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: الممخص
لقد برزت البنوك اإلسالمية كظاىرة اقتصادية في عالمنا المعاصر منذ فترة تزيد عن ثالثة
 وقد أثبتت وجودىا وأكدتو من خالل قياميا بمختمف عمميات التمويل، قرون مضت
واالستثمار عن طريق مختمف صيغ التمويل والعقود اإلسالمية مثل المضاربة والمشاركة
 وبسبب نشاطاتيا المتعددة والمعقدة تتعرض البنوك اإلسالمية إلى العديد من، ... والمرابحة
المخاطر أىميا مخاطر صيغ التمويل والتي كانت حاج از الستخدام ىذه الصيغ بشكل واسع
 أما،  وتكاد منعدمة بالنسبة لممشاركة والمضاربة، ومتنوع مثل اإلجارة والسمم واالستصناع
وبما أن

، المرابحة فتجد اىتمام أوسع ذلك أنيا قميمة المخاطرة وسيمة التطبيق والمتابعة

 فالمودعين، المصرف مؤتمن عمى أموال الناس فعميو أن يستخدميا مع الحرص الدائم عمييا
مع قبوليم مبدأ المشاركة في أرباح البنك وخسائره ال يرغبون بالمجازفة بأمواليم في عمميات
 وبالتالي أصبحت الحاجة ممحة إلتباع إجراءات سميمة لتنفيذ كافة، غير محسوبة العواقب
 ثم تقديم مجموعة من الحمول لمتغمب،  والتعرف عمى نقاط الضعف، عناصر إدارة المخاطر
 وزيادة كفاءة، عمى أىم المشاكل والعراقيل وبالتالي استخدام صيغ التمويل بشكل واسع وفعال
. التمويل المصرفي اإلسالمي
: الكممات المفتاحية
… المرابحة، المشاركة،  المضاربة،  إدارة المخاطر،  صيغ التمويل، البنوك اإلسالمية
Résumé:
Les banques islamiques ont émergé comme un phénomène économique dans notre monde
moderne il y a plus de trois siècles et ont prouvé leur existence à travers diverses opérations de
financement et d'investissement à travers diverses formes de financement et contrats islamiques
tels que la spéculation, Musharaka et Mourabaha. à la plupart des risques les plus importants et
les risques de formules de financement qui étaient un obstacle à l'utilisation de ces formules
sont largement diversifiées, comme la location, la paix et istisna'a, et presque inexistante pour la
participation de la spéculation, alors que l'intérêt général MourabahaVtjd qu'ils risquent un peu
Alttaba facile S et le suivi, et que la banque chargée de l'argent du peuple, il doit utiliser avec
permanente en garde, Vmodein avec l'acceptation du principe de participation aux profits et
pertes de la banque ne veulent pas risquer leur argent dans les conséquences incalculables des
opérations, et donc devenir un besoin urgent de suivre les procédures appropriées pour la mise
en œuvre de tous les éléments de gestion des risques, Et identifier les faiblesses, puis fournir
une gamme de solutions pour surmonter les problèmes les plus importants et les obstacles et
donc l'utilisation des formats de financement largement et efficacement, et augmenter
l'efficacité du financement bancaire islamique.

les mots clés :
Banques islamiques, Formats de financement, Gestion des risques, Mudaraba, Musharaka,
Mourabaha ...
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مقدمة

مقدمــــــــــة :
تتنوع وتتعدد الحاجات في العصر الحديث  ،وىذه األخيرة

يمكن إشباعيا

عن طريق المجوء إلى مختمف مصادر التمويل ،ولقد كان لمتغيرات االقتصادية
والمصرفية انعكاسا واضحا عمى تنوع مصادر التمويل إذ نميز في االقتصاد
الوضعي بين التمويل عن طريق نظام الوساطة المالية ،والذي تكون فيو القروض في
مختمف أنواعيا ىي الوسيمة لتمويل النشاط االقتصادي ،وتمعب فيو مختمف
المصارف في المؤسسات المالية دو ار رئيسيا في تمويل االستثمارات اإلنتاجية
لمختمف األنشطة اإلقتصادية في المجتمع ،حيث تقوم ىذه المؤسسات بتعبئة
المدخرات من أصحاب الفوائض المالية ومنحيا في شكل قروض إلى أصحاب
العجز المالي ويعرف بالتمويل الغير مباشر.
أما التمويل المباشر فيتم عن طريق التقاء أصحاب الفوائض المالية مع
أصحاب العجز مباشرة بإصدار أوراق مالية أي عن طريق السوق المالية ،والتي
يمكن من خالليا توفير التمويل الالزم لممشاريع.
التمويل التقميدي الذي يعتمد عمى أسعار الفائدة إال أنو نتج عنو العديد
إذن ف
من اليزات واألزمات المالية ،فاتجو العالم إلى البحث عن بديل ليذا النظام غير
المستقر ،ومع انتشار البنوك اإلسالمية التي فرضت نفسيا كمتعامل قوي يجسد
المعامالت المالية الحقيقية في السوق المالي من خالل دورىا اإليجابي في حفظ
األموال وتنميتيا وتيسير تداوليا تمويال واستثما ار.
إن نظام التمويل في البنوك اإلسالمية لو عدة صيغ وآليات أىميا :التمويل
بالمشاركة والمضاربة والمرابحة والمزارعة والمساقات واإلجارة والسمم واالستصناع ...
فيذا التنوع والتعدد في أساليب التمويل ،يمكن أن يكون البديل لنظام التمويل
بالفائدة الربوية من خالل استجابتو لتغطية االحتياجات التمويمية بمختمف مؤسسات
العجز بما يناسب طبيعتيا وحجميا ومجال نشاطيا .
إال ان الواقع العممي أثبت قصور البنوك اإلسالمية في مجال استخدام صيغ
التمويل وذلك بسبب المخاطر والصعوبات المتعددة  ،واعتمادىا بشكل كبير عمى
صيغة المرابحة ،وبنسبة أقل عمى اإلجارة ،واىماليا لمتمويل بالمشاركات وقد يكون
-أ-

منعدما في بعض البنوك اإلسالمية ،واعتمادىا عمى المدى القصير والمتوسط وبنسبة
أقل عمى المدى الطويل ،وبالتالي أصبحت الحاجة ممحة إلتباع إجراءات سميمة
لتنفيذ كافة عناصر إدارة ومواجية مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية .
مما سبق كان إختيار موضوع البحث " :

إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك

اإلسالمية " .

وفي محاولة لتصحيح الواقع التطبيقي ألساليب وصيغ التمويل في البنوك

اإلسالمية البد من وقفات جادة لتحديد أىم المخاطر والعراقيل ،ثم إيجاد الحمول
المناسبة التي تمكن البنوك اإلسالمية من زيادة استخدام مختمف صيغ التمويل عمى
المدى القصير والمتوسط وحتى الطويل.
ومما سبق يمكن أن نضع اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما هي أهم الطرق واألساليب المتبعة من طرفوادارة مخاطر صيغ التمويل المتنوعة ؟

البنوك اإلسالمية لمواجهة

ومن خالل اإلشكالية الرئيسية يمكن طرح األسئمة التالية:
 ما ىي أىم خصائص ومميزات البنوك اإلسالمية بالمقارنة مع مختمفالمؤسسات المالية األخرى ؟
 ىل تقوم البنوك اإلسالمية باستخدام واسع ومتنوع ألساليب وصيغ التمويل ؟ ما طبيعة التمويل في المصارف اإلسالمية عمى اعتبار أن العمل المصرفياإلسالمي قائم عمى الربح والخسارة وبالتالي عمى المخاطرة ؟
 ما ىي أىم الصعوبات والمخاطر التي تواجو صيغ وآليات التمويل في البنوكاإلسالمية ؟
 ىل بإمكان البنوك اإلسالمية مواجية وادارة مختمف المخاطر والصعوبات التيتواجو استخدام مختمف صيغ التمويل وزيادة استخداميا خاصة التمويل
بالمشاركات ؟

-ب-

فرضيات البحث:
بناءا عمى اإلشكالية يمكن وضع الفرضيات اآلتية لمبحث:
 تعمل أدوات ووسائل إدارة المخاطر عمى تقوية البنوك اإلسالمية باستحداثسياسات جديدة واجراءات أفضل.
 ىناك محدودية في اإلستخدام لصيغ وآليات التمويل من طرف البنوك اإلسالمية . تعتمد البنوك اإلسالمية عمى صيغ التمويل عمى المدى القصير والطويل لتحقيقالتنمية االقتصادية واالجتماعية معا .
أهداف البحث:
 محاولة فتح اآلفاق في اكتشاف صيغ جديدة من صيغ وأساليب التمويل في البنوكاإلسالمية.
 التعرف عمى مختمف أساليب وأدوات إدارة المخاطر المتعمقة بصيغ التمويل ،والمساىمة في ترشيد القرار التمويمي في المصارف اإلسالمية .
 محاولة تقديم واعطاء صيغ وآليات جديدة لمتمويل وذلك لمتغمب عمى مختمفالمعوقات والصعوبات وخاصة بالنسبة لمتمويل بالمشاركات ،تساعد إدارات البنوك
اإلسالمية في زيادة االعتماد عمى ىذه الصيغ.
 إعطاء مكانة لمبنوك اإلسالمية بما يمكنيا عمى المنافسة في ظل تزايد عدد البنوكالتجارية التقميدية لكل ما تحتويو من فكر اقتصادي مستقل لو أصولو ومنياجو
وفمسفتو المتميزة ،والتعرف عمى أىم التحديات الداخمية والخارجية التي تواجييا مع
تقديم إستراتيجية عمل لمواجيتيا .
 اكتشاف الطريق إلى التطبيق العممي لمفكر االقتصادي اإلسالمي في مجالاألموال .
 -تسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع .

-ت-

أهمية البحث:
إن أىمية البحث تكمن في :
 إن المصارف اإلسالمية بحاجة اليوم إلى خميط من الصيغ التمويمية ،وخاصة تمكالتي تقوم عمى أسموب المشاركات ،والتي تتيح ليا المرونة الكافية لالستجابة لكافة
المتطمبات التي تفرضيا المتغيرات االقتصادية .
 إن الواقع التطبيقي ألساليب وصيغ التمويل في البنوك اإلسالمية يجب ان يقارنمع الجانب النظري من خالل المزج بينيما .
 عند تطبيق أساليب وصيغ التمويل يجب التعرف عمى مواطن الخمل وأسباب عدمممارستيا أو قمة استخداميا في الواقع المصرفي

اإلسالمي  ،مما ينبو إدارات

المصارف اإلسالمية إلى ضرورة مراجعة اإلجراءات وآليات العمل بيذه الصيغ.
منهج البحث:
يضم البحث قسمين رئيسيين  :قسم نظري ييتم بالجانب التنظيري والفكري لمدراسة ،
وقسم آخر يعمل عمى محاولة إسقاط الجانب النظري والفكري عمى الواقع

باعتماد

دراسة تطبيقية.
ووفقا لطبيعة الموضوع فقد تطمب ذلك إستخدام األسموب الوصفي التحميمي الذي
يقوم بتجميع البيانات والمعمومات وتمخيص

الحقائق المتعمقة بالبنوك اإلسالمية ،

ودراسة مخاطر صيغ التمويل وكيفية إدارتيا بمختمف الطرق واألساليب المتنوعة .
أما الجانب العممي الخاص بتجارب البنوك اإلسالمية في ىذا المجال فيو قائم عمى
الدراسة الميدانية والتحميل وفق المنيج الكمي بإعتماد دراسة حالة .
صعوبات البحث:
ال يخمو أي بحث من مواجية صعوبات ،ولعل أىم ما واجيو الباحث ما يمي:
 صعوبة الحصول عمى المعمومات والوثائق الالزمة من البنوك اإلسالمية ،وبالتالي عدم تمكننا من الحصول عمى العديد من المعمومات الميمة النجاز
الدراسة التطبيقية.
 إن دراسة التمويل اإلسالمي المستنبط من الشريعة اإلسالمية  ،يتطمب وجودقاعدة عممية في مجال الفقو وأصولو لفيم أحكام فقو المعامالت التي تحكم
-ث-

صيغ التمويل اإلسالمي  ،ونظ ار لعدم تمقي مثل ىذا التكوين سابقا فيذا تطمب
المزيد من الجيد لمبحث في ىذا المجال .
حدود البحث:
 سوف يقتصر ىذا البحث عمى دراسة واقع إدارة مخاطر صيغ التمويل فيالمصارف اإلسالمية األردنية والقطرية  ،وذلك خالل الفترة الممتدة من 2005م
إلى غاية 2013م كنموذج  ،وذلك باعتبار أن األردن وقطر من الدول الرائدة
والمتميزة في مجال الصيرفة اإلسالمية .
الدراسات السابقة:
-دراسة عبد الرحمن يسري احمد:

في بحث لمدكتور  /عبد الرحمن يسري احمد بعنوان

 ":البنوك اإلسالمية

األسس وآليات العمل وضروريات التطوير " ( مقدم إلى ندوة الصناعة المالية  ،البنك
اإلسالمي لمتنمية بجدة  ،مركز التنمية اإلدارية بكمية التجارة جامعة اإلسكندرية ،
اإلسكندرية 2000 ،م) .
تعرض إلى صيغ االستثمار في البنوك اإلسالمية  ،وكيف تركزت تمك الصيغ
عمى المرابحة دون غيرىا من صيغ االستثمار األخرى  ،واقترح تطوير تمك الصيغ
من خالل االستفادة من عقد المضاربة الشرعية بإصدار شيادات إيداع قابمة لمتداول
 ،وكذلك االستفادة من عقود المشاركات في إنشاء شركات جديدة مع مساىمة البنك
اإلسالمي في رؤوس أمواليا  ،وانشاء محافظ استثمار إسالمية تدار لصالح عمالء
البنك اإلسالمي .
دراسة أشرف محمد دوابه :
في كتاب لمدكتور  /أشرف محمد دوابو بعنوان " :

