأمين التكافلي: ثانيا

  :(1)التالية الثلاث الصيغ من واحدة على التكافلي التأمين إقامة يمكن

بة معا. 4  :على أساس الوكالة والمضار

في الإدارة واستثمار الأقساط مقابل أجر ( الوثائقتقوم الشركة في هذه الصيغة بدور الوكيل عن حملة 
يا وشركة التكافل التابعة   .معلوم وتمارس هذه الصيغة من قبل شركة الإخلاص وشركة ما بيان للتكافل بماليز

بية السعوديةلبنك الجز   .يرة في الممل كة العر

بة .0  :على أساس المضار

بة هو أعمال التأمين أي بة في استثمار  ،العملية التأمينية المقصود بالتأسيس على المضار أما تطبيق المضار
ية ) موجودات التأمين فهو محل اتفاق لدى جميع شركات التكافل  ً إلى جنب مع الصيغة الاستثمار جنبا

 .(الوكالة بالاستثمار بأجرة محددة الأخرى وهي

 : على أساس التبرع أو التزام التبرع .1

ين هو أن حامل الوثيقة يلزم نفسه  التكييف الشائع للتأمين التكافلي الذي اختاره جمع من العلماء المعاصر
أما ما يحصل عليه المستأمن المتضرر فهو أيضاً التزام بالتبرع من  ،بالتبرع لمجموعة المستأمنين المال كين لمحفظة التأمين

 . ستثناءاتتحقق الشروط وانتفاء الامحفظة التأمين وهو التزام معلق على وقوع الضرر المؤمن منه و

 :على أساس الوقف .1

ين من  تنشئ شركة التأمين الإسلامي صندوقاً للوقف، وتعزل جزءاً معلوما من رأس مالها يكون وقفا على المتضرر
ية في النهاية يكون ذلك من باب وقف  ،المشتركين في الصندوق حسب لوائح الصندوق، وعلى الجهات الخ ير و

ً فيبقى هذا الجزء باح في الصندوق  النقود كونه مشروعا بة، وتدخل الأر ً بالمضار المعل وم م ن النق ود مستثمرا
يض، ولأغراض الوقف يع يخصوهو  الواقف شرط حسب استحقاق هو الوقف من التعو  أما  فقط الوقف ر

يض من الوثيقة حامل يأخذه ما  عليه ينص ما على بناء فيستحقها الوقف لصندوق الأخرى التبرعات من تعو
 .بها للوقف علاقة ولا الصندوق نظام

                                                           

 .00،00 : ص،، ص0222مارس 03 -00، املؤمتر الثا ي للمصارف اإلسالمية، دمشق، سوريا أسس التأمين التكافليعبد الستار أبوغدة،  - 1
مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات : ندوة حو  حقيقة التأمين  التكافلي،موسى مصطفى القضاة، 

 .04-02: ص،ص ،0200 اجلزائر،عباس سطيف، 
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 : واقع صناعة التأمين التكافلي عالميا. ثالثا

يل الإسلامي في المتنامية الأهميةالتكافل من القطاعات ذات  يعتبر وا منخصوصا وأنه يشهد،  صناعة التمو
يجابيا مستمرا   العالمي الصعيد وعلى ،آسيانالالرئيسة مثل دول مجلس التعاون الخليجي ودول  الأسواق فيإ

يكي نهاية عام 16ليقارب ، (1)0241  في عام%  41تواصل سوق التكافل نموها بحوالي    مليار دولار أمر
 :وهو ما يوضحه الشكل التالي (2)0241

 
Source : Ernst & Young, Global Takaful Insights 2014, and The World Takaful Report 2012, and 

http://www.mifc.com. 

بالنظر إلى المساهمة العالمية في هذه الصناعة،  حيث  لتأمين الإسلاميتعتبر البيئة الخليجية أرضا خصبة لو
ً مستمراً،  في دول مجلس للتكافل مساهمة الإجمالية بلغت ال، 0241عام ففي شهدت سوق التكافل، فيها، نموا

يكي، مسجلة  9.8أكثر من  التعاون الخليجي  .مقارنة بالعام السابق %40 معدلا للنمو بلغمليار دولار أمر

بية السعودية على مجموع مساهمات التكافل الكليةو  استحوذت، حيث في هذه المنطقة تهيمن الممل كة العر
يد عن  على بية السعودية هذا النمو الضخم لصناعة التكافل في  ،من مجموع مساهمات المنطقة %22ما يز الممل كة العر

ية بارزة يا، )وتأتي دول الآسيان ، هو نتيجة دعم تنظيمي متكامل ومبادرات تحفيز بروناي  ،إندونيسياماليز
بية السعودية كثاني ال في المركز جنوب شرق آسيا إلى  بالإضافة( وسنغافورة وتايلاند أكبر سوق بعد الممل كة العر

 .0241مليار دولار خلال عام  1.0ب  قدر أو ما  ٪،12بحوالي  للتكافل، حيث تساهم

                                                           
1 - Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Financial Services industry Stability Report, Kuala Lumpur, Malaysia 

2015, p: 25. 
2 - Malaysia World’s Islamic Finance Marketplace, Takaful: growing from strength to strength, Malaysia, 25 November 

2015, p:1. 
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ير هذا وقد أشار  يل الإسلامي والصادر عن التقر عنه في  الذي أعلنمركز دبي للدراسات المصرفية والتمو

بر  تي أقيمالتو ة الاقتصادية الإسلامية العالميةالقم  10.1إلى  ستصلالقطاع مساهمة  أن 0241في دبي في أكتو
بالتحديد في  0202مليار دولار بحلول عام  يقيا، و ير أن الإمكانيات المستقبلية للتكافل متاحة  في أفر يرى التقر و

يا، و يقيا، وكذلك في السودان وكينيا ونيجير بالتحديد يإمكانهناك دول شمال أفر با، و ات هائلة غير مستغلة في أورو
تشار ال كبير للجاليات المسلمة والتي لا تملك في الوقت الحالي ال كثير في الممل كة المتحدة وفرنسا وألمانيا في ظل الان

يعة الإسلامية   (1)من الخيارات في مجال التأمين المتوافق مع الشر

يل الإسلامي الأخرى لا ، هذه الأرقاموعلى الرغم من  فإن حجم قطاع التكافل مقارنة بقطاعات التمو
مما يدل على النمو القوي التحكيم المحتملين من خلال التوسع في  فقط%  4.4يزال محدودا بحصة سوقية بلغت 

يل الإسلامية الأخرى  .قطاعات التمو

 صناديق الاستثمار الإسلامية: المطلب الثاني

يق الصناديق الإسلامية وإدارتها على البنوك الإسلامية بل يمكن القول أن أكثر الصناديق  لا يقتصر تسو
ية رها البنوكالإسلامية إنما تسوقها وتدي ً هائلاحيث  ،التجار على  تشهد صناديق الاستثمار الإسلامية تطورا

ها في ونهدف من خلال هذا المطلب إلى الاحاطة بمفهوم هذه الصناديق وواقع ،مستوى الأسواق المالية العالمية
 .الأسواق المالية العالمية

 :صناديق الاستثمار الإسلاميةمفهوم . أولا

ية حولفيما يلي نحاول   :مفهوم صناديق الاستثمار استعراض أهم الجوانب النظر

ية الصناديق ين صغار رغبة تحقق التي الصناديق تلك الاستثمار توفير  في كبارهم عن فضلا المستثمر
يعة لأحكام وفقا شرعيا استثمارا أموالهم استثمار لهم تتيح إسلامية مالية أدوات وصندوق  (2)الإسلامية الشر

هو وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة الاستثمار 
 (3).وتديره شركة استثمار تمتلك تشكيلة من الأوراق المالية

                                                           
1 - Arno Maierbrugger, Exploring the growth potential of Islamic insurance, Gulf Times, Qatar, January 2016  on: 

 http://www.gulf-times.com/story/474741/Exploring-the-growth-potential-of-Islamic-insuranc, consult:04-02-2016. 

 .23 :ص، 0222، 0 ، دار السالم، االسكندرية، طصناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقأشرف حممد دوابة،  - 2
جامعة ،كلية الشريعة والقانون ، اإلسالمية للمؤسسات املالية عشراملؤمتر الرابع  ،موسعة صناديق االستثمار اإلسالمية دراسة فقهية تأصيليةعبد الستار أبو غدة،  - 3

 .220 :ص، 0222 اإلمارات، االمارات العربية املتحدة،

http://www.gulf-times.com/story/474741/Exploring-the-growth-potential-of-Islamic-insuranc
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ية   أوعية   أنها على أيضا وعرفت ين أموال تجميع يتم استثمار  استثمارات   توظيفها في بغرض فيها المستثمر

د يُدعى الأساسي، نظامه أو الصندوق اكتتاب نشرة في ُتحّدَّ يدير الصندوق في الاكتتاب إلى المستثمرون و  و
ً  ،شرعيةالضوابط اللتزم فيه باللازمة وت بالخ برة تتمتع جهة   الصندوق  أسست التي الجهة هي تكون ما وعادة

يعها على  خلال يتولى الصندوق استثمار هذه الأموال منو  (1) معلوم محدد أجر مقابل وذلك الصندوق، توز
ً في جميع ما يستثمر فيها  مختلف الأسهم والمحافظ وغيرها من أدوات الاستثمار بحيث يصبح المستثمر مساهما

يع يضمن توز يحصل المستثمر على استثمارات منوعة و   .المخاطر وتحقيق عوائد مناسبة لها و

يف صناديق الاستثمار الإسلامية بأنها يمكن تعر بة بين إدارة الصندوق التي تقوم عقد شركة  و مضار
بين المكتتبين فيه وق التي مجموع رب المال فيدفعون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصند ونيمثل الذين بالعمل فقط و

بة و تدفع للمكتتبين صكوكا بقيمة  تمثل دور المضارب فتتولى تجميع حصيلة الاكتتاب التي تمثل رأس مال المضار
 .(2)ل منهم حصة شائعة في رأس المالمعينة تمثل لك

بالتالي يمكن أن نعرف   من عدد يمل كه يمال وعاء عن عبارة بأنهاالإسلامية  الاستثمار صناديقو
ين  .وتجمع فيه أموالهم يدار من قبل متخصصين ذوي خبرة لاستثمار هذه الأموال بالطرق المشروعة المستثمر

 

 ً يةصيغ إدارة ا. ثانيا  :لصناديق الاستثمار

يّة هي علاقة تعاقدية بين الجهة المصدرة للصناديق والمكتتبين  يمكن القول بأن الصناديق الاستثمار
 .(3)المال كين لحصص أو وحدات أو أسهم مشاركة في رأس مال تلك الصناديق

ية بعد   وتعتبر شركة العنان التي تتم بين مال ومال، الأرضية الصالحة لتكييف الصناديق الاستثمار
يك  ية التي لا ينظر فيها إلى شخص الشر      بل إلى حصته( الشخص الطبيعي) اعطائها صفة الشخصية الاعتبار

أوجه فقد يكون على أساس  يحّدد شكل التعاقد من الجانب الفقهّي على عدةو ، (4)(وحداته في الصندوق)
بحاً، أم أجراً، أم  يقة احتساب العمولة، سواء أكان ر بة أو الوكالة بأجر أو الجعالة، وهذا يرجع إلى طر المضار

 :(5)ومن بين هذه الأشكال ،ُجعلاً، ول كن وفق الشروط التي حّددها الفقهاء لكل عقد

                                                           

 .11 :ص ، مرجع سابق،الشيخ فاروق محد - 1
 .02: ص، 0111 مصر، شباب اجلامعة،، مؤسسة صناديق االستثمار دراسة وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالميمحد احلسين، أأمحد بن   - 2
 .02 : ص، 0113السعودية، ، جمموعة دلة الربكة، صناديق االستثمار اإلسالميةعز الدين حممد خوجة،   - 3
 .222 :ص، مرجع سابق، صناديق االستثمار اإلسالمية دراسة فقهية تأصيلية موسعةعبد الستار أبو غدة،   - 4
  .02،02: ،صاالستثمار اإلسالمية، مرجع سابق، صعز الدين خوجة، صناديق  - 5
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بة .4 ية على أساس المضار  : إدارة الصناديق الاستثمار

بة المقيدة تدار    (بالشروط التي تشملها نشرة الإصدار)غالبية صناديق الاستثمار على أساس عقد المضار
باب المال وتقوم الشركة المنشئة للصندوق  والتي يتعدد فيها رب المال حيث يقوم المشاركون في الصندوق بدور أر

بة من حصيلة الاكتتاب في ال ية المطروحة، بدور المضارب وتتولى جمع رأس مال المضار وحدات الاستثمار
وذلك مقابل حصة شائعة من الربح، كما .  واستثماره حسب الشروط المنصوص عليها في نشرات الاكتتاب

 .تنقطع صلة المشاركين عن الإدارة إلا من خلال ما في اللوائح من تعليمات وقيود

ية على أساس الوكالة .0  :إدارة الصناديق الاستثمار

ية أيضا من خلال اعتماد الوكالة بالاستثمار بأجر معلومتبنى العلاقة في ال حيث  (1) صناديق الاستثمار
يكون هذا الأجر غالبا  ،يحدد مقابل عمل المدير بمبلغ مقطوع يستحقه في جميع الأحوال سواء تحقق الربح أم لا و

ية مواعيد في للمدير الأجرة تستحق كمانسبة من صافي قيمة الأصول،   .الصندوق نظام حسب دور

ية على أساس الجعالة .1  :إدارة الصناديق الاستثمار

باح رأسمالية  بحيث يطلب المساهمون من مدير الاستثمار إدارة الاوراق المالية بالبيع والشراء لتحقيق أر
ية للمساهمين  يّة)وعوائد دور ً معيناً، مثلاً ( أصحاب الوحدات الاستثمار مقابل ُجعل يستحّقه إذا حقق هدفا

باح رأسمالية بمبلغ معين، وما زاد عن هذا المبلغ فهو له، أو تحقيق عائد دوري معين وما زاد عن هذا تحقيق  أر
ياً فهو لمدير الاستثمار  (2).المبلغ شهر

 

ية الصناديق إنشاء خطوات .رابعا  : البنوك قبل من للصكوك الحاملة الاستثمار

ية الصناديقتنشأ   :(3)وفق الخطوات التالية البنوك قبل من للصكوك الحاملة الاستثمار
 .(SPV) خاص غرض   ذات شركة   أو محفظة البنك ينشئ .4
ً  (SPV) الخاص الغرض ذات الشركة على يبيعها للصكوك البنك إصدار بعد .0 ً  بيعا  هذه تخرج بحيث تاما

 (SPV) الشركة ملك إلى البنك ملك عن الصكوك

                                                           

 الدويل اإلسالمي الفقه جممع، 0ج ، 1العدد ، الفقه اإلسالمي معجم، جملة االستثمار في األسهم والوحدات والصناديق االستثماريةعبد الستار أبو غدة،  - 1
 .00: ص، 0112جدة، السعودية، 

 األردن ، املؤمتر الدويل األو  للمالية واملصرفية اإلسالمية، اجلامعة األردنية،صناديق استثمار متوافقة مع الشريعة اإلسالميةتطوير وابتكار غدير أمحد خليل،  - - 2
 .02 :ص، 0204

 .22 :صفاروق الشيخ، مرجع سابق،  محد - 3
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ً  (SPV) الشركة تعين .1 ً  يكون لها مديرا يف وتدفع ،)ثالث طرف( البنك عن الإدارة في مستقلا  المصار

 (SPV) الشركة هذه أموال من الخ..المدير وراتب
 في الشائع الملك تمثل وحدة وكل الصندوق، هذا في مشتر كل مل كية تمثل وحدات(SPV) الشركة تبيع .1

ً  يملك وحدة حامل فكل الصندوق، أصول جميع ً  جزء  له، المملوكةالصكوك  جميع يمثل الصندوق من مشاعا
يستحق يع جميع (SPV)الخاص الغرض ذات الشركة وحدات حملة و  الصكوك هذه من المتحقق الر

يف خصم بعد المملوكة  .-وجدت إن – المصار
ً  البنك يقدم .1 يمكن بيعه، في الشركة رغبت إذا صك أي بشراء (SPV) الخاص الغرض ذات للشركة وعدا  و

 الحالة هذه في البنك لأن الاسمية، وذلك بالقيمة أو السوق بسعر هو الشراء سعر أن على الوعد هذا ينص أن
ً  ليس با ً  ولا مضار  .الصكوك باع أن أجنبياً بعد أصبح حيث ثالث، طرف هو وإنما وكيلا

باح جميع على الوحدات حملة يحصل .6 يسترجعون الصكوك إطفاء يتم أن إلى الصندوق من المتحققة الأر  و
يتم بالكامل، الصندوق في حقوقهم باح والخروج الدخول تفاصيل بيان الصندوق اكتتاب نشرة في و  والأر

بة وشرعية قانونية ضوابط من ذلك إلى وما  .النشرات هذه مثل في مطلو
ين( الوحدات لحملة يحق .2  فقط السوق بسعر الصندوق إلى وحداتهم ببيع وذلك بالتخارج يقوموا أن )المستثمر

 NAV الاكتتاب نشرة في بذلك فيها يسمح التي المواعيد ذكر من بد فلا ولهذا ) ً  شهر كل أول مثلا
 في المثال سبيل على %2 - السوقي السعر أو السوقي السعر توفير الصندوق مدير على يجب وكذلك )ميلادي

 .بالتخارج فيها يسمح فترة كل

 :الإسلامية الاستثمار صناديق أنواع. اخامس

 في التي تظهر الشرعية، بالضوابط فيها المدير يلتزم التي الإسلامية الاستثمار صناديق من العديد هناك
يق الإسلامية وغير الإسلامية البنوك وتقوم منها، بكل الخاص الإصدار نشرة   :(1)الأنواع هذه بتسو

  :الإسلامية الأسهم صناديق .4

باحا مباحا، لتحقق نشاطها يكون التي الشركات أسهم في بالاستثمار وتقوم يادة من أر  أسهم أسعار ز
 الأعمال بعض تمارس ول كنها ، مباح عملها التي أصل الشركات في اختلفوا الفقهاء أن إلا الشركات، هذه

 .أسهمها في الاستثمار عدم البعض رأى حيث، بفائدة تودع أموالها أو بفائدة، تقترض كأن المحرمة

                                                           

، 000: ص،ص، 0222، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية، في التطبيقات االقتصادية المعاصرة اإلسالمية صناديق اإلستثمارحممد علي القري،  - 1
000 . 
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 عن أعمال تجاالن الدخل يحسب أن الصندوق مدير وعلى أسهمها في الاستثمار إمكانية يرى الثاني والرأي

يستبعده محرمة  .عالية الصناديق هذه في الاستثمار ومخاطر ،الصندوق في المستثمر عليه يحصل الذي الدخل من و

  :السلع صناديق .0

 مثل منظمة السلع بورصة لهذه يكون أن على ، بأجل بيعها ثم المباحة بالنقد ، السلع بشراء وتقوم
يُستثنى من ذلك الذهب والفضة, والنحاس والبترولالألمنيوم  يمكن .و  البيع بصيغ الصناديق هذه أن تعمل و

 (1) .السلم أو المرابحة، أو الآجل،

 :المرابحة صناديق .1

 دراسة تقوم أن على ثالث بالأجل، لطرف بيعها ثم ، بالنقد الدولية السلع بشراء الصناديق هذه وتقوم 
 كمية بشراء الصندوق يقوم كأن بعاجل آجل بيع وهو :السلم صناديق .بالدين السلع هذه بيعه قبل الائتماني مركزه

يت من يتون ز يتم المزارعين، من الآن الز يت من المبيع تسليم و يستطيع وقت المحصول الز  يحقق أن الصندوق و
بحا يت شرائه من ر  .حصاده وقبل موسمه قبل للز

 :التأجير صناديق .1

 ثم ومن  والشاحنات وغيرها والطائرات والسيارات المعدات مثل أصول بامتلاك الصندوق يقوم 
يرادات من والاستفادة تأجيرها  .بالتمليك المنتهي التأجيري كالبيع الأصول هذه مع التعامل أو الإ

إن صناديق الاستثمار الإسلامية ليست مجرد وسيط مالي كما هو الحال في صناديق الاستثمار التي تنشئها 
ية التقليدية، و شركات التأمين بل إن هذه الصناديق بالإضافة إلى ذلك شركات  الاستثمار، و المصارف التجار

حيث تقوم المؤسسة المالية التي ترغب  ،تعتمد على منهج الاستثمار الإسلامي الذي يمزج بين رأس المال و العمل
ين صندوق معين من هذه الصناديق، بإعد تبين جدوى الاستثمار ثم شاط محدد، واد دراسة اقتصادية لنفي تكو

يق طرحه للاكتتاب العام  يله عن طر بط بين  ،تقوم بتمو بةوإدارة الفالعقد الذي ير  .المكتتبين هو عقد المضار

 ّ يةالصناديق  واقع. سادسا  :الإسلامية الاستثمار
 المال رأس سوق أدوات من واسعا دعما لقي حيث ملحوظا، نموا الإسلامية الاستثمار صناديق قطاع شهد

يعة مع المتوافقة  .(41أنظر الشكل رقم ) ،الثابت الدخل وأدوات الإسلامية المدرجة الأسهم غرار على الشر

                                                           

 .021: ص، 9002االسكندرية  مصر، ، دار الفكر اجلامعي، صناديق االستثمار بين االقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعيمربوك نزيه،  - 1
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بع الثالث (: 41)الشكل رقم  ية حسب البلد الر  0241نسبة انتشار الصناديق الاستثمار

 
-http://www.eurekahedge.com/Products/islamicon:  funds database Islamic Global : Eurekahedge Source

 2015.-11-4consult:  database-fund 

يل الرئيسة مراكزال ففي  بية الممل كة لعبت الخليجي، التعاون مجلس دول مثل الإسلامي للتمو  العر
 العالميةالإسلامية  الأصول مجموع من 41 % بلغت بمساهمة الإسلامية، الأصول إدارة في بارزا دورا السعودية

بع خلال المدارة بية للممل كة متناميلا السوق تميز فقد 2015 عام من الثالث الر  كلا من بدعم السعودية العر
ية الصناديق مجموع من 18 % على الممل كة لتهيمن سواء، حد على والطلب العرض جانبي   الإسلامية الاستثمار

بالانتقال يا من كل تحتل ،آسيا و باكستان وإندونيسيا ماليز يل صناعة في الصدارة و  الإسلامي، حيث التمو
يا تستحوذ     .24 % بلغت سوقية بمساهمة العالمية الإسلامية الاستثمار صناديق إجمالي من الأسد نصيب على ماليز

يلية فيو يا في المدارة الإسلامية لأصولل الإجمالية القيمة بلغت ،2015  جو  رنغت(مليار 117.40 ماليز
يكي، دولار مليار 27.20 يعادل ما أي )ماليزي  للأصول السوقية الحصص مجموع من 17.9 ٪ يمثل ما وهو أمر
يا في المدارة يا أطلقت كما ماليز  مليار 48.99 بلغ أصول قيمة صافي بإجمالي اسلاميا ائتمانيا صندوقا 190 ماليز

يكي، دولارمليار  11.35 يعادل  ما أي ماليزي مليار رنغت  صناعة إجمالي من 13.8 ٪ يمثل ما وهو أمر
يا أطلقت كما، مانيةتالائ الصناديق ً  ماليز يا صندوقا 76 أيضا  رنغت مليار 23.48 بمبلغالجملة  لبيع إسلاميا استثمار

يكي دولار مليار5.44 يعادل ما أي  .(1)صناعة هذه إجمالي من31.3 ٪ بنسبة الكلية، الأصول قيمة كصافي أمر

 
                                                           

1 - Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), Report on: Insights Global Financial Inclusion Islamic Finance 

Meets the Challenge, Malaysia, 2015, p.p: 4,5. 
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 الصكوك الإسلامية: المبحث الثالث

ينتشر التعامل به في  يق من الموضوعات الحديثة في الفكر والتطبيق المالي المعاصر و يعتبر موضوع التور
المؤسسات المالية التقليدية، ولقد بدأت المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيقه تحت مسمى التصكيك وذلك وفق 

يعة الإسلامية وصدرت بهذه الضوابط عدة قرارات  قراراتمن منظمات عديدة منها  ضوابط وأحكام الشر
بة وبخصوص صكوك الإجارة  عن مجمع الفقه الإسلامي تصدر بخصوص  شرعيةالوالمعايير صكوك المضار

ونهدف من خلال ، صكوك الاستثمار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها
 .إلى الاحاطة بمفهوم الصكوك الإسلامية وواقع تطبقيها العملي في الأسواق المالية العالمية بحثهذا الم

  مفهوم الصكوك الإسلامية :المطلب الأول

يق والتسنيد كمفردات لمسمى واحد  تستعمل إلا أن  ،نفس المعنىلتشير  فهيكلمة التصكيك والتور
مصطلح الصكوك قد انصب في عقول الجمهور على خصوص الاستثمار الإسلامي الذي ينسجم مع أصول 

يعة يق أو التسنيد فلا يشتهر استعمالهما عند الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ،وأحكام الشر  لارتباطهما وأما التور
 .معنى التصكيك ومن ثم الصكوك الإسلاميةنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على و، بالاستثمار التقليدي

يف التصكيك. أولا  :تعر

يقبعملية إصدار الصكوك تسمى  والتسنيد وهي جميعها بمعنى واحد  التصكيك وكذلك تسمى التور
يق إلى الأوراق المالية والتسنيد إلى  فالتصكيك النسبة فيه إلى الصكوك وهو ما ينتج عن العملية المذكورة، والتور

 ".التصكيك"والغالب في المصرفية الإسلامية استخدام لفظ  السندات

بالنسبة للمعاملات التقليدية يقصد بالأصول الديون القائمة في الذمم، فالبنك الذي أقرض عملاءه  و
يها المستثمرون وكذا الشركات  ً مالية يشتر يصدر مقابلها أوراقا لشراء المنازل يمكن ان يجمع ديونهم في وعاء و

 .(1)بيعها على صفة سندات قابلة للتداولو ديون حملة البطاقات في وعاء  طاقات الائتمان يمكن أن تجمعالمصدرة لب

يل أصول حقيقية  إلى ( لا ديون قائمة في الذمم)أما في المعاملات الإسلامية فالتصكيك يتضمن تحو
يق الشراء مباشرة الخ...أوراق مالية قابلة للتداول مثل العقارات والطائرات والسيارات المؤجرة  ، وذلك عن طر

يق استخدام الأموال التي جرى جمعها من إصدار الصكوك في شراء أصول جديدةمن المالك الأول    .أو عن طر

                                                           

  الدويل اإلسالمي الفقه جممع ،9، ج 02جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد ، وتداولها المعاصرة وتطبيقاتها( التوريق) اإلسالمية الصكوك، حممد علي القري - 1
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ن التصكيك يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول تستند إلى وعاء يتضمن أصولاً أيمكن القول إذن 

إلى شركة ذات غرض خاص تسمى مصدر ( مولد الأصول)من مال كها الأول ( بالبيع)تتحول مل كيتها 
 . وتدفع الثمن للبائع من حصيلة الصكوك الصادرة عنها. الصكوك تشتري تلك الأصول بقيمة نقدية

بالتال يق والتصكيك مترادفة، كما جاء في المعيار الشرعي رقم و الصادر عن  42ي فإن مصطلحات التور
يطلق عليه التصكيك والتسنيد، وهو تقسيم "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  يق و التور

ية القيمة، وإصدا إلا أن ،  (1)ر صكوك بقيمتهاالموجودات من الأعيان أو المنافع أو هما معا إلى وحدات متساو
يق أو  يقها عن التور يعة وتفر الشائع استخدام مصطلح الصكوك  للتعبير عن توافقها مع أصول وأحكام الشر

 . التسنيد المرتبط بالاستثمار التقليدي

يف الصكوك. ثانيا  : الإسلامية تعر

بة تثبت  (2) ونحوهوهو المكتوب الذي يتضمن حقا أو مالا  الصكوك والصكاك، جمع صك :لغة فهو ورقة مكتو
 .لحاملها أو صاحبها حقاً معينا

ية القيمة تمثل حصصا : تعرفها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأنها :اصطلاحا وثائق متساو
شائعة في مل كية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك 

بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله  .(3)بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب و

ية القيمة : كما عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التصكيك على أنه إصدار وثائق أو شهادات مالية متساو
وتصدر وفق عقد تمثل حصصا شائعة في مل كية موجودات قائمة فعلا، أوسيتم انشاؤها من حصيلة الاكتتاب، 

 (4).شرعي وتأخذ أحكامه

ية، وكونها  يفين اتفاقهما في كون الصكوك وثائق مالية متساو حصصا شائعة والملاحظ من خلال التعر
في مل كية موجودات، وزاد مجمع الفقه الإسلامي شرط صدور الصك وفق عقد شرعي كالبيع والإجارة 

يف هيئة المحاسبة والمراجعة   :قد أوضح ثلاث صفات لا يمكن تسمية الصك بدونها وهيونحوها، إلا أن تعر

                                                           

 .920:هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص - 1
 .030 : صاملصباح املنري، مرجع سابق،  - - 2

 . 031 :صمرجع سابق،  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، -- 3
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 بربح الصكوك هذه مقابل فوري على نقد لها المصدرة الشركة وهو أن تحصل: تحصيل قيمة الصكوك 

 .ثابت سنوي
 يعني ذلك تحصيل المبلغ المطلوب للمشروع ببيع الصكوك، لأن هذا المبلغ يكون : قفل باب الاكتتاب و

 موزعا بالتساوي على عدد الصكوك المصدرة، 
 استخدام الصك لما أصدر له . 

 :الإسلامية أنواع الصكوك .ثالثا

ت التوظيف، أو الجهة التي يمكن أن تتنوع الصكوك الإسلامية إلى أنواع عديدة باعتبار آجالها ومجالا
يمكن أن نميز بين الأنواع التالية من الصكوك تصدرها  :(1)و

 :حسب الآجال .4

ً للآجال إلى صكوك قصيرة الأجل،  يداع أو )تنقسم الصكوك وفقا يطلق عليها البعض شهادات الإ و
يلة ( الاستثمار  .الأجللمدة ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة، وصكوك متوسطة الأجل وأخري طو

 :يقصد بها مجالات توظيف الصكوك وأهم مجالاتها ما يلي: حسب مجالات التوظيف. 0

بة. 4.0  :صكوك المضار

يحدد حصة كل  هي التي يقوم من خلالها المصرف الإسلامي بتقديم رأس مال الصكوك إلي مستثمر، و
باً، وهي صالحة للأعماطرف في الربح وتسلم الأموال للمستثمر ب بحها، فتمول عتباره مضار ية المتوقع ر ال الاستثمار

 .الأصول والمواد الخام والنفقات المتغيرة الأخري وتصلح في مجالات التصنيع والمقاولات وغيرها

 :صكوك الإجارة. 0.0

فتستثمر حصيلتها في شراء أصول إنتاجية علي أن يعاد تأجيرها إلي مستخدميها، ومعني ذلك أنها تقع علي 
يلة نسبياً، وتصلح هذه الصيغة للستغلاأعيان تصلح ل ية أال منفعتها، مع استمرار بقائها لفترة طو نشطة الاستثمار

يمكن أن تنتهي الإجارة بالتمليك إذا تضمنت المدفوعات التي  المتوقع لها توليد تدفقات نقدية في المستقبل، و
ية، أيحصل عليها المالك ال لأصل المؤجر في نهاية المدة إلي كما يمكن النص في العقد علي بيع اقساط الثانو

ً  المستأجر،  .والعائد علي صكوك الإجارة معروف ومحدد مسبقا
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 :صكوك السلم. 1.0

أما صكوك الاستصناع فتخصص الحصيلة . تستثمر حصيلتها في شراء سلع يجري استلامها في المستقبل
بيع المعدات والآلات والأدوات الصناعية ثم بيعها للراغبين فيها   . لتصنيع و

نلاحظ استمرار ( صكوك المتاجرة والأسهم)وفي كل هذه الصور للصكوك وغيرها من الصور الأخري 
لها قيم مالية، وهذا الاستمرار يتضمن مسئولية من المالك لما يقع علي هذه الأعيان المالية من  تملك موجودات

بة، أو للأصول المؤجرة كما في الإجارة أو انخفاض القيمة  مخاطر، مثل انخفاض القيمة السوقية لبضاعة المضار
 . "الغنم بالغرم"لقاعدة وفقا  السوقية لبضاعة السلم وآلات الاستصناع، وهو الذي يبيح الربح الحلال،

 :صكوك القرض الحسن .1.0

يل فهي تقوم على أساس القرض الحسن  فلا يكون الغرض من إصدارها تحقيق عائد، وإنما تستخدم لتمو
ين للقيام بدورهم  ،(1)حاجات عامة وتصدر عن الحكومة أو عن البنك المركزي، لدعوة الأفراد القادر

ً أن تصدرها بعض البنوك  الاجتماعي، كما يمكن أن يبيعها البنك المركزي لبعض البنوك، كما يمكن أيضا
يض با محرم، و يادة عن القرض ر من وتخصص مواردها للقرض الحسن، وهي صكوك لا تستحق عائداً، لأن الز

 قيمتها عند انتهاء الأجل -سواء كان الحكومة أو البنك المركزي، أو البنوك-مصدر صكوك القرض الحسن 
يلية الحكومية  .وسنلحظ دوراً مهما لها في توفير بعض الاحتياجات التمو

يلية ليس لغرض الاست وإنسانية  اجتماعية، وإنما لتحقيق أغراض نماءوصكوك القرض الحسن أداة تمو
ً  -غير القرض الحسن-ية، أما الصكوك الأخري وتكافل   فغايتها الحصول علي الربح من استثمار مواردها اقتصاديا

 . وهكذا تتسع أغراض الصكوك لتشمل الأغراض الاجتماعية والتكافلية بجانب هدف الحصول علي الربح

 :ىوتنقسم الصكوك وفقاً للجهة المصدرة إل: حسب الجهة التي تصدرها 1

 : صكوك حكومية.  4.1

الصكوك التي تصدرها الحكومات تستخدم حصيلتها في توفير السلع والخدمات العامة وفي استغلال 
 ركة المتناقصةصكوك المشاصكوك السلم، . الاستصناعصكوك ، .صكوك الإجارة :الموارد الطبيعية، وتشمل

يمكن أن ، السلع والخدمات العامةوهذه الصكوك فضلاً عن استخدام حصيلتها في توفير ، صكوك القرض الحسن
تستخدمها الدولة كوسيلة من وسائل تعبئة المدخرات، وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار في بعض القطاعات 

 .حسبما يحتاجه برنامج التنمية 
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  الإسلامية لصكوكل التطبيق العملي: المطلب الثاني

ً  تمثل المالية السوق في وتداولها الصكوك من متنوعة تشكيلة إصدار عملية نإ ً  تغيرا يا  الهيكل في جوهر
يلي  الملائم والتوفير أفرادها، رغبات مختلف على المدخرات استيعاب من يمكنها الإسلامية، للمصارف التمو

يلية للاحتياجات ً  الصحيح، إطارها في الإسلامية المصارف تقديم في يساهم مما للمشروعات التمو  أن عن فضلا
 بين للتكامل مناسبة أداة بمثابة هو والعامة الخاصة المشروعات احتياجات لتوفير الإسلامية الصكوك إصدار

 .العالمية السوق مع والاندماج المالية، والأسواق الإسلامي المصرفي النشاط

 :(1)هي خطوات ثلاث فيها تلخيص يمكن معينة، حلامر وفق التصكيك عملية تتم :مراحل عملية التصكيك. أولا

 :التالية بالخطوات المرحلة هذه وتتم :كالصكو إصدار مرحلة .4

 الأصول من لديه ما وتجميع بحصر تصكيكها يراد التي الأصول تعين المنشئة الشركة :الأولى الخطوة
 من تأسيسها تمي مستقل كيان وهي SPV إلى ونقلها التصكيك بمحفظة يعرف واحد استثماري وعاء في المتنوعة

 .الخاصة والإجراءات للشروط وفقا المال سوق هيئة من بقرار المنشئة الشركة قبل
جهة  ومن جهة من لا أم حقيقية بأصول ارتباطها حيث من الصكوك نوع معرفة هنا، مراعاته يجب ما وأهم 

 :لذلك يتم التمييز بين نوعين المنشئ عن الأصول هذه انفصال أخرى

 بالأصول المدعمة الصكوك ( Asset- Backed Sukuk (ABS :حملة يتمل كها التي الأصول بفصل تتحقق 
 التي المخاطرة وعامل الأصول، هذه قيم في نقص أي يتحملون فهم ولذا ،للإصدار  المنشئ عن الصكوك

 .لهم المتوقعة العوائد يحدد الذي هو الصكوك حملة يواجه

 للأصول المستندة الصكوك  Asset- Based Sukuk :ولا الصكوك حملة إلى الأصول نقل يتم لا 
ً  بالتالي يتضمن ً  بيعا ً  وترجع حقيقيا  مرتبطة النقدية التدفقات من بالرغم وذلك المنشئ، إلى دائما

 .نفسه المنشئ مخاطر يواجهون الصكوك حملة ان يعني مما بالأصل،

 ً  الائتماني التصنيف شركة خلال من يتم الذي الائتماني التصنيف أهمية لنا تبرز الصكوك، نوع على واعتمادا
  .الصكوك حملة نحو بالتزاماته الوفاء على للصكوك المنشئ قدرة تحديد ووظيفتها
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 أو أجزاء إلى وتقسيمها الأصول تصنيف بإعادة SPV شركة تقوم بيعها ثم الأصول تصكيك  :ةالثاني الخطوة

ين، ورغبات حاجات وتلبي تناسب وحدات يلها ثم المستثمر بيعها صكوك إلى تحو ين إلى و  .المستثمر

ين الصكوك بيع يتم أن بعد: الصكوك محفظة إدارة مرحلة .0  نيابة المحفظة هذه بإدارة SPV شركة تقوم للمستثمر
ين عن ية والدخول العائدات بتجميع الإصدار مدة طيلة المستثمر يعها الأصول من الناتجة الدور ين وتوز  للمستثمر

 .المحفظة تحتاجها التي الخدمات جميع بتوفير تقوم كما
 .الإصدار نشرة تحددها التى التواريخ في عليها المتفق الصكوك قيمة بدفع :وكصكال إطفاء مرحلة .1

  :واقع صناعة الصكوك الإسلامية. ثانيا

ً  العالمية الصكوك سوق شهدت الماضية السنوات خلال ية الإصدارات تضاعفت ًحيث متواصلا نموا  خمس السنو
يكي دولار مليار 01 من مرات كما يوضح ذلك  ،(1) 0241 عام في دولار مليار 402 إلى م 0229 عام في أمر

 :الشكل التالي

 
Source: International Islamic Financial Market (IIFM), Sukuk Report, Manama, Kingdom of Bahrain, 

March 2015, p:5. 

ً  العالمية الأولية الصكوك سوق شهدت الأثناء، هذا وفي ً  فائق أداء  2014 من الأولى الستة الأشهر في ا
 مليار 61.2 بمبلغ الإصدارات عن % 8.2 بنسبة أعلى أي دولار، مليار 66.2 الجديدة الإصدارات بلغت حيث

 .2013 ن م الأول النصف في دولار

                                                           
1 - Malaysia world’s Islamic Finance Marketplace (MIFC),Global Sukuk Report, Q1, 2015, Malaysia, p1. 
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بع الفائق بالأداء 2014 الإصدارات في حجم تميز وقد  مليار 35.1 إصدارات بمبلغ شهد والذي الثاني للر

باع أعلى ثاني وهو دولار ية الأر بع بعد الإصدارات حجم حيث من السنو  مصدري قام وقد 2012 من الثالث الر
ً  14 من الصكوك سوق إلى الإصدارات بضخ الصكوك  (1)1201 من الأول النصف خلال مختلفة بلدا

يا في الرئيسة الأسواق إلى يُعزى المسجّل النمو أنّ  أما من ناحية المساهمة العالمية حسب كل دولة، فنلاحظ  ماليز
بية والممل كة  :وأندونيسيا والإمارات، كما يوضح الشكل التالي السعودية العر

 
Source: International Islamic Financial Market (IIFM), Sukuk Report, Manama, Kingdom of 

Bahrain, March 2015, p:95.  

