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  ةــــــياآل
 

َبا ََل َيُقوُموَن ِإَلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيتَ  ِ ْيَطاُن ِمَن اُطُه الشَّ َخبَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِ  ِلَك ِبَأنَُّهْم َقالُ  ْلَمس  وا ذََٰ
َباِإنَّ  َباَوَأَحلَّ ّللاَُّ  َما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِ  َم الرِ  َف َوَأْمُرُه َسلَ بِ ِه َفاْنَتَهىَٰ َفَلُه َما رَ َظٌة ِمْن َمْوعِ  َجاَءهُ  َمنْ فَ   اْلَبْيَع َوَحرَّ

ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  ِإَلى ّللاَِّ  َبا َويُ ُق ّللاَُّ ْمحَ يَ  َوَمْن َعاَد َفُأولََٰ َدَقاِت َوّللاَُّ ََل  الرِ  ْرِبي الصَّ
 ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيمٍ 
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  ـــركلمة شكـ
 ، وعلىالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على الرسول األمين محمد سيد األنبياء وخاتم المرسلين

مالم  وذلل لي الصعاب، وعلمنيالطيبين وأصحابه الميامين وبعد: أشكر هللا تعالى الذي وفر لي األسباب آله 
 .كريم، الذي مكنني من إنجاز هذا العمل المتواضع وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الأكن أعلم

 لمن أج يري لألستاذة المشرفة حدة رايس على جهودها القيمة وتوجيهاتها الدقيقةبشكري وخالص تقد أتوجه بداية
 ؛المولى عز وجل أن يحفظها ويبارك في عملها ، سائلةاإلشراف على هذا العمل

ذه هلألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه لتفضلهم بقبول مناقشة  كما أتقدم بالشكر واَلحترام
 األطروحة؛

 الشكر وعظيم اَلمتنان إلى زميلي أحمد رشاد مرداسي؛ أتقدم بجزيل َل يفوتني أن كما

 ؛يم قندوز على توجيهاتهإلى الدكتور عبد الكر بخالص الشكر والتقدير أتقدم  كما

 وجامعة محمد خيضر. أساتذتي وزمالئي بجامعة عباس لغرور لكلشكر ممزوج بالدعاء 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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داءــــــــــــاإله  

          هبة من الخالق المعبود إلى أعذب كلمة في الوجود وأغلى
 إلى أمـي الحنون 

 إلى من علمني أن العلم ليس له حدود وأنه كنز من الخالق المعبود
ـي العزيزفي الوجــود إلى ابـ إلى أغلى وأعظم إنسان  

 إلى أختي سارة بسمة البيت
 إلى إخوة وأحبتي: عبد الحق، بدر الدين، عبد الباسط.

في ذواتنا وفي أنفسنا قبل ان تكون في أشياء أخرى إلى كل من يؤمن بأن بذور النجاح والتغيير هي   
 

 



. 
 

IV 
 

  ــص:الملخـ

 الملخص باللغة العربية:

 

 سالمية رفة اإلتحول نحو الصيللليدية التق بنوكاإلسالمية العديد من ال الصيرفة حققتهشجع النجاح الذي 
شريعة أحكام المبادئ و للعمل وفق  ليمن خالل التحول الكسواءا من خالل إنشاء النوافذ والفروع المصرفية أو 

 المتطلبات والتي من أهمها توفير البدائل الشرعية.، إَل أن هذا التحول يحتاج للعديد من الميةاإلس
في  تسعى الهندسة المالية إلى تعزيز فرص تحقيق األرباح من خالل ابتكارها لمنتجات يمكن استعمالها

عة عمليات اَلستثمار والمضاربة والتحوط، في حين أن الهندسة المالية اإلسالمية ترتكز على مبادئ الشري
 تصميم وتطوير األدوات المالية في إطار توجيهات الشرع الحنيف.اإلسالمية، وهي تعني 

لمالية كيف تساهم الهندسة اوعلى هذا األساس فان إشكالية الدراسة تتمثل في السؤال الرئيسي التالي: 
 اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية؟

 يكتسي البحث حول موضوع مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك التقليدية إلى بنوك
صة إسالمية أهمية علمية وأكاديمية بالغة تتمثل في أهمية الموضوع في النظام المصرفي اإلسالمي بصفة خا

 والنظام اَلقتصادي اإلسالمي بصفة عامة. 
 ن خاللمسالمية اإل نحو الصيرفةلتحول في الهندسة المالية اإلسالمية ا دورإبراز تهدف هذه الدراسة إلى 

 توضيح دورها في الصناعة المالية اإلسالمية.
لقد تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول، ثالث فصول نظرية وفصل تطبيقي سنحاول من خالله عرض 

ى أهم تجارب التحول، باَلضافة إلواقع الصيرفة اإلسالمية في كل من الكويت والسعودية كما سنقوم بعرض 
 ية.إلسالمالتطرق لدور الهندسة المالية اإلسالمية في تحول الوحدات المالية في كل من الدولتين إلى الصيرفة ا

مل وفق دور في تحول البنوك التقليدية للعلها لهندسة المالية اإلسالمية اولقد توصلت الدراسة إلى أن 
   مية وهذا من خالل توفيرها للبدائل الشرعية بعد وأثناء عملية التحول.أحكام ومبادئ الشريعة اإلسال

 الكلمات المفتاحية:
 مصارفال ،التقليدية، البنوك اإلسالميةالمالية ، المنتجات اإلسالمية ، الهندسة الماليةالهندسة المالية

  التحول. اإلسالمية،
 
 
 
 

-الدولدراسة تجارب بعض -إسالميةإلى بنوك  الربويةبنوك ال تحول مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في  
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 الملخص باللغة الفرنسية: 
 
 

 

Encouragé par le succès des banques islamiques, de nombreuses banques traditionnelles à se 

déplacer vers les banques islamiques, soit par la mise en place des fenêtres de succursales bancaires 

ou par la transformation totale des travaux conformément aux principes et dispositions de la loi 

islamique, mais les besoins de transformation de la plupart des exigences et que le plus important de 

fournir des alternatives légitimes. 

S'efforce d'ingénierie financière à renforcer les possibilités de réaliser des bénéfices grâce à 

créer des produits utilisables dans les opérations d'investissement et de spéculation, alors que 

l'ingénierie financière d'Iran repose sur les principes de la charia islamique, qui s'occupe de la 

conception et l'élaboration d'instruments financiers dans le cadre des directives Al-Shara 

musulmane. 

Sur cette base, la problématique de l'étude de la question principale : comment contribuer 

d'ingénierie financière islamique dans les banques usres aux banques de musulmans? 
La recherche sur le thème de la contribution de l'ingénierie financière islamique dans les 

banques classiques à des banques islamiques importance scientifique et universitaire très est 

l'importance de la question du système bancaire islamique en particulier le système économique 

islamique en général. 

Le but de cette étude a mis en évidence le rôle de l'ingénierie financière islamique dans la 

transition vers Banque islamique grâce à préciser son rôle dans l'industrie financière islamique. 

Il a été une division de la recherche de quatre chapitres, trois chapitres de la théorie de la 

séparation systématique essaierons au cours de laquelle le fait bancaires islamique du Koweït, 

Arabie saoudite et nous allons porter des essais de transformation et de parler du rôle d'ingénierie 

financière islamique dans les services financiers dans les états de services bancaires islamique 

J'ai l'étude que l'ingénierie financière islamique ont un rôle dans la transformation des 

banques traditionnelles de travail conformément aux dispositions et principes de la charia 

islamique, c'est grâce à offrir des alternatives de légitimité après pendant le processus de transition. 

Les mots clés: 

 Ingénierie Financière, Ingénierie Financière Islamique, Produits Financiers Islamiques, Banques 

Traditionnelles, Banques Islamiques, Transformation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribution de l'ingénierie financière islamique dans la transformation des banques 

Usure en banques islamiques - étudier les expériences de certains pays 
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 :اإلنجليزيةالملخص باللغة 
 
 

   The success of Islamic banking has encouraged many traditional banks to switch to Islamic 

banking, either through the establishment of windows and branches or through the overall 

transformation of Shari'ah-compliant business. However, this transformation needs many 

requirements, the most important of which are the provision of legal alternatives. 

     Financial engineering seeks to enhance profit opportunities by creating products that can be used 

for investment, speculation and hedging, while Islamic financial architecture is based on the 

principles of Islamic Shari'a, which means the design and development of financial instruments 

within the framework of the Shari'a directives. 

     On this basis, the problem of the study is the main question: how to contribute to the financial 

engineering in the transformation of usury banks Islamic banks?  

 Search on the subject of the contribution of the engineering Islamic finance in the 

transformation of traditional banks to Islamic banks and the importance of the scientific and 

academic in the importance of the subject in the Islamic banking system, in particular the economic 

system in general. 

 This study aims to highlight the role of Islamic financial engineering in the shift towards 

Islamic banking by clarifying its role in the Islamic finance industry. 

 It has been the division of research to four chapters, three chapters of the theory of the 

separation of applied will try from which the reality of the Islamic banking in Kuwait and Saudi 

Arabia each we will also offer the most important experiences of transformation, as well as to 

address the role of the financial architecture and the Islamic group in the transformation of the 

financial units in each of the two countries to the Islamic Banking. 

The study concluded that the Islamic financial engineering has a role in the transformation of 

traditional banks to operate in accordance with the provisions and principles of the Islamic Sharia 

and this by providing alternatives legitimacy after the process of transformation. 

Key words: 

 Financial Engineering, Islamic Financial Engineering, Islamic Financial Products, Traditional 

Banks, Islamic Banks, Transformation. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The contribution of Islamic financial engineering in the transformation of Usury banks 

into Islamic banks - study the experiences of some countries - 
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 :تمهيــــد
 

خرى، يعتبر القطاع المصرفي من أهم وأبرز قطاعات اَلقتصاد َلرتباطه بجميع القطاعات اَلقتصادية األ
 لكن بالتمعن في اَلقتصاد الوضعي يتضح أنه يهتم بتعظيم الربح اَلقتصادي حتى لو أثر ذلك على مجاَلت

عية َلجتماصادية للمجتمع والتنمية االحياة األخرى، لذا وجب البحث عن نظام يحقق التوازن بين المتطلبات اَلقت
قائما  ولذلك فان الفرصة اَلن مهيأة أكثر من ذي قبل لتقديم اَلقتصاد اإلسالمي كنموذج علميفي نفس الوقت، 

 .على استخدام أدوات الهندسة المالية لتفعيل وتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية
تضم مجموعة واسعة  من أحدث المستجدات في عالم المال واألعمال فهي اإلسالمية الهندسة المالية

 ومتعددة من األدوات المالية الجديدة والتي تعد أدوات مالية جوهرية، حيث يتخصص مجموعة من الباحثين
ذلك بهي فعية و الكفاءة اَلقتصادية، والمتمرسيين في تصميم وابتكار أدوات مالية تجمع بين المصداقية الشر 

ت لمؤسساااألداة األنسب التي يمكنها تقديم مساعدة فعالة لتحقيق األهداف اَلستراتيجية التي تخطط لها  تعتبر
نتجات متسعى أيضا الى قيام هذه المؤسسات برسم سياسات مالية قوية لتطوير وابتكار  كماالمالية اإلسالمية، 
لقائم مصرفي اوَلدة جيل جديد من العمل ال العالمد شهد لق، و وآليات واستراتيجيات مالية مرنة وأدوات مالية جديدة

ه بعد ا، تبععلى اَللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية والذي تمثل بإنشاء اول مصرف يقوم على الغاء التعامل بالرب
ا يسمى بالنظام المصرفي ذلك انشاء العديد من المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وبالتالي ظهر م

 .اإلسالمي
بية والغر  التقليدية العربية واإلسالمية بل بنوكيرفة اإلسالمية العديد من الشجع النجاح الذي شهدته الص

ن م، حيث قامت العديد وتبني األسس واألعمال التي تقوم عليها ،منها الى التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
ة الشريع مل وفق احكامإما من خالل التحول الكامل للعوالمؤسسات المالية التقليدية بتبنى هذا النظام  بنوكال

كام عنى بممارسة العمل المصرفي وفق احالتي تُ  ،و من خالل انشاء النوافذ والوحدات المصرفيةأاإلسالمية 
مقابل  فيية التقليد من البنوك التي تسببت بإفالس العديد خاصة بعد األزمة المالية العالمية ،الشريعة اإلسالمية

قها رفة اإلسالمية وتفو د المصارف اإلسالمية في وجهها وهذا ما عزز قناعة اَلقتصاديين بموضوعية الصيصمو 
 .التقليدية على المصرفية

 الدراسة إشكالية: 
 :من خالل التوطئة السابقة يمكن أن نطرح إشكالية البحث بالصورة التالية

 كيف تساهم الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية الى بنوك إسالمية؟  
 ولتبسيط هذه اإلشكالية يمكن تقسيمها إلى األسئلة الفرعية التالية:

  ؟اإلسالمية الهندسة الماليةمفهوم ما 
  ؟ المقصود بعملية تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية ما 
  ؟نحو الصيرفة اإلسالمية تحولالعملية بالمالية اإلسالمية  منتجاتال عالقةما 
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  في كل من  التي نجحت في التحول من النظام الربوي الى النظام اإلسالمي البنوكهم أ ما هي
 ؟الكويت والمملكة العربية السعودية

 فرضيات الدراسة: 
 بناءا على إشكالية البحث المطروحة، نضع الفرضية الرئيسية التالية:

جات الهندسة المالية اإلسالمية تساهم في عملية تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية من خالل ضبط مخر 
 الصناعة المالية اإلسالمية واكسابها الطابع الشرعي.

 ويندرج ضمن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 ؟المصداقية الشرعية و الكفاءة اَلقتصاديةتجمع بين  اإلسالمية الهندسة المالية :الفرضية األولى
أي  ون دمجرد عملية تغيير َلسم البنك  تقليدية إلى بنوك إسالمية هيعملية تحول البنوك ال :الفرضية الثانية

 ؟هتغييرات ضمنية في عمل
 صيرفةالتحول البنوك التقليدية نحو عملية لية اإلسالمية و المنتجات الماتوجد عالقة بين  الفرضية الثالثة:

 سالمية.اإل
لكة والمم الكويت دولة ظاهرة تحول البنوك الربوية الى بنوك إسالمية نجاحا كبيرا في عرفلم ت الفرضية الرابعة:

 السعودية. العربية
 دراسةحدود ال: 

ري العقا في إطار سعينا لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تم اختيارنا لبنكين في دولة الكويت وهما البنك
هلي نك األالكويتي وبنك الكويت والشرق األوسط، وبنكين في المملكة العربية السعودية وهما وبنك الجزيرة و الب

لزمنية دراستنا، أما الحدود الزمنية فقد اختلفت من بنك آلخر بسبب إختالف الفترة الالتجاري كحدود مكانية 
 للتحول في كل بنك ولقد كانت الحدود الزمنية كمايلي:

 م(؛2015م إلى سنة 2001سنة د كانت خالل الفترة الممتدة من )البنك العقاري الكويتي فق 
  م(؛2015م إلى سنة 2007بنك الكويت والشرق األوسط فقد كانت خالل الفترة الممتدة من )سنة 
 (؛م2015م إلى سنة 2002دة من )سنة بنك الجزيرة فقد كانت خالل الفترة الممت 
  (.م2015م إلى سنة 2007دة من )سنة فقد كانت خالل الفترة الممت البنك األهلي التجاري 

 كل منلة قع اَللكترونياحيث قمنا باَلعتماد على التقارير السنوية للبنوك وتقارير مجلس اإلدارة والمو 
 لبنك المركزي الكويتي ومؤسسة النقد العربية والمواقع اَللكترونية للبنوك محل الدراسة.   ال

 الدراسة موضوعر اختيا مبررات: 
ص يتلخيمكن  ،إنما يرجع ألسباب ذاتية وموضوعية لهذا الموضوع ليس من قبيل الصدفةإن اختيارنا 

 :فيما يليها أهم
 الميل الشخصي لمثل هذه الدراسات التي لها عالقة باَلقتصاد اإلسالمي؛  
  ؛ومحاولة تغطية كل جوانبه قدر المستطاع حداثة الموضوع 
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  ا الكتابات وكذ خاصة في المكتبات الجزائرية بسبب قلة المتعلقة بمتغيرات الموضوعندرة األبحاث
لية األعمال األكاديمية المتخصصة التي تسليط الضوء على مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في عم

 ؛التحول الكامل أو الجزئي نحو الصيرفة اإلسالمية
 ل سواء من خال للهندسة المالية اإلسالمية المالية وحاجة المؤسسات األهمية القصوى لهذا الموضوع

دها خاصة بعد التحوَلت اَلقتصادية التي شه تقديمها للعمل المصرفي اإلسالمي أو تحولها الكلي له،
 ؛وانتشار الصيرفة اإلسالمية اَلقتصاد العالمي

 رفة ل للصيخاذ قرار التحو وعدم قدرتها على ات الضعف الذي تعيشه البنوك التقليدية امام المشاكل الراهنة
 ؛بسبب غياب المبتكرات المالية اإلسالمية اإلسالمية أو عدم قدرتها على إتمام هذه العملية

 دراسةأهمية ال: 
كاديمية ية علمية وأأهم نابحثموضوع يكتسي تبرز أهمية البحث في القيمة البحثية واإلضافة العلمية، حيث 

 :نذكرها فيما يليبالغة 
  ي ي تعانرية والتأهمية بالغة وذلك نظرا للقيمة العلمية التي يضيفها للمكتبة الجامعية الجزائللموضوع

حيث يمكن للبحث أن يسهم في تنمية الوعي الثقافي بالعمل المصرفي  في هذا المجال أصال من نقص
 ؛ اإلسالمي

 سواء  على التعامل معها ازدهار نشاط المؤسسات المالية اإلسالمية وخاصة البنوك اإلسالمية واإلقبال
 سالميةالتعريف بالبنوك اإلحيث يهدف هذا البحث إلى  أو المؤسسات اإلسالمية والغربية من قبل األفراد

لبنوك ا تطوير عملفي  المالية اَلسالمية تساهم وكذلك الهندسة المالية اإلسالمية باعتبار أن الهندسة
 اإلسالمية وتضمن إستمراريتها؛

  يدية طرح مثل هذه الموضوعات خاصة بعد أن بدأنا نسمع بتوجه العديد من البنوك التقلالحاجة لتزايد
 والتوقف عن ممارسة األنشطة المحرمة؛ البنكيةفي البالد اإلسالمية إلى أسلمة أنظمتها 

  لغاء  ؛الربا من المعامالت المصرفيةأن عملية التحول هي خطوة هامة نحو أسلمة النظام المالي وا 
  إضافة إلى ماسبق ذكره فإن أهمية هذا الموضوع تظهر في كونه يغطي جانبا مهما في موضوع تحول

ية المال البنوك التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل التركيز على جانب دور الهندسة
 في التحول. 

 دراسةأهداف ال: 
 تحقيق ما يلي: يهدف هذا البحث إلى

  ؛اإلسالمية والهندسة المالية على مختلف المفاهيم المرتبطة بالهندسة الماليةتسليط الضوء 
 داولة تحديد معنى المصطلحات المتو  عملية تحول البنوك الربوية الى بنوك إسالميةعرض اإلطار العام ل

  ؛الفروع اإلسالميةو  حداتالو و  مثل: البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية في هذا المجال
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  بتكار ا دورها في من خالل في عملية التحول مالية اإلسالميةعلى الدور الذي تلعبه الهندسة الالوقوف
 ؛ عن قدرتها على تخفيض المخاطر، فضالاإلسالمية المالية دواتاألوتطوير 

  عرض واقع الصيرفة اإلسالمية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية باإلضافة إلى عرض
 .تقليدية التي أتمت عملية التحول في كل من الدولتين مع تقييم هذه التجاربتجارب البنوك 

 دراسةال منهج: 
 ار صحةنظرا لطبيعة الموضوع وبغية اإلحاطة بجوانبه المختلفة ولإلجابة على التساؤَلت المطروحة واختب

 الدراسة، حيث تم جمعوضوع الفرضيات سنعتمد على المنهج الوصفي إلبراز مختلف المفاهيم المتعلقة بم
ل م تحليثالبيانات والمعلومات المرتبطة بموضوع الهندسة المالية اإلسالمية والتحول نحو الصيرفة اإلسالمية، 

 حول.هذه المعطيات للوصول إلى الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الهندسة المالية اإلسالمية في عملية الت
 وك أثناءتقييم تجارب هذه البنل لية للبنوك محل الدراسةيات الماعلى المعط نا في بحثنا هذاعتمادا ولقد 

حل ممن خالل عرض أهم البيانات المالية للبنوك ، وذلك ة التحول للعمل المصرفي اإلسالميوبعد إتمام عملي
ة ليم، كما تم حساب بعض النسب والمؤشرات الما2015الدراسة منذ تاريخ اتخاذ قرار التحول إلى غاية سنة 

 .تحولالدف تقييم عملية به
 :الدراسات السابقة 

بخصوص الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع دراستنا فقد ظهرت مجموعة منها والتي تناولت 
ص موضوع الهندسة المالية اإلسالمية من جهة والتحول نحو الصيرفة اإلسالمية من جهة أخرى، أما فيما يخ

عض ا فهي قليلة جدا وتكاد تكون معدومة، لذلك سنحاول فيمايلي عرض بالدراسات التي تناولت الموضوعين مع
 زمني:بترتيبها حسب ظهورها ال مناالتي قو  السابقة حسب إطالعنا وفي حدود ماتوفر لدينا من مراجع الدراسات

 الدراسات المتعلقة بموضوع الهندسة المالية اإلسالمية:-أوال
، سالميصناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج اإل بعنوان: (2000، سامي بن إبراهيم السويلمدراسة )-1

 .2000مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفية لالستثمار،  السعودية،
 ديد، ولقد توصلت لتحتناول الهندسة المالية اإلسالمية من عدة جوانب إلى هدفت هذه الورقة البحثية

التي  ألوراقاة المالية التقليدية، وتعتبر من أهم الكثير من مالمحها وأسسها وأهميتها والفرق بينها وبين الهندس
 . حاولت تحديد مالمح الهندسة المالية اإلسالمية

بيروت،  ،ةصناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمي بعنوان: (2006دراسة )عبد الكريم قندوز، -2
 .2008 ،الطبعة األولىمؤسسة الرسالة، لبنان، 

لصت ، ولقد خدراسة واقع صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمية هدفت هذه الدراسة إلى
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيص أهمها فيمايلي:

 تهدف الهندسة المالية عموما إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتقاطع كلها في ضمان بقاء المؤسسة-
في عالم األعمال مستخدمة في ذلك مجموعة من األدوات واَلستراتيجيات األساسية  -مهما كان نوعها



. 
 

 ه
 

توقعة من وجود كما أن لها حدودا وأسسا تقوم عليها بحيث يؤدي تخطيها وتجاوزها إلى عكس النتائج الم
دارتها بحيث تكون النتائج هي إفالس الشركات  الهندسة المالية أصال والمتمثلة في تقليل المخاطر وا 

  واَلنهيارات في األسواق؛
  حلة يظهر الواقع والتطبيق أن المؤسسات المالية اإلسالمية قد تمكنت من تجاوز المرحلة األولى )مر

ا إقليمية ودولية، لكن ذلك َل يعني بالضرورة عدم مواجهته اَلنطالق( بنجاح، وانطلقت نحو أبعاد
ما في لتحديات هائلة تتغير مع تغير الزمان والمكان، لهذا يبدو دور الهندسة المالية اإلسالمية حاس

 مواجهة تلك التحديات؛
 ة سالميتستخدم الهندسة المالية اإلسالمية إلدارة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية اإل

نوع ة، وتتوتمكن من ابتكار وتطوير أدوات وآليات تمويلية انطالقا من العقود المسماة في الفقه اإلسالمي
 منتجات صناعة الهندسة المالية اإلسالمية لتشمل كل األدوات والعمليات التمويلية التي تتوافق

 وموجهات الشرع اإلسالمي الحنيف؛
 إسالمية كل األطراف )ألن ذلك يعتبر شرطا أساسا َلعتبار  يستفيد من وجود صناعة هندسة مالية

 الصناعة ناجحة( الحكومة )من خالل توفر أدوات تمكنها من تسيير نفقاتها( السلطات النقدية )من
 خالل إيجاد أدوات وعمليات تمويلية تمكن من الحكم في عرض النقود( قطاع األعمال )توفير أدوات

 وكذلك قطاع العائالت.كفأة اقتصاديا وغير مكلفة( 
 الجزائر، ،االبتكار المالي في البنوك اإلسالمية، واقع وآفاقبعنوان:  (2009، عبد الحليم غربيدراسة )-3

 .2009، 09العدد ، 1جامعة سطيف  مجلة العلوم اَلقتصادية وعلوم التسيير،
د ية، ولقالمالي في البنوك اإلسالمهدفت هذه الدراسة إلى استعراض واقع وتحديات واستراتيجيات اَلبتكار 

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيص أهمها فيمايلي:
  وجود حاجة ماسة لالبداع والتطوير في البنوك على اختالف أنواعها ألن ذلك من عوامل الديمومة

 الدولية؛ فيما بين البنوك المحلية والبنوكوالبقاء في أسواق تشهد تنافسا حادا 
 ة محاكا ضرورة تطوير منتجات مالية إسالمية تتميز بالمصداقية الشرعية والكفاءة اَلقتصادية وتبتعد عن

 المنتجات التقليدية.
بعض  الهندسة المالية من منظور إسالمي )مع اإلشارة إلى تجارب بعنوان: (2013دراسة )لخضر مرغاد، -4

 .2013 مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد التاسع والعشرون، فيفري  الجزائر، ،الدول(
سب ا يتناتبيان إمكانية تطبيق الهندسة المالية اإلسالمية في األسواق المالية بم هدفت هذه الدراسة إلى

 أهمها فيمايلي: ، ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصوقواعد الشريعة اإلسالمية
  يتطلب نجاح الهندسة المالية اإلسالمية إعداد وتدريب الكوادر المصرفية وتأهيلها للعمل في األسواق

المالية اإلسالمية واإللمام الكافي بطرق استخدام األدوات المالية وتفادي التطبيق الخاطئ لها من قبل 
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في التقليل من المخاطر عكس ما هو دي دورها المؤسسات المالية والمصرفية ومراقبتها الشرعية حتى تؤ 
  حاصل في المعامالت التقليدية؛

 ليدية والتق األمانة، الوضوح والمرونة والبعد األخالقي هو جوهر اَلختالف بين الهندسة المالية اإلسالمية
 في مجال التمويل والتطوير والتجديد؛

 ويل واستخدام صيغ استثمارية إسالمية للتم تمنح الهندسة المالية اإلسالمية فرص التجديد والتطوير
 والتقليل من اَلعتماد على الموارد التقليدية األقل كفاءة وفعالية؛

  نها ممازال النظام التمويلي اإلسالمي في حاجة أكثر إلى تطوير أدوات التمويل الخاصة طويلة األجل
 عالميةعزيزا لمكانته في األسواق البما يتناسب ومشروعية هذا النشاط للتنويع في المحفظة المالية وت

 والمصرفية.
ية الضوابط الشرعية الستخدامات الهندسة المال بعنوان: (2013، حمزة علي، عبد الرحمن نعجةدراسة )-5

 رسة العليا، المد، الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية اإلسالميةكمدخل لتطوير المنتجات المالية اإلسالمية
 .2013ديسمبر  9و 8الجزائر، يومي للتجارة، 

ن اة تمكأبراز دور الضوابط الشرعية التي من الممكن أن تجعل الهندسة المالية أد هدفت هذه الدراسة إلى
ة من ، ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعمن خلق أدوات مالية جديدة تسمح بزيادة الفاعلية وتقليل حجم األخطار

 لي:النتائج يمكن تلخيص أهمها فيماي
  بتكار مايزال أمام الصناعة المالية اإلسالمية تحد كبير يتمثل في إيجاد منهجية واضحة في تطوير وا

 المنتجات المالية اإلسالمية؛
  بتته يتيح العمل على تحقيق المصداقية الشرعية في المنتج المالي كفاءة اقتصادية أكبر، وهو ما أث

 الكثير من المنتجات المالية اإلسالمية؛
 سة التطوير هو العنصر الحاكم لمواصلة النمو في سوق الصناعة المالية اإلسالمية، ومواجهة المناف

 المحتدمة في األسواق، وتلبية اَلحتياجات المستجدة المختلفة.
 الدراسات المتعلقة بموضوع تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية:-ثانيا
تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي  بعنوان: (1992، الربيعةعبد هللا  سعود محمددراسة )-1

 .1992جمعية إحياء التراث اإلسالمي، الكويت، ، ومقتضياته
ة لتكون عونا للبنوك التجاري ،وخطوات عملية مدروسة للتحولوضع تصور علمي هدفت هذه الدراسة إلى 

شرعية بدراسة نظرية لألسس العقدية وال، حيث قام الباحث يتها أثناء التحول للعمل المصرفي اإلسالميفي عمل
 ، ثم مقتضيات هذا التحول في-األسباب-واَلقتصادية التي انبثقت منها فكرة التحول في ظل اقتصاد ربوي 

خلصت  لقد، و جوانبه اَلقتصادية واإلدارية والمحاسبية والشرعية، ثم كيفية إتمام عملية التحول وآثارها المتوقعة
 :النتائج يمكن تلخيص أهمها فيمايلي مجموعة منالدراسة إلى 
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  أن أغلب أساليب استثمار المصرف الربوي ترجع لنوع واحد من العقود وهو عقد القرض بفائدة وأن 
غي األشكال المتعددة لهذا العقد ماهي إَل اختالفات في الشروط المصاحبة لكل نوع منها، لذلك ينب

يجاد البدائل عنها؛  إلغاؤها وا 
  تمويل اَلعتمادات المصرف اإلسالمي المحول مع المصارف الربوية تنحصر في أن حاجة تعامل

 وتمويل الحسابات الجارية ألغراض التحول ويمكن للمصرف اَلتفاق مع المصارف الربوية المستندية
 على تلبية هذه الحاجات دون أن يتعرض لدفع الفوائد؛

   لزام المصرف المحول بنسبة سيول ة أن عملية المقاصة والتسويات والتحويالت الخاصة بالمصارف وا 
ها بي يقوم التوتحديد نسبة اَلحتياطي النقدي على الودائع اَلستثمارية لديه معينة وتحديد نسبة اَلئتمان 

اطي النقدي على وينبغي عليه تخفيض نسبة اَلحتي البنك المركزي َل تتعارض مع أحكام الشريعة
، في حين أن وظيفة الملجأ األخير الودائع اَلستثمارية لدى البنك المحول إلى أقل درجة ممكنة

 للمصارف تخالف أحكام الشريعة وأنه يمكنه ممارسة هذه الوظيفة على أساس المضاربة بدَل من عقد
 القرض بفائدة؛

  ألصول الثابتة والمنقولة؛أن طبيعة نشاط المصرف المحول تتطلب السماح له بتملك ا 
 دون تأخر وبأقل أخطاءكفل تنفيذ إجراءات التحول بدقة و أن صياغة خطة التحول في جداول زمنية ي 

 ممكنة؛
 ت أن السنة المالية للمصرف المحول يجب أن تكون سنة قمرية هجرية وذلك لغرض إخراج الزكاة في وق

 استحقاقها؛
 حقق؛ة َلربح إَل بعد سالمة رأس المال وبقاعدة النشوء والتيجب على المصرف المحول اَللتزام بقاعد 
 .أن أسلوب التحول المرحلي هو أفضل أسلوب لتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي 

ية تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرف( بعنوان: 2006دراسة )مصطفى ابراهيم محمد مصطفى، -2
 َلقتصاد، رسالة لنيل درجة الماجستير، قسم ا-بعض البنوك السعوديةدراسة تطبيقية عن تجربة -اإلسالمية

 .2006اإلسالمي، الجامعة األمريكية المفتوحة، تخصص اقتصاد إسالمي، 
عرض أنواع وأشكال التحول من العمل المصرفي التقليدي إلى إسالمي واآلثار إلى هدفت الدراسة 

ن لشرعيياملية التحول، كما تم عرض رأي اَلقتصاديين والفقهاء والعقبات التي تواجه البنوك التقليدية أثناء ع
 حول هذه الظاهرة  كما قام الباحث بدرراسة تجارب بعض البنوك السعودية في التحول، وتوصل الباحث إلى

 النتائج التالية:
 أن الجانب األكبر من عمالء البنوك يرغبون في التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام 

شطة المصرفي اإلسالمي وقد تدارك المسئولون في البنوك التقليدية هذه الرغبة وأسرعوا في تقديم أن
 المصرفية اإلسالمية بجانب المصرفية التقليدية؛
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 ثل تختلف دوافع البنوك السعودية من التحول للمصرفية اإلسالمية فرغم أهمية الدوافع التسويقية م
وافع واَلستجابة لطلباتهم وزيادة الحصة السوقية إَل أنه َل يمكن إغفال الدالمحافظة على العمالء 

مانا جيا إيالعقيدية لبعض المسئولين عن البنوك التي مارست المصرفية اإلسالمية واعتبرتها خيارا إستراتي
حل ممنها بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية، كما أن دافع التحول الكامل للمصرفية اإلسالمية ليس 

 اتفاق البنوك السعودية.
عة تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريبعنوان:  (2007يزن خلف سالم العطيات، دراسة )-3

لمصرفية، لية وا، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الما-دراسة لبيان  مدى إمكانية التطبيق في األردن-اإلسالمية
 .2007المصرفية، تخصص المصارف اإلسالمية، األكاديمية العربية للعلوم المالية و 

اجه لتي تو هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التحول ودوافعه ومصادره وأنواعه وأهم المتطلبات والعقبات ا
ات لمتغير هذه العملية باَلضافة إلى بيان الحكم الشرعي المتعلق بموضوع التحول، والتعرف على أبرز العوامل وا

حث م البامن خالل القيام بدراسة ميدانية حيث قا التي قد تؤثر في امكانية تحول المصارف التقليدية في األردن
 لدراسةولقد توصلت ابتصميم استبيان وزع على جميع اإلدارات العامة التابعة اامصارف التقليدية في األردن ، 

 إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيص أهمها فيمايلي:
  المتبعة لتنفيذ التحول؛عملية التحول أمر واجب شرعا وأسلوب التدرج هو من أنجح األساليب 
 بة َل هناك رغبة من قبل القائمين على المصارف لاللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية غير أن هذه الرغ

 تؤثر في تحول المصارف التقليدية في األردن؛ 
 شريعة أثبت الواقع العملي نجاح تجربة جميع المصارف التقليدية التي تحولت كليا للعمل وفق أحكام ال

 المية؛اإلس
 انية إن توفر سوق مالي يقدم األدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة يؤثر بشكل ملحوظ في إمك

 تحول المصارف التقليدية في األردن للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؛
 رفيعتبر نجاح المصارف اإلسالمية عموما من أكثر متغيرات الدراسة تأثيرا في إمكانية تحول المصا 

 التقليدية في األردن للعمل وفق أحكام الشريعة.
-ميةتقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسالبعنوان:  (2014دراسة )مريم سعد رستم،  -4

لية ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم المانموذج مقترح للتطبيق على المصارف السورية
 .2014 قسم العلوم المالية والمصرفية، جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية،والمصرفية، كلية اَلقتصاد، 

مل بيعة عهدفت هذه الدراسة إلى تقييم المداخل المتبعة في التحول واقتراح نموذج تطبيقي للتحول يالئم ط
 المصارف التقليدية في سوريا، ولقد توصلت الدراسة لنتيجة مهمة تتمثل في أن:

 لكلي هو المدخل األفضل من حيث كفاءة العمليات التشغيلية كما أن هذا المدخل  مدخل التحول ا
استطاع امتصاص الخسارة التي تكبدها البنك دون التعرض لمخاطر في السيولة حيث استطاع 

 المحافظة على نسبة سيولة ضمن الحدود المثلى.
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راسة د-التقليدية إلى بنوك إسالمية إستراتيجية تحول البنوكبعنوان:  (2015، معارفي فريدةدراسة ) -5
لعلوم ، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في ا-إستشرافية للعمل المصرفي في الجزائر

د اإلقتصادية، تخصص نقود وتمويل، قسم العلوم اَلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محم
 .2014/2015خيضر بسكرة، الجزائر، 

ية إلسالمهذه الدراسة إلى توضيح إستراتيجية تحول البنوك التقليدية نحو تقديم الخدمات المصرفية ا تهدف
لعمل باإلضافة إلى توضيح اآلثار المترتبة عن التحول، كما قامت الباحثة باستعراض تجارب دول في التحول ل

ومدى  حالة البنوك التقليدية الجزائرية المصرفي اإلسالمي من حيث اإلجراءات وتقييم التجربة باَلسقاط على
و أإمكانية التحول من خالل األسلمة الكاملة، أو من خالل تخصيص نوافذ إسالمية داخل البنوك التقليدية 

لقد مستقلة من خالل دراسة استشرافية تقوم على تقييم العمل المصرفي في الجزائر، و  بتأسيس فروع إسالمية
 التالية: توصلت الدراسة إلى النتائج

  يقتضي التحول المصرفي تصميم خطة إستراتيجية ذات رؤية واضحة ومحددة، يتطلب تصميمها دراسة
ستشرافية لألوضاع المستقبلية ومدى مالءمتها للبنك المتحول؛  معمقة لألوضاع الحالية  وا 

 من حيث  تؤدي البنوك المركزية دورا هاما في إدارة عملية التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي
 صياغة القوانين المصرفية التي تشجع البنوك التقليدية إلى التوجه نحو الصيرفة اإلسالمية؛

 ة إن المعضلة األساسية التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي لدى المجتمع الجزائري هو غياب ثقاف
 الصحوة واإلنتشار؛الوعي بأهمية التخلي عن المعامالت الربوية والبعد عن الشبهات ما حال دون 

 درج يقتضي تحول البنوك التقليدية الجزائرية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية اعتماد منهج الت
 المرحلي سواء بشكل التحول الكامل أو الجزئي تفاديا للفشل أو ردود أفعال سلبية.

 الفرق بين الدراسات السابقة ودراستنا:-ثالثا
مية ات السابقة في كل من موضوع تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالا على ما تقدمت به الدراسبناء

 وموضوع الهندسة المالية اإلسالمية فإن اإلضافة العلمية لبحثنا المقدم تتمثل في النقاط التالية:
  تقديم دراسة معمقة حول موضوعي الهندسة المالية اإلسالمية وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك 

 إسالمية؛
  رعيةضيح الدور الهام للهندسة المالية اإلسالمية في عملية التحول من خالل توفيرها للبدائل الشتو 

 ؛التمويلية
 توضيح دور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار وتطوير المنتجات اإلسالمية؛ 
 توضيح دور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر؛ 
  ول اإلسالمية )منتج من منتجات الهندسة المالية اإلسالمية( في التحتوضيح دور صناديق اَلستثمار

 نحو الصيرفة اإلسالمية؛
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 ور عرض لواقع الصيرفة اإلسالمية في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع توضيح الد
 سالميصرفي اإلالذي لعبته الهندسة المالية اإلسالمية في تحول الوحدات المالية نحو تقديم العمل الم

 ودورها في توفير البدائل الشرعية؛  
 ل كفي  العمل المصرفي اإلسالمي إلىالبنوك التقليدية  تحولتجارب  من -في كل دولة -تجربتين تقييم

وك ية للبنالنسب والمؤشرات المال أهم دراسة باَلعتماد على الكويت والمملكة العربية اإلسالمية من دولة
 .م2015إتمام عملية التحول إلى غاية سنة  المتحولة أثناء وبعد

 :صعوبات الدراسة 
 كما هو معلوم لدى جميع الباحثين فإنه َل وجود لبحث أكاديمي يخلو من الصعوبات، خاصة ما يتعلق

لمراجع أثناء فترة الدراسة مجموعة من الصعوبات، منها قلة اواجهتنا بالحصول على المراجع والبيانات، ولقد 
، يةالهندسة المالية اإلسالم موضوع ناولتالموضوعين معا، باَلضافة إلى قلة المراجع التي ت التي تناولت

باإلضافة إلى عالقة الموضوع الوطيدة بالجانب الشرعي وتخصص الباحثة اَلقتصادي البعيد كل البعد عن 
 العلوم الشرعية.

 :هيكل الدراسة 
م ات سيتية والتساؤَلت الفرعية وإلختبار صحة الفرضيتبعا لألهداف المتوخاة من البحث ولمعالجة اإلشكال

تقسيم البحث الى أربعة فصول، ثالث فصول نظرية وفصل تطبيقي، تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة تتضمن 
، إليها ناتلخيص عام واختبار للفرضيات التي جاءت في مقدمة البحث، وعرض للنتائج والمقترحات التي توصل

 :يليولقد قسمنا البحث كما 
 حث يتضمن ثالث مباحث، يتناول المب "الهندسة المالية اإلسالمية إطار نظري حول" الفصل األول

 لىإ من خالله تطرق أما المبحث الثاني فن ،اإلسالمية األول مفاهيم وأساسيات حول الهندسة المالية
 يةلية اإلسالمالهندسة الما من منتجات منتجألهم صيغ التمويل اإلسالمية، والمبحث الثالث خصصناه 

 ؛وهي الصكوك اإلسالمية
  لمبحث اثالث مباحث، يتناول ويتضمن  ،"إسالمية مصارفتحول البنوك التقليدية إلى "الفصل الثاني

ل نحو أما المبحث الثاني خصص لماهية التحو  ،األول الفرق بين البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية
صارف خطة ومتطلبات تحول البنوك التقليدية إلى م، كما يتطرق المبحث الثالث إلى الصيرفة اإلسالمية

 ؛إسالمية
  لى قسيمه إتم ت "صيرفة اإلسالميةنحو الدسة المالية اإلسالمية بالتحول عالقة الهن"الفصل الثالث

نتجات األدوات والمدور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار حيث يتناول المبحث األول  ،ثالث مباحث
، مخاطردور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة ال، بينما يتناول المبحث الثاني المالية اإلسالمية

و تقديم كآلية لتوجه البنوك التقليدية نحودورها   صناديق اَلستثمار اإلسالميةويختص المبحث الثالث ب
 ؛المنتجات المالية اإلسالمية
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  تم تقسيمه إلى ثالث مباحث، بحيث  "تحول البنوك في الكويت والسعوديةدراسة تجارب "الفصل الرابع
تقييم ، وفي المبحث الثاني قمنا بواقع الصيرفة اإلسالمية في الكويت والسعوديةيتناول المبحث األول 

تقييم فقمنا ب، أما في المبحث الثالث تجارب تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية في دولة الكويت
 .تجارب تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية في المملكة العربية السعودية
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 تمهيد:
ة عل ثور ابط أسواق المال الدولية بفالسنوات األخيرة تغيرات جذرية هائلة تمثلت في تر  العالم خالل شهد

ة ؤسسات المالياَلتصاَلت وتكنولوجيا المعلومات، مما فرض ضغوطا تنافسية حادة غير متكافئة بالنسبة للم
ر يستدعي بالضرورة إيجاد وتطويوالخدمات المصرفية والمالية، مما في أسواق التمويل  اإلسالمية، وخاصة

هي  قية الشرعيةمنتجات وادوات مالية مستحدثة تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة اَلقتصادية، فالمصدا
ية سالمية والكفاءة اَلقتصادية هي اَلساس في قدرتها على تلبية اَلحتياجات اَلقتصاداَلساس في كونها إ

لى من لهذه المؤسسات قدرا من المرونة ونصيبا سوقيا وافر يساعدها عومنافسة اَلدوات التقليدية، مما يض
 اَلستمرار بفعالية.

سيم نا بتقوانطالقا مما سبق ولتحليل أكبر قدر ممكن من الجوانب المتعلقة بالهندسة المالية اإلسالمية قم
 هذا الفصل إلى ثالث مباحث كمايلي:

 المالية اإلسالمية.لهندسة امفاهيم وأساسيات حول  ل:والمبحث األ 
 صيغ التمويل اإلسالمية. :المبحث الثاني

 اإلسالمية. الصكوكالمبحث الثالث: 
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 .لهندسة المالية اإلسالميةامفاهيم وأساسيات حول : ولالمبحث األ 
 

نها من تي تمكإلى اَلبتكار لتطوير وتنويع أدواتها ومنتجاتها المالية ال المؤسسات المالية اإلسالمية تحتاج
خاطر إدارة سيولتها بصورة مربحة، فضال عن مساهمتها في المحافظة على بقائها وتطورها في إطار مجابهة الم

لية وات ماكأداة مناسبة إليجاد منتجات وأد التي تتعرض إليها، ومن هنا تبرز أهمية الهندسة المالية اإلسالمية
نوعة ة المتحتياجات الماليتصادية، باإلضافة إلى تلبيتها لالمبتكرة تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة اَلق

 والمتجددة للحصول على ميزات تنافسية تمكنها من منافسة نظيرتها التقليدية.
 المية. المطلب األول: ماهية الهندسة المالية اإلس

ستحداث أدوات مالية جديدة لمقابلة احتياجا ت تبرز أهمية الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير وا 
سنتطرق لمفهوم الهندسة المالية اإلسالمية، كما المستثمرين وطالبي التمويل، ومن خالل هذا المطلب 

دسة زايا ومتطلبات تحقيق الهنح موضسن التطور التاريخي للهندسة المالية اإلسالمية، وفي األخير ستعرضسن
 ية اإلسالمية.المال

 الفرع األول: مفهوم الهندسة المالية اإلسالمية.
ضوابط  نذكرسظور إسالمي، ثم من خالل هذا الفرع سنتعرض إلى تعريف الهندسة المالية من من
لمالية اومحددات الهندسة  خصائصاَلبتكار المالي ومتطلبات الهندسة المالية اإلسالمية، وفي اإلخير سنتناول 

 .اإلسالمية
 تعريف الهندسة المالية اإلسالمية:-أوال

الهندسة المالية اإلسالمية تهدف إلى تلبية حاجات العمالء المقررة في التشريع اإلسالمي سواء اشتركت 
َل يقتصر  مع المنتجات التقليدية أم اختلفت، فليس الهدف هو إيجاد البديل بل تلبية حاجات العمالء، حيث
 . 1ألعمالادورها على إيجاد منتجات جديدة فقط بل يمتد إلى تطويع أدوات وأفكار قديمة لخدمة أهداف منشآت 

عالقتها بالتحوط الذي يقصد به  الدكتور عبد الهادي السبهاني الهندسة اإلسالمية على أساس ولقد عرف
الحلول المالية وتنميطها في منتجات تحقق األغراض اتقاء المخاطر وتخفيف آثارها حال وقوعها، وذلك بابتكار 

''مجموعة األنشطة التي تتضمن  :أنها كما يقصد بالهندسة المالية اإلسالمية، 2المالية مع السالمة الشرعية
عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات المالية المبتكرة، باإلضافة إلى صياغة حلول 

 .3شاكل التمويل وكل ذلك في إطار موجهات الشرع الحنيف''إبداعية لم

                                                           
، األردن، دراسات، علوم الشريعة والقانون، كلية الشريعة، الجامعة قواعد هندسة المنتجات المالية اإلسالمية دراسة تحليليةرائد نصري أبو مؤنس،  1

 . 80، ص 2016، 1، العدد 43األردنية، المجلد 
نسانية، جامعة محمد مجلة العلوم اإلبسكرة، الجزائر،   تجارب بعض الدول(، إلىالهندسة المالية من منظور إسالمي )مع اإلشارة ، مرغادلخضر  2

 .48 :، ص2013العدد التاسع والعشرون، فيفري  خيضر،
 .161 :نفس المرجع، ص 3
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احل مجموعة من المر "ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف الهندسة المالية اإلسالمية على أنها: 
ية، قتصادواألنشطة التي يتم من خاللها ابتكار أدوات ومنتجات مالية تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة اَل

 ."مرحلة التصميم، التطوير، واَلبتكار وصوَل إلى مرحلة المراجعة والتقييم بداية من
نظومة إلى إستكمال الم-اللذان هما موضوع الهندسة المالية-ريؤدي البحث والتطوي فمن الناحية العلمية

 المعرفية لالقتصاد اإلسالمي ومواكبته للتطورات الحاصلة في العلوم المالية.
 لك التي تم تطويرها منذ قرون مضتلية فمعظم األدوات التمويلية الموجودة هي تمالع أما بالنسبة للناحية

وقد كانت تفي بحاجات المجتمعات آنذاك، ولكن الحاجات التمويلية لألفراد والمؤسسات في الوقت الحاضر تتزايد 
لتزام بالحالل، وهنا تبرز بشكل مستمر، وهو ما يتطلب إيجاد ما يلبي تلك الحاجات التمويلية وذلك في إطار اَل

الحفاظ و  ستمرارية النظام المالي اإلسالميا ستضمن كما أنهاأهمية الهندسة المالية اإلسالمية في تحقيق ذلك، 
ج في ذات الوقت على أصالته من خالل اَللتزام بالضوابط الشرعية التي تقوم مسيرته، باإلضافة إلى رفع الحر 

وينتج عن تبني ، 1مسلمين الذين يتعاملون بالعقود المالية بمستجداتها الحديثةال والمشقة عن جمهور المتعاملين
 :2سياسة اَلبتكار والتجديد من خالل إدارة الهندسة المالية عدة مزايا نذكر منها

كلفة تقليص التكاليف نتيجة لما يتحقق من وفورات الحجم الكبير، فالمصاريف اإلدارية العامة وت .أ
 تتوزع على حجم أكبر؛الخدمات المصرفية 

ة، مويليابتكار منتجات مصرفية إسالمية جديدة يدعم استقطاب الودائع وبالتالي يزيد من القدرة الت .ب
خاصة إذا كان المودعون مطمئنين أن معامالتهم خالية من التحريم، فإن هذا يدعم فكرة جذب 

 المدخرات وبالتالي المساهمة في جذب اَلستثمار؛
قوم يا لتنوع أشكال اَلستثمارات وآجالها، ويمكن اَلستفادة من التصكيك فهو توزيع المخاطر نظر  .ت

ن على ابتكار أورق مالية قابلة للتداول مبنية على محفظة استثمارية متدنية، كما يمكن تكوي
 صناديق استثمارية لدرء المخاطر المصرفية من خالل توزيع المخاطر بتعدد منافذ اَلستثمار،

الل خر األجل الذي يناسبه وفقا لألوراق المالية التي سيتعامل معها من ااختيوقيام المستثمر ب
صندوق اَلستثمار، كما أن هذه الصناديق ستؤدي إلى التخلص من تركز التمويل القصير األجل 

 المسيطر على أعمال المصارف اإلسالمية؛
نشر ة و المصرفية واَلستشاريوالخدمات اَلستفادة من شبكة الفروع المنتشرة في تنويع اَلستثمارات  .ث

دخالها حيز التطبيق؛  المبتكرات المصرفية وا 

                                                           
 اَلقتصادالملتقى الدولي حول: مقومات تحقيق التنمية المستدامة في  في تحقيق التنمية المستدامة، اإلسالميةفاعلية الهندسة المالية ، حناني و االعمر  1

 .302 :، ص2012ديسمبر  04-03يومي جامعة قالمة، الجزائر، كلية اَلقتصاد، اإلسالمي، 
، خميس مليانة، الجزائر، مجلة اَلقتصاد الجديد، مخبر اَلقتصاد الرقمي في الجزائر، دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة اإلسالميةنسيلي جهيدة،  2

 .351، ص:  2015، 12، العدد 01المجلد 
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ة السوق ومعرفة حاجات بالبحوث والتنبؤات السوقية واإلفصاح الدوري لدعم شفافي القيام .ج
مداد الجهات المعنية ب المستثمرين  نشيطه؛ري وتلبيانات المطلوبة، وبالتالي تنقية المناخ اَلستثمااوا 

 تنمية اَلقتصادية واَلجتماعية على حد سواء.المساهمة في ال .ح
 :اإلسالمية الهندسة المالية متطلباتضوابط االبتكار المالي و -ثانيا
يستند اَلبتكار المالي في البنوك اإلسالمية إلى مجموعة من األسس  ضوابط االبتكار المالي في اإلسالم:-أ

 :1والقواعد والتي تتمثل في خمسة ضوابط رئيسية، وهي
مية في إلسالايتمثل األساس العام الذي تقوم عليه المنتجات المصرفية  االستناد إلى العقيدة اإلسالمية: .1

 نها.مراعاة ما شرعه هللا سبحانه وتعالى أساسا لجميع التطبيقات واتخاذها مرجعا َل يمكن الحياد ع
لبنوك اإن الركيزة األولى التي يبنى عليها اَلقتصاد اإلسالمي ومن ثم  استبعاد الفوائد الربوية: .2

الية فهي شرط أساسي وضروري في المعامالت الم اَلبتكار المالي هي تحريم الربا اإلسالمية وبالتالي
 .القائمة والمستحدثة

لتأكد مية ليهدف تحري الحالل في التمويل واَلستثمار في البنوك اإلسال تجنب التعامل بالجهالة والغرر: .3
من تحصيل المال تحصيال شرعيا، واستخدامه استخداما خال من أي محظور شرعي وفق األوامر 

ا ون فيهوالنواهي التي تحدد معالم اَلقتصاد اإلسالمي، ومنه ضرورة تجنب ابتكار أدوات مالية جديدة تك
 أو الغرر أو الغبن وأكل أموال الناس بالباطل.شبهة الجهالة 

ة مويليتإن األساس الذي تبنى عليه عملية تطوير آليات  األخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة: .4
فسها، جديدة أو ابتكار صيغ وأدوات مصرفية إسالمية حديثة هو المبدأ العام لعمل البنوك اإلسالمية ن

ية إلى اآللبدَل من فائدة ثابتة، وتستند هذه  ربحا وخسارة، كسبا وغرماالنتيجة أَل وهو المشاركة في 
 الربح وقاعدة الغنم بالغرم ويقصد بهاتين القاعدتين أن الحصول على العائد أو قاعدة الخراج بالضمان

 يكون بقدر اَلستعداد لتحمل الخسارة.
ية َلقتصادف اإلسالمية إلى الكفاءة اضرورة أن يستند اَلبتكار المالي في المصار  االقتصادية: الكفاءة .5

 المعامالت وتكاليف عن طريق توسيع الفرص اَلستثمارية في مشاركة المخاطر وتخفيض تكاليف
 الحصول على المعلومات وعموَلت الوساطة والسمسرة.

 اإلسالمية: الهندسة المالية متطلبات -ب
نتبه إلى األمور عرفة وأن يأن يكون شخصا واسع اإلطالع والم اإلسالمي يجب على المهندس المالي

 :2التالية

                                                           
مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  في ظل الصناعة المصرفية اإلسالمية،تشخيص واقع االبتكار المالي الغالي بن ابراهيم،  1

 .56.55، ص ص: 2015، جوان 40العدد 
 ، منشورات مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية، الطبعةمعاييره-قواعده -فقه االبتكار المالي بين التثبيت والتهافت أصولهسامر مظهر قنطقجي،  2

 .7.6ص ص:  ،2016الثانية، 
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تفقه  َل منإنبه لذلك بقوله: )َل يبيع في سوقنا  -رضي هللا عنه-فعمر التعلم والتفقه يكون قبل العمل: .1
َل أكل الربا شاء أم أبى(، فقوله َل يبع قصد منه الباعة بوصفهم أصل لبيع ولشراء فإن التز  تزم موا الوا 

 الطرف اآلخر؛
ك فإن لذل، -رحمه هللا-كما قال سفيان الثوري  الرخصة تؤخذ من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد: .2

ى التيسير والتخفيف مطلوبان ولكن على أَل تكون الرخص منهجا فالفتوى في فقه المعامالت تبنى عل
لتفسير ااَلبتكار المالي على  منهجى األيسر، في حين أنها تبنى في فقه العبادات على األحوط لذلك يبن

 والعلل العقلية، ألن فقه المعامالت مبنى كله على علل عقلية؛
 أن الغاية المشروعة تسوغ الوسيلة المشروعة وجب الجمع بين مشروعية الغاية وبين مشروعيةوبما  .3

ج الوسيلة، فال تصح الوسيلة المفضية إلى محظور شرعي فالتواطؤ مفسد للوسائل، وعليه َلبد للمنت
 المالي من أن يحقق مصلحة معتبرة شرعا، سواء أكانت عامة أم خاصة، ويراعى فيه تحقيق العدل

 واإلحسان؛
لى ما صلى هللا عليه وسلم: )دع ما يريبك إ الرسولوَل بد من ترك الريبة فإن الشك يورث الظن، وقول  .4

 َل يريبك( أصل يوجب تجنب الشبهات؛
 وَلبد من سد الذرائع أمام المفسدين الباغين التحلل من قيود الشريعة وأحكامها؛ .5
ها فإذا اختلفت األلفاظ ذات المعنى الواحد فحكم وَلبد أن يوافق قصد المكلف في عقله قصد الشارع .6

ذا اتفقت األلفاظ واختلفت معانيها كان حكمها مختلفا، وعليه فالمعاريض َل تكون في ا لشراء نفسه، وا 
 والبيع فكل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛

يريد هللا ﴿وقال تعالى:  1﴾وما جعل عليكم في الدين من حرج﴿قال هللا تعالى:  التيسر منهج شرع هللا: .7
وفي الصحيحين )إنما بعثتم  3﴾يريد هللا أن يخفف عنكم﴿وقال تعالى:  2﴾بكم اليسر وَل يريد بكم العسر

 ميسرين ولم تبعثوا معسرين( فكل ما َل يتم المعاش إَل به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا.
 خصائص الهندسة المالية اإلسالمية:-ثالثا

داقية المالية اإلسالمية إلى ابتكار وتطوير منتجات وأدوات مالية تجمع بين المص تهدف صناعة الهندسة
ية هي الشرعية والكفاءة اَلقتصادية، فالمصداقية الشرعية هي األساس في كونها إسالمية، والكفاءة اَلقتصاد

 األساس في قدرتها على تلبية اإلحتياجات اَلقتصادية ومنافسة األدوات التقليدية.
 :4ح المقصود بكل منهما والعالقة بينهما فيمايليوسنوض

 

                                                           
 .78سورة الحج، اآلية  1
 .185سورة البقرة، اآلية  2
 .28سورة النساء، اآلية  3
 .163 :، ص2008، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بين النظرية والتطبيق اإلسالميةالهندسة المالية ، عبد الكريمقندوز  4
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 المصداقية الشرعية:-أ
من المصداقية الشرعية أن تكون المنتجات اإلسالمية موافقة للشرع بأكبر قدر ممكن، وهذا يتضيقصد ب

 رأي الخروج من الخالف الفقهي قدر المستطاع، إذ ليس الهدف األساسي من الصناعة المالية اإلسالمية ترجيح
نما التوصل إلى حلول مبتكرة تكون محل اتفاق قدر اإلمكان وهذا األخير ما يمكن أن  طلق نفقهي على آخر، وا 

 عليه بإستراتيجية الخروج من الخالف الفقهي.
ية، إلسالموبين ما تطمح إليه الصناعة المالية ا بتداء بين دائرة ما هو جائز شرعاوعليه ينبغي أن نفرق ا

مقياس بكون نموذجيا ة تطمح لمنتجات وآليات نموذجية، وبينما دائرة المشروع تشمل ما قد يفالصناعة اإلسالمي
األفراد والمجتمعات  السبب أن الشرع جاء للجميع في كل زمان، وظروف ،العصر الحاضر وما ليس كذلك

صناعة فقد َل تكون الحلول النموذجية اآلن مالئمة لعصر آخر، بينما الحلول التي تقدمها ال وت وتتبايناتتف
ا عن تعبير   قتصاد اإلسالم، فينبغي اختيار أفضل تلك النماذج وأهمهاسالمية ينبغي أن تكون نموذجا َلالمالية اإل
 اإلسالم. 

 الكفاءة االقتصادية:-ب
يل ح البدة يستدعي البحث في المفاهيم التالية الربح القياسي، الربإن التطرق لمفهوم الكفاءة اَلقتصادي

تي تلك الوالتكلفة، تتميز الهندسة المالية اإلسالمية باإلضافة إلى المصداقية الشرعية بخاصية أخرى مناظرة ل
سالمية ية اإلمالتتميز بها الهندسة المالية التقليدية وهي الكفاءة اَلقتصادية، وينبغي لمنتجات صناعة الهندسة ال

ثار دة اآلزياأن تكون ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة بالمبتكرات المالية التقليدية وأن تتجنب المساعدة في 
 .اَلقتصادية السلبية

 العالقة بين الكفاءة االقتصادية والمصداقية الشرعية:-ج
ليستا منعزلتين عن بعضهما، بل -ةالمصداقية الشرعية والكفاءة اَلقتصادي-إن الخاصيتين المشار إليهما

، في غالب الحاَلت نجد أن البحث عن الكفاءة اَلقتصادية يؤدي إلى حلول أكثر مصداقية والعكس صحيح
 :1الهندسة المالية اإلسالمية خصائصوفيما يلي توضيح ألهم 

 ليس صوريايقيا و تنوعا حق يعتبر التنوع المتوفر في المنتجات المالية اإلسالميةاالبتكار الحقيقي بدل التقيد:  .1
 عاقديةتكما في أدوات الهندسة المالية، حيث أن كل أداة من أدوات الهندسة المالية اإلسالمية لها طبيعة 

 .ر بالمخاطر، الضمانات أو التسعيروخصائص تميزها عن غيرها من األدوات األخرى، سواء تعلق األم
ألسس في مختلف المبادئ واالهندسة المالية اإلسالمية تستمد الشرع اإلسالمي بدل التشريعات الوضعية:  .2

ة َلبتعاد قدر اإلمكان عن الخالفات الفقهيوتحاول ا ،من التشريع اإلسالمي تصميم المنتجات المالية
 المتواجدة، كما أن أساس الهندسة المالية اإلسالمية هو مبدأ المشاركة في المخاطرة.

                                                           
، الملتقى العلمي الدولي الخامس حول: ي لمعالجة األزمات المالية المعاصرةابتكار مدخل  اإلسالميةالمنتجات المالية ، عبد القادر بريش، زهير غراية 1

 .3 :، ص2012مارس  14و13يات الدولية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، يومي اَلقتصاداَلفتراضي وانعكاساته على  اَلقتصاد
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ينة فئة مع المالية اإلسالمية على جذب رؤوس األموال المتوفرة لدى تعمل الهندسةالتمويل بدل اإلستثمار:  .3
تثمار ل اإلسمن األفراد الذين يرفضون التعامل بالهندسة المالية التقليدية واستخدامها في عمليات التمويل بد

 ألنها أقل مخاطرة، بمعنى أن هدفها األساسي هو إدارة السيولة.
 اإلسالمية:محددات الهندسة المالية -رابعا

 هجق المنتحتاج السوق المالية اَلسالمية الى مؤسسات مالية متطورة تستفيد من نتائج الهندسة المالية وف
 تقديم والعمليات التمويلية التي تضمن لهذه المؤسسات المالية التميز في ق اَلسالمي في ابداع وابتكار الطر 

 ى هة أخر ية، هذا من جهة ومن جالمؤسسات المالية التقليد منتجاتها المالية، وتحقق لها التفوق واألسبقية على
 األسواق سواء من خالل التحوط أو إدارة المخاطر: فعال لهذه المؤسسات المالية فيالتدخل ال تضمن
أويل اَللتزام بشرط المشاركة في الربح أو الخسارة في نص واضح و كامل َل يقبل الت المحدد األول: -أ

 والمشاركات. ةالشرعية المعمول بها في عقود المضاربوذلك على أساس القواعد 
لى صدرت عأن َل يعاد دفع الموارد المعبأة عن طريق األوراق واألدوات المالية التي أ المحدد الثاني: -ب

 هابنظام الفائدة في كل تعامالتأساس التخلي عن شرط الفائدة الربوية إلى مؤسسات وشركات تتعامل 
ئد در عواالموارد النقدية لألوراق واألدوات المالية اإلسالمية في مشروعات ت كما أنه َل يجوز استثمار

 متفق عليها مقدما على سبيل التأكيد.
ضرورة استثمار الموارد التمويلية لألوراق في مشروعات لها أولويات واضحة في مجال  المحدد الثالث: -ت

 .1المصلحة العامة للمجتمع اإلسالمي
 التاريخي للهندسة المالية اإلسالمية.التطور الفرع الثاني: 
ى لتطور التاريخي للهندسة المالية اإلسالمية من خالل التعرف علا من خالل هذا الفرع إلى سنتطرق 

ول سنتنا ة المالية في اإلسالم، وفي األخيرإلسالمية، ثم سنعرض تاريخ الهندسأسباب الحاجة للهندسة المالية ا
 إلسالمية.مراحل تطور الهندسة المالية ا

 أسباب الحاجة للهندسة المالية اإلسالمية:-أ
 :2تبرز الحاجة إلى البحث عن حلول مالية إسالمية من عدة جوانب نوردها فيمايلي

 انضباط قواعد الشريعة اإلسالمية:-1
ن كانت معدودةإن قواعد ال لكنها منضبطة ومحددة، وعليه فإن قبول  شريعة اإلسالمية الخاصة بالتبادل وا 

التعامالت التي تلبي احتياجات الناس بصورة كفؤة اقتصاديا يظل مرهونا بعدم منافاة هذه القواعد، واستيفاء هذا 
وفي نفس الوقت إدراك وتقدير  ستيعاب للقواعد والمقاصد الشرعيةلكنه بحاجة إلى ا سيراالشرط قد َل يكون ع

                                                           
، الملتقى الدولي الثالث للصناعة المالية إشكالية إدماج المنتجات المالية -إشكالية المخاطر وآليات المعالجة-االسالميةالهندسة المالية ، عليصاري  1

، ص ص: 2016أفريل  13-12اَلسالمية في السوق المالي الجزائري، كلية العلوم اَلقتصادية التجارية وعلوم التسيير، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 
7.6. 

الملتقى الدولي حول: مقومات تحقيق التنمية المستدامة في في تحقيق التنمية المستدامة،  اإلسالميةالهندسة المالية ، ريمة، عمري صالحمفتاح  2
 .229.228، ص ص: 2012ديسمبر  04-03اإلسالمي، جامعة قالمة، الجزائر، يومي  اَلقتصاد
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الوصول إلى الهدف  من أجلقدرا من البحث والعناية  يتطلب هماوالجمع بين ،اَلقتصادية َلحتياجات األفراد
عن الحلول التي تلبي اَلحتياجات اَلقتصادية مع استيفاء  بالبحث البةالهندسة المالية اإلسالمية مطالمنشود، ف

 متطلبات القواعد الشرعية.
 : تطور المعامالت المالية-2

لتي افالربا والغش واَلحتكار من األشياء  -المرونة-اإلسالم بين الثبات والتطوري تجمع المعامالت ف
و حرمها اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا، ومهما اختلفت الصور واألشكال فليس ألحد أن يحل صورة مستحدثة أ

 شكال جديدا مادام في جوهره يدخل تحت ما حرمته الشريعة اإلسالمية.
 قبل اليوم ما لم يعرفه العالم مناليوم ليست كنقود عصر التشريع، ومن سلع فالبيع حالل، ولكن نقود 

 ثير منواستحدثت أشكال يتعامل بها األفراد في بيوعهم، ومادام البيع يخلو من المحظور، فيمكنه أن يأخذ الك
ى ينظر إل األشكال، لهذا كان َلبد لمن يدرس فقه المعامالت المعاصرة أن يميز بين الثابت والمتطور وأن

 التكييف الشرعي للصور المستحدثة حتى يمكن بيان الحكم الشرعي، ومن ثم إيجاد البدائل إن أمكن ذلك.
ظمة إذن فتطور المعامالت المالية في العصر الحاضر وتزايد عوامل المخاطر وعدم التأكد، وتغير األن

حث لى البمعقدة ومتشعبة، وزاد من الحاجة إ الحاكمة للتمويل والتبادل اَلقتصادي، جعل اإلحتياجات اَلقتصادية
 عن حلول مالئمة.

 : المنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية-3
ول ، فالحلَلقتصاد اإلسالميا أمامية الرأسمالية ونموها قدرا كبيرا من التحدي وجود المؤسسات المال فرضي
افئة مزايا مك أيضا أن تحقق ة فحسب، بل يجبن تكون عمليَل تكفي أ هندسة المالية اإلسالميةقدمها التالتي 

 درة علىصعوبة إيجاد حلول اقتصادية إسالمية قا، ويترتب على هذا األمر ك التي تحققها الحلول الرأسماليةلتل
مية منافسة البدائل السائدة في اَلقتصاد المعاصر، ومن هنا برزت الحاجة لتطوير الهندسة المالية اإلسال

 وتأهيلها.
 :مواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية اإلسالمية-4

ي أو ضعف اَلبتكار المال إن التحديات التي تواجه المؤسسات اإلسالمية كثيرة ومتشعبة، ولعل غياب
 .المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يعتبر من أهم تلك التحديات

 تاريخ الهندسة المالية في اإلسالم:-ب
 ريعة اإلسالمية بأحكامها المطهرةفالصناعة المالية اإلسالمية وجدت منذ أن جاءت الش عمن حيث الواق

مر الجيد لبالل المازني )رضي هللا عنه( عندما أراد أن يبادل الت -صلى هللا عليه وسلم-وربما كان توجيه النبي
﴾، )**(بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا )*(﴿ َل تفعل، بع الجمع:-صلى هللا عليه وسلم-بالتمر الرديء، فقال له

 إشارة ألهمية البحث عن حلول تلبي الحاجات اَلقتصادية دون اإلخالل باألحكام الشرعية.
                                                           

 نوع جيد من أنواع التمر. )*(
 كل لون من النخيل َل يعرفه اسمه فهو جمع، وقيل الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه، وما يخلط إَل لرداءته. )**(
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نما جاءت بتفصيل ما َل يحل م ن لكن المالحظ أن الشريعة اإلسالمية لم تأت بتفصيل هذه الحلول، وا 
يا في المعامالت الحل إَل ما عارض نصا أو حكما شرعالمعامالت المالية، وهذا يتفق مع القول بأن األصل 

نما على العكس، حجرت دائرة الممنوع وأ إلسالمية لم تحجر دائرة اَلبتكارثابتا، وعليه فالشريعة ا ئرة بقت داوا 
 المشروع متاحة للجهد البشري في اَلبتكار والتجديد.

ير من تم استخدام الهندسة المالية في كثكما يمكننا من خالل تتبع التاريخ اإلسالمي الوصول إلى أنه 
ة المعامالت المالية، ومن أمثلتها ما أجاب به اإلمام محمد بن الحسن الشيباني حين سئل عن مخرج للحال

ريه َل يشتأالتالية: إذا قال شخص آلخر: اشتر هذا العقار )مثال( وأنا اشتريه منك وأربحك فيه، وخشي إن اشتراه 
إن ففقال اإلمام: المخرج أن يشتري العقار مع خيار الشرط له، ثم يعرضه على صاحبه، منه من طلب الشراء، 

 لم يشتره فسخ العقد ورد المبيع.
ة؟ فقيل لإلمام الشيباني: أرأيت إن رغب صاحبه )من طلب الشراء(، في أن يكون له الخيار مدة معلوم

ار صاحبه، فإن فسخ صاحبه العقد في مدة فأجاب: المخرج أن يشتري مع خيار الشرط لمدة أكبر من مدة خي
 خياره استطاع هو اآلخر أن يفسخ العقد فيما بقي من المدة الزائدة على خيار صاحبه.

إن الحلول أو المخارج التي أشار إليها اإلمام الشيباني رحمه هللا هي هندسة مالية بالمعنى الحديث 
تستخدم هذه الحلول ت تواجه األفراد خالل تلك الفترة، بل و للمصطلح وهي حلول مبتكرة للمشاكل المالية التي كان

كما َلبد من اإلشارة إلى أنه َلبد أن تلتزم الهندسة المالية اإلسالمية بمجموعة من المبادئ ، إلى يومنا هذا
 .1واألسس لضمان إستفادة جميع األطراف

 مراحل تطور الهندسة المالية اإلسالمية:-ت
مرت بها تطورات الهندسة المالية اإلسالمية من خالل تتبع مسار تطور  يمكن تجسيد المراحل التي

 :2المؤسسات المالية اإلسالمية، والتي مرت منذ نشأتها وحتى يومنا هذا بثالث مراحل رئيسية هي
 : مرحلة التنظير للهندسة المالية اإلسالمية-1

الداخلية  جارتهايام الدولة اإلسالمية واتساع تالتنظير للهندسة المالية اإلسالمية وبداية تطبيقها يرجع إلى ق
بداع أدوات مالية مطابقة للشرع  ملية اإلسالمي لتسهيل عوالخارجية معا، وما نتج عنها من ضرورة ابتكار وا 

نشأة ذا بصفة عامة، في حين أن ه صرف...إلخالوديعة، القرض الحسن، الحوالة وال المبادَلت فظهرت بذلك
وعة سالمية كتخصص اقتصادي يرجع بداية التنظير لها إلى الستينات أي عندما أخذت مجمالهندسة المالية اإل

ى ئمة علمن العلماء والفقهاء المسلمين تتصدى للبنوك والمؤسسات المالية التشريعية والتنظيمية الوطنية القا
 من خالل:أساس الفائدة والموروثة أصال من النظام البنكي اَلستعماري الذي كان سائدا آنذاك 

                                                           
  .20.21، ص ص: 2008، 2، عدد رقم 20مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مجلد رقم  ،السعودية ،اإلسالميةالهندسة المالية ، عبد الكريمقندوز  1
، الملتقى الدولي الثاني: األزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية، االبتكاربين التقليد و  اإلسالميةالمنتجات المالية ، آسياسعدان صليحة،  عماري  2

، ص 2009ماي  06-05وعلوم التسيير، الجزائر، يومي  اَلقتصاديةالنظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي بخميس مليانة، معهد العلوم 
 .8-6ص: 
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 اإلجماع الكامل بحرمة المعامالت البنكية التجارية القائمة على أساس الفائدة؛ 
  نشر مقاَلت ونظريات تنادي بتأسيس بنوك إسالمية تقوم على أساس غير ربوي وتكون بديلة للبنوك

 التقليدية.
 :مرحلة التجربة وبداية تطبيق الهندسة المالية اإلسالمية-2

نذ بداية السبعينات حتى تسعينات القرن الماضي، حيث اقترنت هذه المرحلة سادت هذه المرحلة م 
وما أنجر م 1975قي في بنك دبي اإلسالمي سنة بانطالق مسيرة البنوك اإلسالمية والتي تجسدت بشكل حقي

ساليب األعنها من تطبيق مبدئي للهندسة المالية اإلسالمية تلخصت في وضع األسس التطبيقية التي تقوم عليها 
ية إلسالمااإلسالمية: كالمرابحة، المشاركة، والمضاربة التطبيقية، ثم سرعان ما أخذت عمليات الهندسة المالية 

 تنمو وتتطور بفعل عدة عوامل أهمها:
 تزايد عدد البنوك اإلسالمية وظهور مؤسسات مالية إسالمية أخرى كصناديق اَلستثمار اإلسالمية؛ 
  يام بنكالتقليدية نحو إنشاء فروع خاصة بتقديم الخدمات البنكية اإلسالمية مثل قتوجه البنوك التجارية 

 ؛1980مصر بفتح فرع الحسين للمعامالت اإلسالمية سنة 
 تنامي الطلب على المنتجات البنكية اإلسالمية من قبل مختلف شرائح المجتمع؛ 
 مية لتقليدية فظهرت صيغ تمويلية إسالالبدء بتطوير منتجات وأدوات مالية جديدة خارج نطاق المرابحة ا

 حديثة: كاإلجارة المنتهية بالتملك، اإلستصناع، المشاركة المتناقصة والسلم...إلخ.
المية ة اإلسوبالرغم من النتائج اَليجابية المتوصل إليها خالل هذه المرحلة من جراء تطبيق الهندسة المالي

مع  ادة صياغة للمنتجات المالية التقليدية لتصبح متناسبةفإن هذه األخيرة لم تخرج من نطاق اعتبارها إع
 عها منالضوابط الشرعية األمر الذي جعلها تتسم بالمحدودية والقصور في تلبية احتياجات جمهور المتعاملين م

 المسلمين.
 : مرحلة التوسع في استخدام الهندسة المالية اإلسالمية-3

ن منا هذا، واتسمت بالتوسع في تطبيق الهندسة المالية مامتدت هذه المرحلة من التسعينات وحتى يو 
في  خالل تجديد آليات التمويل اإلسالمي وابتكار منتجات مالية ذات طابع إسالمي، محدثة بذلك نقلة نوعية

 ي:مفهوم ومهام العمل البنكي والمالي اإلسالمي، األمر الذي أنجر عنه العديد من النتائج نلخص أهمها ف
 سالمية جديدة والتوسع في إستخدام القديمة: صناديق اإلستثمار ابتكار آليا ، العقار)ت وأدوات مصرفية وا 

قة ة، بطااإلجارة، األسهم(، صكوك اإلستثمار )اإلجارة، القرض، اإلنتفاع، السلم(، الشهادات اإلستثماري
 اإلئتمان اإلسالمية؛

 ها بح عددتشارها عبر كافة أنحاء العالم ليصإرتفاع عدد البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية وتزايد إن
ار ملي 50دولة بإجمالي ودائع بلغت قيمتها  90بنك ومؤسسة مالية متوفرة في أكثر من  300أكثر من 

أما في سنة  م،2004لسنة  الصادر عن المجلس العام للبنوك اإلسالمية تقريرالدوَلر وذلك حسب 
 حسب تقرير موديز؛ %27بمعدل قدره فسجلت أصول الصيرفة اإلسالمية نمو  م2007
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 إزدياد الوعي المالي اإلسالمي بالدول العربية واإلسالمية، األمر الذي سمح بإتساع الطلب على 
 المنتجات اإلسالمية َلسيما بعدما حققته هذه األخيرة من أرباح طائلة؛

  :هيئة المحاسبة ظهور عدة منظمات إسالمية تعمل على تدعيم الصناعة المالية اإلسالمية مثل
ية والمراجعة اإلسالمية والمجلس العام للبنوك اإلسالمية بالبحرين إلى جانب مجلس الخدمات المال

 اإلسالمية في البنوك التقليدية؛
 منمية الصيرفة اإلسال ت المالية اإلسالمية خاصة بعدما عرفته إشتداد المنافسة في مجال تقديم الخدما 

 تطورات وأهمها:
  من البنوك اإلسالمية فيما بينها؛إندماج عدد 
 تابعة تحول البنوك التقليدية إلى تطبيق الصيرفة اإلسالمية إما من خالل فتح فروع بنكية إسالمية 

بنك تجاري بمصر(، أو كليا من خالل استبدال  20فرع إسالمي لـ  58تم تسجيل  م2004لها )في 
ى ذي تبنمختلف عملياتها التقليدية إلى عمليات مطابقة للشريعة اإلسالمية )كبنك الشارقة الوطني ال

 (؛م2002 سنة مبدأ التحول الكامل نحو الصيرفة اإلسالمية اعتبارا من
 امها ية الكبرى آلليات التمويل اإلسالمية ضمن نطاق أعمالها وقيإدماج مجموعة من البنوك األجنب

 سيتي جروب بنكا إسالميا بالبحرينأنشئت  1996بفتح فروع خاصة بالمعامالت اإلسالمية )في 
 تم إنشاء أول بنك إسالمي ببريطانيا(. م2004وفي 

ا ض عليهالعالمية الجديدة تفر  أما فيما يتوقع من نشاط الهندسة المالية اإلسالمية مستقبال فالمتغيرات
ها نافسيتتتحديات كبيرة أهمها العمل على إيجاد صيغ تمويل إسالمية مبتكرة وأصلية غير مقلدة وتدعيمها لزيادة 

 قليديةي ظل ما أنجر عن األزمة المالية العالمية من فقدان للثقة بالبنوك التوخارجها، خاصة ف داخل بيئتها
 منتجاتها المالية أو طرح بدائل جديدة محلها.ومطالبتها بإعادة النظر ب

  تحقيق الهندسة المالية اإلسالميةمزايا ومتطلبات : لثالفرع الثا
 .تحقيق الهندسة المالية اإلسالميةمن خالل هذا الفرع سنتعرض لمزايا ومتطلبات 

 مزايا تطبيق الهندسة المالية اإلسالمية:-أوال
 :1اإلسالمية سيوفر للمصارف اإلسالمية العديد من المزايا، ومن أهمهاإن تطبيق الهندسة المالية 

 :توفير البدائل للمنتجات المالية التقليدية-أ
جات سالمية بديلة للمنتإيجاد منتجات إمع مية هي وسيلة لإلبداع والتطوير الهندسة المالية اإلسال 
راد األف مباَلضافة إلى وجوب إلما المؤسسات المالية اإلسالمية وجود ثقافة اإلبداع في ويتطلب ذلك ،التقليدية
ات المتخصصين بالمفاهيم الشرعية التي من شأنها تعزيز اإلبداع األصيل إلى جانب توفير مخصص المبدعين

 ث والتطوير.تنفقها تلك المؤسسات على البح
                                                           

مجلة العلوم اَلقتصادية، جامعة ، العراقتطبيق الهندسة المالية بإستخدام بطاقة اإلئتمان، دراسة تطبيقية في مصرف االستقالل، زينب شالل عكار،  1
 .219 :ص 2012، جانفي 29، العدد 8البصرة، المجلد 
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 : التقليدية بنوكالتجنب التقليد لمنتجات -ب
سالمية اإلإسالمية وعجز المؤسسات المالية هندسة مالية لتطوير في غياب لإن التقليد هو الخيار الوحيد 

ت لتحديابتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية تنافس نظيراتها التقليدية، لذلك فإن األمر يفرض عددا من اعن ا
خدام ينتهي األمر بإجبار المصارف على استأمام استخدام بعض المنتجات المالية اإلسالمية األصيلة، وربما 

 بعض المنتجات التقليدية بعد تأطيرها بإطار شرعي.
 المتطلبات األساسية لتحقيق مبادئ الهندسة المالية اإلسالمية:-ثانيا

قد أشار إليها منور إقبال والتي  مبادئ الهندسة المالية اإلسالميةيوجد أربعة متطلبات أساسية لتحقيق 
 :1يمكن تقسيمها إلى مايلي ''Engineering four CS of Islamic financial''سماها 

ونقصد به وعي بالسوق المالي والنقدي وأحواله، أي: أن تكون الحاجات التي  :Consciousnessالوعي -أ
ضي بين الترا يتطلبها السوق معروفة لمن يقوم باَلبتكار والتطوير لألدوات واألوراق المالية، باإلضافة إلى تحقيق

 نتصادييلفة لجميع األعوان اَلقجميع األطراف، ألن الهندسة المالية تهدف أساسا إلى تلبية اَلحتياجات المخت
 مع استفادتهم جميعا.

ى وهو بيان المعامالت التي يمكن أن تؤديها تلك األدوات التي يتم ابتكارها أو حت :Clarityالوضوح -ب
ق لتحقي ي يمكن أن ينفذ منها المتالعبون أو المضاربون َلستخدام تلك األدواتتطويرها، وذلك لسد الثغرات الت

سالمية اإليعة غايات لم تكن تهدف إليها أصال أو التحايل على الربا أو القمار، مع اإلشارة إلى أن اَللتزام بالشر 
يشكل بهذا الخصوص صمام أمان بسبب  مصداقية الشرعية للهندسة الماليةالب ما اصطلح على تسميتهأو 

 انضباط قواعد الشريعة اإلسالمية، ويؤدي اإلفصاح إلى تحقيق رضا جميع األطراف.
 : ونقصد بالمقدرة أو القدرة: وجود مقدرة رأسمالية تمكن من الشراء والتعامل.Capabilityالمقدرة -ت
 .اإلسالمية في كافة التعامالت المالية ونقصد بها اإللتزام بأحكام الشريعة :Commitmentلتزام اال -ث

 متطلبات الهندسة المالية اإلسالمية: -ثالثا
يتطلب نجاح واستخدام الهندسة المالية اإلسالمية توفر جملة من العناصر قوامها اَللتزام بضوابط الشريعة 

 :2اإلسالمية ومنها
 :التدرج في التطبيق-أ

ووجود المبرر والنية لتطويرها  ات الماليةونقصد بذلك ضرورة التحول التدريجي في المعامالت واَلبتكار  
را على بما يتالءم ومتطلبات العمل اإلسالمي، فالهندسة المالية ليست وليدة النظام اإلسالمي كما أنها ليست حك

صرفي الرأسمالي التقليدي السائد حاليا في العالم من الخطأ اَلنتقال من النظام النقدي والمالنظام التقليدي، و 
ا تسبب ضرر  ولةاو خالل مدة قصيرة جدا فهذه المحواحدة أ دفعةلى النموذج اإلسالمي العادل اإلسالمي إ

                                                           
، الملتقى الدولي الثاني اإلسالميةالضوابط الشرعية الستخدامات الهندسة المالية كمدخل لتطوير المنتجات المالية عبد الرحمن، نعجة حمزة علي،  1

 .8 :، ص2013ديسمبر  9و 8، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، يومي اإلسالميةللصناعة المالية 
 .51-49لخضر، مرجع سبق ذكره، ص ص:  مرغاد 2
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مدة كافية َل تطول بال سبب عملية اَلنتقال يتعين أن تكون تدريجية وعلى مراحل خالل و عظيما لالقتصاد، 
 ويجب أن تصاحبها إصالحات أخرى في المجتمع''. مشروع

 : الشفافية واألمانة في المعامالت المالية-ب
حة الصحي ومعنى ذلك شيوع الصدق والشفافية واألمانة في المعامالت المالية، وتقديم البيانات والمعلومات

 .اليةحول العقود والصفقات والظروف المختلفة للسوق الم
 :ت لنشاط المؤسسات المالية اإلسالميةوضع معايير وتشريعا-ت

يجب المسارعة في وضع تشريعات  الي اإلسالمي وتطويرهمن أجل هندسة العمل المصرفي والم
ع لى جميعللمؤسسات المالية اإلسالمية استعدادا لمرحلة المنافسة القادمة التي تفرضها ظروف العولمة والتحرر 

نقدية استحداث وابتكار وسائل وأدوات مقبولة للتداول في السوق الاألصعدة، وذلك بتشجيع هذه المؤسسات على 
ب والمالية، باإلضافة إلى ذلك فإن استقرار النظم المالية يتطلب تطوير معايير موحدة للرقابة معدة حس

ذه هفيها  خصائص المؤسسات المالية اإلسالمية، مع األخذ بعين اَلعتبار البيئة اَلقتصادية والمالية التي تعمل
 المؤسسات.

 : توفير السوق المالية اإلسالمية-ث
سسات كان بفعل تكامله واستفادته من خدمات مؤ  رفي التقليدي في السنوات األخيرةإن تطور النظام المص

أخرى أهمها أسواق رأس المال، وهو الشيء الذي لم يتوفر لحد اآلن بالشكل الكافي والمناسب للبنوك 
إلى  المية،والمؤسسات اإلسالمية، لذا نرى بحتمية توفير السوق المالية اإلسالمية التي تعمل بأدوات وأساليب إس

المية للفتوى على أساس معايير موضوعية وتملك سلطة اإللزام بالنسبة للمعامالت جانب تشكيل هيئة إس
 اإلسالمية وذلك كشرط ضروري لنجاح عملية الهندسة المالية اإلسالمية.

 : التعزيز القانوني للسوق المالية اإلسالمية-ج
جه و إلسالمية على ة ابمعنى اإلعتراف القانوني بخصوصية المؤسسات المالية اإلسالمية والسوق المالي

بداعاتلبنوك التقليدية وذلك بإنشاء قوانين استثنائية أو خاصة بما يدعم نشاطها و باواتها االخصوص وعدم مس ها ا 
 لنجاح المالية، ومراعاة ما يلزم من قوانين لهذا النوع من النشاط المالي اإلسالمي حيث يعد ذلك أمرا مهما

 .هندسة الماليةال
 : يب الكوادر المصرفيةحسن إعداد وتدر -ح

 أي تأهيلها علميا وعمليا للعمل في األسواق المالية اإلسالمية بهدف زيادة التنسيق والتوسع في
 لمؤسساتلحقق الكثير من المنافع وهذا سياإلستثمارات واألدوات المقبولة لتداول في النظام المالي اإلسالمي، 

 .الماليةالمالية اإلسالمية ويفسح المجال للتجديد والتطوير في األدوات 
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 المطلب الثاني: أهمية وأسس الهندسة المالية اإلسالمية.
إلى  سنحاول من خالل هذا المطلب التعرف على أهمية الهندسة المالية اإلسالمية وأهدافها، ثم سنتطرق 

 الهندسة المالية اإلسالمية.مبادئ 
 : أهمية وأهداف الهندسة المالية اإلسالمية.ولالفرع األ 

 سنخصص هذا الفرع للتعرف على أهمية وأهداف الهندسة المالية اإلسالمية.
 األهمية العلمية والعملية للهندسة المالية اإلسالمية:-أوال
 األهمية العلمية للهندسة المالية اإلسالمية: -أ

 :1إيجاز األهمية العلمية للهندسة المالية اإلسالمية فيمايلييمكن 
صاد يؤدي البحث والتطوير اللذان هما موضوع الهندسة المالية إلى استكمال المنظومة المصرفية لالقت  .1

 اإلسالمي ومواكبته للتطورات الحاصلة في العلوم المالية؛
صرفي الكوادر اإلدارية التي يتطلبها العمل الميساعد وجود علم الهندسة المالية اإلسالمية في إيجاد  .2

 اإلسالمي، والتي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية اإلسالمية؛
ة أن األصل في المعامالت اإلباحة، فال يجوز المسارعة إلى تحريم صورة من صور المعامالت المستحدث .3

 حتى يتبين أن الشريعة قد حرمتها؛
بطة ت المالية للعلل والمقاصد حيث أن أحكام فقه المعامالت معللة وعللها مرتأن العبرة في المعامال .4

ملية بالحكم الشرعي وجودا أو عدما بعكس فقه العبادات التي يجب التوقف فيها عند حدود النص، لذلك فع
 إلحاق العقود المالية المستجدة بأصول لها في الفقه اإلسالمي مسترشدين بالعلة؛

نما وجهها الوجهة الصحيحة عن طريق تنقيتها من المحرمات ينشىء العقود الماليةاإلسالم لم أن  .5  وا 
 وتشريع األحكام العامة وتقرير القواعد الكلية المنظمة لها.

 األهمية العملية للهندسة المالية وفق المنهج اإلسالمي:-ب
 :2بالنسبة لألهمية العملية فهي 

وقد كانت تفي بحاجات  لك التي تم تطويرها منذ قرون مضتمعظم األدوات التمويلية الموجودة هي ت .1
وهو  رالوقت الحاضر تتزايد بشكل مستم المجتمعات آنذاك، لكن الحاجات التمويلية لألفراد والمؤسسات في

ندسة ية الهما يتطلب إيجاد ما يلبي تلك الحاجات التمويلية وذلك في إطار اَللتزام بالحالل، وهنا تبرز أهم
 إلسالمية في تحقيق ذلك؛المالية ا

واقف اإلستفادة من التطورات التي تشهدها األسواق العالمية ومحاولة اَلستفادة منها بدَل من اتخاذ م .2
 حيادية تجاهها؛

                                                           
 .176 :مرجع سابق، ص بين النظرية والتطبيق، اإلسالميةالهندسة المالية ، عبد الكريمقندوز  1
 .41-39، ص ص: مرجعال نفس 2
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 ضمان استمرارية النظام المالي اإلسالمي ككل مع استفادة كل أجزائه مع الحفاظ في ذات الوقت على .3
 لشرعية التي تقوم مسيرته؛أصالته من خالل اَللتزام بالضوابط ا

ا رفع الحرج والمشقة عن جمهور المتعاملين مع المسلمين الذي يتعاملون بالعقود المالية بمستجداته .4
 الحديثة، ولكي يكون للفقه اإلسالمي حضور قوي على الساحة اَلقتصادية بدَل من تعطيله؛

ن كانت مقاصد المكلفين فيها َل تخرج ) .5 طلب في الجملة( عن معاني اَلكتساب و إن المعامالت المالية وا 
 التطورو الرزق وتنمية المال وقضاء الحوائج الدنيوية واألخروية، إَل أن السمة وسائلها التبدل والتغير 

جتهاد بحسب األمكنة واألزمنة، واألحوال والعادات واألعراف الجارية، وهذا ما يستدعي عدم غلق باب اَل
على  ويرها أو إيجاد أخرى مستحدثة لما في ذلك من رفع المشقة والحرجفي تكييف العقود الموجودة أو تط

 مها دينهعبادات يصلح ب ،ال نوعانيقول ابن تيمية رحمه هللا: ''تصرفات العباد من األقوال واألفع، الناس
 َلا أحبهو وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها هللا 
يه ألصل فيثبت األمر بها إَل بالشرع، وأما العادات فهي ما عتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، وا

 ؛''عدم الحظر
 ماليةود الن العقإذا اعتبرنا التكييف الفقهي جزءا من الهندسة المالية، فإنه قد يكون أساسا لتطوير كثير م .6

تعامل في حسابات استثمارية لهم في المصارف اإلسالمية، وال فتكيف األموال التي يودعها آَلف المودعين
دء بمع هذه األموال كوحدة واحدة في عمليات المضاربة، مع العلم أنه َل يجوز خلط مال المضاربة بعد 

ما يسمى بالمضاربة المشتركة وتطوير عقد المضاربة الثنائية  عمليات المضاربة، أدى إلى استحداث
 ي الفقه وذلك لالبتعاد على ما َل يجوز في عقد المضاربة؛التقليدي المعروف ف

ذج طبيعة عمل المؤسسات التي تقوم بإجراء العقود المالية: وخاصة العمل المصرفي الذي يعمل وفق نمو  .7
ها إَل امل معالوساطة المالية بآلياتها المختلفة، فكثير من العقود المالية التقليدية َل يمكن للمصارف التع

 مستجدات ملحقة بها أو أفكار جديدة تمكنها من أن تكون عملية قابلة للتطبيق. باستحداث
 أهداف الهندسة المالية اإلسالمية: -ثانيا

 :1تسعى الهندسة المالية اإلسالمية إلى تحقيق مجموعة من األهداف نوجزها فيمايلي
داقية تمتاز بالمصو  ،ذات جودة عالية تعتبر كبديل شرعي للمنتجات المالية التقليدية توفير منتجات مالية -أ

 ستثماريةيمكن لمنتجات الهندسة المالية زيادة الكفاءة اَلقتصادية عن طريق توسيع الفرص اَلكما ، الشرعية
وعموَلت  معلوماتالفي مشاركة المخاطر، وتخفيض تكاليف المعامالت، وتخفيض تكاليف الحصول على 

 الوساطة والسمسرة؛
 تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين وتنويع مصادر الربحية؛ -ب

                                                           
، المؤتمر الدولي حول األزمة المالية واَلقتصادية العالمية في معالجة األزمات المالية اإلسالمية المالية دور الهندسةمحمد هالل الحنيطي، هناء  1

، ص 2010ديسمبر  2-1إسالمي، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، عمان، األردن،  المعاصرة من منظور اقتصادي
 .9.8ص: 
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مول مشاركة في المشاريع التي تغير وال الالمساهمة في إنعاش اَلقتصاد وذلك باَلستفادة من رؤوس األم -ت
 ربويا؛

 الية؛والمؤسسات المالمساعدة في إدارة وتحقيق الموائمة بين العوائد والمخاطرة والسيولة لدى الشركات  -ث
 المحلية والعالمية من خالل إيجاد أوراق مالية إسالمية؛ ةسواق المالياألالمساعدة في تطوير  -ج
 ضخمية؛توفير تمويل مستقر وحقيقي ومن موارد موجودة أصال في الدورة اَلقتصادية مما يقلل من اآلثار الت -ح
 توفير حلول شرعية مبتكرة إلشكاَلت التمويل؛ -خ
 اَلستثمار بتنويع صيغه. تقليل مخاطر -د

 الهندسة المالية اإلسالمية. : مبادئثانيالفرع ال
 :1يمكن تحديد أربعة مبادئ للهندسة المالية من منظور إسالمي، وسنتطرق لكل مبدأ بالتفصيل فيمايلي

 :مبدأ التوازن -أوال
ن تحقيق التوازن بييقصد به التوازن بين مختلف الحوافز اإلنسانية، فالشريعة اإلسالمية نجحت في 

بل في المقا، و ر المناسب له دون إفراط أو تفريطمختلف الرغبات والميول والحوافز، ووضعت لكل منها اإلطا
نجد  بينما  ربحية لعالج معظم مشاكلها تقريبانجد أن فلسفة الرأسمالية تعتمد على آلية السوق والحوافز ال

اد َلقتصاأما  ونية مع إغفال الحوافز الشخصيةاعافز الخيرية والتاإلشتراكية تجعل جل إهتمامها منصبا على الحو 
ضع اإلسالمي فهو يستهدف التوازن بين الجانبين، ويعترف بها ويوظفها للوصول باألداء اَلقتصادي إلى الو 

 األمثل.
رية الخيقتصاد يمكن أن يقوم على الحوافز الربحية وحدها، وَل على الحوافز امن حيث الواقع َل يوجد 

ذا كانت  ،وحدها، بل َلبد منهما معا فهذان الجانبان هما عماد اَلقتصاد  َلنتشارالمؤسسات الربحية واسعة اوا 
ل ق أهداف اقتصادية مهمة من خالجوهري في اَلقتصاد، حيث أنها تحقفإن المؤسسات غير الربحية تقوم بدور 

 ازفةخاطر، فحافز الربح يولد المجقضية إدارة الم األمثلة على ذلكوالمنظمات غير الربحية، ومن المؤسسات 
ن شكلة موهو ما يمكن أن يحول إدارة المخاطر إلى عمليات مقامرة بحتة، لكن األساليب غير الربحية تتالفى الم

 البداية َلنتفاء عنصر الربح فيها.
 : مبدأ الحل-ثانيا

قائم  ا خالفت نصا أو قاعدة شرعية، وهوالمبدأ ينص على أن األصل في المعامالت الحل والجواز، إَل إذ
ع هدفها إشبا ة عموماعلى أن الفطرة اإلنسانية خيرة من حيث المبدأ، وأن التعامالت المالية واَلجتماعي

 اَلحتياجات الفطرية، ولذلك كان األصل فيها الحل والمشروعية.
بالمعامالت الربحية كالربا وأكل والمتتبع لمنهج التشريع يجد أن الشرع يركز على المحرمات فيما يتعلق 

أشار  السبب ،الصدقاتكالزكاة و  يما يتعلق بالتصرفات غير الربحيةالمال بالباطل، لكنه يؤكد على الواجبات ف
                                                           

 :، ص ص2007جدة، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة األولى،  لتحوط في التمويل اإلسالمي،سامي بن إبراهيم السويلم، ا 1
110-124. 
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أن األعمال التي تدفع إليها حوافز فطرية قوية يتجنب الشرع زيادة التأكيد عليها لئال  في إليه الشاطبي رحمه هللا
وزها، كما هو الحال في اى تهذيبها وبيان حدودها لئال تتجف في ممارستها، بل يركز عليفضي ذلك إلى التطر 

 ي قد تضعف الحوافز الدافعة إليهاالتصرفات الربحية بسبب قوة الحافز لطلب الربح والمال، أما التصرفات الت
 كالتبرعات والصدقات، فإن الشرع يؤكد عليها ليجبر النقص في الحوافز.

رع ن الشألوَل يركز بالدرجة نفسها على طلب المال والرزق، ليس  قرآن يؤكد كثيرا على الزكاةجد الولذلك ن
ل دة الحَل يشجع على الكسب والتجارة، بل ليحقق التوازن بين الحوافز الفطرية وبين التوجيهات الشرعية، وقاع

ليس رمات وهي الربا والغرر، و تقتضي أن يكون محور الدراسة والعناية في المعامالت المالية هو أصول المح
ه بناء على هذ فإن المحرمات إذا تم اجتنابها فالعقد صحيح ،بيع وشروطه وأركانه، كما هو شائعأحكام ال
منع هو ولذلك إذا وجد رأيان بخصوص عقد معين، أحدهما يختار المنع واآلخر الجواز، فإن القائل بال، القاعدة

 لألصل. قفلجواز فال يلزمه الدليل ألنه مواالقائل باالذي يلزمه بيان الدليل، أما 
م المحر  وقاعدة الحل هي األساس لالبتكار المالي، فإنها تدل على أن دائرة المسموح َل حدود لها، بخالف

 فإنه محصور ومحدد، ولذلك تعد هذه القاعدة أساسية في فهم وتطوير المنتجات المالية اإلسالمية.
 : مبدأ التكامل-ثالثا

ت حيث يمثل التكامل بين التفضيالت الشخصية مع اَلعتبارا بدأ يحكم تطوير المنتجات الماليةوهو م
د ن توليعفالربا عزل لتفضيالت الزمن  ،اطرة وبين توليد الثروة الحقيقيةالموضوعية، بين تفضيالت الزمن والمخ

ن أريبا غلم يكن  لخطر وجهان لعملة واحدةالزمن وا الثروة، بينما الغرر عزل لتلك المتعلقة بالمخاطر، وحيث أن
 تأتي الشريعة اإلسالمية بتحريم األمرين معا.

ن هذا وفصل الزمن والمخاطرة عن توليد الثروة يؤدي إلى انحراف القطاع المالي عن القطاع الحقيقي ولك
يف ما يجعل تكال الفصام مصطنع وَل ينسجم مع طبيعة العالقات اَلقتصادية، ولذلك َل يمكن أن يستمر، وهو

ف، بقاء الفصل بين القطاعين تتزايد باستمرار، مما يناقض هدف الفصل األساسي وهو الكفاءة وخفض التكالي
هذه  وفي النهاية فإن الذي سيدفع هذه التكاليف هو القطاع الحقيقي ألنه هو مصدر الثروة الفعلية، وستكون 

 رابط بين القطاعين منذ البداية.التكاليف أضعاف تلك الالزمة إلبقاء التكامل والت
 :مبدأ المناسبة-رابعا

 مصطلح المناسبة يستخدم في أصول الفقه للدَللة على تناسب الحكمة مع علة الحكم التكليفي، بحيث
حكمة تترتب المصلحة المقصودة على الحكم إذا وجدت العلة المقتضية له، فعلة تحريم الخمر هي اإلسكار، وال

سبة والمراد بالمنا، العقل، وهذه الحكمة تتحقق مع تحريم كل ما وجد فيه وصف اإلسكار من التحريم هي حفظ
ة، لمعاملهنا هو تناسب العقد مع الهدف المقصود منه، بحيث يكون العقد مناسبا ومالئما للنتيجة المطلوبة من ا

ا الصورة َل تكفي وحدهوهذا يعني أنه َلبد من مالئمة الشكل مع المضمون وتوافق الوسائل مع المقاصد، ف
َل تكفي  لوسيلةلتقويم المنتج المالي كما أن الهدف والغاية َل يكفي وحده أيضا، فالغاية َل تبرر الوسيلة كما أن ا

 لتبرير الغاية، بل َلبد من جواز األمرين معا.
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ل و مدلو والصورة تعد مقبولة ما لم تتعارض مع الحقيقة، فإن وجد التعارض فالعبرة بالحقيقة وهذا ه
ة ني ومتضمنالمعا القاعدة الفقهية: ''العبرة بالمقاصد والمعاني َل باأللفاظ والمباني'' فاألصل أن األلفاظ دالة على

 د.لها، لكن إن تبين أن المعنى ينافي اللفظ وأن المقصود ينافي العقد، فالعبرة حينئذ بالمعنى والمقصو 
 أن يمر بمرحلتين: وبناءا على ذلك فإن تقويم المنتج المالي يجب

ن لم تكن  -أ قبولة مالنظر في الهدف والغاية من المنتج، فإن كانت مقبولة فينظر حينئذ في اإلجراءات، وا 
 فالمنتج ابتداء غير مقبول؛

َل لزم مراجعة اإلجراء -ب  ات.النظر في اإلجراءات التعاقدية، فإن كانت صحيحة كان المنتج مقبوَل، وا 
النظر في الوسائل المستخدمة للوصول إليه، فإن كانت مشروعة تحقق فإذا كان الهدف مشروعا، وجب 

مشروعا لكن  حينئذ مشروعية الغاية والوسيلة معا فيكون العقد صحيحا شكال ومضمونا، أما إن كان الهدف
الوسيلة غير مشروعة فالغاية َل تبرر الوسيلة، بل يجب تصحيح اإلجراءات والبحث عن األسلوب المناسب 

صحيح تلغاية المشروعة، أما إذا كانت الغاية غير مشروعة ابتداء فمهما كانت الوسيلة فلن تجدي في للوصول ل
 هدف غير مشروع.

 : أسس الهندسة المالية اإلسالمية.لثلثاالفرع ا
يمكن توضيح األساس اإلسالمي لمفهوم الهندسة المالية في اإلسالم من خالل حديث النبي صلى هللا 

من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، َل ينقص ذلك من  ﴿عليه وسلم:
أجورهم شيئا، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، َل ينقص من 

فهذا الحديث الشريف يمثل األساس األول في الحث على اإلبداع واَلبتكار الذي ينفع المسلمين  ،1﴾ أوزارهم شيئا
 :2ويحقق المصلحة الشرعية، والحديث يدل على أن العمل الذي يصدق عليه أنه إستنان، يتصف باألمور التالية

 قبل؛ألنه وجه أنظار الناس إلى شيء لم يكونوا قد عملوا به من  أنه حديث أو جديد -أ
ن قصود مأن في اإلسالم، أي في المجتمع اإلسالمي وفي البيئة اإلسالمية، وظاهر العبارة يشير إلى أن الم -ب

ن كان هذا القصد وحده َل يكفي في إعتبار العمل نفسه إسال  ميا؛السنة المبتكرة هو إتباع اإلسالم، وا 
يعمل  ريعة ومقاصدها، لكن َل يلزم أنأنه يوصف بالحسن أو السوء، بحسب موافقته أو مخالفته ألحكام الش -ت

 د.الناس بهذه السنة حتى تستحق هذا الوصف، ألن األجر أو الوزر ثابت، سواء وجد اإلتباع أو لم يوج
يجاد الحلول للمعضالت المختلفة المالية وغير المالية طالما كانت  ويستدل من الحديث الدعوة لالبتكار وا 

جتهاد وضرورة مواصلته تعتبر من الموجهات اإلسالمية القيمة التي تدعو في مصالح العباد، أيضا الدعوة لإل
إلى التجديد باستمرار ضمانا لحسن األداء، وبالتالي المنافسة بإيجابية في سوق الخدمات المالية وأيضا في غيره 

ذا كان الحديث يشير إلى أهمية اَلبتكار إَل أنه نب ه كذلك إلى خطورة من المسائل الحياتية للمجتمع المسلم، وا 
اَلبتكار الضار غير المشروع، إذ يتحمل الشخص في هذه الحالة مثل أوزار من تبعه، فالحديث ينبه على 

                                                           
 (.6305رواه مسلم وأحمد والترميذي والنسائي وابن ماجه )صحيح الجامع  1
 .12 :، صشركة الراجحي المصرفية، صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج اإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم،  2
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القاعدة اَلقتصادية المعروفة: إرتباط العائد بالمخاطرة، وكلما كان العائد المحتمل أكبر، كلما كانت الخسارة 
 .1المحتملة أكبر

أسس تقوم عليها الهندسة المالية وفق المنهج اإلسالمي إلى أسس عامة و ومنه يمكن تفصيل األسس التي 
 خاصة كما يلي:

 :األسس العامة للهندسة المالية اإلسالمية-أوال
 تتلخص أهم األسس العامة للهندسة المالية اإلسالمية في: 

 :تحريم الربا والغرر-أ
 أس المال، قلت أو كثرت، يقول هللا عز وجل:﴿الربا في اللغة الزيادة، والمقصود به هنا هو الزيادة على ر 

ْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َل َتْظِلُموَن ﴾ ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا ّللاََّ َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن ، ويقول عز وجل:2َواِ 
َبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴾  4﴾، وذكر منها الربا:﴿اجتنبوا السبع موبقات هللا عليه وسلم، وقال رسول هللا صلى 3الرِ 

وهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من  )*(وية وهو قسمان: ربا النسيئةاوهو محرم في جميع األديان السم
جماع األئمة، وربا الفضل الذي هو بيع النقود بالنقود  المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وا 

 أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم ألنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
 ﴾ أما الغرر، فعن ابن عمر رضي هللا عنه قال:﴿ نهى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر

خسي بأنه ما كان مستور العاقبة، والحديث عام يشمل كل وعرفه السر  والغرر ما كان على خطر الحصول،
 إلى مايلي: يمكن تقسيمهاو  بيوع التي يدخلها الغرر،ال

وبيع  الغرر في صيغة العقد ويشمل: بيع بيعتين في بيعة، وبيع العربان، وبيع الحصاة، وبيع المنابذة .1
 المالمسة، والعقد المعلق والعقد المضاف؛

جهل بجنس المحل، والالغرر في محل العقد، ويتفرع إلى الفروع التالية: الجهل بذات المحل، والجهل  .2
ى بنوع المحل، والجهل بمقدار المحل، والجهل بأجل المحل، وعدم القدرة على التسليم والتعاقد عل

 المعلوم، وعدم رؤية المحل وغير ذلك.
قاعدة مهمة تبني عليها الهندسة المالية اإلسالمية، وقد أشار إليها شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  فيمايليو 

الربا وما يؤدي إليه والميسر وما  عامالت يرجع أساسا إلى أمرين همايرى أن فساد العقود في الم، حيث )*(هللا
ذا نظرنا في الفاسد من ''يؤدي إليه وما في معناه كالغرر الفاحش، يقول الشيخ أحمد بن علي السالوس:  وا 

وَل شك أن هذه القاعدة مهمة جدا ، ''المعامالت المعاصرة، أدركنا دقة وحسن فهم شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى

                                                           
 .169 :مرجع سابق، ص بين النظرية والتطبيق، اإلسالميةالهندسة المالية ، عبد الكريمقندوز  1
 .279سورة البقرة، اآلية  2
 .278سورة البقرة، اآلية  3
 .2650صحيح البوخاري،  4

 النسيئة التأجيل والتأخير، أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل. )*(
 يرى ابن تيمية رحمه هللا أن أصول مالك في البيوع من حيث الحل والحرمة أجود من أصول غيره. )*(
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وينبغي أن تكون أساسا يرتكز عليه المهندسون الماليون بالمؤسسات المالية اإلسالمية عند تطويرهم ألدوات 
 .1ومنتجات التمويل اإلسالمي

 :حرية التعاقد-ب
يقصد بحرية التعاقد إطالق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون وبالشروط التي يشترطون  

غير مقيدين إَل بقيد واحد وهو أَل تشمل عقودهم على أمور قد نهى عنها الشارع، وحرمها كأن يشمل العقد على 
د على أمر محرم بنص أو بمقتضى القواعد الربا أو نحوه مما حرمته الشريعة اإلسالمية، فما لم تشمل تلك العقو 

ن اشتملت  العامة المقررة التي ترتفع إلى درجة القطع واليقين، فإن الوفاء بها َلزم، والعاقد مأخوذ بما تعهد به، وا 
 .2العقود على أمر حرمه الشارع فهي فاسدة، أو على األقل َل يجب الوفاء بالجزء المحرم منها

 : التيسير ورفع الحرج-ت
عني يجب أن تكون الهندسة المالية اإلسالمية المبتكرة من غير عسر أو حرج أي بدون مشقة، والمراد ي

من الحرج الضيق، وتتضح أهمية هذه القاعدة كذلك في أن تقييد األفراد والمتعاملين بالعقود القديمة فيه حرج 
هنا برزت ضرورة الهندسة المالية  وتضييق عليهم، ألنها َل تفي بكل احتياجاتهم وهي متنوعة ومتزايدة من

اإلسالمية وأهميتها في تطوير تلك العقود كالمزج بين أكثر من عقد أو استحداث أخرى، كل ذلك في إطار 
موجهات الشرع اإلسالمي بمايلبي الحاجات المتزايدة للتمويل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما تقوم به 

ر مستمر لصيغ وطرق وأساليب التمويل بشكل قد يؤدي حتى بالمسلم إلى المؤسسات المالية التقليدية من تطوي
اللجوء إليها، خاصة في حالة عدم وجود بدائل، وأهمية الهندسة المالية اإلسالمية هنا تكون طبعا في إيجاد تلك 

 .3البدائل
 : اإلستحسان واإلستصالح )المصالح المرسلة(-ث

 ﴾ معن اإلمام مالك أنه قال:﴿ اَلستحسان تسعة أعشار العل اإلستحسان هو باب لحرية التعاقد، ويروى 
صل واَلستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير أن يوجد نص يعارضه أو يثبته، بل يرجع فيه إلى األ
حكم العام، وهو جريان المصالح التي يقرها الشرع، وقال البعض أن اَلستحسان هو أن يعدل المجتهد عن أن ي

لمثبت لة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى غيره، وذلك لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل األول افي المسأ
 لحكم هذه النظائر.

                                                           
 .171-169مرجع سابق، ص ص:  الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق،، عبد الكريمقندوز  1
المؤتمر الدولي حول  منتجات مالية إسالمية، العقود المالية المركبة نموذجا، ابتكارفي  اإلسالميةدور الهندسة المالية ، َلمية، لعالم هاجرسعدي  2

 6و5، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، يومي اإلسالميةوالهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية  اَلبتكارمنتجات وتطبيقات 
 .4 :، ص2014ماي 

 .230 :، مرجع سبق ذكره، صريمة، عمري صالحمفتاح  3
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أما المصالح المرسلة أو اَلستصالح، وهو صنو اَلستحسان، وأوسع شموَل، ومعناها األخذ بكل أمر فيه 
ة بإلغائها أو اعتبارها، ولكن َلبد من األخذ بعين مصلحة يتلقاها العقل بالقبول، وَل يشهد أصل خاص من الشريع

 :1اَلعتبار
كل  أن األخذ بمبدأ المصالح، ولو لم يشهد لها دليل خاص من الشارع يفتح باب الهوى والشهوة فيكون  .1

ر، وذلك يؤدي إلى ما يشتهيه الشخص ويرغبه مصلحة ينبني عليها حكم شرعي باإلباحة واإلقرا
 ؛المفاسد

المرسلة تختلف باختالف البلدان وباختالف األقوام، باختالف األشخاص، بل باختالف أن المصالح  .2
أحوال الشخص الواحد، فإذا جعلنا كل مصلحة تقتضي حكما يناسبها، فقد تتناقض أحكام الشريعة 

 اإلسالمية وتتضارب، فيكون مرة حالَل، ومرة حراما، وذلك َل يجوز في الشرع؛
لى عتناط بها أحكام الشريعة اإلسالمية هي المصلحة التي فيها المحافظة أن المصلحة المرسلة التي  .3

 مقصود الشارع.
 : التحذير من بيعتين في بيعة واحدة-ج

كان بين الطرفين، ألن رسول هللا صلى هو النهي عن بيعتين في بيعة واحدة، والنهي هنا ينصب على ما 
نما تكون بين طرفين، فإذا تضمنت بيعتين علم أنها بين نهى عن بيعتين في بيعة، والبيعة إ هللا عليه وسلم

طرفين، فإذا كانت إحدى البيعتين مع طرف واألخرى مع طرف آخر لم تدخل في النهي، وبإختصار فإن أي 
بيعتين بين طرفين تكون محصلتها بيعة من نوع ثالث، ينبغي النظر إليها بمقياس البيعة الثالثة، وفي هذه الحالة 

ذا كانت البيعة  يكون الحكم تابعا لحكم البيعة الثالثة فإن هذه األخيرة ممنوعة شرعا، كانت البيعتان كذلك، وا 
الثالثة مقبولة شرعا لم تكون هناك حاجة للبيعتين، وأمكن تحصيل المقصود من خالل البيعة الثالثة مباشرة، وهذه 

وترجع أهميتها  المالية وفق المنهج اإلسالمي دسةالقاعدة أي النهي عن بيعتين في بيعة واحدة هي أهم أسس الهن
 .2الكفاءة اَلقتصادية للمعامالت المالية من باإلضافة إلى السالمة الشرعيةإلى أنها هي التي تض

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .172.173 :ابق، ص صمرجع س بين النظرية والتطبيق، اإلسالميةالهندسة المالية ، عبد الكريمقندوز  1
  .231:صالح، عمري ريمة، مرجع سبق ذكره، ص احمفت 2
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 (: تصنيف أقسام بيعتين في بيعة01،01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 .174 :، ص2008 الطبعة األولى،مؤسسة الرسالة،  ،بيروت، لبنان، اإلسالمية بين النظرية والتطبيقالهندسة المالية عبد الكريم، قندوز المصدر: 

 :األسس الخاصة للهندسة المالية اإلسالمية-ثانيا
جاء اإلسالم بنظام مالي ونقدي  حيث ياة ومنها الناحية اَلقتصادية،اإلسالم دين شامل لكل مناحي الح

مكانة َل  وقواعد العمل فيه وأسلوب تطوره، وتحتل األسواق في اإلسالم ومؤسساتهتكامل في نطاقه وأهدافه م
بل ذهب اإلسالم إلى أبعد من ذلك، فقد وضع قواعد السلوك في هذا السوق، لذلك  تقف عند حدودها كمؤسسة

 :1كان َلبد لهذه الهندسة أن يكون لها ضوابط خاصة بها تتمثل بمايلي
 بأنواعه الثالثة: ربا الفضل والنسيئة وربا الديون؛تحريم الربا أخذا وعطاءا  -أ

 تحريم الميسر والقمار وأكل أموال الناس بالباطل؛ -ب
 حيث جعل هللا سبحانه جال المعامالت نجد القاعدة مطردةبدون مشقة، وفي م التيسير ورفع الحرج: أي -ت

ع تي تمنمن القيود إَل تلك ال وتعالى باب التعاقد مفتوحا أمام العباد وجعل األصل فيها اإلباحة ولم يضع
 الظلم أو تحرم أكل أموال الناس بالباطل؛

، القيم األخالقية في المعامالت المالية اإلسالمية: يقوم اَلقتصاد في اإلسالم على العقود الشرعية الحاكمة -ث
يوع التراضي وطيب النفس، وحسن النية، وب المبادئ والقيم األخالقية ومنها تحكمها مجموعة من التي

مما يثبت ذاتية هذا اَلقتصاد واستقالله ويؤكد صالحيته لكل زمان ومكان، ويعطيه أولوية في  ،ألمانةا

                                                           
 .7.8هناء محمد هالل الحنيطي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1

 البيعة الثانية

لىو متميزة عن األ  لىو غير متميزة عن األ    

 واردة على نفس السلعة

 ربــا / غــرر
 

غير مرغوبة إن 
 استقلت عن األولى

 واردة على سلعة أخرى 

البيعة الثانية مرغوبة حتى 
 لو استقلت عن األولى

غــرر ربــا / غبن مشروع  



 ةلية اإلسالميسة المالهنداالفصل األول                                          إطار نظري حول  
 

24 
 

لمعامالت المالية اإلسالمية حسن االتطبيق العملي في معامالت الناس، ومن أهم المبادئ األخالقية في 
ْن كَ  وحسن القضاء والتيسير على المعسرالمطالبة   ؛1اَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إلى َمْيَسَرٍة ﴾يقول تعالى: ﴿ َواِ 

 تحريم الغرر بما في ذلك الجهالة والغبن والتدليس؛ -ج
 دأستثمار الوهمي حيث تقوم العقود اإلسالمية على مبستثمار الحقيقي وتحريم اَلالعمل على تحقيق اَل -ح

 ستثمار الحقيقي؛المشاركة في الربح والخسارة واَل
 تحريم بيع ما َل يملك؛ -خ
جب على حقوقه، وي لتزاماته مقابل الحصولدالة في تحمل كل من طرفي العقد َلالتوازن فيتطلب وجود الع -د

ي فلتزام بالشروط فالمسلمون عند شروطهم، وموجب ذلك كله إلى حكمة الشريعة ورغبتها كذلك مراعاة اَل
 قطع الطريق على النزاع والخصومة.

ية الشرعية، وهي أن تكون المنتجات والتصاميم المالية إن هذه الضوابط تؤكد على تطبيق المصداق
وأن  سالميةاإلسالمية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، مما يؤدي إلى ثقة وقناعة العمالء بالمنتجات المالية اإل

 تحظى بالقبول العام.
 المطلب الثالث: الفرق بين الهندسة المالية والهندسة المالية اإلسالمية.

ر ة المالية اإلسالمية مع نظيرتها التقليدية في أن كل منهما يعمل على تصميم وتطويتشترك الهندس
الية لمسة ااألدوات والمنتجات المالية المبتكرة بهدف الوصول إلى حلول لمشاكل التمويل، لكن اَلبتكار في الهند

لي يالصناعة التقليدية وفيما وز األحكام اإلسالمية على النحو الذي يجري في ااإلسالمية َل يؤدي إلى تج
 سنوضح الفرق بين الصناعتين.

 الفرع األول: الفرق بين الصناعة المالية اإلسالمية والتقليدية.
لصناعة بالرغم من إشتراك المدرستين في الحاجة لالبتكار في وجود قيود تنظيمية، لكن اَلبتكار في ا

لتماس إجري في الصناعة التقليدية ويمكن ى النحو الذي يوز األحكام اإلسالمية علااإلسالمية َل يؤدي إلى تج
 :2السبب في الجوانب اآلتية

افز حلتدين : أن حوافز اَلنضباط بالنظم اإلسالمية أكبر من تلك المتعلقة بالنظم غير اإلسالمية، فحافز ااألول
الصريحة بينما نجد وَلت اَللتفاف على األحكام الشرعية اعميق لدى المسلمين، ومن شأنه أن يحد من مح

 رصة للربحروز الفوعليه فمجرد ب الهندسة التقليدية َل تملك حوافز ذاتية لاللتزام بروح األحكام واللوائح القانونية،
 كاف في اَللتفاف عليها؛

حكاما وتناسقا من األنظمة البشرية، ويترتب علىالثاني ن ذلك أ : أن األحكام الشرعية نفسها أكثر انضباطا وا 
فظة على األحكام الشرعية أيسر من المحافظة على األنظمة الوضعية، نظرا لتطرق الخلل والتناقض المحا

 لألخيرة بما َل يسمح للمتعاملين بالمحافظة عليها، خالفا لألحكام والقواعد الشرعية؛
                                                           

 .280سورة البقرة، اآلية  1
 .11 :، مرجع سابق، صصناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج اإلسالمي سامي بن إبراهيم السويلم، 2
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 ح بمالمصال: أن األحكام الشرعية تهدف إلى تحقيق مصلحة المتعاملين بها، فاَللتزام بها يحقق هذه االثالث
لية، لح الكيجعل المتعاملين أكثر رضا وقناعة بها، بينما األنظمة الوضعية َل تفرق بين المصالح الجزئية والمصا

ه وبين مصالح جماعات الضغط والمصالح العامة، وتبعا لذلك ينشأ التنافر بين مصلحة المتعاملين وبين هذ
 األنظمة.

 المية.اإلس ستوى النظري بين الهندسة المالية والهندسة الماليةختالف القائم على المالفرع الثاني: اال
 يتحدد الفرق بين الهندسة المالية اإلسالمية والتقليدية في اآلتي:

در قبأقل  الهندسة المالية التقليدية تهدف إلى إيجاد وتطوير منتجات وأدوات مالية تحقق مقاصد المتعاملين -أ
يجاد إدية في حين أن الهندسة اإلسالمية ينحصر هدفها الرئيسي في ممكن من التكاليف اإلجرائية والتعاق

 منتجات وأدوات مالية تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة اَلقتصادية بمعنى التماشي مع أحكام
 الشريعة أوَل ثم بعدها التوصل إلى تحقيق هدف الهندسة المالية؛

المالية في الهندسة المالية التقليدية يكفي أن يكون من ذوي أن مهندس عملية التطوير وابتكار المنتجات  -ب
الخبرة بالعمليات البنكية التقليدية فقط، في حين أن القائم بهذه العملية في الهندسة المالية اإلسالمية يجب 

تجنب ، وي1أن يكون ملما بمقاصد الشريعة اإلسالمية إضافة إلى خبرته وفهمه للعمليات البنكية التقليدية
مختلف المعامالت الربوية، حيث تجمع الهندسة المالية اإلسالمية بين األسس الشرعية والخبرة المصرفية 
اإلسالمية بهدف التخلص من األدوات المالية الربوية التي تعتبر مصدرا لألزمات اَلقتصادية بصفة عامة 

 واألزمات في السوق المالية بصفة خاصة؛
بعاد المخاطر لجهات أو أطرافتنطوي موجهات اَلقتصاديات الرب -ت  وية على تقليل تكاليف المعامالت وا 

اركة أ المشأخرى في المعاملة، أما الموجه األساسي لألدوات المالية في الهندسة المالية اإلسالمية فهو مبد
ة ميإلسالاالمرونة والكفاءة والوضوح واألمانة في استخدام وتداول األدوات المالية ، في األرباح والمخاطر

وتطويرها وتكييفها في ظل اَلحتياجات المالية والتي تتصف بأنها متجددة ومتنوعة واإلبتعاد عن 
 المعامالت الصورية والمستقبلية غير المضمونة في المعامالت التقليدية؛

ة تأخذ الهندسة المالية اإلسالمية بالبعد األخالقي والتنموي للنشاطات التي تمولها، ووفقا لذلك يعمل كاف -ث
المتعاملين في إطار من القيم األخالقية المنبثقة من اإلسالم التي تتيح فقط تمويل المشروعات التي َل 

 .2تتناقض مع نظام القيم األخالقية دفعا عن الضرر للمجتمع وتحقيقا للتنمية
 الجدول التالي يوضح أهم اإلختالفات بين الهندسة المالية والهندسة المالية اإلسالمية.

 
 
 

                                                           
 .5 :، مرجع سبق ذكره، صآسيا سعدان، صليحة عماري  1
 .48.49، مرجع سبق ذكره، ص ص: مرغادلخضر  2
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 (: أوجه اإلختالف بين الهندسة المالية والهندسة المالية اإلسالمية01، 01جدول رقم )
 أوجه
 االختالف

 الهندسة اإلسالمية الهندسة المالية

التطوير والتصنيف المبتكر للنظرية المالية  التعريف
واألدوات المالية إليجاد حلول للمشاكل المالية 

 المعقدة وَلستغالل الفرص المالية.

 التطوير والتنفيذ لكل من األدواتالتصميم و 
والعمليات المالية المبتكرة، إضافة إلى صياغة 

حلول إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار 
 توجيهات الشرع اإلسالمي.

اَلقتصاد الربوي )الفائدة الربوية،  المبادئ
 المجازفة، القمار، الغرر، بيع الدين(.

)تحريم الربا  مبادئ الشريعة اإلسالمية
والغرر، التيسير ورفع الحرج، التحذير من بيعتين 

 في بيعة واحدة...إلخ(.
التوافق بين الكفاءة اَلقتصادية والمصداقية  الكفاءة اَلقتصادية. الخصائص

 الشرعية.
القائم على 
 التطوير واالبتكار

يكون من ذوي الخبرة في المعامالت 
 والعمليات المالية.

ة ومعرفة جيدة بمقاصد يكون على دراي
الشريعة وفقه المعامالت اإلسالمية، إضافة إلى 

 خبرته في العمليات المالية.
المشتقات المالية )الخيارات،  - المنتجات

 المستقبليات، المبادَلت، العقود اآلجلة(؛
 التوريق؛ -
 المنتجات المالية التقليدية؛ -
 المنتجات المالية الحديثة والمركبة. -

 المنتجات التمويلية؛ -
 المنتجات المالية المركبة؛ -
 الصكوك اَلستثمارية اإلسالمية؛ -
 المشتقات المالية اإلسالمية. -

ر ، المؤتموذجامركبة نمدور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار منتجات مالية إسالمية، العقود المالية الهاجر سعدي، َلمية لعالم، المصدر: 
 6-5، اس، سطيفالدولي حول منتجات وتطبيقات اَلبتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية اإلسالمية، جامعة فرحات عب

 .5 :صالجزائر، ، 2014ماي 
 ختالف في المراحل.الفرع الثالث: اال

 :1خالل إستعراض مفهومها على النحو التالي يمكن بيان مراحل الهندسة المالية )التقليدية(، من
 : مرحلة التصميم-أوال

ذه هلم يكن موجودا في السابق، حيث تهتم  بالعمل على ابتكار واستحداث منتج جديد هذه المرحلة تختص
هم، اسبة لالمرحلة بالتعرف وباستمرار على اَلحتياجات الفعلية للمتعاملين معها والقيام بتصميم المنتجات المن
َل أنها كاة( إوعلى الرغم من أن هذه المرحلة تعتبر مكلفة مقارنة بمرحلة التطوير )التي تعتمد على التقليد والمحا

 وى وأعم نفعا، فهي تعطى لمن يتبعها ميزة تنافسية قوية َل يمكن تجاوزها بسهولة.أكثر جد
 

                                                           
والهندسة المالية بين  اَلبتكارالمؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات  نموذجا، اإلسالميةوالتطوير، الصكوك  االبتكارالهندسة المالية في حريز سفيان،  1

 .5.4، ص ص: 2014ماي  6-5، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، اإلسالميةالصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية 



 ةلية اإلسالميسة المالهنداالفصل األول                                          إطار نظري حول  
 

27 
 

 : مرحلة التطوير-ثانيا
لدى  حيث تتسم هذه المرحلة، بالبناء والتعديل على مخرجات مرحلة التصميم )سواء لدى ذات المنشأة أو

 كاليفللسعي نحو تخفيض مستوى الت أو منافسيها(، وقد يكون هذا التطوير إما لتغير أذواق جمهور المتعاملين
 مرحلة َلوبشكل عام فإن هذه ال، كتساب ميزة نسبية أمام المنافسينأو لتعديل التشريعات أو لغايات تسويقية إل

ى يفة علتتطلب الكثير من الموارد قياسا بالمرحلة السابقة، حيث تعمل المنشآت على إجراء بعض التعديالت الطف
 منتجاتها القائمة أصال، أو تقليد المنتجات السائدة في السوق مع شيء من التطوير. 

جود م إتقان تقليد منتجات المنافسين، أو عدم و غير أن سلبيات هذه المرحلة كثيرة، َلسيما في ظل عد
رضي كادر بشري مؤهل للقيام بأعمال التطوير، وبالتالي عدم كفاية التعديالت التي أجريت على منتجاتها لت

 أذواق المتعاملين معها.
 : مرحلة التنفيذ-ثالثا

'فن 'عتماد مة، وذلك من خالل ا في هذه المرحلة يتم اَلكتفاء بتغيير أسلوب اإلنتاج وتقديم السلعة أو الخد
ها من إنتاجي'' جديد، يؤدي إلى تخفيض كلفة إنتاج الوحدة الواحدة، وبالتالي إكتساب ميزة سعرية تنافس غير 
تاجية المنتجين، حيث يمكن للمنشأة أن تعمل على إستبدال آَلت ومكائن اإلنتاج القديمة بأخرى حديثة ذات إن

أهيل ريب وتر بشرية تتمتع بالمؤهالت العلمية والعملية المطلوبة، أو القيام بتدأعلى، أو العمل على تعيين كواد
 الموظفين )الحاليين( على مستجدات العمليات اإلنتاجية المعنية وطرق التعامل مع الجمهور.

 مرحلة المراجعة والتقييم:-رابعا
جب رعية و قتصادية والمصداقية الشنظرا لما تتميز به الهندسة المالية اإلسالمية من جمع بين الكفاءة اَل

محتمل( لمواجهة أي قصور )وى السابقة اسواء لمراجعة الفت وجود مرحلة رابعة، وهي مرحلة المراجعة والتقييم،
 وى التي أجازت إصدار منتجا معينا، والتي نشأ لها خلل هيكلي عند التصميم )أو التطوير(، أوافي الفت

ت جراءاين اإلعتبار عند إصدار الفتوى، أو لتوجيه الجهاز التنفيذي نحو اإلإلستيعاب نوازل جديدة لم تؤخذ بع
 الصحيحة الواجب إتباعها َلسيما عندما تعجز عمليات التنفيذ عن اإلرتقاء لمستوى التصميم المقترح.

نوعا  ومن شأن هذه المرحلة أن تدعم كافة مراحل التصميم والتطوير والتنفيذ على حد سواء، كونها تمثل
ية إلسالممن التغذية المرتجعة، والتي تعمل على متابعة إجراءات التصميم والتطوير لمخرجات الهندسة المالية ا

ائمين بمصداقية تامة، وبالتالي فالبد من هذه المرحلة اإلضافية لضمان حسن التنفيذ، والتوجيه المستمر للق
 لتقليدابط الشرعية المعتبرة بعيدا كل البعد عن عليها، بهدف التأكد من مدى توافق كافة اإلجراءات مع الضوا

 )األعمى( أو التحايل، فهي تمثل صمام األمان لتمتع المنتجات بالمصداقية الشرعية.
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 اإلسالمية.صيغ التمويل  :بحث الثانيالم
 

يث حعن المناهج التقليدية سواء من  اجدال في أن المنهج اإلسالمي َلستثمار األموال يختلف تمام َل
 ونقطة، حيث أساليبه ووسائله أو من حيث أسسه وضوابطه ومناألساس الفكري له أو من حيث أهدافه وغايته 

ج األخرى يتمثل في ارتباط منهالبداية واألساس األول لهذا اَلختالف والذي يترتب عليه كل اَلختالفات 
ى أساس قوم علاَلستثمار في اإلسالم بالعقيدة والشريعة اإلسالمية وهو أمر غير قائم في المناهج التقليدية التي ي

 يد المفاهيم اَلقتصادية والعلمية عامة من أية مبادئ أخالقية أو دينية.ر تج

مقصود من التمويل، ويساعد في زيادة التوسع في إن التنوع في أساليب التمويل اإلسالمية يحقق الهدف ال
اَلستثمارات الحقيقة ويتوقع للتمويل اإلسالمي أن َل يحدث آثارا تضخمية بخالف التمويل التقليدي، ويختلف 
التمويل اإلسالمي عن التمويل التقليدي في استمرار ملكية رأس المال للمالك األصلي بخالف المقترض بفائدة، 

المال تنتقل إلى الطرف اآلخر، وهذا يؤكد على أن طبيعة التمويل اإلسالمي قائمة على مبدأ  فإن ملكية رأس
أساسي  وهو: "أن الخراج بالضمان، والغنم بالعزم"، ويبقى الممول شريكا للمتمول غنما وغرما، أما في حالة 

يع األحوال، وبالتالي تنفصل اإلقراض بفائدة فإن العالقة بين المقرض والمقترض هي عالقة دائن بمدين في جم
وضمان استرداده لألصل والفائدة المترتبة عليه، وبهذه الصورة فإن  المدين بمجرد إقراضهشخصية الدائن عن 

الموارد والمدخرات يتم تجميعها من األغنياء والفقراء ويعاد توزيعها لصالح األغنياء فقط، وهذا يعني تدفقا للموارد 
 .1األكثر إلى األغنياء وهم القلة المالية من الفقراء وهم

 أساليب التمويل بالمشاركات. المطلب األول:

من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى التمويل بالمضاربة، التمويل بالمشاركة، شركة المزارعة، شركة 
  المساقاة، وشركة الوجوه على الترتيب، وسنحاول التطرق لكل عنصر من هذه العناصر بالتفصيل.

 مضاربة.التمويل بالالفرع األول: 

من خالل هذا الفرع سنحاول التعرف على مفهوم المضاربة، حيث سنتطرق إلى تعريف المضاربة لغة 
 واصطالحا، ثم سنتطرق إلى أركان المضاربة وشروطها.

 

                                                           
الطبعة األولى،   ،2008، عمان، األردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، التمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةهيا جميل بشارات،  1

 .65.64 :ص ص
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 تعريف المضاربة: -أوال

كما قال هللا تعالى: ﴿ َوآَخُروَن المضاربة في اللغة اسم منبثق من الضرب في األرض أي السير فيها  لغة:-أ
، أي يطلبون الرزق في المتاجر والمكاسب، وتسمى شركة 1َيْضِرُبوَن ِفي اأَلْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل ّللاَِّ﴾

المضاربة عند بعض الفقهاء بشركة القراض أخذا من قرض الشيء أي قطعة، كأن رب المال اقتطع للعامل 
وفي القاموس ، وتسمى أيضا شركة المعاملة أخذا من العمل وهو اَلتجار بالمال قطعة من ماله ليعمل فيها،

المحيط: ضارب له أي اتجر في ماله، والمضاربة لغة أهل العراق أما القراض فلغة أهل الحجاز، وهما اسمان 
 .2لمسمى واحد

 :3يلي فيما يمكن تعريف المضاربة اصطالحا: اصطالحا-ب

دم وقد يستخ، ليتصرف فيه، ويكون الربح بينهما دفع مال إلى الغير أنها لىالمضاربة ع واعرف :األحناف-1
لربح بمال من جانب وعمل األحناف لفظ شركة في التعريف كما جاء في حاشية ابن عابدين )عقد شركة في ا

 .من جانب(

 :وقد عرفت أيضا ،نقدلمن يتجر به بجزء من ربحه في توكيل مالي  عرفوا المضاربة بأنها :المالكية-2

وقد عرفت في القوانين ، معلوم لمن يتجر فيه بجزء من ربحهالقراض دفع مالك ماَل من نقد مضروب مسلم 
 الفقهية: أن يدفع رجل ماَل آلخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه.

ركا فيه، على أن يكون الربح مشت عرفت المضاربة عندهم أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر: الشافعية-3
 .بيد آخر ليتجر فيه والربح بينهماتوكيل مالك بجعل ماله هي  المضاربةف، صبينهما في نقد خال

ال فع مدبأنها:  ، كما تعرف أيضااله آلخر يتجر فيه والربح بينهماأن يدفع إنسان م هي المضاربة :الحنابلة-4
 معين معلوم القدر بجزء معلوم الربح.

 

 

                                                           
 .20سورة المزمل، اآلية  1
، ص ص: 2013، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، أسس العمليات المصرفية اإلسالميةحسين محمد سمحان،  2

230.229. 
، عمان، األردن، دار جرير للنشر والتوزيع، الجزء األول، والتمويل في االقتصاد اإلسالمياالستثمار حمد بن عبد الرحمن الجنيدل، إيهاب حسين أبودية،  3

 .130.129، ص ص: 2009الطبعة األولى، 
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  أركان المضاربة: -ثانيا

 :1للمضاربة ثالثة أركان هم: العاقدان، والصيغة والمحل، وفيمايلي شرح كل منهم على حدى

بة، : هما رب المال والمضارب الذي يعمل في المال، ويطلق عليه أيضا العامل، أو مدير المضار العاقدان-أ
 وأهم الشروط فيهما أهلية التوكيل.

من و تابة، عن إرادة العاقدين في التعاقد مضاربة بكل ما يدل على هذه اإلرادة قوَل وك : وهي التعبيرالصيغة-ب
 شروطها توافق اإلرادتين عل نفس العمل في نفس الوقت، وتتكون من اإليجاب والقبول.

 : ويتكون هذا الركن من ثالث أركان فرعية:المحل-ج

قد عند التعاا على رأي الجمهور، وتسليمه : ويشترط فيه أن يكون عينا َل دينا، ونقدمال المضاربة .1
 ؛ومعلوميته قدرا وصفة

: ويشترط فيه اختصاص المضارب فيه، وعدم التضييق عليه بما َل يملكه من تحقيق مقصود العمل .2
ى المضاربة وهو الربح، ويتقيد المضارب بالقواعد الشرعية في عمله في مال المضاربة باإلضافة إل

 ؛لعرفمراعاته ل
ربح ال يشترط في كونه معلوما بالحصة الشائعة من الربح وليس مبلغا محددا، وأن يشتركا في: و الربح .3

الخسارة وحده إن حدثت بدون تعدي أو تقصير من المضارب الذي يكفيه المحقق، ويتحمل رب المال 
 خسارة جهده.