دور األسواق المالية في

تدعيم االستثمار طويل األجل بالمصارف اإلسالمية " ( الناشر ،دار السالم لمنشر
والتوزيع  ،القاىرة  ،الطبعة األولى 2006 ،م )  ،تعرض لالستثمار طويل األجل
بالمصارف اإلسالمية ومعوقاتو  ،وتوصل إلى تدني نسبة االستثمار طويل األجل
بالمصارف اإلسالمية  ،وعجز المصارف اإلسالمية عن تحقيق أىدافيا التنموية

-ج-

المأمولة عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي  ،ووضع نموذج مقترح لدعم
االستثمارات طويمة األجل بالمصارف اإلسالمية من خالل األسواق المالية .
 دراسة محمود سحنون وعبلة لمسلف :في بحث لمدكتور محمود سحنون واألستاذة عبمة لمسمف بعنوان  " :التمويل
بالمشاركة كبديل عن التمويل الربوي "  ،قدم في الممتقى االقتصادي األول لجامعة
األمير عبد القادر لمعموم اإلنسانية قسنطينة في 2009م .
وقد بينت الدراسة كفاءة أسموب المشاركة  ،من خالل دراسة تقييمو من التجارب
لمبنوك اإلسالمية  ،بالتركيز عمى التجربة السودانية فيي تعمل في ظل نظام
مصرفي أكثر تعامال بصيغ التمويل اإلسالمي  ،حيث حققت المشاركة المصرفية
نتائج جيدة عمى مستوى تطبيق السياسة النقدية  ،وذلك باستعمال السندات
اإلسالمية .
دراسة محمد بن ناصر فاطمة 2009م :عنونت ىذه الدراسة ب " :إدارةالمخاطر في المصارف اإلسالمية " وىي بحث مقدم إلى الممتقى الدولي الثاني
حول األزمة المالية الراىنة والبدائل المالية والمصرفية  ،النظام المصرفي
اإلسالمي نموذجا  ،الذي انعقد بالمركز الجامعي بخميس مميانة  ،الجزائر،
يومي  6 -5ماي 2009م .
تناولت ىذه الدراسة  :تحديد معايير التمويل واالستثمار بالمصارف اإلسالمية
باإلضافة إلى تعريف المخاطر التي يتعرض ليا نشاط المصارف اإلسالمية ،
وعرض أىم الطرق واألساليب المتعمقة بتغطية المخاطر .
 دراسة عبد الستار أبو غدة 2010م:تناولت ىذه الدراسة مخاطر الصكوك اإلسالمية ،وىي بحث قدمو الدكتور عبد
الستار أبو غدة في ندوة  :الصكوك اإلسالمية  ،عرض وتقديم  ،المنعقدة في
رحاب جامعة الممك عبد العزيز بجدة  ،خالل الفترة  25 – 24ماي 2010م ،
وتمخصت ىذه الدراسة في  :تعريف المخاطر وعالقتيا باالستثمار اإلسالمي ،
وكذا تعريف الصكوك اإلسالمية وخصائصيا و أنواعيا  ،باإلضافة إلى أنواع
مخاطرىا وسبل عالجيا .
-ح-

ما يميز هذا البحث :
في ىذا البحث قام الباحث بدراسة التمويل بصفة عامة وأىميتو في االقتصاد
اإلسالمي وما يميزه عن التمويل التقميدي الربوي  ،باإلضافة إلى دراسة وتحميل
عكس

الجانب التطبيقي لمعظم أساليب وصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية

الدراسات السابقة التي ركزت بصفة عامة عمى صيغة تمويمية واحدة  ،والمقارنة مع
الجانب النظري ومحاولة معرفة نقاط الضعف وطرح أىم المخاطر والصعوبات التي
كانت حاج از الستخدام صيغ التمويل بشكل واسع والتركيز واالعتماد عمى صيغ دون
األخرى  ،باإلضافة قام الباحث بتقديم

وعرض مجموعة من الحمول في محاولة

لمتغمب عمى أىم المشاكل والعراقيل وزيادة كفاءة التمويل المصرفي اإلسالمي .
خطة البحث:
لقد تم تقسيم البحث إلى ستة فصول باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة.
الفصل األول " :المصارف اإلسالمية وأىم مقوماتيا "

فيشتمل عمى ثالث

مباحث يتناول ماىية المصارف اإلسالمية من خالل تعريفيا وأىم خصائصيا
وأىدافيا باإلضافة إلى معرفة مصادر أمواليا وأىم الخدمات التي تقدميا باإلضافة
إلى التطرق إلى الجانب اإلداري لممصارف اإلسالمية من خالل معرفة الييكل
التنظيمي والجياز الرقابي ليا .
أما الفصل

الثاني " :صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية "

فيشتمل

عمى الجانب التمويمي لممصارف اإلسالمية من خالل اإلحاطة بأىم الصيغ وأساليب
التمويل التي تقوم بيا .
أما الفصل الثالث " :إدارة المخاطر والتمويل في البنوك اإلسالمية "
عمى أربع مباحث تم التطرق فييا إلى ماىية

يشتمل

إدارة المخاطر من خالل تعريف

المخاطرة وأقساميا و العالقة بين العائد والمخاطرة باإلضافة إلى تعريف إدارة
المخاطر وأىم سياساتيا  ،باإلضافة إلى تعريف

التمويل وأىميتو وخصائصو وأىم

مميزاتو في االقتصاد اإلسالمي بمقارنتو بالتمويل التقميدي .

-خ-

أما الفصل الرابع" صعوبات ومخاطر االستخدام المصرفي لصيغ التمويل "
فيتضمن أىم الصعوبات والمخاطر التي تواجو التمويل في المصارف اإلسالمية
والتي كانت سببا في عرقمتو والحد منو.
أما الفصل

الخامس" إدارة مخاطر صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية

وأىم التحديات " فيتناول وضع إستراتيجية محكمة لمتغمب عمى عراقيل وصعوبات
التمويل في المصارف اإلسالمية باإلضافة إلى مواجية أىم التحديات الداخمية
والخارجية التي تواجييا وذلك من أجل زيادة االستخدام ألساليب وصيغ التمويل
والمساىمة في تحقيق التنمية من طرف المصارف اإلسالمية .
أما الفصل ال سادس واألخير " :واقع التمويل في البنوك اإلسالمية القطرية
واألردنية " فيتطرق إلى الدراسة التطبيقية لممصارف اإلسالمية من خالل التطرق إلى
المصارف اإلسالمية القطرية واألردنية كنموذج ومحاولة معرفة أىم االيجابيات
والسمبيات لصيغ وآليات التمويل ومدى مطابقة الجانب التطبيقي لمنظري
وفي األخير تضمن البحث عمى

خاتمة وعدد من النتائج التي تم التوصل إلييا،

إضافة إلى التوصيات.

-د-

الفصل األول  :المصارف اإلسالمية
وأهم مقوماتها

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

تمييد :
تعتبر البنوك اإلسالمية متطمبات العصر وضرورة اقتصادية لكل مجتمع يرفض
التعامل بالربا ويرغب في تطبيق الشريعة ،وذلك بيدف التبادل والمعامالت وتيسير عممية
اإلنتاج وتعزيز طاقة رأس المال  ،وفي ىذا اإلطار تستخدم البنوك اإلسالمية في تمويل
المشروعات واالستثمارات جممة من األدوات واألساليب التمويمية ،تختمف عن تمك التي
تستخدميا البنوك التقميدية بشكل كبير ،وىذا ناتج عن تقيدىا بمجموعة من المبادئ
والضوابط التي حددتيا الشريعة اإلسالمية ،بغية تحقيق األىداف التي أنشئت ألجميا .
المبحث األول :مدخل لمتعريف بالبنوك اإلسالمية
وسنحاول من خالل ىذا المبحث التطرق إلى النقاط التالية:
المطمب االول  :تعريف البنوك اإلسالمية

لقد تعددت تعريف البنوك اإلسالمية ،ومن أىميا:

التعريف األول  :عرفتيا اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي لمبنوك اإلسالمية في الفقرة األولى من
المادة الخامسة بأنيا " تمك البنوك المؤسسات التي ينص قانون إنشائيا ونظاميا األساسي

صراحـ ـة عمى االلتزام بمبادئ الشريعة ،وعمى عدم التعام ـ ـ ـل بالفائدة أخذا وعطاء" (.)1

غير أن ىذا التعريف قاصر ،ألن البنك اإلسالمي ال يقتصر عمى تعامالتو عمى عدم
التعامل بالفائدة الربوية فحسب ،بل يقوم بنشاطات اقتصادية واجتماعية أخرى.
التعريف الثاني  :البنوك اإلسالمية ىي"مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفيا في
نطاق الشريعة اإلسالمية ،بما يخدم بناء مجتمع التكافل اإلسالمي وتحقيق عدالة التوزيع،

ووضع المال في المسار اإلسالمي" (. )2

وقد أضاف ىذا التعريف إلى جانب عدم تعامل البنوك اإلسالمية بالفائدة الربوية،
تميزىا بالتزام أحكام الشريعة اإلسالمية في معامالتيا المالية ،إضافة إلى وضع مصمحة
المجتمع في أولوياتيا من خالل المساىمة في التنمية االجتماعية.
التعريف الثالث :البنوك اإلسالمية ىي "مؤسسة مالية إسالمية تقوم بأداء الخدمات المصرفية
المختمفة ،كما تباشر أعمال التمويل واالستثمار في المجاالت المختمفة في ضوء قواعد
( -)1عائشة الشرقاوي المالقي ،البنوك اإلسالمية (التجربة بين الفقو والقانون والتطبيق) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدار
البيضاء  .2000 ،ص.26

( -)2عبد الرزاق رحيم جدي الييتي ،مرجع سابق  ،ص173
-2-

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

وأحكام الشريعة اإلسالمية وتيدف البنوك اإلسالمية إلى تحقيق التنمية االجتماعية

واالقتصادية لألمة اإلسالمية ،كما تقوم ببعض الخدمات االجتماعية والدينية" (.)1
ويالحظ أن ىذا التعريف ،أشار إلى الصفة التنموية ،فيذه البنوك ال تيدف إلى

تحقيق مصالحيا الخاصة فقط ،بل أنيا أسمى من ذلك ،فيي تطمح أيضا إلى الصالح العام،
فيي عمى البعدين االقتصادي واالجتماعي لعممية التنمية.
التعريف الرابع  :البنوك اإلسالمية ىي '"عبارة عن مؤسسات مالية إسالمية تقوم بمزاولة
النشاط المصرفي واالستثماري في ظل تعاليم اإلسالم ،فيي تقوم بجمع األموال وتوظيفيا

وتقديم الخدمات المصرفية في حدود نطاق الضوابط الشرعية اإلسالمية" (.)2

فقد أضاف ىذا التعريف الصفة االستثمارية لمبنوك اإلسالمية ،فأصبحت ىذه البنوك
تجمع بين الخدمية المصرفية من جية والصفة االستثمارية من جية أخرى ،فقد أصبحت
عنص ار فعاال في الجانب االقتصادي وذلك من خالل دخوليا في المشاريع االستثمارية.
بناء عمى ما سبق يمكن أن تعرف البنوك اإلسالمية كما يمي:
البنوك اإلسالمية " ىي مؤسسات مالية تعمل عمى تجميع األموال وتوظيفيا لتحقيق
العائد االقتصادي واالجتماعي بما يحقق منفعة لممجتمع دون المجوء إلى التعامل الربوي
القائم عمى الفائدة الربوية وذلك في إطار قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية ".
المطمب الثاني :خصائص البنوك اإلسالمية
الشك أن العمل اإلسالمي يتميز عن العمل المصرفي التقميدي بأسس وخصائص
عديدة ،وذلك ألن البنوك اإلسالمية تختمف من حيث المبدأ واألسس اختالفا جوىريا عن
غيرىا من البنوك من حيث المحتوى والمضمون ،فالبنوك اإلسالمية ترتكز في معامالتيا
المصرفية عمى المبادئ لالقتصاد اإلسالمي وتوجييات الشريعة اإلسالمية :
 -1استبعاد التعامل بالفائدة الربوية :إن أول ما تمتاز بو البنوك اإلسالمية األخرى ىو
إسقاط الفائدة الربوية من كل عممياتيا أخذا أو عطاءا ،ذلك ألن اإلسالم قد حرم الربا بكل
أشكالو وشدد العقوبة عميو.
والتزام البنوك اإلسالمية بعدم التعامل بالفائدة الربوية ،ىو التزام بيدي القرآن الكريم
( -)1حسين حسين شحاتة ،المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق ،مكتبة التقوى ،ط ، 1القاىرة  .2006 ،ص.30

( -)2فارس مسدور ،التمويل اإلسالمي من الفقو إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالمية ،دار ىومة لمطباعة والنشر،
الجزائر .2007 ،ص.81
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :
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وليس معنى تحريم الفائدة الربوية أن البنوك اإلسالمية ال تيدف إلى تحقيق الربح
الذي يعتبر نوعا من نماء المال من خالل توظيف أو استثمار رأس المال ،فالبنوك
اإلسالمية تسعى إلى تحقيق الربح وتعمل عمى زيادتو ،ولكن في إطار ضوابط محددة
بحيث يكون الربح عادال بعيدا عن أي غبن أو احتكار ،وناجما عن صيغ استثمارية

مشروعة يتضافر فييا كل عناصر اإلنتاج بشكل فعال (.)2
 -2االلتزام بالحالل وتجنب الحرام:

إن أىم ما يتعين عمى البنوك ىو اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع
أعماليا ،فال وجود لبنوك إسالمية دون مقاومات ومن أىميا االلتزام في معامالتيا بالحالل

واالبتعاد عن المجاالت المحرمة والمشكوك فييا ( .)3أي أن البنوك اإلسالمية عمييا تجنب
المال الحرام عند حصوليا عمى الموارد وتجميعيا لدييا ،وان تستخدم األموال التي تتوافر
لدييا في االستخدامات المشروعة.
فيي تمتزم بتمويل األنشطة التي تدخل في دائرة الحالل ،وتتجنب األنشطة األخرى
الواقعة في دائرة التحريم ،لما ليا من أضرار خطيرة تمحق بالمجتمع ،مثل :أنشطة صناعة
الخمور ،والصناعات القائمة عمى تربية وذبح لحوم الخنازير ،أو المخذرات ،كما أنيا تتجنب

مع أي نشاط ينطوي عمى الربا ،الغش ،االحتكار ،أو استغالل لحاجات الناس (.)4
 -3ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية :

تعمل البنوك اإلسالمية تحقيق التنمية الحقيقية ببعدييا االقتصادي واالجتماعي ،من
خالل جمع الزكاة وايصاليا إلى مستحقييا كما أنيا تحاول رفع المستوى المعيشي لممجتمع
في إطار سياستيا االستثمارية.