يا حيث تبوأت بية والإمارات ماليز يادة وأندونيسيا المتحدة العر بع الأول من  في الإصدارات في الر الر
يا في الصكوك إصدارات حجم حيث بلغ 0241  إصدارات حجم بلغ بينما الإصدارات إجمالي من 42.3 % ماليز

ين في الصكوك إصدارات سجلت حين في  14.1 %و 18.2 % وإندونيسيا الإمارات من كل ً  البحر ً  نموا  مرموقا
 المصدرة الدول رئيس بشكل تسيطر عليها التي- الصكوك إصدارات دولار، و تأثرت مليار 2.6 حجمها بلغ

ً  -للنفط بع بالانخفاض في أسعار النفط في سلبا  في العالمية الصكوك إصدارات كما انخفضت 2015 من الأول الر
بع بع في دولار مليار 24.2 مقارنة ب  دولار مليار 18.7إلى 2015 من الأول الر  وذلك 2014عام من الأخير الر

 .(2)الماضيتين السنتين مدار على المسجلة للإصدارات الفصلي المعدل دولار مليار 29.8 إلى بالمقارنة

                                                           

 :متاح على املوقع. 0: ، ص0204ماي  الكويت، ،التقرير الشهري للصكوك، بيت التمويل الكوييت  - 1
http://www.kfh.com/ar/about/Research-and-Reports/KFHR_Reports.aspx, consult: : 4-11-2015. 
2 - Global Sukuk Report, op.cit, p: 2. 
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 :خلاصة

ية التقليدية في دول العالم لتقديم خدمات مالية إسلامية  بو جذب  رغبة فياتجت العديد من البنوك الر
يحة من أصحاب المدخرات ورجال الأعمال الذين يرغبون ف يعة الإسلامية وتوضح  يشر ً لمبادئ الشر التعامل وفقا

يعة الإسلامية يأخذ أشكالا عدة من أهمها  :من خلال هذا الفصل أن تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشر

ف التقليدي تمارس الأعمال المصرفية إنشاء النوافذ الإسلامية وهي عبارة عن شبابيك في المصر
الإسلامية أو إنشاء الفروع الإسلامية وهي وحدات أو كيانات مستقلة تقوم بجميع الأنشطة المصرفية الإسلامية 

تشترك الفروع والنوافذ الإسلامية في ، وتكون خاضعة لرقابة هيئة شرعية تضمن شرعية المنتجات المقدمة
كخضوعها لرقابة  نظيرتها التقليدية تميزها عنخصائص  بعدةف الإسلامية المستقلة المصارف التقليدية مع المصار

يعة الإسلامية في كل معاملاتها  .هيئات شرعية  تضم توافقها مع أحكام الشر

يكون ذلك بإنشاء مصارف أو من خلال  السماح للبنوك الإسلامية بالعمل في نظام مصرفي تقليدي و
يل بنوك تقليدية قائمة فعلا إلى بنوك إسلامية وقد  شكلين، إما التحول هذا التحول يأخذ إسلامية جديدة أو بتحو

يعة و تصفية آثار العمليات التقليدية السابقةالفوري ب أو  الجديدة عملياتهفي  الإسلاميةالالتزام الكامل بأحكام الشر
يتم ذلك إما  على مراحلالتحول   التقليدية منتجاته مع بالتوازي الإسلامية والفروع والهياكل المنتجات بإدخالو

يجيا إحلالها أو الترخيص للبنوك ب أو ،التقليدية تعاملاته محل للبنك الإسلامية معاملات جميع تحل أن إلى تدر
القبول للبنوك الإسلامية لمزاولة أنشطتها في بيئة تقليدية مع وضع القوانين والتنظيمات الإسلامية، أي منح 

 .الخاصة بهذه المؤسسات

الأسلمة الكلية للنظام المصرفي، وذلك بالعمل على إلغاء الفائدة نهائيا من يمكن أن تنحو الدولة منهج  وأ
باكستان والسودان، كما حدث في كل من المالية،  الصناعة المصرفية والمؤسسات يران و وإحلال المبادئ إ
لذلك يعتبر هذا المدخل أكثر تعقيدا من  وقد يتوسع ذلك ليشمل الاقتصاد ككل الإسلامية في المعاملات المالية

 .الأساليب السابقة فهو يحتاج إلى وقت أطول وإصلاحات واسعة قد تمس كل القطاعات الاقتصادية

يق خدمات مالية غير مصرفية قد تتوجه البنوك التقليدية إلبالإضافة إلى المداخل السابقة  تتقاطع في ى تسو
كثير من الأحيان مع خدماتها المصرفية، من بينها خدمات التأمين والإستثمار في الصناديق والصكوك 

خاصة في دول الخليج وفي مقدمتها السعودية التي تهيمن على  واسعا دعما و ملحوظا، نموا تشهدوالتي  الإسلامية
يا  .سوق التكافل العالمي ودول الآسيان وفي مقدمتها ماليز



 

 

 

 

  

 

 

 

 : ماس الفصل اخل

وسدى         التمويل اإلسالسي  آليمات

 رفع الكفماءة التمويلية قدرتهما على

 

 مقومات كفاءة التمويل يف األدوات املالية اإلسالمية :املبحث األول 

 جذب االدخاريف  آليات التمويل اإلسالميدور : املبحث الثاني 

 تخصيص املواردكفاءة  و آليات التمويل املصريف اإلسالمي: املبحث الثالث 

  يف نظام مصريف مزدوج ل اإلسالميالتموي كفاءةاملبحث الر ابع 
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 :تمهيد

 من جهة أخرى الادخارتعبئة  تخصيص الموارد المالية من جهة و آلية كفؤة فينظام الفائدة  أعتبر لطالما
يمان بهذين الافتراضين فإن غيابه يلية، حيث لن تتولد المدخرات وما تولد وفي ظل الإ ما كفيل بضياع العملية التمو

يل الإسلامي من وانطلاقا من هذه ال ،بكفاءة استخدامه يتممنها لن  ، التي الفائدة آليةفكرة فإن خلو نظام التمو
بة امتلاك هذا النظام القدر المطلوب من  يحة للأموال جعل العديد من الاقتصاديين يرى صعو تمثل تكلفة صر

يعها على أحسن الاستخداماتفي الأجل القصير ال كفاءة  يم وعدم قدرته على تخصيص الموارد وتوز ، وأن تحر
يل إلى نضوب المدخرات والاستثمارات، ؤدي في الأجلوف يالفائدة س غير أن هذا الرأي يعكس خلطا  الطو

ً فرغم أن الإس. "معدل العائد"و " سعر الفائدة"ي أساسياً بين مصطلح يماً قاطعا فهو لا يسمح ، لام يحرم الأول تحر
 .فقط بالربح بل يشجعه

المصرفي الإسلامي على تحقيق أقصى كفاءة  هذا الفصل، توضيح كيفية قيام العمل نحاول من خلال
يلية مختلفة تقوم أساسا على الربح لآلياتممكنة للموارد المالية المتاحة لديه في ظل استخدامه  مقارنة بالنظام  تمو

بوي  ، كمامقارنا يعكس تكلفة الفرصة البديلة في نظام مصرفي تقليدي بوصفه ،القائم على مبدأ الفائدة المصرفي الر
 مؤشرا الاقتصاد يُفقد القروض على الفائدة إلغاء بأن التقليديين الاقتصاديين بين الشائعة المقولة ل مناقشةنحاو

يا   :وذلك من خلال المباحث التالية ،بكفاءة المالي الاستثمار لتخصيص مهما سعر

يل في الأدوات المالية الإسلامية :المبحث الأول -  .مقومات كفاءة التمو

يل  دور :المبحث الثاني -  .جذب الادخارفي الإسلامي المصرفي آليات التمو

يل  آليات :المبحث الثالث -  .المالية تخصيص الموارد كفاءةو الإسلامي المصرفي التمو

يل في نظام مصرفي مزدوج :المبحث الر ابع -  .غياب الفائدة والتمو
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يل في الأدوات المالية الإسلامية: المبحث الأول  مقومات كفاءة التمو

  الأدوات المالية الإسلامية المتبعة وجدت كبديل للأدوات المالية التقليدية المعتمدة على سعر الفائدة نإ
ي تسهم هذه الآليات في ل كن حتى قدرة النظام المصرفي على تخصيص الموارد المالية، يجب تكون قادرة على  ةداز

يل في الاقتصاد وأن تطرح البديل الفعال يل تغطية كافة أوجه التمو وثمة جملة من  ،التقليدي لمعالجة عيوب التمو
يل الإسلاميالمرتكزات التي تتوفر عليها  مخاطر الالمطل وب في إدارة ال سيولة، وتتجنب  الم ستوى لترق ى إلى آليات التمو

، من خلال والمرتكزاتالعناصر هذه أهم  فينهدف من خلال هذا المبحث إلى البحث و ،اس تثمارالس وء و
يل وسلوك تكلفة، طبيعة الوساطة المالية الإسلامية: النقاط التاليةتحليل   .الممول التمو

 الوساطة المالية الإسلامية طبيعة : المطلب الأول

لما كان تداول النقود والديون شرعا يخضع لأحكام تختلف عن أحكام تداول السلع والخدمات 
با الدين، فإن أداء وظيفة الوساطة ال يم ر مصرفية على نحو شرعي يتطلب بدائل شرعية لبعض وتستهدف تحر

. أداء وظيفة الوساطة الأعمال المصرفية التقليدية، وعلى الأخص للقرض الذي هو وسيلتها التقليدية الأساسية في
يل بالقرض المشروعان في الإسلام كما سبق ورأينا هما المشاركات بأنواعها والمبايعات   .والبديلان الأساسيان للتمو

  :وأنواع الوساطة الأخرى الوساطة المالية الإسلامية الفرق بين .اأول

يؤدون من حيث النتيجة وظيفة اقتصادية واحدة وهي  -على اختلافهم -إن السمسار والتاجر والمصرف
يها إلى طالبيها يختلف شكل الوساطة  (1) الوساطة لتخفيض تكاليف انتقال السلع والمنافع من منتجيها أو حائز و

ً  الوساطة أن نصنف لاف العقد القائم بين الأطراف المتدخلة في هذه العملية، وعموما نستطيعباخت  على بناء
 : (2)إلى الوساطة أطراف بين التعاقدية العلاقة

 جارةإكال النيابة تتضمن افل( أمانة عقود على قائمة وهي والمشتري البائع بين السمسار وساطة وهي: سمسرة .1
ُ  بحيث ،(والجعالة   معلوم بالعقد المقصود العمل يكون أن فيهما ترطيش

 على وتقوم  العجز وذوي الفائض ذوي بين  )المصرفية( للوساطة مياسلإال النموذج وهي :مالية وساطة .2
بة المشاركةك) النيابة عقود  . الوساطة جانبي اكل في (والوكالة والمضار

 .العجز وذوي الفائض ذوي بين اضقرإوال الاقتراض على قائمة وهي :التقليدي المصرف وساطة .3
   .البيع عقد على وتقوم ، والمستهلك المنتج بين التاجر وساطة وهي ، التجارة .4

                                                           

 .18:ص ،0991 السعودية، ،01 اجمللد ،اإلسالمي االقتصاد جملة ،التمييز بين مفاهيم الوساطة المالية والتمويل والمتاجرةالزرقا،  مصطفى   -1
 .92: ص ،املرجع السابق نفساإلسالمي، االقتصاد جملة ،اإلسالمي االقتصاد في المالية الوساطة سامي السويلم،  -2
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بعة من الوساطة  :والشكل التالي يلخص هذه الأشكال الأر

 أنواع الوساطة المالية حسب طبيعة العقد الذي تقوم عليه(: 16)الشكل رقم

 
يلم، : المصدر  .94:، ص1991 ،السعودية، 11 المجلد،  الإسلامي الاقتصاد مجلة، ة المالية في الاقتصاد الإسلاميالوساطسامي السو

 الوسيط مصلحة فمن وحينئذ ،تمل كها وليس الفائض، ذوي أموال إدارة هو إذن المالي الوسيط فمقصود
  اقتصادية وحدة أي شأن هو كما الوسيط، نأل ، الوسيط عمل على مخاطره تقتصر ، نيابة عقد على الوساطة بناء

باح إلى يطمح ً  الأموال، توظيف جانب في أما ،المخاطرة من ممكن حد بأدنى الاستر  المنطق نفس على فبناء
 كما،الفائض ذوي تجاه به يلتزم مما أكثر مخاطر الوسيط تحمّل لا فهي الجانب لهذا صالحة الأمانة عقود فإن السابق

بذل العمل في للتفاني للوسيط الكافية افزالحو تخلق يضمنها التي المخاطر أن  رضا على الحصول في الجهد و
ين بة الشركة عقود يعني أن وهذا ،المدخر  .(1)تمولبالم الوسيط علاقة لتنظيم كافية والوكالة والمضار

ين لا تقوم على هذا النحو من الوساطة، فالتجاري التقليدي  بنكفكرة ال ونجد أن فئة )التوسط بين المدخر
ين ( فائضال بالاقتراض من الطرف الأول ثم الإقراض إلى الطرف الثاني وأخذ يكون ( فئة العجز)والمستثمر

الفرق بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة، فنطاق عمل المصرف التقليدي يقوم على أساس مفهوم المتاجرة في 
وعلى ، نيابةً عن أصحابها الودائع لاستثمارهاقى تتلالمصارف الإسلامية ي حين أن ف ،(2)المل كية مقابل فائدة ثابتة

باً، والمصرف يستثمر هذه  المودعين غرم هذا الاستثمار  ولهم غنمه إلا ما شرطوه منه للمصرف بصفته مضار
يل شرعية يتحمل ، الودائع بصيغ استثمار وعقود تمو يوزع عليهم عوائده بعد بالو نيابة مخاطر هذا الاستثمار، و

 :اليموالشكل ال هيوضحوهو ما   ،(3)ربحمن الته خصم حص

                                                           

 .99:ص سابق،الرجع امل   -1
 .10:مرجع سابق، صحممد علي القري،   -2 

 .8،9:صص، ، مرجع سابق، قليدية إىل مصارف إسالميةالضوابط الشرعية واملهام التحضريية لعملية حتول البنوك الت عبد الستار أبو غدة،   -3

العلاقة بين أطراف 
 الوساطة

 عقد ضمان

 بيع

 تجارة

 قرض

 وساطة تقليدية

 عقد أمانة 

 جعالة إجارة

 سمسرة

بة وكالة  شركة، مضار

 وساطة مالية 
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ين، وتوظيفها من خلال عقود الوساطة المالية  فالوساطة المالية الإسلامية هي تعبئة الموارد المالية للمدخر
بة والمشاركة والوكالة)الخالصة  بالاعتماد على العقود ) وغير الخالصة( وتتمثل في عقود النيابة وهي المضار

يعة الإسلامية (ة كالبيع بالثمن الآجل، والإجارة والاستصناع والسلمالإسلامية التقليدي ، وذلك وفق أحكام الشر
 .(1) ومقاصدها

 :الوساطة المالية الإسلامية نماذج. ثانيا

بة في مجال تأخذ المصارف الإسلامية الحالية وفي الواقع فإن  الودائع، ل كنها قلما تلجأ  اجتذاببالمضار
كالمرابحة والإجارة : إلى المدايناتفي كثير من الأحيان لأموال، بل تعزف عنها مجال توظيف ا إليها في
يلية يداع، إلا  (2)التمو بة يعد أفضل العقود في جانب الإ وإن اتفق معظم الاقتصاديين المسلمين على أن عقد المضار

تمحورت الآراء حول  أنهم اختلفوا حول العقد الذي يحقق الوساطة وال كفاءة معا في جانب التوظيف، وعموما
 : ثلاثة نماذج للوساطة نذكرها فيما يلي

 توظيف الأموال بعقود المداينة :الأولالنموذج 

 قد والمداينة التوظيف جانب في المداينة وعلى الموارد، تعبئة جانب في النيابة على القائمة الوساطة وهي

با، هو عليها فالعائد وحينئذ للنقود، إقراًضا تكون ي المصارف عمل مجال هو وهذا الر بو  من تكون وقد ة،الر

 .المرابحة خلال من اليوم الإسلامية المصارف في يجري ما نحو على ،الآجل البيع خلال

                                                           
1-  Khaled Mohamed Abdullah & Ahmed Wifaq Mokhtar, Islamic Financial Intermediation in Kuwait Finance House 

Malaysia : A Fiqh Maqasid Study,  ULUM Islamiyyah Journal, vol 12, Malaysia, 2014, p : 3. 

 .38:، صمرجع سابق، جملة االقتصاد اإلسالمي، ماهية المصرف اإلسالمينس املصري، رفيق يو   -2

 وساطة خالصة 

 :بالاعتماد علىمن إعداد الطالبة : المصدر
يلم، الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلاميسامي  -  94: ، ص1991 ،السعودية، 11 الإسلامي ،المجلد الاقتصاد ، مجلةالسو

-Khaled Mohamed Abdullah & Ahmed Wifaq Mokhtar, Islamic Financial Intermediation in Kuwait 

Finance House Malaysia : A Fiqh Maqasid Study,  ULUM Islamiyyah Journal, vol 12, Malaysia, 2014, p3 

وساطة غير 
 خالصة

  عقد نيابة

 الغنم بالغرم

 الودائعجذب 
يل مبني على   عقود النيابةتمو

 الوسيط المالي
يل مبني على   أمانةعقود التمو

 ةالوساطة المالية الإسلامي(: 11)الشكل رقم
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ين أموال الوسيط فيستخدم   بين الفرق ربح بهدف ( دَينا) بأجل يبيعها ثم حاضرًا سلعة لشراء المدخر

يلها المراد السلعة مالك وهو ألا العملية، في رابع طرف يدخل الحالة هذه وفي ،والآجل العاجل السعر   تمو

 نأ من بدلاف ،الفعلي المحتاج إلى هايبيع ثم ،مال كها من السلعة يشتري أن إلى يالإسلام المصرف فيضطر

بين المدخر بين : مزدوجة بوساطة يقوم صار ،الوساطة طرفي مع المصرف يتعامل بين المالك بين ثم ،المالك و  و

 :(1)التالية للأسباب ال كفاءة من الأعلى القدر تحقق لا المرابحة يجعل وهذا ،للسلعة المحتاج

 يد المالك وجود  .(TRANSACTION COSTS ) للوساطة  الإجرائية التكلفة من يز
 تساعده ولا ، عنها غنى في هو مخاطر الوسيط تحمل الضمان عقود أو التملك على المبنية الوساطة 

 والقبض الحيازة تفسير في الإسلامية المصارف تجتهد السبب لهذا ،معها فالتكي على عمله طبيعة

 .بالتملك المرتبطة المخاطر من قدر أقصى تتجنب حتى ممكن قدر بأدنى
 يع بسوء يتعلق فيما الدين مساوئ يجعل ، السداد يستوجب دَين فالمرابحة ، الثروة توز  من الممول و

ين إلى منحازا ثم ينالمع حساب على الموسر  .وز

بة: النموذج الثاني  (:نموذج المضارب يضارب) توظيف الأموال بعقد المضار

يعتمد هذا النموذج على المشاركة في الربح بين جانبي أصول وخصوم ميزانية المصرف الإسلامي  من   و
باح بة المزدوجة، فيدخل المودعين في تعاقد مع المصرف لاقتسام ما يتحقق من أر   أعماله خلال ما يعرف بالمضار

يقوم المصرف بدوره بالتعاقد مع طرف ثالث  يكون مستعدا لاقتسام الربح مع المصرف وفق نسبة ( المنظم)و و
ية المصرفية ، (2)معينة ً كاملا للقرض كعقد وساطة مالية؛ بل هي أكفأ منه كما تشير النظر بة بديلا وتعد المضار

يرجع ذلك لعدة أسباب منهاالإسلامية  :(3)، و

  بطبيعته القائمة على الضمان لرأس المال والفائدة يؤدي إلى الفصل السلبي بين عمليتي أن القرض
ن أي صدمات يتعرض لها جانب أالادخار والاستثمار، أو بين جانبي الأصول والخصوم بحيث 

الأصول مثل انخفاض العوائد أو تأخر الدفع أو عدم التوظيف لا يمكن لجانب الخصوم امتصاصها 
أما إدارة الأصول والخصوم  لجانب قائماً على التزام البنك بضمان القيمة الاسمية مع الفائدةمادام هذا ا

بة   .يتحمل المودعون الخسائرحيث يمتصها جانب الخصوم س ةي صدمإن أفعلى أساس المضار
                                                           

 .91: ، مرجع سابق، صسامي السويلم  -1
 .00:ص، 2002، السعودية،  09 اجمللد ،اإلسالمي القتصادل العزيز عبد امللك جامعة جملة ،اإلدارة النقدية في اقتصاد إسالمي مرياخور،حمسن خان وعباس   -2
  .99،011: ،صسامي السويلم، مرجع سابق، ص - :يف ذلك أنظر  -3

، منشور على موقع رقابة لالستشارات 2112جويلية  1، الكويت ،جريدة الوسط، الوساطة المالية بين ضيق القرض وآفاق البيع عبد الباري مشعل، -
 http://www.raqaba.co.uk: املالية
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 ية مخاطر التقليدي الوسيط يحمل لا والاقتراض، الإقراض على الاعتماد  يتملك لا فهو مباشرة، تجار

 بالوسيط مقارنة أقل يتوقعه الذي فالعائد ولذلك ،وساطته خلال من البضائع أو السلع من نوع يأ

بة حالة في المالي  .المضار
 مخاطر إلى التوظيف جانب في يتعرض فهو ،حقيقية سلع تملك في المدخرات خدميست المالي الوسيط 

يجابية مخاطر يتحمل الجانب هذا في وهو تصرفه حدود ضمن السوق بوي المصرف من أكثر إ  الر

 حد إلى منها يقلل أن اللازمة والمهارة الخ برة تملك إذا المالي الوسيط يستطيع المخاطر هذه ول كن

بحية إنتاجية أكثر فهو ولذلك  كبير  .التقليدي الوسيط من ور

 :توظيف الأموال بالعقود التقليدية :النموذج الثالث

بة الشرعية ك بديل عن القرض بفائدة، إلا أن هذه الآلية لا تفي بكل على الرغم من كفاءة المضار
يل عندما ترتفع  يل الشخصي والتجاري، كما أنها لا تتلاءم مع كثير من حالات التمو احتياجات التوظيف أو التمو

بةدرجة المخاطرة الأخلاقية  وهو صاحب المشروع الممول ) والمتمثلة في تصرف الوكيل  ،الكامنة في عملية المضار
بة ،في غير صالح الأصيل( قبل المصرف من وهذه  .كما يوجد خطر المماطلة في تصفية العميل لعملية المضار

 . (1)في جانب التوظيف آليةحد من تطبيق هذه الت العوامل

بة في جانب ولهذا السبب آلت الوساطة المالية الإسلامية في تطبيقات المصارف الإسلام ية لقبول المضار
يغ في جانب التوظيف تتقدمها البيوع الآجلة على أساس المرابحة والاستصناع، ثم تليها ، وتنوع الصالجذب

بة والوكالة في الاستثمار في مقدمة صيغ التوظيف للبنوك  وشركات الأخرى الإجارة التمليكية، وتأتي المضار
يل الأفراد والمؤسسات الصناع يل بينما يندر تطبيقهما على صعيد تمو ية والخدميةالاستثمار والتمو  .(2)ية والتجار

الوساطة من خلال توظيف الأموال بالعقود الإسلامية التقليدية، كالبيع بثمن آجل، والسلم وتسمى 
فية رصمالتطبيقات ال مجمل يف المعتمدوهو النموذج السائد الوساطة المالية غير الخالصة ب ،والإجارة والاستصناع

بعة كما ولجت في يمكن للوساطة أن تلج هذو  ،(3)الإسلامية في هذه الحالة يأخذ " المضارب يضارب"ه العقود الأر
يضع المضارب المال تحت تصرف  باح، و يتقاسمان الأر بة و الوسيط المال من مال كه على أساس عقد المضار

باح المستخدم الذي يستخدم المال في منشأته أو مصنعه على  .أمل أن يشارك الوسيط في الأر

                                                           

الشؤون رئاسة  احملاكم الشرعية و  ،08، العدد األمة، كتاب النظرية والتطبيق :بين الحرية والتنظيم، التقليد واالجتهادالبنوك اإلسالمية مجال الدين عطية،    -1
 .002: ، ص0913قطر،  ،الدينية

 (املوقع االلكرتوين ) مرجع سابق ،عبد الباري مشعل  -2
 2109،السعوديةلالقتصاد اإلسالمي، جدة،  83، ندوة الربكة المالية اإلسالمية واقع االستثمار وكيفية تطوير أدواته في المؤسساتعز الدين خوجة،   -3

 .001:ص
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باح الناتجة ع  يادة في القيمة التي تحققت من استخدام أموال والأر ن استخدام ذلك المال، أي الز

شبه  الاعتماد إلىالسائدة  الإسلاميةفية رمصلتطبيقات ا اتجهتوحيث  (1) تقسم بين الأطراف الثلاثة  الشخص
يل القائمة  يالكل بالرغم من قبوله  ثمارالاستنكاد نرى وجودا عمليا لعقود  لادرجة  إلى المديونيات علىلعقود التمو

ية  علىبعمليات تصحيح عاجلة مؤكدة  والمطالبةالنموذج  لهذا الانتقاداتفقد ظهرت العديد من  من الناحية النظر
فيها ليس من باب  المشاركةا أو هل الترويج، أو الاستثمار مشروعاتبإنشاء  الإسلامية المصارفأن قيام 

 .الإسلامي للمصرف يةالأصل المسؤولية، ول كنه من باب الاختيار

يل تكلفة :المطلب الثاني  الممول سلوكو التمو

يل الوساطة المالية الإسلامية واعتمادها على قد يبدو للوهلة الأولى بعد اطلاعنا على طبيعة  صيغ التمو
 اللصيقة والرقابة الإشراف بعمليات المصرف الإسلامي الإسلامي من بيوع وشركات وإجارة، أنها تتطلب قيام

يل تكلفة يجعل الذي تصفيتها الأمر مرحلة وحتى انتهاء العملية بدء نذم  من أعلى تبدو الإسلامية الصيغ عبر التمو
يل يل التقليدي الذي يتم ببساطة من خلال الإقراض المباشر الصيغ عبر تكلفة التمو لا  ،التقليدية كما أن التمو

بيعها إضافة إلى يتطلب ال كثير من الإجراءات التي تؤدي إلى ارتفاع تكل يل، مثل تملك الأصول و فة التمو
ية والفنية  .وهذا ما سوف نحاول تحليله من خلال هذا المطلب ،المتطلبات الإدار

يل الإسلامي. أولا  وعلاقتها بالخطر آليات التمو
يل في أمر مركزي والعائد الخطر بين الارتباطيعد   اأساس تعد "بالضمان الخراج فقاعدة ،الإسلامي التمو

باح بين توافق هناك يكون أن القاعدة هذه وتستلزم ،الفقه الإسلامي في المالي التعاقد أشكال جميع في مهما  الأر
يك لأي الحق يعطي عندما الشركة عقد قبول وعدم ،(الخطر)والمسؤوليات (دالعوائ) باح في شر  دون الأر

 من تنشأ التي الخسائر الأجرة يتقاضى الذي وهو الإجارة عقد في المؤجر يتحمل أن ذلك يقتضي كما ، الخسائر
 .(2)الخطر تحمل إذا إلا مالي عقد عن الناجمة العوائد في الحق له يكون لا طرفأي  فإن وهكذا الأصل هلاك

فيها  فتقتصر الأمانة عقود أما ،ضمان وعقود أمانة عقود إلى تصنف المالية العقود وقد أشرنا فيما سبق أن
 كافة الوسيط فيها فيتحمل الضمان عقود أما ، عمله في تعديه أو تقصيره على المترتبة لمخاطرا على الوسيط مسؤولية

 أمانة إلى العقود وتقسيم، (3)يقصر لم أم الوسيط قصر سواء ، الوساطة موضوع السلعة لها تتعرض التي المخاطر
  .رةالاقتصادية المعاص الدراسات في ضمنيا يوجد الذي الخطر تقسيم يقابل وضمان

                                                           

 .22 :ص ،0991 السعودية،، 00 اجمللدجملة االقتصاد اإلسالمي،  ،والمستقبلالمبدأ والتصور : المصارف اإلسالميةحممد جناة اهلل صديقي،   -1
2- Mohammed Obaidullah,  Teaching Corporate Finance From an Islamic Perspective,  Islamic Economics Research 

Centre, King Abdulaziz University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 2006, p : 14. 
 .90،92:ص،، مرجع سابق، صسامي السويلم   -3
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يجابيا الخطر صار الخطر، درجة على التأثير على قادرة الاقتصادية الوحدة كانت فإذا  والذي يسمى، هنا إ

 فهو عملها وإلا في وتفانيها الوحدة أمانة مدى على ينبني الخطر على التأثير قرار نظرا  لأن الأخلاقي الخطر أحيانا
يع أو التأمين خلال من الخطر إلا في تحكمال على قدرة أي الوحدة تملك لا السلبي حيث الخطر  نظام إتباع، والتنو

 مفهوم نإف لذلك الاستثمار عمليات في المخاطرة من جزء سيتحمل المصرف أن يعني الإقراض بدل المشاركة
يل يل مفهوم عن فيختل الإسلامي التمو  :(1) أهمها بأمور عدة التقليدي التمو

 يل أن ين على يوزعها فهو العميل على رةالمخاط من يقلل الإسلامي التمو  .ورأس المال العمل هي عنصر
 الإنتاجية العملية في يشترك لم إذا العائد يستحق لا المال رأس لأن بالمخاطرة الربح ارتباط. 
 باح من حصة أو أجر مقابل الإنتاجية العملية في الثابت المال دخول رأس إمكانية  .الار
 يل يل أما وحده لمنظمل الخسارة يحمل التقليدي التمو  .والخسارة الربح في يشارك فانه الإسلامي التمو

بالتالي يقوم عمل المصارف الإسلامية، على المشاركة في الربح والخسارة أي المشاركة في مبدأ الم خاطرة و
 وكالةفعندما يقوم المصرف الإسلامي بجمع مدخرات الأفراد على أساس عقد ال، حسب طبيعة العقد أو الصيغة

يل الاستثمارات التي تبحثف عن رأس المال  إنها بالنتيجة تشكل تراكما رأسماليا لدى المصرف يمكنه من القيام بتمو
 أما في الوديعة ةسلام ، وهنا يتضح دور المصرف كوسيط مالي يتحمل كامل المسؤولية عنعلى أساس المشاركة

أي الربح والخسارة فهي كذلك   المصرف في النتائجحسابات الاستثمار والتي يشارك أصحابها الحالة الثانية وهي 
 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي تعمل على جمع رؤوس الأموال وإعادة استثمارها ل كن على مبدأ عقود الأمانة 

يع الخطر كيفية (: 2)الجدول رقم  المصارف الإسلامية والتقليدية فيتوز

 ر في البنوك التقليديةنقل المخاط تقاسم المخاطر في المصارف الإسلامية 

مصدر الأموال
ين   من خلال المشاركة في الربح ( المودعين) المستثمر

العوائد غير مضمونة  ،والخسارة مع المصرف الإسلامي
 وتتوقف على أداء البنك

المودعين يحولون الخطر إلى البنك التقليدي الذي يضمن 
 (الفائدة)عائدا محدد سلفا 

استخدام الأموال
 

بة والمشاركة أو يشارك ا لمصرف الخطر كما في المضار
يمول شراء الأصول و الخدمات في معظم أنواع العقود 

 الأخرى

مشروعاتهم دفع المقترضين فائدة مستقلة عن عائد ي
ي يق، مقايضة العجز  البنك نقلو المخاطر من خلال التور

يل قائم على الديون ،عن سداد الائتمان  تمو

Source: Maher Hasan and Jemma Dridi , Islamic banks were more resilient than conventional banks 
during the global financial crisis, Finance & Development Review, Vol 47, no 4, IMF, 2010, p: 46. 
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ية، وعقود المشاركة  الاقتصادية صوتبرز هنا الخصائ بو يلية لعقود المداينة الر ؛ حيث يةالإسلاموالتمو

يل المخاطر ونقلها الأولىتعمل  الحق في مل كية مال مستقبلي يتكون من  (المقرض(وعلى منح الدائن  على تحو
أصل المبلغ المقدم للمدين مضافا إليه فائدة بغض النظر عن نتيجة المشروع، في حين تعمل زمرة عقود المشاركة 

على  وليس المرتبط بالنتيجة النهائية للمشروع "الخراج بالضمان"و "الغنم بالغرم" مبدأ وفقعلى تقاسم المخاطر والعوائد 
يل الإسلامي وهنا يظهر ، (1)لعائد المسبق التحديدا هو العدل، والذي يتحقق ألا ومفهوم مركزي في مجال التمو

في مخاطر نقل البسمح بالتالي فهي ت، و على أساس الدينتقوم الوساطة التقليدية ف ،أساسا من خلال تقاسم المخاطر
وضع المصارف ف (2رقم  الجدول)رتقاسم المخاطعلى أساس الأصول وتقوم لوساطة الإسلامية، أن احين 

  .الإسلامية أقرب إلى الاقتصاد الحقيقي من البنوك التقليدية

يليةالتكلفة . ثانيا  :وأثرها على ال كفاءة التمو

ة اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالحصول على في عملي عنصرا مهما وأساسيا إن معرفة تكلفة الأموال تعتبر
بالتالي إجراء المقارنة بين البدائل المتاحة للوصول إلى القرار المالي السليم والملائم يل و وسواء سمينا تكاليف  ،التمو

يل  يل الأخرىالفوائد أو العمولات أو العائدات عن بالتمو ه ، فإن المعنى الاقتصادي واحدفكل هذصيغ التمو
يل ثمنا إلى  العالم بلدان مختلف في العملية الممارسات تشيرو  ،أو تكاليف لا بد من تحملها المسميات تعني أن للتمو

يل تكلفة نأ يل مؤسسات سلوك ىعل آثارها تنعكس التمو    :(2)التالية الأساليب ىإل تلجأ التي التمو

يل تكلفة عبء نقل .1 يلا مؤسسات ىتسع ذلك بموجب العملاء ىإل التمو  عملائها تحميل ىإل جاهدة لتمو
 ً ً ك أو جزئيا ية رسوم شكل في والمخاطر والرقابة الإشراف المعلومات، ليفاتك ليا   .إدار

يل مؤسسات تقوم .2 يل طالبي أمام والعراقيل القيود بوضع الأحيان بعض في التمو يق عن التمو  فرض طر
 عليه يترتب الذي الأمر عليه، والحصول يلللتمو  التقديم بين ما المرحلة في مطولة بيروقراطية إجراءات

 إجراءات تعقيد يؤدي وقد ،البديلة الفرصة وتكلفة المباشرة غيرو المباشرة التكاليف في الارتفاع من مزيد
يل منح يل طالبي إقصاء ىإل النهائية المحصلة في التمو يل مؤسسات مع التعامل من المستهدفين التمو  . التمو

يل مبلغ حدود في الضمان أو الرهن قيمة تكون أن علي العادة درجت: ضمانال أو بالرهن المطالبة .3  التمو
يد أو  مؤسسات قبل من واستخداما شيوعا الأساليب أآثر من الضمان أو بالرهن المطالبة وتعتبر .عنه تز

يل، يل استرداد تعذر إذا وتسييله إليه الرجوع يمكن الضمان أن باعتبار التمو   .التمو

                                                           
1-  Bijan Bidabad Mahmoud Allahyarifard,The Executive Mechanism of Profit and Loss Sharing (PLS) Banking, 

http://www.bidabad.com/doc/PLS-banking-Executive-Mechanism.pdf, consult on 12 February 2016. 

اخلرطوم   ،املركزي السودان بنك ،األصغر التمويل السادس لوحدة ملنتدىا، األصغر التمويل تقديم في المصارف سلوك علي وأثرها التمويل تكلفةالليثي،  عصام  -2
 .9، 8:،ص، ص2008 السودان،
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يلاحظ ً أحيان و يل مؤسسات بعض أن ا ً ك وتتجاهل وحده بالضمان تكتفي التمو  المتعلقة الاعتبارات ثيرا

يل موضوع بالعملية يل طالب جانب في تنشأ التي التكلفة أن يلاحظ آخر، صعيد ىوعل، التمو  الأخرى هي تؤثر التمو
يل، سوق في العملاء سلوك علي  عن الإحجام ىإل لتكلفةا هذه وتنامي برك حالة في العملاء يميل بحيث التمو

يل مانحة المؤسسات مع التعامل يل مصادر إلي اللجوء وهو ألا آخر بديل عن والبحث الرسمية التمو  غير التمو
يل المصاحبة المعاملات تكلفة بانخفاض تتسم الأخيرة فهذه، الرسمية  من لعل عديدة لأسباب تقدمه الذي للتمو

يل قرار في البت سرعة والرقابة، الإشراف تكلفة المعلومات، تكلفة انخفاض :أهمها  .المكاني والقرب التمو

يل تكلفة. لثاثا يل صيغفي  التمو  :الإسلامية التمو

ير  بالتالي تبر هناك عوامل مهمة لا بد من أخذها في الاعتبار لكيلا يكون هناك قصور في التصور، و
يل على عملاء المؤسسات المالية   :(1)الإسلامية، ومن أبرز تلك العواملارتفاعات كبيرة في تكلفة التمو

يداع. 1  :تكلفة الإ

يداع في البنوك التقليدية في الفائدة التي يتم تحديدها مسبقا حسب قيمة الوديعة وأجل   تتمثل تكلفة الإ
يداعها بشكل عام في البنوكاستحقاقها، حيث يطالب المودعو  .   ن بعوائد بنسبة ثابتة مقابل ادخار أموالهم أو إ

بة الشرعية  يف -كما تم الاشارة إليها سابقا – مع المودعين تتمثل علاقة المصرف الإسلاميحين  في التي عقد المضار
يك المضارب بعمله والمودعون  مصرفال ايكون فيه بون برمالشر باح الناتجة . وس أموالهمؤضار حيث توزع الأر

  .زم رأس المال ما لم يثبت تقصير المضاربتل يعن التشغيل بالنسب المتفق عليها مسبقاً أما الخسارة فه

يل .2  :تنوع أساليب التمو

يحة أكبر  هامنتجاتتنوع في ال تحققأن المؤسسات المالية الإسلامية  كانبإم بما يمكنها من استقطاب شر
 ليفمن يرغب في وسيط مامن المستفيدين، خصوصا من الذين لا تناسبهم الآلية التي تعمل عليها البنوك التقليدية، 

يله، بالسلع على أساس البيع المؤجل ، أو المرابحة والسلم ية يمكن للبنك الإسلامي تمو بو ومن ، بعيداً عن الفائدة الر
يد المنافع من الأشياء والخدمات ولا ي تكون الوساطة المالية معه بعقد  ملك أو لا يرغب في اقتناء الأصولير

يد الاستثمار فهن ،الإجارة أو الاستصناع بة والوكالة بالاستثمارومن ير  .اك المشاركة والمضار

                                                           

 9:ص، سابقالليثي، مرجع  عصام   - :أنظر  -1
 09-08سوريا، املؤمتر األول للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، دمشق، المصرفية اإلسالمية خصائصها وآلياتها وتطويرها، عبد الستار أبو غدة،  -

 .8:ص، 2113مارس 
نوفمرب   27، 3223االقتصادية، العدد  جريدة ،التمويل المتوافق مع الشريعة أم التمويل التقليدي: أيهما أكثر تكلفة صالح بن فهد الشلهوب، -

 http://www.aleqt.com/2010/11/27/article_472953.html : منشور على املوقع  2101
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بة الشراكات صيغ أن سبق ما ىإل يضاف يل  عائد تجعل التي طبيعتهما بحكم والمشاركة كالمضار التمو

يل طالب إعفاء عليه يترتب ذلك فإن التعاقد، طرفي بين يتوزع  ربح يمثل هامش الذي التكلفة عبء من التمو
يل لمؤسسة بالنسبة  .التمو

  :المخاطرالتكلفة ب اطإرتب .3

يل تمكنها  حيث إن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت ليس لديها صلاحية في بعض أدوات التمو
يادة مقابل التأخير بالتالي رهنها إلى أن يتمكن العميل   من الز يل على الأصول و إلا أن اعتمادها في مسألة التمو

يفاء بما عليه من الالتزامات المالية يجعل لدى المؤسسة المالية فرصة استرداد حقها أو على الأقل جزءا منه  من الإ
، حيث إن (1)لمؤسسات المالية التقليديةتفتقده امن خلال الاستحواذ على هذه الأصول ومن ثم بيعها وهذا ما 

ن الأحيان عجز المدين عن السداد سيكبد المؤسسات المالية خسائر لا يمكن الاستعاضة عنها، إذ إنها في كثير م
 .قروض غير مرتبطة برهونات توازي قيمتها مما يجعل جزءا من هذه الديون في حكم المعدوم

يل  يعة هي أعلى من تكلفة التمو يل المتوافق مع الشر ولذلك لا يمكن الحكم بشكل عام بأن تكلفة التمو
المالية الإسلامية تارة، وقد  بالأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي قد تقف في صف المؤسساتالتقليدي إلا 

ية وهذا من المتصور أنه  كما يشترط،تكون عائقا في حالات أخرى أن تعمل كلتا المؤسستين في ظروف متساو
 .والغالب أن هناك تباينا في البيئة العامة لكلا النموذجين قليل

تبعة الهلاك الكلي أو )ر وتحمل المخاط ميالاسلا مارثستلاا نبي يقةوثال ةقالعلا إلى الاشارة ولابد من
وليس الإقدام –فهذا التلازم بينهما مرده إلى أن استعداد المستثمر لتحمل المخاطرة ( الجزئي أو انخفاض القيمة

بوي المضمون العائد للمقرض بفائدة -عليها  .هو أهم خصائص الاستثمار الإسلامي التي تميزه عن التعامل الر

ثمار المشروع بالمخاطر أنها إذا انتفت بطبيعة الحال أو باستخدام ولا يجب أن يفهم من ارتباط الاست
للحماية كال كفالة والرهن، بل إن عقود آليات مشروعة فالاستثمار غير مشروع، ففي فقه المعاملات عقود خاصة 

بة المشاركات التي يحظر فيها اشتراط الضمان يجوز أن يقترن بها ما يخفف مخاطرها مثل وضع القيود في المض ار
 .(2)وشرط الرجوع إلى الموكل في الوكالة بالاستثمار

 
                                                           

 .9 :، صسابق الليثي، مرجع عصام  -1
، 2100، االمارات العربية املتحدة، ظيب أبو، اإلسالمي أبوظيب ملصرف الثالثة الندوة، اآلليات العملية لتطويره: التمويل بالمشاركةعبد الستار أبو غدة،   -2
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يل دور: المبحث الثاني  الادخار  جذبفي الإسلامي  المصرفي آليات التمو

يل، و  يل المصرفي الإسلامي  أن بماتعتبر تعبئة الادخار الأساس الحقيقي لعملية التمو  على عملي لاالتمو
با يفترض أن تخفيض تكلفة الأموال فإن  الخسارة، أو الربح في ةاركشعلى أساس الم بل الفائدة، أو أساس الر

يادة القدرة على توظيف بالتالي سهولة تحقيق العائد الم هاتعني ز يو ين والمدخر إلا أن  ،نطلوب من قبل المستثمر
بيين بعض يم القاطع لمعدل الفائدة الثابت المحدد أنيرى هذه الفكرة و  يناقض (1)الاقتصاديين الغر مسبقاً  التحر

استنادا و ،لعدم وجود آلية فعالة تقوم مقام الفائدة يؤدي إلى انخفاض معدل الادخارسعلى الأموال المقترضة، 
يعة اتلا التي  تحليل آلية جذب المدخرات يتطلبإلى ذلك  لإسلامية مناقشة المسائل تعارض مع أحكام الشر

ل بصفته تكلالاستثمار معدل العائد المطلوب على : التالية ُّّ يد التمو وأثر التفضيل الزمني على هذا فة على من ير
 :وهذا ما سنحاول تحليله في هذا المبحث من خلال ما يليوقرار الادخار في بيئة من عدم اليقين   المعدل

 العائد المطلوب على الاستثمارمعدل :   المطلب الأول

ن هذا الاستثمار والمخاطر التي العوائد التي سوف تتحقق م يتوقف قرار الاستثمار بوجه عام على
بط أمواله في هذا الاستثمار، ومن القرارات المهمة في هذا المجال هو اختيار  سيتعرض لها المستثمر عندما ير

ول كن ممكنة، الاستثمار الذي تلائم عوائده مخاطره، بمعنى تحديد حجم العائد المرغوب الحصول عليه لقاء المخاطر ال
 . ل في ظل عدم التأكد فإنه من الصعب عليه أن يحدد بدقة حجم العائد الذي يتوقع تحقيقهإذا كان المستثمر يعم

 علاقة معدل العائد المطلوب على الاستثمار بسعر الفائدة. أولا

ية الاقتصادية التقليدية هي العائد الذي يتلقاه المدخرون لقاء الامتناع عن  إن الفائدة كما تراها النظر
ولنظام  ،(2)مسبقالانتظار، وهي الثمن الذي يدفعه المقترضون للحصول على موارد في وقت  الاستهلاك أو لقاء

بارز في معادلة الادخار والاستثمار بغية تحقيق توازن أو تعادل معقول بينهما فلا تطغى  سعر الفائدة دور مؤثر و
من وجهة نظر ف (3)اديإحدى طرفي المعادلة على الأخرى بما ليس في مصلحة الاقتصاد والنشاط الاقتص

ين  وهذه  ،سبيل الحصول على المال اللازم للاستثمار الثمن أو الكلفة التي يتحملونها فييعتبر سعر الفائدة المستثمر
أو قد تكون ضمنية لو مول  ،المستثمر على المال اللازم من الجهاز المصرفي لو حصل ظاهرةالكلفة قد تكون 

  .تيةالمشروع من موارده الذا المستثمر
                                                           

 :على سبيل املثالأنظر   -1
Dean. A. De Rosa, Islamic Financial Policies and Domestic Resources Mobilization, Saving and Development Review, vol 

10, no 2, Giordano Dell’Amore Foundation, Milan, Italy, 1986. 
2-  Santoni, G. J., and Courtenay C. Stone, Navigating Through the Interest Rate Morass: Some Basic Principles, Federal 

Reserve Bank of St. Louis Review, Vol. 63 , March 1981, USA, pp. 11-18. 
 .81 :ص، مرجع سابق ،عبد احلميد البعلي   -3
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بحه المتوقع   (1)عوسعر الفائدة المدفو والذي عبر عنه كينز بال كفاية الحدي ة للاس تثمارإذ يقارن بين ر

يضا عن  الرأسماليتعتمد فكرة هذا العائد في الاقتصاد و على وجود عائد مطلوب من قبل المستثمر يحقق له تعو
ئدة البحت ، وعن المخاطر التي سيتعرض لها نتيجة ، وعن معدل الفا(التضخم)لنقص في القوة الشرائية للنقود ا

فلا يقدم المستثمر على الربح يمثل أهم الدوافع لاتخاذ قرار الاستثمار،  هذا ولا خلاف أن(2)هذا الاستثمار
يد عن تكاليف ذلك الاستثمار بمعرفة معدل مشروع معين إلا إذا كانت عوائده المتوقعة خلال عمره الزمني تز ، و

افي المتوقع تجري مقارنته بسعر الفائدة باعتبار أن سعر الفائدة يمثل تكلفة الفرصة البديلة، إذ لابد أن العائد الص
 (3)مربحا الاستثماريكون هذا المعدل أعلى أو على الأقل يساوي سعر الفائدة الجاري حتى يكون 

متوقع بسهولة، حيث أن وهنا نتحدث في حالة عدم التأكد والتي يصعب فيها تحديد عائد الاستثمار ال 
حكم الذي يومن ثم يصبح الربح هو المعيار  .المستثمر يصعب عليه أن يحدد بدقة معدل العائد المتوقع على الاستثمار

فكلما زاد معدل الربح  ،وهو الآلية التي تعادل الطلب على هذه الموارد مع العرض منها ،تخصيص الموارد المالية
عدم الربح المحقق في النشاط الاقتصادي الذي يزمع الاستثمار فيه، وفقا لواقع  المتوقع من استثمار جديد عن

 .(4)والعكس تماما صحيح  ، زاد عرض الأموال القابلة للاستثمار أمام المشروع المقترح، وتم تنفيذه فعلانييقال
بالتالي فإن قرار الادخار  يعتمد على سعر الفائدة المتوقع تحقيقه وليس على سعر ال فائدة المتحقق فعلا، ذلك أن و

 .(5) العائد المتوقع هو الذي يؤثر على القرارات الاقتصادية حيال تخصيص الموارد

 أن هو مارثاستال لىع العائد لومعد قرضلى ع الفائدةل معد بين الإسلامية الوجهة من قفر أهم إن
 هالشب هوجو بتأكيد لنبدأ بينهما أخرى قفرو عن نبحث أن لوقب ،بالتأكيد مباح انيثال بينما تماما محرم لالأو

 :(6)وهي المعدلين بين الظاهرة والصلات

ية بنسب هعن يعبر كلاهما الفائدة لومعد العائد لمعد إن .1  .مئو

                                                           

جامعة اإلمارات العربية ، 22، جملة الشريعة والقانون، العدد دراسة مقارنة: االستثمار الخاص محدداته وموجهاته في اقتصاد إسالمي عبد اجلبار السبهاين  -1
 .290:ص، 2113جويلية  ، مارات العربيةاملتحدة، اإل

خمرب سداسي الثاين، ل، ا2جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ، العدد ، نحو استخدام مؤشرات مالية إسالمية في تقييم المشروعات االقتصاديةحسني حممد مسحان،   -2
  .002 :ص ،2119اجلزائر،  الشلف، العوملة و اقتصاديات مشال إفريقيا،جامعة حسيبة بن بوعلي،

، حبث مقدم إىل مؤمتر املؤشرات املالية البديلة عن األهمية الجهود السابقة وجوانب التطوير: المؤشرات المالية البديلة عن معدل الفائدةموسى آدم عيسى،   -3
 .8 :ص، 2112، السعوديةمعدل الفائدة، جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

 24.:صمرجع سابق،  ،الغزايلعبد احلميد    -4

 .95: ، ص0911السعودية،  جامعة امللك عبد العزيز، ،0، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، العدد اإلسالم والوساطة المالية، كارسنت أجنو  -5

 ،0العدد  22اإلسالمي،اجمللد القتصادل يزعبدالعز  امللك جامعة ، جملةربوي إسالمي تخصيص الموارد الرأسمالية والكفاءة والنمو في اقتصاد الالزرقا،  ىمصطف  -6
 .02:ص ،2102السعودية، 
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ّ  فسو العائد لمعد في مهمة اترتغي أي أن اقتصاديا يتوقع الفائدة، حتبي يدةقم يرغ سماليةأق رسو في .2  تجر

ينثالمست سيغري العائد معدلات ارتفاع لأنه فسن الاتجاس في الفائدة معدلات  بالفائدة اضربالاقت مر
 .للارتفاع الفائدة أسعار ستميل تزايد الاقتراض ومع ،يةقيقح تامارثاست في لدخولل

ين للاستهلاك عبر الزمنب يتأثرسعر الفائدة ولأن   .في العنصر الموالي النقطةنناقش هاته  التضخم و، تفضيل المدخر

 :لتفضيل الزمني وقرار الإدخارا. اثاني

ية التفضيل الزمني تبرز عائد على الأموال على ، أو معدل اليمكن أن يلعبه سعر الفائدة اهامدورا ، نظر
فلسعر الفائدة تأثير قوي مع  ،(1)وجه العموم، في قرارات الادخار الفردية، وفي تحقيق أمثلية هذه القرارات

ية، وهو عموما يأخذالزمن، على قرارات الأفراد الادخا ية والاستثمار أن الأفراد لهم : قيمة موجبة لسببين ر
: ، وثانيافي المستقبل الاستهلاكتفضيل زمني موجب الأمر الذي يعني أنهم يفضلون حديا الاستهلاك الآني على 

 .(2)يمكن استخدام الموارد في استثمارات منتجة تزداد قيمتها بمرور الوقت

بما أن الموارد الح  يلها إلى سلع مستقبلية بربح فإن المستثمر مستعد لدفع سعر فائدة و اضرة يمكن تحو
عدم  وهذا يقودنا إلى بحث أسباب التفضيل الزمني، ومن هذه الأسباب موجب إلى من يقدم له تلك الموارد 

يختلف ه ذا العامل  القدرة على تصور حاجات الفرد في المستقبل بالوضوح الذي يتصور به الحاجات الحاضرة، و
اشتد عليه ضغط حاجاته الحاضرة وإذا  فكلما قل دخل الفرد، باختلاف مقدار الدخل الحاضر والمستقبلي للفرد

يد التفضيل الزمني لهذا الفرد، أما إذا توقع أن يكون دخله  يادة دخله في المستقبل عن دخله الحاضر يز توقع ز
يستعد بذلك للادخارأقل فإن منفعة كل وحدة من الدخل في المستقبل تكو  . (3)ن في نظره كبيرة نسبيا، و

يعه يرتبط قرار الادخار الفردي بكيفية تصرف الفرد المسلم فففي الاقتصاد الإسلامي أما  ي دخله وتوز
يتاء الزكاة بين أوجه الإنفاق يمكن أن يتوزع بين   إن كانت مستحقة عليه -، وسيجد الفرد أن دخله المتاح بعد إ

يات مجموعة من ال بين  الاستهلاك تحقيق التوازن فيفي بالاعتدال الفرد المسلم وجوب اتصاف إنفاق في ظل وأولو
  .(4)الزمن عبر هلحاجاتخار يؤمن التحقيق المتوازن الحاضر والمستقبل قد يتطلب مقدارا من الاد