  شروط المضاربة: -ثالثا

 :2اتفق الفقهاء على المضاربة بالشروط اآلتية

رأس المال من اَلئتمان، وَل يجوز أن يكون عروضا، وأجازها بعضهم على أن تقوم وقت أن يكون  .أ
العقد، وتكون قيمتها بمثابة رأس مال المضاربة، وعلى هذا فال يصح أن يكون العقار أو العروض 

 ؛رأس مال المضاربة، أو جزءا منها والديون التي في ذمة
 ؛ناأن يكون رأس المال عينا َل دي .ب
 ؛بحيث يكون كل منهما جائز التصرف توكيل في كل من رب المال والمضارب،أهلية ال .ت

                                                           
عة ، المنصورة، مصر، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبالتقليدي، اإلسالمي، المنهج العلمي إلتخاذ القرار-التمويل المصرفيمحمد محمود المكاوي،  1

 .172.171، ص ص: 2010األولى، 
، عمان، األردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة دراسة مقارنة-التمويل ووظائفه في المصارف اإلسالمية والتجاريةيبة عبد الرحمن العاني، قت 2

 .116.115، ص ص: 2012األولى، 
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من  أن يمكن رب المال المضارب ال إلى المضارب، ويعني هذا الشرطأن يسلم صاحب المال رأس الم .ث
أو  العقد ، وذلك بإطالق يده في التصرف فيه، وليس المراد التسليم الفعلي حالالتصرف في رأس المال

 ؛في مجلسه فقط
لذي أن يبين في العقد مقدار الربح لكل من الشريكين، المالك والمضارب، ويكون توزيعه حسب الشرط ا .ج

 ؛ما الخسارة فتكون على صاحب المالاشترطاه، أ
أن يكون نصيب العامل من الربح جزءا مشاعا، فإن كان ما اشترط ألحدهما مقدار معينا فسدت  .ح

يفوت كة فيه، فا على ذلك المقدار المعين، فتنقطع بذلك الشر المضاربة، َلحتمال الربح أَل يأتي زائد
 ؛الغرض من المضاربة

 أن يكون نصيب العامل من الربح َل من رأس المال. .خ

 التمويل بالمشاركة:-الفرع الثاني

هي عقد بين البنك اإلسالمي والعميل بحيث يقدم البنك اإلسالمي التمويل الذي يطلبه المشاركة المصرفية 
)حصة البنك في رأس المال( مقابل حصول البنك على حصة شائعة من الربح وتحمله الخسارة بنسبة العميل 

 .1مساهمة في رأس مال الشركة وذلك في إطار أحكام الشركات في الشريعة اإلسالمية

 : يوضح صيغة التمويل بالمشاركة(02 ،01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 :، ص2013 ،الطبعة األولى ،المسيرة للنشر والتوزيع والطلبةدار عمان، األردن، اسس العمليات المصرفية اإلسالمية،  حسين محمد سمحان،: المصدر
218. 

                                                           
 .217 :، صبق ذكرهمحان، مرجع سحسين محمد س 1

د 100الربح   

 االشتراك في المشروع

د 100 الخسارة  

B الشريك   
 

A الشريك   
 

 أو حسب أي نسبة يتفق عليها

يجب أن توزع بنسبة مساهمة 
 كل طرف في رأس المال

د 3000 د 2000   

د 60 د 40   

د 50 د 50   
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 : خصائص المشاركات-أوال

ي فتتمتع المشاركات بعدد من الخصائص المشتركة التي تساعد على أداء الدور المرموق والمنتظر لها 
 .من العقبات اَلقتصادية والمصرفيةتخطي كثير 

 :1ومن هذه الخصائص مايأتي 

 ؛سامه تخضع َلتفاق أطراف المشاركةفي الربح هو جوهر عمليات المشاركة وطريقة اقتإن اَلشتراك  .أ
لربح كان ا إن احتمال الخسارة أمر وارد أمام رجحان الربح وغلبته، ومن ثم َل وجه لالرتباط بينهما، فإذا .ب

 معقودا عليه فإن الخسارة أمر احتمالي في نفس الوقت.
 َلتفاق أطراف المشاركة.الربح متروكا ألمر كيفية توزيعه  .1
 الخسارة في كيفية توزيعها هي دائما على قدر رأس المال. .2

 ؛شكل المشاركة مديونية على الشريكَل ت .ت
 ؛ة بمشاريع محددة في مجاَلت معينةارتباط التمويل بالمشارك .ث
تحق المشاركة أيا كان نوعها عقدها محدد في مقدار رأس المال في حالة وجوده، وفي نسبة الربح المس .ج

 ؛احتمال الخسارة بنسبة رأس المال ألطرافها، وفي
 فيما يتعلق بحصص الشركاء، فإن الفرق شاسع بين التنظيم القانوني والفقهي: .ح

 ففي القانون يجوز أن تكون حصة الشريك دينا غائبا، وفي الفقه يشترط أن تكون نقدا حاضرا َل .1
ن كان يجوز الحصة العينية.  دينا، وا 

 ز أن تكون حصة الشريك عروضا، أو أشياء عينية، وفي الفقه يجوز عند البعضوفي القانون يجو   .2
باح بحيلة تقييمها مراعاة من الفقهاء لضرورة العمل في نظير وتقييم الحصص أساس في توزيع األر 

 والخسائر أيضا.
فوائد زوال الحرج اَلجتماعي من التعامل في األسهم لزوال سبب ذلك الحرج وهو إلغاء ارتباطها بال .3

 الربوية.

 

 

 
                                                           

 .0161.16، ص ص: بق ذكرهالمكاوي، مرجع سمحمد محمود  1
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 ، المساقاة، الوجوه.شركة المزارعة: الفرع الثالث 

 شركة المزارعة:-أوال

هي عقد على الزرع  االصطالحوفي ، بات وهو المعنى الحقيقي للمزارعةمن الزرع أي اإلن لغةوهي 
ببعض ما يخرج منه بشروط، وهي شركة في الزرع، حيث يتم دفع األرض لمن يعمل عليها والزرع بينهما، ويتم 

جل معلوم، وهي بالتالي عقد مشاركة بين أمعلومة و  معاملة العامل في األرض ببعض ما يخرج منها، أي بحصة
راعة، بحيث يكون الناتج مشتركان ولكن حسب حصص مالك األرض والعامل فيها على استثمار األرض بالز 

معلومة لكل منهم وألجل محدد وقد تكون األرض والبذور من المالك والعمل من العامل المزارع، وقد تكون 
 .1األرض فقط من المالك والبذور والعمل من المزارع

  شروط المزارعة:-أ

 ؛أهلية المتعاقدين .1
 ؛صالحية األرض للزراعة .2
 ؛بأن يقول إلى سنة أو سنتينالمدة بيان  .3
 ؛لنسبة التي يتفق عليهاأن يكون الناتج بينهما مشاعا وبا .4
 ؛صاحب األرض بينها وبين الزارع يلأي يخ .5
 ؛أن يكون ما يزرع فيها معلوما .6
 ؛بذور والمستلزمات األخرى بينهما(أن تكون األرض عند أحدهما وعلى األخر العمل )وال .7
لم يقدم ألن المعقود عليه يختلف باختالف البذر فإذا كان من قبل بيان من يقدم البذر منهما ومن  .8

ذا كان من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة  صاحب األرض كان المعقود عليه منفعة األرض، وا 
 .2العمل

  طبيعة المزارعة:-ب

يستقل بفسخها المزارعة عقد َلزم إَل بالنسبة لمن شرط عليه البذر، قبل إلقائه في األرض، فله حينئذ أن 
ذا نبت فقد تصيبه آفةجبر على إتالف ماله وهو البذر ببذره في األرض، وقد ينبت وقد يحتى َل  ، َل ينبت، وا 

وهي إجارة في اَلبتداء وشركة في اَلنتهاء، ولذا كان المعقود عليه فيها إما منفعة األرض إذا كان البذر على 
                                                           

الشركات، المضاربة، المزارعة، المساقاة، المغارسة، األسهم، السندات  –االستثمار بالمشاركة في البنوك اإلسالمية أحمد محمد محمود نصار،  1
 .56 :، الطبعة األولى، ص2010، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، والصكوك

 .115 :، ص2006عين شمس، مصر، الطبعة الثانية،  صول المصرفية اإلسالمية وأساليب التمويل المتوافقة معها،أ الغريب ناصر،  2
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ما عمل المز  ذا صحت المزارعة كان الخارج من األرض ، صاحب األرض ارع إن كان البذر علىالمزارع، وا  وا 
إذ َل استحقاق له إَل في  بين صاحبها والمزارع على ما شرطا، فإن لم تخرج األرض شيئا فال شيء للمزارع،

ذا كانت المزارعة فاسدة فمضى فيها العاقدان كان على صاحب البذر أجر مثل األرض إن كان ، الخارج وا 
مثل المزارع إن كان مالك األرض، سواء أخرجت األرض شيئا أم َل، وَل يزاد على شرط لهما في المزارع، وأجر 
 .1العقد للرضا به

 شركة المساقاة:-ثانيا

ج إليه بجزء معلوم من ثمره، هي أن يدفع الرجل شجرا إلى أخر ليقوم بسقيه وعمل ما يحتا المساقاة
على إتباعهما في عهد الرسول )عليه الصالة والسالم( والصحابة ها الفقهاء ألن السنة واإلجماع قد دَل ز وأجا

ن كان هناك من يعتبرون المساقاة نوعا من اإلجار  والذين أجازوا ، ة بثمرة بم يخلق أو بثمرة مجهولةوالتابعين وا 
المساقاة المساقاة قالوا بذلك في جميع الشجر المثمر، أما الشجر الذي َل ثمر له فال يجوز فيه المساقاة، ألن 

تكون جزء من الثمرة، إَل أن يكون قد قصد ورقة، كالتوت والورد، فالقياس يقتضي أجاراتها ألنه في معنى الثمر 
 .2لكونه نماء يتكرر كل عام

  أركان المساقاة:-أ

كالمزارعة، اإليجاب من صاحب الشجر، والقبول من العامل أو المزارع، والمعقود عليه:  اإليجاب والقبول
وتكون المساقاة في الشجر المثمر فتصح المساقاة في النخل ، ل العامل فقط دون تردد بخالف المزارعةهو عم

 .3والشجر والكرم والرطاب )الفصة أو البرسيم( وأصول البذنجان، ألن الجواز للحاجة وهي تعم الجميع

 : شروط صحتها-ب

 ؛من الثمر، مشاع، كالنصف أو الثلثأن تكون على معلوم  .1
 ؛ح ألنه عقد على مجهولتكون على شجر معلوم بالرؤية وَل صفة َل يصأم  .2
 .4توافر األهلية في المتعاقدين .3

 

 
                                                           

 .56 :، صسبق ذكرهأحمد محمد محمود نصار، مرجع  1
 .116 :، صبق ذكرهالغريب ناصر، مرجع س 2
 .59 :، صبق ذكرهأحمد محمد محمود نصار، مرجع س 3
 .116 :، صذكرهبق الغريب ناصر، مرجع س 4
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  أحكام المساقاة:-ج

صالح النهر، والحفظ والتل .1 قيح، كل ما كان من أعمال المساقاة التي يحتاج إليها الشجر: من السقي وا 
رض ليب األتقالشجر ونحوه من النفقة كوكل ما يحتاجه  ،مل، ألنها من توابع المعقود عليهفعلى العا

 ؛والقطاف فعلى العاقدين على قدر نصيبهما ألن العقد لم يشمله
 ؛ن الطرفين على الشرط المتفق عليهأن يكون الخارج بي .2
 ؛، فال شيء لواحد منهما على اآلخرإذا لم يخرج الشجر شيئا  .3
 ر،عذ لالفسخ من غير رضا صاحبه، إَل اَلمتناع عن التنفيذ، أوالعقد َلزم للجانبين: فال يملك أحدهما  .4

 ؛في جانب صاحب البذر عند الحنفية بخالف المزارعة، فإنها غير َلزمة
جزء من الثمرة الثلث أو  هور: وأما حق العامل عذض إجبار العامل على العمل إَل للصاحب األر  .5

 .1النصف أو غيرها حسبما يتفقان عليه

 :لوجوهشركات ا-ثالثا

وهي تعتمد على الثقة في الشركاء وائتمانهم من جانب  ن غير مال وَل صنعةهي شركة على الذمم م
المتعاملين معهم، وصورتها أن يتفق جماعة )اثنان أو أكثر( من وجوه التجار الموثوق بهم على أن يشتروا سلع 
التجارة باآلجل، ويقوموا ببيعها على أن يكون الربح شركة بينهم، وسبب استحقاق الشركاء هو الضمان، ويكون 

ن المال المشترى على نسبة حصص الشركاء فيه، وعلى هذا تكون حصة كل منهم في الربح بقدر ضمان ثم
ذا خسرت الشركة وزعت الخسارة أيضا على نفس نسبة توزيع الربح تماما  .2حصته في المال المشترى، وا 

 المطلب الثاني: أساليب التمويل بالبيوع.

ق إلى م البيوع اآلجلة وبيع السلم، وفي األخير سنتطر سنتطرق من خالل هذا المطلب إلى بيع المرابحة ث
  المتاجرات.

 .بيوع المرابحات: ولالفرع األ 

تطرق سنحاول من خالل هذا الفرع التعرف على أهم المفاهيم األساسية المتعلقة ببيع المرابحة، حيث سن
 إلى تعريف المرابحة ثم سنعرض شروطها.

 

                                                           
 .61 :، صبق ذكرهأحمد محمد محمود نصار، مرجع س 1
 .117 :، صبق ذكرهس الغريب ناصر، مرجع 2
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 تعريف المرابحة:-أوال

 لغة:-أ

علوم، ممصدر من الربح، وهي الزيادة، وفي اصطالح الفقهاء: البيع برأس المال وربح  المرابحة في اللغة
 وهي إحدى صور بيوع األمانة المعروفة في الشريعة اإلسالمية التي تختلف عن بيوع المساومة.

السلعة، آخذا في اَلعتبار يتم فيه اَلتفاق بين البائع والمشتري على ثمن  ،فالنوع األول يسمى بيوع األمانة
ثمنها األصلي الذي اشتراها به البائع، أما النوع الثاني فيطلق عليه اسم بيوع المساومة: إذ يتم اَلتفاق فيه بين 
البائع والمشتري على الثمن بغض النظر عن الثمن األصلي للسلعة التي تم شراؤها به، ومن هنا جاءت تسمية 

األكثر استعماَل في البنوك  خرى لبيع بالمرابحة مقارنة مع عمليات اَلستثمار األهذا النوع بالمرابحة، ويعد ا
اإلسالمية، لما تتيحه هذه العملية من مرونة في السيولة وقلة نسبة المخاطرة، وبحكم أن المبلغ الممول يصبح 

 .1دينا في ذمة العميل بمجرد التعاقد على البيع

 :2كمايلي اصطالحا المرابحة تعريف يمكن: إصطالحا-ب

 :األحناف-1

 ؛لثمن األول مع الزيادة في الربح""البيع بمثل ا 
 "؛"بيع ما ملكه بما قام عليه وفضل 
 ."بيع بزيادة معلومة على ما ملكت به" 

ين لتعريفايالحظ على التعريف األول والثاني أن المرابحة هي بيع اإلنسان ما عنده، ولكن بزيادة، إَل أن 
 تلك الزيادة بالنسبة للمشتري.لم يبينا مقدار 

 .ء المباعأما التعريف الثالث، فقد ذكر أن الزيادة تكون معلومة إضافة إلى ملكيته للشي

 :المالكية-2

 ؛شتراها به وزيادة ربح معلوم لها""بيع السلعة بالثمن الذي ا 
 ؛أو الدرهم" رط عليه ربحا للدينار"أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشت 
 ."بيع ما أشترى بثمنه مع زيادة ربح معلوم عند البائع والمشتري على ما اتفقا عليه" 

                                                           
 .78 :، صبق ذكرهيبة عبد الرحمن العاني، مرجع سقت 1
 .94-91 :، ص صسبق ذكرهحمد بن عبد الرحمن الجنيدل، إيهاب حسين أبودية، مرجع  2
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لك ( على ضرورة بيان السعر الذي تم الشراء به مع بيان الربح المطلوب على تتيتفق التعريفان )أ، 
يث بالدرهم أو بالدينار، بحإَل أن التعريف )ب( اختلف عنهما في أنه جعل الربح عن طريق الربط ، السلعة

 يمكنه أن يقول كل عشرة دراهم لها ربح خمسة دراهم، وهذه المسألة فيها خالف بين الفقهاء.

 :الشافعية-3

 ؛على ثمن المبيع األول مع زيادة" "عقد يبنى الثمن فيه 
 ."بيع ما شراه بما شراه وزيادة" 

نما  يقتصر على الزيادة دون تحديد لها. من خالل التعريفين يتضح أنهما َل يحددان الربح، وا 

 :الحنابلة-4

 "؛"البيع برأس مال وربح معلوم 
  ماله ثم يبيع به ويربح". سرأب"أن يخبره 

 من، قهيقي وما هو الربح المطلوب تحقييالحظ في التعريفين السابقين ضرورة إخبار المشتري بالسعر الحق
ا ح تميز أنها تجمع على ضرورة زيادة رأس المال تسمى الرب خالل النظر إلى تعاريف الفقهاء إلى المرابحة، نجد

 لعقد المرابحة عن غيرها من العقود.

 شروط بيع المرابحة:-ثانيا

ن اختصت بشروط هي  :1ويشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيع بصفة عامة، وا 

 ؛فاسدام يكن معلوما له كان العقد أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري فإن ل .أ
 ؛كون الربح معلوما ألنه بعض الثمنأن ي .ب
طالق وذلك كالمكيالت أن يكون رأس المال من ذوات األمثال وهو شرط جواز المرابحة على اإل .ت

 ؛والموزونات
 ؛ول مقابال بجنسه من أموال الرباأَل يكون الثمن في العقد األ .ث
 أن يكون العقد األول صحيحا، فلو كان فاسدا لم تجز المرابحة. .ج

 

 
                                                           

 .125 :، صبق ذكرهالغريب ناصر، مرجع س 1
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 .وبيع السلم البيوع اآلجلةي: ثانالفرع ال

 البيوع اآلجلة:-أوال

، ال بماللغة واصطالحا: مبادلة م البيعفلبيع والمؤجل، لغة َلبد من تعريف جزئية ا البيع المؤجل لتعريف
ثي الشخص الشيء تأجيال أي جعل له أجال، والفعل الثال هو في اللغة: صيغة اسم مفعول من أجلف أما المؤجل
 لمدة أواويطلق األجل على نهاية المدة المضروبة َلنتهاء اَللتزام، أو ألدائه، كما يطلق على ، أجلمنه أجل ب

و ن، أو هفاألجل هنا هو المدة المستقبلية التي يضاف إليها تسليم الثم، من، ويطلق أيضا على نهاية الحياةالز 
 المدة التي يحددها المتعاقدان ألداء الثمن.

ع في اصطالح الفقهاء فهو: البيع الذي يكون دفع الثمن فيه مؤجال، أي أضيف دف لالبيع المؤجوأما 
 .ع نقداالثمن إلى أجل أي مدة مستقبلية، فهو وصف للبيع صورة لكنه للثمن معنى، وهو ضد البيع الحال أو البي

 .1: مال حكمي يثبت في الذمة ببيع أو استهالك أو غيرهما-كما قال الكاساني–ين والثمن المؤجل دين، والد

و ، بل هوالبيع إلى أجل قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقدا وهذا َل خالف في جوازه بين الفقهاء
ث حي وسلم لحديث الشريف الذي روى عن النبي صلى هللا عليهعمل يؤجر عليه الفاعل ولعله هو المقصود في ا

أن ي كما قد يكون البيع إلى أجل سعر أكثر من الثمن الحالي، أ، ﴾ث فيهم البركة: البيع إلى أجلقال: ﴿ثال
ويزيد اآلجل عن الحاضر، وقد اختلف  سمى نقدا وسعر آجل ويسمى تقسيطويالبائع يبيع بسعرين سعر حاضر 

ور الفقهاء بجوازه بشرط أن يقول البائع الفقهاء في الرأي بخصوص جواز هذا النوع من عدمه، فرأي جمه
اشتريها  للمشتري هذه السلعة ثمنها "مائة" إذا دفعت نقدا، و "مائة وعشرة" إذا دفعت بعد سنة فيقول المشتري:
ة ين حالبمائة وعشرة إلى سنة، ويتم البيع على هذا، وفي هذا قال ابن القيم: "أن من باع بمائة مؤجلة أو خمس

من  بأبعد جهالة وَل غرر وَل قمار وَلشيء من الفاسد، فإن خيرة بين أي الثمنين شاء وليس هذا ليس هنا ربا وَل
ابل فهي مق ويرى البعض عدم جواز البيع ألن هذه الزيادة ربا، تخييره بعد البيع بين الرد واإلمضاء ثالثة أيام"

ن في ﴿نهى عن بيعتي هللا عليه وسلم حمد والنسائي والترمذي أن النبي صلىالتأجيل أوثمن الوقت، فقد روى أ
بيعة﴾ وفي رواية أخرى ﴿عن صفقتين في صفقة واحدة﴾، يرى بعضهم أن العلة من عدم جواز اختالف السعر 

 الحاضر عن اآلجل هو كونها زيادة في الدين بغير عوض وهو معنى الربا.

سيما إذا كانوا من محدودي وعقد التقسيط من العقود الشائعة في المعامالت المعاصرة بين الناس، َل
ة وأن ز أن جمهور الفقهاء متفق على اإلجاالدخل، ولذلك كثر الكالم حولها، وقد أباحها الفقهاء المحدثون باعتبار 

                                                           
 .15 :، صنفس المرجع 1
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َبا َوَأَحلَّ ّللاَُّ اض فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿هذا البيع عن تر  َم الرِ   آَمُنوا ، وقوله: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذينَ  1﴾اْلَبْيَع َوَحرَّ
، هذا في الوقت الذي يمسك البعض 2﴾َجاَرة  َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ َل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن تِ 

 بموقفهم في تحريمها حتى يتعادل سعر النقد والتقسيط.

دخول المحدودة من جانب بعض وقد نشاهد عمليا أن البيع بالتقسيط مستغل بطريقة ترهق أصحاب ال
كن َل يم البائعين الذي لديهم قدرة على التقسيط بسبب مركزهم المالي القوي الذي يسمح لهم بمنح ائتمان، لكنه

 بأن سعر السلعة بعد سنتين يجب أن يساوي سعرها اآلن، ألن هناك الكثير من العوامل -بشكل مطلق-القول
ن ئدة اَلقتراض التي يدفعها التاجر عند حصوله على تمويل سلعته متحول دون ذلك، قد يكون منها معدل فا

عض بمنها  بنك تجاري، وقد يكون منها تقدير البائع لثمن السلعة المباعة، لو أعاد شرائها بعد سنتين، وقد يكون 
 األعباء اإلدارية والمصروفات الفعلية وقد يكون غير ذلك.

كأسلوب ييسر للناس اقتناء حاجياتهم فقد يكون مستحبا وممكنا  لذلك فإنه في ضوء انتشار البيع بالتقسيط
أما في حالة السلع التي ، أن يكون سعر البيع نقدا مثل البيع تقسيطا عندما يكون األجل محدودا واألقساط قليلة

ط يكون أجل سدادها أطول وأقساطها كثيرة، فإنه يمكن أن تباع السلعة بسعر آجل أكبر من سعرها النقدي بشر 
عدم وجود شبهة المغاَلة أو اَلستغالل مع تخيير المشتري بين الشراء نقدا بسعر معين ـو الشراء تقسيطا بسعر 

 .3أعلى ، وشرط عدم وجود سعرين في العقد الواحد أي َل يذكر سوى ثمن واحد في العقد

 :بيوع السلم-ثانيا

 تعريف بيع السلم:-أ

 :4الفقهاء تبعا للشروط التي يراها كل منها، نوردها فيمايليم ذكرها للسهناك عدة تعريفات فقهية 

لبيع ا: إن السلم عبارة عن "عقد على موصوف الذمة ببدل يعطى عاجال". ولم يقيدوا هذا الشافعيةيقول 
 الموصوف بكونه مؤجال ذلك أنهم يرون جواز السلم حاَل مؤجال.

فجاء تعريفهم  -أي ليس حاَل–تأجيل المثمن قبض الثمن في مجلس العقد و  الحنفية والحنابلةاشترط 
متضمنا هذين الشرطين، إذ يقول ابن عابدين من الحنفية "إن السلم هو شراء آجل بعاجل". كما يعرفه البهوتي 

 من الحنابلة بأنه "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد".
                                                           

 .275سورة البقرة، اآلية  1
 .29سورة النساء، اآلية  2
 .29130.1 :، ص صسبق ذكره الغريب ناصر، مرجع 3
 .516.1 :، ص ص1998، جدة، السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلمعثمان بابكر أحمد،  4
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ي مجلس فافعية، كما أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال لم يجيزوا السلم الحال كما يقول الشالمالكية و
يفهم في اء تعر العقد كما ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة، بل أجازوا تأجيل الثمن لمدة َل تزيد عن ثالثة أيام، فج

هذا السياق بأن "السلم بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل 
 معلوم".

ل إذن، يتفق الفقهاء في أن عقد السلم يقوم على مبادلة عوضين أولهما حاضر وهو الثمن واآلخر مؤج
 وهو الشيء المسلم فيه.

  شروط السلم:-ب

يشترط له ما يشترط في المبيع )السلم نوع من أنواع البيع(، كما اشترط له شروط خاصة به، وفيما يلي 
 :1نبين شروط السلم

 ؛وتسليمه للبائع في مجلس العقدال تعجيل رأس الم  .1
 ؛تمنع النساء أي تأخير المسلم فيهأَل يجمع بين رأس المال والمسلم فيه علة   .2
ا أو معرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره فإذا كان رأس المال قليال أو موزون  .3

 ؛الكيل أو الوزن معدوما وجب معرفة مقدار 
 ضبط المسلم فيه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا ألن المسلم فيه عوض في الذمة، فالبد من  .4

 ؛ةا الجنس والنوع والجودة والرداءكونه معلوما بالوصف كالثمن واألصناف المتفق على ضرورة تعينه
 دا أون كان معدو معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل إن كان بكيل أو بالوزن إن كان موزونا أو بالعدد إ  .5

 ؛إن كان منسوجا كاألثواب والسجاد بالمتر أو الياردة
 ؛المسلم فيه مؤجال إلى أجل معلوم إن  .6
 يشترط تسمية المكان الذي يوفى فيه المبيع إذا كان له حمل ومئونة، فإذا لم يكن له حمل ومئونة فال  .7

 تسمية المكان ويوفيه في المكان الذي عقد فيه السلم.

 :2ةالمشروعي-ج

لصفة اغير أن ذلك َل يمنع من استخدام صيغته باسم السلم أو البيع على  السلم عقد شرع لمصلحة الزراع
 في سائر البيوع التي يكون فيها المبيع موصوفا وثابتا في الذمة.

                                                           
 .197 :، صبق ذكرهمحمد محمود المكاوي، مرجع س 1
 .6117.11 :، ص ص2002الطبعة الثانية،  ،، جدة، السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنيةفي اإلسالم تمويل التنمية صيغفخري حسين عزي،  2
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عن ابن عباس قال اتعهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله هللا في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ:  .1
، وعنه أن الرسول )صلى هللا عليه  1﴾ى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكُتُبوهُ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإلَ ﴿َيا 

فقال )صلى هللا عليه وسلم(:  ،الثمر العام والعامين أو الثالث وسلم( قدم إلى المدينة والناس يسلفون في
 ؛معلوم إلى أجل معلوم﴾معلوم ووزن ﴿من أسلف فليسلف في كيل 

، ألن قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز وألن بالناس حاجة إليه .2
ج نضأرباب الزروع والثمرات والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعلى الزروع ونحوها حتى ت

 .فيجوز لهم السلم وفقا للحاجة

 .المتاجرات: ثالثالفرع ال

هذه  هذا التعبير مشتق من التجارة، والتجارة تقوم في مجمل أحكامها على عقد البيع، ومن ثم فإن لغة
ستلزمه توالمتاجرة تشير إلى قيام البنك بوظيفة التجارة ما ، ن تنضبط في إطار أحكام عقد البيعالصيغة يجب أ

 ا معرفة مصادر شراء السلع ومورديها وأسعارهامن مهام منها معرفة أحوال السوق التي يعمل فيها، ومنه
، صةوشروطها، ودرجات الجودة فيها، وغيرها من متطلبات حرفة التجارة باعتبارها عمال متميزا له طبيعة خا

 د يخسرسب إذا كان الرواج، أو قوالمتاجرة التي هي التجارة قد يمارسها البنك مثل أي تاجر يشتري ليبيع فيك
ما تالها من عمليات حتى تمام البيع ضعف في عناصر عملية الشراء أو فيسواء كان لسبب من األسباب ل

 وتحصيل الثمن.

يه تدخل في إطار صيغ التوظيف المباشر والتي تعني قيام البنك بواسطة موظف وعموما فإن هذه الصيغة
فقط  ثمار وأن يتحمل هووخبرائه بتشغيل ما تجمع لديه من أموال سواء من حقوق الملكية أو من حسابات اَلست

ذلك المخاطرة الناشئة من ظروف هذا التشغيل، وعليه أن يختار المجاَلت التي تكون أقل مخاطرة من غيرها و 
 التي يقرها الفكر اإلسالمي والضوابط الحاكمة لوظيفة المال.في إطار األسس والمبادئ 

 :2إَل أن هذه الصيغة التشغيلية تحكمها حدود معينة منها

 تنوع الخبرات الفنية لدى جهاز التوظيف بالبنك. مدى  .أ
 ه من أموال قابلة للتوظيف واَلستثمار.يدالمتاح ل  .ب
المتطلبات اإلدارية التي تستلزمها هذه الصيغة عند اختيار الفرصة التشغيلية  ودراستها واتخاذ قرار   .ت

 اَلستثمار فيها ومتابعة التنفيذ والرقابة عليها.
                                                           

 .282سورة آل عمران، اآلية  1
 .2133.13 :، ص صبق ذكرهالغريب ناصر، مرجع س 2
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 اإلجارة مع الوعد بالتملك. و التمويل باالستصناعفرع الرابع: ال

 لتملك.من خالل هذا الفرع سنحاول التطرق لمختلف المفاهيم المرتبطة باَلستصناع واإلجارة المنتهية با

 التمويل باالستصناع:-أوال

 تعريف االستصناع وشروطه:-أ

األواني واألحذية واأللبسة هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة كصناعة  بيع اَلستصناع
يلتزم به البائع بتقديمه  ،هو عقد يشترى به في الحال مما يصنع، وشات والسيارات والطائرات وغيرهاوالمفر 

ذا انعقد اَلستصناع فليس ألحد العاقدين الرجوع  مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد، وا 
ذا لم يكن المصنوع على األوصاف ا اَلستصناع هو عقد بيع ، فمخيرا )*(لمطلوبة المبينة كان المسنتصنعفيه، وا 

سلعة موصوفة في الذمة يلتزم البائع بصنعها بمادة من عنده مقابل ثمن يدفعه المشتري حاَل أو مؤجال أو على 
 :2تتمثل شروطه فيمايلي، و 1أقساط

علق أن يحدد في العقد كل ما يتومعنى ذلك ، القدرأن يكون محل العقد معلوم الجنس والنوع والصفة و  .1
 ؛لعقد( تحديدا واضحا يمنع التنازعبالمعقود عليه )محل ا

أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس: والمقصود بهذا الشرط أن يبرم عقد اَلستصناع على شيء  .2
ائدة، يدخل في نطاق ومجال تعامل الناس فيه من خالل هذا العقد، وذلك في ضوء العرف والعادات الس

والتي تختلف من مكان لمكان، ومن زمان لزمان، وبعبارة أوضح أن يكون اَلستصناع في سلع يجري 
وقد أوضح ذلك الكاساتي في قوله: "وأن يكون مما ، بين الناس من خالل عقد اَلستصناعفيها التعامل 

اف والنعال ولجم يجري فيه التعامل بين الناس، من أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والحق
أما ، ح كله والطشت والقمقم ونحو ذلك"الحديد للدواب ونصول السيوف والسكاكين والقسي والنبل والسال

إذا كان العقد على شيء َل يجري بين الناس التعامل فيه استصناعا فهو عند ذلك عقد فاسد، رجوعا 
حب فتح القدير: "وَل يجوز إلى األصل وعمال بالقياس الحالي من معارضة اَلستحسان، قال صا

م من اَلستصناع فيما َل يتعامل فيه، كما ذكرنا من الثياب والقمصان إبقاء له على القياس السال
ولكن مع ذلك، أليس من سبيل إلى طلب صنعة في شيء لم تجر ، معارضة اَلستحسان باإلجماع"

                                                           
 المستصنع: المشتري. )*(
 .7198.19 :، ص صرجع سبق ذكرهمحمد محمود المكاوي، م 1
 .233.3 :، ص ص2003الطبعة الثالثة،  مكتبة الملك فهد الوطنية،، جدة، السعودية، الجعالة واالستصناع، تحليل فقهي اقتصاديشوقي أحمد دنيا،  2
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من خالل عقد السلم، وليس من  العادة باستصناعه ؟ قال الفقهاء: هناك سبيل لذلك، هو أن يتم ذلك
والذي نود التأكيد عليه هنا: أن ما يجري ، اع بحيث يخضع لشروط وأحكام السلمخالل عقد اَلستصن

التعامل فيه استصناعا أمر يخضع للعادة والعرف، ويختلف من مكان آلخر، ومن زمان آلخر وَل يقاس 
قد يكون جاريا فيه في واقع مغاير، واآلن كم  فيه واقع على آخر، وما لم يجر فيه التعامل في واقع ما

 من دولة أو مؤسسة تطلب من أخرى استصناع المالبس المختلفة بمواصفات معينة.
عدم ضرب األجل فيه: اختلف علماء المذهب في هذا الشرط كثيرا، وبداية نرى من المهم أن نحدد  .3

الم دنى معين؟ يالحظ أنهم ألحقوا الكمقصودهم باألجل، فهل هو أي مدة مقبلة ؟ أم هو مدة لها حد أ
ثة في اَلستصناع على كالمهم عن األجل في السلم، وفي السلم قالوا في األجل: اقله شهر، وقبل ثال

فهو  ل َل حد له، بل يرجع إلى المتعاقدين، وكل ما يمكن تحصيل المسلم فيهيأيام، وقيل: نصف يوم وق
فيها األحناف، يقول الكاساتي: "إن األجل إنما شرط في السلم تر أجل يعقد به، واألول هو رأي جمهور 

ساب وتيسيرا على المسلم إليه ليتمكن من اَلكتساب في المدة، والشهر مدة معتبرة، يمكن فيها اَلكت
جل في فيتحقق معنى الترفيه، فأما ما دون ذلك ففي حد القلة، فكان له حكم الحلول" ومعنى ذلك أن األ

 ر، فإن كان أقل من ذلك َل يعتبر أجال عند جمهور األحناف.السلم أقله شه

 :أحكامه وصفته-ب

في  )*(اَلستصناع يفيد الملك في البدلين لكل من المتعاقدين، فيثبت المستصنع ملك العين المصنوعة .1
 ؛ملك البدل أو الثمن المتفق عليه الذمة، ويثبت للصانع

ك الالزم للمستصنع في الشيء المصنوع إذا رآه يكون حكم اَلستصناع في حق الصانع بثبوت المل .2
 انع بالمصنوعالمستصنع ورضي به، وَل خيار له، ويثبت حكم العقد بالنسبة للمستصنع إذا أتى الص

 ؛على الصفة المشروطة
يجوز للصانع تقديم الشيء المصنوع بحسب المواصفات المطلوبة، سواء من صنعه أو من صنع الغير،  .3

ن مو دين في الذمة، وهذا الحكم من أهم األحكام التي تمكن البنوك اإلسالمية ألن المعقود عليه ه
 ؛اَلستصناع في تنويع استثماراتها استغالل عقد

فإذا جاء المصنوع مخالفا للمواصفات المحددة  -حسب رأي األحناف–اَلستصناع عقد َلزم للطرفين  .4
 ؛نع مخيرا في إمضاء العقد أو فسخهيصبح المستص

                                                           
 .العين المصنوعة: وهي السلعة أو البيع المطلوب صناعته )*(
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للصانع أن يبيع المصنوع لغير المستصنع قبل عرضه عليه، وَل يتعلق حق المستصنع في الشيء يجوز  .5
 .1المصنوع إَل بعرضه عليه من الصانع

 :اإلجارة مع الوعد بالتملك-ثانيا

 تعريف التأجير المنتهي بالتملك:-أ

شراء أجهزة أو أو  بيعهو أسلوب من األساليب الجديدة للتمويل متوسط وطويل األجل يتم بمقتضاه 
معدات أو عقارات يتفق تسديد قيمتها على أساس أقساط إيجارية محددة لمدة معنية تنتقل بعدها الملكية إلى 
المستأجر بقيمة رمزية يتفق عليها إذا شاء عند توقيع العقد، وهذا األسلوب يسمى "التمويل التأجيري" وهو على 

 :3تتمثل أركان اإلجارة فيمايلي، 2ء ونفقات الملكية َل يتحملها الممولعكس "التمويل التشغيلي" غير قابل لإللغا

 لعاقد،اتشترط أهلية ، : ويشمل أطراف العقد )المؤجر والمستأجر( ممن له حق اإليجاب والقبول فيهالعقد .1
 ومعنى األهلية: صالحية الشخص لإللزام واَللتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحا ألن تلزمه حقوق 

فإذا صار الشخص أهال لثبوت ، ره وصالحا ألن يلتزم بهذه الحقوق وتثبت له حقوق قبل غي لغيره،
لية، الحقوق المشروعة له، وثبوت الحقوق المشروعة عليه، وأهال ألن يلتزم بحقوق ينشئ أسبابها القو 

رطوا واشت، اءويوجدها، وكانت عنده األهلية بجزأيها، أو كان عنده ما يسمى في عرف الفقه أهلية األد
                   في العاقد الشروط التالية:

  يتضمن تملكاأن يكون رشيدا، فإن عقد السفيه والمحجور عليه َل ينفذ، وما عقدا عليه مما 
 ؛فموقوف على نظر وليه

  أن يكون مميزا فال يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم، أما الصغير المميز فيصح تصرفه
 ؛ثيركبإذن وليه ولو في ال

  ؛العقد من مالك، أو وكيل، أو ناظرأن يتم 
 .أن يتم العقد باختيار المتعاقدين، فإن وقع تحت إكراه بغير حق فالعقد باطل 

الصيغة تعد أحد أركان العقد، فإذا كان القصد من العقد بمعناه العام الذي  :الصيغة )اإليجاب والقبول( .2
الركن للعقد مختلفا باختالف نوع التصرف، فإن كان يشمل بمقتضاه كل التصرفات الشرعية كان هذا 

                                                           
 .276 :، صبق ذكرهحسين محمد سمحان، مرجع س 1
مركز أبحاث اَلقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك ، السعودية،  ،ائدة والربح وأدوات التمويل اإلسالمية، دراسة تحليلية اقتصاديةفالدرويش صديق حبشينة،  2

 .47 :، ص1995عبد العزيز، 
 ، جدة، السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنيةعقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية، دراسة فقهية مقارنةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  3

 .34-26 :، ص ص 2000 الطبعة الثانية، ،
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من التصرفات الشرعية كان هذا الركن للعقد مختلفا باختالف نوع التصرف، فإن كان من التصرفات 
التي تتم بإرادة واحدة كالعتق، والطالق، والوقف من حيث إنشاؤه )على قول أكثر األئمة أصحاب 

ه اإلرادة المنشئة للعقد من غير نظر إلى رضا سواه، ومن غير المذاهب(، فالتصرف ينعقد بعبارة من ل
أما إن كان من التصرفات التي َل تتم إَل بتوافق إرادتين كالبيع، ، حاجة إلى ضم عبارة غيره إلى عبارته

 واإلجارة، وغيرهما فالبد َلنعقاده من عبارتين تعبران عن كلتا اإلرادتين، وتنبئان عن توافقهما والتقائهما.
عيان، : هي المقصود بعد اإلجارة باألصالة سواء كانت منفعة آدمي، أو حيوان، أو عين من األالمنفعة .3

قلة عن والمنفعة على اختالف أنواعها لها كينونة مست، فهي المعقود عليها، والغاية من العقد اإلجارة
 .االذوات واألعيان المستفادة منها، فمن ثم ارتبطت بها أحكاما: إباحة وتحريم

  فتجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة، مع بقائها بحكم األصل، كاألرض
 ؛لدار، والعبد والبهيمة والثيابوا

 لفقهياتحرم، ألنها نوع من البيع واستثنى الفقهاء من هذا الضابط  وما حرم بيعه فإجارته مثله 
ما أتها، تحريم بيعها فإنها تجوز إجار  الحر، والحرة، والوقف، وأم الولد، فإن هذه األعيان برغم

 "الحر والحرة" فتجوز إجارتهما، ألن منافعهما مضمونة بالغصب فجارت إجارتها، غال الوقف
فتصح إجارته، ألن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجارت إجارته ممن له الوَلية عليه 

َل أم الولد، فتصح إجارتها، ألن منافعها مملوكة لس يدها، فجار له إجارتها كالمؤجر، وا 
 كإعارتها.

ي عقد ف: هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة األعيان، أو منفعة اآلدمي، وهي مقابلة لـ )الثمن األجرة .4
قد عفكل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في اإلجارة، ألنه ، البيع(، فمن ثم كان لها كافة أحكامه

العوض عينا، ومنفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا  معاوضة أضبه البيع، فعلى هذا يجوز أن يكون 
 كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا كمنفعة دار بمنفعة عبد.

 المركبة.المالية المنتجات المطلب الثالث: 
عملية من العمليات البسيطة المعروفة في أو  بة من أكثر من عقدسميت بالمنتجات المركبة ألنها مرك

مثال: مرابحة، مشاركة، مضاربة،سلم...الخ، وسنشير هنا إلى بعض النماذج التمويلية التي قام العقود اإلسالمية، 
 :1العلماء المعاصرون المتخصصون في اَلقتصاد اإلسالمي بتطويرها ومنها

 
 

                                                           
 .718-518ص:  ص سابق،مرجع ، -بين النظرية والتطبيق-اإلسالميةالهندسة المالية عبد الكريم قندوز،  1
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 :*المرابحة من خالل المشاركة-أ
قبال و أن شيوعها اليوم بالرغم من ان المرابحة صورة من الدين الذي جاءت الشريعة بالترغيب عنه، إَل  ا 

نية ولة إعادة صياغتها بصورة أقرب إلى نموذج الوساطة المالية المبامصارف اإلسالمية عليها يستوجب محال
 على النيابة أو المشاركة.

ك اذن يقوم هذا النموذج على إعادة هندسة بيع المرابحة لآلمر بالشراء من خالل عقد المشاركة وذل
 كمايلي:

سيط بالتق ك وكيال للسيارات يرغب في زيادة مبيعاته، ويعتقد انه إذا مكن زبائنه من الشراءلنفترض أن هنا
ليات فسوف يحقق هدفه ومن ثم يتحسن دخله، لكن هذا الوكيل َل يملك السيولة الكافية، كما انه َل يملك اآل

هناك و واَلسعار والبضائع،  الضرورية لمتابعة المدينين وتحصيل األقساط، لكنه يملك الخبرة الكافية بالسوق 
مصرف يرغب في إستثمار فائض السيولة لديه في مشروع منخفض المخاطرة وَل يستلزم خبرة متخصصة، ويرى 

 يدخل المصرف شريكا مع وكيل السيارات على النحو التالي: ان البيع اآلجل فرصة جيدة لهذا الغرض،
للبيع بالتقسيط، ويخصص المصرف مليونين لنفس يخصص الوكيل مبلغا من المال، مثال مليون دينار،  .1

الغرض، ويفتح بهما حساب مشترك لدى المصارف، ويستخدم هذا الحساب لتمويل السيارات المباعة 
 بالتقسيط؛

 وها منيتولى الوكيل إجراءات البيع ونقل الملكية وما يتعلق بها، والتأكد من جودة السيارة المباعة وخل .2
 مصرف متابعة األقساط ومراقبة رصيد المدين لدى المصرف؛العيوب، بينما يتولى ال

حقيقة األرباح التي يجنيها هذا الحساب المشترك توزع بين الوكيل والمصرف باإلتفاق، فهذه الصيغة في ال .3
ظ أن شركة عنان، ساهم فيها كال من المصرف ووكيل السيارات بالمال والعمل، واألرباح توزع بينهما، َلح

ربح خالل هذا الحساب تعتبر مملوكة شركة بين الوكيل وبين المصرف، وكل منهما إستحق ال سيارة تباع من
 بموجب ماله وعمله؛

 ويمكن مالحظة ان هذه الصيغة تمتاز عن صيغة المرابحة العادية:
ص المصرف من إجراءات الشراء والقبض والحيازة، وهي من العقبات التي كانت تقلل من كفاءة أسلوب لتخ-

 بحة؛المرا
كيل شارك المصرف الوكيل في المشروع، وبذلك استفاد المصرف من: تقليل المخاطرة، اَلستفادة من خبرة الو -

تابعة م)لألسف( أَل وهو  بالسوق والبضائع في زيادة المبيعات، تفرغ المصرف اإلسالمي ألكثر ما يتقنه حاليا
 الديون وتحصيل األقساط؛

ون بل صار شريكا لهم، يربحون جميعا ويخسر  ،و مزاحما ألسواق السياراتتجار، ألم يعد المصرف منافسا لل-
ذوي العجز )وكيل  جميعا، فحقق المصرف بذلك الوساطة المالية بين ذوي الفائض )المدخرين والمودعين(

 السيارات( مباشرة، ودون توسيط طرف رابع دخيل على العملية.
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  نموذج الوكالة بأجر: -ب
على إعادة هندسة عالقة المودعين مع المصرف اإلسالمي، من عالقة المضاربة ويقوم هذا النموذج 

ين المشتركة التي تثير مشكلة تطبيقية وهي مسألة التداخل الزمني، وهي اختالف مواعيد السحب واَليداع ب
لربح د االمودعين ومواعيد بدء وتصفية اَلستثمارات التي استخدمت فيها أموال المودعين، وهو يحول دون تحدي
ودعين أو الخسارة الفعلية العائدة ألي وديعة بعينها، ويقترح جمال الدين عطية ان تكون عالقة المصرف بالم

قائمة على أساس الوكالة بأجر بدَل من المضاربة، حيث يعتبر المصرف وكيال عن المودعين في استثمار 
واعيد المقترح يجعل دخل المصرف مستقال عن م أموالهم لقاء اجر ثابت أو نسبة من مبلغ الوديعة ذاتها، وهذا

 ونتائج عمليات اَلستثمار الفعلية.
 نموذج سندات اإلجارة الموصوفة في الذمة:-ت

ارة سندات اإلجارة هي نوع مبتكر من السندات اإلسالمية، وهي جمع بين السند كأداة مالية وعقد اإلج
صف الذمة مثل التعليم الجامعي مثال، بحيث يكون الو وعقد السلم، وآليتها أن تكون هناك خدمة موصوفة في 

اسي تفصيال، وَل يدع مجاَل للخالف كأن يكون تعليم طالب جامعي، تتوفر فيه شروط معينة ويحدد له مساق در 
ة معلوم بزمنه ومدته ووصفه، بعد ذلك تقوم الجامعة وهي مقدمة خدمة التعليم الجامعي بإصدار سندات خدم

تمثل تعليم طالب في الجامعة على أن تقدم هذه الخدمة الموصوفة في الذمة بعد عشر موصوفة في الذمة 
سنوات مثال، ويمثل السند حصة ساعية واحدة، ولحامل هذا السند الحق في الحصول على الخدمة الموصوفة 

 تعبئة فاءة فيإن هذا المبتكر يحقق ميزة الك، للسند الذي يمثل ملكيته للمنفعة مقابل ما يدفعه اآلن من ثمن
كل المدخرات، وميزة التخصيص الكفء للموارد، وتحقيق السيولة والربحية والضمان لكافة أطراف العالقة بش

 كفؤ، وهو ما تهدف إليه الهندسة المالية اإلسالمية.
 االستصناع الموازي:-ث 

شكل خاص، عقد مستحدث من العقود المستجدة التي ظهرت حديثا على مستوى المصارف اإلسالمية ب
يقوم المصرف فيه بعد إحالة العطاء عليه استصناعا بعقد استصناع مع مقاول آخر يقوم بعمل المقاولة 
المستصنع عليها، ويأخذ المقاول الجديد لقاء عمله أجر المثل أو يتقاسم مع المصرف الربح حسب اَلتفاق، وكال 

 .1أمام طالب اَلستصناع بالوفاء الطرفين البنك المستصنع والمقاول المستصنع للبنك يتعهدان
 السلم الموازي: -ج

ي هو بيع سلم مستأنف في ظاهره وشكله القانوني مع نية اَلعتماد فيه على عقد سلم سابق، كأن تشتر 
ب ر -محفظة المصارف التجارية بالسودان كمية محددة من القطن من مزارعي مشروع الجزيرة، ثم تقوم المحفظة

قطنا  بإنشاء عقد سلم جديد مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق عقد السلم -السلم في العقد األول
فظة ة المحبذات المواصفات للمبيع في العقد األول دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد األول، غير أن ني

 في العقد الثاني. منطوية على أن تتسلم السلعة من المزارعين في مواعيدها وتقوم بتسليمها للمشترين
                                                           

 .82 :مرجع سبق ذكره ص هيا جميل بشارات، 1
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وما دام السلم الموازي غير مرتبط قانونا بعقد السلم األول فينبغي جوازه على ذات المنهج الذي أجيز به 
عقد اإلستصناع الثاني في المقاوَلت، ولكن بشرط عدم جواز تسلسل البيع في السلم الموازي، تماما كما في 

لقبض الحقيقي للسلعة، ولكن َل يجوز للمشتري بالقبض القبض الحكمي لمستندات الشحن، فهي تقوم مقام ا
الحكمي أن يقوم بدوره ببيعها لشخص ثالث ألن التداول سيصبح في مستندات، وبناءا على ذلك َل يجوز إصدار 

 . 1سندات سلم قابلة للتداول
 المغارسة المشتركة:-ح

للزراعة، على أن يتفق مع  تقوم فكرة هذا النموذج على تملك المصرف اإلسالمي لألراضي الصالحة
أصحاب الخبرة والتخصص في المجال الزراعي المتعلق بغرس األشجار المثمرة، حيث وبعد إجراء الدراسة 

لى الالزمة لمعرفة مدى مالءمة غرس األشجار المثمرة في األراضي محل العقد، يتم اَلتفاق بين الطرفين ع
هم على جزء من المحصول، وكذا جزء من األشجار، ومن غرسها مع تمليك الخبراء جزءا من األرض، وحصول

 شروطها:
 تحديد مدتها الزمنية حسب نوعية األشجار في إثمارها؛ .1
 يكون النصيب األكبر من الثمار واألشجار واألرض للمصرف؛ .2
 2يحظى الخبراء بالجزء الباقي من الثمار واألشجار واألرض المملوكة. .3

 رة:المغارسة المقرونة بالبيع واإلجا-خ
جزء  تقوم المغارسة المقرونة بالبيع على تملك المصرف اإلسالمي ألرض صالحة للزراعة، حيث يقوم ببيع

ض، ن األر منها بسعر رمزي للخبراء الزراعيين على أن يقرن هذا البيع بعقد إجارة على العمل في الجزء الباقي م
 ويكون األجر جزءا من الشجر والثمر.

المنتجات التي يجب أن تحظى بالتطبيق كباقي المنتجات األخرى، ذلك أنها تسهم في تعتبر المغارسة من 
يجاد مصادر جديدة إلحالل  توظيف أصحاب الخبرة الزراعية، وتحقيق اَلكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية، وا 

 .3الواردات، إضافة إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية
 المضاربة المشتركة:-د

هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية أو الثنائية، وهي أن يعرض البنك اإلسالمي 
باعتباره مضاربا على أصحاب األموال استثمار مدخراتهم، كما يعرض البنك بإعتباره صاحب مال أو وكيل عن 

                                                           
األحكام الفقهية إجراءات الدراسة والقيود المحاسبية كما أجازته الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي -صيغة عقد السلم والسلم الموازي  1

 .14 :، ص2012إصدارات بنك الشمال اإلسالمي)اإلصدارة الثانية(، بنك الشمال اإلسالمي، الطبعة األولى، جانفي  سلسلة ،والمؤسسات المالية اإلسالمية
، ملتقى صفاقس الدولي الرابع للمالية اإلسالمية حول الهندسة المالية اإلسالمية بين منتجات الهندسة المالية اإلسالمية: واقع وآفاقبوخدوني وهيبة،  2

أفريل  28-27الشرعية والمستحقات الربحية والمقاصد التنموية، كلية العلوم اَلقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة الزيتونة، صفاقس، تونس، الضوابط 
 .14 :، ص2016

 .14 :، صالمرجع نفس 3
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ى أن توزع اَلرباح حسب أصحاب األموال على أصحاب المشروعات اَلستثمارية استثمار تلك األموال، عل
 اَلتفاق بين األطراف الثالثة، والخسارة على صاحب المال. 

 المضاربة المنتهية بالتمليك:-ذ
هي المضاربة التي تنشأ بين المصرف اَلسالمي والمضارب، بحيث يدفع المصرف المال ويقوم 

احدة أو على دفعات حسبما المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيها الحق للمضارب في الحلول محله دفعة و 
ن على أ تقتضيه الشروط المتفق عليها، أو أن يقدم المصرف أداة اَلنتاج لمن يعمل عليها بجزء شائع من الناتج

 يجنب من نصيب العامل أو جزء منه حسب اَلتفاق إلى أن يبلغ قيمة تلك األداة.
 صكوك المقارضة:-ر

من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وذلك على هي الوثائق الموحدة القيمة والصادرة بأسماء 
أساس المشاركة في نتائج األرباح أو اَليرادات المتحققة من المشروع المستثمر فيه بحسب النسب المعلنة على 
الشيوع مع مراعاة التصفية التدريجية المنتظمة لرأس المال المكتتب به عن طريق تخصيص الحصة المتبقية من 

 . 1رباح الصافية إلطفاء قيمة السندات جزئيا حتى السداد التاماأل
 التمويل اإلسالمي المشترك:-ز

 لماليةالتمويل المشترك عادة ما يكون تسهيال تمويليا كبيرا يمنح بواسطة عدد من المصارف والمؤسسات ا
دارة أحد البنوك العالمية ذات المستوى الذي يسمح لها بالقيام بدو  بدء  ات منذر الوكيل في الترتيبتحت قيادة وا 

 التمويل وحتى نهايته، وتتمثل األطراف الرئيسية في:
 العميل طالب التمويل؛ .1
 البنك القائد؛ .2
 البنوك المشاركة. .3

اقية، اَلتف وبإنتهاء الترتيبات يتم اختيار أحد بنوك مجموعة اإلدارة ليكون البنك الوكيل المؤول عن تنفيذ
التي  أو غيره، وينضم إلى هذه األطراف الثالثة مجموعة أخرى هي البنوك الممولةوقد يكون هو البنك القائد 

 دعيت للتمويل فوافقت على اَللتزام بحصة محددة.
ومن الواضح أنه يمكن أن يتم صياغة العالقات بين البنوك في ضوء قواعد المضاربة المقيدة، حيث يكون 

خرون تحت نفس العنوان أو المضارب الرئيسي، وقد يكون معه آ البنك المدير)أو ما يسمى الوكيل( أو القائد هو
باقي البنوك التي تساهم في التمويل بخصص محددة فهم أرباب أموال في عالقة المضارب، وهي مضاربة مقيدة 
ألن أطرافها اشترطوا ان يتم توظيف أموالهم بصيغة المرابحة فقط فكان محل عملية المضاربة هو مضمون عقد 

 .2ة المنوه عنهالمرابح
 

                                                           
 .72.73ص ص: مرجع سبق ذكره،  هيا جميل بشارات، 1
  .167-165مرجع سبق ذكره،  ص ص:  الغريب ناصر، 2
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 بيع التورق:-س

ويقصد به  -أي دراهم الفضة-أي الفضة، وهو طلب الورق  -بفتح فكسر-التورق لغة مشتق من الَورق 
 شراء سلعة معينة وا عادة بيعها بسعر يقل عن سعر شرائها لطرف ثالث بقصد الحصول على النقد.

كثير من العلماء واعتبروه من بيوع العينة وبيع التورق من البيوع التي اخُتلف في جوازها، فقد منعه 
يه سعر معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتر المحرمة، وبيع العينة من البيوع المحرمة، ويقصد به بيع الرجل متاعه ب

في المجلس بثمن حال أقل من الثمن الذي باع به ليسلم له، وسمي هذا البيع بالعينة، ألن مشتري السلعة إلى 
ا حاضر ا، وألن مقصود البيع الحصول على النقد وليس السلعةأجل يأخذ بدلها عي  .  1نا، أي نقد 

في حين أجازه البعض اآلخر عند اإلضطرار مع تحفظ وبشروط َلبد من توافرها عند التعامل بالتورق، 
آلجال من أهمها توفر صيغة البيع الشرعي الصحيح، الذي يتم فيه نقل الملك، ويتم فيه القبض، بإستثناء بيوع ا

 . 2المرخص فيها، وكان ذلك بعوض على وجه جائز شرعا
 ونظر ا لتعدد اآلراء الشرعية حول التورق، فقد ناقش مجلس مجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم 

 :3اإلسالمي الضوابط الشرعية واآللية التي يجب أن يتم بها التورق، وقرر بشأنه مايلي
بنقد  حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري)المتورق(أن بيع التورق هو شراء سلعة في  .1

 )الورق(؛ لغير البائع للحصول على النقد
 ول، َلجواز هذا البيع مشروط بأن َل يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها األ .2

ر عقدا إلشتماله على حيلة، فصامباشرة وَل بالواسطة، فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعا 
 محرما؛

: تعالى إن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء، ألن األصل في البيوع اإلباحة لقوله .3
ا وَل صورة، وألن الحاج ة إلى ة داعيوأحل هللا البيع وحرم الربا، ولم يظهر في هذا البيوع رب ا َل قصد 

 ا.ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهم
ب إن المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه هللا لعباده من القرض الحسن من طي .4

 أموالهم طيبة تطيب بها نفوسهم إبتغاء مرضاة هللا.
 
 
 

                                                           
 .310 :ص، 1981دار الجيل، ، المعجم االقتصادي اإلسالميأحمد الشرباصي،  1
األساس الفكري والممارسات الواقعية ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية  -المصارف اإلسالمية والمصارف التقليديةمحمد الطاهر الهاشمي،  2

أكتوبر اإلدارة العامة للمكتبات  7، مصراته، ليبيا، منشورات جامعة تطبيقية على المصارف العاملة بمملكة البحرين العربيةواالجتماعية مع دراسة 
 .199.198ص ص:   ، 2010الطبعة األولى،   والمطبوعات والنشر،

 .31/10/1998بمكة المكرمة بتاريخ  لمجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الخامسة عشر، المنعقد 15القرار  3
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 اإلسالمية. الصكوك: لثالمبحث الثا
 

 هي تعدفاإلسالمية، تعد الصكوك اإلسالمية واحدة من أبرز األوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة 
 بشكل ميةبديال شرعيا للسندات الربوية، إضافة لكونها منتجا إسالميا أصيال، وقد برزت صناعة الصكوك اإلسال

م سيتم التطرق إلى ماهية التصكيك اإلسالمي، وكذا مفهو  بحثمن خالل هذا الم، و واضح في األونة األخيرة
 فع ومعوقات انتشار الصكوك اإلسالمية، وأخيرا أنواعها.الصكوك اإلسالمية، وأهميتها، ثم التطرق لدوا
 .المطلب األول: ماهية التصكيك االسالمي

 إن كلمة التصكيك والتوريق والتسنيد تستعمل كمرادفات لمسمى واحد، وتشير إلى معنى واحد، فيقال
 من السندات.التصكيك نسبة إلى الصكوك، والتوريق نسبة إلى األوراق المالية، والتسنيد اشتقاقا 

 التصكيك االسالمي. مفهومالفرع األول: 
 كسنتطرق لفوائد التصكيثم  ،هامراحلو  التصكيك اَلسالميعملية عريف من خالل هذا الفرع سنتطرق لت

 ، وفي األخير سنعرض مراحل نشأة التصكيك اإلسالمي ودوافعه.اَلسالمي بالنسبة لمختلف الجهات
 تعريف التصكيك اإلسالمي:-أوال

إصطلح الفقهاء على تسمية عمليات التوريق في اإلطار اإلسالمي بعمليات التصكيك، وذلك لسببين 
 :1هما

 كلمة تصكيك مشتقة من كلمة صكوك وهي تمثل البديل اإلسالمي لكلمة السندات وهي تعني ضمنيا التعامل -أ
 بأداة مالية قائمة على المداينة والفائدة المحرمة؛

رع في المالي التقليدي قائمة بصفة أساسية على مكون الديون وهو ما ينهي عنه الشكلمة التوريق في الفكر  -ب
 التبادل تفاضال.

وقد حظي التصكيك باهتمام العديد من الباحثين في اَلقتصاد الوضعي، فقد عرفه البعض بأنه: ''أحد 
ية أو غير المصرفية أن األنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها إلحدى المؤسسات المالية المصرف

تقوم بتحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص 
 .2بهدف إصدار أوراق مالية جديدة قابلة للتداول في سوق األوراق المالية'' (SPV)تسمى شركة التوريق 

 ي، ومن أهمها:وقد وردت تعاريف عديدة بينت حقيقة التصكيك اإلسالم

                                                           
، إتحاد المصارف، اإلسالمية، ورقة مقدمة لمنتدى الصيرفة في تمويل المشروعات التنموية اإلسالميةدور الصكوك فتح الرحمن علي محمد صالح،  1

 .6 :، ص2008بيروت، لبنان، 
وأدوات التمويل  اإلسالمية؟، مؤتمر الصكوك األصول، أيهما مقبول إسالمياالتصكيك المدعوم باألصول والتصكيك القائم على زاهرة علي بني عامر،  2

 .304 :، ص2013نوفمبر  13-12اإلسالمي، جامعة اليرموك، إربد، األردن، 
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عرف التصكيك بأنه: ''عملية تعبئة أصول غير سائلة، تتمثل في موجودات قابلة للتداول وموظفة فعال  .1
في نشاط يدر دخال حالل، وتحويلها إلى أصول سائلة في شكل صكوك قابلة للبيع للمستثمرين والتداول 

 .1في السوق''
جرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو وعرف أيضا أنه: ''عملية تقسيم ملكية األعيان المؤ  .2

رأس مال المضاربة والمشاركة أو الوكالة في اَلستثمار، أو ثمن شراء بضاعة المرابحة أو السلم أو 
األعيان المصنعة أو تكلفة تصنيعها، أو نفقات زراعة األرض، أو تكاليف تحصيلها، إلى أجزاء يمثل 

 .2مالية، وذلك بقصد عرض الصكوك التي تمثل هذه األجزاء للبيع''كل منها صك أو سند أو ورقة 
كما عرف التصكيك بأنه: ''عملية تحويل األصول المقبولة شرعا إلى صكوك مالية مفصولة الذمة  .3

المالية عن الجهة المنشئة لها وقابلة للتداول في سوق مالية شريطة أن يكون محلها غالبه أعيانا وذات 
 .3غير محدد أو محدد ولكن ليس خاليا من المخاطر''أجل محددة بعائد 

وعرف أيضا أنه: ''تحويل الموجودات العينية أو المنافع إلى صكوك قابلة للتداول مع مراعاة بعض  .4
 .4الضوابط الشرعية التي تقوم على أساس ملكية المستثمر أصوَل تدر دخال يمثل عائد الصك''

–ه1430في دورته التاسعة عشر  178( 19/4في القرار )كما عرفه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
موجودات )أعيان  ة في ملكيةة متساوية القيمة تمثل حصصا شائعم بأنه: ''إصدار وثائق أو شهادات مالي2009

أو منافع أو حقوق أو خليط من األعيان والمنافع والنقود والديون( قائمة فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة 
 .5در وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه''اَلكتتاب، وتص

 :6عموما تمر عملية التصكيك في المؤسسات المالية اإلسالمية بثالث مراحل وهي
 تتم هذه المرحلة بالخطوات التالية: مرحلة إصدار الصكوك:*

عة تنو الشركة المنشئة تعين األصول التي يراد تصكيكها بحصر وتجميع ما لديه من األصول الم الخطوة األولى:
كة وهي كيان مستقل تم تأسيسها من قبل الشر  SPVفي وعاء استثماري واحد يعرف بمحفظة التصكيك ونقلها إلى

 المنشئة بقرار من هيئة سوق المال وفقا للشروط واإلجراءات الخاصة.

                                                           
لية العربية دور األدوات المالية اإلسالمية في تنشيط وتطوير السوق المالية اإلسالمية، دراسة تطبيقية لتجارب بعض األسواق الماكتاف شافية،  1

، 1ف ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم اَلقتصادية، كلية العلوم اَلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيواإلسالمية
 .404 :، ص2014-2013سطيف، الجزائر، 

 .5.4، ص ص: 2003، المنامة، البحرين، اإلسالميةمالية صكوك االستثمار، هيئة المحاسبة والمراجعة والمؤسسات الحسان حامد حسين،  2
 .6 :، صن علي محمد صالح، مرجع سبق ذكرهفتح الرحم 3
، ، التجربتين الماليزية والسودانية نموذجااالقتصاديةلتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية -كمقترح تمويلي– اإلسالميةالصكوك ، رفيق شرياق 4

 .3 :، ص2013نوفمبر  13-12وأدوات التمويل اإلسالمي، جامعة اليرموك، إربد، األردن،  اإلسالميةمؤتمر الصكوك 
 .307 :زاهرة علي بني عامر، مرجع سبق ذكره، ص 5
لرابع حول ملتقى صفاقس الدولي ا إلى، بحث مقدم التصكيك اإلسالمي كبديل تمويلي مستحدث للتوريق التقليديعبد القدوس طار، ابراهيم بوضياف،  6

التجارية وعلوم التسيير،  اَلقتصاديةبين الضوابط الشرعية والمستحقات الربحية والمقاصد التنموية، كلية العلوم  اإلسالميةالهندسة المالية  اإلسالميةالمالية 
 .4 :ص، 2016أفريل  28-27 تونس، جامعة الزيتونة،
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 بإعادة تصنيف األصول وتقسيمها إلى أجزاء أو SPVتصكيك األصول ثم بيعها، تقوم شركة  الخطوة الثاني:
 وحدات تناسب وتلبي حاجات ورغبات المستثمرين، ثم تحويلها إلى صكوك وبيعها إلى المستثمرين؛

فظة بإدارة هذه المح SPVبعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين تقوم شركة مرحلة إدارة محفظة الصكوك:  *
ها دار بتجميع العائدات والدخول الدورية الناتجة من األصول وتوزيعنيابة عن المستثمرين طيلة مدة اإلص

 للمستثمرين، كما تقوم بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة؛
 بدفع قيمة الصكوك اإلسمية في التواريخ التي تحددها نشرة اإلصدار.مرحلة إطفاء الصكوك: *

 فوائد التصكيك اإلسالمي:-ثانيا
األصول المختلفة التي تتمتع بها المؤسسات المالية اإلسالمية تمثل أحد األدوات إن عمليات تصكيك 

المالية المهنية قصيرة األجل، والتي يمكن اَلستفادة منها على مستوى إدارة المطلوبات والموجودات بصورة مثلى، 
 :1فع التاليةويمكن أن تعطي عملية التصكيك للمؤسسات المالية اإلسالمية واحدة أو أكثر من المنا

 فوائد التصكيك بالنسبة للمصدر األصلي:-أ
 تعتبر عملية التصكيك هي المناخ األكثر أمانا للكثير من المؤسسات وجمهور المتعاملين وذلك بسبب .1

 كيك؛إجراءات اَلحتياط والرقابة المتشددة التي تمارسها المؤسسات واألجهزة المسؤولة عن عمليات التص
األصل  جيدة إلدارة المخاطر اَلئتمانية للبنوك والمؤسسات المختلفة وذلك بسبب أنيعتبر التصكيك وسيلة  .2

محل التصكيك مخاطره محددة بينما تكون المخاطر أكبر بالنسبة لنفس األصل إذا كان موجودا ضمن 
 خارطة أصول الشركة كلها؛

دم سهم في تقليل مخاطر عتساعد عمليات التصكيك في الموائمة بين مصادر األموال واستخداماتها بما ي .3
 التماثل بين آجال الموارد واستخداماتها؛

يساعد التصكيك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك ألن عمليات  .4
دارتها، كما أنه يؤدي إلى  التصكيك تعتبر عمليات خارج الميزانية وَل تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وا 

النسب المالية للمصدر، لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية لاللتجاء لعمليات تحسين 
التصكيك يتمثل في التحرر من قيود الميزانية العمومية، حيث تقتضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة 

التمويل بشكل مبدأ كفاية رأس المال، وتكوين مخصصات للديون المشكوك فيها، وهو ما يعرقل أنشطة 
عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك، فالمعروف محاسبيا أن 
األصول محل التصكيك تظهر كأحد بنود الميزانية، وعند حساب كفاية رأس المال وقياس مخاطر 

بعدم تحصيل بعضها،  اَلئتمان، فإن قيمة األصول محل التصكيك ترجح قيمتها بمقدار الخطر المتوقع
وبالتالي تقل قيمتها المحسوبة، وبما أن هذه األصول تكون بسطا في معادلة حساب كفاية رأس المال، 

                                                           
، عدد خاص بأعمال الملتقى العلمي الوطني بيئة األعمال لضمان استقرار السيولة في البورصةالصكوك اإلسالمية كأداة مو، جعفر هني محمد، محمد ح 1

، ص 2013، مجلة دفاتر البحوث العلمية، المركز الجامعي لتيبازة، العدد الثالث، ديسمبر 2013نوفمبر  28-27الداعمة لتطوير األسواق المالية وتفعيلها، 
 .357-355ص: 
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فسوف تتأثر هذه الكفاية باَلنخفاض لنقص هذه األصول بقيمة معدل الخطر، وعند تصكيك هذه األصول 
)التصكيك(، ويحل محلها الثمن الذي  تختفي قيمتها من الميزانية وتحول إلى شركة أنشأت لهذا الغرض

 تدفعه هذه الشركة، فترتفع قيمة األصول وبالتالي يزيد رقم معدل كفاية رأس المال.
 زيادة حجم عدد األوراق المالية المتداولة في سوق األوراق المالية؛ .5
ة، أسهم جديدتصكيك األصول تعتبر بديال لطرق التمويل األخرى كاَلقتراض أو زيادة رأس المال بإصدار  .6

 وما ينطوي على كالهما من قيود ومشاكل؛
 إمكانية اشتراك أكبر عدد ممكن من األفراد والمؤسسات في العملية اإلستثمارية. .7
 فوائد التصكيك بالنسبة للمستثمرين:-ب

 يعتبر التصكيك أداة قليلة التكلفة مقارنة باَلقتراض المصرفي وذلك بسبب قلة الوسطاء والمخاطر .1
 بالورقة المالية المصدرة؛ المرتبطة

 تتميز أداة التصكيك بأنها غير مرتبطة بالتصنيف اَلئتماني للمصدر، حيث تتمتع األوراق المالية .2
المصدرة بموجب عمليات التصكيك بصفة عامة بتصنيف ائتماني عالي نتيجة دعمها بتدفقات مالية 

ي، رجية بفعل خدمات التحسين اَلئتمانمحددة عبر هياكل داخلية معرفة بدقة باإلضافة للمساندة الخا
لي وهذا قد َل يتوفر للسندات المصدرة بواسطة مؤسسة األعمال األخرى، باإلضافة إلى أن البيع الفع
عة لألصل من المنشأة المصككة ليس لها الحق قانونيا في الرجوع َلستخدام التدفقات النقدية المتوق

 لألصل محل التصكيك؛
رة فرص استثمارية متنوعة لألفراد والمؤسسات والحكومات بصورة تمكنهم من إداتوفر عمليات التصكيك  .3

 سيولتهم بصورة مربحة.
 فوائد التصكيك بالنسبة لإلقتصاد الكلي:-ت

إن إنتشار صناعة التصكيك من شأنه أن يوفر مساحة لقيام مؤسسات تدعم هذه الصناعة بالمدخالت  .1
، تية من هذه المؤسسات قيام شركات ذات الطبيعة الخاصةاألساسية لها وبالتالي تقوى بنيتها التح

تثمار وكاَلت التصنيف، خدمات المحاسبة والمراجحة، الرقابة الشرعية، باإلضافة إلى خدمات بنوك اَلس
 وغيرها من الجهات ذات الصلة بنشاط التصكيك؛

ن الها ميل، وذلك بعد انتقتفكيك دور الوساطة التقليدية وتقليص دورها بالنسبة للمقترضين كمصدر للتمو  .2
أيدي مؤسسات مالية كبيرة إلى تلك التي تستثمر األموال مباشرة لمصلحة الجمهور وحسابه، مثل 

إلى  صناديق اَلستثمار المشترك إلى جانب توجه المقترضين بإصداراتهم مباشرة إلى السوق دون اللجوء
ق ة تعميوك األعمال وغيرها، مما يزيد من درجالوساطة المالية التقليدية من خالل البنوك التجارية وبن

 السوق المالية بالبالد من حيث األوراق المالية ومن حيث المتعاملين فيها؛
 يميل التصكيك اإلسالمي إلى إحداث بيئة تنافسية نتيجة لزيادة مصادر العرض. .3
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 :أة ودوافع التصكيك اإلسالمينش-ثالثا
ي التصكيك اإلسالمي، ومن ثم ذكر ألهم الدوافع واألسباب التمن خالل هذا الفرع سنقوم بعرض نشأة 

 أدت إلى ظهور هذه العملية.
 نشأة التصكيك اإلسالمي:-أ

تختلف عملية التصكيك اإلسالمية عن التقليدية في ضرورة وجود األصول التي تم تصكيكها، فال يجوز 
، لمواصفات والمعايير والضوابط اإلسالميةأن تكون ديونا، وكذلك َلبد أن تكون الصكوك اإلسالمية مطابقة ل

ويرجع كثير من الباحثين عملية التصكيك في التاريخ اإلسالمي إلى تجربة صكوك الطعام التي أشار إليها 
ه( في شرحه على مسلم عندما قال ابو هريرة لمروان بن الحكم أحللت بيع الصكوك وقد نهى 676النووي )

وليست هذه هي التجربة ، فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها توفى،رسول هللا عن بيع الطعام حتى يس
الوحيدة، فقد ازدهرت الصكوك في العصر العباسي بشكل كبير من خالل ما أطلق عليه السفتجة في ذلك 
الوقت، وكانت السفتجة تقوم بدور الحوالة أو الشيك في وقتنا الحاضر فالسفتجة أن يعطي شخص آلخر ماَل، 

في بلد المعطي، فيوفيه ماله في المكان الذي يقصده، وقد انتشرت هذه السفاتج بشكل كبير في ولآلخذ مال 
العصر العباسي، وقد لجأ الوَلة في البداية إلى هذا األسلوب في إرسال ما زاد من دخول وَليتهم، ففي عام 

لسفتجة من قبل التجار كما استخدمت ا، دينار إلى بغداد 47000اتج بقيمة ه أرسل ولي مصر والشام سف313
 .1لتصفية حساباتهم بين األقطار المختلفة بكتابة السفاتج إلى وكالئهم

تتمثل دوافع عملية التصكيك التي تدفع المؤسسات المالية إلى إصدار الصكوك  دوافع التصكيك اإلسالمي:-ب
 :2اَلستثمارية في النقاط التالية

جالها لالنتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية على آإعادة تدوير األموال المستثمرة دون الحاجة  .1
 المختلفة ألن التصكيك يساعد على تحويل األصول غير السائلة إلى أصول تتصف بالسيولة؛

خفض تكلفة التمويل والمخاطر، ألن التصكيك يتيح القدرة على تعبئة مصادر التمويل بالحصول  .2
 و منتصف األجل. وبالتالي يتسم بانخفاض درجةعلى مستثمرين جدد، ومن ثم توفير تمويل طويل أ

المخاطر نظرا لكون الصكوك مضمونة بضمانات عينية وهي األصول، وباإلضافة إلى أن عملية 
التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يلحقها من ضمانات عن غيرها من األصول المملوكة 

 للشركة منشئة الصكوك؛

                                                           
، تخصص نقود اَلقتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  ،-تجربة ماليزيا نموذجا–وذج إسالمي لسوق رأس المال نحو نم، سعودةنصبه  1

 .105.104، ص ص: 2013-2012والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  اَلقتصاديةوتمويل، كلية العلوم 
، بحث مقدم لورشة العمل التي أقامتها لصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم إصداراتها، تحديات اإلصداراعالء الدين زعتري،  2

 .20.19، ص ص: 2010جويلية  19-18دولية(، عمان، األردن،  ، تحديات تنمية، ممارساتاإلسالميةبعنوان )الصكوك  BDOشركة 
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ة صادر تمويل جديدة وتنويع المعوض فيها من األوراق الماليتنشيط سوق المال من خالل تعبئة م .3
وتنشيط سوق تداول الصكوك، والصكوك أيضا تمكن تمويل النشاطات اَلقتصادية الضخمة ما َل 

 تقدر عليه الجهات التمويلية بإنفرادهم؛
طلب تحسين القدرة اإلئتمانية والهيكل التمويلي للشركة منشئة الصكوك من حيث أن التوريق يت .4

 عا؛التصنيف اَلئتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة، ومن ثم يكون تصنيفها اَلئتماني مرتف
 الموائمة بين آجال التمويل أي مصادر استخدامات األموال، فعملية التصكيك تساعد الشركة في .5

 الحصول على التسوية الالزمة لسداد التزاماتها قصيرة األجل.
 نحه منتي بطبيعتها يوجد لديها محافظ حقوق مالية بمبالغ كبيرة متمثلة فيما تمأما بالنسبة للمصارف ال

 قروض وتسهيالت ائتمانية، فعملية التصكيك تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها وهي:
  ؛2تحسين معدل كفاية رأس المال في ظل معايير بازل 
 تحسين الموائمة بين آجال األصول واَللتزامات؛ 
  التمويل الالزم لمنح قروض جديدة؛الحصول على 
 تنويع أفضل مخاطر اَلئتمان؛ 
 خفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره؛ 
 .توسيع نشاط أسواق المال 

 : منهج التصكيك اإلسالمي وأنواعه.نيالفرع الثا
 من خالل هذا الفرع سنستعرض منهج التصكيك اإلسالمي ونذكر مختلف أنواعه.

 منهج التصكيك اإلسالمي:-أوال
لعالج مشكل السيولة وحماية األسواق المالية العربية من خطر اَلزمات المالية الحالية والمستقبلية في 
حالة تطبيق التصكيك اإلسالمي للديون يجب تتبع طرق عديدة، فإذا كان على المؤسسة ديون في ذمتها للغير 

ذلك أو غيرها من األسباب األخرى، يمكنها تتبع وترغب في عدم وفائها بالتزامها نقدا لعدم توافر السيولة الكافية ل
 :1أحد الطرق التالية

 ما تتيحه لوائحها وأنظمتهاتحويل تللك الديون إلى أسهم، وخاصة عندما تقوم بإصدار جديد ضمن  -أ
 مثل حصصا من موجودات تلك المؤسسةفتصبح تلك الديون عبارة عن أسهم يتملكها الدائنون وت

 ركة؛ويسري على بقية أسهم الش
إذا كانت الشركة أو المؤسسة المالية تمتلك سلعا عينية كالسيارات أو آَلت أو غيرها، وتريد التخلص  -ب

منها ومن كلفة تخزينها وصيانتها فيمكن عرضها على الدائنين لمبادلتها بديونهم التي هي على ذمة 

                                                           
ستراتيجيات تطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالميةواقع  ،فايزةحيرش  1 ، الملتقى الدولي الثالث للصناعة المالية إشكالية إدماج المنتجات المالية وا 

ص ص: ، 2016أفريل  13-12اإلسالمية في السوق المالي الجزائري، كلية العلوم اَلقتصادية التجارية وعلوم التسيير، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 
11.10. 
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ا ماليا وكلفة دائمة المؤسسة، ومن ثم ستحقق المؤسسة فائدتين، التخلص من مخزون سلعي يمثل عبئ
 على المؤسسة مع الوفاء بالدين وسقوط اَللتزام عن ذمتها؛

ي إصدار سندات ملكية ألعيان مؤجرة لتشجيع الدائنين على مبادلة ديونهم مقابل تلك السندات، وه -ت
نما هي عين مملوكة مؤجرة تدر عائدا محددا معروفا.  تختلف عن سندات الملكية العادية، وا 

 التصكيك:أنواع -ثانيا
سيتم التعرض إلى أنواع التصكيك التي تطبقها المؤسسات المالية اإلسالمية، والمتمثلة أساسا في تصكيك 

 :1األصول أو الموجودات وتصكيك ثمن السلعة المطلوبة، ويمكن توضيحها فيما يلي
مشاركة، أو وصورته أن يكون لدى مؤسسة، أصل مدر للدخل )مثل أصول مؤجرة أو  تصكيك األصول:-أ

 لىتحويل قيمة هذه األصول إ ىمضاربة مع عميل(، فتقوم المؤسسة مباشرة أو باَلتفاق مع شركة التصكيك عل
ية وتطرحها على عمالئها، أو اإلكتتاب العام لتجميع ثمن هذه األصول مرة واحدة من خالل هذه العمل صكوك

 المؤسسة، ويحصلون على العائد المحقق منها،ويصبح بذلك حملة الصكوك مالكين لألصول المورقة بدَل من 
 وق ويكون دور المؤسسة هو إدارة هذه الصكوك مقابل عمولة يتفق عليها، ويمكن لحملة الصكوك تداولها في س

 أما حكم هذه الصورة شرعا فهو كاآلتي:، األوراق المالية بالبيع والشراء
 بعد شرائها مالكين لهذه األصول بعد دفعَل مانع من تصكيك األصول شرعا إذا أصبح حملة الصكوك  .1

يها قيمتها نقدا، وهم المستحقون لما تدره عليهم أمالكهم بطريق مشروع، وهم يملكون بذلك التصرف ف
 بيعا وشراءا في سوق األوراق المالية وفي غيرها؛

ما كوى اتس سواءا ارتفع ثمنها أو قل، أو إذ هو بيع لما يملكه المشتري من نصيب في السلع المورقة، .2
 هو الشأن في بيع اإلنسان ما يملكه من السلع؛

وتستند مشروعية تصكيك األصول إلى مشروعية الشركات المساهمة التي تقوم على تجزئة رأس مال  .3
 تلف عنالشركة إلى أجزاء متساوية يعبر عنها بوثائق قابلة للتداول، ذلك أن التصكيك في حقيقته َل يخ

شاركة لصكوك اَلستثمارية تصدر وفقا لصيغ التمويل اإلسالمية المختلفة كالممفهوم التسهيم إَل كون ا
 والمضاربة وغيرها.

 وصورتها أن يطلب بعض العمالء من البنك اإلسالمي شراء سلعة بطريق تصكيك ثمن السلعة المطلوبة:-ب
هذه  الرغبة في تمويل المرابحة، ويكون ثمنها كبيرا َل يستطيع البنك أن يقوم به، ولكن يمكن أن يغطي هذه

 .العملية عن طريق تصكيكه
يلجأ البنك اإلسالمي إلى تقسيم المبالغ المطلوب لهذه العملية إلى فئات صغيرة ويصدر بها صكوك 

بون في اَلشتراك في هذه أصحاب هذه الصكوك، وهم الراغ، من ة، ويجمع بموجبها المبلغ المطلوبمرابح
ثم يبيعها للعميل مرابحة ، أموال هذه السلعة المطلوبة نقدا عنهم بما جمعه منيشتري البنك نيابة ، ثم العملية  

                                                           
 .353.354حمو محمد، جعفر هني محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1
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بثمن مؤجل أعلى من ثمن الشراء، فالعميل أصبح مدينا بثمن معين مؤجل، احتوى هذا الثمن على ثمن السلعة 
 .مع إضافة الربح في البيع مرابحة األصلي،

مرابحة شيئا فشيئا، حسب ما اتفقوا عليه في يحصل حملة الصكوك على جزء من الثمن الذي بيعت به 
 ويحصل البنك على عمولة محددة مقابل، ها دوريا من كل قسط يسدده العميلتقسيط الثمن حتى يتم إستهالك

ية، الثانو  وهذه الصكوك غير قابلة للتداول في السوق ، ما أنه يمكنه شراء عدد من الصكوكإدارته لهذه العملية، ك
كوك الدين لغير من عليه الدين في الشريعة اإلسالمية له ضوابط تمنع من حصول حملة الصألنها ديون، وبيع 

 على أرباح من عملية التداول.
 : الفرق بين التصكيك اإلسالمي والتوريق التقليدي.ثالثالفرع ال

رها، تتفق وتشترك كل من عمليتي التصكيك اإلسالمي والتوريق التقليدي في اإلطار العام للعملية وجوه
غير أنهما تختلفان في بعض النقاط خاصة الشرعية منها، ولغرض التوضيح أكثر يتم عقد المقارنة التالية 

 :1بينهما
 : تتوضح كما يلي:التسمية والهدف-أوال

 ي صورةفتسمى العملية توريقا وتسنيدا في المؤسسات المالية التقليدية ألنه يصدر عنها أوراق مالية  -أ
نها في حين تسمى العملية تصكيكا في المؤسسات المالية اإلسالمية ألنه يصدر عسندات ذات فوائد، 

 الصكوك المنضبطة بالضوابط الشرعية التي تمثل البديل اإلسالمي للسندات الربوية؛
ات يعتبر الهدف األساسي من عملية التوريق في المؤسسات المالية التقليدية والتصكيك في المؤسس -ب

 لحصول على سيولة نقدية في كال النوعين من المؤسسات، إضافة إلى توفيراإلسالمية واحد وهو ا
 وسيلة إستثمار لحملة الصكوك.

ات ذالقروض و يقوم التوريق في المؤسسات المالية التقليدية على الديون : نوعية الموجودات محل التصكيك-ثانيا
يك في أن التصك نالتأمينات ضد المخاطر، في حيريق الفوائد الربوية، كقروض السيارات والرهونات السكنية وتو 

ون لتي يكاالمؤسسات المالية اإلسالمية يرتكز على األعيان أو المنافع أو خليط من األعيان والمنافع والديون، 
د ن من بنوعليه فإن هيكل الموجودات القابلة للتوريق يتكو ، استنادا لصيغ التمويل اإلسالمية أساسها عقد شرعي

نود تعدد ببوهو الديون في المؤسسات المالية التقليدية، بينما يتعدد في المؤسسات المالية اإلسالمية  واحد فقط
جارة.  التمويل واَلستثمار من مشاركة ومضاربة وا 

 : تتمثل حقوق حملة الصكوك فيمايلي:حقوق حملة الصكوك-ثالثا
تمثل حصصا شائعة في ملكية  تمثل دينا على المصدر في التوريق التقليدي، في حين أنها وثائق -أ

 الموجودات في التصكيك اإلسالمي؛
يستند عائد األوراق المالية الناتجة عن التوريق التقليدي إلى سعر الفائدة الربوية المحرمة شرعا في حين أن  -ب

عائد الصكوك اإلسالمية الناتجة عن عملية التصكيك اإلسالمي هو ناتج عائد اَلستثمار في هذه األصول 
                                                           

 .410-408 :كتاف شافية، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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تحققه من ربح أو خسارة، ويكون العائد عبارة عن أجرة في حالة اإلجارة وربحا في حالة المشاركة وما 
 والمضاربة؛

لبعض مخاطر األوراق المالية الناتجة عن التوريق التقليدي عديدة ومتنوعة، فبعضها خالي من المخاطر وا -ت
ومتنوعة بحسب مخاطر الصيغ  اآلخر ذو مخاطر مرتفعة، في حين أن مخاطر التصكيك اإلسالمي كثيرة

 اإلسالمية.
ول ا يتم تداية بينميتم تداول السندات الناتجة عن التوريق التقليدي في السوق الثانو  :تداول األوراق المالية-رابعا

ن الصكوك الناتجة عن التصكيك اإلسالمي إذا كانت تمثل ملكية أعيان أو منافع، أما الصكوك التي تصدر ع
 ال يجوز تداولها.ذمم بيوع آجلة ف

ها لصدرة : نظرا ألن التوريق التقليدي هو عبارة عن عملية تحويل للديون من الجهة المتعزيز اإلئتمان-خامسا
ذا ها، وهإلى المستثمرين المحتملين، فهي عادة تحتاج إلى تعزيزات إئتمانية وذلك كضمان للقروض التي تم تقديم

 على أساس المشاركة في يقوم على عالقة الدائنية بين أطرافه، بلعلى خالف التصكيك اإلسالمي الذي َل 
ستحقاق األرباح وتحمل الخسائر، وبالتالي َل حاجة تستدعي وجود مثل هذه التعزيزات اَلئ  .تمانيةالموجودات وا 

 نلك فإ: يراعى في التصكيك اإلسالمي الضوابط الشرعية في جميع جوانب العملية ولذالضوابط الشرعية-سادسا
ايير هيئة الرقابة الشرعية تعد طرفا أساسيا في عملية التصكيك، حيث تمول دراسته هيكل اإلصدار ووضع المع

بة الشرعية الالزمة التي تضبط عملية التصكيك، وقد يستدعي األمر في بعض الحاَلت وجود جهة معينة لمراق
ط َلنضباا يشترط وجود هيئة رقابة شرعية أو مدى التزام مدير اَلستثمار بهذه اإلجراءات والمعايير، في حين َل

ك من خالل ما سبق يمكن إيجاز أهم الفروقات بين التصكي، شرعية في عملية التوريق التقليديبالضوابط ال
 اإلسالمي والتوريق التقليدي في الجدول التالي:
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 اإلسالمي.: أوجه اإلختالف بين التوريق والتصكيك )02، 01جدول رقم )
 التصكيك اإلسالمي التوريق التقليدي أوجه اإلختالف
 1990 1970 تاريخ التطبيق

 أصول عينية حقيقية صادرة وفق عقد شرعي  الديون مثل قروض السيارات نوعية الموجودات
 عائد متغير أو مستقر فائدة ثابتة العائد من التوريق/التصكيك

 مشاركةعالقة  عالقة دائنية طبيعة العالقة
 إصدار أوراق مالية تتوافق مع القوانين والمعايير نوعية الرقابة

 الوضعية
إصدار صكوك تتوافق مع أحكام الشريعة 

 اإلسالمية، مع وجود رقابة شرعية
 المساهمة في القطاع الحقيقي المساهمة في القطاع المالي نوعية المساهمة
 بالغرمالعمل بمبدأ الغنم  المستثمرين تحمل المخاطرة

 صيغ متعددة حسب صيغ التمويل اإلسالمي عادة صيغة واحدة يغلب عليها القرض الصيغة العامة لهيكل التوريق/ التصكيك
 بيع حقيقي لحصة شائعة في ملكية موجودات عملية خصم الديون  التداول

تكون شركة يمكن أن يساهم فيها المورق  الشركة ذات الغرض الخاص
 األصلي

للمورق األصلي أن يمتلك حصة َل يسمح 
 حاكمة في الشركة لتعارض المصالح

 تقديم الضمانات لكل المستثمرين تقديم الضمانات لبعض المستثمرين تقديم الضمانات
 حسب نوعية األصول المصككة كل األوراق المالية المورقة قابلة للتداول قابلية للتداول

لرابع س الدولي ا، بحث مقدم إلى ملتقى صفاقالتصكيك اإلسالمي كبديل تمويلي مستحدث للتوريق التقليدي بوضياف،عبد القدوس طار، ابراهيم المصدر: 
ارية وعلوم دية التجحول المالية اإلسالمية الهندسة المالية اإلسالمية بين الضوابط الشرعية والمستحقات الربحية والمقاصد التنموية، كلية العلوم اَلقتصا

 .5 :، ص2016أفريل  28-27، تونس ،امعة الزيتونةالتسيير، ج

 المطلب الثاني: ماهية الصكوك اإلسالمية.
تعتبر الصكوك اإلسالمية منتجا من منتجات التصكيك اَلسالمي، والذي هو اآلخر منتج من منتجات 

وراق أينتج عنها الهندسة المالية اإلسالمية فمن خالل التعاريف السابقة للتصكيك اَلسالمي تبين أنه عملية 
 أحكام مالية تسمى الصكوك اإلسالمية التي تصبح قابلة للتداول في سوق رأس المال اإلسالمي كونها تتوافق مع

 وضوابط الشرع الحنيف.
 مفهوم الصكوك اإلسالمية:الفرع األول: 

خصائص ول اإلسالمية، ثم نشأتها وأخيرا سنتنول التطرق لتعريف الصكوك اامن خالل هذا الفرع سنح
 الصكوك اإلسالمية.

 تعريف الصكوك اإلسالمية:-أوال
ت لمنظماتعددت المفاهيم والتعاريف التي أطلقها اَلقتصاديون والفقهاء على الصكوك باإلضافة للهيئات وا

 المالية اإلسالمية التي اعتمدت تعاريف جامعة نستعرضها فيمايلي:
ويطلق ''صك'' ويراد به الضرب، ومنه قوله تعالى:﴿ كلمة صكوك جمع صك،  تعريف الصكوك في اللغة:-أ

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم ﴾ ، وفي هذا يقول ابن منظور ما نصه: ''والصك 1َفَأْقَبَلْت اْمَرَأُتُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّ

                                                           
 .29سورة الذريات، اآلية  1
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معانيه، وثيقة الذي يكتب للعهدة معرب أصله جك''، وكانت األرزاق تسمى صكاكا ألنها تخرج مكتوبة، ومن 
 .1اعتراف بالمال المقبوض، أو وثيقة حق في ملك أو نحوه

ْت َوْجَهَها ﴾ ي ، والصك: كتاب وهو فارسجاء في الصحاح: ''صكه ضربه'' ومنه قوله تعالى:﴿ َفَصكَّ
قال النووي: ''الصكوك والصكاك جمع صك، وهو الورق المكتوب ، معرب، والجمع أصك، وصكاك وصكوك

يضا على صكوك، والمراد هنا الورق التي تخرج من ولي األمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها بدين، ويجمع أ
 .2اإلنسان كذا وكذا من طعام وغيره''

هناك نوعين من الصكوك تحدث عنهم اإلمام النووي، النوع األول كما جاء في بداية الحديث أن الصكوك 
الدين فقط، ولم يتحدث عن عملية بيعها وبالتالي هي مجرد  أداة إلثبات الدين، فهي بذلك أوراق تثبت حقا في

أداة إثبات َل عالقة لها بالسندات الربوية المعروفة حاليا، وعليه فإن الصكوك اإلسالمية تعد منتجا أصيال بذاتها 
ثبت حقا ولم تستحدث لتحل مكان السندات الربوية أو تكون بديال لها، أما النوع الثاني فهو تلك األوراق التي ت

ذا ما تمت المقارنة بالنوع الثاني يمكن مالحظة أنه الحق متثبت في الطعام  في طعام أو غيره )دون دين(، وا 
 .3وهو ما يتطابق مع الصكوك اإلسالمية التي تمثل حقا أو ملكية في موجودات معينة

ت حقا في ملك أو وفي معجم الرائد، الصك يعني وثيقة اعتراف بالمال المقبوض أو نحوه، وثيقة تثب
ومن هذا المنطق يمكن القول أن الصكوك اإلسالمية كان لها تطبيقات سبقت التطبيقات الموازية لها في ، 4نحوه

اَلقتصاد التقليدي والمتمثلة في السندات الربوية، وسبب غيابها يرجع لتأخر ظهور المؤسسات المالية اإلسالمية 
 دات المسلمين ومعامالتهم.التي جاءت لتصحيح بعض األخطاء بين معتق

 تعريف الصكوك في اإلصطالح:-ب
في  لقد تعددت عبارات الباحثين من قانونيين واقتصاديين وفقهاء من حيث تحديد مفهوم الصكوك نوجزها

 بعض من هذه التعاريف.
عرفت الصكوك بأنها: ''وثائق أو شهادات )أوراق مالية( اسمية أو لحاملها متساوية القيمة،  التعريف األول:-

تمثل حقوق ملكية شائعة في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليط من بعضهما أو 

                                                           
رؤية في منهجية صياغة الشروط، المؤتمر العلمي السنوي الخامس  في إصدار الصكوك والشروط الواجب توافرها في مصدريهما،قطب مصطفى سانو،  1

-6يومي جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة القانون، غرفة تجارة وصناعة دبي، ، آفاق وتحديات راق المالية والبورصاتو عشر، مؤتمر أسواق األ
 .06 :ص، 2007مارس  8
 .102 :، مرجع سبق ذكره، صسعودةنصبه  2
 الدولي 1945ماي  8دراسة حالة مشروع توسيع مطار  –اإلسالمية في تمويل مشاريع البنى التحتيةدور الصكوك ، زاهرةعبد الحق، بني عامر  العيفة 3

، جامعة فرحات عباس، ةاإلسالميبين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية  –والهندسة المالية  اَلبتكارالمؤتمر الدولي منتجات وتطبيقات  ،-بسطيف
 .07 :، ص2014ماي  6-5سطيف، الجزائر، يومي 

، الملتقى الدولي: مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاديةكأداة لتمويل مشاريع التنمية  اإلسالميةالصكوك ، شرياق رفيق، خير الدين معطى هللا 4
 .237 :، ص2012ديسمبر  04-03اإلسالمي، جامعة قالمة، الجزائر، يومي  اَلقتصاد
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وخسائر الموجودات ، ويشترك حملتها في صافي أرباح واستخدام حصيلتها باَلكتتاب فيهلكلها عند إصدارها 
 .1التي تمثلها''

ي شكل وثائق أو شهادات اسمية أو لحاملها، بأنها: ''أدوات مالية إسالمية، فكما عرفت  التعريف الثاني:-
وتصدر بموجب عقود شرعية وضوابط، تفصل مالكيها ومصدريها، ويحدد العقد شروط إدارتها وتداولها، وتصدر 

طي لصاحبها ملكية جزئية في هذه األصول عمنافع أو خدمات، وت ل حقيقة أوالصكوك مستندة إلى أصو 
 .2والخدمات والمنافع )ملكية على الشيوع(، وهي قابلة للتداول''

''صكوك تصدرها المؤسسات المالية اإلسالمية باعتبارها مضاربا وتمثل حصة شائعة في  التعريف الثالث:-
ربح المتوقع والخسائر المحتملة واَلسترداد أو باعتبارها رأسمال مشروع معين أو شركات متعددة تشارك في ال

 .3وكيال بجعل مقابل أجر معين محدد مسبقا''
''عملية تقسيم ملكية األعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس  :رابعالتعريف ال-

مال المضاربة والمشاركة أو الوكالة في اَلستثمار أو ثمن شراء بضاعة المرابحة أو السلم أو األعيان المصنعة 
يمثل كل منها صك أو سند أو  أو تكلفة تصنيعها، أو نفقات زراعة األرض، أو تكاليف تحصيلها، إلى أجزاء

 .4ورقة مالية، وذلك بقصد عرض الصكوك التي تمثل هذه األجزاء للبيع''
 تعريف الصكوك حسب الهيئات والمنظمات:-

 وفيمايلي بعض التعاريف التي أقرتها بعض الهيئات والمنظمات اإلسالمية، ومنها:
 عرف مجلس الخدمات المالية : و تعريف الصكوك من طرف مجلس الخدمات المالية اإلسالمية

ومقرها بماليزيا بأنها: ''شهادات يمثل كل صك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في  )*(اإلسالمية
الموجودات العينية، أو مجموعة مختلفة من الموجودات العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات في 

 .5مشروع محدد أو نشاط استثماري معين وفقا ألحكام الشريعة''
 مجمع الفقه اإلسالمي كما جاء في قرار  عريف الصكوك من طرف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي:ت

، ورد تعريف التصكيك بأنه ''إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا )**(الدولي

                                                           
: عرض وتقويم، جامعة الملك اإلسالميةندوة الصكوك  إلىبحث مقدم  وكيفية االرتقاء بها، اإلسالميةسوق الصكوك معبد الجارحي وعبد العظيم أبوزيد،  1

 .7 :، ص2010ماي  26-24عبد العزيز، جدة، 
، بحوث ندوة البركة الواحد والثالثين لالقتصاد صكوك واألدوات المالية األخرى دور الجهات الرقابية في الضبط الشرعي للصابر محمد الحسين،  2

 .132 :، ص1431اإلسالمي، 
 .75، ص 2010لى، و القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، الطبعة األ المخرج،–، األزمة اإلسالميةالصكوك المالية سامي يوسف كمال محمد،  3
  .307 :، صزاهرة علي بني عامر، مرجع سبق ذكره 4

رقابة الموجهة ، تم تشكيل هذا المجلس كمنظمة لوضع المعايير والتنظيم وال2002بماليزيا، أسس في نوفمبر  اإلسالميةمقر مجلس الخدمات المالية  يقع )*(
 بصفة عامة. اإلسالميةباألسس للمؤسسات المالية 

 .3 :، ص2009، ماليزيا، للصكوك، والتصكيك واالستثمارات العقاريةمتطلبات كفاية رأس المال ، اإلسالميةمجلس الخدمات المالية  5
جاَلت مهـ، مقره جدة، يتكون من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى 1403الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي تم تأسيسه في  إحدى )**(

 لف أنحاء العالم اإلسالمي.، أعضاؤه من مختاَلقتصاديةالمعرفة الفقهية والثقافية والعلمية و 
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والديون( قائمة شائعة في ملكية موجودات )أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من األعيان والمنافع 
 .1فعال، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة اَلكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي، وتأخذ أحكامه''

 :في حين ارتأت  تعريف الصكوك من طرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
تثمارية بدَل من ، إطالق اسم الصكوك اَلس)***(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

( من كتاب 17الصكوك اإلسالمية وذلك تمييزا لها عن األسهم والسندات، وعرفه في المعيار رقم )
المعايير الشرعية الصكوك اإلسالمية بأنها: ''وثائق متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية 

ثماري خاص، وذلك بعد أعيان أو منافع، أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط است
 .2تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب اَلكتتاب، وبدأ استخدامها فيما أصدرت من أجله''

يف ولت تعريف الصكوك اإلسالمية، فترى الباحثة تقديم التعر اتطرقنا لمختلف المفاهيم التي تن وبعد
 سالميةالموالي، كخالصة لما تم استعراضه، وعليه فإن الصكوك اإلسالمية )اإلستثمارية( هي:'' أدوات مالية إ
 ئعة فيتصدرها مؤسسات مالية إسالمية، تتميز بأنها قابلة للتداول ومتساوية القيمة، كما أنها تمثل حصصا شا

 لكية موجودات قائمة فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة اإلكتتاب''. م
 نشأة الصكوك اإلسالمية:-ثانيا

م، ثم 1976للبحث في المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي عام  سالميةاإلصكوك الطرح فكرة م ت
وَلت كانت أبرزها تلك الدراسة التي بلورة الصورة األولية للصكوك اَلستثمارية اإلسالمية، اتبع ذلك عدة مح

والتي قدمها الدكتور سامي حمود في بحثه ''سندات المقارضة''، الذي قدمه ضمن مشروع إنشاء البنك اإلسالمي 
لتي تقوم على أساس الفائدة، ، وكان المقصود منها إيجاد البديل اإلسالمي لسندات القرض ا1987باألردن عام 

وقد تطورت هذه الفكرة حينما عرضت على وزارة األوقاف في األردن لالستفادة منها في إعمار أراضي األوقاف، 
م، الذي خرج بتصور متكامل 1988وحينما عرضت على مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الرابعة بجدة سنة 

فتح الباب و  ات المقارضة وسندات اَلستثمار،( بشأن سند5/4) 30وبضوابط شرعية، أصدر بموجبها القرار رقم 
 .3أمام الشركات والمؤسسات المالية اإلسالمية إلصدار صكوك تبنى على هذه الصيغ الحديثة

بماليزيا، وذلك بعد بدء  1983كما يعود إنشاء الصكوك أو شهادات اَلستثمار التي تم إصدارها سنة 
اليزيا، بعد عزوف هذا األخير على تملك سندات حكومية بمعدَلت فائدة عمليات أول بنك إسالمي في م
                                                           

المنعقد بإمارة الشارقة  19( في الدورة 19/4)/178قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي، القرار رقم / 1
 م.2009هـ/1430

ئة عالمية ذات م في الجزائر بصفتها هي1990فبراير  26بتاريخ  الميةاإلستم إنشاؤها بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية  )***(
ات ضبط وأخالقي: معايير المحاسبة والاإلسالميةتطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية  إلىالربح، وتهدف الهيئة  إلىشخصية معنوية مستقلة َل تسعى 

لية من أكثر من مؤسسة ما 155ز عضوية الهيئة أو في عملية التطوير المهني لهذه الصناعة، وتتجالعمل والمعايير الشرعية، كما تسهم الهيئة إسهاما كبيرا 
 بلدا وتتخذ من مملكة البحرين مقرا لها. 40

 .238 :، ص2010البحرين،  المعايير الشرعية، ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 2
، معالم اإلسالميةالمؤتمر العلمي الرابع عشر: المؤسسات المالية  إلىبحث مقدم صكوك االستثمار الشرعية، الحجمي،  وليد خالد الشايجي وعبد هللا يوسف 3

 .908.907، ص ص: 2005ماي  17-15وآفاق المستقبل، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
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المصدرة من طرف البنك المركزي، بإصداره لشهادات استثمار خالية من الفائدة الربوية، لتكون بذلك أول خطوة 
 نحو التعامل بالصكوك اإلسالمية في أولى مراحلها.

 الضوابط الشرعية للصكوك اإلسالمية:-ثالثا
ألهمية الصكوك وحداثتها، فقد وضعت مجالس وهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية نظرا 

( من المعايير الشرعية، أحكاما وضوابط تحكم هذه الصكوك لضمان 17اإلسالمية، وكذا الحال المعيار رقم )
إطفائها، فهناك ضوابط عدم انحرافها في أي مرحلة من مراحلها، بدءا من اإلعالن عن اَلكتتاب بها وانتهاء ب

عند إصدار الصكوك وأخرى عند تحديد سعر األصول، وأخرى عند استخدام متحصالت اَلكتتاب، وحتى تكون 
 :1الصكوك مقبولة شرعا يجب أن تنضبط بالضوابط التالية

أن تمثل ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو تمويله، وتستمر هذه  -أ
وى لة حياة المشروع، وأن يتحمل مالك الصك غنم ذلك المشروع وغرمه، وهو ما أكدته الفتالملكية طي

 الصادرة عن المجلس الشرعي التابع لهيئة المراجعة والمحاسبة، بقولها ينبغي إصدار الصكوك على
ن صدرت على أساس  أساس مشروعات تجارية أو صناعية جديدة يساهم فيها حملة الصكوك، وا 

ك ، فالواجب أن تمثل الصكوك ملكية تامة لحملتها في موجودات حقيقية من شأنها أن تملمشروع قائم
 وتباع، سواء أكانت أعيانا أم منافع، أم حقوقا معنوية؛

يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله أو تسييله أن يكون مدرا للدخل، ومستقال عن  -ب
وأن تكون له حسابات مالية مستقلة، ويتولى تدقيق المشروعات األخرى الخاصة بالجهة المصدرة، 

 حسابات المشروع من قبل محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة وفقا للمعايير المعتمدة؛
نما يعتمد ذلك على اإليرادات و  -ت  القيمةأن َل يلتزم المصدر بدفع العوائد)الفوائد( وَل قيمة الصك، وا 

 السوقية لألعيان؛
 ك للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة لالكتتاب ضمن ضوابط معينة؛قابلية الصكو  -ث
بعد قفل باب اَلكتتاب بالصكوك وتخصيصها وبدء نشاطها يجوز تداولها إن كانت تمثل حصة شائعة  -ج

ات في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أما قبل بدء نشاطها فيجب مراعاة الضوابط التي تحكم عملي
 الصرف.

يجوز فول صكوك المرابحة بعد تسليم البضاعة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها َل يجوز تدا -ح
 تداولها؛

 إطفاء الصكوك بالقيمة السوقية اَلسمية، ألنه َل يصح ضمان القيمة اَلسمية. -خ
 عند تصفية الصكوك يجب مراعاة أحكام الديون إن كانت الموجودات ديونا. -د

                                                           
بحث مقدم إلى ملتقى صفاقس الدولي الرابع حول المالية اإلسالمية الهندسة المالية اإلسالمية بين  ،اإلسالميةالتمويل بالصكوك أحمد محمد الجيوسي،  1

، 2016أفريل  28-27الضوابط الشرعية والمستحقات الربحية والمقاصد التنموية، كلية العلوم اَلقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة الزيتونة، تونس، 
 .9.8ص ص: 
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 :خصائص الصكوك اإلسالمية-رابعا
تعد الصكوك اإلسالمية من أهم ابتكارات الهندسة المالية اإلسالمية لما تتميز به من خصائص غير 

 :1متوفرة باألسهم والسندات التقليدية، وتتميز الصكوك اإلسالمية بعدة خصائص من أهمها
 تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة:-أ

و هإصدار الصكوك من حيث العالقة بين المشتركين فيها  قوم عليها مبدأيكات التي إن مقتضى المشار  
اَلشتراك في الربح والخسارة بصرف النظر عن صيغة اإلستثمار المعمول بها، حيث تعطي لمالكها حصة من 

ذي الربح وليس نسبة محددة مسبقا من قيمتها اَلسمية، وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط ال
دار، التعاقد، فمالكوها يشاركون في غنمها حسب اَلتفاق المبين في نشرة اإلص مئوية عند تموله تحدد بنسبة

 ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم، وفقا لقاعدة الغنم بالغرم.
 وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة:-ب

تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة ألنها حصصا شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط  
استثماري خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك، وبذلك يشبه الصك اإلسالمي السهم الذي يصدر 

سندات بفئات متساوية ويمثل حصة شائعة في صافي أصول شركة المساهمة، كما أنه يلتقي في ذلك مع ال
 التقليدية والتي تصدر بفئات متساوية.

 تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية:-ت
 تخصص حصيلة الصكوك لالستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما أنها تقوم على

وابط حكامها، أي بضوتأخذ أ ية كالمشاركات والمضاربات وغيرهاأساس عقود شرعية وفقا لصيغ التمويل اإلسالم
 تنظم إصدارها وتداولها.

 الفرع الثاني: أهمية الصكوك اإلسالمية.

 ةذلك بفعل ما توفره من منافع عامإكتسبت الصكوك اإلسالمية أهمية واسعة خالل السنوات األخيرة و 
 نختصر أهمها في: 

 مصدر للتمويل:-أوال
ي تعجز عن تمويلها جهة واحدة، فيمكن أن تقدم حيث تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة الت

 ين يريدون استثمار فائض أموالهمالصكوك اَلستثمارية فرصة استثمارية بحيث تفتح مجاَل كبيرا للمستثمرين الذ
ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، ألن المفروض في هذه الصكوك أن 

 جزء منها نوية تباع فيها الصكوك وتشترى فكلما إحتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلىتكون له سوق ثا
جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل األصل والربح جميعا إن 

                                                           
مجلة الدراسات المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية عمان،  ، الواقع والتحديات،اإلسالميةالصكوك ، ربيعة بن زيد، سليمان ناصر 1

 .54 :، ص2013 جانفيوالمصرفية )مركز البحوث المالية والمصرفية(، المجلد الحادي والعشرون، 
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رأسمالي، فهي النظام ال كان المشروع كسب ربحا، وتعتبر الصكوك اإلسالمية هي البديل اإلسالمي للسندات في
 .ل بالسندات الربوية المحرمة شرعان التعامع متنعون ترفع الحرج عن أطرف التمويل الذين ي

 يمكن إستخدامها كأحد أدوات السياسة النقدية:-ثانيا
ة حيث أن مثل هذه الصكوك تتيح الفرصة أما البنوك المركزية َلستخدامها ضمن أطر السياسة النقدي 

تاحة الفرصة أم ام وفقا للمنظور اإلسالمي بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدَلت التضخم، وا 
 المؤسسات المالية اإلسالمية إلدارة السيولة الفائضة لديها.

 مويل المشاريع التنموية:مصدر لت-ثالثا
د على حيث تلبي الصكوك احتياجات الحكومة في تمويل مشاريع البنى التحتية والتنموية بدَل من اَلعتما

ن سندات الخزينة والدين العام، وتساعد في تحسين ربحية المؤسسات والشركات ومراكزها المالية، وذلك أل
دارتهاخارج الميزانية وَل تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها و عمليات إصدار الصكوك اإلسالمية تعتبر عمليات   .ا 

 تمويل المشاريع اإلستثمارية:-رابعا
حيث تعتبر أداة تساعد في جمع رأسمال لتمويل إنشاء مشروع استثماري من خالل تعبئة موارده من 
المستثمرين وذلك من خالل طرح صكوك وفق مختلف صيغ التمويل اإلسالمية في أسواق المال لتكون حصيلة 

 اَلكتتاب فيها رأس مال المشروع. 
اءات، ة المعلومات في السوق ألنه يتطلب العديد من اإلجر أنها أداة تساعد على الشفافية وتحسين بني-خامسا

 ودخول العديد من المؤسسات في عملية اإلقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق.
ولتها دير سيأنها تقدم أسلوبا جيد إلدارة السيولة تستطيع به المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية أن ت-سادسا

ن كانت بحاجة سيولة باعت صكوكا.فإن كانت لها فائض   سيولة اشترت صكوكا وا 
أنها وسيلة للتوزيع العادل للثروة فإنها تمكن جميع المستثمرين من اَلنتفاع بالربح الحقيقي الناجم من -سابعا

 .1المشروع بنسبة عادلة وبهذا تنتشر الثروة على نطاق واسع دون أن تكون دولة بين األغنياء المعدودين
حسين القدرة اَلئتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث أنها تتطلب التصنيف ت-ثامنا

 .2اَلئتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها، ومن ثم يكون تصنيفها اَلئتماني مرتفعا
                    الفرع الثالث: دوافع ومعوقات إنتشار الصكوك اإلسالمية.

التطورات التي شهدتها سوق الصكوك اإلسالمية كانت نتيجة عوامل عدة دفعت بإنتشارها والرفع من إن 
حجم إصداراتها، كما يمكننا القول أنه وبالرغم من التطورات التي تلحظها سوق الصكوك اإلسالمية إَل أن هناك 

ها لدرجات أعلى مما تسجله حاليا، مجموعة من العوائق التي َل تزال تحد من إتساعها وتحول دون رفع نسب نمو 

                                                           
آليات ترشيد -اإلسالميةالملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية  تطوراتها وآليات إدارة مخاطرها،: اإلسالمية، الصكوك آسيا سعدان، صليحة عماري  1

 .5 :، ص2013ديسمبر  9-8، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، يومي اإلسالميةالصناعة المالية 
 األغواط، الجزائر، ،-البحرين-الدولية  اإلسالمية، تجربة السوق المالية اإلسالميةودورها في تطوير السوق المالية  اإلسالميةالصكوك  ،نوال بن عمارة 2

 .255 :، ص2011، 9عدد جامعة عمار ثليجي، مجلة الباحث، 
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نتشار الصكوك اإلسالمية على المستوى العالمي والعوامل المعوقة ن العوامل الدافعة إللذلك سنذكر كل م
 :1إلنتشارها فيمايلي

 هي: بالنسبة للعوامل الدافعة لها العوامل الدافعة لها:-أوال
خضع لضوابط شرعية تضم علماء دين يضمنون تحظى الصكوك اإلسالمية بتصنيف إئتماني جيد، إذ أنها ت -أ

يات بالوَل أَل تمر بعمليات توريق للدين تعرضها لمخاطر كتلك التي أدت إليها أزمة القروض العقارية الرديئة
 المتحدة األمريكية، فتوريق الدين محظور في إطار قواعد التمويل اإلسالمي؛

زمة مام متزايد اآلن في األوساط الغربية مع شدة أتحظى الصكوك اإلسالمية وقضايا التمويل عموما بإهت -ب
َلسيما  والعالم ككل، وف الركود اَلقتصادي بالوَليات المتحدة األمريكيةااإلنكماش اإلئتماني العالمي ومخ

بعد أن أصدرت كل من ستاندرد أند بوروموديز تقريران عن سوق الصكوك يشير إلى إحتمال تضعف 
 حجمه.

 هي:أما بالنسبة العوامل التي تحجم من إتساع نشاطها ف حجم من إتساع نشاطها:العوامل التي ت-ثانيا
وهو ما دعا العديد من مؤسسات اإلصدار إلى الحصول على نقص الشفافية في بعض اإلصدارات:  -أ

 وف اإلكتتاب فيالعالمية وذلك لتقليل المخاطر ومختصنيف إئتماني من مؤسسات التصنيف اإلئتماني ا
 ت؛بعض اإلصدارا

بة عدم وجود مناخ تشريعي ينظم عمل هذه اإلصدارات ويوحدها وخاصة بالنس عدم توافر مناخ تشريعي: -ب
 لإلختالفات الشرعية التي تظهر من وقت آلخر حول شرعية بعض الصكوك؛

ما يجعل تداول هذه الصكوك بين مجموعة محدودة من المؤسسات المالية  عدم وجود سوق ثانوية: -ت
وبعض الشركات واألفراد وهناك مجموعة من األساليب تؤدي إلى عدم وجود سوق ثانوية لهذه الصكوك 

ناع باَلحتفاظ بها باعتبارها تدر عائدا مضمونا، وعدم وجود بديل لها في السوق وعدم وجود سماسرة وص
 في تقديم عروض وطلبات مستمرة؛ سوق متخصصين

مية اإلسال مع قلة عدد البنوك اَلستثمارية الدور الريادي في إصدار الصكوك اإلسالمية لبنوك أجنبية: -ث
 المشاركة فيها بسبب عدم توافر الموارد البشرية المؤهلة؛

ات تقييم مؤسسسوية و مثل أنظمة التداول والت إفتقار الصكوك اإلسالمية لمؤسسات البنية التحتية السائدة: -ج
 اإلصدارات ومراقبة أدائها ومعايير محاسبة ومراجعة قياسية.

 المطلب الثالث: أنواع الصكوك اإلسالمية.
شهدت الدول الغربية تطورات هائلة في مجال التصكيك، وكذلك شهدت المنطقة اإلسالمية تطورات 

كانت في معظمها في مجال تصكيك الديون،  متسارعة في ميدان الصكوك اإلسالمية، غير أن التجربة الغربية
بعكس التجربة اإلسالمية التي تشترط وجود األصول قبل تصكيكها، وهو األمر الذي يحفظ لهذه األصول قيمتها 

متسلسلة َل  إليه من أزمة مالية عالمية لتي رافقت توريق الديون، وما أدتويحول دون المقامرات والمضاربات ا
                                                           

 .15.14، مرجع سابق، ص ص: : تطوراتها وآليات إدارة مخاطرهااإلسالميةالصكوك ، سعدان، آسيا عماري صليحة  1
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وبشكل عام فقد أشارت هيئة المحاسبة والمرجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية إلى وجود ، تكاد تتوقف أو تنتهي
يمكن تقسيم أنواع الصكوك اإلسالمية على عدة اعتبارات ، 1أكثر من أربعة عشر نوع من الصكوك اإلسالمية

 نوجزها فيمايلي:
 الفرع األول: على إعتبار اآلجال وطبيعتها الزمنية:

 :2ر فإن الصكوك اإلسالمية تنقسم إلىعلى هذا اإلعتبا
ومتوسطة  )*(صكوك محددة األجل: تكون المدة محددة في نشرة اإلصدار كالصكوك قصيرة األجل -أ

 ؛)***(، وطويلة األجل)**(األجل
إصدارها مع إشتراط إسترداد جزء من قيمة الصك سنويا إضافة إلى صكوك متناقصة المدة: حيث يتم  -ب

 وهي مشابهة للمشاركة المتناقصة )المنتهية بالتمليك(؛حصة من الربح المتحقق، 
ه، صكوك متزايدة المدة: وتصدر هذه الصكوك بصفة عادية إَل أن العائد المتحقق يتم إعادة استثمار  -ت

 وبالتالي فإن مدة هذه الصكوك في تزايد مستمر؛
ات األسهم في الشرك صكوك دائمة: بمعنى أن يكون اَلستثمار متسما باَلستمرارية، وهي َل تختلف عن -ث

 من حيث المدة.
 الفرع الثاني: على إعتبار الصيغة.

يعد هذا التصنيف األكثر إستعماَل حيث يتم تعريف وشرح أنواع الصكوك اإلسالمية من خالل طبيعة 
 إلى: العقود التي تقوم عليها والمستمدة من فقه المعامالت المالية، وتنقسم الصكوك اإلسالمية حسب الصيغة

: هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود صكوك ملكية الموجودات المؤجرةأ. 
بإستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن مالك، بغرض بيعها واستفاء ثمنها من حصيلة اإلكتتاب فيها، 

 .3وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك
ربع المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هناك أ: حسب تصنيف هيئة ب. صكوك ملكية المنافع

 أنواع من صكوك ملكية المنافع نوضحها فيمايلي: 
: والمصدر لها يعرض نفسه على الجمهور مؤجر العين قابلة للتأجير صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة-1

منفعتها على الشيوع فيما بينهم بنسبة ما يملكون من والمكتتبون بهذه الصكوك هم مستأجرون لتلك العين يملكون 
صكوك إلى إجمالي اإلصدار، وحصيلة اإلكتتاب هي البدل )األجرة( التي يحصل المتمول عليها، ويلتزم مقابل 

                                                           
 .106 :، مرجع سبق ذكره، صمسعودة نصبة 1
 .9 :، زاهرة بني عامر، مرجع سابق، صعبد الحق العيفة 2

 سنة كأقصى تقدير. أوستة أشهر  أوتكون مدتها ثالث أشهر  )*(
 عادة ما تكون بين السنة والخمس سنوات. )**(

 سنة. 25 إلىتكون مدتها أكثر من خمس سنوات وقد تصل  )***(

الصكوك وأثرها على الواقع التطبيقي للعمل المصرفي اإلسالمي في األردن من وجهة نظر صالح بسام محمود فياضي، علي عبد الكريم محمد العبابنة،  3
 .13 :، ص2013نوفمبر  13-12، جامعة اليرموك، إربد، األردن، اإلسالميةوأدوات التمويل  اإلسالميةمؤتمر الصكوك  مصرفية،
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ذلك بتمكين حملة الصكوك من إستيفاء منفعة العين التي يملكها، وقد يعيد حملة الصكوك تأجير العين إلى 
 :2وتنقسم صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة إلى نوعان، 1سبهم من فارق األجرتينالغير ويكون مك

* وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إجارة 
ذه همنافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة اَلكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك وتعتمد 

 الصكوك على عين في ملك وحيازة صاحبها.
، * وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة )مستأجر(، بنفسه أو عن طريق وسيط مالي

كوك، بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة اَلكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الص
ا حيث أن العين هنا مستأجرة من مالكها، ومصدر الصكوك هنا ليس المالك وتختلف هذه الصكوك عن سابقته

نما المستأجر الذي هي في حيازته.  األصلي وا 
: هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في الذمة )الموجودة(-2

ستي وتصبح منفعة مملوكة ا من حصيلة اإلكتتاب فيهفاء أجرها منفعة موجود )مستأجر(، يعرض إعادة إجارتها وا 
والذي يميز هذا النوع من الصكوك عن صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة أن العين  ،3لحملة الصكوك

 .4موصوفة فقط بمواصفات تنفي الجهالة
من  : هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمةصكوك ملكية الخدمات من طرف معين-3

ستيفاء األجرة من حصيلة اإلكتتاب فيها وتصبح تلك الخدمة  طرف معين )كمنفعة التعليم من جامعة مسماة( وا 
 .5مملوكة لحملة الصكوك

يم : هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقدصكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة-4
ستيالخدمة من مصدر موصوف في الذمة )كمنفعة التع فاء ليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها( وا 

 األجرة من حصيلة اإلكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
كذلك فإن هذين النوعين األخيرين َل يختلفان عن األولين بإستثناء أن موضوع الصك عبارة عن خدمة، 

كية الخدمات من طرف موصوف في الذمة إلى ضوابط معينة إلى جانب أحكام تداولهما حيث تخضع صكوك مل
 .6تختلف عن ضوابط تداول صكوك ملكية الخدمات من طرف معين

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة : صكوك السلم-ت
رد لشراء سلعة منه وتسلم بعد مدة ويكون حق لحاملي الصكوك، وتطرح هذه الصكوك لجمع مبلغ لتسليمه إلى مو 

                                                           
 13-12، جامعة اليرموك، إربد، األردن، اإلسالميةوأدوات التمويل  اإلسالميةوقف الصكوك وصكوك الوقف، مؤتمر الصكوك السبهاني،  عبد الجبار 1

 .16 :، ص2013نوفمبر 
 .10 :، زاهرة بني عامر، مرجع سبق ذكره، صعبد الحق العيفة 2
 .111 :، مرجع سبق ذكره، صمسعودة نصبه 3
 .11 :زاهرة بني عامر، مرجع سبق ذكره، ص، عبد الحق العيفة 4
 .14 :صالح بسام محمود فياضي، علي عبد الكريم محمد العبابنة، مرجع سبق ذكره، ص 5
 .11 :، زاهرة بني عامر، مرجع سبق ذكره، صعبد الحق العيفة 6
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حامل الصك مؤجال إلى حين استالم السلع وبيعها، فتصفي الصكوك بالحصول على المبلغ األصلي زائد الربح 
قبل قبضه من ناحية، وألن صكوك السلم تمثل  من بيع السلعة، وهذه َل يجوز تداولها ألنه َل يجوز بيع السلم

م بثمن معجل، السلعة معجلة التسليم هي من قبيل الديون العينية ألنها موصوفة تثبت في بيع سلعة مؤجلة التسلي
 .1الذمة َل تزال في ذمة البائع

ولعل المثال العملي على صكوك السلم هو ما قامت به حكومة البحرين من اختيار األلمنيوم ليكون 
مي بإعطاء وعود لبيع األلمنيوم إلى المشتري األصول األساسية لعقد السلم، وذلك بتفويض بنك البحرين اإلسال

 .2بتاريخ مستقبلي محدد مقابل دفع كامل الثمن مقدما
صكوك السلم ترتبط عادة بالسلم الموازي أو بالوعد الملزم بالشراء من طرف ثالث، إذ َلبد من مخرج 

اني أو الوعد البديل له الربح يؤمن لحامل الصك عائدا مناسبا، ويشكل فارق الثمن بين السلم األول والسلم الث
الثابت لحملة الصكوك، فصكوك السلم إذن تتضمن ربحا ثابتا، ولكنها غير قابلة للتداول وَل للتسعير السوقي 

 .3ونا عينية على بائع السلم أو نقدية على المشتري في عقد السلم الثانييألنها تمثل د
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها إلستخدام حصيلة اإلكتتاب فيها في تصنيع : صكوك اإلستصناع-ث

سلعة ويصبح المصنوع ملكا لحملة الصكوك، وصكوك اإلستصناع في حقيقتها كصكوك السلم حيث تمثل بيع 
تثبت في  سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل والسلعة المؤجلة التسليم هي من قبيل الديون العينية، ألنها موصوفة

ذمة، إَل أنه يجوز تأجيل ثمنها، والمبيع في الحالتين َل يزال في ذمة الصانع أو البائع بالسلم، وعليه تكون هذه 
الصكوك غير قابلة للبيع أو التداول سواء من طرف البائع أو المشتري، فهي من قبيل اإلستثمارات المحتفظ بها 

 :5ناع بمايليوتتميز صكوك اإلستص، 4حتى تاريخ إستحقاقها
 توفر هذه الصيغة تمويال متوسط األجل لتلبية اَلحتياجات التمويلية لتصنيع سلع محددة؛ .1
يمكن إستعمال هذه الصيغة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات اإلستثمارية ذات الجدوى وهي بذلك  .2

 تختلف عن صيغتي اإلجارة أو البيع ألجل؛
 نية التحتية مثل الطرق والمجاري وما شابهها؛تسمح هذه الصيغة بتمويل مشروعات الب .3
 تشجع هذه الصيغة وتساعد في اإلستغالل األمثل للمواهب والقدرات التكنولوجية. .4

ومثال عليها صكوك الدرة بالبحرين، حيث ستقوم بتمويل اَلستصالح والبنية التحتية األساسية للمرحلة 
بليون دوَلر أمريكي، وقد اقترح عدد من  1راز العالمي بكلفة األولى إلنشاء أكبر مدينة سكنية وترفيهية على الط

                                                           
: آليات ترشيد اإلسالميةتمر الدولي الثاني للصناعة المالية المؤ  ،اإلسالميةراق المالية و التصكيك اإلسالمي حجر األساس لقيام سوق لل  ،نعيمة برودي 1

 .4 :، ص2013ديسمبر  9-8، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، يومي اإلسالميةالصناعة المالية 
 .110 :مسعودة، مرجع سبق ذكره، ص نصبه 2
 .239.240، ص ص: 2011األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، ماليزيا،  أساسيات التمويل اإلسالمي،منذر قحف،  3
 .241 :، مرجع سبق ذكره، صرفيق شرياق، خير الدين معطى هللا 4
ديمية األكا مجلة الدراسات المالية والمصرفية، عمان، ،ي الراهناالقتصادفي التمويل في ظل الوضع  اإلسالميةدور الصكوك هناء محمد هالل الحنيطي،  5

 .51 :، ص2013، جانفيل، و المجلد الحادي والعشرون، العدد األ العربية للعلوم المالية والمصرفية )مركز البحوث المالية والمصرفية(،
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الباحثين إصدار صكوك اَلستصناع بحيث تتمكن شركات المالحة والطيران وغيرها من إستصناع حاجاتها 
الالزمة من طائرات وسفن وفق إحتياجات معينة، وذلك بإصدار صكوك إستصناع مخصصة لتمويل البناء، 

 .1ةضمن المواصفات المحدد
هذه األخيرة وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح : صكوك المرابحة-ج

والمصدر لهذه الصكوك هو بائع سلعة المرابحة، والمكتتبون فيها هم المشترون لها،  مملوكة لحملة الصكوك
وهم بذلك يستحقون ثمن  الصكوك هذه السلعة بمجرد شرائها وحصيلة اَلكتتاب هي تكلفة شرائها، ويملك حملة

بيعها، ويتمثل ربح حملة الصكوك في الفرق بين ثمن شراء السلعة ودفع مصروفاتها نقدا، ويجوز تداول هذه 
ثمن مؤجل أو يدفع على  لبوحتى تاريخ تسليمها للمشتري مقاالصكوك بعد قفل باب اَلكتتاب وشراء البضاعة 

لقيود التصرف في الديون بعد تسليم البضاعة للمشتري وحتى قبض الثمن المؤجل وتصفية  أقساط ويخضع
 .2العملية

إن إستصدار صكوك مرابحة ممكنا فقط في حالة السوق األولي وبالذات في حالة كبر قيمة األصل أو 
خالفا لثانوي يعتبر مالمشروع محل المرابحة )طائرة مثال أو مشروع تنموي كبير(، بينما تداولها في السوق ا

 وبيع الدين َل يجيزه الفقهاء. مؤجال، وبالتالي فإنه يعتبر ديناللشريعة ألن بيع المرابحة قد يكون 
ولكن توجد بعض اآلراء الفقهية التي تجيز تداول صكوك المرابحة ولكن ضمن وعاء غالبيته من األصول 

، ومثال على صكوك المرابحة ما قام به بنك أركابيتا 3مثالاألخرى، كتعاقدات اإلجارة أو المشاركة أو المقارضة 
ومن أهم ، 4مليون دوَلر 200البحريني من تنظيم إصدار صكوك مدعومة بالمرابحة متعددة العمالت بقيمة 

 :5مميزات صكوك المرابحة مايلي
 اشباع حاجات األفراد من سلع وغيرها من الحاجيات؛ .1
 ق عوائد مجزية للمستثمرين؛فتح أبواب مالئمة لإلستثمار، وتحقي .2
 تنشيط التجارة الداخلية على أساس شرعي؛ .3
 دعم الصناعة الوطنية والقطاعات اَلقتصادية المختلفة من زراعة وخدمات. .4

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها إلستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تطوير  :صكوك المشاركة-ح
أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكا مشروع قائم، أو تمويل نشاط على 

لحملة الصكوك في حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو 
 .6على أساس الوكالة باإلستثمار

                                                           
 .110 :، مرجع سبق ذكره، صمسعودة نصبه 1
 .4 :، مرجع سبق ذكره، صنعيمة برودي 2
 .50 :مرجع سابق، ص ي الراهن،االقتصادفي التمويل في ظل الوضع  اإلسالميةدور الصكوك هناء محمد هالل الحنيطي،  3
 .14 :صالح بسام محمود فياضي، علي عبد الكريم محمد العبابنة، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .50: ، مرجع سابق، صي الراهناالقتصادفي التمويل في ظل الوضع  اإلسالميةدور الصكوك هناء محمد هالل الحنيطي،  5
 .111 :، مرجع سبق ذكره، صنصبهمسعودة  6
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أو توسعة  وفيها يعرض المتمول المصدر لتلك الصكوك نفسه على الجمهور شريكا في مشروع معين
معينة أو نشاط محدد، وحصيلة اَلكتتاب هي حصة المكتتبين في رأس مال المشروع الجديد الذي يملكون من 
موجوداته بنسبة قيمة ما يحملون من صكوك إلى إجمالي رأسماله، ولهم من غنم المشروع وعليهم من غرمه 

ل في شركة أموال مع المكتتبين بصكوك بحسب تلك النسبة، أي أن المنشئ )المشروع القديم المتمول( سيدخ
 .1وتحديد أحكام شركة األموال حدود العالقة بين الطرفين كما ينبغي أن تظهر في نشرة اإلصدار

 :2تنقسم صكوك المشاركة إلى قسمين
ي عينة ف: وهي تشبه كثيرا نظام األسهم الدائمة مع إمكانية دخول المصدر بنسبة مصكوك المشاركة الدائمة-1

و مال المشروع وطرح الباقي على شكل صكوك لالكتتاب سواء أكانت اإلدارة للمصدر أو لحملة الصكوك أرأس 
لطرف ثالث محدد، وتقوم مقام طرح أسهم جديدة حيث يقوم المصدر بالتوسع أو إنشاء مشروع موازي فيقوم 

 باعتباره شخصية معنوية بالتكفل بقسط من المال والباقي يطرح لإلكتتاب.
اء ن بانتههي المؤقتة بفترة زمنية محددة، والتي تحدد بفترة زمنية متوسطة وتكو  :صكوك المشاركة المحدودة-2

 ، وتكون نهايتها وفقا إلحدى الصورتين:أو انتهاء الدورة الصناعية المشروع أو بانتهاء الموسم
  رية ويصرف لحاملها صكوك المشاركة المستردة بالتدرج: حيث تسترد قيمة هذه الصكوك وفق أقساط دو

 من األرباح إن وجدت ما بقي له من رصيد لم يستحق بعد؛
 قوم روع يصكوك المشاركة المستردة في نهاية المدة )المنتهية بالتمليك إلى المصدر(: وهنا في نهاية المش

المصدر بإعادة شراء هذه الصكوك من أصحابها بالسعر الحقيقي ويكون ذلك في حالة التصفية 
ت ة مثال عند قيام مشروع حفر منجم، ففي نهاية المشروع يقوم المصدر بإعادة تقييم اآلَلاإلجباري

والتجهيزات المستعملة وا عطاء قيمتها إلى أصحاب الصكوك، في حين يمتلك هو هذه اآلَلت 
 والتجهيزات.

نشاء مبنى  مليون دوَلر أمريكي وذلك 550ومن أمثلتها صفقة صكوك طيران اإلمارات بمبلغ  لتطوير وا 
 :3كما تنقسم صكوك المشاركة وفقا للعقد إلى، جديد للشركة

  صكوك الشركة: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد
 الشركاء أو غيرهم إلدارتها؛

  المضاربة بتعيين صكوك المضاربة: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس
 مضارب الشركاء أو غيرهم إلدارتها؛

  صكوك الوكالة باَلستثمار: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة
 باَلستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك إلدارتها.

                                                           
 .14 :عبد الجبار السبهاني، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .108.109، مرجع سبق ذكره، ص ص: مسعودة نصبه 2
 .12 :، مرجع سبق ذكره، صزاهرة، بني عامر عبد الحق العيفة 3
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الة، و مضاربة أو وكفهذه األنواع الثالث تتميز بالعقد الذي تقوم عليه هذه الصكوك، إما عقد شركة أ
وتتضمن طرف أول يمثل حملة الصكوك وطرف ثاني الذي يقوم بإدارة هذه الصكوك والذي يكون من بين حملة 
الصكوك نفسهم بإستثناء الذي يدير حملة الصكوك المضاربة الذي قد يكون من حملة الصكوك أو يكون طرف 

 مشروع.خارجي لخبرته في المجال اَلستثماري الذي يقوم عليه ال
 :1من أهم خصائص صكوك المشاركة مايلي

 دارة كفؤة وتتن وع في ذات مخاطر إستثمارية متدنية ألنها مسنودة بأصول إقتصادية تتميز بربحية عالية وا 
 قطاعات إقتصادية مختلفة؛

 يمكن تسييلها أي لحظة في السوق المالي؛ 
 ونة السداد.يمكن إستخدامها في تسوية المعامالت المالية كوسيلة دفع مضم 
وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها َلستخدام حصيلتها في تمويل مشروع على أساس : هي صكوك المزارعة-خ

المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصته في المحصول وفقه ما حدده العقد، والمصدر لهذه الصكوك هو 
عون في عقد المزارعة )أصحاب العمل صاحب األرض )مالكها أو مالك منافعها(، والمكتتبون فيها هم المزار 

بأنفسهم أو بغيرهم(، وحصيلة اإلكتتاب هي تكاليف الزراعة، وقد يكون المصدر هو المزارع )صاحب العمل( 
والمكتتبون هم أصحاب األرض )المستثمرين الذين اشترت بحصيلة إكتتابهم(، ويملك حملة الصكوك الحصة 

 .2المتفق عليها مما تنتجه األرض
البنك بشراء أرض زراعية ثم يقسم ثمنها على حصص يصدر بها صكوكا تباع للجمهور، ثم يتعاقد يقوم 

 :3البنك مع شخص آخر ليقوم بسقي الزرع والقيام به، وللبنك أن يختار أحد الخيارات الثالث التالية
 أن يتولى هو القيام على الزرع بجزء مشاع معلوم من المحصول؛ .1
 يكون من المالك؛أن يشترك في رأس المال ف .2
دارته مقابل أجر معلوم. .3  أن يتولى اإلشراف على المشروع  وا 

إلنفاق وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها َلستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة واهي  صكوك المساقات:-د
 وقد، العقدصة من الثمرة وفقه ما حدده عليها ورعايتها على أساس عقد المساقات، ويصبح لحملة الصكوك ح

قون يصدر هذه الصكوك صاحب األرض )مالكها أو مالك منافعها( التي فيها الشجر، والمكتتبون فيها هم المسا
 في عقد المساقات، وحصيلة اَلكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.