([ -)1البقرة]275 :
( -)2محمود حسن صوان ،مرجع سابق .ص.92
( -)3فارس مسدور ،مرجع سابق ،ص.98

( -)4محمود حسن الصوان ،مرجع سابق ،ص ص.93-92
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

فالبنوك اإلسالمية تعمل باىتمام كبير في تقديم نفع لممجتمع من خالل األعمال
والنشاطات والخدمات التي تقوم بيا ،وأنيا ال تقتصر في أعماليا ونشاطاتيا عمى إفادة
المتعاممين معيا والمساىمين فييا فحسب ،بل ىذا يمتد ليشمل إفادة المجتمع استنادا إلى روح

الشريعة اإلسالمية ومقاصدىا(.)1

 -4العمل عمى تنمية المال وعدم اكتنازه وحبسو عن التداول:
تعمل البنوك عمى تنمية المال واثماره وتوظيفو التوظيف الفعال لصالح المجتمع،
وباعتباره أصال من أصوليا التي يتعين عمييا تنميتو واثماره وليس اكتنازه وحرمان المجتمع

واألفراد الذين في حاجة إليو ( .)2فحبس المال عن التداول وكنزه أي تعطمو عن أداء وظيفتو
االجتماعية يعتبر من الجرائم االقتصادية في الفكر االقتصادي اإلسالمي ألنو يؤدي إلى
تعطيل عجمة النمو االقتصادي في الدولة ،كما أن الذين يكتنزون األموال يقومون بحبس
المنفعة عن الناس ،وعدم تبادل المنافع والحاق الضرر بالقوى اإلنتاجية واالستيالكية في

المجتمع(.)3

 -5إحياء نظام الزكاة:
تعتبر الزكاة من األدوات الفعالة لتطيير المال من أي معامالت مشكوك فييا عمال
يهن بِ َهب) ( .)4وتنميتو وفي
ن َ
ه ْ
ه ُس ُ
ي أَ ْه َىالِ ِه ْ
خرْ ِه ْ
بقولو تعالى ( ُ
ص َد َق ًة ُتطَ ِّ
ن َو ُت َز ِكّ ِ
الوقت ذاتو لتعميق الحس الديني وتحقيق األىداف االجتماعية لمبنك ،كذلك مراعاة التوازن
بين األىداف االستثمارية واالجتماعية لمبنك ( .)5فالبنوك اإلسالمية تعمل عمى تنشيط ىذه

األداة المالية عن طريق إنشاء حسابات خاصة لمزكاة لدييا ،وتشجيع المودعين والمستثمرين

عمى دفع الزكاة الواجبة عمييم ( .)6وىي بذلك تؤدي واجب اهلل عمى ىذه األمة ،إضافة إلى

( -)1حسن خمف فميح ،البنوك اإلسالمية ،عالم الكتب الحديث ،ط ،1عمان .2006 ،ص.95
( -)2محسن أحمد الخضيري ،البنوك اإلسالمية ،ايتراك لمنشر والتوزيع ،ط ،1القاىرة.1990 ،ص.25
( -)3محمود حسين الصوان ،مرجع  ،ص.94
( -)4التوبة]103[ :

( )5محسن أحمد الخضيري ،مرجع سابق،ص.28
(  )6فارس مسدور ،مرجع سابق ،ص.100
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

الجانب االقتصادي الذي تؤديو أموال ىذه الفريضة إذا ما قامت باستثمار الفائض من تمك

األموال وتنميتيا(.)1

ومن ثم فإن جميع معامالت البنوك اإلسالمية وأعماليا المصرفية تتم في إطار
ضوابط الشريعة اإلسالمية ،وتمتزم البنوك بقاعدتين أساسيتين في استثمار وتشغيل ما لدييا
من أموال المسممين باختيارىا أرشد السبل وأفضل الطرق المؤدية إلى تعظيم العائد

االجتماعي ،وىاتان القاعدتان ىما.)2( :

 قاعدة الغنم بالغرم  :أي أن الحق في الحصول عمى الربح( العائد) يكون بقدر تحملالمشقة كالمخاطر أو الخسائر ،وباعتبار أن عميل البنك ىو شريك في أعمالو ،فإن الحق
في الربح( أي الغنم) يكون بقدر االستعداد لتحمل الخسائر ( أي الغرم) وتعتبر ىذه القاعدة
األساس الفكري لكل المعامالت القائمة عمى المشاركة ،فالمتعامل مع البنك يكون شريكا في
الربح وفي الخسارة أيضا.
 قاعدة الخراج بالضمان  :أي أن الذي يضمن أصل جاز لو أن يحصل عمى ما تولد عنومن عائد ،فمثال يقوم البنك اإلسالمي بضمان أموال المودعين لديو في شكل ودائع أمانة
تحت الطمب ،ويكون الخراج ،أي ما خرج من المال) المتولد عن ىذا المال جائز االنتفاع
لمن ضمن( وىو البنك) ألنو يكون ممزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثو وتحمل
الخسارة في حالة وقوعيا ،أي أن الخراج غنم والضمان غرم.

(  )1محمد حربي عريقات ،سعيد جمعة عقل ،إدارة المصارف اإلسالمية ،دار وائل لمنشر والتوزيع،

.2010ص.97

(  )2محمود حسين الصوان ،مرجع سابق ،ص ص.95 -94
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ط  ،1عمان،

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

المطمب الثالث  :أىداف البنوك اإلسالمية
تسعى البنوك اإلسالمية إلى تحقيق جممة من األىداف تتمثل في:
الشكل رقم :1أىداف البنوك اإلسالمية
أهداف البنوك اإلسالمية

األهداف المالية

األهداف الخاصة بالمتعاملين

األهداف الداخلية

األهداف االبتكارية

األهداف االجتماعية

جذب انىدائع وتىميتها

تقذيم انخذمات انمصزفية

تىمية انمىارد انبشزية

ابتكار صيغ انتمىيم

تذقيق مجاالت انتىظيف

استثمار األمىال

تىفيز انتمىيم نهمستثمزيه

تحقيق معذل انىمى

ابتكار وتطىيز انخذمات

رفع مستىي انعمانة

تحقيق األرباح

تىفيز األمان نهمىدعيه

االوتشار انجغزافي

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى -محمد صالح الحناوي و عبد الفتاح عبد السالم  ،المؤسسات المالية :

البورصة والبنوك التجارية  ،الدار الجامعية  ،االسكندرية  ،1998ص .381 -374

 -1األىداف المالية:

انطالقا من أن البنوك اإلسالمية في المقام األول مؤسسات مصرفية تقوم بالوساطة

المالية عمى أساس المشاركة ،فإن ليا العديد من األىداف المالية التي تعكس مدى نجاحيا
في أداء ىذا الدور في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية وىذه األىداف تتمثل في:

()1

أ -جذب الودائع وتنميتيا  :يمثل ىذا اليدف الشق األول في عممية الوساطة المالية ،وترجع
أىميتو إلى عدم تعطيل األموال واستثمارىا .من خالل توظيفيا التوظيف الفعال في

المشروعات التنموية التي تضيف الناتج الوطني وتتيح لممجتمع سمعا وخدمات في حاجة
إلييا وبالشكل الذي يعود عائده عمى المودع والبنك المستثمر والمجتمع.
ب -استثمار األموال  :يمثل استثمار األموال الشق الثاني من عممية الوساطة المالية وىو
اليدف األساسي لمبنوك اإلسالمية حيث تعد االستثمارات الركيزة األساسية لعمميا والمصدر
الرئيسي لتحقيق األرباح سواء لممودعين أو المساىمين ،وتوجد العديد من صيغ االستثمار
التي يمكن استخداميا في البنوك اإلسالمية الستثمار أموال المساىمين عمى أن يأخذ البنك
في اعتباره عند استثماره لألموال المتاحة تحقيق التنمية االجتماعية.
( -)1محمود حسين الصوان ،المرجع السابق ،ص.121
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

ج -تحقيق األرباح :تيدف البنوك اإلسالمية من خالل قياميا بمختمف العمميات االستثمارية
إلى تحقيق ربح يتم تقاسمو بين مختمف األطراف المشاركة في العممية االستثمارية بحسب
النسب المتفق عمييا ،والذي يعتبر عنص ار أساسيا لالستمرار في السوق المصرفية.

()1

 -2األىداف الخاصة بالمتعاممين:

تيدف البنوك اإلسالمية إلى إرضاء عمالئيا من المودعين والمستثمرين وتمبية

مختمف طمباتيم وذلك من خالل:

()2

أ -تقديم الخدمات المصرفية  :تولي البنوك اإلسالمية اىتماما كبي ار بالخدمات المصرفية،

ألنيا تعتبر عامال ميما في كسب الميزة التنافسية لمبنك ،لذا تعمل عمى توفير مجموعة من
الخدمات المصرفية ذات جودة عالية تمبي طمبات المودعين والمستثمرين.

ب -توفير التمويل لممستثمرين:

تيدف البنوك اإلسالمية إلى استثمار األموال المودعة

لدييا وذلك باستخدام أفضل أساليب االستثمار والتمويل المتوافرة لدييا والمالئمة لطبيعة
النشاط المراد تمويمو.
ج -توفير األمان لممودعين  :تعمل البنوك اإلسالمية عمى جذب ثقة عمالئيا فيذا يعتبر
عامال ميما لنجاح البنك ،وذلك من خالل توفير سيولة نقدية لمواجية طمبات السحب خاصة
الودائع تحت الطمب ،إضافة إلى ذلك تسعى إلى انتقاء أفضل المشاريع التي تحقق األرباح
لممودعين والبنك.
 -3االىداف الداخمية  :لمبنوك اإلسالمية أىداف داخمية تسعى إلى تحقيقيا ،وتتمثل فيما
يمي.)3( :

أ -تنمية الموارد البشرية  :البد من توافر العنصر البشري القادر عمى استثمار األموال
ويممك الخبرة المصرفية عن طريق التدريب لموصول إلى أفضل مستوى في األداء.
ب -تحقيق معدل نمو  :البد لمبنوك اإلسالمية أن تضع في اعتبارىا معدل نمو وذلك حتى
يمكنيا من االستمرار والمنافسة في األسواق المصرفية.
ج -االنتشار الجغرافي :بحيث تغطي البنوك اإلسالمية أكبر قدر من فئات المجتمع ،وتوفير
الخدمات المصرفية لجميور المتعاممين معيا.
( -)1محسنّ أحمد الخضيري ،مرجع سابق ،ص.31
( -)2محمد حربي عريقات ،مرجع سابق ،ص.122
( -)3نفس المرجع  ،ص.122
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

 -4األىداف االبتكارية  :حتى تحافظ البنوك اإلسالمية عمى وجودىا بفاعمية في السوق
المصرفية ،البد ليا من مواكبة التطور المصرفي وذلك بالطرق التالية.)1( :

أ -ابتكار صيغ التمويل  :تسعى البنوك اإلسالمية إلى توفير التمويل الالزم لمعمالء في

مختمف مشاريعيم  ،لذلك يجب عمييا ابتكار صيغ استثمارية التي تتمكن من خالليا من
تمويل المشروعات االستثمارية المختمفة بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ب -ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية:

تعد الخدمات المصرفية من المجاالت اليامة

لمتطوير في القطاع المصرفي ،لذلك عمى البنك أن يعمل عمى ابتكار خدمات مصرفية ال
تتعارض مع أحكام الشريعة ،إضافة إلى ذلك عميو أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية
الحالية التي تقدميا البنوك التقميدية بما ال تخالف أحكام الشريعة.
 -5األىداف االجتماعية  :البنوك اإلسالمية تعمل عمى الموازنة بين تحقيق الربح
االقتصادي وبين تحقيق الربحية االجتماعية ،وذلك بالجمع بين األىداف العامة ألي مشروع
وتحقيق التكافل االجتماعي من خالل:

()2

أ -تدقيق مجاالت التوظيف  :التي يقوم بتمويميا والتأكد من سالمتيا وقدرتيا عمى سداد
التمويل وتحقيق عائد متناسب ومن ثم ضمان عدم ضياع أموال المودعين بالبنك.
ب -رفع مستوى العمالة  :تسعى البنوك اإلسالمية لتوفير فرص العمل ،وفي الوقت نفسو

يسمح ىذا التوظيف بتقديم خدمات اجتماعية ألفراد المجتمع تحقيقا لرسالة البنك في التكافل

االجتماعي.
المبحث الثاني  :مصادر األموال والخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية
سنتطرق إلى ىذا المبحث من خالل النقاط التالية :
المطمب االول  :مصادر االموال في البنوك اإلسالمية
تختمف مصادر األموال في البنوك اإلسالمية بعض الشيء عن مصادر األموال في
البنوك التجارية حيث االستثمار في البنوك اإلسالمية ال يعتمد عمى الفائدة الربوية ،بل يتم
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،كما أن جميع المعامالت التي تطبق في البنوك اإلسالمية
ىي معامالت ذات صفة شرعية ،وسيتم التطرق إلى ذلك من خالل النقاط التالية:
( -)1محسن أحمد الخضيري ،مرجع سابق ،ص.36
( -)2نفس المرجع  ،ص.36
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

أوال :المصادر الداخمية لألموال في البنوك اإلسالمية
تتمثل المصادر الداخمية لمبنوك اإلسالمية في األموال المتأتية من مساىمات أصحاب
البنك واألموال الناشئة عن نتائج أعماليا التي تحتفظ بيا التزاما بالقوانين ،إضافة إلى األرباح
التي يحققيا البنك من نشاطاتو وال يوزعيا عمى مساىميو.
 -1رأس المال  :ىو المصدر الذي تتدفق منو الموارد لمبنك ،وبو يتم تأسيس البنك وايجاد

الكيان االعتباري لو ،واعداده وتجييزه ليتمكن من ممارسة نشاطو المصرفي ( .)1وبالذات في
المراحل األولى إلنشائو ،والتي ال تتاح فييا الوقت الكافي لمبنك لمحصول عمى مصادر

تمويل خارجية ،وبالتالي فإنو يعتمد عمى موارده الذاتية.
فرأس المال يوفر األمان والحماية المطموبة لألموال التي يتم إيداعيا لديو ،ذلك أن
رأس المال يتم االستناد إليو في تمبية طمبات المودعين بحسب ودائعيم لدى البنك ،وعادة يتم
تحديد نسبة معينة من رأس المال إلى الودائع لديو بموجب القوانين ذات الصمة بعمل

البنوك*حيث كمما زادت ىذه النسبة وفرت أمانا وثقة أكبر لدى المودعين ،ويحصل العكس

عندما تنخفض ىذه النسبة (.)2كما يقوم رأس المال بدور تمويمي في السوق المصرفية لتغطية
االحتياجات التمويمية لعمالء البنك سواء كانت قصيرة أم متوسطة األجل ،ويضاف إلى ذلك
قيامو بدور الضامن بتحممو الخسائر المحتممة التي تتعمق بالمساىمين أو العجز الذي
يتعرض لو البنك فيكون أشبو بجياز امتصاص لمخسائر والمخاطر التي تقف في سبيمو ،اذ

يقوم باستيعابيا لحين حصولو عمى موارد مالية أخرى لتغطيتيا (.)3

 -2االحتياطات  :ىي تمك المبالغ التي يتم اقتطافيا من أرباح البنك ،والتي تدعم المركز
المالي لمبنك ،وتحفظ رأسمالو من أي اقتطاع في حالة وقوع خسارة ما ،وتعمل عمى زيادة ثقة
أصحاب الودائع بالبنك وتكون مبالغيا من حق المساىمين ،ألنيا تقتطع من األرباح التي

كان من المفروض أن توزع عمييم( .)4وتشمل االحتياطات عمى البنود التالية:
( -)1محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.117

* يخضع الحد األدنى لرأس المال البنك اإلسالمي لتشريعات البنك المركزي ومقررات بازل الدولية التي تحدد الحد األدنى
لرأس المال البنك نسبة إلى حجم الودائع الموجودة لديو ،وفي كل األحوال يمثل رأس المال
أموال البنك اإلسالمي.
( -)2حسين خمف فميح ،مرجع سابق ،ص.192

( -)3محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.117
( -)4عائشة الشرقاوي المالقي ،مرجع سابق ،ص.196
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 %10من إجمالي مصادر

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

أ -االحتياطي القانوني  :وىو عبارة عن نسبة معينة من األرباح يفرضيا القانون لتبقى داخل
البنوك وال توزع بأي شكل من األشكال ،وتبعا لقانون الدولة التي توجد بيا البنوك اإلسالمية

يتم تحديد ىذه النسبة(.)1

ب -االحتياطي االختياري :وىي عبارة عن حساب ال يفرضو القانون ولكن يضعو المؤسسون
قصد تعزيز رأس مال البنك ،ويمكن ليذا الحساب أن يخضع لمشروط نفسيا كأن ينص عميو

القانون التأسيسي ويبين نسبة األرباح التي تحول إلى ىذا الحساب (.)2

ج -االحتياطي الخاص :يجوز لمبنوك بناء عمى اقتراح مجمس إدارتيا أن تقرر سنويا اقتطاع
مبالغ من أرباحيا الصافية عن تمك السنة الستعماليا ألغراض الطوارئ ولمواجية خسائر قد

تمحق بالبنوك (.)3

 -3األرباح المحتجزة  :ىي عبارة عن األرباح التي يتم احتجازىا إلعادة استخداميا بعد ذلك
لدعم المركز المالي لمبنوك ،واحتفاظ البنوك اإلسالمية بجزء من األرباح ال يتعارض مع
أحكام الشريعة اإلسالمية باعتباره يعمل مضاربا بأموال المودعين ومن ثم يمكنو تجنب جزء

معينا من األرباح لمواجية ما قد يط أر عمى البنك من ظروف غير عادية (.)4

وال شك أن االحتفاظ بجزء من األرباح داخل البنك أمر تقتضيو الظروف االقتصادية
ألن من أىم أىداف المشاريع االقتصادية التوسع والحصول عمى أكبر حصة في السوق

وىذا ال يتم إال بتعزيز رأس مال البنك باألرباح التي ال توزع (.)5
ثانيا :المصادر الخارجية لألموال في البنوك اإلسالمية

تعتبر الودائع من أىم الموارد المالية لمبنوك ،وبالتالي ترتكز عمييا البنوك في كل
نشاطاتيا التمويمية واالستثمارية ،ىذه الودائع تقسم إلى الودائع تحت الطمب ،والودائع
االستثمارية ،والودائع االدخارية.

( -)1محمد بوجالل ،مرجع سابق  ،ص.53
( -)2المرجع نفسو ،.ص .54
( -)3محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.119

( -)4فادي محمد الرفاعي ،المصارف اإلسالمية ،الحمبي الحقوقية ،ط ،1عمان .2004 ،ص.100
( -)5محمد بوجالل ،مرجع سابق ،ص.54
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

 -1الودائع تحت الطمب  :تعرف بأنيا" التي يودعيا أصحابيا في البنوك بقصد أن تكون
حاضرة التداول والسحب عمييا لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطمب عمييا ،ودون توقف

عمى إخطار سابق من أي نوع"(.)1

ويمثل ىذا النوع من الودائع مكانة ىامة في المعامالت المصرفية لمعمالء ولمبنوك
سواء بسواء ،إذ يمكن لمعمالء تسييل أدائيم من خالليا وذلك بأوامر التحويل المصرفيّ أو
بإصدار شيكات مثال ،كما يقوم البنك بتوظيفيا دون فوائد أو عوائد عمييا لمعمالء مع ترك
ىامش لمواجية طمبات السحب اليومية من العمالء ،والى حد كبير تتماثل وضعية الودائع
تحت الطمب في البنوك اإلسالمية مع تمك التي تقابميا في البنوك التقميدية في سواء من
حيث شكل العقد وابرامو وحق العميل في استرداد كامل مبمغ الوديعة دون تحممو أي خسارة
عند الطمب.
مع اختالف جوىري ىو أن البنوك اإلسالمية ال تمنح أية عوائد عمى تمك الودائع في

كل األحوال ،فيي ودائع دون دخل أو ربح (.)2أما التكييف الشرعي لودائع تحت الطمب * في
البنوك اإلسالمية فال تخرج عن كونيا ( قرضا) ومن ثم فإنو يجب أن تخضع لكافة شروط

القرض وأحكامو(.)3

وتتمتع الودائع تحت الطمب في البنوك اإلسالمية بخاصية أساسية وىي أن عمى
صاحب الوديعة أن يرفق طمب فتح الحساب الجاري باإلذن( تفويض) لمبنك في استخدام

( -)1حسين محمد حسين سمحان ،دراسات في اإلدارة المالية اإلسالمية ،دار الفكر ،ط ،1عمان .2011 ،ص.57

( -)2جالل وفاء البدري محمدين ،البنوك اإلسالمية (دراسة مقارنة لمنظم في دولة الكويت ودول أخرى) ،دار الجامعية
الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.2008 ،ص.65 -64
* -جاء في قرار مجمس مجمع الفقو اإلسالمية رقم  9/3/90بشأن الودائع المصرفية في دورة مؤتمره التاسع المنعقد في
اإلمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي من  1إلى  6ذي القعدة 1415ه الموافق من  1إلى  6ابريل.1995
بما يمي:

 الودائع تحت الطمب سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية او البنوك التقميدية ىي قروض بالمنظور الفقيي ،حيث إن البنكالمستمم ليذه الودائع يده يد ضمان ليا وىو ممزم شرعا بالرد عند الطمب وال يؤثر عمى حكم القرض كون البنك( المقترض)
مميئا:
 -إن الضمان في الودائع تحت الطمب ىو عمى المقترضين ليا ما داموا ينفردون باألرباح المتولدة من استثمارىا ،وال يشترك

في ضمان تمك الودائع تحت الطمب المودعون في حسابات االستثمار ،ألنيم لم يشاركوا في اقتراضيا وال استحقاق أرباحيا.

( -)3محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.121
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

رصيده ،وان يكون ذلك لحساب البنك وعمى مسؤوليتو ،مع التزامو باألداء عند الطمب

(.)1

فيقوم البنك باستثمار ىذه األرصدة باإلضافة إلى ضمانيا ،وتكون عوائدىا خالصة لمبنك
اإلسالمي ،فإذا حدثت خسارة فإن البنك يتحمميا بالكامل ،ألنو ضامن لممال الذي ىو دين
في ذمتو لممودعين وال يجوز تحميميم أية خسارة فكما لمبنك الغنم فإن عميو الغرم ،وفي حالة
الربح فيحصل عميو البنك بالكامل وذلك تطبيقا لمقاعدة الفقيية التي تقول أن "أي أن من
ضمن أصل شيء جاز لو أن يحصل عمى ما تولد عنو من منافع ،وال يجوز دفع أي مبمغ
يزيد عن أرصدة ىذه الحسابات ألصحابيا ألنيا قرض وأيما قرض جر منفعة لصاحبو

(المودع ) فيو ربا(.)2

 -2الودائع االستثمارية:
ىي الحسابات التي يفتحيا المتعاممون مع البنوك بيدف تشغيميا واستثمارىا لمحصول
عمى عوائد في مواعيد محددة وحسب شروط محددة

( .)3فيقوم البنك بمنح العمالء حق

االختيار إما بالحصول عمى نسبة من الربح تتحدد مسبقا أو عمى مقدار من الربح ال يتحدد

إال بنياية المشروع أو بانتياء مدة معينة (.)4

تقبل البنوك اإلسالمية ىذه الودائع عمى أنيا أموال مضاربة بكون صاحب الحساب
فييا رب المال والبنك اإلسالمي ىو المضارب ،ويقتضي ذلك توزيع األرباح المحققة من
استثمار ىذه األموال بين البنك( المضارب) ،وأصحاب الحسابات االستثمارية( أرباب
األموال) بالنسبة التي تم االتفاق عمييا عند فتح الحساب االستثماري ،أما الخسارة فيتحمميا
أصحاب الحسابات ما لم يقصر البنك اإلسالمي أو يتعدى(.)5

كما اقترح محافظو البنوك المركزية التابعة لبعض الدول اإلسالمية أن يكون استخدام
البنوك لمودائع االستثمارية بناء عمى نظام المشاركة في األرباح والخسائر وليس عمى أساس
المضاربة ،ألنو يحقق العدل أكثر بين البنك وأصحاب الودائع االستثمارية ،ذلك أن الخسارة
في المضاربة يتحمميا المودع وحدة كونو صاحب المال ،أما البنك اإلسالمي فال يتحمل أية
( -)1عائشة الشرقاوي المالقي ،مرجع سابق ،ص.232
( -)2محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.121
( -)3حسين محمود حسين سمحان ،مرجع سابق ،ص.58
( -)4جالل وفاء البدري محمدين ،مرجع سابق ،ص.67

( -)5حسين محمد حسين سمحان ،مرجع سابق ،ص.58
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

خسارة إال وقتو وجيده ،أما نظام المشاركة فيتم فيو االتفاق بين البنك والمودع عمى المشاركة