ي م،تمدخرا لاستثمار مربحة طرق عن البحث عليهم كان بالادخار الأفراد قام فإذا  تفضيل أي ضلتعو
يض لديهم، زمني  .الاستهلاكية والاحتياجات الدخل في المستقبلية وللشكوك للتضخم، التآكلي الأثر عن وللتعو

                                                           

 .22 :ص ،0992السعودية،  جدة، ، 9لد اجمل، القتصاد اإلسالمياجملة ، التفضيل الزمني وقرار االدخار في اقتصاد إسالميجناح عبد العليم أبو الفتوح،   -1
 .92:ص أجنو كارسنت، مرجع سابق،  -2
 .10،12: ، ص،ص2000، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، الحسم الزمني في االقتصاد اإلسالمي نظريةجمدي غيث،   -3
 .11، 11:جناح عبد العليم أبو الفتوح، مرجع سابق، ص، ص  -4
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يضه يمكن لا وللتضخم الزمني للتفضيل الادخار على السلبي الأثر أن لافتراض سبب أي هناك وليس   تعو

يادة المشاركة اسثتمارات من بالدخل  .(1)الغرض لهذا المشاركة استثمارات إلى تدفقي الادخارف، قيمتها وز

م المتوقعة عند إعداد دراسات التضخة المستثمر أن يأخذ في حسبانه نسب ىإذن فالإسلام لا يحرم عل
بةالجدوى أو اتخاذ القرا ية كدفع ماله لآخر مضار يضا ع ن  وز للمستثمر المسلمفيج. رات الاستثمار أن يطلب تعو

شرط رة مللمحافظة على قيمة أمواله المستث تلك النسبة،ذلك بأن يتضمن العائد المطلوب و ةنسبة التضخم المتوقع
يض الذي يطلبه  ،أن يكون ذل ك ع لى سبيل التوقع والطموح لا على سبيل الإلزام وهذا يختلف تماما عن التعو

بوي  المستثمر ية ف ي المصارف التقليدية يطلبفي الحسفف ي النظام الر العائد الذي يحقق له  ابات الاستثمار
يادة هذه القيمة على سبيل الإلزام مع ضمان المصرف لرأس المال النقدي إضافة  المحافظة على قيمة نقوده أو ز

 .(2)إل ى الفائدة دون أن يكون له علاقة بنتائج استثمار الأموال التي أودعها

  الاختيار الادخاري في ظل عدم اليقيناختلاف : لثانيالمطلب ا

دخول عنصر في جذب المدخرات وتوظيفها، قد تعطي انطباعا أوليا بأن  الإسلامي المصرف ليةإن آ
ً على معدل الادخار و في ظل هذا الرأي فإن التحول  ،عدم التأكد على معدل العائد من المدخرات يؤثر سلبا

يضة من الأص يل الإسلامي هو تحوّل من نظام تتوافر فيه تشكيلة عر ول ذات خصائص متنوعة للعمل بآلية التمو
إلى نظام ( كالسندات الحكومية التي تعطي عائداً ثابتاً متدني المخاطرة)في مخاطرتها بما فيها أصل خال من المخاطرة 

تكون الأصول الوحيدة المتاحة هي تلك التي تمثل مشروعات قائمة على أساس مشاركة وتنطوي على مخاطرة ومن 
من خلال هذا المطلب سنحاول اجراء مقارنة بين العوامل لذلك و ،الادخار ثم يؤدي ذلك إلى إحجام الناس عن

 .بين نظامي الفائدة والمشاركة في ظل عدم التأكد الادخاريالمؤثرة على السلوك 

 :في ظل نظام الفائدة الادخاريالقرار . أولا

  الاستهلاك الفوريموضوع أثر عدم اليقين بشأن المستقبل في اختيار المستهلك بين الادخار أو  لقي
يد مارشال وفي ذلك يقول، ما كبيرا في الأدبيات الاقتصاديةاهتما في وقت مضى كان التوفير يرجع إلى : "ألفر

سيتمتعون به ووحده الغني سيكون  حد كبير إلى الرغبة في الأمان وأن أولئك الذين يقدمون على التوفير للمستقبل
؛ في حين أن الفلاح الكادح الذي يجمع ثروة صغيرة ليتفاجأ بيد أقوى خرهدرة الكافية للحفاظ على ما أدلديه الق

 ".براحتهم كلما أمكنهم ذلك تحرمه منها،كان تحذيرا مستمرا لج يرانه لينعموا
                                                           

سيد حممد سكر ورفيق يونس املصري، دار البشري : ، جترمة وء اإلسالمدراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ض: نحو نظام نقدي عادل ،شرباحممد   -1
 .012 :ص، 0991 ، عمان، األردن،2للنشر والتوزيع، ط

 .002، 000: ص، ، صمرجع سابقحسني حممد مسحان،   -2
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يرى وقع أن الفرد نتفي ظل تساوي العوامل الأخرى، ينبغي لنا أن " :أنه (Boulding, 1966)بولدينغ و

 ".من الفرد الذي يحظى بوظيفة يحفها عدم التأكد أقل الذي يحظى بوظيفة آمنة سيدخر

بولدينغ أن  ) (Sandmo,1970سندمو وقد أشار  في تحليله للتناقض بين موقفي كل من مارشال و
فبينما يعني بولدينغ عدم التأكد بشأن الدخل المستقبلي غير  ،النقاش لا يدور حول نفس النوع من عدم اليقين

ودور الادخار في الحالتين مختلف  ،لل تأثير العائد غير المؤكد على الاستثمار الرأسمالييح الرأسمالي فإن مارشال
يا د المتاحة الموار جملة ففي حالة بولدينغ لمخاطر الدخل، فإن المدخرات المتراكمة هي عناصر مؤكدة من ،جذر

 .(1)للاستهلاك في المستقبل

يكون عرضة للمخاطر، في حين أن وحده بلي ركزت على أن الدخل المستققد وإن كانت هذه الآراء 
 وفي هذه الحالة فإن استجابة. المدخرات المتراكمة تشكل عناصر مؤكدة من إجمالي الموارد المتوفرة في المستقبل

يادة  يادة مخاطر الدخل هي ز  .لمخاطرةاهذه الاستجابة يكون طرديا مع ازدياد كراهية  ، وتزايدالادخارالفرد لز

به في حين أن الم دخرات المتراكمة قد تكون في حد ذاتها عرضة للمخاطر، كما في حالة الفلاح الذي ضر
إلى أن  Sandmoغير مؤكد، يشير  الادخار، وفي تحليله لهذه الحالة حيث يكون معدل العائد على مارشال مثلا

 .(2)الأثر الكلي على الإدخار يكون غير واضح

بط يعتبر أن التضخم ظاهرة م،بالتضخ الادخار( Katona ) من جهته ير أن و غير مرغوب فيها و
يادة التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية، ،هذه الظاهرةمن نفور قوي  الجمهور لديه يرتبط وجودها بز مما قد  و

ية يادة الادخار لأسباب احتراز  . (3)يؤدي إلى ز

  Wachtel) (يعتقدا فيم ،وهكذا فالتضخم هو المسؤول عن الأوضاع الاقتصادية، وخاصة عدم اليقين
 لأنها تعتمد على رابط نفسي غير واضح المعالمالأثر الرئيسي للتضخم على الادخار فقط  تصفهذه الفرضية أن 

يادة  بين التضخم وعدم اليقين لتفسير أثر تحركات أسعار الفائدة  كما أن ،الادخار في أوقات التضخمأسباب ز
 .(4)الفائدة سعر في دخار ليس بالضرورة حساسا للتغيرلادائما صعب التقييم، فايعتبر على الادخار 

                                                           

1-  Sandmo, A. The Effect of Uncertainty on Savings Decisions, Review of Economics Studies,Vol. 37, Stockholm 

University, Stockholm, Sweden, 1970, p: 828. 
العدد  السعودية، القتصاد اإلسالمي،ل، جملة جامعة امللك عبدالعزيز السلوك االدخاري في نظام اقتصادي خاٍل من الفائدة الثابتةندمي احلق، وعباس مرياخور،   -2

 .49: ، ص1992، 4لد ، اجمل10
3-  George Katona, psychological economics, Elsevier Scientific Publishing, New York, USA, 1975, p: 206. 

4-  Paul Wachtel, Inflation, Uncertainty and Saving Behavior, Explorations in Economic Research, Vol 4, no 4, National 

Bureau of Economic Research, New York , USA, October 1977, p: 562. 
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أسعار الفائدة، وخاصة على  والتضخم يحجب هذا التأثير على ،لأن آثار الدخل والاستبدال، متوازنة 

لذلك يرى ، معدلات التضخم تلك الأصول التي يمتل كها الأفراد، ولا تضبط أو تعدل دائما بالتغيرات في
Wachtel  مية للعلاقة الملحوظة بين الادخار والتضخمأه اليقين هو المصدر الأكثرأثير عدم أن. 

بالتالي، فإن عدم اليقين من توقعات الدخل الحقيقي يد مع ارتفاع معدلات التضخم و يمكن القول  ،يز و
يادة الادخار هو لمستوى سيتحكم فيه عاملين هما ا تحديد الادخارو استجابة وقائية لارتفاع درجة عدم اليقين أن ز

 .زاد الادخار ما زاد عدم اليقين من التوقعات، المتوقع من الدخل الحقيقي ودرجة اليقين من تلك التوقعات وكل

  :مشاركةفي ظل آلية ال الادخاريالقرار . ثانيا

العائد ففي النظام المصرفي الإسلامي نوعا مختلفا من عدم اليقين عن النظام التقليدي، يواجه المدخرون 
النظام التقليدي يعتمد على سعر الفائدة الاسمي الذي تمنحه المصارف على مختلف أشكال الودائع في ع المتوق

ففي حين أن سعر الفائدة ثابت إلا أن عدم اليقين ينشأ من أن معدل التضخم  ،على معدل التضخموالمؤجلة، 
 .قت الادخاروفي الفعلي قد يختلف عن المعدل الذي كان متوقعا 

  نظام المصرفي الإسلامي، فليس معدل التضخم المتوقع هو المتغير الوحيد الذي يتضمن مخاطرةأما في ال
ية ، ذلك أن هذا العائد قائم على أساس الربح إنما ينسحب ذلك أيضا على العائد الاسمي للودائع الاستثمار

بهذا فإن مخاطرة العائد والخسارة ية تتكون و ين الحقيقي المتوقع للودائع الاستثمار  :من عنصر

، وعدم اليقين المتعلق بمعدل المدخرعدم اليقين المتعلق بالعائد الاسمي المتحقق فعلا والذي سيقبضه  
لعائد الحقيقي للودائع فا( بالمعنى الاحصائي)فإذا كان هذان المصدران من عدم اليقين مستقلين . التضخم

 . (1)رة منه في نظام الفائدة الثابتةالربح والخسابالمصرفية سيكون أكبر في ظل نظام المشاركة 

يمكن أن يؤدي في ظروف معينة  الفائدة إلغاءنحو   أن الاتجاه( 1911) وقد بين نديم الحق وميراخور
يادة معدلات العائد ع بالتالي فإن تزايد مستوى الشك الذي يمكن أن ينشأ من ىلإلى ز  استبعاد المدخرات و

يعوض بتزايد مستوى العائد على المدخرات تاركا بذلك المستوى الكلي المخاطرة يمكن أن  الي منلخل االأص
يادة المدخرات للمدخرات عند تغير كل من درجة المخاطرة  الادخار ينخفض وأن، بدون تغيير بل قد يؤدي إلى ز

يد معدل العائد في حالة وجود مخاطرة على  وهوشرط واضح يجب أن يتحقق  في ظلومعدل العائد معا  ألا يز
 .(2)عدل العائد حينما لا توجد مخاطرةم

                                                           

 .92:صأجنو كارسنت، مرجع سابق،   -1
2-   Nadeem Alhaque and Abbas Mirakhor, Saving behaviour in an economy without fixed interest, Development Research 

Dept, World Bank, Washington, USA,1986, p.p: 19,20. 
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بواسطة وكيل أو صاحب مشروع على أساس  للاستثماراستخدام الأموال القابلة ف أخرى،من ناحية و

يصبح المدخر وصاح ب المشروع المشاركة في الربح سيؤدي إلى استبعاد عنصر الفائدة من جانب التكلفة، و
بأن معدلات العائد على الاستثمار في النظام التقليدي هي في ومن المعقول القول  ،مكتسبين للدخل المتبقي

كلفة لأن المعدل يجب أن يكون مرتفعا بقدر كافي لاستعادة ت)القروض على  المتوسط أعلى من الفائدة المدفوعة
 روع ومشاركا فيالنظام الإسلامي الذي يصبح المدخر فيه مشاركا في المش ولذلك وكنتيجة لاعتماد .(رأس المال

باح المكتسبة،  وعلاوة على ذلك يمكن أن يتوسع  ،قد يكون معدل العائد على الأموال القابلة للاستثمار أعلىالأر
يةأيضا القيام بمشروعات أفضل من الناحية  تدره من عائد، نظرا لأن المكافئة التي  من ناحية ما ،الاستثمار

 .تميسيحصل عليها المدخر ستتوقف على إنتاجية الاستثمار الذي 

  ل كن المحتمل أن لا يكون مصدرا عدم اليقين مستقلين، وحينئذ فإن النتيجة السابقة لا تكون صحيحة
يادات في العائد الإسمي للاستثمار يادات في مستوى السعر الاسمي، قد تميل لأن تصاحبها ز وعندها قد . فالز

ن تتكافأ مع التغيرات غير المتوقعة في معدل تميل التغيرات غير المتوقعة في العائد الإسمي لودائع المشاركة لأ
 .(1) العائد الحقيقي للمدخرات بل إنها قد تقلل من تغير التضخم

لقد افترض التحليل حتى الآن ، إلى حد بعيد ، أن معدلات العائد هي واحدة في البلد الذي تحول من 
  لنظامان يتنافس كل منهما مع الآخر، أو الذي يعمل فيه افي التقليدي إلى النظام الإسلاميالنظام المصر

يستخدمانها بطرق  ية و والسبب وراء هذا الافتراض هو أن كلا النظامين بواجهان نفس الفرص الاستثمار
ية ال كفاءة غير أن أنصار نظام المشاركة قد يحتجون بأن العوائد التي  قدمها هذا النظام للمودعين عن  ،متساو

بهذا تعمل هذه العوامل ع ،تسارع غير متوقع في معدل التضخم يادة جاذبية حسابات المشاركة، ومن ثم و لى ز
بما معها بالكلية، وقد سبقت الإشارة إلى هذه الآثار الحد من آثار  .النظام العكسية المحتملة في تعبئة المدخرات ور

سائل المالية وثمة منفعة أخرى قد تنشأ من إدخال ودائع المشاركة، عندما تكون معدلات الفائدة على الو
فقد لوحظ أن المعدلات الممنوحة على  ،سباب سياسية أو مؤسسية غير مرنة ولا سيما في اتجاه الصعودألالتقليدية 

أي دون ما هي )الودائع، في عدد من البلدان ذات النظم المصرفية التقليدية، قد حوفظ عليها متدنية اصطناعيا 
في ظل هذا الوضع، يمكن لنظام المشاركة بدون سقوف على ( منظمةعليه معدلات المقاصة السوقية في بيئة غير 

معدلات العائد أن يجتذب نسبيا من الموارد أكثر مما يجتذبه النظام المصرفي التقليدي ولاسيما عندما يوزع على 
ين جزءًا من  باح غير المتوقعةالالمدخر أكفأ  غير أن هذا لايعني أن النظام المصرفي المؤسس على المشاركة ،أر

 .على معدل العائد الثابتبالضرورة من النظام التقليدي بل يعني أن نظام المشاركة أقل تأثرا بالضغوط الخارجية 
                                                           

 .92:صأجنو كارسنت، مرجع سابق،   -1
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 المالية تخصيص الموارد وكفاءةالإسلامي المصرفي يل و التم آليات: المبحث الثالث

يل على المثارةالأخرى  الاعتراضات أحد  الأمثل التخصيص على دريق لا أنه هو الإسلامي المصرفي التمو
 مستخدِمي من الأموال تخصيص وظيفة تؤدي الأثمان كل مثل وهي ثمن، الفائدة أن ذلك في والسبب للموارد

يقة الأموال، هذه  ما وإذا، الثمن ذلك دفع على القدرةو للإقراض القابلة الأموال أساس وعلى موضوعية، بطر
  مختلف فائدة معدل عند جديد توازن إلى تم الوصول عرضها، تغيير وأ للإقراض، القابلة الأموال على الطلب تغيير

يل الإسلامي والبديلة لسعر  لذلك نسعى من خلال هذا المبحث إلى البحث في الخصائص المميزة لآليات التمو
 .والتي تسمح لها بأن تكون أداة كفؤة في تخصيص الموارد المالية الفائدة،

 للموارد بين آلية الربح وآلية الفائدة الأمثل التخصيص: المطلب الأول

باح قائم اللنظام المالي لال كفاءة التخصيصية موضوع  ثارأ في تخصيص الموارد على أساس تقاسم الأر
العديد أكد وفي ذلك  ،العديد من الاقتصاديين لدى اكبير جدلابالمقارنة مع النظام القائم على الفائدة التقليدية 

خصم كأسلوب لحساب القيمة الحالية الفي كتاباتهم أن عدم وجود الفائدة لا يعني أن  المسلمين من الاقتصاديين
ارة إلى أن سعر وكذلك تم الإش ،الفائدةخالي من ستخدم في اقتصاد يللتدفقات النقدية المستقبلية لا يمكن أن 

  مة على الفائدةخصم مناسب في ظل ظروف عدم اليقين حتى في الاقتصادات القائالعامل الفائدة ليس هو 
يدافع عن هذا الموقف على أساس الفكرة  ،(1)ومعدل العائد على حقوق المساهمين هو معدل الخصم المناسب و

ية تستند بشكل أساسي على الإنتاجية ومعدلات العائد لابد  العامة القائلة بأن أي تطور مالي يتيح بدائل استثمار
يادة في التخصيص  . أن تؤدي إلى ز

 :في النظام المصرفي الفائدة وتخصيص الموارد آلية. أولا

 (*)كفؤة في تخصيص الموارد الاقتصادية وهو ما توصل إليه العديد من الباحثين الفائدة آلية غيرتعتبر 
يكمن أن نسحب هذا التحليل على مستوى النظام المصرفي،  تدفع أن يجب التي الفائدة تكلفة ارتفعت كلماف و

 يعني الفائدة معدل ارتفاع فإن ذلك على الاقتراض على الإقبال قل كلما الاستثمار، فبهد الأموال على للحصول
 من بالاقتراض تقوم التي للمؤسسات بالنسبة تكلفة أكثر صبحت حيثقبال على القروض، الإ مستوى في انخفاض

يادة إلى يؤدي الفائدة سعر ارتفاع أن أي ر،الاستثما أجل  مقابل الإنتاجية، ساتالمؤس تدفعها التي التكاليف ز
 .الاقتراض

                                                           

 :ظر على سبيل املثالأن  - 1
Abu Umar Faruq Ahmad, Developments in Islamic Banking Practice: The Experience of Bangladesh, Boca Raton, Florida, 

USA, 2010, p: 96. 

 .39، 31 :،صراجع الفصل الثاين من هذه الدراسة، ص *
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بذلك   أن يمكن التي الفائدة بسبب الدخل في خسارة يشكل جديد  استثماري مشروعل أي إقامة فإن و

 استثماري مشروع كل تكلفة من جزءا يعتبر الفائدة سعر لأن وذلك المستثمرة، الأرصدة نفس على عليها يتحصل
 .الفائدة سعر بارتفاع ارالاستثم مستوى انخفاض إلى يؤدي مما  جديد

أن يقوم المقترض بسداد  يهيترتب عل، موال لغايات الاستثمار على أساس سعر الفائدةألاالحصول على ف
يادة التلقائية في حالة التأخير -قيمة القرض مع فوائده  في وقت محدد بغض النظر عن نتائج  –وهي القابلة للز

بهذا فإن الفائدة تشكل عبئا إضاف ،أعماله يا على إدارة المشروع بالمقابل فإن الممول يضمن عائدا ثابتا ومسبق و
 البديلة الفرصة تكلفة على يؤثر الفائدة سعر نكما أ ،(1)وما عليه سوى انتظار الوقت لتحقيق هذا العائد التحديد

ية، للمشروعات  عن تتنازل هاأن ذلك معنىف المالية أرصدتها تستخدم الإنتاجية المؤسسات كانت إذاف الاستثمار
ً  آخر شخص إلى المال هذا أقرضت أنها لو عليها الحصول الممكن من كان التي الفائدة   .استثماره من بدلا

يع ال كبيرة  وليس -إن تخصيص الأموال على أساس سعر الفائدة يؤدي إلى توجهها تلقائيا نحو المشار
يع كفؤ بذلك تحصل على أموال بسعر فائدة قليل  التي تستطيع أن توفر ضمانات أكبر – ةشرطا أن تكون مشار ، و

يع الصغيرة أو المنشأة حديثا نسبيا أما المش فإنها بسبب عدم وجود ضمانات كافية  –كفاءة ولو كانت ذات–ار
فتبقى ضعيفة ، موالألأنها تحرم من الحصول على ا مقارنة بالشركات ال كبيرة مضطرة لدفع فوائد مرتفعة أو

يل على أساس سعر يضاف إلى ذلك ال ،وصغيرة ين الرأس مالي آثار السلبية الأخرى للتمو الفائدة على التكو
با إلى المتجه فالمقرض (2)، وغيرها من الجوانبواستقرار الأسواق المالية  بل الممول العمل مخاطر في يسهم لا الر

يؤمن المنظم، إلى كلها العمل مخاطرة ينقل   لمقترضل النهائية الفعلية النتيجة عن النظر بغض مسبقا عائدا لنفسه و
يم إجراء يهعل يجب لا ولذلك بوي لا اقتصاد في يفعل أن يجب على صاحب المال مثلما شامل، تقو  .(3)ر

  لإقراضهميتوجه لذوي اليسار والغنى كما أن اعتماد البنك التقليدي على هذه الآلية يفرض عليه أن 
 أخذتخفاض كفاءة هذا النمط من الوساطة وارتفاع مخاطرها ناونظرا ل ،على السداد ةالقدريمل كون نهم أنظرا ل

بحيتها على أجور العمليات المصرفية العادية ، أو الخارجة عنف ، نحساراال في  المصارف التقليدية حاليا تعتمد في ر
لمبنية على يعزز القول أن الوساطة ا الاتجاهوهذا  ،تقوم في الغالب على عقد الوكالة قائمة الميزانية، وهي عمليات

  (4)النيابة أكثر كفاءة

                                                           

 43:، ص2109، جامعة القصيم، السعودية، معاصر مدخل مالي: نظرية التمويل وأدواته، أمحد طه العجلوين  -1
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يلية من خلال آلية المشاركة. ثانيا  : سبل رفع ال كفاءة التمو

بصورة غير مباشرة بمصلحة المجتمع، ذلك أن  يرتبط هذا المعيار بصورة مباشرة بمصلحة الممول للمشروع، و
بذلك فالمحافظة علىصالح ملاكال كفاءة تعني في المفهوم الإسلامي المحافظة على المال وتنميته ل المال في هذا  ه، و

  :(1) المجال تعني ال كفاية في استعمال الموارد واستخدامها

 :الربح كمؤشر فعال لتخصيص الأموال .1
يل الإسلامي لا يعني أن  كما سبق وأشرنا، فإن  تتاحس بل ،امجان تتاحس الأموالإلغاء الفائدة في التمو

بذلك ،حالرب ألا وهي بكلفة، ض هذه عر لمعادلة وأداة ،المالية الموارد تخصيصل امعيار هو الربح لمعد يصبح و
 انخفض فإذا العمل لهذا النقود عرض زاد ما، عمل في المتوّقع الربح معدل زاد فكلما ، عليها الطلبب الموارد

بة الأعمال هذه واجهت المتوّقع، الربح عن كبيرا انخفاضا الأعمال بعض الفعلي في الربح   مستقبلا مولالت في صعو
بهذا فالربح الفعلي  الاستثمار تدّفق لتحديد الحال في أهمية له المتوّقع الربح فإن ولهذا  في حاسم عامل والأداء، و

 .المال على الحصول وفي المشروع، نجاح مدى تحديد

يكون  أما عائد رأس المال فإنه معدل العائد على الاستثمار أي الربح المتوقع من الاستثمار ، بدل أن
 ، وهو الذي يحكم تخصيص الموارد المالية عائد هو الذي يحدد كفاءة المشروعوهذا ال ،فائدة محددة مسبقا وثابتة

يؤدي دور الآلية التي يتم  به توجه ا ،دل بين عرض الموارد والطلب عليهاالتعابها و يع الأكثر و لأموال إلى المشار
بحا بويللضمانات كما في ال وليس الأكثر توفيرا ر يل الر مما يحفز المنشآت ممثلة في إداراتها على السعي نحو  تمو

يل التشغيلية وتعظيم ثروة المساهمينال كفاءة  كما يؤدي الاعتماد ،بدل الركون إلى ضمانات أصولها للحصول على التمو
يل مثلها مثل وحديثة النشأة للحصول على الت( ةال كفؤ)على آلية الربح إلى توفير فرصة أمثل للمنشآت الصغيرة  مو

يادة مقدرتها على المنافسة وتحسين الانتاج  .(2)الشركات ال كبيرة ، ومن ثم ز

يع. 2  :تحقيق مبدأ العدالة في التوز

ية المخاطرة من استحقاق للربح نظير الاستعداد لتحمل  يل الإسلامي إلى ما تقرره نظر إن احتكام التمو
يلف ،(3)ان يحقق ميزة كفاءة تخصيص المواردوقاعدة الغرم بالغنم والخراج بالضم  المخاطرة  بالقضاء الإسلامي التمو

بإدخال الفائدة على بتوسيع المشاركة و يع إعادة يستطيع المصرفية الموارد استخدام نطاق و باح توز  من الأر
 .الاجتماعي التفاوت أسباب أهم من واحد على القضاء ثم ومن الصغيرة، المشروعات إلى ال كبيرة المنشآت

                                                           

 .01 :ص ،0911القاهرة، مصر، ، 10العدد ، 5، جملة االقتصاد اإلسالمي، اجمللد أولويات االستثمار في المنهج اإلسالميحممد عبد احلليم عمر،   -1

 .92، 99:، مرجع سابق، ص،صأمحد طه العجلوين  -2
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يل كأساس المخاطر تقاسم أن إدراك سهولة أهمية هنا وتبرز   أكبر عدالة وجود يضمن أن شأنه من للتمو

 معا المشروع وصاحب الممول يعمل حيث المشاركة، من أكبر شعورا يغرس فإنه ذلك، على وعلاوة، الشركاء بين
يادة شأنه من وهذا واجبات، وعليه العمل في حق له كل يع من والجدوى المضافة ةالاقتصادي القيمة ز  المشار

باح تقاسم يشجع لذلك ونتيجة المشتركة  من صحية، أكثر لتكون عامة بصورة الاقتصادية العلاقات والخسائر الأر
 .(1)المالية الأنظمة اختلال مخاطر احتمالات وتقليص الافتراضات عدد تقليل خلال

يع الممولة. 3  :ضمان كفاءة المشار

باح والمخاطركما هو معروف فإن نظ وهذا النظام حسب  ،ام الاقتصاد الاسلامي قائم على مشاركة الأر
فنظام الاقتصاد الاسلامي يشجع  ،مفكري الاقتصاد الاسلامي أقدر على تخصيص الموارد من النظام التقليدي

يع جديدة يادة الاستثمار مما يؤدي إلى ضرورة البحث عن مشار يع من ل كن تتم المفاضلة بين هذه ال ،على ز مشار
خلال دراسات الجدوى والعائد على الاستثمار مما يجعل البنوك تسعى إلى البحث على المشروع الأجدى اقتصاديا 

 .(2)والذي يقدم أعلى عائد على الاستثمار مما يساهم بدوره في رفع كفاءة تخصيص الموارد

 في النظام من مزيد إلى دعوي ما وهذاالمشروع  نجاح مدى تحديد هو من يحكم الربح الفعليبما أن ف
يم أكبر عناية خلال من الاستثمار  يجب لا ولذلك ،الفاعلة غير المشروعات كل تستبعد بحيث المشروعات بتقو

يم إجراء المقرض هذا على بوي، لا اقتصاد في يفعل أن يجب على صاحب المال مثلما شامل، تقو  كان سواء ر
يةاستثم شركة أو مصرف بمساعدة أو بنفسه ذلك يم كان فلما ار يمًا المشروعات تقو  أن وجب الطرف، ثنائي تقو

 .(3)الرأسمالي النظام في الفائدة من فاعلية أكثر الموارد لتخصيص آلية الإسلامي النظام في الربح معدل يكون
ذ القرار فالممول معني بالدرجة الأولى بنجاح المشروع ل كونه مشاركا في تقاسم المخاطر، لذلك فإنه يشارك في اتخا

يع الأكفأ  .(4)المالي بعد تحققه من دراسة جدوى المشروع وجدارته وهو ما يضمن تخصيص الموارد نحو المشار

يع في الملكيات بدل تركزها في أعوان اقتصادية كبيرة .4  :التنو

يسهم والصغرى والمتوسطة، والحكومات و حيث تتوزع تلك الملكيات بين العوائل، والشركات ال كبرى 
ن انهيارها أل التي باتت تنعت بأنها أكبر من أن تنهار اتفي القضاء على ضخامة المؤسس -إن تحقق-امل هذا الع

 .للدولة برمتهما والاقتصادييؤثر سلبا على استقرار وعمل النظامين المالي 
                                                           

 .8:، الكويت، ص2109تقرير صادر سنة  ،الحقيقي باالقتصاد وارتباطه اإلسالمي التمويل الكوييت،بيت التمويل    -1
2-  Abu Umar Faruq Ahmad & M. Kabir Hassan, Riba and Islamic Banking, Journal of Islamic Economics, Banking and 

Finance, vol 3,no1, Islamic Bank Training and Research Academy, Dhaka, Bangladesh, 2007,p: 34 
 .018-99 :ص،صمرجع سابق، ، عمر شربا  -3
 .028:، صمرجع سابقعدنان عبد اهلل عويضة،    -4
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يل  بحية معيار أساس على فالتمو يم في ورشادًا حذرًا أكثر لتكون المصارف يدفع الر  اكم المشروعات تقو

 القدرة زادت الربح معدل ارتفع فكلما ،المساواة قدم على كلها تصبح وال كبيرة والمتوسطة الصغيرة المنشآت أن
بحيتها كانت إذا ال كبيرة المنشآت وعلى ،لالتمو على يل مؤسسات إلى تدفع أن حقًا أعلى ر  .أعلى عائد معدل التمو

بهذا يل يتحول و بوي من التمو يل وطالب الممِّول بين المشاركة إلى الآن سائد هو كما الإقراض الر   التمو
يتحول  على التركيز إلى على الضمان التركيز ومن الاستثمار، إلى الإقراض إدارة نحو التوجه من الإدارة اهتمام و

با يأخذ الذي المرابي دور ومن الجدوى، بدل الاقتصادي، المستثمر والمستشار دور إلى الر  ةرغب على الاعتماد و
 .(1) السوق دراسة الإسلامية المصرفية تعتمد وضماناته لالعمي

يز الرقابة .5 يع تعز  : ومتابعة المشار

يضاف لما سبق أن مبدأ المشاركة يعزز من رقابة أصحاب الأموال على إدارات الشركات التي تستثمر فيها 
يد بازدياد الاعتماد على حقوق المل كية من خلال أسهم المشاركألالأموال    ة بدل الاعتماد على الديون نه يز

يد قوة أصحاب الشركات وسيطرتهم وتحكمهم في إدارة شر  ، مما يدفع الإدارات لبذل أقصى الجهود كاتهمتز
يادة العائد على حقو  .ق المل كية وتعظيم ثروة المساهمينلز

لخسارة كان فإذا اشترك رب المال في مشروع  مقدمًا ماله إلى المكافل على أساس المشاركة في الربح وا
، إلا أننا لا ننفي المتوقع أن يكون اهتمامه بكيفية استخدام المال أكثر بكثير مما لو قدمه على أساس الفائدة الثابتة

بون أيضا المصرف التقليدي هنا بأن  باح والبقاء  على (التجارة والمالية)يستعلم عن قدرة الز  Variability)الاستر
of the client)  ستخدام القرض، ويهتم بكيفية او ُ  .(2)وثقا بضمان ملائمما إذا كان القرض م

بالمقارنة مع النظام المقترضين والمصارف  بينمزيدا الصلات المباشرة نظام المشاركة ينشيء  غير أن
ين وتستطيع اقد يؤدي هذا الدور ال كبير الذي تضطلع به المصارف إلى تحسين مهوالتقليدي  رات المستثمر

بحية في المصارف، على الخ يادة ر صوص في التجارة الصغيرة والزراعة، تقديم معلومات وخبرة مما قد يؤدي إلى ز
ية الاستثمارات يدهم بالمساعدة الفنية والإدار بالإضافة إلى ذلك فإن المصارف  ،كذلك قد تدعم المكافلين بتزو و

يجابيا على التي تعمل في إطار نظام المشاركة في الربح والخسارة تقوم هي نفسها بدور ا لمكافلين الذين يمكنهم التأثير إ
يضها بالآثار  قرارات العمل، ولذلك فإن الآثار السلبية على المستثمر نتيجة قبوله مخاطر الإشراف الائتماني يمكن تعو
الايجابية المتمثلة في خدمات الدعم الشامل التي تقدمها المصارف الإسلامية من تخفيف الصدمات التي تواجه 

 . الحقيقي للاقتصاد، ومن ثم تقليل تكاليف التصحيح القطاع
                                                           

 .020:ص سابق،أمحد طه العجلوين، مرجع    -1
 .92 :صأجنو كارسنت، مرجع سابق،   -2
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بما أن المكافلين المحليين لا يكادون يقدرون حتى على مواجهة الخسائر المؤقتة بسبب قلة مواردهم فقد  و

يع لها عوائد متوقعة عالية، ل كنها بالمقابل ذات قابلية عالية للتغيير  .(1)يكونون أكثر حذرًا من القيام بماشر

 المفاضلة بين آليات المشاركة والمداينة في تحقيق ال كفاءة: الثالثالمطلب 

يل التى يتم العمل إ بالنظر الغالب لا تخرج  ينجدها ف بها في المصارف الإسلاميةلى تصنيف عقود التمو
نواع هذه العقود بصفات تؤثر فى نسبة أعن عقود المشاركات أو عقود المداينات، وتتصف كل مجموعة من 

دفع المهتمين في الواقع العملي ن سيطرة عقود المداينات على عقود المشاركات إلا أ ،اتها وتطبيقاتهااستخدام
بحث إفرادا ومؤسسات أبالصيرفة الاسلامية   اوذلك لأن المتوقع والمطلوب وفقالأمر، سباب هذا ألى دراسة و

يل ل يعة وأحكامها أن تحاول صناعة التمو  على التوازن بين هذين العقدين؛ المحافظة  الإسلاميمقاصد الشر

 :عقود المداينات على عقود المشاركاتالمصارف لتفضيل . أولا

يل يبدو أن عقود المداينات تسيطر على بقية العقود  ،حاليا الإسلامي بإمعان النظر إلى اتجاه صناعة التمو
بالمقارنة إلى %  19.1ي ه المداينات، ونسبة صكوك % 11.44نسبة عقود المداينات المعمولة هي  أن حيث 

يرجع . نسبة صكوك المشاركات%  21.1، والإسلاميةنسبة عقود المشاركات التي تزاولها الصيرفة  11.51% و
 :(2)أسباب التاليةهذا التفضيل لل

 الاستجابة لرغبات العملاء الذين يفضلون هذه الصيغ عن المشاركات. 
 لمشاركات التي تتطلب قدرا من الجهد الإداري، سهولة اجراءات تنفيذ صيغ المداينات بخلاف صيغ ا

بة المتابعة والمراقبة، وعدم القدرة على تحديد الربح المتوقع  .وصعو
 حماية أموال المودعين وتحقيق ضمان لرأس المال المودع، وهو ما لا تحققه عقود المشاركات. 
 يداعات واستقطابها الإسلامية المصارفرؤوس أموال  محدودية ية تالحسابا الإ غالبيتها  يف الاستثمار

ية  يد عن سنتين ف الأجلقصر للموارد  الأمثل الاستخدامالحالات، مما يشكل عائقا أمام  أقصى يولا تز
ية، حيث إن التوظيفات االخصومأو  تغطيتها من  إلى تحتاجفي أغلبها وهي  الأجلتتسم بطول  لاستثمار

 الآجالموارد من نفس 

                                                           

 .91:صسابق، الرجع امل  -1
 لإلقتصاد والثالثني الرابعة الربكة ندوة حبوث ،بينهما والمفاضلة المشاركات وعقود المداينات لعقود الفقهي التأصيل ثبح على تعقيب حممد أكرم اللدين،  -2

 .121 :ص، 2001، جمموعة الربكة املصرفية، املنامة، البحريناإلسالمي، 
  مرجع سابق اإلسالمي، لإلقتصاد والثالثني الرابعة الربكة ندوة ثحبو  ، مى بين صيغ المشاركات والمدايناتسالإلالتمويل المصرفى امحد علي،أمحد جمذوب أ

 .209،202: ص،ص
 .020:صسابق،  مرجع ،واقع االستثمار وكيفية تطوير أدواته يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،عز الدين خوجة
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  ية واتفاقية بازل تنسجم مع قوانين البنوك المر التي تركز على المخاطر الائتمانية، حيث أن المصارف  3و 2كز

فيرفع البنك  إذا بنت عقودها على المشاركات تكون قد جمعت بين المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق
مداينة، وهو ما يعني  تإذا كان % 51بدل  % 250إلى أكثر من  لمخاطرها الترجيحية الأوزان المركزي

يلكل  أن يلاتتقابله خمس  إسلامي تمو ية أو أكثر، وكل ربح من صفقة تقابله خمسة أضعافه  تمو بو ر
بوي المنتجمن  ية المالية المؤسسةمنافسة  الإسلامية المالية المؤسسةوهو ما يعني عدم قدرة  الر بو  .الر

يه هذه  الصيغ من  عن صيغ المشاركات لما تبتعدبالاضافة إلى هذه الأسباب، فإن المصارف الإسلامية  تحتو
 :مخاطر والتي من أبرزها

يل.1   :ضمانات التمو
حيث تعتبر . يعتبر ضمان رأس المال والربح هو السبب الرئيس الذي يدفع المصارف لاستخدام المداينات

يتمثل. عقود المشاركاتأكثر ضمانا من عقود المداينات   يف الإسلاميةالذى يقابل المصرفية  يساسأالخطر ال و
يك على المال يد أمانة ول يلتعامل بصيغ المشاركات، هو عدم امكانية تطبيق الضمان فا ا المشاركة، لأن يد الشر
بة فقد جاء في قرار مجمع الفقه يف المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو : "المضار

 .(1)المحددة التي تم الدخول على أساسهاالتقصير يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار 

  :الأخلاقيةالمخاطر . 2
يك في المشاركة، فى حالة عدم التزامه الأخلاقي عند تعامله مع  وهذه المخاطر ترتبط بالعميل الشر

عدم  عدم رد حصة المصرف فى رأس مال المشاركة، أو: بصيغ المشاركة، كأن يضمر ابتداء المصارف الاسلامية
يد نصي باح المشاركةتور باح المتحققة وإظهارها على غير حقيقتها، أو  ب المصرف من أر ، أو إخفاء جزءا من الأر

ارتفاع درجة المخاطر في المشاركات لأن رأس مال أن يماطل فى دفع الأقساط في المشاركة المنتهية بالتمليك، 
لتقليل المخاطر الأخلاقية ومخاطر العملية يكون تحت إدارة العميل في غالب الأحوال، مما يدفع المصارف 

 .أن يشترط الضمان في صيغ المداينات بإمكانهحيث   التشغيل

يع المشاركات. 3  :ضعف حصة مساهمة العملاء في مشار

ن المصرف هو الذى أرأس مال المشاركة مقارنة بحصة البنك لافتراض  فيانخفاض حصة الشركاء  أي
يت يلية للعميل و  .قيةاخلأظل وجود المخاطر ال يرتب على ذلك ارتفاع درجة المخاطر فيقوم بسد الفجوة التمو

                                                           

 .0119:ص ،0911، 8اجلزء ، 9 العدد سالميالفقه اإل جملة جممع، بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار( 9/2) 81: قرار رقم   -1
جمللس جممع  22الدورة  وتعويضهم عن األضرار الناجمة، ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العمالء بشأن (1/22) 202: قرار رقم و ال

 .2102مارس  22-22الفقه اإلسالمي، الكويت ،
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يك،  لى عدم الاكتراث واللامبالاة لنجاح المشروع لأنه لا يخشى الخسارة التي إبل وقد يدفع ذلك العميل الشر

 .يتحمل منها إلا الجزء اليسير، وفقا لنصيبه في رأس مال المشاركة

د المشاركات قد يحدث آثارا سلبية بعيدة المدى ووإهمال عق تهاسيطرود المداينات والاستمرار على عقإن 
 :(1)في السوق، وأهمها ما يلي

 نالاعتماد على عقود المداينات لتلبية حاجات الأفراد يؤدي في النهاية إلى تراكم الديو إن. 
  الخسارة  ن على تحميل طرف واحدين عقود المداينات تعأخسارة إذ لا تحملروح المشاركة في إضعاف

 (.المتعاقدين)اختلال التوازن بين طرفي العقد دثحتوهذه الظاهرة في الحقيقة 
  يهمل جانب جودة المشروع ملاءةإن التقييم في عقود المداينات يركز على وهذا الأمر في . العميل و

يل  .الحقيقة ينشأ استبعاد الأطراف غير الملائمة من إمكانية الحصول على التمو
 يل للمقتدر على السداد بدل صاحب المشروع الذي يقدم قيمة مضافة، ات تعطي عقود المداين ية التمو أولو

فنتفق حينها  وهو ما يؤدي بالضرورة إلى أن تصير الأموال دولة بين الأغنياء ممن يقدرون على السداد
يل بوي الذي يعتمد على الجدارة الائتمانية بدل نجاعة المشروع وكفاءة  مع منهج التمو يلالر  .طالب التمو

  المديونيةارتفاع نسبة ّ ين، وارتفاع نسبة حيث  الائتمانيةأصحاب البطاقات  لاسيماعن سداد ديونهم  المتعثر
يلاتإن سهولة   الآثار، وفي هذا من المقدمللمال  المضافةالقيمة  تحقيقالشخصية لا تراعي  التمو
 .م قدرتهم المالية بأضعافإنفاقه تجاوزبسبب  المتعاملينعلى  والأخلاقية الاجتماعية

يلية للمشاركمزايا ال. ثانيا  :اتالتمو

تمثل المشاركة أحد الجوانب المميزة للنظام المالي الإسلامي ل كونها تمثل البديل الإسلامي لإلغاء التعامل 
يلية خاصة بها مثل ية ، وهي بهذا تنفرد بخصائص تمو بو  :(2)بالفائدة الر

 يعتمد على نتيجة الأداء الفعلي للمشروع التي -كما هو بالنسبة للمستثمر -د ل غير مؤكوالعائد بالنسبة للمم و
 .تظهر في نهاية أو في نهايته الفترة المحاسبية

  على ( القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من المشروع)يتم تقدير قيمة الاستثمار ً بناء
ة المرجحة لرأس المال التي يدخل الدين بالفائدة في حساب معدل العائد الداخلي وليس على أساس الكلف

 .عناصرها بشكل أساسي
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  يل بفائدةليس هناك كلفة تمو بذلك لن يظهر في قائمة الدخل أي مصروف يل خارجية كما في التمو ، و

يف الفائدة التي تحسب خارج النشاط التشغيلي. للفوائد  .وهذا بن يثقل المشروع بمصار

 وتتمثل هذه الأطراف . ل أطراف أخرى للمشاركة في اتخاذ القرار إلى جانب المستثمر في المشاركة تتدخ
بذلك فإن رقابتهم على أداء المشروع  بوي ، و يل الر في الممولين الذين لن ينتظروا عائدا ثابتا كما في التمو

 ً  .الاستثماري ستكون أكثر أهمية وأكثر إلحاحا

 يد الاعتماد على المشاركة من مخاطرة يل بالنسبة للمول ،  يز نه لن يأخذ فوائد ثابتة محددة ألمنح التمو
مسبقًا ، وإنما سينتظر تحقق العوائد من المشروع نهاية كل فترة محاسبية وتقلل من المخاطرة بالنسبة 

 .للمستثمر 

 :المفاضلة بين المداينات والمشاركات. ثالثا

 لاعتباراتتفضل لذاتها، وإنما تفضل لا  اتها، ونع لذلاتمت عقود مشروعة إن عقود المداينات والمشاركا
ومسألة  ،خارجية، باعتبار ما حققته للاقتصاد والمجتمع، وإن كان ظاهر الأمر يعطي الأفضلية لعقود المشاركة

في الإسلامية التفضيل بين العقدين في التطبيق المصرفي المعاصر مسألة نسبية تخضع لوضعية المؤسسات المالية 
 (1).به ةتحديات القانونية المحيطالبلد، وال

  المالوالعامل، وإدارة  المالصاحب  :ثةلاالث الاستثمارأطراف  باختلافتختلف  المفاضلةإن أوجه 
من  عائدلكلما أمكن، مع مراعاة ا المخاطرةآمن الذي تقل فيه أوجه لا الاستثمارمال فهو يفضل لوأما صاحب ا

بالنسبة له أكثر أمانا  المدايناتشك أن عقود  لايقدم؛ و الأمانفإن  حربلن مع االأماوفي حال تعارض  ،الربح
يد من املب امكن لصاحيو  ،ضمانها المدينلتحمل   (رهن أو كفالة أو حوالة)بطلب توثيق  الأمانل أن يستز

يؤخذ على عقود ا يتم التي  المشاركاتف عقود البخ المعاملةفي  الأقوىالدائن هو الطرف  تجعلمداينات أنها لو
يع   .على الشركاء المخاطرفيها توز

بةكما في  اكلي المخاطر تحملفإنه يفضل عدم للاستثمار  المالوأما العامل، وهو طالب  ، أو جزء من المضار
يؤخذ عليها عدم تضم ،اكما في الشركة حتى ال يتحملها جميع المخاطر يك فيما هلك يو حت يده بدون تعد أو تن الشر

يك في ،إهمال يع الجملةفي  الجمهورفسخ العقد من تلقاء نفسه عند  وحق كل شر ، ومخالفة أكثر أهل العلم في توز
باح  .الحكميبالتنضيض  الأر

 
                                                           

 .829: ، مرجع سابق، صحممد أكرم اللدين   -1
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يلكفاءة : المبحث الرابع  نظام مصرفي مزدوج في الإسلامي التمو

بة  بة  المصرفيةاستفادت التجر غير  والتنظيمي ياطارها المؤسس يالتقليدية ف المصرفيةالاسلامية من التجر
يل لازمة الاقتصاد يف والموضوعات القضاياان طبيعة تجدد  ، جعلت منهج التطور والتجديد فى اساليب وصيغ التمو