وقد يصدر المساقي )صاحب العمل( هذه الصكوك، والمكتتبون هم أصحاب األرض )المستثمرين الذين 
 .4ت األرض بحصيلة إكتتابهم(، ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه األشجارسقي

                                                           
 .50 :مرجع سابق، صي الراهن، االقتصادفي التمويل في ظل الوضع  اإلسالميةدور الصكوك  هناء محمد هالل الحنيطي، 1
 .312 :، مرجع سبق ذكره، صالمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة،  2
 .109 :، مرجع سبق ذكره، صمسعودة نصبه 3
 .312 :، مرجع سبق ذكره، صالمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة،  4



 

لهندسة المالية اإلسالميةاإطار نظري حول  األول                                           الفصل    
 

74 
 

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها إلستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما يتطلب : هي صكوك المغارسة-ذ
رض والغرس، هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في األ

 .1حسب اإلتفاق وما هو منصوص عليه في العقد
وثائق متساوية القيمة نتجت من تجزئة المال المطلوب إلنشاء وقف جديد توثقها حجج : هي صكوك وقفية-ر

وقفية نمطية يحدد مضمونها في نشرة اإلصدار ويتم استدعاء المحسنون لالكتتاب بها ويقصد باإلكتتاب هنا أن 
البر الذي تحدده نشرة اَلكتتاب  هأن يتبرر به في وجه مسمى من وجو  مقدار المال الذي يريد يحدد المحسن

وذلك عن طريق تعيين عدد الصكوك الوقفية الخيرية التي يرغب التبرربها، ويمكن أن يكون األصل الوقفي مغل 
 .2لمنفعة مجانية كالمساجد والمستشفيات

 :3الموجودات، التخصيص، الجهة المصدرة كمايليكما تقسم الصكوك على اعتبار القطاع، 
 .، الموجودات، التخصيص، الجهة المصدرةالفرع الثالث: على إعتبار القطاع

 على إعتبار القطاع:-أوال
يمكن أن نميز الصكوك اإلسالمية أيضا حسب القطاعات التي تستهدفها، وهنا نجد أن هناك صكوك 

 تستثمر في:
 كصكوك المزارعة وصكوك المغارسة وصكوك المساقات؛ القطاع الزراعي: -أ
 كصكوك المضاربة وصكوك المرابحة وصكوك السلم؛ القطاع التجاري: -ب
 كصكوك اإلستصناع. القطاع الصناعي: -ت

 وهنا يقسم هذا اإلعتبار إلى قسمين:: على إعتبار الموجودات-ثانيا
 :Asset-based sukukالصكوك القائمة على الموجودات -أ

هذه الصكوك اإلسالمية بعدم تضمنها الخاصية السابقة، بمعنى أن حملة الصكوك وفي حالة تصدر 
سم وتنق ،جودات ألنهم َل يملكونها قانونياوجود تعثر من قبل الجهة المصدرة َل يستطيعون النفاذ إلى هذه المو 

 هذه األخيرة إلى ثالث أنواع:
 در وفق عقود تثبت بها الديون في الذمم كعقد: وهي التي تصDebt Based Securitiesصكوك الديون  .1

 البيع بثمن آجل )المرابحة مثال(؛
: وهي التي تصدر وفق عقود Equity Based Securitiesصكوك المبنية على الحصة الشائعة  .2

 المشاركة )المضاربة مثال(؛
المنتهية : وهي التي تصدر وفق عقود اإلجارة )اإلجارة Lease Based Securitiesصكوك اإلجارة  .3

 بالتمليك مثال(؛

                                                           
 .13 :، زاهرة بني عامر، مرجع سبق ذكره، صعبد الحق العيفة 1
 .13 :نفس المرجع، ص 2
 .15-13المرجع السابق، ص ص:  3
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 :Asset-backed sukukالصكوك المدعومة بالموجودات -ب
تتضمن األصول المدعومة بالموجودات انتقال ملكية هذه الموجودات إلى حملة الصكوك اإلسالمية، 

 .بمعنى امتالكهم الحق في النفاذ إلى موجودات الصكوك وبيعها في حالة حدوث حالة تعثر من جهة اإلصدار
 ويمكن تقسيم الصكوك اإلسالمية على هذا اَلعتبار إلى قسمين:على إعتبار التخصيص: -ثالثا
وهي الصكوك اإلسالمية التي تستغل حصيلة اَلكتتاب فيها في جميع اَلستثمارات  صكوك عامة: -أ

نما يبقى مفتو   ح؛المشروعة، كالصكوك التي تصدر بغرض اَلستثمار لكن َل تحدد طبيعة هذا اَلستثمار وا 
وهي الصكوك اإلسالمية التي يكون الغرض من اَلكتتاب فيها محددا على وجه  صكوك مخصصة: -ب

 الخصوص، كما هو الحال في الصكوك التي أصدرت من أجل تمويل مشروع أبراج زمزم مثال.
 على إعتبار الجهة المصدرة: -رابعا 

)سيادية( وصكوك الشركات تقسم الصكوك اإلسالمية حسب الجهة المصدرة إلى صكوك حكومية 
ن كان هناك البعض الذي يصنفها إلى قسمين فقط وهما الصكوك الحكومية والصكوك  وصكوك المصارف، وا 
الخاصة، بغض النظر عن طبيعة الهيئة التي قامت باإلصدار سواء شركة أو مصرف وفي هذا التصنيف 

 سنعتمد التقسيم األول الذي يصنفها إلى ثالث أنواع:
ض ألغرا هذا النوع من الصكوك تقوم الحكومة بإصداره نتيجة عدم توفر السيولة الكافية لحكومية:الصكوك ا -أ

 ثال.ممعينة كتوفير السلع والخدمات العامة، أو استثمار حصيلتها في مجال البنى التحتية كبناء مطارات 
أو شركات خاصة، هذا النوع من الصكوك تقوم الشركات بإصداره سواء كانت حكومية  صكوك الشركات: -ب

نجد تنوع فتوالغرض منها توفير الموارد المالية لتمويل احتياجات رأس المال الثابت ورأس المال العامل، وهي 
 منها صكوك المشاركة في الربح وصكوك المضاربة المطلقة والمقيدة...الخ.

، من هذا اإلصدار تتنوع الصكوك التي تصدرها المصارف اإلسالمية باختالف الفرصالصكوك المصرفية:  -ت
فهناك صكوك تصدر بغية تمويل العمليات اَلستثمارية وأخرى تصدر وتكون هذه المصارف المسؤولة عن 

دارتها لصالح الغير وبالنسبة للصكوك التي تصدرها المصارف اإلسالمية بغرض تم ويل عمليات اَلكتتاب وا 
لنوع ز هذا اسابقا، وما يمي وتتنوع كما تم ذكره العمليات اَلستثمارية فهي تختلف باختالف العقد القائم عليه

ت القدرة على جذب تعبئة المدخرات الصغيرة وتوجيهها نحو استثمارا-التي تصدرها المصارف–من الصكوك 
 مجدية.
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 الفصل: الصةخ
ن، تعامليالمقتصادية من أجل تلبية إحتياجات جات تتسم بالكفاءة اَلتهدف الهندسة المالية إلى ابتكار منت

 تصاديةبتكلفة قليلة وبسرعة ودقة عاليتين، حيث تكمن نقطة قوتها في بحثها الدائم على تحقيق أعلى كفاءة إق
على  من خالل تعظيم الربح وتدنية التكاليف والمخاطر، في حين أن نقطة ضعفها تتمثل في محاولتها لإللتفاف

 األنظمة واستغالل الثغرات القانونية.
ية الهندسة المالية اإلسالمية تهدف إلى إيجاد منتجات وأدوات مالية تجمع بين المصداق في حين أن 

م ع أحكاالشرعية والكفاءة اَلقتصادية، والمقصود بالمصداقية الشرعية أن تكون المنتجات اإلسالمية متوافقة م
دف لمستطاع، إذ ليس الهالشريعة اإلسالمية بأكبر قدر ممكن، وهذا يتضمن الخروج من الخالف الفقهي قدر ا

نما التوصل إلى حلول مبتكرة تكون محل إت فاق من الصناعة المالية اإلسالمية ترجيح رأي فقهي على آخر، وا 
 قدر اإلمكان، حيث تكمن نقطة قوتها في إلتزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية في حين أن نقطة ضعفها هي

ى يتميز بالكفاءة اَلقتصادية والسالمة الشرعية، يجب علضعف اَلبتكار المالي، وللتوصل إلى منتج مالي 
لف المهندس المالي اإلسالمي، ضرورة معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية وفقه المعامالت المالية وآراء مخت

 المدارس الفقهية.
ل بالشك ميةين حال دون تطوير المنتجات المالية اإلساللمالين الشرعين اأن غياب القدر الكافي من المهندسإَل 

قه في المطلوب، لذا يستوجب على المؤسسات المالية اإلسالمية اختيار الكفاءات البشرية التي تجمع بين التف
 لماليةاالمعامالت المالية اإلسالمية والكفاءة المهنية، باإلضافة إلى ضرورة منح الثقة في مخرجات الهندسة 

 .توحيد الفتاوى الشرعية اإلسالمية وا عطاءها الشرعية والمصداقية من خالل

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

البنوك التقليدية إلى مصارف تحول 
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 تمهيد:
نت مجرد نتشارها في العالم، فبعد أن كاا  مرحلة هامة جدا من حيث تطورها و  اليوم تعيش الصيرفة اإلسالمية    

اولة ومح ة،أفكار تدور في أذهان مفكرين مسلمين يبحثون عن بديل للنظام الربوي الذي تقوم عليه البنوك التقليدي
لمصارف هذه النماذج التي كانت مفتاحا لتأسيس ا نجح بعضها وفشل اآلخر، بلورتها في نماذج محدودة

 نتشارها في أغلب دول العالم.إاإلسالمية ومن ثم 
ف بعد النجاح الذي حققته الصيرفة اإلسالمية، أصبح العمل المصرفي اَلسالمي َل يقتصر على المصار 

مداخل و سارعت العديد من المصارف التقليدية إلى تقديم المنتجات المصرفية اإلسالمية بأشكال  بلاإلسالمية، 
نتشر و خر، ا ودوافعها من وراء ذلك من بنك آلتبني األساليب والوسائل الممكنة، وتختلف أسبابهمتعددة وذلك ب ت ا 

كبر ولتحليل أهذه العملية عربيا وفي دول إسالمية ثم انتقلت إلى مصارف عالمية خاصة في أوروبا وأمريكا، 
 احث:إلى ثالثة مبم هذا الفصل قدر ممكن من الجوانب المتعلقة بالتحول نحو الصيرفة اإلسالمية قمنا بتقسي

 المصارف اإلسالمية؛و  البنوك التقليدية الفرق بين: المبحث األول
 ؛ماهية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية :المبحث الثاني
.إلى مصارف إسالميةخطة ومتطلبات تحول البنوك التقليدية  :المبحث الثالث
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 .الفرق بين البنوك التقليدية والمصارف اإلسالميةالمبحث األول: 
 

هم ظهرت المصارف اَلسالمية إلى الواقع العملي تلبية لرغبة قطاع عريض من المسلمين الذين كان لدي
لمؤسسات احرج شديد في التعامل مع المصارف التقليدية، وقد واكب هذه الحركة الفكرية ظهور المصارف و 

 فكرة اَلقتصاد اإلسالمي في مجال التطبيق.بذلك د لتجس المالية اإلسالمية
 المطلب األول: مفهوم البنوك التقليدية.

جارية للبنوك دور هام في تيسير دفة الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في مجتمعات اليوم، فاألنشطة الت
لى عفي عصرنا اليوم دون وجود هذه المؤسسات التي ألقي والصناعية والزراعية والخدمية َل يمكن ممارستها 

ستثمارها وتمويل من يحتاج إليها، وبث األمن والطمأنينة ألفراد لدى ا عاتقها استقبال األموال وحفظها وتنميتها وا 
 ولسنتنا البنوك التقليدية، ثم لمفهومسنتطرق في هذا المطلب و ، والمنظمات لثقتهم فيها وراحتهم للتعامل معها

 .سنتطرق إلى أنواع البنوك التقليدية ، وأخيرااألسس الحاكمة لعملها
 البنوك التقليدية.  تعريف ونشأةالفرع األول: 

ند عتسعى البنوك التقليدية لتحقيق مجموعة من األهداف الرئيسية المتمثلة أساسا في تحقيق الربحية 
الفرع  من خالل هذاوستطرق ألمان للمودعين، السيولة وامنحها للقروض واإلستثمار في األوراق المالية وتحقيق 

 .ونشأة  البنوك التقليدية إلى تعريف
 تعريف البنوك التقليدية )الربوية(:-أوال

واألصل  إن كلمة بنك إشتقت من المقاعد التي كان يجلس عليها الصرافون في أسواق البندقية وأمستردام،
''بانكو'' والتي تعني مصطبة ويقصد بها في البدء المصطبة التي كان يجلس اللغوي للكلمة هو الكلمة اإليطالية 

عليها الصيارفة لتحويل العملة، ثم تطور المعنى فيما بعد لكي يقصد بالكلمة المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل 
 .1دالعمالت، بعدها أصبحت تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقو 

ويقابل كلمة بنك في اللغة العربية كلمة مصرف وجمعها مصارف وجاء في المعجم الوسيط: ''أن 
المصرفي هو مكان الصرف وبه سمي البنك مصرفا، والصرف عند الفقهاء هو بيع األثمان بعضها ببعض، 

 .2كبيع الذهب بالذهب، أو الذهب بالفضة''
كالسيكية ومنها الحديثة، فمن وجهة نظر الكالسيكية يمكن ولقد وردت أيضا عدة تعاريف للبنك منها: ال

القول أن البنك هو: ''مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين من العمالء، المجموعة األولى لديها 
فائض من األموال وتحتاج إلى الحفاظ عليه وتنميته، والمجموعة الثانية هي مجموعة من العمالء تحتاج إلى 

ألغراض أهمها: اَلستثمار أو التشغيل أو كالهما''، أما من الزاوية الحديثة فيمكن النظر إلى البنك على  األموال

                                                           
 .6 :، ص2000، قسنطينة، الجزائر، جامعة منتوري، الوجيز في البنوك التجارية، عمليات، تقنيات وتطبيقاتبوعتروس عبد الحق،  1
سكندرية، مصر، دار التعليم ، اَلالمصارف اإلسالمية-نظرية التمويل اإلسالمي-النظام المصرفي-البنوك الوضعية والشرعيةعصام عمر أحمد مندور،  2

 .21 :، ص2013الجامعي، 
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أنه: ''مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند الطلب، أو آلجال محددة وتزاول 
نمية وسياسة الدولة ودعم اَلقتصاد عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة الت

القومي، وتباشر عمليات تنمية اَلدخار واَلستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء 
، 1المشروعات، وما يتطلب من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وفقا لألوضاع التي يقررها البنك المركزي''

 ح مفهوم البنك كوسيط مالي.والشكل التالي يسهم في إيضا
 (: مفهوم البنك كوسيط مالي.03، 02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .14 :ص ،2006 دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،عمان، األردن،  إدارة البنوك،: محمد عبد الفتاح الصيرفي، المصدر

ي فهو مؤسسة تتخصص "ومن خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نقدم التعريف التالي للبنك التقليدي: 
موال ترض األويتمثل دور البنك التقليدي في الوساطة المالية والمتاجرة باألموال، فهو يق اقراض واقتراض النقود،

 رباحأيمثل  من المدخرين مقابل فائدة، ليعيد اقراضها بفائدة أعلى لمن هم في حاجة إليها، والفرق بين الفائدتين
 ."قابل عموَلت ماليةدم أيضا خدمات مالية ومصرفية متعددة مالبنك، كما ان البنك التقليدي يق

 نشأة البنوك التقليدية )الربوية(:-ثانيا
سيدنا عيسى عليه السالم من اللغة الالتينية القديمة التي يعود أصلها إلى عهد كلمة بنك هي كلمة مشتقة 

إلى أن فكرة البنوك بدأت بالظهور في القرنين األول والثاني بعد الميالد،  تشير التاريخية، فالدراسات في القدس
فبعد ظهور مشاكل نظام المقايضة كان سك النقود يمثل حال جيدا، إَل أن هذه النقود كانت ثمينة )الذهب 

تستطيع  والفضة( مما أوجب على مالكيها البحث عن وسائل جيدة لحفظها، فكان الصاغة هم الجهة األمينة التي
كان المحتاجون للقرض يلجأون إلى ف ،2القيام بهذه المهمة بسبب وسائل الحماية الموجودة لديهم في ذلك الوقت

الصاغة لالقتراض ألن الصاغة هم القادرون على القيام بتلك المهمة، فكان الصاغة يقرضون هؤَلء بفائدة من 
الوقت بدأ الصاغة يالحظون بأن األموال المودعة  أموالهم الخاصة )رأسمال أو أرباح تجارتهم(، ومع مرور

لديهم شبه ثابتة َل تتحرك بشكل إجمالي، كما َلحظوا تأثر تجارتهم سلبا باإلقراض وعدم وجود مصادر ذاتية 
                                                           

 .13.14، الطبعة األولى، ص ص: 2006، عمان، األردن، دار المنهاج للنشر والتوزيع، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  1
 .22 .21، ص ص: ، مرجع سابقأسس العمليات المصرفية اإلسالميةحسين محمد سمحان،  2

 البنوك التجارية

:المــودعــيــــن  
األفراد -  
ألعمالا منظمات -  

 تقدم القروض

 تدفع فائدة وتسديدات

 تدفع فائدة أو تـأخذ أموال

 فتح حسابات جارية

 المقـتـرضــيـن:
األفراد-  
منظمات األعمال -  
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تمكنهم من اَلستمرار في اإلقراض بفائدة، فبدأوا يستغلون الودائع الموجودة لديهم من النقود في إقراض الناس، 
الفكرة حتى بدأ الصاغة يتنافسون فيما بينهم على استقطاب الودائع، فبدأوا بحمل طاوَلتهم إلى  ونجحت هذه

لى األماكن التي تمكنهم من الحصول على حجم ودائع أكبر، وتطورت هذه المنافسة حتى بدأ  الشواطئ وا 
ي يحصلون عليها من الصاغة يغرون الناس بإيداع األموال لديهم عن طريق إعطائهم فوائد أقل من تلك الت

 .1المقترضين
التي  ألموالاالتجار إلى الثقة الكبيرة التي إكتسبوها من سرعة الوفاء بإلتزاماتهم وضخامة حجم  ولقد إستند

 ء بسيطيتعاملون فيها، وقاموا بعمليات إقراض للمتعاملين معهم بخلق إلتزامات جديدة عليهم مع إحتفاظهم بجز 
 اطي لتلبية طلبات السحب من الودائع عند الطلب.من الودائع الحقيقية كإحتي

إن عالقة التجار بالمودعين بدأت من خالل تقديم التجار خدمة حراسته للودائع ثم القيام بعملية إقراض 
من ودائع أصلية، والتحول من القيام بهذا العمل كنشاط ثانوي إلى التفرغ له كنشاط أساسي، ثم جذب الودائع من 

دفع فائدة عليها بدَل من تحصيل أجر الحراسة، والقيام بإقراض األفراد مقابل التزامات خلقتها تلك العمالء مقابل 
، ومع إتساع النشاط التجاري أصبح التجار وأصحاب المصانع في حاجة لمبالغ كبيرة من 2البنوك على نفسها

نك مرخص في أوروبا، وذلك األموال لتمويل نشاطهم، وفي ذلك الوقت ظهرت أولى المحاوَلت لتأسيس أول ب
م في مدينة البندقية بإيطاليا، والذي يشير المؤرخون إلى أنه أول مؤسسة أطلق 1157بإنشاء بنك البندقية عام 

عليها اسم بنك، مع أن بنك البندقية هذا لم يزد عن كونه مكتبا لحوالة الديون بين األفراد والمدن، إَل أن 
لممارسات المصرفية وتحديثها وظهور مؤسسة مصرفية متكاملة قريبة من المؤرخين يعتبرونه بداية لتطور ا

 البنوك بمفهوم العصر الحديث.
م أنشئ بنك آخر في مدينة جنوا اإليطالية، وتلي ذلك إنشاء عدة مصارف، كان أهمها 1170وفي سنة 

م بمدينة البندقية، ثم 1587 ، ثم بنك ريالتو اإليطالي عام3م 1401بنك الودائع في مدينة برشلونة بإسبانيا عام 
م، وبنك أمريكا الشمالية في مدينة 1694م، كما تأسس بنك إنجلترا عام 1609بنك أمستردام في هولندا عام 

 .4م1800م في الوَليات المتحدة األمريكية، وبنك فرنسا الذي أسسه نابليون عام 1782فيالدلفيا عام 

طور واَلنتشار عبر مختلف دول العالم، غير أن الدول وهكذا أخذ النموذج المصرفي التقليدي في الت
اإلسالمية لم تعرف المعامالت المصرفية القائمة على التعامل بالفوائد إَل بعد تراجع الحضارة اإلسالمية وبداية 
تدهور الخالفة العثمانية، التي تالها سقوط أغلب الدول اإلسالمية تحت سيطرة اَلستعمار األوروبي مع منتصف 

قرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث كانت السيطرة العسكرية مدخال للسيطرة على مؤسسات ونظم ال

                                                           
، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع األسس النظرية والتطبيقات العملية-المصارف اإلسالميةمحمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان،  1

 .37 :، ص2012والطباعة، الطبعة الرابعة، 
 .112 .111، ص ص: 2002ولى، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية، الطبعة األ إقتصاديات النقود والمصارف،محمد عزت غزَلن،  2
 .67 .66، ص ص: مرجع سبق ذكرهمحمد الطاهر الهاشمي،  3
 :، ص2010 عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مدخل حديث،-إدارة المصارف اإلسالميةحربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل،  4

54. 
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الدول اإلسالمية وفرض العديد من النظم والقوانين الوضعية فبدأت المحاوَلت لفتح فروع للبنوك األوروبية داخل 
 ج ألكثر من نصف قرن تقريبا.م، لكنها قوبلت بالرفض واَلحتجا1830البلدان اإلسالمية منذ عام 

م أسس أحد كبار التجار اليهود المصريين مع شريك بريطاني له البنك الذي عرف باسم 1898وفي سنة 
البنك األهلي المصري، والذي يعد أول بنك تقليدي تم تأسيسه في العالم العربي، بعد ذلك توالى انتشار البنوك 

، والجدول التالي يوضح مراحل نشأة وتطور المصارف 1واإلسالميالتقليدية في جميع بلدان العالم العربي 
 التقليدية.

 (: نشأة وتطور المصارف التقليدية.03، 02جدول رقم )
 الدولة الحدث العام

 إيطاليا إنشاء أول مصرف بمفهومه الحديث وذلك في مدينة البندقية 1157

والذي سمي مصرف السويد  Riksbankenإنشاء أول مصرف مركزي والمتمثل بـ  1668
 المركزي، ومن ثم إنشاء المصرف المركزي البريطاني ثم المصرف المركزي الفرنسي.

على مستوى دول 
 العالم

على مستوى دول  إنشاء المصارف في أوروبا وأمريكا وبقية دول العالم. القرن الثامن عشر وما بعد
 العالم

مية والذي تمثل بمصرف األهلي المصري الذي افتتاح أول مصرف تقليدي في دولة إسال 1898
 جنيه استرليني. 500.000تأسس برأسمال قدره 

على مستوى الدول 
 اإلسالمية

 القرن العشرين

تعرضت العديد من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمات سيولة أدت إلى إفالس 
 ات والتي من أهمها:معظمها، مما أدى إلى وقوع اَلقتصاد العالمي في العديد من األزم

وأزمة دول جنوب  1980وأزمة المديونية في عام  1929أزمة الكساد العظيم في عام 
 .1997شرق آسيا في عام 

على مستوى دول 
 العالم

القرن الواحد والعشرون 
 حتى اآلن

في  شهد القرن الواحد والعشرون أيضا عدة أزمات أهمها أزمة البرمجيات واألسهم الصناعية
، إلى أن جاءت األزمة 2006، ثم أزمة البورصات الخليجية في عام 2002-2000عام 

ظام والتي تعد األسوأ من نوعها، والتي أثبتت للعالم أن الن 2008المالية العالمية عام 
ن الرأسمالي المرتكز على الفائدة المصرفية نظام غير صالح فهو نظام أزمات متكررة، وم

ة األسس التي تقوم عليها المصارف اإلسالمية مما أفسح جهة أخرى بينت األزمة متان
المجال للمصرفية اإلسالمية متمثلة في المصارف اإلسالمية، وأصبحت المصارف 
ه ى وجاإلسالمية منافسا قويا للمصارف التقليدية في العالم بأسره، وفي أوروبا وأمريكا عل

تطوير منتجات وخدمات الخصوص، إذ اتجهت بعض المؤسسات المالية العالمية على 
ذات طابع إسالمي مثل بنكي مورغن ستانلي وسيتي بنك، كما قامت بعض الدول 
 نشطة)بريطانيا، فرنسا( بإجراء تعديالت مالية وقانونية تتيح للمؤسسات المالية مزاولة أ

 التمويل اإلسالمي.

على مستوى دول 
 العالم

مقدمة  ، أطروحةةالمصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية، نموذج مقترح للتطبيق على المصارف السوريتقييم مداخل تحول مريم سعد رستم،  المصدر:
، ص 2014سورية، لنيل درجة الدكتوراه في العلوم المالية والمصرفية، كلية اَلقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، جامعة حلب، الجمهورية العربية ال

 .4.3ص:

 
 
 

                                                           
 .70 .69: ، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد الطاهر الهاشمي،  1
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 .وخصائصها التقليدية بنوكحاكمة لعمل الاألسس الالفرع الثاني: 
 ا.من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى األسس التي تحكم نشاط البنوك التقليدية، ثم سنتطرف إلى خصائصه

 األسس الحاكمة لعمل البنوك التقليدية:-أوال
التقليدية على مجموعة من األسس التي تحكم أنشطتها وتحدد طبيعة عملها، وهذه األسس  لبنوكتقوم ا

 :1هي
 سلعية النقود:-أ

 بنوكقوم الار فيها َل بها، حيث تيقوم التعامل المصرفي التقليدي على أساس اعتبار النقود سلعة يتم اَلتج
فضلها يإصدار مجموعة من الخصوم المالية التي التقليدية بالتعامل بالنقود ذاته بيعا وشراءا وذلك من خالل 

 المقرضون بأسعار فائدة منخفضة ومن ثم تقوم بتوظيف هذه األموال في أصول يفضلها المقترضون عند عائد
 توظيف أعلى من سعر الفائدة المدفوع للمودعين.

 تجميع الودائع والمدخرات استنادا إلى قاعدة الدائنية والمديونية:-ب
 الطلب التقليدية يكمن في قيامها بتلقي الودائع بمختلف أنواعها والتي تستحق عند بنوكل الإن جوهر عم

تعتبر و تلفة، أو بعد فترة من الزمن، ومن ثم تقوم بإستخدام هذه الودائع لمنح القروض والتسهيالت اإلئتمانية المخ
لكا يست مموال التي تمنحها كقروض لالتقليدية، وذلك ألن األ بنوكهم وأخطر وظائف الوظيفة منح اَلئتمان أ 

ة وسالم التقليدية برسم سياسة ائتمانية بما يحقق لها حسن بنوكلذلك تقوم إدارة ال ،لها بل هي أموال مودعين
 استخدام األموال المتاحة مع تحقيق عائد مناسب.

 الفائدة:-ج
 والمصرفي المعاصر وأنه يرى اَلقتصاديون الوضعيون أن سعر الفائدة يعتبر عصب النظام اَلقتصادي

فائدة عرف الاألداة األساسية إلدارة النظام النقدي والعامل المؤثر في المدخرات ومعيار كفاءة المشروعات، حيث ت
القروض والتسهيالت اَلئتمانية لألفراد  منحعند  بنوكها العائد الذي تحصل عليه الالمصرفية على أن

عتبر فائدة توالمؤسسات، وهو أيضا ما يحصل عليه المودعون والمدخرون مقابل مدخراتهم، وبالتالي فإن سعر ال
 القروض يحصل عليه منعندما يدفع الفوائد على الودائع المصرفية، وتعتبر إيرادا عندما  بنكتكلفة بالنسبة لل

 .المدينةالتقليدية في الفرق بين أسعار الفائدة الدائنة و  بنوكيتمثل العائد الرئيسي لل وبهذا ،منحهايالتي 
 التنويع المالي:-د

التقليدية على األموال من مصادر متنوعة وبآجال مختلفة من المودعين، وتقوم بإعادة  بنوكتحصل ال
جل للمقترضين، وقد وصل تنويع النشاط توزيع آجال الودائع وتحويلها إلى توظيفات قصيرة ومتوسطة وطويلة األ

تعامل إلى أنشطتها المشتقات المالية والمستقبليات وكذلك ال بنوكي ظل العولمة عندما أضافت الالمالي أقصاه ف
التقليدية من وراء القيام بعملية التنويع تحقيق عدة مزايا منها:  ، حيث تحقق البنوكفي حقوق الشراء اَلختيارية

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية، نموذج مقترح للتطبيق على المصارف السوريةمريم سعد رستم،  1

 .7، ص ص: 2014العربية السورية، درجة الدكتوراه في العلوم المالية والمصرفية، كلية اَلقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، جامعة حلب، الجمهورية 
8. 
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ة على المخاطر وكذلك تحسين معدَلت اإلقراض واَلقتراض وذلك بتمويل العديد من األصول التحكم والسيطر 
 التي تتميز بتنوع العائد والخطر.

ا ا مالتقليدية بأساس واحد هو المتاجرة بالنقود وهذ بنوكأنه يمكن إختصار أساس عمل المما سبق نجد 
ذي ي والقتصاد الوهمول في اَلد الحقيقي وبالتالي الدخقتصاقتصاد المالي واَلأدى إلى إنفصال العالقة بين اَل

قتصاد َلامن  %98يعد بدوره السبب الرئيسي إلندَلع األزمة المالية العالمية الراهنة، فهناك إحصائية تبين أن 
ن االوضعي هو  ة ما أدى إلى مطالب فقط من النقود هي التي يقابلها أصول )سلع(، وهذا %2قتصاد وهمي، وا 
نه عبر ع اد الرأسمالي وهذا ماقتصمبادئ واألسس التي يقوم عليها اَلقتصاديين بضرورة مراجعة الالعديد من اَل

صاد قتقتصاد( بقوله: ''إن نظام اَليي )الحاصل على جائزة نوبل في اَلقتصادي الفرنسي البارز موريس آلاَل
 ''.اعد التي هي أساس تدميره، إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجالالرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقو 

 :خصائص البنوك التقليدية-ثانيا
سنتعرف على الخصائص المميزة للبنوك المتخصصة)غير التجارية(، ثم سنتعرف على  مايليمن خالل 

 خصائص البنوك التجارية التقليدية.
 الخصائص المميزة للبنوك غير التجارية أي البنوك المتخصصة: -أ

قتصادي معين تعكسه افي نشاط -المتوسط والطويل األجل-تقوم البنوك المتخصصة بعمليات اإلئتمان
وع نتسميتها كالبنوك العقارية والزراعية والصناعية، أو قد يرجع التخصص إلى مقابلة حاجات إئتمانية من 

ستثمار واألعمال، وتعتمد البنوك المتخصصة باإلضافة على ال مثال بالنسبة لبنوك اَلهو الح خاص كما
ب مواردها الذاتية )رأس المال واحتياطات ومخصصات البنك( أيضا على موارد خارجية، أي غير ذاتية، ويغل

مؤسسات  على تلك الموارد األخيرة طابع اَلقتراض من سوق المال عن طريق إصدار سندات تشتريها خاصة
 ا.التمويل الكبرى وشركات التأمين، وقد تقترض من البنوك التجارية أو البنك المركزي أو من الدولة أيض

وجدير بالذكر أن البنوك المتخصصة في الدول النامية تعتمد بصفة رئيسية في الحصول على الموارد 
األسواق المالية في تلك الدول، وعادة  الخارجية على الحكومة والبنوك التجارية والبنك المركزي، وذلك لضيق

 .1ُتقدم لها تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة
 خصائص البنك التجاري التقليدي: -ب

 :2تتمثل خصائص البنك التقليدي فيمايلي
قراض  .1 يعتبر البنك التجاري مؤسسة تجارية ربحية تهدف إلى تحقيق أقصى األرباح من خالل إقتراض وا 

 األموال؛
قة البنك التجاري بجمع المدخرات وقبول الودائع بمختلف صورها، وتكون عالقة المودع بالبنك عاليقوم  .2

 دائن بمدين؛

                                                           
 .35 :، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  1
 .82.83، ص. ص: مرجع سبق ذكرهمحمد الطاهر الهاشمي،  2
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اسطة تعتبر األموال المودعة لدى البنك التجاري نقودا يمكن إستخدامها في تسوية اإللتزامات، وذلك بو  .3
 الصكوك )الشيكات( أو بطاقات اَلئتمان؛

لحجم ية إشتقاق الودائع لتوليد ودائع جديدة لم تكن موجودة أصال وزيادة اتقوم البنوك التجارية بعمل .4
كسبها يستثمار في األوراق المالية المختلفة، وهو ما قود، من خالل عمليات اإلقراض واَلالمعروض من الن

 القدرة على التأثير المباشر في عرض النقود؛
ئع ألكبر من مصادر أموالها، حيث أن هذه الوداتشكل الودائع الجارية لدى البنوك التجارية المصدر ا .5

موال تتصف بقابلية السحب الفوري عليها دون إشعار مسبق للبنك، بخالف البنوك األخرى التي َل تشكل األ
ما اطر، مالقابلة للسحب الفوري الجزء األكبر من أموالها، فإن ذلك يجعل البنوك التجارية أكثر عرضة للمخ

 موال؛إدارة هذه األموال والتوفيق بين متطلبات السيولة والربحية عند توظيف األيفرض عليها الحذر في 
ي ارية فيقتصر نشاط البنوك التجارية على اإلستثمار في األصول المالية فقط، وَل يمارس أية أعمال إستثم .6

على أصول حقيقية كشراء أراض أو عقارات أو إنشاء مصانع أو شركات، ألن هذه اإلستثمارات تنطوي 
تى صول، حمخاطر كبيرة، وبالتالي فال يسمح لها بحكم القانون المنظم ألعمالها باإلستثمار في مثل هذه األ

 َل تعرض أموال المودعين للمخاطر؛
قل تتسم أعمال ونشاطات البنك التجاري التقليدي على وجه العموم باإلستخدام قصير ومتوسط األجل، وت .7

 ى البعيد.إلى حد كبير التوظيفات ذات المد
 الفرع الثالث: أنواع البنوك التقليدية.

قتصادية، وتبعا لذلك تختلف النظم المصرفية من دولة ألخرى، ويتكون تختلف الدول من حيث نظمها اَل
الجهاز المصرفي في أي دولة من عدد من البنوك تختلف في أنواعها تبعا لتخصصاتها، وسنتطرق إلى شرح كل 

 :1نوع من خالل مايلي
 البنك المركزي:-أوال

هو البنك الذي تنشئه الدولة ليتولى عملية اإلشراف والتوجيه والرقابة على الجهاز المصرفي، كما أن له 
حق إصدار العملة واَلحتفاظ باألصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب والعمالت األجنبية، ويكون رأسمال البنك 

 .2دائع البنوك التجارية لديهاالمركزي ما تخصصه الدولة لها وكذلك من و 
 :3يتولى البنك المركزي القيام بعدد من الوظائف أهمها

 إصدار عملة الدولة والمحافظة على إستقرارها في الداخل والخارج؛ .أ
 إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد األجنبي؛ .ب
ولة اخل الددعمليات تحويل العملة تنظيم السياسة النقدية للدولة، واإلشراف على البنوك التجارية ومراقبة  .ت

 وخارجها؛
                                                           

 .29 :، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  1
 .28 :، صمرجع سبق ذكرهعصام عمر أحمد مندور،  2
 .58 .57، ص ص: سبق ذكرهمرجع محمد الطاهر الهاشمي،  3
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 تنظيم السياسة اإلئتمانية والمصرفية، واإلشراف على تنفيذها؛ .ث
 تحقيق أهداف السياسة اإلقتصادية للدولة، وسالمة النظام المصرفي؛ .ج
 إدارة السيولة النقدية في اإلقتصاد الوطني؛ .ح
 تنظيم سوق الصرف األجنبي واإلشراف عليه؛ .خ
 للدولة فيما يخص تنفيذ السياسة اإلقتصادية العامة.تقديم المشورة  .د
 البنوك التجارية: -ثانيا

وهي تلك البنوك التي تقوم باألعمال التجارية المعتادة من تلقي الودائع وتوظيفها وخصم األوراق التجارية، 
قبولها الودائع  ومنح القروض وما شابه ذلك، وأهم ما يميز البنوك التجارية عن غيرها من البنوك األخرى هو

تحت الطلب والحسابات الجارية، مما يجعلها على إستعداد لدفع هذه األموال إلى أصحابها في أي وقت أثناء 
 .1الدوام الرسمي للبنك

 :(Specialized Banks) -غير التجارية-البنوك المتخصصة -ثالثا
تمد في تمويل أنشطتها التي تعتمد هذه البنوك على مصادرها الداخلية في القيام بوظائفها حيث تع

تتخصص فيها على مواردها الذاتية وَل تمثل الودائع بالنسبة لها دورا ملحوظا، كما أن تجميع الودائع َل يمثل 
 :2واحدا من أغراضها بل يجب مالحظة ما يلي بالنسبة للبنوك المتخصصة

ن طويل األجل لخدمة نوع محدد مئتمان اإليتمثل النشاط الرئيسي للبنوك المتخصصة في القيام بعمليات  .أ
 النشاط اَلقتصادي؛

 َل تعتمد البنوك المتخصصة على قبول الودائع تحت الطلب، وكأحد األنشطة الرئيسة لها؛ .ب
أس ر تعتمد البنوك المتخصصة في تمويل أنشطتها على مواردها الذاتية ومصادرها الداخلية التي تتمثل في  .ت

 جل المتمثلة في السندات التي تصدرها.المال واَلحتياطات والقروض طويلة األ
 ويمكن تقسيم البنوك المتخصصة من حيث عمليات التمويل التي تقوم بها إلى األنواع التالية:

 :(Industry Banks).البنوك الصناعية 1
هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خالل 

 .3المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيالت المصرفيةدعم 
 :(Agricultural Banks). البنوك الزراعية 2

امت قتقوم هذه البنوك بمنح سلف للمزارعين لمدة قصيرة بضمان المحاصيل للقيام بأعمال الزراعة، وقد 
 المرابين.هذه البنوك لحماية صغار المزارعين من استغالل 

 
 

                                                           
 .60 .59، ص ص: 2009البنوك التجارية والتسويق المصرفي، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، سامر جلدة،  1
 .31: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  2
 .26 .25عصام عمر أحمد مندور، مرجع سبق ذكره، ص ص:  3
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 :(Real Estate Banks).  البنوك العقارية 3
تقدم كافة التسهيالت والخدمات المصرفية لألفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها 

 .1في إنشاء العقارات 
 :(Saving Banks) بنوك اإلدخار-رابعا

حسابات إدخار خاصة، وهي بهذا تستقطب  تعمل على أساس تشجيع المواطنين على وضع مدخراتهم في
نما يستهدف إستقطاب  فئات من ذوي الدخل المحدود، وبعض هذه البنوك َل يستهدف الربح بصورة خاصة، وا 

نوك ذه البالمدخرات وتشغيلها، أي إستثمارها في مجاَلت محدودة، تحددها القوانين والتشريعات النافذة، وتلقى ه
 السلطات الحكومية، لعدة أسباب في مقدمتها: دعما من شرائح المجتمع ومن

 أنها تشجع وتنمي وعي اإلدخار لدى المواطنين؛ .أ
 أنها ترعى صغار المدخرين، حيث أن البنوك األخرى غير قادرة أو راغبة في تقديم خدمات كهذه. .ب
 ة؛والماليأنها تستثمر الجزء األكبر من إيراداتها في المنطقة التي تقع فيها عمولتها اإلدخارية  .ت
 ها.ستثمار الكبير، وهي قريبة من أماكن وجود المدخرين مما يعزز ثقة الجمهور بأنها تميل إلى اَل .ث

ن كانت في بعض األحيان تقبل ودائع المصارف  تعتمد بنوك اإلدخار في مواردها على ودائع األفراد، وا 
وفي الغالب فإن العمليات اإلدخارية التي  ستثمار المتواضع،تسهم في رؤوس أموالها كنوع من اَلالتجارية، التي 

تقوم بها غير محفوفة المخاطر، وربما لهذا السبب تزايد عدد البنوك اإلدخارية في العالم بشكل كبير، وتضاعفة 
حدة المنافسة بينها، ومن المالحظ، أن البنوك اإلدخارية عكس البنوك التجارية، فهي َل تسعى أساسا إلى تحقيق 

 .2 تستطيع توليد الودائع، وبالتالي فإن بنوك اإلدخار َل تستطيع توليد النقدالربح، وهي َل
 :(Electronic Banks) البنوك اإللكترونية-خامسا

، ومعظم تلك البنوك م1995ظهرت البنوك اإللكترونية على شبكة اَلنترنيت بشكل رسمي منذ عام 
المعامالت المالية، بدَل من اإلعتماد على أكثر  ستثمار على شبكة اَلنترنيت، وتتميز بسرعةمتخصصة في اَل

من جهة في تحويل األموال، باإلضافة إلى صعوبة إدارة رأس المال بالطرق التقليدية، وبالتالي ظهرت البنوك 
زداد اإلهتمام العالمي بها حتى وصل عدد مستخدميها بالماليين، حيث تتم جميع المعامالت  اإللكترونية بقوة وا 

ى شبكة اَلنترنيت عن طريق تلك البنوك، مثل التسويق اَللكتروني، وتحويل مبلغ من المال إلى المالية عل
صديقك فورا خالل ثانية واحدة وبضغطة زر فقط، ويمكنك مثال أن يكون لك متجرا إلكتروني على شبكة 

ل إلى حسابك في البنك اَلنترنيت وتبيع منتجاتك وستستلم نقودك فورا بمجرد تنفيذ أمر الشراء من العميل وستص
ستثمار اآلمن على شبكة اَلنترنيت فأول طريق هو أن يفتح في ثانية واحدة، ومن يرغب في اَل اَللكتروني

ستثمارات التي تتم عبر شبكة اَلنترنيت كثر من بنك كيفما يشاء، فمعظم اَلحساب في أحد تلك البنوك أو في أ
 .3تتم عن طريق البنوك اَللكترونية

                                                           
 .26 :، صنفس المرجع 1
 .64 :حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .25 :، صمرجع سبق ذكرهعصام عمر أحمد مندور،  3
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 :(Chain Banks)وك السالسل بن-سادسا
الل فتح سلسلة تستمد نشاطاتها من خ ،التجارية، وتضخم حجم أعمالها بنوكنشأت مع نمو حجم ال

وهي عبارة عن بنوك منفصلة عن بعضها إداريا، ولكن يشرف عليها مركز رئيس يتولى رسم  متكاملة من الفروع
لكية هذه البنوك إلى شخص طبيعي واحد، أو عدة السياسات العامة لها، وينسق األعمال بينها، وتعود م

 .1أشخاص طبيعيين، وليس لشركة قابضة
 البنوك العامة والخاصة:-سابعا

يتم تقسيم البنوك إلى عامة وخاصة وذلك وفقا للوضع القانوني للبنك، وفيمايلي سيتم شرح كل بنك على 
 :2حدى

طتها، وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنش: هي البنوك التي تمتلكها الدولة البنوك العامة-أ
 كالبنوك المركزية )مؤسسة النقد العربي السعودي(، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة؛

ونها : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤ البنوك الخاصة-ب
 تها القانونية والمالية إزاء البنك المركزي.ويتحملوا كافة مسؤوليا

 :(Correspondent Banks) البنوك المراسلة-ثامنا
ظهرت نتيجة لرغبة البنوك في إيجاد نظام لتحصيل الصكوك المسحوبة من قبل الزبائن على بنوك في 

البنوك في القرى مناطق أخرى، وكانت البنوك في المدن الكبيرة تتنافس فيما بينها للحصول على ودائع 
واألرياف، وتدفع لقاءها فوائد مغرية، أو تقدم خدمات مصرفية مجانا، وحتى بعد تطور عالقة المراسلة في اآلونة 
األخيرة، فإن البنوك المراسلة َل تمثل إطالقا هيكال لبنك ذي فروع، إنما بنوك متعاونة فيما بينها في مجاَلت 

في الوَليات المتحدة، بسبب رغبة البنوك الفردية في التعاون فيما بينها معينة، وقد إنتشرت البنوك المراسلة 
للتعويض عن بعض المساوئ التي تلحق بها بسبب إنعدام الفروع، وتطورت عالقات البنوك المراسلة في الكثير 

ألخرى، من بلدان العالم فعبرت الحدود السياسية وصار لكل بنك محلي عدد من البنوك المراسلة في البلدان ا
يتعاون معها في عمليات اإلستيراد والتصدير، ومختلف أنواع تحويل المبالغ المصرفية، وقد تكون عالقات 
المراسلة ثنائية )بين بنك وآخر( أو ثالثية )بين بنكين ولكن ليس بصورة مباشرة بل يتوسط بنك ثالث بسبب عدم 

 .3وجود عالقة بين البنكين األولين( أو رباعية وهكذا
 
 
 
 
 

                                                           
 .59 .58، ص ص: مرجع سبق ذكرهحربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل،  1
 .23 :، صمرجع سبق ذكرهعصام عمر أحمد مندور،  2
 .59 :، صجع سبق ذكرهمر حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل،  3
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 . اإلسالمية: مفهوم المصارف ثانيالمطلب ال
سسة لقد تعددت اراء الباحثين حول مفهوم المصرف اإلسالمي، إَل أنهم يجمعون على ضرورة التزام المؤ 

ية المالية التي تحمل اسم المصرف اإلسالمي بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها المصرف
 أجهزته المهمة. واَلستثمارية، باعتبارها جزءا من النظام اَلقتصادي اإلسالمي وتمثل أحد 

 الفرع األول: تعريف المصارف اإلسالمية وأساسيات عملها.
 فيما يلي: ذكر أهمهاللمصارف اإلسالمية سنحاول هناك تعاريف عديدة  

''المصرف اإلسالمي عبارة عن مؤسسة مالية تهدف إلى الربح من خالل قيامها بقبول الودائع المصرفية من -أ
المضاربة واستثمار جميع األموال المتاحة من خالل أدوات تمويل واستثمار َل الجمهور على أساس القرض أو 

تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية بأي حال من األحوال، ويعتبر هذا البنك أحد مكونات النظام المالي 
وقانون التجارة،  ويلتزم بتطبيق القوانين التالية: قانون البنوك، قانون البنك المركزي، قانون الشركات المساهمة

 .1على أن َل يتعارض تطبيق هذه القوانين مع األحكام الشرعية.''
''هي مؤسسات مالية تستهدف تقديم الربح الحالل وتقديم خدمة من الخدمات للفرد والمجتمع وفقا لمبادئ -ب

بالوساطة المالية الشريعة اإلسالمية من ناحية السرعة واألداء والدقة في العمل، وهي مؤسسات َل تكتفي فقط 
واإلعالمية بل تتعدى ذلك إلى العمل على إيجاد وخلق قنوات استثمارية وتجارية متعددة، هذه المؤسسات َل تزال 
في مراحل تطورها األولى وأمامها الوقت الطويل كي تكتمل صيغتها اإلسالمية المثلى وتتضح آليات عملها بدقة 

لى المضاربة أو المشاركة كي تكون فعال مصارف أعمال واستثمار التي تركز في أعمالها بالدرجة األولى ع
 .2وتنمية.''

''مؤسسة مالية تحمل رسالة اقتصادية واجتماعية ودينية تهدف إلى تحقيق نفع عام للمجتمع اإلسالمي قائم -ج
نسانية واقتصادية واجتماعية أي أنه مؤسسة َل تهدف إلى الربح بقدر ما يسته دف تحقيق على أسس أخالقية وا 

قيم تربوية واقتصادية واجتماعية عليا لتحقق بالضرورة أعلى درجات التكافل اَلجتماعي من خالل مبدأ العدالة 
 .3اَلجتماعية في توزيع الثروة.''
 المؤسسات المالية أحد" :والسابقة يمكن أن نستنتج أن المصرف اإلسالمي ه من خالل التعاريف

لما أمر هللا به وتمنع ما نهى ار وفقا التي تقوم بالمعامالت المصرفية والمالية والتجارية وأعمال اَلستثم اإلسالمية
يجاد البديل اإلسالمي لكافة المعامالت  عنه من خالل تماشي معامالته المصرفية مع أحكام الشريعة اإلسالمية وا 

شرعية ودرء المفاسد والسعي لتحقيق الربح المشروع كما يهدف إلى إقامة المصالح ال ،لرفع الحرج عن المسلمين
التعامل بالفائدة الربوية أخذا وعطاءا، ونظرا لهذه  بالتخلي عن ومحاربة مختلف صور اَلستغالل اَلقتصادي

                                                           
 .42 :ص ، مرجع سابق،أسس العمليات المصرفية اإلسالميةحسين محمد سمحان،  1
، عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، أنشطتها التطلعات المستقبلية –أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية صادق راشد الشمري،  2

 .12 :، ص2008
 .33 :نفس المرجع، ص 3
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الطبيعة المتفردة لهذه المؤسسات فقط أطلقت عليها أسماء عديدة مثل: بنوك المشاركة وبنوك التمويل البديل 
 ."تمويل األخالقيوحتى بنوك ال

ويالحظ من خالل التعاريف السابقة أنها تجمع على أن الصفة األساسية التي تميز المصارف اإلسالمية 
ن هذا اَللتزام العقائدي يجعلها تختلف عن حيث أهي اَللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في قيامها بوظائفها، 

هدافه وآلياته، فباإلضافة إلى المحددات اَلقتصادية، يتعين في قواعد العمل وأ  الربوية األخرى  سائر المصارف
على المصارف اإلسالمية أن تلتزم في عملها بالقواعد والمبادئ العقيدية المستقرة والثابتة التي يحددها القرآن 

 :1والتي يمكن توضيحها فيمايلي والسنة بخصوص المعامالت اَلقتصادية
تصادي : هناك فروق جوهرية ومتعددة بين النظام اإلقاإلسالمي والدينالعالقة بين النظام اإلقتصادي -1

نظام اإلسالمي والنظم اإلقتصادية األخرى، والتي تستند على الفصل بين الدين واإلقتصاد، في حين يرتبط ال
بدأ ل ومالاإلقتصادي اإلسالمي بالدين وجميع قيمه إنما مستمدة من الشريعة اإلسالمية، لذلك فمبدأ الحرام والح

 دمج القيم المادية مع القيم الروحية هي التي تحكم كل اإلتجاهات وجميع قرارات اإلستثمار.
ى، يستند التنظيم اإلقتصادي على قاعدة أساسية مفادها أن المال هلل سبحانه وتعال مبدأ اإلستخالف:-2

نفاقه وفق توجيهات ربانية محدد ستثماره وا   ة َل ينحرف عنها.واإلنسان مستخلف فيه إلدارته وا 
قق ية وحتعتبر الشريعة اإلسالمية النشاط اإلنساني إقتصاديا إذا كانت له منفعة تبادل ال ضرر وال ضرار:-3

 ربحا شريطة أن يخلو من الضرر.
ه، يستحق العاملين جزاء )أجرا( عادَل عن عمله بصرف النظر عن جنس العامل أو جنسيت العمل والجزاء:-4

 جره ما لم يؤدي عمال محددا.وَل يستحق الفرد أ
 رة.هذه القاعدة تقر بأنه َل يحق لإلنسان أن يحصل على ربح معين بدون التعرض للمخاط م:غر الغنم بال-5
ية لضرور احيث ينبغي أن تتركز الموارد اإلقتصادية على إنتاج السلع والخدمات ترشيد اإلنتاج واإلستهالك:-6

 والتي تشبع الحاجات اإلنسانية.
ة الخسار و حيث تتم إدارة األنشطة اإلقتصادية وفقا لمبدأ الكسب بالجهد والمشاركة في الربح  يم الربا:تحر -7

 وتحريم الربا أخذا أو عطاء.
اء لى أدعيحث اإلسالم على إنفاق المال، ويمنع اإلكتناز، حيث يشمل اإلنفاق  ترشيد اإلنفاق اإلستثماري:-8

فقا موال و قارب وذوي الحاجات الضرورية، ويوجب اإلسالم إستثمار فائق األفريضة الزكاة والنفقة على األهل واأل
أ لى مبدللشريعة اإلسالمية، ويشجع أخذ المخاطرة في اإلستثمار، وتقوم مبادئ المعامالت المالية اإلسالمية ع
 ستصناعتقديم التمويل حسب الصيغ المعتمدة شرعا، أهمها المضاربة والمشاركة والمرابحة والمساومة واإل

 والتأجير وتقدم منتجات إستثمارية مشروعة.

                                                           
 .217-215، ص ص: مرجع سبق ذكرهسامر جلدة،  1
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العشر،  ر ربعتمثل الزكاة مدرسة إقتصادية لوحدها، فالمال السائل تدفع عليه الزكاة وعلى أرباحه بمقداالزكاة:-9
ه بينما المال المنتج تدفع الزكاة على نتاجه فقط بمقدار نصف العشر والعشر، وهذا عامل يؤدي إلى توجي

 نحو اإلنتاج واَلنعكاس اإليجابي في الدورة اَلقتصادية.األموال 
 الفرع الثاني: نشأة المصارف اإلسالمية.

على أهم األسباب التي أدت إلى إنشاء المصارف اإلسالمية، ثم سنتطرق إلى نشأة سنتعرف فيمايلي 
 ومراحل تطور العمل المصرفي اإلسالمي.

 أهم أسباب إنشاء المصارف اإلسالمية:-أوال
إن المصارف اإلسالمية في ظل متطلبات العصر أصبحت ضرورة إقتصادية حتمية لكل مجتمع إسالمي 
يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق الشريعة اإلسالمية وذلك بهدف تيسير التبادل والمعامالت وتيسير عملية 

م أسباب إنشاء المصارف اإلنتاج وتعزيز طاقة رأس المال في إطار الشريعة اإلسالمية،ويمكن تلخيص أه
 :1اإلسالمية بما يلي

 زيادة الوعي المصرفي لدى كافة شرائح المجتمعات اإلسالمية وحاجتهم لكثير من الخدمات المصرفية؛ .أ
 زيادة الوعي والوازع الديني لدى األفراد؛ .ب
ية، ضرورة وجود المصارف في ظل الحياة اَلقتصادية المعاصرة دون مخالفة أحكام الشريعة اإلسالم .ت

وضرورة تخليص الناس عموما والمسلمين خصوصا من التعامل بالفوائد المصرفية المجمع على تحريمها 
 شرعا، ألنها هي الربا الحرام بعينه حسب ما أجمع عليه أهل العلم ومجامع الفقه اإلسالمي؛

 المحاوَلت الجادة من قبل جميع الباحثين إليجاد بدائل للمؤسسات المصرفية الربوية؛ .ث
 لتأكيد على أن اإلسالم بتعاليمه السماوية قابل للتطبيق في كل زمان ومكان؛ا .ج
زيادة حجم الفوائض المالية في الدول اإلسالمية سواء كان ذلك على مستوى األفراد أو على مستوى  .ح

 المؤسسات والحكومات؛
ا( وتزايد العالم تقريب مليار مسلم )خمس سكان 1.4و 1.3ارتفاع عدد المسلمين في العالم والذي يتراوح بين  .خ

جل  عز و حجم الذين َل يرغبون بالتعامل الربوي أو حتى بالتعاون في هذا المجال المحرم التزاما بأمر هللا
 بعدم التعاون على اإلثم والعدوان؛

 اإليمان بحرمة الربا حرمة قطعية يستوي في ذلك قليلة وكثيرة، بجميع صوره وأشكاله؛ .د
 المصرفية إنما هو نظام ربوي فاسد شرعا بال ريب، والخوف من غضب هللا التسليم بأن نظام الفوائد .ذ

 وسخطه في الدنيا واآلخرة؛
 التخلص من المشكالت اَلجتماعية واَلقتصادية الناجمة عن التعامل بالربا واإلستمرار فيه؛ .ر
ي ويدخل في تقديم المصارف اإلسالمية للتاجر المسلم النموذج الذي يستطيع به أن يتاجر ويبيع ويشتر  .ز

مجاَلت التجارة والصناعة والزراعة والمشاريع الخدمية وأن يربح الربح الوفير دون مخالفة شرع هللا سبحانه، 

                                                           
 .45 .44، ص ص: أسس العمليات المصرفية اإلسالمية، مرجع سابقحسين محمد سمحان،  1
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وتقديم البديل المالئم الذي يمكن عامة المسلمين من الحصول على الخدمات المصرفية والتعاون مع جهة 
ثمر بها البنوك التقليدية أموالها وأموال المتعاملين يمكن أن تستثمر أموالهم بنفس الكفاءة والثقة التي تست

 ؛1معها دون الوقوع في الحرام 
كما أن بقاء مدخرات فئات غير قليلة من المسلمين معطلة خارج مجرى النشاط اَلقتصادي المنتج يسبب  .س

ية، يستطيع أن متناع أصحابها عن التعامل مع البنوك التقليدية كان دافعا إضافيا للتفكير بنوع من المصرفإ
يستقطب تلك المدخرات ويعتمد على آليات بديلة َل تتعارض مع أحكام الشريعة لتحل محل آلية سعر 

 .2الفائدة 
 نشأة ومراحل تطور العمل المصرفي اإلسالمي: -ثانيا

الثانية نشأت فكرة المصارف اإلسالمية من تجربة بنوك اَلدخار األلمانية التي ظهرت بعد الحرب العالمية 
أول من ربط العالقة بين  )*(والتي كانت سببا في إنعاش اَلقتصاد األلماني وتقويته، وكان الدكتور أحمد النجار

هذين النوعين من البنوك رغم اختالفهما في إحدى األسس الرئيسية والمتمثلة في استعمال الفائدة )الربا(، فأخذ 
م تقدم الدكتور 1960في عام ، و 3 ، وحذفت منها المعاملة بالفوائدمن بنوك اَلدخار األلمانية تنظيمها وتسييرها

النجار بتقريرين إلى وزارة اَلقتصاد المصرية، أظهر فيهما أهمية بنوك اإلدخار، واآلثار الملموسة لها في دعم 
قد تم اَلقتصاد األلماني، وبين أيضا الفوائد التي ستجنيها مصر من تطبيق هذا النوع من المؤسسات فيها، و 

 .4توقيع اتفاقية بين مصر وألمانيا اَلتحادية )كما كانت تسمى حينها( حول تطبيق الفكرة في مصر 

، التي تقع في ميت غمركان الفرع األول لمصارف اإلدخار َل يحمل إسما إسالميا حينما ظهر في مدينة 
أول بنك ادخار محلي للعمل م، وقد افتتح هذا المصرف على أساس أنه 1963محافظة الدقهلية في مصر عام 

ة بأسس متفقة تماما مع األسس اإلسالمية، وكانت الفكرة من إنشاء بنوك اإلدخار المحلية في مصر هي إقام
وتوظيفها مباشرة في إحتياجاتهم في  وحدات مصرفية محلية في كل قرية أو حي لتجميع مدخرات األهالي

 اء مدرسة أجنبية على وشك اإلفالسمصرف ميت غمر شر ، وقد كان في نية القائمين على مشروع 5منطقتهم
دارتها لصالح أهالي ميت غمر،  لتختفي بعد ذلك المصارف اإلسالمية من  ضمها للبنك األهلي المصري  وتموا 

أسس في مصر أول مصرف يقوم بممارسة النشاطات المصرفية الخالية من حيث م 1971عام ، حتى 6مصر
م تم إنشاء مصرفين 1975م، وفي عام 1972ي الذي بدأ ممارسة نشاطه عام الربا، وهو بنك ناصر اإلجتماع

إسالميين هما بنك دبي اإلسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية في جدة، وبعد 

                                                           
 .41 :، صمرجع سبق ذكرهالوادي،  ينمحمود حس 1
شكاليات التطبيق،-المصرفية اإلسالميةد الرسول الخاقاني، نوري عب 2 ، 2011عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  األسس النظرية وا 

 .187 :ص
 عمل كخبير لبنوك إدخار محلية ألمانية.)*( 

 .8 :ص الطبعة األولى، ،1992، باتنة، الجزائر، مطابع عمار قرفي، بين النظرية والتطبيق المصارف اإلسالميةحسين بن منصور،  3
 .333 :، ص1981الطبعة الثانية،  ،، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالةاإلسالميمصرف التنمية المصري رفيق،  4
 .38.37ص ص:  ،، القاهرة، مصر، دار الصحوة، د. س، د. ط،ما لها وما عليها المصارف اإلسالميةحرك أبو المجد،  5
 .117 :ص ،1988، القاهرة، مصر، مكتبة وهبة، المصرف اإلسالمي علميا وعملياالمصري عبد السميع،  6
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م ثالثة مصارف إسالمية هي 1977ذلك إستمرت عملية إنشاء وتأسيس المصارف اإلسالمية، حيث أسس عام 
بنك فيصل اإلسالمي المصري وبنك فيصل اإلسالمي السوداني، وبيت التمويل الكويتي، أعقبها تأسيس البنك 

م، إستمر بعد ذلك تزايد عدد المصارف والمؤسسات المالية 1978اإلسالمي األردني للتمويل واإلستثمار عام 
لية إسالمية في نهاية عام مصرفا ومؤسسة ما 90اإلسالمية عاما بعد عام حتى أصبح عددها يزيد عن 

 شركة مالية إسالمية وثالث شركات مالية إسالمية قابضة. 34مصرفا و 55م، منها 1992
إضافة إلى العديد من المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في كل من إيران وباكستان، حيث قامت 

بنك ومؤسسة مالية  300ة لتصل إلى ، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف اإلسالمي1بأسلمة نظمها المصرفية 
م الصادر عن المجلس العام 2004دولة من دول العالم، وذلك حسب تقرير عام  90منتشرة في أكثر من 

للبنوك اإلسالمية، كما أن حجم التعامل المصرفي اإلسالمي يصل إلى مئات المليارات من الدوَلرات سنويا، 
ذلك أصبحت هذه المصارف واقعا مميزا َل يستطيع أحد تجاهله كما مليار دوَلر، وب 140وحجم أصولها زاد عن 

أثبتت وجودها على الساحة المصرفية بعد أن حققت نتائج مذهلة في مجال التمويل وجذب الودائع، وأن أحد 
الشواهد على هذا النجاح هو فتح المصارف التقليدية فروعا للمعامالت اإلسالمية كما حدث في مصر القاهرة 

 والجدول التالي يلخص مراحل تطور المصارف اإلسالمية:  ،2رف العربي وغيرها من المصارف والمص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عمان، األردن، عالم الكتب الحديث للنشر إستراتيجية مواجهتها،-تحديات العولمة-مقررات لجنة بازل-المصارف اإلسالميةصاونة، أحمد سليمان خ 1

 .66. 65، ص ص: 2008والتوزيع، الطبعة األولى، 
 .273. 272ذكره، ص ص:  عصام عمر أحمد مندور، مرجع سبق 2
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 (: مراحل تطور المصارف اإلسالمية04، 02جدول رقم )
 الدولـة الحـــدث العـام

األربعينات والخمسينات 
 من القرن العشرين

عة تسعى لاللتزام بأحكام الشريبدأت أقدم محاولة لفكرة المؤسسات المصرفية التي 
 ماليزيا وباكستان اإلسالمية، من خالل إنشاء أول صناديق إدخار َل تتعامل بالفائدة

1963 
أول محاولة حقيقية إلنشاء مصرف إسالمي وذلك من خالل إنشاء مصارف أطلق 

 عليها إسم مصارف اَلدخار المحلية والتي أسسها الدكتور أحمد نجار
جمهورية مصر 

 العربية

1971 
إنشاء مصرف الناصر اَلجتماعي والذي يعد أول مصرف ينص في قانون إنشائه 

 على عدم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاءا
جمهورية مصر 

 العربية

1972 
بدأ اَلهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة 

راء خارجية الدول اإلسالمية، اإلسالمية من خالل ما جاء في توصيات مؤتمر وز 
 حيث ورد النص على ضرورة إنشاء مصرف إسالمي دولي للدول اإلسالمية

المملكة العربية 
 السعودية

1975 
 ريعةالبداية والوَلدة الحقيقية ألول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا ألحكام الش

 اإلسالمية والذي تمثل بتأسيس مصرف دبي اإلسالمي
ت دولة اإلمارا

 العربية المتحدة

1977 
مباشرة المصرف اإلسالمي للتنمية نشاطه حيث كان الهدف األساسي للمصرف 
دعم التنمية اَلقتصادية والتقدم اَلجتماعي لشعوب دول األعضاء والمجتمعات 

 اإلسالمية وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية

المملكة العربية 
 السعودية

ولغاية ما قبل  1980
 المالية العالميةاألزمة 

انتشرت المصارف اإلسالمية عربيا وعالميا، حيث بلغت قيمة اَلستثمارات طبقا 
مليار دوَلر بعد  450على الصعيد العالمي حوالي  2007الشريعة اإلسالمية عام 

 2004مليار دوَلر عام  201أن كانت 

على مستوى دول 
 العالم

األزمة المالية العالمية 
 وحتى اآلن

ألزمة المالية العالمية لقيت المصارف اإلسالمية صدى واسعا على في ظل ا
 اليةالمستوى العالمي، فقد بلغ معدل نمو الصيرفة اإلسالمية خالل فترة األزمة الم

مصرف  300إلى أكثر من  2010ليصل عددها عام  %23.46العالمية 
بخالف  بليون دوَلر، هذا 200ومؤسسة مالية إسالمية، وبحجم أموال يزيد عن 

 فروع ونوافذ المعامالت اإلسالمية للمصارف التقليدية على مستوى العالم

على مستوى دول 
 العالم

مقدمة  ، أطروحةةتقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية، نموذج مقترح للتطبيق على المصارف السوريمريم سعد رستم، المصدر: 
، ص 2014سورية، المالية والمصرفية، كلية اإلقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، جامعة حلب، الجمهورية العربية ال لنيل درجة الدكتوراه في العلوم

 .6.5ص:

 .أهداف المصارف اإلسالميةالفرع الثالث: 
ية للمصارف اإلسالمية أهداف عديدة تدور كلها حول زيادة الناتج الوطني وتحرير اَلقتصاد من التبع

 للدول الخارجية، ولكن من الصعب أن نحدد أهدافا معينة ألنها تختلف من مصرف آلخر وقدراتها المستمرة
 قتصادية للبلد، كما أن المصرف يهتم بتحقيق مصالحألوضاع اإلجتماعية والسياسية واَلالمالية وكذلك ا

بن  ة التيالسبيل في المنطق مجموعات أخرى متعددة مثل: العاملين به وأصحاب الحاجة من الفقراء والمساكين وا 
 يقع فيها، وكذلك مصالح البنك المركزي والحكومة، ويمكن توضيح أهداف المصارف اإلسالمية فيمايلي:
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 األهداف التنموية:-والأ
تساهم المصارف اإلسالمية بفعالية في تحقيق التنمية اَلقتصادية واَلجتماعية، حيث تتماشى معامالتها 

الشرعية من خالل نمط تنموي متميز يحقق التقدم والعدالة واَلستمرار، وهي عملية تأخذ المصرفية مع الضوابط 
 :1عدة أبعاد من بينها مايلي

مية السعي لجذب رأس المال اإلسالمي الجماعي، وزيادة اَلعتماد الجماعي على الذات بين الدول اإلسال .أ
 ة؛ذي يعود بالخير على األمة اإلسالميومن ثم تقوية عالقات الترابط والتكامل اَلقتصادي بالشكل ال

لسلع االعمل على إعادة توظيف األرصدة اإلسالمية داخل الوطن اإلسالمي وتحقيق اَلكتفاء الذاتي له من  .ب
 والخدمات األساسية واإلستراتيجية التي يتم إنتاجها؛

ية اس لتطوير البناَلهتمام بتنمية الحرفيين والصناعات الصغيرة والتعاونيات باعتبارها جميعا األس .ت
 اَلقتصادية والصناعية في الدول اإلسالمية؛

 لدولة؛مالي لالعمل على توسيع قاعدة العاملين في المجتمع والقضاء على البطالة، وبالتالي زيادة الناتج اإلج .ث
العمل على تأسيس وترويج المشروعات اَلستثمارية في كافة األنشطة اَلقتصادية المشروعة سواء في  .ج

 .نتاجيةأو الزراعة أو التجارة، وبالتالي توسيع قاعدة اَلستثمار في المجتمع وتنمية أصوله اإل الصناعة
 األهداف الداخلية:-ثانيا

 :2للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية التي تسعى إلى تحقيقها نذكر منها 
امة، ف بصفة علعملية تحقيق األرباح في المصار تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي  .تنمية الموارد البشرية:أ

حيث أن األموال َل تدر عائدا بنفسها دون استثمار، وحتى يحقق المصرف اإلسالمي ذلك َلبد من توافر 
من  لك إَلذالعنصر البشري القادر على استثمار هذه األموال، وَلبد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية وَل يتأتى 

مية مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف اإلسالمية عن طريق التدريب للوصول إلى خالل العمل على تن
 أفضل مستوى أداء في العمل.

تنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف اَلستمرار وخصوصا البنوك حيث تمثل عماد  .تحقيق معدل نمو:ب
ضع تاألسواق المصرفية َلبد أن اَلقتصاد ألي دولة، وحتى تستمر المصارف اإلسالمية ويمكنها المنافسة في 

 في اعتبارها تحقيق معدل نمو مقبول.
جتماعيا:ج فير إلى تو  حتى تستطيع المصارف اإلسالمية تحقيق أهدافها السابقة باإلضافة .اإلنتشار جغرافيا وا 

ر ، وتوفالخدمات المصرفية واإلستثمارية للمتعاملين، َلبد لها من اإلنتشار، بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع
ر لجمهور المتعاملين الخدمات المصرفية في أقرب األماكن لهم، وَل يتم تحقيق ذلك إَل من خالل اإلنتشا

 الجغرافي في المجتمعات.
 

                                                           
 .30 :ص ،1999، مصر، أنزاك للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، المصارف اإلسالميةمحسن أحمد الخضيري،  1
 .292 .291، ص ص: مرجع سبق ذكرهعصام عمر أحمد مندور،  2
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 ستثمارية:األهداف اال-ثالثا
لصفة امار )هدفا( لها، ذلك أن ستثمار )صفة( للمصارف اإلسالمية واَلَلبد من التمييز هنا بين اإلستث

هو ماري فستثمارية هي نتيجة عملية لطبيعة المصرفية اإلسالمية التي َل تتعامل بالقروض، أما الهدف اَلستثاَل
 ا، ومنخيار،ينبغي على المصرفية اإلسالمية أن تتخذه من بين مجموعة من الخيارات أو البدائل المتاحة أمامه

 ي، ليصبحالهدف السابق وهو الهدف التنمو ثم فإن هذا الهدف َل يمكن وضعه في موضعه الصحيح إَل بربطه ب
 ستثمارات التنموية الفعلية.( يعني توظيف أموال المصرف في اَلستثمار )هدفااَل

ة، المالي ستثمار في األوراقإما بواسطة اإلقراض أو بواسطة اَلمعروف أن البنوك التقليدية توظف أموالها 
 مامهايد أملية اإلقراض أو اإلقتراض، فسيكون المجال الوحولما كانت المصارف اإلسالمية َل تستطيع ممارسة ع

فية عمل المصر  ستثمار هدفا بل صفة تفرضها طبيعةستثمار، بهذا المعنى َل يكون اَللممارسة أعمالها هو اَل
ام ف النظستثمارية لتحقيق أهداجب التوجيه الواعي لهذه الصفة اَلستثمار )هدفا( فإنه يستو اإلسالمية، أما اَل

 ستثمارية التنموية.ركيز على المشروعات اَلقتصادي اإلسالمي، من خالل التاَل
 :1إن المصرف اإلسالمي يستطيع أن يستثمر أمواله في المجاَلت الرئيسية التالية

 التمويل بالمشاركة؛ .أ
 المرابحة؛ .ب
 المضاربة؛ .ت
 التجارة المباشرة؛ .ث
 اَلستثمار في األوراق المالية اإلسالمية؛  .ج
نشاء مشروعات اإلستثمار.  .ح  وا 

أو مول  ستثماراته إلى المشاريع التنموية خصوصا، واكتفى بالمرابحة والتجارة المباشرة،افإذا لم يوجه 
ثمارية اَلست بالمشاركة والمضاربة تلك المشاريع السريعة العائد والقليلة المخاطرة فقط، فإنه يكون قد عمل بصفته

ية ستثمارية هدفا يرتبط بالهدف التنموي للمصرف، ومن هنا يجب أن تكون اَلالتنموي ولكنه ابتعد عن هدفه 
 اإلسالمية.

انية إن منظري المصرفية اإلسالمية يؤكدون هذا المعنى، ويشددون على اَلرتباط بين الهدفين وعدم إمك
عات، في كل القطاالفصل بينهما، إذ أن الهدف التنموي للمصرفية اإلسالمية يوجب عليها البحث عن استثمارات 

وليس فقط في القطاعات التي تغري بتحقيق عائد مجز وسريع في األجل القصير، ولكن في المشروعات التي 
َل أصبح المصرف اإلسالمي مجرد مؤسسة حالل وليس بالضرورة  تحقق عائدا اجتماعيا في األجل الطويل، وا 

 مؤسسة اقتصادية تدعم النظام اَلقتصادي اإلسالمي.
 
 

                                                           
 .181 .180، ص ص: مرجع سبق ذكرهنوري عبد الرسول الخاقاني،  1
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 أهداف خاصة بالمتعاملين:-رابعا
للمتعاملين مع المصرف اإلسالمي أهداف متعددة يجب أن يحرص البنك اإلسالمي على تحقيقها، وهي 

 :1على النحو التالي
ية يعد نجاح المصرف اإلسالمي في تقديم الخدمات البنكية بجودة عال جودة الخدمات المصرفية: .أ

حكام أوتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إطار للمتعاملين، وقدرته على جذب العديد منهم، 
 الشريعة اإلسالمية يعد نجاحا للبنوك اإلسالمية وهدفا رئيسيا إلداراتها.

ل أفضل يقوم المصرف اإلسالمي بإستثمار أمواله المودعة لديه من خال توفير التمويل للمستثمرين: .ب
هذه  التمويل الالزم للمستثمرين أو عن طريق إستثمارقنوات اإلستثمار المتاحة له عن طريق توفير 

األموال من خالل شركات تابعة متخصصة، أو القيام بإستثمار هذه األموال مباشرة سواء في 
 األسواق المحلية أو اإلقليمية أو الدولية.

وامل ع من أهم عوامل نجاح البنوك مدى ثقة المودعين في البنك، ومن أهم توفير األمان للمودعين: .ت
ا الثقة في البنوك توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة إحتماَلت السحب من ودائع العمالء، خصوص

في  وتستخدم السيولة النقدية في المصارف، دون الحاجة إلى تسييل أصول ثابتةالودائع تحت الطلب 
حتياجات البنك من المصروفات  التشغيلية الوفاء بإحتياجات سحب الودائع الجارية من ناحية وا 

 باإلضافة إلى توفير التمويل الالزم للمستثمرين.
 األهداف اإلجتماعية:-خامسا

إن الهدف اإلجتماعي للمصرفية اإلسالمية يعني توجيهها للمساهمة في تحقيق العدالة اإلقتصادية 
ن تحقيق هذا الهدف يتم  من خالل ما اإلجتماعية والتوزيع المنصف للدخل والثروة في المجتمع اإلسالمي، وا 

 :2يأتي
دة تمثل أداة مهمة إلعا-إضافة إلى أنها فريضة مالية أي تتعلق بموضوع عمل البنوك -مادامت الزكاة  .أ

ها في توزيع الدخول والثروات ووسيلة لتحقيق حدة التفاوت الواسع فيهما، فإن القيام بجمع الزكاة وصرف
دارة أموالها، يصبح من صميم أعمال   ئها؛المصارف اإلسالمية كما تؤكد قوانين إنشامصارفها الشرعية وا 

 ليشمل على المصارف اإلسالمية من أجل المساهمة في تقليل التفاوت وعدم تركيز الثروة، أن يمتد تمويلها .ب
يدية التقل صغار المنتجين كالزراع، وأصحاب الورش، والحرفيين، والمقاولين الفقراء الذين قد َل تجد البنوك

 مصلحة في تمويلهم؛
ما إن الهدف اَلجتماعي للمصرفية اإلسالمية يفرض عليها أن تدخل المكاسب اَلجتماعية في حساباتها عند .ت

 تدرس جدوى المشروعات، فيجب أن يكون هدف البنك هو تعظيم العائد اَلجتماعي لإلستثمار.
 

                                                           
 .291 .290، ص ص: مرجع سبق ذكرهعصام عمر أحمد مندور،  1
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 األهداف اإلبتكارية:-سادسا
العمالء سواء أصحاب الودائع الجارية أو  تشتد المنافسة بين البنوك في السوق المصرفية على إجتذاب

اإلستثمارية، وهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد من التسهيالت باإلضافة إلى تحسين مستوى أداء 
الخدمة المصرفية واإلستثمارية المقدمة لهم، وحتى تستطيع المصارف اإلسالمية أن تحافظ على وجودها بكفاءة 

 :1ة َلبد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طريق مايليوفعالية في السوق المصرفي
 .إبتكار صيغ للتمويل:أ

ن وحتى يستطيع المصرف اإلسالمي مواجهة المنافسة من جانب البنوك التقليدية في إجتذاب المستثمري
ن ممكنه تجديدة  َلبد أن يوفر لهم التمويل الالزم لمشاريعهم المختلفة، ولذلك يجب عليه إبتكار صيغ إستثمارية

 ذلك، بما َل يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .إبتكار وتطوير الخدمات المصرفية:ب

يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجاَلت الهامة للتطوير في القطاع المصرفي وعلى المصرف 
اإلسالمية، كما يجب أَل اإلسالمي أن يعمل على إبتكار خدمات مصرفية َل تتعارض مع أحكام الشريعة 

ية لتقليديقتصر نشاطه على ذلك بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها البنوك ا
 بما َل يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

 : المقارنة بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية. ثالثالمطلب ال
 . لمختلف الفروقات بين البنوك التقليدية والمصارف اإلسالميةمن خالل هذا المبحث سنتعرض 

 اإلسالمي والبنك التقليدي. مصرفرع األول: أهم الفروقات بين الالف
 إلى أهم الفروقات بين البنكين من حيث األهداف والخصائص، ثم من حيث من خالل هذا الفرع سنتطرق 

 القة بين البنك وعمالئه.اإلستثمار والتمويل، وأخيرا المقارنة من حيث الع
 أوال: المقارنة من حيث األهداف والخصائص.

يأتي إختالف أهداف المصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية في مقدمة  المقارنة من حيث أهداف البنك:-أ
إلى تعظيم ثروة المالك، فإن الفروقات بين النموذجين المصرفيين، ففي حين ينصرف هدف البنك التقليدي 

اإلسالمي أهدافا إضافية أخرى َل تقل أهمية عن هدف تعظيم ثروة المالك، تتمثل أهم هذه األهداف  لمصرفل
 :2فيمايلي
 تعظيم ثروة المودعين؛ .1
 المساهمة في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بتمويل األنشطة اإلنتاجية؛ .2
ين راد الذسبل التمويل لصغار المنتجين واألفالمساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الثروة، وذلك بتوفير  .3

 تتوفر لديهم الخبرات والمهارات وَل يتوفر لهم رأس المال الالزم؛

                                                           
 .293 .292عصام عمر أحمد مندور، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1
 .230 :، صمرجع سبق ذكرهمحمد الطاهر الهاشمي،  2
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لقروض اتقديم الخدمات اإلنسانية كإعانة الفقراء والمسنين والعجزة، والوقوف بجانب المعسرين وتقديم  .4
 الحسنة؛

 مارسيهامالتعامل بالربا والمضاربات، وعدم التعامل مع محاربة اَلحتكار والظلم واَلستغالل وذلك بمنع  .5
 أو توفير سبل التمويل لهم.

المصارف اإلسالمية تنطلق في تأديتها ألعمالها من نظرة اإلسالم للمال المقارنة من حيث الخصائص: -ب
تلف عن تلك البنوك من وتلتزم بأحكامه فالبد أن يؤدي بها هذا اإللتزام إلى التميز عن البنوك التقليدية ألنها تخ

حيث المبدأ والمحتوى والمضمون إختالفا واضحا مما يترتب عليه إختالف عن تلك البنوك من حيث الغاية 
 :1والهدف، ومن أهم ما تتميز به المصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية مايلي

 إستبعاد التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا؛ .1
 الل؛توجيه كل جهد نحو اإلستثمار الح .2
 ربط التنمية اإلقتصادية بالتنمية اإلجتماعية؛ .3
 تجميع األموال المعطلة ودفعها إلى مجال اإلستثمار الحقيقي دون مخالفة الخالق عز وجل؛ .4
 عالم؛دول التيسير وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول اإلسالمية فيما بينها أو بين الدول اإلسالمية و  .5
 إحياء نظام الزكاة؛ .6
 المساهمة في إحياء ونشر فقه المعامالت؛ .7
 عدم إسهام هذه البنوك وتأثيرها المباشر فيما يطرأ على النقد من تضخم. .8

 ثانيا: المقارنة من حيث اإلستثمار والتمويل.
قتصاد بيعة اَلقتصاد اإلسالمي الذي تنطلق منه المصارف اإلسالمية عن طنتيجة إلختالف طبيعة اَل

مويل في الت إختالفات جوهرية تنتمي إليه البنوك التقليدية، فإن هذا اإلختالف َلبد أن يؤدي إلىالرأسمالي الذي 
مار ستثاَللخيص أهم الفروق بين التمويل و ستثمار في المصارف اإلسالمية عنه في البنوك التقليدية، ويمكن تواَل

 في هذين النوعين من البنوك بالجدول التالي:
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .45 .44، ص ص: مرجع سبق ذكرهد حسين الوادي، حسين محمد سمحان، و محم 1
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لبنوك ستثمار في المصارف اإلسالمية واالفروق األساسية بين التمويل واال(: أهم 05، 02جدول رقم )
 التقليدية.

 البنوك الربوية المصارف اإلسالمية وجه اإلختالف
 ستثمار وليس اإليجاراَل وظيفة المال في البنك

 )المال َل يولد ماَل( َل متاجرة على ملكية المال
 )المال يولد المال(اإليجار ''تأجير النقود'' 

عطاء الفائدة )الربا(  أساسي محرم أخذ وا 
 ترتبط بحياة المشروع وَل يجوز أخذ الفوائد أو غرامات في حالة التأخر في مدة السداد

 التسديد
 قصيرة غالبا مع أخذ فائدة ربوية عند التأخر في التسديد

الربح المضبوط بالضوابط الشرعية باستخدام وسائل مشروعة شرعا وقانونا  هدف التمويل
معا، مع مراعاة تحقيق مصالح األطراف وعدم اإلضرار باآلخرين ومراعاة 

 العوائد اَلجتماعية والتنموية. 

الربح في المقام األول بغض النظر عن الوسائل مع 
 اَلنضباط بالقوانين الوضعية.

 األغنياء والقادرون ماليا فقط كافة األفراد بإختالف طبقاتهم التمويل الفئات المستفيدة من
المعيار األساسي في اختيار 

 المشروع
 المعايير الشرعية أوَل ثم المعايير األخرى بشرط عدم تعارضها مع المعيار

 الشرعي
 الربح فقط

شرعية المشروعات 
االستثمارية عند الموافقة على 

 التمويل

 ضروريةغير  أساسية

إيجابية )كفاءة المشروع موضوع اَلستثمار( + ضمانات أخرى )قانونية،  الضمانات
 شخصية، مادية بالدرجة الثانية(

سلبية في األساس )قانونية، شخصية + كفاءة المشروع 
 بالدرجة الثانية(

مار كما يشارك الممول في التمويل اإلسالمي الجهة الممولة مخاطر اَلستث المشاركة في المخاطر
هو الحال في المضاربة والمشاركة مما يزيد من القدرة على دخول مشاريع 

 تتسم بالخطورة ولكنها ذات عائد اجتماعي واقتصادي جيد.

َل يوجد أي نوع من التمويل التقليدي يشارك فيه 
 المقرض الجهة المقترضة مخاطر اَلستثمار.

 ضمان الربح )الفائدة(. والخسارةالمشاركة في الربح  تقاسم نتائج اإلستثمار
معظم أدوات التمويل اإلسالمي َل تؤدي إلى زيادة عرض النقد )التوسع  المساهمة في التضخم

 النقدي( وبالتالي َل تؤدي إلى زيادة التضخم.
تؤدي أساليب التمويل التقليدي إلى زيادة عرض النقد 

بشكل ملفت من خالل ما يسمى بخلق النقود وهذا يساهم 
 في زيادة حدة مشكلة التضخم.

 في بعض أنواع التمويل اإلسالمي كالمشاركة والمضاربة تستمر ملكية الممول إستمرار الملكية للمال
 لماله مما يجعل من حقه المشاركة في األرباح ألنه سيتحمل الخسائر في حال

 حدوثها.

تنتقل ملكية المال من الممول إلى الجهة الممولة مما 
حمل الدائن أي مسؤولية تتعلق بماله ورغم يعني عدم ت

 ذلك يحصل على الربح دون تحمل المخاطرة.
 في التمويل اإلسالمي توجد إمكانية إمهال الجهة المدينة دون زيادة الدين النظرة إلى ميسرة

 نتيجة ذلك.
تحتسب فوائد تأخير على المدين في التمويل الربوي دون 

 النظر لظروف المدين.
الناتج القومي  األثر على

 والدخل القومي
مي التمويل اإلسالمي يساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج القومي والدخل القو 
يل َلرتباطه باإلنتاج الحقيقي وبالتالي هناك قيمة مضافة لالقتصاد في التمو 

 اإلسالمي.

األثر على الدخل والناتج القومي ضعيف بل وقد يكون 
في تمويل السياحة الخارجية سلبيا أحيانا كما هو الحال 

 وذلك لعدم ارتباط التمويل التقليدي باإلنتاج الحقيقي.
األثر في األزمات المالية 

 العالمية
َل يساهم في حدوث أزمات مالية عالمية بسبب ارتباطه باإلنتاج الحقيقي 
 وبالتالي يساهم في بقاء التوازن بين األصول الحقيقية واألصول المالية.

حدوث أزمات مالية عالمية لعدم ارتباطه يساهم في 
باإلنتاج الحقيقي ومساهمته الفعالة في زيادة قيمة 

 األصول المالية عن األصول الحقيقية كما حدث مؤخرا.
 بيع أو تأخير نقود. بيع سلع حقيقية أو إنتاج سلع حقيقية طبيعة التمويل

المعامالت وسواد األلفة والتضامن يساهم التمويل اإلسالمي في إستقرار  اآلثار االجتماعية
ل العدو والعالقات الجيدة بين أفراد المجتمع إللتزامه بالوضوح والصدق واألمانة 

 في المعامالت.

يساهم في نشر الحقد والحسد بين وحدات العجز 
ووحدات الفائض ويؤدي إلى زيادة الفجوة بين األغنياء 

 والفقراء.
، ص 2013، ىالطبعة األول ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةعمان، األردن، ، العمليات المصرفية اإلسالميةأسس حسين محمد سرحان، المصدر: 

 .212.211ص: 
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 ثالثا: المقارنة من حيث العالقة بين البنك وعمالئه.
اإلسالمي مع عمالئه عن عالقة البنك التقليدي مع عمالئه، فهي في البنك  مصرفتختلف عالقة ال

( اإلسالمي فهي عالقة مضاربة بين صاحب رأس مال )المودعين مصرفي عالقة دائن بمدين، أما في الالتقليد
 ولدل المتومضارب )البنك(، ويترتب على هذه العالقة أنه بينما يعرف المودع في البنك التقليدي مقدما حجم الدخ

يداع اإلسالمي َل يمكنه تحديد دخل محدد عن وديعته، وذلك ألن عملية إ مصرفعن الوديعة، فإن المودع في ال
و اإلسالمي يخضع لقاعدة )الغنم بالغرم( بمعنى أن طرفي العملية يشتركان في الربح أ مصرفاله في الأمو 

 اإلسالمي. مصرفبها ال ل في الخسارة ميزة اختصالخسارة، واشتراك البنك مع العمي
تقليدي بنك الهذا بالنسبة للعالقة مع المودعين، أما بالنسبة للعالقة مع مستخدمي األموال فإنها في حالة ال

ا و شراءتنحصر في عمليات اإلقراض واَلقتراض في مقابل فوائد محددة مسبقا، أما القيام بنشاط اَلتجار بيعا أ
اإلسالمي عادة ما تكون  مصرفعين، وعلى العكس من ذلك فإن الالمودفغير مصرح به، وذلك حماية ألموال 

ريكا اإلسالمي عن البنك التقليدي في أنه يدخل ش مصرفمواله عالقة مضاربة، ويتميز العالقته مع مستخدمي أ
ا مع عميله في الخسارة كما هو شريك في األرباح، يستثنى من ذلك عمليات المرابحة التي تشبه في طبيعته

إذا  قة الدائن بالمدين والتي يحدد فيها البنك هامش ربح معين على األموال المستثمرة بصرف النظر عماعال
 حقق مستخدم األموال ربحا من وراء السلعة محل المرابحة أم لم يحقق.

اله لشؤونه أثناء توظيف أمواله وتقديم العون والمساعدة للمضاربين بأمو  مصرفويترتب على متابعة ال
كافل هم شركاء مضاربة وجود عالقة فريدة من شأنها أن تحقق هدفا أساسيا يتمثل في تنمية التعاون والتبوصف

جد أن تو  واإلخاء بين العاملين في البنك والعمالء الذين يستخدمون الموارد المالية المتاحة، في حين َل يمكن
 الئه دائن بمدين.مثل هذه العالقة مع البنك التقليدي لكون العالقة بين البنك وعم

 أما بالنسبة للفروقات األخرى يمكن إيجازها في الجدول التالي:
 اإلسالمي والبنك التقليدي. مصرف(: بعض الفروقات بين ال06، 02جدول رقم )

 البنوك التقليدية المصارف اإلسالمية
 العميل / دائن / مدين العميل / الشريك

 سلعة يتاجر فيهاالنقود /  النقود / وسيلة يتاجر بها
 قاعدة المديونية قاعدة المشاركة 

 األرباح / معلومة ومقطوعة األرباح / معلومة غير مقطوعة
 آلية سعر الفائدة آلية المشاركة
 أسهم عادية وممتازة أسهم عادية

 َل توجد هيئة رقابة شرعية توجد هيئة رقابة شرعية
 بالقرض والجاري مدين فقطالتمويل  التمويل بصيغ إسالمية متعددة

 الحساب الجاري قرض يعطي فائدة الحساب الجاري قاعدة الخراج بالضمان
 الودائع بأسعار الفائدة حسابات اإلستثمار قاعدة الغنم بالغرم

 يوجد خصم كمبياَلت بسعر الفائدة َل يوجد خصم كمبياَلت
 أسعار فائدة أرباح فعلية

كتوراه، ل درجة الد، أطروحة مقدمة إستكماَل لمتطلبات نينجاعة المصارف اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد الفلسطيني مدىموسى محمد شحادة، المصدر: 
 .77 :، ص2011برنامج العلوم اإلدارية واإلقتصادية، كلية الدراسات العليا، الجامعة الحرة في هولندا، القدس، فلسطين، 

 



 صارف إسالميةة إلى مليديالفصل الثاني                                       تحول البنوك التقـ
 

102 
 

 من حيث الربحية والمخاطر. لتقليديةاالبنوك اإلسالمية و وق بين المصارف : الفر نيالفرع الثا
ة والمخاطر بين كل من البنوك التقليدية يمن خالل هذا الفرع سنتناول الفروقات من حيث الربح

 والمصارف اإلسالمية.
 :الفروق من حيث الربحية-أوال

 الربحية.الجدول التالي يوضح الفروق بين المصارف اإلسالمية والربوية من حيث 
 (: الفروق بين المصارف اإلسالمية والربوية من حيث الربحية07، 02جدول رقم )

 بنوك إسالمية بنوك ربوية المقارن 
 الربـــــــحـــــــيـــــــــــة

 زيادة عدد المصارف في السوق  - ربحية المصرف تتأثر بـ:
 التقدم التقني وتكاليفه -
 )الربا( المدينة والدائنةإنخفاض الهامش بين الفائدة  -

 الحالة اإلقتصادية العامة في البالد -
 التقدم التقني وتكاليفه -

الفائدة الربوية وهي عائد المال الذي يقترضه المشروع، وهي محددة  العائد هو:
 القيمة يتعين سدادها في مواعيد محددة، سواء حقق المشروع أرباحا أو

 لم يحقق
مال المقترض الذي تدفع عنه الفائدة بنفس ويلتزم المشروع بسداد ال

قيمته دون زيادة أو نقصان. وتعتبر الفائدة من ضمن األعباء التي 
يتحملها المشروع، ويجب خصمها من اإليرادات قبل تحيد ربح 

 المشروع

الربح أو الخسارة وهو عائد أصحاب المشروع سواء 
معا، ساهموا في المشروع يجهدهم أو بأموالهم أو باَلثنين 

وَل يمكن تحديد الربح بصورة قاطعة إَل بعد انتهاء أعمال 
المشروع، ولما كانت المشروعات تستمر عادة لمدة طويلة، 

ولما كان من غير المقبول أن ينتظر المساهم كل عمر 
المشروع ليحصل على ربحه، فقد أصطلح على تحديد 
الربح كل مدة يتفق عليها المساهمون في المشروع، وَل 

ع الربح على المساهمين إَل عند تحديده، ويتم التوزيع يوز 
بالنسب التي اتفقوا عليها، ويتغير الربح من مدة ألخرى، 
ح تبعا لنتيجة النشاط في كل مدة وبالتالي تتغير مقدار أربا
أصحاب المشروع بتغير الربح، وتزيد حقوق أصحاب 

 المشروع في رأس المال وفي األرباح بزيادة قيمة األموال
المستثمرة في المشروع أو بزيادة أرباحه والعكس أيضا، 

ولذلك َل يرد من رأس المال ألصحاب المشروع، في حالة 
 الخسارة، إَل ما يتبقى منه بعد حسم الخسارة

 م فيالفائدة عائد أكيد يعادل الفائدة الربوية، وهو عائد ثابت مما يساه مخاطر تحقق العائد
ق داع بفائدة بدل اإلستثمار باألسهم في سو تحول اَلستثمارات إلى اإلي

 المال

إحتمالي حسب حالة الربح أو الخسارة مما يضفي العدالة 
على العالقة بين عاملي اإلنتاج )العمل ورأس المال( وبما 

أن األرباح هي الحافز الرئيسي لألعمال فإن مودعي 
اَلستثمار يتلقون عوائد أكبر من معدل الفائدة )الربا( 

 المعطى في المصارف الربوية المحدد
الفروق الجوهرية بين الفائدة 

 والربح
 الربح هو العائد على المشروع الفائدة من تكاليف المشروع

يعتبر تحديد الربح مشكلة محاسبية فهو يحتاج إلى جهد  يسهل حساب الفائدة ألنها معدل معلوم على مبلغ معلوم لمدة معلومة طريقة حساب العائد
 وخبرة إلحتسابهووقت 

يوزع الربح والخسارة بين المصرف 
 والمدخرين

 حسب اإلتفاق ربحا أو خسارة َل يوجد خسائر بل ربح أكيد يوزع حسب سعر الفائدة )الربا( السائد

إن تحمل الطرفين للربح والخسارة 
 يساهم

 بشكل أكيد في تنمية المجتمع بشكل إحتمالي في التنمية

 متغيرة تبعا لمصدر تمويل اَلستثمار وعا ما وتعادل الفائدة الربويةثابتة ن تكلفة األموال
 ، ص2014 ية،الطبعة الثان ،، دار إحياء للنشر الرقميالفروق الجوهرية بين المصارف اإلسالمية والمصارف الربويةسامر مظهر قنطقجي، المصدر: 

 .18.17ص: 
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 :الفروق من حيث إدارة المخاطر-ثانيا
 يوضح الفروق بين المصارف اإلسالمية والربوية من حيث إدارة المخاطر.الجدول التالي 

 (: الفروق بين المصارف اإلسالمية والربوية من حيث إدارة المخاطر.08، 02جدول رقم )
 إسالمية مصارف بنوك ربوية المقارن 

 إدارة المخاطر
)الممول( ومالك المشروع )صاحب مشتركة بين المصرف  يتحملها المقترض ألن للمقرض ضمانات المخاطر

 التمويل( بوصفهما شركاء
 أكبر بسبب طبيعة صيغ التمويل أقل ألن للمقرض ضمانات مقابل قرضه نسبة الخطر على أساس نوع التمويل

 أكبر مشاركة َلزدياد الخطر المحتمل أقل تشاركا مسؤوليات فريق العمل
خطر السداد )العالقة مع المدين 

 المعسر(
ط على المدين إعادة األموال المستدانة كلها ألن المدين فق تشترط

هو المسؤول عنها سواء أضاع جزءا من المال المقترض أوكله 
وسواء كان ذلك بسبب العوامل القابلة للتحكم أو خارجة عن 

 السيطرة.

تؤخذ مخاطر اإلعسار من قبل المصارف التي تبغي تحقيق 
ة فيشارك المصرف وعميله األرباح بعين اإلعتبار عند المشارك

 بالمسؤولية تجاه نجاح العمل المنوي القيام به.

 تراعي ظروف المعسر وتنظر يساره وَل ترتب عليه أية زيادة َل تراعي أي ظروف للمعسر وترتب عليه فوائد بسيطة أو مركبة. في حالة تأخر المعسر عن السداد
السحب المفاجئ بما َل يحتفظ بسيولة معقولة تقابل توقعات  خطر السيولة

 من الودائع الكلية في الظروف العادية %15-10يتجاوز 
 تحتفظ بالسيولة التي تقابل الحسابات الجارية فقط، وغالبا ما

تواجه هذه المصارف مشكلة زيادة السيولة نظرا لشعبية 
 التوظيف فيها

لكن أهلية للمصارف الربوية القدرة على توليد مال بديل،  خطر إستقرار األسعار
المقترضين في تأديته بإدخال سلع وخدمات جديدة في األسواق 

أمر إحتمالي وغير مضمون مما يسبب تضخما يؤدي لعدم 
 إستقرار أسعار السوق 

للمصارف اإلسالمية القدرة على توليد مال بديل، وتقترن هذه 
 الزيادة مع زيادة ما يقابله من سلع وخدمات جديدة في األسواق

اَلستثمار في تحقيق هدفه فلن تحدث زيادة في كمية فإذا فشل 
 النقد دون مقابل مما يجعل السعار أكثر إستقرارا

مدى تحمل المخاطر في حالة تعثر 
 المشروع

يتحمل المخاطر ويساهم في الحل ألنه شريك في المشروع مما  َل يتحمل مخاطر ألنه يحجز على الضمانات ويصادرها
 مشاريع المتعثرةيساعد في تطوير إدارة ال

 معدوم كبير أثر مخاطر أسعار الفائدة )الربا(
تعادل حجم القروض الممنوحة إضافة إلى صافي أعبائها  أثر المخاطر االئتمانية

 ومخصصات الديون المشكوك فيها
 تعادل مخصصات الديون المشكوك فيها

مدى التأثر بسعر الفائدة )الربا( 
 LIBORالعالمي 

 تتأثرَل  تتأثر بشدة

عالقة شراكة وتحمل للمخاطر تجعل العالقة بينهما أكثر  عالقة مالية تنتهي بانتهاء اَلئتمان الذي بينهما عالقة المصرف مع زبائنه
 التزاما مما يمنح فرصا أفضل لتطوير األعمال وتدعيم الثقة

 ويل حسب جودة إستثمارات الجهات المستثمرةالمدى الط المدى القصير حيث الربحية األسرع تميل المصارف إلى اإلقتراض على 
العالقات التبادلية بين المصرف 

 وزبائنه ودرجة االلتزام
قوية ألنها تميل ألن تكون على المدى الطويل والتحمل  ضعيفة

فع المشترك للمخاطر، وغالبا ما يتم تجديد العقود بينهما مما ير 
 درجة اإللتزام بين الطرفين

للمرؤوسين للتحكم تفويض السلطة 
بإتخاذ القرار لممارسة النشاطات 

 المالية بشكل سريع

 أكبر مرونة أقل مرونة 

ثقة مرتبطة بالتفويض الممنوح من السلطة األعلى وهي سلطة  الثقة الممنوحة لفريق عمل المصرف
 تضعف كلما إبتعد فريق العمل عن السلطة المركزية

الخدمات للمناطق  ثقة جيدة تحقق المرونة في قرارات منح
 النائية والريفية

 قوية ومتماسكة بسبب طبيعة العمل ضعيفة العالقة بين موظفي المصرف
 ، ص2014 ية،الطبعة الثان ،، دار إحياء للنشر الرقميالفروق الجوهرية بين المصارف اإلسالمية والمصارف الربويةسامر مظهر قنطقجي، المصدر: 

 .21-19 :ص
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 .ليديةتقاإلسالمية وال المالية ة في المؤسساتفلسفة الصناعة الماليأهم الفروق بين : ثالثالفرع ال
 :1يمكن تلخيص أهم الفروقات بين الفلسفتين فيمايلي

مي اإلسال مصرفيونية ربوية، بخالف التعتبر العالقة بين البنك والمودعين في البنك التقليدي عالقة مد .أ
ودائع بة للالذي تتمثل العالقة فيه عقد مضاربة بالنسبة للودائع اَلستثمارية وعالقة اإلجارة والوكالة بالنس

 الجارية؛
يل بخلوه من سعر الفائدة الذي ينعكس بدوره على تقل -خاصة في صيغة المشاركة-يتميز التمويل اإلسالمي .ب

 تخفيض األسعار أمام المستهلكين؛تكاليف اَلنتاج، هذه األخيرة تتيح الفرصة ل
ما  يخلو نظام التمويل اإلسالمي من أي آثار تضخمية بحكم كونه َل يسعى إلى خلق اَلئتمان الوهمي بقدر .ت

 يهدف إلى المتاجرة في السلع والتعامل مع العناصر الحقيقية؛
ط ح نشالمدينة يؤدي إلى كبإن اعتماد مؤسسة التمويل الربوي على صافي القيمة بين سعر الفائدة الدائنة وا .ث

 العملية التنموية في المجتمع لما له من آثار سلبية على طاقات المؤسسات اَلقتصادية وأمكانياتها؛
حب على المكشوف سلفي البنوك الربوية عن طريق ا Fonds de roulementيتم تمويل رأس المال العامل  .ج

 ؛ التمويل اإلسالمية مويل عن طريق صيغالت والقروض الربوية، بخالف المصارف اإلسالمية حيث يقوم
 يز بهلما يتم يعتبر التمويل بالمرابحة مخرجا هاما لصغار المستثمرين وعنصرا داعما للدخل الوطني للبالد .ح

 من تخطي حاجز الضمانات وتعزيز التدقيق في دراسة جدوى وتقييم المشروعات المقدمة من طرف العمالء،
خالف اَلقتصاد اإلسالمي مؤسسة فنية َل تمول إَل المشروعات النافعة للبلد، بحيث أن البنك يصبح في ظل 

البنوك الربوية التي يهمها باألساس تحصيل الفوائد والضمانات بغض النظر عن طبيعة وأهمية النشاط 
 اإلستثماري؛

قليص فجوة تقوم فلسفة البنوك الربحية في ظل التمويل اإلسالمي على ضرورة التعامل بما ينسجم مع ت .خ
ير غلك، إضافة إلى أن تحصيل الفوائد الوهمية ن طريق تمويل المشروعات بعد التمالتضخم بآلية حقيقية ع

ن ذو وان كا﴿جائز في حالة ما إذا تعسر عن العميل تسديد المبلغ المستحق في أجله الموعود لقوله تعالى: 
با ش تأخير بغير غطاء حقيقي تعتبر عين الر ، وأي مطالبة بدفع مبلغ إضافي كهام﴾عسرة فنظرة إلى ميسرة

ما أن تربي﴿لقوله صلى هللا عليه وسلم:   .  ﴾إما أن تفضي وا 
أن  إن رأس المال الذاتي للبنك في الفكر التقليدي يمكن إصداره في شكل أسهم عادية وأسهم ممتازة، حيث .د

وع اإلسالمية، أما الن مصارفللالخسارة، وهو صالح األول هو صك ملكية يشارك المساهم به في الربح أو 
ينه بالثاني فمع أنه صك ملكية في األصل إَل أنه قد اختلطت به منافع أخرجته عن طبيعته األصلية وقربت 

 وبين السندات التي تعتبر صكوك مديونية بفائدة ربوية ثابتة؛

                                                           
، ملتقى الإلسالمية في تفسير عمق وحراك األزمات المالية واالقتصادية)أزمة الرهن العقاري أنموذجا(أهمية المالية محمد بوضياف، هواري خيثر،  1

والمستحقات الربحية والمقاصد التنموية، كلية العلوم اَلقتصادية  صفاقس الدولي الرابع للمالية اإلسالمية حول الهندسة المالية اإلسالمية بين الضوابط الشرعية
  .8 :، ص2016أفريل  28-27التسيير، جامعة الزيتونة، صفاقس، تونس،  التجارية وعلوم



 صارف إسالميةة إلى مليديالفصل الثاني                                       تحول البنوك التقـ
 

105 
 

 خاذ القرار، بخالفيشارك المودعون المصارف اإلسالمية في المخاطر المرتبطة باختيار اَلستثمار وات .ذ
 ر،التمويل الربوي حيث تتحمل المخاطرة فيه قلة من مستخدمي األموال لتنهار في األخير عند حدوث الخط

 وهو األمر الذي جرى للبنوك الربوية األمريكية.
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  ماهية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية. :ثانيالمبحث ال
 

ية بل شهدته الصيرفة اإلسالمية العديد من المصارف التقليدية العربية واإلسالم لقد شجع النجاح الذي
د العدي والغربية منها إلى التحول نحو الصيرفة اإلسالمية وتبني األسس واألعمال التي تقوم عليها، حيث قامت

حكام ل للعمل وفق أالتقليدية بتبني هذا النظام إما من خالل التحول الكام من المصارف والمؤسسات المالية
وفق  الشريعة اإلسالمية أو من خالل إنشاء النوافذ والوحدات المصرفية التي ُتعنى بممارسة العمل المصرفي

 إلى التحول للصيرفة اإلسالمية، ثم سنتطرق  فهومسنتناول من خالل هذا المبحث م، أحكام الشريعة اإلسالمية
 .والوحدات )النوافذ( اإلسالميةسنتطرق إلى الفروع  مناهج التحول، وفي األخير

 التحول للصيرفة اإلسالمية.  فهومول: مالمطلب األ 
وبعد ذلك  نحو الصيرفة اإلسالمية، التحول وتاريخ عريفتخالل هذا المطلب التطرق إلى سنحاول من 

 تناولسن خيرفي األ، و اإلسالميةإلى دوافع وأسباب تحول البنوك التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة طرق سنت
  .أمثلة عن نظام الجمع بين البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية

 .التحول نحو الصيرفة اإلسالمية وتاريخ تعريفالفرع األول: 
 .    حيث سنتناول تعريف وتاريخ التحول، )*(ظاهرة التحول تعريفإلى  من خالل هذا الفرع سنتطرق 

 تعريف التحول نحو الصيرفة اإلسالمية: -أوال
واإلسم الحول،  2واإلنتقال من حال إلى حال 1التحول في اللغة يعني التنقل من موضع إلى موضع آخر

نتقاَل3ومنه قوله تعالى:﴿ َخاِلِديَن ِفيَها َل َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوَل  ﴾ ، ونقطة التحول هي الحد 4، أي تحوَل وتغيرا وا 
 .5أمرين يكون األمر الثاني منهما أحسن حاَل من األولالفاصل بين 

، ويكمن الفساد في الوضع القائم 6وفي اإلصطالح: اإلنتقال من وضع فاسد شرعا إلى وضع صالح شرعا
المطلوب التحول عنه في التعامل بأنواع من المعامالت المصرفية المخالفة ألحكام الشرع، وفي الطليعة منها 

ستغالل التعامل بالربا أخ ذا وعطاء، وهو محرم شرعا لما ينطوي عليه من اإلضرار بالمجتمعات اإلسالمية وا 
 .7ظروفهم المعيشية وحاجتهم اإلقتصادية

                                                           
 أينما وردت كلمة التحول في هذا المبحث يقصد بها تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي اإلسالمي. )*(

 .184/ 11بيروت، لبنان،  دار صادر، الطبعة األولى،  ،لسان العربابن منظور محمد بن مكرم،  1
 .1/434،  1988 الطبعة الثانية، ،، بيروت، لبنان، دار النفائسمعجم لغة الفقهاءقلعجي محمد،  2
 .108سورة الكهف، اآلية  3
 .138 :، بيروت، لبنان، صمعاني كلمات القرآن تفسير وبيانمخلوف حسين محمد،  4
 .11/184، مرجع سبق ذكرهابن منظور محمد بن مكرم،  5
 .15 :، ص1992، جمعية إحياء التراث اإلسالمي، الكويت ،تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياتهالربيعة سعود محمد،  6
دراسة تطبيقية على مصرفي الجمهورية  تحول المصارف التقليدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية،مصطفى على أبو حميرة، نوري محمد أسوسي،  7

أفريل  28-27طرابلس، ليبيا، والتجارة والتنمية، مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، المركز العالي للمهن المالية واإلدارية، وأكاديمية الدراسات العليا، 
 .4 :، ص2010
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وعليه فإن التحول يقصد به التغير واإلنتقال من وضع معين إلى وضع آخر، وهذا التغير أو اإلنتقال 
 .1من الوضع المتحول عنهيقتضي عادة أن يكون الوضع المتحول إليه أفضل حاَل 

نعني بالتحول في هذه الدراسة: اإلنتقال من وضع المصرفية التقليدية المبنية على سعر الفائدة إلى 
المصرفية اإلسالمية المبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، ويكمن عمل البنوك التقليدية في التعامل 

حكام الشريعة اإلسالمية الغراء، وفي طليعتها التعامل بالربا، أما بأنواع من المعامالت المصرفية المخالفة أل
الوضع المطلوب التحول إليه فهو إلبدال المعامالت المخالفة للشريعة بما أحله هللا من معامالت مصرفية تنطوي 

ظاهرة ولقد تعددت اآلراء حول تعريف 2على تحقيق العدل بين المتعاملين في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية
 تحول البنوك التقليدية نحو الصيرفة اإلسالمية، فعرفها أحد الباحثين:

 .3''أنها الفروع التي تنتمي إلى بنوك تقليدية تمارس جميع األنشطة المصرفية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية''
ا بإنشاء أو وأطلق البعض على ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية اإلسالمية من خالل قيامه

تحويل بعض فروعها التقليدية إلى فروع إسالمية تحت مسمى النظام المزدوج، أي النظام الذي يقدم فيه البنك 
 .4التقليدي خدمات مصرفية إسالمية إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية

 تاريخ التحول للصيرفة اإلسالمية:-ثانيا
بتها مها المصرفي ككل إلى النظام اإلسالمي، حيث نشأت تجر تعتبر السودان األولى عربيا في تحويل نظا

ذين م، وكان الدافع لذلك أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين وخاصة في الريف، ورجال األعمال ال1973عام 
د ن مياليحجمون عن التعامل مع المصارف التقليدية فكان َلبد من إيجاد البديل اإلسالمي للتعامل الربوي، فكا

 م.1975اإلدخار السوداني عام بنك 
ية، إلسالماأما مصر فتعتبر األولى عربيا في تقديم مصارفها التقليدية لمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة 

 م1980وذلك بإنشاء نوافذ إسالمية متخصصة في تقديم هذه المنتجات لعمالئها، حيث قام بنك مصر في عام 
 ، ولكنية اإلسالمية، أطلق عليه إسم فرع الحسين للمعامالت اإلسالميةبإنشاء أول فرع يقدم المنتجات المصرف

كافي تجربة التحول في المصارف اإلسالمية لم تلق إزدهار في مصر ألسباب منها عدم وجود الدعم المناسب وال
 من الجهات المختصة، كما أن فتوى األزهر بجواز الفائدة المصرفية كان لها األثر في فشل الفكرة.

ا في تقديم الخدمات المالية اإلسالمية من خالل بنوكها هالسعودية فقد سلكت كذلك مسلك من سبق أما
م قام المصرف األهلي التجاري بإنشاء أول صندوق إستثماري متوافق مع أحكام 1987التقليدية، ففي عام 

ف بإنشاء فرع إسالمي له الشريعة اإلسالمية، وقد تم هيكلته بناءا على صيغة المرابحة، عقب ذلك قام المصر 
                                                           

المالية  ، مؤتمر الخدماتة اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد وتوظيفهاأثر التحول للمصرفييزن خلف العطيات، منير سليمان الحكيم،  1
 .3:، ص2010أفريل  28-27المركز العالي للمهن المالية واإلدارية وأكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، يومي اإلسالمية الثاني، 

 .15 :، صمرجع سبق ذكرهالربيعة سعود محمد،  2
 :، ص240، اإلمارات العربية، مجلة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد الضوابط الشرعية لفروع المعامالت اإلسالمية بالبنوك التقليديةن حسن شحاتة، حسي 3

33. 
، 1996د األول، ، جدة، السعودية، مجلة األموال، شركة اإلتصاَلت الدولية، العدرأي في مسألة النظام المزدوج في األعمال البنكيةعمر زهير حافظ،  4

 .60 :ص
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نتشرت حتى بلغت 1990في عام  م، وكان لنجاح تجربة البنك 2008فرعا عام  263م وقد تكاثرت الفروع وا 
األهلي التجاري دافعا لباقي البنوك التقليدية في المملكة العربية السعودية أن تنحو نحوها في التحول الكلي أو 

 الجزئي للصيرفة اإلسالمية.
نا لى يومإت العربية المتحدة فكانت لها أول تجربة رائدة في إنشاء مصرف إسالمي مازال عامال أما اإلمارا

م، أما تجربة التحول فكانت مصرف الشارقة اإلسالمي 1975هذا وهو بنك دبي اإلسالمي الذي أسس في عام 
م ليصبح مصرف 2002وهي تجربة التحول األولى في اإلمارات، حيث تم تحويل بنك الشارقة الوطني في عام 

 الشارقة اإلسالمي.
أما البنك العقاري الكويتي فيعتبر أول بنك عمل على التحول الكامل للمصرفية اإلسالمية في الكويت 

م من البنك المركزي الكويتي بشأن تنظيم أعمال المصارف 2003لسنة  30وذلك بعد صدور القانون رقم 
 .1ليدية إلى المصرفية اإلسالميةاإلسالمية وتنظيم عملية تحول البنوك التق

 : دوافع تحول البنوك التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.ثانيالفرع ال
ون من المعلوم أن أي تغيير أو إنتقال من وضع معين إلى وضع آخر َلبد وأن يكون له سبب، فإما أن يك

نتقال فالبد لتجاوزها من تغيير هذا الوضع واإلاإلنتقال من الوضع الحالي بسبب مشكلة تواجه القائمين عليه 
 قق لهملغيره، أو يكون سبب اإلنتقال أو التغيير هو إتفاق القائمين على الوضع الحالي بأن الوضع الجديد يح
 سنحاولإيجابيات أكثر، وأن اإلنتقال إليه سيجعلهم أحسن حاَل من الوضع الذي هم عليه حاليا، وبناءا عليه ف

 ة.سالميرف على أهم الدوافع التي تؤدي إلى تحول البنوك التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلفيمايلي التع
 السعي نحو تعظيم األرباح:-أوال

وهذا الدافع ينطلق من الهدف األساسي الذي تهدف البنوك التقليدية للوصول إليه، وهو تحقيق األرباح، 
الشريعة اإلسالمية يمثل مصدرا خصبا لتحقيق األرباح، فإنه من وحيث أن العمل المصرفي المتوافق مع أحكام 

الطبيعي أن تلجأ البنوك التقليدية إلى اإلستفادة قدر اإلمكان من هذا المصدر الخصب، وقد أجريت دراسة 
من خالل توزيع إستبيانات على أصحاب القرار في البنوك التقليدية التي تحولت للعمل وفق أحكام  )*(ميدانية

ريعة اإلسالمية، لمحاولة التعرف على أهم الدوافع التي كانت وراء إتخاذ قرار التحول، وفيمايلي نتائج هذه الش
 الدراسة:

كان من أهم -مع األخذ بعين اإلعتبار تعدد الدوافع التي كانت وراء تحول كل مصرف-من البنوك %82 .أ
ت دي والذين قد يرغبون بتنويع مجاَلدوافع تحولها هو المحافظة على العمالء الحاليين للبنك التقلي

كام تعامالتهم المصرفية، فتمت تلبية إحتياجاتهم من خالل تقديم المنتجات المصرفية المتوافقة مع أح
 الشريعة اإلسالمية؛

                                                           
، المؤتمر السنوي الثالث والعشرون، تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي النظرية وخطوات التطبيق أحمد عبد الرحيم آل محمود، أحمد صالح المرزوقي، 1

-67، ص ص: 2015اكتوبر  7و 6حدة، يومي: اَلقتصاد اإلسالمي: الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحول، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المت
69. 
 دراسة الشريف فهد، الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية. )*(
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ن البنوك كان من أهم دوافع تحولها هو المنافسة في جذب عمالء جدد يفضلون العمل المصرفي م %47 .ب
 يعة اإلسالمية، ويرفضون العمل المصرفي المخالف لها والمتمثل بالربا؛المتوافق مع أحكام الشر 

قة من المصارف كان من أهم دوافع تحولها هو إرتفاع معدَلت عائد اإلستثمارات المصرفية المتواف %24 .ت
 مع أحكام الشريعة مقارنة بمعدَلت العائد في الصيغ المصرفية التقليدية.

يقا ولم اطا وثالبنوك التقليدية ترتبط بدافع السعي نحو تعظيم األرباح إرتب كما أن هناك دوافع ثانوية لتحول
 يشر إليها في الدراسة السابقة وهي:

توسيع مجال العمل المصرفي واإلستفادة بما هو مسموح من خدمات وصيغ متوافقة مع أحكام الشريعة  .1
 ي؛اإلسالمية، وغير مسموح التعامل بها في ظل النظام المصرفي التقليد

حتمال تعرضها لإلنهيا .2 ر في ضعف البنوك التقليدية في السوق المصرفي التقليدي وعجزها عن المنافسة، وا 
شريعة المستقبل القريب، فيلجأ إلى إعادة إنعاش البنك من خالل اإلعالن عن التحول للعمل وفق أحكام ال

 اإلسالمية.
 لتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية:اال -اثاني

الوازع الديني واَلستجابة ألمر هللا تعالى بتطبيق شرعه واَللتزام بأوامره ونواهيه، هو الدافع  وهذا يعني أن
الرئيسي وراء تحول البنك التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا الدافع مستمد من مبدأ التوبة 

 .1والتوقف عن ممارسة األعمال المخالفة للشريعة اإلسالمية وخاصة الربا
 محاربة التضخم والقضاء على سوء توزيع الثروات في المجتمع:-ثالثا

ليل في تع في البداية لم يكن تحريم الفائدة المصرفية ألسباب اقتصادية، ولكن المفكرين المسلمين اجتهدوا
ل من دة يجعهذا التحريم ومنطقية تطبيقه وآثاره اإلقتصادية، فالتمويل المصرفي في اَلقتصاد المتمركز على الفائ

م القائ التوسع النقدي عن طريق المصارف أداة لإلختالل النقدي وليس للتوازن النقدي، فخلق النقود في النظام
ى ليس علو على الفائدة يرتبط أساسا بمبدأ مالءة المقترض وسمعته اإلئتمانية في ضمان القرض وفوائده الربوية، 

من  إلضافياومن ثم فليس هناك إرتباط بين خلق النقود الجديدة واإلنتاج  ،قعات اإلنتاجية للنقود المستخدمةالتو 
ض السلع والخدمات، إضافة إلى األغراض غير اإلنتاجية التي يتم التوسع النقدي المصرفي من أجلها كأغرا

ت مبادَلالمضاربة، وهذا يزيد من اَلختالل بين العرض النقدي والطلب النقدي، فيحدث تبعا لذلك إنفصام بين ال
 الحقيقية والتدفقات النقدية والذي يعد بدوره جوهر عدم اإلستقرار والتضخم.

كما سببت المصارف التقليدية من خالل ما تقوم به من عملية تضخيم لألصول المالية، وخلق ألصول 
ستمرت في قتصاد العالمي في أزمات خانقة إقية، وقوع اَلجديدة دون أن يكون لها ما يكافئ من األصول الحقي

قتصاد المعاصر بما يتضمنه من منتجات مالية معقدة، لتصب الكثرة التي َل تدرك تعقيدات اَل سحق مدخرات
كل المنافع في جيوب القلة ممن أدركوا خصائص هذا النظام وراحوا يستخدمون معرفتهم هذه لجني المال بأي 

                                                           
 .5 .4، ص ص: مرجع سبق ذكرهيزن خلف العطيات، منير سليمان الحكيم،  1
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هذا ما أدى إلى سوء توزيع الثروات في المجتمع أسلوب ومهما كانت النتائج التي ستترتب على ما يقومون به، و 
 وبالتالي زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء.

هذا على حين تتمركز عملية العرض النقدي في النظام النقدي اإلسالمي حول اَلستثمار الحقيقي، 
ضه، بإقرا فادة من المالفاَلقتصاد الحقيقي هو إدارة العمل وامتزاجه بالمال وليس الرغبة األحادية فقط في اإل

ورها دوبذلك تستطيع المؤسسات المالية اإلسالمية أن تؤدي دورها في إعادة هيكلة اَلقتصاد القومي من خالل 
ة المتميز في اإلنتاج والتوزيع وما تقوم عليه من إستراتيجية خاصة في النمو وفق مقاصد وأحكام الشريع

 اإلسالمية.
يرفة صنحو القتصاديين بالمناداة للتحول اسية التي دفعت الكثير من اَلاألسوبالتالي فإن من األسباب 

غبة والر  قتصادية الناجمة عن التعامل بالفائدة،تخلص من المشكالت اإلجتماعية واَلاإلسالمية هو الرغبة في ال
ات حو حاجستثمارات حقيقية وملموسة موجه نائمة على قتصادية الحقيقية القااألكيدة في تحقيق التنمية اَل

 المجتمع المشروعة وتحقيق العدالة في توزيع الثروات في المجتمع.
 محاكاة النجاح الذي حققته المصارف اإلسالمية:-رابعا

عد يرة، تإن النجاحات التي حققتها الصيرفة اإلسالمية والتطور المستمر لمعدَلت نموها خالل العقود األخ
المصارف التقليدية للتوجه نحو العمل المصرفي اإلسالمي،  من األسباب األساسية التي دفعت العديد من

قطاع ، ومن ثم أخذ هذا ال1972فاإلهتمام الحقيقي بالتعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية يعود إلى عام 
د خ(، فقبالتوسع والنمو )زيادة عدد المصارف اإلسالمية، زيادة حجم األصول، إستقطاب الكثير من العمالء...إل

إلى  2002في نهاية عام  %8.8طاع هذا القطاع رفع حصته من إجمالي الموجودات المصرفية من إست
-2003كما زاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل سنوي هائل خالل الفترة ما بين  2008حتى عام  13.4%
تهية سنويا خالل األعوام الثالثة المن %27وقد زاد أيضا إجمالي الودائع بنسبة وصلت إلى  %49ليبلغ  2007

وقد توقع الخبراء في صناعة التمويل اإلسالمي، بأن تصل قيمة األصول التي تديرها ، 2006في العام 
 تريليونات دوَلر 4إلى نحو  2020المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية على مستوى العالم بحلول عام 

 أمريكي.
 :2008مية لعام األزمة المالية العال-خامسا

هي سبب رئيسي وجوهري، فقد أصبح من المعروف أن األزمة المالية تركت آثارا سلبية على جميع 
ة األزم القطاعات دون استثناء، إَل أن القطاع المالي والمصرفي كان أكثر القطاعات تأثرا باألزمة، فقد سببت

خرى ليدية الهامة حيث تساقطت الواحدة تلو األالمالية بإفالس العديد من المصارف والمؤسسات المالية التق
 كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه األزمة أو التنبؤ بها.

اعت د إستطأما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فقد كان تأثرها باألزمة المالية تأثرا محدودا وغير مباشرا فق
قد خرج من األزمة بأقل خسائر، فلم نسمع حتى اآلن أن مصرفا إسالميا قد أفلس، فالمصارف اإلسالمية أن ت

 إقتصر التأثير السلبي لألزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية بما يلي:



 صارف إسالميةة إلى مليديالفصل الثاني                                       تحول البنوك التقـ
 

111 
 

اصة إنخفاض أرباح المصارف اإلسالمية، فقد بينت العديد من الدراسات أن أرباح المصارف اإلسالمية وخ .أ
، ويعود سبب ذلك برأي الباحثة إلى وصول آثار 2009قد انخفضت بشكل كبير في عام  الخليجية منها

 األزمة إلى اإلقتصاد الحقيقي والذي يعد بدوره المكان الوحيد إلستثمارات المصارف اإلسالمية؛
إنخفاض قيمة أصول المصارف اإلسالمية، فكما هو معروف فإن المصارف اإلسالمية تحتفظ باألصول  .ب

ل أكثر من المصارف التقليدية خاصة األصول العقارية )فالمصارف اإلسالمية تحتفظ على األق العينية
 (.STANDARD & POOR’Sمن أصولها بشكل عيني وذلك حسب إحصائية  %20بنسبة 

 أما بالنسبة لآلثار اإليجابية فهي عديدة وقد قامت الباحثة بتلخيصها بالنقطتين التاليتين:
فساح المجال لعملها بل والدعو بروز ظاهرة المصارف  .1 ة اإلسالمية وا عتراف المجتمع الدولي بها، وا 

جعل انين تالدولية لألخذ بها، فقد قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستان َلغارد: ''سأكافح إلستصدار قو 
في ي المصرفية اإلسالمية تعمل بجانب المصرفية التقليدية في فرنسا''، وقال وزير المالية البريطان

: ''إن المصرفية اإلسالمية 2009مؤتمر المصرفية اإلسالمية الذي عقد في لندن بعد شهر رمضان 
 تعلمنا كيف يجب أن تكون عليه المصرفية العالمية''؛

ة ساعدت األزمة في زيادة الثقة بالعمل المصرفي اإلسالمي مما أدى إلى إنتشار المصارف اإلسالمي .2
 (، وقيام المصارف2011الجديدة )مثل إفتتاح أول مصرف إسالمي بفرنسا ''تيسير بنك'' نهاية عام 

لذي أنشأ الفرنسي ا ''Society General''التقليدية بفتح فروع للمعامالت اإلسالمية )مثل مصرف 
رفي صناديق تمويل وفقا للشريعة اإلسالمية(، وقيام بعض المصارف التقليدية بفتح نوافذ للعمل المص

ماته البريطاني الذي قام بفتح نوافذ إسالمية ليقدم من خاللها خد ''Scotland''اإلسالمي )مثل مصرف 
 المصرفية اإلسالمية(.

األزمة المالية العالمية الحالية قد بينت بوضوح ثبات  وبالتالي فإن صمود الصيرفة اإلسالمية في وجه
المصارف اإلسالمية وقلة تأثرها بأحداث األزمة، مما عززت قناعات اَلقتصاديين بموضوعية وجدوى الصيرفة 
اإلسالمية من المنظور اَلقتصادي البحت بغض النظر عن البعد العقائدي لميكانيكية عملها، ومن ثم فال 

رى من ينادي في األخذ بتجربة الصيرفة اإلسالمية ودراستها وتطبيقها في عواصم أسواق المال نستغرب حينما ن
 .1العالمية في لندن وباريس ونيويورك 

 .أمثلة عن نظام الجمع بين البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية الفرع الثالث:
التقليدية والنظام الخاص بالمصارف تزاوج بعض الدول بين ما هو قائم بين النظام الخاص بالبنوك 
، أين صدر القانون الماليزي 1983اإلسالمية إذ بدأ العمل على نظام الجمع بين هذين النظامين منذ سنة 

للبنوك والذي يشتمل على قانون لتنظيم وتأسيس المصارف اإلسالمية واإلشراف عليها من البنك المركزي 
في المصارف اإلسالمية التي عرفت في بادئ األمر  م1984النظام سنة الماليزي، وفي تركيا بدأ العمل بهذا 

بإسم بيوت التمويل الخاصة، ومن بين المصارف اإلسالمية التي أنشأت في ذلك الوقت بنك البركة التركي، بنك 

                                                           
 .20-15، ص ص: مرجع سبق ذكرهمريم سعد رستم،  1
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ويلتزم فيصل، تقبل بيوت التمويل التركية الودائع في حسابات جارية َل يستحق المودع عليها أية فائدة أو ربح 
البنك بردها عند الطلب كما تقبل الحسابات المشتركة التي يشارك فيها المودع البنك الربح والخسارة، كما صدر 

والذي بموجبه تم إنشاء ما يعرف ببيت  م1977لسنة  72نفس القانون في دولة الكويت بموجب المرسوم رقم 
مالية وأعمال التأمين وأوجه اإلستثمار المختلفة مع التمويل الكويتي كشركة مساهمة كويتية تقوم بالنشاطات ال

إستبعاد عنصر الفائدة كما هو مبين في النظام األساسي للشركة المذكورة، وقد نصت المذكرة اإليضاحية 
للمرسوم بتأسيس الشركة المذكورة بعدم تقيدها بأحكام القوانين القائمة، وذلك فيما يتعارض مع طبيعة نشاطها وما 

ظامها األساسي، لذلك نجد أن معظم الدول أصبحت تدرج ضمن قوانينها المتعلقة بالنقد والبنك المركزي ورد في ن
 .1بابا أو فصال تحت عنوان المصارف اإلسالمية 

 المطلب الثاني: مناهج التحول نحو الصيرفة اإلسالمية.
حول، ثم سنتطرق إلى سنحاول من خالل هذا الفرع التطرق إلى أصول المنهج اإلسالمي المناسب للت

 مناهج ومداخل التحول للصيرفة اإلسالمية.
 .ةسالميلتزام بالشريعة اإلأصول المنهج اإلسالمي المناسب لتحول البنوك التقليدية لال الفرع األول: 

المنهج اإلسالمي المناسب لتحول البنوك التقليدية إلى اإللتزام بالشريعة اإلسالمية ينبغي أن يعتمد على 
 :2اآلتية األصول

  الدعوة:-أوال
وهي بالغ مبين يرتكز على ترغيب وترهيب، وتعتمد في اإلسالم على قاعدة﴿ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِ َك 

، والدعوة ضرورية وصالحة لكل زمان ومكان، لكل من 3ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴾
في اإلسالم، أو لكل من ينتسبون إلى اإلسالم، ولكنهم غفلوا أو تغافلوا أو أعرضوا عن تعاليمه جزئيا  لم يدخلوا

أنه -صلى هللا عليه وسلم-بدرجة أو بأخرى، والدعوة اإلسالمية فريضة على علماء المسلمين، فعن رسول هللا 
دعوة، وحذرهم من التقصير فيها، والدعوة هي قال:﴿ العلماء ورثة األنبياء ﴾، وقد أمر هللا أنبياءه ومرسليه بال

السبيل الوحيد إلى نشر الدين بين الناس، وبها يشتد أزر المؤمنين، ويعود العصاة والمذنبين إلى حظيرة الدين 
 طائعين، فيلتزمون بما أمر هللا به، يحلون ما أحل ويحرمون ما حرم.

 الطاعة:-ثانيا
يِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمْن الَغيِ   وهي في اإلسالم قرين الرغبة الحرة أو  اإلختيار قال تعالى:﴿ َل ِإْكَراَه ِفي الدِ 

ِ َفَقْد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َل انِفَصاَم َلَها﴾ ، وَل يعني مبدأ اإلختيار أن هللا 4َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِباَّللَّ
ْن َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكْم﴾، عصيةيرضى لعباده الكفر والم وقال تعالى:  5قال تعالى:﴿ َوَل َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َواِ 

                                                           
 .168 :، ص2007، 5، مجلة الباحث، العدد لمركز الجامعي، غرداية، الجزائرا ،المصارف اإلسالميةالجوانب القانونية لتأسيس شعشاعة لخضر،  1
، ص 2001توزيع، -نشر-، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية جمعقضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويلعبد الرحمن يسري أحمد،  2

 .323-321ص:
 .125سورة النحل، اآلية  3
 .256سورة البقرة، اآلية  4
 .7سورة الزمر، اآلية  5
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، والطاعة هي باب اإللتزام، 1﴿َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر ِإنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِميَن َنارا  َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَها﴾
 والتيسير في الطاعة مبدأ من مبادئ اإلسالم.

 :التدرج في التحريم-ثالثا
 هذا المنهج اإلسالمي في عصر الرسالة في الحاَلت التي كانت المحرمات مستقرة في عادات أو ظهر 

ل قد يقاو مؤسسات راسخة في المجتمع الجاهلي، ومثال ذلك تدرج البيان اإللهي القرآني في تحريم الخمر والربا، 
سالمية ان اإلإن هذا المنهج كان صالحا باألمس قبل أن يتم هللا دينه، ولكن الحقيقة أن ما هو قائم اآلن في البلد

 عي مرةمن عادات ومؤسسات َل تعبأ بالشريعة أم بالقيم اإلسالمية َل يقل عما كان قائما في الجاهلية، ويستد
تباع المنهج التد  .لتزام بما أمر به هللاجل التيسير في الطاعة واَلريجي ألأخرى الصبر في المعالجة، وا 

ولقد جاء تحريم الربا على مراحل ثالث متتابعة زمنيا، تمثلت األولى في إعالم بأن هللا يمحق الربا ويربي 
، والثالثة في تحريم 3 والثانية في نهي قاطع عن أشد وأبشع الربا وهو الذي يتراكم أضعافا مضاعفة2 الصدقات

بجميع أنواعه، وذلك بتفرقته عن البيع وتوضيح إرتباطه بالظلم، وترتيب أحكام إنتقالية بشأن التحريم تتمثل الربا 
في العفو عما سلف من الربا، وضرورة ترك ما لم يقبض منه، ثم التحذير األشد بحرب من هللا ورسوله لمن 

 .4 يصر على معصية أكل الربا
 ر حرمه هللا:توفير البديل الحالل في كل أم-رابعا

وهذا أمر ثابت في المنهج اإلسالمي عموما، وفي مجال تحريم الربا يصبح واجبا الترويج للعقود 
قامة المؤسسات التي تتعامل على أساس المشاركة في الربح والخسارة، مع األخذ في  والمعامالت غير الربوية، وا 

يتعلق هذا الجانب بأنشطة البنك التقليدي تحديدا، اإلعتبار جميع القواعد الشرعية التي تحكم العمل الحالل، و 
 :5والبدائل المقدمة في التحول المصرفي، ويتناول الجوانب التالية

 التحول في موارد المصرف؛ .أ
 التحول في الخدمات المصرفية؛ .ب
 التحول في التعامل مع المصارف األخرى؛ .ت
 التحول في أساليب اإلستثمار. .ث

 
 
 

                                                           
 .29سورة الكهف، اآلية  1
 .39سورة الروم، اآلية  2
 .130آل عمران، اآلية سورة  3
 .280 -275سورة البقرة، اآليات  4
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل جزائردراسة استشرافية للعمل المصرفي في ال-إستراتيجية تحول البنوك التقليدية الى بنوك إسالميةمعارفي فريدة،  5

يضر بسكرة، شهادة دكتوراه علوم في العلوم اإلقتصادية، تخصص نقود وتمويل، قسم العلوم اَلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خ
 .54.53الجزائر، ص ص: 
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 .للصيرفة اإلسالميةمناهج التحول الفرع الثاني: 
إن عملية تحويل بنك تقليدي إلى بنك إسالمي تعتبر تحديا يواجه صانعي القرار من حيث صياغة 

مل لتي يعإستراتيجية التحول ووضع خطة للتحول تأخذ في اَلعتبار حجم البنك والعاملين به والبيئة القانونية ا
ع متتالءم اإلسالمية البديلة وتعديل السياسات واإلجراءات لبها واألنظمة الحاسوبية وكلفة تعديلها والمنتجات 

اني طبيعة عمل البنك الجديد وتستغرق عملية تحويل بنك تقليدي إلى بنك إسالمي ما بين ثالث سنوات إلى ثم
 سنوات بناء على السابقة التاريخية.

لبيئات التي يعمل كل بنك وتجدر اإلشارة هنا أنه مع إختالف األهداف والظروف لكل بنك وتعدد طبيعة ا
 :1في إطارها فإن المداخل ومناهج العمل تتعدد تبعا لذلك، ونستطيع أن نميز منهجين للتحول

 التحول بأسلوب الخطوط المتوازية للمنتجات والهياكل: -أوال
ى إل نباجيعمل البنك التقليدي على إدخال المنتجات والهياكل والفروع اإلسالمية ضمن هيكله العام لتعمل 
 ية ضمنجنب مع الصيغ المماثلة التقليدية تحت مظلة البنك الكبيرة، فيقدم البنك خدماته التقليدية واإلسالم
داريا ويتواصل ذلك تدريجيا إلى أن تحل جميع المعامالت اإلسالمية ل حل لبنك مخطين متوازيين مستقلين ماليا وا 

وعادة ما  التقليدي بنكين يعمل أحدهما داخل إطار اآلخر، تعامالته التقليدية، ووفقا لهذا األسلوب يصبح البنك
داري وشبكة الفروع والمنتجات الخاصة به، ويصبح الخط المتوافق مع أحكا م يكون لكل خط إستقالل مالي وا 

تقلص الشريعة اإلسالمية بنكا صغيرا داخل بنك كبير هو البنك التقليدي األصلي بحيث ينمو البنك الصغير وت
 نك الكبير حتى يحل البنك اإلسالمي محل البنك التقليدي.أنشطة الب

مية يصلح أسلوب الخطوط المتوازية للبنوك الكبيرة التي يصعب عليها التحول السريع للمصرفية اإلسال
نما تتطلب انتقاَل تدريجيا مدروسا، ولكن يحدث في أحيان كثيرة نوع من الصراع المستتر داخل البنك بين  وا 

ه أو رفية اإلسالمية وخط المصرفية التقليدية ناشئ عن النظرة التي ينظرها كل فريق إلى نفسفريقي خط المص
ات إلى اآلخر، وتبدأ على أثر ذلك عملية تصنيف لكل فريق حسب خط الخدمة الذي يعمل فيه مما يفرز إنعكاس

ك، ء البنبنك على قاعدة عمالسليبة على بيئة العمل بشكل عام، ومن أهمها بروز المنافسة بين العاملين داخل ال
ليدية بحيث يحرص خط المصرفية اإلسالمية اجتذاب عمالء المصرفية التقليدية، بينما يحاول خط المصرفية التق
لوب اإلحتفاظ بهم وهكذا ينشأ نوع من الظواهر السلبية داخل بيئة العمل الواحدة، والشكل التالي يوضح أس

 ة للمنتجات والهياكل.التحول القائم على الخطوط المتوازي
 
 
 
 

                                                           
دارة المخاطر في المصارف اإلسالمية"، جامعة فرحات ، الندوة تطور ونشأة الصناعة المالية اإلسالميةعز الدين خوجة،  1 الدولية "الخدمات المالية وا 

، ص 2010أفريل  20-18مغاربي، -عباس، سطيف، الجزائر، منشورات مخبر الشراكة واَلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو
 .123-120ص: 
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 (: أسلوب التحول القائم على الخطوط المتوازية للمنتجات والهياكل.04، 02شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيع للنشر والتو  مجموعة دار أبي الفداء العالميةحماة، سوريا، ، البنك اإلسالمي النموذجي بين التنظير والتطبيقعبد الحليم عمار غربي، المصدر: 

 .72 :، ص2014والترجمة، 
 التحول بأسلوب اإلحالل واإلستبدال للمنتجات والهياكل:-ثانيا

ستبدال المنتجات المتوافقة    ع أحكاممفهو يتم عبر قيام البنك التقليدي ضمن خطة زمنية وفنية بإحالل وا 
ستثمار اإلات الشريعة اإلسالمية بدَل من المنتجات التقليدية المماثلة، فمثال يتم إستبدال الوديعة بفائدة بحساب

ير ويل قصالمطلقة أو المقيدة القائمة على عقد المضاربة الشرعي، أو إستبدال القرض بفائدة بالمرابحة في التم
 ومتوسط األجل. 