في تحمل نتائج االستثمار سواء ربحا أو خسارة (.)1

وعموما فإن التقسيم الذي تعرفو حسابات الودائع االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية
ىو تقسيم ثنائي ،يضم األول الودائع العامة( المطمقة) والثانية الودائع المخصصة (المقيدة).
أ -الودائع العامة( المطمقة ) :حيث يودع العميل المبالغ في البنك عن طريق فتح حساب
االستثمار باسمو ويخول البنك باستثمار ىذا المبمغ في أي من المشروعات التي يراىا البنك
مناسبة من الناحية القانونية والشرعية ،سواء محميا أو خارجيا ،ويكون ىذا الحساب آلجال

مختمفة ،وال يجوز لصاحب ىذه الوديعة أن يقوم بسحبيا قبل نياية المدة المحددة لذلك (.)2
ب -الودائع المخصصة (المقيدة ) :حيث يختار المودعون مشروعا من المشاريع التي

يريدون أن يستثمروا أمواليم فييا وليم أن يحددوا المدة ( .)3كما يتحممون وحدىم مخاطرىا
وليم ربحيا وعمييم خسارتيا ،ألنيم ىم الذين يحددون العممية من حيث نوعيتيا وشروطيا،
وتكون البنوك مجرد مسيرة ليا وليست شريكة فييا ،ولكن عندما تدخل البنوك شريكة في
العممية ،يأخذ المودعون نصيبيم من أرباحيا ،وتتوزع الخسارة بين الطرفين إن وقعت حسب

االتفاق  ،وال يمكن لممودعين سحب ىذه الودائع إال بإخطار سابق يوجيونو لمبنك (.)4

 -3الودائع االدخارية  :تفتح البنوك اإلسالمية حسابات االدخار لتشجيع المدخرين عمى

التعامل معيا ،وتستخدميا باألدوات اإلسالمية الخاصة بيا ،وىي تأخذ نصيبيا من مردودية
االستثمارات التي يباشرىا البنك ،ونسبة األرباح العائدة ليذه الحسابات بالمقارنة مع المبالغ

المودعة ال تحدد مسبقا ،وىي متغيرة وال يمكن لمبنك أن يتعيد مسبقا بنسبة محددة (.)5
ويحصل أصحاب الودائع االدخارية عمى دفاتر توفير ،إذ يسمم البنك اإلسالمي لكل

مودع في ىذه الحسابات دفتر توفير خاص بو ،لبيان مدفوعاتو وذلك بيدف إشباع دوافع
االحتياط واألمان ومواجية الحاجات المستقبمية لدى العميل ،وبموجب ىذه الخدمة يحصل
البنك اإلسالمي عمى تفويض من العميل باستثمار وتشغيل أموالو والمضاربة فييا ،ويحصل
( -)1عائشة الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.238
( -)2فارس مسدور ،مرجع سابق ،ص.96
( -)3فادي محمد الرفاعي ،مرجع سابق ،ص.102

( -)4عائشة الشرقاوي المالقي ،مرجع سابق ،ص.242
( -)5فارس مسدور ،مرجع سابق.95 ،
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

العميل عمى عائد مناسب من نتائج أرباح االستثمار الصافية ،وفي حالة حدوث خسارة في
عممية المضاربة المطمقة ،فإن البنك اإلسالمي ال يضمن العائد بالنسبة لممودع الذي قد

يتحمل الخسارة إذا ما حدثت(.)1

المطمب الثاني :الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية
تعد األعمال والخدمات التي تقدميا البنوك اإلسالمية الواجية الرئيسة لممتعاممين مع
البنك ووسيمة ىامة لجذب المتعاممين الجدد والمحافظة عمى المتعاممين الحاليين ،وتتمثل في:
أوال :صيغ االستثمار والتمويل
تقدم البنوك اإلسالمية العديد من صيغ التمويل الشرعية باختالف نوع النشاط
والعميل ،فمنيا التمويل عن طريق صيغ المشاركة (المضاربة،المشاركة ،المزارعة ،المساقاة،
المغارسة) أو صيغ البيوع( المرابحة ،االستصناع ،السمم ،البيع بالتقسيط) أو عن طريق
صيغ( التأجير التمويمي ،التأجير التشغيمي)  ،ولكل من ىذه الصيغ أسموبا لمتطبيق يختمف
من مشروع آلخر ومن عميل آلخر ،ويحصل كل من البنك والعميل عمى حصتو من األرباح
حسب النسبة المئوية الشائعة المحددة بالعقد والمتفق عمييا وطبقا لألرباح المتحققة فعال في
نياية العممية

(*)

ثانيا :الخدمات المصرفية

تعرف الخدمات المصرفية التي تقوم بيا البنوك عادة بيدف الربح أساسا ،وتتجسد

ىذه الخدمات في األنشطة الخدماتية التي يقدميا لعمالئو ،من أجل تسييل المعامالت
االقتصادية بيدف كسب العمالء وتوسيع نطاق التعامل المصرفي ،وتتمثل ىذه الخدمات
في ما يمي:
 -1التحويالت المصرفية :يقصد بالتحويالت المصرفية " عممية نقل النقود أو أرصدة

الحسابات من حسابات إلى آخر ،أو من بنك إلى آخر أو من بمد إلى آخر ،وما يتبع ذلك

من تحويل العممة المحمية إلى عممة أجنبية أو تحويل عممة أجنبية إلى عممة أجنبية

أخرى"(.)2

( -)1محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص ص.123 -122
* سيتم التطرق إلى صيغ االستثمار بالتفصيل في الفصل المقبل .

( -)2أحمد سميمان خصاونو ،المصارف اإلسالمية (مقررات لجنة بازل ،تحديات العولمة ،إستراتيجية مواجيتيا) ،عالم
الكتب الحديث ،ط ،1اربد.2008 ،ص.74
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

والتحويالت المصرفية حسب الشريعة ىي عبارة عن عممية تحويل يقوم بيا البنك
باعتباره وكيال عن األطراف المعنية ،والوكالة عقد جائز شرعا بأجر أو دون أجر ،وما يأخذه
البنك من عمولة عمى ىذه العممية بمثابة األجر وىو جائز من الناحية الشرعية ،أما الربح
الذي يحققو البنك من فرق السعر بين العممتين في التحويل الخارجي (أي بين العممة المحمية
واألجنبية بيعا أو شراء) فجائز شرعا مادام شرط التقابض حاصال فعال ،ألن كل عممية تعد

نوعا قائما بذاتو .)1( ،والرسول صمى اهلل عميو وسمم يقول "فإذا اختمفت ىذه األصناف فبيعوا

كيف شئتم إذا كانت يد بيد" رواه مسمم (.)2

 -2تحصيل األوراق التجارية  :األوراق التجارية ىي"صكوك ثابتة قابمة لمتداول بطريقة
التظيير أي توكيل المظير إليو بقبض قيمة الورقة تمثل حقا نقديا ،وتستحق الدفع بمجرد
اإلطالع عمييا ،أو بعد أجل قصير ويجري العرف عمى قبوليا كأداة لموفاء بدال من

النقود(.)3

تقوم البنوك اإلسالمية بتحصيل األوراق التجارية لصالح عمالئيا ،وباعتبار أن ىذا
التحصيل ىو من قبيل أعمال الوكالة الجائزة شرعا في اإلسالم ألنو من أعمال الوكالة

بأجر( .)4ويتقاضى البنك عمولة عن تمك الخدمة ،بحيث تكون عمى شكل مبمغ مقطوع

ومحدد القيمة لكل ورقة ،وبدون أن يرتبط المبمغ المقطوع بقيمة الورقة أو مدتيا ،وال يجوز
لمبنوك اإلسالمية أن تقوم بعمميات خصم األوراق التجارية أو شرائيا ،ألن عممية الخصم أو
الشراء تعني" شراء دين قبل حمولو" وىي من قبيل القروض الربوية أي ربا النسيئة

(*)،

والبديل اإلسالمي لذلك أن يقوم البنك اإلسالمي بالخصم دون حسم جزء من قيمة الورقة

( -)1محمد حربي عريقات ،مرجع سابق ،ص.234
( -)2رواه مسمم  ،صحيح مسمم  ،مرجع سابق ،كتاب المساقاة  ،باب الصرف وبيع الذىب بالورق نقدا  ،)1587 ( ،ج ،3
ص.1210
( -)3محمد عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي ،دار النفائس ،عمان.2007 ،ص.238
( -)4محسن أحمد الخضيري ،مرجع سابق ،ص.155

* ربا النسيئة ىو بيع مال ربوي بمال ربوي آخر إلى أجل ،كبيع عشرة غرامات ذىب بأحد عشر غرامات ذىب والتسميم

بعد فترة محددة من الزمن .
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

وىذه العممية جائزة ألنيا تكون كقرض حسن ،أما العمولة التي يتقاضاىا البنك فيي أجر

نظير خدمة يؤدييا البنك لعمالئو لتغطية التكاليف (.)1

 -3بيع وشراء العمالت  :تقوم البنوك اإلسالمية بأعمال الصرف والتي تتمثل في استبدال
عممة بعممة أخرى حسب أسعار الصرف السائدة في السوق ،ويتم التعامل نقدا يدا بيد،
حيث يتم الدفع والقبض الفوري ،وىذه الخدمة جائزة في إطار أحكام ومبادئ عقد الصرف في
كتب الفقو اإلسالمي والتي تتمثل في:
 شرط التقايض في الحال يد بيد وال يجوز التأجير ألحد البديمين. تحديد سعر الصرف وقت تنفيذ العممية.ويستفيد البنك اإلسالمي من عمميات الصرف عمى ربح يتمثل في فروق األسعار ،وىذا الربح
مشروع ألنيا من أنواع البيوع غير المنيي عمييا ،فيجوز البنك بيع عممة بعممة أخرى،
ويشترط التسميم و االستالم الفوري و ال يجوز أن يبيع ما ال يممك فعال أو تكون العممية

آجمة(.)2

 -4التعامل باألوراق المالية  :تتعدد العمميات التي تقوم بيا البنوك فيما يتعمق باألوراق
المالية  ،والتي تتمثل في حفظ وخدمة األوراق المالية ،وكذلك طرح عممية االكتتاب في
األوراق المالية ،ويقوم البنك اإلسالمي بيذه األعمال مقابل أجرة يأخذىا من عميمو ،ولكن
قيام البنك بالنشاط متعمق بمشروعية الربح الخاص بيذه األوراق المالية التي يحتفظ بيا
ويخدميا  .فإذا كان ربح ىذه األوراق ربحا تجاريا كربح األسيم جاز قيام البنك بيذه الخدمة،
الن السيم يعني حصة الشريك في رأس مال الشركة وأن الشرع ال يمنع عرض األسيم لمبيع
والشراء ،وال يمنع من بيعيا بأكثر أو أقل من قيمتيا االسمية ،واذا كان ربحا ربويا كفوائد
السندات فال يجوز لمبنك قيام بخدمة ىذه السندات ،فالسندات جزء من قرض الشركة فيو

دين عمييا ،وأيا كان نوع السندات فيي محرمة مادامت بفائدة ثابتة (.)3

( -)1محمود حمودة ،مصطفى حسين ،أضواء عمى المعامالت المالية في اإلسالم ،مؤسسة الوراق ،ط

.1999 .2

ص.180
( -)2حسين شحاتة ،مرجع سابق،ص .50

( -)3عوف محمود الكفراوي ،البنوك اإلسالمية ،نقود والبنوك في النظام اإلسالمي ،مركز اإلسكندرية ،
 . ،2001ص ص.161-160
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االسكندرية ،

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

 -5تأجير الخزائن الحديدية  :لمبنك اإلسالمي أن يقوم بتأجير الخزائن الحديدية لحفظ
األمانات لمن يريد االنتفاع بيا ،فيمبي بذلك حاجة ممحة لمعميل ويحقق مطالبو في ثقة
وطمأنينة وسرية ،مما يدفع العميل إلى الدخول في معامالت أخرى مع البنك ،إضافة إلى
ذلك األجر الذي يدفعو العميل يكون قميال ،مما يؤدي إلى القول بأن ىذه المعاممة تبرز
التعاون المطموب بين البنك والعميل ،وبناء عمى ذلك فإن إيجار الخزائن الحديدية عمى النحو

المتبع في البنوك يكون جائ از شرعا(.)1
ثالثا :التسييالت المصرفية

تعتبر التسييالت المصرفية من أىم األعمال التي تقوم بيا البنوك اإلسالمية نظ ار
ألىميتيا بالنسبة لمنشاط االقتصادي ،خاصة فيما يتعمق بالعمميات التجارية والصناعية
والخدماتية:
 -1إصدار خطابات الضمان  :يقصد بخطاب الضمان بأنو" وثيقة يصدرىا البنك اإلسالمي

بناء عمى طمب المتعاممين معو ،ويتعيد فييا البنك بدفع مبمغ نقدي معين عن طمب المستفيد
خالل فترة زمنية محددة إذا لم يمتزم العميل بالوفاء بما عميو من التزامات وعيود معينة