يلها بصيغ المشاركات التي تضعها في إطار حيث  ،المصرفيمن لوازم العمل  جنحت المصارف الإسلامية في تمو
، نحاول لقائم على الديون محاكاة للمصارف التقليديةفي اطار الاقتصاد ا تضعهاالاقتصاد الحقيقي إلى صيغ أخرى 

يلية إسلامية ضمن من خلال هذا المبحث  يل وتخصيص الموارد بوجود آليات تمو معرفة مدى تأثر كفاءة التمو
 . منظومة مصرفية تعمل فيه البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية جنبا إلى جنب

 التقليدية  المصرفية بيئةالب اميي الإسلداء المصرفأأثر الت :المطلب الأول

الإطار ك يتطلب قيام العمل المصرفي الإسلامي وجود عدة أسس تفصلها عن المصرفية التقليدية
يعي يب والتعليم، هانظمالذي ي التشر ترابط وضرورة وجود ، والبنية التحية، متمثلة في مكاتب الوساطة والتدر

إلا أن حقيقة وجود معظم المصارف لتأمين الاسلامي، قوي بين المصارف وأسواق رأس المال وشركات ا
  يفرض عليها في كثير من الأحيان عدة تحديات، كما يخولها ل كسب عدة مزايا الإسلامية في أوساط تقليدية

 :ومن بين هذه وتلك نذكر

 :البيئة الثقافية والقانونية. أولا
سي الذي يؤثر على عمل المصارف الإسلامية العائق الأساالتقليدية القانونية و الثقافية تشكل البيئة 

يعة الإسلامية عكس البنوك التقليدية  .ل كونها تخضع للضوابط الشرعية التي تحددها أحكام الشر

 :يداء المصرفأالتقليدية على ال المصرفيةأثر الثقافة . 1

ينتؤدى سيطرة العقلية التقليدية على   عن مجالات  للبحث المصارفلى دفع إفي الودائع  المستثمر
بذات العقلية التى كانت تسود فى  المصارفذ يتعاملون مع إ، مخاطر ييتضمن أ لاالذى  المضمونالاستثمار 

بالتالى تضطر (1)النظام المصرفى التقليدى الوديعة ذات عائد ثابت ومضمون عن ية للبحث لامسإال المصارف، و
ب المرتفعذات العائد  المخاطرقليلة  الاستثماراتعن و صيغ المداينات أكثر من صيغ  يصبحت تتوسع فأالتالى و

 .(2)درجة مخاطرها لانخفاض المشاركات

                                                           

 سوريا، دار الفكر ، دمشق،، و األردن، اإلسالمي للفكر العاملي املعهدي، صر ملرفيق يونس ا ترمجة إسالمي ،من منظور  االقتصادمستقبل علم  ،عمر شابرا   -1
 .880:ص ،2112

  سالمية، جامعة الريموكاإلصارف امل ، قسم االقتصاد و، أطروحة دكتوراة غري منشورةتطوير آليات التمويل بالمشاركة فى المصارف اإلسالميةيجاء، إلياس أبو اهل  -2
 .021 :ص،  2112األردن،
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يق  ية مشاكل التوسع فجمعالدون  حائلاوخطر يقف  تحدىلذلك أن أهم  يل عن طر هو  المشاركةالتمو

يد  يلية،  الاستحواذالعميل نفسه الذى ير  يف يتحققا للك ن ذأمن اعتقاد  منطلقاعلى كل نتائج العمليات التمو
 .وغيرها من صيغ الديون المرابحةيتم فى ظل  يبسبب ما يحصل عليه البنك من حصة فى الربح تفوق الذ المشاركة

يل بالمشاركة لمؤسسات المناسبغير  والمؤسسيالقانوني  الإطار. 2  :التمو
البيئة القانونية العمل وفق من نظمة مصرفية تقليدية أتعمل فى ظل  يسلامية التإالمصارف ال يتعان

يعة  تعتمدا لالغالب ترتكز على نظم وقوانين وسياسات  يالقائمة والتى ف المؤسسية وخير مثال  ،الإسلاميةعلى الشر
يةونظم البنوك  قوانينلذلك  يلية التى تصدرها هذه البنوك فهو المركز  تميز لاالغالب  يف يالسياسات النقدية والتمو

مية والتقليدية، لأن هذه النظم صممت أساسا إسلاال المصارف ينبي صرفظام المنحو الن الموجهةسياساتها  يف
 .يتوافق مع طبيعتها لابما  لإسلاميةا المصارفبما قد يلزم  (1)التقليدية المصارف لخدمة

يةسياسات البنوك  ومن بين هذه المخاطر  فى السياسة  المقررةنسبة الاحتياطى القانونى  تحديد يف المركز
يختلف عن  الاستثمارساسية لهذه النسبة علما بأن وضع ودائع أتمثل القاعدة ال الودائعأن  المعلومة، فمن النقدي

وفقا لقيامها على عقد  والخسارةهذه الودائع يعلم أنها عرضة للربح صاحب أن لالنظام التقليدى،  يالودائع ف
بة يةارد الودائع القائم على استخدام مو المشاركات، وهكذا يتعرض نظام المضار لى مخاطر القيود إ الاستثمار
ية   (2)من السياسات الناتجة الإدار

يلآليات مزايا  .انيثا  :لنظام التقليديل الإسلامي المصرفي التمو

يل الإسلامي، والتي جعلت منيمن المزايا التي  البلدان التي  في العديد منالخيار المفضل  هقدمها التمو
  :ت المالية الإسلامية المختلفة نذكرأقبلت على استخدام المنتجا

 :ع أدوات الادخاريتوس .1
إذا عمل النظام المصرفي الإسلامي جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية العاملة فإن آثار ذلك على  

يجابية ب أية  ابتعادإذ تتوسع حينئذ تشكيلة أدوات الادخار دون أن يؤدي ذلك إلى  وضوحالمدخرات ستكون إ
ية الموجودة، فالمدخرات التي ستجذبها حسابات المشاركة في الربح والخسارة لن  وسيلة من الوسائل الادخار

تشمل فقط المدخرات الحالية في صورة أصول أخرى، إنما يضاف إلى ذلك مدخرات الأفراد الذين يمنعهم دينهم 
 .(3)الجديدة أرقى من القديمة العائد للأصولو طرالخأن  الذين يرونمن استخدام النظام المصرفي التقليدي و

                                                           

  .882،888 :ص،صمرجع سابق،  إسالمي،من منظور  االقتصادمستقبل علم ، راابشعمر    -1
 .212:ص مرجع سابق، ،علىمحد أمحد جمذوب أ  -2
 .91:صأجنو كارسنت، مرجع سابق،    -3
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 :الحد من تأثير المنتجات والممارسات الضارة. 2

يعة الإسلامية تمنع  لمجتمع بشكل باضارة الالأنشطة دعم يأي استثمار من شأنه أن مبادئ الشر
بة والقمار م،عا با والمضار  .م معينقانونية أم لا في إقلي الأنشطةما إذا كانت هذه بغض النظر ع ، وهذا يشمل الر

 :تعزز مبدأ العدالة المالية. 3

يل الإسلام يل التقليدي إلى الربح يتطلع  ي، ففي حينالعدالة المالية شرط أساسي لعمل منتجات التمو التمو
يجعل المستفيد مسؤولا تماما عن أي خطر يل الإسلامي يمهد ،  من خلال مدفوعات الفائدة و يق لتقاسم التمو الطر

يقة متناسبة بين المقرض والمستفيالخسارة وا/صافي الربح  .دلمخاطر التي ينطوي عليها بطر

يل المصتأثير م: المطلب الثاني  ي الإسلاميرفعدل الفائدة على نشاط التمو

نظام مصرفي مزدوج له أهمية كبيرة  تحليل أثر أسعار الفائدة على المصرفية الإسلامية في ظل وجودإن 
التي ترتفع فيها حصة  ام المالي ، وتظهر هذه الأهمية أكثر في الاقتصادياتلنجاح السياسات النقدية وتنظيم النظ

النظام المصرفي الإسلامي، الذي يعمل في بيئة تنافسية مع البنوك التقليدية وفي إطار سياسات نقدية تحتل فيها 
يادة كفاءة ،مكانا هاما ضمن مجموعة من المتغيرات معدلات الفائدة يل من خلال   ولذلك فإن القدرة على ز التمو

يلية، تدعو لفهم تأثير هذه الأداة على الخدمات المصرفية بدون فوائد  . تخفيض تكاليف العملية التمو

يل بالمداينات. أولا  :أثر الفائدة على التمو

يل على الفائدة أسعار في التغيرات لتأثير النظري الشرح توفر التي الدراسات بين من  في الإسلامي التمو
 سعرالمحتملة ل لمخاطرا قد ركزت هذه الدراسة علىو ،(1)(Rosly1999) ي دراسةه مصرفي المزدوجال النظام

يل فيوالمرابحة  على البيع بالثمن الآجل الاعتماد عند الإسلامية المصارف على الفائدة يوضح، الثابتة الأصول تمو  و
Rosly وفقا تتغير سوف الودائع على الفائدة وأسعار الأساسي الإقراض معدل فإن التقليدية، للبنوك ه بالنسبةأن 

يادةبا الودائع على العائد معدل على ؤثريس الفائدة معدل ارتفاعأن و ،السوق في الفائدة أسعار في للتغيرات  . لز

يادة شأنه من وهذا  القروض على الفائدة سعر في بدورهاتؤثر  أن يمكن التي لبنكالأموال على ا تكلفة ز
يادة مع يتناسب بما لالأق على رتفعيل  البنوك ربح هامش تأثري لن لذلك، ونتيجة ،الودائع على الفائدة سعر في الز

 . (2)التقليدية

                                                           
1- Rosly Saiful Azhar, Al-Bay' Bithaman Ajil financing: Impacts on Islamic banking performance, Thunderbird 

International Business Review, Vol. 41, Iss 4,5, Hoboken, USA, Jul-Oct 1999, p: 461. 

2-  Ibid, p : 461. 
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يدت أن يمكن لا الإسلامية المصارففإن  أخرى ناحية من ( خاصة على البيوع) الربح هامش من ز

 البنك اختار إذاف ،الودائع صصح رفع من الإسلامي لبنكل منعا وذلك السوق، في الفائدة سعر يرتفع عندما
يادة الإسلامي  .الربح هامش انخفاض من عانيي سوف التقليدية، البنوك مع المنافسة أجل من الودائع معدلات ز

يل تكاليف أن لعملاءأن يجد ا يمكن الموجودات، جانب وعلى  نسبيا أرخص البيع بالثمن الآجلب التمو
  بالثمن الآجلالقائمة ع والبيعلى  الربح هامشوثبات  الفائدة أسعار ارتفاع أوقات خلال التقليدية القروض من

بالتالي يل هذا النوع من على الطلب فإن  و يدفإن  عليهو ،يرتفع التمو يل سيختارون العملاء من المز بالبيع بالثمن  التمو
 .(1)المستقبل في الفائدة معدلاتفي  الارتفاع من ازيدم يتوقعون كانوا إذا الآجل

يل على المتزايد الطلب هذاب الوفاء على اقادر كوني لا قد إسلاميال بنكال فإن لك،ذ ومع بالبيع  التمو
 يكون لا قدكما  ،الأجل قصيرةودائعه  وطبيعةلديه  الودائع إجمالي في انخفاضال إلى ذلك يرجعو  بالثمن الآجل

 في الأموال تكلفة لأن وذلك البنوك بين الإسلامي سوقال من للاقتراض استعداد على الإسلامي المصرف
 .المصرفية الودائع التكلفة على من أعلى كونت ما عادة المال أسواق

يا يعنيالتحليل أعلاه   البنك من التحولعلى  رتأث أن اشأنه من الفائدة أسعار في تغييرات أي أن نظر
 لآليةل الهيكلي ضعفال وه المشكلة هذه جذور أن به المسلم ومن صحيح، والعكس تقليدي،ال للبنك الإسلامي

يل بالبيوع،  الثابتة  في التقليدية البنوك مع المنافسة على الإسلامية مصارفال قدرة من يحدقد  الذي الأمرللتمو
 .المزدوج النظام

يل . ثانيا  :وقرار المقترض بالمشاركةأثر الفائدة على العائد في التمو

يادة ية استخدام المصارف الإسلامية للتوضيح أثر معدل الفائدة على عائد المشاركة وكيف هذه الآلية لز
يلية سنعتمد نموذج  Volkerال كفاءة التمو

بحية مصارف المشاركة في ظل المنافسة (2) مع البنوك  الذي حلل ر
ية المصارف)تكون فيها جميع البنوك  وضعية ضافترحيث  التقليدية بو تلقت قد ( الإسلامية وكذلك البنوك الر

ية في ظل قاعدة ثبات أسعار  ،لأموالها كفء عن تشغيل وتبحث قدرا من الودائع يع الاستثمار يل المشار يعني تمو
في ظل  ،الإسلامية المصارفالفائدة من جانب البنوك التقليدية، وقاعدة المشاركة في الربح والخسارة من قبل 

ينهو أن جميع الأطراف من وعام افتراض  بنوك تقليدية وإسلامية تسعىمستثمر  .إلى تحقيق أعلى ربح ممكن ، و

                                                           
1- Radiah Abdul KADER and YAP Kok Leong,The Impact of Interest Rate Changes on Islamic Bank Financing, 

International  Review of  Business Research Papers, vol 5, no 3, Zant World Press, Australia, April 2009, p: 191. 
 
2-  Volker Nienhaus, Profitability of Islamic PLS Banks Competing with Interest Banks: Problems and Prospects, Journal 

of Research in Islamic Economics, vol 1, no 1, King Abdulaziz University, KSA, 1983, pp: 32-34 . 
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يل تفكر يلنظر لعروض التفلا  بعقلية اقتصادية المؤسسة الباحثة عن التمو الإسلامية باعتبارها  تمو

يل الأسلوب يعها إنما تقيمم الوحيد المقبول لتمو ية ها فقط كبديل لعروضشار بو  المصارففعلى  ،البنوك الر
يلالإسلامية أن توفر ميزة اقتصادية    .لذلك فهي تواجه منافسة مع البنوك التقليدية ،المشاركة لقبول تمو

يل الذي يفكر في المستثمر كانت قيمة  مشروع استثماري محدد سوف يختار البديل الإسلامي إذا تمو
باح المشروع، أكبر من مجموع  الجزء المتبقي له باح بعد دفع البنك الإسلامي النسبة المتفق عليها من أر من الأر

باح ال يلياالأر يعرف أو يحسب " الربح"يجب أن يلاحظ أن ، و متوقعة من البديل المرتكز على الفائدة حسابيا وتمو
يقتين مختلفتين  :(1)بطر

ية" الربح"في المعنى المعتاد  - يع الاستثمار يرادات المشار العمل والمواد )وتكاليفه العامة  هو الفرق بين إ
يل، أي ت وتكاليف( الخام والطاقة، الخ  .كاليف الفائدةالتمو

بالتالي  - يرادات والتكاليف  هو" الربح"في البديل الإسلامي لا توجد تكاليف الفائدة و الفرق بين الإ
 . الربح المعتاد بمقدار تكاليف الفائدة أعلى من" الربح الإسلامي"وعليه فإن  ،العامة

يل التقليدي  لصاحب المشروع، فيذهب الربح كله من جانب آخر ،  الربح "سيتقاسم  هي حين أنفي التمو
باح المتفق عليها في  مع البنك الإسلامي، وفق نسبة المشاركة" الإسلامي  .صاحب المشروع والبنك بينالأر

 :اعتمادا على الفروض السابقة، نضع ما يلي
 R (Revenues) وع الاستثماريرالعوائد على المش. 
 CG (General Costs)  ( لعمل والمواد الخام والطاقة، الخا)لهذا المشروع التكاليف العامة  
 CI (interest Costs) بة بضرب في  المستخدمرأس المال  كمية تكاليف الفائدة والمحسو

 .للحصول على قرض i، مع معدل الفائدة السوقي Xالاستثمار 
 pINT (Usual Profit) ،الربح المعتاد 
 pPLS (Profit of PLS System) باح على النحو المحدد في  المشاركةنظام  الأر

 :تتوفر لدينا المعادلات التاليةثم ومن 
(1pPLS = R – CG …….. ( (باح المشاركة  (التكاليف - العاوائد على المشروع=  أر

(2 )R- CG - CI  =pINT ( (تكاليف الفائدة + العامة التكاليف) –العاوائد = الربح المعتاد) 
(3) ……..  pPLS= pINT + CI (باح المشاركة  (تكاليف الفائدة+  الربح المعتاد= أر

                                                           
1-  Ibid, p: 32 . 
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(4)pPLS – CI …..…..  =pINT( باح المشاركة = الربح المعتاد  (تكاليف الفائدة -أر

 :كما أن
brp  باح، مشاركة نسبة ية نسبة  وهيالبنك من الأر باح المشروعمئو بذلك ، للبنك ستثمريدفعها الم ppls من أر و
يل  بتفضيل ستثمرقرار المفإن   :التالي شرطال تتوقف على المشاركةتمو

(5)..........     (1-brp)pPLS ≥ pINT بعبارة أخرىأو: 

(1)..........         
    

    
 

سوف يطلب الأموال اللازمة وأنه  ،قرار يعني أن الربح المتبقي هو الحاسم بالنسبة لصاحب المشروعالهذا 
باح "ن من البنك الإسلامي إذا كانت حصته م الربح المعتاد ، ولأن كلا من صاحب " أكبر أو تساوي " الأر

باح فإن  تعظيمالمشروع والبنك الإسلامي يسعى ل يل صاحب المشروع الأر باحبيفاضل بين التمو   المشاركة في الأر
يل على أساس الفائدةو باحالبنك م حصة، وما يحدد قراره هي التمو هذه النسبة، فإن زادت  فإذا، ن الأر

باح من االإسلامي أن يكيف مطالبه  مصرفاللذلك على  ،يتحول إلى بنك الفائدةصاحب المشروع  لأر
ية المتاحة مع ية للمشروعات الاستثمار بو  .ظروف السوق في ظل وجود بدائل القروض الر

يلات  ية العلاقة الدقيقة لهذا التكيف بعد بعض التحو يمكن رؤ  (:1)في المعادلة  و

       
    

    
         /                   

       
       

    
      

  

    
  

  

    
        

                        
بحية معينة و( 9)المعادلة  المشاركة مال اللازم، فإن نسبة معين من رأس الحجم تبين أن في ظل وجود ر

باح في  بعبارة أخرى في ظل معدل فائدة سوقي معين و عدد من  ،معدل الفائدةتكون علاقة طردية مع الأر و
بحية مختلفة ، فإن نسبة ية التي تحقق كل منها ر يع الاستثمار باح  المشار بحيةترتبط بالمشاركة في الأر  . الر

يين يتطلبان نفسإذا افترضنا مشذلك ضح نوأن  يمكنو  ا مالحجم من رأس المال ل كنه روعين استثمار
باح أفي الالمصرف نسبة مشاركة  ، ولتكنعوائد مختلفة اندري نفس النسبة التي بالنسبة للمشروع الأول هي ر

يا لالمتبقي الربح  تجعل  :(1)وهنا نلاحظ ما يلي (المساواة عند( 5)راجع المعادلة ) لربح المعتادمساو

                                                           

1-  Ibid, p: 34 . 
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بحية من الأول، ول كن البنك بفرض أن - باح المشروع الثاني هو أكثر ر . يطلب نفس النسبة من الأر

باح فإن  باح في حالة المشاركة،في حالة  لصاحب المشروعالمتبقي من الأر يل الفائدة  ستكون أصغر من الأر تمو
الإسلامي لتقليل  المصرفإلى  أو تقليديإلى البنك ال إلى التوجه يدفع صاحب المشروع الثانيوهذا من شأنه أن 

بةنسبة ال  .مرة أخرى( 9)تحقق المعادلة تحتى من المصرف  المطلو

بحية ول كن  - باحنسبة ال نفس يطلب إسلاميال المصرفإذا كان المشروع الثاني أقل ر  من الأر
بالتالمن العوائد الممكنةبعض  سيخسر مصرف في هذه الحالةلمشروع الأول ، فإن الا المفروضة على  يكسري ، و

باح تحقيق هدف  .أقصى قدر من الأر

يل : الثثا  :بالمشاركةأثر الخطر وعدم اليقين على العائد في التمو

 عن الربح التوقعات نفس لديهما المشروع البنك الإسلامي وصاحب أن تم افتراض السابق التحليل في
باح هذه أن وأيضا  سيما واقعية ولا افتراضات غيرمع أن هذه ال ،المستقبل فعلا في ستتحقق المتوقعة الأر

 والفرصة البديلة المتوقعة العوائد حيث منوالتحليل  التخلي عن هذه الافترضات،لذلك نحاول  ،الافتراض الأخير
يق عن، في بيئة تتسم بالمخاطر وعدم التأكد  سلوك الذي يفسر الرأسمالية الأصول تسعير نموذج استخدام طر

 معيارا بوصفه المخاطر من الخالي الفائدة معدل مع بالمقارنة ،العائد المتوقع معدل حيث منالرأسمالية  أصولال
 :(1)النموذج التالي نعتمد في ذلكو ،بديلةال للفرص

                         
 :حيث

   
          

       
        

 RI (الاستثمار على العائد متوسط) الاستثمار لىع المتوقع العائد هو.  
 RM (السوق في العائد متوسط) السوق في المتوقع العائد هو. 
 RF الأدنى الحد مع مضمون عائد معدل من الأدنى الحد) المخاطر من العائد الخالي معدل هو 

 .المخاطر من
 Cov(RI, RM) السوق وعائد ثمارالاست على العوائد بين الارتباط معامل أو التغاير هو.  
 Var(RM ) السوق في العوائد في التباين هو. 
 βI   السوق في المخاطر مستوىب معين لاستثمار النسبي الخطر العلاقة مستوى هو. 

                                                           
1- Tarek Selim, An Islamic capital asset pricing model, Journal of  Humanomics, vol 24 no 2,Emerald, UK, 2008, p.p: 

123,124. 
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بالتالي،      منخفضة مخاطر على الاستثمار ينطوي βI <1 السوق، بمخاطر محفوف الاستثمار أن يعني βI > 1 و

βI= 1 (1)مساوي لخطر السوق استثمارخطر ال يعني. 

بوضع ،المشاركة عقد أساس أما إذا كان هذا الاستثمار قائما على   :و

                      
باح على يدل( πE) حيث  .للاستثمار بالمشاركة الاقتصادية المتوقعة الأر

                   :       فإن
با في  للاستثمار بالمشاركة المتوقعة حالربو السوق في المتوقع العائدتوقع من الاستثمار يرتبط بأي أن العائد الم مضرو

 .معدل الخطر

 :هوالمطلوب  العائد ومعدل .α1>> 1و ، من رأس المال( البنك)المقرض  مشراكة حصة α : أن نفترض 

    
             

 
……(5) 

[ πE + RFK] و مساهمة المستثمر حصة هي -α (1 (، المشروع في هذا للاستثمار الإجمالي لغالمب هوK  :حيث
باح مقدار هو  . لها المقابلة البديلة الفرصة وتكلفة الاقتصادية الأر

بالتالي فالمعادلة  من نصيبه هو المشاركة عقد أساس على المطلوب للمستثمر العائد معدل أن تشير إلى( 5) و
باح،  .الأولي الاستثماري المال رأس إلى نسبة ،(البديلة الفرصة تكلفة في ذلك ماب) الأر

بناء على ذلك  :إذا كان وفقط إذا       :التقليدي أي المشاركة يفوق معدل العائد العائد في معدل فإن و

   
   

 
        𝛾  

      

  
      𝛾            

  .لرأس المال البديلة للفرصة الضمنية التكلفة γحيث 

 نفس الوقت تمثل في والتي الأقصى الحد عتبة مستوى دون المال رأس من مشاركة البنك حصةأي 
بذلك فالمقرض RF) <0)γ حيث   γلرأس المال  البديلة للفرصة الضمنية والتكلفة β دالة في مخاطر المشروع  و

يد المشروع مخاطر مع عكسيا تتناسب قصوى مشاركة بحصة يلتزم أن يجب يادة تكلفة مع وتز  البديلة الفرصة ز
ية عوائد افترضنا في حال قد يكون أدق  التحليل، وهذا المال لرأس  : يعني مما البعض، لبعضها مساو

               

                                                           

1-  Ibid, p: 123 . 
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بذلك تتوقف حصة مساهمة المستثمر  على   : يلي ماو

    
       

      
        

 التقليديالمعدل  الفائدة منالخالي  العائد عدلليتجاوز م اللازمة الشروط هي( 9-1) المعادلاتف لذلك، ونتيجة
 (:1) المعادلة هي هنا الأساسي الشرطو ،فائدة بوجود

   
   

 
        𝛾  

      

  
      𝛾            

 هو β = 1 أن على( 11) المعادلةتعطى  ،α = 0 حيث التقليدية، الطرق في الحال هو كما كة،ر امش يأ دون
α  إسلامية، شراكة وجود مع، ( 11) للمعادلة ضروري شرط  هنا ومن ،β <1 بالضرورة يعني والذي ،  

  :(11 المعادلة) تستخرج
               

                 
 .المال رأس من مشاركة البنك حصة    : حيث

يوضح   يل بالمشاركةأن  الاستنتاج هذاو ية النتاتجة عن التمو   .السوقمخاطر  مع بالمقارنة أقل     المخاطر الاستثمار

بالتالي فإن  بالمقارنة الإسلامي الخسارة الربح في المشاركةو  على القائمة للاستثمار التقليدية الأساليب مع و
 حصة من قدر أقصىب لرأس المال الالتزام على المقرض يجبو  السوقية  المخاطر تحوي مخاطر أقل من  دةالفائ

 تكون ل كن هذه النتيجة، البديلة الفرصة تكلفة مع طردياو المشروع مخاطر مع عكسيا تتناسبالتي  شراكةمال
يل تأدوا وليس الربح والخسارة أي اعتماد المشاركة تقاسم حالةفقط في  صالحة  .الأخرى الإسلامية التمو

بحية الأكثر صوب الاستثمارات الأموال توجيه آلية المشاركة على مقدرة تحليل عندكما أنه   يمكن ر
ية بين تخصيص الأموال عملية لدى المدة أول موقفين موقف بين التحليل في التمييز  المتاحة البدائل الاستثمار

 .له الفعلي العائد ومعرفة النشاط نتيجة تحقق بعد آخر المدة وموقف

يل كنسبة من العائد الكلي المتوقع على  ففي الموقف الأول يتحدد المعدل الاحتمالي المتوقع لعائد التمو
يل فإنه يحاول تحقيق  الاستثمار ولدى محاولة الممول الحصول على أعلى المعدلات الاحتمالية المتوقعة لعائد التمو

يادة نسبة ال يعني ذلك إما من خلال ز ية التي تدر معدلات ربح أعلى و مشاركة أو البحث عن البدائل الاستثمار
ية على أساس المشاركة تتم في أول المدة وهو ما يؤدي إلى  ذلك أن عملية تخصيص الأموال بين البدائل الإستثمار

ية  . تحسين اتخاذ القرارات الاستثمار
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 :خلاصة

الوساطة المالية الإسلامية هي تعبئة الموارد أن  خلص هذا الفصل إلى جملة من النقاط من أهمها
ين وتوظيفها من خلال عقود الوساطة المالية الخالصة  بة )المالية للمدخر وتتمثل في عقود النيابة وهي المضار

بالاعتماد على العقود الإسلامية التقليدية كالبيع بالثمن الآجل، والإجارة )وغير الخالصة( والمشاركة والوكالة
يل الإسلامييرتكز واعتمادا على هذه الآليات  ،(تصناع والسلموالاس  التي يمكن أن  على مجموعة من المقومات التمو

والخراج بالضمان  فنظام المشاركة وتقاسم الربح والخسارة وقاعدة الغنم بالغرم  حقق ميزة كفاءة تخصيص المواردت
ية بو  .تعد بدائل أكثر كفاءة وعدالة من نظام الفائدة الر

بالمقارنة يل بين و يها كما المرابحة أن نجد والمرابحة بالمشاركة التمو  القدر تحقق لا اليوم المصارف تجر

يرجع ،ال كفاءة من الأعلى يد السلعة مالك وهو العملية لهذه رابع طرف دخول أن إلى ذلك و  التكلفة من يز

 غنى في هو مخاطر الوسيط حملي مما الضمان ودعق أو التملك على مبنية المرابحة آلية أن كما للوساطة  الإجرائية

ً كاملا للقرض كعقد وساطة مالية؛ بل هي أكفأ منه  ،عنها بة بديلا إدارة الأصول والخصوم على فتعد المضار
بة  ، كما أن العائد المتوقع لأن أي صدمات في جانب الأصول يمتصها جانب الخصوم تحقق التوازنأساس المضار

 .الخطريكون أكبر لارتباطه ب

 محددا فعليامعدل العائد على الاستثمار أي الربح المتوقع من الاستثمار ،  يعتبروفي ظل هذا الطرح 
يؤدي دور الآلية التي ل  يكفاءة المشروع وهو الذي يحكم تخصيص الموارد المالية ، و بين عرض الموارد  بهعادل و

به توجه ا ،والطلب عليها بحاو يع الأكثر ر بوي لأموال إلى المشار يل الر  .وليس الأكثر توفيرا للضمانات كما في التمو

يرتبط ارتباط وثيقا بسعر الفائدة كونه يعبر عن تخصيص الموارد المالية في المصارف الإسلامية ولأن 
يع  يةتكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لأصحاب المشار هو بعد حصة المصرف الربح المتبقي ، لذلك يكون الاستثمار

بالتالي لن  ،سبة لصاحب المشروعالحاسم بالن يطلب الأموال اللازمة من البنك الإسلامي إذا كانت حصته من و
باح "  .الربح المعتاد" أكبر أو تساوي " الأر

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سادسالفصل ال

مدى مساهمة آليات التمويل 

 النظامكفاءة اإلسالمي يف رفع 

 اليي املصريف امل

 ماليزيا واملصرفية اإلسالمية يفنظرة عامة حول االقتصاد : املبحث األول 

 النظام املصريف تخصيص موارديف آليات التمويل اإلسالمي دور : املبحث الثاني. 

 مي يف عينة م  البنو  املاليزيةقياس كفاءة التمويل اإلسال :املبحث الثالث 

 (SFA)باستخدام طريقة حد التكلفة العشوائية 
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 :تمهيد

يا تعد استطاعت هذه الدولة في العقود  سيوي، وقدآالواحدة من أهم الدول الإسلامية في الشرق  ماليز
ية والأربعة الماضية أن تحقق ق ناعية الأولى في ، وأصبحت الدولة الصالاقتصاديةفزات هائلة في التنمية البشر

 عة للاستثمار الأجنبي وإيجاد فرصالتوسع في قطاع الصناعة وفتح مجالات واس من خلالالعالم الإسلامي، 
  .ونجحت إلى حد كبير في علاج مشاكل الفقر والأمية والبطالة وغيرهاكبيرة لتحسين مستوى الدخل للأفراد، 

يا يع لماليز يا للتطور المالي ضمن م وقد أكسب التطور الاقتصادي السر ية دفعا قو جموعة النمور الآسيو
ً بمجال الصيرفة الإسلامية، وحيث   الإسلامي يا من أكثر الدول الإسلامية اهتماما من أهم العوامل تعتبر ماليز

ية دعمت النظام المالي  يها على ذلك هتساعد التي الرغبة السياسية أو الدعم الحكومي، إذ أن الحكومة الماليز
ً ومن جميع نواحيه، المالية والسياسية والقانونية، وأنشأت مؤسسات حكومية تدعم هذا الإسلام ً كاملا ي دعما

 .النظام وتدعم تطوره وانتشاره

العناصر التي ارتكز عليها  ويتمثل في الأول الجانب؛ في هذه التجربة على جانبين مهمين فصلال اركز هذي
ية النجاح يل الإسلامي  ،قطاع المالي في ذلكدور الو النسبي للتجربة الماليز أما الجانب الثاني فيدرس أهمية التمو

يافي   :وذلك من خلال المباحث التالية، ورفع كفاءة النظام المصرفي ومدى قدرته على تخصيص الموارد ماليز

 .الماليزي والنظام المصرفينظرة عامة حول الاقتصاد  :المبحث الأول -

يل الإسلامي آليات التمدور : المبحث الثاني -  النظام المصرفي واردفي تخصيص مو

يل الإسلامي كفاءة قياس  :الثالث بحثالم - يةالبنوك الفي عينة من التمو   ماليز

يقةباستخدام         (SFA)حد التكلفة العشوائية  طر
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ي والمصرفية الإسلامية فينظرة عامة حول الاقتصاد : المبحث الأول  ا ماليز

يا طيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالعديد من المع ضتأف  نظامالدولة لتبني إلى ، (*)في ماليز
 مدفوعا المباشر الأجنبي والاستثمار الحرة التجارة سياسة ساعدت وقد ،الاقتصادية التنمية في المفتوح الاقتصاد

 المال رأس لية وندرةالمح السوق حجم صغرب التقيد دون بسرعة الاقتصاد تطور في للتصدير الموجه التصنيعب
يانحاول الوقوف على أهم مراحل التقدم ومن خلال هذا المبحث  ،التكنولوجية والمعوقات   الاقتصادي في ماليز

 .وانعكاساتها على تطور النظام المالي عموما والقطاع المصرفي خصوصا

  معالم التطور الاقتصادي الماليزي: المطلب الأول

يا منذ حصولها  على الاستقلال في عملية بناء الدولة وكيفية تعزيزها، وبقدر ما كانت البلاد انشغلت ماليز
ً على الملايو لبناء اقتصاد متين،تطمح  المسلمين الذين يشكلون النسبة الغالبة في  كان التركيز الوطني ينصب دائما

ية مكانة الملا ،البلاد ويمكن تقسيم التحولات التي  ،يو في عدد من القوانين والسياساتكما أن الدستور كرس أولو
يا ، على النحو التالي  :(1)لحقت بمسار التنمية في ماليز

 :(8591-8591) انطلاقمرحلة ال .أولا

يا غداة الاستقلال   التقليدية ة، حيث تم اللجوء إلى الاستراتيجي(8591)بدأت مسيرة التنمية في ماليز
لاكية التي كانت تسيطر عليها الشركات الأجنبية قبل وهي الإحلال محل الواردات في مجال الصناعات الاسته

يز المستوردة الاستهلاكية السلع على الاعتماد من هو الحد السياسة هذه من الهدف وكان ،الاستقلال  وتعز
 . العمل فرص وخلق المحلية، الطبيعية الموارد استخدام

                                                           
1- Mahmood Hasan Khan,When Is Economic Growth Pro-Poor? Experiences in Malaysia and Pakistan, IMF working 

paper nr:02/85, International Monetary Fund, May 2002, p.p: 13-17. 
 .31-33: ص،ص، 2003، الكويت، ماي 3السنة  ،154العدد، جملة الوعي اإلسالمي،  بماليزيا يةالتنم قراءة في تجربة، عبد احلافظ الصاوي -

 221،225: ،ص، ص2005مصر،ة جامعة القاهرة ، القاهرة ، ،، برنامج الدراسات املاليزيالنموذج الماليزى للتنميةكمال املنوىف وجابر سعيد عوض،  -

 .12-10: ص،ص ،0200لبنان،  ،مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،العرب والتجربة اآلسيوية الدروس المستفادةحممود عبد الفضيل،  -

ماليزيا )اليزيا ماليزيا احتاد يتألف من ثالث عشرة والية وثالثة أقاليم احتادية، وهي دولة قارية جزرية تضّم العديد من اجلزر وتتألف من شبه جزيرة م *
سومطرة غربا، حيث  و جزيرة سنغافورة من اجلنوب،وماليزيا الشرقية اليت تتوسط حبر الصني اجلنويب، وحيّد شبه جزيرة ماليزيا تايلند من الشمال و ( الغربية

األراضي املاليزية يفصلها عنها مضيق ملقا، أما ماليزيا الشرقية فتقع على جزيرة بورنيو حيث تتقاسم حدودها مـع إندونيـسيا وبروناي، ويبلغ جمموع مساحة 
مث لالحتالل الربيطاين حىت  4715 -4712اين خالل الفرتة خضعت لالحتالل اليابوكانت قد 4734،  تأسست دولة ماليزيا عام 2كم  327953

حيث يشكل املاليو وهم السكان األصليني األغلبية املسلمة يف البالد، تألف التعداد السكاين يف ماليزيا من العديد من اجملموعات العرقية ي ،4759عام 
 .  نديني وغريهمباالضافة إىل أعراق وديانات خمتلفة أخرى كالصينيني واهلنود والتايل
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ل كن ، للإيرادات ر أساسيكمصد النخيل وزيت والقصدير المطاط على واعتمدت الحكومة الضرائب
تبين قصور استراتيجية الإحلال محل الواردات كمحور أساسي لعمليات التنمية المتواصلة نظرا لضيق  سرعان ما

يع الدخول بين فئات المجتمع المختلفة   السوق المحلية وضعف حجم الطلب المحلي، الذي عزز من ضعفه سوء توز
يع) 8595 لعام العرقية الشغب أعمال دفعتوقد  الاقتصادية، حيث تمثلت نسبة  للأصول العادل غير نتيجة التوز

 والأجانب٪ 1... في حين استحوذ الصينيون على فقط٪ 8.9 الوطنية من إجمالي أسهم الشركات امتلاك الملايو
 فيذلك  تجسد التنمية نهج في جذري إلى تحولبالحكومة  تدفع ((1)والباقي للهنود ومصالح أخرى٪ 8..9 على
 . العرقية المجموعات بين الاقتصادية الاختلالات لتصحيح المجتمع هيكلة وإعادة الفقر على القضاء أهداف ةتوأم

  :(8519-8598)التصنيعمرحلة . ثانيا

ية الثانية ية الثالثة ( 8599-8598) وتغطي تلك الحقبة كلا من الخطة الماليز -8599)والخطة الماليز
يةو( 8511  السياسة"الحكومة مشروع  اطلاق 8598حيث عرفت سنة  (8519-8518) عةالراب الخطة الماليز

 تحسين علىالقائم و، 8551والذي استمر حتى عام " New Economic Policy "(NEP)"الجديدة الاقتصادية
ية الاقتصادية الأوضاع ية إعطاء مع ،(2)الفقر قضية معالجة على والعمل عامة الماليز  لتحسين للمالايو الأولو

 .(*)والسياسية والاجتماعية الاقتصادية ضاعهمأو

ير مجموعة واسعة من الصناعات كما شهدت تلك الفترة بداية التوجه التصديري في عمليات التصنيع  في تطو
بائية  يلية الموجهة للتصدير مثل المنسوجات والسلع ال كهر أولت ، والخ ...ومنتجات المطاط والال كترونيةالتحو

يا لرأس المال الأجنبيسياسة الحكومة بشكل  يا٪ 9.1 بمعدل الماليزي الاقتصاد توسعوقد ،عام دورا محور  سنو
 إلى 8591 عام في٪ 81.1 من الإجمالي المحلي الناتج من الزراعة وتراجعت حصة 8511-8598خلال الفترة 

 .(3)8511 عام في٪ ....
 

                                                           

1- Bryan K. Ritchie, Politics and Economic Reform in Malaysia working paper, William Davidson Institute, University of 

Michigan, USA, 2004, p: 9. 
2- James B.Ang, Financial development and economic growth in Malaysia, Routledge, USA, 2009,p: 41. 

3- Office of the prime minister of Malaysia, the fourth malaysia plan (FMP) 1971-1985, Putrajaya, Malaysia, p:14 

إن مفهوم اقرتان التنمية باملساواة يف الفرص مباليزيا ينطوي على أمهية خاصة، نظرا ألن جمتمعنا يقوم على )حماضري حممد يف قوله .وقد وضح ذلك د *
من جمموع سكان البالد، لكننا عندما نتحدث عن  %06يشكلون حنو( بوميبرتا)لتعددية العرقية والدينية، ذلك أن السكان األصليني الذين يعرفون بلفظا

م 0796يف عام  الثروة واملداخيل، فإهنم حيتلون موقعا متأخرا مقارنة ببقية السكان الذين ينحدرون من جنسيات أخرى، هذا الواقع دفعنا إىل أن ندشن
اس انتزاع سياسة اقتصادية جديدة مت تصميمها مبا يكفل للبوميبرتا احلصول على نصيبهم من الكعكة االقتصادية، هذه السياسة مل يتم تطبيقها على أس

موسوعة الدكتور : للتوسع أنظر (جزء من ثروة وممتلكات وفرص األغنياء لتمليكها للفقراء، بقدر ما أهنا قامت على ختصيص قسط أكرب للمواطنني األصليني
 .39:، ص2001، دار الكتاب املصري، دار الكتاب اللبناين، دار الكتاب ماليزيا، دار الفكر كواالملبور، 4حمضري حممد، ج
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يلية الصناعات قطاع حين أن في   حصة زادت كما. ٪5.9 إلى ٪8.5 من ملحوظا عرف ارتفاعا التحو
يادة في القيمة المضافة لهذا القطاع  ٪59.8 إلى٪ 58.5 من الخدمات قطاع  .(1)وهو ما جلب إلى حد كبير الز

ير الاقتصاديمرحلة . ثالثا  (111.-8519) التحر

ية الخامسة  :مترابطة، وهي (*)خطط خماسية ةتتسم هذه الفترة بإنجاز ثلاث ( 8551-8519)الخطة الماليز
ية السادسة  ية السابعة ( 8559-8558)والخطة الماليز ، حيث تبلور في هذه (111.-8559)والخطة الماليز

مقومات ال عنفي التنمية الاقتصادية المنفتحة على العالم الخارجي من دون التخلي محاضير محمد الفترة مشروع 
ية واضحة المعالم للتنمية،و، الوطنيةالاقتصادية    السياسية، الاقتصادية بحيث شملت كل الأبعاد نجح في بلورة رؤ

 .الاجتماعية، الثقافية

يا  8558عام وانطلاقا من   وهو " سياسة التنمية الجديدة" سمعرف باـللتنمية  اجديد انهجعرفت ماليز
يل من برنامج  جزء ية "  ب يعرفالمدى طو يا إلى دولة صناعية  وضع بهدف "1.1.رؤ يل ماليز  كاملبالتحو

يادة ،1.1.أربعة أضعاف بحلول عام  إلى نصيب الفرد من الدخل ةمضاعفو الإنفاق  كما شهدت هذه المرحلة ز
 واصل الاقتصاد الماليزيكما  ،ع حجم الصادرات والسلع المصنعة ولا سيما الإل كترونيةاارتفو التحتية، ىعلى البن

يا من 5-1 بلغتبمعدلات غير مسبوقة  نموه  .8551 ذفي المئة سنو

 (189.-118.) مرحلة التحول الاقتصادي. رابعا

ية الثامنة  والعاشرة ( 181.-119.)التاسعة الخطة و( 119.-118.)وتشمل كل من الخطة الماليز
يا إلى مصاف الدول المتقدمة( 189.-188.) ية في ف ،والتي تهدف للوصول بماليز بعد الأزمة المالية الآسيو

يا تسج(8551-8559)الفترة  ية، حيث بلغ متوسطها  لي، واصلت ماليز يا خلال  ٪ 9.9معدلات نمو قو سنو
يعا من آثار ماليزيكما تعافى الاقتصاد ال ،(111.-111.) الفترة ، و بلغ 115.لأزمة المالية العالمية عام ا سر

  .181.في المئة منذ عام  9.9معدلات نمو متوسطها 

                                                           

1- Ibid, p:14 
والثانية ( 4730-4753)ألوىل فكانت اخلطة اخلماسية ا ،4759االستقالل عام  بدأت اخلطط االقتصادية اخلماسية يف ماليزيا قبل حصوهلا على *
لكن إطالق اخلطة املاليزية األوىل مت  ،القطاعات االقتصادية واالجتماعية اليت وضعت هبدف ترشيد اإلنفاق العام وختصيصه ملختلف ،(4734-4735)

مث خطة ماليزيا السادسة  ،(NEP)السياسة االقتصادية اجلديدة  اليت أسست ألهداف( 4795-4794)واخلطة الثانية  ،4733فعليا يف عام 
-2004)وتشمل اخلطة الثامنة ماليزيا  ،"2020رؤية " و أهداف 4770لسنة  (NDP)التنمية اجلديدة سياسة ومشلت أهداف  (4774-4775)

 رفعللمساعدة يف  و االتحول اهليكلي يف ماليزي هدفتكل هذه اخلطط   ،للعقد األول يف القرن الـواحد والعشرين" الرؤية الوطنية " أهداف سياسة ( 05
 .معدالت النمو االقتصادي واحلد من التفاوت يف الدخل والفقر
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يا وتتميز  دولة حددتها  88وكانت واحدة من  دخل أعلى من المتوسطواقتصاد مفتوح اليوم بماليز
يا لمدة 9سجلت معدل نمو بنسبة أكثر من  التي 111.تقرير النمو  المعنية بالنمو والتنمية في اللجنة  عاما 9.٪ سنو

يا في القضاء على الفقر  دولار في  1.91)لتي تعيش تحت خط الفقر الوطني نسبة الأسر افوكذلك نجحت ماليز
 .(1)حاليا ٪ 8.1إلى أقل من  8591 عام في ٪91أكثر من  انخفض من( اليوم

ية والجدول التالي يوضح تطور بعض ا ية خلال الخطة الماليز   :الأخيرةلمؤشرات الاقتصادية الماليز

يافي  يةالمؤشرات الاقتصاد: (18)الجدول رقم  189.-181.للفترة  ماليز

المؤشر          
 سنةال

 عدد السكان
 (نسمة مليون)

إجمالي الناتج 
 المحلي

 (دولار مليار)

معدل النمو 
 الاقتصادي

 الإستهلاك
 (سنويتغير )

% 

 الإستثمار
 (سنويتغير )

% 
 التضخم البطالة

.181 28.6 247 7.4 6.9 11.9 3.2 2.0 

.188 29.1 291 5.2 6.9 6.3 3.0 3.0 

.18. 29.5 819 5.4 8.2 19.2 3.0 1.3 

.188 29.9 314 4.7 7.2 8.5 3.1 3.2 

.185 30.3 8.5 9.1 7.1 4.7 2.8 2.7 

.189 30.6 338 4.7 9.5 / 3.0 2.4 

ية للبنك المركزي: المصدر يةالموقع الال كتروني لو( 189.-181.)الماليزي للسنوات  التقارير السنو  :وزارة الإحصاء الماليز
https://www.statistics.gov.my).) 