 لتدريبيتم هذا اإلحالل واإلستبدال بواسطة موظفي البنك العاملين في المنتجات التقليدية بعد منحهم ا
شرعية إشراف إدارة الخدمات المصرفية اإلسالمية في المصرف والهيئة الالكافي على المنتجات اإلسالمية تحت 

عهم بح جميالتابعة له، وتؤدي هذه اإلستراتيجية إلى نشر مفاهيم الصيرفة اإلسالمية لدى العاملين في البنك فيص
، سالميةيسعى إلى هدف واحد هو تحويل البنك إلى بنك إسالمي يخضع في جميع معامالته ألحكام الشريعة اإل
 تقل منوتكون المنافسة بينهم إيجابية ألن هدفهم وخطتهم واحدة مشتركة، وقد يتم هذا اإلحالل رأسيا بحيث ين

ت في إلداراإدارة إلى أخرى بعد إستكمال تحولها بالكامل، أو يتم أفقيا بحيث تتم عملية إحالل المنتجات في كل ا
 والشكل التالي يوضح أسلوب التحول القائم على لكامل،نفس الوقت بخطوط متوازية حتى يستكمل التحول با

 اإلحالل التدريجي للمنتجات والهياكل.
 
 
 
 
 
 

  تحول بأسلوب الخطوط       

منتجات والهياكللل المتوازية        

 يصبح البنك التقليدي 
بنكين يعمل أحدهما            

 داخل إطار اآلخر

إزاحة               

البنك التقليدي            

تقليدي بنك  بنك إسالمي بنك تقليدي 
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 (: أسلوب التحول القائم على اإلحالل التدريجي للمنتجات والهياكل.05، 02شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع لنشر والتوزيلالعالمية مجموعة دار أبي الفداء حماة، سوريا، ، البنك اإلسالمي النموذجي بين التنظير والتطبيقعبد الحليم عمار غربي، المصدر: 
 .74 :، ص2014والترجمة،

 للصيرفة اإلسالمية. لحوللت : المداخل المختلفةالثالفرع الث
 كان من الطبيعي أن تختلف البنوك التقليدية في مداخلها إلى العمل المصرفي اإلسالمي، فلكل بنك

وحسب األسواق التي يريد أن خططه وأهدافه التي قد تتفق وقد تختلف مع غيره من البنوك حسب ظروفه 
إلى  يخدمها، فمنها من أنشأ فروعا إسالمية متخصصة، ومنها من كان قد عقد العزم على تحويل فروعه تدريجيا

مية" ذ إسالفروع إسالمية، ومنها من اختار تحويل األنشطة تدريجيا بدَل من تحويل الفروع، ومنها من إفتتح "نواف
 ،ليديةا إلى جنب مع منتجاته التقا من كان يقوم ببيع منتجاته اإلسالمية جنبفي فروعه كلها أو بعضها، ومنه

 سنستعرض كل مدخل من هذه المداخل على حدة فيمايلي:و 
 
 

تحول بأسلوب اإلحالل الكامل     
 للمنتجات والهياكل

 

رأسيلاإلحالل ا  
 

 بنك إسالمي بنك تقليدي بنك تقليدي بنك تقليدي

 ينتقل من إدارة إلى أخرى بعد       
استكمال تحولها بالكامل              

 

 

  الكامل تحول بأسلوب اإلحالل       
 للمنتجات والهياكل

 

اإلحالل األفقي             

 بنك إسالمي بنك تقليدي بنك تقليدي بنك تقليدي

يتم في كل اإلدارات في ذات      

ُيستكمل التحول الوقت حتى          

 



 صارف إسالميةة إلى مليديالفصل الثاني                                       تحول البنوك التقـ
 

117 
 

 مدخل تقديم منتجات إسالمية:-أوال
َلشك أن هذه هي أبسط وأسرع مدخل إلى العمل المصرفي اإلسالمي، لجأت إليه البنوك التقليدية التي 

في األساس تجاريا صرفا، حيث رأت في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية مجرد إضافة كان هدفها 
إلى تشكيلة منتجاتها، تتيح لها إستغالل الفرص السوقية المتاحة بين العمالء الراغبين في التعامل المصرفي 

ن اإلقليمي والدولي، التي بدأت اإلسالمي، ويقع ضمن هذه الفئة الكثير من البنوك التقليدية على المستويي
بتطوير بعض صناديق اإلستثمار اإلسالمية أو تقديم عمليات تمويل إسالمية كبيرة الحجم، ثم تلك التي لجأت 

 .1فيما بعد إلى فتح نوافذ أو وحدات متخصصة في العمل المصرفي اإلسالمي
عندما رغب أحد عمالء ، وذلك 1996ومثال على ذلك ما حدث في مصرف السعودي األمريكي عام 

المصرف الكبار في التعامل بصيغة المرابحة بدَل من القرض كشرط إلستمرار عالقته مع المصرف، وقد درس 
المصرف إمكانية تنفيذ رغبة عميله، وتم تنفيذ عملية المرابحة، ثم قام المصرف بالتوسع في تقديم الخدمات 

 .2 والمنتجات اإلسالمية بعد أن إزداد الطلب عليها
بل غير أن هذه اَلزدواجية في تقديم الخدمات المصرفية قد قوبلت بالكثير من اإلنتقادات والشك من ق

المهتمين بالعمل المصرفي اإلسالمي ومن العمالء على حد سواء، فلم يكن هناك من الضوابط العملية 
ضمن  سالميةه المنتجات والخدمات اإلوالعملياتية ما يبعث على اإلطمئنان في التقيد باألحكام الشرعية لتقديم هذ

 هذه اإلزدواجية المفتوحة وغير المقيدة بالضوابط المطلوبة مراعاتها شرعا في هذا الخصوص.
 مدخل إنشاء نوافذ إسالمية داخل المصارف التقليدية:-ثانيا

نبا مية جنظرا لضعف مصداقية اَلزدواجية المفتوحة )غير المقيدة( في تقديم الخدمات المصرفية اإلسال
إلى جنب مع الخدمات المصرفية التقليدية، وما يكون قد صاحب ذلك من ضعف نسبي في تحقيق اَلختراقات 

افذ، تاح نو السوقية التي إستهدفتها البنوك التي تبنت هذا المدخل، لجأت بنوك أخرى إلى معالجة هذا القصور بإفت
ت رئيسية، تكون متخصصة في بيع المنتجات والخدماوحدات إسالمية، في فروعها التقليدية أو في مقارها ال

 اإلسالمية دون غيرها. ومن األمثلة على هذه الفئة من المصارف نذكر:
 م(؛1980مصرف درسدنر كالينوورث بنسن، الذي أسس وحدة متخصصة للصيرفة اإلسالمية ) .أ

 األسترالية النيوزيلندية التي أنشأت قسما خاصا بالتمويل اإلسالمي؛ ANZمجموعة  .ب
م( قبل أن يفتح فرعا إسالميا 1980الذي أسس وحدة تمويل إسالمية متخصصة ) CITIBANKمصرف  .ت

 م؛1996برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام 
 اإلسالمية؛البنك السعودي البريطاني الذي أنشأ إدارة شبه مستقلة للصيرفة  .ث
 البنك السعودي األمريكي الذي أنشأ وحدة مستقلة للتمويل اإلسالمي؛ .ج
 م(؛1991الي أنشأ وحدة متخصصة لإلستثمار اإلسالمي ) UBKبنك الكويت المتحد  .ح

                                                           
المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد  طبيقية لالقتصاد اإلسالمي، النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية،تقويم المؤسسات التسعيد بن سعد المرطان،  1

 .7-5، ص ص: 2005اإلسالمي، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 
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 البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية، وغيرها من البنوك. .خ
بة ك والمؤسسات المالية بتعيين مراقب أو هيئة رقاولتحقيق مزيد من المصداقية قامت بعض هذه البنو 

طيبة  شرعية لمراقبة سالمة التطبيق وتوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وبطبيعة الحال كان في ذلك خطوة
 لماليةاإلى األمام لدعم التوسع في الصيرفة اإلسالمية، خاصة أن البعض منها يعد من أكبر البنوك والمؤسسات 

 على المستوى اإلقليمي والدولي. التقليدية
 مدخل الفروع اإلسالمية:-ثالثا

ي أراد ية التفي مقابل المدخلين السابقين واللذان كان دافعهما تجاريا بحتا، كانت هناك بعض البنوك التقليد
وك البن نمالقائمون عليها أسلمة مجمل أعمالها متجاوزين بذلك األهداف التجارية البحتة، وكان مدخل هذه الفئة 

 المية،لتحقيق هدفها هو الدخول في عملية تحول تدريجية من خالل إنشاء إدارة مستقلة للخدمات المصرفية اإلس
دارة يديرها خبراء ومتخصصون في الصيرفة اإلسالمية، كإدارة رئيسية من إدارات البنك، ومن ثم أخذت هذه اإل

مية ئة بتحويل بعض الفروع التقليدية إلى فروع إسالعلى عاتقها مهمة وضع الخطط اإلستراتيجية للعمل مبتد
كاملة مع إنشاء فروع إسالمية جديدة في مواقع مختارة بعناية لضمان أكبر قدر من فرص النجاح في ظل 

 إزدواجية "مقننة" لتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية والتقليدية معا.
كتساب الم زيد من ثقة الجمهور، قامت إدارات الصيرفة ومن أجل مزيد من الضمان لسالمة التطبيق وا 

اإلسالمية في هذه البنوك بتشكيل هيئات مستقلة للرقابة الشرعية على أعمالها تضم بين أعضائها عددا من كبار 
العلماء الذين يجمعون بين المعرفة الشرعية والمعرفة اَلقتصادية، األمر الذي كان له آثار محمودة على سرعة 

رفي اإلسالمي وقدرته على التنافس التجاري مع العمل المصرفي التقليدي، ويمكن تطبيق هذا نمو العمل المص
 :1المدخل بإحدى الطرق التالية 

 Citéإنشاء فروع جديدة ومستقلة للمعامالت المصرفية اإلسالمية منذ البداية )ومثال على ذلك قيام مصرف  .أ

Bank  وأيضا قيام مصرف 1996بإنشاء فرع إسالمي برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام ،
University Bank  والذي أعتبر أول مصرف تقليدي  2005التقليدي بإنشاء فرع إسالمي مستقل في عام

 ينشئ فرع إسالمي تابع لمصرف تقليدي في الوَليات المتحدة األمريكية؛
ء دية القائمة إلى فرع يتخصص في ممارسة العمل المصرفي اإلسالمي مع إجراتحويل أحد الفروع التقلي .ب

لفرع ل مع االتغيرات الالزمة لذلك، وهذه الطريقة تتطلب إشعار العمالء بعملية التحويل وتخيرهم بين التعام
قام  مااإلسالمي وفقا لألسلوب الجديد وبين التحول إلى فرع تقليدي آخر للمصرف نفسه، )ومثال على ذلك 

جل بتحويل فروعه التقليدية إلى فروع إسالمية، ومن أ 1992به مصرف األهلي التجاري حيث بدأ في عام 
ع لى فرو ذلك قام بإنشاء إدارة الخدمات المصرفية اإلسالمية لتشرف بدورها على تحويل الفروع التقليدية إ

 إسالمية(؛
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قامت  مية إلى فرع أو فروع إسالمية مستقلة، فقدتحويل المصرف التقليدي لنافذة أو جميع نوافذه اإلسال .ت
ذي جاح البعض المصارف التقليدية بتحويل نافذة أو نوافذها إلى فرع أو فروع إسالمية مستقلة وذلك بعد الن

اغبين حققته النوافذ في جذب المزيد من العمالء وبعد أن تكون لدى المصرف قاعدة عريضة من العمالء الر 
رف ات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )ومثال على ذلك قيام مصفي التعامل بالمنتج
Negara Malaysia في ماليزيا بتحويل بعض نوافذه اإلسالمية إلى فروع وذلك بعد النجاح الذي حققته 

 النوافذ اإلسالمية في جذب العمالء(.
 ومن األمثلة على هذه الفئة من البنوك نجد مايلي:

شرق هلي التجاري السعودي الذي يعتبر من أكبر البنوك العاملة في منطقة الخليج العربي والالبنك األ .1
 األوسط؛

بنك مصر الذي افتتح فروعا إسالمية ولكن ليس بغرض التحول الكامل نحو الصيرفة اإلسالمية لباقي  .2
 فروعه وأعماله.

سالمية إباألخذ بهذا التوجه نحو إفتتاح فروع ولقد بدأت العديد من البنوك في كل من ماليزيا وباكستان ومصر 
 لها، كما أن هناك مطالبة قوية بتبني هذا المدخل في دولة الكويت وغيرها من الدول.

 مدخل تحول المصرف التقليدي بالكامل إلى العمل المصرفي اإلسالمي:-رابعا
إيمانا منها بأن هذا الطريق هو  هذه الفئة من البنوك رغبت في التحول إلى الصيرفة اإلسالمية دفعة واحدة

الطريق األصوب واألسرع واألكثر جدارة إلكتساب ثقة العمالء في سالمة التطبيق، ولعله مما ساعد هذه البنوك 
على تحقيق أهدافها في هذا الخصوص هو الصغر النسبي لحجمها السوقي وما صاحب ذلك من سهولة نسبية 

يادة دفة العمل في شكله الجديد، ومن الممكن أن تتم عملية التحول الكلي أيضا في إعادة تأهيل العاملين بها لق
 :1من خالل الطريقتين التاليتين

: قرار من المؤسسين بتحويل المصرف التقليدي إلى مصرف إسالمي وهذا ما يسمى التحول الطريقة األولى
ي ول الكلالشائعة والمنتشرة )ومثال على التحالكلي من الداخل، وهذه الطريقة للتحول الكلي تعتبر هي الطريقة 

من الداخل القرار الذي إتخذه مؤسسو مصرف الجزيرة السعودي بتحويل جميع عمليات المصرف إلى عمليات 
نتهى في عام  1998تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بدءا من عام   (.2005وا 

ول رض تحويله إلى مصرف إسالمي وهذا ما يسمى التح: بشراء مستثمرين للمصرف التقليدي بغالطريقة الثانية
الكلي من الخارج )مثال على ذلك قيام مصرف السالم اإلسالمي باإلستحواذ على مصرف البحريني السعودي 

 التقليدي وذلك بهدف تحويله إلى مصرف إسالمي(.
روعه بشكل ويقوم مدخل التحول الكلي على أساس تنفيذ خطة التحول في جميع أقسام المصرف وف

متوازن ومتساو، وعلى مراحل زمنية محددة، بحيث يتحقق التكامل للنظام المصرفي القائم على أساس خلو 
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معامالته من الربا أو أي محظور شرعي آخر عند تنفيذ آخر مرحلة زمنية من مراحل التحول، ومن األمثلة على 
 هذه الفئة من البنوك نذكر مايلي:

لى إتحول و ولة اإلمارات العربية المتحدة، الذي أتم بالفعل عملية التحول المنشودة بنك الشارقة الوطني في د .أ
 مصرف الشارقة اإلسالمي؛

 بنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية؛ .ب
مصرف التمويل المصري السعودي الذي كان يعمل كمصرف تقليدي تحت إسم مصرف األهرام وتحول  .ت

 ؛1998-1984الل الفترة للعمل المصرفي اإلسالمي تدريجيا خ
مصرف الكويت والشرق األوسط التقليدي الذي تحول إلى مصرف األهلي المتحد في الربع الثاني من عام  .ث

 ؛2010
 مصرف اإلنماء الصناعي الذي تحول إلى مصرف األردن دبي اإلسالمي؛ .ج
 إلى مصرف الكويت الدولي اإلسالمي. 2007مصرف الكويت العقاري الذي تحول في يوليو  .ح

ومن الجدير بالذكر أنه قد صاحب انتشار الصيرفة اإلسالمية تزايدا مطردا في الحركة الفكرية المرتبطة 
بها تجسدت بوضوح في إنشاء أقسام ومراكز بحوث في اَلقتصاد اإلسالمي في بعض الجامعات العربية 

كما أنشئت العديد من  ،صلةالالعلمية المتخصصة ذات  واألوروبية واألمريكية وفي تعدد المؤتمرات والدوريات
الهيئات والتنظيمات والمؤسسات بغرض توفير الدعم الالزم للنظام المصرفي اإلسالمي وسالمة تطبيقه، نذكر 

 :1منها التالي
بغرض  1991والتي أنشئت في مارس  AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  .1

وضع معايير تضمن سالمة العمل المصرفي اإلسالمي متماشية مع مثيالتها في إتفاقية بازل للمصارف 
 البحرين؛-التقليدية 

ية الذي يهدف إلى زيادة فعال (International Islamic Financial Market)سوق المال اإلسالمي الدولي  .2
 البحرين؛ –مجمل العمل المصرفي اإلسالمي 

لعام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية الذي يهدف إلى تطوير الممارسات العملية في المجلس ا .3
ات المصارف اإلسالمية إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات كاملة ودقيقة حول أنشطة هذه البنوك والمؤسس

 المالية اإلسالمية؛
 البحرين؛ –هيئة التصنيف للبنوك اإلسالمية  .4
– لمساعدة المصارف اإلسالمية في إدارة سيولتها( Liquidity Management Center)مركز إدارة السيولة  .5

 البحرين؛
 ماليزيا؛–مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  .6
 السعودية. –البنك اإلسالمي للتنمية وما يقدمه من خدمات بحثية وعملية للبنوك اإلسالمية  .7

                                                           
 .8 .7سعيد بن سعد المرطان، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1



 صارف إسالميةة إلى مليديالفصل الثاني                                       تحول البنوك التقـ
 

121 
 

المدخل األكثر شيوعا وانتشارا، كما أنه وحيث أن المدخل الخاص بإفتتاح نوافذ وفروع إسالمية هو 
المدخل الذي أثار الكثير من النقاش بين المهتمين بالعمل المصرفي اإلسالمي، سوف نخصص لها مطلب في 

 هذه الدراسة، والشكل التالي يلخص مداخل التحول نحو الصيرفة اإلسالمية.
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 : الفروع والوحدات )النوافذ( اإلسالمية. لثالمطلب الثا
 التحول نحو الصيرفة اإلسالمية وفيمايلي سنوضحتعتبر الفروع والوحدات اإلسالمية من أهم مداخل 

ي ، وفيمايللى بعض المفاهيم األساسية حولهمامفهوم كل من الفروع والوحدات اإلسالمية، ثم سنتطرق إلى إ
 سنتطرق لمفهوم كل من الفروع والنوافذ اإلسالمية.

 الفرع األول: مفهوم فروع المعامالت اإلسالمية )الفروع اإلسالمية(.
ونشأة وأهداف الفروع اإلسالمية، ثم سنتناول خصائصها  تعريف ل هذا الفرع سنتطرق إلىمن خال

 ومتطلبات إنشاء الفروع اإلسالمية، وأخيرا سنتطرق إلى معوقات ومشكالت فروع المعامالت اإلسالمية.
 تعريف الفروع اإلسالمية:-أوال

لقد تعددت اآلراء حول مفهوم الفروع اإلسالمية، فبعض اَلقتصاديين يعرفها بأنها الفروع التي تنتمي إلى 
بنوك ربوية وتمارس جميع األنشطة المصرفية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، كما يطلق البعض على ظاهرة 

لبنك الربوي خدمات مصرفية إسالمية إلى الفروع اإلسالمية مسمى النظام المزدوج، أي النظام الذي يقدم فيه ا
 .1جانب الخدمات التقليدية 

ي ويالحظ من التعاريف السابقة أنها تدور أصال حول مدلول كلمة الفرع والتي تعبر عن المؤسسة الت
ا شئهلتي تناتنشئها شركة أو مؤسسة أكبر منها، وبالتالي يمكن تعريف الفروع اإلسالمية بشكل عام بأنها ''الفروع 

 م الخدمات المصرفية اإلسالمية''.البنوك الربوية لتقدي
 نشأة فروع المعامالت اإلسالمية ووجهات النظر حولها:-ثانيا

عربيا و نشأت فروع المعامالت اإلسالمية للبنوك التقليدية مع نمو المصارف اإلسالمية وانتشارها محليا 
سالميا، ومن ثم يمكن اعتبارها  مكونا هاما يصعب إغفاله عند التشخيص لظاهرة  -في الوقت الحالي–وا 

ك أحد بنو -ادرة من بنك مصر ، إذ بدأ أول نموذج من هذه الفروع بمبIslamic Bankingالمصرفية اإلسالمية 
ع بإنشاء فرع الحسين للمعامالت اإلسالمية، وهو فر  1980وذلك في عام  -القطاع العام التجارية المصرية

 تى بلغتقليدي تم تحويله بالكامل إلى فرع إسالمي، وقد تال ذلك إفتتاح بنك مصر لعدد من الفروع المماثلة ح
 .1996رعا في عدد فروعه اإلسالمية ثالثة وثالثين ف

ة، وقد ثار آنذاك جدل كثير )ومازال( حول الموقف من تلك الفروع اإلسالمية لبنوك ذات طبيعة مختلف
 فإنقسمت وجهات النظر نحوها إلى مجموعتين:

فوز رصة الف: ترى أن هذه الفروع َل تعدو أن تكون واجهة شكلية أرادت بها البنوك التقليدية أَل تفوتها إحداهما
منة هذا السوق المصرفي اإلسالمي المتنامي، وينبني الرأي هنا على تحليل الدوافع واألهداف الكابحصة من 

فة م بمعر وراء إنشاء هذه الفروع، وأن هذه الفروع هي وحدات لتجميع الودائع فقط، أما التوظيف واإلستثمار فيت
 المراكز الرئيسية للبنوك.

                                                           
، المؤتمر العالمي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي، جامعة أم الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية، دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالميفهد الشريف،  1

 .9 :، ص2005مية، العربية السعودية، القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسال
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لذي المية كسب طيب لحركة المصارف اإلسالمية من خالل الرمز ا: يرى الفريق اآلخر أن الفروع اإلسثانيهما
ية ت مصرفيشير إليه وجودها ونموها، بأن البنوك التقليدية الكبرى قد اعترفت علميا وفنيا بإمكانية قيام وحدا

تعمل على غير األساس الربوي، وهو اعتراف )ضمني( هام سجلته تلك البنوك لصالح أعمال المصارف 
 عموما.اإلسالمية 

ومع تطور األحداث أصبحت فروع المعامالت اإلسالمية حقيقة واقعة، وأن اَلعتراض على األهداف 
تشر والدوافع والنوايا أصبح أمرا غير ذي تأثير على حقيقة كون هذه الفروع قد قامت، بل وتنمو عدديا وتن

مصر، بسكندرية والمحافظات الهامة جغرافيا إذا يبلغ عددها خمسة وسبعون فرعا تقريبا تنتشر في القاهر واإل
 وهو ما يزيد على عدد فروع المصارف اإلسالمية المصرية وقد لوحظ تبعيتها لحوالي عشرين بنكا تجاريا.

كما بدأت بنوك تجارية عديدة تأخذ بنفس الفكرة من دول أخرى عديدة، فهناك بالفعل فروع في المملكة 
 .1ي دول أخرى هناك محاوَلت تحت اإلنشاء أيضاالعربية السعودية وماليزيا واألردن، وف

 أهداف الفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية: -ثالثا
 :2تتمثل هذه األهداف فيمايلي 

تقديم  دية فيشيوع إعتقاد لدى كثير من القائمين على البنوك التقليدية بأن المصارف اإلسالمية كالبنوك التقلي .أ
رابحة رأي البعض( بين المرابحة والقروض، وبالتالي إمكانية تطبيق الم خدمة التمويل وخاصة التشابه )في

 بآليات عملها، عزز من قناعة البنوك التقليدية بإنشاء فروع إسالمية تابعة لها؛
رغبة البنوك التقليدية في منافسة المصارف اإلسالمية بعد النجاحات التي حققتها في جذب الموارد  .ب

ستخداماتها وتحقيق األرب  اح؛وا 
 المحافظة على عمالء البنك التقليدي من جذب المصارف اإلسالمية لهم ومحاولة إسترجاع من فقدتهم؛ .ت
 إختبار تجربة المصارف اإلسالمية وتقويمها من خالل إنشاء فروع إسالمية في البنوك التقليدية؛ .ث
 الرغبة في تحول بعض البنوك التقليدية بإتباع أسلوب التدرج. .ج

 ع اإلسالمية:خصائص الفرو -رابعا
تتميز الفروع اإلسالمية في البنوك الربوية ببعض الخصائص التي تميزها عن باقي الفروع التقليدية في تلك 

 :3البنوك، ومن أهم هذه الخصائص مايلي
، لشريعةاطبيعة عمل الفروع اإلسالمية وجميع األنشطة التي تقوم بها يراعى فيها أن تكون متفقة مع أحكام  .أ

 األخرى التقليدية فإن طبيعة عملها تقوم أساسا على الفائدة الربوية؛أما الفروع 
فروع يخضع العديد من الفروع اإلسالمية لمراقب شرعي أو هيئة رقابة شرعية، وهذا غير وارد بالنسبة لل .ب

 التقليدية؛
                                                           

 .269 .268، ص ص: مرجع سبق ذكرهالغريب ناصر،  1
، مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية الواقع وأفاق المستقبل، الفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية، ضوابط التأسيس وعوامل النجاحلطف محمد السرحي،  2

 .4 -3 :، ص ص2010مارس  21-20ة، نادي رجال األعمال، الجمهورية اليمني
 .14 :، صمرجع سبق ذكرهفهد الشريف،  3
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ينما رة، بإلجاتتمثل أهم صيغ وأساليب اإلستثمار في الفروع اإلسالمية في المضاربة والمشاركة والمرابحة وا .ت
ن إختلفت صورها ومسمياتها وهي منح القروض  يقتصر األمر في الفروع التقليدية على صيغة واحدة وا 

 الربوية؛
ساس حسابات اإلستثمار في الفروع اإلسالمية تتضمن تنظيم العالقة بين الفرع اإلسالمي والعميل على أ .ث

 مدين؛قة بين الفروع والعميل هي عالقة دائن و عقد المضاربة الشرعية، أما في الفروع التقليدية فالعال
 ن تكون أعند حاجة الفرع اإلسالمي إلى التمويل يقوم المصرف الرئيسي بإيداع وديعة إستثمارية لديه، على  .ج

 خاضعة للربح والخسارة مثله في ذلك مثل أي مودع آخر.
 عناصر أو متطلبات إنشاء الفرع اإلسالمي:-خامسا

 :1المقومات اآلتية -أو أي فرع-مي يتطلب إنشاء فرع إسال
 موافقة البنك المركزي أو مؤسسة النقدعلى إنشاء أو تحويل الفرع؛ .أ

 إعداد مقر سواء كان مملوكا أو مستأجرا وتجهيزه لكي يكون صالحا للعمل المصرفي؛ .ب
 توفير األجهزة واآلَلت واألدوات واألثاث التي يتطلبها العمل؛ .ت
 لجدد؛اللعمل )بدءا بمدير الفرع( سواء من العاملين الحاليين بالبنك أو  إختيار القوى البشرية الالزمة .ث
اعتها ا، وطبتصميم وا عداد نظم العمل والدورات المستندية والنماذج والعقود ثم مراجعتها فنيا وشرعيا وقانوني .ج

 وتوفيرها بكميات مناسبة؛
 تهيئة وتدريب العاملين بالفرع قبل بدء التشغيل؛  .ح
 مي َلفتتاح الفرع؛اإلعداد اإلعال .خ
 رق بينإتاحة حد أدنى من السيولة للفرع عند بدء التشغيل تمكنه من مواجهة العجز المحتمل الناشئ من الف .د

من  إيرادات التشغيل ومصروفات التشغيل لمدة معينة َل تقل عن سنة وقد تصل إلى سنتين، وتغطية ما يرد
 اف من الودائع بأنواعها خاصة اَلستثمارية.طلبات التمويل خالل الفترة األولى قبل توفر قدر ك

ما عند رغبة أي بنك تقليدي في إفتتاح فرع إسالمي فإن عليه أوَل أن يطلب موافقة البنك المركزي ك
 م:ذكرنا، والموافقة قد تكون بفتح فرع جديد، أو بتحويل فرع قائم، يشترط البنك المركزي على البنك األ

 إلتزام الفرع بالنظام المحاسبي للبنك؛ .1
 ر(.إلتزام الفرع بإعداد البيانات الدورية حسب الجداول المقررة وتحت المسميات التقليدية )دون تغيي .2
 في حالة الفرع القائم:-

لك يلي ذ يجب أوَل اإللتزام بالمقومات السابقة بالبند الخاص بمقومات إنشاء الفرع)عدا إعداد المقر( ثم
 تخاذ الخطوات التالية:إ

 تحويل إخطار عمالء الودائع بفائدة وعمالء التوفير بتحويل الفرع للعمل اإلسالمي وتخييرهم بين قبول 
 ودائعهم إلى ودائع إستثمار أو تحويلها ألحد فروع البنك األخرى؛

                                                           
 .271 .270، ص ص: مرجع سبق ذكرهالغريب ناصر،  1
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 ميل؛ختاره العإخطار عمالء اَلئتمان بفوائد بتحويل عملياتهم إلى أقرب فروع البنك أو الفرع الذي ي 
 جراء قيود اإلقفال؛  إستخراج ميزانية ختامية في تاريخ التحويل وا 
 .ثم قيود الفتح على األساس اإلسالمي وتحت مسمياته 

 رتيب.عن الت فإنه يلتزم بمراعاة العناصر والمقومات الالزمة الواردة بصرف النظرأما في حالة الفرع الجديد: -
 معوقات ومشكالت فروع المعامالت اإلسالمية: -سادسا

 :1تتمثل المعوقات والمشكالت التي تواجه الفروع فيمايلي 
 م ربي؛غياب قضية الحالل والحرام في مفهوم معظم القائمين على شؤون البنك الرئيسي التقليدي إَل ما رح .أ

المية تزم بالقيم والمثل واألخالق اإلسعدم وجود العنصر البشري المؤمن برسالة المصارف اإلسالمية ويل .ب
 والسلوك السوي المستقيم؛

تقان وطبقا ألحدث األسال .ت يب عدم اإلهتمام بتدريب العنصر البشري على كيفية القيام بعمله بكفاءة وا 
 المعاصرة على منوال ما يحدث في البنوك التقليدية؛

ة الفروع اإلسالمية من الناحية الشرعيعدم إطمئنان معظم المتعاملين والجمهور على سالمة معامالت  .ث
 بسبب أنها تابعة لبنوك تقليدية تتعامل بالربا أخذا وعطاءا؛

ينة تتم بعض المعامالت بين الفروع اإلسالمية والمركز الرئيسي التقليدي على أساس سعر الفائدة المد .ج
 والدائنة وهذا مخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها؛

يرجع  رقابة شرعية في معظم الفروع اإلسالمية، ولكن يوجد ما يسمى المستشار الشرعي الذيَل توجد هيئة  .ح
 إليه أحيانا عند الحاجة وَل يقوم بأعمال الرقابة الشرعية؛

فروع بين الو اإلفتراء على الفروع اإلسالمية بالقول بأنها َل تحمل إَل الالفتة فقط وَل يوجد إختالف بينها  .خ
 التقليدية؛

ظور عدم إهتمام المركز الرئيسي بالفروع اإلسالمية والنظر إليها من منظور الربحية ليس من منمشكلة  .د
 مدى اإللتزام بأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية؛

اس مشكلة تحويل فائض السيولة من الفروع اإلسالمية إلى المركز الرئيسي التقليدي ويحصل ذلك على أس .ذ
 الفائدة؛

ر ما يثيمالمرابحة ألجل اآلمر بالشراء وأحيانا يتم تنفيذها بأساليب غير شرعية  مشكلة التركيز على صيغة .ر
 العديد من الشبهات اإلسالمية واَلعتقاد بأنها َل تختلف كثيرا عن الفروع التقليدية؛

ا من مشكلة جدولة الديون التي على المتعاملين المتأخرين عن طريق زيادة األجل نظير زيادة الدين وهذ .ز
 المحرم شرعا ويطلق عليه ربا النسيئة.الربا 

 

                                                           
 .73، ص ص: 2004، بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، المصارف اإلسالميةريمون يوسف فرحات، فادي محمد الرفاعي،  1

74. 



 ك التقـليدية إلى بنوك إسالميةتحول البنو                                   الثاني           الفصل  

127 
 

 الفرع الثاني: النوافذ )الوحدات( اإلسالمية.
م  ثمية، من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى مفهوم النوافذ اإلسالمية، ثم دوافع وأسباب نشوء النوافذ اإلسال

 المية.الشروط والضوابط الواجب توافرها لقبول التعامل مع الفروع والوحدات )النوافذ( اإلس
 مفهوم النوافذ اإلسالمية:-أوال

تقديم خدمات مالية إسالمية من خالل وحدة أو قسم داخل ( Islamic Windows)يقصد بالنوافذ اإلسالمية 
البنك التقليدي، ويعمم بعض البحثين معنى النوافذ على جميع األشكال المصرفية اإلسالمية التي تقدمها البنوك 

الباحث رضا الخليفي: ''النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية قد أخذت صورا متعددة، التقليدية، حيث عرفها 
فمنها المحافظ والصناديق اإلسالمية التي يطرحها البنك التقليدي ومنها أن يفتح البنك التقليدي حسابات 

 ؛1استثمارية وحسابات توفير وفقا ألحكام الشريعة''
فيفرق بين المدلول العام والمدلول الخاص في تعريفه وذلك وفقا أما الباحث فهد بن صالح الحمود 

 :2لمايلي
في  : يشمل جميع أشكال المصرفية اإلسالمية في البنوك التقليدية وتسمى )المعامالت اإلسالميةمدلول عام

ص رع خافد البنوك التقليدية(، ويقصد بها كل المعامالت اإلسالمية التي يقدمها البنك التقليدية من خالل إيجا
ديم ، أو تقلك المعامالت في فرع ربوي، أو إيجاد صناديق استثمار تدار إدارة إسالميةتبه، أو إيجاد نافذة تقدم 

 منتجات ذات صيغة إسالمية عن طريق فرعه اإلسالمي أو عن طريق النوافذ.
، ل البنك التقليدييقصد به تقديم خدمات مالية إسالمية متكاملة من خالل وحدة أو قسم داخ :مدلول خاص

 لخدماتيقصد بهذا المدخل للتحول إلى المصرفية اإلسالمية أن تتبنى إدارة البنك التقليدي فكرة إدخال بعض ا
المصرفية اإلسالمية من خالل تلبية إحتياجات شريحة من العمالء بالسوق المصرفي ممن يطلبون هذه 

وغير  ها اإلسالمية مثل: ماليزيا والمغرب والسعودية،الخدمات، وهذه الصيغة منتشرة حاليا في دول عديدة من
الء اإلسالمية في بريطانيا وسويسرا وألمانيا وأمريكا من خالل مؤسسات مصرفية ذات صالت عديدة وقوية بعم

 من األفراد والبنوك والحكومات في منطقة الشرق األوسط وباقي أجزاء العالم اإلسالمي.
فتصدر تلك البنوك شهادات أو أوعية لالستثمار تبنى فنيا في ضوء العقود الشرعية كالمضاربة والمشاركة 
والمرابحة، كما تصدر أدوات تمويلية تصلح للتعامل مع األفراد أو المصارف اإلسالمية )أي تجزئة أو جملة( 

خصص نافذة متخصصة للتعامل بهذه مثل عقود اَلستثمار بالمرابحة في سوق البضائع وبعض هذه البنوك قد 
 :3الخدمات فقط ببعض أو كل فروعه، ويمكن القول أن هناك الصور اآلتية في هذا المدخل 

 ادخارية ضمن ما يصدر عن البنك تقليديا؛ إصدار أوعية أو شهادات .أ

                                                           
، الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية اإلسالمية، آليات ترشيد آثار النوافذ اإلسالمية على الجهاز المصرفي الجزائري محمد جعفر هني، معزوز لقمان،  1

 .5 :، ص2013ديسمبر  09-08الصناعة المالية اإلسالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، يومي 
، المملكة العربية السعودية، دار كنوز بادل المالي بين المصارف اإلسالمية والمصارف األخرى، دراسة فقهية إقتصادية تطبيقيةالتفهد بن صالح الحمود،  2

 .99 :، ص2011 الطبعة األولى، ،إشبيليا
 .266 :، صمرجع سبق ذكرهالغريب ناصر،  3
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دارة صناديق استثمار خاصة بالعمالء في ضوء تعليمات محددة لهم؛ .ب  إنشاء وا 
 للراغبين في الحصول على تمويل بالصيغ اإلسالمية؛إصدار أدوات تمويل  .ت
 تخصيص شباك للمعامالت المصرفية اإلسالمية ضمن أي فرع تقليدي. .ث

لة ويتميز هذا المدخل بصوره المختلفة بالسهولة واليسر في التنفيذ، حيث َل يتطلب أي تغير في هيك
 العمل وَل يتطلب أي موافقات لممارسته.

 في نشوء النوافذ اإلسالمية: الدوافع واألسباب-ثانيا
إن األسباب والدوافع في نشوء النوافذ اإلسالمية تختلف من بنك آلخر، ولكن هناك مجموعة من األسباب  

 :1التي َل يخرج أي بنك أراد إنشاء نافذة إسالمية النظر إليها، ومن أهمها 
، وهذا سالميةكبر الكبائر في الشريعة اإلتنامي الوعي الديني لدى المسلمين بتحريم التعامل بالربا وأنه من أ .أ

لب جع الطأدى بدوره إلى تحول أعداد كثيرة من العمالء إلى بنوك إسالمية، مما شكل خطرا حقيقيا ينذر بترا
 على منتجات البنوك التقليدية؛

ستجالب اإلستثمارات المتعددة التي تبحث عن المصر  .ب ية فإنها وسيلة إلستقطاب رؤوس أموال المسلمين، وا 
 المية؛مليار دوَلر من الموجودات توجد في النوافذ اإلس 200اإلسالمية، وقد قدرت شركة "موديز" أن نحو 

ل إثبات وجود البنوك التقليدية في العمل المصرفي، وتقديم جميع صيغ العمل المصرفي، ومنها األعما .ت
 المصرفية اإلسالمية؛

 تراجعا بعوائد التمويل التقليدي، حيث شهدت هذه األخيرةإرتفاع عوائد عمليات التمويل اإلسالمي مقارنة  .ث
 عي نحوملحوظا في معدَلتها بصورة متدنية شجعت البنوك التقليدية على طريق النوافذ اإلسالمية وذلك للس

تعظيم األرباح، وتحقيق مكاسب أعلى نسبيا مما يحصلون عليه من البنوك التقليدية، خاصة مع تدني 
 بوية؛معدَلت الفائدة الر 

أولى  الحوافز العقائدية واإلجتماعية التي قد تكون ضمن أهداف بعض البنوك التقليدية، وتكون هذه خطوة .ج
 نحو التحول الكامل إلى المصرفية اإلسالمية متى توفرت البنية التحتية الالزمة لذلك؛

هذه النوافذ  تمهيد الطريق لتعميم العمل المصرفي على أساس قواعد الشريعة اإلسالمية حيث تشكل .ح
 ية؛اإلسالمية محطة تمهيدية للتمرس على المنتجات المالية اإلسالمية المعتمدة لدى المصارف اإلسالم

ما بتنوعة نجاح تجربة البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في تقديم الخدمات التمويلية واإلستثمارية الم .خ
 يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛

 ف ماديقليدية في الدول الغربية فإن الهدف الرئيسي من إفتتاح نوافذ إسالمية هو هدبالنسبة للبنوك الت .د
نظام بحت، وهو التزايد المستمر والكبير في أعداد المسلمين في تلك الدول ورغبتهم في التعامل وفق ال

 المصرفي اإلسالمي.
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 مية:والوحدات )النوافذ( اإلسالالشروط والضوابط الواجب توافرها لقبول التعامل مع الفروع -ثالثا
وضعت الهيئات والمعايير الشرعية وفتاوى الندوات والمؤتمرات عددا من الشروط والضوابط الواجب 

 :1توافرها لقبول التعامل مع الفروع والوحدات اإلسالمية التي تنشئها البنوك التقليدية، وهي تتمثل فيمايلي
 جدية اإلدارة العليا:-أ

لعمالء ارة العليا في تقديم خدمات مصرفية إسالمية يعتبر الضمانة األساسية التي تطمئن إن جدية اإلدا 
ة والعاملين والمراقبين بأن خطوات التوجه نحو تقديم تلك الخدمات توجه ثابت ونهائي وليس لمصلحة ظرفي

 ترط تكوين هيئةمحدودة، ولذلك عادة ما يشترط إصدار قرار بتأسيس الفرع أو اإلدارة المتخصصة، كما يش
جراءات  مل عشرعية تراقب أعمال الفرع، وتعيين مديرا تنفيذيا متفرغا لمتابعة نشاطها، وا عتماد سياسات وا 

كون تجب أن مناسبة، وغيرها من القرارات التي توضح هذا اإلتجاه الجديد وتشكل إلتزاما أخالقيا أمام الجميع، وي
 َل تقل عن رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب. هذه القرارات موقعة من أعلى سلطة في البنك

 التمتع باإلستقاللية:-ب
لبنك روع وامن أهم متطلبات تأسيس الفروع اإلسالمية قيام اإلدارة العليا بتوضيح طريقة الفصل بين تلك الف

ل دارة أموالية إية الماالتقليدي األم المنشئ لها، وخاصة اإلستقاللية المالية واإلدارية والمحاسبية، فيجب من الناح
كل أي مش الفرع وأموال المودعين لديه بعيدا عن أي إرتباط أو مسؤولية مع أموال البنك التقليدي، فإذا ما حدث

أو خسارة لدى أحدهما يجب أَل ينعكس ذلك على الطرف اآلخر فال يتحمل منه شيئا، كما يجب أن تكون 
لي ستقلة عن حسابات البنك التقليدي، وأن يكون لها مركز ماحسابات الفروع اإلسالمية وحسابات عمالئها م

وميزانية خاصة بحيث تستقل بأصولها وموجوداتها ومصروفاتها وصافي دخلها، وَل يضر أن يكون ذلك كله 
نما تدرج مشتركة ضمنها،  أخيرا و داخليا فال يتم إظهاره بشكل منفصل صريح في مستندات ونتائج البنك عموما وا 

الل خها من اإلستقاللية أيضا أن تتوافر في الفروع اإلسالمية كوادر بشرية متفرغة ومستقلة يتم تأهيل تتطلب هذه
 إقامة دورات تدريب مكثفة شاملة.

 وجود نظام متكامل للرقابة الشرعية:-ت
جود و إن اَلعتراف ألي بنك بأن له فروع إسالمية تقدم الخدمات المالية اإلسالمية يجب أن يستند إلى 

ياب غوع في هيئة للرقابة الشرعية تتابع وتراجع أعمالها، فال يمكن بأي حال من األحوال اإلدعاء بوجود هذه الفر 
دة ل معتمالهيئة الشرعية، وغياب نظام متكامل للرقابة والتدقيق الشرعي، وغياب لعقود ونماذج وآليات وأدلة عم

مية، في تطبيقات عديدة للفروع التي تسمي نفسها إسالمن الناحية الشرعية، وهذه الضوابط نجدها غير موجودة 
 وهذا أمر مخالف للمعايير والقواعد المحددة.

 مشروعية التحول الجزئي: -ث
حظيت ظاهرة التحول الجزئي للمصارف التقليدية نحو العمل المصرفي اإلسالمي سواء بإنشاء فروع أو 

بجدل واسع بين المهمتين بشؤون اإلقتصاد  نوافذ تتخصص في تقديم منتجات وخدمات مصرفية إسالمية
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والشريعة، وبتتبع آراء العديد من علماء الشريعة المهتمين بهذا المجال يتضح أن هناك تباين في اآلراء ووجهات 
 :1النظر، وفيمايلي بيان أوجه هذا النقاش بين المؤيدين له والمعترضين عليه 

 المؤيدون للفروع والنوافذ اإلسالمية:-1
ة لتقليدياويرى أصحاب هذا اَلتجاه أنه يجوز التعامل مع الفروع أو النوافذ اإلسالمية التابعة للمصارف  

 )بشرط أن َل يشوب معامالت الفروع أو النوافذ أي مخالفات شرعية(، حيث استدلوا على ذلك بمايلي:
  لمصرفي بأهمية وحيوية العمل اإن إنشاء المصارف التقليدية للفروع أو النوافذ اإلسالمية اعتراف ضمني

حيث  اإلسالمي، وهو أيضا تأكيد على الفروق األساسية بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية من
 المنهج والتطبيقات والغاية؛

 لى قضاء عتعتبر الفروع أو النوافذ اإلسالمية إحدى األساليب المستخدمة لمحاربة الربا، وبالتالي فإن ال
 من أهم األهداف التي يجب أن يسعى إلى تحقيقها بأي وسيلة ممكنة؛ الربا يعتبر

 لمصرفيإتاحة الفرصة لإلستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المصارف التقليدية بما يدعم ويطور العمل ا 
 اإلسالمي ويزيد من فعاليته؛

 عوبة الحصول على تعتبر الفروع أو النوافذ اإلسالمية هي البديل الممكن حاليا في بعض الدول لص
 تصاريح إلنشاء المصارف اإلسالمية في الوقت الحاضر؛

 ،بالتالي  إن نجاح هذه الفروع أو النوافذ قد يشجع المصارف التقليدية للتحول الكامل إلى مصارف إسالمية
 لتقلص خطوة أولى نحو ''أسلمة'' هذه المصارف أو بعضا منها، ويأتي ذلك إما بحكم األمر الواقع، نتيجة

رفة الطلب على منتجات الصيرفة التقليدية، أو نتيجة لقناعة القائمين على المصرف بنجاح تجربة الصي
اإلسالمية، وجدوى تحويله إلى مصرف إسالمي، )ومثال على ذلك ما حدث في المصرف األهلي 
ه السعودي، ففي البداية قام المصرف بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسالمية إلى جانب منتجات

مدخل  وخدماته التقليدية، ثم قام بالتوسع في تقديم المنتجات والخدمات اإلسالمية وذلك من خالل تبني
اتخذ  الفروع اإلسالمية،ومن ثم بعد النجاح الذي حققته الفروع اإلسالمية في جذب المزيد من العمالء،

ف التحول تدريجيا إلى مصر المصرف قرارا بتحويل جميع فروعه إلى فروع إسالمية وبذلك أخذ المصرف ب
 إسالمي(.

 المعارضون لفكرة الفروع والنوافذ اإلسالمية:-2
لك ويرى أصحاب هذا الرأي أنه َل يجوز التعامل مع الفروع والنوافذ اإلسالمية، حيث استدلوا على ذ

 بمايلي:
  ،تقول:  والقاعدة الفقهيةإن الفروع أو النوافذ اإلسالمية هي في حقيقة األمر تابع للمصرف التقليدي

 ''التابع تابع''، وبناء على ذلك فإنه يحكم على الفرع بما يحكم على األصل؛
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  وليس  إن الفروع أو النوافذ اإلسالمية ما هي إَل أداة تسعى بها المصارف التقليدية لكسب فرص السوق
 روع أوة بعد أن أثبتت الفبدافع إيماني، والدليل على ذلك استمرار تلك المصارف في التعامالت الربوي

 النوافذ اإلسالمية نجاحها؛
 من الممكن أن يؤدي إنتشار الفروع أو النوافذ اإلسالمية إلى تأخر إنشاء مصارف إسالمية جديدة 

 واإلكتفاء بهذه الفروع والنوافذ؛
  ر مصدمن الممكن أن يؤدي إنتشار الفروع أو النوافذ إلى اختالط أموال الحالل بالحرام، وخاصة أن

نه في تمويل رأسمال الفرع أو النافذة هو أموال المصرف التقليدي األم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإ
ذي بعض الحاَلت يتم تحويل فائض السيولة لدى الفرع أو النافذة اإلسالمية إلى المركز الرئيسي ال

 سالمية إليه؛يخلطه بأمواله ويستعمله في إستثماراته لحين إحتياج الفرع أو النافذة اإل
 ك هذه يؤدي إنتشار الفروع أو النوافذ إلى حدوث منافسة غير عادلة بين المصارف التقليدية التي تمتل

 الفروع والنوافذ وبين المصارف اإلسالمية الخالصة.
 القائلون بالتعامل مع الفروع والنوافذ اإلسالمية للضرورة: -3

لتي لدول اامل مع الفروع والنوافذ اإلسالمية إَل في حالة اويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه َل يجوز التع
 ليس فيها مصارف إسالمية واستدل أصحاب هذا الرأي بمايلي:

  ْفي حالة المجتمع الذي َل ، ووجه الدَللة أنه 1اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ﴾ قوله تعالى:﴿ َفَمن
حكم التعامل مع الفروع والنوافذ اإلسالمية التابعة للمصارف التقليدية  توجد فيه مصارف إسالمية يكون 

حكم المضطر، فإذا ُوجدت المصارف اإلسالمية انتفت الضرورة ووجب التحول للتعامل مع تلك 
 المصارف اإلسالمية؛

  ية إلسالماة الفروع أو النوافذ اإلسالمية المشكوك في مصداقية تعاملها وفقا ألحكام الشريعإن التعامل مع
 أفضل من التعامل مع مصرف تقليدي مجاهر بالربا ومصر عليه؛

  لى حث إ-إَل في حالة الضرورة-من الممكن أن يؤدي اإلمتناع عن التعامل مع الفروع والنوافذ اإلسالمية
 المصارف التقليدية للتحول السريع والكامل إلى مصارف إسالمية؛

 رنامج بالفروع والنوافذ اإلسالمية ولكن بشرط أن يكون في إطار  وهناك فقهاء آخرون أجازوا التعامل مع
 لتحول المصرف األم نحو الصيرفة اإلسالمية الكاملة.
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 إسالمية. ت تحول البنوك التقليدية إلى مصارفالمبحث الثالث: خطة ومتطلبا
 

 خطة التحول للصيرفةمن خالل هذا المبحث سنتطرق إلى إجراءات وآثار التحول، ومن ثم سنتطرق إلى 
 اإلسالمية وحلول المشاكل الخاصة بعملية التحول، وفي األخير سنتطرق إلى مصادر ومتطلبات التحول.

 المطلب األول: إجراءات وآثار التحول.
 سنتطرق إلى اإلجراءات الالزمة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي، ثم مطلبمن خالل هذا ال

 ، وفي اإلخير سنتطرق إلى آثار التحول.لتحول البنكسنتطرق إلى اإلستراتيجية المقترحة 
 اإلجراءات الالزمة للتحول:: ولالفرع األ 

 :1فيمايليتتمثل اإلجراءات الالزمة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي 
يجاد  .أ  ة شرعاالممنوع اتالبدائل لتطبيقيجب لنجاح التحول إتخاذ اإلجراءات الالزمة له وا عداد األدوات وا 

 وتأهيل الطاقات الالزمة للتنفيذ الصحيح؛
 لتأسيسامراعات اإلجراءات النظامية، بتعديل الترخيص إذا كانت الجهات الرقابية تتطلب ذلك، وتعديل عقد  .ب

ي سي من خالل القنوات المطلوبة لتعديله بتضمينه أهدافا ووسائل تالئم العمل المصرفوالنظام األسا
 اإلسالمي، وبتنقيته مما يتنافى معه؛

ما إعادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك مع تعديل لوائح ونظم العمل ومحتوى الوظائف وشروط التوظيف ب .ت
 يتالءم مع الوضع الجديد؛

يئة هلك رقابة شرعية داخلية وفق ما جاء في معايير الضوابط الصادرة عن تكوين هيئة رقابة شرعية، وكذ .ث
 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اَلسالمية؛

 تعديل أو وضع نماذج للعقود والمستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية؛ .ج
ية أو دى البنوك التقليدية المحلفتح حسابات لدى المصارف في الداخل والخارج، وتصحيح الحسابات التي ل .ح

 المراسلة مع اإلقتصار على ما تقتضيه الحاجة؛
 إعداد برنامج خاص لتهيئة الطاقات البشرية وتأهيلها لتطبيق العمل المصرفي اإلسالمي؛ .خ
ئة إتخاذ الخطوات الالزمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط واألخالقيات الصادرة عن هي .د

 المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.المحاسبة و 
 .إستراتيجية التحولالفرع الثاني: 

ترتكز اإلستراتيجية المقترحة لتحول المؤسسة التقليدية إلى اإللتزام بالشريعة اإلسالمية على المنهج الذي 
 :2فيمايليسبق بيانه، وا عتمادا على مبدأ التدرج فإن اإلستراتيجية المقترحة لها ثالث مراحل تتمثل 

                                                           
 ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اَلسالمية، البحرين،تحول البنك التقليدي الى مصرف اسالمي، المعايير الشرعية(، 06المعيار الشرعي رقم) 1

 .64 :، ص2010
 .324 .323عبد الرحمن يسرى أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ص:  2



 ك التقـليدية إلى بنوك إسالميةتحول البنو                                   الثاني           الفصل  

133 
 

قامة المؤسسة المصرفية اإلسالمية، وذلك َلقتطاع جزء من سوق الب األولى: نوك تمهيدية تبدأ بالدعوة، وا 
 التقليدية؛
، مرحلة وسيطة تتضمن تكثيف الدعوة، والعمل على إقتطاع جزء أكبر من سوق البنوك التقليدية والثانية:

 والدخول مع بعضها في تمويل مشروعات على أسس إسالمية؛
 المية، إماة اإلسفيتحقق فيها هدف تحول البنوك التقليدية إلى اإللتزام بالشريع أما المرحلة الثالثة والنهائية:

ك لها بسبب الضغط التنافسي المتزايد عليها من قبل المصارف اإلسالمية، أو عن طريق تملتلقائيا من داخ
دارتها بشكل فاعل.  بعضها كليا أو جزئيا، مع التأثير على لوائحها وا 

 آثار تحول البنوك الربوية)التقليدية( إلى بنوك إسالمية.الفرع الثالث: 
 :1يحقق تحول البنوك نحو العمل المصرفي اإلسالمي العديد من اآلثار نذكرها في النقاط التالية 

 اآلثار اإليجابية لتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية:-أوال
 يلي:يترتب عن تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية العديد من المزايا اإليجابية نذكر منها ما

 ة الفكرية في مجال اإلقتصاد اإلسالمي وفقه المعامالت ودور الهيئات الشرعية؛ إنعاش الحرك .أ
 يساهم التحول في إبتكار العديد من المنتجات التي لم تكن مطبقة من قبل المصارف اإلسالمية؛ .ب
فتح  تعزيز روح المنافسة بين المصارف اإلسالمية الذي ينعكس إيجابا على تخفيض تكاليف التمويل، وكذا .ت

لغاء اإلحتكار الذي مارسته المصارف اإلسالمية؛قن  وات إدخارية ألصحاب الفوائض المالية، وا 
تحديث نظم العمل وتطوير األداء في المصارف اإلسالمية نفسها، وتخفيض التكاليف والبيع بأسعار  .ث

بتكار منتجات مصرفة جديدة حفاظا على عمالئها الذين تسرب جزء منهم بالفعل للبنو  ة قليديك التمنافسة، وا 
 التي تقدم المنتجات المصرفية اإلسالمية؛

ر رفع درجة الوعي بأهمية الصيرفة اإلسالمية لدى العاملين والعمالء وعلى مستوى المجتمع ككل، ودو  .ج
ا عقد البنوك التقليدية في إعداد وتهيئة وتدريب الكوادر البشرية، واإلعالن والتسويق لمنتجاتها، وكذ

 المتعلقة بإنجازات الصيرفة اإلسالمية وتطويرها؛المؤتمرات والندوات 
جات اإلقبال الكبير لألفراد من مختلف الشرائح في المجتمعات اإلسالمية على الفروع والوحدات والمنت .ح

 اإلسالمية التي تقدمها البنوك التقليدية كبديل للمعامالت الربوية؛
ل يؤدي على المدى الطويل إلى توسيع العمإن اإلقبال المتزايد على المنتجات المصرفية اإلسالمية س .خ

قة المصرفي اإلسالمي على حساب التقليدي، وتكوين كيانات مصرفية إسالمية عمالقة تقدم منتجات متواف
 وأحكام الشريعة؛

صرفي لفت إنتباه السلطات النقدية إلى ضرورة التجاوب مع طلبات البنوك التقليدية في إدخال العمل الم .د
ر ى إصدارعت العديد من الدول مثل الكويت واإلمارات والبحرين واليمن ولبنان وتركيا إلاإلسالمي، أين سا

 قوانين منظمة لعمل البنوك التقليدية واإلسالمية؛

                                                           
 .49-29ص: ص  سبق ذكره،معارفي فريدة، مرجع  1
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التي  تشجيع البنوك التقليدية على إدخال الصيرفة اإلسالمية مثلما عملت"مؤسسة النقد العربي السعودي" .ذ
مي بالمعهد المصرفي، وتنظيم ندوات حول الصيرفة اإلسالمية، أنشات وحدة للتدريب المصرفي اإلسال

 وتدريب العاملين في الرقابة على أسس عمل المصارف اإلسالمية؛
 نجاح العمل المصرفي اإلسالمي في البنوك التقليدية ساهم في الترخيص إلنشاء مصارف إسالمية؛ .ر
المية ليل تزايد إقبالها على فتح فروع إسإعتراف البنوك التقليدية بنجاح النظام المصرفي اإلسالمي بد .ز

لغاء القاعدة الرأسمالي ئلة ة القامتخصصة أو تقديم منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وا 
 أنه َل إقتصاد بدون بنوك، وَل بنوك بدون سعر فائدة؛

ه من ساهم في توظيف ما تملكإن توجه العديد من البنوك التقليدية نحو فتح فروع إسالمية من شأنه أن ي .س
 تكنولوجيا متطورة، وخبرة وكفاءة عالية لتطوير الخدمات المصرفية اإلسالمية؛

التي  مريكيةإنتشار ظاهرة التحول إلى الصيرفة اإلسالمية في الدول الغربية ومثال ذلك الوَليات المتحدة األ .ش
وهو أول فرع تابع لبنك  University Islamic Financialأنشأت فرع للتمويل اإلسالمي المعروف بإسم 

University Bank يا بما يعمل وفقا للشريعة اإلسالمية، يقدم تمويال بديال للقروض العقارية مجازا إسالم
ة، كما ( وَلية أمريكية، وعقود المرابحة واإلجار 15( مليون دوَلر لعقارات سكنية وتجارية في)80يعادل )

ين ودائع ة لتأملمرتكزة على عقود المرابحة، ويقدم الفرع أيضا للهيئة الفيدرالييستثمر في التمويالت السكنية ا
 البنوك التابعة للحكومة األمريكية منتجات ودائع مؤمنة ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

يتعلق يظهر أثر التحول المصرفي للعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية في إيجاد البديل في كل ما اكم
ك بأنشطة البنك المتحول )في الموارد، وأساليب اإلستثمار، والمنتجات المصرفية، وفي التعامل مع البنو 

 األخرى(.
 اآلثار السلبية لتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية:-ثانيا

ل يعد تحول البنوك التقليدية بشكل فروع إسالمية، أو نوافذ متخصصة خطوة إيجابية للتحول إلى العم
 قد يترتب عنها آثار عكسية لها نتائج سلبية نوضحها كمايلي: بالنظام المصرفي اإلسالمي، إَل أنه

 ية فهمؤَل هاما عن كيفإن موافقة المصارف المركزية على إنشاء البنوك الربوية لفروع إسالمية يثير تسا .أ
روع تحفظ المصارف المركزية على نشاط المصارف اإلسالمية وفي نفس الوقت يسمح للبنوك الربوية بفتح ف

 إسالمية؛
وفقا  لتعامللتماطل مالكي البنوك الربوية عن بذل المزيد من الجهود لتحويل تلك البنوك إلى اإللتزام الكامل  .ب

 ا أثبتته العديد من التجارب؛ألحكام الشريعة اإلسالمية وهو م
ة قد يؤدي تقديم العمل المصرفي اإلسالمي من قبل البنوك التقليدية إلى إعاقة إنشاء مصارف إسالمي .ت

 جديدة، أو عدم التوسع في إنشاء المزيد منها؛
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ن م لمزيدرغم نجاح إنشاء الفروع في البنوك التقليدية، إَل أنها مجرد ظاهرة شكلية الغرض منها إستنزاف ا .ث
ستثمارها في الخارج بإسم اإلسالم، فمعظم أصحاب البنوك الربوية في   ثير منكأموال المسلمين وثرواتهم وا 

 الدول اإلسالمية هم من األجانب وخاصة اليهود؛
مصرفي إن تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية من قبل فروع البنوك التقليدية من شأنه أن يشوه العمل ال .ج

 ه بالربا.اإلسالمي إلشتباه
صيرفة يتبين من آثار تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسالمية أن أكثرها إيجابية كون التوجه نحو ال

ر في ة تنحصاإلسالمية أثبت وجوده في اإلطار العلمي وهو السائد في البنوك العربية والغربية وأن اآلثار السلبي
 و خطوةلضوابط الشرعية فقط، ونضيف إلى هذا بأن التحول هالتحول بالفروع والنوافذ في حالة عدم اإللتزام با

 مشجعة نحو التحول الكامل إلى نظام مصرفي خال من الفوائد. 
ى بنوك ة إلالتقليدي : خطة التحول للصيرفة اإلسالمية وحلول المشاكل الخاصة بتحول البنوكنيالمطلب الثا

 .إسالمية
 من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى خطة التحول ثم كيفية تحويل البنك الربوي إلى بنك إسالمي، كما

ملة المحت سنتطرق إلى حلول المشكالت الخاصة بتحول البنوك التقليدية إلى اإللتزام بأحكام الشريعة والمعالجات
 لها. 

 الفرع األول: وضع خطة التحول.
بنك إسالمي أن يقوم خبراء في الصيرفة اإلسالمية بوضع خطة هذا  يجب لتحويل البنك التقليدي إلى

 التحول، وتقديم الحلول الشرعية لمشكالت تنفيذها، وتتضمن هذه الخطة عادة الموضوعات التالية:
 : تسوية حقوق المساهمين الناتجة عن تقاضي البنك فوائد على قروضه قبل التحول، قبل أن تدخل هذهأوَل

المساهمين بعد التحول، أم يجب ردها إلى من أخذت منهم، أو التصدق بها في وجوه البر الحقوق في ملك 
 والخير.

انين : تسوية القروض التي منحها البنك لعمالئه بفوائد آلجال محددة، فهل تبق هذه القروض بحكم القو ثانيا
م وائد؟ أبها؟ أو مع ترك هذه الفالنافذة، إلى انتهاء آجالها، مع تقاضي البنك فوائدها لمساهميه أو للتصديق 

هذه تبطل عقود القرض ويلتزم المدين برد القرض وحده؟ أو مع فوائد إلى تاريخ التحول؟ وهل يحتفظ البنك ب
 الفوائد أو يتصدق بها؟

ي ه، وما وما هي وسائل البنك لتقديم تسوية مقبولة لعمالئه، تكون تكلفتها أقل من تكلفة القرض القائم بفائدة
 غ المقترحة لمثل هذه التسويات؟الصي
مع  مدتها القائمة عند التحول، هل تبقى هذه الودائع إلى نهاية الودائع وحسابات التوفير بفائدة : تسويةثالثا

ا في صرف فوائدها؟ أم تتحول تلقائيا إلى ودائع إسالمية تشارك في الربح وتتحمل المخاطر؟ أم يخير أصحابه
 رحة لتشجيع المودعين على تحويل ودائعهم إلى ودائع إسالمية؟ذلك؟ وما هي الوسائل المقت
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شرعية : تدريب العاملين في البنك، إن تحول البنك يقتضي وضع خطة تدريب محكمة تقدم فقه المعامالت الرابعا
، وأصول الصيرفة اإلسالمية، وطبيعة ومبادئ عمل المصارف اإلسالمية، بطريقة مناسبة للعاملين في البنك

المي لهم بدقة خصائص األوعية اَلدخارية، وصيغ اَلستثمار وعقود التمويل التي يستخدمها البنك اإلس وتشرح
 بديال عن قبول الودائع واستخدامها بعقود قرض ربوية.

افية ويجب أن يجمع القائمون على التدريب بين التخصص العلمي في الشريعة اإلسالمية، والخبرة العملية الك
سالمية، حتى يضع الحلول الشرعية المناسبة لما يواجه العمل المصرفي اإلسالمي من بعمل المصارف اإل

 مشكالت أو المتدربين خصوصا في مرحلة التحول.
 ، وصيغ: وضع أو مراجعة وتعديل المعايير والقيود المحاسبية التي تتفق مع طبيعة نشاط البنك اإلسالميخامسا

جعة المستخدمة فيه، ويمكن اإلستفادة بما وضعته هيئة المحاسبة والمرااَلستثمار وعقود التمويل الشرعية 
 الشرعية بالبحرين في ذلك.

: تكوين هيئة فتوى ورقابة شرعية، تقوم بإعداد صيغ اإلستثمار وعقود التمويل، والمعاونة في تنفيذ خطة سادسا
 .1التحول، وا عداد برامج التدريب واإلشراف على تنفيذها 

 : كيفية تحويل البنك الربوي إلى بنك إسالمي.الفرع الثاني
تتعلق المرحلة األولى لتحويل مصرف ربوي إلى مصرف إسالمي بأسس تحويل النظام نفسه والتي تتمثل 

 ذلك يمكن توضيحو في األمور القانونية والمؤسسية من كادر ونظام ومحاسبي وأخرى بخطوات فنية إجرائية 
 :2فيمايلي

 النظام األساسي للبنك:أسس تحويل -أوال
ات جهات ذاإلجراءات القانونية )قرارات الهيئة العمومية للبنك والموافقات األخرى الالزمة للتحويل من ال .أ

 العالقة(؛
 إيجاد كادر إداري مؤهل لمزاولة العمل المصرفي اإلسالمي األمر الذي قد يتطلب إجراء تغييرات في .ب

 اإلدارة، إعادة تدريب الجهاز الفني؛
ب غيير سياسات البنك من حيث النظرة إلى مصادر أمواله وطرق استخدامها إضافة إلى البحث عن أساليت .ت

 إن هذه اإلجراءات تستدعي أن يحدث التحول بشكل ،دة تختلف عنها في البنوك الربويةإستثمارية جدي
عمال حدوث خلل في أ تدريجي يتم في مرحلة إنتقالية قد تأخذ عام أو أكثر وذلك لتتم عملية التحول دون 

 البنك أو حدوث خسائر كبيرة تصبح عبئا على البنك بعد التحول.
 اإلجراءات الفنية الالزمة للتحول فهي تتمثل بمايلي:-ثانيا
 إيجاد نظام محاسبي جديد يتعلق بالودائع وطرق معاملتها، القروض المرابحة، المشاركة والمضاربة، .أ

 سائر وبنود الميزانية المختلفة؛القروض الحسنة، حساب األرباح أو الخ
                                                           

مؤتمر دور  خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي، متطلبات هذه الخطة وحلول مشكالتها، تجربة مصرف الشارقة الوطني،حسين حامد حسان،  1
 .6-4، ص ص: 2002ماي  9إلى  7المؤسسات المصرفية اإلسالمية في اإلستثمار والتنمية بجامعة الشارقة، 

 .230 .229، ص ص: مرجع سبق ذكرهصادق راشد الشمري،  2
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 التوقف عن قبول ودائع على أسس ربوية؛ .ب
التوقف عن إعطاء قروض بفائدة وتصفية القروض القائمة بأسرع وقت ممكن وتحويل طويل األجل منها  .ت

 إلى قروض مرابحة أو مشاركة؛
لها مع الشريعة التخلص من السندات التي تحمل فائدة إضافة إلى أسهم الشركات التي َل تتفق أعما .ث

 اإلسالمية؛
موائمة رأس المال واإلحتياطيات بما يتالءم وطبيعة المصارف اإلسالمية والعمل على توسيع قاعدة  .ج

 المساهمين برفع رأس المال؛
 تصفية كل المخصصات المتعلقة بالقروض الربوية وتكوين مخصص واحد جديد لمقابلة مخاطر اإلستثمار؛ .ح
 تقلب أسعار الصرف عند إعادة تقويم الموجودات األجنبية؛تكوين مخصص لمقابلة مخاطر  .خ
 تصفية أعمال بيع وشراء العمالت األجنبية باآلجل وذلك خالل الفترة اإلنتقالية للتحول؛ .د
تهيئة نظام حاسب إلكتروني جيد إلستيعاب أعمال المصرف خاصة إحتساب أرباح الودائع وأرباح  .ذ

 المضاربات، المشاركات والمرابحات.
 التحول فإن الكثير من المسميات ومضامين المعامالت في البنك تتحول كاآلتي:عند 
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 مي.(: مسميات ومضامين المعامالت قبل وبعد التحول في البنك التقليدي واإلسال09، 02جدول رقم )
 اإلسالمي مصرفال البنك )الربوي( التقليدي

 أوال: الودائع
 جاري أو تحت الطلبحساب  ودائع تحت الطلب

 حساب إستثماري ألجل ودائع ألجل
 حساب جاري أو إستثماري بالعملة األجنبية ودائع أجنبية
 حسابات حكومية جارية أو حكومية إستثمارية ودائع حكومية

 ثانيا: القروض وما يتعلق بها
 البيع باألجل اإلئتمان اإلستهالكي
 تمويل المشاركةتمويل المضاربة،  اإلئتمان المصرفي

 أداة المشاركات واإلستثمار أداة اإلئتمان
 العائد المتوقع الفائدة المتوقعة
 يلغى مطلقا من النظام المصرفي اإلسالمي إعادة الخصم

 المشاركة المتناقصة استهالك القرض

 بطاقة اإلئتمان
تلغى )إَل إذا تم تطوير التعامل بها حسب المنهج 

 اإلسالمي(
 تجديد عمليات المشاركة التسهيالتتجديد 

 ثالثا: بنود أخرى 
 تلغى وتصبح تخصيص األسهم تخصيص السندات

 يلغى تحويل السند
 التأمين اإلسالمي النقدي التأمين النقدي

 يلغى حساب مخصص إستهالك السندات
 العائد الفائدة

 تلغى الكمبيالة المعاد خصمها
 مخاطر المشاركات مخاطر اإلئتمان

لتوزيع، ي للنشر وادار اليازور عمان، األردن،  ، أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية، أنشطتها، التطلعات المستقبلية،صادر راشد الشمري المصدر: 
 .231 :، ص2008

يشير الجدول أعاله إلى مسميات ومضامين المعامالت بعد التحول ، وعلى هذا األساس يقتضي التحول 
 :1شمول المجاَلت التالية 

 وذلك من خالل: التحول في موارد البنك التقليدي:-1
 مجموعة الموارد الداخلية: وتضم رأس المال، واإلحتياطات وَل إشكالية تطرح في عملية التحول؛ 
  غاء نسبالموارد الخارجية: وتضم الودائع بمختلف أنواعها ويتم تكييفها من المنظور الشرعي بإلمجموعة 

 الفوائد المدفوعة عليها وتأخذ صيغا شرعية خالية من المحضور مثلما هو موضح في الجدول أعاله،
 والقرض من البنك المركزي والبنوك األخرى، والبديل المقترح أحد األمرين:

 البنك المركزي هذه القروض على شكل قروض حسنة بدون فائدة ولمدة محددة وبضمان إما أن يقدم 
 مالديها من أوراق مالية.
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 ما أن يقدمها على أساس عقد المضاربة الشرعية بفتح حسابات إستثمارية مطلقة أو مقيدة بح يث وا 
أن  لمركزي ابإمكان البنك يكون هذا القرض بمثابة الوديعة اإلستثمارية القائمة على الربح والخسارة، و 

 يحدد نسبة الربح، وهذا البديل يمكن للبنك تطبيقه أيضا في تعامله مع البنوك األخرى.
 تضم نوعين من الخدمات المقدمة هي: التحول في الخدمات المصرفية:-2

 ة خدمات مصرفية َل تتضمن تقديم إئتمان بمقابل أجر معلوم كعمليات اإليداع، والتحويالت الداخلي
 والخارجية وتأجير الخزائن الحديدية...وغيرها فليس فيها مانع شرعي؛

 إلعتماد المستندي، وخطاب الضمان وهو الذي يدعوا الى اخدمات مصرفية تتضمن تقديم إئتمان ك
 ضرورة تعديله بما يتناسب والشريعة اإلسالمية عند إتخاذ قرار بالتحول المصرفي.

يع لغى جمتتحول البنك التقليدي إلى ممارسة أعمال الصيرفة اإلسالمية  بعد التحول في أساليب اإلستثمار:-3
وال لقي أمتأسعار الفائدة والعوائد المترتبة عن اإلستثمارات، ويقترح بديال شرعيا خاليا من الفائدة يقوم على 

و ألربح ركة في االمودعين الراغبين في اإلستثمار بصفته مضاربا واستثمارها حسب الصيغ اإلسالمية، ويتم المشا
 الخسارة وفق مبدأ "الغنم بالغرم".

 نواحي تظهر عالقة البنك التقليدي مع البنك المركزي من عدة التحول في التعامل مع المصارف األخرى:-4
 كمايلي:
 ئيا؛بأن البديل الشرعي لها عند تحول البنك الربوي هو إلغائها نها اإلقراض بفائدة: وسبق التوضيح 
 لى قترح عدة بنسبة من ودائعه في شكل إحتياطي قانوني يدفع البنك المركزي عليها فائدة، وياإليداع بفائ

 البنك التقليدي بعد التحول بديلين:
 ذا أعطيت له أن يصرفها في وجوه البر وَل ينتفع بها؛  إما أن يودع بدون فائدة، وا 
  عمال إلى سيولة جاهزة لإلستأو يتفق مع البنك المركزي على إيداع أوراق مالية يسهل تحويلها

 كشهادات أسهم اإلستثمارات أو الكمبياَلت.
  أن  البديلالحاجة إلى سيولة: بعد التحول َل يمكن للبنك التقليدي اإلقتراض بفائدة من البنك المركزي، و

 يتلقى أموال على أساس المضاربة الشرعية بفتح حسابات إستثمارية مطلقة أو مقيدة.
  البديل التقليدي مع البنوك األخرى وذلك من خالل التحويالت، واإلعتماد المستندي و تظهر عالقة البنك

 الشرعي لها هو فتح حسابات جارية بدون فائدة واإلحتفاظ برصيد دائن بشكل دائم.
 :عند تعامل البنك الربوي مع المصارف اإلسالمي فيجب التوجه بشكل واسع لألعمال التالية 

  واإلستثمارية المطلقة والمقيدة؛تبادل الحسابات الجارية 
 تبادل مهام المراسلة في مجال اإلعتمادات والتحويالت؛ 
 فتح اإلعتمادات عن طريق المصارف اإلسالمية والقيام بخدمات اإلعتماد لعمالئها؛ 
 .إيداع الفوائض من السيولة على أساس المضاربة والمشاركة 



 ك التقـليدية إلى بنوك إسالميةتحول البنو                                   الثاني           الفصل  

140 
 

عالجات والم لتزام بأحكام الشريعةإلى اال  وك التقليديةالفرع الثالث: حلول المشكالت الخاصة بتحول البن
 المحتملة لها.

 من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى كيفية معالجة الحقوق واإللتزامات غير المشروعة للبنك قبل قرار
 التحول، ثم كيفية معالجة الفوائد الربوية قبل وبعد قرار التحول.

 روعة للبنك قبل قرار التحول: معالجة الحقوق واإللتزامات غير المش-أوال
 رق إلىسنتطرق أوَل إلى كيفية معالجة موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول، ثم سنتط

من  بنك أوكيفية معالجة اإللتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول من داخل ال
 خارجه.

 مشروعة الناشئة قبل قرار التحول.موجودات البنك غير ال-أ
 :1إعتبارا من الفترة المالية التي تقرر خاللها التحول يتم ما يأتي

لص إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف إسالمي فال يجب على المالك الجدد التخ .1
 من الفوائد واإليرادات المحرمة التي حصل عليها البنك قبل التملك؛

حرمة كان البنك التقليدي تحول من داخله الى مصرف إسالمي فان التخلص من الفوائد واإليرادات المإذا  .2
لمالية فترة اأما اإليرادات المحرمة التي حصلت قبل ال ،رة المالية التي حصل فيها التحوليتم منذ بداية الفت

ت يراداين الذين حصلوا على هذه اإلالمشار إليها فإنما يجب التخلص منها ديانة على حملة األسهم والمودع
 وَل يجب على المصرف؛

 جتهاداإليرادات التي فيها شبهة، مما لم يقبض أو قبض، بإعتقاد الجواز، بسبب إجتهاد ممن له أهلية اإل .3
جب ، َل يفيما يسوغ فيه اإلجتهاد، أو التقليد لمذهب معتبر، أو براي بعض أهل العلم المشهود لهم بالثبات

 ه، سواء نشأت في الفترة المالية التي تقرر فيها التحول أم قبلها؛التخلص من
ي ها، وففي حال إستحقاق البنك على الغير لموجودات غير نقدية محرمة فإنه َل مانع من تسلمها بنية إتالف .4

خير، حال إستحقاقه أثمان الموجودات أو خدمات محرمة باعها فانه يقبض أثمانها بنية صرفها في وجوه ال
  تتركذلك كل ما قبض في الفترة التي تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات المحرمة وفي الحالتين َلوك

 لمن هي عليه لئال يجمع بين البدل والمبدل؛
ذا كان البنك قد  .5 ا اع شيئبإذا تحول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة فيجب عليه إتالفها وا 

 فإنه يستوفي أثمانها ويصرفها في وجوه الخير؛منها ولم يستوف أثمانها 
ات إذا كانت الموجودات أماكن لتقديم خدمات غير مشروعة فيجب عليه تحويلها إلى أماكن لتقديم الخدم .6

 المشروعة.
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 نك أو منل البمعالجة اإللتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول من داخ-ب
 خارجه:

 :1ذلك كما يلي يتم 
 التحول من داخل البنك:-1

  صل أإذا كانت اإللتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعة، وَل يشمل ذلك
 الديون أو القروض. وَل يدفع الفوائد إَل إذا أضطر إلى ذلك؛

 يض التعو  ما تم أخذه ولو مع إذا كانت اإللتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يسعى إللغاء اإللتزام ويعيد
 المترتب على فسخ اإللتزام.

ير غإذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق  التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله:-2
عين و المتالبائع فهالمشروعة )مثل الفوائد أو الموجودات المحرمة( التي على البنك بحيث يظل اإللتزام بها على 

ن لم يمكن الشراء إَل لجميع موجودات البنك بما فيها الحقوق غير المشروعة فال مانع من ذلك ،عاشر   شريطة وا 
 .العمل على سرعة إنهاء تلك اإللتزامات ولو مع الحط منها بتعجيلها

 ك،ينبغي المبادرة إلى فك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البن معالجة الرهون غير المشروعة:-3
 وفي حالة التحول من خارج البنك يتفق على حلول رهون محلها من البائع.

 معالجة الفوائد الربوية قبل وبعد قرار التحول:-ثانيا
إن طرح األسئلة الشرعية الخاصة بمشكالت المصرفية التقليدية عند تحولها، وكيفية معالجة هذه 
المشكالت َل ينبغي أن يتم إَل في إطار الظروف التي تحيط بعملية التحول وكيفية تحقيقها، ولكن ثمة مشكلة 

وائد التي تراكمت أرصدتها في مركزية سوف تصادف عملية التحول أيا كان أسلوب تنفيذها أوَل وهي مشكلة الف
فترات سابقة، وأصبحت جزءا َل يتجزأ من رأس المال، والفوائد المستحقة على المقترضين أو المدينين ولم 

 :2تحصل بعد، والفوائد المستحقة على البنك من قبل المودعين، ونتناول هذا فيمايلي 
 

تي تحققت في الماضي، فيما سبق عملية التحول إلى بالنسبة ألرصدة الفوائد ال أرصدة الفوائد قبل التحول:-أ
اإللتزام بالشريعة، ودخلت في رأسمال البنك، فإن ما نقترحه هو التفرقة ما بين ما تم إكتسابه من هذه الفوائد قبل 
قيام البديل المصرفي اإلسالمي في السوق وبعد قيامه، ذلك ألنه قبل قيام أي بنوك إسالمية في المجتمع َل 

الكل في غفلة أو في جهل أو في حالة عدم قدرة على تحريم ما حرمه هللا  نع إقامة حجة على أحد، إما أنستطي
عز وجل فإذا تأملنا هذه الظروف لن نجدها مخالفة عما كان في العصر األول لإلسالم قبل أن ينزل التحريم 

رفي للمجتمع بأكمله أن تـأخذ بقاعدة:﴿ النهائي والقاطع للربا، وهنا قد يكون األفضل للنشاط اإلقتصادي والمص
ِ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحا  .3ُب النَّاِر﴾َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِ ِه َفانَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى ّللاَّ
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حيد ك إسالمي و ويختلف األمر بعد قيام بديل إسالمي للمعامالت المصرفية الربوية، حتى لو تمثل في بن
مة في وصغير، فقيام هذا البديل أصبح حجة على إمكانية العمل بالشريعة اإلسالمية، ومن ثم الفوائد المتراك

صح أرصدة البنوك التقليدية تصبح من وقت قيام هذا البنك حرام، فال يصح إعتبارها ثروة لحائزيها، وَل ي
نما يجب إستخدامها في إستهالك أو زكاة أو صدقات أو أية أع مال إنتاجية تدر دخال خاصا لحائزيها، وا 

التخلص منها في أعمال عامة نافعة للمجتمع دون تخصيص ألحد مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه 
رصدة النظيفة والطرق...إلخ، وجميع مشروعات البنية األساسية إجماَل، ولكن قبل التصرف النهائي في هذه األ

 مالي للفوائد في ضوء مايلي أيضا حتى َل يحسم أمر ويترك آخر.يجب النظر في الموقف اإلج
 الفوائد المستحقة بعد التحول:-ب

بالنسبة للفوائد المستحقة للبنوك التقليدية بعد تحولها إلى اإللتزام بالشريعة، أو المستحقة عليها في فترات 
عز وجل:﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا ّللاََّ  سابقة، ولم تدفع بعد، فيجب إسقاطها كلية ومرة واحدة عمال بأمر هللا

ِ َوَرُسولِ  َبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن، َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن ّللاَّ  .1ِه ﴾َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرِ 
سوف  المقترضين أو المدينين(ولكن عملية إسقاط الفوائد المدينة )ألصحاب الودائع( أو الدائنة )على 

 تحتاج إلى معالجة خاصة في الواقع العملي تبعا للظروف اآلتية:
ة ة لقضيية القائمة في المجتمع ما زالت متعارضة مع الشريعة اإلسالمية بالنسبضعإذا كانت القوانين الو 

يغلب  ومن المسلمين الذين الربا )الفائدة( فإن أصحاب الودائع من غير المسلمين )داخل المجتمع اإلسالمي(،
اإللتزام بهتمام عليهم الجهل باألمور الشرعية أو الذين تأثروا بالفتاوى التي أحلت الفوائد أو الذين َل يبدون أي إ 

ائد بما حرم هللا أو أحله )وهم غالبا في حالة نفاق( كل هؤَلء سوف يلتجئون إلى القضاء للحصول على الفو 
 إمتنع عن قة إذاه البنك التقليدي بعد تحوله إلى اإللتزام بالشريعة اإلسالمية مشكلة حقيالمقررة لهم، وهنا قد يواج

ناف اإلستئدفع مطالبات الفوائد من قبل المودعين، ولكن الواجب الشرعي هو أن تحاول إدارة البنك تأجيل الدفع و 
ن حكم بضرورة إل أمام القضاء وطلب اإلحتكام إلى الشريعة اإلسالمية، فإن حكم لصالح البنوك  تزامهافخير، وا 

ع بدفع ما عليها من مستحقات فائدة فإنها تصبح مرغمة على ذلك، وهي هنا في محل اإلكراه والجبر على دف
 ناه فيغرامات وليس مستحقات فوائد، ولذلك تقترح أنه قبل تصفية رصيد الفوائد من فترات سابقة، والذي إقترح

افعة بشكل عام للمجتمع أن يقتطع من هذا الرصيد ما يكفي لسداد هذه النقطة السابقة توجيهه ألعمال ن
قصد مالغرامات، وذلك حفاظا على المركز المالي للبنك التقليدي الذي تحول إلى اإللتزام بالشريعة مما هو 

 شرعي مطلوب في هذه الظروف.
 خاص:إسقاط الفوائد المستحقة للبنك على مدينين أو مقترضين يجب أن يتم بترتيب 

  إذا كان لبعض المطالبين من أصحاب الودائع فوائد مستحقة على البنك وهم في نفس الوقت مدينين
للبنك بفوائد )وهذه حاَلت شائعة( فإنه يجب عمل مقاصة بين مالهم وما عليهم تجاه البنك، والرصيد إما 
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سداد هذا الرصيد من  َلشيء أو دائن لصالح البنك أو لصالح الغير، وفقط في الحالة األخيرة يمكن
 تراكمات أرصدة الفوائد في فترات سابقة لدى البنك كما سبق البيان؛

  من الجائز في هذه الظروف تعاون أكثر من بنك إسالمي معا في عمل مقاصة للتخلص من مطالبات
لى نفس ا خص لشالفوائد من أحدهما بمستحقات الفوائد لبنك آخر إذا كانت المطالبات والمستحقات من وا 

 أو الشركة، على أن تجري مقاصة بعد ذلك بين البنكين، ويصير من الضروري التنازل نهائيا عن أي
مال فوائد مستحقة ألحدهما على اآلخر عمال بشريعة اإلسالم، وتوجيه الرصيد الدائن المستحق إلى أع

 نافعة للمجتمع؛
 يجب  عمالء صغار أو متعسرين ماليا ما يستحق للبنك الذي تحول إلى اإللتزام بالشريعة من فوائد على

 ن:إسقاطه دون أي توجيهات أخرى، أما ما يستحق من فوائد على عمالء كبار فيجب التفرقة بين حالتي
 بح لهم: أن يكون هؤَلء العمالء قد تحولوا أيضا إلى اإللتزام بالشريعة اإلسالمية، وأصاألولى 

و ستحقة أيضا دون أي مقالب أالفوائد الممعامالت مع المصارف اإلسالمية، وهنا يجب إسقاط 
 ؛شروط

 أن يكون هؤَلء من ضمن الذين يستمرون في ممارسة أعمال مخالفة للشريعة الثانية :
اإلسالمية، فيجب تحصيل مستحقات الفوائد منهم مع إنفاقها بعد ذلك فيما يخص مشروعات 

 البنية األساسية النافعة للمجتمع كما سبق البيان.
 : مصادر ومتطلبات التحول. الثثالمطلب ال

 من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى مصادر ومتطلبات التحول للصيرفة اإلسالمية.
 الفرع األول: مصادر التحول للصيرفة اإلسالمية.

ويقصد بمصدر التحول الجهة التي تسعى لتحويل البنك التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
ن داخل البنك أو من خارجه، وقد تكون جهة عامة )حكومية( وقد تكون جهة خاصة، وهذه الجهة قد تكون م
 :1وذلك على النحو التالي 

لى هللا إلتوبة ااتخاذ قرار التحول من قبل القائمين على البنك التقليدي وأصحاب القرار فيه، وذلك إما بدافع  أوَل:
يعة ق الشر والتخلص من األعمال واألنشطة المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية وَلسيما الربا، والتحول للعمل وف

شريعة كام الغلب البنوك التقليدية التي تحولت للعمل وفق أحاإلسالمية، أو التأثر بالدوافع األخرى، ومثال ذلك أ 
من  اإلسالمية، مثل بنك الجزيرة السعودي، ومصرف الشارقة، ومصرف اإلمارات، وبنك الكويت الدولي، وغيرها

 البنوك والمؤسسات التقليدية الخاصة.
ب المية جهة خارجية خاصة ترغأن يكون مصدر تحول البنك التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلس ثانيا:

 بشراء البنك وتحويله، وهناك عدة أساليب تستخدم لتحقيق هذه الغاية وتتمثل في:

                                                           
أطروحة دكتوراه،  إمكانية التطبيق في األردن،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية دراسة بيان مدى يزن خلف سالم العطيات،  1

 .51-49ص ص:   ،2007كلية العلوم المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، تخصص المصارف اإلسالمية، 
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ة سالميأ. اإلشتراط منذ البداية أن تنص الشركة في نظامها األساسي على اإللتزام القاطع بأحكام الشريعة اإل
هة قوم الجالتأسيس للشركة وقبل طرح أسهمها للتداول، إذ توعدم اإلقراض واإلقتراض بفائدة، وهذا يتم في مرحلة 

ريعة خارجية بشراء حصة من أسهم الشركة مقابل اإللتزام بالشرط السابق وهو النص على اإللتزام بأحكام الش
 اإلسالمية؛

ب. الدخول في شركة قائمة من خالل شراء حصة من أسهمها، ثم محاولة التأثير من الداخل من أجل تغيير 
 النظام األساسي من خالل الجمعية العمومية؛

 ل ووزن ت. الدخول في شراكة دون إشتراط العمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وبعد أن يصبح لهذه الشراكة ثق
حكام أمالي ومعنوي، يخير القائمون على هذه الشركة بين إنسحاب الشركاء الجدد، أو تحول الشركة للعمل وفق 

 ة؛الشريعة اإلسالمي
الل ث. تقديم التمويل للشركات التي يرغب بعض القائمين عليها بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من خ
ناعة قالصيغ اإلسالمية سعيا لتخليصها من األعمال المخالفة، وتدعيمها بشراء أسهمها، كي يتم التأثير على 

 شريعة اإلسالمية.أغلبية القائمين على هذه الشركات للتحول للعمل وفق أحكام ال
أي  ممارسة بإتخاذ قرار تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، والتوقف عن-الدولة-أن تقوم السلطة القانونية  ثالثا:

 ن خاللأعمال مخالفة لها، وبالتالي التوقف عن التعامل بالربا وغيره مما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية م
ران ا لتعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ومثل ذلك ما حدث في إيالبنوك التقليدية، والعمل على تحويله

 وباكستان والسودان.
 الفرع الثاني: متطلبات تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي.

لبات توجد العديد من متطلبات التحول نحو الصيرفة اإلسالمية تتنوع بين المتطلبات القانونية والمتط
 :نتناول كل منها بالتفصيل فيمايليمتطلبات اإلدارية و العامة، وسال الشرعية، باإلضافة إلى

ويقصد بالمتطلبات القانونية كافة األمور واإلجراءات التي يتوجب على البنك :المتطلبات القانونية للتحول-أوال
، وتتمثل أهم المتطلبات القانونية )*(القيام بها لكي تتم عملية التحول وفق األطر القانونية، ويتجنب بذلك المسائلة

 :1فيمايلي 
ة على صدور قرار عن الجمعية العمومية للبنك التقليدي بعد إجتماع يعقد بصفة غير عادية يتضمن الموافق .أ

ع إلجتمااتحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، كما يجب مراعاة كافة المتطلبات القانونية في 
 صفة القانونية؛التي تمنح القرار ال

ويتم في هذا اإلجتماع مناقشة تحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتقديم القناعات الكافية  .ب
والدَلئل الشرعية على وجوب التحول وصالحية تطبيقه، ثم يناقشون بعد ذلك مستلزمات التحول من 

                                                           
هذا القانون، بز للبنوك القائمة في تاريخ العمل من قانون بين الكويت المركزي ما نصه: "يجو  2003لسنة  30جاء في المادة الرابعة من القانون رقم  )*(

روط بقا للش، وطالمصارف اإلسالميةوترغب في مزاولة أعمالها طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقا ألحكام القانون الخاص ب
 والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن".

 .13 .12، ص ص: مرجع سبق ذكرهعلى أبو حميرة، نوري محمد أسويسي، مصطفى  1



 ك التقـليدية إلى بنوك إسالميةتحول البنو                                   الثاني           الفصل  

145 
 

حال حصول المشروع على أغلبية تعديالت أو تغيرات في عقد تأسيس البنك ونظامه األساسي، وفي 
األصوات الالزمة َلتخاذ قرار التحول ينبغي على مجلس اإلدارة القيام بالتعديالت التالية في عقد التأسيس 

 ونظامه األساسي:
يجب أن ينص صراحة على أن تكون جميع أعمال البنك موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية وعدم   .1

 ن؛آلخريكاله، أو بأية معاملة محرمة شرعا في سائر أنواع التعامل مع االتعامل بالربا بجميع صوره وأش
ى تعديل إسم البنك في عقد التأسيس بما يدل على طبيعة أنشطته المصرفية المعدلة أو الجديدة وعل .2

 أهدافه وأسلوب تعامله مع اآلخرين؛
زي( على تحول البنك الحصول على الموافقات المبدئية الرسمية من الجهات المختصة )البنك المرك .3

 التقليدي وتعديل نظامه األساسي؛
تكليف إدارة الشؤون القانونية في المصرف التقليدي بدراسة كافة النواحي القانونية المتعلقة بتحول  .4

المصرف أو الفرع للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية واآلثار القانونية المترتبة عليه من حيث تسوية 
لتزامات المصرف مع كل من المساهمين أو العمالء أو المصارف األخر  ى، واَلستعداد التام حقوق وا 

لمواجهة أي إعتراضات قانونية قد تواجه عملية التحول، باإلضافة إلى متابعة تنفيذ أي متطلبات أخرى 
 .1تفرضها الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التحول للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 

 المتطلبات الشرعية للتحول:-ثانيا
ويقصد بها كافة األمور واإلجراءات التي يتوجب على البنك التقليدي القيام بها عند تنفيذ التحول، كي 
يصح تحوله من الناحية الشرعية، ويحقق مراد هللا سبحانه وتعالى من اإللتزام باألوامر والنواهي التي فرضها هللا 

 :2ه المتطلبات سبحانه وتعالى لتنظيم المعامالت المالية، وفيمايلي أهم هذ
لزم ية يستالتوبة عن التعامل بالربا، والعزم على عدم الرجوع إلى التعامل فيه، وتحقيق معنى التوبة الشرع .أ

 القيام بمايلي:
 اإلقالع عن الذنب فورا والمتمثل في التعامل بالربا؛ .1
ر عن تطاع التكفيالندم على ما صدر منه سابقا من المداومة على التعامل بالربا، والمحاولة قدر المس .2

نفاق األموال في وجوه البر واإلحسان، وذلك إنط القا هذا الذنب من خالل اإلكثار من فعل الخيرات وا 
  من قوله تعالى:

يِ َئاِت﴾  ؛3﴿ ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ
 ة؛سالمية اإلعقد النية على عدم العودة إلى التعامل بالربا، أو أي من العقود المخالفة ألحكام الشريع .3
 تدارك ما أمكن تداركه من رد الحقوق ألصحابها ألن من أهم شروط التوبة رد المظالم ألصحابها. .4

                                                           
 .36 :، صمرجع سبق ذكرهمريم سعد رستم،  1
 .77-74، ص ص: مرجع سبق ذكرهيزن خلف سالم العطيات،  2
 .114سورة هود، اآلية  3
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تتكون من علماء يتمتعون بمصداقية عالية في المجتمع، ولهم خبرة  )*(تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية .ب
طويلة ومتخصصة في مجال المعامالت المالية، بحيث يتم تنفيذ تحول البنك التقليدي للعمل وفق أحكام 

طالعهم، ألن التحول يعني اإلنتقال من الوضع السابق  إلى  -التقليدي-الشريعة اإلسالمية تحت إشرافهم وا 
لجديد والذي يقتضي توافق أعمال البنك مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وللتأكد من صحة تطبيق الوضع ا

هذا اإلنتقال َلبد من أن يكون تحت إشراف متخصصين في الشريعة اإلسالمية وذلك لضمان نجاح المسيرة 
متثاَل لقوله تعالى: ﴿َفاْسَأُلوا أَهْ   .1َل الذِ ْكِر ِإْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن﴾الشرعية للبنك التقليدي أثناء وبعد التحول وا 

عيار د في متعيين مدققين شرعيين داخليين للقيام بالمهام المنوطة بهم خالل التحول وبعده، طبقا لما هو وار  .ت
 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والذي يتضمن أهم 3الضبط رقم 

ن دف ضمايق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، وذلك بهاآلليات الالزمة لتحق
 سير اإلجراءات بما يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.

با، إستبعاد التعامل المخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية بجميع صوره وأشكاله وخاصة المشتمل على الر  .ث
حالل التعامل المتوافق مع أحكام ال  شريعة اإلسالمية، ويتم ذلك من خالل:وا 

 إلغاء أو تعديل الموارد المالية المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية والتي تتمثل في: .1
 د، فوائ الودائع النقدية التي يتعهد البنك التقليدي ألصحابها بدفع ما يسمى بالعرف المصرفي التقليدي

ميات الخاضعة إلشعار، وودائع التوفير، وما شابهها من مسومن هذه الودائع الودائع ألجل، والوادئع 
 أخرى كشهادات اإلدخار واإلستثمار واإليداع وغيرها؛

  ما من البنك المركز يره غي أو القروض التي يتلقاها البنك التقليدي إما من البنوك التقليدية األخرى، وا 
 حسب مدة وحجم القرض.من المؤسسات، وتكون هذه القروض مشروطة بنسب "فائدة" تتفاوت 

با أو لى الر إلغاء أو تعديل أساليب استخدامات األموال المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية بسبب اشتمالها ع .2
لة القاب الغرر أو الغبن أو الجهالة أو غيرها من المخالفات الشرعية، ومن أمثلة هذه اَلستخدامات القروض

 مة علىوالقروض والسلف بأشكالها، والمساهمة في الشركات القائ لالستدعاء عند الطلب، وأذونات الخزانة،
ألمور مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية كالتجارة في الخمور أو الترويج للفساد األخالقي، وغيرها من ا

 المنافية ألحكام الشريعة؛
لبنك ى أو اقليدية األخر إلغاء أو تعديل أساليب التعامل المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية مع البنوك الت .3

 المركزي، ومن أبرز األمثلة على هذا التعامل:

                                                           
ال على أعم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: اسمها مستمد من طبيعة عملها وهو أساسا العمل على تطبيق أو مراعاة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية )*(

ا إذا طلبت لزمة لهمتوى ونشاطات المؤسسة المالية المعنية، وجوهر الدور الذي تقوم به هو "اإلفتاء والرقابة الشرعية" كرقابة سابقة ورقابة َلحقة، وأن الف
جبه عليها هو ما يو منها، كما أنها في خصوصية المؤسسات المالية اإلسالمية تتوفر لها األسباب التي تجعلها ملزمة لتلك المؤسسات باختيارها لذلك ابتداء و 

 عقد تأسيسها ونظامها األساسي وكذلك طبيعة عملها.
 .43سورة النحل، اآلية  1
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  تنفيذ وتمويل البنك لعمليات اإلعتماد المستندي على أساس القرض بفائدة، وعمليات السحب على
المكشوف التي يتم التعامل معها على أساس القرض بفائدة، وترصد الفائدة بناء على مدة إنكشاف 

 الحساب وقيمته.
شريعة ا سبق يتضح أنه يتوجب على البنك التقليدية تنفيذ كافة األمور التي تجعله ملتزما بأحكام المم

رم ل المحاإلسالمية وتحقيق مقاصدها، واإلبتعاد عن كافة األمور المخالفة لها، والتخلص من جميع أشكال التعام
 وأوله الربا، وذلك كي يصح تحوله من الناحية الشرعية.

 لبات اإلدارية للتحول:المتط-ثالثا
وهي عبارة عن اإلجراءات التي تمس النظام اإلداري في البنك وتتطلبها عملية التحول، نظرا ألهميتها 
بالنسبة لباقي اإلجراءات األخرى وامتداد أثرها لتشمل أغلب إجراءات التحول األخرى، ومن المعلوم أن الموارد 

داري للبنك، وذلك لما تؤديه من دور مهم في اإلرتقاء بمستوى البشرية تشكل الركن األساسي في النظام اإل
األداء، لذا فإنه يتوجب على إدارة البنك التقليدي عند التحول أن يقوم بإعادة تهيئة وتطوير الموارد البشرية للبنك 

 :1بما يتناسب ووضعه الجديد وذلك من خالل مايلي 
ملة في وة العاع الترتيبات التي يتخذها البنك في سبيل تعريف القتعرف بأنها عبارة عن جميأ.التهيئة المبدئية: 

كام مع أح البنك قبيل مرحلة التحول وأثنائها بكل ما يتعلق بالطبيعة العقدية المميزة للعمل المصرفي المتوافق
 يب أونصالشريعة اإلسالمية، سواء على المستوى الفكري أو على المستوى العملي وكذلك بكل ما يتعلق بعملية ت

 إدخال الموظف الجديد في وظيفته باإلضافة إلى تزويده بالبيانات الالزمة عن كل ما يتعلق بهدف البنك
 ورسالته، ومراحل تحوله، والوظيفة المعدلة أو الجديدة وسياسات األفراد.

 من أجل هو عبارة عن منهج متكامل بالجوانب التخطيطية لوظيفة الموارد البشريةب.تخطيط الموارد البشرية: 
ة وتحقيق ن ناحيتوفير العدد والنوع المالئم من األفراد للقيام بالواجبات واألعمال المطلوبة لتحقيق أهداف البنك م

تخدام ة بمدى تحقيقه اَلسمتطلبات األفراد وحاجاتهم من ناحية أخرى، ويقاس التخطيط الناجح للموارد البشري
وع في الشر  بلقالتحول من الموارد البشرية األمثل للموارد البشرية المتاحة، فالدراسة المتأنية الواضحة لمتطلبات 

وقعة، عملية التحول تسهل عملية التحول وتنظمها وتجعلها أكثر فاعلية وتقلل األخطاء وتتالفى الفترات المت
 ما يكفل تقدم مسيرة التحول إلى األمام دون توقف.وتسد اإلحتياجات المتوقعة ب

إعادة النظر في المعايير التي من خاللها إعتماد كفاءة وأداء الموظف ودوره  يتمت.إعادة النظر في المعايير: 
في تقدم ونجاح البنك التقليدي بعد التحول، فإذا كان البنك التقليدي قبل التحول ينظر إلى كفاءة الموظف من 

يمانه ومدى إلتزامه بأحكام الحالل خالل ق درته الفنية وتميزه في مجال عمله فقط دون النظر إلى طبيعة إعتقاده وا 
والحرام، فإن األمر يختلف بالنسبة للبنك بعد تحوله إذ أن إعتقاد الموظف ومدى إلتزامه بأحكام الحالل والحرام 

جدا لنجاح فكرة التحول، لذا فإنه يتوجب على إدارة باإلضافة إلتقانه وتميزه في مجال عمله المصرفي أمر هام 
البنك إنهاء عقود جميع الموظفين الذين تشكل عقيدتهم أو قناعتهم عائق أمام إستيعاب فكرة التحول للعمل وفق 

                                                           
 .18 .17، ص ص: مرجع سبق ذكرهيات، منير سليمان الحكيم، يزن خلف سالم العط 1
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-أو غير المقتنعين-أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذه الصفة تشمل غير المسلمين والمسلمين الذين َل يؤمنون 
مكانيته، إذ إن وجود غير المقتنعين وغير المؤمنين بفكرة التحول داخل البنك له نتائج سلبية بفكرة التح ول وا 

ومزدوجة على البنك أكبر بكثير ممن هم خارجه، ومن ذلك عدم القدرة على العمل كفريق واحد متجانس، 
نعكاس صورة خارجية للمتعاملين مع البنك تشكك في مصداقية أو جدوى التحول، ك ذلك النقص المستمر وا 

والمتواصل لإلحتياجات التدريبية لكافة الموظفين، وخاصة منتسبي اإلدارة وذلك بسبب طبيعة العمل المصرفي 
الجديد والذي يتطلب إحتياجات خاصة تختلف عن العمل المصرفي التقليدي، لهذا فإنه يتوجب على إدارة البنك 

والخبرات الخاصة بالعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة بعد التحول مراعاة حاجة الموظفين للمعلومات 
 اإلسالمية.

 المتطلبات العامة للتحول:-رابعا
هناك العديد من المتطلبات التي يتوجب على البنك التقليدي القيام بها عند تنفيذه لعملية التحول وذلك لما 
لهذه المتطلبات من أهمية تنعكس على طبيعة عمل البنك ونشاطه وتساهم في إبراز الدور الجديد الذي سيمارسه 

 :1البنك بعد التحول، ومن أهم هذه المتطلبات مايلي 
لك ية، وذحمالت إعالمية تمهد لإلعالن عن تحول البنك التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمالقيام ب .أ

ز من خالل عقد الندوات والمحاضرات عبر وسائل اإلعالن المتاحة، وجعل هذه الندوات واإلعالنات ترك
يجابياته بحيث يترقب الجمهور إعالن قرار التحول بفارغ الصب ساهم ير، األمر الذي على أهمية التحول وا 

حو نفي جذب عمالء جدد، وتحقيق مكاسب مادية ومعنوية تساهم في إنجاح التحول منذ البداية واإلنطالق 
 المصرفية اإلسالمية بقوة وثبات؛

ستبدالها بمعا .ب كال لم وأشتغيير كافة المعالم واألشكال السابقة التي تعكس صورة العمل المصرفي التقليدي وا 
غيرها و العمل المصرفي بعد التحول، مثل تعديل إسم البنك وشعاره وا عالناته ومواده الدعائية تعكس صورة 

 ة؛سالميمن األمور الشكلية بحيث تبرز التوجه الجديد للبنك وتعبر عن تحوله للعمل وفق أحكام الشريعة اإل
ي خلل يتم تدارك حدوث أ تشكيل لجان متابعة تعمل على تتبع مواطن الخلل أثناء وبعد تنفيذ التحول بحيث .ت

عا بسرعة ودقة عالية، وفي نفس الوقت تعمل هذه اللجان على تعزيز النواحي اإليجابية التي تظهر تبا
ظهاره بشكل يدفع للتفاؤل واإلستمرا مل ر بالعلتنفيذ خطوات التحول، األمر الذي يساهم في إنجاح التحول وا 

 لتحقيق األهداف المنشودة؛
ع متتفق  قيود المحاسبية ونظم الحاسب اآللي المالئمة ألنشطة البنك بعد التحول، بحيثإعداد المعايير وال .ث

صيغ اإلستثمار وعقود التمويل الشرعية المستخدمة، ويمكن اإلستفادة بشكل أساسي بما وضعته هيئة 
ق وف المحاسبة والمراجعة الشرعية بالبحرين من معايير محاسبية خاصة بالمؤسسات والمصارف التي تعمل

 أحكام الشريعة اإلسالمية؛

                                                           
 .87 .86، ص ص: مرجع سبق ذكرهيزن خلف سالم العطيات،  1
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 تصميم النماذج والعقود والسجالت التي يتطلبها العمل المصرفي اإلسالمي، سواء بإقتباس عقود بعض .ج
 المصارف اإلسالمية، أو تعديل عقود البنك نفسه لتكون محققة للغرض.
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 الفصل: الصةخ
ة إلسالمياإلسالمية العديد من المصارف التقليدية العالمية، العربية واشجع النجاح الذي شهدته الصيرفة 

ن مواألعمال التي تقوم عليها، ولعل  بل والغربية منها إلى التحول نحو الصيرفة اإلسالمية وتبني األسس
ن ملعديد ايجابيات تحول المصارف التقليدية نحو المصرفية اإلسالمية إثراء الفكر المصرفي اإلسالمي وابتكار ا

ة المنتجات المصرفية التي لم تكن موجودة من قبل لدى المصارف اإلسالمية، حيث تمتلك المصارف التقليدي
سالمية عة اإلالخبرة المصرفية والقدرة المالية التي تجعلها تستقر في مجاَلت تطوير المنتجات المتوافقة مع الشري

 وتنشأ إدارات متخصصة في هذا المجال.
أو  نتيجة ذلك ابتكار وتطوير الكثير من المنتجات المصرفية سواء في مجال قبول األموالوكان من 

مها وحتى تقدم البنوك التقليدية خدمات مصرفية إسالمية أما، مصرفيةمجاَلت توظيفها أو مجاَلت الخدمة ال
دماتها خأن تتخلى عن  أون تقدم خدمات مصرفية إسالمية إلى جانب خدماتها التقليدية أخياران رئيسيان، األول 

 .التقليدية نهائيا فتتحول إلى بنوك إسالمية تقدم جميع الخدمات المصرفية اإلسالمية
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث:

عالقة الهندسة المالية اإلسالمية 
 بالتحول نحو الصيرفة اإلسالمية
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:تمهيد
مما  المالية على المنتجات إن عملية تحسين العمل المصرفي اإلسالمي تكون من خالل إدخال تعديالت       

 لماليةامالئمة في اَلستخدام، وعملية التحسين هذه َل تتم إَل من خالل الهندسة يجعلها أكثر كفاءة وتنوعا و 
 ات ماليةكأداة مناسبة إليجاد حلول مبتكرة ومنتج اإلسالميةتبرز أهمية الهندسة المالية اإلسالمية، ومن هنا 

 .اَلقتصاديةجديدة تجمع بين موجبات الشرع الحنيف واعتبارات الكفاءة 
ستراتيجيات تطوير المنتجات المالية اإلسالمية،  ومن خالل هذا الفصل سنحاول استعراض مناهج وا 

ائل الشرعية دلمخاطر من خالل عرض البباإلضافة إلى عرض دور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة ا
ار للمشتقات المالية التي تعتبر من أهم أدوات الهندسة المالية، وفي األخير سنوضح دور صناديق اَلستثم

ية إلسالماإلسالمية في التحول نحو الصيرفة اإلسالمية حيث تعتبر من أفضل البدائل مقارنة بالوحدات والفروع ا
 يلي:تقاللية مالية، وبناءا على ماسبق تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث كمانظرا لما تتميز به من اس

 .اإلسالمية المالية األدوات والمنتجات ابتكاردور الهندسة المالية اإلسالمية في  المبحث األول:
 .دور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر المبحث الثاني:
منتجات المالية تقديم الو حنكآلية لتوجه البنوك التقليدية  صناديق اَلستثمار اإلسالمية المبحث الثالث:

.اإلسالمية
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 .إلسالميةاالية المبحث األول: دور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار األدوات والمنتجات الم
 

يجاد البدائل للتطبيقا نوعة ت المملنجاح عملية التحول يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة له وا عداد األدوات وا 
الية ( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم06شرعا، فمن خالل اإلطالع على المعيار الشرعي )

تحول اإلسالمية دور كبير في دعم عملية الم يتضح جليا أن للهندسة المالية 2002ماي  16اإلسالمية بتاريخ 
وذلك من خالل وضع نماذج للعقود والمستندات المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وسنوضح من 

 .يةسالمإخالل هذا المبحث الدور الذي تلعبه الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار أدوات ومنتجات مالية 
 ات المالية اإلسالمية:المطلب األول: مفهوم المنتج

 من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف المنتجات المالية اإلسالمية وأهمية تطويرها ثم سنتناول
 ، وفي األخير سنتطرق إلىسالمية وضوابطها ومعايير شرعيتهابالشرح كل من خصائص المنتجات المالية اإل

 الجهود المبذولة لتطوير المنتجات المالية اإلسالمية.
 وأسباب تطويرها. الفرع األول: تعريف المنتجات المالية اإلسالمية وأهمية

 األوات المالية اإلسالمية مع ذكر بعض األمثلة عنا الفرع سنتناول تعريف المنتجات و من خالل هذ
 المنتجات المالية اإلسالمية، ثم سنتطرق إلى أهمية وأسباب تطوير المنتجات المالية اإلسالمية.

 :(Islamic financial product)ف المنتجات أو األدوات المالية اإلسالمية تعري-أوال
بالرغم من أن عبارات المنتجات المالية شائعة اَلستعمال في الوقت الحاضر، إَل أنها تفتقر للتحديد الذي 

لعمالئها، وهي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية ''فمصطلح المنتج المالي يعني: ، 1يقتضيه البحث العلمي
في الحقيقة عقود معاوضة تهدف للربح بالنسبة للمؤسسة المالية، وتقدم في المقابل خدمة على شكل عين أو 

اقد لتشمل التسويق منفعة للعمالء، لكن لكي تحقق المنتجات أهدافها فهي تتجاوز الجانب القانوني في التع
اءمة بينها وبين حقوق المؤسسة ومصالحها، وبالنسبة والتعرف على احتياجاته ومحاولة المو  ليومتابعة العم

 .2للمؤسسات اإلسالمية فإن المنتجات يجب أن تستوفي جانبا آخر هو الضوابط الشرعية''
''المنتج المالي أو األداة المالية يراد به تصرف اختياري لحل مشكلة محددة أو الوصول لهدف معين 

قد يتضمن عدة عقود، وهو يشمل أنواع التصرفات المختلفة بوسيلة مالية، وقد يقتصر على عقد واحد و 
كالمعاوضات والمشاركات والتوثيقات والتبرعات، فالمنتج المالي من حيث المبدأ يشمل العقود المسماة )كالسلم 
واإلجارة والشركة(، كما يشمل التطبيقات المختلفة التي تتفرع عنها كالمرابحة لآلمر بالشراء، والتي تهدف لحل 

                                                           
 .10 :، صمرجع سبق ذكرهحمزة علي، نعجة عبد الرحمن،  1
، 09العدد  ،1جامعة سطيف  وعلوم التسيير،ية اَلقتصادمجلة العلوم الجزائر، ، ، واقع وآفاقاإلسالميةاالبتكار المالي في البنوك ، عبد الحليمغربي  2

 .222 :، ص2009
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ويترجم ذلك عادة في شكل عقد أو منظومة من العقود والشروط والترتيبات  ،مشكلة أو معالجة قضية مالية خاصة
 .1التي تكفل تحقيق هذا الغرض''

من  والعقود المسماة هي أصول العقود وهي األكثر شيوعا بين الناس في معامالتهم وَل يكاد يخرج عقد
لك ذوأحكامها عامة، فهي تحاكم إليها وتضبط أحكامها بضوابطها، شأنها في العقود الحديثة عن هذه العقود 

ى تمل علشأن النوازل والحوادث من حيث ردها إلى قواعد الشريعة الكلية وأحكامها العامة، وبعض هذه العقود يش
نما إعقود ء من الصور كثيرة، فرعها األئمة المتقدمون واستنبطوها من النصوص واألدلة الشرعية، وما ذكره الفقها

رع و الشاهو ما غلب التعامل به في زمانهم، فالعقد بعد أن تدعو إليه الحاجة وينتشر استخدامه يضع له الناس أ
 بل، َلقالحضارة اإلنسانية عقودا وأساليب لم تكن مألوفة من  تأو العلماء اسما يميزه عن سواه، فإذا استحدث

 ة.دا شرعيفيها تحقيق لقصد الشارع، فليس هناك ما يمنع من اعتبارها عقو تخالف األدلة والقواعد الشرعية، وكان 
فالعقود الشرعية المنصوص عليها أو المسماة هي في الحقيقة العقود الحاكمة لكل هذه العقود الحديثة، 

الجواز، وما يستجد مستقبال من عقود، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن األصل في العقود والشروط الصحة و 
عيه إلحداث عقود جديدة، كما أن الشريعة اإلسالمية لم تحصر التعاقد في وهذا يفتح الباب على مصر 

موضوعات معينة، وليس فيها ما يوجب تحديد أنواع العقود أو تقييد موضوعاتها، وكل ذلك مقيد بعدم مخالفة 
 .2نصوص الشريعة وقواعدها العامة

ها عبارة عن: ''صكوك تصدرها مؤسسات مالية باعتبارها كما تعرف األدوات المالية اإلسالمية بأن
مضاربا، وتمثل حصة شائعة في رأس مال مشروع معين أو مشروعات متعددة تشارك في األرباح المتوقعة 

ولعل أفضل وسيلة لتقريب ، 3والخسائر المحتملة وتتميز بآجال متفاوتة وبقدرة مختلفة على التداول واَلسترداد''
 :4المالي اإلسالمي هي استعراض بعض األمثلة، ومنهامفهوم المنتج 

صول يل الح: اسم المنتج المرابحة لآلمر بالشراء، وهذا المنتج المالي هو تصرف اختياري لتمو المثال األول -أ
 على السلعة قبل امتالك ثمنها.

دو ما يبهدفه في : اسم المنتج توكيل رب السلم بالشراء والقبض لنفسه، وهذا المنتج الماليالمثال الثاني -ب
 عي هذهتحويل السلم إلى عقد تمويلي بحت، فتكون النتيجة نقدا حاضرا بأكثر منه مؤخرا، ولهذا كره الشاف

 المعاملة وهللا أعلم.

                                                           
المعهد  الجزء األول،جدة، السعودية،، المرحلة األولى- اإلسالميمشروع المنتجات واألدوات المالية في الفقه للبحوث والتدريب،  اإلسالميالمعهد  1

 .12 :، ص2008للبحوث والتدريب،  اإلسالمي
والهندسة  بتكار، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات اَلاإلسالميةالمنتجات المالية كتطبيقات للعقود في الصناعة المالية ، جماللعمارة  2

 .3 :، ص2014ماي  6-5، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، اإلسالميةالمالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية 
 اَلقتصاد، الملتقى الدولي الخامس: في الرفع من كفاءة سوق األوراق المالية اإلسالميةدور األدوات المالية ي محمد الشريف، نشنش فتيحة، بن زاو  3

 .10 :ص، 2012مارس  14-13الجزائر،  ،المركز الجامعي خميس مليانة اَلقتصاديات الدولية،اَلفتراضي وانعكاساته على 
 .4 :، صبق ذكرهمرجع س، جماللعمارة  4
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ثم  تشغيل : اسم المنتج اإلجارة بالبناء، وهذا المنتج شبيه بعقد جديد يعرف بعقد تنفيذ ثمالمثال الثالث -ت
خمة لدولة لتشجيع القطاع الخاص على اَلستثمار في المشاريع التنموية الضتحويل: وهو أسلوب تنتهجه ا

دارة واستثمار مشروع ما لمدة معل الي ج الموهذا المنت ،ومة يتم بعدها تحويله إلى الدولةعن طريق تنفيذ وا 
 يدل على نضج مبكر للتعامالت اَلقتصادية في المجتمع اإلسالمي.

وكيل جعل الية الوكيل للمشتري أو حوالة األصيل عليه بالثمن، وهذا المنتج : اسم المنتج كفالالمثال الرابع -ث
 هو المسؤول عن الثمن أمام األصيل.

اب ويختلف المنتج المالي اإلسالمي عن نظيره التقليدي من حيث اختالف المعاملة وتركيبة المنتج واحتس
تكز على شراء أصل وبيعه للعميل، كما أن المنتج قراض مبالغ مادية، أما األول فير إالربحية، فالثاني يعتمد على 

المالي اإلسالمي يتميز باإلبداع ويحل الكثير من المشكالت وله طريقة عمل محددة، ويتم إخضاعه للتقنية من 
 .1خالل األجهزة والبرمجيات

في الفقه وقد بلغت المنتجات المالية التي تم استخراجها في إطار ''مشروع المنتجات واألدوات المالية 
قد مصدرا، و  14منتجا استخرجت من  1357اإلسالمي'' الذي أنجزه ''المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب'' 

ت المصارف وشركات التأمين اإلسالمية في تطوير عدد من المنتجات المالية، لكن تنوع اَلحتياجات حنج
المالية اإلسالمية اَلستمرار في بناء  المالية من جهة، وواقع المنافسة من جهة أخرى، يحتم على المؤسسات

منتجات جديدة توفر لها القدرة على النمو مع المحافظة على هويتها وشخصيتها المستقلة، وتشمل عملية تطوير 
 :2وابتكار المنتجات المالية اإلسالمية عدة صور منها

 تصادي المعاصر؛تطور الحاصل في النشاط اَلقلالرقي بالمنتجات المالية اإلسالمية لتستجيب ل .1
لها م تحويقابلة للتصحيح، وذلك بتخليتها من الضوابط الشرعية السلبية، ومن ث أسلمة منتجات مالية تقليدية .2

صالح أسباب فسادها؛  وا 
 إبداع وابتكار وتركيب منتجات مالية إسالمية أصيلة كبديل للمنتجات المالية التقليدية؛ .3
 المي؛و من مشروع المنتجات واألدوات المالية في الفقه اإلساستخالص صيغ جديدة من المدونات الفقهية أ .4
 ابتكار عقود معامالتية إسالمية مستجدة تستجيب لمتطلبات التحوَلت اَلقتصادية المعاصرة. .5

لصناعة لمنتجات المالية السابقة نتيجة لتطبيق الهندسة المالية في مجال ااوتتم عملية تطوير وابتكار 
 المصرفية اإلسالمية.

 أهمية وأسباب تطوير المنتجات المالية اإلسالمية:-ثانيا
 :أهمية تطوير المنتجات المالية اإلسالمية-أ

ثبات الوجود إلى مرحلة الممارسة والتطبيق،  لقد تجاوز اَلقتصاد اإلسالمي بحمد هللا مرحلة اإلشراف وا 
رحلة األدوات والمنتجات المالية التي وهذا يعني أن اَلقتصاد اإلسالمي انتقل من مرحلة المبادئ واألسس إلى م

                                                           
 .6 :، صمرجع سبق ذكره، َلمية، لعالم هاجرسعدي  1
 .5 :، صمرجع سبق ذكره، جماللعمارة  2
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وقد نجحت المؤسسات اإلسالمية في تطوير عدد من المنتجات المالية،  ،ترجم تلك المبادئ إلى واقع ملموست
لكن تنوع اَلحتياجات المالية من جهة، وواقع المنافسة من جهة أخرى، يحتم اَلستمرار في بناء منتجات جديدة 

القدرة على النمو مع المحافظة على هويتها وشخصيتها المستقلة، وبالرغم من أهمية توفر للمؤسسات اإلسالمية 
المنتجات في دعم مسيرة الصناعة المالية اإلسالمية، إَل أن مستوى المنتجات المعروضة َل يتناسب مطلقا مع 

 .1حجم الصناعة والتحديات التي تواجهها
 :أسباب تطوير المنتجات المالية اإلسالمية-ب

بالرغم من إجماع العديد من الباحثين والمراقبين لهذه الصناعة على أهمية التطوير المستمر للمنتجات 
المالية إَل أن هذا اَلهتمام لم يترجم حتى اآلن إلى منهج علمي وعملي يتناسب وأهميتها فما زالت إدارات تطوير 

ها من اإلدارات في مؤسسات الصناعة المنتجات بحاجة إلى مزيد من التخصصية والمهنية مقارنة مع غير 
التقليدية التي نجدها تولي اهتماما أكبر في هذا الجانب وتنفق مبالغ طائلة لتطوير وابتكار منتجاتها المالية التي 

ويمكن تلخيص حاجة مؤسسات الصناعة المالية لتطوير منتجاتها في ، تلبي احتياجاتها وتغطي طلب األسواق
 :2النقاط التالية

 تنويع مصادر الربحية للمؤسسة المالية؛ .1
في تجنب تقادم المنتجات الحالية للمحافظة على النمو وكما هو معلوم أن لكل منتج دورة حياة و  .2

 مرحلة تشبع السوق يتوقف الطلب على المنتج ويستقر عند أدنى مستوياته؛
 تقليل مخاطر اَلستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته؛ .3
 مؤسسة المالية في السوق؛دعم المركز التنافسي لل .4
 التطوير المستمر للمنتجات يزيد من خبرة المؤسسة ويبقيها في حيوية مستمرة. .5

 الفرع الثاني: خصائص المنتجات المالية اإلسالمية: 
ح لكل ييمكن تقسيم خصائص المنتجات المالية اإلسالمية إلى خصائص عامة وخاصة، وفيمايلي توض

 منهما:
 : للمنتجات المالية اإلسالمية الخصائص العامة -أوَل

تمتاز عقود المعامالت والمنتجات المالية اإلسالمية بأنها في الغالب مشتقة من الفقه اإلسالمي فهي إذن 
ملزمة بإتباع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها في المعامالت، ويمكن حصر الخصائص العامة للمنتجات 

 :3فيمايلي
 
 

                                                           
 .8 :، صمرجع سبق ذكره، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 1
تحديات  المقام تحت عنوان ''الواقعمنية الي اإلسالمية، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر المصارف ة مبتكرةإسالمينحو منتجات مالية محمد عمر جاسر،  2

 .8 :ص، 2010مارس  21-20، صنعاء، الجمهورية العربية اليمن ،المستقبل''، تنظيم نادي رجال األعمال اليمنيين
 .56. :، ص صنفس المرجع 3
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 : تحكم العقود المالية اإلسالمية أ.المبادئ الرئيسية التي
 يمكن حصر هذه المبادئ حسب الشريعة اإلسالمية في رزمتين: 

 .المبادئ العامة في التعاقد: 1
القوانين  اعاةمر و تتضمن: األهلية القانونية للتعاقد كالعقل والبلوغ والتمييز، التراضي بين األطراف المتعاقدة 

ض جود بعهنا أن الشريعة اإلسالمية تتفق مع القوانين الوضعية في هذا اإلطار بالرغم من و  السائدة، والمالحظ
 عتماد السن القانونية المؤهلة للتعاقد.إالفوارق الطفيفة في هذا الخصوص ك

 .الخصوصية في المعامالت المالية:2
تشمل: المالية اإلسالمية و أما الرزمة الثانية من المبادئ فهي هامة وتتميز بالخصوصية في المعامالت 

من وجهة و قبوَل اَللتزام األخالقي والقيمي، اإلباحة الشرعية، التوازن والحاجة الحقيقية، لذلك وحتى يكون المنتج م
لعمل االنظر الشرعية، فيتوجب حينها أن يكون أخالقيا وموافقا للقيم الحميدة، فكما أنة الشريعة شجعت على 

فرد إنها منعت المنتجات والخدمات المحرمة أخالقيا التي من شأنها اإلضرار بالوالتجارة والكسب الحالل ف
لمحرمة دوية اوالمجتمع مثل تحريم اَلتجار بالمخدرات والكحول، والقمار والمالهي الليلية والحانات واَلتجار باأل

نتاج أي سلعة أو خدمة أو نشاط غير م طباع نفه القبول أخالقيا وتأوكذلك المواد الضارة بالبيئة، وكذلك توزيع وا 
 البشرية السليمة.

 :اإلباحة األصيلة للمعامالت -ب
 باحة''فالشريعة قررت في قواعدها وضوابطها الفقهية الشرعية التي نصت على أن ''األصل في البيوع اإل 

 ل حليلوهذا في كل شيء، وهذا األص ألشياء اإلباحة'' حتى يثبت النهيالمنبثقة من األصل العام ''األصل في ا
ون بل، يكيعول عليه في تخريج العقود والمسائل المستجدة في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقهاء من ق
لم لعامة و مقبوَل شرعا، إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من المصادر األصلية وكان مما اقتضه مصالح الناس ا

اولة عقد اإلجارتين، عقد التحكير، عقد المق األمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها:و  ،يشتمل على مفسدة راجحة
 واَلشتراط لمصلحة الغير.

 : مبدأ التوازن  -ت
ى أما مبدأ التوازن فيتطلب وجود العدالة في تحمل كل من طرفي العقد َللتزاماته مقابل الحصول عل

م زاوَل ينتقص من حقوقه، ويجب كذلك مراعاة اَللت حقوقه، فال ينبغي أن يتحمل طرف التزامات الطرف اآلخر
 وموجب ذلك كله إلى حكمة الشريعة ورغبتها في قطع الطريق على النزاع بالشروط فالمسلمون عند شروطهم،

أو  الة في المبيع أو الثمنوالخصومة، ومن أمثلة ذلك: اشتراط الزيادة في القرض إلى أجل أو الغرر والجه
 .أن يخالف مقتضى العقدرف من شأنه وكل شرط أو ع األجل

 : مبدأ الواقعية )الصالحية( -ث
أي أن الحاجة وتلبية اَلحتياجات والتعامالت اَلقتصادية هي الباعث على التعاقد وليس مجرد العبث 
تدعو للعقد حاجة ويتم فيها تبادل أصول أو حقوق ملموسة لها قيمة من وجهة نظر الشريعة وليست أمور 
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و وهمية كالمتاجرة في مؤشرات األسهم أو المشتقات المالية التي يغلب عليها صفة المبادَلت الصفرية احتمالية أ
(Zero – Sum games). 

 : الخصائص الخاصة للمنتجات المالية اإلسالمية-ثانيا
 :1من خالل األمثلة التوضيحية لمفهوم المنتج المالي اإلسالمي تتبين خصائصه فيمايلي

لسابقة اخصائص المنتج المالي أو األداة المالية أنه تصرف اختياري ذو صيغة مالية، فاألمثلة إن من أهم  -أ
حقا تضمنت عقودا وشروطا وترتيبات مالية لتحقيق غرض معين، ومعنى كونه اختياريا أنه يمكن تكراره َل

 من قبل أشخاص آخرين، وبذلك يكتسب صفة المنتج القابل لالستخدام على نطاق واسع؛
نصر التصرف اَلختياري مهم لتمييز المنتج أو األداة المالية عن كثير من المسائل المالية األخرى، كتلك ع -ب

التي تتعلق بالهالك أو التلف الذي يحصل دون اختيار، وكذلك مسائل العيوب التي يكتشفها أحد الطرفين 
التفريط غير جائز ابتداء، لكن إذا بعد العقد، أو تعدي أحد الطرفين كالوكيل أو المضارب، ألن التعدي أو 

تصرف الطرفان بطريقة معينة بسبب الهالك أو وجود عيب، فقد يكون هذا التصرف منتجا كما لو وجد 
ص  470قبول رد المبيع )المنتج  بلرط عليه البائع تأخير الثمن مقاالمشتري عيبا وأراد رد المبيع، واشت

 ري لحل مشكلة معينة؛، فهذا منتج مالي ألنه تصرف اختيا)*((259
الن و البطأمن المهم التفريق بين المنتج وبين الحكم الفقهي، فالحكم الفقهي بالجواز أو التحريم أو الصحة  -ت

نما المنتج هو محل الحكم وهو التصرف اَلخ قد و  ،تياري الذي يقوم به صاحب المسألةليس هو المنتج، وا 
هذا بهذه الحالة يمكن أن يكون هذا الحل منتجا ماليا  يتضمن الحكم الفقهي ما يحل مشكلة السائل، وفي

 اَلعتبار؛
 248ص  [441وتبعا لذلك يجب التفريق بين المنتج وبين اآلثار المترتبة عليه، على سبيل المثال المنتج ] -ث

ن، من مسائل العتبية: إذا قال رجل لرجل هذه مائة دينار اتجر فيها ولك ربحها، وليس عليه فيها ضما
ج هو فالمنت ا زكاة واحدة لسنةى الذي في يديه وَل على الذي هي له زكاتها حتى يقضيها، فيزكيهفليس عل

 من 338ص  [668اشتراط الربح كله للمضارب، أما السياق فهو عن آثار ذلك وهو الزكاة. ونحوه منتج ]
ا أرى مالعتبية كذلك: قال أشهب وسألته عن عهدة الثالث والسنة أترى أن يحمل أهل اآلفاق عليها؟ فقال: 

السنة، فالمنتج هو عهدة الثالث و  ،شيء، وهذا مثل بيع البراءة عندناأن يتركوا على حالهم وليس في هذا 
 وأما حمل األمصار عليها فأمر آخر؛

ن كانت محل إشكال شرع َل يلزم أن يكون المنتج -ج  ا، لكنالمالي مقبوَل شرعا فالحيل مثال منتجات مالية وا 
أوسع  لكن دائرة المنتجات المالية ،ختيارية لتحقيق هدف اقتصادي معينذلك َل ينفي عنها أنها تصرفات ا

حكم ة، فالاديل حلوَل مقبولة لمتطلبات الحياة اَلقتصثمتبكثير من دائرة الحيل، حيث إن كثيرا من المنتجات 
 ر؛الفقهي ليس جزءا من مفهوم المنتج، لكنه مهم في اَلستفادة من المنتج وتوظيفه في الواقع المعاص

                                                           
 .415.1 :، ص صمرجع سبق ذكره، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 1

 .259 :، ص: نفس المرجعأنظر)*(
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في  َل يقتصر المنتج أو األداة المالية على التصرفات الربحية، بل يشمل التصرفات غير الربحية، كما -ح
، لربحيا طمنتجات تناسب النشا هي ستجرارَلفالمرابحة وبيع ا ،وقاف والتبرعات ونحوهامجاَلت الزكاة واأل

(، والوصية 434[ ص 907(، وفق النقود )منتج ]93[ ص 57بينما نجد مثال التكافل بالمهنة )منتج ]
ونحوها، (، 251[ ص 449( وتوكيل المسكين بشراء زكاة الفطر )منتج ]437[ ص 914بالوصية )منتج ]

 ية لكلي اعتمده المشروع يشمل التصرفات اَلختيارية المالفمفهوم المنتج الذ ،تناسب النشاط غير الربحي
 المجاَلت اَلقتصادية وَل يقتصر على بعضها دون بعض؛

ماع سإن المنتج أو األداة المالية بهذا المفهوم ليس خاصا بالعصر الحاضر، كما قد يتبادر للذهن عند  -خ
فال يمكن  ،عصر وفي أي بيئة م اقتصادي في أيالمصطلح ألول وهلة، بل هو جزء ضروري من أي نظا

 أن يوجد اقتصاد بدون منتجات أو أدوات تمكن أعضاءه من تحقيق أهدافهم اَلقتصادية.
 والشكل التالي يلخص خصائص المنتج المالي اإلسالمي.

 .(: خصائص المنتج المالي اإلسالمي07، 03الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدد  ،1جامعة سطيف مجلة العلوم اَلقتصادية وعلوم التسيير،الجزائر، ، المالي في البنوك اإلسالمية، واقع وآفاق، اَلبتكار عبد الحليمغربي  المصدر:
 .223 :، ص2009، 09

 الفرع الثالث: ضوابط المنتجات المالية اإلسالمية ومعايير شرعيتها. 
من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى ضوابط المنتج المالي اإلسالمي ثم سنذكر المعايير والمؤشرات 

 الموضوعية التي تبين مدى سالمة المنتج المالي من الربا.
 : ضوابط المنتج المالي أو األداة المالية اإلسالمية-أوال

أطرها عقود اَلقتصاديين إلى منتجات مالية تُ إن الشريعة اإلسالمية قادرة على النهوض بحاجة المتعاملين 
مستحدثة ضمن حدود المباح من قواعد المعامالت، ولذلك فإن للصناعة المصرفية اإلسالمية أن تبتكر من 

رة ـــكـف

يةــإبداع  

طريقــة 

 عــمــل

عــالمـة 

 تجارية

المنتج المالي 

 اإلسالمي

 

 تقــنية
فــتــوى 

 شرعية

 ناتجة عن الدراسات والبحوث والتطوير

 توضح االسم التجاري للمنتج

توثق آليات العمل 

ومدخالت ومخرجات 

 المنتج

تشتمل بشكل أساسي 

على البرمجيات ومن 

 ثم على األجهزة

سمة أساسية لمالئمة 

 المنتج ومشروعيته
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المنتجات المالية ما يلبي حاجاتها ما دامت هذه المنتجات منضبطة باَلعتبارات الشرعية، وتنقسم الضوابط 
 :1سالمي إلى ثالثة أنواعالشرعية للمنتج المالي اإل

 الضوابط الشرعية التي يجب توافرها في المنتج المالي تتمثل في األمور التالية: -أ
 تعلق المنتج بغرض مشروع نافع للمجتمع وتحقيق مصلحة معتبرة ألصحابه؛ .1
 تحقيق التراضي الذي ليس فيه شوائب لإلرادة، وأن يؤدي إلى ضرر باآلخرين؛ .2
 المستخدمة في المنتج؛ مشروعية اآللية والعقود .3
 تحمل الضمان وأعباء الملكية، والمشاركة في الربح والخسارة؛ .4
 مراعاة ضوابط اَلجتهاد والقواعد العامة في الشريعة؛ .5
 عدم السعي إلى الموافقة المطلقة أو المخالفة المقصورة لألوضاع المتعامل بها؛ .6
 صيلية أو في روحه العامة؛عدم التأثر بالمنهج غير اإلسالمي سواء في تطبيقاته التف .7
ها الضوابط الشرعية السلبية التي يجب أن يخلو منها المنتج المالي تتمثل في األمور التي يجب تجنب -ب

 وأهمها:
 الجهالة، والغرر الفاحش، والربا بأنواعه وصوره وشبهته؛ .1
 التدليس واَلحتيال والصورية، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد؛ .2
 والسلفة، والمصارفة المؤجلة، وبيع الدين بالدين؛الجمع بين العوضية  .3
 اشتمال المنتج على ما فيه عون على محرم، وأكل المال بالباطل وباَلشتراط دون مبادلة مشروعة؛ .4
 انتفاء الضمان، أو تداخل الضمانين، أو تحميل الضمان للغير، وما يؤدي إليه من صور )بيع ما َل .5

 يملك، البيع قبل القبض(.
 منها:و إلجرائية التي يجب تحقيقها لنفاذ المنتج مع أمور أخرى تتعلق بهذه الجوانب األساسية، األمور ا -ت

 عدم التعارض مع القوانين، أو النظام العام وتعليمات الجهات الرقابية واإلشرافية؛ .1
 حماية المنتج من خالل آليات مشروعة لتوقي المخاطر أو تخفيفها؛ .2
مديونيات والمنتجات القائمة على أساس المشاركة إذا كان الحصول على الضمانات في مجال ال .3

 الضمان من طرف ثالث، أو المدير، أو الشريك، ولكن لتغطية حاَلت التعدي أو التقصير أو مخالفة
 القيود أو الشروط.