لممستفيد(.)2

وتطمب خطابات الضمان عند الدخول في المناقصات والعطاءات والمزايدات ،فيتقدم
الشخص بخطاب الضمان الصادر عن بنك معتمد ،مما يؤدي الى عدم ايداع أموال نقدية
لدى الو ازرات أو المصالح واستردادىا بعد فترة طويمة  ،فخطاب الضمان يعتبر بمثابة تأمين
نقدي لدى الجية صاحبة المشروع ،فإن تخمف ىذا الشخص عن الوفاء بالتزاماتو اضطر
البنك إلى دفع القيمة المحددة في الخطاب ،ويعود سبب إصدار خطاب الضمان عمى
ضمان جدية وقدرة العميل عمى الوفاء ،وكذلك تمثل ضمانا الستعداده عمى دفع التعويضات
المناسبة إذا اقتضى األمر.
واصدار خطاب الضمان جائز شرعا ،ويكيف عمى أنو عقد كفالة

(*)إذا كان غير

مغطى بالكامل أي ليس لطالب الخطاب رصيد في البنك يغطي قيمة الخطاب ،ويعتبر عقد
( -)1محمد الشحات الجندي ،التعامل المالي والمصرفي المعاصر من منظور إسالمي ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
.2008ص.152

( -)2حسين حسين شحاتة ،مرجع سابق ،ص.45
* الكفالة ،ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ االلتزام بالوفاء بالحق بحيث إذ نفذه أحدىما سقط عمى األخر.
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انفصم األول :

وكالة

( **)

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

إذا كان مغطى بالكامل ،ويجوز لمبنك أن يأخذ أج ار عمى خطاب الضمان بمقدار

ما يبذلو من جيد وعمل إجرائي دون أن يرتبط األجر بنسبة المبمغ الذي يصدر بو الضمان.
 -2فتح االعتمادات المستندية  :تعتبر االعتمادات من أىم التسييالت المصرفية التي
تقدميا البنوك اإلسالمية لعمالئيا المتعاممين في األسواق الدولية استيرادا وتصدي ار تأكيدا

وضمانا لحقوق األطراف المشتركة في ىذه العمميات ( .)1وينشأ االعتماد المستندي بناء عمى
طمب من العميل (المستورد) لبنكو بفتح اعتماد لصالح البائع -المستفيد( -المصدر) يكون
قابال لمدفع مقابل وثائق معينة تؤكد بأن البضاعة قد شحنت بشكل مرضي ،وتقوم البنوك
عادة بتدقيق المستندات طالما كانت مسؤولة اتجاه عمالئيا بالحفاظ عمى أمواليم.
ويحقق االعتماد المستندي فوائد ال تحققيا وسيمة أخرى ،ألن تعيد البنك يصدر قبل
أن يبدأ البائع في تنفيذ التزاماتو ،كما أنو يحمي المشتري نظ ار ألنو ال يدفع الثمن بواسطة
البنك إال إذا قدم البائع المستندات الدالة عمى حسن تنفيذ التزامو ،فضال عن أنو يمكن لمبائع
من الحصول عمى الثمن فور بدء تنفيذ العقد ويمكن لممشتري كذلك من التصرف في
البضاعة عند حيازتو المستندات ،وذلك متى دفع ثمنيا ألن البنك ينقل إليو المستندات بمجرد
تمقييا من البائع ،والتكييف الشرعي ليا ىو عقد وكالة ألن البنك يمتزم بناء عمى أوامر عميمو
بأن يتعيد تحت تصرف المستفيد مبمغا من المال يدفع لو مقابل مستندات الشحن ،وعقد
كفالة حيث يتعيد البنك الوفاء بدين المشتري الذي يستحقو عميو البائع لقاء البضاعة التي
صدرىا إليو ،وعقد ضمان ألن البنك يضمن العميل تسديد الثمن لممصدر.

()2

رابعا :الخدمات االجتماعية
تسعى البنوك اإلسالمية إلى تجنب الربا في جميع معامالتيا ،إضافة إلى ذلك فإنيا
تيتم بتقديم الخدمات االجتماعية لممجتمع واألفراد ،وتكون ىذه الخدمات االجتماعية دون أن
تحصل مقابميا عمى أجر أو منفعة.
 -1القرض الحسن  :ال يعرف الفكر اإلسالمي سوى نوع واحد من القروض ىو القرض
الحسن ويعني أنو قرض من دون فائدة ثابتة ،يقدمو المقرض عمى طيب نفس منو إلى
** الوكالة ،ىي إقامة اإلنسان غيره مقام نفسو في تصرف معموم او تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.
( -)1محمد حربي عريقات ،مرجع سابق ،ص.227

( -)2محمد شيخون ،المصارف اإلسالمية (دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور االقتصادي والسياسي) ،دار وائل
لمطباعة والنشر ،ط ، 1عمان.2002 ،ص.184
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انفصم األول :

ض الل ّ َه َق ْسظبً
المقترض مساعدة لو لمخروج من شدتو لقولو تعالى ( َّهي ذَا ال َّ ِري ُيقْسِ ُ
ه ُت ْس َ ُ ىىَ ) (.)1
ط َويَ ْب ُ ُ َوإِلَ ْي ِ
ح َ ٌبً َ ُيعَب ِ
ا َ ُه لَ ُه أَ ْ
َ
ظ َ ب بً َكثِي َس ً َوالل ّ ُه يَ ْق ِب ُ
وتعمل البنوك اإلسالمية عمى منح قروض حسنة دون فوائد ،وذلك في الحاالت التي تقررىا
إدارة البنك بالشروط المحددة في الئحة القروض الحسنة لكل بنك ،ويضع كل بنك إسالمي
األىداف والسياسات واإلجراءات التي تكفل القيام بيذا النشاط بحيث يؤدي الغرض منو بما

يحقق االستفادة لألفراد والبنك اإلسالمي والمجتمع ككل (.)2

 -2خدمة تحصيل وانفاق الزكاة  :الزكاة ىي نصيب معموم يؤخذ من القادر عمى الدفع لسد
حاجة المحتاجين من الفقراء والمساكين وتحقيق أمنيم ورعايتيم اجتماعيا وصحيا ،وقد

()3
بت لِ ْل ُ َق َساء
فرضت الزكاة جب ار بمقتضى القرآن الكريم
 .قال اهلل تعالى (إًِ َّ َ
ص َد َق ُ
وب ال َّ
يي
و َؤل َّ َ ِ
السّ َقبةِ َوا ْلغَبزِ ِه َ
يي َوا ْل َ ب ِهلِ َ
َوا ْل َ
ُىب ُه ْ
ة ُقل ُ
يي َالَ ْي َهب َوا ْل ُ
ن َو ِي ِ
و َ بكِ ِ
(.)4
ن)
يل َ ِسي َ
ي الل ّ ِ
يل الل ّ ِ
ن َ
ع ًة ِ ّه َ
ح ِي ٌم
ه َوالل ّ ُه َالِي ٌم
ي ال َّ ِب ِ
ه َوا ْب ِ
َو ِي َ ِب ِ

ويعتبر مورد الزكاة من أقوى دعائم إقامة وبناء المجتمع اإلسالمي العادل الذي يكفل تامين
حياة كريمة ألفراده ،ولذا يبرز من بين خدمات البنك اإلسالمي تحصيل أموال الزكاة عن
طريق لجان أو صناديق تعد ليذا الغرض وتعمل عمى إنفاق الزكاة في مصارفيا الشرعية

المحددة ليا(.)5

ويمكن توضيح األعمال المصرفية التي تقدميا البنوك اإلسالمية في الشكل التالي:

([ -)1البقرة.]245 :
( -)2عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب،
ط.2004 ،1ص.206
( -)3محمود حمودة ،مصطفى حسين ،مرجع سابق ،ص.156
([ -)4التوبة.]60 :

( -)5عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،مرجع سابق ،ص.204
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

الشكل رقم  :2األعمال المصرفية في البنوك اإلسالمية

المصدر :يوسف شاوش  ،التسويق االبنكي  :االنظمة واالستراتيجيات  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،جامعة سطيف  ،1999/1998 ،ص 36وما بعدىا .

المبحث الثالث :تنظيم المصرف اإلسالمي والرقابة عميو:
ترتبط العممية التنظيمية الخاصة بإعداد وتصميم الييكل التنظيمي والجياز الرقابي
لمبنك اإلسالمي بالشكل والمضمون الذي يفي باحتياجات العمل فيو والذي يتوافق مع ظروف
تغيرات البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية الخاصة بالبنك ،وبمعنى آخر أنو ال يمكن
ألي بنك من البنوك تحقيق أىدافو بشكل فعال إال في وجود ىيكل تنظيمي وجياز رقابي
كفء.
المطمب األول :الييكل التنظيمي لممصرف اإلسالمي:
كان عمى البنوك اإلسالمية ومنذ نشأتيا إيجاد ىيكل تنظيمي خاص بيا ألنيا تختمف
اختالفا جوىريا عن بقية البنوك ،والتنظيم :معناه تطمب تحديد األعمال الالزمة لتحقيق
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

أىداف المنظمة وتنظيميا في إدارات وأقسام ووحدات ومستويات في ضوء تحديد العالقات
التي يمكن أن تنشأ بين األعمال والقائمين عمييا في كافة المستويات وفي كل االتجاىات.
يقوم البنك اإلسالمي إلى جانب العمميات المصرفية التقميدية بتشغيل ما لديو من
أموال بالمضاربة ،المشاركة ،المرابحة ،... ،وىنا يكمن الفرق الكبير بين البنك اإلسالمي
وغيره من البنوك التقميدية ،لكن ىذا ال يعني أن البنوك اإلسالمية ال يمكنيا االستفادة من
التطور الذي عرفو عمم اإلدارة وتنظيم المؤسسات بما يصمح ليا ويتوافق مع طبيعتيا
وصبغتيا الالربوية ،

()1

ومن مجموع األنشطة التي يمكن تبويبيا فيما يمي:

 مجموعة أنشطة الخدمات المصرفية
 مجموعة أنشطة االستثمارات
 مجموعة الخدمات االجتماعية والثقافية
ويمكن توضيح نموذج مبسط لإلطار العام التنظيمي لمصرف إسالمي من خالل الشكل
اآلتي:

( -)1حسين شحاتة  ،محمد عبد الكريم زعير ،المصارف االسالمية بين الفكر والتطبيق  ،مركز التوزيع لمكتب ،القاىرة ،

 ، 1988ص 191
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

شكل رقم ( :)03الييكل التنظيمي المقترح لممصارف اإلسالمية
المراقب المالي

الجمعية العامة

ىيئة الرقابة الشرعية

مجمس اإلدارة

الرقابة الداخمية

المدير العام

إدارة ودائع

إدارة الخدمات المصرفية

االستثمار

واالجتماعية

دائرة الخدمات

دائرة الخدمات

المصرفية

االجتماعية

الحسابات الجارية
الخزينة
االعتمادات انمستىذية

دائرة بحوث االستثمار

إدارة الشؤون المالية
واإلدارية

دائرة المالية
والمحاسبة

دائرة

اإلحصاء

دائرة الشؤون
اإلدارية

القرض الحسن
الزكاة
التبرعات

دائرة االستثمار

دائرة الودائع
ودائع توفير

قسم المساىمات

ودائع االستثمار

االستثمار المباشر
المشاركات والمضاربات

المصدر :غسان قمعاوي ،المصارف اإلسالمية ضرورة عصرية :لماذا؟ كيف؟ دار المكتبي،
ص.326
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والمرابحات

ط  ،1سورية،1998 ،

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

المطمب الثاني :الرقابة عمى البنوك اإلسالمية
سنتناول ىذا المطمب من خالل مايمي :
 -1تعريف الرقابة لغة وشرعا:

()1

الرقابة لغة :ىي المحافظة واالنتظار ،فالرقيب يعني الحافظ والمنتظر.ف َوإِىْ يَ ْ
ُن إِال ً ّ
الرقابة شرعا :لقولو تعالىَ « :ك ْي َُن ال يَ ْسق ُُبىا ِي ْ
ظ َه ُسوا َالَ ْي ْ
()2
ي إِال ً ّ َوال ِذ َّهــــــــ ًة
َوال ِذ َّهـــــ ًة» وقولو تعالى « :ال يَ ْسق ُُبىىَ ِي ُه ْؤ ِه ٍ

و ْ َت ُدوىَ » ( ،)3في اآليتين السابقتين تعني المراقبة ،الحفظ
ه
َو ُأ ْولَ ِئ َ
ْ
ك ُ
ــــــــــن ا ْل ُ
ة ِ ْت ٌَ ًة
والمراعاة ،كما تعني الرقابة االنتظار في قولو تعالى « :إًَِّب ُه ْس ِ لُى ال ٌَّب َق ِ
صطَبِ ْس»
ن َوا ْ
ن َب ْزتَ ِق ْب ُه ْ
لَ ُه ْ

()4

ومن مجموع النصوص القرآنية المشار إلييا يتبين أن معنى الرقابة الرعاية والحفظ واالنتظار
 -2تعريف الرقابة المعاصرة :اختمف الكتاب في ماىية الرقابة ولذلك تعددت التعاريف التي
وضعوىا وذلك وفق ثالث اتجاىات:

()5

االتجاه األول :ييتم بالجانب الوظيفي لمرقابة أي وجود عمميات معينة يمزم توفرىاإلمكان تحقيق الرقابة .
االتجاه الثاني :وييتم بالرقابة من حيث كونيا إجراءات ويركز عمى الخطوات التيتعين إجراؤىا لمقيام بعممية الرقابة.
االتجاه الثالث :وىو ييتم باألجيزة التي تقوم بالرقابة لمتأكد من تحقيق الوحداتألىدافيا بكفاءة.
( -)1عوف محمود الكفراوي ،الرقابة المالية في اإلسالم ،مكتبة اإلشعاع ،ط ،2االسكندرية ،مصر ،1997 ،ص.18-17
(-)2سورة التوبة ،اآلية .8
(-)3سورة التوبة ،اآلية .10
(-)4سورة القمر ،اآلية .27
( -)5عوف محمود الكفراوي ،الرقابة المالية في المصارف وبيوت المال اإلسالمية بين الذاتية والشرعية "بحث منشور