   188.مرتفعة نسبيا، بلغت أدناها سنتي نمو معدلات قد عرف الاقتصاد الماليزي يوضح الجدول أن و 
 المحلي الطلب عتوسكما  185.و  181. في في المئة 6.0 و 7.4نسبة نمو  ب مقارنةفي المئة،  5.9بنسبة  189.و 

يادة كانت بسبب، وقد أشار البنك المركزي ال 189. في٪ 9.5 بنسبة  الاستهلاك توسع ماليزي إلى أن هذه الز
يادة  العمل سوقفي  استقرارالبالاضافة إلى  ،(2014سنة 7.6٪مقارنة ب  )٪ 1.1 معدل الذي بلغ الخاص والز

 .وهذا ما تعكسه معدلات البطالة المنخفضة، (2)لأجورفي االملحوظة 
                                                           

  :إحصائيات البنك الدويل، منشورة على املوقع -1
 http://www.worldbank.org/en/country/malaysia/overview#111-12-2015 

2- Bank Negara Malaysia, Economic and Financial Developments in the Malaysian Economy, Quarterly Bulletin Fourth 

Quarter 2015, p:139. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507
http://www.worldbank.org/en/country/malaysia/overview#111-12-2015
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يا في المصرفي النظام هيكل: الثاني المطلب  ماليز

ياام البنوك مثل نظي يل من أجل دعم  في ماليز المحرك الرئيسي للموارد المالية والمصدر الرئيسي للتمو
تأمين اليقوم الوسطاء الماليون من غير البنوك   المؤسسات المالية للتنمية وشركات و  ،النشاطات الاقتصادية

يك المدخرات وتلبية  ؤسسات البنكية في  بدور مكمل للمصناديق الادخار والمعاشات والقائمين على التكافل و تحر
، والبنوك (BNM)ماليزي ال ويتكون النظام المصرفي الماليزي من البنك المركزي الاحتياجات المالية للاقتصاد

يل، ويشمل  ية، والبنوك الإسلامية وشركات التمو  خارجية البنوك ال المصارف الأجنبية و فروعالتجار

 :البنك المركزي. 8

يا   البنك المركزي   قمة الهيكل المالي والبنكي في الدولة يمثل بنك  جانفي 9.بتاريخ  تأسس ،نيغارا ماليز
يا ، (1)"8591 البنك المركزي" قانونوفقا ل 8595 يفها في قانون بنك ماليز وتتمثل أهداف الرئيسية حسب تعر

 :(2) في 2009المركزي لعام 

 .الماليزي اقتصادلل نموال استدامة خدمبما ي والمالي النقدي لاستقرارتعزيز ا. 8.8
 :يلي فيما للبنك الرئيسية المهام تتمثل .8..

 يا  وضع وإدارة السياسة النقدية في ماليز
 إصدار العملة. 
 البنك قبل من المطبقة للقوانين الخاضعة المالية المؤسسات على والإشراف تنظيمال. 
 الأجنبي وأسواق الصرف النقدو الدفع؛ أنظمة على الرقابة ممارسة 
 الأجنبية؛ اتالاحتياط إدارة 
 لحكومةل مصرفيوالوكيل المالي وال المالي، المستشار بدور لقياما. 

 .بوظائفه والقيام أغراضه لتنفيذ اللازمة الصلاحيات بجميع البنك يتمتع .8.8
يله سلطات قانونية طبقًا لعدة قوانين للتنظيم والإشراف على المؤسسات المالية وا. 5.8 لوسطاء الماليين تم تخو

يقوم بدور الملجأ كما يدير البنك أيًضا لوائح التحكم في تبادل النقد الأجنبي في ال ،الآخرين من غير البنوك دولة و
 .مقرض في نظام البنوككالأخير 

                                                           
1 - Bank Negara,The central bank and the financial system in Malaysia: a decade of change, Malaysia, 1999,p: 109. 

-     Laws of Malaysia, Act 519, Central Bank of Malaysia Act , Malaysia, 1958, p:1. 

2- Laws of Malaysia, Act 701, Central Bank of Malaysia Act 2009, p:.15 
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ية ..  :البنوك التجار
ية المكون الرئيسي  دورا هاما في  المصرفي الماليزي وقد لعبت البنوك الأجنبية للنظامتعد البنوك التجار

كلت البنوك المحلية ش 8599ففي سنة  ،لم تكن فيه البنوك المحلية مكتملة النمو بعدفي الوقت الذي  النظام المصرفي
ية من مجم %81ما يقل عن  جنبية من فتح فروع أومع ذلك منعت البنوك الوع ودائع وقروض البنوك التجار

يا بدءا  تعمل و التاريخ ذامن ه بعد أربعين سنة بفتح فروع إضافية إلاولم يسمح لها  ،8599من جديدة في ماليز
ية حاليا البنوك  ا منتشرةفرع 151.من  مكونةشبكة بنكا و 9.الإسلامية   من خلال  ما عدا المصارف   التجار

 .(1)في أنحاء الدولة
ية القيام 188.وحسب قانون الخدمات المالية   المصرفية اتالخدمبجميع الأنشطة و يسمح للبنوك التجار

 : (2)النشاطات التاليةحيث تمارس  ،التقليدية
 ( التوفير حساب أو الوديعة، حساب الجاري، الحساب) الودائع بأنواعها تلقي. 
 العملاء قبل من المدفوعة أو المسحوبة الشيكات دفع أو جمع. 
 يل توفير   .التمو
 قد ينص عليها البنك المركزي أخرى أعمال. 

يةالت للبنوك يسمح كما ية جار  .(3) الأجنبية العملات صرف أنشطة في الانخراط أيضا الماليز

ية. 8  : البنوك الاستثمار
ية الموضوع في عام  ية  119.يحتوي إطار عمل البنوك الاستثمار على نصوص تسمح بإنشاء بنوك استثمار

ية وشركات تجارة الأسهم وب تشمل و ،يوت الخصمعالية المستوى عبر التضامن والتنسيق بين البنوك التجار
ية بشكل رئيسي نشاطات جمع رؤوس الأموال مثل الاكتتاب والاشتراك في  نشاطات البنوك الاستثمار

يل الشركات و ية والترتيب لإصدار الأسهم وإدراجها إلى جانب و يةخدمات الاستشار الالقروض وتمو الإدار
ية  وتلعب ،إدارة حقائب الاستثمار ياتحسين ق يدورا هاما فالبنوك الاستثمار على  درة المؤسسات المالية في ماليز

ية على  تقديم خدمات أفضل لعملائها من الشركات من خلال مجموعة أوسع من النشاطات المالية والاستشار
ية الدولية  .(4) نفس مستوى الخدمات التي توفرها البنوك الاستثمار

                                                           
1-  Bank Negara, Financial stability and payment systems report, Malaysia, 2015, p:7. 

2- Laws of Malaysia Act 758, Financial Services Act 2013, Section 2. 

3- Fadzlan Sufian, What explains differences in the efficiency of non-commercial bank financial intermediaries empirical 

evidence from Malaysia, Journal of Accounting and Finance, vol 3, no 1, Asian Academy of Management, 2007, p: 40.  

4-  KPMG Malaysia, Investment in Malaysia, 9 Edition, Kuala Lumpur, Malaysia, 2002, p:58. 
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 : البنوك الإسلامية. 5
يا نظام بنكي إسلامي شاملتملك  يا حاليًا حيث  ،ماليز ا عالي المستوى   تأتي يا ماليز بنك 16يوجد في ماليز

يعة   ثلاثة منها من الشرق الأوسط   وتوفر نطاقًا عريًضا من المنتجات والخدمات المالية على أساس مبادئ الشر
ت وخدمات بنكية وهناك في نفس الوقت خمسة بنوك تقليدية   ثلاثة منها تُعتبر بنوكًا أجنبية كبيرة   تقدم منتجا

دخول البنوك الإسلامية الأجنبية الثلاثة إلى  ىدوقد أ، إسلامية عبر النافذة القائمة للأعمال البنكية الإسلامية
تحسين التنافس وتحفيز الابتكار بين المشاركين في الأعمال البنكية الإسلامية، ويتكامل في نفس الوقت مع 

يين للدخول في مناطق  ية وإدارة الثروةالمشاركين الماليز  . (1)نمو إستراتيجية مثل أعمال البنوك الاستثمار

 : المالية للتنميةمؤسسات ال .9
 الرئيسية القطاعات وتعزيز لتطوير محددة ولاية مع الحكومة وضعتها التي المتخصصة المالية المؤسسات هي

 هذه وتشمل للبلاد الشاملة الاقتصاديةو الاجتماعية التنمية أهداف تحقيق في استراتيجية أهمية ذات تعتبر التي
 اتقطاعوال البحري، والنقل التحتية، والبنية والمتوسطة، الصغيرة والمؤسسات الزراعة الاستراتيجية القطاعات

 .(2) العالية والتكنولوجيا المال رأس كثيفة الصناعات وكذلك للتصدير الموجهة

 :189.ديسمبر المالية بحلول نهاية  نظرة عامة على عدد المؤسساتيعطي الجدول التالي و

ية نهاية  المؤسسات الماليةعدد : (15)الجدول رقم  189.الماليز

 المؤسسات المالية المحلية الأجنبية الإجمالي
ية 1 98 9.  البنوك التجار
ية 88 - 88  البنوك الاستثمار
 البنوك الإسلامية 10 9 89
 البنوك الإسلامية الدولية - 8 8

 شركات التأمين 89 89 88
 شركات إعادة التأمين 3 5 7

 (التكافل)شركات التأمين الإسلامية  5 . 88
 الإسلامية شركات إعادة التكافل 8 8 5

 189./18/.8: أطلع عليه بتاريخ http://www.bnm.gov.myالموقع الال كتروني للبنك المركزي الماليزي : المصدر

                                                           
1- Bank Negara, Malaysian Financial Sector: Islamic Banking & Takaful, Bank Negara website consult: 12/ 06/ 2015. 

2- Bank Negara Malaysia, Malaysian Financial Sector, Development Financial Institutions. Available on: 
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_dfi&lang=en  consult: 12/06/2015. 

http://www.bnm.gov.my/
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_dfi&lang=en
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يا في الإسلامية المصارف تجربة: المطلب الثالث  ماليز

ية إلى العمل على الحكومةب دفعت التي العوامل من العديد اجتمعت الإسلامي  المالي النظام تبني الماليز
 احتجاجا المسلمين الملايو من طرف 8595 أواخر في العرقية ولعل أهم تلك العوامل كان الاضطرابات في البلاد

 سكان غالبية يشكلون الملايو أن والثروة رغم الدخل في التجاري والتفاوت القطاع على الصينية نةالهيم على
بة منذ بدايتها دعما حكوميا كبيرا في كل جوانبها جعلها من أنجح التجارب التي  ،(1)البلاد ولاقت هذه التجر

لتعرف على المراحل التي مرت بها زاوجت بين النظامين الإسلامي والتقليدي، ونحاول من خلال هذا المطلب ا
يا و  .واقعها الحالي في النظام المالي للبلادالمصرفية الإسلامية في ماليز

يا. أولا  :نشأة المصارف الإسلامية في ماليز

يا في الإسلامية المصارف عن الحديث أبد يون أبد عندما 1963 عام في ماليز  يهتمون المسلمين الماليز
 ((Tabong Haji حجي غتابون اسمها منظمة بتأسيس قاموا حيث الحج من لتمكينهم المال بادخار تقوم آلية بعمل

(2) 8598 عام وبدأت العمل رسميا ،.859 عام نوفمبر في تأسست
. 

حينما دعا إلى إنشاء مؤسسة  "Ungku Aziz إنكو عزيز" وتعود فكرة إنشاء الصندوق إلى الاقتصادي 
ية تقوم على ادخار أموال ا يين الراغبين في الحج واستثمارهاغير ربو يعة مع تتوافق طرق في لماليز  الشر

وقد حققت هذه الهيئة نظاما  ،(3) التقليدية البنوك من عليها الحصول يتم التي الفوائد فيها تدخل لا و الإسلامية
يا ية ادخار بو   .(4) خدميا إسلاميا بعيدا عن مشكلات البنوك الر

 ترجم مستقلة إسلامية بنوك بعمل الحكومي الاهتمام أبد الإسلامي للادخار النموذج هذا نجاح بعد
 إسلامية مصارف عمل إمكانية لدراسة امصرفي اخبير عشرين من تتكون عامة هيئة بتأسيس 1981 عام في ذلك

يا في  .يةالإسلام المصارف لعمل مستقل قانون عمل يجب هأن أي ايجابية النتائج وكانت للحكومة النتائج ورفع ماليز

                                                           

 :ملزيد من التفصيل حول هذه األحداث أنظر -1
- Angelo M. Venardos, Islamic banking and finance in South-east Asia : Its development and future,  World Scientific 

Publishing, Singapore, 2005, p:156. 

- Rika Nakagawa, The evolution of  Islamic finance  in Southeast Asia: The case of Malaysia, The Journal of Applied 

Business Research, Volume 25, Number 1, The Clute Institute, USA, 2009, p:116 

2- Wan Sulaiman Bin Wan Yusoff Alfattani, Malaysian experiences on the development of islamic economics, banking and 

finance, Seventh International Conference on Islamic Economics, Center of Islamic Economics Research, King Abdulaziz 

University, Jeddah, KSA, 2008, p: 406. 

  جدة ،2ريب، البنك اإلسالمي للتنمية، ط، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدتنظيم وإدارة هيئة إدارة صندوق الحج وشؤون الحجيج بماليزياداتو حنيفة أمحد،  -3
 .42: ص، 2002

 .13: ص، مرجع سابقنبيه فرج أمني احلصري،  -4
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يل  19وهو ما تم تجسيده فعليا في  ( IBA)(*)من خلال إصدار قانون البنوك الإسلامية 8518أفر
 .(1) والذي أعطى الصلاحية التامة لبنك نيغارا للإشراف على البنوك الإسلامية وتنظيمها

يلية  18 في تلاه  طرت حيث سُ  "إسلام نكب" اسم تحت مستقل إسلامي بنك أول إقامة 1983جو
يعة الإسلامية، أهدا ية لدعم المسلمين الملايوذلك فه وفقا لمبادئ الشر  .(2)في ظل استراتيجية الحكومة الماليز

ية الحكومة رسمت إسلام لبنك المشجع الأداء بعدو   يا تكون نأ في هدفها الماليز  المراكز أهم من ماليز
ي نيغارا قدم بنك ،8558 عام فيف ،الإسلامية للصيرفة العالمية نظام مصرفي ثنائي  (الماليزي المركزي البنك) اماليز

أو نظام الفروع الإسلامية للبنوك Islamic Banking Scheme” (IBS )“" الإسلامية المصرفيةنظام " سمي بــ
يعالتقليدية من أجل    لذلك ونتيجة، ممكنة فترة أقصر في المحليين الإسلامية للعملاء المصرفية المنتجات نشر تسر

 استجابف ،الموجودة خلال مرافقها من الإسلامية المصرفية المنتجات تقديم في المشاركة التقليدية كسُمح للبنو
 .(3) فرعا 8998 فروعها البالغة خلال من إسلامية مصرفية وخدمات منتجات لتقديم تقليدي بنك 5.

يا في يةالإسلام المصرفية لخدماتل البيئة الحاضنة وتغير ،8559 لعام المالية الأزمة بعدو   سمحت ،ماليز
يا معاملات" بنكوهو  ثاني، إسلامي بنك إنشاءبالحكومة  يع 8555 عام في "ماليز  لصناعةفي ا التقدم لتسر

الماليزي  المركزي وبدأ البنك ،118. عام في تقديمه تم الذي المالي القطاع بمخطط الإسلامية، متبوعا المصرفية
 إلى التحول هذا هدفحيث  ،إسلامية كاملة مصرفية كيانات إلى لوتشجيعها للتحو الإسلامية الفروع بإغلاق

يادة كما  ،181. في المصرفي السوق حصة إجمالي من المئة في 1. تحقيق الإسلامي نحو المصرفي القطاع تعزيز ز
 السعودي لراجحيا بنك أ كل مندفب ،الأجنبية الإسلامية للبنوك رخص بإعطاء السماح الفترة هذه عرفت

يلال وبنك يا في والعمل فروع فتح في البنوك من وغيرها ال كويتي تمو   . (4)ماليز

                                                           
1- Muhammad Ridhwan AB Aziz, Islamic banking and finance in Malaysia: System, Issues and challenges, USIM 

publisher, Malaysia, 2013,p:11.  

2- Angelo M.Venardos, op.cit, p:155. 
3- Norma Md. Saad & All, Macro Economic Application in South East Asian Countries, International Islamic University of 

Malaysia Press, Kuala Lumpur, 2004, p:52. 

4- Shahrul Azman bin Abd Razak, Islamic or Islamizing Banking Product: Reconsidering Product Development’s 

Approaches in the Malaysian Islamic Banking Industry, PhD Thesis of Philosophy,University of Erfurt, Germany, 2014, 

p:18.   

ي تعريف القانون متهيد وهو جزء: مشل اجلزء األول :يف سبعة أجزاء 4733عام  (Islamic Banking Act)قانون املصرفية اإلسالمية جاء *
املسئوليات واملتطلبات املالية للبنوك : اجلزء الثالث ،الرتخيص للبنوك اإلسالميةشروط منح : اجلزء الثاين فأوضحأما  ،ومصطلحاته، وبدأ سريانه وتطبيقه

القيود املفروضة على ممارسة : ية، اجلزء اخلامساإلسالمامللكية واملراقبة وإدارة البنوك : اجلزء الرابع ،إخل...اإلسالمية من احتياطيات، ونسبة األصول السائلة
 .فمتفرقات وأحكام عامة: أما اجلزء السابع واألخري ،سلطات الرقابة والسيطرة على البنوك اإلسالمية: اجلزء السادس ،النشاط
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يا في السنوات الإسلامي المالي للنظام التدريجي التطور أدى من جهة أخرى  والاهتمام الأولى في ماليز
يل المجتمع قبل من المتزايد  الأساسية هئزركاو الاقتصادية بالأنشطة الوثيق ارتباطهل نظرا) الإسلامي الدولي بالتمو

يا 119.في  برنامج لإطلاق ،(والمضاربة وحظر التجاوزات المخاطر وتقاسم والشفافية كالنزاهة  كمركز لجعل ماليز
يا ووفر هذا البرنامج ،(MIFC) دولي إسلامي مالي الإسلامية  الخدمات المالية وصول نطاق منصة لتوسيع لماليز

 من الاستفادة خلال من الإسلامية الأنشطة المالية لتوسيع المالية للمؤسسات وفتح المجال الدولية الأسواق إلى
 .(1) الداعمة الشامل والبيئة الإسلامي المالي النظام وجود

يل المدى ثاني مخطط بوضع 188.تعزز ذلك أيضا سنة  مخطط القطاع المالي "المالي سمي ب   للنظام طو
Financial sector blueprint 2011–2020  " ية  "في إطار  الاتجاه استراتيجية ترسم خطة وهو" 1.1.رؤ

يل"ومن الأهداف الرئيسية التي جاءت في هاته الخطة مسألة  المالي للنظام المستقبلي يل (*)تدو     ."الإسلامي التمو

يا يتعز  مهما في اتطور 188.وعرفت سنة  ز الإطار التنظيمي والرقابي للصناعة المالية الاسلامية في ماليز
 وكان ،188. انجو 81 في التنفيذ حيز دخل الذي(IFSA) (**)لاميةقانون الخدمات المالية الإسبإعتماد 

يق تمهيد هذا القانون من الهدف  الإسلامية المالية عمل المؤسساتل للامتثال الشرعي المتكامل إطار لوضع الطر
يا في يعات ألغيت عدة القانون، هذا تطبيق بدء ومع ،ماليز  لعام الإسلامية البنوك قانون هيأخرى و منفصلة تشر

 السمات بين ومن، 8598 النقد على الرقابة وقانون 118. الدفع أنظمة وقانون ،8518 التكافل وقانون ،8518
يعة أحكامل الامتثال فرض هو الشامل قانونال لهذا البارزة  الإسلامية المالية المؤسسات على الإسلامية، الشر
يعة مبادئ مع متوافقة تهاوأنشط أهدافها تكون أن لضمان  المالي لنظامل ةيالشرع من الحوكمة كجزء الإسلامية الشر

يا في الإسلامي  .(2)ماليز
يا  يعي الذي ينظمهوالشكل الموالي يلخص هيكل النظام المالي المزدوج في ماليز  :والإطار التشر

                                                           
1- Bank Negara Malaysia, Financial Sector Blueprint 2011–2020, p:103. 
2-

  Central Bank of Malaysia, laws of Malaysia, Act 756: Islamic Financial Services , 22 Mar 2013, p:1. 

 النمو االقتصادي العام معدل يف فقط يساهم الدويل لن بعده يف تعزيز قدما احمللي واملضي املايل القطاع إن تطور: " جاء يف املخطط بشأن تدويل التمويل اإلسالمي* 
 املخطط املايل خالل التقدم الذي عرفه القطاع على وبناء. املالية الدولية األخرى واملراكز الناشئة االقتصادات مع واملالية روابطها االقتصادية يف تعزيز أيضا ماليزيا، بل يف

 "املاليزي املايل القطاع وكفاءة يف فعالية وشامل يساهم متقدم إسالمي مايل ماليزيا نظام طورت ،2004

ومما  األهداف التنظيمية الرئيسية هلذا القانون يف تعزيز االستقرار املايل واالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالميةوتتمثل  3602سنة  ت املالية اإلسالميةقانون اخلدما **
سالمة ومتانة املؤسسات املالية  منهااألهداف التنظيمية و : 0م: وتظم) األهداف التنظيمية وصالحيات ووظائف البنك: اجلزء الثاينمتهيدي، : اجلزء األول: جاء فيه

:   9مسالمية، اإلسالمية، سالمة السوق املال اإلسالمي وسوق الصرف األجنيب اإلسالمي، محاية حقوق ومصاحل املستهلكني للخدمات واملنتجات املالية اإل
تعيني اهليئة : 26واجب املؤسسة االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية، م :32م)املتطلبات الشرعية : الرتخيص، اجلزء الرابع:اجلزء الثالث ،(صالحيات ووظائف البنك

 .متطلبات االحرتاز املايل، وأجزاء أخرى: اإلسالمية، اجلزء السادس أنظمة الدفع :اجلزء اخلامس، (الشرعية
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 هيكل النظام المالي الماليزي وموقع المصرفية الإسلامية(: 18)الشكل رقم 

  نظام مالي مزدوج  
 

 إسلاميإسلامي                             تقليديتقليدي
 

 نظام مصرفي تقليدي 
 التأمين 
  سوق النقد 
  سوق رأس المال 

 نظام مصرفي إسلامي 
 التكافل 
 سوق النقد الإسلامية 
 سوق رأس المال الإسلامية 

 
 
 
 

 
 

 188.قانون الخدمات المالية 
 8559 (*)قانون التأمين

 .11.لمؤسسات المالية للتنمية قانون ا
 119.قانون خدمات أسواق رأس المال 

 
 

 188. (**) قانون الخدمات المالية الإسلامية
يل الحكومي   119.قانون التمو

 119.قانون خدمات أسواق رأس المال 

 .5..، 855، 898، 891،(9)859، (5)859: ألغي هذا القانون بعد صدور قانون الخدمات المالية باستثناء الأقسام *
 .8515، وقانون التكافل 8518البنوك الإسلامية : وقد عوض هذا القانون قانوني **

Source: Bank Negara Malaysia, & Securities Commission on: https://www.sc.com.my/ consult 17/06/2015. 

يل الإسلا. ثانيا  :الي الكليمي في النظام الممكانة التمو
يا، حيث "الإسلامية المصرفية"أعطى مشروع  يل الإسلامي في ماليز يا للتمو  العمل حركة عرفت دفعا قو

يا نموا سجلو  ،اتصاعدي ااتجاه الإسلامي المصرفي  الفترة خلال الأصول حيث من٪ 55 قدرهمتوسطا  سنو
٪ 81 بنسبة قوي للأصول نمو تسجيل الإسلامي المصرفي القطاع واصل 111. عام وخلال ،8559-8555
يل ارتفع حجم الودائع بينما ،رنغت مليار 47.1 إلى لتصل  . التوالي على رنغت مليار 20.9 و مليار 35.9 إلى والتمو

يا تعتبر و يل الإسلامي من حيث التنظيم والتوحيد لالعالمية صناعة الرائدة في اليوم ماليز وإصدار لتمو
ها في تقرير "فيتش"وكالة فقد ذكرت ، 189.في عام  يإصدار العالماليمثل أكثر من نصف  الصكوك  وهو ما

ياأن   ،189.لعام  يل المصرفي الإسلامي في ماليز ، أي ما يعادل 189.عام  نهاية مع رنغتمليون 390  بلغ التمو
يل ال نموكما بلغت نسبة (185. سنة٪9.1. بلغت) نظامها المصرفيقروض ٪ من 9.  ٪ في..89  إسلاميالتمو

 مقارنة، 188.٪ منذ عام ..81 ، وكان معدل نمو سنوي بلغ(٪..9: يدينظام المصرفي التقل) 189.عام 
  .(1)التقليدية لبنوكلبالنسبة  ٪9.1بلغ  نمومتوسط ب

                                                           
1- Reuters’s articles, Fitch: Islamic Finance in Malaysia: An Evolved Sector, available on: 

http://www.reuters.com/article/idUSFit948982 ,consult : 03 /10/2015. 

هيكل النظام 
 المالي

 

 بنك نيغارا

 هيئة الأوراق المالية

الإطار 
 القانوني

 

CBA  (9002)قانون البنك المركزي  

https://www.sc.com.my/
http://www.reuters.com/article/idUSFit948982
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يل الإسلامي انطلاقه يتمتع  سنة منذ 88اليوم وبعد حوالي و  فيوينمو زة تنافسية راسخة ومعترف بها ميبالتمو
حكومات واتية، والأهم من ذلك دعم الالأنظمة الضريبية المو التنظيموالتشغيلية بالبيئة يتعزز باستمرار  ظل محيط

يا  حجم على مدى السنوات الماضية تضاعفف ،المتعاقبة  1.. توسع منو الأصول المصرفية الإسلامية في ماليز
(1) 9.18اية ديسمبر في نه مليار 589 إلى 115.في نهاية ديسمبر  رنغتمليار 

 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي 

ية: (19)الجدول رقم  تطور مجموع الأصول والودائع والقروض في المصارف الإسلامية الماليز
 189.-111. :للفترة

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 512 

ول
أص

ال
 

 347 526 155144 123130 339333 320547 253543 247313 434330 البنوك الإسلامية

 021 9 9029 9073 3233 3434 3339 3902 3910 النوافذ الإسلامية

 368 535 132133 133523 395751 323317 232332 223550 433077 مجموع الأصول

ائع
لود

ا
 

 321 399 041 398 889 345 537 301 542 261 837 211 877 181 932 149 البنوك الإسلامية

 340 3 639 2 058 3 919 4 845 4 116 5 962 6 770 4 ةالنوافذ الإسلامي

 661 402 680 400 947 348 457 306 387 266 953 216 839 188 702 154 مجموع الودائع

ض
قرو

ال
 

 494 383 643 329 491 277 655 227 938 190 066 154 207 128 857 99 البنوك الإسلامية

 974 532 428 397 446 508 659 574 النوافذ الإسلامية

 468 384 174 330 920 277 052 228 384 191 575 154 866 128 432 100 مجموع القروض

Source : Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, Malaysia, Dec 2015. 

يع الإسلامية ف  سوق الصكوك من جانب آخر يحتل يل المتوافق مع الشر ياجانبا مهما من التمو   ي ماليز
يا  الصكوك السيادية في إصدار مثل 185.-8559فخلال الفترة   ومعظمالصكوك  إجمالي من٪ 95ماليز

يل في السيولة ومراقبة إدارة في  للمساعدة أدوات تعد بمثابة السيادية الصكوك  .الإسلامي سوق التمو

يا في الإسلامية المالية الأصول(: 19)جدول رقمال ية كنسبة ماليز  المالي القطاع المجموع نم مئو

البنوك 
 الإسلامية

سوق رأس  التكافل
 المال

الشركات 
 المدرجة

القيمة السوقية 
 للأسهم

الصناديق  الصكوك
ية  الإستثمار

.8٪ 81٪ 56,4٪ 98٪ 60,5٪ 49,67٪ 16,7٪ 

Source : Council for Islamic Banks And Financial Institutions (CIBAFI), Malaysia islamic finance 

report, Kingdom of  Bahrain, 2015, p: 10. 

 في حين السوق الم رأس إجمالي من٪ 99.5 إسلاميةسوق رأس المال الشكلت  185. عام نهاية فيف
  .كله التأمين قطاع من٪ 81 فقط قدم والتكافل المصرفية الأصول إجمالي من ٪8. ةالإسلامي ةالمصرفيشكلت 

                                                           
1- Bank Negara , Monthly Statistical Bulletin, Dec 2015, available on: http://www.bnm.gov.my/ consult: 07 /1/2016 
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يل الإسلامي آليادور : المبحث الثاني  الماليزي النظام المصرفي واردفي تخصيص مت التمو

يا هو نظام  مصرفيال نظامتبين من خلال المبحث السابق أن ال  تعمل كل من حيث ،مزدوجفي ماليز
ية الناحية من نظام كلأن  من الرغم علىو، جنب إلى جنبا والإسلامية التقليديةالبنوك   هنطاق ضمن يعمل النظر

 ال كبيرة قاعدةالف ،وارتباطهما النظامينتدفع إلى تفاعل  مشتركة،ال الاقتصادية البيئة أن من مناص فلا الخاص،
يا نظرا- غير المسلمين لعملاءل جدا  بين لتبديلعلى التعامل والاختيار وا قدرةلديها ال -للتعدد العرقي في ماليز

 التي الأدوات المالية يميل إلى الإسلامي يالمصرف النظام جعلقد يالأمر الذي  ،أسعارال فروقحسب النظامين 
التقليدية من أجل البقاء في دائرة المنافسة  وهذا ما سوف نحاول تحليله من خلال هذا  الأدوات تحاكي

يل المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية ، ومدى قدرة هذه الآليات على المبحث، لمعرفة طبيعة آليات التمو
 .فاءة في بيئة تتميز بالمنافسة الشديدةتخصيص الموارد المالية بك

يل ال: المطلب الأول  إسلامية في النظام المصرفي الماليزيصيغ التمو

ياالنظام المصرفي الإسلامي يلعب  يل ل في ماليز  حيث، النمو دعمدورا هاما في تعبئة الودائع وتوفير التمو
بين  ختلفت المنتجات المالية الإسلاميةولخدمات ا ة منوواسع ةمجموعة شامل مؤسسات المصرفية الإسلاميةالتقدم 

ية و)بأنواعها  الودائع يل وغيرها (يةوالاستثمار  يةالادخار الجار وبذلك أصبحت  ،منتجاتمن ال ومنتجات التمو
نافس منتجات البنوك ت ملامح جذابة ومبتكرة بأسعار لترتيب وتقديم منتجات ذات قدرة المصارف الإسلامية

 كأداةالنظام المصرفي الإسلامي  ، مما يعكس قدرة وغير مسلمين ينالعملاء من مسلم مطلب أصبحت،  التقليدية
 . لوساطة الماليةلفعالة 

يا. أولا  الإطار التنظيمي للعقود المالية الإسلامية في ماليز

يل لإطار تنظيمي شامل لصناعة القانوني الأساس 188. الإسلامية المالية الخدمات قانون وضع  التمو
يا في إسلاميال  الإسلامية والتشغيلية للعقود المعايير الشرعية تطوير قانون،ال هذا في المهمة ومن بين المحاور ،ماليز

 .عقد والفعالة لكل السليمة الممارسات اللازم بشأن التوجيه بهدف تقديم  الرئيسية

يعة مع التوافق وتعزيز الثقة لتعزيز تطبيق العقود في الشفافية إضفاء إلى المعايير هذه كما تهدف   من الشر
يلية المنتجات واسعة من مجموعة تقديم في سبيل الإسلامية ، المؤسسات المالية قبل  أن يمكن التي الإسلامية التمو
  .(1)المتنوعة العملاء احتياجات تلبي

                                                           

1- Bank Negara, Development of the financial sector, Financial stability and payment systems report, Malaysia 2013, p:87. 
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 :188.والشكل التالي يوضح الإطار التنظيمي الذي جاء به قانون الخدمات المالية الإسلامية 

يا(: 85)الشكل رقم  الإطار التنظيمي للعقود المالية الإسلامية في ماليز

 
Source : Bank Negara Malaysia, Financial stability and payment systems report, Malaysia, 2012, p80. 

يوض يل اشامل اتنظيمي اإطار ضعقد و 188.أن قانون  الشكل حو يا في الإسلامي للتمو  يعكس ،ماليز
 المصرفي العمل في والمطلوبات الموجودات تنوعحيث ت ،(1)الإسلامية المالية العقود أنواع مختلف خصوصيات

 .الأساسية التعاقدية ميزاتال أساس على الإسلامي

 رغي لاستثمارا عقودو والتورق والوديعة القرض مثل عقود الضمان تستخدم المطلوبات، جانب علىف 
 المشاركة مثل كةمشار ال عقود تشمل الموجودات جانب وعلى، الودائع جذب والوكالة في المضاربة مثل المضمونة
يل عقودو ،المتناقصة  الرسم على القائمة والأنشطة بالتمليك، المنتهية الإجارة مثل الإجارة أساس على القائمة التمو

  .الوكالة دكعق

                                                           

1- Bank Negara Malaysia, Financial stability and payment systems report, Malaysia, 2012, p:80. 

 :حسابات الاستثمار
 (أخرى)

 الوكالة 
 

 :حسابات الاستثمار
 (قائمة على المشاركة)
 بة  المضار
 المشاركة 
 

 :لودائع الإسلاميةا
 ديعةالو 
 قرضال  
 تورقال 

 :قائمة على الرسوم
 الوكالة 
 ال كفالة  
 الرهن 

 :المشاركات
 بة  المضار
 المشاركة  

 

 العقود الشرعية المطبقة في الأعمال المالية الإسلامية

 :البيوع
 المرابحة 
 الاستصناع  
 الإجارة 
 التورق 

ات المالية الإسلامية في إطار قانون الخدمالامتثال الشرعي المتكامل 
.188  

 :ةيمعايير الشرعال
 لشروط الأساسيةل الامتثال

 الإسلامية المالية عقودلل
 

 :المعايير التشغيلية
يعة  تطبيق معايير الشر

 ،ةكمو لحفي االإسلامية 
سلوك   الإفصاح، الشفافية

 .السوق وغيرها

 :وظائف الرقابة
 تقنين دور اللجنة الشرعية

 في ومجلس الإدارة
لضمان  المؤسسات المالية

يعة  التوافق مع الشر

 
ية ال قرار  لعقودل نفاذأولو

يعة  من المنبثقة  الشر
 الإسلامية

 الالتزامات الأصول

يل الإسلامي  :التمو
يعة الإسلاميةتتوافق البنوك الإسلامية بإجراء مهام الوساطة المالية من خلال عقود تقوم    مع أحكام الشر
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يا فيامي الإسل المصرفي القطاع تجاوبيوحتى  كان عليه أن  البلاد، التطور الحاصل في اقتصاد مع ماليز
وفي هذا ، الصناعة هذه في المرونة من امزيد وليحقق ،المنافسة على قادرا ظللي مبتكرةجديدة  منتجاتيوفر 

 حرمم  غير هو ما كل أن مبدأ من المصرفية بالمنتجات يختص فيما الماليزي المركزي البنك فلسفة جاءت الإطار 
يا في الاسلامية المصارف انتقلت لقد ،"What is not prohibited is allowed" به مسموح فهو  من ماليز

 Notification الإخطار مرحلة إلي الماليزي المركزي البنك قبل من عليها للتصديق منتجاتها أنواع رفع مرحلة
 مع محددة فترة خلال الإخطار هذا تم إذا إلا دالجدي بالمنتج العمل يتم لا ول كن .فقط الماليزي المركزي للبنك

 .(1)الإسلامي بالمصرف الشرعية اللجنة ومصادقة الجديد بالمنتج العمل تحكم التي الشرعية المفاهيم تضمين

 الجديد المنتج عرف الجديدة، المنتجات بشأن 119. عام الماليزي المركزي للبنك التوجيهية المبادئوفي 
يا في مالية مؤسسة قبل من مرة لأول عرضه تمي المنتج الذي" بأنه   موجودة في منتجات تغيير أو مزيج أو ماليز

يف ،" القائمة المنتجات مخاطر في جوهري تغيير عنه ينتج والذي  في المالية المؤسسات من شأنه مساعدة وهو تعر
يق للجمهور تقديمه المزمع الجديد المنتج تحديد  تغيير يشكل الحالي في المنتج افالاختل كان تحديد ما إذا عن طر

 .للمراجعة بسهولة ومتاحة المخاطر موثقة تحديد أساس يكون أن يجب كما جوهري،

الحماية للمستهلك  عنصر أيضا يحتوي أن يجب الجديد المنتج أن الماليزي المركزي البنك يشير ذلك ورغم 
 حيث أن الإسلامية التعاليم مع يتماشى اوهذ ،للجميع العدالة أجل من صحيح مدار بشكل خطر أن من للتأكد

تساعد  أن يمكن التي الدينية المبادئ وعلى مجتمعي أساس على تبنى أن ينبغي الإسلامية المالية المؤسسات
 .(2)المجتمعية المساواة مبدأ على السعر ويستند المصممة المنتجات إدخال المؤسسات

 :م المصرفي الإسلاميالمستخدمة في النظا الاسلامية المنتجات .ثانيا
يا قد ركزت الإسلامية إن كانت المصارف يل خدمات في بداياتها على تقديم في ماليز  للأفراد التمو

يل رأس الأصول لشراء ومعظمها والشركات يق المرابحة والبيع الآجل المال أو تمو إلا أنها  ،(3)العامل عن طر
يع المنتجات، يعة أحكام المتوافقة مع أشكال أخرى من العقود فأعتمدت على أدركت فيما بعد أهمية تنو  الشر

 .المشاركة مثل المخاطر تقاسم أو المل كية حقوق أساس المبنية على العقود ذلك في بما الإسلامية،

                                                           

، اإلسالمية املالية واملؤسسات املصارف جمال يف السودان جتربة توثيق ،وإيران ماليزيا دول باكستان في فيةالمصر  األسلمة جوانب بعض، بدري وآخرون سعيد خمتار -1
 .449، ص 2003اخلرطوم، السودان، ، دار السداد للطباعة، 3ج

2- Nooraslinda Abdul Aris & All, Islamic Banking Products: Regulations, Issues and Challenges, The Journal of Applied 

Business Research, Vol 29, no 4, The Clute Institute, USA, 2013 , p: 1150. 

 :أنظرللتعرف على املراحل التارخيية لتطور املنتجات املالية اإلسالمية يف ماليزيا  -3

Zakaria bin Bahari, The Changes of Product Structure in Islamic Banking: Case Study of Malaysia, Conference on 

Islamic Perspectives on Management and Finance, School of Management, Leicester University, United Kingdom, 2-3 July 

2009, p: 7. 
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ية المصرفية المنتجات تصنيف ويمكن  :أدناه الجدول في مبين هو كما الحالية المتداولة في المصارف الإسلامية الماليز

يا في الإسلامية البنوك قبل المقدمة من المصرفية المنتجات: (19)مالجدول رق   ماليز
 188.بعد قانون الخدمات المالية الإسلامية 

راد
لأف

ل ا
تموي

 

يل  العقود المستخدمة نوع التمو
 المتناقصة المشراكة - البيع بالثمن الآجل - قروض الإسكان

 المرابحة - قروض شخصية
 البيع بالثمن الآجل -

 ةبيع العين -

ت
سسا

المؤ
ل 

تموي
 

ية  قروض تجار
 الوكالة -
 المرابحة - المضاربة -

يل المرتكز على الأصول  الاستصناع - (التأجير)الإجارة  - التمو

 الاستثمار
 البيع بالثمن الآجل -
 الإجارة -
 المضاربة -

 المرابحة -
 المشاركة -
 الاستصناع -

Source : Nooraslinda Abdul Aris & All, Islamic Banking Products: Regulations, Issues and Challenges, 
The Journal of Applied Business Research, vol 29, no 4,The Clute Institute, USA, 2013 , p: 1150.  

يلية الإسلامية التنوع من الرغم علىو فإن تركيز المصارف الإسلامية  ،الذي عرفته المنتجات التمو
ية مازال منصبا يل على الماليز يل حجمف ،(1)بالمداينات التمو ا مقارنة بالأشكال الأخرى مرتفع زالي لا بالديون التمو

يل الإسلامية  .ليالموا جدولمن خلال ال ملاحظته وهذا ما يمكن، من صيغ التمو

يل المصرفي الإسلامي(: 11)الجدول رقم   مقارنة بين نسبة مساهمة المداينات والمشاركات في إجمالي التمو

 189.-111.: للفترة

يل  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 شكل التمو

يل بالمداينات  70,37 71,39 74,81 74,54 75,38 78,16 81,60 81,23 % التمو

يل بالمشاركات  7,51 6,94 5,80 5,14 3,88 2,66 2,04 1,38 % التمو

يل في النظام المصرفي الإسلامي الماليزي: (18)قم ر ملحقمن إعداد الطالبة بالاعتماد على ال: المصدر  .55.: ص، تطور آليات التمو

يظهر الجدول أن  يل بالديونو يشكل  (الإجارةبالإضافة إلى  المرابحة، البيع بالثمن الآجل، أي) التمو
يل النسبة الأكبر من يلات مضمونة الإسلامي المصرفي التمو  .دمؤك شبه البنك ربح نوعا ما لأن وهي تمو

                                                           
1- Nooraslinda Abdul Aris & op.cit , p: 1150. 
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يل    وإن تناقصت النسبة خلال  التقليدية البنوك قروض عن كثيرا يختلف لا بهذا الشكلوبالتالي فالتمو
إلا أنها تبقى مرتفعة إذا ما  ،111. عام في٪ ..18 مقارنة ب  189. عام ٪70,4 حيث بلغتهذه الفترة 

يل   عدم وجود على يدل وهذا 189.سنة فقط  ٪7,5الذي بلغ ( المشاركة والمضاربة) بالمشاركاتقورنت بالتمو
التي دخلت حيز الجديدة  المنتجات من العديد وجود من الرغم على الإسلامي المصرفي العمل هياكل في ريتغي

يع يال اهذ إلا أن ،لتعاملا التقليدية وهو ما  للبنوكلإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة ختلف بين المصارف اتوز
 : يبينه الشكل التالي

يل الإسلامي في النظام المصرفي (:1.)الشكل رقم  نسبة مساهمة آليات التمو
 189.الإسلامي الماليزي لسنة  

 (11) من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم: المصدر

يل المنتج( 1.)رقم الشكل  في مبين هو كما والنوافذ في المصارف الإسلامية انتشارا  الأكثر يالتمو
في حين تشكل ، بالنسبة للمصارف الإسلامية(السداد المؤجلالبيع )البيع بالثمن الآجل المرابحة يليها وهالإسلامية 

 . في النوافذ الإسلامية ٪ 5.المشاركة نسبة 
في  الاستخدامن صيغ الاستثمار القائمة على المضاربة والمشاركة نادرة ويتضح من خلال ما سبق أ

والإخلاص فرها في العملاء كالصدق تطلب مقومات عديدة يجب تواالمصارف الإسلامية، وذلك لأنها ت
 تنمية الأرباح وغيرها من الصفات في العمل وحسن الإدارة والإفصاح والشفافية والحرص على والأمانة

ً من عوائق الاستثمار الحقيقي في  ً هاما الأخلاقية التي أصبح عدم توافرها لدى غالبية العملاء يشكل عائقا
 .الإسلاميةالمصارف 

المشاركات  الانتشار الواسع لعقود عدم أن Humayon & Presley بريسليو  همايونوفي ذلك أكد 
 .(1)بكفاءة للعملمزيدا من الوضوح والشفافية  مما يتطلب الوكالة لمشاكل بطبيعتها معرضة يرجع ل كونها

                                                           

1- Humayon A. Dar & John R. Presley, Lack Of Profit Sharing In Islamic banking: Management And Control Imbalance, 

International Journal of Islamic Financial Services, Vol 2,no 2, Malaysia, 2000, p: 12. 

 
2% 

 
74% 

 
24% 

 النوافذ الإسلامية
 
20% 

2% 

18% 
30% 

8% 
22% 

 البيع بالثمن الآجل الإسلامية مصارفال
 الإجارة
 الإجارة ثم البيع
 المرابحة
 المشاركة
 المضاربة
 الاستصناع
 أخرى
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يل إدارة،ال في للمساهمين المقيد والدور  يع ئملا يلا المال رأس أسهم و تمو يل المشار  الأجل قصير تمو
 إدارة يتولى الذي طرف البنك من و المضاربة تنفذ من المشاركة كما أن كلا (السيولة لأنه قد ينتج مشكلة)

لأنه يأخذ بعين . المضاربيلعب البنك دور رب المال وليس  الاستثمار، في حسابات المثال سبيل فعلى المشروع
 .(1).مضاربا ل كونهفي حا العالية المخاطر الاعتبار

إن هذا الواقع جعل الاستثمار من خلال المصارف الإسلامية يقتصر فقط على الأساليب التي تضمن 
ً من الربح  والضمانات رسومال مثل والخدماتوهو ما يتوفر في صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء  هامشا محددا

يل الاستثماري التي تعتمد على المخا والتقليل منخفضة، ومخاطر السيولة من درجة على للحفاظ طرة من صيغ التمو
 .والتشارك في الربح والخسارة

يا تخصيص الموارد : المطلب الثاني يل الإسلاميفي ماليز  وفق آليات التمو

ية من بين أهم الأهداف التي رسمتها  يا، تحقيق  1.1.رؤ على  الماليزي المالي النظام قدرةفي ماليز
 في بروزا أكثر دورا يلعب المالي القطاع ، ولجعلالاقتصادي التحول لدعم وكفاءة بفعالية يةالمال الموارد تخصيص

يل الإسلاميفي سبيل ذلك و. الناشئة الاقتصاداتمن وغيرها  المنطقة في الأموال وساطة  -دعمت الدولة التمو
يعي والبنية التحتية المنا -باعتباره جزء أساسيا من هذا النظام ، سبين للمساهمة في تحقيق هذا الهدفبالإطار التشر

يل الإسلامي في تخصيص الموارد  نحاول من خلال هذا المطلب تقييم هذه الدور لمعرفة درجة مساهمة آليات التمو
يلية  . المالية وتحقيقها لل كفاءة التمو

يل الإسلامي. أولا  :في الاقتصاد الماليزي أوجه استخدامات التمو

يل  ي في الإسلامياكتسب التمو حيث  ،عريضا بين السكان، بغض النظر عن العرق أو الدين قبولا اماليز
 .(2)الإسلامية المصارف عملاءمن قاعدة  %91من  أكثريشكلون  المسلمينتشير تقديرات الصناعة أن غير 

يلاتوتستخدم  يوكذلك ل  السيارات والعقارات لشراءبصورة أساسية  مصارف الإسلاميةمن ال المقدمة التمو ل تمو
التي تم  الأموالمن % 81تم توجيه  189. عام وخلال ،المالية الأوراق في لاستثمارل العامل واالمارأس ا

يل، بينما بلغت حصة (يبشكل رئيس الشخصيةسيارات ال)مركبات النقل لشراء مصارفالحصول عليها من ال  تمو
 :كما يشير الشكل الموالي ،%9.العقارات السكنية ورأس المال العامل 

                                                           
1- Zakaria bin Bahari, op.cit, p: 8. 

2- Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), Report on: Insights Global Financial Inclusion Islamic Finance 

Meets the Challenge, Malaysia, 2014, p: 7. 
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  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

Bank Negara , Monthly Statistical Bulletin, Dec 2015, available on: http://www.bnm.gov.my. 

يل  %95وبصورة عامة، تم استخدام نحو  أنظر )الأسر ضمن قطاع  189.عام  في الإسلاميمن التمو
وهناك مجموعة ، الأفرادلقطاع  الإسلامية المصرفيةللمنتجات  كبيرة ةيعني وجود إمكاني مما ،(..الشكل رقم 

 . (1)ومرابحة السلع والإجارة المتناقصة المشاركةعقود كالعقارات  لشراء المتاحة ةالإسلامي المنتجاتواسعة من 

 
  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

Bank Negara , Monthly Statistical Bulletin, Dec 2015, available on: http://www.bnm.gov.my. 

ية، نجد أن أهم  الأعمالجانب  وعلى ً من  المقترضينالتجار  شركاتعبارة عن مجموعة متنوعة، بدءا
 ً  (2أنظر الملحق رقم )القطاع المالي، فضلا عن قطاعات التعليم الخاص والصحة إلىالقطاع الصناعي وامتدادا
يل الإسلامي في مختلف القطاعات وهذا يوضح القبول الواسع ل  .الحقيقية الاقتصاديةلتمو

                                                           
1- Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), Report on: Islamic Finance and Economic Growth Mutually 

Reinforcing, Malaysia, 2014, p: 7. 
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يا حسب الغرض(: 21)الشكل رقم  يل المصرفي الإسلامي في ماليز يع التمو  توز
 2015ديسمبر  

 العقارات السكنية 
 رأس المال العامل
 السيارات
 العقارات غير السكنية
 الاستخدام الشخصي

 الأوراق المالية 
 أغراض أخرى
 الإنشاءات
 الأصول الثابتة الأخرى غير الأراضي والمباني
 بطاقات الائتمان

3% 2% 5% 
1% 

4% 

4% 

5% 

3% 

8% 

5% 

59% 

1% 

يا حسب القطاع (: 22)الشكل رقم  يل المصرفي الإسلامي في ماليز يع التمو  2015توز

 الزراعة الأولية
 المناجم والمحاجر
 التصنيع 
باء والغاز   ال كهر
 التجارة والفنادق
 الإنشاءات
 العقارات
 النقل والاتصالات
 التأمين 
 التعليم والصحة 
 القطاع العائلي
 قطاعات أخرى
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يل. ثانيا  :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمو
 للإحصاءات وفقاف ،الماليزي الاقتصاد من هاما جزءا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع مثلي

 ساهمتو رنغت مليار396.6  والمتوسطة الصغيرة مؤسساتلل  المضافة القيمة بلغت ،185. عام في الصادرة

يةالجا بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج من المائة في 89.1 بنسبة  وهذا ،(15) رقم الجدول في مبين هو كما ر

 .ماليزيال اقتصادال دعم في والمتوسطة الصغيرة مؤسساتال أهمية ضحيو

 للمؤسسات  الناتج المحلي الإجماليالقيمة المضافة ونسبة المساهمة في (: 15)جدول رقم 
يا لسنة  الصغيرة والمتوسطة  185.في ماليز

 الفئة
 (%)المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي  (تمليار رنغ)القيمة المضافة 

 181.الأسعار الثابتة  الأسعار الحالية 181.الأسعار الثابتة  الأسعار الحالية
 35,9 35,8 363,5 390,6 المؤسسات الصغيرة 
 64,1 64,2 649 710 المؤسسات ال كبيرة
 100 100 1012,5 1106,6 الناتج المحلي الإجمالي

Source : Department of Statistics Malaysia, Small and Medium Enterprises, 2014, available on: 
https://www.statistics.gov.my, consult: 12 /12/2015. 

يعد يز و يل على الحصول فرص تعز  الرئيسية زالركائ من واحدة هي والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التمو

يادة هدف لتحقيق  أجل منو (.٪89.5 :189.) 1.1. عام بحلول ٪.5 إلى القومي الناتج في مساهمتها ز

يادة مختلفة برامج قدمت ذلك يل عيوتنو  العرض لز  في البنوك مشاركة من للاستفادة و ،المؤسسات لهذه التمو

ير نمو  (1).والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطو
يل في يل صناعة متقد ،.18. أبر يل جديد برنامج الحكومة من بدعم الإسلامي التمو  المؤسسات لتمو

يعة أحكام مع متوافقةال والمتوسطة الصغيرة  معدل من % . بتقديم الحكومة تعهدت حيث الإسلامية الشر

باح يل أر  يرةالصغ المؤسسات إلى البرنامج، في المشاركة الإسلامية المصارف قبل من المقدم الإسلامي التمو

يل عند والمتوسطة يع تمو   .(2)سنوات خمس إلى تصل لمدة المعتمدة المشار

ية الحكومة خصصت كما   .18. لعام العامة ميزانيتها من رنغت مليار . البرنامج هذا إطار في الماليز

يعة مع متوافقةال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لإنشاء  من ةإضافي رنغت ب مليار تدعيمها و الإسلامية، الشر

ية ،189. لعام العامة الميزانية   (3).189. عام ديسمبر 88 حتى المفعول سار
                                                           

1- Bank Negara Malaysia,Financial Stability and Payment Systems Report, Malaysia, 2015, p: 60. 

2- Syariah-compliant schemes to provide further aid to Malaysia’s SME growth” Borneo Post online, 29th Jan 2013, 

on:http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth. 
3- Bank Negara Malaysia , Financial Stability and Payment Systems Report, op.cit, p: 60. 

https://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/cglossary2&menu_id=eWd2VFdIZ2xpdzBmT2Y0a0pweDcwQT09&keyword=SmpENllGVno2UUhHTXBGdE5QcXUyZz09&release=1
https://www.statistics.gov.my/
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth
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بمشاركة  إلى الوصول إمكانية والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات أتيح المشروع بهذا إسلاميا بنكا 88 و

يلي بديل أوسع يعة مع متوافق تمو يل حجم بلغ ،.18. عام نهاية ففي ،الإسلامية الشر  المخطط اهذ إطار في التمو

  ذلك يوضح التالي والشكل ،(1)الاقتصادية القطاعات مختلف في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات RMمليون 65

 

Source: Wan Mohd Nazri Wan Osman, Moving into the era of islamic finance, SME finance forum  

workshop, innovative financing for SMEs Malaysia, Malaysia, 2015, p:3. 

يعدعم  إلىالرامية  الأنظمةومن بين العديد من  يةأعلنت الحكومة  ،والمتوسطة الصغيرة المشار في موازنة  الماليز
يعةمع أحكام  المتوافق الاستثمارحساب  لمنصةدعمها  189. ت غمليون رن 891وتخصيص مبلغ (  ( IAP الشر

 .ةكدفعة أولي(أمريكي دولارمليون  59دل ما يعا)ماليزي لذلك
يل إلىيهدف هذا الدعم و   يل  هذه المنصة إلى تحو يعسوق مركزي لتمو والشكل  ،(2)والمتوسطة الصغيرة المشار

يل جديد بديل كمصدر (IA) الاستثمار حساب استخدام كيفية يوضح (5.الشكل رقم )الموالي   لتمو

 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

                                                           
1- Bank Negara, Financial Stability and Payment Systems Report, Malaysia, 2012, p: 68. 
2- MIFC, Report on: Islamic Finance and Economic Growth Mutually Reinforcing, Op.cit, p: 9. 
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يل الإسلامي باستخدام حساب الإستثمارلالعام إطار ال (:5.)م الشكل رق  لتمو

 
Source: Wan Mohd Nazri Wan Osman, Moving into the era of islamic finance, SME finance forum  

workshop, innovative financing for SMEs Malaysia, Malaysia, 2015, p:4. 

يل  المنصة يتوقع من هذهو   المخاطرمشاركة  على القائمة الإسلاميأن تعزز استخدام أدوات وعقود التمو
 الماليفي السوق  للاستثمار والأفراد المؤسساتمن  المستثمرين المال من خلال استقطابأسهم رأس  وعلى

يل خلالمن  الإسلامي يع تمو يةال والمتوسطة الصغيرة المشار تابونج "ذلك، سوف تخصص  لىإ وبالإضافة ،حيو
يعةمع  المتوافق المقيد الاستثمارحساب  لإنشاء إسلامت ماليزي لبنك غنرمليون  11.مبلغ  "هاجي  الشر

 .(1)الإسلامية

                                                           

1- Planned Malaysia Investment Platform to expand role of Islamic banks”, Reuters, 10th Nov, 2014, Available on: 

http://www.reuters.com/article/malaysia-islam-financing-idUSL6N0T004L20141110. 

 (IA) حساب الاستثمار
 مخاطر رأس المال غير المضمونة  •
  آلية تقاسم المخاطر •
المخاطر المالية  و ةمباشرة إلى استثمار محدد الأموال توجه• 

 ونالزب تحملهاي

 الإسلامية الودائع
 السحب مرونة مع الرئيسي المضمونة الايداعات 
 نقل المخاطر آلية  
 يل لخلق الأموال تجميع يتم  تتحملها المالية المخاطرو التمو

 الإسلامية المصارف

 لتوجيه الإسلامية الماليةعقود ال مختلف تطبيق
 محدد غرضإلى  الاستثمار أموال 

 (المشاركة)والخسارة  الربح تقاسم 
 (المضاربة) وتحمل الخسارة الربح، تقاسم 
 الوكالة 

 لهيكلة الإسلامية الماليةعقود مختلف ال تطبيق
يل جموعةم   متنوعة اتتمو

 يل  الديون على القائم التمو
 يل  المساهمين حقوق على القائم التمو
 الإجارة  

 البديل
يل يع تمو  الصغيرة المشار

 والمتوسطة

 المصارف الإسلامية
 يةالاستثمار  الوساطة وظائف أداء

 

يل تشجعل تستخدم ةعيالشر العقود أساس علىقائمة  ةمختلف مشاركة نماذج   أنشطةال تمو
 الإنتاجية

يل معدل توفير  التسعير كفاءة بالاضافة إلى تنافسي تمو
 .وحدها الائتمانية الجدارة على التركيز من بدلا ،تشغيلال مخاطر على أكثر التركيز

ية    .في المخاطرةالشخصية  لعملاء للاستثمار على أساس الرغبة اختيار احر

يل البديل في ظل قانون الخدمات المالية الإسلامية أ "مختلفحساب الاستثمار في "أموال  استخدام  2013 (IFSA)شكال التمو

8 

. 

8 
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 :الأداء العام للمصارف الإسلامية في النظام المصرفي .اثالث

 البنوك موجودات ةحص فإن ،189. عام نهاية في كما المصرفي للنظام النسبي الأداء ناحية من
يع قنوات تحسنتكما ،(81 أنظر الجدول رقم) ٪ 9.1. الإسلامية ارتفعت إلى  حيث كبير بشكل أيضا التوز

 أيضا الإسلامية البنوك حفز وجود وقد ،(1)فرعا 19..والتقليدية  الإسلامية للبنوك بلغ عدد الفروع الإسلامية
 ومؤسسات الادخار ومؤسسات للتنمية، المالية المؤسسات مثل المصرفية غير المالية مؤسسات الوساطة جهود

 .(2)العملاء مطالب لتلبية اللازمة والأدوات الخطط استحداث إلى السكنية القروض

يا منمساهمة المصارف الإسلامية (: 81)الجدول رقم  يلإجمالي  في ماليز  الأصول والتمو

(%)الوحدة   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 .189 
مجموع  /أصول المصارف الإسلامية

 26,8 25,5 25,0 23,8 22,4 20,7 19,6 17,4 أصول النظام المصرفي

يل المصرفي الإسلامي  إجمالي /التمو
يل  31,3 29,2 27,5 25,8 24,3 22,7 21,6 18,9 المصرفي التمو

 - - - 14,3 15 15,5 15,6 14 معدل رأس المال المرجح بالمخاطر

Source : Bank Negara Malaysia, Annual Reports( 2009,2011,2013,2015). 

يادة فيا، فالصناعة المصرفية الإسلامية أبدت بصورة كلية نتائج إيجابيةويشير الجدول إلى أن  مبلغ  لز
ً وتالأصول  يا ً قو كما ازدادت  ،في المائة من إجمالي الأصول في النظام المصرفي 26,8مثل تعكس نموا

يلات الإسلامية من الت السوق حصة من المتوقع أن تشكل ) 189.سنة % 31,3إلى  111.سنة  % 18,9 منمو
يل بحلول عام  من في المئة 51 يل الإسلامي من مجموع التمو  .(1.1.التمو

يلات الجديدة التي تمت الموافقة عليها وإصدارها بنسبة للذلك يرجع و   يادة في التمو في المائة  99.8ز
يلات غير العاملة إلى في المائة على ا 85.5و كما ظلت  119.في نهاية عام  5.1لتوالي في حين انخفضت نسبة التمو

نسبة تفوق   RWCRرسملة القطاع المصرفي الإسلامي في حالة جيدة حيث سجل معدل رأس المال المرجح بالمخاطر
مليون  918509 بلغ بالارتفاع حيث ،دخل المصارف الإسلامية استمركما  ،سنوات 9في المائة على مدار  .8

إلا أنه شهد  ،(18رقمأنظر الملحق )(111.مليون رنغت عام  818109مقارنة ب  ) 189. عام في رنغت
وتبعا ( 181.مليون رنغت في  881901 مقارنة ب  )مليون رنغت  81.905حيث بلغ  188.انخفاضا طفيفا في 

 (9.)على التوالي كما يوضح الشكل رقم  2,3 %و  0,3ب   المساهمين وحقوق الموجودات على العائد لذلك انخفض
                                                           

1- Bank Negara, Financial stability and payment systems report, op.cit, Annex, p:7. 
2- Reuters’s articles, Fitch: Islamic Finance in Malaysia: An Evolved Sector, available at: 
http://www.reuters.com/article/idUSFit948982 

http://www.reuters.com/article/idUSFit948982
http://www.reuters.com/article/idUSFit948982
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يف المصارف الإسلامية والنظام المصرفي الماليزي للفترة  (18):من إعداد الطالبة بالاعتماد على الملحق رقم: المصدر مداخيل ومصار

 .59.، 59.: ص، 189.-111.

ئد على حقوق المل كية والعا (ROA)انخفض كل من العائد على الأصول  ،المصرفي النظام مستوى علىف
(ROE)  111.ية الذي تأثر بتبعات الأزمة العالم لدخل من الفوائدبسبب انخفاض ا 115.بشكل كبير سنة. 

على ( 1,50%و 0,30ب  )في حين عرفت المصارف الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في كلا المؤشرين في نفس السنة 
يعود الانخفاض سنة التوالي يادة ال كبيرة في الأصولل مقارنة بانخفاض الدخإلى  188.، و   .الز

في  2,3%من  انخفضتحيث  % 1,5في المصارف الإسلامية متوسطا قدره  المتعثرة القروض نسبةما سجلت ك
بالموازات   (9.الشكل رقم ) 189. عام نهاية في( في النظام المصرفي % ..8مقارنة ب  )  0,9%إلى 111.عام 

يل) القروض خسائر تغطية ةنسب سجلتمع ذلك   .في المتوسط  % 811أكثر من بلغت  معدلات عالية( التمو
يعكس ذلك يات مناسبة لتغطية خسائر القروض و  .الإدارة الفعالة للمخاطر والخاصة بالحفاظ على مستو

 
يف المصارف الإسلامية  (18):على الملحق رقممن إعداد الطالبة بالاعتماد : المصدر  .59.،59.:ص ،مداخيل ومصار
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يا (: 25)الشكل رقم   مؤشرات ربحية المصارف الإسلامية في ماليز
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نسبة صافي القروض المتعثرة وتغطية خسائر القروض في النظام (: 26)الشكل رقم 
 المصرفي والمصارف الإسلامية  

 صافي القروض المتعثرة في المصارف الإسلامية صافي القروض المتعثرة في النظا م المصرفي
 نسبة تغطية خسائر القروض في النظام المصرفي نسبة تغطية خسائر القروض في المصارف الإسلامية
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تكاليفها بصورة أفضل من البنوك في التحكم إدارة ون جانب آخر تمكنت المصارف الإسلامية من م
يل التقليدية حيث  يرادات التمو نسبة التكلفة ) % 45,53فقط مقارنة ب   % 25,31بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى إ

يرادات الفوائد هذه النسبة تأخذ تقريبا نفس  وعموما نلاحظ أن(9.الشكل رقم )في البنوك التقليدية ( إلى إ
 :أثر بالتغيرات في تكاليف الفائدةذلك أن تكاليف المصارف الإسلامية تت الاتجاه خلال فترة التحليل

يا الإسلامية والتقليديةمقارنة بين تكاليف المصارف (: 9.)الشكل رقم  (189.-111.)في ماليز

 
يف المصارف الإسلامية  (18):معلى الملحق رقمن إعداد الطالبة بالاعتماد : المصدر  .59.،59.:ص، مداخيل ومصار

 الأدوات التقليدية من تحاكي التي الأدوات المالية واستخدام غير المسلمين كبيرة للعملاء قاعدة فوجود
 من وخاصة تماما  ممكننا بينهما مما يجعل التفضيل ،(1)النظامين بين واسعا ارتباطا يخلق الإسلامية المصارف قبل

 على تتغير العوائد أن يجب التقليدية، النظم في الفائدة أسعار تتغير عندما أنه يعني مسلمين وهذا العملاء غير لقب
 .في النظام المصرفي الإسلامي كذلك الودائع

الترجيح  فرصةفإن  المصرفية الإسلامية الودائع على العائد في مماثلة تغييرات وجود عدم حالة في لأنه 
 البنوك على تنطبق التي الفائدة أسعار تحركات على المترتبة وبالتالي فالنتائج ،النظام التقليدي ستكون في صالح

 تكلفة التقليدية، فإن في البنوك الأموال تكلفة تتغير عندما أيضا، أي المصارف الإسلامية تنطبق على التقليدية،
 . تتغير أن يجب أيضا الإسلامية للمصارف الأموال

 

                                                           

 :أنظرللتوسع  -1

Obiyathulla I. Bacha, Dual Banking Systems and Interest Rate Risk for Islamic Banks, MPRA Paper , Kulliyyah of 

Economics & Management Sciences International Islamic University Malaysia December 2004, p:14. 

40,0 

45,0 

50,0 

55,0 

60,0 

65,0 

70,0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% 

يل  التكلفة إلى صافي الدخل من الفوائد والتمو

 المصارف الإسلامية البنوك التقليدية

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% 

 التكلفة إلى الإيرادات التشغيلية

 البنوك التقليدية المصارف الإسلامية



 

210 

في رفع كفاءة النظام المصرفي الماليزيفي رفع كفاءة النظام المصرفي الماليزي  التمويل  اإلسالمي التمويل  اإلسالمي مدى مساهمة آليات مدى مساهمة آليات : : سسسادسادالفصل الالفصل ال   

  

يةالبنوك العينة من في كفاءة ال تقييم  :الثالث بحثالم يقةباستخدام  ماليز  (SFA)حد التكلفة العشوائية  طر

يل  وتعكس  المتاح ةالمالية للموارد  فؤكال تخصيص الق يحقتتشير إلى كما سبق وأشرنا إلى أن كفاءة التمو
يادة الربحية والإنتاجية وتوجيه السيولة الجيدة الإدارة في هذا المبحث أسلوب حد التكلفة  ، لذلك نعتمدلز

ية، وتم  العشوائية لقياس كل من ال كفاءة الفنية والتخصيصية وكفاءة التكلفة، في عينة من البنوك الماليز
يقة معلمية بدل أسلوب استخدا ذلك لأن الطرق و  البيانات مغلف تحليلم أسلوب حد التكلفة العشوائية كطر

 استجابة ال كفاءة عدم في قياس التقنياتهذه  تفشل لذلك، ،الأسعار تتجاهل هاأنالمعلمية عموما يعاب عليها غير 
 لا اللامعلمية فإن الأساليب ذلك إلى وبالإضافة ،والمخرجات المدخلات اختيار في النسبية للأسعار التخصيصية

  .النتائج على تؤثر قد التي الأخرى الخارجية والمتغيرات القياسفي  للخطأ تسمح

  التقديم النظري للنموذج :أولالمطلب ال

كوب نموذج  هماو ،تقدير ال كفاءة الاقتصاديةفي نموذجين يستخدم أسلوب حد التكلفة العشوائية 
هذه وسنستخدم في  (translog function) الدالة اللوغاريتمية ونموذج، (Cobb-Douglas) (1)دوغلاس

يتمية كما وصفهادالة اللونموذج ال الدراسة  Roger  (8551)وآخرون  Bauer ؛Mester (8559) كل من غار
عند دراسة ميزة هذه المرونة  وتعتبر ،تتميز هذه الدالة بالمرونةحيث ، Hassan(.11.) (2) و   Isik؛ (8551)

قبل و .الإنتاج والتكلفةمع دالتي ناسب تالذي ي للشكل الدالي الدقيق تحديدال ةبو صعنظرا ل ،المصرفيةال كفاءة 
ية عن نوع النموذج المستخدم البدء في استخد ام النموذج الإحصائي، نحاول من خلال ما يلي إعطاء لمحة نظر

يقة تقدير معلماته  . وطر

  :دالة الانتاج. أولا
راجع الفصل الأول من هذه ) ساليب المهمة في قياس العملية الانتاجية أحد الأتعتبر دالة الانتاج 

ال ى بيان  بالإضافةم ن عن صري العم ل ورأس المال ف ي الانتاج  وذلك من خلال تحديد مساهمة ك ل( الدراسة
 . كفاءة الانتاج

                                                           

 : للتعرف على كيفية استخراج منوذج كوب ودوغالس من خالل دوال اإلنتاج راجع -1
C.Cobb, P.Douglas, Theory of production, American Economic Review, Vol.18, USA, 1928.  
2-   L. J Mester,  Measuring  Efficiency  at  U.S.  Banks:  Accounting  for Heterogeneity  is  Important,  European  Journal  of  

Operational Research, vol 98, University of Technology, Piotrowo, Poland,1997, p.p: 23-242.  
- P.W. Bauer, A.N .Berger,  G.D. Ferrier, &  D. B. Humphrey, Consistency  Conditions  for  Regulatory  Analysis  of  Financial  

Institutions:  a  Comparison  of  Frontier  Efficiency  Methods,  Journal  of Economics & Business, vol. 50, no 2, Elsevier, 

USA, 1998, p.p: 85-114.  

 - I. Isik, & M.K. Hassan, Cost and Profit Efficiency of the Turkish Banking Industry: An Empirical Investigation, The 

Financial Review, vol. 37, Eastern Finance Association, USA, 2002, p.p: 257-280. 
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دالة الإنتاج Aigner, Lovell and Schmidt (8599 )و Coelli (1992)وBattese  اقترحوقد 
 بدوره من المكون الخطأ بالاضافة إلى عنصر الانتاج لدالة الأصلية المواصفات وتضمنتالعشوائية  يةالحدود

 في النموذج هذا عن التعبير ويمكن ،(1)الفنية ال كفاءة لحساب وآخر العشوائية التأثيرات لحساب واحد عنصرين،
 :(2)التالي الشكل

(1 )Yit = xit + (Vit - Uit)     ,i=1,...,N, t=1,...,T 

 .tفي الفترة الزمنية  iشركة للإنتاج متجه من مشاهدات الهو  Yit     :حيث

          itX كميات المدخلة من شركة  التغير فيهو  مصفوفة مشاهدات الموارد الإنتاجيةi في الفترة الزمنية t . 

            متجه المعالم الإنتاجية غير المعروفة  

Vi يع الطبيعيكون تالمتغيرات العشوائية التي يفترض أن متجه من  هي N(0,V خاضعة للتوز
2) 

التي يفترض أن و سالبةالعشوائية غير المتغيرات الهي و  Uit = (Uiexp(-(t-T)))ومستقلة عن
 هي معلمة يتم تقديرها؛  حيث  .تمثل عدم ال كفاءة التقنية في الإنتاج

V :حدود الخطأ العشوائي Corra(8599) و Battese وقد استبدل
U و  2

 :(3)العبارة التاليةب2


2=V
2+U

=U و 2
2/(V

2+U
يتم ذلك مع (2 لتقديرات ل احتساب الحد الأقصىين الاعتبار بع الأخذ و

  .8و  1بين   المعلمة، يجب أن تنحصر  قيمة بحيث  (The maximum likelihood estimates)ية احتمالال

 :دالة التكلفة. ثانيا
  التقنية كفاءةلا ال آثار ناتج عن Uiاعتبار أن الخطأ العشوائي  مع الإنتاج، بدالة السابق يتعلق الوصف

حد  تغيير ببساطة فعلينا ، التكلفة دالة تحديد أردنا وإذا. حد الإنتاج العشوائي دون للعمل تدفع المؤسسة تيوال
يل (Vi + Ui)إلى  (Vi - Ui) من الخطأ  :التكاليف دالة إلى( 8) المحددة بالمعادلة الإنتاج دالة وبالتالي يتم تحو

(. )Yi = xi + (Vi + Ui)       ,i=1,...,N, 

يتم) هو Yi  : حيث  .iمؤسسة لل والمخرجات المدخلات أسعار متجه هو Xi  و .iمؤسسة لل الإنتاج تكلفة( لوغار
                                                           

1- G.E. Battese, and T.J. Coelli, , Frontier Production Functions Technical Efficiency and Panel Data:  With Application 

to Paddy Farmers in India, Journal of Productivity Analysis, vol 3, Springer, Verlag, Germany, 1992, p.p: 153-169. 
D.J Aigner, C.A.K. Lovell, and P. Schmidt, Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function 

Models , Journal of Econometrics, vol 6, Elsevier BV, North-Holland, Netherlands, 1976, p.p:  21-37. 
2- Tim Coelli, A Guide to FRONTIER Version 4.1: A Computer Program for Stochastic Frontier Production and Cost 

Function, Estimation Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA), Working Paper, University of New England,p:2 

3- G.E. Battese, G.S. Corra, Estimation of a Production Frontier Model: With Application to the Pastoral Zone of 

Eastern Australia, Journal of Agricultural Economics, vol 21, Australia, 1977, p.p: 169-179. 
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 كنا بصدد حساب إذا التكلفة حدود فوق مؤسسةال (انتاج)عمل  مدى عن Uiالحد يعبر  دالةال هذه في
 رتفسي فإن الافتراض هذا يتم لم ذاإ ،التقنية كفاءةلا ال تكلفةب وثيقا ارتباطا يرتبط Ui فإن التخصيصية، ال كفاءة

Ui أي أنه يرتبط باللاكفاءة الفنية والتخصيصية معا وضوحا، أقليكون  تكلفةال دالة في . 

  العشوائية الإنتاج حدود لكل مؤسسة من خلال تقدير الفنية الفردية ال كفاءة حزمة توقعات حسبت
وكفاءة  الإنتاج دبح الفنية ال كفاءة لك يرتبط قياسوبذ. العشوائية التكلفة تقدير حدود من التكاليف وكفاءة

 :التالي النحو على يعرف وكلاهما ،التكلفة بحد تكلفةال

(8 )EFFi = E(Yi
*/Ui, Xi)/ E(Yi

*/Ui=0, Xi), 

Yi حيث
يا يكون سوف الذي ،iالمؤسسة ( تكلفة أو) إنتاج هو *  التابع المتغير تكون وحدة عندما Yi : ل  مساو

يا يكونأو  ،أصلية يتمإذا كانت قيم المتغير التابع   exp(Yi) مساو  . مدرجة باللوغار

 واللانهاية واحدال بين قيمةتأخذ  حين في وواحد، صفر بين قيمة تأخذ EFFi فإن الإنتاج، دالة حالة في
 :تاليال النحو على ال كفاءةتقاس  أن يمكنوعموما . التكاليف دالة حالة في

 (SFA)حد التكلفة العشوائية  نموذج كفاءة حسبال  حساب صيغ: (88)الجدول رقم

(EFFi)يتم ال كفاءة  نوع الدالة المتغير التابع باللوغار
exp(-Ui) الانتاج نعم 
exp(Ui) التكلفة نعم 

(xi-Ui)/(xi) الانتاج لا 
(xi+Ui)/(xi) التكلفة لا 

Source : Tim Coelli, A Guide to FRONTIER Version 4.1: A Computer Program for Stochastic Frontier 
Production and Cost Function, Estimation Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA), 
Working Paper, University of New England, p:8. 

. ي سوف يتم تقديرهاحساب والتلل قابلةال غير Ui قيمة على تعتمد أعلاه المذكورةلل كفاءة  الصيغ الأربعة
 المعادلة) كلفةوالت( 8 المعادلة) التقنيةدوال قياس ال كفاءة،  أولا نذكر الدراسة لهذه الدالي الشكل بناء في للبدء

يتم على لنعيد ،سابقا مناقشتها تمت التي( .  :(1) يليكما هذه المعادلات كتابتها في شكل خطي بادخال اللوغار

                                                           
1- William H. Greene, The Econometric Approach to Efficiency Analysis,the Measurement of Productive Efficiency and 

Productivity Growth, Oxford University Press, New York, 2008, p.p: 98-99 

http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001
http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001
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                                       : دالة الانتاج
 
    

                                     :دالة التكاليف
 
     

 
    

 .....، iلة رقم المدخ:   المخرجة في دالة الانتاج، :  متغير التكلفة في دالة التكاليف، :   : حيث
 في( C min) المقابلة لها التكلفة من الأدنى الحد إلى( CB) الملاحظة التكلفة هي نسبة( CE) التكلفة كفاءة

 CE = exp (U)                            :معينة تكنولوجيا ظل
  التكلفة، كفاءة=  CE: حيث
CB  =جماليةالإ الفعليةالإنتاج  تكلفة مثلتو الملاحظة، تكلفةال. 

Cmin  =الإجمالي الإنتاج تكلفة حد ويمثل تكلفةلل الأدنى الحد. 
  Ei = vi + ui (1):الذي ينقسم  إلى عنصرين Eiحد الاضطراب العشوائي 

 :الفروض مجموعة من صياغة يتطلب( .) المعادلة لتقدير
U :يعبر عن مقدار انحراف التكلفة الفعلية للبنك يفرض . عن مستواها الأمثل يمثل اللاكفاءة في التكاليف و و

يع النصف طبيعي أي :أنه يتبع التوز 2

u,0N  . u ~ 
V : يع الطبيعي يمثل الخطأ العشوائي وهو يخضع للتوز 2

v,0N  v~  وهو مستقل عن u 

 في فاءةكلا ال مؤشر دتقي كما أن افتراض. ui و   vi العنصرين فصل أجل من الافتراضات هذه توضع
يادةال إلى تؤدي الاقتصاديةاللاكفاءة  أن نعتقد لأنناف موجبة، قيم اتخاذ  .الإنتاج تكلفة في ز

 تقديرنقوم ب سوف الاقتصادية، كفاءةا لل الرئيسية المحددات على التعرف أجل منو الدراسة، هذه فيو
 :التالي العشوائية تكلفةحد ال نموذج

 

 

: حيث
Yi :المخرجة تمثلi  و  i =1…n   وWj         :تمثل سعر المدخلةj  و j =1…m 

ijijijij: تسمى هذه الدالة بدالة التكاليف اللوغارتمية المتسامية، حيث أن ,,,,   هي معاملات

jiij: وبافتراض أن. متغيرات دالة التكاليف  و
ijji

ββ . 

                                                           
1-- Jaap W.Bos & James W.Kolari, op.cit, p:1563.  
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 :في عينة الدراسة ومخرجات البنوكاختيار مدخلات : نيثاالمطلب ال

 الخدمات مجال في الحدودية الدراسات معظم لاستخراج مدخلات ومخرجات البنوك اعتمدت
 Humphreyو  Bergerوأشار كل من ،(1)الإنتاج منهج قليل عدد فيما اعتمد منهج الوساطة المصرفية

 المدفوع الدخل) الفوائد مصروفات يشمل نهلأ بأكمله لتقييم البنك الأفضل هو الوساطة منهج أن إلى (8559)
ونهدف من خلال هذا المطلب إلى توضيح  ،التكاليف مجموع ثلثي أو النصف يمثل غالبا ما ذيوال( للمودعين

 .المنهج المتبع لاختيار مدخلات ومخرجات عينة الدراسة

 : المنهج المتبع وكيفية اختيار المتغيرات. أولا

 ككل البنك كفاءة تقييمب كما أنه يسمح ،لأنه الأوسع استخداما الوساطة منهج الدراسة نتبع في هذه
 كمدخلات والودائع المادي المال ورأس العمالة عادةتوظف التي  المالية المؤسسات يتماشى وطبيعة هلأن ،وكذلك
 للمصارف الرئيسي المبدأيتفق المنهج مع  ،من جهة أخرىو ؛(8599 ويندلي، Sealey) الأصول لانتاج

 المشاركة أساس يكون على توظيف الأموال أي أن  المال رأس في المشاركة على يستند والذي ،نفسها الإسلامية
 .الإسلامية البنوك التي تؤديها الوسيطة الأنشطة أهمية هذا يعني ،والخسارة الربح في

يةالبنوك ال الدراسة مجموعة منعينة  تشمل وخمسة بنوك  اميةإسلبنوك  خمسةبنوك منها  عشرة وهي ماليز
 :185.-111.: تقليدية كما يبينها الجدول التالي، حيث توافق بيانات الدراسة الفترة

 البنوك المستخدمة كعينة للدراسة(: .8)الجدول رقم 

 .تلخيصا للبنوك المأخوذة كعينة من إعداد الطالبة: المصدر

 :، كما يليومخرجة واحدة مدخلتين الدراسة تستخدم والمخرجات، متغيرات المدخلات لاختيار

                                                           
1- G.D. Ferrier, & C.A.K.Lovell, Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric  and  Linear  Programming  

Evidence,  Journal  of Econometrics, vol 46, Elsevier BV, North-Holland, Netherlands, 1990, p.p: 229-245.  

 البنوك الإسلامية البنوك التقليدية

- Hong Leong 
- May Bank 
- Citibank 
- Public Bank  
- HSBC Bank 

- RHB Bank 
- Muamalat Bank 
- HSBC Amanah 
- Affin Islam 
- Bank Islam 
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 نرمز له ب :للمدخلات الأول المتغير  X1، أخرى وكالبن و العملاء من ودائع وتشمل الودائع إجمالي وهو. 

 نرمز لها بالرمز :الثانية المدخلة X2، الموظفين تشمل التي النفقات :العامة النفقات مجموع وهو 
يف  .للحصول على المخرجات أنفقت التي الموارد تمثل وهي ،الأخرى التشغيلية والمصار

 نرمز لها بالرمز للربح، المدرة الموجودات مجموع هي :المخرجات Y1، الاستثمارات ،القروض تشمل والتي 
 . الأخرى البنوك لدى والودائع المالية في الأوراق

 وهي : التكلفة، كفاءة المدخلات لحساب أسعار إضافة كما يتمW1 المادي المال ورأس العمل تمثل سعر    
يف W1 احتساب يتم الودائع، تمثل سعر W2و   (Personnel Expenses) المستخدمين بقسمة مصار

 يحتسب حين في الأصول إجمالي على (Other  Overhead  Expenses) أخرىال العامة والنفقات
W2 للمودعين المدفوع الدخل بقسمة (Income Paid to Depositors)  يفأو      الفوائد مصار

(Interest expenses) الودائع إجمالي على. 
 ،الإجمالية التكاليف وأخيرا TC، يف المدفوع الدخل وتشمل يف الفوائد، للمودعين أو مصار  ومصار

 .الأخرى ونفقات التشغيل المستخدمين

 :التحليل الإحصائي لمتغيرات النموذج .ثانيا

التقارير تم تجميعها من والتي  دوال الانتاج والتكاليف،المستخدمة لتقدير  لبياناتا (5)الملحق رقم يوضح
ية رقم  جدولال ندرجتمادا على هذه البيانات وإع، للبنوك محل الدراسة بالإضافة إلى بيانات البنك المركزي السنو

التكلفة وذلك  دالتي الانتاج والتوصيف الإحصائي للمتغيرات التي استخدمت في تقدير الذي يوضح ( 88)
 : SPSSباستخدام البرنامج الإحصائي

 (RM’000) الدراسة التوصيف الإحصائي لمتغيرات: (81) الجدول رقم

 Mean Median Maximum Minimum 
Std. Dev. Sum 

Sum Sq. 

Dev. 

TC 4041595. 1613613. 21408370 50242.00 5447362. 2.83E+08 2.05E+15 

W1 0.015116 0.014662 0.057502 0.006295 0.007555 1.058108 0.003939 

W2 0.115868 0.020938 1.150495 0.011924 0.314071 8.110762 6.806194 

X1 69369225 32769690 3.54E+08 3983318. 82573808 4.86E+09 4.70E+17 

X2 1045506. 703120.0 5254469. 40818.00 1213864. 73185411 1.02E+14 

Y 70337503 35883216 3.71E+08 4363887. 87563201 4.92E+09 5.29E+17 

  SPSSالبرنامج الإحصائي و( 8)من إعداد الطالبة بالاعتماد على الملحق رقم : المصدر
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الجدول إلى أن هناك تباين ملحوظ في القيم سواء في عناصر التكلفة أو عناصر المخرجات، ويرجع  ويشير 
جم ومن حيث طول فترة مزاولتها  ذلك إلى أن عينة الدراسة تتضمن مجموعة من البنوك التي تختلف من حيث الح

 :للنشاط

وبين  HSBC Amanah كحد أدنى في بنك ألف رينجت 50242التكاليف الكلية وتتراوح بين  – 8
  ألف رينجت 4041595 كما بلغ متوسط القيم . Muamalatكقيمة قصوى في بنك  ألف رينجت 21408370

 371169770و HSBC Amanah في بنككقيمة دنيا  ألف رينجت 4363887 القروض و تتراوح بين  – .
 .ألف رينجت 70337503 والمتوسط ،May Bank   بنك في قصوى كقيمة ألف رينجت

 RHBوكلاهما في بنك ألف رينجت 0.057و 0.0063تراوح بين القيمتين  ورأس المال الماديسعر العمل  – 5
 .0.0075والانحراف المعياري  ألف رينجت 0.015في حين بلغ المتوسط 

 وبنكHSBC Amanah بنك  فيسجلت  ألف رينجت 1.150و  0.012يتراوح بين :  الودائعسعر  - 9
Muamalat  0.314والانحراف المعياري  0.116والمتوسط والي، على الت. 

 MayBank و HSBCAmanahألف رينجت في  354439156و  3983318تراوح بين إجمالي الودائع  -9
 

 تقدير النموذجنتائج : الثالث مطلبال
حيث  ،العشوائية الحدودية والتكاليف الإنتاج دوال لتقدير ،(*)(5.8FRONTIER) نستخدم برنامج

 التكلفة دالتيو الزمن مع والمتغيرة الثابتة وال كفاءة ،المقطعية البيانات الاحصائية استيعاب لهذا البرنامجيمكن 
يعو والإنتاج  أو لوغارتمية وحدات في تابع متغير تحوي التي الدالية والأشكال ،الطبيعي ونصف الطبيعي التوز

 "t " ج والانحراف المعياري واحتمال الخطأ وقيمةالمعاملات المقدرة للنموذ( 15)رقمملحق ليوضح ا ،(1)أصلية
 :وإعتمادا على مخرجات البرنامج نتحصل على النتائج التاليةالإحصائية، 

 :الزمن عبر كوالبن كفاءة .أولا

 الموالي والذي يعطي الجدول في تتلخص (SFA) مؤشر من والمستمدة ال كفاءة، تقديراتل العام الاتجاه
 (.التكلفة كفاءة) كلفةالتو( الفنية ال كفاءة) إنتاجدالة الل احتمال تقديرات أقصى

 
                                                           

1- Tim Coelli, op cit, p :4 

  SHAZAMذلك على برنامج وقد اعتمدنا ل(txt)يذكر أن استخدام هذا الربنامج حيتاج إىل حتويل البيانات إىل ملف نصي بصيغة  *
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 SFA وكفاءة التخصيص حسب نموذج ية وكفاءة التكلفةلفنا ال كفاءة: (85) الجدول رقم

 185.-111.: خلال الفترة

 الكفاءة الفنية  

Technical efficiency 

 كفاءة التكلفة

Cost efficiency 

 الكفاءة التخصيصية

 Allocative efficiency 

 

Mean std.dev Mean std-dev Mean std.dev 

2008 0,7918073 0,12537141 0,8135278 0,04270753 0,75195955 0,09605071 

2009 0,7984229 0,12200969 0,8105253 0,04437843 0,75065072 0,09604198 

2010 0,8048721 0,11868937 0,8073926 0,04613221 0,74912093 0,09622743 

2011 0,8111557 0,11541392 0,8041225 0,04797419 0,74736757 0,09660601 

2012 0,8172756 0,11218547 0,8007073 0,04990976 0,74538762 0,09717664 

2013 0,8232335 0,10900684 0,7971387 0,05194484 0,74317687 0,09793958 

2014 0,8290312 0,10588045 0,7934081 0,05408636 0,74073046 0,09889663 

 5.8FRONTIERوبرنامج (5)من إعداد الطالبة بالاعتماد على الملحق رقم: المصدر

يوضح الجدول متوسط ال كفاءة الكلية لعينة الدراسة حيث عرفت ال كفاءة الفنية تطورا ملحوظا من  و
يادة قدرةأي  185.سنة  %.1إلى  111.سنة  95% التحكم في مدخلاتها والمتمثلة في البنوك في العينة على  ز

، ولمعرفة مصدر  %.، في حين انخفض معدل كفاءة التكلفة خلال نفس الفترة بحوالي الودائع والنفقات العامة
 : هذه النتائج و المقارنة بين البنوك التقليدية والإسلامية، ندرج الجدول الموالي

 وكفاءة التخصيص  تكلفةية وكفاءة اللفنا ات ال كفاءةتقدير: (15)الجدول رقم

 185.-111.: حسب نوع البنك خلال الفترة

 
 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

كفاءة 
 التكلفة

 0,601 0,458 0,521 0,573 0,615 0,651 0,681 0,706 البنوك الإسلامية

 0,786 0,657 0,752 0,786 0,799 0,817 0,832 0,861 البنوك التقليدية

ءة ال كفا
 التقنية

 0,801 0,818 0,813 0,807 0,801 0,795 0,789 0,782 البنوك الإسلامية

 0,911 0,970 0,959 0,944 0,924 0,898 0,863 0,820 البنوك التقليدية

ال كفاءة 
ية  السعر

 0,869 0,895 0,889 0,882 0,874 0,863 0,850 0,833 البنوك الإسلامية

 0,957 0,925 0,936 0,951 0,972 0,977 0,974 0,966 البنوك التقليدية

 5.8FRONTIERوبرنامج (5)من إعداد الطالبة بالاعتماد على الملحق رقم: المصدر

 : هذه النتائج أكثر من خلال الشكل التاليويمكن توضيح 
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 وكفاءة التخصيص  ية وكفاءة التكلفةلفنا ال كفاءة: (1.)الشكل رقم

 185.-111.: حسب نوع البنك خلال الفترة

 
 (89)من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر

 ارفالمص ها فيمن أعلى هي التقليدية البنوكفي  تكلفةالو التقنية ال كفاءة متوسط فإن وعموما، 
يل الإسلاميلال كفاءة التخصيصية و والتكلفة التقنية ال كفاءة متوسطف ،ةالإسلامي   ٪011, التوالي على هي لتمو

على  ٪78,6 و٪ 91,0 بلغت تكلفةال وكفاءة الفنية ال كفاءة أن التقليدية البنوك تظهر بينما. ٪19.5و٪ 60,0و
 .٪95,7في حين كانت ال كفاءة التخصيصية ، التوالي

 انخفاض كفاءة التكلفة في البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء، خلال فترة الدراسةونلاحظ  
 البنوكة البنوك على السيطرة على تكاليفها لانتاج نفس القدر من المخرجات، في حين أن مما يعكس انخفاض قدر

ية  يادة في قدرة هذه البنوك على ( التخصيصية)الإسلامية حققت ارتفاعا ملحوظا في ال كفاءة السعر أي ز
  ت المتمثلة في الودائعتخصيص أموالها بكفاءة أو بعبارة أخرى ارتفاع قدرتها على اختيار المزيج الأمثل للمدخلا

 .والنفقات التشغيلية، في ظل مزيج معين من أسعار المدخلات

 :كفاءة البنوك الفردية.ثانيا
 كل حسب الدراسة محل والإسلامية التقليدية للمصارف ال كفاءة ات درجاتمتوسط توضيح يمكن

 :من خلال ما يلي 185.-111.الفترة  خلال بنك

 :في كل بنك من البنوك المعتمدة في الدراسةالفنية التالي تصنيفات ال كفاءة  يظهر الجدول: ال كفاءة الفنية .8
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 185.-111.: حسب البنك خلال الفترةية لفنا ال كفاءة(16: )الجدول رقم

 
 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Bank Islam 0,5608 0,5732 0,5854 0,5973 0,6091 0,6206 0,6320 0,5969 

Affin Bank 0,8719 0,8763 0,8807 0,8848 0,8889 0,8928 0,8966 0,8846 

HSBC Amanah 0,8084 0,8149 0,8211 0,8272 0,8331 0,8388 0,8443 0,8268 

RHB Bank 0,9293 0,9318 0,9343 0,9367 0,9389 0,9412 0,9433 0,9365 

Muamalat 0,8688 0,8734 0,8778 0,8821 0,8862 0,8902 0,8941 0,8818 

May Bank 0,7970 0,8038 0,8103 0,8167 0,8229 0,8290 0,8348 0,8164 

Hong Leong 0,7519 0,7599 0,7678 0,7754 0,7829 0,7901 0,7971 0,7750 

Citi Bank 0,6010 0,6127 0,6241 0,6353 0,6463 0,6571 0,6676 0,6349 

HSBC Bank 0,8015 0,8081 0,8146 0,8208 0,8269 0,8328 0,8385 0,8205 

Public Bank 0,9276 0,9302 0,9327 0,9352 0,9375 0,9398 0,9420 0,9350 

 5.8FRONTIERنتائج تقدير دالة الإنتاج بالاعتماد على برنامج : المصدر

 كفاءة درجة متوسطب جميع البنوك بينفنية كفاءة  حقق أكبرالإسلامي RHB يظهر الجدول أن بنك 
يه  . 93,6٪ جاري PublicBankيل سط مع الت جة متو فاءة در قت   .٪93,5 ك سلامية حق فالبنوك الإ ما  وعمو

يا)أعلى نسب لل كفاءة الفنية  من ( كمتوسط) ٪.1 تعظيم علىتها مقدر عنيمما ي (باستثناء بنك إسلام ماليز
  .المدخلاتعند الحجم المحدد في النموذج من  امخرجاته

 .بناء على تقدير دالة التكاليف كفاءة التكلفةإلى نتائج  (17)قم يشير الجدول ر :كفاءة التكلفة. .