 : معايير شرعية للمنتجات المالية اإلسالمية-ثانيا
لمنتج المالي في البنوك اإلسالمية من الربا، هناك خمسة معايير ومؤشرات موضوعية تبين مدى سالمة ا

 :2نستعرضها فيما يلي
                                                           

 .7 :، صمرجع سبق ذكره، جماللعمارة  1
، الملتقى الدولي الثاني: األزمة المالية الراهنة والبدائل دور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق اإلستقرار االقتصادي، عبد الحليم، غربي صالحصالحي  2

ماي  06-05مليانة، معهد العلوم اَلقتصاية وعلوم التسيير، الجزائر، يومي المالية والمصرفية، النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي خميس 
 .9.8 :، ص ص2009
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المالي  قتصاديؤكد هذا المعيار أن النتيجة الطبيعية آللية الفوائد المسبقة هي أن ينمو اَلمعيار المديونية: -أ
 قلباتت والتبمتتالية هندسية بينما ينمو اَلقتصاد الحقيقي بمتتالية حسابية، وهو ما يؤدي إلى حدوث األزما

، لحقيقيوالتمويل اإلسالمي مقيد دائما باَلقتصاد ا ،ء من خالل اَلنهيار أو اإلفالساَلقتصادية الدورية سوا
 إن صيغولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية تكون محدودة و َل يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، وبذلك ف

لمالي االمشاركات المتنوعة تضمن النمو المستدام لهرم التوازن اَلقتصادي بين اَلقتصاد الحقيقي واَلقتصاد 
 .والنقدي

رية كية التجاعا للحر يؤكد هذا المعيار أن التمويل يكون تابمعيار ارتباط التمويل بالحركية التجارية الحقيقية: -ب
ي فع التومن ثم المنا و وسيلة لتحقيق الحركية التجاريةوليس العكس، حيث أن التمويل أيا كان شكله وصيغته فه

ن إَل م وية أو هامش الربح في البيع المؤجل َل يمكن سدادهتنتج عنها، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الرب
يث حلقرض، خالل التبادل الحقيقي للسلع والخدمات، وهناك فرق بين الزيادة مقابل األجل في البيع والزيادة في ا

 .حقيقيأن األولى مشروعة ألنها مرتبطة بالبيوع والمتاجرة في السلع والخدمات كمخرجات للنشاط اَلقتصادي ال
ي فلحقيقي يتطلب هذا المعيار ارتباط حركية التمويل بحركية النشاط اَلقتصادي ا معيار المصالح الحقيقية:-ت

دائرة األولويات المجتمعية اَلقتصادية التي تضمن تحقيق المصلحة بدءا من الضروريات فالحاجيات 
لويات وية، وقد يكون هرم ترتيب األو فالتحسينيات، في حين أن التمويل في اَلقتصاد الوضعي َل يرتبط باألول

تمول  مقلوبا أو مضطربا، بحيث هناك مجاَلت هامة َل تتوسع المؤسسات المصرفية والمالية في تمويلها، بينما
 ة كمالية أو مضاربية تسهم في تطور المديونية ونمو اَلقتصاد المالي المضاربي.هينشاطات ترفي

في  لتداول موجبا وتنعكسلمعيار أن يكون حاصل القيمة المضافة يقتضي هذا المعيار القيمة المضافة: -ث
ي المشتر و فقد شرع البيع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح  ،وع األرباح التي يحققها البائعون مجم

ح صالبالسلعة، ويسعى األخير إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققا لم
ع في ن البياألطراف، أما إذا كان المشتري يهدف إلى بيع السلعة بثمن أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، فإ

 هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة.
قد يؤكد هذا المعيار أهمية الشفافية والوضوح التي تحدد الهدف من التعا معيار الوضوح والشفافية:-ج

صد، صل في األموال الوضوح والشفافية مقصد شرعي بينما الحيل الربوية تنافي هذا المقوالمقصود منه، فاأل
ن أألنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة، كما 

لصحة  كتمان ضروريامعظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والوضوح في العقود تجنبا لهذه النتيجة، فيصبح ال
كفاءتها  حدوديةالعقد، لكنه يمحق بركة المعاملة، إن المنتجات المالية التي َل تتوافر فيها هذه المعايير تتميز بم

 اَلقتصادية، ويوضح الشكل التالي الخطوات الالزمة لفحص المنتجات المالية.
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 ديةالمنتجات المالية اإلسالمية والتقلي(: المعايير الموضوعية للتمييز بين 08، 03الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية الراهنةي: األزمة ال، الملتقى الدولي الثاندور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستقرار االقتصادي، عبد الحليمغربي ، صالحصالحي المصدر: 
 6-5ي مالجزائر، يو  والبدائل المالية والمصرفية، النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي خميس مليانة، معهد العلوم اَلقتصادية وعلوم التسيير،

 .10 :، ص2009ماي 

 الجهود المبذولة لتطوير المنتجات المالية اإلسالمية. الفرع الرابع:
من  الجهود المبذولة من أجل تطوير المنتجات المالية اإلسالمية وذلكمن خالل هذا الفرع سنطرق إلى 

 لماليةاخالل التطرق إلى المشروع العلمي للمنتجات المالية اإلسالمية، ثم سنتطرق إلى مركز تطوير المنتجات 
 اإلسالمية.

 :مشروع علمي للمنتجات واالبتكارات المالية اإلسالمية-أوال
تمكن  وث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بتكليف فريق علمي متخصصقام المعهد اإلسالمي للبح

جلدا م 71مرجعا فقهيا أصيال من المذاهب األربعة، وقام خالله بدراسة  14منتجا ماليا من  1357من استخراج 
 صفحة. 35000يحتوي على 

كون تلمنتجات واألدوات قد َل كشف المسح األولي الذي قام به الباحثون المعنيون أن عددا كبيرا من ا
، بالدرجة من األهمية نفسها، وهذا ما أدى إلى الحرص على اَللتزام بالضوابط الموضوعية للمنتج المالي

 ي تبدوواستخراج المنتجات من كل المصادر المتوافرة مع تجنب التكرار، واإلبقاء على المنتجات واألدوات الت
 منتجا. 1357إلى  3000مما قلص عدد المنتجات المالية من  الحاجة إليها أكبر نسبيا من غيرها،

وقد وضع للمشروع العلمي في البداية خطة عمل متكاملة من أجل الوصول بالمنتج إلى المرحلة النهائية، 
تبدأ باستخراج النص )المنتج( من المصدر، ثم الدراسة الفقهية، ثم التحليل اَلقتصادي للمنتج، وأخيرا مطابقة 

للواقع ومدى اإلفادة منه في الصناعة المالية اإلسالمية، وهذه المراحل تتضمن عناصر استرشادية تلخص  المنتج
 :1محتوى المنتج واألداة المالية ومضمونها، وتتمثل فيما يلي

                                                           
 .227-225 :، ص صمرجع سبق ذكره، عبد الحليمغربي  1

 المنتج المالي
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  اختيار اسم المستخرج من المصادر المختارة، وتوضيحه وبيانه بجملة مركزة مفيدة تكشف عن
 مضمون المنتج؛

 المنتج الوارد في المصدر ومقارنته بما ورد في المدارس الفقهية األخرى؛ بيان حكم 
  ألخرى اذكر التعليل للحكم، والهدف اَلقتصادي من المنتج، والعقود الداخلة في المنتج، والمنتجات

 ذات الصلة.
ه راحلغير أن هناك عددا من العوامل عجلت بإظهار المشروع في شكله الحالي قبل اَلنتهاء من جميع م

 وفق التصور السابق، ومن هذه العوامل مايلي:
 التخوف من تقادم المشروع بمرور وقت طويل عليه؛ .1
 ؛ضيق الوقت الذي َلزم فريق العمل، حيث تطلب منه المشروع العمل بشكل مستمر لمدة عامين كاملين .2
ن مستفادة المشروع، واَلفتح المجال أمام الباحثين والمهتمين بالمنتجات المالية اإلسالمية لإلسهام في  .3

 مالحظاتهم بهدف تطوير المشروع وتجنب ما قد يقع فيه من قصور.
ذا كان هذا المشروع بصورته الراهنة َل يقدم منتجات جاهزة للصناعة المالية واإلسالمية، فإن  قيمته وا 

 العلمية تكمن في كونه:
 تلفة مالية من المصادر الفقهية المخاألول تاريخيا الذي اهتم بتتبع المسائل الخاصة بالمعامالت ال

واستخراج ما تتضمنه من المنتجات والعقود المالية، فهو يعتبر مصنفا جديدا في مصنفات الفقه 
ه والفق اإلسالمي والتاريخ اَلقتصادي للحضارة اإلسالمية، وذلك لما يوفره من نماذج عملية من التاريخ

 اإلسالمي بحيث يسهل األخذ منه والتطبيق؛
 دارات الهندسة المالية في الد مصدرا ومرجعا يساعد الباحثين والمختصين و يع لى اإلسالمية ع مصارفا 

المية تطوير منتجات وأدوات مالية تفيد الصناعة وتحقق األهداف المنشودة وتراعي مقاصد الشريعة اإلس
 في أدوات التمويل اإلسالمي؛

 التجدد والتطور الحاصل في هذه الصناعة مع يوفر خلفية ثرية لبناء وتطوير منتجات جديدة تواكب 
 احتفاظه بأصوله وأسسه؛

 مي يأتي هذا المشروع في الوقت الذي يدعو فيه الكثيرون بضرورة مواكبة اَلقتصاد والتمويل اإلسال
للتطور الكبير الذي حدث فيه، فقد فرض تحول اَلقتصاد اإلسالمي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة 

ة القدر  اإلسالمية مصارففي بناء منتجات جديدة توفر للوالمنافسة، ضرورة اَلستمرار  التطبيق واَلنتشار
 على النمو مع المحافظة على هويتها وشخصيتها المستقلة.

 :مركز تطوير المنتجات المالية اإلسالمية-ثانيا
كان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية قد وضع خطة مستقبلية إلنشاء ''مركز التسجيل 
وتطوير المنتجات''، ورسالة هذا المركز هي: إيجاد البيئة المناسبة لدعم عمليات البحوث والتطوير، وتحفيز 

أحكام الشريعة اإلسالمية واحتياجات العمالء،  جوانب اإلبداع واَلبتكار للمنتجات المالية اإلسالمية المتوافقة مع
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يجاد آلية مناسبة لحماية تلك المنتجات، وتتحدد األهداف األساسية لهذا المركز في خمسة مجاَلت رئيسية  وا 
 :1تلخصها كلمة ''ثبتات'' وهي: ثقة، بحوث، تطوير، اعتماد، تسجيل، حيث

 المالية واألفراد، بحيث تبادر البنوك: العمل على بناء ودعم الثقة لدى المؤسسات )ث( ثقة 
 الء مناإلسالمية وتكثف جهودها اَلبتكارية في بيئة محفزة وحامية لحقوق أصحابها، كما يتأكد العم

 مهنية الخدمات المالية اإلسالمية التي تقدم إليهم وسالمتها الفنية والشرعية؛
 حوث التي تهتم بابتكار وتطوير: إيجاد جو تنافسي بين الباحثين وتوجيههم نحو الب)ب( بحوث 

يل المنتجات المالية وتبتعد عن التقليد واإلفراط في البحوث النظرية، وذلك من خالل نظام تسج
 وحماية يحفظ لهم حقوقهم؛

 نشر ثقافة التطوير داخل صناعة الخدمات المالية اإلسالمية وتحسين القدرات )ت( تطوير :
 مبادرةدعم الجهود الفردية في هذا المجال، باإلضافة إلى الاَلبتكارية، وتسهيل تبادل الخبرات، و 

 باستكشاف فرص التطوير وتصميم منتجات جديدة؛
 وضع آليات محددة َلعتماد وتسجيل وترخيص المنتجات الجديدة، ويشمل ذلك توفير)ا( اعتماد : 

واَلعتراض، اإلمكانات المادية والبشرية، وصياغة نظام إجراءات اإليداع، والفحص، والنشر، 
 والترخيص؛

 اوى : القيام بإدارة حقوق الملكية المعتمدة بدءا من عمليات التسجيل إلى متابعة دع)ت( تسجيل
م اإللغاء ودعاوى التعدي، وكذلك تقصي التجاوزات وكشف المخالفات ومساءلة المعتدين ومتابعته

 بالطرق المناسبة.
 ت الهندسة المالية اإلسالمية.المطلب الثاني: مناهج واستراتيجيات تطوير منتجا

سات إن ما يجمع عليه خبراء المصرفية اإلسالمية هو ضرورة إتباع المنهج اَلبتكاري الذي يمكن المؤس
الل اإلسالمية على اختالف أنواعها من مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها الساحة المالية، وذلك من خ

وللوصول إلى هذا الهدف تتبنى المؤسسات المالية ، اقتصاديةت مصداقية شرعية وكفاءة إيجاد منتجات ذا
 ي:يما يلوهذا ما سيتم التطرق إليه ف ،ار تطوير منتجاتهااإلسالمية مجموعة من المنهاج واَلستراتيجيات في إط
 .اإلسالمية الفرع األول: مناهج تطوير منتجات الهندسة المالية

 ية بدءاة لتطوير منتجات الهنسة المالية اإلسالمدالمناهج المعتممن خالل هذا الفرع سنتطرق إلى مختلف 
رق ر سنتطبمنهج المحاكاة والتقليد مع ذكر مزايا وسلبيات هذا المنهج ثم سنتطرق إلى منهج التحوير، وفي األخي

 إلى منهج األصالة واَلبتكار.
 
 
 

                                                           
 .021.2 :، ص صمرجع سبق ذكره، عبد الحليم، غربي صالحصالحي  1
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 : منهج المحاكاة والتقليد-أوال
 تعريف منهج المحاكاة والتقليد: -أ

ج المالي اإلسالمي، وهي عادة تحديد النتيجة المطلوبة من المنتيعني أسلوب المحاكاة: ''أن يتم سلفا 
ج التقليدي، والمنهجية المتبعة هنا قائمة على المحاكاة والتقليد للمنتجات ا المنتالنتيجة نفسها التي يحققه

اإلسالمية اليوم، وفكرتها في غاية  المالية الصناعةفالمحاكاة هي األسلوب األكثر ممارسة في واقع ، 1المالية''
البساطة فإذا كان البنك التقليدي يقدم القرض بفائدة، فالمصرف اإلسالمي يجب أن يبحث عن بديل للقرض 

ذا كان  ،ل مقابل أكثر منه في ذمته للمصرفبفائدة من خالل الصيغ التي تنتهي إلى نقد حاضر بيد العمي وا 
دم الوديعة ألجل فالمصرف اإلسالمي يجب أن يجد صيغة تحقق النتيجة نفسها، بحيث يسلم التقليدي يق بنكال

وبغرض النظر عن الحكم الشرعي ، 2العميل نقدا للمصرف ويضمن المصرف للعميل أكثر منه بعد مدة محددة
تتبعها قائمة  لهذه المنتجات )التي أثارت الكثير من الجدل وصدر بحقها قرارات مجمعية( فإن المنهجية التي

 وهذه المنهجية لها مزايا وعيوب. ،حاكاة والتقليد للمنتجات الربويةعلى الم
 : مزايا أسلوب المحاكاة-ب

من أبرز مزاياه السهولة والسرعة في تطوير المنتجات، إذ أنها َل تتطلب الكثير من الجهد والوقت في 
 .3السوق وتقليدها من خالل توسيط السلعالبحث والتطوير، بل مجرد متابعة المنتجات الرائجة في 

 : سلبيات أسلوب المحاكاة-ت
 :4في المقابل هناك الكثير من السلبيات لهذه المنهجية

ا ما وَل قيمة اقتصادية من ورائها، وهذ مجرد قيود شكلية أول هذه السلبيات أن الضوابط الشرعية تصبح .1
، والبعض ربما ويل اإلسالمي محل شك وريبةتميضعف قناعة العمالء بالمنتجات اإلسالمية، ويجعل ال

جات يظن أن اَللتزام بالشريعة يقتضي تعطيل العقل والمنطق وعدم البحث عن الفروق الفعلية بين المنت
تدبر نصوص الكتاب والسنة التي تجعل محور اإليمان التفكر وال ، وهذا لألسف يناقضاإلسالمية والربوية

دما ة أساسا بالمضمون والجوهر، وأما الشكل فهو تابع للمضمون وليس مقوا عمال العقل، كما تجعل العبر 
ذا كانت الحكمة من بعض القواعد الشرعية قد تخفي أحيانا، فهذا َل يبرر افتراض عدم وجو  د عليه، وا 
نفي الحكمة ابتداء، فالحكمة ثابتة قطعا، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس الجهل بها مبررا ل

أصال بل الواجب البحث عنها والتعرف على معالمها، َل أن يصبح الجهل بها ذريعة لتفريغ وجودها 
 الضوابط الشرعية من مضمونها؛
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ة َل تحقق أي قيم قا أمام المؤسسات المالية، إذوفي ظل المحاكاة تصبح الضوابط الشريعة عبئا وعائ .2
ة على تحمل المؤسسات المالية هذه التكلف مضافة، بل مجرد تكلفة إضافية ومن الطبيعي في هذه الحالة أن

 لنهايةالعميل، لتكون المنتجات اإلسالمية المقلدة أكثر كلفة من المنتجات الربوية، مع أنها تحقق في ا
 النتيجة نفسها؛

ن   .3  م تنجحلوحيث أن المنتجات التقليدية تناسب الصناعة التقليدية وتحاول معالجة مشكالتها وأمراضها )وا 
 فإن محاكاة هذه المنتجات تستلزم التعرض للمشكالت واألمراض نفسها، وهذا بدوره يستلزمفي ذلك(، 

 مشكالت، فالمنتجات المقلدة للقرض الربوي مثال تنشأ عنها نفس الجات التقليديةمحاكاة المزيد من المنت
 ؤسساتتجد المس، و اجة لجدولة الدين وتداولهالتي تنشأ عن القرض الربوي، مثل تغير معدَلت الفائدة والح

حوط اإلسالمية نفسها مضطرة لمحاكاة أدوات الفائدة المتغيرة، التي تستلزم بدورها محاكاة أدوات الت
نفسها  السائدة في الصناعة التقليدية، كما تجد المؤسسات اإلسالمية (interest swap)والمقايضة للفائدة 

زء جلربوي ن وسائر المنتجات المتعلقة بها، فالمنتج امضطرة أيضا لمحاكاة أدوات جدولة الدين وتداول الديو 
ذه هومحاولة تقليد جوهر  ،ة ورؤية محددةفدوات والمنتجات القائمة على فلسمن منظومة مترابطة من األ

صرها، يجر الصناعة اإلسالمية لمحاكاة سائر أدوات المنظومة وعنا نظومة وأساسها، وهو القرض بفائدةالم
وبدَل  تابعة بالجملة للصناعة الربوية،ة اإلسالمية مهددة بأن تفقد شخصيتها وتصبح وهو ما يجعل الصناع

ح من أن يكون التمويل اإلسالمي هو الحل للمشكالت اَلقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم، يصب
 لألسف ضحية أخرى لهذه المشكالت؛

ذا قررت بعض المؤسسات اإلسالمية التوقف عن التقليد في من .4 تصف الطريق، حفاظا على شخصيتها وا 
ومبادئها، وقعت في التناقض ووجدت نفسها في طريق مسدود، وأصبحت غير قادرة على المنافسة مع 

 والخروج من هذه األزمة َل يكون بالتوقف في ،ضي في عملية التقليد إلى نهايتهاالمؤسسات التي تم
د بقواع لى تغيير قواعد اللعبة أساسا، أما القبولمنتصف الطريق، بل سلوك طريق آخر من البداية والعمل ع

 عليها اللعبة التي وضعتها الصناعة الربوية ثم محاولة اللعب ضمن المعايير الشرعية، فهي محاولة محكوم
 باإلخفاق مقدما.

مي، وما سبق َل يعني أن جميع المنتجات التي تقدمها الصناعة التقليدية غير مناسبة للتمويل اإلسال
سالمي فلسفة التمويل اإل فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، ولكن فرق بين اقتباس ما يتالءم مع

 ي.إلسالمقضة لالقتصاد ااد فلسفتها المنيجستذي تقوم عليه المنظومة الربوية و وبين محاكاة األساس ال ومبادئه
 : منهج التحوير-ثانيا

مالية جديدة اعتمادا على منتجات مالية شرعية، كما يمكن تطبيق يقوم هذا المنهج على إيجاد منتجات 
المقصود بالتحوير هو البدء من منتج مقبول شرعا ثم ، و 1هذا المنهج في اشتقاق منتج جديد من منتجين أو أكثر

تحوير بعض عناصره أو أجزائه محاولة للوصول لمنتج جديد، مثال ذلك لو اشترط في عقد المضاربة أن يكون 
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ليم المال بعد بدء العمل بدَل من أن يكون عند التعاقد، كما يمكن تطبيق هذه اإلستراتيجية في اشتقاق منتج تس
عقد اَلستصناع، فهو عقد يمكن اعتباره مشتقا من عقدين: اإلجارة جديد من منتجين أو أكثر، ومن أمثلة ذلك: 

 والسلم، لكنه يمتلك سماته التي ينفرد بها عن كل منهما.
ن تطبيق هاتين الصيغتين من خالل تحوير منتج ثم دمجه مع آخر، وبهذه الطريقة يمكن توليد ما َل ويمك

حصر له من المنتجات، وبطبيعة الحال لن تكون كل هذه المنتجات مقبولة شرعا، ولكن نظرا ألن نقطة البداية 
ومن الممكن في هذا ، ة بالقبولون نسبة كبيرة منها حريهي منتجات مقبولة، ونظرا إلى أن األصل الحل، فستك

حيث يتم تحليل المنتجات ( genetic algorithms)المجال تطبيق منهجية ما يسمى ''الخوارزميات الجينية'' 
المقبولة ابتداء إلى عناصر محددة )تمثل الجينات(، ثم العمل على إعادة تركيب هذه العناصر من خالل 

ويتم تكرار هذه الطريقة إلى أن  ،منتجات الحاصلة وفق معايير محددةالتحوير ومن خالل الدمج، ثم تقويم ال
وقد استخدمت الخوارزميات الجينية في مجاَلت متعددة  ،سن في جودة المنتجات بدرجة معينةتتضاءل نسبة التح

 .1لتطوير حلول مناسبة، لكنها فيما يظهر لم تطبق حتى اآلن في مجال تطوير المنتجات المالية
 : ج األصالة واالبتكار لتطوير المنتجات اإلسالميةمنه-ثالثا

هو البحث عن اَلحتياجات الفعلية للعمالء والعمل على تصميم المنتجات المناسبة لها، األمر الذي 
 :2يتطلب مايلي

ن ك لضمادراسة مستمرة َلحتياجات العمالء والعمل على تطوير األساليب التقنية والفنية الالزمة لها، وذل -أ
 اَلقتصادية للمنتجات المالية اإلسالمية؛ الكفاءة

 وضع أسس واضحة لصناعة هندسة مالية إسالمية مستقلة عن الهندسة المالية التقليدية؛ -ب
مالية المحافظة على أصالة الصناعة المالية اإلسالمية، والسماح لها باَلستفادة من منتجات الصناعة ال -ت

 الشرعية؛التقليدية، مادامت تفي بمتطلبات المصداقية 
في  إلى استكمال المنظومة المعرفية لالقتصاد اإلسالمي ومواكبته للتطورات الحاصلة هذا المنهج يؤدي -ث

 العلوم المالية؛
كلفة ة )التَلشك أن هذا المنهج أكثر كلفة من التقليد والمحاكاة، لكنه في المقابل أكثر جدوى وأكثر إنتاجي -ج

تي ثم بعد ذلك تنخفض(، لذلك ينبغي وضع الخطط الجادة ال جبا مرتفعة في بداية تطبيق المنتتكون غال
ثم  بتكار،تحدد مسار الصناعة المالية اإلسالمية بعيدا عن منهج التقليد والمحاكاة إلى منهج األصالة واَل

المية مثال من الميزانية السنوية للبنوك اإلس %5يتم تطبيق هذه الخطة تدريجيا، بحيث يتم تخصيص نسبة 
 لمنتجات الجديدة، على أن يتم مراجعة النتائج وتقويم األداء دوريا.لتطوير ا

كثيرا ما يتم الخلط بين اَلحتياج الفعلي وبين األدوات أو المنتجات المالية المستخدمة إلشباع هذه 
نما السلع أو الخدما ت اَلحتياجات، فالقرض أداة أو منتج مالي لكن اَلحتياج الفعلي ليس الحصول على النقد وا 
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بل هي مجرد وسيلة،  هي الحاجة الفعلية لطالب القرض ليست دالنقو ف ،ستخدم النقد ألجل امتالكهالتي سيُ ا
نما إلتمام عمليات التبادل الفعلي، ولذلك كان التمويل وسيلة إلتمام  فالنقود المطلوبة في التمويل َل تراد لذاتها وا 

ذا كان التمويل بطبيعته وسيلة لتلبية  التبادل الحقيقي، فالتبادل هو الهدف والتمويل مجرد وسيلة له، وا 
اَلحتياجات الفعلية، فالعمل على تلبية هذه اَلحتياجات يستلزم دخول المصرف في ترتيبات مع مقدمي السلع 

فإذا كان العميل يحتاج النقد لشراء سلع أو خدمات معينة، فيمكن  ،ات الحقيقية التي يحتاجها العميلوالخدم
برم ترتيباته مع الجهة البائعة، من خالل المرابحة لآلمر بالشراء مثال، بحيث َل يحتاج العميل أن للمصرف أن ي

يحضر إلى المصرف بل يتمم كل إجراءاته في الموقع، فال حاجة للحصول على النقد ثم إتمام التبادل، بل يتم 
سالمي من حيث المبدأ أكثر كفاءة من تمويل التبادل مباشرة وفق الضوابط الشرعية، وهذا ما يجعل التمويل اإل

 .1وهو التبادل تباطه المباشر بالهدف من التمويلالتمويل التقليدي، والسبب هو ار 
ولضمان نجاح هذه النماذج في تطوير منتجات الصناعة المالية اإلسالمية ينبغي اَلجتهاد في تقوية 

من المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على المنتجات وسالمة البنية التحتية لها، من خالل العمل على تنفيذ عدد 
نوك والمؤسسات المالية المالية اإلسالمية بشكل عام، منها تأسيس مراكز مختلفة داخل المجلس العام للب

ومن هذه المراكز: مركز الرصد والتواصل المالي اإلسالمي )مع العمالء والجمهور(، ومركز اعتماد  ،اإلسالمية
مالي اإلسالمي، ومركز منتجات المالية اإلسالمية، ومركز المعلومات والدراسات المالية، باإلضافة التدريب ال

وسيساهم ذلك في نمو هذه الصناعة المالية اإلسالمية من  ،ة الشرعية لتكون المرجعية العلياإلى تأسيس الهيئ
وحمايتها والحفاظ  ،نية والشرعيةات وضمان جودتها الفخالل تشجيع خدمات البحوث والتطوير وتسجيل المنتج

على سالمة منهجها ومسيرتها على الصعيدين النظري والتطبيقي، إلى جانب التعريف بخدمات هذه الصناعة، 
 .2ونشر المفاهيم والقواعد واألحكام والمعلومات المتعلقة بها

 .الفرع الثاني: استراتيجيات تطوير منتجات الهندسة المالية اإلسالمية
، سالميةهذا الفرع سنتطرق إلى بناء استراتيجية متكاملة لتطوير وابتكار المنتجات المالية اإل من خالل

  ومن ثم سنتطرق إلى إستراتيجية اَلبتكار المالي في البنوك اإلسالمية.
 : بناء إستراتيجية متكاملة لتطوير وابتكار المنتجات المالية اإلسالمية-أوال

وعملية على استكمال المنظومة المصرفية للصناعة المالية اإلسالمية،  يساعد بناء إستراتيجية علمية
وعلى الرغم من أن ذلك سيكون أكثر كلفة من التقليد والمحاكاة، لكنه في المقابل أكثر جدوى وأكثر إنتاجية، هذا 

خالل أسس من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا من شأنه أن يحافظ على أصالة المؤسسات المالية اإلسالمية من 
إن بناء إستراتيجية لتطوير المنتجات المالية اإلسالمية يمثل الهدف  ،ضحة لصناعة مالية إسالمية مستقلةوا

قبل كل المهتمين والعاملين في هذا المجال، غير أن التعريف بما  يجب السعي للوصول إليه منالمنشود الذي 
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وفيما يلي تلخيص لمعالم ، 1إضافة لهذا البناء المنشودأنجز من خطوات في اتجاه ذلك أو إثرائه يمثل في ذاته 
مقدمة كمحاولة بناء إستراتيجية لتطوير المنتجات المالية اإلسالمية في محاولة َلستكمال المنظومة المصرفية 

 :2للصناعة المالية اإلسالمية
 التنفيذ؛ تفعيل دور الرقابة الشرعية في عملية تطوير المنتجات والمتابعة المستمرة لعمليات -أ

ن مافرها لوضع معايير شرعية موحدة للصناعة المالية اإلسالمية وهذا ظالعمل على تجميع الجهود وت -ب
شأنه أن يقدم رؤية واضحة للضوابط الشرعية للمنتجات المالية اإلسالمية ويعزز ثقة الجمهور 

 والمساهمين بها؛
 المالية ألغراض الدراسات والبحوث تشجيع البحث العلمي وتخصيص عوائد مالية من أرباح المنتجات -ت

 العلمية التي تهدف لتطوير المنتجات؛
 نمالمالية اإلسالمية منتجاتها  العمل على إنشاء سوق مالية إسالمية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة -ث

ي فخاللها، وتأمين السيولة الالزمة لها حيث أن هذه المؤسسات تواجه تحديات كبيرة وعوائق عديدة 
يجاد التمويل المناسب لها من خالل األسواق التقليدية؛تسويق من  تجاتها وا 

مالية تأسيس وتفعيل دور مؤسسات البنية التحتية في الصناعة المالية اإلسالمية مثل مجلس الخدمات ال -ج
 تكار؛اإلسالمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية وغيرها في مجال التطوير واَلب

 تكلفة اإلنتاج إلى أدنى مستوياتها لتحقيق ميزة تنافسية على مثيالتها التقليدية؛ الوصول في -ح
قليل تدريب وتأهيل العاملين في تشغيل هذه المنتجات حيث تلعب خبرة هؤَلء الموظفين دورا مهما في ت -خ

ر م أكبفهالمخاطر ويؤدي فهمهم الدقيق لطبيعة المنتج إلى اَلحتراز من الوقوع في المخالفات الشرعية و 
 لمتطلبات التطوير.

 :إستراتيجيات االبتكار المالي في البنوك اإلسالمية-ثانيا
نستعرض فيمايلي بعض اَلستراتيجيات الهامة التي ينبغي على البنوك اإلسالمية اَلهتمام بها في عملية 

 :3اَلبتكار المالي
 :إستراتيجية الخروج من الخالف الفقهي-أ

المنتجات واَلبتكارات المالية اإلسالمية يستند إلى خالف الفقهاء، كما أنه في هناك من يرى بأن تطوير 
عة على فتاوى المنتجات الوقت نفسه تعتبر المشكلة التي تواجه البنوك اإلسالمية هي عدم اتفاق علماء الشري

ذا كان الخالف الفقهي يعتبر إحدى الظواهر اإليجابية في الفقه اإلسالمي، ف ،اإلسالمية إن من أهم وا 
اَلستراتيجيات لدى البنوك اإلسالمية بخصوص اَلبتكارات والمنتجات المالية التي تطرحها للعمالء أن تكون وفقا 
للقرارات الجمعية العالمية، ألن اَلجتهاد الجماعي والتنسيق بين الفقهاء هو الهدف اَلستراتيجي للفتاوى 

                                                           
 .29 :، صمرجع سبق ذكره، جماللعمارة  1
 .112.1 :ص ، صمرجع سبق ذكرهمحمد عمر جاسر،  2
 .5236.23 :، ص صمرجع سبق ذكره، عبد الحليمغربي  3
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نوك اإلسالمية وتوفير جهودها في الرد على المخالفين إلى المستجدة، حتى يتم توسيع قاعدة العمالء لدى الب
 جهود الحلول والبدائل المالية المبتكرة.

 : إستراتيجية التميز في الكفاءة االقتصادية-ب
ب أن َل يكفي أن يكون لالبتكارات المالية التي تقوم بها البنوك اإلسالمية تكييف فقهي معين، بل يج

رية بين رق جوهلية مقارنة بالمبتكرات المالية التقليدية، ألن المنافسة وعدم وجود فواتكون ذات كفاءة اقتصادية عا
كذلك ، و لمنتجات مرنا جداطرحها المؤسسات المالية بشكل عام تجعل الطلب على هذه اتت المالية التي المنتجا

مثل:  لسلبيةثار اَلقتصادية ايجب على اَلبتكارات المالية في البنوك اإلسالمية أن تتجنب المساعدة في زيادة اآل
 التضخم والبطالة وسوء توزيع الثروة.

 :إستراتيجية االتفاق مع السياسات والتشريعات الحكومية-ت
 تهدف السياسات والتشريعات الحكومية إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: 
 تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع في شتى مجاَلت الحياة؛األول : 
 المجتمع متطابقة مع مصلحة الفرد.: جعل مصلحة الثاني 

ها لن اإلسالمية عند إعدادها للمبتكرات المالية التأكد من أن مصارفاءا على ذلك، فإنه يجب على البن
و هتخرج عن إطار هذين الهدفين، ألن تحقيق المصلحة الفردية دون األخذ في اَلعتبار أثرها على المجتمع 

 بحد ذاته تخطيط غير سليم ومضر.
 : تراتيجية التميز في خدمة المجتمعإس-ت

عة يتكون اَلقتصاد اإلسالمي من قطاعين رئيسيين: قطاع نفعي، وقطاع خيري يهدف إلى تعظيم المنف
من  اإلسالمية طرح مبتكرات مالية تلبي هذه الحاجة، من خالل اَلستفادة مصارفاألخروية، لذلك يجب على ال

دارة إف والصدقات في المصادر الفقهية وتطبيقها على الواقع، مثل: األفكار الواردة في مباحث الزكاة والوق
اإلسالمية متميزة في خدمة المجتمع في هذا  مصارفارة على الوقف، وبذلك تكون الصناديق الزكاة والنظ

 الجانب ألن فيه تلبية لحاجاته الروحية.
 ية.الفرع الثالث: قواعد تقويم أدوات ومنتجات الصناعة المالية اإلسالم

، -من خالل قواعد الفقه اإلسالمي  –قوم أي أداة أو منتج للصناعة المالية اإلسالمية نُ ردنا أن إذا أ
القواعد األساسية هي أساس تقويم منتجات الصناعة المالية ف، )*(القواعد من فسنحتاج أن نعرضها على مجموعة

للقاعدتين وهما تحريم الربا والغرر الفاحش يستبعد أن يتم اإلسالمية، والمنتج الذي َل يستوفي الضوابط الشرعية 
اية في أحد القاعدتين تصحيحه من الناحية الشرعية، يضاف إلى ذلك أن القواعد المكملة تصب في النه

 :1وسنحاول عرض هذه القواعد فيمايلي ،األساسيتين
                                                           

علما أن  من عدمه، ية والتي تعتبر بدورها عامال حاسما َلعتبار نجاح المنتج أو األداةاَلقتصادمع افتراض أن هذه األداة أو المنتج قد حقق ميزة الكفاءة )*(
 القواعد التي سنوردها هي لتقويم المصداقية الشرعية.

المعهد اإلسالمي للبحوث  ة،إسالميدراسات اقتصادية  جدة، السعودية، ،اإلسالميةقواعد تقويم أدوات ومنتجات الصناعة المالية ، عبد الكريم قندوز 1
 .104-94 :، ص ص2009المجلد الخامس، العدد األول،  والتدريب )البنك اإلسالمي للتنمية(،
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 : قاعدة االبتعاد عن الربا-أوال
تحريمه ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع، فمن و ي باب المعامالت، تحريم الربا أصل من أصول الشريعة ف

َبا َأْضَعافا  ُمَضاَعَفة  َواتَُّقوا ّللاََّ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾أدلة الكتاب قول هللا تعالى:    1﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتْأُكُلوا الرِ 
آكل الربا، وموكله وكاتبه  -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  ﴿ لعنومن أدلة السنة حديث جابر رضي هللا عنه: 

أما اإلجماع فقد أجمع أهل العلم على أصل تحريم الربا في المعامالت إجماعا قطعيا، بل قال ، 2وشاهديه﴾
بعض أهل العلم: إن تحريم الربا مما اتفقت عليه الشرائع، ومع ذلك فإن أهل العلم اختلفوا في تفاصيل مسائله 

إَل أن الحكم في كثير ومنعها شرعا،  الربا في المعامالت سبب لتحريمهاحكامه، وفي تعيين شرائطه، ووجود وأ
التشديد فإن ذلك يحتاج إلى نظر عميق وتأن رشيد، فليس الفقه ب من األحيان بأن هذه المعاملة ربوية أو َل

ل فقال: باب الربا من أشك-رحمه هللا–كثير إنما الفقه الرخصة من الثقة، وقد نبه إلى ذلك ابن  يحسنه كل أحد
فال أقل  كم حتى إذا لم يصب الباحث السدادوالتأني في الح فالواجب التحري ، األبواب على كثير من أهل العلم

 من المقاربة.
 :قاعدة االبتعاد عن الغرر-ثانيا

ضات، فإنه لما كان وسائر المعاو  ة في باب المعامالت في المبايعاتمنع الغرر أصل من أصول الشريع
الخلق في ضرورة إلى المعاوضات اقتضت حكمة أحكم الحاكمين تحقيق هذا المقصود، مع نفي الغرر عن 

تقطع المنازعات و  عمصادر العقود، ومواردها لتتمم بذلك مصالح العباد، وتحصن أموالهم من الضيا
صلى هللا –﴿ نهى رسول هللا قال:  -رضي هللا عنه–واألصل في ذلك ما رواه أبو هريرة ، والمخاصمات بينهم

 )*(وقد دخل تحت هذا النهي مسائل كثيرة، فمن ذلك النهي عن بيع حبل الحبلة 3عن بيع الغرر﴾ -عليه وسلم
، وبيع )*****(المنابذة ، وبيع)****(، وبيع الثمر قبل بدو صالحه، وبيع المالمسة)***(، والمضامين)**(والمالقيح

المعجوز عن تسليمه، كبيع الطير في الهواء، ونحو ذلك من المبيعات التي هي نوع من الغرر، المجهول 
 العاقبة، الدائر بين العطب والسالمة سواء كان الغرر في العقد أو العوض أو األجل.

ق رر َل يمكن حمله على اإلطالمما ينبغي مالحظته في معرفة الغرر الممنوع أو النهي الشارع عن الغ
ى ؤدي إليالذي يقتضيه لفظ النهي، بل يجب فيه النظر إلى مقصود الشارع، وَل يتبع فيه اللفظ بمجرده، فإن ذلك 

 إغالق باب البيع، وليس ذلك مقصودا للشارع، إذ َل تكاد تخلو معاملة من شيء من الغرر.

                                                           
 .130سورة آل عمران، اآلية  1
 .3/1219، 1598بهذا اللفظ في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم  رواه مسلم 2
 .3/1153، 1513رواه مسلم في كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم  3

 حبل الحبلة: بفتح الجميع، الولد الذي في بطن الناقة.)*(
 جنة.وهو ما في بطون النوق من األ المالقيح)**(

 المضامين: جمع مضمون، وهو ما في أصالب الفحول.)***(
 المالمسة: من اللمس، وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع.)****(

 المنابذة: من النبذ، وهو أن يقول الرجل لصاحبه: إذا نبذت متاعك، أو نبذت متاعي، فقد وجب البيع.)*****(
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 من حيث أصل في قواعد تقويم منتجات الصناعة المالية-رتحريم الربا وتحريم الغر –والقاعدتين السابقتين 
ود في مصداقيتها الشرعية، وقد سبق وأشار إليهما شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا، حيث يرى أن فساد العق
ر كالغر  المعامالت يرجع أساسا إلى أمرين، هما: الربا، وما يؤدي إليه والميسر، وما يؤدي إليه، ما في معناه

ذا نظرنا في الفاسد من المعامالت المعاصرة، أدركنا الفاح قة دش، يقول الشيخ أحمد بن علي السالوس: ''وا 
 يرتكز وحسن فهم شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى'' ومما َلشك أن القاعدتين مهمتان جدا وينبغي أن تكون أساسا

ة ألدوات ومنتجات الصناعة الماليعليه المهندسون الماليون بالمؤسسات المالية اإلسالمية عند تطويرهم 
 اإلسالمية.

 : القواعد المكلمة لتقويم المنتجات المالية اإلسالمية-ثالثا
 : النهي عن بيعتين في بيعة-أ

﴿ من باع بيعتين في بيعة في قوله:  -صلى هللا عليه وسلم–ورد النهي عن بيعتين في بيعة عن النبي 
وأختلف الفقهاء في تفسير المراد به، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا في كتاب  1فله أوكسهما أو الربا﴾

: البيعتان في بيعة لها -رحمه هللا–البيوع، وينبني عليها كثير من المسائل المعاصرة، قال الشيخ ابن بارز 
يعك هذا على أن تبيعني تفسيران: أحدهما: شرط عقد في عقد، أي يبيع شيئا ويشترط بيع آخر، مثل أن يقول: أب

هذا، وهو وسيلة إلى النزاع والخصومات، واآلخر: أنه مسألة العينة وهذا على رواية أبي داود: )فله أوكسهما أو 
فهو حيلة، فله  80 بـ 60، فالمعنى أنه جعل 60 منه بـ اإلى أجل ثم اشتراه 80 الربا(، فإذا باعه سلعة بـ

 ختار هذا المعنى ابن تيمية وابن القيم.''، وا80أو الربا في  60أوكسهما وهي 
 : قاعدة المدخالت والمخرجات-ب

إذا تقرر أن البيوع المحرمة منحصرة فيما كان بين الطرفين، فالخطوة التالية هي القاعدة الذهبية التي 
ه القاعدة قررها علماء الفقه اإلسالمي من المذهب المالكي، وهي َل تحيد عن المنطق اَلقتصادي قيد أنملة، هذ

هي: ''أن تقويم التعامل بين طرفي الصفقة يتم خالل النظر في مدخالت ومخرجات الصفقة ككل، دون النظر 
عدة، قال ابن شاس: ''أصل هذا الباب، وهو اإلى تفاصيل ما يدور بينهما''، وعبارة فقهاء المالكية هي أساس الق

ن اليد وما خرج إليها، فإن جاز التعامل عليه مضى المعروف عن أهل المذهب بيوع اآلجال، اعتبار ما خرج م
َل بطل '' وقال أبو العباس القرافي: ''واألصل أن ينظر ما خرج من اليد وما خرج إليها، فإذا جاز التعامل به وا 

َل فال، وَل َل تعتبر أقوالهما )أي المتبايعين( بل أفعالهما فقط، فهذا هو تلخيص الفرق بين الذرائع الت ي صح وا 
 يجب سدها والذرائع التي َل يجب سدها''.

ذا فإذا كانت محصلة التعامل هي نقد حاضر بنقد مؤجل فهي ربا، وَل عبرة بما توسط ذلك من عقود، وا  
 كانت محصلة التعامل ضمان بعوض فهو غرر وَل عبرة بما توسط ذلك من عقود.

 
 

                                                           
 (، وهو حديث صحيح.7/395(، والنسائي )3461(، وأبو داود )1236)أخرجه الترميذي  1
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 : واقع ومستقبل الهندسة المالية اإلسالمية.ثالثالمطلب ال
التي  من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى واقع هندسة المنتجات المالية اإلسالمية مع ذكر ألهم التحديات
 سنذكر تواجه الهندسة المالية اإلسالمية، ثم سنتطرق إلى مستقبل تطوير المنتجات المالية اإلسالمية وأخيرا

 معوقات تطبيق الهندسة المالية اإلسالمية في المصارف اإلسالمية.
 هندسة المنتجات المالية اإلسالمية. وتحديات لفرع األول: واقعا

من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى واقع صناعة المنتجات المالية اإلسالمية، ثم سنتطرق إلى إشكال 
 منتجات الهندسة المالية اإلسالمية وأخيرا سنذكر القصور في تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية.

 :المنتجات المالية اإلسالميةواقع صناعة -أوال
بالرغم من أهمية المنتجات المالية اإلسالمية ووظيفتها األساسية في توجيه دفة اَلقتصاد إلى الوجهة 
اإلسالمية، إَل أن مقدار اَلهتمام بدراستها والعناية بتطويرها وتحقيق أهدافها َل يتناسب مطلقا مع تلك األهمية، 

المخصص للبحث والتطوير للمنتجات اإلسالمية لدى المؤسسات المالية يكاد يكون من حيث األرقام فإن المقدار 
معدوما مقارنة بربحية هذه المؤسسات وأدائها المالي، ومن حيث التنظيم اإلداري فإن قلة قليلة من المؤسسات 

وزعة بين الهيئات اإلسالمية تنشئ إدارات متفرغة لتطوير المنتجات اإلسالمية، وتصبح هذه المهمة في الغالب م
الشرعية وبين إدارة التسويق وبين اإلدارات المختلفة للمؤسسة، وهناك غياب واضح لتطوير المنتجات في الخطط 
اإلستراتيجية والرؤية التي تحكم مسيرة المؤسسات اإلسالمية، من حيث الواقع فإن المؤسسات اإلسالمية تقدم 

لتوفيق بين ذلك وبين غياب الدور اَلستراتيجي لتطوير المنتجات؟ الكثير من المنتجات باستمرار، فكيف يمكن ا
 .1والجواب يتلخص في المنهجية المتبعة عمليا لتطوير المنتجات

تختلف الصناعة المالية اإلسالمية عن التقليدية في جوهرها فكالهما تعمل وفق مبادئ وأسس وآليات 
تها التقليدية في هندسة التمويل المالي تبقى من أهم مختلفة تماما، إن محاكاة المصرفية اإلسالمية لنظير 

المشكالت التي تواجه المصارف اإلسالمية هذه األيام وتحرفها عن مسارها الذي انطلقت من أجله في أواخر 
القرن الماضي ولعل هذا األمر كان السبب األكبر في أن واجهت الصناعة المالية اإلسالمية في اآلونة األخيرة 

واسعة، ولكن هذا َل يعني بالضرورة أن جميع المنتجات التي تقدمها الصناعة المالية التقليدية غير انتقادات 
، ولكن يجب التمييز بين اقتباس ما يتالءم مع فلسفة التمويل اإلسالمي ومبادئه، وبين مويل اإلسالميمناسبة للت

هذا أثره الخطير ففي حين َل يتطلب إنتاج محاكاة األساس الذي تقوم عليه المنظومة التقليدية ومع ذلك يترك 
هذه األدوات الكثير من الجهد والوقت في البحث والتطوير، بل مجرد متابعة المنتجات التي تطرحها الصناعة 
التقليدية وتقلدها من خالل توسيط السلع، فإنها تلقي بظاللها الفاسدة وتترك آثارا سلبية كثيرة على الصناعة 

 :.2منها المالية اإلسالمية
 افتقاد للمصداقية بين العاملين والمتعاملين؛ -أ

                                                           
الملتقى الدولي األول حول اَلقتصاد اإلسالمي: الهندسة المالية اإلسالمية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية،  محمد كريم قروف، 1

 .7.6 :ص ص ،2011فيفري  24-23يومي الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي غرداية، الجزائر، 
 .10.9 :، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد عمر جاسر،  2
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 ين؛قيام بعض البنوك الغربية بتقديم المنتجات اإلسالمية بغرض استقطاب الموارد المالية للمتعامل -ب
 ؛1عدم اقتناع العديد من البنوك المركزية بأهمية وجود تشريعات خاصة بالبنوك اإلسالمية -ت
اإلسالمية، وجعل التمويل اإلسالمي محل شك وريبة وقد يؤدي ذلك ضعف قناعة العمالء بالمنتجات  -ث

دافع إلى أن تبدأ المصرفية اإلسالمية بفقدان عمالءها خاصة الذين َل يشكل الوازع الديني لديهم ال
 األكبر للتعامل مع هذه المصارف؛

ية تحول الضوابط الشرعية إلى تكلفة إضافية، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تحمل المؤسسات المال -ج
 ليديةات التقأكثر كلفة من المنتجهذه التكلفة على العميل، لتكون المنتجات اإلسالمية المقلدة في النهاية 

 مع أنها تحقق في النهاية النتيجة نفسها؛
 : المالية اإلسالميةإشكال منتجات الهندسة -ثانيا

اإلسالمية، على اختالف أنواعها ألن ذلك من  مصارفلإلبداع والتطوير في ال َلشك أن الحاجة ماسة
عوامل الديمومة والبقاء في أسواق مفتوحة حرة تشهد تنافسا حادا بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، 

فالحاجة ملحة للتطوير واإلبداع والهندسة ولكل ما يندرج تحت تلك لكن فيما يخص المؤسسات المالية اإلسالمية 
فالصناعة المالية اإلسالمية كونها  ؤسسي وحسب، بل على مستوى الصناعةمستوى المالالمترادفات ليس على 

صناعة ناشئة بالمقارنة بنظيرتها التقليدية تعد في أمس الحاجة إلى عمليات التطوير واَلبتكار لمنتجات مالية 
ن كان في إطار شرعي، وهذا كله في  إسالمية أصيلة تحافظ على هوية الصناعة وتقيها شرور التقليد حتى وا 

عكس حتما على استدامة المؤسسات المالية ينمو مستدام للصناعة ككل وستحقيق نسهم في المحصلة سيُ 
مشكلة المنتجات المالية اإلسالمية هو أن نشأتها بدأت داخل بيئة البنوك التقليدية، وبالتالي بدأت ، و 2اإلسالمية

نتجات كنبته غريبة على المجتمع الذي نشأت في وسطه، وبالتالي فقد جاءت هذه المنتجات استنساخا للم
إذن اإلشكال الذي  التقليدية واقتصر التغيير فيها على القص واللصق واَللتفاف لتكون هذه المنتجات إسالمية،

 :3يواجه منتجات الهندسة المالية اإلسالمية المعاصرة يقع من أربعة أمور
ة هذه البيئو دية، كية التقلي: انطلقت أفكار المنتجات المالية اإلسالمية من البيئة البنالمنطلق والبيئة الحاضنة-أ

 دى إلىأَل يخفى أنها نشأت وتكونت قواعدها األساسية وأنظمتها العملية، بعيدا عن المنهج اإلسالمي وهذا ما 
 اإلشكال الثاني وهو الهدف والغاية.

أدى  لتقليديةا لما كانت البيئة الحاضنة للمنتجات المالية اإلسالمية في الغالب البيئة البنكية :الهدف والغاية-ب
ذلك إلى إشكال في هدف وغاية المنتج اإلسالمي، فجاء مفرغا أحيانا من معناه ومقصده، ليحقق غايات البنك 

                                                           
 .17 :، صمرجع سبق ذكره، عبد الحليم، غربي صالحصالحي  1
، الملتقى الدولي الثاني: األزمة المالية الراهنة والبدائل والتأهيل الشرعي للعاملين اإلسالميةإشكالية تطوير المنتجات المالية فروحات حدة، بوخلوة باديس،  2

 .3 :، ص2009ماي  6-5خميس مليانة، يومي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي النظام المصرفي  –المالية والمصرفية 
مجلة الواحات للبحوث غرداية، الجزائر، ، التطوير: الواقع والتحديات ومناهج اإلسالميةمنتجات الهندسة المالية ، حنان علي موسى، محمد األمينخنيوة  3
 .656.655 :ص ص ،2011، 12لدراسات، العدد وا
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ن كان قد أخذ الصورة الشرعية في ظاهره، وهذا ما أدى  ومقاصده في التمويل المجرد من لوازمه الشرعية، وا 
 ر.بدوره إلى اإلشكال الثالث المتمثل في وسائل اَلبتكا

رها، وتطوي : انعكست الصورة السابقة الذكر للمنتجات المالية اإلسالمية على وسائل ابتكارهاوسائل االبتكار-ت
د ترى إذ نعبر عنه بالترقيع أو اللصق لمنتجات مالية تقليدية، فال تكا ،فاقتصرت تلك الوسائل على ما يمكن

 ا لم تكن هناك مبادرات لإلبداع.منتجا ماليا تقليديا إَل ومعه نسخته اإلسالمية، ومن هن
 ت على: اكتفت الهندسة المالية اإلسالمية بإدخال تعديالمسؤولية تطوير المنتجات المالية اإلسالمية-ث

و هذلك،  المنتجات المالية التقليدية، لتصبح أكثر إيفاء بالمقاصد والضوابط الشرعية، ولعل السبب الرئيسي في
جاهل تنجر عنه ، األمر الذي امصارفية تنميتها ألقيت على عاتق الاإلسالمية وعملأن تطبيق الهندسة المالية 

ؤسسات َل يتم إَل بتوافر إطار متكامل تتفاعل ضمنه كل من: البنوك والم مصارفعمل الأن كلي لحقيقة مفادها 
ة لماليج المنتجات االمالية والسوق المالي والبنك المركزي والمتعاملين اَلقتصاديين، وعليه فإن عملية إخرا

مة اإلسالمية من نطاق التقليد إلى نطاق اَلبتكار، مرهون بتكاثف جهود كل األطراف المتداخلة في المنظو 
ته، بل حد ذا السابقة، وخاصة بعدما توضح أن تقيد المنتجات المالية اإلسالمية بالرابط الديني َل يعتبر عائقا في

 رؤوس األموال من العمالء المسلمين وغير المسلمين، َلسيما بعدعلى العكس يمكن استخدامه كميزة لجلب 
 في ظل األزمة المالية العالمية. لمالي التقليدي ومنتجاته الماليةفقدانهم الثقة بالنظام ا

 :القصور في تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية-ثالثا
ة تعلق بتطوير المنتجات المصرفيبالرغم من أن سوق الصيرفة اإلسالمية قد شهد قفزات نوعية فيما ي

صرفية ات المالمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مقارنة بالبدايات األولى للصيرفة اإلسالمية، إَل أن المنتج
ير أن كث الصيرفة اإلسالمية تتبع للصيرفة التقليدية من حيث، و ا ونوعا َل تزال في بداية الطريقاإلسالمية كم

 لصيرفةوما لم تصل ا ،عدلة لتتوافق مع الضوابط الشرعيةية ما هي إَل منتجات تقليدية ممن المنتجات اإلسالم
ات اإلسالمية إلى مرحلة اإلبداع والتحديث عن طريق منتجات تحمل طابع اَلبتكار واَلستقاللية عن المنتج

ذا ة في هذ خطوات إيجابيالتقليدية القائمة فإنها ستظل قاصرة وغير قادرة على منافسة، وهذا األمر يتطلب اتخا
 اَلتجاه مثل:

وجود مراكز بحث متخصصة وتوفير الدعم المادي والبشري لها، إلجراء بعض الدراسات والبحوث  -أ
 التطبيقية، وتطوير منتجات مصرفية إسالمية منافسة للمنتجات التقليدية القائمة في السوق؛

نما يرى كثيرون فيها أمعدم اقتصار دور الهيئات الشرعية في المصارف اإلسالمية  -ب ال في على الرقابة، وا 
 أن تقود عمليات اإلبداع والتطوير في المنتجات واآلليات المصرفية لدى المصارف اإلسالمية؛

وى ا بمستإيجاد بعض اآلليات التي تحقق نوعا من التظافر والمساندة بين المصارف اإلسالمية لالرتقاء نوعي -ت
 فظ حقوق كل األطراف داخل إطار أحكام الشريعة اإلسالمية.الصيرفة اإلسالمية، وبما يحقق ح

نخلص من ذلك إلى أن اعتماد المصارف اإلسالمية على تقديم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية فقط، قد َل يجدي في ظل تحرير المنافسة، َلسيما إذا قامت المصارف التقليدية األجنبية بتقديم نفس 
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ة والدقة ذات السمات والخصائص للمصارف اإلسالمية ومتفوقة عليها بتخفيض التكاليف والجودالخدمات متبعة 
وعندئذ يصبح الدفاع عن المصارف اإلسالمية مجرد أماني إذا لم تستطع أن تطور  ،واختصار الفترة الزمنية

تسم بالتجدد والتعدد نفسها وأن تواجه كل التحديات وأن تواكبها في ظل المتغيرات العالمية التي أصبحت ت
 واَلستمرار.

 :حديات الهندسة المالية اإلسالميةت-رابعا
اجه لتي تو ايات التي تواجه الهندسة المالية اإلسالمية ويمكن تقسيمها إلى التحديات دهناك العديد من التح

 الصناعة المالية والتحديات التي تكون على مستوى الخدمات والمنتجات المالية.
 : التي تواجه صناعة الهندسة المالية اإلسالميةالتحديات -أ

ة ية حادفرضت التغيرات الجذرية والسريعة التي شهدها العالم اَلقتصادي في الفترة األخيرة ضغوطا تنافس
وغير متكافئة خاصة على المؤسسات المالية اإلسالمية التي أصبحت تبحث عن وسيلة تضمن لها البقاء 

قديم ت مالية تفوقها خبرة وحجما، وقد تنبهت إلى أنه َل يمكن تحقيق ذلك دون تواَلستمرار إلى جانب مؤسسا
ل تي تعممنتجات مالية إسالمية قادرة على منافسة المنتجات التقليدية من جهة وعلى تلبية احتياجات البيئة ال

المية المالية اإلسفيها سواء كانت إسالمية أو غير إسالمية من جهة أخرى، وقامت فعال بتبني مفهوم الهندسة 
ة ن مقدر الذي يعمل على تطوير واستحداث منتجات مالية إسالمية تتماشى والتطورات المالية واَلقتصادية، إَل أ
 تطبيقهو المؤسسات المالية اإلسالمية على تحقيق اَلستفادة القصوى من هذا المفهوم متدنية حيث بقي استخدامه 

 جموعة من التحديات والعقبات التي تعيق تطبيقه ومنها:دون المستوى المطلوب، ويرجع ذلك إلى م
ية ات إدار يتطلب العمل المالي اإلسالمي تأهيال خاصا وكفاء :االفتقار إلى الكفاءات واإلطارات المؤهلة-1

مدربة تكون على إلمام بطبيعة عمل المؤسسات المالية اإلسالمية على اعتبار أنها تختلف عن المؤسسات 
ع دية، ويتم عالج هذه المشكلة من خالل تنظيم الدورات المتخصصة وورش العمل بالتعاون مالمالية التقلي

فيز الل تحخالهيئات الدولية مثل المجلس العام للبنوك اإلسالمية ومعهد التدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية، ومن 
 سة.ماليا تستفيد منه المؤسالموظفين على اَلبتكار والتوظيف بمكافأة كل من يأتي بفكرة أو يبتكر منتجا 

لية ات الماتفتقر بعض المؤسس :االفتقار إلى البحث والتطوير من قبل بعض المؤسسات المالية اإلسالمية-2
قد وير، فاإلسالمية إلى اَلهتمام بمفهوم الهندسة المالية اإلسالمية حيث تعاني من غياب ثقافة اإلبداع والتط

ات مؤسسة مالية إسالمية في منطقة الخليج العربي غياب شبه تام لمخصص 12أثبتت التقارير السنوية ألكبر 
 بية مامالية خاصة بالبحث والتطوير للمنتجات المالية اإلسالمية، في الوقت الذي أنفقت فيه تسعة بنوك أورو 

 يزيد عن مليار دوَلر على عمليات البحث والتطوير.
تقوم المؤسسات المالية من خالل عملية  :ور أو جديدغياب الحقوق األدبية لصاحب فكرة منتج مالي مط-3

من جدواه وبعد نجاح المنتج  تأكدر الباهظة ومخاطر تطبيق المنتج لخلق منتج مالي بتحمل تكاليف التطوي
المطور أو المبتكر نجد أن المؤسسات المالية األخرى تسارع إلى تطبيقه واَلستفادة منه دون تحمل تكاليف 
التطوير أو مخاطر التطبيق في مرحلة اَلختبار وهذا ما يثبط عزائم المؤسسات المالية عن محاولة التطوير 
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المالية اإلسالمية أن تعمل على إنشاء مركز لتطوير منتجاتها وقد قدم  واَلبتكار، لذا فإنه يفترض بالمؤسسات
فعال هذا المقترح في لجنة الصيرفة اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي وتمت الموافقة المبدئية عليه من 

 قبل أعضاء اللجنة.
املة حاليا ضئيلة جدا مقارنة : تعتبر رؤوس أموال البنوك اإلسالمية العضآلة أحجام البنوك اإلسالمية-4

مليون  25من البنوك اإلسالمية يقل رأسمالها عن  %75بالبنوك العالمية حيث أظهرت الدراسات أن حوالي 
دوَلر أمريكي فقط مما يحول دون تحقيقها لألهداف التي أسست من أجلها ويعيق نموها ويكبح قدرتها على خلق 

 بيق سياسة رفع رأس المال وتوسيع قاعدة المساهمين أو اَلندماج.المنتجات المالية، وعليه يفترض بها تط
المية ة اإلس: تواجه أعمال المؤسسات الماليضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية وتوحيد المرجعية الشرعية-5

ى يسي لتواجدها وهو ضعف التنسيق فيما بين الهيئات الشرعية وتضارب الفتاو تحدي هام يرتبط بالسبب الرئ
ض والبع الفقهية بين الدول اإلسالمية وحتى داخل البلد الواحد، فمثال نجد أن بعض البنوك تجيز أعمال التورق 
ية اعدة علماآلخر َل يجيز التعامل به، لذا يتوجب على المؤسسات المالية اإلسالمية أن تعمل على إيجاد ق

 مشتركة لالجتهاد الجماعي ولتوحيد الفتاوى.
: تركز الهدف األساسي للهندسة المالية اإلسالمية الخطأ في تحديد الهدف من الهندسة المالية اإلسالمية-6

في إشباع احتياجات المسلمين وأهمل بطريقة أو بأخرى الهدف الجوهري للمنتج المالي والمتمثل في خلق القيمة 
شباع احتياجات المضاف ة، لذا يجب العمل على تصحيح ذلك من خالل الجمع بين الوجهة الدينية واَلقتصادية وا 

 .1المسلمين وغير المسلمين على حد سواء
ة لمندمجهذان التحديان في التمويل اإلسالمي يبرزان ضمن جملة من القضايا الواقعية ا :المصداقية والثقة-7

 لفهم اإلسالم، فهناك من يرى في صناعة التمويل اإلسالمي قناة لتمويل بمجموعة من المعتقدات المسيئة
ى اإلرهاب وموطنا لغسيل األموال، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بضعف المهارات اإلدارية والتي تؤثر عل

 مصداقيتها.
رة يث الخبللمؤسسات المالية اإلسالمية من ح نيمثل هذان العامالن تحديان مهما :المنافسة وكفاءة التكلفة-8

زات الكبيرة والشبكات األوسع والحجم اَلقتصادي في السوق العالمي للمؤسسات المالية التقليدية، وهي ممي
وافذ ديها نتنافسية مهمة تتفوق بها التقليدية على اإلسالمية، إضافة إلى هذا تعاني المؤسسات التقليدية التي ل

لية سسات المالية اإلسالمية على حد السواء من مشكلة أخرى وهي تكلفة عمليات التشغيل العاإسالمية والمؤ 
 للمعامالت المالية اإلسالمية.

يعتبر تسويق المنتجات المالية اإلسالمية تحديا آخر خاصة بالنسبة لنمو قاعدة عمالء البنوك  :التسويق-9
أن نجد إقبال المسلمين على المنتجات المالية اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية، ومن غير المستغرب 

                                                           
 .415.1 :، ص ص، مرجع سابقالمنتجات المالية اإلسالمية بين التقليد واالبتكار، سعدان آسيا، عماري صليحة  1
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ضئيال بسبب عدم فهم الصناعة واَلفتقار لمعرفة المنتجات، ومن دون تثقيف وتعليم العمالء لمبادئ وآلية عمل 
 .1التمويل اإلسالمي، سيبقي العمالء بعيدا عن تناول المنتجات اإلسالمية

لي وبالتا اإلسالمية تعمل بالطريقة ذاتها التي تعمل بها البنوك التقليديةإذ أن البنوك  نظام سوق فعال:-10
ما  تعتمد هي األخرى على السيولة، والتزامات اَلستحقاق ذات األجل القصير لتمويل نمو هذه األصول، وهذا

 وساطةيق اليجبر البنوك اإلسالمية على أن يكون لديها أصول سائلة كبيرة واحتياطات متزايدة، وهذا بدوره يع
 المالية وتعميق السوق.

في هذا النطاق توفر األسواق المالية الناجحة لالعبين في السوق ضمن عوامل  تطوير المنتج واالبتكار:-11
أخرى، سلسلة واسعة من المنتجات لالستثمار فيها، األمر الذي يوفر مرونة مالئمة للمستثمرين في اتخاذ 

ته ينطبق على األسواق المالية اإلسالمية لتصبح ناجحة، إذ يجب أن توفر هي القرارات اَلستثمارية، واألمر ذا
األخرى َلعبي سوق مع سلسلة من المنتجات التي قد تلبي احتياجات المستثمرين، وهذا تحد آخر يواجه 
الصناعة ألن عملية تطوير المنتج في التمويل اإلسالمي يجب أن تمر خالل عملية مشددة جدا من المراجعة 

 . 2الشرعية وتأييد علماء الشريعة
 :التحديات على مستوى الخدمات والمنتجات في البنوك اإلسالمية-ب

قليميا ودوليا على المنتجات المالية اإلسالمية، فإنه لم ي لك رافق ذعلى الرغم من تزايد الطلب محليا وا 
لتي ت التمويلية واَلستثمارية اتطور متكافئ على مستوى العرض، وهذا ما أحدث خلال بين طلب وعرض المنتجا

أمام  بقيت محصورة في منتجات شبه تقليدية َل تلبي اَلحتياجات الحقيقة للعمالء، إن لم يشكل أحيانا عوائق
 المتعاملين من حيث تعقيداتها وكثرة إجراءاتها وارتفاع تكلفتها.

كلة يدية هيالمنتجات المالية التقلتعاني الصناعة المالية اإلسالمية من اَلعتماد المبالغ فيه على هيكلة 
ذا اعتبرت هذه الممارسات مقبولة في بداية ق انطال شرعية من أجل تطبيقها في المؤسسات المالية اإلسالمية، وا 
جد ن أن نالصناعة التي كانت تسعى إلى إثبات ذاتها كجزء من المنظومة المالية العالمية، فمن غير المقبول اآل

 لغ في الهيكلة الشرعية للمنتجات المالية التقليدية.البنوك اإلسالمية تبا
ن  إن التطور الذي تشهده الصناعة المالية من شأنه أن يضاعف من متطلبات اَلبتكار المالي حتى وا 

ولذلك فإن الصناعة المالية اإلسالمية مطالبة  ،من اَلستقرار النسبي من حين آلخرتميز المحيط العام بنوع 
بإيجاد بدائل شرعية للمنتجات المالية التي َل تنسجم مع الضوابط الشرعية، كالمشتقات وعمليات التوريق إلى 
جانب ضرورة توحيد المعايير المحاسبية والعقود المالية التي تتعامل بها معظم المؤسسات المالية اإلسالمية وهذا 

ولعل من أبرز التحديات القائمة على مستوى ، أبرز اآلثار للعولمة المالية على البنوك اإلسالمية ما يمثل
 :3الخدمات والمنتجات في البنوك اإلسالمية مايلي

                                                           
 .657 :، صمرجع سبق ذكرهعلي موسى،  ، حنانمحمد األمين خنيوة 1
  .14 :حيرش، مرجع سبق ذكره، صفايزة  2
 .718.1 :، ص صمرجع سبق ذكره، عبد الحليمغربي  ،صالح صالحي 3
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لى علقائم اتوجيه معظم العمليات المصرفية نحو التمويل المحدد العائد )البيوع واإلجارات( وليس اَلستثمار  .1
 والخسارة، األمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق األهداف التنموية؛المشاركة في الربح 

يذ، التنف اَلختالف بين البنوك اإلسالمية في استخدام المنتج الواحد )العقود، النماذج، اإلجراءات، آليات .2
 لصناعةلالضوابط، الشفافية والتوثيق الكامل لهذه المنتجات(، األمر الذي يؤدي إلى عدم فهم المتعاملين 

 مالية اإلسالمية؛ال
عدم توافر بيئة مناسبة َلستحداث منتجات جديدة مشتقة أو مبتكرة، واَلقتصار على عدد محدود من  .3

ون دالمنتجات أو ابتكار منتجات شاذة تخالف اإلجماع، األمر الذي يؤدي إلى التسرع في طرح المنتجات 
دارتها بالشكل الذي يبتعدوجود مرجعية للصناعة، تقوم بضبط عملية التطوير وحمايتها وتوج ن بها ع يهها وا 

 اَلنفرادية؛
لذي ألمر اامحاكاة البنوك التقليدية في تحديد تكلفة عمليات التمويل وذلك باَلسترشاد بمؤشر سعر الفائدة،  .4

 إيجاد يؤدي إلى تنامي عدم ثقة العمالء وفقدان البنوك اإلسالمية ألي تميز أو استقاللية، ويطرح أهمية
 حية بديل عن سعر الفائدة لقياس عائد عمليات التمويل؛مؤشر الرب

ر البنوك اإلسالمية مطالبة أكثر من أي وقت مضى على رفع التحدي واَلستجابة لرغبات العمالء بتطوي .5
  يعرفولما كان التطور َل ،ات التي أفرزتها العولمة الماليةمنتجات مصرفية ومالية بديلة لحزمة المشتق

لية سان تتجدد، فإن البحث عن البدائل يشكل لب التحدي الذي تواجهه الصناعة الماالتوقف وحاجات اإلن
 اإلسالمية؛

 إن مشكالت تقويم المنتجات المالية اإلسالمية وسبل التغلب عليها يتركز في ثالثة جوانب هي: .6
 عدم وجود هيئة مختصة بتقويم المنتجات المالية اإلسالمية؛ .1
 ات المالية اإلسالمية؛عدم وجود معايير لتقويم المنتج .2
 عدم توافر البيانات المالية عن المنتجات المالية اإلسالمية. .3
 : مستقبل تطوير المنتجات المالية اإلسالمية.نيالفرع الثا

تجات والمن لقد أدت األزمة المالية العالمية إلى قيام السلطات النقدية والبنوك بإعادة النظر في األدوات
لعاملين يدية االمالية والمصرفية السائدة، والواقع أن الهندسة المالية الناتجة عن المصرفيين ذوي الخلفيات التقل

 راءمر بالشالمصرفي والمرابحة لآلمد على التوسع بالتورق بالبنوك اإلسالمية، تسعى إلى ابتكار أدوات مالية تعت
ارات بدَل من المشاركة والمضاربة والسلم واَلستصناع وغيرها من الصيغ الفاعلة في اَلقتصاد، وذلك لالعتب

 التالية:
 سهولة الهندسة المالية التقليدية؛ -أ

 حاجة الهندسة المالية اإلسالمية إلى عمق في علوم الشريعة؛ -ب
 التركيز على صيغ المداينات بحثا عن الربح في األجل القصير. -ت
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إن دية، فيمكن التأكيد بأنه إذا ما بقي الحال على ما هو عليه من عمليات الهيكلة الشرعية لمنتجات تقلي
ستكون و  فيها مع مستوى الخدمات التقليديةمستوى المنتجات المالية اإلسالمية سينحدر ليصل إلى نقطة يتقارب 

 صناعة المالية اإلسالمية أمام ثالثة مشاهد )سيناريوهات( محتملة في المستقبل المنظور:ال
قيق مية لتحيتمثل في اإلستراتيجية التي يجب أن تتبناها الصناعة المالية اإلسالالمشهد األول )المأمول(: -1

 اإلستراتيجي من الصيغاستدامتها، فالمطلوب منها أن تتحول في المستقبل العاجل إلى استغالل المخزون 
صناعة الفقهية الشرعية للمنتجات اإلسالمية األصيلة في عمليات التطوير واَلبتكار، حيث تحافظ على هوية ال

 وتلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق التنمية اَلقتصادية المحلية.
ت لمنتجاتشابها كبيرا مع ا يتمثل في أن تتشابه المنتجات المالية اإلسالمية المشهد الثاني )المحتمل(:-2

اعتها، امة صنالمالية التقليدية، وهو أمر سيعمل حتما على دعم المنتجات المالية التقليدية ورفع مستوياتها واستد
 تماما كما يعمل على إضعاف خصوصية ومزايا الصناعة المالية اإلسالمية ومنتجاتها.

المنتجات المالية اإلسالمية نتيجة عدم تطوير منتجات  يتمثل في اندثار المشهد الثالث )األقل احتماال(:-3
أصيلة تدعم استدامة الصناعة، ونتيجة َلستفادة المنتجات المالية التقليدية من عمليات الهيكلة الشرعية 

 .1لمنتجاتها، فستصبح جميع المنتجات من نتاج الصناعة التقليدية
 

                                                           
 .819.1 :المرجع ، ص صنفس  1
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 (: سيناريوهات التقارب بين المنتجات المالية اإلسالمية ومثيالتها التقليدية09 ،03شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الراهنة والبدائل المالية والمصرفية، النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي خميس ، الملتقى الدولي الثاني: األزمة المالية دور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستقرار االقتصادي، عبد الحليمغربي ، صالحصالحي المصدر: 
 .20 :، ص2009ماي  6-5مليانة، معهد العلوم اَلقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، يومي 

لم تشغل مخزونها  اإلسالميةالصناعة المالية 

اإلستراتيجي الشرعي الذي يشتمل على آالف 

 من الصيغ الشرعية للمنتجات األصلية

التحول التي ستؤدي إلى رفع نقطة 

مستوى المنتجات المالية اإلسالمية 

 وتحقيق السيناريو المنشود

السيناريو المنشود يتم 

الوصول إليه بتطوير 

 المنتجات اإلسالمية األصيلة

السيناريو غير المنشود 

)التشابه شبه كلي بين 

المنتجات اإلسالمية 

والتقليدية( سيتم الوصول 

استمر الوضع إليه إذا ما 

الراهن من هيكلة شرعية 

 للمنتجات التقليدية

سيناريو ضئيل االحتمالية 

تأخذ فيه المنتجات المالية 

 اإلسالمية باالندثار

نقطة التقارب ومن بعدها 

 سيناريوهات غير منشودة

الصناعة المالية التقليدية 

راسخة وتطوير منتجاتها 

 وفقا لمعاييرها

3 

2 

1 

استمرار الهيكلة الشرعية للمنتجات 

 التقليدية يؤدي حتما للتقارب

ت
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نت
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 في المصارف اإلسالمية.: معوقات تطبيق الهندسة المالية اإلسالمية ثالثالفرع ال
بالرغم من اإلنجازات الكبيرة التي حققتها الصيرفة اإلسالمية في حقل الصناعة المالية اإلسالمية، بتبنيها 
لمفهوم الهندسة المالية اإلسالمية وقناعتها بجدوى هذه األخيرة في تطوير واستحداث وابتكار أدوات مالية 

ة والبقاء في أسواق مفتوحة وحرة تشهد تنافسا حادا بين البنوك شأنها أن تضمن الديموم ا منإسالمية كم
والمؤسسات المالية المحلية، وبين تلك المؤسسات ونظيراتها الدولية التي تعمل معها في البلد أو المنطقة نفسها، 
ا إَل أن تحديات كبيرة أثرت على أعمالها وأعاقت تقدمها حينا من الوقت، مما كان له األثر على نجاحه

نجازاتها، وتتمثل أهم التحديات فيمايلي  :1وا 
 التحديات المتعلقة بالجوانب المؤسسية:-أوال

 تتمثل التحديات المتعلقة بالجوانب المؤسسية فيمايلي:
 إن بناء كيان مؤسسي سليم يعتبر أخطر تحد يواجه التمويل اإلسالمي، اإلطار المؤسسي السليم: .أ

منهج وظيفي لبناء هذا الكيان، يستند على فحص مهام  ولمواجهة هذا التحدي َلبد من تطبيق
 المؤسسات بطريقة تمكنها من توفير دعم أفضل، أو إنشاء مؤسسات جديدة حسب الحاجة.

عظم وضعت قوانين التجارة والمصارف والشركات م اإلطار القانوني المناسب والسياسات الداعمة: .ب
هذه القوانين نشاطات العمل المصرفي، في حين الدول اإلسالمية على النمط الغربي، بحيث تضيق 

ورة تستطيع األطراف وضع اتفاقياتها على أساس عقد إسالمي إَل أن تنفيذ هذه اَلتفاقيات يستدعي ضر 
 وجود بيئات تنظيمية داعمة للتمويل اإلسالمي وتضافر الجهود وتكاليف إضافية لتغطية عملياتها.

وعدم وجود  اإلسالمية مهم بنفس درجة أهمييته للبنوك التقليدية، اإلشراف على البنوك اإلطار اإلشرافي: .ت
ة إطار إشرافي فعال يشكل ضعف لنظام التمويل، وتقتضي سياسة الرقابة النقدية حاجة لتنسيق وتقوي
دى لاألدوار بين هيئات الرقابة الشرعية والبنوك المركزية في الدول اإلسالمية، لتوفر المعلومات 

 فافية(، ضمان سالمة نظام التمويل وتحسينه.المستثمرين )الش
 التحديات المتعلقة بالجوانب التشغيلية:-ثانيا

 تتمثل التحديات المتعلقة بالجوانب التشغيلية فيمايلي:
تنقسم المعامالت المالية اإلسالمية إلى نوعين، يقوم أحدهما  إنعدام التمويل عن طريق تقاسم األرباح: .أ

رأس المال ويستند اآلخر إلى تقاسم األرباح، ويوفر النوعان كالهما التمويل على رسم ثابت)فائدة( على 
من خالل شراء وبيع سلع حقيقية، بينما تقوم المعامالت المالية التقليدية على تسليف األموال مقابل 

ل، فائدة، إَل أنه فعليا ظل تمويل المشاركة في األرباح مع متطلبات ورغبات المنشآة المستمرة في العم

                                                           
الملتقى الدولي الثالث للصناعة اإلطار المفاهيمي للهندسة المالية اإلسالمية ومزايا تطبيقاتها )دراسة تحليلية(، ، عرابي محفوظ، نجاة وسيلة ناميبلغ 1

درسة العليا للتجارة، الجزائر، المالية إشكالية ادماج المنتجات المالية اإلسالمية في السوق المالي الجزائري، كلية العلوم اَلقتصادية التجارية وعلوم التسيير، الم
 .19-17، ص ص: 2016أفريل  12-13
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ومن منظور البنوك يبدو أن هنالك تكاليف أعلى ناجمة عن توظيف األموال على أساس المشاركة في 
 األرباح.

ة يمكن انتشار صيغ التمويل القائمة على الدين يصعب تحويلها إلى أدوات مالي عدم سيولة الموجودات: .ب
 التفاوض بشأنها.

دخراتهم في بنوك وصناديق اَلستثمار الكثير يحفظون م حشد الودائع وتوظيف األموال محليا: .ت
ل ية يشكاإلسالمية، إَل أن استخدام البنوك والمؤسسات التقليدية ألدوات مالية تتفق مع الصيغ اإلسالم

 تحديا للبنوك اإلسالمية وينقص من اَلدخار.
نافسة حتى اآلن احتكرت البنوك اإلسالمية بدرحة كبيرة الموارد المالية، ولكن زيادة الم المنافسة: .ث

والتطور الهام الذي حدث في النظام المصرفي اإلسالمي شهد دخول بنوك تقليدية تمارس النظام 
يه إن زدجرندَليز، ولك ي المصرفي اإلسالمي في أنحاء العالم مثل ''تشيس مانهاتن، وسيتي بنك، وا 

ك ة، فبننورت بينسون'' وبنوك تجارية في الكثير من البلدان اإلسالمية التي تقدم خدمات مصرفية إسالمي
ك مصر في مصر والبنك األهلي التجاري في السعودية فتحا فروعا إسالمية، وفي ماليزيا يسمح للبنو 

 التجارية بفتح نوافذ إسالمية، مما شكل تحديا أمام نشاطها. 
لعالمية حجم وتنوع المعامالت والتدفق الدولي لرؤوس األموال وسياسة تحرير األسواق اتزايد  العولمة: .ج

 يتيح للبنوك اإلسالمية قدرا أكبر من تنوع المحفظة مما يقلل من المخاطرة في صيغ المشاركة في
ة مياألرباح، وسيشكل ذلك فرصا للبنوك اإلسالمية في فتح المزيد من الفروع في البلدان غير اإلسال

قة را طريالمعامالت المصرفية اإللكترونية واستخدام الكمبيوتر في البنوك قد غي-بقدر مايمثل تحديا لها
 .-عمل المصارف
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 المبحث الثاني: دور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر.
 

بديل ودها كفي ظل األزمة المالية العالمية التي تعرضت لها البنوك التقليدية أثبتت نظيرتها اإلسالمية وج
 لها في الربط بين اَلقتصاد الحقيقي والمالي وذلك لمجموعة من اَلعتبارات من بينها مشاركة المودعين

حول سابقا فان من بين دوافع تذكرنا والمستثمرين معا في تحمل حجم المخاطرة مما يؤدي إلى تجنبها، وكما 
مالية قات الالبنوك التقليدية للصيرفة اإلسالمية هي األزمة المالية العالمية وفيمايلي سنتطرق إلى ماهية المشت

 وتكييفها الشرعي. 
 المطلب األول: ماهية المشتقات المالية وحكمها الشرعي.

وجه مالية ثم إلى مستعملوا المشتقات المالية وأمن خالل هذا المطلب سنتطرق إلى مفهوم المشتقات ال
 استخداماتها، وأخيرا سنتناول المشتقات المالية من منظور إسالمي.

 .Financial Derivativesالفرع األول: مفهوم المشتقات المالية 
ي ف رغم أن المبادَلت والخيارات والمستقبليات كانت موجودة من قبل إَل أن المصطلح مشتقات لم يدخل

 قاموس المصطلحات المالية إَل في أواخر الثمانينات مع ظهور ما يعرف بالهندسة المالية.
 تعريف المشتقات المالية:-أوال

 لقد قدمت للمشتقات المالية عدة تعاريف أهمها: 
''المشتقات هي عقود تشتق قيمتها من قيمة األصول المعنية )أي األصول التي تمثل موضوع العقد( واألصول -أ

ألسهم والسندات والسلع والعمالت األجنبية...إلخ، وتسمح المشتقات اتكون موضوع العقد تتنوع ما بين  التي
 .1للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء األصل موضوع العقد''

د أو أكثر من المشتقات هي: ''عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية، وتتحدد قيمتها بقيم واح-ب
 .2الموجودات أو األدوات أو المؤشرات األساسية المرتبطة بها''

المشتقات المالية هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول المالية محل التعاقد، فالمشتقة عقد مالي -ت
ألصل  ، ولكنها َل تقتضي أو تتطلب استثمارا3يكسب أو يخسر قيم مع حركة سعر السلعة أو الرصيد المالي

                                                           
، 2003، مصر، الجزء الخامس، الدار الجامعية، طبع نشر وتوزيع،  ة(المحاسب-إدارة المخاطر-المشتقات المالية )المفاهيمطارق عبد العال حماد،  1

 .5 :ص
، الملتقى العلمي الدولي حول: األزمة المالية التعامل بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور األزمة المالية العالمية الحاليةبوعافية سمير، قريد مصطفى،  2
 :، ص2009أكتوبر  21-20ية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، يومي اَلقتصادالعلوم  ية الدولية والحوكمة العالمية، كليةاَلقتصادو 
9 . 
 .269 :، ص2007، عمان، األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، المالية الدوليةمحمد صالح القرشي،  3
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المال في هذه األصول، وهي كعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس األسعار أو العوائد فإن أي 
 .1انتقال لملكية األصل محل التعاقد يصبح أمرا غير ضروري 

حددة ويعرفها البعض: ''بأنها الورقة المالية التي تشتق قيمتها السوقية من القيمة السوقية لورقة مالية أخرى م-ث
 .2مثل: السهم العادي أو السند وبالتالي فليس للمشتقات المالية حقوق مالية مباشرة على أصول حقيقية''

''المشتقات المالية هي عقود تعطي ألحد الطرفين الحق في أصل معين في تاريخ محدد، وتلزم الطرف -ج
ي أو بمبلغ من العمالت، أو كمية من المواد اآلخر باحترام التزام مماثل، العقد قد يتعلق بأصل مالي أو مبلغ مال

األولية، كما قد يتعلق بمؤشر من المؤشرات، العقد قد يربط الطرفين بطريقة ملزمة أو قد يعطي لواحد منهما 
إمكانية تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، ويعتمد السعر السوقي للمشتقات على سعر األصل المتعاقد عليه منذ نشأة 

 .3العقد''
لمشتقات عقود تهدف إلى تبادل المخاطر المالية، ومن أشهر صورها المستقبليات واَلختيارات ''ا-ح

والمقايضات، من الناحية النظرية، يفترض أن يتم تبادل المخاطر بحيث تنتقل إلى الطرف األكثر جدارة وقدرة 
ينما يستفيد الطرف األكثر قدرة من على احتمالها، وعليه يستطيع الطرف األقل قدرة أن يتفرغ للعملية اإلنتاجية، ب

 .4العائد الذي يحققه مقابل تحمل المخاطر''
وقد عرف بنك التسويات الدولية التابع لصندوق النقد الدولي المشتقات المالية بأنها: ''عقود تتوقف قيمتها -خ

ل في هذه األصول، على أسعار األصول المالية محل التعاقد، ولكنها َل تقتضي أو تتطلب استثمار ألصل الما
وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس األسعار أو العوائد، فإن أي انتقال لملكية األصل محل 

 .5التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غير ضروري''
فهي كما عرفت المجموعة اَلستثمارية النظم المحاسبية القومية، المشتقات المالية بصورة أكثر تفصيال، -د

''أدوات مالية ترتبط بأداة مالية معينة أو مؤشر أو سلعة، والتي من خاللها يمكن شراء أو بيع المخاطر المالية 
في األسواق المالية، أما قيمة األداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر األصول أو المؤشرات محل التعاقد، وعلى 

 س هناك عائد مستحق على اَلستثمارتم استرداده وليخالف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعه مقدما لي

                                                           
دار النشر للجامعات،  ،القاهرة، مصر في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها،المشتقات المالية ودورها سمير عبد الحميد رضوان،  1

 .59 :ص ، 2005
 .9 :، صمرجع سبق ذكرهبوعافية سمير، قريد مصطفى،  2
ية الدولية اَلقتصاداألزمة المالية و ، الملتقى العلمي الدولي حول: مخاطر المشتقات المالية ومساهمتها في خلق األزماتسحنون محمود، محسن سميرة،  3

 .3 :، ص2009أكتوبر  21-20ية وعلوم التسيير، سطيف، الجزائر، يومي اَلقتصادوالحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم 
 .29 :صمرجع سابق،  التحوط في التمويل اإلسالمي، السويلم، إبراهيمسامي بن  4
، المؤتمر العلمي السنوي الخامس آفاق وتحديات ، مؤتمر أسواق األوراق المالية والبورصاتاإلسالميةالمشتقات المالية في الرؤية أشرف محمد دوابة،  5

 .3 :ص، 2007ماي  08-06 ،جامعة اإلمارات العربيةغرفة تجارة وصناعة دبي، عشر، كلية الشريعة والقانون، 
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وتستخدم المشتقات المالية لعدد من األغراض وتشمل إدارة المخاطر، التحوط من المخاطر، والمراجحة بين 
 .1األسواق، وأخيرا المضاربة

 المشتقات المالية تمثل أحد المعامالت الوهمية التي يجري التعامل معها في سوق العقود اآلجلة
والمستقبلية مثل البيع على المكشوف والشراء بالهامش والخيارات وبيع وشراء المؤشر وما شابههما، فكلها من 
قبيل القمار مهما ابتكروا لها من مسميات وهو أمر َل يحتاج إلى مجهود في اإلثباتات، فيكفي اَلستشهاد ببعض 

 :2تقات المالية ومنهمين كتبوا عن المشذل أقوال اَلقتصاديين الغربيين الوليس ك
قود ألوراق المالية وتحليل اَلستثمار أن العاوجروبر في كتابهما نظرية محفظة  يذكر الكاتبان التون  .1

 زمة منحالمستقبلية وعقود اَلختيارات هي أوراق مالية تمثل جانب الرهان على أداء ورقة مالية معينة أو 
 األوراق؛

الية، مها العروف الذي كان وراء أزمة النمور اآلسيوية وانهيار أسواقأما جورج سورس الملياردير اليهودي الم .2
مكين م أن أدوات المشتقات المالية تم تصميمها خصيصا لت1994ألمريكية عام افقد أعلن في لجنة البنوك 

 المؤسسات اَلستثمارية من المقامرة.
 طبيعة المشتقات:-ثانيا

، أن المشتقات بطبيعتها مبادلة صفرية، حيث ما يربحه )*(تكاد تتفق وجهات نظر المختصين، من الفرقين
أحد الطرفين هو ما يخسره الطرف اآلخر على سبيل المثال، يصرح آَلن جرنسيان، الرئيس السابق لمجلس 
اَلحتياط الفيدرالي األمريكي، واحد أبرز المؤيدين للمشتقات، بقوله: ''المشتقات من حيث العموم لعبة صفرية، 

 لخسارة في القيمة السوقية ألحد الطرفين هي الربح السوقي للطرف اآلخر''.حيث تعد ا
ل بتقاق، ولهذا السبب فإن المشتقات َل تعد مبادلة حقيقية ألنها َل يراد بها نقل ملكية األصل محل اَلش

ق في سو  فروقات األسعار عند نهاية العقد على سبيل المثال يقتصر األمر في األغلب األعم على تسوية
ة في من العقود يتم تسويتها قبل حلول األجل، ولذلك نجد أن هيئة الخدمات المالي %99المستقبليات نجد أن 

 بريطانيا تعرف المشتقات: ''بأنها عقود على الفروقات''.
َل من المهم التأكيد بأن العقود التي تهدف فعال لنقل الملكية وتسليم األصل محل التعاقد عند األجل 

كما تجدر اإلشارة إلى أن التبادل الفوري في األسواق المالية )األسهم مثال( َل  ،ذا التعريف للمشتقاتتدخل في ه

                                                           
، الملتقى العلمي الدولي حول: األزمة المالية المشتقة، أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم لصناعتها، المنتجات المالية بن رجم محمد خميسي 1
 :، ص2009أكتوبر  21-20، يومي جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر ،ية وعلوم التسييراَلقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، كلية العلوم اَلقتصادو 
4. 
أبحاث  الجزائر، ،بين الضوابط الشرعية والمتطلبات الواقعية في مواجهة أألزمة المالية الحديثة اإلسالميةالبنوك إبراهيم،  ، الغالي بنموسىرحماني  2

دارية، العدد الثامن، ديسمبر   .218 :صجامعة محمد خيضر بسكرة،  ،ية والتجارية وعلوم التسييراَلقتصاد، كلية العلوم 2010اقتصادية وا 
 مؤيدين ومعارضين. )*(
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يدخل من حيث المبدأ في تعريف المبادلة الصفرية َلنتهاء عالقة الطرفين بمجرد إتمام التعاقد، بخالف 
 .1المشتقات التي تستمر فيها عالقة الطرفين طوال مدة العقد

 التطور التاريخي ألدوات الهندسة المالية:ا: لثثا
 شهدت صناعة المشتقات خالل السنوات الماضية نموا كبيرا ومتسارعا سواء على صعيد حجم تجارة هذه

نواع أاألدوات الجديدة، أو على صعيد تنوع هذه األدوات بحيث شملت مجموعة واسعة من العقود المالية لكافة 
ق وغيرها من الموجودات األخرى وكذلك على صعيد توسع قاعدة المشاركين في أسوااألوراق المالية والسلع 

 المشتقات.
وتشير الدراسات إلى أن مالك األراضي اإلقطاعيين من منتجي األرز في اليابان هم أول من استخدم 

بإنتاجهم من األرز سمح بموجبه تداول إيصاَلت يلة( بشكل منظم، إذ طوروا أسلوبا الهندسة المالية )العقود اآلج
، وكان التعامل في العقود اآلجلة يتم في األسواق غير النظامية لمساعدة السماسرة 2على وفق مواعيد مستقبلية

، ولكن القرن التاسع عشر شهد الوَلدة الحقيقية َلستخدام العقود 3الذين كانوا يلعبون دور الوسيط بين المتعاملين
إذ تم فيه صياغة  1865ائمة، وكان ذلك في الوَليات المتحدة عام اآلجلة بشكل منظم ومؤطر في شكل ق

 القواعد والتشريعات التي تضم التعامل اآلجل لمزارعي الحبوب والمضاربين والمستهلكين.
تشير األدبيات أيضا إلى أن التعامل بأدوات الهندسة المالية بصورة تجارية بدأ في الوَليات المتحدة عام 

أول سوق للخيارات في شيكاغو وعمل ذلك السوق منذ افتتاحه على إدخال تعديالت  م عندما أفتتح1973
جوهرية على األسس التي يقوم عليها التعامل في السوق، ومن أهم هذه التعديالت شروط التعاقد التي تتضمن 

وية اليومية لهذا تنميط الكميات وتواريخ التنفيذ وقيمة الهوامش المبدئية وكذلك دار المقاصة التي تقوم بالتس
 .4الهامش
 الخصائص المميزة للمشتقات المالية:-رابعا

 :5من خالل التعريفات السابقة يمكن حوصلة خصائص المشتقات المالية في النقاط التالية
ألسهم دية كاإلثبات قيم األدوات المالية التقلي حيث جرى التطبيق العملي طبيعة العمليات خارج الميزانية: .أ

مما يسهل التعرف على أرصدتها وتتبع تغيراتها بعكس  خل الميزانية كخصوم أو أصولات داوالسند
ا متعكس  األدوات المالية المشتقة التي تقتضي طبيعة التعامل فيها تداولها بقيم نقدية ضئيلة بصورة َل

قيم ال تتضمنه م قيم نقدية كاملة، وهذا ما يجعل المجال مفتوحا للتعرض لمخاطر عدم اإلفصاح عن تلك
 باإلضافة لمخاطر ضعف الرقابة عليها؛

                                                           
 .30 :، صبقامرجع س، اإلسالميالتحوط في التمويل سامي بن إبراهيم السويلم،  1
 .43 :، ص2001عمان، األردن،  ،الهندسة المالية وأهميتها بالنسبة للصناعة المصرفية العربيةأسعد رياض،  2
 .88 :، ص1994بيروت، لبنان، الهندسة المالية وأهميتها بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، الهندي عدنان،  3
 .44 :، صنفس المرجع 4
 .5.4 :، ص صمرجع سبق ذكرهبن رجم محمد خميسي،  5
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 ي معظمنظرا ألنه غالبا ما يتم تصميمها للوفاء بأغراض خاصة للمستخدم النهائي لها، لذا فف التعقيد: .ب
نها، األحيان يكون هناك غموض حول كيفية استخدام أداة بعينها، وكيفية تقييمها، وكيفية المحاسبة ع

قتصادية أم َل ؟ من ناحية أخرى قد تتعرض المؤسسة لمخاطر فهم وهل يمكنها تحقيق األغراض اَل
 شروط وأثار مشتقات خاص مما يعرضها إلى نتائج وخيمة؛

و بعض عقود المشتقات تتسم بدرجة سيولة عالية، حيث يسهل تسويقها إما عن طريق البيع أ السيولة: .ت
نه أية بواسطة بيوت التسوية، إَل الشراء في تاريخ اَلستحقاق المحدد، أو عن طريق إبرام صفقة عكس

 في الوقت نفسه يصعب أحيانا تسوية بعض أنواع عقود المشتقات في أسواق المشتقات، مما ينتج عنه
 مشاكل في عمليات تقييمها والمراكز المتربطة بها؛

حيث َل يزال هناك نوع من الغموض المحيط بالمعالجة المحاسبية  عدم وضوح القواعد المحاسبية: .ث
 ثار المترتبة على الدخول في عمليات المشتقات، ويرجع ذلك أساسا إلى التقدم السريع والنمولآل

لة ة مماثالمتالحق في مجال ابتكار واستخدام األدوات المالية المشتقة والذي َل يواكبه استجابة محاسبي
الواقع  وسريعة من أجل المحاسبة عن تأثيرات تلك األنشطة، إذ يالحظ وجود فجوة واسعة بين
ة محاسبياَلقتصادي الذي تمارس فيه تلك األنشطة وبين اَلستجابة المحاسبية تجاه التعبير عن اآلثار ال

 الناتجة عنها.
 مستعملوا المشتقات المالية وأوجه استخدامها.الفرع الثاني: 

 الية.من خالل مايلي سنتطرق إلى مستعملي أسواق المشتقات، ثم سنذكر أوجه إستخام المشتقات الم
 مستعملوا المشتقات المالية:-أوال

 :1هناك ثالثة أنواع من مستعملي أسواق المشتقات وهم 
يستعملون التحوط من خالل الدخول في صفقات لغرض حماية أعمالهم أو  :(Hedgers)المتحوطون -أ

كتحوط ولضمان موجوداتهم ضد التغير في بعض الموجودات األساسية، إذ تشترى األدوات المالية المشتقة 
 امتالك قيمة موجبة في التحركات التي تحصل على الموجودات األساسية.

هم من يتخذ موقع في األدوات المالية والموجودات األخرى مع اعتبارات  :(Speculators)المضاربون -ب
ة لمكافأ الحصول على أرباح من التغيرات الحاصلة على قيمة الموجود، فهم يقبلون بمخاطرة عالية مع توقع

 عالية.
ن عمل المراجحة هو استثمار اَلختالفات في السعر ألدوات أو موجودات إ :(Arbitrageurs)المراجحون -ت

لفين، متشابهة، فالمراجح يشتري بالسعر المنخفض ثم يبيع مباشرة بالسعر المرتفع لنفس السلعة في سوقين مخت
ت ألن نشاطهم بالشراء والبيع السريع تزيل تناقضا والمراجحون يساعدون على التأكد من الكفاءة السعرية

 التسعير.
                                                           

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ، عمان، األردن، دارالمشتقات المالية )عقود المستقبليات، الخيارات، المبادالت(حاكم محسن الربيعي وآخرون،  1
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 أوجه استخدامات المشتقات المالية: -ثانيا
ينظر إلى المشتقات المالية على أنها أداة للتغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، وأداة للتنبؤ واستكشاف 

تاريخ التسليم، والمضاربة، وتحقيق كفاءة السعر الذي سيكون عليه األصل محل التعاقد في السوق الحاضرة في 
 :1السوق، وتتمثل اَلستخدامات فيمايلي

 : (Risk management)إدارة المخاطر -أ
ليس هناك شك أن جميع المستثمرين يرغبون في الحفاظ على استثماراتهم عند مستوى مقبول من 

 لمخاطرتمكن أولئك الراغبين في تقليل ا المخاطرة، ويجد هؤَلء المستثمرون بغيتهم في أسواق المشتقات والتي
حد من تحويلها إلى أولئك الراغبين في زيادة المخاطرة، فالمشتقات لها دور أساسي في نقل المخاطرة من أ

، المستثمرين إلى آخر، أو من مجموعة من المستثمرين إلى أخرى دون أن يقتضي ذلك بيع األصول محل العقد
به ما تسب الذين قد يتجنبون استثمارات معينة، أو يقومون بتصفية استثمار ما بسببونتيجة لذلك فإن المستثمرين 

على  المخاطرة المرتفعة من قلق أو إزعاج، أو بسبب التقلب المتزايد في أعمال المتاجرة، قد يقع اختيارهم
 استخدام أدوات المشتقات كآلية لها تأثيرها على إستراتيجية اَلستثمار الشامل.

 : (Price discovery)اكتشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر -ب
د ه العقتعد المشتقات أداة هامة تزود المتعاملين بالمعلومات عما سيكون عليه سعر األصل الذي أبرم علي

في السوق الحاضرة في تاريخ التسليم، فهي أداة َلستكشاف المستوى الذي يمكن أن يكون عليه السعر في 
 حاضر في تاريخ التسليم.السوق ال

 : (Speculation)المضاربة -ت
، فقد توفر أسواق المشتقات وسيلة بديلة للمضاربة فبدَل من التعامل في األسهم والسندات محل التعاقد

أصبح بوسع أي من المحترفين أو المتعاملين في هذه األسواق أن يدخل السوق مضاربا من خالل عقود 
 مضاربة.من هؤَلء المضاربة بالمشتقات على استخدام األدوات التقليدية في عمليات الالمشتقات، ويفضل الكثير 

 : (Market efficiency)كفاءة السوق -ث
ولة هناك عالقة تربط بين األسعار الحاضرة وأسعار المشتقات، فقد ساهم انخفاض تكلفة المعامالت وسه

واق )أو الموازنة( فيما بين األسواق الحاضرة وأس التعامل في أسواق المشتقات على قيام عمليات المراجحة
تاحة الفرص للربحية م  ها.ن خاللالمشتقات، وهذه العمليات من شأنها إذابة الفروق السعرية بين هذه األسواق، وا 

 الفرع الثالث: المشتقات المالية من منظور إسالمي.
ر السوق حيث يجري بيع المخاطر إن تصميم المشتقات المالية لم يتم إَل بغرض المتاجرة في مخاط

وشرائها ونقلها من أولئك الذين يتوجسون خيفة من نتائجها إلى أولئك الذين يسعون في طلبها ولديهم الرغبة في 
فالهدف الرئيسي من عقود المشتقات هو تقليل -أي عند تحرير العقد-تحملها مقابل الثمن الذي يتقاضونه مسبقا

                                                           
 .14.13 :أشرف محمد دوابة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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قة هي التي عظمت المخاطر ثم عملت على إدارتها تحت مسمى الهندسة المالية، المخاطر، إَل أنها في الحقي
 فهي التي خلقت المشكلة من أجل البحث لها عن عالج.

لقد تعرضت المشتقات المالية إلى انتقادات كبيرة من قبل العديد االنتقادات المتعلقة بالمشتقات المالية: -أوال
 :1من اَلقتصاديين، نوجز أهمها فيمايلي

رين، إن األسواق المالية قد تحولت إلى نادي عمالق للقمار تستخلص من خالله الثروة من بين أيدي اآلخ -أ
دسون وأصبح يروج لهذه المعامالت بأنها علم إدارة المخاطر، ابتكرت أدواتها التي قام بتصميمها المهن

ن عبحثا  زفة في األدوات التقليديةالماليون، وقد فضل المحترفون المجازفة في المشتقات المالية عن المجا
 مكاسب فورية، وبذلك نما القطاع غير المنتج؛

يمة إن سوق المشتقات المالية يشبه إلى حد كبير نادي للقمار، وتشترك معه هذه المشتقات في غياب الق -ب
دام تخالمضافة، لكن المشتقات هي األسوأ من خالل غياب التنظيم وترابط المقامرين فيها، إضافة إلى اس

يرى بيتر حيث  ئر مضاعفة على اَلقتصاد بشكل عامأموال اآلخرين في نشاطها، وهو ما تنتج عنه خسا
 لو؛دراكر أن المشتقات المالية من أدوات القمار التي يجري التعامل عليها في َلس فيغاس ومونتي كار 

فوعة من قبل مدوصف عدد من األكاديميين أن هذه المشتقات ليست سوى بدعة أو أكذوبة كبرى  -ت
 وأنها قد اقترنت بتوقعات غير واقعية لعوائد أعظم ومخاطر أقل؛ ةالمؤسسات اَلستثماري

يه م المشتقات المالية في السوق األمريكية بقوله: لم أر موضوع المعرفة ف1993وصف ستيفن ليبن عام  -ث
ن تلك األدوات التي محدودة، قدر موضوع المشتقات، ويؤكد ذلك على الحاجة إلى مزيد من المعرفة ع

 اقتحمت أسواق المال وعن استخداماتها؛
م بأن بعض أدوات المشتقات قد تم تصميمها 1994أعلن جورج سوروس في لجنة البنوك األمريكية عام  -ج

ماح خصيصا لتمكين المؤسسات اَلستثمارية من المقامرة، ولم يكن بوسع هذه المؤسسات ممارستها قبل الس
 لها بذلك؛

 المشتقات المالية بأنها وحش المالية المفترس؛ Alfred Steinhersوصف  -ح
طابه خ، 2003ألقى وارن بافيت أحد أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال األعمال في فبراير  -خ

ت في هذا الخطاب وصف بافي Berkshire Hathawayالسنوي أمام الجمعية العامة لشركة بيركشاير هاتواي 
ل م، يسهية بأنها قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام اَلقتصادي، وأضاف: أنها مثل جهنالمشتقات المال

يقه تم تعلالدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها، ويقول إن الصورة الكلية خطرة وتتجه نحو األسوأ، ثم خ
 بقوله: إننا نعتقد أن المشتقات أسلحة مالية للدمار الشامل.
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 جواز المشتقات المالية شرعا: أسباب عدم-ثانيا
 :1يمكن القول أن عقود المشتقات بصورتها الراهنة َل تجوز شرعا، وذلك لألسباب التالية

با تعد من جنس الربا المحرم شرعا، فحصول أحد العاقدين على مال بغير عوض يمثل مصلحة زائدة فيها ر  -أ
 بمال؛واضح، باعتبار الربا زيادة مال بال مقابل في معاوضة مال 

خطار تعد من جنس القمار والرهان الذي حرمته شريعة اإلسالم، فالمشترون والبائعون فيها إما مغطون لأل -ب
علون أو مضاربون على األسعار، فالمغطون يأخذون موقفا مستقبليا لتغطية مخاطر تغير أسعار السلعة ويف

انب ي غير مصلحة تنفيذ العقد من جذلك مقامرة ومراهنة على استقرار األسعار في السوق، أو اتجاهها ف
الطرف اآلخر، أما الطرف اآلخر فإنه يبذل هذا المال على محض المراهنة على ارتفاع األسعار أو 

 انخفاضها وفقا لمركزه، وما يحقق مصلحته فمكاسب أحد األطراف هي دائما على حساب الطرف اآلخر؛
أو  اشترى  ربحا أو خسارة أو يتم نقل المراكز ببيع ما ينتفي فيها الملك والقدرة على التسليم ويسوى الفرق  -ت

 ، وبيعشراء ما يبيع كل ذلك دون قبض، فهذه العقود من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده، وبيع ما لم يقبض
 الكالئ بالكالئ؛

ترة اإليجاب والقبول فيها يتم على محض المراهنة على ارتفاع األسعار أو انخفاضها في السوق أثناء ف -ث
 العقد، مما ينافي مقصود العقد والذي هو مقصود الشارع؛

تنطوي على الصورية حيث َل تحتوى على دفع كامل لقيمة اَلستثمار عند اَلتفاق عليه، وليس هدفها  -ج
 َلأساسا الحصول على سلعة بل تسوى الفروق بعد ذلك حسابيا دون دفع ثمن أو استالم سلعة، وبالتالي 

لف عن ملك، فال المشتري يمتلك المبيع وَل البائع يمتلك الثمن. كما أنها تختيترتب عليها تمليك وَل ت
 المعاوضة الحقيقة التي تحقق المنفعة لكل من طرفي العقد؛

تتعارض مع قاعدة العدل التي تمثل األصل في العقود، والتي أمر بها هللا تعالى في قوله عز وجل: ﴿ِإنَّ  -ح
ّللاََّ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل...﴾

، حيث أنه في هذا النوع من العقود تتعارض مصلحة المتعاقدين تعارضا بينا فما كان 2
مظن منفعة ألحد األطراف يمثل ضرر للطرف اآلخر، فأرباح أحد األطراف تمثل خسارة الطرف اآلخر 

 واإلسالم َل يرضى بهذا، فمن قواعده الكلية )َل ضرر وضرار(؛
تغطية اَلقتراض لتغطية المخاطر، واألساس الذي تقوم عليه هذه العقود المبادلة تقوم على تخفيض تكلفة  -خ

لعقود َل يجوز شرعا لقيامه على سعر الفائدة الذي يمثل الربا المحرم في الشريعة اإلسالمية، كما أن ا
مرة وق مقاالمستقبلية على بيع أو شراء أسعار الفائدة ربا أيضا، وكذلك العقود المستقبلية على مؤشرات الس

لة ستة وبيعها أو شراؤها شيء خيالي َل يمكن وجوده، حيث أن هذه المؤشرات ما هي إَل مؤشر َلتجاه بح
 مختارة من األوراق المالية في البورصة تبين اتجاه األسعار؛
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دفع في د َل يالعقود المستقبلية ليست من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة اإلسالمية، فالثمن في هذه العقو  -د
نما يؤجل مجلس ا ند عموعد التصفية، بينما في بيع السلم يجب أن يدفع الثمن في مجلس العقد للعقد، وا 

ع في ها تباجمهور الفقهاء أو خالل مدة َل تزيد على ثالثة أيام عند المالكية، كما أن السلعة المتعاقد علي
ن بيوعات، وليس الغرض مهذه العقود وهي في ذمة البائع األول، وقبل أن يحوزها المشتري األول عدة 

 ذلك إَل قبض أو دفع فروق األسعار، بينما َل يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه؛
 ر جائزالمعقود عليه في الخيار ليس ماَل وَل منفعة وَل حقا ماليا يجوز اَلعتياض عنه لذا فإنه عقد غي -ذ

قد قر العمن الخيار َل يعتبر عقدا ألنه يفتشرعا، كما أن اَلتفاق الذي يؤدي إلى الحصول على خيار لقاء ث
ام اَللتز و المعتبر شرع، فضال عن أن العوض الذي يدفع مقابل الخيار هو في الحقيقة شراء التزام في الذمة، 
اء، ق الشر حق، والحق َل يقبل المعاوضة، وبالتالي يعتبر أكال للمال بالباطل ألنه لم يدفع لتحقيق أو توثي

 ولذا لم يعتبر جزءا من ثمن البيع؛ بل هو ثمن للخيار،
عقد الخيار يختلف عن الخيار الشرعي، حيث أن عقد الخيار عقد مستقل عن عقد البيع ومحله حق  -ر

قل لمشتريه والتزام على بائعه وليس معاوضة على سلعة معينة، بينما الخيار الشرعي ليس له وجود مست
 فهو يتعلق بعقد البيع ومحله سلعة معينة؛

ة السلع خيار يختلف عن بيع العربون الذي أجازه اإلمام أحمد خالفا للجمهور، فالعربون جزء من ثمنعقد ال -ز
 أم عالوة الخيار فهي حق أو التزام.

ت لمشتقالكن يمكن من خالل الهندسة المالية اإلسالمية إيجاد بدائل للمشتقات المالية تحقق نفس مزايا ا
 لشرع اإلسالمي.التقليدية، وتكون متوافقة وتوجيهات ا

 شروط تطوير مشتقات مالية إسالمية:-ثالثا
ويمكن  ،ن توافق ضوابط الشريعة اإلسالميةإن أي عقد أو معاملة مالية في ظل التمويل اإلسالمي يجب أ

 :1أن تحدد هذه الضوابط فيمايلي
 تحريم الربا وأي معامالت متعلقة به؛ -أ

قل نالمخاطر العالية أو ما يعرف بتجارة المخاطر أي منع الغرر أي الحظر المرتفع )المعامالت ذات  -ب
 المخاطر( وبيع ما َل يملك؛

 منع المغامرة والمضاربة في العقود والمبادَلت؛ -ت
 منع التجارة أو تبادل الديون إَل إذا كانت بقيمتها اَلسمية. -ث

 2إن تطوير المشتقات المالية اإلسالمية يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
                                                           

الملتقى الدولي الثاني: األزمة المالية الراهنة والبدائل المالية المشتقات المالية من منظور النظام المالي اإلسالمي، ، فضيلة، حويو آمالحاج عيسى  1
 :، ص2009 ماي 6-5، المركز الجامعي خميس مليانة، معهد العلوم اَلقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، -النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا-والمصرفية

15. 
، 11، مجلد اإلسالمي اَلقتصادمجلة الملك عبد العزيز، السعودية، ، ة إلدارة المخاطر التجاريةإسالمينحو مشتقات مالية اعاتي، سعبد الرحيم بالحميد ال 2

 .92-55 :، ص ص1999
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 تكون المشتقات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛يجب أن  .1
 يجب أن تحقق الفوائد والمنافع للمشتقات المالية التقليدية؛ .2
 يجب أن تكون قابلة للتداول في أسواق المال الدولية. .3

كما يجب على المؤسسات المالية اإلسالمية والسلطات النقدية في الدول اإلسالمية أن تؤسس وحدة 
 :1لك لتحقيق األهداف التاليةللبحث والتطوير وذ

 استحداث مشتقات مالية تحقق المتطلبات السابقة؛ 
  تطوير وسائل ومعايير فعالة لقياس المخاطر التي تخفض أو تنشأ باستخدام المشتقات المالية

 اإلسالمية؛
  تطوير طرق محاسبية جديدة إلظهار وتجسيد مخاطر التغيير ومستوى التقلب في قيم أصول وخصوم

سسات المالية مثل تقلب أسعار السلع وتقلب أسعار الصرف للعمالت األجنبية وأسعار األسهم المؤ 
وحصص المشاركات. وعلى المؤسسات المالية اإلسالمية تبني هذه الطرق لتحقيق الشفافية ولتعكس 

 الوضع الحقيقي ألصولها وخصومها وحجم المخاطر التي تتعرض لها؛
  ا نقدي ممالمالية اإلسالمية إلى تغيرات حركية )ديناميكية( للقطاع المالي والسيؤدي استخدام المشتقات

ة يتطلب من السلطات المالية والنقدية أن تتبنى ضوابط وسياسات استقرار فعالة تتماشى مع المرون
ضا مع المتزايدة للمؤسسات المالية ومقدرتها على الحركة عبر النظام المالي الدولي، ولكي تتماشى أي

 لتغير الديناميكي للمشتقات المالية.ا
 أسباب الحاجة للمشتقات المالية اإلسالمية:-رابعا

 :2تبرز الحاجة للمشتقات المالية اإلسالمية على الرغم من الخالف الفقهي الذي تثيره من جانبين
ته والذي من سما: ضرورة تكيف المؤسسات المالية اإلسالمية مع واقع النظام المالي العالمي الجانب األول

و ما مات وهاألساسية التقلبات في األسعار بما فيها أسعار الفائدة وأسعار األسهم والسندات وأسعار السلع والخد
سات يستدعي القيام بعمل إيجابي اتجاه هذه التقلبات بدَل من تكبد المؤسسات المالية اإلسالمية وحتى مؤس

 ألحوال هي المتسبب فيها.ابأي حال من  نتيجة مخاطر لم تكن األعمال األخرى لخسائر
بشكل  : يستدعي المحافظة على أصالة المؤسسات المالية اإلسالمية وضمان معاصرتها )تنافسيتهاالجانب الثاني

ليدية ت التقخاص( األخذ باَلبتكارات الجديدة أو إيجاد البدائل التي تحقق نفس المزايا لتلك التي تحققها األدوا
 حقق ميزة المصداقية الشرعية.وفي نفس الوقت ت

 
 

                                                           
 .92-55 :، ص صالمرجع  نفس 1
ستراتيجية تطوير المنتجات المالية اإلسالميةاألزمة المالية عبد الكريم أحمد قندوز، مداني أحمد،  2 ، الملتقى الدولي الثاني األزمة المالية الراهنة والبدائل وا 

 .10 :، ص2009ماي  06-05المالية والمصرفية، النموذج المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر، يومي 
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 .والبديل الشرعي لهاالعقود اآلجلة والمستقبلية  المطلب الثاني:
أهم  من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى أهم المفاهيم المرتبطة بالعقود اآلجلة والمستقبلية، ثم سنذكر

 والعقود اآلجلة. الفروق بينهما وأخيرا سنتطرق إلى البدائل الشرعية لكل من العقود المستقبلية
 : (Forward)تعريف وخصائص العقود اآلجلة  الفرع األول:

 من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف العقود اآلجلة، ثم سنتطرق إلى خصائص العقود اآلجلة.
 تعريف العقود اآلجلة:  -أوال

 هناك عدة تعاريف للعقود اآلجلة يمكن ذكرها فيما يلي:
بمقتضاه طرفان أحدهما بائع واآلخر مشتري لبيع أو شراء أداة مالية أو عملة أجنبية أو  العقد اآلجل عقد يلتزم-أ

سلعة في تاريخ محدد مستقبال بسعر متفق عليه، فهي بذلك عقود ذات طرفين يحتمل حصول أي منهما على 
 .1مكاسب أو خسائر نتيجة التغيرات في المركز المرتبط بالعقود

حق واَللتزام الكامل مع لترتيب مبادلة على أصل معين في وقت مستقبلي وبسعر هي عقود تعطي لحاملها ال-ب
محدد مسبقا أيضا، إذا فهي عبارة عن اتفاقية بين مشتر وبائع لمبادلة أصل ينفذ في تاريخ َلحق ويحدد الطرفان 

التسوية، ويتم السعر والكمية عند التعاقد، حيث إنه يحدد في العقد مواصفات األصل وسعر التسوية وتاريخ 
التفاوض بشأن هذه العناصر التي تكون محل اتفاق بين المتعاقدين، مما يؤدي إلى افتقارها للنمطية ولشروط 

 .2محددة، حيث يخضع كل عقد في شروطه إلى اَلتفاق والمفاوضات بين الطرفين
صل محل التعاقد سواء كما يعرف صندوق النقد الدولي العقد اآلجل بأنه اتفاق بين طرفين على تسليم األ-ت

كان حقيقيا أم ماليا، بكميات معينة وفي تاريخ معين، وبسعر تعاقد متفق عليه، وقد تكون األصول محل التعاقد 
 .3سلعية كالبن والنفط والذهب، أو مالية كالسندات والودائع والعمالت األجنبية

ت َلحق وحسب شروط متفق عليها في بأنها: عقد ينظم في وقت معين ويتم تنفيذه في وق Kolbويعرفها -ث
العقد ويكون على شكل موجود معين بموجود آخر وبسعر محدد عند التعاقد وبوقت تسليم متفق عليه في 

 .4المستقبل
وكل عقد آجل هو عقد قانوني ملزم مفصل حسب متطلبات المشتركين في العقد، أي أن العقود اآلجلة 

، ويتخذ أحد الطرفين في العقد اآلجل 5قابلة للتحويل إَل بموافقة الطرفينليست موحدة التفاصيل كما أنها غير 

                                                           
 .339 :، صكرهمرجع سبق ذ، بلعزوزبن علي  1
 .266 :، ص2013، األردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مقومات االستثمار في سوق األوراق المالية اإلسالميةالضيف محمد عدنان،  2
ة تصدر عن كلية اإلدارة ، الجزائر، مجلة دورية نصف سنويمنتجات الهندسة المالية كمدخل لتفعيل وظيفة سوق األوراق الماليةنورين بومدين،  3

 .132 :، ص2013واَلقتصاد، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المجلد الخامس، العدد العاشر، ماي 
 .18 :، صمرجع سبق ذكرهحاكم محسن الربيعي وآخرون،  4
دارية، الجزائر، ، استخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر الماليةمرغاد لخضر، عيساوي سهام،  5 جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية أبحاث اقتصادية وا 

ية والتجارية وعلوم اَلقتصاد، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية العلوم 2014العدد الخامس عشر، جوان العلوم اَلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
 .148 :التسيير، ص
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مركزا طويال ويوافق على شراء األصل محل العقد في تاريخ مستقبلي محدد مقابل سعر محدد تم اَلتفاق عليه 
شار للسعر أما الطرف الثاني فيتخذ مركزا قصيرا ويوافق على بيع األصل في نفس التاريخ مقابل نفس السعر، وي

ووقت الدخول في العقد يتم اختيار سعر التسليم  Delivery priceالمحدد في العقد اآلجل باسم سعر التسليم 
مركز قصير أو طويل َل يكلف  بحيث تكون قيمة العقد اآلجل صفر بالنسبة للطرفين، ويعني ذلك أن اتخاذ

المركز القصير )البائع( بتسليم األصل إلى حائز تتم تسوية العقد اآلجل عند استحقاقه حيث يقوم حائز ، شيئا
المركز الطويل مقابل مبلغ نقدي مساوي لسعر التسليم، ومن المتغيرات الرئيسية التي تقرر قيمة أي عقد آجل 

 .1في وقت ما السعر السوقي لألصل
 خصائص العقود اآلجلة: -ثانيا

 :2يما يليتختص العقود اآلجلة بجملة من الخصائص، يمكن ذكر أهمها ف
 تبرم العقود اآلجلة عادة بين مؤسستين ماليتين أو بين مؤسسة مالية وأحد عمالئها؛ -أ

ان العقود اآلجلة هي عقود شخصية، إذ أن العالقة بين الطرفين المتعاقدين شخصية، حيث يتفاوض الطرف -ب
 على شروط العقد بما يتفق وظروفهما الشخصية التي قد َل يتفق مع غيرهما؛

 المخاطر في العقود اآلجلة بطرف دون اآلخر بل تمتد إلى طرفي العقد، حيث يتحمل كل طرفَل تتعلق  -ت
 مخاطر عدم وفاء الطرف اآلخر بالتزاماته؛

تنظم العقود اآلجلة في أسواق مالية غير نظامية، وذلك عن طريق أجهزة وفي ما بين مؤسسات مالية  -ث
 ثانوية؛ ومصرفية كبيرة عادة، كما َل توجد لهذه العقود سوق 

 تحدد شروط العقود اآلجلة من السعر والكمية وتاريخ اَلستحقاق بين طرفي العقد عن طريق التفاوض، -ج
اريخ ولذلك يمكن للطرفين اَلتفاق على تعجيل الثمن عند التعاقد أو دفع جزء منه وتأجيل الباقي إلى ت

 التسليم؛
 ة؛والذي فيه يتحقق إما الربح أو الخسار َل يتم تسوية العقد إَل في تاريخ التسليم أو اَلستحقاق،  -ح
 يكون أمام المضارب في تاريخ التصفية ثالث خيارات: -خ
 يقوم المضارب بتسليم األصل محل التعاقد تسليما فعليا إن كان بائعا ويتسلمه إن كان مشتريا؛ -د
 يقوم المضارب ببيع ما اشتراه ويشتري ما باعه ويستفيد من الفرق بين السعرين؛ -ذ
 بتأجيل موعد التصفية إلى تاريخ َلحق مقابل دفع مبلغ معين يسمى بدل التأجيل.يقوم  -ر

 .(Futures contract)الفرع الثاني: العقود المستقبلية 
من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف وخصائص العقود المستقبلية ثم سنتطرق إلى نشأة كل من 

ود م العقعقود المستقبلية، كما سنتطرق أيضا إلى كيفية إبراالعقود اآلجلة والمستقبلية ثم سنذكر أهم بنود ال
 المستقبلية وأهم المتعاملين فيها.

                                                           
 .12 :، صمرجع سبق ذكره ،المحاسبة(-ارة المخاطرإد-المشتقات المالية )المفاهيمطارق عبد العال حماد،  1
 .736-836 :ص ص مرجع سبق ذكره، ،شافيةكتاف  2
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 تعريف العقود المستقبلية:  -أوال
التزام قانوني متبادل بين طرفين، يفرض على أحدهما أن يسلم اآلخر )أو "عرفت العقود المستقبلية بأنها: -أ

)الوسيط(، كمية محددة من أصل أو سلعة معينة، في مكان محدد، وزمان يستلم منه(، وبواسطة طرف ثالث 
 .1"محدد، وبموجب سعر محدد

هي اتفاق بين طرفين على شراء أو بيع أصل ما في وقت معين في المستقبل بسعر معين، ولكن على "-ب
ممكنا تحدد البورصة  خالف العقود اآلجلة يتم تداول العقود المستقبلية في البورصات، ومن أجل جعل التداول

سمات معيارية معينة للعقد، ونظرا ألن طرفي العقد قد َل يعرفان بعضهما البعض بالضرورة، فإن البورصة توفر 
 .2"آلية تعطي كال من الطرفين ضمانا بأن العقد سوف يحترم

د في المستقبل، اتفاق على شراء أو بيع كميات من أدوات مالية، )مؤشر بورصة، عمالت، ...( لتاريخ محد"-ت
 .3"وسعر متفق عليه اليوم بين المتعاملين في سوق المال

بل وهي العقود التي تلزم صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه في تاريخ َلحق محدد في المستق-ث
الله خوعادة ما يلتزم كل من الطرفين بإيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتم التعامل من 
لى عوذلك بشكل نقدي أو على شكل أوراق مالية تجنبا للمشاكل التي قد تحدث نتيجة لعدم قدرة أي طرف منها 

، أو (Organized Exchanges) الوفاء بالتزامه، ويتم التداول بهذه األدوات المستقبلية إما في بورصات المنظمة
تم التداول بها فبالنسبة للعقود المالية التي ي (Over the counter)في األسواق الموازية المتعامل بها على الطاولة 

 بالنسبة آلجالها وحجمها وشروط التسليم. (Standerized)في البورصات المنظمة فإن شروطها تكون منظمة 
أما بالنسبة للعقود المالية المتاجر بها في األسواق الموازية فإن شروطها تكون مصممة طبقا َلحتياجات 

وغالبا تحدد هذه العقود السلع أو األدوات المالية وآجالها والتي َل تتوفر في أي  (Custom tarlored)ين المستثمر 
 .4سوق أخرى 

 خصائص العقود المستقبلية: -ثانيا
تتصف العقود المستقبلية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من عقود المشتقات المالية 

 :5ومن أهمها مايلي
موقع بمستقبلية طرفين، أحدهما يقبل بموقع المشتري أو المستلم لألصل اَلستثماري، واآلخر للعقود ال -أ

 لثاني؛االبائع أو المسلم لألصل اَلستثماري، وبالتالي فإن ما يكسبه طرف في هذه العقود يخسره الطرف 

                                                           
 :، ص2010، جدة، السعودية، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، الطبعة األولى، األسواق المالية من منظور إسالمي، بارك بن سليمانم 1

923. 
 .16 :، مرجع سابق، صالمالية، المفاهيم، إدارة المخاطر، المحاسبةالمشتقات ارق عبد العال حماد، ط 2
 .923 :، صمرجع سبق ذكره، بارك بن سليمانم 3
 .819.1 :، ص صمرجع سبق ذكرهحاكم محسن الربيعي وآخرون،  4
 .376-374 :، ص صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  5
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بعضهما  إن طرفي التعامل في الغالب َل يعرفان بعضهما البعض، وبالتالي َل يدخل الطرفان مع -ب
 البعض في التعامل مباشرة، بل عن طريق غرفة المقاصة التي تعمل كمشتري أو كبائع دون أن تنافس
يق طرفي العقد، حيث أنها تعمل فقط على: توازن الحسابات، ودفع األرباح، وتجميع المدفوعات، وتحق

 د بكفاءة؛اَلستقرار، وتجاوز التبادَلت المباشرة بين المتعاملين، وضمان انجاز العقو 
نما تتم في األسواق المستقبلية التي حددت  -ت َل تتم المتاجرة في هذه العمليات بين المصارف، وا 

 مواصفاتها وأوقات المتاجرة فيها ومواعيد اَلستالم والتسليم؛
 العقود المستقبلية هي عقود نمطية أو معيارية، تم تنميطها من حيث تاريخ التسليم ومستوى جودة -ث

قود، وحدات داخل العقد، ولم تترك مجاَل للتفاوض بين طرفي العقد سوى للسعر وعدد العاألصل وعدد ال
 يم؛التسل ويمكن للمالك األصلي للسعلة أو األداة المالية تعديل هذه العقود أو إلغائها بسهولة قبل وقت

ر ك تحر وهي بذل يتم إبرام العقود المستقبلية من خالل أسواق منظمة، ولذلك فإنها تكون قابلة للتداول، -ج
تالم طرفي العقد من التزاماتهم بتسلم أو تسليم المعقود عليه، ويكون بوسع المستثمر أن يتجنب اَلس

 الفعلي للسلعة من خالل بيع العقد اآلخر؛
 كسية؛بوجود سوق ثانوي للعقود المستقبلية يمكن للمتعاقد أن يصفي مركزه من خالل إبرام الصفقات الع -ح
يوت واق العقود المستقبلية بطريقة المزاد العلني المفتوح، عن طريق وسطاء أو بيتم التعامل في أس -خ

 مقاصة، توكل إليها مهمة تنظيم التسويات اليومية التي تتم بين طرفي العقد؛
خ ي تاريفلضمان تنفيذ اَللتزامات المتبادلة بين طرفي العقد المستقبلي، يلزم كل منهما بتسليم الوسيط  -د

اء ة بإجر شا مبدئيا َل يتم استرداده إَل عند تسوية أو تصفية العقد، ويقوم الوسيط عادإبرام العقد هام
لك ذتسوية يومية بين الطرفين تعكس التغيرات السعرية التي تحدث على سعر العقد، ومن ثم يظهر اثر 

 على رصيد كل منهما في سجالته؛
ر غير سعم تعديل ثمن التعاقد يوميا كلما تتخضع العقود المستقبلية للتسوية اليومية لطرفي العقد، فيت -ذ

 األصل محل التعاقد، فتضاف إلى حساب الهامش لطرف وتخصم من الطرف اآلخر وهكذا؛
سوى إذا توقف طرف منهما عن الوفاء بالتزاماته، يقوم السمسار بعقد صفقة عكسية يقفل بها مركزه وت -ر

 من حساب الهامش؛
ة ا في السلعة محل التعاقد حتى تتناسب مع األسواق المنظمهناك مجموعة من الشروط الواجب توافره -ز

 للعقود، أهمها:
 لعقد؛أن تكون السلعة قابلة للتنميط من حيث الكمية والجودة وما شابه ذلك، مما يحقق سيولة كافية ل .1
 أن تكون السلعة ذات قيمة بالمقارنة مع حجمها؛ .2
 لسوقها؛أن يوجد طلب نشط على السلعة مما يحقق السيولة  .3
 أن تكون السلعة من النوع القابل للتخزين مما يتيح توفيرها في التاريخ المحدد للعقد. .4

 َلبد أن يتضمن أي عقد يتداول في السوق المستقبلية، العناصر األربعة التالية:



 فة اإلسالميةو الصير ل نحالمالية اإلسالمية بالتحو   الفصل الثالث                 عالقة الهندسة

198 
 

 كمية ونوع األصل محل التعاقد؛ 
 تاريخ التسليم؛ 
  السعر؛ 
 .كيفية التسليم 
نما الغرض األَل يكون اإلقبال على ا      ساسي لعقود المستقبلية لغرض الحصول على األصل محل التعاقد، وا 

با ، وغالهو استخدام هذه العقود ألغراض المضاربة، أو نقل المخاطرة، أو لمجرد المراهنة على اتجاهات األسعار
 ما يتم اغتنام فرصة وجود تغيرات سعرية للقيام بالبيع أو الشراء لتحقيق األرباح.

 نشأة العقود اآلجلة والمستقبلية: -ثالثا
تعد العقود اآلجلة هي أول صورة من صور العقود المستقبلية ظهرت تلك العقود لتسهيل حصول 
اإلمبراطورية الرومانية على احتياجاتها من الحبوب من مصر، ثم تطورت تلك األسواق لتشمل العديد من السلع 

للتجارة أول األسواق لهذه العقود فقد أنشأت هذه السوق من قبل تجار الزراعية والمعادن، ويعد سوق شيكاغو 
قامت السوق  1972م من أجل التخفيف من مخاطر التغيرات في األسعار، وفي 1842الحبوب المحلين سنة 

النقدية العالمية وهو فرع من بورصة شيكاغو بطرح أول عقد مستقبلي على العملة وهذا من أجل مساعدة 
على تخفيف مخاطر أسعار الصرف، ولقد تطورت العقود المستقبلية في أعقاب انهيار نظام بروتن  المستثمرين
بدأت بوصة شيكاغو  1977م حيث بدأت دول العالم في تعويم أسعار عمالتها، وفي عام 1973وودز سنة 

 .1للتجارة في تنظيم أكثر العقود نجاحا وهي العقود المستقبلية على سندات الخزانة
 بنود العقود المستقبلية: -ارابع

تتميز جميع العقود المستقبلية سواء كانت للتعامل بالسلع األساسية مثل: المعادن والحبوب واللحوم، أو 
األوراق المالية مثل: سندات الخزينة األمريكية أو سندات الوكاَلت الحكومية أو العمالت العالمية الرئيسية 

ة من العقود شروط موحدة تمليها بورصة التعامل وَل فرق بين عقد وآخر بكونها على نفس النمط، فلكل مجموع
سوى السعر وموعد اَلستحقاق، ويرجع ذلك إلى كون الطرف المقابل في عملية الشراء والبيع هو بورصة التعامل 

ظمة ننفسها، ومن الطبيعي أن تراعي تلك العقود مصلحة البورصة والمتعاملين فيها على حد سواء في ظل األ
 :2وتعتبر البنود التالية من أهم بنود العقد المستقبلي، التي تحكم التعامل بحذافيره

ة دوَلر القيمة اَلسمية لسندات الخزين 100.000تمثل قيمة العقد مثل  :(Trading unit)وحدة التعامل -أ
 األمريكية في موعد اَلستحقاق.

 10سنوات وَل يزيد عن  6مثل موعد استحقاق َل يقل عن  :(Deliverable grades)البدائل المقبولة لالستالم -ب
سنوات اعتبارا من أول يوم من شهر اَلستحقاق بالنسبة للسندات مثال، حيث تتحرر قيمة العقود بناء على السعر 

                                                           
 .267 :، صمرجع سبق ذكرهالضيف محمد عدنان،  1
، عمان، األردن، دار الحامد للنشر المالية الدولية العمالت األجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيقماهر كنج شكري، مروان عوض،  2

 .312-310 :، ص ص2004والتوزيع، الطبعة األولى، 
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مضافا إليه الفوائد المتحققة، ويتحرر معامل التحويل على  Conversion factorالمستقبلي مضروبا بعامل تحويل 
 اس تحقيق عائد استحقاق مماثل لجميع السندات المتداولة والتي قد تحمل أسعار فائدة )كوبونات( مختلفة.أس
وتبلغ  64/1من النقطة مدورة إلى أقرب سنت أي  32/1تبلغ نصف  :(Tick size)حجم الحركة في السعر -ت

 100ذهب مستقبلي مقداره دوَلر وتبلغ في حال عقد  63/15دوَلر  100.000في حال سند قيمته اَلسمية 
 دوَلرات. 10أونصة 

من النقطة مثال:  32/1دوَلر( مضافا إليها نصف  1000تتم التسمية على أساس النقاط ) تسمية السعر:-ث
 .84-32/16.5ما يساوي  84-165وتعني  84 – 32/16تعني  16-84
  يشار إليها برموز أحرف أبجدية كما هو مبين في الشكل الموالي. :(Delivery months)أشهر اَلستحقاق -ج

 (Contract Moths Symbols)(: ترميز أشهر االستحقاق 10، 03شكل رقم )
N July F January 

Q August G February 

U September H March 

V October J April 

X November K May 

Z December M June 

لحامد للنشر ا، دار دن، عمان، األر المالية الدولية العمالت األجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيقماهر كنج شكري، مروان عوض،  المصدر:
 .311 :، ص2004، ، الطبعة األولىوالتوزيع

 اَلستحقاق.يوم العمل السابع الذي يسبق آخر يوم عمل في شهر  :(Last trading day)آخر يوم تعامل -ح
 آخر يوم عمل في شهر اَلستحقاق. :(Last delivery day)آخر يوم للتسليم -خ
 قيد الكتروني لدى بنك اَلحتياط الفدرالي )البنك المركزي األمريكي(. :طريقة التسليم-د
التعامل ، توقيت شيكاغو من اَلثنين إلى الجمعة 14 – 7:20التعامل في القاعة:  :ساعات التعامل-ذ

 توقيت شيكاغو من األحد وحتى الجمعة. 16 – 8اَللكتروني: 
 .Ticker Symbol = TY :اإلعالن اَللكتروني المختصر-ر

 كيفية إبرام العقود المستقبلية والمتعاملون فيها:   -خامسا
 كيفية إبرام العقود المستقبلية: -أ

ين يتم إبرام العقود في أسواق العقود المستقبلية عن طريق السماسرة، حيث َل يحصل التقاء مباشر ب
لسماسرة لتقي ايالبائعين والمشترين، ويتم البيع والشراء في أسواق العقود المستقبلية بطريقة المزاد المفتوح، حيث 

ك العقود، وهناك يعلن كل سمسار بصوت الذين يتعاملون في عقود معينة، في غرفة التعامل المخصصة لتل
سائل مسموع، أو بإشارات متعارف عليها نوع األمر الذي يحمله )أمر البيع أو أمر الشراء(، ويتم تبادل الر 

ك يتم عند ذلالشفهية أو الرمزية بين الراغبين في البيع والراغبين في الشراء حتى يستقروا على أعلى سعر معين، و 
 .إبرام العقد بينهما
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ويتم عند إبرام العقد بيان الشيء المبيع بصفاته المميزة له، وكميته )قدره(، والثمن الذي يلزم دفعه أو 
تسوية العقد على أساسه، وتاريخ التسليم، ومكانه، والطريقة التي بها يتم التسليم، وعندما يتم إبرام العقد يتم 

تري، ووكيلهما من السماسرة، وتزويد بيت التسوية بتلك تسجيل ذلك في نماذج خاصة، يبين فيها اسم البائع والمش
طرفا  -من حيث الواقع-النماذج، حيث تثمل بيوت التسوية التابعة للبورصة مركزا مهما في تلم العقود، إذ تعد 

أساسيا في العقود المبرمة، يضمن وفاء كل من طرفي العقد )البائع والمشتري( بالتزاماتهما تجاه الطرف اآلخر، 
ذا فإنه بمجرد إبرام العقد، تنقطع عالقة المتعاقدين ببعضهما، ويدخل بيت التسوية بينهما كما لو كان الطرف ول

اآلخر في العقد، حيث يكون بمثابة البائع بالنسبة للمشتري، والمشتري بالنسبة للبائع، ويكون هو الملتزم بتنفيذ 
 .1ئعالعقد، وذلك بتسليم المبيع للمشتري، ودفع الثمن للبا

 :2يتمثل المتعاملون في السوق فيمايليالمتعاملون في سوق العقود المستقبلية: -ب
: َل يستطيع أي شخص أن يشتري أو يبيع أي عقد مستقبلي إَل من خالل (Brokers)الشركات الوسيطة -1

 وتقيد الشركات الوسيطة، حيث َلبد للعميل أن يحتفظ بحساب لدى الوسيط يدفع من خالله قيمة العقود المشتراة
يجب فصل جميع حسابات العمالء عن حساب الوسيط نفسه،  CFTCفيه عائدات بيع العقود، وحسب تعليمات 

حيث يتم إيداع أموال المستثمرين لدى بنك مرخص ويفوض المستثمر الوسيط المعتمد بموجب وكالة خاصة 
ية محددة بتنفيذ عمليات الشراء والبيع من خالل هذا الحساب دون إعطاءه أي حق بالسحب من الحساب ألي غا

 أوامر الشراء والبيع في قاعة التداول في البورصة. أخرى، وينفذ الوسطاء
لقب  : يتولى المتداولون في القاعة ويطلق عليهم(Floer Traders locals)المتداولون في قاعة البورصة -2

لطلب  مشتري  ''المحليون'' شراء وبيع العقود المستقبلية لحسابهم الخاص في قاعة التداول، فإذا لم يتوفر بائع أو
عمل و بيع في أي وقت من األوقات يتولى المحليون صنع السوق وتوفير الجهة المقابلة للصفقة، حيث يشراء أ

يون هؤَلء على شراء ما باعوه أو بيع ما اشتروه في الدقائق التي تلي صفقة صنع السوق. لهذا يتميز المحل
 السوق، َل يوجد ما يجبرهم على صنعإَل أنه  ،سيولة الالزمة لعمله بسهولة ويسربتزويد السوق بشكل مستمر بال

 فهم يعملون باستقالل تام وفق مصلحتهم الخاصة.
: إن مستشار تجارة السلع هو شخص طبيعي (Commodity trading advisors)مستشارو تجارة السلع  -3

أو يبيعون؟  أو شركة يتولى تقديم النصح والتوصيات لعمالئه من المستثمرين في العقود المستقبلية، ماذا يشترون 
ويقدم المستشار نصائحه لكل من عمالئه بشكل مستقل يعتمد مباشرة على أهداف  متى يخرجون من السوق ؟

ستراتيجيته الخاصة به، وفي هذه الحالة ينتقي المستثمر المستشار األقرب  المستثمر، ومنهم من لديه فلسفته وا 
اته عبر البريد اَللكتروني أو الفاكس أو رسائل الهاتف إلى تحقيق أهدافه، والذي يقوم في هذه الحالة ببث توصي

التي تحرص على تقديمه  CFTCو NFA هذا ويجب على المستشار أن يكون مسجال لدى، SMS المحمول

                                                           
 .4925.92 :، ص صمرجع سبق ذكره، بارك بن سليمانم 1
 .6317.31 :، ص صسبق ذكرهمرجع  ،، مروان عوضكنج شكري ماهر  2
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لجميع عمالئه، حيث تتضمن هذه الوثيقة خبرة المستشار وسجل انجازاته  Dixlosure Documentلوثيقة إفصاح 
 الماضية والحاضرة وأتعابه.