بمجمة األضواء" ،العدد  ،14السعودية1403 ،ىـ ،سمسمة بحوث في االقتصاد اإلسالمي ،مؤسسة الثقافة الجامعية،
االسكندرية ،2000 ،ص 320-318
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

إن الرقابة ألنشطة المصارف اإلسالمية ليا أبعاد متعددة ومتكاممة وذات طبيعة خاصة
ويمكن تصنيفيا بثالث أنواع رئيسية:
 - 1الرقابة الذاتية :وىي أىم أنواع الرقابة وأكثرىا حيوية ألنيا نابعة من ضمير
الموظف وتدفعو إلى اإلخالص في العمل مع إتقانو عمى الوجو األكمل ،ولذلك
تحرص اإلدارة العميا لممصرف عمى حسن اختيار الطاقات البشرية في مختمف
الوظائف ،ومن أجل ذلك فإن البنك يراعي ما يمي:

()1

 حسن اختيار العاممين بالبنك فيناك تفاوت في قدرات البشر ومياراتيم وعمميمواستعداداتيم ،فيجب أن يكون الموظف بالبنك بالغا ،عاقال ،راشدا  ،أمينا ،ونزييا.
 تعميق فكر وتثقيف العاممين بالبنك ذىنيا ،ويتم ىذا من خالل الدورات التدريبيةوحمقات النقاش ومجالس العمم التي يعقدىا البنك لمعاممين بو

()2

 - 2الرقابة الداخمية :ويقصد بيا الجيود المنظمة التي تتم عبر المستويات التنظيمية
واإلدارية المختمفة بغرض صياغة أنظمة المعمومات والتوجيو والتخطيط وضبطيا
ومتابعة تنفيذىا والتفتيش عمييا واتخاذ ق اررات لتطويرىا ،وتشمل ميام الرقابة
الداخمية في المصرف عددا من األىداف الرئيسية والتي يمكن حصرىا فيما يمي:
محاولة اكتشاف مدى القصور في أنظمة المعمومات والتخطيط والتنفيذ في المعامالتالمصرفية وعالجيا.
اكتشاف أي قصور في األداء التنفيذي لمعاممين في المصرف ومعرفة أسبابو ومعالجةانحرافاتو

()3

.

( -)1محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.218

( -)2محسن الخضيري ،مرجع سابق ،ص.302-300
( -)3محسن الخضيري ،مرجع سابق ،ص.307-304
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

 - 3الرقابة الخارجية :تتسع ىذه الرقابة لتشمل كافة أفراد المجتمع وىيئاتو ومؤسساتو
سواء كان لو عالقة بالبنك أو ال إعماال لقولو تعالى:
و ْؤ ِه ٌُىىَ
« َوا ْل ُ
ي
و ْ ُسو ِ
بت بَ ْ ُ
ط يَ ْأ ُه ُسوىَ بِب ْل َ
ف َويَ ٌْ َه ْىىَ َا ْ
ع ُه ْ
و ْؤ ِه ٌَ ُ
ن أَ ْولِيَ ُ
َوا ْل ُ
بء بَ ْ ٍ
وٌ َ ِس»(.)1
ا ْل ُ
ومن ىنا تتضافر جيود األفراد والدولة وجيود البنك من أجل تحقيق ىذه األىداف،
ومن صور الرقابة الخارجية لمبنوك ما يمي:
 - 1- 3الرقابة الشرعية :ىذا النوع من الرقابة يعتبر ميزة تنفرد بيا البنوك اإلسالمية
عن غيرىا من البنوك التقميدية ،حيث يتعين النص في عقد تأسيس المصرف
وفي النظام األساسي عمى تشكيل ىيئة لمرقابة الشرعية ال يقل أعضاءىا غالبا
عن ثالثة والتي تيدف إلى التأكد من مطابقة أعمال البنك ألحكام الشرع ،
ويحدد النظام األساسي عادة كيفية تشكيل ىذه الييئة وأسموب ممارستيا
()2

لعمميا

 ،وتمتاز الرقابة الشرعية بكونيا مستقمة تمارس عمميا في إطار

مجموعة ضوابط تكفل ليا حسن القيام بوظيفتيا من بينيا:
 يكون أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية من خارج العاممين بالبنك حتىتكون ىناك موضوعية في إصدار األحكام.
 تعطي لييئة الرقابة الشرعية كافة السمطات والصالحيات التي تمكنيالمباشرة وظيفتيا بفعالية كاممة .
 تزويد ىيئة الرقابة بكافة البيانات والمعمومات التي تمكنيا من إبداءالرأي

()3

.

 - 2- 3مراقبي الحسابات :يمزم دائما القانون والنظام األساسي لممصارف بتعيين
مراقب حسابات أو أكثر عادة من طرف الجمعية العمومية ليذه المؤسسات ،
(-)1سورة التوبة ،اآلية .71

( -)2عبد الحميد عبد الجواد ،مرجع سابق ،ص.220
( -)3محسن الخضيري ،مرجع سابق ،ص.310-309
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

وتقدر أتعابيا فالتنظيمات المختمفة تمنع عمى مراقبي الحسابات أي وظيفة
أخرى لدى ىذه المؤسسات سوى المراقبة وتدقيق حساباتيا حسب أصول
المينة ،وفحص أنظمتيا المالية واإلدارية ،والتحقق من موجودات الشركة

وممكيتيا ليا ،والتأكد من قانونية االلتزامات المترتبة عمى الشركة وصحتيا (.)1

 - 3- 3رقابة البنك المركزي :يعد البنك المركزي في أي دولة من الدول السمطة

النقدية األولى التي ليا حق في وضع ورسم واإلشراف عمى تنفيذ السياسات
النقدية بجوانبيا المختمفة ،وىناك ثالثة نماذج من العالقات مع البنوك
المركزية وىي:

()2

النموذج األول :يتمثل في الدول التي قامت بتحويل بنوكيا بالكامل إلى بنوكإسالمية بما فييا البنوك المركزية ذاتيا ،حيث ال يوجد ىناك تناقض بين

البنوك المركزية ذاتيا وال يوجد تناقض بين البنوك المركزية والبنوك اإلسالمية
من حيث األىداف ومثال عمى ذلك ما حصل في باكستان وايران والسودان.
-النموذج الثاني :يتمثل في بعض الدول التي قامت بإصدار وضبط قوانين

خاصة تتماشى وتنسجم مع طبيعة العالقة بين البنوك المركزية والبنوك
اإلسالمية بصورة جيدة ،ومن الدول التي صدرت فييا تمك القوانين تركيا
وماليزيا واإلمارات العربية المتحدة.

النموذج الثالث :يتمثل في معظم الدول التي أنشأت بنوك إسالمية بقوانيناستثنائية تقتصر عمى مجرد اإلذن بالتأسيس وتحكميا نفس القوانين واألنظمة

التي تحكم البنوك التقميدية ومثال ذلك ما ىو مطبق في الجزائر ومصر...

( -)1محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.221-220

(-)2محمد عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي  ،دار النفائس  ،ط
،ص370-369
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 ،3االردن 1999 ،م

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

شكل رقم ( :)04أبعاد الرقابة عمى أنشطة المصارف اإلسالمية

المرجع :محمود حسن صوان ،أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي ،دار وائل ،ط ،1عمان ،األردن ،2001 ،ص.21
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انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

ويمكن تحديد عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية من خالل الجدول اآلتي:
جدول رقم ( :)1تحديد عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك المركزي
تحديد العالقة في ظل نظام الفائدة
يقوم البنك المركزي بدور المقرض
األخير مقابل فائدة ،مما يجعل

البنوك اإلسالمية في وضع حرج
بعدم االستفادة من المال الممنوح

تحديد العالقة في ظل النظام
الثنائي

تقوم البنوك المركزية بتقديم

يطبق البنك المركزي نسبةاالحتياطي النقدي عمى ودائع
المشاركة مما يؤدي إلى انخفاض

األموال المستثمرة وانخفاض العائد

تودع البنوك اإلسالمية نسبة من أمواليا في

تسييالت عامة عمى شكل (ودائع

البنك المركزي عمى سبيل القرض الحسن أو

الممجأ

المضاربة) لمبنوك اإلسالمية التي

عمى أساس المشاركة في الربح والخسارة،

األخير

تتعرض لمشكمة السيولة مقابل معدل

ويمكن أن يعطي البنك المركزي البنوك

لمسيولة

ربح تمك الودائع

اإلسالمية المال بنفس الطريقة

تحديد سقف إجمالي لالئتمان الذييمنحو البنك لعمالئو

تحديد العالقة في ظل نظام المشاركة

أدوات الرقابة

بادرت بعض البنوك المركزية بوضع
حد أقل لنسب السيولة في البنوك
اإلسالمية لتمكينيا من التوسع في
مجاالت التوظيف واالستثمار

ترتبط البنوك اإلسالمية بتوجييات البنك
المركزي في مجال االستثمار ،فالبنك
المركزي يمكنو أن يضع خطة لالستثمار
مبنية عمى مقاصد الشريعة التي تراعي
األولويات االقتصادية

االحتياطي
النقدي
والسقوف
االئتمانية

الناتج عنيا
يضع البنك المركزي قيودا عمى

تسمح بعض البنوك المركزية لمبنوك

يسمح لمبنوك اإلسالمية بتممك األصول

تممك البنوك ألصول ثابتة اومنقولة،

اإلسالمية بحيازة البضائع والمعدات

الثابتة والمنقولة وذلك بيدف توظيفيا في

...

والعقارات أحيانا بغرض إعادة بيعيا

مختمف المجاالت االستثمارية أو إعادة بيعيا

يقوم البنك المركزي بالتفتيش عمى
أعمال البنوك من خالل زيارات

خصصت بعض البنوك المركزية

ميدانية ،واألمر يتطمب التمييز بين

قسما يشرف عمى أعمال البنوك

طبيعة عمل البنوك اإلسالمية

ومراقبتيا

تتقيد البنوك اإلسالمية بالتعميمات الصادرة
من البنك المركزي وتخضع إلشرافو وتفتيشو

ممكية
األصول

التفتيش

وغيرىا
يمزم البنك المركزي البنوك اإلسالمية
بإرسال بياناتيا وحساباتيا ومراكزىا
المالية وفق ما تقتضيو البنوك
التقميدية ،وىذا يمثل عائقا كبي ار.

ال تتدخل بعض البنوك المركزية في

يمكن البنك المركزي أن يقوم بدور المكتب

تحديد العوائد الموزعة عمى أصحاب

الفني لتقييم فرص االستثمار المختمفة

البنوك اإلسالمية

وتحديد معدل الربح.

المصدر :محمد عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي ،دار النفائس ،عمان،2007 ،

ص.375-371
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إعانة /إعاقة

انمصارف اإلسالمية وأهم مقىماتها

انفصم األول :

خالصة الفصل األول
المصارف اإلسالمية مرت بعدة مراحل قبل إنشائيا بداية باألفكار ومختمف
مساىمات العمماء ،ثم مرحمة التأسيس والتطور.
إن مختمف المجيودات والعمل المتواصل الذي حظيت بو المصارف اإلسالمية أدت إلى
انتشارىا بشكل كبير في مختمف أقطار العالم.
إن المصارف اإلسالمية تميزت بعدد من الخصائص باإلضافة إلى أىداف خاصة وعامة
جعمتيا محل ثقة واىتمام لمكثير من المصرفيين ومختمف العمالء.
موارد المصرف اإلسالمي تعددت إلى مصادر داخمية وخارجية وموارد أخرى من أجل
ضمان البقاء والقدرة عمى المنافسة ومزاولة النشاط االستثماري.
المصارف اإلسالمية منذ نشأتيا جعمت لنفسيا ىيكال تنظيميا خاص لتحقيق أىداف
المنظمة.
إن الرقابة عمى المصرف اإلسالمي انقسمت إلى رقابة ذاتية وداخمية وخارجية.
إن رقابة البنك المركزي عمى البنك اإلسالمي تحددت في ثالث نماذج:
النموذج األول :بنوك إسالمية تعمل في بيئة مصرفية إسالمية
النموذج الثاني :بنوك إسالمية تعمل في بيئة تعرف ازدواجية في النظام المصرفي لكن مع
إصدار وضبط قوانين تتماشى مع طبيعة العالقة بين البنك المركزي والبنك اإلسالمي.
النموذج الثالث :بنوك إسالمية تعمل في بيئة مصرفية مختمطة مع عدم مراعاة طبيعة
العالقة بين البنك المركزي والبنك اإلسالمي ،والخضوع لنفس القوانين المطبقة عمى البنوك
التقميدية .