 185.-111.: حسب البنك خلال الفترة كفاءة التكاليف (17: )الجدول رقم

 
 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Bank Islam 0,7799 0,7755 0,7710 0,7663 0,7614 0,7562 0,7508 0,7659 

Affin Bank 0,8852 0,8848 0,8844 0,8840 0,8836 0,8831 0,8827 0,8840 

HSBC Amanah 0,8565 0,8552 0,8539 0,8525 0,8511 0,8496 0,8481 0,8524 

RHB Bank 0,8579 0,8566 0,8553 0,8540 0,8526 0,8512 0,8497 0,8539 

Muamalat 0,8328 0,8306 0,8284 0,8261 0,8237 0,8212 0,8187 0,8259 

May Bank 0,7854 0,7814 0,7771 0,7727 0,7680 0,7632 0,7581 0,7723 

Hong Leong 0,7891 0,7852 0,7811 0,7768 0,7724 0,7677 0,7629 0,7765 

Citi Bank 0,7487 0,7430 0,7369 0,7306 0,7240 0,7170 0,7096 0,7300 

HSBC Bank 0,7996 0,7961 0,7925 0,7888 0,7848 0,7807 0,7764 0,7884 

Public Bank 0,8002 0,7967 0,7932 0,7894 0,7855 0,7814 0,7772 0,7891 

 5.8FRONTIERبالاعتماد على برنامج  لتكاليفنتائج تقدير دالة ا: المصدر

جدول ضح ال يو نك  و قد  Affinأن ب سلامي  ققالإ بر  ح سط أك فاءة متو جة ك كاليف در ب  في الت قدر 
 .على التوالي %85,2و 85,4بدرجة كفاءة HSBC Amanah و RHB٪، يليه كل من بنك  88,4
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أنها تتحكم في للبنوك الخمسة مما يعني  %77في حين أن البنوك التقليدية حققت كفاءة تكلفة أقل بمتوسط  
  .الحجم المحدد في النموذج من القروض والاستثمارات الأخرىمن النفقات للحصول على  %77 نسبة 

ية) ال كفاءة التخصيصية. 8 ية في البنوك محل الدراسة يوضحها الجدول المواليكفاءة انتائج ال  (:السعر  لسعر

ية)كفاءة التخصيص  (18: )الجدول رقم  185.-111.: حسب البنك خلال الفترة (السعر

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  

Bank Islam 0,6074 0,6084 0,6088 0,6088 0,6082 0,6072 0,6057 0,6078 

Affin Bank 0,8684 0,8686 0,8688 0,8689 0,8690 0,8691 0,8691 0,8688 

HSBC Amanah 0,8225 0,8223 0,8221 0,8217 0,8212 0,8207 0,8201 0,8215 

RHB Bank 0,8470 0,8461 0,8452 0,8441 0,8430 0,8419 0,8407 0,8440 

Muamalat 0,8075 0,8061 0,8045 0,8029 0,8011 0,7992 0,7972 0,8026 

May Bank 0,7308 0,7280 0,7249 0,7216 0,7181 0,7143 0,7102 0,7211 

Hong Leong 0,7195 0,7173 0,7149 0,7122 0,7093 0,7060 0,7025 0,7117 

Citi Bank 0,5819 0,5805 0,5785 0,5760 0,5729 0,5693 0,5651 0,5749 

HSBC Bank 0,7500 0,7477 0,7453 0,7427 0,7398 0,7367 0,7334 0,7422 

Public Bank 0,7846 0,7815 0,7782 0,7748 0,7712 0,7674 0,7635 0,7745 

 .Excelوبرنامج ( 17)و( 16)بة بالاعتماد على الجدولين رقم من إعداد الطال: المصدر

التخصيص  حقق أكبر متوسط في كفاءة الإسلامي Affinوالملاحظ من خلال الجدول أيضا أن بنك 
وهذا يعني أن  ،على التوالي %82,1و 84,4بدرجة كفاءة HSBC Amanah و RHB٪، يليه كل من بنك  86,8

  البنوك التي حققت نسب عالية من كفاءة التكلفة استطاعت أيضا تحقيق نسب عالية من كفاءة التخصيص
 أفضلعالية كانت قادرة على تحقيق  بعبارة أخرى البنوك التي لديها القدرة على التحكم في تكاليفها بدرجات

 . (سعر العمل ورأس المال والودائع) تخصيص ممكن للموارد المتاحة في ضوء الأسعار وتكاليف هذه الموارد

 المصرفية الخدمات تزال الإسلامية، حيث لا والبنوك التقليدية البنوك عمل سنوات تعكس هذه النتائج و
 قورنت ما إذا للغاية قصيرة الإسلامي تعد فترة بالنسبة للعمل المصرفي عاما 81  ف المبكر النمو مرحلة في الإسلامية

نظام المشاركة في الأرباح والخسائر على مستوى الاقتصاد ف ، وبالتاليكبيرةالبنوك التقليدية التي لديها تجربة  مع
فس درجة ال كفاءة  سيعمل بن كله هي تجربة حديثة نسبياً ، فليس من الممكن أن نقرر بثقة أن مثل هذا النظام

 .، من النظام المصرفي التقليديأو بكفاءة أعلى

يل المستخدم في البنوك الإسلامية ندرج الشكل الموالي   :ولتحليل هذه النتائج على ضوء آليات التمو
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 :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

يل الإسلامي في البنوك محل : (19)الملحق رقم  يليةحجم التمو  ..9.:، صالدراسة حسب الصيغة التمو

يل أن يتبين لشكال ومن يلات إجمالي من يشكل جزءً ضئيلا بالمشاركة التمو  بعقود قورن ما إذا البنوك تمو
 في الإسلامية البنوك تواجه التي العقبات أبرز من ولعل (ثمن الآجل والاجارةبال والبيع المرابحة( المداينات
يقة الممول البنك لدى المخاطرة نسبة ارتفاع هو شاركةالم صيغة على اعتمادها  وكذلك بالمداينة، مقارنة المشاركة بطر

يل مدة انتهاء بعد التخارج صعوبة  .التمو
وبنك  Islam Bankوكذلك  AFFINفي كل من بنك  185.حيث تعد المشاركة منعدمة تماما سنة 

Muamalat كل من بنك في حين أن   لى البيع بالثمن الآجليعتمدان بدرجة أساسية ع الذين هذين الأخيرين
RHB و  HSBC Amanah يل بالمرابحة والمشاركة وهو مامزيج من يعتمدان بدرجة أساسية على انعكس  التمو

 .على تحقيق درجات جيدة لل كفاءة
يل المقدم الإسلامي RHB بنك ف رغم كونه أكبر بنك بين البنوك الإسلامية من حيث حجم التمو

يل مدخلاته بشكل ت علىته قدر عنيمما ي التقليدية والإسلامية كفاءة فنية بين جميع البنوك ق أكبريحقاستطاع ت حو
في حين نستطيع القول أن ، للموارد المتاحة جيدتخصيص القدرة على التحكم في تكاليفه وإلى  بالإضافةكفء 

يل المنخفض الذي يقدمه  يل بالإجارةبدرج واعتماده الإسلامي Affinبنك حجم التمو قليل ) ة كبيرة على التمو
 .ساعده على تحقيق درجات كفاءة أفضلقد  (المخاطر

 مع المنافسةالتي تعتمد على المداينات وخاصة البيوع وفي ظل  الإسلامية المصارففإن  أخرى ناحية من
ما قد يفسر عدم  ، وهوالسوق في الفائدة سعر تغير عندالربح  هامش انخفاض من عانيقد ت التقليدية، البنوك

 .Muamalatوبنك  Islam Bank كفاءة كل من بنك

0 

5000000 

10000000 

15000000 

AFFIN Bank Islam bank Muamalat Amanah RHB Bank 

يل في عينة الدراسة سنة (: 29)الشكل رقم      2014الصيغ الاسلامية المساهمة في التمو
(RM'000) 

 المشاركة

 الاستصناع 

 المرابحة

 الاجارة ثم البيع

 بيع العينة

 البيع بالثمن الآجل
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 :خلاصة

يةركز هذا الفصل على  بة الماليز التي استطاعت أن إحدى التجارب الاقتصادية الرائدة، و التي تُعد التجر
يطانيا، إلى دولة تطمح أن  قدمة مصاف الدول المت تكون فيتحقق قفزة هائلة من بلد فقير بعد استقلاله عن بر

بين ،1.1.عام  يا أن  و يل الإسلامي في ماليز ووضعت الأطر  هذه الانطلاقة دعما حكوميا منذ بداياتلقي التمو
له مة  ية الداع ية والرقاب سنة   القانون في  كان  ها  عل أبرز ية يتعز ب 188.ول صناعة المال قابي لل مي والر طار التنظي ز الإ

يا   .لمالية الإسلاميةقانون الخدمات ا باعتمادالاسلامية في ماليز

لىو لرغم ع يا، من ا في ماليز سلامية  ية الإ يل جات التمو ته المنت لذي عرف نوع ا صارف  الت يز الم لا أن ترك إ
ية مازال منصبا يل على الإسلامية الماليز يل فحجم ،بالمداينات التمو مرتفعا مقارنة بالأشكال  يزال لا بالديون التمو

يل الإسلامية وقد  الأخرى من أن و غير المسلمين كبيرة للعملاء قاعدة وجوديرجع ذلك بالأساس إلى صيغ التمو
ستخدام ية ا لأدوات المال تي ا حاكي ال من ت ية  لأدوات التقليد بل ا صارف ق ية الم سلامية الماليز لق الإ طا يخ  ارتبا

عل التفضيل النظامين، بين واسعا ما يج نه يعني ذامسلمين وه العملاء غير قبل من وخاصة تماما  ممكننا بينهما م  أ
 .في النظام المصرفي الإسلامي الودائع على تتغير العوائد أن يجب التقليدية، النظم في الفائدة أسعار تتغير عندما

ما  ية ك نوك التقليد سية أن الب سة القيا نت الدرا عة بي يث مجتم من ح سلامية  نوك الإ من الب فاءة  ثر ك أك
باح وهذا راجع إلى  من النظام  المائةفي  91ف التقليدية التي تستحوذ على قرابة حجم أصول المصارالتكلفة والأر

 كفاءة من حيث التقنية الأكثر هي البنوك الإسلامية الفردية عموما بينت نتائج الدراسة أنكما   المصرفي الماليزي
  . التقليدية البنوك وكفاءة التخصيص من والتكلفة

فإنه من الصعوبة على المصارف  التقليدية، البنوك مع الإسلامية المصارف التي تعرفها المنافسةوفي ظل 
أن تحقق ال كفاءة المطلوبة في ( البيع بالثمن الآجل) البيوعمنها وخاصة بدرجة كبيرة التي تعتمد على المداينات 

في ، السوق في الفائدة سعر تغيرب تخصيص الموارد، وذلك راجع إلى ارتباط هذه الآليات بصورة غير مباشرة 
يشكل البديل الأنسب في مثل هذه  وليس الفائدة المتوقعة العوائدوآلية المشاركة المرتكزة على الربح وجود  حين أن

 .الأرباح من منصيبه سيكون المشاركة عقد أساس على ينالمطلوب للمستثمر  العائد معدللأن  الحالة
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بة  رغم الحداثة التي تتميز بها المصارف الإسلامية إذا ما قورنت بالبنوك التقليدية، إلا أنها أضحت تجر
بية بل أيضا للمصارف العالمية، ذلك أننا  مصرفية رائدة ومتميزة شكلت قطبا ماليا جاذبا ليس فقط للمصارف العر

با، كما عرفت حركة نشطة  يكا وأور يقها نحو بلدان أخرى في آسيا وأمر نجد أن الصيرفة الإسلامية اليوم تشق طر
يعية التي ترعى وتنظم العمل المصرفي الإسلامي، وأثبتت  ير الأطر القانونية والتشر يجاد وتطو حول العالم لإ

يعة الإسلامية وملاء بصورة عملية جدوى تطبيق الشر بالتالي فإن ظاهرة تنامي حجم السوق و متها لكافة العصور و
ية كما قد تكون خطوة  بو يل اللار ية بأهمية نجاح آليات التمو بو المصرفي الإسلامي يعد اعترافا من المصارف الر

 .مشجعة للعمل بأساليب وصيغ الاستثمار الإسلامي في النظام المصرفي التقليدي
يل الإسلامي، بتحليل في هذا الإطار حاولت هذه الدراس ة الوقوف على خصائص وركائز آليات التمو

براز  وحدات الفائض ووحدات العجز المالي، وذلك بهدففي تنظيم العلاقة بين  دورها حجم التحدي الذي يمثله إ
وللوصول إلى هذا  إدخال هذا النوع من الأنشطة المالية، المختلف نهجا وممارسة عن النظام البنكي التقليدي

يلية في المؤسسة المصرفية، وطبيعة المعاملات   لهدفا ية كال كفاءة التمو أسهبت الدراسة في تحليل الجوانب النظر
يل اللإسلامي  المالية الإسلامية وأهم القواعد الفقهية الإسلامية التي تقوم عليها، وكذلك مداخل ومؤسسات التمو

يل الإسلامي في المستخدمة من طرف المصارف التقليدية، كما حللت الدرا سة التطبيقية واقع تطبيق آليات التمو
 .النموذج المتطور الذي يجمع بين العمل بالنظام التقليدي والنظام المصرفي الإسلامي ،كونهالنظام المصرفي الماليزي

 :نتائج اختبار فرضيات البحث

  : أصبح بالإمكان اختبار صحة فرضياته من عدمها وكانت نتائج ذلك كما يلي لدراسةمن خلال ما تقدم في ا

يل الإسلامي تعمل آليات: " رئيسيةالفرضية ال - رفع ال كفاءة  يف لاعف لكشب ةير ظنلا اهاتزكترم ىلع اعتمادا التمو
يلية يل الإسلامي على المبادئ أن  حيث ؛تعتبر هذه الفرضية صحيحة". لنشاط المصرفيل التمو اعتماد آليات التمو

يع  بالتالي فالتطبيق  ،الاقتصادية الأكثر كفاءةوتخصيص الموارد إلى القطاعات الإسلامية  يضمن عدالة التوز و
يعة الإسلاميةالمصارف  الصحيح لهذه الآليات بالتزام أسس المعاملات  واعتمادها على الكامل بأحكام الشر

يد من قدرة القطاع المصرفي على، المالية الإسلامية  .إدارة موارده المالية بكفاءة وتخصيصها تخصيصا أمثل يز

يلية في المؤسسة المصرفية تُفعل ال كفاءة الاقتصادية" : الفرضية الأولى - أثبتت النتائج صحة هذه " ال كفاءة التمو
يادةفالفرضية  بحية ز  الاستخدامات بين الصحيح بالشكل الموارد وتخصيصفي المؤسسة المصرفية  والإنتاجية الر

يد من المختلفة بأقل والنوعي الكمي المردود حيث من المتاحة الموارد إنتاجية تز  .ممكنة نفقات و
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ية - ضية الثان سلامي : " الفر صرفي الإ مل الم تيح الع يقتي يل  حق لال التقل من خ صرفي  ظام الم ية للن يل فاءة التمو ال ك
يدي ظام التقل في الن ئدة  سعر الفا عن  جة  خاطر النات لأن ".  من الم ضية،  هذه الفر صحة  تاج  يل لم تؤكد الن يات التمو آل

يل ولا يعد تقليل خطر سعر الفائدة  الإسلامي تقوم على مقومات أخرى تجعلها أكثر قدرة على تحقيق كفاءة التمو
مات، ف هذه المقو حد  عة أ في طبي فوق  قد ت فة  عة التكل ية مرتف يل يات تمو لى آل يق تركز ع في التطب سلامي  يل الإ التمو

ية نوك التقليد في الب ئدة  سعر الفا فة  يان تكل عض الأح في ب قة  سلامي المطب يل الإ يات التمو باط آل لى ارت ضافة إ ، بالا
يقة غير مباشرة بتغيرات أسعار ال  . فائدةأنظمة تقليدية بطر

تفوقا في  هالقطاع المصرفي الإسلامي على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة يعطي اعتماد : "الفرضية الرابعة -
لأن الربح   نجد أن هذه الفرضية صحيحة " إدارة الموارد المالية، وفي ارتفاع معدل العائد على الاستثمارات فيها

ية كفاءة المشروع ل  محددا أكثر دقةيعتبر  بو وهو ما تم اثباته  وهو الذي يحكم تخصيص الموارد الماليةمن الفائدة الر
 .من خلال الدراسة التطبيقية

يل الإسلامي: "الخامسةالفرضية  - يا تساهم منتجات التمو يل المصرفي كما  في ماليز بنسبة هامة من مجموع التمو
نسبيا  تعتبر هذه الفرضية صحيحة" بكفاءة تساهم في رفع قدرة النظام المصرفي على تخصيص الموارد المالية

يا وتوفر منتجات مالية  12فالمصرفية الإسلامية تستحوذ على نسبة  بالمائة من حجم الأصول المصرفية في ماليز
يل مختلف القطاعات الاقتصادية، و غير المسلمينحتى من  لعملاءا من كبيرة قاعدةتجذب متنوعة  تسهم في تمو

أثر بالتغيرات في تكاليف الفائدة وذلك تتأن تكاليفها  ، إلابصورة أفضل من البنوك التقليديةتحكم في تكاليفها تو
 .لاعتمادها ال كبير على المداينات والبيوع

 :نتائج الدراسة

 :التالية بالنتائج الخروج نايمكن عناصر الدراسة في شقيها النظري والتطبيق لمختلف تحليلنا بعد

 :النظري بالجانب المتعلقة النتائج :أولا

 يلية للحالة بحية والإنتاجية والتي يتم  تشير ال كفاءة التمو يادة الر تخصيص الموارد بالشكل الصحيح بين فيها ز
وتعتبر مقياس لمدى تمكن المؤسسة من المفاضلة بين كل  ،لحظة من الزمن الاستخدامات المختلفة في

بحية)من  .مواردهافي استخدام ( الخطر والعائد، السيولة والر

 والمنتجات الخدمات مستوى وكذلك لمصرف،بها ايقوم  التي العمليات حجمب المصرفية ال كفاءة رتبطت 
 .المخاطر إدارة في ال كفاءة إلى بالإضافة المقدمة، المصرفية



 

226 

  عــــــامةعــــــامة  خــــــــاتمةخــــــــاتمة

 منها و المعلمية تقاس ال كفاءة المصرفية كميا بطرق معتمدة في الأساس على دوال الإنتاج وهي الطرق
 DEA.تحليل مغلف البيانات  استعمالا وأكثرها المعلمية غير والطرق  SFAالحدود العشوائي  تحليل

 تعتمد DEA ال كفاءة عدم ومكونات الحدود دالة تقدير يتمحيث  الخطية، البرمجة تقنيات تطبيق على 
 الحدودي المنحنى عن ابتعدنا وكلما الحدودي، المنحنى في مباشر بشكل كفاءة الأكثر البنوك نجد حيث

يقة هذه ل كن ،ال كفاءة بعدم يسمى ما وجود على ذلك دل  القياس أخطاء الاعتبار بعين تأخذ لا الطر
يقة الحدود العشوائية  العشوائية، الآثار أو  .SFAلذلك تستبدل بطر

 يل في المصارف الإسلامية والبديل عن أسلوب  المشاركة في رأس المالعتبر ت من أبرز أساليب التمو
بوي يلي  اتالتطبيق وهناك نوعين من ،القرض الر  ثابتةالمشاركة ال هماالمعاصرة لعقد الشركة في جانبه التمو

تناقصة والمشاركة الم ،لكل طرف من الأطراف حصة ثابتة في المشروع إلى حين انتهاء مدته حيث يكون
يكه ةتنقص حص وفيها يجياً، لأنه يبيعها لشر  .المصرف الإسلامي تدر

 ية في للمشاركة الاستراتيجي الأساسي الدور جانب وإلى يل نظر  الأساليب أهمية تبرز الإسلامي التمو
يلية ية التمو يلية احتياجات تلبي التي البديلة والاستثمار ية تمو  المشاركة أسلوب يمثل لا قد متنوعة واستثمار

بيع المرابحة، كبيع لتلبيتها، مناسبة وسيلة  .وغيرها والاستصناع، والإجارة، السَلَم، و

  تقوم بنقل أداء أصولها يجعل المؤسسات المالية قيام الوساطة الإسلامية على مبدأ المشاركة في المخاطر
ين  بوي (المودعين)المالية إلى المستثمر  .القائم على آلية الفائدة، بدل تحمل تبعاتها كما هو الحال في النظام الر

 قادر هو بل تخصيص الموارد، في أعظم كفاءة تحقيق على فقط قادرًا ليس الإسلامي المشاركة نظام 
 .والاجتماعية الاقتصادية العدالة أسس ترسيخ وعلى والسلطة، الثروة تركيز من الحد على كذلك

   يل الإسلامي بتركيزه على أدوات المداينة أكثر من المشاركة يجعله بعيدا بشكل الفجوات التي يعرفها التمو
كبير عن التصور المقدم في الجانب النظري لطبيعة الوساطة المالية، وللمؤسسات والأسواق المنوطة للقيام 

 .بهذا الدور

 يها كما المرابحة يرجع ،ال كفاءة من الأعلى القدر تحقق لا اليوم المصارف تجر  دخول أن إلى ذلك و

يد السلعة مالك وهو العملية لهذه رابع طرف  المرابحة آلية أن كما للوساطة  الإجرائية التكلفة من يز

 .عنها غنى في هو مخاطر الوسيط حملي مما الضمان عقود أو التملك على مبنية
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 الذي كفاءة المشروع وهو ل  محددا فعليا، الاستثمار معدل العائد على الاستثمار أي الربح المتوقع من يعتبر
يؤدي دور الآلية التي يتم التعادل يحكم تخصيص الموارد المالية بين عرض الموارد والطلب عليها بها ، و

به توجه ا بحاو يع الأكثر ر بويلأموال إلى المشار يل الر  .، وليس الأكثر توفيرا للضمانات كما في التمو

 المالية في المصارف الإسلامية ارتباط وثيقا بسعر الفائدة كونه يعبر عن تكلفة  يرتبط تخصيص الموارد
ية، لذلك يكون  يع الإستثمار هو بعد حصة المصرف، الربح المتبقي الفرصة البديلة بالنسبة لأصحاب المشار

بالتالي لن  ،الحاسم بالنسبة لصاحب المشروع كانت يطلب الأموال اللازمة من البنك الإسلامي إذا و
باح  أ  .الربح المعتاد كبر أو تساويحصته من الأر

 :التطبيقي بالجانب المتعلقة النتائج .ثانيا

  ياأبدت الصناعة المصرفية الإسلامية يجابية في ماليز  نسبة 1122ها سنة أصول ، حيث شكلتنتائج إ
يلات الإسلامية  السوق كما ازدادت حصة ،من إجمالي الأصول في النظام المصرفي% 26,8  منمن التمو
 .1122سنة % 31,3إلى  1112سنة  % 18,9

  يل شاملا تنظيميا إطارا 1122وضع قانون الخدمات المالية يا، يعكس في الإسلامي للتمو  ماليز
بات الموجودات فتنوعت الإسلامية، المالية العقود أنواع مختلف خصوصيات  المصرفي العمل في والمطلو

بة مثل المضمونة غير الاستثمار وعقود والتورق والوديعة القرض مثل الإسلامي  والوكالة وعقود المضار
 وغيرها بالتمليك، المنتهية المشاركة المتناقصة والإجارة

 يل بالديون  النسبة الأكبر من (بالإضافة إلى الإجارة المرابحة، البيع بالثمن الآجل، أي) يشكل التمو
يل يلات مضمونةالإسلامي في  المصرفي التمو يا نظرا ل كونها تمو  .مؤكد شبه البنك ربح نوعا ما لأن ماليز

    يل بالديون نوعا ما خلال فترة الدراسة حيث بلغت مقارنة ب   1122 عام ٪70,4تناقصت نسبة التمو
يل بالمشاركات  ،1112 عام في٪ 22.1 بة)إلا أنها تبقى مرتفعة إذا ما قورنت بالتمو ( المشاركة والمضار

الإسلامي  المصرفي هياكل العمل في تغيير عدم وجود على يدل وهذا 1122فقط سنة  ٪7,5ي بلغ الذ
 .الجديدة التي دخلت حيز التعامل المنتجات من العديد وجود من الرغم على

  يل ي الإسلامياكتسب التمو يضا بين السكان، بغض النظر عن العرق أو الدين قبولا افي ماليز حيث  ،عر
 .الإسلامية المصارف عملاءمن قاعدة  %21من  أكثريشكلون  المسلمينتشير تقديرات الصناعة أن غير 
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   يلاتتستخدم فقد استحوذ   الأسربصورة أساسية ضمن قطاع  مصارف الإسلاميةمن ال المقدمة التمو
يل  % 25هذا القطاع على  حيث السيارات  وجهت معظمها لشراء 1122عام  في الإسلاميمن التمو

يل  %22بلغت نسبة   يل و وكذلك العقاراتمن إجمالي التمو في  %12التي بلغت ل العامل المارأس اتمو
 المشاركةعقود كالعقارات  لشراء الإسلامية المتاحة المنتجاتوهناك مجموعة واسعة من نفس السنة، 

 .ومرابحة السلع والإجارة المتناقصة

 ية،  الأعمالجانب  أما على يل الإسلامي يوجه إلىأن  فلوحظالتجار ً من  التمو مجموعة متنوعة، بدءا
ً  شركات وهذا  القطاع المالي، فضلا عن قطاعات التعليم الخاص والصحة إلىالقطاع الصناعي وامتدادا

يل الإسلامي في مختلف القطاعات   .الحقيقية الاقتصاديةيوضح القبول الواسع للتمو

  يافي مال القطاع المصرفي الإسلامييتميز  رسملة جيدة حيث سجل معدل رأس المال المرجح بالمخاطرب يز
RWCR   بالارتفاع  كما استمر دخل المصارف الإسلامية، سنوات، 2في المائة على مدار  21نسبة تفوق

 .(1112مليون رنغت عام  222101مقارنة ب  ) 1122 عام في مليون رنغت 212505حيث بلغ 

  كل من العائد على الأصول عرفت المصارف الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في(ROA)  والعائد على
بتبعات الأزمة النظام المصرفي عموما في حين تأثر  1115بشكل كبير سنة  (ROE)حقوق المل كية 

ين حيث 1112العالمية    .بشكل كبير بسبب انخفاض الدخل من الفوائد انخفض كل من المؤشر

  في  2,3%من  انخفضتو % 1,5المتعثرة في المصارف الإسلامية متوسطا قدره  القروض ةنسبسجلت
 نسبة تغطية سجلت، و 1122 عام نهاية في( في النظام المصرفي % 2.1مقارنة ب  )  0,9%إلى 1112عام 

الإدارة الفعالة  والذي يترجم ،في المتوسط  % 211بلغت أكثر من  معدلات عالية القروض خسائر
يات مناسبة لتغطية خسائر القروض  .للمخاطر والخاصة بالحفاظ على مستو

  تمكنت المصارف الإسلامية من إدارة والتحكم في تكاليفها بصورة أفضل من البنوك التقليدية حيث بلغ
يل  يرادات التمو نسبة التكلفة إلى ) % 45,53فقط مقارنة ب   % 25,31متوسط نسبة التكلفة إلى إ

يرادات الفوائد  .في البنوك التقليدية( إ

  عة بينت الدراسة القياسية أن البنوك التقليدية فة مجتم أكثر كفاءة من البنوك الإسلامية من حيث التكل
باح وهذا راجع إلى حجم أصول المصارف التقليدية التي تستحوذ على قرابة  في المئة من النظام  11والأر

 .ماليزيالمصرفي ال
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  والتكلفة كفاءة من حيث التقنية الأكثر هي البنوك الإسلامية الفردية عموما أنبينت نتائج الدراسة 
 .التقليدية البنوك منوكفاءة التخصيص 

  يادة قدرة  1122سنة  %21إلى  1112سنة  %15عرفت ال كفاءة الفنية تطورا ملحوظا من أي ز
البنوك في العينة على التحكم في مدخلاتها والمتمثلة في الودائع والنفقات العامة، في حين انخفض معدل 

 .%1كفاءة التكلفة خلال نفس الفترة بحوالي 

 متوسطف الإسلامية، المصارف منها في أعلى هي التقليدية البنوكفي  والتكلفة التقنية ال كفاءة متوسط 
يل الإسلاميال كفاءة التخصيصية و والتكلفة التقنية ال كفاءة ٪ 60,0و ٪021, التوالي على هي للتمو

على  ٪78,6 و٪ 91,0 تكلفة بلغتال وكفاءة الفنية ال كفاءة التقليدية أن البنوك تظهر بينما. ٪25.5و
 .التوالي

  يشير إلىانخفاض كفاءة التكلفة في البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء، خلال فترة الدراسة 
انخفاض قدرة البنوك على السيطرة على تكاليفها لانتاج نفس القدر من المخرجات، في حين أن البنوك 

ية  يادة في ( التخصيصية)الإسلامية حققت ارتفاعا ملحوظا في ال كفاءة السعر قدرة هذه البنوك أي ز
على تخصيص أموالها بكفاءة أو بعبارة أخرى ارتفاع قدرتها على اختيار المزيج الأمثل للمدخلات المتمثلة 

 .في الودائع، والنفقات التشغيلية، في ظل مزيج معين من أسعار المدخلات

  بنك حقق RHBيليه  ٪93,6 كفاءة درجة متوسطبكفاءة فنية بين جميع البنوك  الإسلامي أكبر
PublicBank البنوك الإسلامية أعلى نسب كما حققت  ٪93,5 كفاءة درجة متوسط مع التجاري

ا عند الحجم المحدد في النموذج من مخرجاتهمن  ٪21 تعظيم علىتها مقدر عنيلل كفاءة الفنية مما ي
 .المدخلات

 :توصياتال

 يد من قدرة النظام قادرة على تغطية كافة أوجه المصارف الإسلامية ن كوحتى ت يل في الاقتصاد وتز التمو
المصرفي على تخصيص الموارد المالية، عليها عدم الاكتفاء بطرح البديل بل يجب أن تبادر إلى وضع 

ير القائم لديها  .إستراتيجية للابتكار وتطو

 يل الإسلامي جدارة القيام بالموازنة بين عقود المداينات وعقود المشاركات وذلك  على صناعة التمو
يع العادل للدخل ين المجتمع المتوازن، وتداول الثروة، والتوز يعة في تكو  لتحقيق روح مقاصد الشر

 .واستقرار النظام المالي
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  بنائها كل الأدوات المصرفية الإسلامية خاصة السلم يجب على البنوك الإسلامية الوليدة أن تسوق لز
بة ، وأن لا تقتصر على   .المرابحة للآمر بالشراء التي تستعملها حتى البنوك التقليديةوالاستصناع والمضار

   كالالتزام بالضوابط الشرعية  المستلزمات الواجب توفرها لنجاح النظام المالي الإسلامي المنشودتحقيق
 .ومخاطر عدم تماثل المعلوماتالمخاطر الأخلاقية  ةمن إشكالي ليتقلالالأخلاقية والسلوكية التي من شأنها 

  ية الالتزام بهذه يز وتقو التأكيد على أهمية وجود مؤسسات قانونية وتنظيمية تشرف عليها الدولة لتعز
يل من قبل شرائح مختلفة من يز فرص الحصول على التمو  .المجتمع الضوابط مما قد يسمح بتعز

  المالية التأكيد على أهمية صيغ المشاركات في النظام المصرفي وضرورة تبنيها من قبل المؤسسات
يلية  .الإسلامية لقدرتها على تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المشاركة في العملية التمو

  مالي إسلامي قائم على المشاركة في المخاطر، لابد من توفر منظومة قيم إسلامية تضبط لتوفير نظام
 .والحكومات سلوكيات الأفراد، والمؤسسات،

 يغ المشاركة وكيفية التحوط منهاضرورة الاهتمام بدراسة مخاطر ص. 

 بة تكافليا تأمينا ات الإسلاميةالاستثمار علتى التأمين   لحماية رأس المال خاصة في المشاركة والمضار
يدار ،الاستثمار جهات من مجموعة فيه تشترك تكافلي تأمين صندوق إنشاء خلال من وذلك  قبل من و

 .عنهم مستقلة تكافلي تأمين شركة

  الضمان في عقود المشاركة لطرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع تحميل
يع الممولة  .بدون مقابل بمبلغ مخصص لج بر الخسارة في المشار

 :دراسةآفاق ال

رغم محاولتنا الإحاطة بكل جوانب الموضوع إلا أن الخوض في هذا البحث قد بين لنا بأن هناك جوانب هامة 
ية حديثة أخرى تطبيقات هناكفمازالت جديرة بالدراسة  يل لنظر  الإسلامية المصارف غير الإسلامي التمو

ية كالصناديق قترحها لتكون إشكاليات بحوث ون ،التأمين وشركات الإسلامية المالية والأسواق الاستثمار
  :ودراسات نأمل أن تنال حقها من الدراسة والتحليل في المستقبل وهي

 . وسبل تحسين قدرته التنافسية كافلتقييم كفاءة قطاع الت -
 .المصارف الإسلاميةإدارة المخاطر المالية ودورها في رفع كفاءة  -
يع -  .الموارد المالية نظام المشاركة في الربح والخسارة وتحقيق عدالة توز
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 :باللغة العربية. أوال

 :ادرـــقائمة املص . أ

 القرآن الكريم
 

 الشريف الحديث النبوي

 .3002 بيروت، لبنان، دار ال كتب العلمية، ،السنن ال كبرى ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي .1

 .3002، السعودية، 3ط،مكتبة الرشد، صحيح البخاريمحمد بن اسماعيل البخاري،  .2

يد بن ماجة .3  .3002، لبنان، دار الرسالة العالمية ،تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون ،سنن ابن ماجه ،محمد بن يز

 .6222، دار الخ ير، القاهرة، مصر، صحيح مسلم بشرح النووي مسلم بن الحجاج النيسبوري،   .4

 التفسري كتب

بي أحكام القرآن، الجصاص  أحمد بن علي الرازيأبو بكر  .5 ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العر
بي، بيروت، لبنان،   .6222ومؤسسة التاريخ العر

 :كتب الفقه

براهيم أبو اسحاق الشاطبي،  .6 يع، الخ ُبر، الموافقاتإ  .3002، السعودية، دار بن عفان للنشر والتوز

بن .7  . 3002 ،اير وس دمشق، ، 4، طتحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر،الأشباه والنظائرالحنفي ،  نجيم إ

  6292، دار ال كتب الإسلامية، مصر، بداية المجتهد ونهاية المقتصدالقرطبي ،  أحمد ابن رشد .8

يس .9  .6229 ،لبنان، دار ال كتب العلمية، بيروت، أنوار البروق في أنواع الفروق: الفروقالقرافي ،  أحمد بن ادر
بيةحاشية الدسوقي على الشرح ال كبيرشمس الدين محمد عرفة الدسوقي،  .11   ، تحقيق محمد عليش، دار إحياء ال كتب العر

 .القاهرة، مصر، سنة النشر غير مذكورة

عادل تحقيق وتعليق علي محمد معوض و ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني ،  علاء الدين أبي بكر بن مسعود .11
 .3002 بیروت، لبنان، ،3طأحمد عبد الموجود، دار ال كتب العلمية، 

 .6292دار ال كتب العلمية، بيروت، لبنان، الأشباه والنظائر، ، السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد .12
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ياض، ، عالم ال كتبدار  ،6المجلد ،الأحكاممجلة درر الحكام في شرح حيدر ،  علي .13  .3002  السعوديةالر

 بكر أبي بن علي الدين برهان بتدئالم بداية شرح الهداية على ،القدير فتح شرح ،الحنفي الهمام ابن الدين كمال .14

 .3002 لبنان، بيروت، العلمية، ال كتب دار المرغيناني،

، تحقيق عادل أحمد عبد (حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار محمد أمين بن عمر عابدين الملقب بابن عابدين،  .15
ياض، الموجود وعلي محمد معوض  .3002، السعودية، دار عالم ال كتب ، الر

 .3000 ،، لبنان، بيروت، دار الفكرتحقيق خليل محي الدين الميس، المبسوط، السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهيل .16
يراداتالبهوتي ،  منصور بن يونس .17 الل  ه بن عبد المحسن ، تحقيق عبد دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: شرح منتهى الإ

 .3000 ،نانبل ،ي، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروتالترك

، تحقيق عبد الل  ه التركي وعبد الفتاح الحلو، دار  عالم ال كتب للطباعة المغنيبن قدامة ،  موفق الدين بن أحمد المقدسي .18
يع،  ياض،  ،2طوالنشر والتوز  .6221، السعوديةالر

 .6294الأدبية، بيروت، مجلة الأحكام العدلية، المطبعة  .19

 :قائمة املراجع. ب

  جماملعا 

 .6212   ، لبنانبيروتدار الفكر، ، معجم مقاييس اللغةأحمد أبي الحسين بن فارس ،  .21

 .6291مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ، المصباح المنيرالفيومي ،  أحمد بن محمد بن علي .21

 .3009 مصر، ،القاهرة، دار الحديث، المحيطالقاموس الفيروز أبادي ، مجد الدين  .22

 .3002 ،نانبل، بي روت ،2طدار صادر،  ،لسان العرببن منظور ،  محمد بن مكرم .23

يه .24 يا ، دار القلم ،معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، حماد نز  .3009، لبنانالدار الشامية،  وسور

  :املوسوعات

 .3063 ،اير وس دمشق، ،2ط، دار الفكر ، والقضايا المعاصرةموسوعة الفقه الإسلامي ، وهبةالزحيلي  .25

موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم رمضان،  عطية عدلان عطية .26
ية مصر،المعاصرة يمان، الاسكندر  .3001 ، دار الإ
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دار عالم المعرفة   ،للمعاملات المالية في الفقه الإسلاميموسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة ، علي أحمد الندوي .27
 .6222بيروت لبنان، 

بعة موسوعةالزحيلي،  محمد  .28 يا، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأر  3002، دار الفكر، دمشق، سور

يع، موسوعة قضايا إسلامية معاصرةالزحيلي،  محمد .29 يا، ، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوز  .3002دمشق، سور

يا، ، 3ط، دار الرسالة العالمية دمشق، موسوعة القواعد الفقهية، أبو الحارث العزيالبورنو ومحمد صدقي  .31  .3060سور

 6292، الإتحاد الدولي للبنوك الاسلامية، القاهرة، مصر، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية .31

يتية  .32 يت، ،3الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط، وزارة الموسوعة الفقهية ال كو  .6292 ال كو

يع، موسوعة الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  وهبة .33 يا،  ،دمشق ،3ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز  .6292سور

 : الكتب

 ، مؤسسة شباب الجامعة،الإسلامي صناديق الاستثمار دراسة وتحليل من منظور الاقتصادأحمد بن حسن الحسني،  .34
 .6222 القاهرة، مصر،

يا، داتو حنيفةأحمد  .35 ، المعهد الإسلامي للبحوث 3، طتنظيم وإدارة هيئة إدارة صندوق الحج وشؤون الحجيج بماليز
يب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة،  .3003 السعودية، والتدر

بية، بيروت،، اتحاد المصارف أصوله وصيغه وتحدياته :العمل المصرفي الإسلاميسفر ،  أحمد .36  .3004 لبنان، العر

يل وأدواتهأحمد طه العجلوني،  .37 ية التمو  .3064، السعودية، جامعة القصيم، مدخل مالي معاصر: نظر

 .3004 ، بستان المعرفة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،الاقتصاد الكليأحمد فوزي ملوخية ،  .38

يع، الأردن، ، دار زهران مقدمة في القياس الاقتصادي كاظم، أموري هادي .39  .3002للنشر والتوز

يلسن وآخرون ، .41  .3002 عمان، الأردن، ،3ط ، الدار الأهلية،، ترجمة هشام عبد الل  هالاقتصادبول سامو

يسليبول ميلز وجون  .41 يل الإسلامي، بر ية والتطبيق: التمو ، ترجمة كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية النظر
 .3064، السعوديةالإسلامية، 

يس،  .42 ية  مصر، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستيةثابت عبد الرحمن إدر  .3002، الدار الجامعية، الإسكندر

ية والتطبيقعطية،  جمال الدين .43 ية والتنظيم، التقليد والاجتهاد، النظر رئاسة  ، كتاب الأمة، البنوك الإسلامية بين الحر
 .6292قطر،  ،المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
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  ، ترجمة أحمد محمد زامل، مركز البحوثتحديد التكلفة على أساس النشاط في المؤسسات المالية، مابرلي جولي .44
 .3004 ،السعودية

بة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة،  ،الأمين حسن .45  .3000جدة، السعودية، ، 2البنك الإسلامي للتنمية، طالمضار

 .3002مصر، ، مكتبة التقوى، القاهرة، الإسلامية بين الفكر والتطبيق المصارفحسين حسن شحاتة،  .46

ين الإسلامي، ،الإسلامية البنوك عمليات المفيد في، الشيخ فاروق حمد .47 ين، بنك البحر  .3060 البحر

 .3006الأردن،، 3، الناشر غير مذكور، طالإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلاميخالد عبد الل  ه الحافي،  .48

با والفائدة والبنكالمصري ، رفيق  .49   بيروت  ، مؤسسة الرسالة2، طمصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الر
 .6291لبنان، 

يا، الإسلامي الاقتصادأصول ، المصري رفيق .51  .6222 دار القلم و الدار الشامية، سور

يز ، مركز النشرمنها، المصارف الإسلامية دراسة شرعية لعدد رفيق المصري .51   ، جدةالعلمي، جامعة الملك عبد العز
 .6222السعودية، 

با والفائدةرفيق يونس المصري،  .52 يا، 2دار الفكر، ط دراسة اقتصادية مقارنة، : الر  . 3060، دمشق، سور

 .3004، مؤسسه الرسالة ناشرون ، بيروت، لبنان، فقه الاسواق ، سامر مظهر قنطقجي .53

ير ، حمود سامي .54 يعة الإسلامية الأعمال المصرفيةتطو   ، مطبعة الشرق ومكتبتها، عمان، الأردن3ط ،بما يتفق والشر
6293. 

بيعة .55 بوى إلى مصرف إسلامي ومقتضياته ،سعود محمد الر يت ،، مركز المخطوطات والتراثتحول المصرف الر   ال كو
6223. 

يع، عمان ،في قضايا اقتصادية معاصرة بحوث فقهية، وآخرونسليمان الأشقر  .56   الأردن، دار النفائس للنشر والتوز
6229. 