 الفرق بين العقود المستقبلية والعقود اآلجلة. الفرع الثالث:
  .من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى أوجه التشابه واَلختالف بين العقود المستقبلية والعقود اآلجلة

 :1تمثل أوجه التشابه بين العقود المستقبلية والعقود اآلجلة فيمايلي:  تالتشابهأوجه  -أوال
َلحق،  ي تاريخفحاَل، بينما يتم التسليم والتسلم  -في المعامالت اآلجلة والعقود المستقبلية-يتم إبرام العقد  -أ

 يتم تحديده وقت إبرام العقد؛
ت لمعامالوهو كذلك َلزم لكال الطرفين في أحد أنواع اعقد البيع َلزم لكال طرفيه في العقود المستقبلية،  -ب

 اآلجلة، وهو المعامالت اآلجلة الباتة؛
سية إغالق مركزه، والخروج من السوق بإجراء صفقة عك -في كال النوعين-يمكن لكل واحد من المتعاقدين  -ت

 في أي وقت، عند حلول األجل أو قبله؛
د بقصد المضاربة على فروق األسعار، من خالل وجو  -الغالبفي كال النوعين، في األعم -تبرم العقود  -ث

 المضاربين على الصعود والمضاربين على الهبوط.
تشابه العقود المستقبلية مع العقود اآلجلة بدرجة كبيرة، بل أن الكثيرون يعتبرون العقود : تأوجه االختالف-ثانيا

تتداول في بورصات منظمة لذلك، ويوجد اختالفان المستقبلية نوع من العقود اآلجلة ولكنها نمطية ومنظمة و 
 :2أساسيان بين العقود اآلجلة والعقود المستقبلية كمايلي

ية مستقبل العقود المستقبلية بمخاطر سيولة أقل وذلك ألنها تتداول في بورصات عقودتتمتع  :االختالف األول-أ
تهاء ودة وكمية األصل محل العقد وتواريخ انالعقود المستقبلية بشروط وخواص نمطية مثل: جتتمتع رئيسية، و 

)أي  صالحية العقد، وهذه النمطية أو المعيارية تسمح للعقود المستقبلية بأن تتداول في األسواق الثانوية
فه البورصات( مثلها مثل األسهم العادية، فإن أي شخص يشتري )أو يبيع( عقد مستقبلي يستطيع أن يصفي موق

 يع )أو شراء( نوع مطابق لهذا العقد.أو يقابل التزاماته بب
لك أقل وذ العقود المستقبلية بمخاطر ائتمان أو مخاطر عجز عن الوفاء باَللتزاماتتتمتع  :االختالف الثاني-ب

لهامش مقارنة بالعقود اآلجلة، ويرجع ذلك إلى أن العقود المستقبلية تتطلب من الطرفين إيداع أموال تسمى ا
بداء  لحسن النية وذلك لدى السماسرة والذين يقومون بدورهم بإيداع هامش لدى غرفة المبدئي كضمان وا 

 من قيمة العقد. %6و %3المقاصة، وتكون متطلبات الهامش المبدئي عادة ما بين 
وهذه اإلعتمادات المالية سوف يضاف إليها أو يسحب منها لحساب الهامش يوميا، وبما يعكس التغيرات 

قد المستقبلي، ففي نهاية كل يوم تعامل فإن لجنة البورصة المعينة تحدد سعر اإلقفال السعرية اليومية في الع
لكل عقد مستقبلي وهكذا فإن العقد المستقبلي  Settlement priceعلى وجه التقريب والذي يسمى سعر التسوية 

                                                           
 .930 :، صمرجع سبق ذكره، بارك بن سليمانم 1
 .119-117 :، مرجع سابق، ص صالمحاسبة(-إدارة المخاطر-المشتقات المالية )المفاهيمطارق عبد العال حماد،  2
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كات السعرية في السوق سوف تجرى له تسوية نقدية كل يوم من خالل هذه العملية، والمعروفة باسم مراقبة التحر 
''Marking to the Market''  ذا أصبح الهامش الذي قدمه المستثمر )أحد أطراف وهي مشابهة لألسهم العادية، وا 

منه(  %75العقد( منخفضا جدا فإن هناك حد آخر للهامش أقل من الهامش المبدئي )يصل عادة إلى نحو 
ذا انخفض حساب الهامش عن حدها من ويسمى هامش الصيانة وَل يجوز أن يقل حساب الهام ش عنه وا 

ذا لم يستجب  الصيانة فإن السمسار يطلب من المستثمر تعلية رصيد الهامش إلى مستوى الهامش المبدئي وا 
 المستثمر لهذا الطلب، يقوم السمسار بإقفال حسابه وذلك ببيع العقد في البورصة.

 بورصة العقود المستقبلية أصبحت طرف نظير أوبخالف المشتري والبائع في العقود المستقبلية فإن 
ذا عجز ر مستثم مقابل في كل العمليات، أي أنها الطرف البائع لكل المشترين والطرف المشتري لكل البائعين، وا 

ذا هفإن البورصة وليس أي مستثمر آخر تعطى هذه الخسائر الناشئة عن  Defanlt معين عن الوفاء بالتزاماته
 وية اليومية لحسابات الهوامش من خالل نظام مراقبة تحركات األسعار السوقية كل يومالعجز، ولكن التس

، الرصيد حتى تاريخ استحقاق العقد ومتطلبات هامش الصيانة تمنع عجز المستثمر من النمو وعدم مراجعة
، وهذه التسوية الجاري وعملية التسوية اليومية هامة إلغالق كل عقد في كل يوم تعامل ثم فتح العقد حسب سعر 

ي العملية تؤكد أن الخسائر التي تحدث سوف تكون بمقادير صغيرة عبر الفترة، بخالف حدوث خسائر كبيرة ف
ة فإن تاريخ انتهاء صالحية العقد، واألطراف التي َل تتمكن من إيداع متطلبات األموال حسب التسوية اليومي

 عقودهم تصفى.
 A series of forward contract''أنها: سلسلة من العقود اآلجلة كل يوم العقود المستقبلية بيمكن وصف 

Each day''  فباألمس تم تسوية العقد، واليوم يتم تحرير العقد مرة أخرى وسوف يبدو األمر و:ان العقد المستقبلي
مية،ويمكن مثل عقد آجل تم شراؤه باألمس وينقضي اليوم ويحل محله سعر عقد آجل جديد يعكس التسوية اليو 

 تلخيص أهم الفروقات بين العقدين في الجدول التالي:
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 (: أهم الفروقات بين العقود اآلجلة والمستقبلية10، 03جدول رقم )
 العــقـــــود المستـقبـــليـة العــــــقود اآلجـــــلــة

 المدة والحجم وتاريخ التسليم. * هي عقود معيارية في * هي عقود مكيفة بالمدة والحجم وتاريخ التسليم.
 * عقود معيارية بين الزبون ودار التسوية. * عقود خاصة بين طرفي العقد.

 * العقود تكون المتاجرة بها مجانا في السوق. * عدم إمكانية المتاجرة بالعقد مجانا.
 * الربح والخسارة في المركز يتم معرفتها فقط عند تاريخ

 التسليم.
 تسوى بحسب السوق لمعرفة الربح والخسارة.* كل العقود 

 * الهامش يكون للصيانة ضد تقلبات األسعار. * الهامش في حالة واحدة في يوم الصفقة األصلي.
نما * توجد مخاطر الذكول.  * َل يتم التعامل بين البائع والمشتري بصورة مباشرة وا 

 عن طريق دار التسوية ولذلك يضمن عدم التعرض للذكول.
 * توجد سوق منظمة للتعامل. يتم التعامل في السوق الموازية. *

* المصارف، السماسرة، شركات متعددة الجنسيات هي 
 األطراف المتعاملة وَل يوجد حافز للمضاربة.

* األطراف المتعاملة هي المصارف والسماسرة وشركات 
 متعددة الجنسيات ويوجد حافز للمضاربة.

* يتم من خالل سوق لألوراق تابع إلى بورصة مركزية مع  طريق الهاتف. * يتعامل بها عالميا وعن
 اتصاَلت عالمية.

* تنظمه لجنة تجارة مستقبليات السلع والجمعية الوطنية  * ينظم نفسه بنفسه.
 للمستقبليات.

* أغلب تسويتها تتم بالتسليم الفعلي وبعضها يتم عن 
 طريق الصفقة المعاكسة.

طريق صفقة معاكسة والقليل منها يتم * أغلبها تتم عن 
 بالتسليم الفعلي.

* تحدد بواسطة الفرق بين أسعار البيع والشراء )أجور 
 السمسرة(.

 * أجور السمسرة يتم التفاوض بشأنه.

 ،والتوزيع لعلمية للنشرااليازوري  دارعمان، األردن، ، المالية )عقود المستقبليات، الخيارات، المبادالت( المشتقاتحاكم محسن الربيعي وآخرون، المصدر: 
 .53.52، ص ص: 2011 الطبعة األولى،

 الفرع الرابع: البدائل الشرعية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة.
شرعية من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى البدائل الشرعية للعقود المستقبلية، ثم سنتطرق إلى البدائل ال

 للعقود اآلجلة.
 الشرعية للعقود المستقبلية:البدائل  -أوال

تتضمن العقود المستقبلية عددا من المحاذير الشرعية التي تجعلها من العقود المحرمة شرعا ضمن تلك 
 :1المحاذير مايلي

  لقول  مع على تحريمهإلى أجل محدد فهو بيع الكالئ بالكالئ المج -الثمن والمثمن-تأخير تسليم العوضين
ي فم شيئا ى بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو اسل''ورد النهي علابن القيم: 

 شيء في الذمة وكالهما مؤخر فهذا َل يجوز باَلتفاق وهو بيع كالئ بكالئ''؛
                                                           

 .234 :، صمرجع سبق ذكره، ريمة، عمري صالحمفتاح  1
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  ضمن، يأن السلعة محل العقد تباع قبل قبضها وهذا محرم إذا بيع بأكثر من قيمته ألنه يتضمن ربح ما لم
هللا عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن أي يقبض، ومن المعلوم أن المضارب يبيع  وقد نهى النبي صلى

 األصل المتمط في العقود المستقبلية إذا ضمن تحقيق ربح له من ذلك البيع؛
 ا باعتبارها عقد صفقات وهمية على كميات خالية من السلع المؤجلة بأسعار وأثمان مؤجلة َل يقصد به

ربحه يمضاربة باألسعار ثم المحاسبة في الموعد المحدد على فرق السعر الذي إنتاج وَل تسليم، بل مجرد 
صناع أحد الطرفين في حالة ارتفاع السعر أو هبوطه، وهي عملية أشبه بالمقامرة، وربما يكون عقد اَلست
ي ء فمن أقرب العقود الجائزة في الفقه اإلسالمي بتأخير تسليم الثمن والمبيع في مجلس العقد، حيث جا
 ألجال قرار مجمع الفقه اإلسالمي أنه يجوز في اَلستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة

 محددة.
 التقدير الشرعي للعقود المستقبلية:-أ
 التقدير الشرعي للعقود المستقبلية على السلع: -1

ياط لتقلبات األسعار أو َل يجوز إبرام العقود المستقبلية على السلع، سواء كان الغرض منها اَلحت
 :1المضاربة، وذلك لما يكتنفها من محاذير شرعية منها

 هذه العقود من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه؛ 
 ب تتضمن هذه العقود ربا النسيئة المجمع على تحريمه، وذلك بالنسبة للعقود المستقبلية على الذه

نسأ جوز الينقود الورقية مع المعدنين في علة الربا، وَل والفضة، ألنها تباع بالنقود الورقية، وتتفق ال
 والتفرق قبل التقايض في مبادلة أحدهما باآلخر.

تمر وقد نص على حرمة العقود المستقبلية على السلع، قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤ 
لدين ء المعاصرين أمثال: علي محي اه، وعدد من العلما1412اإلسالمي في دورته السابعة المنعقدة بجدة سنة 

 القره داغي والشيخ تقي العثماني.
 التقدير الشرعي للعقود المستقبلية على األسهم: -2

التقدير الشرعي للعقود المستقبلية على األسهم َل يختلف عن التقدير الشرعي للعقود المستقبلية على السلع 
 :2وهو التحريم وذلك لألدلة اآلتية

  تم قبلية يهو من قبل بيع المعين، والمعين َل يجوز تأجيله بإجماع أهل العلم، وفي العقود المستبيع األسهم
 تأجيله تسليم األسهم وهذا محرم َل يجوز؛

 لى علمجمع في العقود المستقبلية يتم تأجيل تسليم الثمن والمثمن وهذا َل يجوز ألنه من بيع الدين بالدين ا
 تحريمه؛

                                                           
 .7378.37 :، ص صمرجع سبق ذكره، افيةكتاف ش 1
 .147 :، صمرجع سبق ذكرهنصبه مسعودة،  2
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 ما َل م، وهو لك األسهم التي أبرم عليها عقدا مستقبليا فيكون بائعا لما هو مملوك لغيرهإذا كان البائع َل يم
 خالف بين أهل العلم في عدم جوازه، وهو أيضا داخل في تحريم بيع اإلنسان ما َل يملك؛

 شروطا ن مكا تنتهي غالبا العقود المستقبلية على األسهم بالتسوية النقدية بين المتعاقدين وهم قمار ظاهر إذا
 في العقد أو في معناه إن كان غير مشروط.

رب ي المغوقد نص على تحريم العقود المستقبلية على األسهم البيان الختامي لندوة األسواق المالية المنعقدة ف
 وكذلك الدكتورة وهيبة الرحيلي والدكتور علي محي الدين القره داغي.

 )*(األوراق المالية ذات الدخل الثابت:التقدير الشرعي للعقود المستقبلية على -3
 :1َل يجوز إبرام العقود المستقبلية على األوراق المالية ذات الدخل الثابت وذلك لألسباب التالية

  اَل حيتم في هذه العقود بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل، وهذا يكون جائز بشرط أن يكون العرض
راق ن بالدين المجمع على تحريمه، غير أن الدين الذي تمثله األو غير مؤجل، حتى َل يدخل في بيع الدي

 في هذه العقود يكون مؤجل ويباع بثمن مؤجل فكان محرما؛
  حلول هي: الالدين الذي تمثله هذه األوراق من النقود، إذا بيعت بنقود كان ذلك صرفا لم تتوفر فيه الشروط و

ن أالحلول والتقايض فقط إذا بيعت بغير جنسها، غير والتقايض والتماثل إذا بيعت بنقود من جنسها، و 
شتراط ااألوراق في هذه النقود تباع بنقود من جنسها وبقيمة تقل عن قيمتها اَلسمية أو تزيد عليها، مع 

 تأجيل التقايض إلى وقت َلحق، فكان ذلك محرما؛
 ائعا لما َل يملك؛في معظم األحيان َل يمتلك البائع األوراق المالية محل التعاقد، فيكون ب 
 .غالبا ما تتم تصفية هذه العقود بالتسوية النقدية بين الطرفين وفي ذلك قمار وميسر 
 األسهم:  )**(التقدير الشرعي للعقود المستقبلية على مؤشر-4

التعاقد على مؤشرات األسهم في حقيقته، التزام بين طرفي العقد بأن يدفع أحدهما للطرف اآلخر مبلغا من 
النقود، فيتمثل في الفرق بين قيمة المؤشر في التاريخ المتفق عليه، وهو المبلغ المسمى بسعر الشراء أعلى من 
قيمة المؤشر، وعادة ما يضرب هذا المبلغ )الفرق بين قيمة المؤشر وسعر الشراء( في قيمة ثابتة يطلق عليها 

ين أن يغلق مركزه في السوق في أي يوم المضاعف، ويختلف قدرها من مؤشر إلى آخر، ويمكن ألحد الطرف
ليس هناك معقود عليه في ، ع إذا كان سبق له إبرام عقد شراءوذلك بإبرامه صفقة عكسية، أي إبرام عقد بي

الحقيقة، أي ليس هناك شيء مباع في العقود المستقبلية على مؤشرات األسهم، ولذا فإنه تتم تسوية العقد بين 
، وَل 2بالمحاسبة على الفرق بين سعر الشراء وبين قيمة المؤشر في تاريخ التسليم الطرفين تسوية نقدية وذلك

 :3يجوز إبرام العقود المستقبلية على المؤشرات وذلك لألسباب التالية
                                                           

 تعرف أيضا بالعقود المستقبلية على أسعار الفائدة، وتستخدم للتغطية ضد مخاطر التقلبات الحاصلة ألسعار الفائدة على األوراق المالية.)*(
 .379 :، صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  1

 ي السوق.استخالصه من أسعار مجموعة من األسهم التي يعتقد أنها عينة تمثل األسهم المتداولة فرقم يشير إلى حركة أسعار األسهم في السوق، يتم )**(
 .148 :، صمرجع سبق ذكرهنصبه مسعودة،  2
 .380 :، صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  3
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 ن يكون تتم هذه العقود على ما ليس بمال وَل يؤول إلى مال، وهذا َل يجوز، ألن من شروط المعقود عليه أ 
لى بمال، وبالتالي فالعقد يقع على مؤشرات األسهم التي هي مجرد أرقام، وليس عماَل أو حقا متعلقا 

 األسهم المتمثلة في تلك المؤشرات؛ 
 ا تتضمن هذه العقود الرهان المجمع على تحريمه، حيث تتم المراهنة على هذه المؤشرات من حيث بلوغه

يه أي آلخر الفرق بين الرقم المراهن علرقما معينا أو عدمه، على أن يدفع من يخسر الرهان إلى الطرف ا
من  سعر الشراء، وبين الرقم الذي يصل إليه المؤشر فعال مضروبا في المضاعف، وبالتالي يكون كل واحد

ما غارما، وهذا هو عين القمار المحرم.  الطرفين إما غانما، وا 
 التقدير الشرعي للعقود المستقبلية على العمالت األجنبية:-5

 :1تقبلية على العمالت محرم شرعا باألدلة اآلتيةالعقود المس
  لى عفي العقود المستقبلية يتم تأجيل تسليم الثمن والمثمن، وهذا َل يجوز ألنه من بيع العرض المجمع

 تحريمه؛
 ت ذا بيعفي هذه العقود الربا المجمع على تحريمه، وهو ربا النسيئة وذلك أن العمالت )األوراق النقدية( إ

اشترط في ذلك الحلول والتقايض، وهذا الشرط محرم في العقود المستقبلية على العمالت  بعملة أخرى 
 األجنبية، حيث أن تأجيل التقايض والسمة الرئيسية لهذه العقود فكانت بذلك حراما؛

  ليمن التسفي هذه العقود القمار إذا كانت تنتهي بالتسوية النقدية والمحاسبة على فروق األسعار دون أن يكو 
لعقود حريم اتوالتسليم منويا للعاقدين وقد نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي على 

بمكة  المستقبلية على العمالت األجنبية، فقد جاء في قرار المجمع في دورة مجلسه الثالثة عشر المنعقدة
َلتفاق على تأجيل قبض البديلين أو ه: ''إذا تم عقد الصرف مع ا1412شعبان  5المكرمة يوم السبت 

عقد م، فالأحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين، معا في وقت واحد في تاريخ معلو 
 غير جائز ألن التقايض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل''.

تمره اإلسالمي في دورة مؤ كما نص على تحريمها قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر 
ي فه، حيث جاء منه: ''يتم التعامل بالعمالت 1412ذو القعدة سنة  12إلى  7السابعة المنعقدة في جدة من 

تين الطريقاألسواق المنظمة بإحدى الطرق األربعة المذكورة في التعامل بالسلع وَل يجوز شراء العمالت وبيعها ب
 الثالثة والرابعة''.

 ايلي:مراحها من أهم البدائل الشريعة للعقود المستقبلية التي تم اقت رعية للعقود المستقبلية:البدائل الش-ب
 تطوير العقود المستقبلية في إطار عقد االستصناع: -1

لقد عرف الشيخ مصطفى الزرقا عقد اَلستصناع بأنه: ''عقد يشترى به في الحال شيء يصنع صنعا يلتزم البائع 
اد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد وهذا العقد يسد حاجة من حاجات بتقديمه، مصنوعا بمو 

                                                           
 .149 :، صمرجع سبق ذكرهنصبه مسعودة،  1
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المجتمع لم يكن مسموحا بها من خالل عقد السلم وهو السماح بتأخر تسليم الثمن نقدا، خاصة عندما تكون 
العين المطلوب صنعها باهظة القيمة'' يقول الشيخ مصطفى الزرقا: ''ستبقى دوما في كل عصر بعض سلع َل 
يتيسر أبدا أن تصنع أو تنتج قبل وجود مشتر معين ملتزم بشرائها'' ففي مثل هذه السلع يمكن للمشتري شرعا أن 

ه عدم اشتراط تعجيل 1412يتولى هو تمويل البائع وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السابعة عام 
 الثمن في اَلستصناع.

ح أنه م عقد، ثم هل هو من قبيل اإلجارة أن البيع والراجاختلف الفقهاء حول عقد اَلستصناع وهو وعد أ
ن قدم جزء معقد بيع، فطالب الصنع يأتي وليس لديه شيء ويطلب صنع ثوب أو بيت أو سيارة أو باخرة، وقد ي

وقد تطور عقد اَلستصناع في الوقت الحاضر إلى عقد المقاولة والذي أصبحت له مواصفات وشروط، ، الثمن
شرة مح بها في عقد اَلستصناع سابقا، كاشتراط البراءة، البراءة من العيوب بعد ثالث أو عربما لم يكن يس

ب سنوات في حالة العقارات، ومثل إضافة الشرط الجزائي لهذه العقود، وربما يكون عقد اَلستصناع من أقر 
 نع(.العقود الجائزة في الفقه اإلسالمي والتي تسمح بتأجيل تسليم الثمن والمبيع )المستص

( يجوز في اَلستصناع تأجيل الثمن كله 67/3/7في مجلس العقد جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم )
أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة ويعني ذلك أن يمكن إصدار سندات اَلستصناع من قبل الشركات 

السندات من قبل األفراد والمؤسسات، أو البنوك، وتكون هذه السندات أشبه بالعقود المستقبلية، يتم شراء هذه 
فمثال إذا كان اَلستصناع عقاري يشتري المكتتبون ما يرغبون به من هذه السندات وتتعهد الشركات المصدرة 
بشراء المصنوع بالربح الذي تعرضه، كما يمكن لشركات المالحة والطيران استصناع حاجاتها الالزمة من 

وذلك بإصدار سندات استصناع مخصصة لتمويل البناء ضمن طائرات وسفن وفق احتياجات معينة، 
المواصفات ومن تسليمها للمستصنع وتكون هذه السندات من حملة فئات األدوات التمويلية الحالل كما يقول 

  .1الدكتور سامي حمود رشيد
 تطوير العقود المستقبلية في إطار عقد السلم: -2

المبيع وتعجيل الثمن، وهو بذلك يحقق تملك البائع للثمن وانتفاعه بيع السلم هو بيع يتم من خالله تأجيل 
به، على أن يحصل المشتري في المستقبل على السلعة المتفق عليها وبثمن أقل من المعروض في السوق، 
والجدير بالذكر، أن تتابع الصفقات ببيع المشتري سلما قبل تسليم الصفقة، وكذلك المستصنع قبل تسلم 

  .2ير جائز شرعا ألنه تداول للديون، وهي هنا ديون سلعية يمتنع تداولها كتداول الدين النقديالمصنوع، غ
لقد أجيز تطوير العقود المستقبلية في إطار عقد السلم ، حيث يصعب على المزارعين قضاء حوائجهم 

لى ثمنها، وقد َل وتسيير أمورهم، إذا كانوا سينتظرون جني محاصيلهم أو قطف ثمارهم ثم بيعها والحصول ع
يجدون من يشتري هذه المحاصيل بالسعر المناسب لها وبذل رخص النبي صلى هللا عليه وسلم لهم البحث عمن 
يشتري محاصيلهم قبل نضجها أو حتى قبل غرمها وجعل ذلك من خالل اتفاقات وعقود واضحة محددة َل مجال 

                                                           
 .151 :ص ،المرجع نفس 1
 .381 :، صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  2
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نوع والصنف وكافة المواصفات وكذلك تاريخ التسليم دقيق َل للجهالة فيها أو المقامرة أو الخداع، فحدد الكمية وال
مجال للتالعب فيه، واشترط تسليم النقد في الحال، لينتفع به المزارعون ويحضروا أنفسهم للوفاء بما تعهدوا به 

سلع كما اشترط الفقهاء أن يكون المسلم فيه من ال، ع الدين بالدين المنهي عنها شرعاوكذلك خروجا من مسألة بي
أو البضائع منضبطة األوصاف وذهب بعضهم إلى عدم جواز السلم في الحيوان أو بعض أصناف الفواكه 
لصعوبة ضبط صفاتها، غير أن الكثير من السلع التي لم يكن من الممكن تقديرها وضبط صفاتها في الوقت 

لعة خبراؤها وكلهم يقوم بعمله الحاضر، مع تقدم المقاييس الكمية والنوعية ومقاييس الجودة، حيث أصبح لكل س
على أسس علمية متفق عليها، بما يمكن من ضبط هذه المنتجات وأوصافها بدقة َل تتفاوت كثيرا، وبناء على ما 
تقدم فإنه يمكن القول بجواز السلم في كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والخدمية مادام من الممكن 

 .1تقديرها وضبط صفقاتها
 البيع باألجل:-3

وهو بيع يتم من خالله تحصيل المبيع وتأجيل الثمن، وهو بذلك يحقق غرض المشتري بالحصول على 
السلعة مع التزامه بثمنها في ذمته مستفيدا من ذلك التأجيل، ويكون من حق البائع زيادة الثمن عن ثمن البيع 

ك بأن يقبض الثمن في الحال ووضعه سلعة أخرى الحالي، وذلك مقابل ما فاته من فرص لتحقيق األرباح، وذل
 .2وهكذا
 البدائل الشرعية للعقود اآلجلة:-ثانيا

 .من أهم البيوع والعقود التي اقترحت لتكون بديال شرعيا للعقود اآلجلة بيع السلم والبيع اآلجل
الناحية الشرعية، َلبد حتى تكون العقود اآلجلة صحيحة ومقبولة من  الشروط الشرعية لصحة العقود اآلجلة:-أ

 :3من توافر الشروط التالية
 تسليم الثمن حاَل في المجلس العقد؛ .1
 يقوم البائع بتوفير السلعة المباعة والمتفق عليها عند حلول أجل التسليم؛ .2
م أن يكون هدف المشتري هو الحصول فعال على السلعة المتفق عليها، وأن يتجنب ويتفادى بيع سلع ل .3

 يمتلكها بعد.يقبضها ولم 
، فالشريعة اإلسالمية َل تمنع من تغطية المخاطر، ولكن يشترط أن يكون أحد طرفي المعاوضة مدفوعا
 ومن أراد أن يسلف، فعليه أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وبالتالي َل يجوز تأخير

م يكن للما فيه من تسليم الثمن، فإن تأجل  وتأجيل قبض الثمن، فاَلستالف هو التقديم، وأنه إنما يسمى سلما
 سلما وَل يصح.

 

                                                           
 .150 :، صمرجع سبق ذكرهنصبه مسعودة،  1
 .381 :، صالمرجع نفس 2
 .1372.37 :، ص صمرجع سبق ذكرهكتاف شافية،  3
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 أوجه التشابه واالختالف بين عقد السلم والعقود اآلجلة:-ب
هناك تشابه كبير بين عقد السلم والعقود اآلجلة أو المستقبلية، حيث يوجد عقد بيع يتفق فيه الطرفان على 

ومع ، 1السلعة الموصوفة بالذمة وصفا مضبوطا إلى أجل معلومالتعاقد على بيع بثمن معلوم يتأجل فيه تسليم 
 :2ذلك فإن المستقبليات تختلف عن عقد السلم في عدة أمور أهمها

ن، مؤجال َل يتم في العقود اآلجلة دفع الثمن حاَل ومعجال بل يقتصر على دفع نسبة منه، فكأن البدلين فيه .1
 طا ضروريا من شروط صحة بيع السلم؛بينما يعتبر دفع الثمن حاَل وفي مجلس العقد شر 

ي فة منهيقوم البيع في العقود اآلجلة في أغلبه على بيع اإلنسان ما اشتراه قبل أن يقبضه، وفي ذلك مخال .2
ى عنها لبيع اإلنسان ما َل يملكه، وهذا من خالل السلم الذي يشترط لصحته وجود البضاعة المتفق عل

 جل التسليم؛كميتها ونوعها ومواصفاتها عند حلول أ
في  في بيع السلم يكون الهدف األساسي للمشتري هو الحصول على السلعة الموصوفة بالذمة المتفق عليها .3

الوقت المحدد، غير أن الهدف الوحيد للمتعاملين في األسواق اآلجلة هو تحقيق أرباح من فروقات 
 .األسعار، ولذلك فأغلبها عمليات وهمية تقوم على المخاطرة والمقامرة

ود العقأن  تابع لرابطة العالم اإلسالمي علىوفي هذا السياق، فقد نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي ال
ا رق بينهممن قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة اإلسالمية وذلك للفليست اآلجلة في السوق المالية )البورصة( 

 من وجهتين:
 نما يؤجل دفع الثمن إل في السوق المالية، َل يدفع الثمن في العقود اآلجلة  ى موعدفي مجلس العقد، وا 

 التصفية، بينما يجب أن يدفع الثمن في بيع السلم في مجلس العقد؛
  في السوق المالية، تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع األول وقبل أن يجوزها المشتري األول

األسعار بين البائعين والمشترين غير عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إَل قبض أو دفع فروق 
الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء وبسواء، بينما َل يجوز بيع المبيع في عقد 

 .3السلم قبل قبضه''
 البيع اآلجل:-ج

تقل البيع اآلجل هو: ''بيع السلعة بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها نقدا، وهو العقد العكسي لبيع السلم، حيث تن
، وللوقوف على موقف الفقه 4ملكية السلعة إلى المشتري فور التسليم، ويصبح البائع دائنا للمشتري بثمن المبيع''

 اإلسالمي من البيوع اآلجلة سنحاول التطرق إلى النقاط التالية:

                                                           
، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر، مؤتمر أسواق األوراق المالية والبورصات آفاق إسالميمستقبليات السلع من منظور كمال توفيق حطاب،  1

 .12 :، ص2007مارس  8-6الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية، غرفة التجارة والصناعة، دبي، وتحديات، كلية 
 .371 :، صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  2
 .84 :ص مرجع سبق ذكره، ،مبارك بن سليمان 3
 .342 :، ص1990، مصر ، مكتبة مدبولي، اإلسالمي االقتصاداالستثمار في أميرة عبد اللطيف مشهور،  4
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ال فهذا مدى اتصال العقود بأحكامها وأثارها: إن عقود البيع وضعت شرعا إلفادة التمليك والتملك في الح .1
أثرها والحكمة منها، فإذا كانت الصيغة غير مؤدية لذلك كانت غير محقق لهذا المقتضى، وبالنظر إلى 
العقود التي يتم إنشاؤها في أسواق البيوع اآلجلة يتبين من أول وهلة أن هذه العقود َل تترتب عليها آثارها 

يك في الحال حيث َل يتم عند إنشاء هذه العقود فور إنشائها، رغم أن عقد البيع من العقود التي تفيد التمل
نما تتأجل آثار العقد وأحكامه إلى يوم التصفية، لذلك كانت صيغة العقد غير  تسليم الثمن وَل المثمن، وا 

 ؛1مؤدية إلحداث آثاره وأحكامه التي رتبها الشارع، وكانت غير محققة لهذا المقتضى
ا َل غيره )ملعليها العقد فيكون بائعا لما هو مملوك  أبرمهم( التي َل يملك البائع في الغالب األدوات )األس .2

 يملك(؛
تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع األول قبل أن يحوزها المشتري األول عدة بيعات وليس  .3

الغرض من ذلك إَل قبض أو دفع فروق األسعار بين البائع والمشتري وهي من قبيل بيع اإلنسان ما لم 
 ؛2يقبض

ألسواق يتأجل فيها تسليم المبيع كما يتأجل فيها تسليم الثمن كانت من اا كانت البيوع التي تجرى في هذه لم .4
 ؛3قبيل النسيئة بالنسيئة ودخلت بالتالي في معنى بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا بإجماع الفقهاء

النقدية بين المتعاقدين وهذا قمار ظاهر إذا كان تنتهي غالبا العقود المستقبلية على األسهم بالتسوية  .5
 ؛4مشروطا في العقد

أما بالنسبة للهوامش فإنها عبارة عن رهن بالدين وهي في أصلها جائزة والتصرف فيها بإنفاقها إذا خسر  .6
 .5جائز ولكن بالنظر إلى العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون فإنها غير جائزة ألن أصل الدين باطل

لي فالبيع اآلجل هو البيع الذي يؤجل فيه استحقاق ثمن السلعة المراد بيعها، بعد أجل معين سواء وبالتا
 :6كان ذلك دفعة واحدة أو على دفعات وأقساط معينة، ويشترط لصحة البيع اآلجل جملة من الشروط من أهمها

 أن يكون الثمن مؤجال ومعلوما؛ 
 أن يسلم المبيع حاَل للمشتري؛ 
  ن األجل معلوما للطرفين.ينبغي أن يكو 

يعتبر البيع اآلجل أحج الحلول التي تم اقتراحها كبديل شرعي للعقود اآلجلة التي تبرم في األسواق المالية، 
والتي أجمع العلماء على حرمتها وهي بصورتها الحالية، لما فيها من مخالفات شرعية كثيرة، كبيع الدين بالدين، 

قامرة...الخ، وعليه وبدل أن يكون كل من السلعة والثمن مؤجلين مع جهالة الثمن بيع اإلنسان ما ليس عنده، الم
                                                           

 .493 :، صمرجع سبق ذكرهسمير عبد الحميد رضوان،  1
 .135 :، الدورة السابعة، القرار األول، صبمكة المكرمة اإلسالميبرابطة العالم  اإلسالميقرارات المجمع الفقهي  2
 .519 :، صمرجع سبق ذكرهسمير عبد الحميد رضوان،  3
 .961 :، صمرجع سبق ذكره، بارك بن سليمانم 4
 .991 :، صالمرجع نفس 5
  .372 :، صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  6
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المؤجل المستحق الذي يلتزم المشتري بدفعه في موعد التصفية مهما كان هذا الثمن، وذلك كما هو معلوم به، 
وتأجيل سداده في  فيمكن ووفق البيع اآلجل أن يتم تسليم السلعة المراد بيعها، مع ضرورة معرفة وتحديد ثمنها

 وقت َلحق مستقبال يتفق عليه الطرفان.
 : عقود الخيارات والبديل الشرعي لها.ثالثالمطلب ال

تطرق من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى ماهية عقود اَلختيارات ثم سنذكر أنواع هذه العقود، وأخيرا سن
 إلى البدائل الشرعية لها.

 .Optionsالفرع األول: ماهية عقود االختيارات 
يخي من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى مفهوم التعامل بحقوق الخيار ثم سنتطرق إلى مراحل التطور التار 

ا للخيارات، وسنذكر أهم الخصائص التي تميز عقود الخيارات عن غيرها من العقود المالية األخرى، وأخير 
 سنذكر أركان عقد الخيار.

 مفهوم التعامل بحقوق الخيار: -أوال
تبر حق الخيار من المشتقات المالية، أي أن قيمته تكون مشتقة من قيمة أصول حقيقية مثل األسهم يع

والسندات والعمالت األجنبية والسلع، وعقود الخيار هي بطبيعتها عمليات آجلة وعقود مستقبلية مع اختالف هام 
الي َل يكون بأي حال من األحوال ملزما وهو أن مشتريها يملك حق الخيار إلتمام العملية أو الرجوع عنها، وبالت

بإتمامها. ونتيجة لتمتع المشتري بهذا الحق فإن عليه أمن يدفع للبائع مقدما وعند التعاقد عالوة معلنة تسمى 
(Premium) 1حيث تعتبر هذه العالوة بمثابة ثمن حق الخيار. 

 مراحل التطور التاريخي للخيارات: -ثانيا
 :2التاريخي للخيارات المالية إلى ثالث مراحل يمكن تقسيم مراحل التطور

 : المرحلة األولى-أ
القصة التي ذكرت  Sharpeتشير الدَلئل إلى أن التعامل بالخيارات كان موجودا منذ أيام اإلغريق ويروي 

للزواج من ابنته الصغرى  (Laban)اشترى خيارا من  (Jacob)بها الخيارات في الكتاب المقدس، ذلك أن 
(Rachel)  مقابل العمل لديه لمدة سبع سنوات، وبعد هذه الفترة وجد(Jacob)  نفسه متزوجا من(Leah)  البنت

وفي  (Rachel)على العمل سبع سنوات أخرى كي يحصل أيضا على  (Jacob)الكبرى، وبالرغم من ذلك، وافق 
عليه الصالة -( من سورة القصص، يرى المفسرون أن الخيار لم يكن في زواج موسى28-27تفسيرهم لآليتين )

نما الخيار في أألجلين طبقا لقوله تعالى: -والسالم ﴿ َقاَل ِإنِ ي ُأِريُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ  من إحدى البنتين وا 

                                                           
 .331 :ص مرجع سبق ذكره، ماهر كنج شكري، مروان عوض، 1
، 2008، عمان، األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على إستراتيجيات الخيارات الماليةهاشم فوزي دباس العبادي،  2

 .156-153 :ص ص



 فة اإلسالميةو الصير ل نحالمالية اإلسالمية بالتحو   الفصل الثالث                 عالقة الهندسة

212 
 

 َثَماِنَيَة ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشرا  َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء ّللاَُّ َهاَتْيِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني 
اِلِحيَن، َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما اأَلَجَلْيِن َقَضْيُت َفال ُعْدَواَن َعَليَّ َوّللاَُّ َعَلى َما  .1ُقوُل َوِكيٌل ﴾نَ  ِمْن الصَّ

 ويرى الطبرسي أن )ثماني حجج( هي ظرف لكلمة تأجرني، أما )فمن عندك( فتعني إتمامه من عندك وَل
هاء قت انتأوجبه عليك وَل ألزمه، )وما أريد أن أشفق عليك( بإتمام األجلين، ومن هنا يتأكد أن الخيار هو في و 

مه يا لغنا لنبي هللا شعيب الذي يعد هنا محررا للعقد، وراعأجل العقد، ذلك أن موسى عليه السالم، قد صار صهر 
نوات فور الموافقة على العقد، وتجدر اإلشارة إلى أن موسى عليه السالم قد اختار األجل الطويل وهو عشر س

 بدَل من ثمان، رغم امتالكه حرية اختيار األجل القصير.
 : المرحلة الثانية-ب

م، وفي ذلك الوقت، اتصفت تجارة 1639دس عشر في هولندا عام استعملت الخيارات في القرن السا
، بالمخاطرة المرتفعة فعندما كان يرسل أحد المزارعين شحنة من هذه األشجار، فإنه )*(بصيالت شجرة التوليب

يبرم في ذات الوقت عقد خيار مع مزارع آخر لشراء هذا النوع من األشجار، بنفس الكمية والسعر، فإذا فقدت 
الشحنة األصلية أثناء النقل بحرا، فإنه يستطيع تعويض خسارته بتنفيذ حقه، أما إذا وصلت الشحنة بسالم فإنه 
يترك هذا الحق كي تنتهي صالحيته دون تنفيذه، وهناك تأكيدات على أن استعمال خيارات بيع وشراء األوراق 

 ن وجود سوق أسهم لندن.أي قبل ثمانين عاما م 1694المالية في بريطانيا يمتد إلى عام 
 : المرحلة الثالثة-ت

فيما  أصبح التعامل بالخيارات على نطاق واسع أواخر العشرينيات من القرن العشرين في أمريكا ومنحصرا
ارية بين المتخصصين، ذلك أن الجمهور والمشرعين كانوا ينظرون للخيارات ولسنوات عديدة بأنها أدوات استثم

ر انحصرت تجارة خيارات األوراق المالية في عدد صغي 1973ذ العشرينات حتى عام غير مأمونة )خطرة(، ومن
 ظيفتهمو من شركات الوساطة التي نظمت فيما بعد جمعية المتعاملين وسماسرة خيارات البيع والشراء، التي كانت 

سواق العقد في األتسهل التعامل بإيجاد كل من طرفي التعاقد والوساطة بينهما للوصول إلى اتفاق على فقرات 
 الموازية مقابل عموَلت محددة.

يمية أفتتح مجلس شيكاغو للخيارات والذي بدوره قدم عددا من اَلبتكارات الفنية والتنظ 1973وفي عام 
ن في تجعل منه أول سوق منظم يتعامل بعقود الخيارات المنظمة، وخالل هذه المدة أيضا تضافرت جهود الباحثي

لباهر لتسعير الخيارات، وعلى أثر النجاح ا Scholes and Blackالحديثة، وجوهرها نموذج وضع نظرية الخيارات 
ول التدا الذي انعكس بعدد العقود المتداولة وكمية التداول، أفتتح بعد وقت قصير أربع أسواق في أمريكا تمارس

ن مع سوق لند 1982عام  أفتتح سوق لندن لتداول الخيارات والذي اندمج 1978المنظم بالخيارات، وفي عام 
وكيو أفتتح سوق ط 1990لتداول المستقبليات ليصبح سوق لندن الدولي لتبادل المستقبليات المالية، وفي عام 

 أفتتح سوق مدريد للمستقبليات المالية. 1990لتبادل المستقبليات المالية، وفي نهاية عام 
                                                           

 .72-82سورة القصص، اآلية  1
 التي يستخرج منها ألواح الخشب لصناعة خزانات المالبس ولغرض أكساء البيوت. )*(
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قت كل التسعينيات بسرعة كبيرة غير معهودة فاوقد توالت بعدها عمليات افتتاح أسواق الخيارات في عقد 
بلجيكا و طاليا التوقعات وذلك في كل من سويسرا وألمانيا وكندا واستراليا وفرنسا والدانمارك وايرلندا وهولندا واي

 ونيوزلندا والمكسيك والنرويج وفنزويال واألرجنتين وغيرها كثير.
 خصائص عقود الخيارات المالية: -ثالثا

الخيارات المالية بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من العقود المالية، ومن تختص عقود 
 :1أهمها

ية، هم عادالخيار ورقة مالية مشتقة، تستمد قيمتها من مادة الخيار المذكورة في العقد، والتي قد تكون: أس -أ
 الفائدة في المستقبل؛سندات، مؤشرات األسهم، عمالت أجنبية، سلع زراعية، معادن نفيسة، معدَلت 

 الخيار عقد يتم بين طرفين اثنين، هما: -ب
مشتري حق الخيار: ويسمى أيضا حامل الخيار، وهو الذي يقوم بشراء حق الخيار، ويكون له الحق في  -ت

 تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد مقابل مكافأة يدفعها لمحرر الخيار؛
لخيار يلتزم ببيع األصل أو شرائه إذا رغب حامل ابائع حق الخيار: ويسمى أيضا محرر الخيار، وهو الذي  -ث

 بذلك.
 ؛عقد الخيار ملزم ألحد الطرفين وهو بائع حق الخيار وغير ملزم للطرف اآلخر وهو مشتري حق الخيار -ج
 يتضمن عقد الخيار مجموعة من العناصر التي ينبغي النص عليها في العقد، وهي: -ح

 ه وصفاته؛: َلبد من توضيح نوعه وكميتاألصل محل العقد .1
صل : وهو السعر المحدد في عقد الخيار، وبموجبه يستطيع مشتري الخيار شراء أو بيع األسعر التنفيذ .2

ن محل الخيار، ويسمى أيضا سعر الممارسة وأيضا سعر التعاقد وسعر التنفيذ، ويكون مستقل تماما ع
 سعر الخيار هذا األخير الذي َل يعتبر جزءا منه؛

حق يأيضا تاريخ اَلنتهاء، فينتهي بانتهائه حق المشتري في الخيار، وقد َل  : ويسمىتاريخ التنفيذ .3
في  العقد للمشتري تنفيذ العقد إَل في تاريخ التنفيذ، وهو ما يسمى الخيار األوروبي، وقد يحق له تنفيذ

 ي؛ألمريكاأي وقت خالل الفترة الممتدة من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ التنفيذ، وهو ما يسمى بالخيار 
 رر عقد: ويسمى بالعالوة أو المكافأة، وهو المبلغ الذي يدفعه مشتري الخيار للطرف الذي حثمن الخيار .4

في  الخيار والتزم بتنفيذه مقابل تمتعه بحق الخيار، وَل يسترد هذا الثمن سواء مارس المشتري حقه
ض يار بغاطرة التي تحملها محرر الخالخيار أم لم يمارسه، وتعتبر العالوة أو المكافأة ثمن مقابل المخ

 النظر عن الظروف السائدة في السوق؛

                                                           
 .4385.38 :، ص صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  1
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ذا لم تتم ممارسة .5 الحق  عند ممارسة الحق، يتم دفع قيمة العقد بالكامل بغض النظر عن ثمن الخيار، وا 
ى فإن مشتري الحق يخسر ثمن الخيار فقط، ولذلك يمتاز عقد الخيار بكونه محدد الخسارة أو أن أقص

 ه تكون معلومة لدى المشتري وتكون بعدم تنفيذه للعقد؛خسارة ل
قرر  َل يدفع حامل الخيار إَل ثمن الخيار فقط، وَل يدفع ثمن كامل الصفقة أي سعر التنفيذ إَل إذا .6

 ثمن تنفيذها، وعليه يمكن لحامل الخيار عقد صفقات كبيرة في المستقبل، بحيث َل يدفع عند العقد إَل
 زء صغير من قيمة الصفقة؛الخيار والذي يعتبر ج

عينة يدفع كل من طرفي العقد عمولة للسمسار الذي يتعامل معه كل منهما، وتحدد هذه العمولة بنسبة م .7
ة من من ثمن الخيار، ويدفع الطرفين أيضا عند تنفيذ العقد عمولة أخرى لسمساريهما تحدد بنسبة معين

 سعر التنفيذ؛
د، تناسب مع العرض والطلب عليه في السوق لألصل محل التعاقيحق لحامل الخيار بيعه للغير بثمن ي  .8

 حيث أن عقود الخيار قابلة للتداول؛
ة إذا كانت خسائر مشتري الخيار محدودة فقط بقيمة المكافأة فإن أرباحه غير محدودة، بل هي مفتوح .9

لبيع مشتري خيار المشتري خيار الشراء وتزيد مع ارتفاع القيمة السوقية لألصل محل التعاقد، ومعلقة ل
 وتزيد مع انخفاض القيمة السوقية لألصل محل التعاقد.

 أركان عقد الخيار: -رابعا
 :1على أركان هي -البورصات-يقوم عقد الخيار في سوق األوراق المالية 

 هو الشخص الذي يقوم بشراء حق الخيار مقابل عالوة؛ مشتري الحق:-أ
وهو الشخص الذي يقوم بتحرير الحق لصالح مشتري الحق، نظير عالوة أو مكافأة  :(محرر الحق )البائع-ب

 يحصل عليها منه؛
أسهم َلبد لعقود الخيارات أن تكون لها عالقة بالموجودات المحددة ومثال على ذلك ) :الموجودات األصلية-ت

 صلية؛معينة، مؤشرات، عملة أجنبية، سلع...( وتسمى هذه الموجودات بالموجودات األ
 سعر التنفيذ؛-ث
 تاريخ التنفيذ؛-ج
 العالوة.-ح

 الفرع الثاني: أنواع عقود االختيار. 
د يمكن تقسيم عقود اَلختيار حسب مجموعة من األسس إلى عدة أنواع، والشكل التالي يوضح أنواع عقو 

 اَلختيار حسب كل أساس.
 

                                                           
 .5256.25، ص ص: مرجع سبق ذكرهالضيف محمد عدنان،  1
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 (: أنواع عقود االختيارات11، 03شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة باَلعتماد على المعلومات السابقة. المصدر:

 :لعقد إلىاَلختيار حسب تاريخ تنفيذ اتقسم عقود  التصنيف على أساس تاريخ تنفيذ االتفاق )العقد(:-أوال
هو حق اختيار )شراء أو بيع أو هما معا( غير أن هذا الحق  :(European Option)حق اَلختيار األوروبي -أ

 .1يتم ممارسته أو تنفيذ في الموعد المحدد َلنتهاء العقد
عدد محدود من األوراق ويتيح للمستثمر حق شراء وبيع  :(American Option)حق اَلختيار األمريكي -ب

المالية بسعر متفق عليه مقدما على أن يتم تنفيذ هذا العقد في أي وقت خالل المدة الممتدة منذ إبرام العقد حتى 
 .2التاريخ المحدد َلنتهائه

 تقسم عقود اَلختيارات حسب نوع الصفقة إلى: التصنيف على أساس نوع الصفقة:-ثانيا
هو عقد بين طرفين، يمنح الطرف أألول ويسمى محرر العقد أو البائع  :(Call Options)عقود خيارات الشراء -أ

للطرف اآلخر الحق في اَلختيار بين شراء أصل معين أو عدم شرائه وذلك في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر 
و سعر يحدد مسبقا في العقد ومقابل ذلك يحصل على مبلغ من المشتري مقابل منحه هذا الحق يسمى بالعالوة أ

                                                           
عمان، األردن، الدار الجامعية،  األوراق المالية ومشتقاتها، مدخل التحليل األساسي والفني،االستثمار في محمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفي،  1

 .310 :، ص2004-2005
 .351 :مرجع سبق ذكره، صحاكم محسن الربيعي وآخرون،  2

الخياراتأنواع عقود   

التصنيف على 
 أساس الربحية

التصنيف على 
أساس ملكية األوراق 

 المالية

التصنيف على 
 أساس نوع الصفقة

التصنيف على أساس تاريخ 
 تنفيذ االتفاق )العقد(

االختيار 
 األوروبي

االختيار 
 األمريكي

اختيار 
 الشراء

اختيار 
 البيع

االختيار 
أو المزدوج 
 المختلط

االختيار 
 المغطى

 االختيار 
 غير المغطى

متعادلة  غير مربحة مربحة
 )متكافئة(
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الخيار، وبطبيعة الحال فإن المشتري سوف يدفع العالوة للحصول على حق اَلختيار، كما انه سوف ينفذ العقد 
 .1ويشتري األصل إذا ارتفع السعر المستقبلي عن سعر التنفيذ المحدد في العقد

أصل معين بسعر  وهي أداة مالية مشتقة تعطي لحاملها الحق في بيع: (Put Options)عقود خيارات البيع -ب
 .2معين قبل أو بحلول تاريخ محدد

اء هو عقد يجمع بين خيار الشراء وخيار البيع، وبموجبه يصبح لحامله الحق في شر  عقد الخيار المزدوج:-ت
يار عدد معين من األوراق المالية محل التعاقد أو بيعها، كأن يشتري خيار شراء صادر على أسهم معينة، وخ

إما  د العقدين،بيع صادر على أسهم ذات الشركة، غير أنه َل يحق لمشتري هذا النوع من الخيار إَل تنفيذ أح
ما عقد خيار الشراء، ومع تعاظم المخاطر والخسائر التي قد يتعرض لها بائع الخيار  ، فإنهعقد خيار البيع وا 

 يتقاضى مقابل ذلك ضعف ثمن خيار البيع أو خيار الشراء.
لية يقبل على شراء عقد الخيار المزدوج أولئك الذين يتوقعون حدوث تغير كبير في أسعار األوراق الما

دون معرفة اتجاه هذا التغير، أهو إلى اَلرتفاع أم إلى اَلنخفاض، فإذا ارتفعت األسعار خالل فترة العقد ينفذ 
عقد خيار الشراء وذلك بشراء األوراق المالية بالسعر المنخفض وهو سعر التنفيذ، لبيعها بالسعر الجاري المرتفع، 

عقد خيار البيع، وذلك ببيع األوراق المالية بالسعر المرتفع وهو  أما إذا انخفضت األسعار خالل فترة العقد فينفذ
 .3سعر التنفيذ بعد شرائها من السوق بالسعر الجاري المنخفض

 :4تقسم عقود اَلختيارات حسب ملكية األوراق المالية إلىالتصنيف على أساس ملكية األوراق المالية: -ثالثا
 الت.ي خيار الشراء مالكا لألوراق المالية، أو السلع، أو العمالخيار المغطى: وذلك بأن يكون المحرر ف-أ

وذلك حينما يكون المحرر حرر خيار الشراء، ولم يكن يملك األوراق  الخيار غير المغطى )المكشوف(:-ب
 المالية.
 :5بالنسبة لمشتري عقد اختيار الشراء فإنهالتصنيف على أساس الربحية: -رابعا
 ذا كانالسوقي أكبر من سعر التنفيذ المحدد في العقد، فعلى سبيل المثال إ يحقق أرباح إذا كان السعر -أ

ي جنيه، فإن مشتر  1400جنيه وعند التنفيذ كان سعر السوق  1000سعر التنفيذ المحدد في العقد هو 
 جنيه؛ 400العقد سوف يحقق أرباح قدرها 

سعر التنفيذ، ففق المثال السابق إذا  ويكون عقد اختيار الشراء غير مربح إذا كان السعر السوقي أقل من -ب
جنيه فإن مشتري  1000جنيه بينما سعر التنفيذ المحدد في العقد  700انخفض السعر السوقي إلى 

                                                           
 .344.4 :، ص صبقامرجع س ،المحاسبة(-إدارة المخاطر-المشتقات المالية )المفاهيمطارق عبد العال حماد،  1
 .259 :، صمرجع سبق ذكرهالضيف محمد عدنان،  2
 .7388.38 :، ص صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  3
الطبعة  ،، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيعالسعودية، العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقيةعبد هللا بن محمد بن عبد هللا العمراني،  4

 .322 :، ص2010، الثانية
 .46.45، مرجع سابق، ص ص: المشتقات المالية، المفاهيم، إارة المخاطر، المحاسبةطارق عبد العال حماد،  5
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 700جنيه في حين أنه يباع في السوق بمبلغ  1000العقد لن يختار التنفيذ، ألنه لن يشتري أصل بـ
 جنيه؛

 ى سعر السوق مع سعر التنفيذ.ويكون عقد اختيار الشراء متكافئ إذا تساو  -ت
  ويمكن التعبير عن ذلك من خالل الجدول التالي:

 (: أنواع عقود االختيار حسب الربحية11 ،03جدول رقم )
 عقود اختيار البيع عقود اختيار الشراء بيان

 الخيار المربح
In - the – Money 

 سعر السوق  >  سعر التنفيذ سعر السوق  <  سعر التنفيذ

 الخيار غير المربح
Out - of - the – Money 

 سعر السوق  <  سعر التنفيذ سعر السوق  >  سعر التنفيذ

 الخيار المتكافئ
At - the – Money 

 سعر السوق  =  سعر التنفيذ سعر السوق  =  سعر التنفيذ

 جزء الخامس،الالدار الجامعية، طبع نشر وتوزيع، مصر، ، المحاسبة(-المخاطرإدارة -، المشتقات المالية )المفاهيمطارق عبد العال حمادالمصدر: 
 .46 :، ص2003

 الفرع الثالث: البدائل الشرعية لعقود الخيارات.
الخيارات هي عقود تعطي لمالكها الحق في اَلختيار وليس اَللتزام بالبيع أو الشراء وهي محددة بتاريخ 

فروق جوهرية بين الخيار الشرعي المعروف في الفقه اإلسالمي، وعقود مسبق وهي محرمة شرعا، وتوجد هناك 
الخيارات المتداولة في األسواق المالية، ومن أبرز هذه الفروق أن الخيار الشرعي ليس له وجود مستقل دون عقد 

ستقل يشتمل البيع، فهو جزء من عقد البيع، وأحكامه الشرعية مرتبطة بعقد البيع، أما الخيار المالي فهو عقد م
 .1على عاقدين وصيغة ومحل العقد، وهو حق معنوي والتزام وليس محله أسهم وسندات أو أعيان

 التقدير الشرعي لعقود االختيارات:-أوال
ما ك–إن عقود اَلختيارات  :63جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي رقم -أ

 هي عقود مستحدثة، َل تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية-تجري اليوم في األسواق المالية العالمية
ز ير جائالمسماة، وبما أن المعقود عليه ليس ماَل وَل منفعة، وَل حقا ماليا يجوز اَلعتياض عنه، فإنه عقد غ

 داء، فال يجوز تداولها. شرعا، وبما أن هذه العقود َل تجوز ابت
حق  تداول المشاركون كون الرأي حول بيوع الخيار، وشراء :جاء في فتوى الندوة السادسة لمجموعة البركة-ب

ق الخيار داول حاَلختيار، ورأوا أنه غير جائز، ألنه من أنواع المجازفات التي َل يراد فيها حقيقة البيع، كما أن ت
 ألن هذا الحق ليس مما يصح في البيع.في البيع والشراء غير جائز، 

حيث إن محل اَلختيار هو حق اختيار : جاء في فتاوى وتوصيات الندوة السابعة عشر للمجموعة المذكورة-ت
الشراء أو البيع لسلعة ما بشروط محددة، لقاء عوض عن ذلك الحق، وتقوم إدارة المتعاقدين على توقعات 

ة انطالقا من أن إرادة المتعاقد ومشيئته ليست محال للعقد وَل للعوض عنها، متضادة لتقلبات األسعار، فإن الندو 
كما تجري اليوم في –ن عقود اَلختيارات أ فيه( الذي جاء 63/1/7وتؤكد على قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم )
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ة، وبما أن هي عقود مستحدثة، َل تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسما-األسواق المالية العالمية
المعقود عليه ليس ماَل، وَل منفعة، وَل حقا ماليا يجوز اَلعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا، ألن فيه 
تأجيل البدلين، وهو ما يسمى بابتداء الدين بالدين المجمع على منعه، وألن فيه بيع اإلنسان ما َل يملك على 

 .1وبما أن هذه العقود َل يجوز ابتداء، فال يجوز تداولها غير وجه السلم، وهو ممنوع أيضا باتفاق الفقهاء،
 التكييف الفقهي لعقود االختيارات:-ثانيا

تصاد للفقهاء في عقود الخيارات رأيان، األول: التحريم والثاني: الجواز، يرى بعض الباحثين في اَلق
من  الحاضر يمكن أن يندرج تحدد عدداإلسالمي أن عقود الخيار الذي تتعامل به األسواق المالية في الوقت 

 العقود والتكييفات الفقهية منها:
 تطوير عقود خيارات الشراء على أساس بيع العربون:  -أ

يعرف بيع العربون بأنه: ''أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهما أو أنه غيره، على أنه إن أخذا السلعة 
ن لم يأخذها فذلك للبا ، يعتبر العربون جزءا من ثمن السلعة، يدفعه المشتري للبائع 2ئع''احتسب من الثمن، وا 

تعويضا عن حبسه لسلعته، حيث يدخل ضمن الثمن المتفق عليه في العقد في حالة التنفيذ، ويكون حقا للبائع 
لديه بائع بمحل العقد الذي ومن شرط العربون تحيد المدة، واحتفاظ ال، 3إذا تنازل المشتري عن حقه في التنفيذ

 ليس له التصرف فيه، كما أن حق العربون ليس بال التداول. عربون 
البيع مع العربون َل يخلو عن خيار للمشتري يعطيه حق الفسخ، ولكنه يخسر المبلغ المعجل )غالبا( باسم 
العربون، للتعويض عن البائع الذي حبس سلعته من السعي لبيعها آلخرين غير المشتري مع حق العربون 

بون يختلف عن هامش الجدية فهذا األخير يقع قبل العقد وهو أمانة لدى الحاصل عليه، وَل يستحق منه إَل والعر 
مقدار الضرر، أما العربون فال يكون إَل ضمن عقد، وهو جزء من ثمن السلعة وليس مقابل حق الفسخ، فإذا 

ذا استخدم حقه في الفسخ خسر ذلك تنازل المشتري عن الحق اعتبر جزءا  فعليا من الثمن المطلوب تكملته،  وا 
 .4العربون واعتاض به البائع الذي عادت إليه السلعة، للبحث عن مشتر آخر

وتجرد اإلشارة إلى أن بيع العربون والخيار يقومان على دفع المشتري لمبلغ من المال مقابل الحق في 
األصل في حالة إتمام العقد، أو خسارة شراء أصل مالي معين بثمن محدد خالل فترة معينة، على أن يتم تملك 

المبلغ المدفوع مقدما في حالة العكس، إَل أن بيع العربون يختلف عن الخيار في أنه َل يستخدم من أجل 
اَلستفادة من فروق أسعار األصل المالي، بل من أجل شراء األصل في حد ذاته واَلنتفاع به، على أنه إذا ثبت 
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َل فإنه يخسر العربون له أن األصل مناسب أمضى ال وبناءا على ذلك فإنه أوجه التشابه واَلختالف ، 1شراء، وا 
 :2بين خيار الشراء وبيع العربون تتمثل فيمايلي

ي بيع الثمن الذي يدفعه المشتري في خيار الشراء يشبه العربون الذي يدفعه المشتري للبائع، ذلك أنه ف .1
ن لم يتمه ذهب عليه العربون، وكذلك  العربون إن أتم المشتري البيع احتسب العربون   لمر فيامن الثمن، وا 

ن لم خيار الشراء، فإن مارس المشتري حقه في الشراء صار كأن ثمن الخيار الذي دفعه جزء من الثمن، وا  
 يشتر ذهب عليه؛

ا إن عقد الخيار يعطي المشتري الحق في شراء عدد معين من األصل محل التعاقد خالل فترة محددة، كم .2
 كون للمشتري في بعي العربون حق إمضاء البيع خالل فترة محددة.ي

 غير أنهما يختلفان في عدة أمور، من أهمها:
 من يعتبر العربون جزء من ثمن السلعة المشتراة يذهب على صاحبه إذا لم يمض البيع، في حين أن الث

م لالخيار سواء تم الشراء أو في عقود الخيار هو ثمن للخيار ذاته وليس جزءا من ثمن السلعة محل 
 يتم؛

 ه وليسيرد عقد البيع في بيع العربون على السلعة، في حين يرد البيع في عقود الخيار على الخيار نفس 
 على السلعة محل الخيار؛

 .يمكن في عقود الخيار بيع الخيار وتداوله، وَل يمكن ذلك في بيع العربون 
د هو أشبه ما يكون ببيع العربون، وبيع العربون جائز عن يرى الدكتور محمد القري أن خيار الشراء

نانير الحنابلة على خالف الجمهور، ومثاله أن يشتري الرجل سلعة بألف دينار، فيدفع من ثمنها جزءا )عشرة د
 نه َلع أي أمثال(، ويقول للبائع إذا لم أشتر منك غدا فالدنانير العشرة لك، ويعد هذا العقد ملزما في حق البائ

 يستطيع أن يمتنع عن تنفيذه، أما المشتري فهو بالخيار خالل المدة المتفق عليها.
هم ودون الخوض في الخالف الفقهي حول بيع العربون، فإننا نرى األخذ برأي المجيزين خاصة وأن أدلت

ضرر دفع الهي األقوى، باإلضافة إلى أن هذا الرأي هو الذي ينسجم مع تحقيق المقاصد الشرعية المتمثلة في 
فويت والحرج والمشقة، ففي تحريم العربون تضييق على الناس ومصالحهم، وسماح بإيقاع الضرر، والمتمثل في ت

 الفرص على البائع أم المؤجر، أو تعريض األعيان والخدمات لتقلبات األسعار وتدهورها.
مت من المخالفات الشرعية وقياما على حكم بيع العربون يمكن القول بجواز عقود خيار الشراء، إذا سل

 :3األخرى 
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 :شروط جواز عقود خيار الشراء 
رغم اَلختالف في جواز بيع العربون م عدمه، إَل أن رأي أغلب الفقهاء المعاصرين والهيئات الشرعية قد 
استقر على صحة وجواز بيع العربون، وبه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

( بما نصه: ''يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة اَلنتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من 3/8)72م رق
الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء''. قياسا على حكم بيع العربون، يمكن 

 :1الشرعية، ومن أهم هذه الضوابط مايليالقول بجواز عقود خيار الشراء إذا تم تعديلها وضبطها بالضوابط 
  لى عأن يكون محل العقد األصل ذاته: وذلك بأن يقع العقد بين المتعاقدين على شراء األصل ذاته َل

ي فالحق في شراء األصل، ويدفع حامل الخيار )المشتري( المحرر الخيار )البائع( عربونا من الثمن 
إن إمضاء البيع أو فسخه خالل مدة محددة متفق عليها، ف العقد، ويكون لحامل الخيار اإلختيار بين

ن فسخ فالعربون حق للبائع، ويالحظ بأن العربون يقابل  عر سأمضى البيع فالعربون جزء من الثمن، وا 
ي لتقليدالخيار في العقد التقليدي، والثمن المسمى في عقد بيع العربون يساوي سعر التنفيذ في العقد ا

 يار؛مضافا إليه سعر الخ
 أن يكون األصل مما يقبل في بيعه الخيار، وبناءا على ذلك َل يجوز عقود الخيارات في الذهب أو 

ي َل يجر و الفضة أو العمالت، ألن عقد البيع فيها َل يكون إَل حاَل ويشرط التقابض، وبالتالي َل يدخله 
 فيه العربون؛

 لك:صل متقوما شرعا وجائز للتداول ولذأن يكون محل العقد قابال لحكم العقد شرعا، أي أن يكون األ 
 َل تصح عقود الخيارات على السلع المحرمة شرعا؛ 
 شرع؛َل تصح عقود الخيارات على األوراق المالية المحرمة كالسندات، أو األسهم المنافية ألحكام ال 
 َل تصح عقود الخيارات على المؤشرات سواء كانت مؤشرات للسلع أو األوراق المالية؛ 
  دة ين في ميكون األصل موجودا ومعينا ومملوكا للبائع: لقد اتفق الفقهاء على أنه َل يجب تسليم البدلأن

سليم الخيار في حال عدم اشتراط التسليم فال يجب على المشتري دفع الثمن ابتداءا وَل على البائع ت
م الي يتخيار خياره، وبالتالمبيع ابتداءا،َلحتمال فسخ العقد ما لم تمضى مدة الخيار أو يسقط صاحب ال

صل اَلكتفاء بدفع العربون في زمن الخيار ويكون المبيع وباقي الثمن مؤجلين، وينبغي أن يكون األ
ته مواصفامحل البيع موجودا ومملوكا للبائع ومعينا تعيينا يميزه عن غيره، فيتم تحديد نوعيته وكميته و 

 يذ؛بدقة، وذلك من يوم إبرام العقد حتى تاريخ التنف
 ي أن تكون مدة الخيار متصلة بالعقد: يجب أن تكون مدة الخيار متصلة بالعقد، أي أن يكون الحق ف

 الفسخ أو اإلمضاء حال بمجرد إبرام العقد ويستمر حتى تاريخ التنفيذ؛
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 ثناء ضمان األصل أثناء مدة الخيار واستحقاق عوائده: إن تحديد المستحق لعوائد األصل والضمان له أ
سخ، في بيع العربون، مرتبط بتحديد المالك له شرعا أثناء مدة الخيار وقبل اإلمضاء أو الف الخيار

نماء والراجح أن نماء المبيع في مدة الخيار يتوقف فيه إلى إمضاء البيع أو فسخه. فإن أمضى كان ال
ن فسخ كان للبائع؛  للمشتري وا 

 سليمه تلبائع اري في بيع العربون إمضاء العقد، فعلى التسوية العينية والنقدية لعقد الخيار: إذا قرر المشت
 األصل محل البيع، على المشتري سداد باقي الثمن الذي في ذمته للبائع؛

 ل تداول عقود الخيار: يقصد بتداول عقد الشراء بالعربون، ألن يكون للمشتري حق في بيع األصل مح
ر ون، وهذا جائز شرعا، ألنه مادام الخياالتعاقد إلى شخص آخر، أثناء مدة الخيار وفق بيع العرب

ار، للمشتري في بيع العربون، فإن تصرفاته الناقلة للملكية تصرفات صحيحة ناقلة للملك مسقطة للخي
 لكن بشرط أن يكون األصل فعال في حيازته لتجنب بيع ما لم يقبض.

 تطوير عقود خيار البيع على أساس البيع مع خيار الشرط:-ب
أو ما يسمى في القوانين )الشرط الفاسخ( وذلك بأن يدخل الشخص في العقد الالزم )البيع خيار الشرط، 

أو اإلجارة أو اَلستصناع( ويشترط لنفسه حق الفسخ بإرادته المنفردة خالل مدة معلومة وهذا يحقق مطلب 
خيار الشرط أن التروي والتحوط في الحصول على سلعة يؤمل الربح منها، وقد نص الفقهاء على أن لمن له 

يعرض السلعة التي هي محل الخيار على طرف آخر، وأن مجرد العرض َل يسقط خياره إَل إذا كان اقترن 
 .1بالبيع للسلعة فحينئذ لتصحيح البيع يسقط الخيار

خيار الشرط يقوم على دخول الشخص في العقد الالزم )البيع أو اإلجارة أو اَلستصناع(، ويشترط لنفسه 
إرادته المنفردة خالل مدة معلومة وهو ما يتيح الفرصة للتحوط في الحصول على سلعة يؤمل الربح حق الفسخ ب

منها، ويحق لصاحب خيار الشرط أن يعرض السلعة محل الخيار على طرف آخر دون أن يكون هناك اقتران 
 .2بالبيع للسلعة ألن ذلك يسقط الخيار

مع خيار الشرط، من حيث أنه يكون للمشتري في عقد وبناءا على ذلك، فإن عقد الخيار تشبه البيع 
الخيار الحق في البيع أو الشراء خالل مدة محددة، كما يكون لمشتري الخيار في البيع مع خيار الشرط الحق 
ن صحبه دفع عربون  في إمضاء البيع أو فسخه خالل مدة محددة، لكنهما يختلفان من حيث أن خيار الشرط وا 

وجود مستقل دون عقد البيع وأحكامه الشرعية مرتبطة بعقد البيع، أما عقد الخيار المالي  من المشتري فليس له
فهو عقد مستقل بذاته ومستقل عن عقد البيع لألصل محل التعاقد، ولذلك فإن للخيار المالي ثمن ولألصل ثمن 

ى األصل، أما البيع مع خيار آخر، وقد يكتفي المتعاقدان بالعقد األول فقط دون أن يتبعا ذلك بإبرام العقد عل
الشرط فهو عقد واحد يكون الخيار شرطا فيه، دون أن يستقل بعقد ودون أن يكون له ثمن، حيث َل يوجد 

                                                           
 .7 :، صمرجع سبق ذكرهعبد الستار أبو غدة،  1
 .13 :، صمرجع سبق ذكره، َلميةسعدي هاجر، لعالم  2
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انفصال بين العقد على األصل وبين الخيار المشترط فيه، فخيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، أما عقد الخيار 
 .1فهو عقد مستقل قائم بذاته

 لبيع هو التزام أو ضمان أو كفالة:عقد خيار ا-ت
األرجح من آراء الفقهاء جواز أخذ األجرة على اَللتزام أو الضمان أو الكفالة، لقوة األدلة خاصة مع وجود 
معامالت مالية تبتعد بالكفالة عن عقود التبرعات، ويتحقق من خاللها مصالح ومكاسب لطرفي المعاملة، وبما َل 

وقياسا على هذا الحكم يمكن القول بجواز خيار العرض أو الدفع إذا خال من يخالف المقاصد الشرعية، 
 :3وكنتيجة لما سبق نصل إلى التكييف التالي، 2المخالفات الشرعية األخرى 

أو  لكفالةاإمكانية قياس حكم عقود خيار الشراء على حكم العربون وحكم خيار البيع على حكم اَللتزام أو  األول:
 لعربون سجم مع تحقيق المقاصد الشرعية المتمثلة في دفع الضرر والحرج والمشقة، ففي تحريم االضمان، وهذا ين

و تضييق على الناس ومصالحهم، وسماح بإيقاع الضرر، والمتمثل في تفويت الفرص على البائع أو المؤجر، أ
 تعريض األعيان والخدمات لتقلبات األسعار وتدهورها.

ه وهو العربون ضرر وحرج ومشقة، ولذلك ينبغي أن يلتزم العاقدان بما اتفق عليهو أن مضاعفة مقدار  الثاني:
 مقدار العربون فقط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .393 :، صمرجع سبق ذكره، شافيةكتاف  1
 .233 :، صذكره مرجع سبق، ريمة، عمري صالحمفتاح  2
مدادها باألدوات المالية الشرعية اإلسالميةودورها في إنشاء وتطوير السوق المالية  اإلسالميةالهندسة المالية ، عبد الكريم قندوز 3 ، مؤتمر أسواق وا 

عة اإلمارات العربية، غرفة التجارة والصناعة، األوراق المالية والبورصات، آفاق وتحديات، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر، كلية الشريعة والقانون، جام
 .29 :، ص2007مارس  8-6دبي، 
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قديم المنتجات تكآلية لتوجه البنوك التقليدية نحو  المبحث الثالث: صناديق االستثمار اإلسالمية
 المالية اإلسالمية.

 
 عاما، بدا التفكير في إنشاء صناديق اَلستثمار 30مع إنشاء المصارف اإلسالمية منذ ما يزيد عن 

ى اإلسالمية، حيث تم إنشاء العديد منها في البحرين والكويت ومصر والوَليات المتحدة وغيرها لتعمل عل
اري مي بإنشاء صندوق استثماَلستثمار وفق الشريعة اإلسالمية ومن األمثلة على ذلك قيام بنك فيصل اإلسال

مية، إسالمي، فهي لم تبقى بذلك حكرا على الصيرفة التقليدية بل أصبحت لها مكانة مميزة في الصيرفة اإلسال
 بل وأصبحت أحد الوسائل التي تمكن البنوك التقليدية من دخول سوق الخدمات المصرفية اإلسالمية. 

ية ستثمار اعالميا متزايدا حيث أن هذه األخيرة تمثل وسيلة  ولقد شهدت صناديق اَلستثمار اإلسالمية قبوَل
 شبهات،تتناسب مع متتطلبات األفراد والشركات الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم وتحقق أرباح خالية من ال

ة حيث تعد من أهم أدوات اَلستثمار التي تساعد أصحاب رؤوس األموال على استثمار مالديهم بشكل جيد خاص
، ألفراداالذين َل يمتلكون القدرة على استثمار مالديهم من مدخرات وكذلك تنمية الوعي اَلستثماري لدى  أولئك

يث لذلك تسعى كل دولة إلى إنشاء أكبر عدد ممكن من الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ح
 25المقابل تحوز دولة الكويت على صندوق استثمار إسالمي، في  183تحوز المملكة العربية السعودية على 

ريعة صناديق استثمار متوافقة مع أحكام الش 5صندوق استثمار إسالمي، واإلمارات العربية المتحدة تحوز على
 وفيمايلي سنوضح موضوع هذه األداة. ، 39اإلسالمية

 المطلب األول: ماهية صناديق االستثمار اإلسالمية.
ق سنتطرق إلى نشأة صنادي ثم ،تعريف صناديق اَلستثمار اإلسالميةمن خالل هذا المطلب سنتطرق إلى 

 سنذكر أهم الخصائص والضوابط الشرعية ألنشطة الصناديق.  اَلستثمار اإلسالمية، وفي األخير
 الفرع األول: تعريف صناديق االستثمار اإلسالمية.

ي صناديق اَلستثمار التي إن صناديق اَلستثمار اإلسالمية ليست مجرد وسيط مالي كما هو الحال ف
 فة إلىتنشئها شركات اَلستثمار والمصارف التجارية التقليدية، وشركات التأمين، بل إن هذه الصناديق باإلضا

ة ذلك تعتمد على منهج اَلستثمار اإلسالمي الذي يمزج بين رأس المال والعمل، حيث تقوم المؤسسة المالي
لتي ترغب في تكوين صندوق معين من هذه الصناديق بإعداد )مصرف إسالمي أو شركة تأمين إسالمية( ا

م دراسة اقتصادية لنشاط محدد، تبين جدوى اَلستثمار فيه ثم تقوم بتمويله عن طريق طرحه لالكتتاب العا
 للجمهور، فالعقد الذي يربط بين إدارة الصندوق والمكتتبين فيه هو عقد المضاربة الشرعية.

 نت حقيقة صناديق اَلستثمار اإلسالمية، ومن أهمها مايلي:ولقد وردت تعاريف عددية بي
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: ''أوعية استثمارية مستقلة في ذمتها المالية عن الجهات المنشئة لها، تتكون من مساهمات في التعريف األول-أ
صورة أسهم أو وحدات متساوية، تمثل ملكية أصحابها في الموجودات، مع استحقاق الربح أو تحمل الخسارة، 

 .1بالمضاربة أو الوكالة'' وتدار
: ''يقصد بصندوق اَلستثمار اإلسالمي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية التعريف الثاني-ب

باألسس التي يتم على أساسها تجميع أألموال واستثمارها، مثل ما يتعلق بتحريم الفائدة الربوية واَلستثمار في 
ر. وتظهر هذه الضوابط في نشرة اإلصدار التي تمثل اإليجاب الذي أصول ممنوعة شرعا كأسهم شركات الخمو 

 .2بناء عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي األحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند اَلكتتاب''
: وعرف أيضا على أن: ''تلك الصناديق التي تحقق رغبة صغار المستثمرين فضال عن التعريف الثالث-ت
هم في توفير أدوات مالية إسالمية تتيح لهم استثمار أموالهم استثمارا شرعيا وفقا ألحكام الشريعة كبار 

 .3اإلسالمية''
: كما يمكن تعريفه بأنه: ''عقد شركة مضاربة بين إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط وبين التعريف الرابع-ث

لمال، فيدفعون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق التي المكتتبين فيه يمثل فيه المكتتبون في مجموعهم رب ا
تثمل دور المضارب، فتتولى تجميع حصيلة اَلكتتاب التي تثمل رأس مال المضاربةـ وتدفع للمكتتبين صكوكا 
بقيمة معينة تمثل لكل منهم حصة شائعة في رأس المال الذي تقوم اإلدارة باستثماره بطريق مباشر في 

ة مختلفة ومتنوعة أو بطريق غير مباشر كبيع وشراء أصول مالية وأوراق مالية كأسهم الشركات مشروعات حقيقي
ن حدثت خسارة تقع  اإلسالمية، وتوزيع األرباح المحققة حسب نشرة اَلكتتاب الملتزم بها من كال الطرفين، وا 

 .4فرطت يقع العزم عليها''على المكتتبين بصفتهم )رب المال( ما لم تفرط إدارة الصندوق )المضارب(، فإن 
: ''صناديق اَلستثمار اإلسالمية هي أحد المؤسسات المالية اإلسالمية التي تتولى تجميع التعريف الخامس-ج

أموال المستثمرين في صورة وحدات أو صكوك استثمارية، ويعهد بإدارتها إلى جهة من أهل الخبرة 
مية المناسبة، على أن يتم توزيع صافي العائد فيها بينهم واَلختصاص، لتوظيفها وفقا لصيغ اَلستثمار اإلسال

حسب اَلتفاق، ويحكم كافة معامالتها أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والقوانين والقرارات واللوائح والنظم 
 .5الداخلية ''

                                                           
 .405 :، صمرجع سبق ذكرهصادق راشد الشمري،  1
 .199 :، ص2011 الطبعة األولى، ،، عمان، األردن، دار الفكر ناشرون وموزعون اإلسالميةدراسات في اإلدارة المالية حسين محمد سمحان،  2
الملتقى  ،-حالة سوق األسهم السعودي – اإلسالميةفي تفعيل سوق األوراق المالية  اإلسالميةدور صناديق االستثمار بوجالل محمد، زايدي مريم،  3

 .2 :، ص2013سمبر دي 9-8يومي  المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، صناعة المالية اإلسالمية،آليات ترشيد ال - اإلسالميةالدولي الثاني للصناعة المالية 
، 1999، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسالمي االقتصادصناديق االستثمار دراسة وتحليل من منظور أحمد بن حسن بن أحمد الحسنى،  4

 .21 :ص
 .298 :، صمرجع سبق ذكرهكتاف شافية،  5
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حيث وبناءا على ما سبق فإن صناديق اَلستثمار اإلسالمية تتفق مع صناديق اَلستثمار التقليدية من 
المبدأ، وهو تجميع األموال من المستثمرين في صورة أسهم أو وحدات من استثمارها، وكذلك تميزها بالشخصية 

 :1المعنوية المستقلة عن أصحاب الوحدات وعن الجهة المنوطة بإدارتها، لكنها تختلف عنها في النقاط التالية
 لشريعةايمكن أن تكون من بينها مجاَلت تحرم  مجاَلت استثمارها َل تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية، فال .1

عني اإلسالمية، اَلستثمار فيها كمصانع الخمور، والمصارف الربوية وأنشطة تبييض األموال. وهذا َل ي
ثيرة كبالضرورة محدودية مجاَلت استثمار صناديق اَلستثمار اإلسالمية، ألن مجاَلت اَلستثمار المباحة 

 ومتعددة؛
رات رية تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فال يمكن لهذه الصناديق أن تستثمر مدخأدواتها اَلستثما .2

نما تستثمرها من خالل صيغ التمويل اإلسالمية المخ تلفة المساهمين فيها من خالل الفوائد الربوية، وا 
جارة المنتهية بالتمليك، وعقود اَلستصناع، وشركة المضاربة، أ ركة و الشكالمرابحة لآلمر بالشراء، وا 

 المتناقصة المنتهية بالتمليك إلى غير ذلك من صيغ التمويل اإلسالمية؛
 ها علىتشرف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والرقابة الشرعية على األنشطة اَلستثمارية وَل يقتصر دور  .3

ه بة هذمراق مجرد اإلفتاء في المسائل والمعامالت المالية واألنشطة اَلستثمارية فحسب بل يتعدى ذلك إلى
 وجدت، األنشطة والتأكد من عدم مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى تصحيح المخالفات إن

 وتقوم أيضا بتصميم العقود المتوافقة وأحكام الشريعة الغراء.
 الفرع الثاني: نشأة صناديق االستثمار اإلسالمية.

اري السعودية وتم إنشائه من طرف البنك األهلي التج أول صندوق استثماري كان في الخليج وبالضبط في
، ألن م، وكان صندوقا استثماريا قصير األجل بالدوَلر األمريكي، ولم يكن وفق الضوابط الشرعية1979في عام 

 وضع فيالبنك آنذاك كان ربويا، يتعامل وفق نظام الفائدة ولكنه قد تحول اآلن إلى مصرف إسالمي، ثم تطور ال
 200م في السعودية فقط 2010العشر األخيرة حتى بلغت الصناديق اَلستثمارية في نهاية عام السنوات 

عن  ا يزيدصندوقا استثماريا، ومبالغ اَلستثمار فيها أكثر من أربعة وثالثين بليون ريال، وعدد المستثمرين فيه
 ات الصناديق اَلستثماريةألف مستثمر، ثم تنامت الصناديق اَلستثمارية بشكل مضطر، حتى بلغت إصدار  70

توسط ممليار دوَلر وبلغ  24م، 2010اإلسالمية في منطقة الخليج وبعض الدول العربية حتى الربع األول لعام 
 م.2010م حتى عام 2001سنويا منذ عام  %43النمو فيها في دول الخليج فقط حوالي 

شريعة حكام الإسالمية تدار من قبلها وفقا ألكما اهتمت البنوك التقليدية الغربية بإقامة صناديق استثمارية 
انت اإلسالمية منذ منتصف العقد الثامن من القرن العشرين، وأول تجربة ظهرت إلى الوجود في هذا المجال ك

 (The Islamic Management Fund Limited)م بتأسيس ''صندوق اَلستثمار اإلسالمي المحدود'' 1988عام 
 في جزيرة جرنسي.

                                                           
 .261.260 :، ص صمرجع سبق ذكرهقتيبة عبد الرحمن العاني،  1



 فة اإلسالميةو الصير ل نحالمالية اإلسالمية بالتحو   الفصل الثالث                 عالقة الهندسة

226 
 

رف بـ م تم تأسيس صندوق ''الواحة اإلسالمي'' بإدارة المصرف اَلستثماري البريطاني المع1995وفي عام 
''Robert Fleming'' في لوكسمبورج، وكان هذا الصندوق متخصصا في اَلستثمار في أسهم الشركات الصناعية 

 العالمية.
تثماريا إسالميا تحت إسم في جرنسي صندوقا اس ANZم أسس المصرف البريطاني 1996وفي عام 

 [First ANZ International Modaraba Limited (FAIM)]'' ''صندوق المضاربة الدولية األول المحدود
كصندوق متخصص في اإلجارة التمويلية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، كما أسس يستي بنك صندوقا 

 .(Citi Islamic Port Folies) استثماريا متخصص في األسهم العالمية في لوكسمبورج باسم
م وقع بنك باريبا الفرنسي مع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم إلنشاء صندوق لسوق 2001في عام 

مالية إسالمية بقيمة مليار دوَلر، كما تم تطوير مؤشرات أسهم إسالمية من قبل مؤسسات دولية معروفة مثل 
 .1نشال تايمز''''فاي (Dowjonse Islamic Index) ''داجونز''

 الفرع الثالث:الخصائص والضوابط الشرعية لصناديق االستثمار اإلسالمية.
من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى خصائص صناديق اَلستثمار اإلسالمية، ثم سنذكر الضوابط الشرعية 

 لها.
 خصائص صناديق االستثمار اإلسالمية:-أوال

بصناديق اَلستثمار اإلسالمية أهم الخصائص المميزة لها، والتي لقد تضمنت التعاريف السابقة والمتعلقة 
 :2يمكن توضيحها في مايلي

تتمتع صناديق اَلستثمار اإلسالمية بشخصية معنوية مستقلة عن المستثمرين مالكي الوحدات  -أ
طاو اَلستثمارية وعن الجهة المكلفة بإدارتها، وبالتالي فهي مؤسسة لها صفة قانونية وشكل تنظيمي  ر ا 

 مالي ومحاسبي مستقل؛
ررات يلتزم الصندوق في معامالته وتصرفاته بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والمق -ب

والتوصيات الصادرة عن مجامع الفقه وهيئات الفتوى في المسائل المعاصرة المتعلقة بمعامالت 
ا اديق مالحكومية المشرفة على هذه الصن الصندوق، كما يلتزم بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات

ن وجد تعارض يجب إزالته؛  دامت َل تخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وا 
تقوم على أساس عقد المضاربة الشرعية، فالمستثمرون المكتتبون فيٍ أس مال الصندوق يمثلون في  -ت

دوق قوم بدور المضارب إلدارة الصنمجموعهم رب المال، الذي يوافق على تعيين الجهة المصدرة التي ت
 وفقا ألحكام المضاربة الشرعية وشروط نشرة اَلكتتاب أو َلئحة الصندوق؛

                                                           
، الملتقى الدولي الثاني مع دراسة تجربة جمهورية مصر العربية اإلسالميةصناديق االستثمار  أداء وتقييم دورشريط صالح الدين، بن وارث حجيلة،  1

 .4-5 :ص ، ص2013ديسمبر  9-8يومي المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ، اإلسالميةآليات ترشيد الصناعة المالية  - اإلسالميةللصناعة المالية 
 .8299.29 :، ص صمرجع سبق ذكره، شافيةأنظر: كتاف  2

 .3 :، صمرجع سبق ذكرهشريط صالح الدين، بن وارث حجيلة،           
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طار مالي ومحاسب مستقل كونها لها شخصية معنوية  -ث هي مؤسسة لها صفة قانونية بشكل تنظيمي وا 
 رعا؛السمة جائزة ش مستقلة عن أصحاب الوحدات اَلستثمارية وعن الجهة المنوطة بإدارتها، لذلك فهذه

اشر، توظف أموال الصندوق وفقا للضوابط والمعايير اإلسالمية في مجال اَلستثمار المباشر وغير المب -ج
ضاربة وذلك طبقا لصيغ اَلستثمار اإلسالمية، ومنها: المساهمات في األوراق المالية اإلسالمية، والم

 عة؛صيغة مستحدثة َل تتعارض وأحكام الشريوالمشاركة والمرابحة والسلم واإلجارة واَلستصناع، وأي 
يحق للمشتركين في الصندوق استرداد قيمة أسهمهم وفق وضابط وشروط معينة بما يتناسب مع  -ح

 ثماريةاَلستمرار لمدد مختلفة ويتناسب مع صغار المستثمرين، ويستلزم ذلك إعادة تقويم الوحدات اَلست
 المشاركين؛على فترات دورية حتى يسهل تخارج من يرغب من 

  تتولى إدارة الصندوق جهة من أهل الخبرة واَلختصاص واَلحتراف، وتكون اإلدارة إما على أساس: -خ
 حيث يحدد المقابل للمدير )المضارب( بنسبة معلومة من ربح الصندوق؛ المضاربة: .1
ت هماحيث يحدد فيها المقابل للمدير )المضارب( بعمولة معينة أو بنسبة من المسا أو الوكالة: .2

 وتؤول هذه النسبة إلى مبلغ مقطوع أو بنسبة من صافي الموجودات.
طراف تعتبر صناديق اَلستثمار اإلسالمية من الوحدات اَلستثمارية المتعددة األطراف، وتتمثل هذه األ -د

 عادة في:
الجهة المنشئة للصندوق: قد تكون مصرفا أو مؤسسة مالية أو مجموعة من أصحاب المال،  .1

 ''المؤسسون'' أو ''المساهمون''؛ويطلق عليهم 
 المشتركون في الصندوق: هم الذين يشترون الوحدات أو الوثائق أو الصكوك اَلستثمارية؛ .2
ف إدارة الصندوق: الجهة التي تتولى إدارة عمليات ومعامالت الصندوق، وتعمل في إطار األهدا .3

 واَلستثمارية؛والسياسات والخطط اإلستراتيجية والمرجعية الشرعية والقانونية 
ئة جهات تسويق الوحدات اَلستثمارية: وهي المؤسسات المالية التي قد تعهد إليها الجهة المنش .4

 للصندوق، إصدار وتسويق الوحدات اَلستثمارية مقابل عمولة أو أجر.
 الضوابط الشرعية ألنشطة الصناديق:-ثانيا
 الضوابط الشرعية ألنشطة الصناديق:-أ

طبقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وقد  -كغيرها من الصيغ-ناديق يجب أن تتم أنشطة الص
قراض صدرت قرارات مجمعية وفتاوى بتأكيد حرمة اَلستثمار في الصناديق التي تمثل مبالغ نقدية تستثمر باإل

 إذا حة إَلاببفائدة كما يحرم التداول في الصناديق التي تمثل الديون ولو كانت ناشئة عن تعامل مباح كبيوع المر 
 كان مع ديون المرابحة أعيان ومنافع غالبة على النقود وذمم المرابحة.

أما الصناديق التي تثمل أسهمها أو وحداتها موجودات عينية ومنافع ونقود وديون والغالب فيها األعيان والمنافع، 
ى عليه مع صحة تأجيل ثمن فهذه حسب قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي يصح فيها التداول بالسعر المتراض

األسهم أو الوحدات، وتقوم آلية اَلستثمار في هذه الصناديق على أساس الشراء للموجودات ثم البيع بقصد 
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اَلسترباح بتحصيل عوائد األسهم أو الوحدات )الربح التشغيلي( أو اَلستفادة من ارتفاع أسعارها )الربح 
إذا نص على عدم توزيع أرباح )الربح التراكمي( وَلبد من اشتراك  وقد يقتصر على الربح الرأسمالي الرأسمالي(

 .1جميع أصحاب أألسهم أو الوحدات في استحقاق الربح وتحمل الخسارة وتحمل نتائج التصفية
 التكييف الفقهي لصناديق االستثمار اإلسالمية.-ب

ساس عقد المضاربة الشرعية وبالتحديد تقدم أن العالقة التعاقدية في صناديق اَلستثمار اإلسالمية قائمة على أ
المضاربة المقيدة ألن هذه الصناديق يتخصص نشاطها اَلستثماري في قطاع معين بحسب الغرض التي أنشئت 
من أجله. وأن الجهة المصدرة لهذه الصناديق تقوم بدور المضارب، والمكتتبون في رأس مال الصندوق يمثلون 

 :2ظ في الصيغة التعاقدية لهذه الصناديق األمور التاليةفي مجموعهم )رب المال( ولكن يالح
 أن رأس مال هذه الصناديق يقسم إلى صكوك مضاربة )وحدات( متساوية القيمة يمثل كل منها شائعة في .1

ربة رأس المال فما هو التكييف الفقهي لهذه المسألة ؟ في الواقع يجوز تعدد رب المال في شركة المضا
 إذا وافق الشركاء ،يعاشخاص في تقديم رأس المال الذي يصير مملوكا لهم جمبحيث يساهم عدد من األ

على ذلك. وهذا األمر منصوص عليه في نشرة اإلصدار الخاصة بالصندوق اَلستثماري وقد ارتضاه 
وزع تالمكتتبون وبذلك تحدد ملكية المساهم في رأس المال بحسب الصكوك التي يمتلكها. وفي هذه الحالة 

ارة تقع على قدر نسبة الحصة األرباح المتحققة على الشركاء كل بحسب حصته، وكذلك لو حدثت خس
 المساهم بها.

إن هذه الصناديق قد يقوم فيها المضارب بتقديم جزء من رأس مال المضاربة وذلك حسب الشروط  .2
 المنصوص عليها في نشرة اإلصدار، كما أنه قد تقوم إدارة الصندوق بإعادة شراء صكوك المضاربة من

 ب شريكاوبالتالي يصبح المضار  -لحال في الصناديق المفتوحةكما هو ا-المكتتبين إذا أرادوا التخلص منها 
ز في رأس المال بقدر مساهمته فيه وبقدر امتالكه من هذه الصكوك، فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟ أجا

الفقهاء أن يقدم المضارب جزءا من رأس مال المضاربة إذا وافق رب المال وبذلك إذا نصت الجهة 
ي شروط اَلكتتاب على حقها في المشاركة في رأس مال الصندوق، وحصولها المصدرة لهذه الصناديق ف

ن على صكوك المضاربة بقدر الجزء الذي تساهم به، أو قامت بإعادة شراء صكوك المضاربة من المكتتبي
ربة. الذين يرغبون في التخلص منها، فال مانع من ذلك و بالتالي تجمع هذه الصورة بين الشركة و المضا

باح المضاربة نصيبا من األرباح بالقدر الذي شارك به في رأس المال، إضافة إلى نصيب من األر  ويستحق
 المحددة له باعتباره مضاربا.

إن العمليات اَلستثمارية لهذه الصناديق قد تتطلب المشاركة في رأس المال" باألعيان" فعلى سبيل المثال لو  .3
رة أو سوق تجاري على الموقع، وكان المشروع ذا جذور تقدمت جهة معينة بأرض أو عقار في إنشاء عما

اقتصادية جيدة، فهل يمكن استحداث صندوق استثماري له بحيث تقوم هذه األراضي، وتحدد حصتها من 
                                                           

 .7408.40 :، ص صمرجع سبق ذكرهصادق راشد الشمري،  1
 .29-27 :، ص صمرجع سبق ذكرهأحمد بن حسن بن أحمد الحسنى،  2
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رأس مال الصندوق، وتطرح صكوك مضاربة بقيم محددة َلستقطاب التمويل اإلضافي المطلوب َلستكمال 
يف لهذه الصورة؟  يرى الحنابلة جواز أن تكون العروض" األعيان" رأس تنفيذ هذا المشروع؟ وما هو التكي

مال في الشركة بعد أن يتم تقويمها بالنقود، ونجعل قيمتها وقت العقد جزءا من رأس المال المشارك به 
 وعلى هذا الرأي يجوز المشاركة باألعيان في رأس مال الصناديق اَلستثمارية.

 لتداولا صناديق اَلستثمار اإلسالمية بنوعيها المغلقة والمفتوحة قابلة لإن صكوك المضاربة التي تصدره .4
درها لتي تصبعد انتهاء فترة اَلكتتاب، وقد تكون قابلة للتسييل ويتعهد بإعادة شرائها كما هو حال الصكوك ا

 مارالصناديق المفتوحة، فهل يجوز تداولها؟ يجوز تداول صكوك المضاربة التي تصدرها صناديق اَلستث
سب حندوق( اإلسالمية بعد انتهاء الفترة المحددة لالكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب )إدارة الص

 الشروط المنصوص عليها في نشرة اإلصدار مع مراعاة الضوابط التالية:
  لنشاط اة بحيث لم تبدأ إدارة الصندوق مباشر -إذا كان مال المضاربة المتجمع بعد اَلكتتاب ما يزال نقودا

 فإن تداول صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد ينقد وتطبق عليه أحكام الصرف؛ -اَلستثماري 
   إذا أصبح ما المضاربة ) رأس مال الصندوق( ديونا تطبق على تداول صكوك المضاربة أحكام تداول

 التعامل بالديون؛
  إنه النقود والديون واألعيان والمنافع، فإذا صار مال القراض )رأس مال الصندوق( موجودات مختلطة من

 يجوز تداول صكوك المضاربة وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا
 ومنافع.

 المطلب الثاني: أنواع صناديق االستثمار اإلسالمية.
 يتعلق ين اثنين، األول عاملصناديق اَلستثمار اإلسالمية أنواع مختلفة يمكن أن نوردها من خالل تقسيم

 بالصناديق التقليدية واإلسالمية والثاني يتعلق بالصناديق اإلسالمية فقط.
 الفرع األول: التقسيم العام.

كن ليدية، يعتمد هذا التقسيم على الهيكل التمويلي للصناديق، وقد ظهر بظهور الصناديق اَلستثمارية التقل
ي عيار فن الصناديق التقليدية في هيكلها التمويلي أمكن اعتماد هذا الموألن الصناديق اإلسالمية َل تختلف ع

 التقسيم للصناديق اإلسالمية أيضا وهو نوعان:
 صناديق اَلستثمار المغلقة؛ 
 .صناديق اَلستثمار المفتوحة 
 صناديق االستثمار المغلقة:-أوال

بحيث يبقى ثابتا دون زيادة أو هي التي يتحدد فيها عند تأسيسها: مدتها، وغرضها، وحجم رأس مالها 
نقصان، ويقسم إلى صكوك مضاربة أو قراض )وحدات( متساوية وتطرح للجمهور )المستثمرون( لالشتراك فيه، 

بإعادة شراء هذه الصكوك إذا  -في غالب-ويقفل اَلشتراك بنفاذ هذه الصكوك، وَل تتعهد إدارة هذه الصناديق 
نما نقوم عادة بتكوين سوق ثانوي لتداول هذه الصكوك بين رغب أحد ماليكها باَلنسحاب من المشا ركة، وا 
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العمالء، وبالتالي تتحقق للمشاركين فرص الدخول والخروج من الصندوق بالقدر الذي تحكمه ظروف العرض 
والطلب على هذه الصكوك، وقد يتخصص نشاط هذه الصناديق في اَلستثمار في قطاع معين، أو في دولة 

ة أو إقليم محدد بحسب الغرض الذي تم تأسيسه من أجله. وبذلك فإن العمر الزمني لهذه معينة، أو منطق
الصناديق يختلف باختالف تحقيق هدفه اَلستثماري، فمن هذه الصناديق ما يكون قصير األجل، ومنها ما يكون 

ها في نشرة متوسط األجل وطويل األجل، وتتم فيها التصفية وتوزيع األرباح حسب الشروط المنصوص علي
 .1اإلصدار

 صناديق االستثمار المفتوحة:-ثانيا
نما يتم تحديد سعر صكوكها  وهي التي تتحدد لها مدة زمنية معينة، وَل يتحدد فيها مقدار رأس المال، وا 
من قبل إدارة الصندوق المصدر لها عند بدء اَلشتراك فيها، وهكذا تظل الفرصة متاحة للجمهور ومفتوحة 

صكوك جديدة، كما تتعهد إدارة الصندوق بإعادة شراء هذه الصكوك إذا رغب أحد مالكيها في للحصول على 
التخلص منها جزئيا أو كليا وفق إجراءات تحددها نشرة اإلصدار، وتتحدد قيمة الصكوك حينئذ بقسمة إجمالي 

ن خاللها إدارة موجودات الصندوق على عدد الصكوك التي تم إصدارها، ويتم ذلك خالل فترات زمنية تعل
الصندوق قيمة هذه الصكوك التي تعكس حجم األرباح التي يحققها الصندوق، حيث تتم إضافة األرباح المحققة 
إلى قيمة الصكوك ليعاد استثمارها من جديد، إلى أن يتم تصفيتها وتوزيع أرباحها حسب الشروط المنصوص 

 .2عليها في نشرة اإلصدار
 ص بصناديق االستثمار اإلسالمية فقط.الفرع الثاني: التقسيم الخا

 توجد عدة أنواع لصناديق اَلستثمار اإلسالمية أهمها:
 صناديق األسهم اإلسالمية:-أوال

ظهرت صناديق اَلستثمار اإلسالمية باألسهم استجابة لرغبات المستثمرين ذوي اَللتزام من المسلمين 
أن الشركات المساهمة نوعان: األولى تلك التي  الذين يحرصون على المباح شرعا من الدخل، ويمكن القول

يكون نشاطها غير مباح مثل البنوك الربوية أو الشركات التي تعمل في بيع السلع غير الشرعية مثل 
الخمور...إلخ، فهذه َل يجوز المساهمة بها البتة، وهذا ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية وفتاوى أفراد 

السواد األعظم من الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح لكنها تمارس في عملها بعض  العلماء. والثانية تمثل
النشاطات أو األعمال التي َل تجوز شرعا مثل اَلقتراض بالفائدة أو إيداع األموال لدى البنوك الربوية. وقد 

فيها إذ َل يختلف  اختلف نظر الفقهاء المعاصرين في هذا النوع من الشركات فمن قائل َل يجوز اَلستثمار

                                                           
 .25 :، صنفس المرجع 1
، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر، المؤسسات اإلسالمي االقتصاددراسة وتحليل من منظور  –صناديق االستثمار عوض هللا،  عبد السالمصفوت  2

ماي  17-15، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، غرفة التجارة والصناعة بدبي، -معالم الواقع وآفاق المستقبل  – اإلسالميةالمالية 
 .821.820 :، ص ص2005
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حكمها في نظرهم عن األولى، ومن قائل َل بأس من اَلستثمار فيها وتقدير الدخل الحرام إلخراجه مما يتحقق 
 للمستثمرين من ربح.

ولقد أسست صناديق األسهم اإلسالمية على الرأي الثاني، أن يقوم عمل الصندوق عندئذ على مبادئ 
 أساسية:

نتجة التي يكون أساس نشاطها مباح فال يستثمر في البنوك أو الشركات المهو اختيار الشركات  األول:
 للمواد المحرمة؛

أن يحسب المدير ما دخل على الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق من إيرادات محرمة  الثاني:
 مثل الفوائد المصرفية ثم يقوم باستبعادها من الدخل الذي يحصل عليه المستثمر في الصندوق؛

لعدم أن يتقيد بشروطه صحة البيع فال يشتري أسهم شركة تكون أصولها من الديون أو النقود ) الثالث:
كانت  جواز بيع الدين لغير من هو عليه بالحسم(. ولضرورة التقيد بشروط الصرف في حالة النقود. ولما

لكل'' ة ''للكثير حكم االشركات َل تخلو من نقود وديون في موجوداتها، أعمل الفقهاء المعاصرون قاعد
ه انت هذفإذا كانت الديون قليلة كان الحكم الغالب الكثير َل للقليل وحدد القلة بالثلث، ولذلك إذا ك

 الديون أقل من الثلث كان الحكم الغالب وليس للقليل؛
رات أَل يمارس المدير في الصندوق عمليات غير جائزة مثل البيع قصير األجل لألسهم أو الخيا الرابع:

 .1المالية أو األسهم الممتازة
 صناديق السلع:-ثانيا

يعتبر نشاط صناديق السلع األساسي شراء السلع بالنقد ثم بيعها باألجل، تتجه هذه الصناديق بصفة 
أساسية إلى أسواق السلع الدولية، ولصناديق اَلستثمار في السلع اإلسالمية ضوابط منها أنها تقتصر على السلع 

ك التي يجوز شراءها بالنقد وبيعها باألجل، فيستثنى من السلع الذهب والفضة. ويمكن أن تعمل المباحة وتل
صناديق السلع بصيغة البيع اآلجل أو المرابحة أو السلم وكل هذه الصيغ قابلة للتطبيق في أسواق السلع 

 ، ولصناديق السلع نوعان:2الدولية
 :صناديق المرابحة-أ

التمويل باألجل بطريق المرابحة، وخاصة في أسواق السلع الدولية، فيقوم  تقوم صناديق المرابحة على
الصندوق بشراء كمية سلعة الحديد مثال بالنقد ثم يبيعها إلى طرف ثالث )غير من اشتراها منه( باألجل، ويكون 

املة في األجل قصيرا في الغالب يتراوح بين شهر وستة أشهر، ويستفيد من عمليات التمويل الشركات المتع
كات المواد األولية كالسكر أسواق السلع لتمويل المخزون، ومصافي البترول لتمويل حصولها على الخام وشر 

                                                           
معالم  – اإلسالميةت المالية ، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر، المؤسساخصائصها وأنواعها – اإلسالميةصناديق االستثمار  صفية أحمد أبو بكر، 1

 :ص ص ،2005ماي  17-15، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، غرفة التجارة والصناعة بدبي، -الواقع وآفاق المستقبل 
845.844. 

 .7 :، صمرجع سبق ذكرهشريط صالح الدين، بن وارث حجيلة،  2
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وجلي أن أصول هذه الصناديق هي ديون تتعلق بذمة العمالء الذين اشتروا هذه السلع، ويتحدد مقدار  ،ونحوه
صندوق التحكم بمقدار المخاطرة بحيث تكون عند المخاطرة بالتصنيف اَلئتماني للمدين، ولذلك يمكن لمدير ال

 .1المستوى الذي يرغبه المستثمرون 
 : صناديق السلم-ب

السلم بيع مؤجل فيه قبض المبيع ويعجل فيه الثمن، وهو من البيوع الجائزة ومن شروطه أن يكون في 
األجل، وأن يدفع الثمن كامال سلعة قابلة ألن تكون موصوفة في الذمة، فال يجوز فيما َل يقدر على تسليمه في  

عند التعاقد، وتحديد أجل ومكان التسليم، ويمكن توليد الربح من بيوع السلم في الصناديق اَلستثمارية عن طريق 
الدخول في عقد سلم محله بضاعة موصوفة في الذمة كالقمح أو الشعير أو الزيوت...الخ، تسلم إلى الصندوق 

ق َل يرغب حتما في تسليم السلعة كما َل يجوز له بيع بضاعة السلم قبل يوما مثال، ولكن الصندو  90بعد 
القبض ألنها دين والدين َل يجوز بيعه لغير المدين بشروطه. ولذلك فإن الصندوق يدخل في عقد سلم موازي أي 

يوما،  90أنه يبيع سلعة مماثلة بنفس الشروط وتاريخ التسليم مع اختالف المدة، أي إن السلم األول مدته 
 .2يوما ويحقق الربح من فرق السعر نتيجة تغيرات األسواق، ومن الزيادة من أجل األجل 30والثاني 
 صناديق التأجير:-ثالثا

حاجة  عقد التأجير من العقود التي تقدم إمكانيات تمويلية ممتازة، يمكن أن تكون بديال للقروض وتغطي
ي فعلومة التقليدية، وعقد اإلجارة هو من العقود الشرعية الم المتمولين دون اَلضطرار إلى التعامل مع البنوك

ع رة يبيالفقه اإلسالمي، وهو بيع لمنافع األشياء مع بقاء أصولها في ملكية البائع، أي أنه بموجب عقد اإلجا
أجر مالك األصل منفعته أو الخدمة المنوطة بذلك األصل، وتظل ملكية للبائع، وذلك مقابل أجر يدفعه المست
هت لألصل الذي استأجره يتفق عليه بين الطرفين، وذلك خالل مدة معلومة هي مدة اإلجارة لألصل، فإذا انت
جرة المدة يعود األصل إلى مالكه، والذي يملك بعد ذلك أن يبيعه ألي جهة سواء كانت تلك الجهة هي المستأ

فضال عن أن هناك أسلوب اإليجار لألصل ابتداء أو غيرها. كما يملك أيضا أن يؤجره إلى أي جهة أخرى، 
 المنتهي بالتمليك.

ويعتمد عمل صناديق التأجير على امتالك الصندوق لألصول المؤجرة مثل المعدات والسيارات والطائرات 
وأحيانا العقار. وتولد الدخل من اإليرادات اَليجارية، وتختلف الصناديق باختالف عقود اإليجار ألصول 

على عقد اإليجار المعتاد، وهنا يتحمل الصندوق مخاطر ثمن األصول عند انتهاء الصندوق، فبعضها يقوم 
 .3العقود، وبما كان على صفة اإليجار المنتهي بالتمليك، وفي هذه الحالة تغطي اإليرادات قيمة األصل كامال

 
 

                                                           
 .24 :، ص2010ية، نسخة محدثة، أكتوبر ستثمار ، بورصة فلسطين، برنامج التوعية اَللمالية المعاصرةفي األوراق ا اإلسالميةوجهة النظر  1
 .851 :، صمرجع سبق ذكرهصفية أحمد أبو بكر،  2
 .25 :، صمرجع سبق ذكره، في األوراق المالية المعاصرة اإلسالميةوجهة النظر  3
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 رأس المال ''المأمون'':-رابعا
رباح المستثمرين الذين يحبون الجمع من األتقوم فكرة صندوق المأمون على اَلستجابة لرغبات كثير من 

اية ي النهالعالية، والمخاطر المتدنية. فمن المعلوم أن األرباح العالية تتطلب تحمل مخاطر عالية ألن الربح ف
 هو مكافأة عن الخطر، وقد حددت مؤسسة النقد العربي ضوابط َلستثمار الصناديق بوضع بنود وقواعد تصدر

 مالية اإلسالمية بينها مايلي:للبنوك والمؤسسات ال
( من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط أَل %10يسمح للصندوق باستثمار ما َل يزيد على ) .أ

 ( من صافي أصول الصندوق المراد اَلستثمار فيه؛%15تتجاوز تلك اَلستثمارات )
شركة مساهمة محلية يتم ( من رأسمال أية %01َل يحق للصندوق امتالك أو اَلستثمار في أكثر من ) .ب

 تداول أسهمها في السوق المحلية؛
يجب أَل تتجاوز مخاطر اَلستثمار مع طرف مقابل أو مجموعة من األطراف ذات العالقة الواحدة نسبة  .ت

 .1من صافي أصول الصندوق  15%
 المطلب الثالث: أهمية صناديق االستثمار اإلسالمية ودورها في التحول للصيرفة اإلسالمية.

من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى أهمية  صناديق اَلستثمار اإلسالمية في اَلقتصاد اإلسالمي ثم 
ول ي التحسنتطرق إلى نشاطها اَلستثماري ومزاياها، وأخيرا سنذكر أهمية صناديق اَلستثمار اإلسالمية ودورها ف

ية من خالل عرض توزيعها في نحو الصيرفة اإلسالمية، كما سنعرض واقع الصناديق اَلستثمارية اإلسالم
 المملكة العربية السعودية والكويت واَلمارات العربية المتحدة.  

 الفرع األول: أهمية صناديق االستثمار اإلسالمية في االقتصاد اإلسالمي. 
 :2تتمثل أهمية الصناديق اَلستثمارية في النظام اَلقتصادي اإلسالمي في مايلي

ف مل مخاطر العمل اَلستثماري مباشرة وانصرف رغباتهم عن توسيط المصار اتجاه أرباب األموال إلى تح -أ
 لعزل المخاطر؛

و إن إنشاء صندوق استثماري َل يحتاج إلى سن قانون جديد، كما هو الحال عند إنشاء بنك إسالمي، فه -ب
ي ذت فأمر ممكن في ظل القوانين المنظمة لهذه الصناديق في أي مكان من العالم ألن تلك القوانين أخ

ا اعتبارها أن الغرض األساسي من الصناديق هو تلبية تفضيالت ورغبات المستثمرين الذين َل يجدون م
 يرضيهم في البنوك التجارية وشركات اَلستثمار، وبذلك يتم رفع الربا عن مجتمعاتنا اإلسالمية؛

 ن خالل إنشاء صندوق إن للصناديق اَلستثمارية أهمية بالغة في مجال األعمال الالربوية فنستطيع م -ت
بيعة استثماري أن نختبر حقيقة ما ندعي من أن المسلمين دائما يفضلون الحالل من الحرام ونتعرف على ط

 المعامالت المنضبطة شرعيا ويذوب الجليد بينه وبين فكرة العمل المصرفي الالربوي؛

                                                           
 .852 :أحمد أبوبكر، مرجع سبق ذكره، صصفية  1
 .8839.83 :، ص صنفس المرجع  2
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س ن الناملط الذي يتخوف منه كثير وتتميز الصناديق اَلستثمارية على النوافذ في البنوك التقليدية أن الخ -ث
ال ه وأمو َل يقع فيها ألن لها ميزانية وحسابات مستقلة تماما عن البنك وقوانين تمنع اَلختالط بين أموال

ذ َل الصندوق مع كونه شركة مالية َل تكاد تختلف عن البنك وَل حدود لنموها وحجمها وهي بخالف النواف
 داري أو نظام عمله أو تعيين كادر جديد من الموظفين؛تحتاج إلى أن يغير البنك هيكله اإل

لمال اولهذه الصناديق أهمية في نقل األموال بين المجتمعات اإلسالمية، ذلك أن اَلنتقال العظيم لرأس  -ج
ية، لغرض اَلستثمار في العقدين الماضيين، إنما كان بصفة أساسية باستخدام صيغة الصناديق اَلستثمار 

ليار م 400األجنبية في دول شرق آسيا والصين والتي تدل اإلحصاءات على أنها تقارب فهذه اَلستثمارات 
ة. دوَلر، إنما جرى استقطابها من ماليين المستثمرين عن طريق صناديق اَلستثمار المتنوعة والمتخصص

 وبذلك تتوفر آلية لالستثمار اإلسالمية.
 اإلسالمية ومزاياها. الفرع الثاني: النشاط االستثماري لصناديق االستثمار

زايا من خالل هذا الفرع سنتطرق إلى النشاط اَلستثماري لصناديق اَلستثمار اإلسالمية، ثم سنذكر الم
 التي تتمتع بها.

 النشاط االستثماري لصناديق االستثمار اإلسالمية.-أوال
المضاربة الشرعية.  كما تقدم تقوم العالقة التعاقدين في صناديق اَلستثمار اإلسالمية على أساس عقد

والمستثمرون في  ،ناديق وتتولى إدارتها تقوم بدور المضاربفالمؤسسات المالية اإلسالمية التي تنشئ هذه الص
، وفي الواقع يعتبر دور المؤسسة المالية المصدرة لصكوك المضاربة الخاصة مجموعهم يمثلون صاحب المال

يها في نشرة اإلصدار، فهي تقوم باستثمار حصيلة األموال بهذه الصناديق دورا مقيدا بالشروط المنصوص عل
المتجمعة لديها في أوجه التوظيف المختلفة ضمن النشاط اَلقتصادي المحدد والمتفق عليه ضمن هذه النشرة. 
ويشمل هذا النشاط مجاَلت وقطاعات استثمارية متعددة ومتنوعة، فنجد أن بعض هذه الصناديق يتخصص 

يع األسهم، أو في المرابحات والمتاجرة بالسلع أو في التأجير أو في التنمية العقارية وغير نشاطها في شراء وب
 .1ذلك من أجه األنشطة اَلقتصادية واَلستثمارية المتعددة

 :2تمر مراحل النشاط اَلستثماري في صناديق اَلستثمار اإلسالمية بالمراحل اآلتية
 و نشاطاديق اَلستثمار بالبحث عن مشروعات اقتصادية معينة أقيام المؤسسة المالية الراغبة في إنشاء صن -أ

 معين، وا عداد للجدوى اَلقتصادية لالستثمار فيها؛
يل بعد ذلك تقوم بتكوين صندوق استثماري وتحدد أغراضه، وتعد نشرة اإلصدار التي تتضمن كامل التفاص -ب

 ختلف األطراف المشاركة فيه؛عن نشاط الصندوق، ومدته وشروط اَلستثمار فيه، وحقوق والتزامات م
تقسيم رأس مال الصندوق اَلستثماري إلى صكوك مضاربة )وحدات( متساوية القيمة اَلسمية وطرحها  -ت

للجمهور لالكتتاب فيها، ويعتبر كل مكتتب في هذه الصكوك شريكا بحصة شائعة في رأس مال الصندوق 
                                                           

 .814 :، ص مرجع سبق ذكره صفوت عبد السالم، عوض هللا، 1
 .6.5 :، ص صمرجع سبق ذكره، حجيلة بن وارث ، شريطصالح الدين  2
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اسم مالكها وليست لحاملها، ويجوز تداولها بنسبة العدد الذي يمتلكه منها، وتصدر هذه الصكوك عادة ب
 والتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن وغير ذلك من التصرفات المقررة شرعا للمالك؛

 ددة فيبعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين وتجميعها، تبدأ باستثمارها في المجاَلت المح -ث
تفق على أصحاب صكوك المضاربة بالنسبة والكيفية الم نشرة اإلصدار وعند تحقق األرباح تقوم بتوزيعها

 عليها، كما تتولى تصفية الصندوق في الموعد المحدد لذلك.
 مزايا صناديق االستثمار اإلسالمية:-ثانيا

 :1تتمتع صناديق اَلستثمار اإلسالمية بالعديد من المزايا والتي تتمثل فيمايلي
بول لها الق َل شك أن صناديق اَلستثمار إنما وقع االستثماري مباشرة:تحمل أرباب األموال لمخاطر العمل -أ

رة ضمن اتجاه عام في النشاط المصرفي تضمن اتجاه أرباب األموال إلى تحمل مخاطر العمل اَلستثماري مباش
وانصراف رغباتهم عن توسيط المصارف في تحمل هذه المخاطر، ولقد كان للبنوك اإلسالمية قصب السبق 

التي  الريادة في توطيد هذا اَلتجاه، ذلك أن نموذج المصرف اإلسالمي يعتمد على نفس الفكرة األساسيةوفضل 
صرف تمثل تطورا في الوساطة المالية، فعقد المضاربة الذي اعتمد عليه عمل البنوك اإلسالمية َل يجعل الم

ف ومصادر أمواله بل يجعل المصر  مقترضا من أرباب األموال، كما أنه َل يولد عالقة مديونية بين المصرف
حو نفي منزلة مدير األموال، ويتولد دخل المصرف بصفة أساسية من قدرته على إدارة هذه األموال وتوجيهها 

ب أفضل أنواع اَلستخدامات من الربح والمخاطرة، وَل يتحمل المصرف المخاطر اَلستثمارية نيابة عن أربا
ن هذه أصحاب الحسابات اَلستثمارية بخالف البنوك التقليدية التي تضم األموال، فإذا خسرت اَلستثمارات خسر

ها األموال ألصحابها، فمن الجلي إذن أن نفس المنطق الذي كان أساس ظهور الصناديق اَلستثمارية وانتشار 
ونموها، هو نفس المنطق الذي اعتمد عليه عمل نموذج المصرف اإلسالمي الذي يعتمد في جانب الخصوم 

 قد المضاربة.على ع
نون إذا كان إنشاء بنك إسالمي في بلد ما يحتاج إلى سن قانون جديد إذا لم يكن القا سهولة إنشائها:-ب

ذه موجودا، أو إصدار قانون خاص، إَل أن إنشاء صندوق استثماري هو أمر ممكن في ظل القوانين المنظمة له
ر بارها أن الغرض األساسي من صناديق اَلستثماالصناديق في أي مكان خاصة أن هذه القوانين أخذت في اعت

ار، هو تلبية تفضيالت ورغبات المستثمرين الذين َل يجدون ما يرضيهم في البنوك التجارية وشركات اَلستثم
ان فولما كان الهدف من إنشاء صناديق اَلستثمار اإلسالمية هو رفع بلوى الربا عن المجتمعات اإلسالمية، 

نجازا َل يستهان به، ومن هنا كانت صناديق اَلستثمار اإلسالمية بالغة األإنشائها يعد أمرا حس ي همية فنا وا 
 مرحلة التطور التي تمر بها الدول اإلسالمية.

إذا نظرنا إلى القطاعات المصرفية في الدول اإلسالمية لوجدناها تتكون من آَلف البنوك  رفع بلوى الربا:-ت
مشروع يستهدف رفع بلوى الربا عن المجتمعات اإلسالمية يجب أن يأخذ في  التي تعمل بالفائدة، ولذلك فان أي
                                                           

 ص ص: ،2007 ،األولى، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي، الطبعة الوضعي االقتصادو  اإلسالمي االقتصادصناديق االستثمار بين نزيه مبروك،  1
120-122. 
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اعتباره أنه مالم يكن لهذه اآلَلف من البنوك القائمة التي ترتبط بها مصالح ماليين المسلمين دور مباشر بهذا 
الربا حيث أنها المشروع فإن فرص نجاحه تكون قليلة، وَل شك أن لصناديق اَلستثمار أهمية بالغة في رفع بلوى 

تمثل أول تذوق من البنك الربوي للعمل المصرفي اإلسالمي يستطيع من خالله إنشاء صندوق استثماري يختبر 
من خالله حقيقة مؤداها أن المسلمين دائما يفضلون الحالل على الحرام، ويتعرف على طبيعة المعامالت 

صرفي الالربوي، ومن ثم تساهم صناديق اَلستثمار المنضبطة شرعيا ويذوب الجليد بينه وبين فكرة العمل الم
 اإلسالمية في رفع بلوى الربا عن المجتمعات اإلسالمية.

 إلسالميتتميز صناديق اَلستثمار في النظام اَلقتصادي ا منع الخلط بين أموال البنك وأموال الصندوق:-ث
 صناديقن المدخرين َل يقع فيها، ألن البأن الخلط بين أموال البنك وأموال الصندوق والذي يتخوف منه كثير م

ع ندوق ملها ميزانية وحسابات مستقلة تماما عن البنك، والقوانين تمنع اَلختالط بين أموال البنك وأموال الص
َل  قليديةكونه شركة مالية َل تكاد تختلف عن البنك وَل حدود لنموها وحجمها وهي بخالف النوافذ في البنوك الت

 ير البنك هيكله اإلداري أو نظام عمله أو تعين كادر جديد من الموظفين.تحتاج إلى أن يغ
ون ن أن تكمن أهم مزايا صناديق اَلستثمار اإلسالمية أنها يمك تحقيق التكافل االقتصادي بين المسلمين:-ج

ول دلى أداة ووسيلة لتحقيق التكافل اَلقتصادي بين المسلمين، وذلك بتسهيل نقل المدخرات من دول الفائض إ
الد بالعجز وأن تكون توطئه لقيام البنوك اإلسالمية وتوطيد دعائم العمل المصرفي الالربوي في أي بلد من 

برها حجما صندوقا استثماريا أك 50المسلمين ومما يؤكد ذلك أنه في المملكة العربية السعودية تسوق البنوك نحو 
 وأكثرها ربحا هي الصناديق اإلسالمية.

 : أهمية صناديق االستثمار اإلسالمية في التحول نحو الصيرفة اإلسالمية.الفرع الثالث
 من خالل مزايا صناديق اَلستثمار اإلسالمية يتضح جليا دورها في التحول نحو الصيرفة اإلسالمية

 وسنوضح ذلك من خالل النقاط التالية:
رفع بلوى الربا، فإذا نظرنا إلى القطاعات تتمتع صناديق اَلستثمار اإلسالمية بالعديد من المزايا من أهمها -أ

المصرفية في الدول اإلسالمية لوجدناها تتكون من آَلف البنوك التي تعمل بالفائدة، ولذلك فإن أي مشروع 
يستهدف رفع بلوى الربا عن المجتمعات اإلسالمية يجب أن يأخذ في اعتباره أنه مالم يكن لهذه اآلَلف من 

بط بها مصالح ماليين المسلمين دور مباشر بهذا المشروع فإن فرص نجاحه تكون قليلة، البنوك القائمة التي ترت
وَل شك أن لصناديق اَلستثمار أهمية بالغة في رفع بلوى الربا  حيث أنها تمثل أول تذوق من البنك الربوي 

ة مؤادها أن للعمل المصرفي اإلسالمي، يستطيع من خالله إنشاء صندوق استثماري يختبر من خالله حقيق
المسلمين دائما يفضلون الحالل على الحرام، ويتعرف على طبيعة المعامالت المنضبطة شرعيا ويذوب الجليد 
بينه وبين فكرة العمل المصرفي الالربوي، ومن ثم تساهم صناديق اَلستثمار اإلسالمية في رفع بلوى الربا عن 

 ؛1المجتمعات اإلسالمية
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تساهم في جذب أصحاب األموال الذين َل يؤمنون بفكر المصارف اإلسالمية كما الصناديق اَلستثمارية -ب
يجذب البنوك التقليدية التي تعتبر من أهم أسباب انتشار الربا، َل ريب أن البنوك اإلسالمية قد نمت وتزايد 

نوك التي تعمل عددها ولكن لو نظرنا إلى القطاعات المصرفية في بالد المسلمين لوجدناها تتكون من آَلف الب
بالفائدة ولذلك فإن أي مشروع يستهدف رفع بلوى الربا عن المجتمعات المسلمة يجب ان يأخذ باعتباره أنه مالم 
يكن لهذه البنوك القائمة، التي ترتبط بها مصالح ماليين المسلمين دور مباشر بهذا المشروع ففرص نجاحه 

بالغة في هذا المجال ألنها تمثل أول تذوق للبنك الربوي للعمل قليلة، وَل ريب أن للصناديق اَلستثمارية أهمية 
المصرفي اإلسالمي يستطيع من خالله إنشاء صندوق استثماري ويتعرف على طبيعة المعامالت المنضبطة 

 ؛1شرعيا
لد بكما أنها تساهم في التحول إلى اَلقتصاد اإلسالمي بشكل أكثر سهولة، حيث أن إنشاء بنك إسالمي في -ت
ندوق اليوم يحتاج إلى سن قانون جديد إذا لم يكن القانون موجودا، أو إصدار قانون خاص إَل أن إنشاء ص ما

ين استثماري هو أمر ممكن في ظل القوانين المنظمة لهذه الصناديق في أي مكان من العالم ألن تلك القوان
ن غبات المستثمرين الذين َل يجدو أخذت باعتبار ما أن الغرض األساسي من الصناديق هو تلبية تفضيالت ور 

اتنا مجتمع ما يرضيهم في البنوك التجارية وشركات اَلستثمار، ولما كان هدفنا هو في النهاية رفع بلوى الربا عن
 اإلسالمية بالغة األهمية في مرحلة تطورنا الحالية؛

وف ذي يتخإزالة الخلط واللبس التتميز صناديق اَلستثمار اإلسالمية عن باقي النوافذ في البنوك التقليدية ب-ث
ستقلة ممنه كثير من األفراد بين المعامالت المشروعة والربوية ألن صناديق اَلستثمار لها ميزانية وحسابات 
  تكادَلتماما عن البنك وتحكمه قواعد ولوائح تمنع اَلختالط بين أموال البنك والصندوق مع أنها شركة مالية 

تعرف نموها وحجمها، حيث أنه يمكن من خالل الصناديق اَلستثمارية اإلسالمية التختلف عن البنك وَل حدود ل
على طبيعة المعامالت المنضبطة شرعا وصوَل إلى تفعيل فكرة العمل المصرفي الالربوي في المجتمعات 

 اإلسالمية؛
لنوافذ اإلسالمية فصناديق اَلستثمار اإلسالمية تجذب أصحاب األموال من المسلمين الذين  يتعاملون مع ا-ج

في البنوك التقليدية أو الذين يتشككون في التزام المصارف اإلسالمية وتتميز الصناديق اَلستثمارية على النوافذ 
في البنوك التقليدية أن الخلط الذي يتخوف منه كثير من الناس َل يقع فيها ألن لها ميزانية وحسابات مستقلة 

ختالط بين أمواله وأموال الصندوق مع كونه شركة مالية َل تكاد تختلف عن تماما عن البنك والقوانين تمنع اَل
البنك وَل حدود لنموها وحجمها وهي بخالف النوافذ َل تحتاج الى أن يغير البنك هيكله اإلداري أو نظم عمله أو 

 .2تعيين كادر جديد من الموظفين
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 الفصل: الصةخ
إلسالمية أن تشجيع اَلبتكار المالي المتوافق مع أحكام الشريعة ا وكخالصة لما رأيناه في هذا الفصل نرى      

يعتبر أمرا ضروريا، باإلضافة إلى ضرورة الحد من محاكاة المنتجات الوضعية وكذلك استخدام األدوات 
 لجةلة معاوالمنتجات المالية اإلسالمية للتحوط من المخاطر بدل المشتقات المالية الربوية المحرمة شرعا ومحاو 

الصعوبات وتجسيد الحلول ضرورة للنهوض بالصناعة المالية اإلسالمية، وبالتالي تطوير العمل المصرفي 
مية، اإلسالمي مع ضرورة وجود سوق مالية إسالمية لتداول المنتجات المالية اإلسالمية وفق القواعد اإلسال

    بدائل الشرعية.وبالنتيجة الحث على التحول نحو الصيرفة اإلسالمية من خالل توفير ال
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 لفصل الرابع:ا

الكويت دراسة تجارب تحول البنوك في 
 والسعودية
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تمهيد:
لصيرفة اإلسالمية هي عدم قدرة ابرز التحديات والصعوبات التي تواجه عملية التحول نحو ا ن منإ

المصارف اإلسالمية على الموائمة بين األصول والخصوم، حيث أن هذه المصارف تعرف نموا سريعا لجانب 
ن ائمة بيأنه يجب المو الخصوم من ميزانية البنك الذي أتم عملية التحول، وكما هو معروف في اإلدارة المصرفية 

عدم توفر  هي األصول والخصوم، إَل أن اإلشكال المطروح أثناء عملية التحول للصيرفة اإلسالمية
 رب بعضم في هذا الفصل تقييم تجاتاَلستخدامات الكافية، فبعد الدراسة النظرية لمختلف متغيرات الدراسة، سي

تماد اَلعمن الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتي تحولت للعمل المصرفي اإلسالمي في كل  بنوكال
ثناء أعلى بعض النسب والمؤشرات المالية بهدف تقييم أداء البنك ومعرفة مدى الموائمة بين األصول والخصوم 

بة المناس يبرز جليا دور الهندسة المالية اإلسالمية في توفير التوظيفاتعملية التحول، وانطالقا مما سبق وبعد
 وسنقوم بدراسة حالتين من كل دولة ولذلك سيتم تقسيم هذا الفصل كما يلي: موال في هذه البنوك، لأل

 والسعودية. واقع الصيرفة اإلسالمية في الكويتالمبحث األول: 
 تقييم تجارب تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية في دولة الكويت. المبحث الثاني:
 ة.سعوديتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية في المملكة العربية ال تقييم تجارب المبحث الثالث:
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 واقع الصيرفة اإلسالمية في الكويت والسعودية. المبحث األول:
 

، ثم خالل السنوات األخيرة اصناعة المال اإلسالمية ومراحل تطوره لواقع من خالل هذا المبحث سنتطرق 
 لعربيةاسنعرض واقع الصيرفة اإلسالمية في الكويت، وفي األخير سنتناول واقع الصيرفة اإلسالمية في المملكة 

 السعودية.
 .عقب أزمة الرهن العقاري  المطلب األول: واقع ومراحل تطور سوق صناعة المال اإلسالمية

مؤسسة يصل إجمالي  300على  زيدالمالية في أنحاء العالم يسات أصبح عدد المؤس م2008عام  خالل
مليار دوَلر أمريكي وبوجه خاص فإن دول مجلس التعاون  750م إلى مايزيد عن 2008أصولها بنهاية عام 

أن تزايد ثقة كما الخليجي تسجل تزايدا منتظما في عدد المصارف وشركات اَلستثمار اإلسالمية الجديدة، 
ت المصرفية صناعة المال اإلسالمية، فضال عما يتوفر لديها من مستودع زاخر بالمنتجا المتعاملين تجاه

 .1م2009خفف من ضغوط وتحديات عام المبتكرة 
ظهر تداعيات األزمة المالية العالمية أية آثار سلبية على تطور صناعة المال اإلسالمية خالل عام لم تُ 

 750ية على مستوى العالم أجمع تزايدا مضطردا وذلك من م فقد سجل إجمالي أصول البنوك اإلسالم2009
%، وفي هذا اإلطار 9,6م بزيادة نسبتها 2009مليار بنهاية عام  822م إلى 2008مليار دوَلر بنهاية عام 

مليار دوَلر( ضمن  353 % )بإجمالي أصول43نسبتها  فإن البنوك اإلسالمية ببلدان الخليج شكلت حصة
مال اإلسالمية، وقد أكدت صناعة المال اإلسالمية مصداقيتها وجدواها وقدرتها على إجمالي نشاط صناعة ال

م أعلنت 2009تجنب المضاعفات الضارة لألزمة العالمية بل وأيضا كسبت ثقة المؤسسات الدولية، ففي عام 
للمرة  قرارها بإصدار صكوك إسالمية وذلك -إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي-مؤسسة التمويل الدولية

مليون دوَلر على أساس صيغة التمويل اآلجل، وهناك العديد من نماذج التعامل المالي  100األولى بقيمة 
الدولي التي تعكس اَلهتمام الدولي المتزايد باألدوات التمويلية اإلسالمية، فقد قامت شركة جنرال اليكتريك 

دوَلر، ومن جهة أخرى فباَلضافة إلى وجود  م بطرح صكوك إسالمية بمبلغ نصف مليار2009األمريكية عام 
خمسة بنوك إسالمية في المملكة المتحدة، فقد ارتفع عدد البنوك التقليدية التي تعمل على تقديم خدمات مصرفية 

م، وخالل هذا العام أيضا استطاعت شركات التأمين اإلسالمية 2009إسالمية إلى سبعة عشر بنكا في عام 
نتجاتها في إطار النظام التكافلي وبالقدر الذي يعزز التوقعات بإمكانية نجاحها في المضي قدما في تطوير م

اعة % في سوق صناعة التأمين بمنطقة الخليج خالل العامين المقبلين، وتعزيزا لمسيرة صن50اَلستحواذ على 
بزيادة نمو الصناعة يهتم وهو م 2010منتصف عام  في إنشاء بنك اَلستثمار الدوليتم  لقدالمال اإلسالمية، و 

 .2مليار دوَلر أمريكي 1,0المالية اإلسالمية وترسيخ انتشارها عالميا برأسمال مبدئي وقدره 
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% من 40مؤسسة، وتتركز نحو  450م ارتفع عدد المؤسسات المالية اإلسالمية إلى 2010عام  وخالل
ه ق صناعة المال اإلسالمية أداؤ هذه المؤسسات بالدول العربية وبصفة خاصة بمنطقة الخليج، وقد واصل سو 

 1,1على  زيدات اَلستثمارية بإجمالي أصول تالمتميز من حيث الحجم الكلي لنشاطه ومن حيث تنوع المنتج
إن فم، وفي إطار التقديرات الصادرة عن وكالة مويز لخدمات المستثمرين 2010تريليون دوَلر أمريكي للعام 

وي و سنقدرت بخمسة تريليون دوَلر تسمح لودائع المصارف اإلسالمية بنمقدرات السوق المالية اإلسالمية التي 
م، وفي ضوء 2012عام  فيوز حدود واحد تريليون دوَلر من تجا مكنهامما % 20-%15وسطي يتراوح بين 

هيئات تنامي أنشطة سوق صناعة المال اإلسالمية في األعوام األخيرة فإن البنك الدولي قد أعلن عن تكليف ال
مة ية ملز عنية لديه لدفع معايير قطاع التمويل اإلسالمي وذلك بتحويل معاييرها اَلختيارية إلى قواعد مصرفالم

طوير في إطار أهداف تنظيم المنتجات اإلسالمية، وفتح فرص النمو لصناعة المال اإلسالمية ومساعدتها على ت
 التمويل األصغر.

سالمية، شهد سوق الصكوك اإلسالمية الذي ينمو سنويا وفي إطار التعافي الكلي لسوق صناعة المال اإل
م نشاطا كثيفا إذ بلغ مجمع اإلصدارات 2010% خالل التسعة أشهر األولى من عام 15% إلى 7فيما بين 

م، وقد أصدرت الصكوك لمقابلة الصرف على 2011عام في مليارا  34,2يرتفع إلى لليار دوَلر م 9,5
اقة والمرافق العامة والبنية التحتية، وجاءت ماليزيا ثم اندونيسا والسعودية على مشروعات اقتصادية بقطاعات الط

رأس أسواق إصدارات الصكوك تلك وقد تراوحت عدد الصكوك ما بين سنة واحدة إلى عشرة سنوات جرى تقديرها 
جاحات المضطردة التي ألدوات استثمارية إسالمية متعددة شملت اإلجارة والوكالة والمشاركة والمرابحة، وبحكم الن

دوَل آسيوية تدخل للمرة األولى  اإلصدار لتشمل حققتها أسواق الصكوك اإلسالمية، فمن المتوقع أن تتسع دائرة
 . 1في هذا المضمار )تايالند واليابان( ودوَل أوروبية كذلك

مي، وقد ترسخت استمرت صناعة المال اإلسالمية في تعزيز أهميتها ودورها المتنامي في اَلقتصاد العال
المنتجات اإلسالمية المصرفية بكافة أنواعها في مختلف اَلقتصاديات العالمية وازداد الطلب عليها سواء داخل 

الصكوك، -الدول اإلسالمية أو من قبل الدول اَلوروبية واألمريكية والدول األخرى، وقد تنوعت تلك المنتجات
افلي، والمنتجات المصرفية المختلفة كالمرابحة واَلستصناع واإلجارة الصناديق اإلستثمارية، األسهم، التأمين التك

تريليون دوَلر  1,2م نحو 2011حيث بلغ إجمالي قيمة األصول اإلسالمية في عام -والتوريق، والمضاربة
 .2أمريكي

م تحقيق معدَلت نمو جيدة، فقد بلغ عدد 2012استطاعت البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في عام 
مؤسسة في شتى انحاء العالم وبإجمالي  400البنوك والمؤسسات التي تعمل وفق الشريعة اإلسالمية أكثر من 

ترليون دوَلر أمريكي تقريبا، وذلك بسبب نجاح تلك المؤسسات في مواجهة األزمة المالية  1,6موجودات بلغت 
)الوَليات المتحدة  اقتصاديات العالمم وتداعياتها التي َل زالت تعاني منها كبرى 2008العالمية في عام 
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األمريكية، ومنطقة اليورو( وأيضا نجاح المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية اإلسالمية مثل 
المرابحة التي تستخدم لتمويل األشخاص والشركات، والصكوك التي أصبحت تنافس بدورها السندات التقليدية 

اولة في األسواق المالية، وقد بلغ حجم اصدار الصكوك اإلسالمية في عام وأصبحت من أهم األدوات المتد
م تليها 2012مليار دوَلر، ولقد احتلت ماليزيا المركز األول في حجم اَلصدارات في عام  121م حوالي 2012

دول مجلس المملكة العربية السعودية ثم اإلمارات العربية المتحدة، كما شهدت سوق الصكوك اإلسالمية قفزة في 
التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتمويل المشاريع العمالقة المزمع طرحها في تلك الدول، وقد أدى نجاح أداة 
الصكوك على السندات التقليدية إلى إعالن عدد من الدول الصناعية الكبرى اهتمامها بسوق الصكوك، األمر 

وف تكون انطالقة لتصبح كأحد األدوات التمويلية الذي سوف ينعكس إيجابيا على سوق الصكوك حيث أنها س
تريليون دوَلر مع نهاية عام  2,8حجم قيم األصول والمنتجات اإلسالمية نحو  بعد ذلك يصلل، 1الرئيسية
 . 2م2016

 المطلب الثاني: واقع الصيرفة اإلسالمية في الكويت.
اإلطار وواقعها، ومن ثم سنعرض  لكويتمن خالل هذا المطلب سنتناول نشأة الصيرفة اإلسالمية في ا

   .اإلسالمي في الكويت القانوني للنشاط المصرفي
 الفرع األول: نشأة الصيرفة اإلسالمية في الكويت وواقعها.

 -اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي–م شكلت وزارة األوقاف في دولة الكويت1968في عام 
المسلمين ليسهموا في وضع تصور لتأسيس بنك إسالمي ووضعت هذه واستكتبت هذه اللجنة عددا من الفقهاء 

 اللجنة تصورها لبيت التمويل الكويتي على أسس من تنويع اَلستثمارات واعتماد المضاربة أي القراض في
حماية لوتخصيص احتياطيات  -بدَل من نظام الفائدة-العالقة المصرفية بين بيت التمويل والمودعين والمتمولين

ية، المودعين والمساهمين، لتقوم هذه التخصيصات بمهمة الحماية مقام رأس المال في المصارف التقليدحقوق 
بتأسيس بيت التمويل الكويتي يأخذ شكل  72م صدر في الكويت مرسوم بالقانون رقم 1977مارس  23وفي 

َلسهم دينار واحد وجميع ا شركة مساهمة، وتحديد رأس مال بيت التمويل الكويتي بعشرة ماليين سهم سعر السهم
 نقدية واسمية وقد اكتتب المؤسسون في اَلسهم على النحو اآلتي:

 دينار؛ 900000سالمية   إلوزارة اَلوقاف والشؤون ا 
    دينار؛ 2000000وزارة المالية 
    دينار. 2000000ادارة شؤون القصر 

على أن يطرح باقي اَلسهم لالكتتاب العام في الكويت وَل يجوز ألي شخص أن يكتتب في أكثر من 
خمسين سهما، كما َل يجوز ان يمتلك في أي وقت أكثر من أربعة آَلف سهم بغير طريق الميراث أو الوصية 

رتب عليه أية مسؤولية وقد نص القانون على أن صدور الترخيص َليمنح الشركة أي احتكار أو امتياز، وَل تت
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مرات ومراكز على الحكومة، وصدرت مذكرة ايضاحية بررت تأسيس الشركة بما يدور من خالف في المؤت
سالمية حول حكم الفوائد، وكذلك بررته باتجاه األسلمة في التشريع لدى النظام السياسي البحوث والدراسات اإل

مجموعة من القواعد القانونية، وهي في جملتها احكام تساير  وألن النشاط المالي والتجاري في الكويت يقوم على
النظم المعاصرة التي تفسح لتقاضي الفوائد بين المتعاملين، حيزا كبيرا في الحياة التجارية وبخاصة في 
المعامالت التي تجري بين المصارف وعمالئها، صدر المرسوم الخاص بقانون تأسيس بيت التمويل الكويتي 

مارسة النشاطات المالية والمصرفية واعمال التأمين وأوجه اَلستثمارات المختلفة مع استبعاد عنصر ليتمكن من م
  .1الفائدة كما هو مبين في وثيقة التأسيس وكذلك في النظام األساسي

 وبناءا على ماسبق فإن الكويت تعتبر من أول الدول الحاضنة للصيرفة اإلسالمية، حيث ترجع بداية
في و م عندما تأسس أول بنك إسالمي فيها وهو بيت التمويل الكويتي)بيتك(، 1977اإلسالمي إلى عام التمويل 

ائمة تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس البنوك اإلسالمية ويسمح للبنوك التقليدية الق 2003سنة 
 بالتحول نحو الصيرفة اإلسالمية.

شوطا بعيدا على مدى العقود الثالثة الماضية حيث غدت قطعت صناعة الخدمات المالية اإلسالمية  
دولة، وتقدر  75اليوم صناعة راسخة الكيان تتسم بالتنوع العريض في خدماتها ومنتجاتها، ويغطي نشاطها نحو 

بليون دوَلر أمريكي، كما أنها مستمرة في توسعها الجغرافي  250قيمة المحفظة المدارة من جانبها عالميا بنحو 
ناطق جديدة، وكمثال لوتيرة هذا النمو اإلستثنائي فإنه تجدر اإلشارة إلى ما شهدته صناعة الخدمات المالية إلى م

م تواجدت عشرة شركات إستثمارية ممن 2000اإلسالمية في دولة الكويت من نمو متسارع، ففي نهاية عام 
بليون دوَلر أمريكي  1,4ألصولها نحو  إقتدى نشاطها بمبادئ الشريعة اإلسالمية، كما بلغت القيمة اإلجمالية

كما بلغ عدد هذه الشركات أربع عشرة شركة بينما إزدادت القيمة اإلجمالية ألصولها بما يفوق ثالثة أضعاف 
باليين دوَلر، ويعني ذلك أن النمو المتسارع لهذه الصناعة قد حدث خالل فترة وجيزة لم  5لتبلغ ما يزيد عن 
 . 2تتجاوز أربعة أعوام

كما حقق العمل المصرفي اإلسالمي إنجازات مشهودة في الصناعة المالية اإلسالمية من خالل تقليل 
الفارق مع القطاع المصرفي التقليدي في نوعية وعدد وكفاءة الخدمات التي يقدمها وفي مستوى العوائد التي 

اوح نسب النمو في موجوداته بين يحققها مما جعله من القطاعات النامية بنسب قياسية محليا وعالميا حيث تتر 
وحدة  300%، وقد وصل عدد المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية حول العالم إلى أكثر من 35-15%

مار اإلسالمية في مليار دوَلر أمريكي، كما وصلت نسبة النمو في شركات اَلستث 300وبلغت أصولها حوالي 
ليبلغ فقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ر التي تزاول نشاطها و عدد شركات اَلستثما زادد ، وق%35الكويت إلى 

                                                           
 ،، عمان، األردن، دار وائل للطباعة والنشرالمشروعية الدينية والدور االقتصادي والسياسيدراسة في تقويم -المصارف اإلسالميةمحمد شيخون،  1

 .403.402، ص ص: 2002الطبعة األولى، 
عة الكلمة اإلفتتاحية  لمحافظ البنك المركزي الكويتي  في ندوة الجوانب القانونية في صناالجوانب القانونية في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية،  2

 . 2.1، ص ص: 2005مارس  1الخدمات المالية اإلسالمية، التي نظمها مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في دولة الكويت، 
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مليار دينار كويتي  1,2م، ويبلغ إجمالي أصولها نحو 1997شركات في نهاية عام  4شركة مقابل  13عددها 
 .1مليون دينار كويتي 829وتدير أمواَل لحساب الغير بلغ إجماليها 

قليميا وعالميا ارتفع م فقد شهد تطورا ملحوظا وملموسا ل2005أما عام  صناعة المال اإلسالمية محليا وا 
مؤسسة مالية ومصرفية  300سنة إلى أكثر من  30معها عدد المؤسسات اإلسالمية منذ ظهورها قبل قرابة 

مليار دوَلر أمريكي إلى جانب أن  262دولة في كافة أنحاء العالم وبأصول جاوزت  75موزعة على أكثر من 
مليار دوَلر تعمل  400مليار دوَلر في حين تزيد استثماراتها عن  202متلكها يزيد عن حجم الودائع التي ت

مليار دوَلر، فضال عن تميزها بنسبة نمو سنوية عالية جدا إذا ما علمنا أنها  13بقاعدة رأسمالية تبلغ قرابة 
سالمية في ظل تنوع % سنويا وذلك إثر تزايد الطلب على قطاع الخدمات التمويلية اإل20-%15تتراوح بين 

منتجاتها وخدماتها التنافسية والمبتكرة التي استقطبت اهتمام عموم المستثمرين من مسلمين وغير مسلمين، ومن 
ذلك طرحها لمفاهيم ومصطلحات جديدة ومبتكرة في التعامالت المصرفية ومنها التكافل، والصكوك، والمشاركة، 

دارة الثروة والعقار بما في  ذلك تأسيس المحافظ والصناديق اَلستثمارية اإلسالمية وغيرها الكثير وهي والتورق، وا 
كلها أرقام ومؤشرات تعكس تنامي اإلقبال المحلي والعالمي على الخدمات المالية المصرفية اإلسالمية التي 

بنك تقليدي  300أثبتت قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة كما البنوك التقليدية، األمر الذي دفع بقيام أكثر من 
حول العالم وتحديدا في أوروبا وأمريكا الشمالية بفتح نوافذ لتقديم منتجات مصرفية إسالمية بعد أن وصل حجم 

% جعله من أسرع 20مليار دوَلر وبمعدل نمو سنوي بلغ  250قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية إلى قرابة 
من اإلقرار بأن سوق الخدمات المالية اإلسالمية شهد حالة  أما محليا فالبد ،القطاعات المالية نموا في العالم

% من 50بلغ فية اإلسالمية في الكويت تنامي مستمرة في ظل األرقام التي تشير إلى أن حجم التعامالت المصر 
، وليس أدل على ذلك من تأسيس وافتتاح مصرف إسالمي جديد "بوبيان" وتحويل بنك المال الحجم الحالي لسوق 

وممارسة بعض البنوك والشركات العربية واألجنبية للعمل  -البنك العقاري –للعمل وفق الشريعة اإلسالمية تقليدي 
ك مع تفعيل سياسة اَلنفتاح على تل المصرفي اإلسالمي من خالل فتح فروع مخصصة لهذا النوع من الخدمات

صحيح، وذلك بقيام جهات وبنك أبوظبي الوطني، والعكس  BNP Paribasوبنك  HSBCالبنوك ودخول بنك 
 .2مالية وبنوك محلية بافتتاح أفرع خارجية لها كان أخرها في ماليزيا

حدى 2007في سنة  م فإن مؤسسات التمويل اإلسالمي في الكويت تشتمل على بنكين إسالميين، وا 
رفي من إجمالي حصة القطاع المص %26وثالثين شركة استثمار إسالمية بحصة في السوق تفوق ما نسبته 
من إجمالي قيمة الحسابات النظامية  %11والمالي المحلي، كما أن هذه المؤسسات تقوم أيضا بإدارة مانسبته 

 .3في ذلك القطاع

                                                           
  .23 :م، ص2004السنوي للبنك العقاري الكويتي ش.م.ك لسنة  التقرير 1
 .17 :م، ص2005التقرير السنوي للبنك العقاري الكويتي لسنة  2
، كلمة اإلفتتاح التي ألقاها محافظ البنك المركزي الكويتي بمناسبة إنعقاد المؤتمر السنوي األول حول التمويل واَلستثمار التمويل اإلسالميتطور وتكامل   3

  .1 :، ص(Middle East Global Advisors)، الذي نظمته مؤسسة"ميجا" 2007مارس  5و 4اإلسالمي العالمي، الذي عقد في دولة الكويت يومي 
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م في دولة الكويت حيث ارتفع عدد الشركات 2008توسعت صناعة المال اإلسالمية خالل عام 
ألصول تستحوذ المؤسسات اإلسالمية على شركة إسالمية، وقياسا إلى معيار إجمالي ا 53اَلستثمارية إلى 

 .1% من إجمالي نشاط القطاع المصرفي والمالي الكويتي30حصة نسبتها حوالي 
م كان عدد البنوك اإلسالمية العاملة في الكويت ثالثة بنوك إلى جانب أربعة وخمسون 2009في سنة 

صة متزايدة من الحجم الكلي شركة استثمار إسالمية، حيث كانت المؤسسات اإلسالمية تستحوذ على ح
للمعامالت المالية للسوق المحلية تصل إلى الثلث، ومن أبرز التطورات خالل هذه السنة قيام بنك الكويت 

اإلسالمية،  % في رأس مال بنك بوبيان الذي يزاول أعماله وفقا للشريعة40الوطني بإستمالك حصة نسبتها 
كمؤسسة -تحوله إلى بنك إسالمي باإلضافة إلى بنك وربة الكويتي استكمال بنك الكويت والشرق األوسط لخطوةو 

مليون دينار  100م وقد تم تحديد رأس مال البنك بمبلغ 2009الذي دخل مرحلة التأسيس في أكتوبر  -إسالمية
% كمنحة مخصصة لجميع المواطنين الكويتيين 76% للهيئة العامة لالستثمار و24كويتي موزعا بين 

، إضافة إلى فرع بنك 2سهما لكل مواطن ليرتفع معها عدد البنوك اإلسالمية إلى خمسة 684اقع وبالتساوي وبو 
   الراجحي.  

إنشاء العديد من المصارف بفي نظامها المالي وذلك  العديدة التي شهدتها الكويت نتيجة لتحوَلت
اري ك التجاإلسالمية، باإلضافة إلى تحول بنكين تقليديين إلى الصيرفة اإلسالمية، كما وافق المساهمون في البن

ن الكويتي على تحويله إلى بنك إسالمي ليكون بذلك سادس بنك يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، كما أ
ي مية في الكويت دفعت بنك الكويت الوطني وهو أكبر بنك تقليدي فالنجاحات التي حققتها المصارف اإلسال

 م. 2012الكويت إلى تملك حصة أغلبية في بنك بوبيان اإلسالمي عام 
 والشكل التالي يوضح أنواع وعدد الوحدات المالية في دولة الكويت:

                                                           
 .14 :م، ص2008السنوي لبنك الكويت الدولي لسنة  التقرير 1
 .16 :م، ص2009التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي لسنة  2
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 (: الوحدات المالية في الكويت12، 04الشكل رقم ) 
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 في الكويت. 1والجدول التالي يلخص واقع المصارف التقليدية واإلسالمية
 (: واقع المصارف اإلسالمية والتقليدية في الكويت.12، 04)الجدول رقم 

 
 اسم البنك

 واقع البنوك الكويتية المحلية
 بنك تحول من بنك تقليدي إلى مصرف إسالمي بنك تقليدي بنك إسالمي

بنك الكويت 
 الوطني

م ليكون أول بنك وطني 1952تأسس سنة  -
محلي وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة 

 الخليج.

- 

البنك التجاري 
 الكويتي

م ويعتبر التجاري 1960يونيو  19تأسس سنة  -
ثاني أقدم البنوك الكويتية)وقد وافق المساهمون 
على تحويله إلى بنك إسالمي(، ويحرص دائما 
على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبرته 
العريقة للقيام بدور متميز في كافة مجاَلت 

واَلئتمان بدءا من تمويل األفراد وحتى التمويل 
تمويل المشاريع العمالقة لمختلف قطاعات 

النشاط مثل المشاريع اإلنشائية ومشاريع الطاقة 
 والبنية التحتية.

- 

م حقق منذ ذلك الوقت تقدما 1960تأسس سنة  - بنك الخليج
كبيرا جعله مؤسسة رائدة في مجال صناعة 

 الخدمات المالية.

- 

ألهلي البنك ا
الكويتي 

 ش.م.ك.ع.

م، ولقد أدى إنشاء 1967مايو  23تأسس في  -
 البنك إلى الجمع بين األقسام المختلفة التي تتمتع

بمهارة فائقة في قدرات أفرادها وكذلك في 
كمال بعضها  األساليب التي يتبعونها لدعم وا 
البعض، كما يعمل البنك على تقديم أفضل 

مالئه سواءا خالل الحلول لالحتياجات المالية لع
تلبية احتياجات سوق مبيعات التجزئة من خالل 

منتجات الودائع أو توفير خدمات الفيزا أو 
الماستر كارد أو برنامج القروض اَلستهالكية 

 الشاملة.  

- 

البنك األهلي 
المتحد )سابقا 
بنك الكويت 
والشرق 
 األوسط(

إلى مصرف متوافق مع  AUBKكان تحويل  - -
م حدثا بارزا 2010الشريعة اإلسالمية في أفريل 

ونقطة تحول تاريخية في تاريخ البنك، التحول 
إلى اإلسالمية الي قامت على أساس استراتيجية 
حكيمة من قبل المساهمين الرئيسيين اعتمدت 
ودخلت حيز التنفيذ من قبل اإلدارة التنفيدية 

رتها الذي دفع للبنك تحت إشراف مجلس إدا
البنك بقوة نحو اختراق صناعة المصرفية 

اإلسالمية، ووضع نفسه في طليعة المصارف 
 اإلسالمية في المنطقة.

م كبنك كويتي محلي صغير، 1977تأسس سنة  - بنك برقان
إن التنفيذ الرائد إلستراتيجيات محكمة وقيادية 

أدى إلى مستويات النمو الهائل ليس فقط جغراقيا 
عدَلت اإليرادات ولكن في القيمة العائدة وفي م

- 

                                                           
 وفقا للنظام األساسي للبنك، فإنه يعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 1
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للمساهمين والعمالء والموظفين وأيضا 
المجتمعات، إن المجموعة هي اآلن قوة مالية 
إقليمية صلبة تقدم خدمات مالية ومصرفية في 

 ثمانية دول. 
بنك الكويت 

 الدولي
م وعرف بداية باسم البنك 1973تأسس عام  - -

بنك إسالمي)بنك  العقاري الكويتي، تحول إلى
 م.2007الكويت الدولي( سنة 

بنك الكويت 
 الصناعي

م بمبادرة من حكومة 1973أنشئ في اواخر عام  -
دولة الكويت، وهو بنك متخصص يهدف إلى 

دعم وتشجيع الصناعة في الكويت، ويوفر البنك 
تمويال ميسرا متوسطا وطويل األجل إلنشاء 

ها في المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديث
الكويت، كما يقدم البنك تسهيالت ائتمانية متعددة 

في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس 
المال العامل، ويوفر العديد من الخدمات 

المصرفية األخرى للصناعة والصناعيين، كما 
قام البنك بإطالق محفظة إسالمية جديدة لتمويل 

 المشاريع الصناعية. 

- 

بنك التمويل 
 تك(الكويتي)بي

مؤسسة مصرفية إسالمية رائدة تتبع وتطبق 
المنهج اإلسالمي في كافة تعامالتها، فهو أول 

بنك إسالمي تم تأسيسه في دولة الكويت في عام 
م، أما اليوم فقد أصبح من رواد وقادة 1977

 العمل المصرفي اإلسالمي في العالم.

- - 

دولة أول مصرف إسالمي كويتي يتم تأسيسه في  بنك بوبيان
 33الكويت وفقا لقانون المصارف اإلسالمية رقم 

م، وفي عام 2004م، تأسس سنة 2003لعام 
م تقدم بنك الكويت الوطني إلى بنك 2009

الكويت المركزي بطلب لالستحواذ على حصة 
من بنك بوبيان، وبذلك تمكن بنك الكويت  60%

في نهاية  %47,29الوطني من اَلستحواذ على 
رفع هذه  2012م وبحلول العام 2009عام 

 .%58,3النسبة إلى 

- - 

 - -  2010تأسس سنة  بنك وربة
شركة الراجحي 

المصرفية 
لالستثمار )بنك 

فرع -الراجحي(
 دولة الكويت

أحد أكبر المصارف اإلسالمية في العالم، بدأ 
م ويتمتع بخبرة تمتد ألكثر 1957نشاطه عام 

مجال األعمال المصرفية عاما في  58من 
م تم دمج 1978واألنشطة التجارية، وفي سنة 

مختلف المؤسسات التي تحمل اسم الراجحي 
تحت مظلة واحدة، يلعب المصرف دورا رئيسيا 
وأساسيا في سد الفجوة بين متطلبات المصرفية 
الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة مشكال بذلك 

  معايير صناعية وتنموية يحتذى بها.

- - 

 من إعداد الباحثة باَلعتماد على الموقع اَللكتروني لبنك الكويت المركزي، والمواقع اَللكترونية للبنوك. المصدر:

 والجدول التالي يلخص أسماء شركات التمويل اإلسالمية والتقليدية في الكويت.
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 (: شركات التمويل اإلسالمية والتقليدية في الكويت13، 04الجدول رقم)
 شركات التمويل في الكويت

 (www.almullagroup.com)شركة المال العالمية للتمويل  شركات التمويل اإلسالمية
 (www.alsoorfinance.com)شركة السور للتمويل  شركات التمويل التقليدية

 من اعداد الباحثة باَلعتماد على المعلومات المتوفرة بالموقع الرسمي لبنك الكويت المركزي. المصدر:

 والجدول التالي يلخص أسماء شركات اَلستثمار اإلسالمية والتقليدية في الكويت.
 (: شركات االستثمار اإلسالمية والتقليدية في الكويت14، 04الجدول رقم )

 ويتشركات االستثمار في دولة الك
 لمستثمرشركة األمان لالستثمار، مجموعة عارف اَلستثمارية، شركة بيت األوراق المالية، المجموعة الدولية لالستثمار، شركة ا شركات االستثمار اإلسالمية

كة مار، شر الدولي، شركة دار اَلستثمار، الشركة األولى لالستثمار، شركة بيت اَلستثمار الخليجي، شركة المدار للتمويل واَلستث
رة ار إلداار، شركة أصول لالستثمار، شركة الصفاة لإلستثمار، شركة المنار للتمويل واإلجارة، شركة الدأعيان لإلجارة واَلستثم

دارة الثروات، شركة وربة لالستثمار، شركة المدينة للتمويل واَل شركة  ستثمار،األصول اَلستثمارية )آدم(، شركة أديم لالستثمار وا 
يل ركة رسامللتمويل واإلجارة، شركة وارد لإلجارة والتمويل، شركة منافع لإلستثمار، شمجموعة اإلمتياز اَلستثمارية، شركة عمار 

الرتاج  ر، شركةللهيكلة المالية، شركة المسار لإلجارة واإلستثمار، شركة العقيلة لإلجارة والتمويل واَلستثمار، شركة قاف لالستثما
ل العربية كابيتا د المتحدة لالستثمار، شركة آجال للتمويل واَلستثمار، شركةلإلستثمار، الشركة الوطنية لإلجارة والتمويل، شركة موار 

ابيتال جموعة كمللتمويل واَلستثمار، شركة الفنار لإلستثمار، شركة سبانك لإلجارة واَلستثمار، شركة ديمة كابيتال لالستثمار، شركة 
كة منا اب كورب لالستثمار، شركة مرابحات اَلستثمارية، شر المتحدة لالستثمار والتمويل، شركة عنان للتمويل العقاري، شركة ك

 ر.         الستثمالالستثمار، شركة كويت كابيتال اإلستثمارية، شركة الريادة للتمويل واَلستثمار، شركة حياة لالستثمار، شركة الفوز ل
ة لكويتي، شركلمالي اية لالستثمار، شركة اَلستشارات المالية الدولية، شركة المركز االشركة الكويتية لالستثمار، الشركة الدولية الكويت شركات االستثمار التقليدية

 والشرق  التسهيالت التجارية، شركة المال لالستثمار، شركة مجموعة األوراق المالية، شركة المصالح اَلستثمارية، شركة الكويت
ة ركة وفر ة اَلستثمارات الوطنية، شركة األمانة لالستثمار، شاألوسط لالستثمار المالي، شركة الساحل للتنمية واَلستثمار، شرك

ثمار، شركة واَلست لالستثمار الدولي، شركة التمدين اَلستثمارية، شركة اَلستثمارات الصناعية والمالية، مجموعة أرزان المالية للتمويل
ا تراتيجيستثمار، شركة تمويل اإلسكان، شركة اسبيت اَلستثمار العالمي، شركة كامكو لالستثمار، الشركة الكويتية للتمويل واَل

ر، إلستثمالإلستثمار، شركة شرق لالستثمار، شركة ريادة كابيتال لالستثمار، شركة نور لإلستثمار المالي، شركة أموال الدولية ل
 ي جي الكستثمار، شركة شركة آسيا كابيتال اإلستثمارية، شركة الداو لإلستثمار، شركة ثروة لالستثمار، شركة أهلي كابيتال لال

 لإلستثمار، الشركة العربية لالستثمار، شركة المستقبل لالستثمار.    
 من اعداد الباحثة باَلعتماد على المعلومات المتوفرة بالموقع الرسمي لبنك الكويت المركزي.  المصدر:

 الكويت.والجدول التالي يلخص أسماء صناديق اَلستثمار اإلسالمية والتقليدية في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alsoorfinance.com/
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 (: صناديق االستثمار اإلسالمية والتقليدية في الكويت15، 04الجدول رقم )
 صناديق االستثمار في دولة الكويت

شر، صندوق اَلستثمار العقاري، صندوق الفرص العقارية، صندوق أرزاق لإلستثمار المالي، صندوق المهند لالستثمار المبا صناديق االستثمار اإلسالمية
 صندوق المجموعة اإلسالمي، صندوق المثنى لإلستثمار المالي، صندوق جلوبال للسندات، صندوق الهدى اإلسالمي، صندوق 

ثماري، صندوق الدار العقاري، صندوق الدارج اإلستثماري، صندوق الكويت اَلستالصفوة اإلستثماري، صندوق المركز العقاري، 
دوق صندوق اَلستثمارات المباشرة، صندوق المركز اإلسالمي، صندوق ديار لإلستثمار العقاري، صندوق الشويخ العقاري، صن

مالية، تثمار، صندوق الدار لألوراق الالدرة اإلسالمي، صندوق الدار المالي، صندوق الهالل المالي، صندوق اإلعمار واَلس
ي صندوق زاجل للخدمات واَلتصاَلت، صندوق عوائد العقاري، صندوق الفجر، صندوق الدار للصناديق، صندوق بوبيان المال

قدي، بالدينار الكويتي، صندوق الهند، صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية، صندوق إيفا اإلسالمي، صندوق أموال الن
وق التجاري اإلسالمي، صندوق المدينة، صندوق بوبيان للعقار العالمي، صندوق األمان اإلسالمي، صندوق ثروة صند

اإلسالمي، صندوق عمار اَلستثماري، صندوق نور اإلسالمي الخليجي، صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي، صندوق الثمار 
لي ة لألسهم المحلية، صندوق النخبة، صندوق التجاري المالألوراق المالية، صندوق اَلمتياز اَلستثماري، صندوق الصفا

ثنى اإلسالمي، صندوق األمين اإلسالمي لألسواق المالية، صندوق اَلمتياز المالي، صندوق اَلمتياز العقاري، صندوق الم
خل العقاري، للمصارف اإلسالمية الخليجية، صندوق واعد لالستثمار العقاري، صندوق كاب كورب المحلي، صندوق نور للد

صندوق  صندوق الفوز العقاري، صندوق الوطني للسوق بالدينار الكويتي وفقا ألحكام الشريعة الثاني، صندوق مكاسب العقاري،
 بوبيان للسيولة بالدوَلر األمريكي، صندوق بوبيان للعقارات الكويتية، صندوق ديمة لألسهم العالمية. 

برقان  ركز لالدخار، صندوق جلوبال للسوق النقدي، صندوق برقان المالي، صندوق المركز للعوائد الممتازة، صندوق صندوق الم صناديق االستثمار التقليدية
ر المضمون لألسهم، صندوق الشروق اَلستثماري، صندوق جلوبال المأمون، صندوق المركز لإلستثمار والتطوير، صندوق مؤش

حل ري، صندوق اَلستثمار المباشر، صندوق برقان لألسهم، صندوق الساجلوبال ألكبر عشر شركات، صندوق الوطنية اإلستثما
لرؤية، ااَلستثماري، صندوق الرائد لإلستثمار، صندوق التجاري اإلستثماري، صندوق العنود اَلستثماري، صندوق وفرة، صندوق 

لي الكويتي، صندوق مؤسسة صندوق فرصة المالي، صندوق التجاري المالي، صندوق المجموعة العقاري األول، صندوق األه
كو الخليج للسندات، صندوق الكويتية للسندات، صندوق األثير، صندوق وفرة للسندات، صندوق األهلي الخليجي، صندوق كام

 لكويتي،اإلستثماري، صندوق إيفا اإلستثماري، صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة، صندوق األوسط للسوق النقدي بالدينار ا
نقدي، ، صندوق التجاري لألسهم الخليجية، صندوق األوسط للسوق النقدي بالدوَلر األمريكي، صندوق الوطنية الصندوق الوسم

 صندوق المركز للطاقة، صندوق بوابة الخليج، صندوق مصارف اَلستثماري، صندوق التجاري الهندي، صندوق كميفك لألسهم
 شر داو جونز الكويت، صندوق ثروة اَلستثماري، صندوق الوطنيالهندية، صندوق التعليم الكويتي، صندوق الصناعية لمؤ 

، الساحل لالسهم الكويتية، صندوق الجازي النقدي، صندوق الزمردة الخليجي، صندوق الفرص اَلستثمارية الكويتي، صندوق لؤلؤة
وائد، ق كامكو العقاري للعصندوق العوائد اَلستثماري، صندوق المركز للدخل الثابت، صندوق المركز للعقار الخليجي، صندو 

 الدوَلربصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، صندوق الوطني للسوق بالدينار الكويتي الثاني، صندوق الوطني للسوق النقدي 
 األمريكي، صندوق ثروة العربي.

 من من اعداد الباحثة باَلعتماد على المعلومات المتوفرة بالموقع الرسمي لبنك الكويت المركزي. المصدر:

المية سجلت سوق الكويت ارتفاعا مقبوَل في عدد صناديق اَلستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلس
صندوق  46مقابل صندوق استثمار إسالمي  25صندوق استثمار منها  71حيث توفر السوق حاليا نحو 

لة استثمار تقليدي، والجدول التالي يلخص توزيع صناديق اَلستثمار اإلسالمية حسب مدير اَلستثمار في دو 
 الكويت.
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 (: توزيع صناديق االستثمار اإلسالمية في دولة الكويت16، 04جدول رقم )
 

 مدير االستثمار

 دولة الكويت

 عدد صناديق االستثمار التقليدية الشريعةعدد صناديق االستثمار المتوافقة مع 

 10 1 الشركة الكويتية لالستثمار

 1 1 الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

 5 2 المركز المالي الكويتي

 5 2 بنك الكويت الوطني

 6 4 بيت االستثمار العالمي

 1 5 شركة االستثمارات الوطنية

 - 2 شركة بيان لالستثمارات الوطنية

 - 5 شركة دار االستثمار

 1 1 شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول

 1 1 شركة نور لالستثمار المالي

 3 1 مؤسسة الخليج االستثمارية

 -  25 المجموع

 .www.gulfbase.com، 3-3-2016 ،22:05من إعداد الباحثة باَلعتماد على البيانات المنشورة على الموقع:  المصدر:

ت ( الذي يمثل واقع الوحدات المالية في دولة الكوي12، 04من خالل الجداول السابقة والشكل رقم )
لخاص ايتضح أن دولة الكويت تعتبر من بين الدول التي تزاوج بين النظام الخاص بالبنوك التقليدية والنظام 

لى عبالمصارف اإلسالمية ويظهر هذا جليا من خالل الوحدات المالية، حيث أن جميع الوحدات المالية تحتوي 
 شركة صرافة تقليدية. 42وحدات مالية إسالمية باستثناء شركات الصرافة التي بلغ عددها 

ائمة ويسمح للبنوك القم تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس البنوك اإلسالمية 2003ففي سنة 
بنك  بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وبفضل هذا القانون فإنه تم تأسيس بنكين إسالميين هما

( م بنك وربة، كما أنه تم تأسيس بنك التمويل الكويتي)بيتك2010م، وفي سنة 2004بوبيان الذي تأسس سنة 
 م حيث يعتبر أول بنك إسالمي في الكويت.1977قبل صدور هذا القانون حيث تم تأسيسه سنة 

كما أن هذا القانون سمح بتحول بنكين هما البنك العقاري وبنك الكويت والشرق األوسط للعمل وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية، ولقد أتم كل من البنكين التحول للصيرفة اإلسالمية، كما أن المساهمون في البنك التجاري 

http://www.gulfbase.com/
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 6حويل البنك إلى بنك إسالمي، وبهذا من المتوقع أن يصبح عدد المصارف اإلسالمية الكويتي وافقوا على ت
 بنوك تقليدية بعد إنهاء البنك لعملية التحول. 6مصارف مقابل 

جنبيا أبنكا  12بنكا محليا مقابل  11بنكا منها  23م 2015ولقد بلغ عدد البنوك في الكويت بنهاية عام 
 سالمية وتقليدية. تتنوع هذه البنوك بين بنوك إ

كما يوجد بنك تقليدي في الكويت يقدم خدمات إسالمية إلى جانب الخدمات التقليدية وهو بنك الكويت 
الصناعي حيث قام بإطالق محفظة إسالمية جديدة لتمويل المشاريع الصناعية، حيث يقوم البنك بتمويل كافة 

ة وذلك عن طريق تقديم خدمات تتقيد بالشريعة أنواع الصناعات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للصناع
اإلسالمية السمحاء، ومن خالل هذه المحفظة سيعمل البنك على توفير فرص لكل من يرغب في إقامة صناعات 
جديدة أو يرغب في توسعة األنشطة التجارية القائمة، كما قام البنك أيضا بتأسيس محفظة تمويل األنشطة 

مليون  50لتأسيس محفظة مالية برأسمال يبلغ  1998لسنة  10بموجب القانون رقم:  الحرفية والمشاريع الصغيرة
عاما لتمويل األنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  20دينار كويتي لمدة 

 .1ويتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة الكويت 
كة شر  35شركة استثمار إسالمية مقابل  41م بلغ عدد شركات اَلستثمار اإلسالمية 2015في نهاية عام 

ي، صندوق استثمار تقليد 56صندوق مقابل  57استثمار تقليدية، كما بلغ عدد صناديق اَلستثمار اإلسالمية 
 ولقد بلغ عدد شركات التمويل في الكويت شركتين األولى تقليدية والثانية إسالمية.  

 .إلطار القانوني للنشاط المصرفي اإلسالمي في الكويتالثاني: ارع الف
ص م قانون ينظم ترخي2003فيما يتعلق باإلطار القانوني للنشاط المصرفي اإلسالمي فقد صدر في عام 

مية التنظيو البنوك اإلسالمية ونشاطها، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون لم يصدر بمنأى عن البنية القانونية 
-ا ما خاصلألنشطة المصرفية والمالية التقليدية بل أتى كإضافة لها، إذ أن ذلك القانون قد أضاف في الواقع قس

لمركزي ام في شأن النقد وبنك الكويت 1968لسنة  32بالبنوك اإلسالمية إلى القانون الحالي رقم -القسم العاشر
 وتنظيم المهنة المصرفية.

لحالي أنه يوفر تعريفا واضحا لماهية البنك اإلسالمي ومتطلبات إنشائه ومن السمات الرئيسية للقانون ا
وعالقته ببنك الكويت المركزي كسلطة رقابية، وفيما يتعلق بالترخيص فإن القانون يحدد المتطلبات الخاصة 

البنوك بإنشاء بنوك إسالمية جديدة، والسماح لبنوك إسالمية  أجنبية بفتح أفرع لها في دولة الكويت، وقيام 
التقليدية بتوفير خدمات إسالمية من خالل شركات تابعة لها، كما يشير القانون إلى الحد األدنى الالزم توافره 
لرأس المال، والذي يكفل سالمة وتنافسية البنوك اإلسالمية المحلية في ظل الظروف القائمة في السوق، كما 

لمحلية ويعهد إلى بنك الكويت المركزي بمهام إتخاذ جميع يحدد القانون أيضا مجاَلت نشاط البنوك اإلسالمية ا
 .2التدابير التنظيمية المرتبطة بالرقابة الحصيفة على هذا النشاط

                                                           
 .WWW.ibKuwt.com الموقع الرسمي لبنك الكويت الصناعي، 1
 .5.6مرجع سابق، ص ص: الجوانب القانونية في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية،  2
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كما تضمن القانون السماح للبنوك التقليدية الكويتية المسجلة في سجل البنوك بمزاولة العمل المصرفي 
الل تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك اإلسالمي بعد موافقة البنك المركزي الكويتي، من خ

اإلسالمية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وألحكام هذا القانون وعلى أَل يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا 
الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وأَل يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار 

من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد  %51يكتتب البنك المؤسس بنسبة َل تقل عن كويتي، وأن 
ذا لم يغط المكتتبون كامل األسهم المطروحة التزم  التأسيس وفي كل وقت وتطرح باقي األسهم لالكتتاب العام، وا 

وَل يجوز للبنك أن يبيع أو أن  البنك المؤسس بتغطية الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم اَلكتتاب به،
 .1يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر

كما سمح لها بالتحول إلى بنوك إسالمية حيث جاء في المادة الرابعة من القانون" يجوز للبنوك القائمة في 
ذا القانون وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقا ألحكام ه

 .2لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن"
البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص " نون البنوك اإلسالمية على أنها:وقد عرف هذا القا

حكام الشريعة اإلسالمية، وتقوم عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره  من أعمال البنوك وذلك وفقا أل
بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار  أو حسابات 
استثمار آلجال وألغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك 

المشاركة والمضاربة، كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة و 
لعمالئها والمتعاملين معها، وتباشر عمليات اَلستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو 

أسيس التي تزاول باَلشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت الت
أوجه النشاط اَلقتصادي المختلفة بما َل يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقا للضوابط التي يضعها 

 .  3مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك كله وفقا لألحكام الواردة في هذا القانون"
من نفس القانون على أن تتم تشكيل هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك  93كما نصت المادة 

َل يقل عدد أعضائها عن ثالثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام األساسي 
ستها لعملها، وفي حالة وجود خالف للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممار 

بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخالف إلى هيئة 
الفتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن، ويجب على الهيئة أن تقدم 

                                                           
الموقع الرسمي للبنك المركزي الكويتي  ،2003لسنة  30من القانون رقم  87، القسم العاشر البنوك اإلسالمية، المادة الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية 1

WWW.cbk.gov.KW، 5  08:37، الساعة 2016أوت. 
صص ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اَلقتصادية، تخأساليب اتجاه البنوك التقليدية نحو الصيرفة اإلسالميةدريدي وردة،  2

 .144، ص ص: 2011-2010 الجزائر،، معهد العلوم اَلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، خنشلة جامعة عباس لغرور ،التحليل واَلستشراف اَلقتصادي
الموقع الرسمي للبنك المركزي الكويتي  ،2003لسنة  30من القانون رقم  86، القسم العاشر البنوك اإلسالمية، المادة الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية 3

WWW.cbk.gov.KW ،5  11:37، الساعة 2016أوت. 

http://www.cbk.gov.kw/
http://www.cbk.gov.kw/
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معية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك ألحكام الشريعة اإلسالمية، تقريرا سنويا إلى الج
 .1وما قد يكون لديها من مالحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك

 : 2كما يعد في بنك الكويت المركزي سجل للبنوك اإلسالمية، تقيد فيه البيانات اآلتية
 سم البنك؛ا .أ

 رقم التسجيل وتاريخه؛ .ب
 الشكل القانوني للبنك؛ .ت
 (؛ جنبيةأو تاريخ مباشرة العمل في دولة الكويت بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األ ) تاريخ التأسيس .ث
 رأس المال: .ج

 المصرح به؛ .1
 المدفوع؛ .2
 )بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية(. المال المخصص للعمل في الكويت .3

 التمويل: صكوك .ح
 المصرح بإصدارها؛ .1
 المصدرة. .2

 اَلحتياطيات: .خ
 القانوني؛ .1
 اَلختياري؛ .2
 احتياطيات مخصصة للعمل في الكويت )بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية(؛ .3
 احتياطيات أخرى. .4

عنوان المركز الرئيسي )أو عنوان المركز المشرف على العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك  .د
 األجنبية(. اإلسالمية

 الفروع: .ذ
 في الكويت؛ .1
 في الخارج )بالنسبة للبنوك اإلسالمية الكويتية(. .2

روع أسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي )أو أسماء المسؤلين عن اإلدارة في ف .ر
 البنوك اإلسالمية األجنبية في الكويت(؛

                                                           
،الموقع الرسمي للبنك المركزي الكويتي 2003لسنة  30من القانون رقم  93، القسم العاشر البنوك اإلسالمية، المادة الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية 1

WWW.cbk.gov.KW، 5  11:50، الساعة 2016أوت. 
، بنك الكويت المركزي، قطاع 2003ماي -، إصدار َلئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية، الباب األول، اإلصدار الحادي عشر(40قرار وزاري رقم ) 2

 .2.1الرقابة، ص ص: 

http://www.cbk.gov.kw/
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 أسماء مراقبي الحسابات؛ .ز
 الشرعية؛أسماء أعضاء هيئة الرقابة  .س
 رقم وتاريخ قرار وزير المالية بتسجيل البنك؛ .ش
 أي بيانات أخرى يرى بنك الكويت المركزي قيدها في السجل. .ص

وفيما يتعلق بالتحول نحو الصيرفة اإلسالمية فقد إشترط البنك المركزي الكويتي على البنك التقليدي 
 :1الراغب في التحول للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية مايلي

 إعداد دراسة جدوى تبين جدوى التحول في تحقيق أهداف البنك على أن تتضمن التالي: .أ
 دراسة السوق وتوجهات العميل والنتائج المتوقعة خالل السنوات الخمس األولى من التحول؛ .1
 تصور الدراسة أنواع المخاطر والفرص لعملية التحول إلى بنك إسالمي. .2

 لتي سوف يتم اتباعها من أجل عملية التحول؛وضع خطة زمنية متضمنة اإلجراءات ا .ب
 إعداد لجنة تتكون من اإلدارات المعنية بعملية التحول لمتابعة اإلجراءات والخطوات؛ .ت
 تهيئة العميل لعملية التحول من خالل حملة إعالنية؛ .ث
 تعديل عقد تأسيس البنك على أن تتضمن التالي: .ج

 اَللتزام بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية؛ .1
 تحديد األمور التي يجب أن تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ .2
 تشكيل هيئة رقابة شرعية تلتزم بقواعد وشروط البنك المركزي الصادرة بذات الشأن؛ .3
 .-مليون دينار كويتي 75والذي حدد بـ-اَللتزام بالحد األدنى من رأس المال .4

 لبنك المركزي المشار إليها؛تعيين هيئة مستقلة من الرقابة الشرعية تراعي تعليمات ا .ح
 عمل تعديالت على النظام المحاسبي ليتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ .خ
 إجراء تعديالت على الهيكل التنظيمي للبنك؛ .د
ة تدريب الموظفين على طبيعة العمل الجديد وتأهيلهم مع تدعيم الكادر الوظيفي بما يتناسب مع طبيع .ذ

 النشاط الجديد.
 :2الواجب اتباعها من قبل البنك الراغب بالتحول فتتمثل فيمايليأما اإلجراءات 

 تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي يبين فيه الغاية في التحول ومرفقا مع الطلب التالي: .أ
 دراسة الجدوى الخاصة بعملية التحول والمعدة من قبل مؤسسة متخصصة؛ .1
 أساليب وخطط التحول وفق البرنامج الزمني المعد لذلك؛ .2
 طلب تعديل عقد التأسيس ليتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ .3
 مستندات وبيانات يطلبها البنك المركزي. .4

                                                           
 .4145.14، ص ص: بق ذكرهدريدي وردة، مرجع س 1
 .145 :المرجع السابق، ص 2
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 تتم دراسة الطلب من قبل البنك المركزي وفق الشروط والقواعد المعدة لذلك؛ .ب
كمال باقي اإلجراءات في حالة الموافقة المبدئية؛ .ت  يعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي، وا 
ك البنو  بعد استيفاء كافة الشروط والبنود المذكورة أعاله يقدم البنك الراغب بالتحول بطلب شطبه من سجل .ث

شأن بوتسجيله في سجل البنوك اإلسالمية ثم يرفع البنك المركزي توصية إلى وزير المالية إلصدار قرار 
 ذلك.

يتعين على البنوك اإلسالمية المحلية اَللتزام كما قام بنك الكويت المركزي بتحديد القواعد واإلجراءات التي 
بها عندما ترغب في فتح فروع مصرفية لها داخل دولة الكويت، حيث يقدم البنك الذي يرغب في فتح فرع 
مصرفي له طلبا خطيا إلى البنك المركزي في هذا الخصوص مرفقا به دراسة عن جدوى افتتاح الفرع، ومدى 

على أقل -اح الفرع بها إلى الخدمات المصرفية، على أن تغطي تلك الدراسةحاجة المنطقة التي يطلب افتت
 : 1النقاط التالية-تقدير
 الدوافع إلفتتاح الفرع المطلوب؛ 
  مدى حاجة المنطقة التي يطلب فيها إفتتاح فرع بها إلى خدمات مصرفية، واإلعتبارات التي على

 أساسها جرى إختيار موقع الفرع المطلوب؛
 شاط شأن إزدياد الخدمات المصرفية في تلك المنطقة، والمدة التي ينتظر أن يكون بعدها نالتوقعات ب

 الفرع مربحا؛
 مدى حاجة المنطقة إلى نشاط أكثر من فرع واحد إذا مارغب أحد البنوك األخرى في إفتتاح فرع له 

 فيها؛
 مركز الرئيسي؛مدى تأثير نشاط الفرع المطلوب على نشاط فروع أخرى للبنك، وكذلك نشاط ال 
  تطوره التقديرات المالية بشأن الفرع المطلوب، متمثلة أساسا في حجم النشاط المتوقع للفرع الجديد و

 وتكلفة اإلنشاء وتكاليف ونتائج النشاط على مدى فترة زمنية مناسبة َل تقل عن ثالث سنوات؛
  ع.أية أمور أخرى أخذها البنك في اإلعتبار عند إتخاذ قرار إفتتاح الفر 

على "نظام  15/06/2003ولقد وافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 
ن سبق أ األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه"، والذي يتضمن تعديال للنظام الساري حاليا الذي

عاة وتعديالته وذلك لمرا  08/03/1995وافق عليه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 
يعة طبيعة عمليات التمويل التي تقدمها البنوك اإلسالمية وشركات اَلستثمار التي تعمل وفقا ألحكام الشر 

 اإلسالمية.
وتشمل بيانات األخطار المصرفية التي تقدم إلى بنك الكويت المركزي وفقا لهذا النظام، كافة العمالء 

ت إئتمانية/ عمليات تمويل، بما في ذلك البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية الذين يحصلون على تسهيال
                                                           

ر ب أ/ /2، فروع البنوك اإلسالمية ومكاتب التمثيل، تعليمات رقم )الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالميةالباب  1
جراءات فتح فروع مصرفية للبنوك اإلسالمية المحلية داخل دولة الكويت وخارجها، ص114/2003   .1 :( في شأن قواعد وا 
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األخرى، سواء ألغراض إقتصادية أو غيرها)بما في ذلك بطاقات اَلئتمان المصدرة(، والتي تتجاوز في إجماليها 
 .1مبلغ خمسة عشر ألف دينار كويتي

ك البنو  للقواعد اإلشرافية والرقابية المنظمة ألعمال يحرص بنك الكويت المركزي على توفير إطار متكامل
وك ى البنالمحلية المسجلة لديه، حيث قام قطاع الرقابة بإعداد دليل مستقل تحت اسم "دليل تعليمات الرقابة عل

 اإلسالمية"، ويشتمل هذا الدليل على ثالثة أبواب رئيسية بحسب نوعيتها.
  اإلسالمية؛الباب األول: َلئحة بنظام سجل البنوك 
 الباب الثاني: القانون والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية؛ 
 .الباب الثالث: البيانات واإلحصاءات الدورية للبنوك اإلسالمية 

ولقد صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأنه وفي إطار إستكمال المعايير 
(، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك 3لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعروفة بحزمة إصالحات بازل )الصادرة عن 

م تعليمات معيار صافي التمويل المستقر لكل من 25/10/2015الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 
دولة الكويت، حيث يهدف هذا البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية بما في ذلك فروع البنوك األجنبية العاملة في 

المعيار إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها في ضوء مواءمة استحقاقات األصول داخل 
وخارج الميزانية وذللك للحد من اعتماد البنوك على مصادر التمويل قصيرة األجل غير المستقرة في تمويل 

المستقر حول التأكد من أن التمويل المستقر المتاح لدى البنوك  أصولها، ويدور محور معيار صافي التمويل
كاف لمواجهة التمويل المستقر المطلوب من قبل البنوك في ضوء هيكل المطلوبات والموجودات الخاصة بكل 

م تعليمات معيار كفاية رأس المال 2014بنك، كم أشار إلى أن مجلس اإلدارة كان قد اعتمد في شهر يونيو 
م تعليمات معيار الرفع المالي واعتمد أيضا في 2014( بشكلها النهائي، كما اعتمد في شهر اكتوبر 3بازل )

م تعليمات معايير تغطية السيولة، وبذلك يكون بنك الكويت المركزي قد استكمل تطبيق 2014شهر ديسمبر 
ك دول العالم التي تطبق تل ة(، ولتكون بذلك دولة الكويت في طليع3المعايير المالية لحزمة إصالحات بازل )

 .2المعايير التي وضعتها لجنة بازل في أعقاب األزمة المالية العالمية بهدف ترسيخ دعامات اَلستقرار المالي
 
 
 
 
 

                                                           
، الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقهالعزيز الصباح، سالم عبد  1

 . 1 :، ص2013ماي -البنوك اإلسالمية، اإلصدار الحادي عشر
تصريح ، صافي التمويل المستقر لكل من البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية بنك الكويت المركزي يعلن عن إصدار تعليمات معيار ،محمد يوسف الهاشل 2

 م، تصريح منشور على الموقع الرسمي لبنك الكويت المركزي. 25/10/2015 صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي،
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 المطلب الثالث: الصيرفة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.
واقع  المملكة العربية السعودية، ثمنشأة النشاط المصرفي اإلسالمي في  المطلب سنتناول من خالل هذا 

 الصيرفة اإلسالمية في المملكة.
 نشأة النشاط المصرفي اإلسالمي في المملكة:-الفرع األول

 لصيرفةمثلت المملكة العربية السعودية في عقد السبعينات من القرن الماضي غرفة العمليات لنشر فكرة ا
ا المالي لتمويل المؤتمرات ومراكز البحوث التي تخص اإلسالمية وتطبيقها عمليا وتسويقها، عبر مركزه

ي مية فالمصارف اإلسالمية، كذلك تعد السعودية منطلقا مهما وفعاَل ألكبر المصارف والمؤسسات المالية اإلسال
ثمار العالم اإلسالمي مثل البنك اإلسالمي للتنمية وبنوك فيصل اإلسالمية ومؤسسة الراجحي المصرفية لالست

 ن المصارف والمؤسسات المالية.وغيرها م
ن وقد كانت الدول العربية واإلسالمية التي انضوت في عضوية منظمة المؤتمر اإلسالمي تتطلع إلى أ
ان يتمخض التفاعل السياسي في مثل هذه المنظمات عن تكامل وتكافل اقتصادي وَل سيما أن قيادة المنظمة ك

انعقد دية، فلفوائض المالية الكبيرة جدا وهي المملكة العربية السعو بيد الدولة الغنية بمواردها النفطية وذات ا
م مما نتج عنه انعقاد مؤتمر وزراء مالية الدول 25/9/1969مؤتمر القمة اإلسالمية األول بالرباط في 

م، إذ نوقشت فيه الجوانب النظرية إلقامة مصارف إسالمية تقدم 1973المنضوية في المنظمة في جدة عام 
أعماله  م باشر البنك اإلسالمي للتنمية1975مصرفية متكاملة متفقة وأحكام الشريعة اإلسالمية وفي عام خدمات 

 ي، وهوفي المملكة العربية السعودية بوصفه أول مؤسسة تمويلية دولية إسالمية في السعودية والعالم اإلسالم
سالمي، إذ يهدف إلى دعم التنمية بنك دولي تشترك فيه عدة دول إسالمية أعضاء في منظمة المؤتمر اإل

 .اَلقتصادية واَلجتماعية لشعوب الدول اَلعضاء والمجتمعات اإلسالمية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
تعد دار المال اإلسالمية أول مجموعة مالية إسالمية ظهرت في المملكة والعالم اإلسالمي، وهذه 

ل( في مصر والسودان والبحرين وتركيا والنيجر وغينيا والسنغال )بنوك فيص المجموعة كان لديها عدد من البنوك
م ونتيجة للطلب المتنامي على 1986وسويسرا وغيرها، وتال ذلك تأسيس مصرف الراجحي لالستثمار في عام 

الصيرفة اإلسالمية داخل المملكة وخارجها بدأت كثير من البنوك التجارية تشهد فتح فروع  للصيرفة  اإلسالمية 
ى جانب نشاطها المصرفي التقليدي مثل البنك السعودي األمريكي )بنك سامبا( وغيرها من البنوك التجارية إل

مصارف )البنك اإلسالمي للتنمية، شركة  4األخرى في المملكة، حيث بلغ نصيب المصارف اإلسالمية منها 
دا من البنوك التجارية قد افتتح فروعا الراجحي المصرفية لالستثمار، بنك الجزيرة وبنك البالد( فضال على إن عد

له تتعامل وفقا للشريعة اإلسالمية، وتحتل المصارف اإلسالمية في السعودية أهمية كبيرة من حيث التعامالت 
 .1وحجم األموال والفروع مقارنة بالمصارف والمؤسسات المالية في دول الخليج العربي

                                                           
-1990األردن والسعودية حالة تطبيقية للمدة) -ليةأثر األداء المالي للمصارف اإلسالمية في مؤشرات سوق األوراق الماحيدر يونس كاظم الموسوي،  1

 .119.118، ص ص: 2009، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة في العلوم اَلقتصادية، كلية اإلدارة واَلقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، (2007
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نوك إسالمية للمرة األولى في مطلع عقد التسعينيات ولقد طرحت فكرة تحول البنوك التقليدية إلى ب
الميالدية على مالك أحد البنوك في المملكة العربية السعودية وهو البنك األهلي التجاري السعودي، وَل يخفى أن 

وا والتشبت بأهدابه فلقيت الفكرة قبوَل حسنا من أولئكم المالك الذين كان ى اَللتزام بأحكام الشرعالمسلم يتوق إل
يتحرقون للتخلص من تركة الماضي واَلتجاه إلى مستقبل خال من أي شبهة في المعامالت، وبناء عليه انبرت 

م في برنامج لهذا الغرض، فلما بانت معالم التوفيق 1990إدارة البنك بتوجهات واضحة من المالك منذ عام 
 .1وظهرت عالمات النجاح تبعه مباشرة بنك سعودي آخر هو بنك الجزيرة
 الفرع الثاني: واقع الصيرفة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية:

 23من خالل اإلطالع على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 
ه يتضح أنه توجد مادتين فقط تتضمن عدم دفع وقبض الفائدة وهذا القانون يقتصر على 23/5/1377بتاريخ 

النقد العربي السعودي فقط )البنك المركزي( وَل تتعلق بباقي البنوك حيث تنص المادة الثانية على مؤسسة 
 :2التالي

نما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء  " َل يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وا 
جلس مر تلك الرسوم بالئحة يقرها الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة وتصد

لى ميعه إجاإلدارة ويوافق عليها وزير المالية، وَل يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال وعليها أن تعيد رأس المال 
 الحكومة".

 :3كما جاء في المادة السادسة من النظام ما يأتي
 ية:َل يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من األعمال اآلت

لى مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء فال يجوز لها دفع أو قبض فائدة ع .أ
 األعمال؛

 إستالم الودائع الخاصة؛ .ب
 إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو األفراد. .ت

ختلف لموفيما يلي سنقوم بعرض واقع الصيرفة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية من خالل التطرق 
ورد  حسبما الوحدات المالية اإلسالمية والتقليدية بها، والجدول التالي يوضح أهم البيانات حول البنوك المحلية

 م، وسيتم ترتيبها حسب تاريخ التأسيس.2015بالتقارير المالية لها في نهاية العام المالي 
 

 

                                                           
 11الدوحة، قطر، لدوحة الثالث للمال اإلسالمي، قدمة إلى مؤتمر ا، ورقة مخطوات التنفيذ-الحلول-تجربة تحول بنك الجزيرة المشاكلمحمد علي القرى،  1

 .5 :، ص2012ديسمبر 
 .1 :ه، ص23/5/1377المادة الثانية، نظام مؤسسة النقد العربي السعودي  2
 .2 :ه، ص23/5/1377المادة السادسة، نظام مؤسسة النقد العربي السعودي،  3
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تى نهاية المملكة العربية السعودية حفي  -التقليدية واإلسالمية-(: البنوك المحلية17، 04جدول رقم )
 م.2015

 عودي()مليون ريال س                                                                    
تاريخ  اسم البنك المرتبة

 التأسيس
مجموع األصول في 

 م2015
حقوق الملكية في 

 م2015
صافي الربح في 

2015 
 9089 48462 449340 م1950 البنك األهلي التجاري  01
 4049 36545 223316 م1957 بنك الرياض 02
 1287 7413 63264 م1975 بنك الجزيرة 03
 2022 12027 108070 م1976 البنك السعودي الهولندي 04
 1329 12036 93634 م1976 بنك السعودي لالستثمار 05
 4036 27483 183724 م1977 البنك السعودي الفرنسي 06
السعودي البريطاني البنك  07

 )ساب(
 4330 28174 187750 م1978

 2964 21894 170421 م1979 البنك العربي الوطني 08
 5214 40359 235242 م1980 مجموعة سامبا المالية 09
 7130 46639 315619 م1987 شركة الراجحي المصرفية 10
 788 6442 51220 م2004 بنك البالد 11
 1470 18352 88725 م2007 مصرف اإلنماء 12

 م2015من اعداد الباحثة باَلعتماد على القوائم المالية وتقارير مجلس اإلدارة للبنوك السعودية في نهاية سنة  المصدر:
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 (: واقع البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية18، 04الجدول رقم )
 حالته اسم البنك

 تحول إلى بنك إسالميبنك  بنك تقليدي بنك إسالمي
تأسس بموجب المرسوم الملكي وقرار مجلس  - بنك الرياض

م، 1957نوفمبر  23بتاريخ  91الوزراء رقم 
فرع في  334للبنك شبكة فروع بلغ عددها 

السعودية وفرعا واحدا في مدينة لندن في المملكة 
المتحدة ووكالة في مدينة هيوستن في الوَليات 

ومكتب تمثيلي في سنغافورة، المتحدة األمريكية 
م إتخذت اإلدارة العليا في 2004في نهاية سنة 

فرعا من إجمالي عدد  75البنك قرارا بتحويل 
، كما تتمثل أهداف البنك في 193فروع البنك الــ 

تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية واَلستثمارية 
كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية 

مع مبدأ تجنب الفوائد( يتم إسالمية)متوافقة 
اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية 

 مستقلة تم تشكيلها من قبل البنك.

- 

م  في /46تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم  - - بنك الجزيرة
 9م ولقد باشر أعماله في 1975يونيو  21

م بعد أن انتقلت إليه عمليات 1976أكتوبر 
الوطني في السعودية، ولقد فروع بنك باكستان 

م وذلك 2007أتم البنك عملية التحول في سنة 
من خالل تحويل جميع عملياته وأنشطته 

بالكامل، وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك في 
تقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات 

 المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
البنك السعودي 

 لالستثمار
بتاريخ  31بموجب المرسوم الملكي رقم م/ تأسس  -

فرعا  48م، بلغ عدد فروع البنك 1976يونيو  23
في المملكة العربية السعودية، يقدم البنك كافة 

أنواع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة 
المصرفية، كما تقدم المجموعة لعمالئها منتجات 
وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

يتم اعتمادها واإلشراف عليها بواسطة هيئة  والتي
 شرعية مستقلة.

- 

البنك السعودي 
 الهولندي

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية  -
م /85السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

م، بدأ البنك 1976ديسمبر  21الصادر بتاريخ 
م بعد أن انتقلت 1977أغسطس  1أعماله في 

إليه ملكية فروع بنك الجميني نيذر َلند إن. في. 
في المملكة العربية السعودية وذلك من خالل 

- 
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فرعا في المملكة العربية  60عه وعددها شبكة فر 
السعودية، إن هدف البنك وشركاته التابعة هو 

القيام بتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية 
واَلستثمارية كما تقدم المجموعة لعمالئها منتجات 

مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية يتم 
اعتمادها واَلشراف عليها من قبل هيئة مستقلة 

 من قبل البنك. منشأة
البنك السعودي 

 الفرنسي
بتاريخ  23تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -

م، وقد بدأ البنك أعماله رسميا في 1977يونيو  4
م بعد أن انتقلت إليه عمليات 1977ديسمبر  11

بنك اَلندوشين والسويس في المملكة العربية 
السعودية، يعمل البنك من خالل شبكة فروعه 

فرعا في السعودية، تتمثل أهداف  83ها وعدد
البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما 

 في 
ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة معتمدة وتحت 

 إشراف هيئة شرعية مستقلة. 

- 

ساب)البنك السعودي 
 البريطاني(

شركة مساهمة سعودية ذات تاريخ حافل  -
وقد تأسس  عاما، 30باإلنجازات يمتد ألكثر من 

م بموجب المرسوم 1978يوليو  1ساب في 
يوليو  21ليبدأ العمل رسميا في  4الملكي رقم م/

م بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك 1978
البريطاني للشرق األوسط في السعودية، للبنك 

فرعا في المملكة  84شبكة من الفروع بلغ عددها 
 العربية السعودية، كما تتمثل أهداف البنك في
تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية كما يقوم 

أيضا بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع 
الشريعة، معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية 

 مستقلة تأسست من قبل ساب.

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

تأسس)شركة مساهمة سعودية، البنك(بموجب  - البنك العربي الوطني
يونيو  13بتاريخ  38المرسوم الملكي رقم م/

فبراير  2م، وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ 1979
م بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك العربي 1980

المحدود في المملكة العربية السعودية، للبنك شبكة 
فرعا في المملكة العربية  156فروع عددها 

عودية وفرعا واحدا في المملكة المتحدة، تتمثل الس
أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات 
المصرفية  كما يقدم البنك لعمالئه منتجات 

مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

- 
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قائمة على مبدأ تجنب العمولة والتي يتم اعتمادها 
واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم 

 تأسيسها من قبل البنك.
مجموعة سامبا 
 المالية)سامبا(

تأسس المجموعة في المملكة العربية السعودية  -
 12بتاريخ  3بموجب المرسوم الملكي رقم م/

يوليو  12م وقد بدأ البنك أعماله في 1980فبراير 
م بعد أن انتقلت إليه عمليات سيتي بنك 1980

ك شبكة من في المملكة العربية السعودية، للبن
فرعا في المملكة العربية  72الفروع عددها 

فروع في الخارج، كما تتمثل أهداف  3السعودية و
البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية 

والخدمات ذات العالقة، كما تحرص المجموعة 
على التميز في مسار المصرفية اإلسالمية، من 

المتوافقة خالل تقديم باقة من المنتجات المصرفية 
مع الشريعة اإلسالمية والمجازة من قبل هيئة 
الرقابة الشرعية لدى المصرفية اإلسالمية في 
 سامبا، والتي تدار أنشطتها باستقاللية تامة. 

- 

إسالمي منذ النشأة، تأسس شركة الراجحي  مصرف الراجحي
م، 1987يونيو  29المصرفية لإلستثمار في 

ت المصرفية يقوم المصرف بمزاولة العمليا
واَلستثمارية لحسابه أو لحساب الغير داخل 
المملكة وخارجها من خالل شبكة فروع بلغ 

فرعا بما فيها الفروع خارج  569عددها 
 المملكة..

- - 

نوفمبر  4إسالمي منذ النشأة تأسس في  بنك البالد
مليار ريال سعودي،  6م برأس مال 2004

المبادرة رسالة البنك هي السعي من خالل 
واَلبتكار لتوفير الخدمات المصرفية على 

أسس شرعية حقيقية لتحقيق تطلعات شركائنا 
 من عمالء وموظفين ومساهمين

- - 

م، 2007إسالمي منذ النشأة تأسس سنة  مصرف اإلنماء
يتمثل النشاط الرئيسي للمصرف في تقديم 
مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية 

والضوابط الشرعية، المتوافقة مع األحكام 
ويعمل مصرف اإلنماء على تفهم احتياجات 

الشركاء والسعي لتقديم أرقى الخدمات 
 المتاحة لشركائه من منشآت وأفراد.

- - 

البنك األهلي 
 التجاري 

تأسس البنك األهلي التجاري كشركة مساهمة  - -
 186سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 31-30في  19والمرسوم الملكي رقم م/
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م وذلك بالموافقة على تحويل 1997مارس 
البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة 
سعودية، يعمل البنك من خالل شبكة فروعه 

دمة مركزا لخ 17فرعا و 344البالغ عددها 
مراكز لخدمة عمليات الشركات،  8األفراد و

مركزا للحواَلت السريعة كما لديه أيضا  138و
فروع خارج المملكة)لبنان والبحرين(، بقدم 

البنك كافة أنواع األنشطة التجارية وخدمات 
التجزئة المصرفية كما تقدم المجموعة لعمالئها 
منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة 

التحول  مية، ولقد خاض البنك تجربة اإلسال
نحو المصرفية اإلسالمية إبتداءا من سنة 

 م إلى يومنا هذا. 1994

 م.2015هاية سنة والمواقع الرسمية للبنوك والتقارير السنوية للبنوك في ن من اعداد الباحثة باَلعتماد على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 السعودية ارتفاعا في أعداد الصناديق اَلستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعةسجلت سوق المال 
 259اإلسالمية حيث أنها أصبحت من أهم أدوات اَلستثمار في السوق السعودية، حيث توفر السوق حاليا نحو 

الي صندوق استثمار تقليدي، والجدول الت 76صندوق استثمار إسالمي مقابل  183صندوق استثمار منها 
 يلخص توزيع صناديق اَلستثمار اإلسالمية حسب مدير اَلستثمار في المملكة العربية السعودية.
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 (: توزيع صناديق االستثمار اإلسالمية في المملكة العربية السعودية19، 04جدول رقم)
 

 مدير االستثمار

 المملكة العربية السعودية

 عدد صناديق االستثمار التقليدية المتوافقة مع الشريعةعدد صناديق االستثمار 

 - 1 أرباح كابيتال

 1 2 األولى جوجيت

 1 26 األهلي المالية

 7 10 السعودي الهولندي المالية

 - 3 الخبير المالية

 - 4 الخبير كابيتال

 5 4 االستثماركابيتال

 4 10 السعودي الفرنسي كابيتال

 9 8 لالستثمارالعربي الوطني 

 1 1 المجموعة المالية هيرميس السعودية

 - 2 المشتثمر للوراق المالية

 2 1 بلوم لالستثمار السعودية

 - 7 البلد لالستثمار

 - 12 الجزيرة كابيتال

 23 13 الرياض المالية

 1 1 السعودية-بيت االستثمار العالمي

 - 7 جدوى لالستثمار

 - 3 دراية المالية

 6 13 اس بي سي العربية السعودية المحدودةاتش 

 - 1 شركة إتقان كابيتال

 - 6 شركة األول كابيتال



 الكويت والسعوديةي  فتحول البنوك    دراسة تجارب            الفصل الرابع                   

267 
 

 - 3 شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

 - 2 شركة المستثمرون الخليجيون لإلدارة للصول

 - 5 شركة فالكم للخدمات المالية

 1 2 شعاع كابيتال العربية

 1 2 عوده كابيتال

 - 2 مجموعة النفيعي لالستثمار

 1 2 مجموعة بخيت االستثمارية

دارة االستثمار  10 6 سامبا للصول وا 

 - 6 مجموعة كسب المالية

 1 1 مسقط المالية

 - 5 اإلنماء لالستثمار

 - 13 الراجحي المالية

 - 183 المجموع

 .www.gulfbase.com، 3-3-2016 ،22:05: من إعداد الباحثة باَلعتماد على البيانات المنشورة على الموقع: المصدر

ة، ألجنبيايوجد حاليا بالمملكة العربية السعودية نوعين من المصارف تنقسم إلى بنوك محلية وفروع البنوك 
 13عودية بنكا في حين بلغ عدد فروع البنوك األجنبية في المملكة العربية الس 12المحلية حيث بلغ عدد البنوك 

الت صيارفة حيث يقوم هذا الصنف بتبديل العم 4بنكا أجنبيا، في حين بلغ عدد الصيارفة المرخصين فئة )أ( 
يضا لفئة أية كما تقوم هذه اوبيع وشراء العمالت األجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرف

ث ، حي69بعمليات تحويل األموال لداخل وخارج المملكة، أما الصيارفة المرخصين فئة )ب( فقد بلغ عددهم 
 احيةسيتقوم هذه الفئة بتبديل العمالت وبيع وشراء العمالت األجنبية كما تقوم أيضا ببيع وشراء الشيكات ال

صرفية ء نظرة فاحصة ومتأنية على الجداول السابقة التي تعرض واقع الموبإلقا، وشراء الشيكات المصرفية فقط
 اإلسالمية في المملكة يتضح مايلي:

 لمصرفيمؤسسة النقد العربي السعودي تدعم الصيرفة اإلسالمية وتجسد ذلك في الندوة التي أعدها المعهد ا .1
ي ظ مؤسسة النقد العربي السعودبمؤسسة النقد العربي عن مخاطر المصرفية اإلسالمية تحت رعاية محاف

 م2007م وندوة المعايير اَلحترازية للمصرفية اإلسالمية في يناير 2004في فبراير 
ت لمنتجالأن جميع بنوك المملكة العربية السعودية تقدم حاليا العمل المصرفي اإلسالمية من خالل تقديمها  .2

 المالية اإلسالمية جنبا لجنب مع المنتجات التقليدية؛
 كل من مصرف الراجحي وبنك البالد ومصرف اإلنماء تقدم العمل المصرفي اإلسالمي منذ إنشائها؛ أن .3

http://www.gulfbase.com/
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يل م حيث تم تحو 2007ل المصرفي اإلسالمي في عام أن بنك الجزيرة اتم عملية التحول الكامل إلى العم .4
 جميع فروع البنك ؛

ي دور ف المصرفي اإلسالمي كما أن للبنك أن للبنك األهلي التجاري تجربة فريدة ومتميزة في تقديمه للعمل .5
 تطوير العمل المصرفي اإلسالمي لكنه لم يكمل عملية التحول الكلي ليومنا هذا.

مليار ريال  539.195م مبلغ قدره 30/06/2007بلغ حجم التمويل في المملكة العربية السعودية في 
أرصدة صناديق اَلستثمار إجمالي  كما بلغت %57.8مليار ريال تمويل إسالمي بنسبة  311.632منها 

كما بلغ عدد الصناديق  %76.5مليار ريال إسالمي بنسبة  61.075مليار ريال سعودي منها  79.800
 %76.5من الصناديق حققت رصيد قدره  %49.3صندوق إسالمي بنسبة  107صندوقا منها  217اإلسالمية 

 .1من إجمالي اإلستثمارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8 :، ص2011سمير رمضان الشيخ، المصرفية اإلسالمية الميالد والنشأة والتطور)ورقة تشغيلية(،  1
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 لكويت.تقييم تجارب تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية في دولة االمبحث الثاني: 
 

م 2002% في الفترة مابين عامي 23,2يعد النظام البنكي اإلسالمي األكثر نموا في الكويت بمعدل 
اإلسالمية ما نسبته % للنظام البنكي التقليدي، بينما بلغ مجموع األصول للبنوك 14,3م مقارنة بحوالي 2008و

% من مجموع األصول البنكية في الكويت وتضع هذه النسبة الكويت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج 29
 .1(29,9%( والبحرين )35%العربي بعد كل من المملكة العربية السعودية )

ة لمبادئ الشريعيوجد حاليا بدولة الكويت خمسة بنوك إسالمية، منها ثالثة تعمل منذ نشأتها وفقا 
رق ت والشاإلسالمية وهي بنك التمويل الكويتي )بيتك(، بنك بوبيان، وبنك وربة، كما تم تحويل كل من بنك الكوي

-قليديةاألوسط )البنك األهلي المتحد حاليا( والبنك العقاري الكويتي )بنك الكويت الدولي حاليا( من بنوك ت
ى بنك بصدد تحويل معامالته البنكية من النظام التقليدي إل إلى بنوك إسالمية، إضافة إلى وجود -ربوية

% من المساهمين في البنك على تحويل البنك للعمل 80,25اإلسالمي وهو بنك الكويت التجاري حيث وافق 
 وفق النظام اإلسالمي وأكد رئيس مجلس اإلدارة على أن إدارة البنك ستسعى لتحقيق رغبة المساهمين. 

ق حث سنقوم بتقييم تجربة تحول كل من البنك العقاري الكويتي وبنك الكويت والشر من خالل هذا المب
 األوسط إلى بنوك إسالمية. 

 مي.ك إسالالمطلب األول: تقييم تجربة تحول البنك العقاري الكويتي )بنك الكويت الدولي حاليا( إلى بن
يث حنحو استراتيجية رئيسية جديدة، قام البنك العقاري الكويتي باتخاذ أولى خطواته في المضي قدما 

م ووافق المساهمون خالل إجتماع الجمعية العمومية غير 2003أوصى مجلس اإلدارة في شهر جوان من عام 
حكام أأكتوبر على الموافقة من حيث المبدأ على تعديل كافة أنشطة البنك بما يتوافق مع  25العادية بتاريخ 

ه التأسيس والنظام األساسي للبنك، حيث أن البنك يتطلع من خالل هذ الشريعة اإلسالمية وكذا تعديل عقد
ث مية حياَلستراتيجية الجديدة إلى تقديم نطاق كامل من الخدمات المالية والعقارية المطابقة للشريعة اإلسال

تمويل السيكون بإمكان البنك تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للعمالء دون القيود التي تقتصر على 
 العقاري، كما أن هذه اَلستراتيجية ستوفر فرصا لنمو البنك مستقبال.

م ليمثل أول عام كامل يزاول خالله 2008م جاء عام 2007بعد إتمام عملية التحول في شهر جويلية 
م قييب تبنك الكويت الدولي جميع معامالته المصرفية وفقا لقواعد الشرع الحنيف، وسنحاول  من خالل هذا المطل

دراسة م، حيث سيتم تقسيم ال2015م إلى سنة 2001تجربة تحول البنك العقاري الكويتي للفترة الممتدة من سنة 
 إلى قسمين:
  ول؛م: الفترة الممتدة من قرار التحول إلى غاية إتمام عملية التح2007م إلى سنة 2001من سنة 
  م: فترة ما بعد التحول.2015م إلى سنة 2008من سنة 

                                                           
، رسالة محددات اختيار البنوك اإلسالمية من وجهة نظر المتعاملين األفراد مع البنوك اإلسالمية في دولة الكويت: دراسة ميدانيةحمود فهد بشير،  محمد 1

 .3 :، ص2013-2012لمحاسبة والتمويل، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، ماجستير في المحاسبة، قسم ا
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قوم بعرض نبذة عن البنك قبل وبعد التحول، باإلضافة إلى التطرق إلى مراحل تحول البنك حيث سن
 عملية العقاري الكويتي إلى بنك الكويت الدولي، كما سيتم عرض أهم البيانات المالية للبنك قبل وبعد إتمام

ل لبنك قبالتقارير المالية لالتحول، كما سيتم عرض وتحليل النسب والمؤشرات المالية للفترتين باَلعتماد على 
 وبعد التحول.

 الفرع األول: نبذة عن البنك قبل وبعد إتمام عملية التحول.
ية ام عمل( قبل وبعد إتمبنك الكويت الدوليمن خالل هذا الفرع سنتطرق لنبذة عن البنك العقاري الكويتي )

 الدولي. بنك الكويتالتحول، كما سنتناول أيضا أهم األغراض التي أسس ألجلها 
 نبذة عن البنك العقاري الكويتي )البنك قبل التحول إلى مصرف إسالمي(:-أوال

البنك العقاري الكويتي )ش.م.ك( شركة مساهمة كويتية تأسست في الكويت كبنك متخصص مسجل لدى 
مثل ( خمسة ماليين دينار، ويت5,000,000م برأس مال قدره )1973ماي لسنة  13البنك المركزي الكويتي في 

نشاط البنك العقاري الكويتي في كافة المعامالت المصرفية مع العمالء، واإلقراض العقاري، واألنشطة 
اإلستثمارية حيث يقوم بتوفير التسهيالت المصرفية للمستثمرين العقاريين أفراد أو شركات، ومنح القروض للشراء 

لسكنية، وعالوة على ذلك فإن البنك ينفرد عن بقية وعمليات اإلنشاء باإلضافة إلى تمويل المشاريع التجارية، وا
البنوك في الكويت من خالل قسم التقييم العقاري الذي يقوم بتزويد العمالء والمستثمرين بالمعلومات الهامة عن 

 .1السوق العقاري، وقسم إدارة أمالك الغير الذي يقوم بتقديم الخدمات اإلدارية
 :2التجارية من خالل ثالثة أقسام وهي حيث يتم توفير المنتجات والخدمات 

 قسم التمويل العقاري: يدير العالقات بين المستثمرين العقاريين األفراد والتجار؛ 
  َلت؛قسم تمويل الشركات والمشاريع: يدير عالقات الشركات العملية فيما يتعلق بمختلف أنواع المقاو 
 ت فريق من اَلختصاصيين، حيث يعكف قسم تطوير األعمال التجارية:  يتولى توفير هذه الخدما

لتحاق موظفوا اإلدارة على توسيع معرفتهم باتجاهات السوق واألدوات المالية وذلك بالمواظبة على اَل
 بالدورات التدريبية والندوات التي تعقد محليا ودوليا.

ءات للتأكد من قوة تعتبر إدارة المخاطر جزءا أساسيا من أعمال البنك وتقوم اإلدارة باتخاذ كافة اإلجرا
م لتأسيس 2005وسالمة ومتانة وضع البنك دون خروج المخاطر عن الحدود المقبولة، وقد ركزت جهودها عام 

ووضع البنية التحتية السليمة إلتمام عملية تحول البنك إلى مصرف إسالمي شامل، كما اهتمت وحرصت 
( الخاصة بكفاية رأس 2وتعليمات معايير بازل )وبشكل موازي للتأكد من جاهزية البنك واستيفاءه لمتطلبات 

دليل  18المال كما حددها بنك الكويت المركزي، وقد قام البنك وهو بصدد تحوله إلى مصرف إسالمي بوضع 
يشمل السياسات واإلجراءات التي ستغطي جميع أعماله وأنشطته واحتياجاته المتعلقة بمخاطر اَلئتمان، 

                                                           
 .8 :م، ص2002لسنة  العقاري الكويتيلبنك لالتقرير السنوي  1
 .10 :نفس المرجع، ص 2
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أمن المعلومات بما في ذلك تحديد السياسات وأنظمة الرقابة على المخاطر في العمليات، السوق، وتقنيات و 
 .1مختلف المجاَلت والقطاعات والخدمات وذلك لفترة ما بعد التحول المقبلة

 نبذة عن بنك الكويت الدولي )البنك بعد إنهاء عملية التحول(. -ثانيا
تمت  2006ديسمبر  25للمساهمين المنعقدة في في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية 

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك ليوافق الشريعة اإلسالمية، وتغيير اسم البنك من "البنك 
أصدر بنك الكويت المركزي  2007ش.م.ك"، في جويلية -ش.م.ك" إلى "بنك الكويت الدولي-العقاري الكويتي

، منذ ذلك 2007جويلية  1العمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء وذلك اعتبارا من رخصة للبنك لبدء 
التاريخ فإن جميع أنشطة البنك سيتم ممارستها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء كما يتم إقرارها من قبل 

 .2هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك
، 2007يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية منذ األول من شهر جويلية يعتبر بنك الكويت الدولي الذي 

 م وعرف بداية باسم البنك العقاري الكويتي، يوجد لدى البنك1973شركة مساهمة عامة، فقد تأسس في عام 
 فرعا منتشرة في مختلف أنحاء دولة الكويت. 26حاليا شبكة فروع تتألف من 

صفته بنكا إسالميا كافة الخدمات المصرفية التي تتضمن قبول تتضمن أعمال بنك الكويت الدولي ب
الودائع والمعامالت التمويلية واَلستثمار المباشر والمرابحة)سيارات وعقارات وسلع( واإلجارة المنتهية بالتملك 

خدمات واَلستصناع والتورق والبطاقات اَلئتمانية والوكالة إضافة إلى منتجات أخرى، مشاريع وتمويل الشركات و 
دارة الممتلكات صدار اَلعتمادات المستندية وخطابات الضمان والمعامالت العقارية وا   .3الخزينة وا 

 بنك الكويت الدولي:األغراض التي أسس ألجلها -ثالثا
األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام  بجميع األعمال المصرفية والتمويلية واَلستثمارية بما 

المركزي وللشركة على سبيل يتفق ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، ووفقا للضوابط التي يضعها بنك الكويت 
 :4القيام باألعمال التالية المثال

ل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار آلجا قبول الودائع بأنواعها في شكل .أ
 وألغراض محددة أو غير محددة؛

روعة ه المشمزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة باستخدام صيغ العقود الشرعية، مثل البيع بجميع أنواع .ب
 هونات محليا أو دوليا؛كالمرابحة، وكذلك المشاركة والمضاربة واَلستصناع واإلجارة وقبول الر 

صدار بطاقات اَلئتمان والتعامل في األس .ت صكوك هم والتقديم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة وا 
 طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية؛

                                                           
 .14 :م، ص2005قرير السنوي للبنك العقاري الكويتي لسنة الت 1
بنك الكويت الدولي ش.م.ك )سابقا البنك العقاري مع تقرير مراقبي الحسابات المستقلين،  2007ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في  2

 .5 :، ص2008مارس  04والتوثيق اآللي صورة طبق األصل، -ش.م.ك(، سوق الكويت لألوراق المالية قسم المحفوظات-الكويتي
 .WWW.Kib.com.KW، 1/08/2016 ،12:09 الدولي ني لبنك الكويت الموقع اإللكترو  3
 .16-17، ص ص: 2016، الكويت، عقد التأسيس والنظام األساسي )المعدل( ،-شركة مساهمة كويتية-بنك الكويت الدولي 4
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 الغير مباشرة عمليات اَلستثمار المباشر والمالي في كافة القطاعات اَلقتصادية سواء لحسابها أو لحساب .ث
دارة المحافظ المالية واَلستثمارية؛أو باَل  شتراك مع الغير، وا 

صدار اَلعتمادات المستندية والكفاَلت؛ .ج  فتح وا 
ادي تأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط اَلقتص .ح

 المختلفة بما َل يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛
دارة  .خ  وتسويق صناديق اَلستثمار والقيام بوظائف أمين اَلستثمار للصناديق المنشأة وفقا للقانون إنشاء وا 

 حصص ووحدات صناديق اَلستثمار داخل دولة الكويت؛
يم ل وتقدالقيام بكافة الدراسات وأعمال الخبرة واَلستقصاء وتقديم المشورة المتعلقة بتوظيف رؤوس األموا .د

 لعمليات للغير من األفراد والشركات والهيئات والحكومات؛كافة الخدمات المتعلقة بهذه ا
عمال علق بأالقيام بأعمال األمين والوكيل وقبول الوكاَلت وتعيين الوكالء بعمولة أو بدونها، وذلك فيما يت .ذ

 تدخل في مجال أغراض البنك؛
 صة؛حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والجواهر والوثائق وتأجير الخزائن الخا .ر
 يه؛ؤول إلتاستكمال اإلنشاءات العقارية وصيانتها بالنسبة للعقارات أو المشاريع الممولة من قبله أو التي  .ز
 إدارة األمالك لحساب الغير والقيام بجميع األعمال التي تتطلبها هذه اإلدارة وتقييم العقارات؛ .س
ضافة ها أو تأجيرها خالية أو مع إبحالتها األصلية أو بعد تجزئتء األراضي والعقارات بقصد بيعها شرا .ش

 المنشآت واألبنية والمعدات؛
 تلقي اَلكتتاب في مراحل تأسيس الشركات المساهمة وزيادة رأس المال؛ .ص
 بصورة جميع األعمال الالزمة لتحقيق هذه األغراض أو الناشئة عنها أو المتعلقة بها أو المساعدة لها .ض

 مباشرة أو غير مباشرة.
 التعاون بفللشركة القيام بكافة هذه األعمال وأية أعمال أخرى تحقق أغراضها مباشرة أو وعلى وجه العموم 

 فق معأو باَلشتراك مع األفراد والمؤسسات والشركات والهيئات والحكومات داخل دولة الكويت وخارجها بما يت
 وجه مع الهيئات أوويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي ، مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية

ولة دالمؤسسات أو الشركات التي تزاول أعماَل شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في 
ة أن الكويت وخارجها وأن تشتري هذه الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو تلحقها بها أو تدمجها معها شريط

 اإلسالمية. تلتزم بالقيام بأعمال تتفق مع أحكام الشريعة
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 الفرع الثاني: مراحل تحول البنك العقاري الكويتي إلى بنك الكويت الدولي.
اعتمد البنك العقاري الكويتي في تحوله إلى بنك إسالمي)بنك الكويت الدولي( على أسلوب التحول دفعة 

التدرج من أجل اإلعداد واحدة ابتداء من تاريخ زمني محدد، حيث سبق عملية التحول خطة طويلة تعتمد على 
 : 1الجيد لكل ما يتطلبه التحول، وبناءا على ذلك يمكن تقسيم مراحل التحول كمايلي

 المرحلة التمهيدية والسعي للحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي:-أوال
 ط التالية:يمكن تلخيص أهم الخطوات التي قام بها البنك خالل المرحلة التمهيدية للتحول في النقا

أبدى كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة عن رغبتهم بتحويل البنك ليتحول من بنك  2001في سنة  .أ
 متخصص إلى بنك شامل يعمل وفقا للشريعة اإلسالمية؛

اتخذ مجلس اإلدارة قرارا بتكليف شركة متخصصة في اَلستشارات واَلستثمار باستقصاء  2002في سنة  .ب
يعة إمكانية توجه البنك العقاري للتحول إلى بنك إسالمي، يعمل وفق أحكام الشر  المعلومات التي توضح

ي هذا فاإلسالمية، وجاءت التوصية العملية بالتحول الكلي إلى بنك إسالمي والمبادرة إلى اتخاذ القرار 
 الشأن واستغالل عنصر الوقت، والبدء بدون تردد باإلجراءات؛

إدارة البنك العقاري الكويتي على تشكيل لجنة فرعية من أربعة  وافق مجلس 2003جانفي  14بتاريخ  .ت
شروع أعضاء لدراسة المشروع، اتساقا مع قانون المصارف اإلسالمية الذي بات صدوره وشيكا، وبإقرار الم

جاء و  2003فيفري  6أرسل البنك خطاب الرغبة في التحول لبنك إسالمي إلى بنك الكويت المركزي بتاريخ 
 ار صدور القانون المعروض على مجلس األمة؛الرد بانتظ

وعلى خط مواز بدأت إجراءات التحول بتكوين لجنة من مجلس إدارة البنك َلتخاذ اإلجراءات لتوفير  .ث
متطلبات التحويل ومنهجيته، حيث قامت اللجنة المذكورة بمخاطبة شركة متخصصة لعمل دراسة جدوى 

 قدمت 2003أفريل  16، وبتاريخ 2003أفريل  2م ذلك في للمشروع مع طرح خطة العمل التنفيذية وقد ت
 الشركة المتخصصة خطة عمل تنفيذية تتسم بالمرحلية، وذلك عن طريق إعداد خطة متكاملة وشاملة لكل
أقسام وفروع المصرف لتحويل النظام المصرفي المعمول به إلى نظام مصرفي إسالمي خال من أي 

مع  لى أساس جدولة زمنية وفقا لمعايير شرعية وقانونية واقتصاديةمحظور شرعي طبقا لبرنامج مرحلي، ع
 توخي الحاجة الزمنية لكل مرحلة من مراحل التحول َلستيفاء متطلباتها من التعدي؛

زم أرسل البنك المركزي إلى البنك العقاري كتابا مفاده أن طلب التحول يستل 2003سبتمبر  30بتاريخ  .ج
يم طلب التأسيس والنظام األساسي للبنك، لذا يتعين على إدارة البنك قبل تقداستصدار قانون لتعديل عقد 

ارة التحول إلى البنك المركزي بعرض األمر على الجمعية العامة غير العادية بالترتيب مع وزارة التج
ل تحو والصناعة لعقد الجمعية العمومية َلستصدار قرار موافقة الجمعية العمومية من حيث المبدأ على ال

 ؛30/2003وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي بما يتفق وأحكام قانون البنوك اإلسالمية رقم 

                                                           
 .150-146، ص ص: سبق ذكرهدريدي وردة، مرجع  1
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لوبة انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك العقاري مستوفية الشروط المط 2003أكتوبر  25يتاريخ  .ح
ن حيث اهمين)الموافقة محيث أعلن مندوب وزارة التجارة والصناعة عن توافر النصاب القانوني وقرار المس

قد المبدأ على تعديل كافة أنشطة البنك المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية وكذا تعديل ع
 ة(؛التأسيس والنظام األساسي بما يتفق والقواعد القانونية المنضمة لذلك بعد موافقة الجهات المختص

طلبا شامال يتضمن دراسات عن السوق  قدم البنك العقاري الكويتي 2003في مطلع شهر ديسمبر  .خ
 والعمالء، باإلضافة إلى دراسة جدوى وخطة التحول إلى بنك الكويت المركزي؛

 وافق بنك الكويت المركزي على تحويل نشاط البنك ليوافق الشريعة اإلسالمية 2004مارس  23بتاريخ  .د
 2005مارس  23ت المركزي قبل على شرط أن يلتزم البنك بتنفيذ الشروط الموضوعة من قبل بنك الكوي

 )موافقة مبدئية صالحة لمدة سنة من تاريخ اإلبالغ(.
 مرحلة اإلعداد والتحضير لمتطلبات التحول:-ثانيا

فة على اثر تعليمات بنك الكويت المركزي باشر البنك العقاري بتطبيق خطة للتحول سعيا َلستكمال كا
 عن تطورات م2004كزي شهريا ببيان ابتداء من شهر أفريل الشروط والمتطلبات مع موافاة بنك الكويت المر 

 تنفيذ خطة التحول وهذه أهم اإلجراءات التي اتخذها البنك في خطته:
شورة يم المتعيين الهيئة اَلستشارية الشرعية للبنك التي تضم شيوخا متميرين ومعروفين بعلمهم ليقوموا بتقد .أ

 مراجعةبية المالية مع أحكام المعامالت اإلسالمية ليقوموا والنصح حول أفضل الطرق لتكييف بنود الميزان
 ل؛التحو  الشرعية لتتوافق مع الوضع الجديد للبنك بعد خدمة حاليا من الناحيةجميع العقود والنماذج المست

يادة من أجل رفع رأس المال إلى الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي الكويتي قرر البنك العقاري ز  .ب
 ؛م2005سنة  %15و  م2004سنة  %15على دفعتين،  %30ل بنسبة رأس الما

 البنك من أجل معالجة المديونيات القائمة للعمالء قبل التحول قام البنك بمخاطبة العمالء لزيادة فروع .ت
فويض للتوقيع على التفويضات المناسبة لتكييف هذه المديونيات حيث وصلت نسبة العمالء الذين قاموا بت

 من إجمالي عمالء البنك؛ %81م إلى 2004نهاية العام البنك حتى 
ا قوم بهاقتراح هيكل تنظيمي جديد يتناسب مع الطبيعة الجديدة للبنك بعد التحول وطبيعة العمليات التي ي .ث

 ه؛واألسواق التي سيدخلها وليحقق أكبر قدر من السالمة والمرونة بين الوحدات التنظيمية المؤلفة ل
مج تقبال مرحلة التحول والتأكد من قدرتهم على خدمة عمالء البنك من خالل البراتهيئة الموظفين َلس .ج

ل خطة التدريبية المكثفة التي تعاملت مع أهم المواضيع التي تهم الموظفين لفترة مابعد التحول من خال
ات تويتدريبية منهجية من ثالث مراحل تغطي ثالث محاور رئيسية ولجميع العاملين في البنك لكافة المس

 اإلدارية وفقا لآلتي: 
 وعية بمفاهيم العمل المصرفي اإلسالمي؛تلة التهيئة التثقيفية العامة والمرح .1
 مرحلة التدريب الفني التخصصي؛ .2
 مرحلة التدريب التنظيمي من خالل نظم المعلومات. .3
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 ل؛بعد التحو منح العمالء وكالة لتحويل الودائع التقليدية إلى العمل وفق النظام المصرفي اإلسالمي  .ح
 إعداد األدوات المالية اإلسالمية التي ستقدم لقاعدة العمالء بعد التحول؛ .خ
 ص منهابيع/وتحويل األصول التقليدية واألمور المتعلقة بذلك، وفي هذا المجال كان للبنك أسهم تم التخل .د

 جزء منها قبلتدريجيا تجنبا لألضرار التي قد تحدث جراء ضخ كميات كبيرة منها في السوق، فتم بيع 
 التحول والباقي تم تقييمه قبل التحول للتخلص مما يزيد عن هذه القيمة بعد تاريخ التحول؛

دليال يشمل السياسات واإلجراءات التي ستغطي جميع أعمال وأنشطة السوق، تقنيات وأمن  18وضع  .ذ
ت لمجاَلت والقطاعاالمعلومات بما في ذلك تحديد السياسات وأنظمة الرقابة على المخاطر في مختلف ا

 والخدمات وذلك لفترة ما بعد التحول المقبلة
 الوضع مراجعة جميع العقود والنماذج المستخدمة قبل التحول من الناحية الشرعية والقانونية لتتوافق مع .ر

 الجديد بعد التحول وتم إنشاء واعتماد النماذج والعقود الجديدة التي تتطلبها مرحلة التحول؛
لعمل ااع عقود التمويل الشرعية التي سيتم العمل بها وتحديد السلع والبضائع التي سيتم وضع مخطط ألنو  .ز

 بها في أسواقها بعد التحول؛
توقيع عقد توريد وتركيب نظام آلي مركزي متطور مع إحدى الشركات المتخصصة باألنظمة والحلول  .س

ظمة وتم تحميل األن م2005ن أفريل اآللية، حيث يتم تطبيق أنظمة العمل المصرفي اإلسالمي في األول م
لتحول االجديدة في جميع األفرع وتم تدريب جميع العاملين عليها بشكل كامل، لكن وبانتظار إتمام عملية 

 يقوم البنك بتشغيل األنظمة التقليدية؛
حيث واجهت الخطة بعض  %80وصلت نسبة اإلنجاز ما يقارب  م2005في نهاية شهر فيفري  .ش

 ؛م2005مارس  23 ــتمل في التاريخ المحدد بالصعوبات ولم تك
تقدم البنك العقاري بكتاب إلى البنك المركزي يطلب الموافقة على تأجيل موعد  م2005ماي  2في  .ص

 ؛م2005سبتمبر  30التحول إلى 
هور قرر مجلس إدارة البنك المركزي تمديد أجل الموافقة المبدئية لمدة أربعة ش م2005مارس  24وفي  .ض

 ؛مم2005تنتهي في نهاية جويلية 
 أشار البنك المركزي إلى أن البنك العقاري قد حقق كافة متطلبات م2006في نهاية شهر جويلية عام  .ط

في يتمتع بخبرة في العمل المصر  التحول، وقد تم ربط الموافقة النهائية بشرط تعيين مدير عام للبنك
 اإلسالمي؛

 تم تعيين مدير عام جديد للبنك. م2006في شهر أكتوبر عام  .ظ
 مرحلة تنفيذ التحول: -ثالثا

 م2006بناءا على استيفاء البنك العقاري كافة متطلبات التحول، أصدر البنك المركزي في ديسمبر عام 
ل والبدء باإلجراءات القانونية، ومن ثم انعقدت الجمعية العامة موافقته النهائية بالموافقة على التحول الشام

ماي  20، وصدر المرسوم األميري الخاص بالتحول بتاريخ م2006ديسمبر  25العادية وغير العادية بتاريخ 
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فور صدور المرسوم تم تعديل اَلسم والشعار واتخاذ القرار بأن يبدأ البنك نشاطه كبنك إسالمي شامل  م2007
 م.2007جويلية  1ارا من اعتب

زمة ومن هنا يبدأ التطبيق دفعة واحدة في جميع فروع وأقسام البنك بعد أن أنهى كافة اإلعدادات الال
عماله للتحول، وبهذا يكون البنك العقاري الكويتي قد أنهى تحوله إلى بنك الكويت الدولي ليقوم بمزاولة أ 

ة، إلسالميالمصرفية واَلستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اكمؤسسة مصرفية إسالمية ويقوم بكافة األعمال 
 ووفقا للتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

 ول:لية التحام عمالفرع الثالث: المنتجات المالية اإلسالمية التي يقدمها بنك الكويت الدولي أثناء وبعد إتم
م، حيث قام البنك بطرح منتجات 2008من المنجزات خالل عام قامت اإلدارة المصرفية لألفراد بالعديد 

جديدة وخدمات متطورة َلقت إقباَل ملحوظا من قبل العمالء منها على سبيل المثال حساب الجود وأنواع مختلفة 
من الحسابات مثل التمويل مقابل ضمان الودائع وحساب السلسبيل، وحساب الراتب، وأخيرا حساب حبوب 

افتتح البنك خالل هذا العام مركز الخدمة الهاتفية للعمالء، والذي يعمل بكفاءة ويخدم عمالء البنك لألطفال، كم 
على مدار الساعة بنظام جيد يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا، ومن الخدمات المستجدة تم تطبيق خدمة 

هي خدمة َلقت إقباَل من قبل العمالء، الدولي أون َلين، كما قام البنك أيضا بتطبيق خدمة المبيعات الميدانية و 
واستمر البنك في تدريب كوادره وتطوير قدراتهم من خالل برامج ودورات تدريبية متنوعة حيث تم إجراء تدريب 
شامل خالل هذا العام لجميع موظفي اإلدارة المصرفية لألفراد، وكان الهدف من ذلك هو ضمان مستوى جودة 

 .1 الخدمة لعمالء البنك
م فقد تمكنت اإلدارة المصرفية لألفراد من إطالق العديد من المنتجات والخدمات 2009في سنة  أما

 :2اَلستراتيجية، ويمكن عرض أهم هذه اإلنجازات فيمايلي
لى شراء عللعمالء إمكانية ال مافقة مع أحكام الشريعة والتي تقدإطالق بطاقة الميسرة اَلئتمانية المتو  .أ

 إلى أصل المبلغ ومع تسوية المبالغ المستحقة عن طريق األقساط؛ الحساب دون إضافة فائدة
افقة المتو  EMVإتمام عملية استبدال كافة بطاقات الخصم واَلئتمان الخاصة بها ببطاقات الشريحة الذكية  .ب

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقا للمتطلبات والتوجيهات الرقابية لبنك الكويت المركزي؛
للبطاقة المزدوجة لكل من بطاقة المرابحة  Procco/Flairدارة بدراسة جدوى عرض كما قامت أيضا اإل .ت

 ومنتج التأمين أثناء السفر "سفر مبارك"؛
ها المصرفية، ولقد نجحت م فلقد استمرت اإلدارة المصرفية لألفراد في طرح منتجات2011أما خالل سنة 

فيزا مسبقة الدفع وبطاقة فيزا لإلهداء، كما نجحت أيضا بطاقة فيزا البالتينية، كما قامت بطرح بطاقة  في طرح 
توافقة مع أحكام الشريعة وذلك معمالء من خالل تقديم المنتجات الاإلدارة المصرفية التجارية في استقطاب ال

قسم التمويل التجاري، قسم التمويل العقاري، قسم تمويل المقاوَلت، قسم -عبر أقسام التمويل المتنوعة لديها
                                                           

 .23-7م، ص ص: 2008السنوي لبنك الكويت الدولي لسنة التقرير  1
 .21 .20، ص ص: 2009التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي لسنة  2
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كما نجحت أيضا في تحسين جودة المحفظة  -ل المشاريع، قسم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطةتموي
 . 1التمويلية

كما نجح البنك في إبرام  -فرعا 22-م افتتح البنك ثالثة فروع جديدة لتضاف إلى فروعه2013خالل سنة 
لرعاية الصحية من أجل تقديم التمويل شراكة مع العديد من وكاَلت السيارات وموزعي المعدات البحرية ومراكز ا

الالزم من خالل منتج المرابحة والمساومة، باإلضافة إلى قيامه بإطالق العديد من الحمالت والعروض 
 .2التسويقية سعيا منه لزيادة الحصة السوقية وبهدف الترويج ألهم المنتجات والخدمات التي يقدمها

دارته التنفيذية استراتيجية واعدة ممتدة للخمسة أعوام القادمة م اعتمد مجلس إدارة البنك و 2015في عام   ا 
بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، حيث تهدف هذه اَلستراتيجية إلى تحقيق عدد من األهداف 
من خالل تحسين جودة أصول البنك وتعظيم عوائد المساهمين واتباع أحدث ممارسات العمل المصرفي القائمة 

 . 3بتكار واإلبداع مع اَلستغالل األمثل ألحدث األساليب التكنولوجيةعلى اَل
 قبل وبعد عملية التحول )من سنة للبنك العقاري الكويتي عرض النسب والمؤشرات الماليةالفرع الرابع: 

 م(.2015م إلى سنة 2001
ملية قبل وبعد إتمام عسنحاول من خالل هذا الفرع عرض أهم البيانات المالية للبنك العقاري الكويتي 

 التحول، ثم سنقوم بعرض وتحليل النسب والمؤشرات المالية للبنك قبل وبعد إتمام عملية التحول.
م إلى سنة 2001عرض أهم البيانات المالية للبنك العقاري الكويتي قبل وبعد عملية التحول )من سنة  -أوال

 م(.2015
 م. 2006م إلى 2001تي  قبل عملية التحول من أهم البيانات المالية للبنك العقاري الكوي-أ

                                                           
 .34 .33 :م، ص ص2011التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي لسنة  1
 .33 .32م، ص ص: 2013 السنوي لبنك الكويت الدولي لسنةالتقرير  2
 .36 :م، ص2015الكويت الدولي لسنة التقرير السنوي لبنك  3
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 م(2006م إلى 2001(: أهم البيانات المالية للبنك العقاري الكويتي قبل إتمام عملية التحول)من 20، 04جدول رقم)
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 الف دينار كويتي األصول )الموجودات(
 260224 211935 222702 179288 166039 215723 موجودات سائلة
 483430 487149 449522 439607 402512 404498 تمويالت/قروض

 43348 50927 50785 41259 24846 21061 إستثمارات
 13843 12597 12010 12132 12734 13322 موجودات ثابتة
 2712 2998 1650 2026 3283 6405 موجودات إخرى 

 803557 765606 736669 674312 609414 661009 مجموع الموجودات
 

 الف دينار كويتي الخصوم )المطلوبات(
 642196 545620 479173 430620 421875 431099 مجموع الودائع
 18829 59919 94203 122792 82312 129093 مطلوبات أخرى 
 142532 160067 163293 120900 105227 100817 حقوق الملكية

 803557 765606 736669 674312 609414 661009 المطلوبات وحقوق الملكيةمجموع 
 36634 32790 30673 30915 17341 18066 إجمالي اإليرادات
 9491 9679 22543 17796 10778 9489 الدخل الصافي

 م.2006م إلى سنة 2001من إعداد الباحثة باَلعتماد على البيانات المالية و التقارير السنوية للبنك العقاري الكويتي خالل الفترة الممتدة من سنة  المصدر:
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 م(2006م إلى سنة 2001(: تطور موجودات البنك العقاري الكويتي قبل إتمام عملية التحول )من سنة 13، 04الشكل رقم )

 
 (. 20، 04من إعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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 م(2006م إلى سنة 2001(: تطور مطلوبات البنك العقاري الكويتي قبل إتمام عملية التحول )من سنة 14، 04الشكل رقم )

 
 (.20، 04باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر: من إعداد الباحثة
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 م2006م إلى سنة 2001االيرادات والدخل الصافي للبنك العقاري الكويتي قبل إتمام عملية التحول من سنة  (: تطور15، 04الشكل رقم )

 
.(20، 04َلعتماد على الجدول رقم )اعداد الباحثة بامن المصدر: 
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( التي تمثل 15، 04( و)14، 04( و)04،13( واألشكال )20، 04نالحظ من خالل الجدول رقم )
ذ منحنى دات أخالتمثيل البياني ألهم البيانات المالية للبنك العقاري الكويتي قبل عملية التحول أن إجمالي الموجو 

م، فقد بلغت نسبة ارتفاع إجمالي الموجودات 2006م إلى سنة 2001التحول من سنة تصاعدي قبل عملية 
و  %4ل كم بلغت نسبة اَلرتفاع لكل من الموجودات الثابتة والتمويالت التي قدمها البنك قبل عملة التحو  21%
بلغت نسبة  على الترتيب، وهو نفس اَلتجاه التصاعدي لكل من الموجودات السائلة واَلستثمارات فقد 19%

ملية في حين بلغت نسبة ارتفاع الموجودات السائلة للبنك العقاري الكويتي قبل ع %106ارتفاع اَلستثمارات 
 .%21التحول 

م(، فقد بلغت 2006م إلى سنة 2001اعديا )من سنة اما بالنسبة لجانب الخصوم فقد اتجه أيضا تص
على التوالي، كما حددت نسبة ارتفاع إجمالي  %41و  %49نسبة ارتفاع كل من الودائع وحقوق الملكية 

 %0,02الصافي  للغت نسبة ارتفاع الدخ، في حين ب%103م بــ 2007م إلى سنة 2001اَليرادات من سنة 
 فقط.

سنة  م إلى2001والجدول التالي يلخص بيانات البنك العقاري الكويتي قبل إتمام عملية التحول من سنة 
 م.2006

 م2006م إلى 2001بيانات البنك العقاري من (: 21، 04جدول رقم )
 )الوحدة: مليون ريال(                                                          

 البيان           
 السنوات

 مجموع األصول
 

 صافي األرباح حجم الودائع حجم االستثمارات

 9489 431099 21061 661009 م2001
 10778 421875 24846 609414 م2002
 17796 430620 41259 674312 م2003
 22543 479173 50785 736669 م2004
 9679 545620 50927 765606 م2005
 9491 642196 43348 803557 م2006

 (.20، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

% في 7,8حيث حددت نسبة اَلنخفاض بــ تشير بيانات الجدول إلى انخفاض في مجموع أصول البنك 
م، 2001م مقارنة بعام 2002% في عام 18م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2001م، مقارنة بعام 2002عام 

م مقارنة بعام 2002% في عام 2خالل هذه الفترة أيضا خسر البنك العمالء حيث انخفضت الودائع بمعدل 
 م.2001م مقارنة بعام 2002% في عام 13البنك ارتفعت بنسبة م، كما أن صافي األرباح التي حققها 2001

% في عام 11تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث حددت نسبة اَلرتفاع بــ 
م، خالل 2002م مقارنة بعام 2003% في عام 66م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2002م، مقارنة بعام 2003
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م، 2002م مقارنة بعام 2003% في عام 2لبنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل هذه الفترة أيضا كسب ا
 م.2002م مقارنة بعام 2003% في عام 65كما أن صافي األرباح التي حققها البنك ارتفعت بنسبة 

% في 9كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2003م مقارنة بعام 2004% في عام 23م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2003مقارنة بعام م، 2004عام 

م مقارنة بعام 2004% في عام 11خالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث نمت الودائع بمعدل 
 % في عام27م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 2003
 م.2003م مقارنة بعام 2004

% في عام 41تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، خالل 2004م مقارنة بعام 2005% في عام 0,3م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2004م، مقارنة بعام 2005

م، ولقد انخفض صافي 2004قارنة بعام م م2005% في عام 14هذه الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2004م مقارنة بعام 2005% في عام 57األرباح التي حققها البنك حيث قدرت نسبة اَلنخفاض بــ 

% في عام 5وتشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2005م مقارنة بعام 2006% في عام 15بــ م وانخفض حجم اَلستثمارات2005م، مقارنة بعام 2006

 م مقارنة بعام2006% في عام 18وخالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
عام م مقارنة ب2006% في عام 1,9م، أما بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد انخفضت بنسبة 2005
 م.2005

ساب قوم بحسريعة للبيانات المالية للبنك العقاري الكويتي قبل إتمام عملية التحول سنبعد هذه القراءة ال
 م(.2015م إلى سنة 2007وتحليل أهم البيانات المالية للبنك بعد إتمام عملية التحول )من سنة 

ن سنة م حول()البنك العقاري الكويتي بعد إتمام عملية الت أهم البيانات المالية لبنك الكويت الدولي -ب
 م:2015م إلى سنة 2007
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 م2015م إلى سنة 2007(: أهم البيانات المالية لبنك الكويت الدولي )البنك العقاري الكويتي بعد إتمام عملية التحول( من سنة 22، 04جدول رقم)
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 الف دينار كويتي األصول)الموجودات(
 473945 440459 388106 318398 274426 314759 271462 261831 283614 موجودات سائلة
 1172935 1072672 979791 781823 692431 714343 764439 719946 573794 تمويالت/قروض

 109019 115092 103268 118987 121736 74807 71792 77141 71616 إستثمارات
 25997 25017 20568 24072 25861 27842 27269 14878 15255 موجودات ثابتة
 8151 9339 11710 6216 3915 5095 5374 9049 3583 موجودات إخرى 

 1790047 1662579 1503443 1249496 1118369 1141860 1140336 1082845 947862 مجموع الموجودات
 

 كويتيالف دينار  الخصوم )المطلوبات(
 1502008 1384163 1244413 1006690 888693 925095 945797 899397 771510 مجموع الودائع
 40235 37600 31647 26233 22047 20637 21336 18630 18500 مطلوبات أخرى 
 247804 240816 227383 216573 207629 196128 173203 164818 157852 حقوق الملكية

مجموع المطلوبات 
 الملكيةوحقوق 

947862 1082845 1140336 1141860 1118369 1249496 1503443 1662579 1790047 

 80744 58255 56950 44910 39273 31607 34708 42309 29728 إجمالي اإليرادات
 16080 13735 13222 13165 10841 16754 8235- 19800 17982 الدخل الصافي

 م.2015م إلى سنة 2007خالل الفترة الممتدة من سنة  على البيانات المالية والتقارير السنوية لبنك الكويت الدوليمن اعداد الطالبة باَلعتماد المصدر: 
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 م(2015م إلى سنة 2007(: تطور موجودات بنك الكويت الدولي بعد إتمام عملية التحول )من سنة 16، 04الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.22، 04باَلعتماد على الجدول رقم )من اعداد الباحثة المصدر: 
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 (2015إلى سنة  2007(: تطور مطلوبات بنك الكويت الدولي بعد إتمام عملية التحول )من سنة 17، 04الشكل رقم )

 
 (.22، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2015م إلى سنة 2007الكويت الدولي بعد إتمام عملية التحول من سنة (: تطور االيرادات والدخل الصافي لبنك 18، 04الشكل رقم )

 
 (.22، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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( التي تمثل 18، 04( و)17، 04( و)16، 04( واألشكال رقم )22، 04نالحظ من خالل الجدول رقم )
ل( من ة التحو ألهم البيانات المالية لبنك الكويت الدولي)البنك العقاري الكويتي بعد إتمام عمليالتمثيل البياني 

م أن إجمالي الموجودات أخذ منحنى تصاعدي حيث بلغت نسبة ارتفاع اجمالي 2015م إلى سنة 2007سنة 
و  %70التوالي  ، في حين بلغت نسبة ارتفاع كل من الموجودات الثابتة والتمويالت على%89الموجودات 

قد فأما بالنسبة لالستثمارات بعد عملية التحول  %67، كما حددت نسبة ارتفاع الموجودات السائلة بـ 104%
 .%52حددت نسبة اَلرتفاع بـ 

اع م، فقد بلغت نسبة ارتف2015م إلى سنة 2007اما بالنسبة لجانب الخصوم فقد اتجه تصاعديا من سنة 
 %171كما أن نسبة ارتفاع اَليرادات بلغت  %57كية فحددت نسبة اَلرتفاع بـ ، أما حقوق المل%95الودائع 

 .%10في حين إنخفض الدخل الصافي وبلغت نسبة اإلنخفاض 
م إلى سنة 2007الجدول التالي يلخص بيانات بنك الكويت الدولي بعد إتمام عملية التحول من سنة 

 م.2015

 م2015م إلى سنة 2007ولي من سنة (: بيانات بنك الكويت الد23، 04جدول رقم )
 الف دينار كويتي( الوحدة:)                                           

 البيان           
 السنوات

 مجموع األصول
 

حجم ودائع العمالء  حجم االستثمارات
 والمؤسسات المالية

 صافي األرباح

 17982 771510 71616 947862 م2007
 19800 899397 77141 1082845 م2008
 8235- 945797 71792 1140336 م2009
 16754 925095 74807 1141860 م2010
 10841 888693 121736 1118369 م2011
 13165 1006690 118987 1249496 م2012
 13222 1244413 103268 1503443 م2013
 13735 1384163 115092 1662579 م2014
 16080 1502008 109019 1790047 م2015

 (.22، 04احثة باَلعتماد على الجدول رقم )من اعداد الب المصدر:

% في عام 14تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث حددت نسبة اَلرتفاع بــ 
م، خالل 2007م مقارنة بعام 2008% في عام 8م وارتفع حجم اَلستثمارات بـ 2007م، مقارنة بعام 2008

، م2007م مقارنة بعام 2008% في عام 16هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2007م مقارنة بعام 2008% في عام 10كما أن صافي األرباح التي حققها البنك ارتفعت بنسبة 
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% في عام 5ـ تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث حددت نسبة اَلرتفاع بـ
م، خالل 2008م مقارنة بعام 2009% في عام 7م وانخفض حجم اَلستثمارات بــ2008م، مقارنة بعام 2009

 م،2008م مقارنة بعام 2009% في عام 5هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2008م مقارنة بعام 2009م % في عا141كما أن صافي األرباح التي حققها البنك انخفض بنسبة 

 % في0,13كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2009م مقارنة بعام 2010% في عام 4ـ م وارتفع حجم اَلستثمارات ب2009م، مقارنة بعام 2010عام 

م مقارنة بعام 2010% في عام 2الودائع بمعدل خالل هذه الفترة أيضا خسر البنك العمالء حيث انخفضت 
% في عام 303م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 2009
 م.2009م مقارنة بعام 2010

% في عام 2تشير بيانات الجدول إلى انخفاض في مجموع أصول البنك حيث سجلت انخفاض بنسبة 
م، خالل 2010م مقارنة بعام 2011% في عام 63ـ م، وارتفع حجم اَلستثمارات ب2010م مقارنة بعام 2011

م، ولقد انخفض صافي 2010م مقارنة بعام 2011% في عام 4هذه الفترة أيضا انخفضت الودائع بمعدل 
 م.2010م مقارنة بعام 2011% في عام 35األرباح التي حققها البنك حيث قدرت نسبة اَلنخفاض بــ 

% في عام 12يضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة وتشير أ
م، وخالل 2011م مقارنة بعام 2012% في عام 2ـ م وانخفض حجم اَلستثمارات ب2011م، مقارنة بعام 2012

 م،2011بعام م مقارنة 2012% في عام 13هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2011م مقارنة بعام 2012% في عام 21أما بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد ارتفعت بنسبة 

% في عام 20تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث حددت نسبة اَلرتفاع بــ 
م، 2012م مقارنة بعام 2013ام % في ع13 م، وانخفاض حجم اَلستثمارات بـ2012م مقارنة بعام 2013

م مقارنة بعام 2013% في عام 24خالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2012م مقارنة بعام 2013% في عام 0,4م، كما أن صافي األرباح التي حققها البنك ارتفعت بنسبة 2012

% في عام 10ول البنك حيث حددت نسبة اَلرتفاع بــ تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أص
م، خالل 2013م مقارنة بعام 2014% في عام 11م وارتفع حجم اَلستثمارات بـ 2013م، مقارنة بعام 2014

، م2013م مقارنة بعام 2014% في عام 11هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2013م مقارنة بعام 2014% في عام 4تي حققها البنك ارتفعت بنسبة كما أن صافي األرباح ال

% في 8كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2014م مقارنة بعام 2015% في عام 5م، وانخفض حجم اَلستثمارات بـ 2014م مقارنة بعام 2015عام 

م مقارنة بعام 2015% في عام 8يضا كسب البنك العمالء حيث نمت الودائع بمعدل خالل هذه الفترة أ
% في عام 17م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 2014
 م.2014م مقارنة بعام 2015
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بعرض  التحول سنقوم ليةعم بعد هذه القراءة السريعة للبيانات المالية لبنك الكويت الدولي بعد إتمام
 م(.2015م إلى سنة 2001وتحليل النسب والمؤشرات المالية للبنك )من سنة 

سنة  ول منعرض وتحليل النسب والمؤشرات المالية لبنك الكويت الدولي قبل وبعد إتمام عملية التح-ثانيا
 م.2015م إلى سنة 2001

نة م إلى س2001عد عملية التحول من سنة النسب والمؤشرات المالية لبنك الكويت الدولي قبل وب-أ
 م.2015
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 م(2015م إلى 2001(: أهم المؤشرات والنسب المالية لبنك الكويت الدولي قبل وبعد إتمام عملية التحول )من 24، 04جدول رقم )
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 17,07 3,88 0,43 21,44 35,29- 303,45- 141,59- 10,11 89,46 1,42- 57,06- 26,67 65,11  13,58 - (%معدل نمو األرباح)
 PM(%) 52,52 62,15 57,56 73,49 29,52 25,91 60,49 46,80 -23,73 53,01 27,60 29,31 23,22 23,58 19,91هامش الربح 
  UA منفعة األصول

(%) 
2,73 2,84 4,58 4,16 4,28 4,56 3,14 3,91 3,04 2,77 3,51 3,59 3,79 3,50 4,51 

 العائد على األصول
ROA (%) 

1,43 1,77 2,64 3,06 1,26 1,18 1,90 1,83 -0,72 1,47 3,51 1,05 0,88 0,83 0,90 

 EM  6,56 5,79 5,58 4,51 4,78 5,64 6,00 6,57 6,58 5,82 5,39 5,77 6,61 6,90 7,22الرافعة المالية
العائد على حقوق 

 (%)ROEالملكية 
9,41 10,24 14,72 13,80 6,05 6,66 11,39 12,01 -4,75 8,54 5,22 6,08 5,81 5,70 6,49 

معدل توظيف الموارد 
(%) 

80,00 81,08 87,19 77,87 76,25 67,13 69,45 74,90 74,73 70,38 74,26 73,64 73,59 73,09 73,26 

 31,55 31,82 31,19 31,63 30,88 34,02 28,70 29,11 36,76 40,52 38,84 46,48 41,63 39,36 50,04 (%نسبة السيولة )
 .(22، 04( والجدول رقم )20، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2015م إلى سنة 2001لبنك الكويت الدولي قبل وبعد إتمام عملية التحول من سنة (: مؤشرات العائد على حقوق الملكية 19، 04الشكل رقم )

 
 (.24، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م(2015م إلى 2001(: تطور بعض النسب المالية لبنك الكويت الدولي قبل وبعد إتمام عملية التحول )من 20، 04الشكل رقم )

 
(.24، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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  م:2015م إلى سنة 2001تحليل النسب والمؤشرات المالية لبنك الكويت الدولي من سنة -ب
 م:2006م إلى سنة 2001قبل عملية التحول من سنة -1
 :(ROA)العائد على األصول  1-1

 م:2002م إلى سنة 2001من سنة 
حيث  %1,77حيث ارتفع خالل السنة الموالية إلى  %1,43م قدر بــ 2001سنة العائد على األصول 

يعكس ارتفاع مؤشر منفعة األصول من  كان سبب اَلرتفاع هو كفاءة البنك في استخدام أصوله وهو ما
م، كما يعود سبب اَلرتفاع أيضا إلى كفاءة البنك 2002خالل سنة  %2,84م إلى 2001خالل سنة  2,73%

م إلى 2001خالل سنة  %52,52يعكس ارتفاع هامش الربح من  في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهو ما
 م.2002خالل سنة  62,15%
 م:2003م إلى سنة 2002من سنة 

حيث كان سبب  %2,64إلى  %1,77م من 2003-م2002خالل الفترة  ارتفع العائد على األصول
خالل سنة  %2,84اَلرتفاع هو كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكسه ارتفاع منفعة األصول من 

 م.2003خالل سنة  %4,58م إلى 2002
 م:2004م إلى سنة 2003من سنة 

يث قدر على م( ح2004-م2003كما أن العائد على األصول إستمر في اَلرتفاع أيضا خالل الفترة )
هو و ا حيث كان سبب اَلرتفاع هو كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبته %3,06و  %2,64التوالي بــ 

 .ما يعكس ارتفاع هامش الربح
 م: 2005م إلى سنة 2004من سنة 

في سنة  %1,26م إلى 2004خالل سنة  %3,06خالل هذه الفترة إنخفض العائد على األصول من 
م حيث كان سبب اإلنخفاض هو عدم كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهو ما يعكس 2005

 م.2005خالل سنة  %29,52م إلى 2004خالل سنة  %73,49انخفاض هامش الربح من 
 م:2006م إلى سنة 2005من سنة 

في سنة  %1,18م إلى 2005خالل سنة  %1,26خالل هذه الفترة انخفض العائد على األصول من 
م، حيث كان سبب اإلنخفاض هو عدم كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها، وهو ما يعكس 2006

 م.2006خالل سنة  %25,91م إلى 2005في سنة  %29,52انخفاض هامش الربح من 
وهذا  ليف ومراقبتهانالحظ من خالل ماسبق أن البنك العقاري الكويتي فقد القدرة على التحكم في التكا

ا يدل م )السنتين السابقتين إلتمام البنك لعملية التحول(، فإن دل هذا على شيء فإنم2006م و2005خالل عام 
ملية عتمام على أن البنك فقد القدرة على التحكم والمراقبة للتكاليف نظرا للمرحلة التي يمر بها وهي اإلعداد إل

بما  نوعة خاصة تلك المتعلقة بتدريب الموظفين وتجديد األنظمة اآلليةالتحول وما يتطلبه ذلك من نفقات مت
 يتناسب مع الوضع الجديد بعد التحول.
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 م:2007م إلى سنة 2006من سنة 
خالل سنة  %1,18بعد أن حدد بــ  %1,90م حيث بلغ 2007في سنة  ارتفع العائد على األصول

تفاع في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهو ما يعكس ار م، حيث كان سبب هذا اَلرتفاع هو كفاءة البنك 2006
 م.2007خالل سنة  %60,49م ليصل إلى 2006خالل سنة  %25,91هامش الربح من 

 : ROEالعائد على حقوق الملكية 1-2
 م:2002م إلى سنة 2001من سنة 

، كان %10,24م إلى 2002ارتفع خالل سنة  %9,41م كان 2001في سنة   العائد على حقوق الملكية
مؤشر  سبب اَلرتفاع هو كفاءة ادارة البنك في استغالل اَلصول )ادارة ممتازة لألصول( وهذا ما يعكس ارتفاع

 م.2002خالل سنة  %1,77إلى  %1,43من  العائد على األصول 
 م:2003م إلى 2002من سنة 

م 2002خالل سنة  %10,24الل هذه الفترة حيث ارتفع من خاستمرار ارتفاع العائد على حقوق الملكية 
ا م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذ2003خالل سنة  %14,72إلى 

لسنة  %1,77م مقابل 2003خالل سنة  %2,64حيث بلغ  ما يعكسه ارتفاع مؤشر العائد على األصول 
 م.2002

 م: 2004نة م إلى س2003من سنة 
مقابل   م2004في سنة  %13,80خالل هذه الفترة انخفض العائد على حقوق الملكية  حيث بلغ 

م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم قدرة المحللين والمساهمين على التعرف 2003خالل سنة  14,72%
خالل إنخفاض مؤشر على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد واألداء، والذي يتضح من 

 م.2004في سنة  %4,51في حين أنها انخفضت إلى  %5,58حيث بلغت  الرافعة المالية 
 م:2005م إلى سنة 2004من سنة 

 %13,80م بينما كان 2005خالل سنة  %6,05إستمر انخفاض العائد على حقوق الملكية  حيث بلغ 
ا يعكس دارة البنك في استغالل األصول وهذا مم، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إ2004في سنة 

 م.2005خالل سنة  %1,26م إلى 2004في سنة  %3,06حيث انخفض من  انخفاض العائد على األصول
 م:2006م إلى سنة 2005من سنة 

م ليصل إلى 2005خالل سنة  %6,05خالل هذه الفترة ارتفع العائد على حقوق الملكية حتى ارتفع من 
م ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى قدرة المحللين والمساهمين في التعرف على مستوى 2006خالل سنة  6,66%

يث بلغ ح الخطر الذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداء والذي يتضح من خالل ارتفاع الرافعة المالية  
 م.2006خالل سنة  5,64

 م:2007م إلى سنة 2006من سنة 



 الكويت والسعوديةي  فتحول البنوك    دراسة تجاربالفصل الرابع                               

296 
 

م 2006خالل سنة  %6,66حقوق الملكية في اَلرتفاع خالل هذه الفترة حيث قدر بــ استمر العائد على 
م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى قدرة المحللين والمساهمين على 2007خالل سنة  %11,39ووصل إلى 

الية  ة المعالتعرف على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداء وهذا ما يعكسه ارتفاع الراف
م، كما يرجع أيضا سبب اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة 2007خالل سنة  6,00م إلى 2006خالل سنة  5,64من  

م 2006في سنة  %1,18البنك في استغالل األصول وهذا مايعكس ارتفاع مؤشرات العائد على األصول من 
 م.2007خالل سنة  %1,90إلى 
 م:2008إلى سنة  م2007بعد إتمام عملية التحول من سنة -2
 :(ROA) العائد على األصول 2-1

 م:2008م إلى سنة 2007من سنة 
خالل سنة  %1,83م ليصل إلى 2007سنة  %1,90م انخفض العائد على األصول من 2007في سنة 

 م، حيث كان سبب هذا اَلنخفاض هو فقدان البنك لكفائته في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهو ما2008
 م.2008في سنة  %46,80م إلى 2007خالل سنة  %60,49يعكس انخفاض مؤشر هامش الربح من 

 م:2009م إلى 2008من سنة 
سة ض حيث بلغ أدنى قيمة له خالل فترة الدرافي اَلنخفا خالل هذه الفترة استمر العائد على األصول

 %، حيث كان سبب هذا اَلنخفاض هو فقدان البنك لكفءته في استخدام أصوله وهذا ما 0,72حيث قدر  بــ 
م، كما أن 2009في سنة  %3,04م ليصل إلى 2008خالل سنة  %3,91يعكس انخفاض منفعة األصول من 

فاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكسه سبب هذا اَلنخفاض يرجع أيضا إلى عدم ك
م ليصل هو أيضا إلى أدنى قيمة له خالل فترة الدراسة 2008في سنة  %46,80انخفاض هامش الربح من 

 م.2009% في سنة 23,73والتي قدرت بـ  
 م:2010م إلى 2009من سنة 

في سنة  %1,47م ليصل إلى 2009% خالل سنة  0,72خالل هذه الفترة ارتفع العائد على األصول من    
ما  وهذا م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها خالل هذه الفترة2010

 م.2010في سنة  %53,01م ليصل إلى 2009% في سنة 23,73يعكس ارتفاع هامش الربح من 
 م:2011م إلى 2010من سنة 

م ويرجع سبب هذا 2011خالل سنة  %3,51خالل هذه الفترة حيث بلغ  ع العائد على األصول استمر ارتفا
في سنة  %2,77اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في استخدام أصوله وهو ما يعكسه ارتفاع منفعة األصول من 

 م.2011خالل سنة  %3,51م إلى 2011
 م:2012م إلى 2011من سنة 

في  %3,51م مقابل 2012خالل سنة  %1,05هذه الفترة حيث بلغ انخفض العائد على األصول خالل 
 م.2011سنة 
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 م:2013م إلى 2012من سنة 
م 2012خالل سنة  %1,05حيث قدرت قيمته بـ  خالل هذه الفترة استمر انخفاض العائد على األصول 

في التكاليف م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في التحكم 2013في سنة  %0,88مقابل 
في سنة  %23,22إلى  2012في سنة  %29,31ومراقبتها وهذا ما يعكسه انخفاض هامش الربح من 

 م.2013
 م:2014م إلى 2013من سنة 

م ويرجع سبب هذا اَلنخفاض 2014في سنة  %0,83استمر انخفاض العائد على األصول حيث بلغ 
في سنة  %3,79انخفاض منفعة األصول من  إلى عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكسه

 م.2014في سنة  %3,50م ليصل إلى 2013
 م:2015م إلى 2014من سنة 

م، حيث يرجع سبب هذا 2015خالل سنة  %0,90خالل هذه الفترة ارتفع العائد على األصول حيث بلغ 
خالل سنة  %3,50ل من اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في استخدام أصوله وهو ما يعكسه ارتفاع منفعة األصو 

 م.2015في سنة  %4,51م إلى 2014
 : ROEالعائد على حقوق الملكية 2-2

 م:2008م إلى سنة 2007من سنة 
في سنة  %11,39مقارنة بــ  %12,01م ليصل إلى 2008ارتفع العائد على حقوق الملكية خالل سنة 

 م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين استطاعوا التعرف على مستوى الخطر الذي2007
م 2007 في سنة 6,00يتطلبه ذلك المستوى من العائد واألداء وهذا ما يعكسه ارتفاع مؤشر الرافعة المالية من 

 م.2008خالل سنة  6,57إلى 
 م:2009م إلى 2008من سنة 

م مقارنة بــ 2009% في سنة 4,75خالل هذه الفترة انخفض العائد على حقوق الملكية حيث بلغ 
م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا 2008% في سنة 12,01

 م.2009% خالل سنة 0.72م إلى 2008% في سنة 1,83ما يعكسه انخفاض العائد على األصول من 
 م:2010م إلى 2009من سنة 

م مقارنة بــ  2010% في سنة 8,54ارتفع العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة حيث بلغ 
4,75 م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما 2009% في سنة

 م.2010% خالل سنة 1,47م ليصل إلى 2009% خالل سنة 0,72يعكس ارتفاع العائد على األصول من 
 م:2011م إلى 2010من سنة 

خالل سنة  %8,54% مقارنة بــ 5,22م حيث بلغ 2011انخفض العائد على حقوق الملكية في سنة 
م، ويرجع هذا اَلنخفاض إلى عدم قدرة المحللين والمساهمين على التعرف على مستوى الخطر الذي 2010
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م إلى 2010في سنة  5,82العائد واألداء، وهذا ما يعكس انخفاض الرافعة المالية من يتطلبه ذلك المستوى من 
 م.2011في سنة  5,39

 م:2012م إلى 2011من سنة 
% في سنة 6,08م إلى 2011% في سنة 5,22خالل هذه الفترة ارتفع العائد على حقوق الملكية من 

لك اهمين تعرفوا على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذم، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمس2012
ي سنة ف 5,77م إلى 2001في سنة  5,39المستوى من العائد واألداء وهذا ما يعكسه ارتفاع الرافعة المالية من 

 م.2012
 م:2013م إلى 2012من سنة 

بب م ويرجع س2013في سنة  5,81م إلى 2012في سنة  6,08انخفض العائد على حقوق الملكية من 
ل هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس انخفاض العائد على األصو 

 م.2012% في سنة 0,88م إلى 2011% في سنة 1,05من 
 م:2014م إلى 2013من سنة 

 م مقارنة2014% خالل سنة 5,70استمر انخفاض العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة حيث بلغ 
ذا م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وه2013% في سنة 5,81بــ 

 م.2014% في سنة 0,83م إلى 2013% في سنة 0,88مايعكسه انخفاض العائد على األصول من 
 م:2015م إلى 2014من سنة 

% في 6,49م ليصل إلى 2014ي سنة % ف5,70ارتفع العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة من 
به م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تعرفوا على مستوى الخطر الذي يتطل2015سنة 

في  7,22م إلى 2014في سنة  6,90ذلك المستوى من العائد واألداء وهذا ما يعكس ارتفاع الرافعة المالية من 
سه رتفاع أيضا إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكم، كما يرجع سبب هذا اَل2016سنة 

 م.2015% في سنة 0,90م إلى 2014% في سنة 0,83ارتفاع العائد على األصول من 
صيرفة حو الحاليا( ن ك األهلي المتحدالبنتحول بنك الكويت والشرق األوسط )المطلب الثاني: تقييم تجربة 

 اإلسالمية.
الذي تحول للصيرفة سيتم من خالل هذا المطلب تقييم تجربة تحول بنك الكويت والشرق األوسط 

م على 2010مارس  28اَلسالمية بعد ان وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 
بنك لبنك ليصبح الالتعديالت على النظام األساسي للبنك وذلك لتحويل نشاطه إلى بنك إسالمي وتغيير اسم ا

م، حيث سيتم تقسيم الدراسة إلى 2015م إلى سنة 2007للفترة الممتدة من سنة األهلي المتحد ش.م.ك.ع 
 قسمين:

  م: فترة ماقبل إتمام عملية التحول؛2009م إلى سنة 2007من سنة 
  م: فترة ما بعد إتمام عملية التحول.2015م إلى سنة 2010من سنة 
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المطلب بعرض نبذة عن البنك قبل وبعد إتمام عملية التحول، كما سيتم  حيث سنقوم من خالل هذا
م(، ثم سنقوم بحساب بعض المؤشرات والنسب 2015-م2007عرض أهم البيانات المالية للبنك )من سنة 

بة اح تجر المالية للفترتين باَلعتماد على التقارير المالية للبنك قبل وبعد التحول من أجل الحكم على مدى نج
 لتحول في البنك.ا

 الفرع األول: نبذة عن البنك قبل وبعد إتمام عملية التحول.
 ل.  نبذة عن بنك الكويت والشرق األوسط قبل وبعد إتمام عملية التحو  سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى

 نبذة عن بنك الكويت والشرق األوسط )البنك قبل التحول إلى مصرف إسالمي(.-أوال
بنك الكويت والشرق األوسط ش. م. ك )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت  ن  إ
م، وتتمثل أغراض البنك األساسية في القيام باألعمال المصرفية ويخضع للتعليمات التنظيمية 1971عام 

 الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
( وهو ة مساهمة بحرينية، بنك بحريني )الشركة األمالبنك هو شركة تابعة للبنك األهلي المتحد شرك ن  إ

 مدرج في سوقي البحرين والكويت لألوراق المالية.
الشركة التابعة الرئيسية للبنك هي شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي ش. م. ك.)مقفلة(  ن  إ

ستثمارات والمحافظ لحسابها "كيمفك" وهي شركة تم تأسيسها في دولة الكويت وتعمل في أنشطة إدارة اَل
 2007ديسمبر  31في كيمفك كما في  %50.23ولحساب العمالء، ويملك البنك حصة فعلية بنسبة 

، ولقد حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وكذلك موافقة المساهمين على تحوله 1(51.25:2006%)
ير اسم البنك ليصبح البنك األهلي المتحد ش. م. إلى بنك إسالمي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية وتغي

البنك بصدد تنفيذ كافة الترتيبات  ن  ك، ويخضع هذا التحويل للموافقة النهائية من الجهات الرسمية المختصة، إ
 .2الالزمة للتحويل

 نبذة عن البنك األهلي المتحد الكويتي )البنك بعد إنهاء عملية التحول(.-ثانيا
ى أهم النقطة سنتناول نبذة عن البنك محل الدراسة قبل فترة التحول وبعدها، باإلضافة المن خالل هذه 

 م. 2014الى  م2009التطورات الرئيسية للبنك خالل الفترة الممتدة من سنة 
 نبذة عن البنك األهلي المتحد الكويتي:-أ 

( رق األوسط ش. م. ك سابقا)بنك الكويت والش -شركة مساهمة كويتية عامة-البنك األهلي المتحد ن  إ
م وهو مدرج في سوق الكويت لألوراق 1971)"البنك"( هو شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت عام 

يخضع و المالية. وتتمثل أغراض البنك األساسية في القيام باألعمال المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
رزاق عبد الت المركزي، إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو دروازة الللتعليمات التنظيمية الصادرة عن بنك الكوي

 الكويت. 13001الصفاة  71ص.ب 
                                                           

 .7 :، ص2007البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت والشرق األوسط  1
 .8 :، ص2009ك الكويت والشرق األوسط، البيانات المالية المجمعة لبن 2
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خرى بعد حصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وكذلك موافقة المساهمين والجهات الرقابية األ
بنك دية للعية العمومية غير العاعلى تحويله إلى بنك إسالمي يعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وافقت الجم

ك م على التعديالت على النظام األساسي للبنك وذلك لتحويل نشاطه إلى بن2010مارس  28المنعقدة بتاريخ 
نتيجة  إسالمي يعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وتغيير اسم البنك ليصبح البنك األهلي المتحد ش. م. ك.

اق مع المصرفية التقليدية إلى منتجات مصرفية إسالمية بعد التفاوض واَلتفلذلك قام البنك بتحويل منتجاته 
 عمالئه.