يل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، بورقبةشوقي  .57  والتكلفة والإجراءاتدراسة مقارنة من حيث المفاهيم : التمو
بد، الأردن،   .3062عالم ال كتب الحديث، إر

يعة الإسلامية معالم ،الصالح صبحي .58  .6293 ، لبنان، بيروت ،4طار العلم للملايين، ، دالشر

يشصديق  .59 يل الإسلامي، جستنية درو ، مركز أبحاث الاقتصاد دراسة تحليلية اقتصادية: الفائدة والربح وأدوات التمو
يز،   .6222الإسلامي، جامعة الملك عبد العز

ية، مصر، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفيةطارق طه،  .61  .3000، دار ال كتب، الإسكندر
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ية الربح وتطبيقاتها في معاملات المصارف الإسلاميةعادل عبد الفضيل عبد،  .61 ، دار الفكر دراسة مقارنة: نظر
ية، مصر،   .3066الجامعي، الاسكندر

بة: الإسلامية البنوكالمالقي،  الشرقاوي عائشة .62 بي، الدار والتطبيق والاقتصاد الفقه بين التجر ، المركز الثقافي العر
 3000البيضاء، المغرب، 

باح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي،عبد الحميد الغزالي،  .63 المعهد الإسلامي للبحوث  الأر
يب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، السعودية،   .6224والتدر

  الاقتصاد الإسلامي، مركز أبحاث دراسة منهجية: علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصادالساعاتي، عبد الرحيم  .64
 .3004، السعودية

ية والتطبيقالهيتي،  عبد الرزاق .65 يع، عمان، الأردن، المصارف الإسلامية بين لنظر  .6229، دار أسامة للنشر والتوز

 .6211 السعودية، ، مجموعة دلة البركة،وفوا بالعقودأ، أبو غدة عبد الستار .66

يعة  في المل كية، عبد السلام داود العبادي .67 طبيعتها وظيفتها و قيودها، دراسة مقارنة بالقوانين والنظم  الاسلاميةالشر
 .6212  ،الأردن ،مكتبة الأقصى، عمان ،الوضعية

با، لاشينعبد العاطي  .68 يف الر ،دار الفجر للنشر بين الحيل واجتهاد أهل العلم: سعر الفائدة والبنوك والبورصات وتعر
يع، القاهرة، مصر،  3062والتوز

بة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلاميةمحمد وآخرون،  حسين الل  ه عبد .69 ، دار 6، جتوثيق تجر
 .3002السداد للطباعة، الخرطوم، السودان، 

براهيم .71 يل الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، أبو سليمان عبد الوهاب إ ، المعهد الإسلامي عقد الإجارة من مصادر التمو
يب، ط  .3000 جدة، السعودية، ،3للبحوث والتدر

يضة ،  .71 ية المخاطرة في الاقتصاد الإسلاميعدنان عبد الل  ه عو ، المعهد العالمي للفكر دراسة تأصيلية تطبيقية: نظر
يكية،   .3060الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمر

يتونة، تونس،الإسلامي وات الاستثماردأ، خوجة عز الدين .72  .3064 ، مصرف الز

بة الشرعية ، خوجةعز الدين  .73  . 6222 ،السعودية، مجموعة دلة البركة، (القراض)المضار

 .6222 ،السعودية، مجموعة دلة البركة، صناديق الاستثمار الإسلامية، خوجة عز الدين .74

ية العقد في الفقه الإسلامي، خوجةعز الدين  .75  .6222، السعودية، مجموعة دلة البركة، نظر

ية ، مصر،  الإسلاميةالبنوك علي أحمد شعبان ،  .76  .3060، دار الفكر الجامعي ، الإسكندر
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،  علي .77 بي، القاهرة،أحكام المعاملات الشرعيةالخفيف   .3009 مصر، ، دار الفكر العر

 .3002مصر،  القاهرة، ،، دار الجامعة الجديدة(مدخل التحليل الكمي)إدارة النشاط الإنتاجي ، الشرقاوي علي .78

 .3000،جدة السعودية، 3ط للتنمية، الإسلامي ،  البنكالإسلامي ما هو الاقتصاد شابرا، عمر .79

 لاميالمعهد العالمي للفكر الإس،  ترجمة رفيق يونس المصريمستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، عمر شابرا،  .81
يا  .3002 ،الأردن ودار الفكر، سور

سيد محمد : ، تجرمةالنقدية في ضوء الإسلامدراسة للنقود والمصارف والسياسة : نحو نظام نقدي عادلعمر شبرا،  .81
يع، ط  . 6220 عمان، الأردن، ،3سكر ورفيق يونس المصري، دار البشير للنشر والتوز

 .2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، المصارف الإسلاميةفادي محمد الرفاعي ،  .82

يلية المالية النظممائيير كوهين،  .83  .2007 مصر، دار الفجر، الخزامي، الحكيم عبد ترجمة ،والتطبيقات المبادئ :والتمو

يهمبروك  .84 ية  دار الفكر الجامعيصناديق الاستثمار بين الاقتصاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي،  ،نز ، الاسكندر
 .3002مصر، 

ية الحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي مجدي غيث، .85 فرجينيا، الولايات المتحدة  ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،نظر
يكية،   .3060الأمر

ية العقد، أبو زهرة محمد .86 بي، القاهرة،المل كية ونظر  .6212 مصر، ، دار الفكر العر

ية والتطبيق، دوابة أشرف محمد .87 ية3ط ، دار السلام،صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظر   ، الاسكندر
 .3002 مصر،

 .6226بيروت، لبنان،  ،3، دار التعارف للمطبوعات، ط اقتصادنامحمد باقر الصدر ،  .88

يلممحمد  .89  .6291 ، مصر،القاهرة ،دار الطباعة الحديثة ،إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية ،سو

يد،  .91 يز حسين ز الولايات المتحدة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، التطبيق المعاصر لعقد السلممحمد عبد العز
يكية،   .6222الأمر

  ، البنك الإسلامي للتنمية، جدةفي التطبيقات الاقتصادية المعاصرة صناديق الإستثمار الإسلاميةمحمد علي القري،  .91
 .3002السعودية، 

 .6292 ،السعودية، دار المريخ، فقه المعاملاتالفقي،  محمد علي عثمان .92

 .3060الأردن،  عمان،، 2 ط المسيرة، دار ،الإسلامية البنوك ،العجلوني محمود محمد .93

يب محمد ناصر .94 بيةالأصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل ،الغر  .3006 ن،لبنا، 3، ط، اتحاد المصارف العر
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ية والتطبيقات العملية: المصارف الإسلاميةسمحان،  محمود حسين الوادي و حسين محمد .95 ، دار المسيرة الأسس النظر
يع والطباعة، ط للنشر  .3063عمان، الأردن،  ،4والتوز

ية الدروس المستفادةمحمود عبد الفضيل ،  .96 بة الآسيو بية، لبنان ،العرب والتجر  .3000 ،مركز دراسات الوحدة العر

بة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلاميةبدري وآخرون ،  سعيد مختار .97 ، بنك السودان توثيق تجر
 .3002الخرطوم، السودان، المركزي 

يا، المدخل الفقهي العام، الزرقا مصطفى .98  .6229، دار القلم، دمشق، سور

جامعة الملك  إسلامي،ال الاقتصادالمركز العالمي لأبحاث ، نحو نظام نقدى ومالى إسلامى الهيكل والتطبيقمعبد الجارحى،  .99
يز   .6296، السعودية، جدة، عبدالعز

براهيم محمود ، ن .111  دار ،المال ورأس العمل التقني التغير ووال كفاءات  الإنتاجية :الاقتصادية المتغيرات تحليلبيل إ
 .2008  الأردن، البداية،

يه .111 يا، ، دار القلم، دمشق،في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة حماد، نز  .3001سور

يا، 2دار الفكر ، ط ، بحوث وفتاوى وحلول: المعاملات المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،  .112  .3002، دمشق، سور

يعة الإسلاميةيزن خلف سالم العطيات ،  .113 ، دار النفائس للنشر تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشر
يع  .3002، عمان الأردن، والتوز

 :الرسائل واألطروحات

يل بالمشاركة فى المصارف الإسلامية، أبو الهيجاء إلياس .114 ير آليات التمو  قسم ،غير منشورة دكتوراه، أطروحة تطو
 .3001، جامعة اليرموك، الأردن، الإسلامية والمصارف الاقتصاد

يز يحيى .115  قسم ،غير منشورة طروحة دكتوراهأ ،الصيغ الإسلامية للاستثمار في رأس المال العامل، حسني عبد العز
بية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن،   .3002المصارف الإسلامية، الأكاديمية العر

 غير منشورة أطروحة دكتوراه علوم ،ال كفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية دراسة تطبيقية مقارنة ،بورقبة شوقي .116
ية وعلوم التسيير، العلوم الاقتصادية كلية  .2011 الجزائر،، سطيف، جامعة فرحات عباس والتجار

يعة، كلية ،، رسالة دكتوراة غير منشورةآليات التوازن الكلي في الاقتصاد الإسلامي، مشعلالباري  عبد .117  الشر
ياض، السعودية، سعود الإسلامية بن جامعة الإمام محمد  .3000/3006، الر
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يلية :الصناعيةللمنتجات  نحو تحسين الإنتاجية و تدعيم القدرة التنافسية ،عبد الرحمان بن عنتر  .118 حالة الصناعات التحو
 .3004، جامعة الجزائر،العلوم الاقتصاديةغير منشورة، كلية أطروحة دكتوراه  ،بالجزائر

، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الدراسات اعد الفقهية ال كبرى وأثرها على المعاملات الماليةالقو، كاملعبد الل  ه  .119
بية والإسلامية جامعة الأزهر،   .3000مصر،  رة،القاهالعر

  (3002-6296)مختارة للمدة  إسلامیة دول في إسلامي نقدي نظام تطبیق آلیاتالوداي،  كاظم مجيد عمار .111
یة، العراق،  الجامعة الإدارة والاقتصاد، كليةدكتوراه غير منشورة،  أطروحة  .3002المستنصر

يشي،  .111 ية دراسة :المصرفية المؤسسات في الاقتصادية ال كفاءة قياسمحمد الجموعي قر ية للبنوك وميدانية نظر  الجزائر
ية وعلوم التسيير، منشورة غير دولة دوكتوراه أطروحة  .2007 الجزائر، جامعة ،كلية العلوم الاقتصادية والتجار

يم سعد رستم،  .112 نموذج مقترح للتطبيق على  "تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلاميةمر
يةالمصارف  يا، ، كلية ، أطروحة دكتوراه غير منشورةالسور  .3064العلوم المالية والمصرفية، جامعة حلب، سور

، أطروحة دكتوراه غير دراسة مقارنة: أحكام الربح بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعينور الدين بوكرديد،  .113
 .3002-3002، جامعة الجزائر،  كلية العلوم الإسلامية ،منشورة

ماجستير غير  رسالة ، في مصر الصرف سعر استقرار في الفائدة سعر دورحسن،  الصمد عبد المجيد عبد جمال .114
 .2005 مصر،  شمس، عين الاقتصاد، جامعة قسم منشورة،

 :البحوث والدراسات

المالي  أثار عدم تماثل المعرفة في الأسواق المالية على تشكيل الملامح الأساسية للهيكل ،عبد الفتوح الناقة أحمد .115
بعاء  المعاصر يز ، جدةمركز أبحاث الاقتصاد الإسلام ،بحث مقدم في لقاء الأر   السعودية ،ي بجامعة الملك عبد العز
3002. 

يش صديق جستنية،  .116 يل الإسلاميدرو ، مركز أبحاث الاقتصاد دراسة تحليلية اقتصادية: الفائدة والربح وأدوات التمو
يز  الإسلامي  6222السعودية،  ،بجامعة الملك عبد العز

البحث رقم  سلسلة بحوث البنك الإسلامي للتنمية، تحليل فقهي واقتصادي: الجعالة والاستصناعشوقي أحمد دنيا ،  .117
يب2  .3002، السعودية،جدة، ، 2ط ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدر

ين رالبيع المؤجل، أبو غدة عبد الستار .118 المعهد الإسلامي للبحوث ، 62قم ، سلسلة محاضرات العلماء البارز
يب، البنك الإسلامي للتنمية،و  .3002 ،السعوديةجدة،  ،3ط التدر

يز، التأمين من منظور إسلاميالجرف،  محمد سعد .119 يسية، جامعة الملك عبد العز  .3001  السعودية، مذكرة تدر
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سلسلة محاضرات العلماء ، المعاصرة الإسلامية في الاستثمارات أهميته ومدى الاستصناع عقد، الزرقامصطفى  .121
ين رقم  يب، البنك الإسلامي للتنمية،63البارز  .6222 السعوديةجدة،  ، المعهد الإسلامي للبحوث و التدر

 :املجالت والدوريات

 62، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلدالنوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية، الدخيل أحمد .121
يب، جدة، 3العدد  3062، السعودية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدر

يز، 6، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد الإسلام والوساطة المالية، كارستنأنجو  .122   جامعة الملك عبد العز
 .6294 السعودية،  جدة

يجار المنتهي بالتمليك ،لشاذليا حسن علي .123  .6299السعودية،  ،جدة ،4ج، 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  ،الإ

ال مجلة اقتصاديات شم، نحو استخدام مؤشرات مالية إسلامية في تقييم المشروعات الاقتصاديةحسين محمد سمحان،  .124
يقيا ، العدد  يقيا،جامعة حسيبة بن بور العولمة ومخ ب، 3، السداسي 1إفر   الجزائر الشلف، علي، اقتصاديات شمال إفر

3002. 

يرات معاصرةالمشعل ،  خالد بن عبد الرحمن .125 با شبهات وتبر  90مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد ، الفائدة والر
ياض،   .3002، السعوديةالر

يات للمدة خالد جليل علي،  .126 باستخدام انموذج دالة  6223 – 3003تقييم انتاج الشركة العامة لصناعة البطار
 3066، جامعة ديالى، العراق، جانفي 06المجلد 01مجلة ديالى للعلوم الصرفة، العدد   الانتاج

براهيم سامي .127 يلم إ  الملك جامعة ،60المجلد  الإسلامي، الاقتصاد مجلة ،الإسلامي الاقتصاد في المالية الوساطة ،السو
يز عبد  .6229، العز

بناء نموذج قياسي لمؤسسة : المتاحة للمؤسسة الإنتاجيةال كفاءة الاقتصادية لاستخدام الإمكانات صالح السعيد،  .128
، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 63، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد القطن المعقم

3063. 

  3 العدد المصرفية،و  المالية الدراسات مجلة ،هل يختلف التأمين التكافلي عن التأمين التجاريعامر يوسف العتوم،  .129
بية للعلوم المالية والمصرفية  عمان، الأردن،   2013 الأكاديمية العر

يعة والقانوندراسة مقارنة: الاستثمار الخاص محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي عبد الجبار السبهاني .131    ، مجلة الشر
بية المتحدة، ، 31العدد  يلية جامعة الإمارات العر  .3002جو
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 والمصارف الإسلامية المصارف تكااليف دالة تقدير العصيمي، حمدان ومحمود الساعاتي الرحيم عبد الحميد عبد .131
ية  .1995 جدة،السعودية،  ، 06العدد  ،01 المجلد  الإسلامي، لاقتصاد ا مجلة ،مقارنة دراسة :التجار

يةعبد الستار أبو غدة،  .132   2الفقه الإسلامي، العدد ، مجلة مجمع الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمار
 .6222جدة، السعودية، ، 3ج 

 جدة، السعودية، 62، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعيةعبد الستار أبو غدة،  .133
3004. 

بة، الصاوي الحافظ  عبد .134 يا يةالتنم قراءة في تجر يت2السنة  ،426العدد، مجلة الوعي الإسلامي،  بماليز   ، ال كو
 .3002ماي 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  الإجارة المنتهية بالتمليك :الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة ،لقره داغيعلي محي الدين ا .135
 .3000،جدة، السعودية، 6، ج63

يستشياد،  فيصل .136 الفترة دراسة حالة البنوك الإسلامية خلال : قياس تغيرات الإنتاجية باستعمال مؤشر مالمكو
يب3، العدد 69، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد 3002-3002   ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدر

 .3063،السعودية
جامعة قاصدي مرباح   ،02، مجلة الباحث، العددالجوانب القانونية لتأسيس البنوك الإسلامية، شعشاعةلخضر  .137

 .3001 ورقلة، الجزائر،
يود .138 يم أداء المصارف باستخدام أدوات التحليل المالي دراسة ميدانية للمصرف الصناعي وآخرون،  لطيف ز تقو

ين السوري يا، ، 4، العدد 31لعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ل، مجلة جامعة تشر  .3002سور

 الإدارة مجلة السوق، نظام ظل الاقتصادية في للموارد الأمثل التخصيص تحقيق إمكانية ،صالح يحيى لورنس .139
 .3002 العراق،، بغداد، 11العدد والاقتصاد

يتو، غيث مجدي .141 ، مجلة مركز صالح كامل دراسة تقييمية نقدية: تمييز الأمثلية في الاقتصاد الإسلامي عن أمثلية بار
 .3066جامعة الأزهر، القاهرة ، مصر،  ،44العدد  للاقتصاد الإسلامي،

، المعهد 23مجلة إسلامية المعرفة، العدد ،المبني على نظام المشاركةحكمة العمل المصرفي الاسلامي ، غيثمجدي  .141
 .3060العالمي للفكر الإسلامي ، 

يز عبد الملك جامعة الإسلامي، الاقتصاد مجلة، الإدارة النقدية في اقتصاد إسلاميمحسن خان وعباس ميراخور،  .142  العز
 .3003، السعودية، 64 المجلد 
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براهيم محمد .143 يت بدولة للبنوك الفنية ال كفاءة تحليل السقا، إ يقي التحليل باستخدام ال كو العلمية  المجلة ،للبيانات التطو
 .3002 ، مصر،شمس عين ،جامعة2 العدد والتجار، للاقتصاد

براهيم محمد .144 بحية وكفاءة الفنية ال كفاءة تحليل السقا، إ ية للبنوك الر يت بدولة التجار عبد  الملك جامعة مجلة ،ال كو
يز  .3009السعودية،   3العدد  33 المجلد والإدارة، ا للاقتصاد العز

يرمحمد الزحيلي،  .145   ، دبي331العدد  الإسلامي، الاقتصاد، مجلة المصارف الإسلامية ودورها في التنمية والتطو
بية المتحدة،   .3000الإمارات العر

يات الاستثمار في المنهج الإسلاميمحمد عبد الحليم عمر،  .146   26، العدد 2الاقتصاد الإسلامي، المجلد ، مجلة أولو
 .6292 القاهرة، مصر،

يق)الصكوك الإسلامية محمد علي القري،   .147 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، ( التور
 3062مجمع الفقه الإسلامي الدولي  جدة، السعودية،  ،3، ج 62

  6، العدد 36مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد تجارب إصدار الصكوك في الدول المختلفة، محمد عمر جاسر،  .148
بية للعلوم المالية والمصرفية  .3062، ، مصرالأكاديمية العر

يلية الإجارة مسائل لبعض شرعي تحليلكمالي،  هاشم محمد .149 يز الملك جامعة ، مجلةالإسلامية التمو  الاقتصاد عبد العز
 .3002 ،السعودية، 3العدد  ،33المجلد  الإسلامي،

يات الفائدة  وهبة ،محمود عارف  .151 با)نظر  .6290، لبنان، 32: ، مجلة المسلم المعاصر، العددفي الفكر الاقتصادي( الر

يل الزرقا،  مصطفى .151 يوالمتاجرةالتمييز بين مفاهيم الوساطة المالية والتمو لاقتصاد لز ، مجلة جامعة الملك عبد العز
 .6229، السعودية، 60الإسلامي، المجلد 

بوي إسلاميالزرقا،  ىمصطف .152  الملك جامعة ، مجلةتخصيص الموارد الرأسمالية وال كفاءة والنمو في اقتصاد لا ر
يز  .3063السعودية،  ،6، العدد32الإسلامي، المجلد لاقتصادل عبدالعز

يز ، التفضيل الزمني وقرار الادخار في اقتصاد إسلامينجاح عبد العليم أبو الفتوح،  .153 مجلة جامعة الملك عبدالعز
 .6221جدة، السعودية،  ،06العدد ، 2مجلد الللاقتصاد الإسلامي، 

ة الملك ، مجلة جامعالسلوك الادخاري في نظام اقتصادي خاٍل من الفائدة الثابتة نديم الحق ، وعباس ميراخور،  .154
يز للاقتصاد الإسلامي،  عبد  .1992جدة، السعودية، ، 4مجلد ، ال06العدد العز

ية البنوك في والربح التكلفة كفاءةال كور،  وعز الدين الفيومي أحمد نضال .155  معلمية وغير معلمية طرق الأردنية التجار
ية، العلوم دراسات مجلة ،ال كفاءة لتقدير  .2008 ، عمان، الأردن ،6العدد  ، 35 المج لد الإدار

http://almuslimalmuaser.org/
http://almuslimalmuaser.org/
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بيةمولاه، وليد عبد .156 يت، 604، مجلة جسر التنمية، العدد كفاءة البنوك العر بي للتخطيط، ال كو  .3066، المعهد العر
  442العدد ، مجلة الوعي الإسلامي، المستجدة المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود ،الزحيلي وهبة .157

يت،   .3002ال كو

 :والندواتاملؤتمرات 

الاقتصاد الإسلامي حول  الملتقى الدولي ،الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية الإسلاميةخالدي،  سماعيلإ .158
 .3066فيفري  24 – 23، الجزائر ،جامعة غرداية،  الواقع ورهانات المستقبل

، مؤتمر تأصيل وضبط-الإسلامي في العمل المصرفي ( المنتهية بالتمليك)المشاركة المتناقصة شندي،  إسماعيل .159
يلية  39-31جامعة الخليل، فلسطين، الإسلامي وأعمال البنوك، الاقتصاد  .3002جو

ية لعملية تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلاميةحسين حامد حسان،  .161   الضوابط الشرعية والمهام التحضير
ين،المالية الإسلامية المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات  .3002 ، البحر

يمالمطران سعيد بن سعد .161   النوافذ الإسلامية للمصارف  التقليدية: المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي ، تقو
 .3002مكة المكرمة، السعودية،  ،القرى جامعة أم، الإسلامي الثالث للاقتصاد العالمي  بحث مقدم إلى المؤتمر

َال في كسب ضوابطفارس،  محمد طه .162 يعة الم  الشؤون الإسلامي، دائرة الاقتصاد فقه ، منتدىالإسلامية الشر
بية المتحدة،  والعمل الإسلامية  .2015 الخ يري، دبي، الإمارات العر

، ندوة نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف بديلا عن التأمين من خلال التزام التبرع ، أبو غدة عبد الستار .163
يا عالمية حول التأمين التعاوني من  .3009مارس  2-4 ،خلال نظام الوقف،  الجامعة الإسلامية العالمية، ماليز

ية والمهام الشرعية الضوابط ،غدة أبو الستار عبد .164  إسلامية مصارف إلى التقليدية البنوك تحول لعملية التحضير

ين، المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية  .3002نوفمبر  30 – 62 ،ممل كة البحر

للمؤسسات ، المؤتمر الرابع عشر موسعة صناديق الاستثمار الإسلامية دراسة فقهية تأصيليةعبد الستار أبو غدة،  .165
بية المتحدة،  الإسلامية المالية يعة والقانون، جامعة الامارات العر  .3002، كلية الشر

يا، المؤتمر الثاني أسس التأمين التكافليعبد الستار أبوغدة،  .166  .3001 ،للمصارف الإسلامية، دمشق، سور

المنتدى الثاني للمالية  الضوابط الشرعية لعمليات التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي،عز الدين خوجة،  .167
يتانيا،  الإسلامية حول التحول نحو المصرفية الإسلامية  .3064نواكشوط، مور

ير أدواته ، خوجةعز الدين  .168 للاقتصاد  22، ندوة البركة في المؤسسات المالية الإسلاميةواقع الاستثمار وكيفية تطو
 .3064،السعوديةالإسلامي، جدة، 
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يل تكلفةالليثي،  علي محمد عصام .169 يل تقديم في المصارف سلوك علي وأثرها التمو السادس  المنتدى، الأصغر التمو
يل لوحدة  .2008المركزي، جانفي  السودان بنك -الأصغر التمو

يعة الإسلاميةغدير أحمد خليل،  .171 ير وابتكار صناديق استثمار متوافقة مع الشر ، المؤتمر الدولي الأول للمالية تطو
 .3064والمصرفية الإسلامية، الجامعة الأردنية، الأردن 

يف،  فهد .171 يةالشر بو ، المؤتمر العالمي دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي: الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الر
 .3002، السعودية -مكة المكرمةالثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 

، بحث مقدم إلى الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاحالسرحي،  لطف محمد .172
 .3060مارس  36-30 اليمن، مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية الواقع وأفاق المستقبل،

 بحوث بينهما، والمفاضلة المشاركات وعقود لعقود المداينات الفقهي التأصيل بحث على تعقيبمحمد أكرم لالدين،  .173
ين للإقتصاد والثلاثين البركة الرابعة ندوة  .3062 ،الإسلامي، مجموعة البركة المصرفية، المنامة، البحر

  العالمية الاقتصادية الأزمة إدارة في ودورها الإسلامي الاقتصاد في الفائدة معدل بدائلمحمد حسن الرافعي،  .174
ية، جامعة  المؤتمر الدولي الرابع حول الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الإسلامي، كلية العلوم الإدار

يت،  .3060ديسمبر  62-62 ال كو

ير: المؤشرات المالية البديلة عن معدل الفائدةموسى آدم عيسى،  .175 ، بحث مقدم الأهمية الجهود السابقة وجوانب التطو
ياض،   .3001، السعوديةإلى مؤتمر المؤشرات المالية البديلة عن معدل الفائدة، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الر

ندوة مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس  حقيقة التأمين  التكافلي،موسى مصطفى القضاة،  .176
بة التطبيقية، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، ا ية والتجر  .3066لنظر

بي للافتاء والبحوثالقواعد الحاكمة لفقه المعاملات ،يوسف القرضاوي .177   ، الدورة التاسعة عشر للمجلس الأور
يلية  4 -جوان 20اسطنبول،  تركيا،   .3002جو

يعة المتعلقة بالماليوسف القرضاوي،  .178 بي للافتاء والبحوث، دبلنالثامنة عشرة للمجل الدورة، مقاصد الشر  س الأور
يلية   .3009أيرلندا، جو

 :القرارات

 .6220 ،جدة، السعودية ،6، ج2، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد بشأن بيع التقسيط )26) 2/3قرار رقم  .179

، جدة، السعودية 3، ج 2العدد ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة( 2/3) 92قرار رقم  .181
6222. 
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، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  بشأن الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها( 4/62( )619)قرار رقم  .181
 .3062 مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة، السعودية، ، 3، ج62العدد 

  2، الجزء 4مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار( 4/2) 20: قرار رقم .182
 .6902، ص6299

يضهم عن  ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء بشأن (9/33) 363: قرار رقم  .183 وتعو
يت ، 33الدورة  الأضرار الناجمة،  .3062مارس  32-33 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، ال كو

 :املراجع اإللكرتونية

يل التقليدي: أيهما أكثر تكلفةصلاح بن فهد الشلهوب،  .692 يعة أم التمو يل المتوافق مع الشر يدة الاقتصادية، التمو ، جر
 :منشور على الموقع  3060نوفمبر   27، 2322العدد 

 http://www.aleqt.com/2010/11/27/article_472953.html 
ية لعملية تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلاميةحسن حامد حسان،  .694 ، الضوابط الشرعية والمهام التحضير

 2011/05content/uploads-http://iefpedia.com/arab/wp/: بحث منشور على الموقع

يل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلاميةسامر مظهر قنطقجي،  .692 ، دار أبي الفداء العالمية للنشر صناعة التمو
يع، ط يا  3والتوز  .3062إل كترونية، سور

يت، ، الوساطة المالية بين ضيق القرض وآفاق البيع عبد الباري مشعل، .692 يدة الوسط، ال كو يلية  9جر ، 3001جو
 http://www.raqaba.co.uk: منشور على موقع رقابة للاستشارات المالية

يت، منشور على موقع أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةعبد الحميد محمود البعلي،  .691 ، الديوان الأميري، ال كو
يل الإسلاميموسوعة الاقتصا  02/63/3064: أطلع عليه http://iefpedia.com/arab/12480:  د والتمو

ية العليا لاستكمال تطبيق  ،نحو إلغاء الفائدة من النظام الاقتصادي والقانونيعبد الحميد محمود البعلي،  .699 اللجنة الاستشار
يت، بحث منشور على الموقع يعة، الديوان الأميري  ال كو مارس  66: أطلع عليه www.sharea.gov.kw: الشر

3064. 
الإفقار الرأسمالي، سلسلة  كراس منظومة ،كفاءة التخصيص الرأسمالية كقاعدة للإفقار المُطلقمجدى عبد الهادى،  .692

يع، القاهرة ، 02كراسات الاشتراكية العلمية، العدد   :منشور على الموقع. 3064، دار روافد للنشر والتوز
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=445287#sthash.UuOGurTl.dpuf, 12-04-2015. 

يتي،  .620 يل ال كو ير الشهري للصكوكبيت التمو يت، ماي التقر  :، متاح على الموقع3064، ال كو
http://www.kfh.com/ar/about/Research-and-Reports/KFHR_Reports.aspx, : 4-11-2015. 

http://www.aleqt.com/2010/11/27/article_472953.html
http://www.aleqt.com/2010/11/27/article_472953.html
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/05
http://www.raqaba.co.uk/
http://iefpedia.com/arab/12480
http://www.sharea.gov.kw/
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=445287#sthash.UuOGurTl.dpuf
http://www.kfh.com/ar/about/Research-and-Reports/KFHR_Reports.aspx
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 تطور آليات التمويل يف النظام املصريف اإلسالمي املاليزي(: 10)امللحق رقم 

 8102-8112: للفرتة
 

 الوحدة مليون رنغت
البيع بالثمن 

 الإجارة الآجل
الإجارة 

 أخرى الاستصناع المضاربة المشاركة المرابحة ثم البيع

2008
 798,8 16 384,2 1 312,9 801,7 847,7 15 847,2 31 741,4 2 293,2 34 المصارف الإسلامية 

 4,6 0,0 0,0 332,9 7,1 0,0 32,7 225,7 النوافذ الإسلامية

 803,4 16 384,2 1 312,9 134,6 1 854,8 15 847,2 31 774,1 2 518,9 34 المجموع

2009
 353,3 20 486,5 1 373,6 876,6 1 018,9 23 953,3 38 017,4 4 732,9 42 المصارف الإسلامية 

 1,1 0,0 0,0 473,7 3,3 0,0 15,6 180,7 النوافذ الإسلامية

 354,4 20 486,5 1 373,6 350,3 2 022,3 23 953,3 38 033,0 4 913,6 42 المجموع

2010
 923,0 28 621,0 1 275,8 496,0 3 293,6 23 497,4 43 934,1 3 651,9 53 المصارف الإسلامية 

 1,1 0,0 0,0 462,3 3,3 0,0 6,1 45,4 النوافذ الإسلامية

 924,1 28 621,0 1 275,8 958,3 3 296,9 23 497,4 43 940,2 3 697,4 53 المجموع

2011
 385,3 39 471,1 1 251,6 981,5 6 383,1 30 981,9 50 918,0 3 171,0 63 المصارف الإسلامية 

 0,0 0,0 0,0 416,1 2,3 0,0 2,2 34,7 النوافذ الإسلامية

 385,3 39 471,1 1 251,6 397,6 7 385,4 30 981,9 50 920,3 3 205,7 63 المجموع

2012
 310,8 46 989,3 142,2 462,8 11 018,4 40 574,7 54 634,3 4 251,6 74 المصارف الإسلامية 

 0,0 0,0 0,0 369,4 0,0 0,0 1,4 29,0 النوافذ الإسلامية

 310,8 46 989,3 142,2 832,2 11 018,4 40 574,7 54 635,7 4 280,6 74 المجموع

2013
 797,3 53 696,2 146,0 817,8 15 966,6 56 678,0 62 332,8 6 073,1 84 المصارف الإسلامية 

 0,0 0,0 0,0 322,6 82,5 0,0 0,0 24,5 النوافذ الإسلامية

 797,3 53 696,2 146,0 140,4 16 049,1 57 678,0 62 332,8 6 097,6 84 المجموع

2014
 417,9 71 016,7 1 77,3 833,8 22 606,5 83 253,2 67 677,8 7 763,1 79 المصارف الإسلامية 

 0,0 0,0 0,0 279,3 236,3 0,0 0,0 20,1 النوافذ الإسلامية

 417,9 71 016,7 1 77,3 113,1 23 842,7 83 253,2 67 677,8 7 783,2 79 المجموع

2015
 100,9 70 111,0 9 641,4 75 المصارف الإسلامية 

117 

686,7 
28 854,6 77,8 1 279,0 84 634,0 

 0,0 0,0 0,0 234,0 728,0 0,0 0,0 17,4 النوافذ الإسلامية

 634,0 84 279,0 1 77,8 088,6 29 414 118 100,9 70 111,0 9 658,8 75 المجموع

Source :Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin 2013-2015 
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 من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية املاليزيةالتمويل املقدم (: 2)امللحق رقم 

 8104-8112للفرتة  حسب القطاع

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  مليون رنجت

 الزراعة الأولية
 668,0 1 518,0 1 134,0 2 951,9 1 289,2 1 317,6 1 486,2 ت.ب

 836,0 155,9 1 902,8 789,9 504,3 375,5 053,9 1 إ.ب

 المناجم والمحاجر
 450,2 495,5 331,3 286,7 188,4 93,2 48,5 ت.ب

 219,9 262,2 345,8 357,4 140,9 35,4 196,1 إ.ب

 التصنيع 
 614 14 544 16 153 14 721 15 526 10 892,7 8 125,1 2 ت.ب

 599,1 3 128,4 3 899,4 2 638,8 2 005,4 2 571,0 1 030,9 9 إ.ب

باء والغاز والمياه  ال كهر
 510,6 563,2 509,5 518,3 441,7 804,9 9,9 ت.ب

 98,0 118,8 90,1 50,5 22,7 151,0 662,3 إ.ب

 التجارة والمطاعم والفنادق
 695 19 217 16 540 12 083 13 705,7 8 774,1 7 513,3 1 ت.ب

 085,3 3 254,1 2 375,1 2 734,2 1 194,6 1 300,9 1 970,4 7 إ.ب

 الإنشاءات
 583,8 3 782,8 3 885,0 3 043,0 4 287,3 3 087,8 3 470,9 ت.ب

 332,2 1 219,7 2 028,8 1 752,0 063,5 1 992,1 586,3 2 إ.ب

 العقارات
 281,7 3 370,1 3 966,4 1 160,1 3 890,7 2 890,3 1 490,6 ت.ب

 431,3 1 218,3 1 790,2 573,5 654,3 544,6 211,4 1 إ.ب

 النقل والاتصالات
 265,4 1 847,0 1 729,6 595,9 2 272,6 1 716,3 352,7 ت.ب

 755,7 1 156,6 1 257,5 376,2 441,2 135,9 3 361,8 1 إ.ب

ية  التأمين والأنشطة التجار
 277,3 6 416,6 7 147,9 4 369,7 5 648,1 3 076,6 4 552,7 ت.ب

 462,1 1 446,8 3 306,2 1 128,1 1 882,8 420,0 034,1 3 إ.ب

 التعليم والصحة وغيرها
 466,7 861,4 618,2 005,9 1 484,5 014,3 3 129,3 ت.ب

 376,6 363,8 279,7 578,9 148,3 96,6 226,5 1 إ.ب

 القطاع العائلي
 040 20 965 21 452 18 355 19 705 18 737 15 744 1 ت.ب

 577,9 4 028,5 4 973,0 4 898,2 3 088,8 3 282,1 4 131 14 إ.ب

 قطاعات أخرى
 149,0 3 064,4 1 320,8 1 416,5 042,0 1 582,5 2 480,7 ت.ب

 450,9 169,8 259,6 863,4 2 221,7 434,8 950,7 1 إ.ب

 003 75 645 75 788 60 508 67 481 52 987 49 404,1 8 ت.ب المجموع

ية للبنك المركزي الماليزي: المصدر  http://www.bnm.gov.my :، متاحة على الموقعمجمعة من النشرات الشهر
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 والنظام املصريف املاليزيمداخيل ومصاريف املصارف اإلسالمية   (:03)امللحق رقم 

 8002-8002للفرتة  

 

يف المصارف  .0  الإسلاميةمداخيل ومصار
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 20416 18106 16416 13643 11995 9708 9124 الدخل

يف  10889 9423 7965 6536 5106 3611 4161 المصار

 9527 8683 8451 7107 6839 6096 4962 الدخل الصافي

 1059 1048 1055 836 790 595 489 الدخل القائم من الرسوم

 1741,9 1740 1636 1377 1166 932 886 الموظفينتكاليف 

 3225,5 3079 3016,8 2388,1 2398 2098 1873 النفقات العامة

 5619 4913 4852 4177 4064 3661 2692 إجمالي الأرباح التشغيلية

 786 444 609 1692 1287 1386 1201 اهتلاكات ومؤن أخرى

 4833 4469 4243 2485 2778 2274 1491 إجمالي الربح التشغيلي

يرادات أخرى  253 444 609 542 409 369 319 إ

 5086 4913 4852 3027 3187 2643 1811 الدخل قبل الضريبة

 1,10 1,20 1,30 1,00 1,30 1,30 1,00 )%(متوسط الأصول / الدخل قبل الضريبة

 15,50 17,00 18,20 13,50 15,80 13,90 12,40 )%(متوسط حقوق المساهمين  / الدخل قبل الضريبة

 172 167 174 119 138 139 108 (ألف رنجت)متوسط العمال / الدخل قبل الضريبة

يرادات المحققة  التكاليف في كل رنجت من الإ
 23 25 26 25 27 28 28 (سنت)

 52 56 55 53 52 50 56 التكاليف في كل رنجت من صافي الدخل

(%) تكاليف الموظفين/ النفقات العامة   211 225 206 173 184 177 185 

 59 59 59 54 50 49 53 تكلفة العامل

 15856 14242 12618 10301 8670 6641 6920 مجموع التكاليف

يةمجمعة من : المصدر  .للبنك المركزي الماليزي التقارير السنو
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يف النظام المصرفي  .8  مداخيل ومصار
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 87708 81086 81932 71669 63744 54418 60568 الفائدة الدخل من

يف الفائدة  46599 42165 44944 37417 30104 25403 32180 مصار

 41109 38921 36988 34252 33641 29,015.1 28,388.2 الدخل الصافي من الفائدة

 8181 7874 7620 6905 6591 6,286.8 5,967.2 الدخل القائم من الرسوم

 12497 12400 12789 11737 10551 9136 8515 الموظفينتكاليف 

 13232 12572 12031 10747 11106 9892 9949,8 النفقات العامة

 23561 21824 19787 18673 18575 16274 15890 إجمالي الأرباح التشغيلية

 1487 2467 1509 2939 4171 4996 4128 اهتلاكات ومؤن أخرى

 22074 19356 18278 15735 14404 11278 11762 إجمالي الربح التشغيلي

يرادات أخرى  8680 9409 9920 9360 7803 4496 6727 إ

 30754 28766 28199 25094 22207 15774 18489 الدخل إجمالي 

 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,2 1,5 )%(متوسط الأصول / الدخل 

 15,2 16 17,4 17,7 17,2 14,3 19,6 )%(متوسط حقوق المساهمين  / الدخل 

 264,6 246,3 242,3 219,9 201,9 148,6 176.2 (ألف رنجت)متوسط العمال / الدخل 

يرادات المحققة  التكاليف في كل رنجت من الإ
 44,4 44,4 45,5 44,5 45,1 47,8 44,9 (سنت)

يرادات  62,2 64,2 67,1 65,6 64,4 65,6 65,0 (سنت)الفائدة التكاليف في كل رنجت من إ

(%) تكاليف الموظفين/ النفقات العامة   116.8 108,3 105,3 91,6 94,1 101,4 105,9 

 107,6 106,7 109 102,8 95,9 86,1 81.2 تكلفة العامل

يةمجمعة من بيانات : المصدر  .للبنك المركزي الماليزي التقارير السنو
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  قائمة المالحققائمة المالحق
  

 بيانات الدراسة اإلحصائة(: 14)امللحق رقم 

 الإسلاميةالبنوك بيانات  .0
    TC Y X1 X2  W1 W2 

Ba
nk

 Is
lam

 

2008 857233 22846800 25219594 436047 0,01850839 0,01670074 

2009 888615 27182032 27266158 457129 0,01662842 0,01582497 

2010 1462839 30173777 28689535 840190 0,02767045 0,021703 

2011 1199074 14160337 33443453 605613 0,01879239 0,01774521 

2012 1163069 19508733 33443453 685662 0,01830834 0,01427505 

2013 1546885 37599800 38802427 766583 0,01789554 0,02010962 

2014 1727838 41287564 43758920 864056 0,01831211 0,01973956 

Af
fin

 B
an

k 

2008 222176 5879415 5513324 66981 0,01103548 0,02814908 

2009 230259 7524897 6878560 90714 0,01200353 0,02028695 

2010 179889 6476088 5865789 76627 0,01174222 0,01760411 

2011 303896 10310180 9676383 91804 0,0087174 0,02191852 

2012 392412 11449520 10881985 97382 0,00830616 0,02711178 

2013 370101 12043380 11533024 102824 0,00833839 0,02317493 

2014 398564 12112347 11916114 107438 0,0084442 0,02443129 

HS
BC

 A
ma

na
h 

2008 50242 4769413 4213636 40818 0,00819078 0,01192367 

2009 198083 4363887 3983318 122768 0,02561575 0,0189076 

2010 259640 6623845 5867135 159581 0,02362891 0,01705415 

2011 317644 9960744 9403021 163594 0,01566567 0,01638303 

2012 452710 11582054 10403125 207745 0,01710373 0,02354725 

2013 469559 13862994 12611033 213135 0,01463397 0,02033331 

2014 526788 15506791 13477934 236757 0,01445237 0,02151895 

RH
B 

Ba
nk

 

2008 721531 7631744 8229041 538773 0,05750236 0,02220891 

2009 498258 84115789 9958802 333145 0,02973047 0,0165796 

2010 542593 11833175 9946582 322427 0,02459056 0,02213484 

2011 591809 16308024 20811963 155772 0,00687725 0,02095127 

2012 865152 21964442 21889173 190344 0,00743251 0,03082839 

2013 960856 24901037 25461734 228220 0,00783424 0,028774 

2014 928658 30865286 31770545 227321 0,00629458 0,02207507 

M
ua

ma
lat

 

2008 522656 14011857 12715123 203633 0,01412581 0,02509004 

2009 16117380 15612982 13833086 202482 0,0127228 1,15049512 

2010 17016571 16446817 14944209 277350 0,01656887 1,12011422 

2011 18825438 17962659 16237783 165498 0,00886916 1,14916796 

2012 20833497 19717367 18158747 329460 0,01606806 1,12915484 

2013 21408370 20178849 18744179 336780 0,01598266 1,12416713 

2014 20441664 19056368 17730302 379974 0,01894028 1,13149173 



 

260 

  قائمة المالحققائمة المالحق
  

 البنوك التقليدية .8
TC Y X1 X2  W1 W2 

M
ay 

Ba
nk

 

2008 8056497 177362506 180752634 3043508 0,01388636 0,02773397 

2009 8241860 199362406 193574846 3713225 0,01558364 0,02339475 

2010 6974217 225515490 198309563 3813613 0,01535319 0,01593773 

2011 7752170 266507542 232907083 4097652 0,0139537 0,01569088 

2012 9562429 275465517 266600855 4603427 0,01343844 0,01860085 

2013 10058359 329148686 311252975 4961374 0,01247269 0,0163757 

2014 11310117 371169770 354439156 5254469 0,01161056 0,01708516 

Ho
ng

 Le
on

g B
an

k 

2008 2367684 44299875 62060236 679391 0,00970659 0,0272041 

2009 329460 51124252 62093304 691435 0,0097854 0,02544369 

2010 1932130 58198958 67030179 722338 0,00929289 0,01804847 

2011 2467737 59611686 71744238 966544 0,0110273 0,02092423 

2012 4542216 95327787 116817059 1599964 0,01137224 0,02518684 

2013 4650856 117448225 119334745 1510963 0,0103846 0,02631164 

2014 5252276 126304954 119486219 2198747 0,01477435 0,02555549 

Ci
tib

an
k 

2008 1793813 43496283 39192496 844035 0,01829431 0,02423367 

2009 1157173 19213760 33523993 682617 0,01732628 0,01415571 

2010 1106695 20079644 31111788 714805 0,01899983 0,01259619 

2011 1377651 36135915 37847802 887846 0,01997424 0,01294144 

2012 1418679 36757823 31787709 907098 0,02358977 0,01609367 

2013 1312278 37009547 31639786 863778 0,02251051 0,01417519 

2014 1395334 35630516 32095926 967612 0,02571085 0,01332636 

HS
BC

 Ba
nk

 

2008 1928505 39085028 41240624 915679 0,01846431 0,02455894 

2009 1680340 38952714 44923990 942809 0,01786825 0,01641731 

2010 1822144 45195925 50818445 1014190 0,01713368 0,01589883 

2011 2110454 49675489 62504176 1083504 0,0146903 0,0164301 

2012 2029599 51556519 57305529 1063289 0,01588035 0,01686242 

2013 1960059 50967751 57154755 1077424 0,01588636 0,0154429 

2014 2049771 57694576 58591389 1144685 0,01627717 0,01544742 

Pu
bli

c B
an

k 

2008 5437176 127096488 141183765 1251336 0,00750657 0,02964817 

2009 4536561 136830006 156171419 1442874 0,00817138 0,01980956 

2010 4771836 150708130 161859047 1515106 0,00812782 0,02012078 

2011 5853942 182952181 176101788 1616559 0,00786903 0,02406212 

2012 6721735 215326951 196097222 1804657 0,00789522 0,02507469 

2013 7456241 230653303 218794640 1887415 0,00746488 0,0254523 

2014 8001717 275928033 246217210 2376816 0,00829117 0,02284528 

يةمجمعة من : المصدر  .8104، 8108، 8101، 8112للبنوك المذكورة للسنوات  التقارير السنو
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  قائمة المالحققائمة المالحق
  

 التقدير عملية نتائج(: 12)امللحق رقم 

 

 

 

 نتائج تقدير دالة الانتاج .0

Variable Parameter 
Coefficie

nt 

Standard-

error 
t-ratio 

β 0 

β 1 

β 2 

β 3 

β 4 

β 5 

sigma-

squared 

gamma 

Constant 

lnX1 

lnX2 

lnX1lnX1 

lnX2lnX2 

lnX1lnX2 

     
    

   

    
     

    
    

3.038090 

-

0.959500 

0.728516 

0.346817 

0.245587 

0.373916 

0.158631 

0.492269 

0.175811 

0.134835 

0.896377 

0.145678 

0.916671 

0.153878 

0.575552 

0.200694 

0.232551 

-

0.711610 

0.812733 

0.238071 

0.267912 

0.242993 

0.275615 

0.245282 

log likelihood function =  -0.170953 

 

 

 نتائج تقدير دالة التكاليف .8

Variable Parameter 
Coefficie

nt 

Standard-

error 
t-ratio 

β 0 

β 1 

β 2 

β 3 

β 4 

β 5 

sigma-

squared 

gamma 

Constant 

lnY 

ln(W1/W2) 

lnYlnY 

ln(W1/W2)ln(W1/W

2) 

lnY ln(W1/W2) 

     
    

   

    
     

    
    

-3.155577 

-0.107568 

0.880985 

0.132563 

-0.729440 

-0.283639 

0.288798 

0.500000 

0.106091 

0.255038 

0.591407 

0.254056 

0.616467 

0.253619 

0.100000 

0.100000 

-0.137607 

-0.421774 

0.148964 

0.521787 

-0.118325 

-0.111776 

0.288798 

0.500000 

log likelihood function =  -0.547500 

 4.0FRONTIER مخرجات برنامج: المصدر
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  قائمة المالحققائمة المالحق
  

 التمويلية حجم التمويل اإلسالمي يف البنوك حمل الدراسة حسب الصيغة(: 10)امللحق رقم 
 

       
RM’000 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A
FF

IN
 B

an
k 

 1665341 1890400 2238280 2278578 1930780 1379661 1165941 البيع بالثمن اآلجل

 2044708 1795689 1438230 1232416 1061166 863225 712090 االجارة ثم البيع

 1356948 768532 248623 172282 97882 163884 144761 المرابحة

 2165536 1662558 1302706 786565 554390 544809 471236 أخرى

 7232533 6117179 5227839 4469841 3644218 2951579 2494028 المجموع

Is
la

m
 b

an
k 

 8474275 9162344 8720001 7291742 6209417 5719619 5526409 البيع بالثمن اآلجل

 153573 192966 206889 295881 334106 289200 243063 اإلجارة

 64141 57931 30627 22648 11657 28367 30334  اإلجارة ثم البيع

 0 0 0 6000 6000 8934 9249 المضاربة

 1451035 841338 1403165 1316853 1120380 1680071 1848075 المرابحة

 797589 1282498 1730606 1481440 1675229 2274418 1583186 بيع العينة

 159551 131875 246614 245250 353125 543016 509988 االستصناع

 11100164 11668952 12337902 10659814 9709914 10543625 9750304 المجموع

M
u

am
al

at
 

 3843080 4237413 4012321 2465728 2192508 1999876 2073124 البيع بالثمن اآلجل

 220758 147550 287697 260690 126525 123959 85068 االجارة

 1115632 1001324 1024090 1207059 1339247 1381918 1324933  االجارة ثم البيع

 4044360 2961096 1979340 1301019 873560 763956 339579 التورق

 678021 753857 732250 805213 724830 1039107 849766 بيع الدين

 1175415 922188 714268 652739 655260 546189 599383 المرابحة

 746141 238175 263365 449754 664587 685460 746957 بيع العينة

 248038 295890 453524 301566 426367 412910 396829 االستصناع

 12071445 10557493 9466855 7443768 7002884 6960824 6415639 المجموع

A
m

an
ah

 
 110654 / 386505 496370 762967 835091 / البيع بالثمن اآلجل

 5373 / 2777 123 173 250 / االجارة

 23453 / 269517 234425 161735 201537 /  االجارة ثم البيع

 4747589 / 3255938 1707395 552958 46143 / المشاركة

 15778 / 259995 292850 267797 112504 / بيع الدين

 4779860 / 3044272 2853393 1410169 840687 / المرابحة

 140575 / 878477 1573752 1234198 1048312 / بيع العينة

 9823282 / 8097481 7158308 4389997 3084524 / عالمجمو

R
H

B
 B

an
k 

 693747 / 1079691 1409405 3207867 1969354 2213143 البيع بالثمن اآلجل

 6559547 / 5027745 4352460 2478851 1996943 / االجارة

 / / / / / / 1451681  االجارة ثم البيع

 5581220 / 2526493 1658224 1172733 496242   المشاركة

 172146 / 133283 340447 530275 442502 409949 االستصناع

 9049666 / 3919949 1657958 1534782 1124993 1252689 المرابحة

 301293 / 109574 90424 111521 56054 214847 أخرى

 22185473 / 12796735 9508918 9036029 6086088 5542309 المجموع

ية للبنوك المذكورة: صدرالم  بيانات مجمعة من التقارير السنو
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