قيام بكافة م، ومنذ ذلك التاريخ يتم ال2010أفريل  1لقد بدأ البنك نشاطه الفعلي كبنك إسالمي اعتبارا من 
لى لبنك عالشرعية في ا أنشطة البنك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء حيث وافقت هيئة الفتوى والرقابة

 ذلك.
( وهو البنك هو شركة تابعة للبنك األهلي المتحد شركة مساهمة بحرينية، بنك بحريني )الشركة األم ن  إ

 مدرج في سوقي البحرين والكويت لألوراق المالية.
مقفلة( الشركة التابعة الرئيسية للبنك هي شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي ش. م. ك.) ن  إ

"كيمفك" وهي شركة تم تأسيسها في دولة الكويت كما أنها مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتعمل في 
في  %50.18أنشطة إدارة اَلستثمارات والمحافظ لحسابها ولحساب العمالء، ويملك البنك حصة فعلية بنسبة 

 .1(%2009:50.12م )2010ديسمبر  31كيمفك كما في 
 :2أهم المراحل التي مر بها البنك بعد التحول فيمايليويمكن تلخيص 

  ع م نقطة تاريخية هامة في مسيرة البنك الرائدة بعد تحول البنك إلى مصرف متوافق م2008تعتبر سنة
 أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء؛

  تحت اسم م قدم البنك جميع خدماته ومنتجاته وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء 2010في سنة
 الكويت؛-البنك األهلي المتحد

  م رفعت وكالة التقييم اَلئتماني العالمية موديز 2011في ديسمبر"Moody’s"  تصنيف البنك األهلي
ة لى كافعالكويت للمرحلة القادمة استنادا إلى متانة المركز المالي للبنك الذي يمكنه من التغلب -المتحد

 ات جودة عالية؛التحديات المستقبلية وتوفير أصول ذ
  عة الكويت خدمة تمويل السيارات المتوافقة مع أحكام الشري-م طرح البنك األهلي المتحد2012في جوان

 2500اإلسالمية وذلك في معرض يضم مجموعة كبيرة من موديالت السيارات في الكويت على مساحة 
 متر مربع؛

  لية "م ثبتت وكالة فيتش للتصنيف اَلئتماني الدو 2012في سبتمبرFitch Ratings تصنيف البنك األهلي "
الكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لقدرته على الوفاء بالتزاماته طويلة األجل، باإلضافة إلى -المتحد

                                                           
 .8، ص: 2010البيانات المالية المجمعة لبنك األهلي المتحد،  1
 .14:00، الساعة 2015-12-01تاريخ التصفح:  ،www.ahliunited.com.kw للبنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع، الموقع الرسمي 2

http://www.ahliunited.com.kw/
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م والنصف 2011مالءة مركزه المالي الذي يرتكز على نمو أرباحه التشغيلية ومؤشراته المالية خالل عام 
 عكس إيجابا على نمو أرباحه المالية الصافية بشكل ملحوظ؛م مما ان2012األول من عام 

  م رفعت وكالة كابيتال إنتلجينس للتصنيف اَلئتماني الدولية 2012نوفمبر"Capital Intelligence" لتقييم ا
-لمتحداكما ثبتت وكالة موديز تصنيف البنك األهلي  Aاَلئتماني طويل المدى للبنك بالعملة األجنبية إلى 

 الكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذه التقييمات تعكس جودة ومالءة المركز المالي للبنك؛
  مزايا بم طرح البنك خدمة التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك 2012في ديسمبر

 فاقت توقعات العمالء؛ استثنائية تشمل طرق سداد مرنة
  ز م أعلن البنك عن تثبيت تصنيف البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة مودي2013في أكتوبر

التي أكدت في تقريرها عن جودة أصول البنك، متانة مركزه المالي مع نمو ملحوظ في حجم األصول، 
 التسهيالت التمويلية؛صالبة كفاية رأس المال، السيولة المالية وتحسن ربحيته من 

  الية م جائزة سيتي بنك للتميز في خدمة تحويالت الدفع اإللكترونية الم2013حصد البنك في شهر أكتوبر
لمتوافقة مع ا STP للعمالء واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في تقديم خدمات الدفع اإللكترونية المباشرة

 تي بنك؛معايير الدقة الصارمة الموضوعة من قبل سي
  ة للبنكم ثبتت وكالة كابيتال إنتلجينس للتصنيف اَلئتماني الدولية التقييمات اَلئتماني2013في ديسمبر 

ال مالكويت باإلضافة إلى التأكيد على جودة أصله في القطاع المصرفي، قوة كفاية رأس -األهلي المتحد
 .البنك وربحيته الجيدة وتحسن سيولته المالية

 :لها البنك األهلي المتحدأسس من أج األغراض التي -ب
أسست الشركة من أجل مزاولة جميع أعمال المهنة المصرفية حيث َل يجوز لشركة أن تقوم بشكل مباشر 
أو غير مباشر بممارسة أي أنشطة مصرفية أو مالية َل تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وللشركة على سبيل 

 :1عالميا باألعمال التالية المثال َل الحصر أن تقوم محليا أو
صدار الصكوك والحصول على التمويل للشركة  .1 دارة أموال الغير وا  الغير و قبول الودائع بكافة أنواعها وا 

 بما يتفق مع أحكام الشريعة؛ 
مادات مزاولة عمليات التمويل بآجالها وأشكالها المختلفة باستخدام صيغ العقود الشرعية، وفتح اَلعت .2

صدار خطابات الضمان والكفاَلت؛المستندية وتقد  يم التسهيالت المصرفية وا 
صكوك تقديم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة واصدار بطاقات اَلئتمان والتعامل في ال .3

 واألسهم والسندات المالية المشروعة وأعمال الوساطة المالية؛

                                                           
 .3.2عقد التأسيس والنظام األساسي لبنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع، ص ص:  1



 الكويت والسعوديةي  فتحول البنوك    دراسة تجاربالفصل الرابع                               

302 
 

اب اعات اَلقتصادية سواء لحسابها أو لحسمباشرة عمليات اَلستثمار المباشر والمالي في كافة القط .4
دارة المحافظ المالية واَلستثمارية والعقارية وأعمال حفظ ا المالية  ألوراقالغير أو باَلشتراك مع الغير، وا 

 ووكيل الضمانات في الرهون لحساب الغير؛
صادي نشاط اَلقتإنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه ال .5

 المختلفة بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛
دارة وتسويق صناديق اَلستثمار المالية والعقارية وغيرهما والقيام بوظائف أمين اَلس .6 وكيل و تثمار إنشاء وا 

يق القبض وجميع أعمال الوكالة واإلدارة للصناديق المنشأة وفقا للقانون وتسويق حصص ووحدات صناد
 مار اَلجنبية داخل دولة الكويت؛اَلستث

العقارية و بنكية القيام بكافة الدراسات وأعمال الخبرة واَلستقصاء والتقارير الفنية في القطاعات المالية وال .7
 واَلستثمارية والصناعية والشركات واألنشطة اَلقتصادية التي تمارس نشاطها بما يتفق مع أحكام

ذه علقة بهالمتعلقة بتوظيف رؤوس األموال وتقديم كافة الخدمات المتالشريعة اإلسالمية، وتقديم المشورة 
 العمليات للغير؛

دارة األصول والمنقوَلت بأنواعها والعقارات سواء بحالتها أو بعدتطويرها أو تجز  .8 و البناء ئتها أشراء وبيع وا 
 ؛1968لسنة  32عليها وفقا ألحكام القانون رقم 

ها اعدة لحقيق هذه األغراض أو الناشئة عنها أو المتعلقة بها أو المسالقيام بجميع األعمال الالزمة لت .9
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  

 التطورات الرئيسية: -ج
 يمكن تلخيص أهم التطورات التي مر بها البنك في النقاط التالية:

طريق مليون د.ك عن  97.60مليون د.ك الى  88.69تم زيادة رأس مال البنك من  2009مارس  19 .1
 ؛%10إصدار أسهم منحة بنسبة 

 م تغير اسم البنك من بنك الكويت والشرق األوسط الى البنك األهلي المتحد؛2010جانفي  10 .2
مليون د.ك عن  107.23مليون د.ك إلى  97.57م تم زيادة رأس مال البنك من 2010مارس  28 .3

 ؛%10طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 
مليون د.ك عن  112.69مليون د.ك إلى  107.23مال البنك من م تم زيادة رأس 2011مارس  28 .4

 ؛  %5طريق إصدار أسهم منحة بـنسبة 
مليون د.ك عن  118.23مليون د.ك إلى  112.69م تم زيادة رأس مال البنك من 2011مارس  26 .5

 ؛%5طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 
مليون د.ك عن  130.15إلى  مليون د.ك 118.23م تم زيادة رأس مال البنك من 2013مارس  17 .6

 ؛%10طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 
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مليون د.ك عن  143.17مليون د.ك إلى  130.15م تم زيادة رأس مال البنك من 2014مارس  27 .7
 ؛%10طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 

مليون د.ك عن  157.49مليون د.ك إلى  143.17م تم زيادة رأس مال البنك من 2015مارس  29 .8
 .%101إصدار أسهم منحة بنسبة طريق 

نة ل من سقبل وبعد إتمام عملية التحومالية للبنك األهلي المتحد الفرع الثاني: عرض أهم البيانات ال
 م.2015م إلى سنة 2007

م إلى 2007 عرض أهم البيانات المالية لبنك الكويت والشرق األوسط قبل إتمام عملية التحول من سنة-أوال
 م:2009سنة 
نة حول من س(: أهم البيانات المالية لبنك الكويت والشرق األوسط قبل إتمام عملية الت25، 04رقم )جدول 
 م2009م إلى2007

 2007 2008 2009 
 )ألف دينار كويتي( الموجودات )األصول(

 528079 533456 727464 موجودات سائلة
 1561104 1472932 1251476 قروض-تمويالت
 92363 136852 181532  استثمارات

 46176 49772 35503 موجودات ثابتة
 32811 44006 42574 موجودات اخرى 

 2260533 2237.018 2238549 مجموع الموجودات
 )ألف دينار كويتي( المطلوبات )الخصوم(

 1988032 1915782 1888408 مجموع الودائع
 35165 49344 46877 مطلوبات أخرى 
 213159 243066 269884 حقوق الملكية

 2260533 2237018 2238549 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 85048 105944 92662 إجمالي اإليرادات              

 9540 53528 55475 الدخل الصافي
م إلى غاية سنة 2007من سنة خالل الفترة الممتدة  من اعداد الباحثة باَلعتماد على البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت والشرق األوسطالمصدر: 

 م.2009

                                                           
 .15:40، الساعة: www.argaam.com، 01-12-2015 الموقع اإللكتروني أرقام 1

http://www.argaam.com/
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 م2009م إلى سنة 2007(: تطور موجودات بنك الكويت والشرق األوسط قبل إتمام عملية التحول من سنة 21، 04الشكل رقم )
 

 
 (.25، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2009م إلى سنة 2007طور مطلوبات بنك الكويت والشرق األوسط قبل إتمام عملية التحول من سنة (: ت22 ،04الشكل رقم )
 

 
 (.25، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2009م إلى سنة 2007سنة : تطور اإليرادات والدخل الصافي لبنك الكويت والشرق األوسط قبل إتمام عملية التحول من (23، 04الشكل رقم )
 

 
 (.25، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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م إلى سنة 2010بعد إتمام عملية التحول من سنة  لمالية للبنك األهلي المتحدعرض أهم البيانات ا -ثانيا
  م:2015

م 2010المالية للبنك األهلي المتحد بعد إتمام عملية التحول من سنة (: أهم البيانات 26، 04جدول رقم )
 م2015إلى سنة 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 (ألف دينار كويتي) الموجودات )األصول(

 986466 855906 842261 745322 877194 710387 موجودات سائلة
 2680334 2480431 2140922 1728082 1617722 1609986 قروض-تمويالت
 168739 193628 112837 90628 58086 59027 استثمارات

 30954 38973 39214 38914 42662 48062 موجودات ثابتة
 37810 27990 29742 29976 32175 26875 موجودات اخرى 

 3904303 3596928 3164976 2632922 2627839 2454337 مجموع الموجودات
 (دينار كويتي ألف) المطلوبات )الخصوم(

 3490618 3210494 2793414 2296911 2312084 2147242 مجموع الودائع
 52850 47114 48407 40630 40724 41800 مطلوبات أخرى 
 356158 326868 309792 282809 262190 245679 حقوق الملكية

مجموع المطلوبات 
 وحقوق الملكية

2454337 2627839 2632922 3164976 3596928 3904303 

 110872 101175                            98713 86359 77642 77394     إجمالي اإليرادات          
 42805 46410 42921 37998 25454 22969 الدخل الصافي

 م.2015سنة  م إلى غاية2010الممتدة من سنة خالل الفترة  من اعداد الباحثة باَلعتماد على البيانات المالية المجمعة للبنك األهلي المتحدالمصدر: 
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 م2015م إلى سنة 2010(: تطور موجودات البنك األهلي المتحد بعد إتمام عملية التحول من سنة 04،24الشكل رقم )

 
 (.26، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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 م2015م إلى سنة 2010: تطور مطلوبات البنك األهلي المتحد بعد إتمام عملية التحول من سنة (25، 04الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.26، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2015ى سنة م إل2010إتمام عملية التحول  من سنة  (: تطور اإليرادات والدخل الصافي للبنك األهلي المتحد بعد26، 04الشكل رقم )

 
(.26، 04من إعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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، 04( و)22، 04( و)21، 04واألشكال ) (26، 04)( والجدول 25، 04نالحظ من خالل الجدول رقم )
 ( التي تمثل التمثيل البياني ألهم البيانات26، 04( و)25، 04( و)24، 04( باإلضافة إلى األشكال )23

 ن  م، أ2015م إلى سنة 2007المالية للبنك األهلي المتحد ش.م.ك قبل وبعد إتمام عملية التحول من سنة 
 ن  (، في حين أ2009إلى سنة 2007إجمالي الموجودات أخذ منحنى متذبذبا قبل عملية التحول )من سنة 

م( أخذ منحنى تصاعديا، فقد بلغت نسبة 2014م إلى سنة 2010وجودات بعد التحول)من سنة إجمالي الم
م 2007قبل التحول وكان اَلرتفاع نتيجة َلرتفاع إجمالي الموجودات بين سنتي  %1ارتفاع إجمالي الموجودات 

بين  مالي الموجوداتوكان اَلرتفاع نتيجة َلرتفاع إج %46م، في حين بلغت نسبة اَلرتفاع بعد التحول 2009و
 ، وهو نفس اَلتجاه التصاعدي لكل من الموجودات الثابتة والتمويالت والقروض التيم2014م و 2010سنتي 

رتفاع ، ولقد استمر ا%25و %30قدمها البنك قبل عملية التحول فقد بلغت نسبة ارتفاع كل منهما على التوالي 
، في حين انخفضت %54تحول فقد بلغت نسبة اَلرتفاع نسبة التمويالت التي قدمها البنك بعد عملية ال

وقد انخفضت نسبة كل من الموجودات السائلة واَلستثمارات قبل عملية  ،%19الموجودات الثابتة بنسبة 
، في حين بلغت نسبة انخفاض اَلستثمارات %27التحول، فقد حددت نسبة انخفاض الموجودات السائلة بـ 

م إلى سنة 2010اَلستثمارات والموجودات بعد عملية التحول )من سنة ، في حين ارتفعت كل من 49%
 .%20في حين ارتفعت الموجودات السائلة بنسبة  %228فقد ارتفعت اَلستثمارات بنسبة  م(2014

 م( بعد أن كان متغيرا2014م إلى سنة 2010أما بالنسبة لجانب الخصوم فقد اتجه تصاعديا )من سنة 
موع م(، فقد بلغت نسبة ارتفاع مج2009م إلى سنة 2007ض قبل عملية التحول )من سنة بين اَلرتفاع واَلنخفا
م، وبلغت 2009م و2007وكان اَلرتفاع نتيجة َلرتفاع مجموع الودائع بين سنتي  %5الودائع قبل التحول 

 فعت بعدقبل التحول، وقد ارت %21، أما حقوق الملكية فقد انخفضت بنسبة %49نسبة اَلرتفاع بعد التحول 
 .%33التحول وحددت نسبة اَلرتفاع بـ 

لتحول ها ارتفعت بعد ان   ، في حين أ%8أما بالنسبة إلجمالي اإليرادات قبل التحول فقد انخفضت بنسبة 
بلغت  ، وبالمقابل كان اتجاه الدخل متغيرا أيضا بين اَلرتفاع واَلنخفاض قبل عملية التحول، حيث%31بنسبة 

 . %31نما ارتفع الدخل بعد التحول فقدرت نسبة اَلرتفاع بـ ، بي%83نسبة انخفاضه 
لى م إ1994الجدول التالي يلخص بيانات البنك األهلي المتحد قبل وبعد إتمام عملية التحول من سنة 

 م.2015سنة 
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 م2015م إلى سنة 2007(: بيانات البنك األهلي المتحد من سنة 27، 04الجدول رقم )
 تي(ر كوي)الوحدة: ألف دينا                                                                

 البيان          
 السنوات

 مجموع األصول
 

 صافي األرباح حجم الودائع حجم االستثمارات

 55475 1888408 181532 2238549 م2007
 53528 1915782 136852 2237018 م2008
 9540 1988032 92363 2260533 م2009
 22969 2147242 59027 2454337 م2010
 25454 2312084 58086 2627839 م2011
 37998 2296911 90628 2632922 م2012
 42921 2793414 112837 3164976 م2013
 46410 3210494 193628 3596928 م2014
 42805 3490618 168739 3904303 م2015
 (.26، 04( والجدول رقم )25، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

% في 0,1تشير بيانات الجدول إلى انخفاض في مجموع أصول البنك حيث سجلت نسبة اَلنخفاض بــ 
م مقارنة بعام 2008% في عام 25م، كما انخفض حجم اَلستثمارات بــ2007م، مقارنة بعام 2008عام 

ام م مقارنة بع2008% في عام 1,4ل هذه الفترة كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل م، خال2007
 م.2007م مقارنة بعام 2008% في عام 3م، كما أن صافي األرباح التي حققها البنك انخفضت بنسبة 2007

% في 1بنسبة كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة 
م، 2008م مقارنة بعام 2009% في عام 32م وانخفض حجم اَلستثمارات بــ2008م، مقارنة بعام 2009عام 

قد م، ول2008م مقارنة بعام 2009% في عام 4خالل هذه الفترة كسب البنك العمالء حيث نمت الودائع بمعدل 
م مقارنة 2009% في عام 82بنسبة  انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث انخفضت

 م.2008بعام 
م، 2010% في عام 8تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 

رة م، خالل هذه الفت2009م مقارنة بعام 2010% في عام 36م وانخفض حجم اَلستثمارات بــ2009مقارنة بعام 
م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح 2009م مقارنة بعام 2010عام % في 8ارتفعت الودائع بمعدل 

 م.2009م مقارنة بعام 2010% في عام 141التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 
% في عام 7وتشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 

م، 2010م مقارنة بعام 2011% في عام 1,6م اَلستثمارات بــم وانخفض حج2010م، مقارنة بعام 2011
م مقارنة بعام 2011% في عام 8وخالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
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م مقارنة بعام 2011% في عام 11م، أما بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد ارتفعت بنسبة 2010
 م.2010

% في 0,1ير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة كما تش
م مقارنة بعام 2012% في عام 56م، كم ارتفع أيضا حجم اَلستثمارات بــ2011م، مقارنة بعام 2012عام 

م مقارنة 2012% في عام 0,6م، خالل هذه الفترة خسر البنك العمالء حيث انخفضت الودائع بمعدل 2011
% في عام 49م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفع بنسبة 2011بعام 

 م.2011م مقارنة بعام 2012
% في عام 20تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 

م، خالل 2012م مقارنة بعام 2013% في عام 24ــم وارتفع حجم اَلستثمارات ب2012م، مقارنة بعام 2013
م، ولقد انعكس كل ذلك على 2012م مقارنة بعام 2013% في عام 22هذه الفترة ارتفعت الودائع بمعدل 

 م.2014م مقارنة بعام 2013% في عام 13صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 
% في 14ي مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع ف

م، 2013م مقارنة بعام 2014% في عام 71م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2013م، مقارنة بعام 2014عام 
 م، ولقد انعكس كل ذلك32م مقارنة بعام 2014% في عام 15خالل هذه الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل 

 م.2013م مقارنة بعام 2014% في عام 8قها البنك حيث ارتفعت بنسبة على صافي األرباح التي حق
% في عام 8تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 

م، 2014م مقارنة بعام 2015% في عام 13م وانخفض حجم اَلستثمارات بــ 2014م، مقارنة بعام 2015
 م، ولقد انعكس كل ذلك على2014م مقارنة بعام 2015% في عام 9عت الودائع بمعدل خالل هذه الفترة ارتف

 م.2014م مقارنة بعام 2015% في عام 8صافي األرباح التي حققها البنك حيث انخفضت األرباح بنسبة 
 تحول.لملية اقبل وبعد إتمام ع للبنك األهلي المتحد الفرع الثالث: عرض وتحليل النسب والمؤشرات المالية

م إلى 2007النسب والمؤشرات المالية للبنك األهلي المتحد قبل وبعد إتمام عملية التحول من سنة  -أوال
 م.2015سنة 

قد تم فلتحول ابعد القراءة السريعة للبيانات المالية للبنك األهلي المتحد، وللتمكن من تحليل وتقييم نتائج 
 هو موضح في الجدول التالي:حساب نسب مالية مختلفة قبل وبعد التحول كما 
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ل )من ية التحو(: أهم المؤشرات والنسب المالية للبنك األهلي المتحد قبل وبعد إتمام عمل28، 04جدول رقم )
 م(2015م الى سنة 2007سنة 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 7,77- 8,13 12,95 49,28 10,82 140,76 82,18- 3,50- 19, 12 (%معدل نمو األرباح )

 PM (%)  59,87 50,52 11,22 29,68 71,42 44 43,47 45,87 38,61هامش الربح 

 UA (%) 4,14 4,73 3,76 3,15 2,95 3,28 3,12 2,81 2,84منفعة األصول 

العائد على األصول 
ROA (%) 

2,48 2,39 0,42 0,93 0,97 1,44 1,35 1,29 1,10 

 EM  8,29 9,20 10,60 10 10,02 9,31 10,22 11 11الرافعة المالية 

 العائد على حقوق الملكية
ROE (%) 

20.55 22,02 4,47 9,35 9,71 13,43 13,85 14,2 12,02 

 74,06 75,59 72,63 70,50 65,09 69,75 82,21 74,57 66,39 (%معدل توظيف الموارد )

 28,26 26,66 30,15 32,45 37,94 33,08 26,56 27,84 38,52 (%نسبة السيولة )

 .(26، 04( والجدول رقم )25، 04: من إعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر
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 م2015نة م إلى س2007(: مؤشرات العائد على حقوق الملكية للبنك األهلي المتحد بعد إتمام عملية التحول من سنة 27، 04الشكل رقم )

 
 (.28، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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 م2015م إلى سنة 2007(: تطور بعض النسب المالية للبنك األهلي المتحد قبل وبعد إتمام عملية التحول من سنة 28، 04الشكل رقم )

 
 (.28، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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 تحليل النسب والمؤشرات المالية للبنك األهلي المتحد قبل وبعد إتمام عملية التحول: -ثانيا
 م:2009م إلى سنة 2007قبل إتمام عملية التحول من سنة  -أ
 :(ROA)العائد على األصول -1

 م:2008م إلى سنة 2007من سنة 
حيث  %2,39حيث انخفض خالل السنة الموالية إلى  %2,48 بـقدر م 2007العائد على األصول سنة 

كان سبب هذا اَلنخفاض هو عدم كفاءة البنك في التحكم ومراقبة التكاليف وهذا ما يعكس انخفاض مؤشر 
 م.2008في سنة  %50,52م إلى 2007خالل سنة  % 59,87هامش الربح من 

 م:2009م إلى سنة 2008من سنة 
% في 0,42م ليصل إلى 2008% خالل سنة 2,39األصول خالل هذه الفترة من انخفض العائد على 

م، حيث كان سبب هذا اَلنخفاض هو عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكس انخفاض 2009سنة 
 م.2009في سنة  %3,76م ليصل إلى 2008في سنة  %4,73منفعة األصول من 

ا معدم كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا كما يرجع أيضا سبب هذا اَلنخفاض إلى 
في سنة  %11,22م ليصل إلى 2008خالل سنة  %50,52يعكس اَلنخفاض مؤشر هامش الربح من 

الل البنك فقد قدرته على التحكم في التكاليف ومراقبتها خ ن  م وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أ2009
ب هي اإلعداد للتحول وما تتطلبه من نفقات متنوعة خاصة تلك المتعلقة بتدريهذه الفترة التي يمر بها و 

 الموظفين وتجديد األنظمة اآللية بما يتناسب مع الوضع الجديد بعد التحول.
 م:2010م إلى سنة 2009من سنة 

% في سنة 0,93م ليصل إلى 2009% خالل سنة 0,42خالل هذه الفترة ارتفع العائد على األصول من 
ا هذا مو م، يرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها خالل هذه الفترة 2010

  م.  2010% في سنة 29,68م ليصل إلى 2009% في سنة 11,22يعكس ارتفاع هامش الربح من 
 :(ROE)العائد على حقوق الملكية -2

 م:2008م إلى سنة 2007من سنة 
ارتفع خالل السنة الموالية ليصل إلى  %20,55م قدر بـ 2007الملكية في سنة العائد على حقوق 

، يرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى قدرة المحللين والمساهمين على التعرف على مستوى الخطر الذي 22,02%
ة في سن 8,29يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداء وهذا ما يعكس ارتفاع مؤشر الرافعة المالية من 

 م.2008في سنة  9,20م لتصل الى 2007
  م:2009م إلى سنة 2008من سنة 

م ليصل إلى 2008% خالل سنة 22,02خالل هذه الفترة انخفض العائد على حقوق الملكية من 
 م ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما2009في سنة  4,47%

 م.2009% في سنة 0,42م ليصل إلى 2008% في سنة 2,39يعكس انخفاض العائد على األصول من 
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 م:2010م إلى سنة 2009من سنة 
% 9,35م ليصل إلى 2009% خالل سنة 4,47خالل هذه الفترة ارتفع العائد على حقوق الملكية من 

فاع م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس ارت2010في سنة 
 م.  2010% في سنة 0,93م ليصل إلى 2009% خالل سنة 0,42العائد على األصول من 

 م:2015م إلى سنة 2010بعد إتمام عملية التحول من سنة  -ب
 :(ROA)العائد على األصول -1

 م:2011م إلى سنة 2010من سنة 
% 0,93م مقارنة بـ 2011% في سنة 0,97خالل هذه الفترة ارتفع العائد على األصول ليصل إلى 

ذه م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها خالل ه2010خالل سنة 
% في سنة 71,42م ليصل إلى 2010% خالل سنة 29,68الفترة وهذا ما يعكس ارتفاع هامش الربح من 

 م. 2011
 م:2012م إلى سنة 2011 من سنة

% في سنة 0,97م مقارنة بـ 2012% في سنة 1,44استمر العائد على األصول في اَلرتفاع حيث بلغ 
ل م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في استخدام اصوله وهذا مايعكس ارتفاع منفعة األصو 2011
 م.2012% في سنة 3,28م إلى 2011% في سنة 2,95من 

 م:2013م إلى سنة 2012من سنة 
م، 2012% في سنة 1,44م مقارنة بـ 2013% في سنة 1,35انخفض العائد على األصول ليصل إلى 

يرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكس انخفاض منفعة األصول 
 م.2013ة % في سن3,12م إلى 2012% في سنة 3,28من 

ا مكما يرجع أيضا سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا 
 م.2013% خالل سنة 43,47م ليصل إلى 2012% في سنة 44يعكس انخفاض هامش الربح من 

 م:2014م إلى سنة 2013من سنة 
م، يرجع سبب هذا 2014سنة  % في1,29استمر العائد على األصول في اَلنخفاض ليصل إلى 

% في 3,12اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكس انخفاض منفعة األصول من 
 م. 2014% في سنة 2,81م ليصل إلى 2013سنة 

 م:2015م إلى سنة 2014من سنة 
م 2015% في سنة 1.10استمر العائد على األصول أيضا في اَلنخفاض خالل هذه الفترة ليصل إلى 

ف م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في التحكم في التكالي2014% في سنة 1,29مقارنة بـ 
% في سنة 38,61م ليصل إلى 2014% في سنة 45,87ومراقبتها وهذا ما يعكس انخفاض هامش الربح من 

 م. 2015
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 :(ROE)العائد على حقوق الملكية -2
 م:2011م إلى سنة 2010من سنة 

م 2011% في سنة 9,71مباشرة بعد التحول استمر العائد على حقوق الملكية في اَلرتفاع ليصل إلى 
رف ن التعم، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تمكنوا م2011% في سنة 9,35مقارنة بـ 

 10ية من على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداء وهذا ما يعكس ارتفاع الرافعة المال
 م.2011في سنة  10,02م إلى 2010في سنة 

اع كما يرجع أيضا سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس ارتف
 م2011% في سنة 0,97م إلى 2010% في سنة 0,93من  العائد على األصول

 م:2012م إلى سنة 2011 من سنة
ع م، ويرجع سبب هذا اَلرتفا2012% في سنة 13,43استمر العائد على حقوق الملكية في اَلرتفاع ليصل إلى 

في سنة % 0,97إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس ارتفاع العائد على األصول من 
 م.2012% في سنة 1,44م إلى 2011

 م:2013م إلى سنة 2012من سنة 
م، 2013% في سنة 13,85خالل هذه استمر ارتفاع العائد على حقوق الملكية في اَلرتفاع ليصل إلى 

توى ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تعرفوا على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذلك المس
في سنة  10,22م إلى 2012في سنة  9,31من العائد واألداء وهذا ما يعكس ارتفاع الرافعة المالية من 

 م. 2013
 م:2014م إلى سنة 2013من سنة 

م ويرجع سبب هذا 2014% في سنة 14,2استمر العائد على حقوق الملكية في اَلرتفاع ليصل إلى 
اء، و األدأاَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تعرفوا على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد 

 م.2014في سنة  11م لتصل إلى 2013في سنة  10,22س ارتفاع الرافعة المالية من وهذا ما يعك
 م:2015م إلى سنة 2014من سنة 

% 12,02م ليصل إلى 2014% في سنة 14,2انخفض العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة من 
غالل األصول وهذا ما م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في است2015خالل سنة 

 م.2015% في سنة 1,10م ليصل إلى 2014% في سنة 1,29يعكس انخفاض العائد على األصول من 
 ن  أمن خالل تقييم تجربة تحول بنك األهلي المتحد )بنك الكويت والشرق اَلوسط سابقا( يمكن القول ب

لى إأهم أسباب تحوله من بنك تقليدي ولعل من  البنك نجح في التحول رغم العقبات والصعوبات التي واجهها،
ومن المالحظ من خالل هذه التجربة أن هامش الربح استمر في  بنك إسالمي كانت بهدف إنعاش البنك،

 اَلرتفاع بعد عملية التحول. 
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و هومن هنا يمكن الحكم على تجربة تحول بنك الكويت والشرق األوسط من بنك تقليدي إلى بنك إسالمي 
هم التحول سا ن  تحد من خالل التحول دفعة واحدة عند تاريخ معين بالتجربة الناجحة، حيث أبنك األهلي الم

لى بشكل كبير في تحسين األداء المالي للبنك وهذا ما سيشجع بنوك أخرى للتحول نحو الصيرفة اإلسالمية ع
 المستوى الدولي وليس المحلي واإلقليمي فقط. 
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بية ة العر الثالث: تقييم تجارب تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية في المملكالمبحث 
 السعودية.

 
، سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى تقييم تجربة كل من البنك األهلي التجاري وبنك الجزيرة

 حيث تعتبر هذه التجارب من أهم التجارب في المملكة العربية السعودية.
 األول: تقييم تجربة تحول البنك األهلي.المطلب 

متدة رة المسيتم من خالل هذا المطلب تقييم تجربة تحول البنك األهلي التجاري إلى الصيرفة اإلسالمية للفت
 م2015م إلى 2007من 

 البنك األهلي التجاري: عن الفرع األول: نبذة
ل التجاري، ثم سنعرض أهم الجوائز التي تحصمن خالل هذا الفرع سنتطرق إلى نبذة عن البنك األهلي 

 عليها البنك.
 نبذة  تاريخية عن نشأة البنك األهلي التجاري: -أوال

م تم فتح مكتب في جدة تحت اسم شركة صالح وعبد العزيز آل الكعكي وسالم 1939ه/1358في عام 
رفات أعمال تبادل النقد والمصاأحمد بن محفوظ برأسمال متواضع نسبيا، وانحصر نشاط المكتب في البداية في 

 والتجارة واألعمال الحكومية ثم تطور المكتب إلى مؤسسة كبيرة ذات شهرة واسعة في أعمال تبادل النقد
ه حازت المؤسسة على ثقة جميع عمالئها 1365والمصارفات في المملكة العربية السعودية، وفي سنة 

قامت و مجموع الودائع في تلك السنة ثمانية ماليين رياَل، وأصبحت تقبل الودائع من العمالء والحكومة وبلغ 
لد غ من بالمؤسسة بالتسليف للعمالء بدون فائدة خالل هذه الفترة ونتيجة لذلك التطور طلب الزبائن تحويل مبال

شيئا إلى بلد آخر داخل المملكة بناءا على ذلك تم فتح فروع في جميع المدن الرئيسية بالمملكة، ثم شيئا ف
ورت عالقات العمل مع بالد الشرق األوسط بسبب إنجاز بعض األعمال والتحاويل، وكان هذا التطور هو تط

بية نقطة التحول الهامة في تاريخ المؤسسة حيث زاد عدد العمالء كما تم تبادل النقد مع شركة الزيت العر 
 األمريكية.

يجة الحتمية للتطور الطبيعي هي )البنك ه تم تقديم المؤسسة للعالم الخارجي، وكانت النت1370وفي سنة 
األهلي التجاري( الذي أعلن العالم به في أوائل هذه السنة، والواقع أن ميالد البنك كان منذ خمسة عشر سنة 
مضت ولكن كان مقدرا له أن يكيف نفسه كبنك تام النمو في الوقت الذي تم فيه ذلك، ويعتبر البنك كأول بنك 

 .1ودية بأموال سعودية، وكان شعار البنك آنذاك " النجاح نتيجة للثقة والمثابرة"بالمملكة العربية السع
البنك األهلي التجاري هو أعرق البنوك السعودية وأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة ويعتبر أول 

 26ق لــ ه المواف1373ربيع الثاني  20بنك سعودي النشأة حيث بدأ البنك نشاطه بموجب األمر السامي في 

                                                           
 .6-4م، ص ص: 1954التقرير السنوي للبنك لسنة  1
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م كشركة عامة نتاجا لدمج أكبر مصارف العمالت بالمملكة وهما شركة صالح وعبد العزيز 1953ديسمبر 
 كعكي وشركة سالم بن محفوظ واتحدت الشركتان لتكونا أول بنك سعودي مسجل قانونيا.

سعودي  م أصبح البنك األهلي التجاري أول بنك1979بعد سنوات قليلة على إنشائه وتحديدا في عام 
 في عامو يصدر صندوقا استثماريا، وقام بعمل كثير من اَلبتكارات الخاصة بالتمويل العقاري وتمويل السيارات، 

ة م تم تقسيم األسهم بين المؤسسات الحكومية متمثلة في صندوق اَلستثمارات السعودية العام والهيئ1990
تجاري م تحول البنك ال1997ن السعوديين، وفي عام العامة للتأمينات اَلجتماعية إلى جانب عدد من المستثمري

 م دخلت الحكومة السعودية ممثلة في صندوق اَلستثمارات العامة التابع1999إلى شركة مساهمة، وفي عام 
لعام امن أسهم البنك لالكتتاب  %25م، تم طرح 2014للوزارة المالية مساهمة بأغلبية ملكية البنك، وفي عام 

لتي ابداية عصر جديد فيه البنك فرصة للمستثمرين السعوديين للمشاركة في أنشطة التوسع والذي كان بمثابة 
 يقوم بها البنك في جميع القطاعات.

ارية، من أسهم شركة األهلي المالية الشركة الرائدة في المصرفية اَلستثم %90,71يمتلك البنك األهلي 
رفية البنك الرائد في قطاع المص -نس كاتيليم بانكاسيفاينا-في بنك تركيا %67,03كما يمتلك البنك األهلي 

 اإلسالمية في تركيا.
 لشريعةاقاد البنك األهلي التجاري مسيرة الريادة نحو تطوير العديد من خدمات التمويل، ملتزما بأحكام 

ا ا نمم، وهكذ2015مليون عميل بنهاية عام  4,86اإلسالمية في كافة تعامالته وخدماته المقدمة ألكثر من 
ال مليار ري 449البنك األهلي التجاري ليصبح أحد أكبر البنوك في العالم العربي وبلغ إجمالي موجوداته 

مليون  449,340مليون دوَلر، كما بلغت أصول البنك  5,333مليون ريال أي  20.000سعودي، برأسمال 
 9,089بلغت أرباح البنك الصافية م، و 2015مليون دوَلر بنهاية العام المالي  119,824ريال أي ما يعادل 

 48,462م، كما بلغت حقوق المساهمين 2015مليون دوَلر في نهاية العام  2,424مليون ريال أي ما يعادل 
ن م، وبلغ العائد على حقوق المساهمي2015مليون دوَلر في نهاية العام  12,923مليون ريال أي ما يعادل 

ريال أي ما يعادل  4.56م 2015ح السهم بنهاية العام المالي بنهاية نفس السنة، وحيث بلغ رب 19.24%
 دوَلر. 1.21

يؤكد البنك األهلي التجاري صدارته لمجموعة من الخدمات المصرفية التي كان البنك األهلي التجاري 
ات السباق في ابتكارها واألول كعادته في تقديمها بالمملكة، فكان البنك األهلي التجاري أول من قدم البطاق

 .1اَلئتمانية وأول صراف آلي وأول البرامج اَلدخارية للطلبة وأول الفروع الخاصة بالسيدات
 الجوائز التي تحصل عليها البنك األهلي التجاري: -ثانيا

حصل البنك األهلي التجاري على جائزة التميز من صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز آل 
%، كما نال البنك أيضا العديد من الجوائز المرموقة 84,2في سعودة الوظائف بنسبة  سعود تقديرا لجهود البنك

                                                           
 .WWW.alahli.com األهلي التجاري  الموقع الرسمي للبنك 1
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( 2004مثل: جائزة أفضل بنك يقدم الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد )جائزة يورو موني للتمويل اإلسالمي 
(، جائزة 2004اإلسالمي وجائزة أفضل بنك لتقديم الخدمات المالية في الشرق األوسط )جائزة يوروموني للتمويل 

( جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية بالمملكة العربية 2004أفضل الخدمات البنكية الخاصة )يورموني 
 .1(2004جوائز البنوك الخليجية -السعودية )بانكر ميدل ايست

قارير وتنشر لقد كان البنك األهلي التجاري أول شركة سعودية تلتزم بمبادئ المبادرة العالمية إلعداد الت
تقريرا مدققا من قبل المبادرة حول برامج التنمية المستدامة وتميز األعمال وحصل البنك إثر ذلك على جائزة 
الملك خالد للتنافسية المسؤولة في منتدى التنافسية العالمية، كما حظي األداء المتميز لشركة األهلي كابيتال في 

م من خالل جائزة "أفضل شركة إدارة صناديق في دول مجلس 2008 تنفيذ عمليات إدارة األصول بالتقدير عام
 .2التعاون" من صندوق فيلكا اإلسالمي وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها الشركة هذا التميز 

كما تعززت أيضا في هذا العام ريادة البنك في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية حيث حصل البنك 
زتين دوليتين كأفضل بنك في التمويل اإلسالمي على مستوى الشرق األوسط ودول العالم من قبل على جائ

 ؛3مجموعة "سي بي أي" فايننشال العالمية تقديرا إلنجازاته ومبادرته في مجال التمويل اإلسالمي 
صناديق كما حصل صندوق المتاجرة باألسهم الخليجية على المرتبة الثانية عن أداء السنة )ضمن ال

اإلسالمية والتقليدية( في حين حافظ صندوق المتاجرة بالريال السعودي على مركزه الرائد كأكبر صندوق إستثمار 
 ؛4إسالمي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في العالم 

نظرا لمكانته كأكبر بنك تجاري في المملكة فقد تمكن البنك األهلي التجاري بنجاح من هيكلة وتوفير 
التمويل للعديد من المشاريع الصناعية والتجارية الكبرى، وكان من ثمار كل هذه المجهودات أن صنفت وكالة 

البنك في المركز األول في تمويل  -الشركة العالمية الرائدة في توفير البيانات المالية Dealogic-"ديلوجيك" 
وك على نطاق منطقة الشرق األوسط وشمال المشاريع في المملكة العربية السعودية حيث تصدر قائمة البن

 ؛ 5افريقيا 
من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين،  (+A)لقد حصل البنك األهلي التجاري على تصنيف 

ويعد هذا هو التصنيف األعلى من نوعه في القطاع المصرفي في المملكة، كما استمر البنك األهلي التجاري 
حصل على جائزة أفضل بنك في المملكة من مجلة "ذا بانكر" كما اختارته مجلة  في حصد الجوائز حيث

"جلوبال فاينانس" كأفضل بنك إسالمي، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في الوطن العربي يدعم 

                                                           
 .7 :م، البنك األهلي التجاري، ص2004التقرير السنوي لعام  1
 .71 -7ص:  م، البنك األهلي التجاري، ص2008التقرير السنوي لعام  2
 . 24 ص: المرجع السابق، صنفس  3
 .28 :م، البنك األهلي التجاري، ص2009التقرير السنوي لعام  4
 .30 :م، البنك األهلي التجاري، ص2010التقرير السنوي لعام  5
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حفل توزيع جوائز الشيخ محمد بن راشد لدعم رواد األعمال الشباب الذي 
 . 1أقيم في إمارة دبي بالتزامن مع قمة ريادة األعمال العالمية 

 الفرع الثاني: مراحل تحول بنك األهلي التجاري.
رفة من خالل هذا الفرع سنحاول التطرق للمراحل والمناهج التي اتبعها البنك أثناء التحول نحو الصي

 اإلسالمية.
 المنهج المتبع من قبل البنك من أجل التحول: -أوال

الحسنة التي  باألسوة تأسيا   ،لقد كان من الطبيعي أن تكون منهجية التدرج أحد أهم متطلبات التغيير
مة، حيث أن اإلدارة تسعى منذ لأل يعالة وبداية التشر سعند نزول الر  -صلى هللا عليه وسلم-أرساها رسول هللا

منذ البداية وجود متطلبات  ا  ن واضحلوب العمل في البنك، وكاسة وأئيير كيفي في بيغنشأتها إلى إحداث ت
والكوادر  ،والمنتجات ،ات واإلجراءاتسكالسيا ،يصعب توفيرها بالشكل والمستوى المطلوب في وقت قصير

التحول نحو العمل  سياسةأن تؤدى  عوغير ذلك من األمور، كما كان من المتوق ،والتطبيقات الفنية، البشرية
 الوقت إلى بروز بعض الحساسيات على مختلف المستويات، لذا أصبح المصرفي اإلسالمي في البنك في ذلك

 .2والمدروس لتفادي بروز معوقات أو ردود أفعال غير مناسبة  ئالتدرج الهاد من المهم في هذه الحالة
 مراحل التحول التدريجي للبنك األهلي التجاري: -ثانيا

 : 3مرت عملية التحول في البنك األهلي التجاري بالمراحل التالية 
م يعمل بنظام المرابحة وهو صندوق األهلي 1987تم إنشاء أول صندوق استثماري إسالمي في عام  .أ

 للمتاجرة العالمية في السلع، الذي يعتمد على صيغة المرابحة في تجارة السلع الدولية؛
ك رع إسالمي )فرع شارع حائل بجدة( بقرض شخصي من المدير العام للبنم تم إنشاء أول ف1990في عام   .ب

 م ومنحها1992آنذاك، ولقد أدى نجاح الفرع إلى إنشاء إدارة الخدمات المصرفية اإلسالمية في عام 
ولية، ولقد أفرعا كمرحلة  26اإلستقالل المالي واإلداري عن بقية إدارات وفروع البنك، كماأسند إليها تحويل 

متخصص في تقديم اإلستشارات المصرفية والشرعية -تعانت بالمركز الوطني لإلستشارات اإلداريةاس
لى عحيث اسند له صياغة العقود وا عداد أدلة العمل ونماذج التعامل وخطة لتدريب العاملين  -والتدريب

 المصرفية اإلسالمية؛

                                                           
 .3 :لبنك األهلي التجاري، صا، 2012التقرير السنوي لسنة  1
، اللجنة اَلستشارية ضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية في البنوك التقليدية )تجربة البنك األهلي التجاري السعودي(سعيد بن سعد المرطان،  2

  .16 :، ص 1999ماي  25منتدى اَلقتصاد اإلسالمي، -العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، كتاب المنتدى األول
، رسالة -دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية-تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالميةمصطفى ابراهيم محمد مصطفى،  3
 . 71-68جستير في اَلقتصاد اإلسالمي، الجامعة األمريكية المفتوحة، قسم اَلقتصاد اإلسالمي، مكتب القاهرة،  ص ص: ما
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سالمي، ء من فقهاء الشريعة واَلقتصاد اإلم تضم ثالثة علما1996كما تم تعيين هيئة للرقابة الشرعية سنة  .ت
ن م تم تعيين مراقب شرعي، كما تم تكوين وحدة للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي لتكو 1999وفي عام 

ع الفرو  بذلك حلقة وصل بين الهيئة الشرعية واإلدارات واألجهزة التنفيذية داخل البنك ولتحقق من التزام
 الشرعي وللهيئة؛ المحولة ورفع تقاريرها للمراقب

ديم فرعا، كما تم السماح للفروع التقليدية بتق 72م وصل عدد الفروع المحولة إلى 2002مع نهاية عام  .ث
 المنتجات المصرفية اإلسالمية بعد الحصول على موافقة الهيئة الشرعية لتقديم المنتجات المصرفية

 للعمل المصرفي اإلسالمي؛ اإلسالمية بكل فروع البنك كمرحلة تمهيدية لتحويل كل الفروع
فرعا من عدد الفروع اإلجمالية التي وصلت لـ  111م وصل عدد الفروع المحولة إلى 2004في نهاية عام  .ج

فرعا، وقد تم تشكيل لجنة للعمل المصرفي اإلسالمي من اإلدارة العليا بالبنك لتشرف وتتابع وتقيم  248
التجاري" المتوافق مع متطلبات الشريعة اإلسالمية خطة التحول، كما أن البنك دشن تسهيل "التسيير 

والمصمم خصيصا لتلبية اَلحتياجات المالية للعمالء التجاريين، كما قام البنك أيضا بتمويل اتحاد 
اَلتصاَلت )موبايلي( من خالل اكتتاب عام حيث عمل كوكيل والبنك المشارك في الترتيب واَلحتفاظ 

ر أكبر صفقة إسالمية من نوعها ينجزها البنك، كما تم أيضا البدء بإنشاء بحسابات هذا التسهيل الذي يعتب
 ؛1مركز جديد للتدريب في جدة 

يم م إتخذ مجلس إدارة البنك قرارا بأن يقتصر نشاط جميع فروع البنك بالمملكة على تقد15/5/2005في  .ح
ام هاية عد المجلس موعد غايته نالخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وحد

فية م لتطبيق هذا القرار، وقد تم دمج إدارة الخدمات المصرفية لألفراد مع إدارة الخدمات المصر 2005
لفروع اإلسالمية في إدارة واحدة تحت مسمى إدارة الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد، وقد بلغ عدد ا

 % من إجمالي فروع البنك؛ 65فرعا بنسبة  161ريخ المحولة للمصرفية اإلسالمية في هذا التا
 Turkiye Finans Katilim % من أسهم بنك 60م تم اجراء مفاوضات ناجحة لشراء 2007في عام  .خ

Bankasi  ،والتي أتاحت للبنك األهلي التجاري التحكم بواحد من أكبر مصارف النمويل بالمشاركة في تركيا
دفعة قوية إلى األمام تمكنه من توسيع نطاق  Turkiye Finansوستمنح إمكانيات البنك األهلي التجاري بنك 

 ؛2المنتجات والخدمات الت يقدمها إلى الشركات واألفراد 

                                                           
 .7 :م، البنك األهلي التجاري، ص2004تقرير مجلس اإلدارة لعام  1
 .12 :م، البنك األهلي التجاري، ص2007تقرير مجلس اإلدارة لعام  2
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اَلرتقاء المتواصل في معايير الخدمات أبرز إنجازات هذا العام، والذي جاء نتيجة م مثل 2008في عام  .د
المثابرة على توفير تجربة َل تضاهى للعمالء، فقد صنفت األبحاث التي تمت في هذا المجال البنك األهلي 

ما تم التجاري على أنه األفضل ضمن فئته من حيث السرعة والراحة التي يوفرها في خدمة العمالء، ك
افتتاح ثالثة منافذ جديدة تحت مفهوم "فرع المبيعات" إضافة إلى ستة فروع جديدة متكاملة الخدمات، وبذلك 

فرعا، كما تم أيضا طرح منتج جديد بالعمل كموزع وحيد لشركة األهلي  275أصبحت شبكة البنك تضم 
ذه السنة التمويل السكني وتأجير للتكافل واإلدخار وجاءت اَلستجابة األولية للسوق مشجعة ، كما حقق ه

السيارات نموا مضطردا حيث تقدم وحدة التمويل العقاري لدى البنك رزمة من المنتجات المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية التي أخذت تستأثر بحصة متزايدة من السوق فيما تحتل خدمة تأجير السيارات التي  

ية، كما تضمنت عملية تطوير منتجات تمويل التجارة تمويل يوفرها البنك مركزا رياديا في السوق السعود
البائعين بنظام المرابحة وخطابات اَلعتماد بنظام المشاركة وتمويل المتعهدين وفق الشريعة اإلسالمية وبلغ 

مليار ريال  1,6النمو الكبير لهذا القطاع ذروته في إصدار أكبر خطاب اعتماد في تاريخ البنك بقيمة 
 ؛1سعودي 

م من خالل 2009ستمر البنك األهلي التجاري في تطوير شبكة فروعه ومنافذ التوزيع المختلفة في عام ا .ذ
إعادة توزيع بعض الفروع وأجهزت الصراف اآللي، إلى جانب برامج الترميم والتجديد، وخالل العام تم 

فرعا، في حين تمت  282 تدشين سبعة فرع جديدة ليرتفع العدد الكلي لفروع البنك األهلي في المملكة إلى
 ؛2جهازا  1489جهاز صراف آلي جديد إلى شبكة البنك لترتفع إلى  136إضافة 

م من خالل فتح فروع جديدة 2010لستمر البنك في تطوير شبكة فروعه ومنافذ التوزيع المختلفة في عام  .ر
ضافة أجهزة الصراف األلي إلى جانب برامج التحديث لقنوات التوزيع، حيث تم ت دشين ثالثة فروع جديدة وا 

جهاز صراف  137فرعا كما تمت اضافة  284ليتم رفع ليرتفع بذلك العدد الكلي للفروع في المملكة إلى 
آلي جديد، كما شهد هذا العام أيضا نموا ملحوظا لمنتجات قطاع تمويل األفراد بالبنك األهلي حيث نما كل 

%  والتمويل العقاري بنسبة 16اَلئتمان بنسبة % واستخدام بطاقات 9,9من التمويل الشخصي بنسبة 
 ؛ 3% 10% كما نمت محفظة تأجير السيارات وع الوعد بالتمليك بما يقارب 37

م قام البنك بإضافة مجموعة من المنتجات الجديدة المتوافقة مع الشريعة، التي تهدف إلى 2011في سنة  .ز
خصي الخاصة بالبنك متوافقة مع أحكام الشريعة تلبية متطلبات السوق حيث تعد كافة منتجات التمويل الش

                                                           
 .16 -6 ص: م، البنك األهلي التجاري، ص2008تقرير مجلس اإلدارة لعام  1
 .28 :م، البنك األهلي التجاري، ص2009تقرير مجلس اإلدارة لعام  2
 .30 :م، البنك األهلي التجاري، ص2010تقرير مجلس اإلدارة لعام  3
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كما قامت مجموعة تطوير الخدمات المصرفية اإلسالمية والتي تعد مركزا للتميز ودافعا لتطوير المنتجات 
المتوافقة مع أحكام الشريعة في جميع مجاَلت البنك، حيث قامت بتقديم المشورة حول تطوير الخزينة 

ركات ولمنتجات التمويل السكني الجديدة لألفراد، واعترافا بموقع البنك القيادي لمنتجات التحوط المبتكرة للش
في ترسيخ الخدمات المصرفية اإلسالمية أصبح البنك عضوا في مجلس إدارة المجلس العام للبنوك 

 ؛1والمؤسسات المالية اإلسالمية 
م 2012ريعة فقد قدم البنك في سنة باعتبار البنك مؤسسة رائدة في العديد من المنتجات المتوافقة مع الش .س

المشورة حول تمويل مطار المدينة المنورة وهو أول تمويل مطار متوافق مع أحكام الشريعة في العالم، كما 
دخل البنك في تحالفات استراتيجية جديدة مع الوَليات المتحدة وفرنسا حيث أصبحت شركة األهلي كابيتال 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على المنصة اَلستثمارية أول مدير أصول سعودي يطلق صناديق 
UCITS  ؛2الجديدة 

م بشكل خاص على دعم قطاعات األعمال الرئيسية، فعلى نطاق 2013ركزت المجموعة الشرعية في سنة  .ش
المجموعة المصرفية لألفراد تم تطوير منتج التمويل الشخصي بناء  على التداول في األسهم المحلية، وكذلك 

لتمويل العقاري السكني بناء  تعزيز منتج التمويل العقاري السكني باستخدام الدخل المشترك، وتطوير منتج ا
اإلجارة، كما قدمت المجموعة المساندة للمجموعة المصرفية للشركات لتطوير برنامج -على تقليل المشاركة

منتج التيسير التجاري، كما ساعدت المجموعة بصورة فعالة في مراجعة المنتجات اإلسالمية للخزينة، كما 
ي اإلسالمي لكل من المسؤولين التنفيذيين وموظفي العديد عقدت أيضا دورات توعية حول العمل المصرف

 ؛ 3من األنشطة المصرفية كالحواَلت السريعة "كويك باي" وكذلك لمنسوبي شركة األهلي المالية 

وقد واصل البنك حضوره القوي في مجال ابتكار وطرح منتجات الخزينة المتوافقة مع أحكام الشريعة  .ص
م من 2013لمزايا النسبية التي تميز البنك عن منافسيه، حيث تمكن خالل عام اإلسالمية والتي تعتبر أحد ا

منتجا إسالميا جديدا األمر الذي ساعد في تعزيز حصة البنك في مجال خدمات الخزينة  14إطالق 
 ؛4اإلسالمية 

حول م اعتمد مجلس إدارة البنك خطة استراتيجية للسنوات األربع القادمة والمتضمنة ت2014خالل عام  .ض
أعمال البنك التدريجية للمصرفية اإلسالمية، مع قيام المجلس بمراجعة الخطة بشكل سنوي وفقا لما يطرأ 

                                                           
 .15 :م، البنك األهلي التجاري، ص2012تقرير مجلس اإلدارة لعام  1
 .4 :، صنفس المرجع 2
 .10 :م، البنك األهلي التجاري، ص2013تقرير مجلس اإلدارة لعام  3
 .8 :نفس المرجع، ص 4
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على الصناعة المصرفية من متغيرات محلية وعالمية، ولقد أكدت إدارة البنك للمساهمين وعامة المستثمرين 
تي اعتمدها المجلس  آخذة في اَلعتبار التزامها التام بخطة التحول التدريجي للعمل المصرفي اإلسالمي ال

 ؛1المتغيرات اَلقتصادية والمعايير المصرفية وذلك حتى يتم استكمال عملية التحول الكلي للبنك 
اجتماع لمناقشة اَلستفسارات  13وفي نفس العام عقدت المجموعة الشرعية مع الهيئة الشرعية في البنك   .ط

شركات الشقيقة، وقد أثمرت هذه اَلجتماعات عن دعم وتطوير المقدمة من مختلف األقسام في البنك وال
عقد ومستند تنفيذي جديد، كذلك تم إجازة بعض  30منتجات جديدة ومراجعة واعتماد  10وتحسين 

إصدارات صكوك تخص البنك منها: صكوك البنك األهلي وصكوك شركة اَلتصاَلت السعودية كما 
 ؛2العام أجازت الهيئة طرح أسهم البنك لالكتتاب 

منتجات خزينة جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مقدمين  7م أطلق البنك 2015في سنة    .ظ
لعمالء البنك قائمة أوسع في الحلول اَلستثمارية والتحوطية وأسهم ذلك بدور كبير في تحقيق نتائج متميزة 

ر صكوك إسالمية من الفئة األولى في أعمال البنك، وفي خطوة هي األولى من نوعها بالمملكة تم تطوي
مليار ريال لتعزيز الوضع المالي للبنك بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية واللوائح  5.7بقيمة 

المصرفية الدولية المعمول بها، واستكماَل لجهود البنك نحو ابتكار حلول متميزة لعمالئه أسس البنك شركة 
خدام األدوات المالية للمتاجرة، وبهذا يكون البنك األهلي هو خارجية ذات غرض خاص تسهل للبنك است
 ؛3أول بنك بالمملكة ينفذ هذه الخطوة المبتكرة 

 :4م 2015وفيما يلي تقرير عن سير العمل في برنامج التحول لسنة 

 % أصول متوافقة مع الشريعة اإلسالمية66منها  ريالمليار  449م 2015بلغت أصول البنك خالل عام  .1

 م؛2014% خالل عام 67مقارنة بـ 
ن م% 82م زيادة في نسبة التمويالت المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بلغت 2015حقق البنك خالل عام  .2

 م؛2014% خالل عام 78مجمل تمويالت البنك مقارنة بـ 

% من مصادر متوافقة مع الشريعة 79م منها 2015خالل عام  ريالمليار  394بلغت المطلوبات  .3
 م؛2014% خالل العام 92اإلسالمية مقارنة بـ 

                                                           
 .19 :م، البنك األهلي التجاري، ص2015تقرير مجلس اإلدارة لعام  1
 .14 :م، البنك األهلي التجاري، ص4201تقرير مجلس اإلدارة لعام  2
 .2-14ص:  م، البنك األهلي التجاري، ص2015 تقرير مجلس اإلدارة لعام 3
 .19 :، صنفس المرجع 4
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لى إم 2015ارتفع الدخل التشغيلي الناتج عن المعامالت المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية خالل العام  .4
 م؛2014% خالل العام 73% من مجمل دخل البنك مقارنة بـ 77

 %67م إلى 2015متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لقطاع الشركات خالل عام ارتفعت نسبة التمويالت ال .5
 م؛ 2014% خالل عام 55مقارنة بـ 

نذ املة مأما فروع البنك األهلي فهي تعمل بصيغ العمل المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بصورة ك .6
 م.2007العام 

م 2007 ن سنةملمؤشرات المالية للبنك األهلي التجاري الفرع الثالث: عرض أهم البيانات المالية والنسب وا
 م.2015إلى سنة 

نة سم إلى 2007من خالل هذا الفرع سنحاول عرض أهم البيانات المالية للبنك األهلي التجاري من سنة 
 .2015م إلى سنة 2007م، ثم سنقوم بعرض ألهم النسب والمؤشرات المالية للبنك من سنة 2015
                                       م.                                                                                                                           2015م إلى سنة 2007يانات المالية للبنك األهلي التجاري من سنة عرض أهم الب-أوال
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 م2015م إلى سنة2007(: أهم البيانات المالية للبنك األهلي التجاري من سنة 29، 04جدول رقم )
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 (ألف ريال سعودي) )الموجودات( األصول
 47661673 48681589 53924889 567000710 36263514 39778970 39509541 33245409 29129557 موجودات سائلة
 251531030 220722363 187687037 116427793 120489168 125597091 112157640 107908767 87854075 تمويالت/قروض

 133421289 153310875 126122927 117260424 121327743 108892714 98300045 70280864 86509128 استثمارات
 4592355 4285919 2977529 2768040 2566522 2376670 2440023 2351061 2037950 موجودات ثابتة
 12134082 7877338 6574859 5111867 5750886 5726547 5044926 8015874 3186440 موجودات اخرى 

 449340429 434878084 377287241 345320133 301198161 282371992 257452175 221801975 208717150 مجموع الموجودات
 

 (ألف ريال سعودي) )المطلوبات( الخصوم

 371001845 368544979 325333623 299104266 259397224 243491879 218157529 184557985 171312313 مجموع الودائع
 22793027 19412214 9417438 6811722 6215683 6023420 8434487 9708489 7795189 مطلوبات أخرى 
 55545557 46920891 42536180 39404145 35585254 32856693 30860159 27535501 29609648 حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
 الملكية

208717150 221801975 257452175 282371992 301198161 345320133 377287241 434878084 449340429 

 17485694 16247027 14857517 13603142 12133614 11667256 11478644 10502608 9882181 إجمالي اإليرادات
 914829 8793191 7988976 6613326 6106119 4803404 4121359 2107105 6037515 الدخل الصافي

 م.2015م إلى سنة 2007من سنة  من اعداد الباحثة باَلعتماد على التقارير السنوية للبنك األهلي التجاري المصدر: 
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 م2015م إلى سنة 2007موجودات البنك األهلي التجاري من سنة (: تطور 04،29الشكل رقم )

 
 (.29، 04 من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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 م2015م إلى سنة 2007(: تطور مطلوبات البنك األهلي التجاري من سنة 30، 04الشكل رقم )

 
 (.29 ،04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2015م إلى سنة 2007(: تطور االيرادات والدخل الصافي للبنك األهلي التجاري من سنة 31، 04الشكل رقم )

 
 (.29، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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نة سالمالية لبنك األهلي التجاري من أهم البيانات ( الذي يمثل 29، 04الجدول رقم )نالحظ من خالل 
( التي توضح التمثيل البياني ألهم 31، 04( و)30، 04( و)29، 04واألشكال رقم ) م2015إلى سنة  م2007

 م مايلي:2015م إلى سنة 2007البيانات المالية للبنك من سنة 
 نسبة ارتفاع إجمالينالحظ خالل هذه الفترة أن اجمالي الموجودات أخذ منحنى تصاعديا، فقد بلغت 

لبنك ا%، كما بلغت نسبة اَلرتفاع لكل من الموجودات الثابتة والتمويالت/القروض التي قدمها 115الموجودات 
% على الترتيب، وهو نفس اَلتجاه التصاعدي لكل من الموجودات السائلة 186%و 125خالل هذه الفترة 

 % على التوالي.54% و 64ئلة واَلستثمارات واَلستثمارات حيث بلغت نسبة ارتفاع الموجودات السا
افي أما بالنسبة لجانب الخصوم خالل هذه الفترة فنالحظ انه أخذ منحنا تصاعديا بإستثناء الدخل الص

%، أما بالنسبة لكل من مجموع الودائع وحقوق الملكية فقد حددت نسبة 85الذي حددت نسبة انخفاضه بـ 
 %.77ي، في حين بلغت نسبة ارتفاع إجمالي اَليرادات بـ % على التوال87% و116اَلرتفاع بـ 

ة م إلى سن2007والجدول التالي يلخص بيانات بنك األهلي التجاري قبل إتمام عملية التحول من سنة 
 م.2015

 م2015م إلى سنة 2007(: بيانات البنك األهلي التجاري من سنة 30، 04الجدول رقم )
 )الوحدة: مليون ريال سعودي(                                                                  

 البيان         
 السنوات

 مجموع األصول
 

 صافي األرباح حجم الودائع حجم االستثمارات

 6037515 171312313 86509128 208717150 م2007
 2107105 184557985 70280864 221801975 م2008
 4121359 218157529 98300045 257452175 م2009
 4803404 243491879 108892714 282371992 م2010
 6106119 259397224 121327743 301198161 م2011
 6613326 299104266 117260424 345320133 م2012
 7988976 325333623 126122927 377287241 م2013
 8793191 368544979 153310875 434878084 م2014
 914829 371001845 133421289 449340429 م2015

 (.29، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

م، 2008% في عام 6تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، وخالل هذه 2007م مقارنة بعام 2008% في عام 19اَلستثمارات بــم كم انخفض حجم 2007مقارنة بعام 

 م، أما2007م مقارنة بعام 2008% في عام 8الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2007م مقارنة بعام 2008% في عام 65بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد انخفضت بنسبة 
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% في عام 16بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة تشير 
م، خالل 2008م مقارنة بعام 2009% في عام 40م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2008م، مقارنة بعام 2009

 م،2008 م مقارنة بعام2009% في عام 18هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2008م مقارنة بعام 2009% في عام 95كما أن صافي األرباح التي حققها البنك ارتفعت بنسبة 

% في 10كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2009رنة بعام م مقا2010% في عام 11م، وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2009م مقارنة بعام 2010عام 

م مقارنة بعام 2010% في عام 12خالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث نمت الودائع بمعدل 
% في عام 16م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 2009
 م.2009م مقارنة بعام 2010

% في عام 7مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة تشير بيانات الجدول أيضا إلى ارتفاع في 
م، 2010م مقارنة بعام 2011% في عام 11م، وارتفع أيضا حجم اَلستثمارات بــ2010م مقارنة بعام 2011

ك م، ولقد انعكس كل ذل2010م مقارنة بعام 2011% في عام 6خالل هذه الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2010م مقارنة بعام 2011% في عام 27حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة  على صافي األرباح التي

 % في15وتشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت بنسبة ارتفاع بــ 
م مقارنة بعام 2012% في عام 3م، كما انخفض حجم اَلستثمارات بــ2011م، مقارنة بعام 2012عام 

م 2012% في عام 15ذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل م، وخالل ه2011
م 2012% في عام 8م، أما بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد ارتفعت بنسبة 2011مقارنة بعام 
 م.2011مقارنة بعام 

% في عام 9دة بنسبة تشير بيانات الجدول أيضا إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيا
م، 2012م مقارنة بعام 2013% في عام 7م، وارتفع أيضا حجم اَلستثمارات بــ2012م مقارنة بعام 2013

ك م، ولقد انعكس كل ذل2012م مقارنة بعام 2013% في عام 9خالل هذه الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2012م مقارنة بعام 2013% في عام 21على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 

% في عام 15تشير بيانات الجدول أيضا إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2013م مقارنة بعام 2014% في عام 21م، وارتفع أيضا حجم اَلستثمارات بــ2013م مقارنة بعام 2014

لك م، ولقد انعكس كل ذ2013م مقارنة بعام 2014% في عام 13 خالل هذه الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل
 م.2013م مقارنة بعام 2014% في عام 10على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 

% في عام 3تشير بيانات الجدول أيضا إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2014م مقارنة بعام 2015% في عام 13انخفض حجم اَلستثمارات بــ م، كما2014م مقارنة بعام 2015

م، ولقد انعكس كل ذلك 2014م مقارنة بعام 2015% في عام 0,7خالل هذه الفترة ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2014م مقارنة بعام 2015% في عام 89على صافي األرباح التي حققها البنك حيث انخفضت بنسبة 
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م 1994نة سللبيانات المالية للبنك األهلي أثناء فترة التحول نحو الصيرفة اإلسالمية من بعد هذه القراء 
 م، سننتقل إلى حساب أهم النسب والمؤشرات المالية للبنك خالل نفس الفترة.2015إلى 
 م.2015م إلى سنة 2007عرض أهم النسب والمؤشرات المالية للبنك األهلي التجاري من سنة -ثانيا
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 م2015م إلى سنة 2007(: أهم المؤشرات والنسب المالية للبنك األهلي التجاري من سنة 31، 04جدول رقم )
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 4,04 10,07 20,80 8,31  27,12 16,55 95,59 65,10- - (%معدل نمو األرباح)

 PM(%) 61,09 20,06 35,90 41,17 50,32 48,62 53,77 54,12 52,32هامش الربح 

 UA  (%) 4,73 4,73 4,46 4,13 4,03 3,94 3,94 3,73 3,89 منفعة األصول

 ROA (%) 2,89 0,95 1,60 1,70 2,03 1,91 2,12 2,02 2,03  العائد على األصول

 EM  7,05 8,05 8,34 8,59 8,46 8,76 8,87 9,27 8,09الرافعة المالية

 ROE(%) 20,39 7,65 13,35 14,62 17,16 16,78 18,78 18,74 16,47العائد على حقوق الملكية 

 90,25 90,03 85,30 69,03 81,98 84,85 84,51 84,01 86,78 (%معدل توظيف الموارد )

 12,85 13,21 16,57 189,57 13,98 16,34 18,11 18,01 17,00 (%نسبة السيولة )

 .(29، 04اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )من المصدر: 
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 م.2015م إلى سنة 2007(: مؤشرات العائد على حقوق الملكية لبنك األهلي التجاري من سنة 32، 04الشكل رقم )

 (.31، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2015م إلى سنة 2007المالية لبنك األهلي التجاري من سنة (: تطور بعض النسب 33، 04الشكل رقم )

(.31، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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سنة  ول منالفرع الرابع: تحليل النسب والمؤشرات المالية للبنك األهلي التجاري قبل إتمام عملية التح
  م:2015م إلى سنة 2007

 :(ROA)العائد على األصول -أوال
 م:2008-م2007من سنة 

% 2,89م مقارنة بــ 2008% خالل سنة 0,95انخفض العائد على األصول خالل هذه الفترة ليصل إلى 
هذه  م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها خالل2007في سنة 

 % خالل هذه الفترة.4,73ت نسبة منفعة األصول حيث قدرت بـ الفترة مع ثبا
 م:2009-م2008من سنة 

 %، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك1,60م إلى 2009ارتفع العائد على األصول خالل سنة 
ة سن% في 20,06في التحكم في التكاليف ومراقبتها خالل هذه الفترة وهذا ما يعكس ارتفاع هامش الربح من 

 م.2009% في سنة 35,90م إلى 2008
 م:2010-م2009من سنة 

% في سنة 1,60م مقارنة بــ 2010% في سنة 1,70استمر العائد على األصول في اَلرتفاع حيث بلغ 
تفاع م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكس ار 2009

 م.2010% في سنة 41,17م إلى 2009% خالل سنة 35,90هامش الربح من 
 م:2011-م2010من سنة 

م، ويرجع سبب 2011% في سنة 2,03م إلى 2010% في سنة 1,70ارتفع العائد على األصول من 
ن هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكس ارتفاع هامش الربح م

 م.2011% في سنة 50,32م إلى 2010% خالل سنة 41,17
 م:2012-م2011من سنة 

% 2,03م مقارنة بــ 2012% في سنة 1,91انخفض العائد على األصول خالل هذه الفترة حيث قدر بــ 
هذا م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله خالل هذه الفترة و 2011خالل سنة 

م، كما يرجع 2012% في سنة 3,94م إلى 2011% في سنة 4,03األصول من  ما يعكس انخفاض منفعة
ش سبب اَلنخفاض أيضا إلى عدم كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكس انخفاض هام

 م.2012% في سنة 48,62م إلى 2011% خالل سنة 50,32الربح من 
 م:2013-م2012من سنة 

% في 1,91م مقارنة بــ 2013% في سنة 2,12ل خالل هذه الفترة حيث بلغ ارتفع العائد على األصو 
اع س ارتفم، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعك2012سنة 

 م.2013% في سنة 53,77م إلى 2012% في سنة 48,62هامش الربح من 
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 م:2014-م2013من سنة 
% في 2,12م مقارنة بــ 2014% خالل سنة 2,02ائد على األصول خالل هذه الفترة إلى انخفض الع

، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكس انخفاض 2013سنة 
 م.2014% خالل سنة 3,73م إلى 2013% سنة 3,94منفعة األصول من 

 م:2015-م2014من سنة 
% خالل سنة 2,03م إلى 2014% في سنة 2,02على األصول في هذه الفترة من  ارتفع العائد

ول م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكس ارتفاع منفعة األص2015
 م.2015% في سنة 3,89م إلى 2014% خالل سنة 3,73من 
 العائد على حقوق الملكية:-ثانيا

 م:0082-م2007من سنة 
% في 7,65م إلى 2007% في سنة 20,39انخفض العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة من 

م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس 2008سنة 
 م.2008نة % في س0,95م إلى 2007% في سنة 2,89انخفاض العائد على األصول خالل هذه الفترة من 

 م:2009-م2008من سنة 
% خالل سنة 7,65م إلى 2008% في سنة 7,65ارتفع العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة من 

لك م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تعرفوا على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذ2009
 .8,34إلى  8,05رتفاع الرافعة المالية خالل هذه الفترة من المستوى من العائد أو األداء، وهذا ما يعكس ا

اع كما يرجع أيضا سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس ارتف
 م.2009% خالل سنة 1,60م إلى 2008% في سنة  0,95العائد على األصول من 

 م:2010-م2009من سنة 
% في سنة 14,62م إلى 2009% خالل سنة  13,35ى حقوق الملكية من استمر ارتفاع العائد عل

ه م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين قد تعرفوا على مستوى الخطر الذي يتطلب2010
ل هذه خال 8,59إلى  8,34ذلك المستوى من العائد أو األداء، وهذا ما يعكس ارتفاع مؤشر الرافعة المالية من 

 فترة.ال
اع كما يرجع أيضا سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول مهذا ما يعكس ارتف

 م.2010% في سنة 1,70م إلى 2009% في سنة 1,60العائد على األصول من 
 م:2011-م2010من سنة 

ــ بم مقارنة 2011% في سنة 17,16استمر ارتفاع العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة حيث بلغ 
 م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما2010% خالل سنة 14,62

 م.2011% في سنة 2,03% إلى 1,70يعكس ارتفاع العائد على األصول من 
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 م:2012-م2011من سنة 
م مقارنة بــ 2012في سنة % 16,78انخفض العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة حيث بلغ 

م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول 2011% في سنة 17,16
% في 1,91م إلى 2011% في سنة  2,03خالل هذه الفترة وهذا ما يعكس انخفاض العائد على األصول من 

 م.2012سنة 
 م:2013-م2012من سنة 

م مقارنة بــ 2013% خالل سنة 18,78لملكية خالل هذه الفترة حيث بلغ ارتفع العائد على حقوق ا
م ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تعرفوا على مستوى الخطر 2012% في سنة 16,78

رة من ه الفتالذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداء وهذا ما يعكس ارتفاع مؤشر الرافعة االمالية خالل هذ
 ، كما يرجع سبب هذا اَلرتفاع أيضا إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما8,87إلى  8,76

 م.2013% في سنة 2,12% إلى 1,91يعكس ارتفاع العائد على األصول خالل هذه الفترة من 
 م:2014-م2013من سنة 

% خالل 18,74م إلى 2013ي سنة % ف18,78انخفض العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة من 
م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس 2014سنة 

 م.2014% في سنة 2,02م إلى 2013% في سنة 2,12انخفاض العائد على األصول من 
 م:2015-م2014من سنة 

م إلى 2014% في سنة 18,74الفترة من إستمر انخفاض العائد على حقوق الملكية خالل هذه 
م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم معرفة المحللين والمساهمين لمستوى الخطر 2015% في سنة 16,47

رة ه الفتالذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداء، وهذا ما يعكس انخفاض مؤشر الرافعة المالية خالل هذ
 م.2015خالل سنة  8,09م إلى 2014في سنة  9,27من 

 المطلب الثاني: تقييم تجربة تحول بنك الجزيرة.
 ن سنة في هذا المطلب سنقوم بتقييم تجربة تحول بنك الجزيرة إلى الصيرفة اإلسالمية للفترة الممتدة م

م، وذلك من خالل التطرق لنبذة عن البنك قبل وبعد عملية التحول، باإلضافة إلى 2015م إلى سنة 2002
الل راحل التي تمت بها عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية، ومن ثم سنقوم بتقييم التجربة من خعرض الم

 حساب وتحليل النسب والمؤشرات المالية للبنك قبل وبعد عملية التحول.
 الفرع األول: لمحة عن بنك الجزيرة.

بموجب المرسوم الملكي رقم تأسس بنك الجزيرة كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية 
م بعد أن انتقلت 1976أكتوبر  9م، وقد بدأ البنك ممارسة أعماله بتاريخ 1975يونيو  21م الصادر بتاريخ /46

إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية، يهدف البنك إلى تقديم كافة أنواع 
ة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب الفائدة( وتشمل المرابحة واَلستصناع الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافق
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واإلجارة والتورق والمشاركة وتحويالت العمالت األجنبية )الوعد( والصكوك والتي تمت الموافقة واإلشراف عليها 
ة السعودية من هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك، يتم تداول اسهم البنك في السوق المالي

 .1)تداول(
م م بدأ البنك عملية إعادة الهيكلة مع زيادتين متتاليتين في رأس المال في كل من عا1992في عام 

م وجاءت حصريا من المساهمين السعوديين مما أدى إلى تقليص ملكية بنك باكستان 1994م وعام 1992
طرح ونجح في إدخال أحدث أساليب التقنية و  م شرع البنك في إعادة الهيكلة1993الوطني بشكل كبير وفي عام 

م منتجات وخدمات مصرفية حديثة مع النهوض بقدرات موظفيه مما أدى إلى تحول البنك إلى الربحية في العا
ى م اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة عل2014م، وفي شهر أفريل 1997

( ريال وذلك بمنح 4.000.000.000ريال إلى ) (3.000.000.000ماله من )طلب بنك الجزيرة زيادة رأس 
نعقاد اأسهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم  3سهم مجاني واحد مقابل كل 
 الجمعية العامة غير العادية.

و "مجموعة مالية سعودية" تضع يعتبر بنك الجزيرة من المؤسسات المالية القيادية السريعة النمو، وه
العميل في مركز اهتمامها، وتعمل دوما على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وتلبي احتياجات جميع العمالء من أفراد وشركات وهيئات يقدمها موظفون أكفاء ومتخصصون 

ية لهذا الجانب واستثمر فيه بقوة من أجل اَلرتقاء بقدرات يتفانون في خدمة العميل، حيث أن البنك أعطى أهم
موارده البشرية بما يتناسب مع النمو المطرد في منتجاته وخدماته وقنواته وبنيته التحتية، وذلك من خالل سلسلة 

اء مع من المبادرات تمخض عنها إرساء إدارة الموارد البشرية عالمية المستوى تمتاز بنظام لمراجعة وتطوير األد
مؤشرات لقياس األداء وبرنامج تحفيزي وبرامج تدريبية متخصصة وبناءة، ولقد حافظ البنك أثناء هذه المسيرة 
التاريخية على بيئة عمل فاعلة مع برامج طويلة المدى للتوظيف واستبقاء الكفاءات الوطنية مما أدى إلى رفع 

، ويمكن إجمال أهم المعلومات  2م2009ام في نهاية ع %87م إلى 1994في عام  %23نسبة السعودة من 
 عن البنك محل الدراسة في الجدول التالي:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8 :، بنك الجزيرة، ص2015ديسمبر  31، القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات 1
 .06:23م، الساعة pcomms@baj.com.sa، 07/08/ 2016الموقع الرسمي لبنك الجزيرة   2
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 (: معلومات حول بنك الجزيرة32، 04الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 والموقع اَللكتروني للبنك. 2015 من اعداد الباحثة باَلعتماد على التقرير السنوي بنك الجزيرة لعام المصدر:

 أما الشركات التابعة والشركة الزميلة للبنك فهي:
 (: الشركات التابعة لبنك الجزيرة33، 04الجدول رقم )

 
 شركات
 تابعة

 
 بلد التأسيس

 
 نوع النشاط

نسبة الملكية )مباشرة 
مباشرة( كما في  وغير
 م2015ديسمبر  31

نسبة الملكية )مباشرة 
وغير مباشرة( كما في 

 م2014ديسمبر  31
شركة الجزيرة للسواق 
 المالية )الجزيرة كابيتال(

دارة أصول المملكة العربية السعودية   %  100 % 100 وساطة وا 

شركة أمان للتطوير 
 واالستثمار العقاري 

دارة الضمانات  المملكة العربية السعودية حفظ وا 
 العقارية نيابة عن البنك

100 % 100%  

 .8 :جزيرة، ص، بنك ال2015ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات، على  من اعداد الباحثة باَلعتمادالمصدر: 

 (: الشركات الزميلة لبنك الجزيرة34، 04الجدول رقم )
 

 شركة 
 زميلة

 
 بلد التأسيس

 
 نوع النشاط

نسبة الملكية )مباشرة 
وغير مباشرة( كما في 

 م2015ديسمبر  31

نسبة الملكية )مباشرة 
وغير مباشرة( كما في 

 م2014ديسمبر  31
شركة الجزيرة تكافل 

 تعاوني
منتجات الحماية واَلدخار  المملكة العربية السعودية

المتوافقة مع أحكام 
 الشريعة

35 %  35%  

 .8 :جزيرة، ص، بنك ال2015ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات، من اعداد الباحثة باَلعتماد على  المصدر:

ظيفها ابتكر البنك عددا من المنتجات المصرفية اإلسالمية سواء في مجال تعبئة الموارد أو في مجال تو 
 مثل:

 وهو البديل اإلسالمي للودائع اآلجلة؛برنامج "نقاء"  .أ
ولية ع الدبرنامج "دينار" وهو توفير السيولة النقدية لألفراد والشركات عن طريق منتج التورق بالسل .ب

 والمحلية؛

 معلومات حول البنك
 1975يونيو  21 سنة التأسيس
 موظفا 2176 عدد الموظفين

 م1976يوليو  27الصادر في جدة في  4030010523 السجل التجاري رقم
 حي النهضة، طريق الملك، المملكة العربية السعودية  عنوان المركز الرئيسي

 21442جدة -6277 ص.ب
  8891 609 (12) 966+ /8809 / 8892  رقم الهاتف

 pcomms@baj.com.sa البريد االلكتروني

mailto:pcomms@baj.com.sa
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 برنامج "تمام" ويقوم على شراء األسهم المحلية والعالمية وبيعها على العمالء بالمرابحة؛ .ت
 الدولية بالمرابحة؛منتج "المضاربة" الشرعية في السلع  .ث
 لشرعيابرنامج "تكافل التعاوني" لالدخار والحماية المتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وهو البديل  .ج

 لمفهوم التأمين التقليدي على الحياة؛
صناديق اَلستثمار اإلسالمية؛ وهي )صندوق القوافل للمتاجرة في البضائع، صندوق الطيبات  .ح

 ربية(؛العالمية، المشارق لألسهم اليابانية، الثريا لألسهم األو لألسهم المحلية، الخير لألسهم 
 .1منتج البطاقة اَلئتمانية "فيزا الجزيرة اإلسالمية" .خ

م السعي لنيل شهادة األيزو عن عملياته لضمان 2009وكأول بنك في المملكة، بدأ بنك الجزيرة في عام 
خدمات، ومنذ ذلك الحين حصل العديد من أقسام  تبني أفضل الممارسات في إطار ما تقدمه هذه العمليات من

العمليات على شهادة األيزو وماتزال الجهود تسير على قدم وساق لتأهيل األقسام المتبقية وضمان حصولها على 
م ويتطلع البنك من وراء هذه المبادرة إلى 2010شهادة التميز في الجودة الشاملة)األيزو( قبل منتصف عام 

الثقة التي يوليها عمالؤه للبنك، ولقد تحصل البنك خالل السنوات األخيرة على مجموعة من اَلرتقاء بمستوى 
 :2الجوائز والشهادات التالية

 م تحصل البنك على الجوائز التالية:2015في سنة 
حة م ضمن أعمال مؤتمر المؤسسات المان2015جائزة المؤسسة العربية المانحة المتميزة "مانح" لعام  .1

ن الحكومية في الدول العربية برعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤو غير 
 اإلسالمية واَلوقاف بالبحرين؛

 Global Banking and Finance"م من قبل 2015جائزة افضل بنك في المصرفية الخاصة لعام  .2

Review 2015"  التي تمثل احد المؤسسات اإلعالمية المشهورة وتعنى باألخبار واألبحاث الخاصة
 بالبنوك والمؤسسات المالية في العالم؛

ز م ضمن نهائيات المسابقة العالمية لمراك2015جائزتي افضل مركز اتصاَلت عمالء في العالم لعام  .3
 ضل مركزالذهبية والمركز األول عن فئة افاتصاَلت العمالء في الوَليات المتحدة األمريكية الميدالية 

ي اتصاَلت عمالء في العالم للسنة، الميدالية الفضية والمركز الثاني عن فئة أفضل خدمة عمالء ف
 العالم للسنة؛

 م؛2015جائزة عكاظ للتميز المهني )إتقان( لعام  .4
السمو الملكي  م مقدمة من صاحب2015عالمة تجارية سعودية رواجا في العام  100جائزة افضل  .5

 األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض تحت اشراف صحيفة الوطن؛

                                                           
 .177 :يزن خلف سالم العطيات، مرجع سابق، ص 1
 .10:23م، الساعة: pcomms@baj.com.sa ،10/08/ 2016الموقع الرسمي لبنك الجزيرة   2
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ن مجائزة أفضل مركز خدمات تحويل األموال بالشرق األوسط )فوري( التابع لبنك الجزيرة والممنوحة  .6
 مجموعة سي بي أي فايننشال العالمية المتخصصة بشؤون المال واَلقتصاد؛

ليتيكا ية انار النقاد كأفضل بنك في المصرفية اإلسالمية لألفراد الممنوحة من كامبردج التحليلجائزة اختيا .7
 وهي جهة متخصصة في اَلستثمارات المالية اإلسالمية في المملكة المتحدة.

 م تحصل البنك على الجوائز والشهادات التالية:2014أما في سنة 
 المصرفية؛ شهادة معايير تأمين وحماية بيانات البطاقة .1
 الشرق األوسط" ألفضل منتج تمويل عقاري؛-جائزة "ذا بانكر .2
 عالمة تجارية سعودية. 100جائزة أكبر  .3

 م تحصل البنك على الجوائز التالية:2013وفي سنة  
رق جائزة مجلة "ذا اوروبيان" العالمية ألفضل مزود للخدمات المصرفية عبر األجهزة الذكية في الش .1

 يا؛األوسط وشمال افريق
 البحرين؛-جائزة المؤسسة المثالية في دعم العمل اَلجتماعي والتنموي  .2
 النمسا كمايلي:-م، فيينا2013من جوائز المؤتمر العالمي لمراكز اتصاَلت العمالء  7 .3

 فئة أفضل مركز اتصاَلت عمالء؛-الميدالية الذهبية 
 فئة أفضل خدمة عمالء؛-الميدالية الذهبية 
 نظام لحوافز المبيعات؛ فئة أفض-الميدالية الفضية 
 أفضل قائد إداري؛-الميدالية الذهبية 
 أفضل دعم فني؛-الميدالية الذهبية 
 أفضل مشرف؛-الميدالية الذهبية 
 أفضل موظف خدمة عمالء.-الميدالية الفضية 

 عودية؛المملكة العربية الس-أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة-أفضل جائزة "ورلد فاينانس" العالمية .4
 بية؛ة الذهة أفضل مركز اتصاَلت عمالء في أوروبا والشرق األوسط وافريقيا المرتبة األولى والميداليجائز  .5
 المرتبة الثانية والميدالية الفضية.-جائزة أفضل مركز اتصاَلت عمالء في العالم .6

 م تحصل البنك على الجوائز التالية:2012في سنة 
 مية؛قطاع المصرفية اإلسال-جائزة أفضل رئيس تنفيذي .1
 جائزة ورلد فاينانس العالمية؛ .2
 جائزة أفضل مركز اتصاَلت عمالء جديد في الشرق األوسط.  .3

 م تحصل البنك على الجوائز التالية:2011أما في سنة 
 م.2011م و 2010م و2007جائزة يورومني في مجال تمويل المشاريع للعام  .1
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 .-منهج التحول الكلي-الفرع الثاني: مراحل تحول بنك الجزيرة إلى بنك إسالمي 
م اتخذ مجلس إدارة البنك قرارا استراتيجيا بتحويله من بنك تقليدي إلى بنك تتوافق جميع 1998في سنة 

أعماله مع أحكام الشريعة، حيث تم اعتماد إستراتيجية تحويل البنك بالكامل ليصبح مصرفا إسالميا، وقد جاء 
بجدوى التحول للمصرفية اإلسالمية نتيجة اإلقبال المتزايد لقطاع هذا القرار بناء على قناعة مجلس اإلدارة 

عريض من عمالء الجهاز المصرفي السعودي على التعامل بالمنتجات المصرفية اإلسالمية، وقد راعت 
إستراتيجية التحول ظروف البنك من حيث حداثة التجربة بالنسبة للعاملين فيه، وحجمه بالنسبة لباقي وحدات 

مصرفي، وقد تبنى البنك مبدأ التحول التدريجي من خالل مدخل تطوير المنتجات المصرفية لتتوافق الجهاز ال
حاللها تدريجيا محل المنتجات التقليدية وفق خطة تحول في إطار زمني مدته  مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وا 

ية ضمن هيكله التنظيمي مع ولضمان ذلك قام البنك بتأسيس إدارة شرع، 1م2005ست سنوات تنتهي في نهاية 
تأسيس هيئة شرعية تتألف من عدد من الشيوخ والعلماء المتخصصين في المصرفية اإلسالمية لمراقبة أعمال 
البنك واعتمادها حال التأكد من توافقها مع أحكام الشريعة وتتألف الهيئة الشرعية من معالي الشيخ عبد هللا بن 

سعيد الغامدي )مقررا(، وعضوية كل من الدكتور عبد هللا محمد المطلق  سليمان )رئيسا(، والدكتور محمد بن
 .2والدكتور حمزة بن حسين الفعر والدكتور محمد العلي القري والدكتور عبد الستار أبو غدة

م تم إنشاء مجموعة الخدمات المصرفية اإلسالمية في البنك، أسند إليها اإلشراف على 1999في عام 
زيرة نحو المصرفية اإلسالمية، حيث تقوم المجموعة عبر اإلدارات المختلفة للبنك وبالتعاون عملية تحول بنك الج

معها بتحويل عمليات البنك التقليدية تدريجيا إلى عمليات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك تحت 
ة متكاملة من الخدمات المصرفية إشراف ومراقبة دقيقة من الهيئة الشرعية للبنك، ويقدم البنك من خاللها مجموع

 .3والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
م نجح البنك بتوفيق هللا في تحويل جميع فروعه للعمل بمقتضى أحكام الشريعة، وبدأ في 2002وفي 

وصورته في قطف نتاج هذا الجهد الكبير والتحول اَلستراتيجي والتميز الخدماتي محققا نموا مطردا عزز وجوده 
 ،4السوق المصرفي

بعد أن اكتملت قائمة المنتجات اإلسالمية البديلة للمنتجات التقليدية سواء في مجال الصيرفة كالحسابات 
الجارية واَلستثمارية وبطاقات اَلئتمان وخدمات اَلعتمادات المستندية وغيرها وكذا في مجال اَلستثمار بطرح 

م شهادة من 16/12/2003تحقق رغبات العمالء، ولذلك فقد صدرت في  عدد من الصناديق اَلستثمارية التي
إدارة المراجعة والتدقيق الداخلي بالبنك تؤكد فيها تحويل جميع الفروع في البنك إلى فروع تقدم فقط المنتجات 

م وجه مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية 18/12/2003المصرفية اإلسالمية، وبتاريخ 

                                                           
 .175.176يزن خلف سالم العطيات، مرجع سابق، ص ص:  1
 .08:00م، الساعة: pcomms@baj.com.sa، 11/08/ 2016الموقع الرسمي لبنك الجزيرة   2
 .16 :، صمرجع سبق ذكرهمحمد علي القري،  3
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اإلسالمية خطابا إلى جميع فروع البنك يغلق فيه إلى األبد باب المعامالت التقليدية ويلزمهم فيه باَلمتناع نهائيا 
م وجهت هيئة 24/12/2003عن تقديم أي خدمات أو منتجات َل تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وفي 

البنك اَللتزام التام بتقديم المنتجات المصرفية  الرقابة الشرعية الشكر إلدارة البنك والتوجه إلى جميع فروع
اإلسالمية واَلمتناع عن تقديم ما عداها من منتجات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما حثت إدارة 
البنك ببذل الجهد والسرعة في استكمال التحول وذلك بتطوير المنتجات القادرة على تحويل خزينة البنك إلى 

مية في اقرب فرصة ممكنة حتى يكون ذلك لبنة في صرح المصرفية اإلسالمية، وحتى تكتمل عملية خزينة إسال
التحول، وبالفعل فقد بدأت عملية تطوير المنتجات للخزينة مباشرة ومن جهة أخرى توقف البنك عن ممارسة أي 

 .  1لكاملمنتج غير مجازمن الهيئة الشرعية في إدارة الخزينة حتى يتحقق للبنك التحول ا
مليون ريال  100م قام البنك بإطالق برنامجه "خير الجزيرة ألهل الجزيرة" الذي رصد له 2006في عام 

لدعم مبادرات ورعاية برامج رئيسية موجهة لتنمية المجتمع انطالقا من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وبالتعاون 
العمل الخيري وهذه البرامج موجهة لمساعدة أعداد  مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لها إسهاماتها في مجال

كبيرة من ذوي اَلحتياجات الخاصة من األسر واألفراد على حد سواء إضافة إلى عقد دورات تدريبية في التأهيل 
لفاعلة المهني لمئات من الشباب والشابات السعوديين لمنحهم فرص حقيقية لاللتحاق بسوق العمل والمشاركة ا

م نجح البنك بفضل هللا في تحويل جميع عملياته وأنشطته بالكامل 2007وفي عام ، قتصاد الوطنيفي تنمية اَل
مع ما يتوافق وأحكام الشريعة، وفي ذات العام شهد البنك زيادة رأسماله المدفوع ليصبح ثالثة مليارات ريال 

  .2سعودي جاءت جميعها من األرباح المحققة
، وقد عام إرساء األسس للنمو المستقبلي وتنويع منتجات البنك وخدماتهم فيمكن وصفه بأنه 2009أما في 

 ستفادةجرى خالل هذا العام تعزيز قدرات البنك ومنسوبيه بالمهارات واإلمكانيات الالزمة التي تمكنه من اَل
م القصوى من الفرص المنظورة في المستقبل، وكان من بين اَلنجازات الهامة التي تحققت خالل هذا العا

فرعا مما أدى إلى استقطاب المزيد من العمالء مع تقديم خدمات أفضل  48مضاعفة عدد الفروع لتصبح 
ل بعض لمالئنا الحاليين من خالل اَلنتشار في مناطق جديدة في أرجاء المملكة وفي ذات العام قام البنك بنق

لوصول ا جرى اَلرتقاء بكافة قنوات االصرافات اآللية إلى مواقع أخرى من أجل تقديم خدمة أفضل لعمالئنا كم
 للعمالء من خالل اَلنترنت والهاتف المصرفي وبطاقات اَلئتمان بكافة فئاتها.

ومن أجل تعزيز صورته كمجموعة متعددة التخصصات بما يتوافق مع أحكام الشريعة طرح البنك عدة 
وكان من ضمن منتجاته الجديدة برنامج منتجات وخدمات مبتكرة مستعينا بوسائل اإلعالم المختلفة لهذا الغرض 

التمويل العقاري الذي يمتاز عن غيره من برامج البنوك المنافسة بالسرعة والفاعلية في تنفيذ الطلبات مما أعطى 
البنك ميزة سوقية فريدة، ومن منطلق تحسين الخدمات المقدمة لعمالئنا من الشركات قام البنك بتأسيس مكاتب 

لرياض وجدة والدمام مختصة في خدمة هذه الشريحة تحت سقف واحد تضم كافة الخدمات اقليمية في كل من ا
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التي قد تتطلبها الشركات بواسطة نخبة من الموظفين األكفاء وباقة متكاملة من المنتجات بما فيها إدارة األموال 
 والتمويل التجاري.

لعام اي هذا ال(، الذراع اَلستثماري للبنك فواألكثر من ذلك استمرت الجزيرة لألسواق المالية )جزيرة كابيت
ت م بتعزيز موقعها الريادي المتميز في سوق تداول األسهم المحلية من خالل طرح المزيد من المنتجا2009

ول ن الوصوتحسين موقعها "تداولكم" الحاصل على العديد من جوائز التميز واَلرتقاء بقدراته مما مكن العمالء م
لى اث يتو د من أسواق األوراق المالية اإلقليمية والدولية، كما قامت أيضا بإطالق مركز أبحالمباشر إلى العدي

ة، إصدار تقارير ودراسات تتناول جوانب مختارة من القطاعات اَلقتصادية والشركات بأخدث األساليب الفني
في  اول األسهم المحليةوالجدير بالذكر بأن الجزيرة لألسواق المالية حافظت على مركز الريادة في سوق تد

 المملكة على مدى السنوات السبعة الماضية.
بنك الجزيرة هو البنك األول في المملكة العربية السعودية الذي بادر بإطالق برنامج تكافل تعاوني عام 

م كبديل متكامل متوافق مع أحكام الشريعة عن برامج التأمين على الحياة التقليدية ومنذ ذلك الحين 2002
لتكافل التعاوني أثبت وجوده كقائد لسوق التكافل التعاوني وكان األسرع في تلبية متطلبات العمالء في إطار وا

التحسينات المطردة التي طرأت عليه سواء من حيث البنية التحتية أو المنتجات أو الموارد وللعام الثالث على 
م ضمن فعاليات جوائز التأمين في 2009اة لعام التوالي منح التكافل التعاوني جائزة أفضل مقدم تأمين للحي

الشرق األوسط مضيفا المزيد من الجوائز الكثيرة التي نالها البرنامج من العديد من المؤسسات التقييمية العالمية 
 .1والمحلية المرموقة

م 2002سنة  الفرع الثالث: عرض النسب والمؤشرات المالية لبنك الجزيرة قبل وبعد إتمام عملية التحول من
 م.2015إلى سنة 

 لتحول،من خالل هذا الفرع سنحاول عرض النسب والمؤشرات المالية لبنك الجزيرة قبل وبعد إتمام عملية ا
 ثم سنقوم بتحليل هذه النسب والمؤشرات.

ى سنة م إل2002عرض النسب والمؤشرات المالية لبنك الجزيرة قبل إتمام عملية التحول من سنة  -أوال
 م.2006

 . م2006م إلى سنة 2002أهم البيانات المالية لبنك الجزيرة قبل إتمام عملية التحول من سنة -أ
إلى سنة  م2002يمثل الجدول التالي أهم البيانات المالية لبنك الجزيرة قبل إتمام عملية التحول من سنة 

 م.2006
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م إلى سنة 2002عملية التحول من سنة (: أهم البيانات المالية لبنك الجزيرة قبل إتمام 35، 04جدول رقم)
 م2006

 2002 2003 2004 2005 2006 
 (ألف ريال سعودي) األصول)الموجودات(

 7395798 4010111 3116161 2482710 2108534 موجودات سائلة
 6271120 6919913 5186732 4661437 2368302 تمويالت/قروض

 1232467 2343590 1958203 1478122 980070 استثمارات
 477138 359861 238747 202269 149701 موجودات ثابتة
 336351 544308 221962 164147 118177 موجودات اخرى 

 15712874 14168783 10721805 8988685 5724784 مجموع الموجودات
 

 (ألف ريال سعودي) الخصوم)المطلوبات(
 1090648 10973308 8978452 1199758 4850685 مجموع الودائع
 372074 217790 145845 8066440 4942438 مطلوبات أخرى 
 4193845 2670069 1538403 885081 751116 حقوق الملكية

 15712874 14168783 10721805 8988285 5724784 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 2615396 1318602 600201 341683 191822 إجمالي اإليرادات
 1972295 874392 187748 93489 59240 الدخل الصافي

 م.2006م إلى سنة 2002من سنة  لبنك الجزيرةمن اعداد الباحثة باَلعتماد على تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية المصدر: 
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 م2006م إلى سنة 2002سنة (: تطور موجودات بنك الجزيرة قبل إتمام عملية التحول من 34، 04الشكل رقم )

 
 (.35، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2006م إلى سنة 2002(: تطور مطلوبات بنك الجزيرة قبل إتمام عملية التحول من سنة 35، 04الشكل رقم )
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.35، 04باَلعتماد على الجدول رقم ) من اعداد الباحثة المصدر:
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 م2006م إلى سنة 2002(: تطور اإليرادات والدخل الصافي لبنك الجزيرة قبل إتمام عملية التحول من سنة 36، 04الشكل رقم )

 
 (.35، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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( التي 36، 04( و)35، 04( و)34، 04( و األشكال رقم )35، 04الجداول رقم )نالحظ من خالل 
نى خذ منحأتمثل التمثيل البياني ألهم البيانات المالية لبنك الجزيرة قبل عملية التحول أن إجمالي الموجودات 

كما %، 174م فقد بلغت نسبة إرتفاع إجمالي الموجودات 2006م إلى 2002تصاعديا خالل السنوات من 
غت %، في حين بل219% و251بلغت نسبة ارتفاع كل من الموجودات السائلة والموجودات الثابتة على التوالي 

 %.26%، كما بلغت نسبة ارتفاع اَلستثمارات 165نسبة ارتفاع التمويالت والقروض 
نخفاض أما بالنسبة لجانب الخصوم فقد إتجه تصاعديا بإستثناء مجموع الودائع الذي بلغت نسبة اَل

%، 1263% و458%، في حين بلغت نسبة ارتفاع كل من حقوق الملكية واجمالي اإليرادات على الترتيب 77
 % قبل عملية التحول.3229كما حددت نسبة ارتفاع الدخل الصافي بــ 

 .م2006م إلى سنة 2002والجدول التالي يلخص بيانات بنك الجزيرة قبل إتمام عملية التحول من سنة 
 م2006م إلى سنة 2002(: بيانات بنك الجزيرة من سنة 36، 04الجدول رقم )
 )الوحدة: مليون ريال(                                                      

 البيان             
 السنوات

 مجموع األصول
 

 صافي األرباح حجم الودائع حجم االستثمارات

 59240 4850685 980070 5724784 م2002
 93489 1199758 1478122 8988685 م2003
 187748 8978452 1958203 10721805 م2004
 874392 10973308 2343590 14168783 م2005
 1972295 1090648 1232467 15712874 م2006

 (.35، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

% في عام 57مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة  تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في
م، خالل 2002م مقارنة بعام 2003% في عام 51م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2002م، مقارنة بعام 2003

م مقارنة بعام 2003% في عام 75هذه الفترة أيضا خسر البنك العمالء حيث انخفضت الودائع بمعدل 
 م.2002م مقارنة بعام 2003% في عام 58التي حققها البنك ارتفعت بنسبة  م، كما أن صافي األرباح2002

% في 19كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2003م مقارنة بعام 2004% في عام 32م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2003م، مقارنة بعام 2004عام 

م مقارنة بعام 2004% في عام 648فترة أيضا كسب البنك العمالء حيث نمت الودائع بمعدل خالل هذه ال
% في عام 101م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 2003
 م.2003م مقارنة بعام 2004

% في عام 32ة بنسبة تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زياد
م، خالل 2004م مقارنة بعام 2005% في عام 20م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2004م، مقارنة بعام 2005
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م، ولقد انعكس كل ذلك على 2004م مقارنة بعام 2005% في عام 22هذه الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2004م مقارنة بعام 2005% في عام 366صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 

% في عام 11وتشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2005م مقارنة بعام 2006% في عام 47م وانخفض حجم اَلستثمارات بــ2005م، مقارنة بعام 2006

 م مقارنة بعام2006% في عام 90فضت الودائع بمعدل وخالل هذه الفترة أيضا خسر البنك العمالء حيث انخ
عام م مقارنة ب2006% في عام 125م، أما بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد ارتفعت بنسبة 2005
 م.2005
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 م2015م إلى سنة 2007أهم البيانات المالية لبنك الجزيرة بعد إتمام عملية التحول من سنة  (:37، 04جدول رقم )
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 (ألف ريال سعودي) األصول)الموجودات(
 8419582 11461132 10379953 10247666 8710067 8187742 8641166 6162041 5153551 موجودات سائلة
 41863473 41244551 34994759 29896782 23307451 18704442 15504094 15133153 9879236 تمويالت/قروض

 11330155 11460558 12718614 9098734 5396915 4546171 4283681 4909368 4963619 استثمارات
 723214 1259017 1180251 1126549 1127607 1142293 1192718 569300 535100 موجودات ثابتة
 927710 1128671 702831 586791 356210 437573 354945 745843 1032482 موجودات اخرى 

 63264134 66553929 59976408 50956522 38898250 33018221 29976604 27519705 21563988 مجموع الموجودات
 

 (ألف ريال سعودي) الخصوم)المطلوبات(
 54728110 59305749 53441263 43961334 32464309 27733637 24833115 22267013 16363777 مجموع الودائع
 1122555 1090134 806600 1809590 1497078 478902 449155 514869 411122 مطلوبات أخرى 
 7413469 6158046 5728545 5011853 4732537 4515518 4485867 4636802 4697597 حقوق الملكية

وحقوق مجموع المطلوبات 
 الملكية

21563988 27519705 29976604 33018221 38898250 50956522 59976408 66553929 63264134 

 2921521 2226245 1839307 1600955 1208098 1155066 1171036 1136544 1446792 إجمالي اإليرادات
 1287119 573467 650636 500637 302911 28575 27554 221805 802166 الدخل الصافي

 م.2015م إلى سنة 2007من سنة  لبنك الجزيرةمن اعداد الباحثة باَلعتماد على تقارير مجلس اإلدارة المصدر: 
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 م(2015م إلى سنة 2007(: تطور موجودات بنك الجزيرة بعد إتمام عملية التحول )من سنة 37، 04الشكل رقم )

 (.37، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

موجودات سائلة

قروض/تمويالت

استثمارات

موجودات ثابتة

موجودات اخرى



 الكويت والسعوديةتحول البنوك في    دراسة تجاربالفصل الرابع                               

358 
 

 م(2015م إلى سنة 2007(: تطور مطلوبات بنك الجزيرة بعد إتمام عملية التحول )من سنة 38، 04الشكل رقم )

 
 (.     37، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م(2015م إلى سنة 2007والدخل الصافي لبنك الجزيرة بعد إتمام عملية التحول )من سنة (: تطور اإليرادات 39، 04الشكل رقم )

 
 (.37، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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( التي 39، 04( و)38، 04( و)37، 04( و األشكال رقم )37، 04نالحظ من خالل الجدول رقم )
م 2015 م إلى سنة2007التمثيل البياني ألهم البيانات المالية لبنك الجزيرة بعد عملية التحول من سنة توضح 

%، كما بلغت 193أن إجمالي الموجودات أخذ منحنى تصاعديا حيث بلغت نسبة ارتفاع إجمالي الموجودات 
% في حين حددت نسبة 35و %63نسبة ارتفاع كل من الموجودات السائلة والموجودات الثابتة على الترتيب 

ة % بعد عملي128% و324ارتفاع كل من التمويالت والقروض التي يمنحها البنك واَلستثمارات على التوالي 
 م.2015التحول إلى غاية سنة 

ن %، في حي234أما بالنسبة لجانب الخصوم فقد اتجه تصاعديا حيث بلغت نسبة ارتفاع مجموع الودائع 
% على التوالي، كما بلغت أيضا نسبة 60% و58ن حقوق الملكية والدخل الصافي بلغت نسبة ارتفاع كل م
 م.2015% بعد إنهاء عملية التحول إلى غاية 102ارتفاع إجمالي اإليرادات 

 م.2015م إلى سنة 2007الجدول التالي يلخص بيانات بنك الجزيرة بعد إتمام عملية التحول من سنة 
 م2015م إلى سنة 2007بنك الجزيرة من سنة (: بيانات 38، 04الجدول رقم )

  )الوحدة: مليون ريال(                                                              
 البيان        
 السنوات

 مجموع األصول
 

 صافي األرباح حجم الودائع حجم االستثمارات

 802166 16363777 4963619 21563988 م2007
 221805 22267013 4909368 27519705 م2008
 27554 24833115 4283681 29976604 م2009
 28575 27733637 4546171 33018221 م2010
 302911 32464309 5396915 38898250 م2011
 500637 43961334 9098734 50956522 م2012
 650636 53441263 12718614 59976408 م2013
 573467 59305749 11460558 66553929 م2014
 1287119 54728110 11330155 63264134 م2015

 (.37، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

% في عام 28تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، خالل 2007م مقارنة بعام 2008في عام  %1م، وانخفض حجم اَلستثمارات بــ2007م، مقارنة بعام 2008

، م2007م مقارنة بعام 2008% في عام 36هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2007م مقارنة بعام 2008% في عام 72كما أن صافي األرباح التي حققها البنك انخفضت بنسبة 

% في 9ع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفا
م، 2008م مقارنة بعام 2009% في عام 13م وانخفض حجم اَلستثمارات بــ2010م، مقارنة بعام 2009عام 

م مقارنة بعام 2009% في عام 12وخالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث نمت الودائع بمعدل 
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% في عام 87على صافي األرباح التي حققها البنك حيث انخفضت بنسبة م، ولقد انعكس كل ذلك 2008
 م.2008م مقارنة بعام 2009

% في عام 10تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
 الل هذهم، خ2009م مقارنة بعام 2010% في عام 6م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2009م، مقارنة بعام 2010

م، ولقد انعكس كل ذلك على 2009م مقارنة بعام 2010% في عام 12الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2009م مقارنة بعام 2010% في عام 4صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 

% في عام 18ة وتشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسب
 م،2010م مقارنة بعام 2011% في عام 19م كم ارتفع أيضا حجم اَلستثمارات بــ2010م، مقارنة بعام 2011

 م مقارنة بعام2011% في عام 17وخالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث ارتفعت الودائع بمعدل 
عام م مقارنة ب2011% في عام 960رتفعت بنسبة م، أما بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد ا2010
 م.2010

% في عام 31تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، خالل 2011م مقارنة بعام 2012% في عام 68م وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2011م، مقارنة بعام 2012

، م2011م مقارنة بعام 2012% في عام 35حيث ارتفعت الودائع بمعدل  هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء
 م.2011م مقارنة بعام 2012% في عام 65كما أن صافي األرباح التي حققها البنك ارتفعت بنسبة 

% في 18كما تشير أيضا بيانات الجدول إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، 2012م مقارنة بعام 2013% في عام 40م، وارتفع حجم اَلستثمارات بــ2012 م مقارنة بعام2013عام 

م مقارنة بعام 2013% في عام 21خالل هذه الفترة أيضا كسب البنك العمالء حيث نمت الودائع بمعدل 
% في عام 30م، ولقد انعكس كل ذلك على صافي األرباح التي حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة 2012
 م.2012رنة بعام م مقا2013

% في عام 11تشير بيانات الجدول أيضا إلى ارتفاع في مجموع أصول البنك حيث سجلت زيادة بنسبة 
م، خالل 2013م مقارنة بعام 2014% في عام 10م، وانخفض حجم اَلستثمارات بــ2013م مقارنة بعام 2014

ى م، ولقد انعكس كل ذلك عل2013بعام م مقارنة 2014% في عام 11هذه الفترة أيضا ارتفعت الودائع بمعدل 
 م.2013م مقارنة بعام 2014% في عام 12صافي األرباح التي حققها البنك حيث انخفضت بنسبة 

% في 5وتشير أيضا بيانات الجدول إلى انخفاض في مجموع أصول البنك حيث سجلت انخفاض بنسبة 
م مقارنة بعام 2015% في عام 1بــ م، كما انخفض حجم اَلستثمارات2014م، مقارنة بعام 2015عام 

م 2015% في عام 8م، وخالل هذه الفترة أيضا خسر البنك العمالء حيث انخفضت الودائع بمعدل 2014
م 2015% في عام 124م، أما بالنسبة لصافي األرباح التي حققها البنك فقد ارتفعت بنسبة 2014مقارنة بعام 
 م.2014مقارنة بعام 
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 م 2015م إلى سنة 2002(: أهم المؤشرات والنسب المالية لبنك الجزيرة قبل وبعد إتمام عملية التحول من سنة 39، 04جدول رقم )
 تالسنوا                      

 المؤشرات
 والنسب المالية

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 124,44 11,86- 29,96 65,27 960,05 3,70 87,58- 72,35- 59,33- 125,56 365,73 100,82 57,81 - (%معدل نمو األرباح)
 PM(%) 30,88 27,36 31,28 66,31 75,41 55,44 19,51 2,35 2,47 25,07 31,27 35,37 25,76 44,06هامش الربح 
 UA  (%) 3,35 3,80 5,60 9,31 16,64 6,71 4,13 3,91 3,50 3,10 3,14 3,07 3,34 4,62 منفعة األصول

 ROA (%) 1,03 1,04 1,75 6,17 12,55 3,72 0,80 0,09 0,09 0,78 0,98 1,08 0,86 2,03 العائد على األصول
 EM  7,62 10,15 6,97 5,31 3,75 4,59 5,93 6,68 7,31 8,22 10,17 10,47 10,81 8,53الرافعة المالية

العائد على حقوق الملكية 
ROE(%) 

7,89 10,56 12,20 32,75 47,03 17,08 4,78 0,61 0,63 6,40 9,99 11,36 9,31 17,36 

 85,60 80,51 80,64 79,63 77,17 72,10 102,43 79,15 70,47 89,42 67,83 67,94 294,49 59,77 (%معدل توظيف الموارد )
 15,38 19,32 19,42 23,31 26,83 29,52 34,80 27,67 31,49 66,68 36,54 34,71 206,93 43,47 (%نسبة السيولة )

 .(01( والملحق رقم )37، 04( والجدول رقم )35، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
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 م2015م إلى سنة 2002التحول من سنة (: مؤشرات العائد على حقوق الملكية لبنك الجزيرة قبل وبعد إتمام عملية 40، 04الشكل رقم )

 
 (. 39، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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 م2015م إلى سنة 2002(: تطور بعض النسب المالية لبنك الجزيرة قبل وبعد إتمام عملية التحول من سنة 41، 04الشكل رقم )

 
 (.39، 04من اعداد الباحثة باَلعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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م إلى سنة 2001تحليل النسب والمؤشرات المالية لبنك الجزيرة قبل وبعد إتمام عملية التحول )من سنة -ب
  م(:2015

 م:2006م إلى سنة 2001قبل إتمام عملية التحول من سنة -1
 :(ROA)العائد على األصول  1-1

 م:2003-م2002من سنة 
%، حيث كان 1,04% ارتفع خالل السنة الموالية إلى 1,03م قدر بـ 2002العائد على األصول سنة 

 % خالل سنة3,35سبب اَلرتفاع هو كفاءة البنك في استخدام أصوله وهو مايعكس ارتفاع منفعة األصول من 
 م.2003% خالل سنة 3,80م إلى 2002

 م:2004-م2003من سنة 
م( حيث قدر بـ 2004-م2003كما أن العائد على األصول إستمر في اَلرتفاع أيضا خالل الفترة من )

% على التوالي، وقد كان سبب اَلرتفاع هو كفاءة البنك في استخدام أصوله وهو ما يعكس 1,75% و1,04
م، كما يعود سبب 2004ة % في سن5,60م إلى 2003% خالل سنة 3,80ارتفاع مؤشر منفعة األصول من 

ن اَلرتفاع أيضا إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهو ما يعكس ارتفاع هامش الربح م
 م. 2004% في سنة 31,28م إلى 2003% خالل سنة 27,36
 م:2005-م2004من سنة 

% خالل 1,75بـ  م مقارنة2005% خالل سنة 6,17استمر العائد على األصول في اَلرتفاع حيث بلغ 
 م، حيث كان سبب اَلرتفاع هو كفاءة البنك في إستخدام أصوله وهو ما يعكس ارتفاع مؤشر منفعة2004سنة 

م، كما يعود سبب اَلرتفاع أيضا إلى 2005% في سنة 9,31م إلى 2004% في سنة 5,60األصول من 
% في سنة 31,28هامش الربح من كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهو ما يعكس ارتفاع 

 م. 2005% خالل سنة 66,31م إلى 2004
 م:2006-م2005من سنة 

 م مقارنة2006% خالل سنة 12,55إستمر أيضا خالل هذه الفترة ارتفاع العائد على األصول حيث بلغ 
كس م، حيث كان سبب اَلرتفاع هو كفاءة البنك في استخدام أصوله وهو ما يع2005% في سنة 6,17بـ 

م، كما يعود سبب 2006% خالل سنة 16,64م إلى 2005% في سنة 9,31ارتفاع مؤشر منفعة األصول من 
% في 66,31اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهو ما يعكس ارتفاع هامش الربح من 

 م.2006% في سنة 75,41م إلى 2005سنة 
 م:2007-م2006من سنة 

% خالل سنة 3,72م إلى 2006% خالل سنة 12,55فترة انخفض العائد على األصول من خالل هذه ال
م، حيث كان سبب هذا اَلنخفاض هو عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكس انخفاض 2007

م، كما يعود سبب اَلنخفاض 2007% في سنة 6,71م إلى 2006% خالل سنة 16,64منفعة األصول من 
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م كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكس انخفاض هامش الربح من أيضا إلى عد
 م.2007% خالل سنة 55,44م إلى 2006% في سنة 75,41

 العائد على حقوق الملكية: 2-1
 م:2003-م2002من سنة 

%، كان 10,56م إلى 2003% ارتفع خالل سنة 7,89م كان 2002العائد على حقوق الملكية في سنة 
 سبب اَلرتفاع هو قدرة المحللين والمساهمين في التعرف على مستوى الخطر الذي يتطلبه ذلك المستوى من

م، 2003في سنة  10,56م إلى 2002في سنة  7,82العائد أو األداء وهذا ما يعكس ارتفاع الرافعة المالية من 
ل لى كفاءة إدارة البنك في استغالكما يرجع أيضا سبب هذا اَلرتفاع في حقوق الملكية خالل هذه الفترة إ

ن األصول )إدارة ممتازة لألصول محصلة للكفاءة واَلنتاجية( وهذا ما يعكس ارتفاع العائد على األصول م
 م.2003% في سنة 1,04م إلى 2002% في سنة 1,03

 م:2004-م2003من سنة 
 % خالل12,20% إلى 10,56إستمر ارتفاع العائد على حقوق الملكية خالل هذه الفترة حيث ارتفع من 

م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في إستغالل األصول وهذا ما يعكس 2004سنة 
 م.2004% في سنة 1,75م إلى 2003% خالل سنة 1,04ارتفاع العائد على األصول من 

 م:2005-م2004من سنة 
% في سنة 12,20فترة حيث ارتفع من إستمر ارتفاع العائد على حقوق الملكية أيضا خالل هذه ال

م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل 2005% في سنة 32,75م إلى 2004
م إلى 2004% في سنة 1,75األصول، وهذا ما يعكس ارتفاع العائد على األصول خالل هذه الفترة من 

 م.2005% في سنة 6,17
 م:2006-م2005من سنة 

% في سنة 47,03م إلى 2005% في سنة 32,75الفترة ارتفع العائد على حقوق الملكية من خالل هذه 
ائد م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا ما يعكس ارتفاع الع2006

 م.2006% خالل سنة 12,55% إلى 6,17على األصول خالل هذه الفترة من 
 :م2007-م2006من سنة 

% خالل 17,08م إلى 2006% في سنة 47,03خالل هذه الفترة انخفض العائد على حقوق الملكية من 
م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول، وهذا ما يعكس 2007سنة 

% في 3,72 م إلى2006% في سنة 12,55انخفاض العائد على األصول خالل هذه الفترة حيث انخفض من 
 م.2007سنة 
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 م.2015م إلى سنة 2007بعد إتمام عملية التحول من سنة -2
 :(ROA)العائد على األصول  2-1

 م:2008-م2007من سنة
في  م انخفض العائد على األصول2007بعد إنهاء البنك لعملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية في سنة 

م، ويرجع سبب 2007% في سنة 3,72م مقارنة بــ 2008% في سنة 0,80السنة الموالية حيث قدر بــ 
وهذا  انخفاض العائد على األصول خالل هذه الفترة إلى عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله خالل هذه الفترة

م، كما يرجع  2008% خالل سنة 4,13م إلى 2007% في سنة 6,71ما يعكس انخفاض منفعة األصول من 
ذا ما ى عدم كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها خالل هذه المرحلة وهسبب هذا اَلنخفاض أيضا إل

 م.2008% في سنة 19,51م ليصل إلى 2007% خالل سنة 55,44يعكس انخفاض هامش الربح من 
 م:2009-م2008من سنة 

ارنة م مق2009% خالل سنة 0,09استمر أيضا خالل هذه الفترة انخفاض العائد على األصول حيث بلغ 
م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما 2008% في سنة 0,80بــ 

% خالل سنة 4,13م مقارنة بــ 2009% خالل سنة 3,91يعكس انخفاض منفعة األصول حيث بلغت 
 خالل كاليف ومراقبتهام، كما يرجع أيضا سبب هذا اَلنخفاض إلى فقدان البنك لكفاءته في التحكم في الت2008

 م.2009% خالل سنة 2,35م إلى 2008% في سنة 19,51هذه الفترة ما يعكس انخفاض هامش الربح من 
 م:2010-م2009من سنة 

م 2009% خالل السنتين 0,09خالل هذه الفترة لم يتغير العائد على األصول حيث بقي ثابت وقدر بــ 
 م.2010و

 م:2011-م2010من سنة 
لبنك ا%، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة 0,78الفترة ارتفع العائد على األصول حيث بلغ خالل هذه 

م إلى 2010% خالل سنة 2,47في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكس ارتفاع هامش الربح من 
 م.2011% خالل سنة 25,07
 م:2012-م2011من سنة 

% في 0,78م مقارنة بــ 2012% خالل سنة 0,98يث بلغ استمر العائد على األصول في اَلرتفاع ح
 م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في استخدام أصوله وهذا ما يعكسه ارتفاع منفعة2011سنة 

م، كما يرجع سبب اَلرتفاع أيضا إلى 2012% خالل سنة 3,14م إلى 2011% في سنة 3,10األصول من 
ة % خالل سن25,07كاليف ومراقبتها وهذا ما يعكسه ارتفاع هامش الربح من كفاءة البنك في التحكم في الت

 م.2012% في سنة 31,27م إلى 2011
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 م:2013-م2012من سنة 
%، 1,08% وارتفع خالل السنة الموالية إلى 0,98م بــ 2012قدر العائد على األصول خالل سنة 

بح مش الر التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكس ارتفاع ها ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في التحكم في
 م.2013% خالل سنة 35,37م إلى 2012% خالل سنة 31,27من 

 م:2014-م2013من سنة 
% في سنة 0,86م إلى 2013% في سنة 1,08خالل هذه الفترة انخفض العائد على األصول من 

س لتحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكم، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة البنك في ا2014
 م.2014% في سنة 25,76م إلى 2013% في سنة 35,37انخفاض هامش الربح من 

 م:2015-م2014من سنة 
% في سنة 2,03م إلى 2014% في سنة 0,86خالل هذه الفترة ارتفع العائد على األصول من 

ول ستخدام أصوله وهذا ما يعكس ارتفاع منفعة األصم، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة البنك في ا2015
م، كما يرجع أيضا سبب هذا اَلرتفاع في العائد 2015% في سنة 4,62م إلى 2014% في سنة 3,34من 

على األصول إلى كفاءة البنك في التحكم في التكاليف ومراقبتها وهذا ما يعكس ارتفاع هامش الربح من 
 م.2015في سنة  %44,06م إلى 2014% في سنة 25,76

 العائد على حقوق الملكية: 2-2
 م:2008-م2007من سنة

% في سنة 17,08خالل السنة الموالية إلتمام عملية التحول انخفض العائد على حقوق الملكية من 
م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل 2008% خالل سنة 4,78م إلى 2007

% خالل سنة 0,80م إلى 2007% في سنة 3,72يعكس انخفاض العائد على األصول من  األصول وهذا ما
 م. 2008

 م:2009-م2008من سنة 
ــ م مقارنة ب2009% في سنة 0,61خالل هذه الفترة إستمر إنخفاض العائد على حقوق الملكية حيث بلغ 

بنك في استغالل األصول وهذا م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة ال2008% في سنة 4,78
 م.2009% في سنة 0,09م إلى 2008% خالل سنة 0,80ما يعكس انخفاض العائد على األصول من 

 م:2010-م2009من سنة 
% خالل سنة 0,63م إلى 2009% في سنة 0,61خالل هذه الفترة ارتفع العائد على حقوق الملكية من 

% في سنة 7,31م إلى 2009% خالل 6,68لرافعة المالية من م ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى ارتفاع ا2010
 %.0,09م مع ثبات مؤشر العائد على األصول خالل هذه الفترة حيث قدر بــ 2010
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 م:2011-م2010من سنة 
ــ م مقارنة ب2011% في سنة 6,40خالل هذه الفترة استمر ارتفاع العائد على حقوق الملكية حيث بلغ 

 م ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تعرفوا على مستوى الخطر2010% خالل سنة 0,63
ي سنة ف 7,31الذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداء وهذا ما يعكس ارتفاع مؤشر الرافعة المالية من 

في استغالل  م، كما يرجع سبب هذا اَلرتفاع أيضا إلى كفاءة إدارة البنك2011في سنة  8,22م إلى 2010
 % خالل هذه الفترة.0,78% إلى 0,09األصول وهذا ما يعكس ارتفاع العائد على األصول من 

 م:2012-م2011من سنة 
 م ويرجع سبب هذا اَلرتفاع2012% خالل سنة 9,99استمر ارتفاع العائد على حقوق الملكية حيث بلغ 

ء وهذا الذي يتطلبه ذلك المستوى من العائد أو األداإلى أن المحللين والمساهمين يتعرفون على مستوى الخطر 
م، كما يرجع 2012في سنة  10,17م إلى 2011خالل سنة  8,22ما يعكس ارتفاع مؤشر الرافعة المالية من 

تفاع أيضا سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول خالل هذه الفترة وهذا ما يعكس ار 
 م.2012% خالل سنة 3,13م إلى 2011% في سنة 3,10من  العائد على األصول

 م:2013-م2012من سنة 
% 9,99م مقابل 2013% في سنة 11,36خالل هذه الفترة ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 

م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى أن المحللين والمساهمين تعرفوا على مستوى الخطر الذي 2012في سنة 
نة في س 10,17لك المستوى من العائد أو األداء وهذا ما يعكس ارتفاع مؤشر الرافعة المالية من يتطلبه ذ
ل م، كما يرجع أيضا سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغال2013% في سنة 10,47م إلى 2012

% في سنة 1,08م إلى 2012% خالل سنة 0,98األصول وهذا ما يعكس ارتفاع العائد على األصول من 
 م.2013

 م:2014-م2013من سنة 
م مقارنة بــ 2014% خالل سنة 9,31خالل هذه الفترة انخفض العائد على حقوق الملكية ووصل إلى 

م، ويرجع سبب هذا اَلنخفاض إلى عدم كفاءة إدارة البنك في استغالل األصول وهذا 2013% في سنة 11,36
م ليصل 2013% في سنة 1,08خالل هذه الفترة حيث انخفض من ما يعكس انخفاض العائد على األصول 

 م.2014% خالل سنة 0,86إلى 
 م:2015-م2014من سنة 

% 17,36م ليصل إلى 2014% خالل سنة 9,31خالل هذه الفترة ارتفع العائد على حقوق الملكية من 
األصول )إدارة ممتازة لألصول  م، ويرجع سبب هذا اَلرتفاع إلى كفاءة إدارة البنك في استغالل2015خالل سنة 

م إلى 2014% خالل سنة 0,86محصلة للكفاءة واَلنتاجية( وهذا ما يعكس ارتفاع العائد على األصول من 
 م.2015% في سنة 2,03
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 الفصل:الصة خ
لى إضافة باَل لعربية السعودية ودولة الكويتفي كل من المملكة ا لقد تم التطرق لواقع الصيرفة اإلسالمية

 تقييم مجموعة من أهم التجارب في عملية التحول في كل من الدولتين.
اصة وقد تبين أن هذه البنوك قد قدمت أداء مقبول بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي واجهتها خ

سة الدرا السلبية لها على اقتصاديات الدول بصفة عامة والدول محل بعد األزمة المالية العالمية، واَلنعكاسات
 بصفة خاصة، مما أثر على أداء هذه البنوك.

 مبذولةكما أن البنوك محل الدراسة حققت نجاحا استثنائيا بفضل هللا سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود ال
 مية.مية تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمن قبل إدارة البنوك في تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسال

لنجاح تجربة التحول يجب أن يكون هناك خطة ومنهج علمي دقيق باإلضافة إلى وجود دافع حقيقي 
تمام تهي بإللتحول من قبل مجلس إدارة البنك، غير أن هذا وحده ليس كافيا ألنها تعتبر إجراءات أولية مؤقتة  تن

ير لبنك صعوبات وتحديات كبيرة لذلك وجب على إدارة البنك أن تعمل على تطو عملية التحول ليواجه بعدها ا
وات المنتجات والخدمات المالية اإلسالمية التي سيقدمها البنك بعد إتمام عملية التحول كأول خطوة من خط

َل ستؤول عملية التحول إلى الفشل.     اتخاذ قرار التحول وا 
لمالية اإلسالمية دور كبير في عملية التحول سواءا من خالل توفير وهذا ما يقودنا للقول بأن للهندسة ا

المنتجات المالية اإلسالمية بعد إتمام عملية التحول، كما تسمح أيضا بتوفير البيئة المناسبة لعمل هذه البنوك 
كما أن  سواءا من خالل توفير المنتجات التي تسمح لهذه البنوك بتمويل مشاريعها واَلستمرار والمضي قدما،

لهذه البنوك المتحوله دور بالغ في العمل على صناعة هندسة مالية متميزة ومختلفة عن الهندسة المالية التقليدية  
 ودعمها من خالل توفير البدائل الشرعية.
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:مةخاتــ

ة من هذه الدراسة إلى مدى مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في التحول نحو الصيرفة اإلسالميخلصت 
 بعدثناء و ليدية أوذلك بتوفير البدائل الشرعية للمعامالت المالية التق هذه البنوكخالل توفير البيئة المالئمة لعمل 
  إلى مجموعة من النتائج يمكن صياغتها في النقاط التالية: إتمام عملية التحول باَلضافة إلى

  قدمت المصارف اإلسالمية نموذجا اقتصاديا يختلف عن النموذج  اَلقتصادي الوضعي، من حيث الشكل
 مضمون فاَلستثمار اإلسالمي استثمار يرتبط باَلقتصاد الحقيقي ؛وال

 كما ادخلت أيضا المصارف اإلسالمية أسسا للتعامل تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة وأوجدت 
 لوساطةأنظمة للتعامل اَلستثماري من خالل الصيغ اإلسالمية المختلفة التي َل تعتمد على القيام بدور ا

 التقليدية بل تعتمد على أسلوب الوساطة اَلستثمارية؛المالية 
 ة َل يقتصر عمل البنوك اإلسالمية على إستثمار األموال بطريقة شرعية فقط بل يعمل البنك على تنمي

طهير وتثبيت القيم العقائدية والخلق الحسن والسلوك السوي لدى العاملين به والمتعاملين معه وذلك لت
 درت إلى البالد اإلسالمية؛المفاسد التي ُص  المعامالت المصرفية من

 ة وحلول ت ماليالهندسة المالية هي عملية تطبيق القواعد العلمية والتكنولوجيات المالية َلبتكار منتجات وآليا
 لمخاطراجديدة لإلدارة التمويلية عن طريق مايسمى باَلبتكار المالي وهذا ما يؤدي إلى تحسين فرص إدارة 

ون أن ذلك مرهون بتحقيق المكاسب لجميع األطراف أو على األقل للبعض منهم دون أن يكوالسيولة، غير 
 ذلك على حساب أطراف أخرى؛

 لشرعيةالهندسة المالية اإلسالمية تهدف إلى ابتكار وتطوير منتجات وأدوات مالية تجمع بين المصداقية ا 
ف ي مختلفسة المنتجات التقليدية والتي تلبوالكفاءة اَلقتصادية لتوفير البدائل الشرعية التي تسمح بمنا

 اَلحتياجات اَلقتصادية؛
 ويع َل تقتصر على عملية ايجاد منتجات مالية جديدة بل هي أيضا عملية تط اإلسالمية الهندسة المالية

 ت؛وات القديمة لتحقيق أهداف المؤسسالألد
  ة ية خاصيا وحتميا على البنوك اإلسالمأصبح التطوير واَلبتكار في األدوات المالية اإلسالمية أمرا ضرور

 ذلكل، وهذا في ظل تقديم البنوك التقليدية للعمل المصرفي اإلسالمي الطلب على هذه المنتجاتمع تزايد 
 تصاديةمن أجل تقديم المنتجات اإلسالمية التي تجمع بين الكفاءة اَلق وجب على البنوك اإلسالمية العمل

 فظة على حصتها السوقية؛لمحاا والمصداقية الشرعية بهدف
 لشرعيةالهندسة المالية اإلسالمية تهدف إلى ابتكار وتطوير منتجات وأدوات مالية تجمع بين المصداقية ا 

ف ي مختلوالكفاءة اَلقتصادية لتوفير البدائل الشرعية التي تسمح بمنافسة المنتجات التقليدية والتي تلب
 اَلحتياجات اَلقتصادية؛
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  رف المالية اإلسالمية في تطوير العديد من المؤسسات المالية اإلسالمية وخاصة المصاساهمت الهندسة
 اإلسالمية من خالل ابتكار العديد من آليات وصيغ اَلستثمار ألموالها؛

 د اصة بعالصناعة المصرفية اإلسالمية تجاوزت مرحلة إثبات الوجود إلى مرحلة التميز واإلنتشار العالمي خ
 العالمية، حيث تم اَلعتراف الدولي بمنتجاتها؛األزمة المالية 

 في  الصناعة المالية اإلسالمية صناعة راسخة تتسم بالتنوع في خدماتها ومنتجاتها وهذا ما عزز دورها
 اَلقتصاد العالمي؛

 هور لقد شهدت الصيرفة اإلسالمية خالل السنوات األخيرة نموا وتوسعا ملحوظا ولقد رافق هذا التوسع ظ
 عدد كبير من األوعية اَلستثمارية اإلسالمية في مختلف دول العالم؛وانتشار 

 ة سالميي اإلسالمي ما هو إَل اعتراف بنجاح المصارف اإلأن تسابق البنوك التقليدية لتقديم العمل المصرف
ألزمة اليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، بل وتفوقها على البنوك التقليدية أثناء 

ذا ا أن هحيث أنها تقدم منتجات إسالمية تختلف كل اَلختالف عن المنتجات التقليدية، كم المالية العالمية
 التسابق سيعمل على رفع مستوى اإلبداعات اإلسالمية على المدى البعيد؛

 عمل ال رسةيمكن استخدام الفروع والنوافذ اإلسالمية كوسيلة للتحول التدريجي للبنوك التقليدية من أجل مما
 المصرفي اإلسالمي؛ 

  ء العمال فتح الفروع والنوافذ اإلسالمية يؤدي إلى زيادة ربحية البنك وزيادة حصته السوقية من خالل جذب
الذين يريدون التعامل بصيغ التمويل اإلسالمية وتعتبر هذه الظاهرة من من مظاهر نجاح الصيرفة 

فة يدية على جدوى الصير اإلسالمية وسببا في انتشارها وذلك يعتبر كتصريح ضمني من قبل البنوك التقل
 ؛اإلسالمية خاصة بعد األزمة المالية العالمية

 مية اإلسال يقع على عاتق إدارة الفروع والنوافذ اإلسالمية بذل المزيد من الجهود لتطوير المنتجات المالية
إلى  لتحقيق عائد مرضي ألصحاب رأس المال والمستثمرين لتحفيز اإلدارة الرئيسية للبنك للتحول الكامل

 مصرف إسالمي مع تشجيع باقي أفراد المجتمع على إستثمار أموالهم في المصارف اإلسالمية؛
 لخبراتتعميق التعاون بين الفروع اإلسالمية والبنوك التي اتمت عملية التحول َل سيما في مجال تبادل ا 

و حول نحتحفيزها على التوالتعاون على إنشاء الفروع والوحدات المالية اإلسالمية في البنوك التقليدية و 
 الصيرفة اإلسالمية؛

  البنوك اإلسالمية أثناء وبعد إتمام عملية التحول تعمل على صناعة هندسة مالية إسالمية لمختلف
مجتمع عملياتها، والدليل على ذلك هو قيامها بابتكار منتجات عديدة تسمح بتحقيق المصلحة لالقتصاد وال

 معا؛
 سة نجاحا استثنائيا، حيث أنها استطاعت التغلب على العديد من التحديات ومن لقد حققت البنوك محل الدرا

أهمها الجمع والمواءمة بين عملها الروتيني كإدارة تقليدية في بنك تقليدي والمضي قدما لتحقيق خطة 
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تمام إجراءاتها في وقت قياسي في كل من بنك الكويت الدولي والبنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع  التحول وا 
 وبنك الجزيرة؛

  ك عملية تحول البنوك التقليدية نحو الصيرفة اإلسالمية تطلب تظافر الجهود بين العاملين في البن
ا ية، كمباإلضافة إلى التسهيالت المقدمة من قبل البنك المركزي ودوره الرقابي واإلشرافي على هذه العمل

ل في البنك لمواكبة تطور وسير خطة التحو تطلب أيضا بذل مجهود كبير من قبل أعضاء الهيئة الشرعية 
قهية خطوة بخطوة من أجل تأمين الغطاء الشرعي لهذه العملية، باَلضافة إلى توفير الحلول للمشاكل الف

 اَلقتصادية التي تواجه البنك أثناء عملية التحول وبعدها؛
  ب الجهات المختصة والمكاتتطلب عملية تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية طلب اَلستشارة من

 -نجاَلستشارية التي تساهم من خالل البرامج التدريبية في دعم عملية التحول )مثل مكتب آرنست آنديو 
 الجهة اَلستشارية التي اعتمد عليها البنك العقاري الكويتي أثناء عملية تحوله(؛

  رحبوا إلى بنوك إسالمية حيث أنهم للعمالء والمساهمين في البنوك دور فعال في تحول البنوك التقليدية 
 من فقه المعامالت المالية؛بفكرة التحول؛

  دوات أالذي يهدف إلى إيجاد إن أساس إستمرار المصرفية اإلسالمية وتطورها يستند على اَلبتكار المالي
  مالية واستثمارية مستمدة 

  ورة البيئة المناسبة لهذه البنوك وضر على الدول اإلسالمية بذل المزيد من الجهود والعمل على توفير
 اَلهتمام بتدريس اَلقتصاد اإلسالمي في الجامعات العربية واإلسالمية.

 المقترحات:-2

 بناءا على النتائج التي تم التوصل إليها ضمن هذا البحث، يمكن المساهمة بتقديم بعض المقترحات
 التالية:

 ع إدارات البنوك بصفة خاصة وأفراد المجتمع العمل على نشر الوعي المصرفي اإلسالمي بين جمي
 بصفة عامة وتشجيع التعامل بالمنتجات المالية اإلسالمية؛

  لى عإن الكثير من المنتجات اإلسالمية نشأت داخل البنوك اإلسالمية بفض الجهود التي يبذلها كل بنك
عمل لتي هي بصدد التحول للحدى، لذلك وجب التعاون بين هذه البنوك ومد يد المساعدة للبنوك األخرى ا

 المصرفي اإلسالمي؛ 
 على إدارات البنوك التي قررت التحول تكثيف الجهود من أجل البحث َلكتشاف فرص تمويلية مواتية 

ية عند إلسالماومالئمة أثناء إستعدادها لتوفير ومنح األدوات التمويلية المتنوعة التي تتوافق مع تعاليم الشريعة 
 ل؛إتمام عملية التحو 
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 اَلستفادة من تجارب البنوك التي اجتازت مرحلة التحول بنجاح، حيث يجب على هذه البنوك  العمل 
على مساعدة البنوك األخرى التي قررت خوض التجربة وتقديم اَلستثارة خاصة في كيفة مواجهة الصعوبات 

ى اَلثم ونوا علبر والتقوى وَل تعاتعاونوا على ال﴿والعقبات، مع تقديم كافة المساعدات الالزمة عمال بقوله تعالى: 
  ؛﴾والعدوان
  تخصيص وحدة للبحث والتطوير في كل البنوك اإلسالمية الهدف منها هو تعديل المنتجات الحالية

 ؛وابتكار منتجات إسالمية جديدة
 ين وفي األخير َل يسعنا إَل القول أن المصارف اإلسالمية ما زالت في بداية عملها ويجب األخذ بع

 الخطر اَلعتبار أنها تعمل في ظل نظام ربوي َل يرحم يريد القضاء عليها ألنها تحمل في طياتها ونظام عملها
ذلك َل من الناحية العقائدية أيضا لكل الخطر عليه وعلى العاملين فيه ليس هذا من الناحية المالية فقط بل 

مو يجب اَلنشغال في قضايا فرعية نحارب من خاللها المصارف اإلسالمية، ونأمل أن تتقدم هذه المصارف وتن
 في اطار أحكام الشريعة اإلسالمية. 

 آفاق البحث:  -3
ار عال في استمر يعد موضوع الهندسة المالية اإلسالمية من المواضيع الواسعة جدا، كما أن له دور ف

ل حويل كونجاح الصناعة المالية اإلسالمية، كما تعتبر عملية التحول خطوة هامة جدا ألسلمة النظام المالي وت
حول ة في تالوحدات للعمل وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، لذلك وحتى بعد دراسة دور الهندسة المالية اإلسالمي

ستطيع يالتي  شريعة اإلسالمية، إَل أن البحث يحتوي على العديد من الفروعالبنوك التقليدية للعمل وفقا لمبادئ ال
 الباحثين دراستها من جوانب أخرى، ومن أمثلة هذه المواضيع:

 دور هيئة الرقابة الشرعية في التحول نحو الصيرفة اإلسالمية؛ 
 ؛سالميةة المالية اإلدور البنوك التقليدية المتحولة للعمل المصرفي اإلسالمي في إثراء ودعم الصناع 
 دور البنوك المركزية في دعم عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية؛ 
  ؛النوافذ والوحدات المالية اإلسالمية ودورها في التحول نحو العمل المصرفي اإلسالمي 
 الجدوى من فتح النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية؛ 
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 .2011فيفري  24-23الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي غرداية، الجزائر.يومي 
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