30

الفصل الثاني :صيغ وآليات التمويل
في البنوك اإلسالمية

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

تمهيد:
تعتمد البنوؾ اإلسبلمية عمى عقود تمويمية متنوعة تشارؾ مف خبلؿ المتعامميف –
الطالبيف لمتمويؿ -في مشاريعيـ عمى أساس قاعدة الغنـ بالغرـ وبالتالي فيي تقتسـ معيـ
األرباح والخسائر ،الشيء الذي لـ يكف معتمدا لدى البنوؾ التقميدية المعتمدة عمى منح
التمويؿ دوف تحمؿ أية مخاطر ،وكؿ منيا مختص بتمويؿ معيف وبفئة معينة ذلؾ أنو نجد
في التطبيؽ العممي أشخاص يمتمكوف الماؿ والخبرة الفنية ،لكف مشاريعيـ تتطمب قناة
تمويمية مستمرة قد يعجزوف عف تمبية حاجياتيا ،وقد نجد أيضا أشخاصا ال يمتمكوف الماؿ
لكف قدراتيـ العممية والعممية جد عالية ،فالبنؾ اإلسبلمي يتعامؿ مع ىؤالء ويخصص لكؿ
منيـ عقدا تمويميا يمبي حاجياتيـ ويضمف البنؾ حقوقو.
المبحث األول :التمويل بالمشاركات
سنتناوؿ في ىذا المبحث النقاط اآلتية :
المطمب األول :التمويل بالمشاركة
 - 1تعريف المشاركة :تعني المشاركة أو الشركة لـغة :اإلختبلط واإلمتزاج

()1

واصطالحا  :ىي اشتراؾ شخصيف أو أكثر إما في الماؿ أو العمؿ أو فييما معا بيدؼ

إنجاز عممية معينة وعمى أساس اقتساـ الناتج عنو بحسب حصة كؿ واحد سواء في الماؿ
()2

أو العمؿ

ولمشركة أركاف ال تقوـ بدونيا مثميا مثؿ العقود المالية األخرى وىي  :الشركاء

وتطابؽ اإليجاب والقبوؿ في مجمس العقد وصيغة التعاقد ،أما الشروط الخاصة برأس
الماؿ واستخدامو وتوزيع الربح والخسارة فتختمؼ حسب نوع الشركة والذي ييمنا ىو الذي
تستخدمو البنوؾ اإلسبلمية أي "شركة العناف".
 - 2األحكام الخاصة بالمشاركة:
 - 1- 2األحكام الخاصة برأس المال  :تعرؼ شركة العناف بأنيا شركة تقوـ عمى أساس
اشتراؾ شخصيف أو عدة أشخاص في رأس الماؿ والعمؿ وتوزيع أرباحو وخسائره ،باعتبار
أف شركة العناف يكوف رأس الماؿ فييا مف جميع األطراؼ والخسارة عمى قدر نصيب
( -)1ابف منظور االفريقي المصري ،لساف العرب ،دار صادر ،بيروت ،بدوف تاريخ نشر ،ج ،10ص. 543
( -)2ابف قدامة ،المغني ،مكتبة الرياض الحديثة  ،الرياض  ،بدوف تاريخ  ،ص.3
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الفصل الثاني :

الفرد كؿ واحد فييـ وأف العمؿ فييا يكوف مف طرؼ كؿ الشركاء أو مف بعضيـ أو مف
أحدىـ وىو ما ال نجده في المضاربة .
رأس الماؿ األساس األوؿ الذي تقوـ عميو شركة العناف واذا كاف أغمب

ويعتبر

الفقياء قد أوجبوا أف يكوف رأس اؿماؿ ىذا نقدا ال عرضا كالحنفية والحنابمة والشافعية إال
أف المالكية أجازوا أف يكوف رأس الماؿ نقودا أو عروضا

()1

.

 - 2- 2توزيع األرباح والخسائر  :المبدأ ىنا ىو أف يدخؿ البنؾ في المشاركة بدوف فوائد
وانما مقابؿ مردودية يحصؿ عمييا تدريجيا باقتطاع نسبة معينة مف النتائج التي تحققيا
العممية والتي توزع ضمف شروط أىميا:
أنو

()2

ال يجوز أبدا أف تأخذ شكؿ مبمغ محدد وانما نسبة شائعة ،أما إذا حددت في

مبمغ معيف عوض النسبة أو اإلضافة إلييا اعتبر الشرط باطبل ألنو يخالؼ مبدأ استحقاؽ
الربح بالماؿ أو بالعمؿ.
ويكوف

توزيع الربح بعد نياية العمميات وحصر نتائجيا ويتـ استخبلص األرباح

الصافية عف طريؽ خصـ التكاليؼ مف األرباح ويوزع ما تبقى مف األرباح حسب االتفاؽ
سواء كانت النسب متساوية أو متفاوتة حتى ولو كانت حصص رأس الماؿ متماثمة أي أف
نسبة الربح ال ترتبط بالضرورة بنسبة المشاركة في رأس الماؿ وىو ما أكدت عميو القوانيف
البنكية الباكستانية الجديدة ،بينما ربط البعض نسبة الربح بالحصة في رأس الماؿ ،أما
الخسارة إف حصمت فيتحمميا الشركاء كؿ حسب حصتو إال إذا كاف سببيا اإلىماؿ أو
الخطأ أو التعمد.

( -)1شمس الديف الدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،دار احياء الكتب العربية ،المجمد  ،3مصر ،بدوف
تاريخ ،ص.349

( -)2اعزاز رضوى ،االطار القانوني لمنشاط المصرفي في باكستاف ،مجمة االمواؿ  ،1983 ،بدوف رقـ العدد وبمد
النشر  ،ص.55
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الفصل الثاني :

-3أنواع المشاركة:
-1-3من حيث االستمرارية  :تقوـ المصارؼ اإلسبلمية باستثمار أمواليا عف طريؽ
المشاركة بيا ومف أبرزىا:

()1

 - 1- 1- 3المشاركة الدائمة :وىي تعني قياـ المصرؼ اإلسبلمي باالشتراؾ مع شخص أو
أكثر في مشروع تجاري معيف كأف يكوف مصنعا أو مبنى أو مزرعة أو غيرىا مف

مجاالت اإلستثمار المختمفة وذلؾ عف طريؽ التمويؿ في المشروع المشترؾ فيستحؽ كؿ
واحد مف الشركاء نصيبو مف أرباح ذلؾ المشروع بعد نياية كؿ سنة مالية ،واألسموب
المتبع لدى بعض البنوؾ اإلسبلمية ىو القياـ بتمويؿ جية ما بجزء مف رأس الماؿ
لئلتجار في صنؼ محدد مف البضائع عمى أف يكوف العمؿ المشترؾ بينيما ولكؿ منيما
أسموب محدد في الربح ،ومف خبلؿ التدقيؽ في طبيعة ىذا العقد لدى المصارؼ
اإلسبلمية نجد أف ليذه العممية اإلستثمارية معالـ أساسية وىي:

()2

 أف الماؿ والعمؿ شركة ذات طرفيف متعاقديف المصرؼ والطرؼ اآلخر. أف نصيب كؿ واحد مف الطرفيف جزء مشاع مما يتحقؽ مف أرباح وليس نسبةمحددة ومرتبطة بمقدار رأس الماؿ.
 اتفاؽ الطرفيف مسبقا عمى نسبة لكؿ منيما مف الربح خشية الوقوع في الغرر أوالجيالة.
 يتـ تخصيص جزء مف الربح لمطرؼ الذي يتولى عممية إدارة وتشغيؿ المشروع،أما ما تبقى مف أرباح فإنو يتـ تقسيمو بينيما عمى مقدار مساىمة لكؿ منيما في رأس
ماؿ الشركة وكذلؾ الحاؿ فيما إذا وقعت خسارة ،وتفضؿ المصارؼ اإلسبلمية ىذا النوع
مف التعامؿ عمى المضاربة لؤلسباب التالية:

()3

( -)1بنؾ دبي اإلسبلمي ،األعماؿ المصرفية التي يزاوليا بنؾ دبي اإلسبلمي ،نشرة إعبلمية صادرة عف البنؾ ،بدوف
تاريخ ،ص.4

( -)2مصطفى كماؿ طائؿ  ،البنوؾ االسبلمية – المنيج والتطبيؽ  ، -دار الوفاء  ،المنصورة  ، 1988 ،ص 89
( -)3نفس اؿمرجع  ،ص.92
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الفصل الثاني :

 قيمة المخاطر التي يتعرض ليا المستثمروف ذلؾ ألف المصرؼ مع المستثمريفيتحمموف في المضاربة جميع الخسارة باعتبارىـ أصحاب رأس ماؿ ،أما في حالة
(المشاركة ) فإف المصرؼ ال يتحمؿ مف الخسارة إال بقدر مساىمتو في رأس ماؿ
المشروع.
 سيولة تنظيـ الحسابات فييا فالمصرؼ بإمكانو إمساؾ سجبلت حسابية منظمة،أما في حالة المضاربة فإنو يصعب عميو تنظيـ الحسابات وضبطو مع المستثمريف إال في
حالة واحدة وىي فيما لو قاـ بفصؿ عممية المضاربة عف باقي نشاطاتو االستثمارية
األخرى وفي ذلؾ صعوبة بالغة.
 تمكنو مف متابعة المشروع المشترؾ وبذلؾ في اإلدارة وفي الرقابة واإلشراؼعميو ،أما في حالة المضاربة فذلؾ غير ممكف والتي تقوـ أساسا عمى إطبلؽ يد
المضارب في العمؿ.
 - 2- 1- 3المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمميك  :وىي المشاركة التي يساىـ فييا

المصرؼ اإلسبلمي في رأس ماؿ شركة أو مؤسسة تجارية أو مصنع أو مزرعة ...

وعندئذ يستحؽ كؿ طرؼ مف أطراؼ الشركة نصيبو مف الربح بموجب االتفاؽ الوارد في
العقد مع وعد المصرؼ بالتنازؿ عف حقوقو عف طريؽ بيع أسيمو إلى ىؤالء الشركاء
عمى أف يمتزموا بشراء تمؾ األسيـ ويحموا محمو في الممكية سواء تـ ذلؾ دفعة واحدة أـ
بدفعات متعددة وحسب ما تقتضيو الشروط المتفؽ عمييا

()1

 ،وىذا النوع غالبا ما ينتيي

بتمميؾ اآللة المنتجة إلى العامؿ وذلؾ بترتيب يقسـ عمى أساسو عائد نتاج العمؿ إلى
ثبلثة أقساـ :قسـ لممصرؼ وقسـ لمعامؿ وقسـ يحفظ مقابؿ لقيمة اآللة وذلؾ بعد تنزيؿ
نفقات الوقود والصيانة حتى إذا بمغ الجزء المحفوظ مقدار قيمة اآللة قاـ المصرؼ
بالتنازؿ عف ممكيتيا لمعامؿ عمييا.

( -)1بنؾ دبي  ،مرجع سابؽ ،ص4
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الفصل الثاني :

وقد أوضحت توصيات مؤتمر المصرؼ اإلسبلمي األوؿ بدبي أف المشاركات
المنتيية بالتمميؾ والتي يريد المصرؼ إستثمار أموالو فييا تكوف عمى إحدى الصور
()1

التالية:

الصورة األولى  :يتفؽ المصرؼ مع متعامميو عمى تحديد حصة كؿ منيما في رأس ماؿ
المشاركة وشرطيا ،وقد رأى المؤتمر أف يكوف بيع حصص المصرؼ إلى المتعامؿ بعد
إتماـ المشاركة بعقد مستقؿ بحيث يكوف لو حؽ في بيعيا لممصرؼ أو لغيره وكذلؾ األمر
بالنسبة لممصرؼ أف تكوف لو الحرية لبيع حصصو لممتعامؿ شريكو أو لغيره .
الصورة الثانية  :يتفؽ المصرؼ مع متعامميو عمى المشاركة في التمويؿ الكمي أو الجزئي
لممشروع ذو دخؿ متوقع وذلؾ عمى أساس اتفاؽ المصرؼ مع الشريؾ لحصوؿ المصرؼ
عمى حصة نسبية في الدخؿ المحقؽ فعبل مع حؽ االحتفاظ بالجزء المتبقي مف اإليراد أو
عمى قدر منو يتفؽ عميو أف يكوف ذلؾ الجزء المخصص لتسديد ما قدمو المصرؼ مف
تمويؿ.
الصورة الثالثة  :يحدد نصيب كؿ مف المصرؼ وشريكو بصورة أسيـ تمثؿ مجموع قيمة
الشيء موضوع المشاركة (عقار مثبل ) يحصؿ كؿ مف المشتركيف المصرؼ والطرؼ
اآلخر عمى نصيب مف اإليراد المحقؽ مف العقار  ...ولمشريؾ إذا شاء أف يقتني ىذه
األسيـ الممموكة لممصرؼ عددا معينا كؿ سنة بحيث تكوف األسيـ الموجودة في حيازة
المصرؼ متناقصة إلى أف يتـ تمميؾ الشريؾ األسيـ بكامميا فتصبح لو ممكية منفردة
لمعقار دوف شريؾ آخر.
أما عف كيفية توزيع األرباح والخسائر الناتجة عف ىذه المشاركة فتكوف كما يأتي:

()2

 يقوـ المصرؼ اإلسبلمي باقتطاع نسبة معينة مف اإليراد الصافي لممشروع كبل أو جزءاومتحمبل ىبلكو ،واذا تمؼ ببل تعدي أو تقصير فإف المصرؼ في ىذه الحالة يتحمؿ
الخسارة بقيمة الفرؽ بيف أصؿ رأس الماؿ والمقدار المسترد مف دخؿ المشروع.
( -)1بنؾ دبي اإلسبلمي ،تعريؼ عاـ بأىدافو وأنشطتو واستثماره ،مطبعة بنؾ دبي اإلسبلمي ،دبي1984 ،ـ،
ص.14
( -)2سامي حسف حمود ،مشروع البنؾ اإلسبلمي األردني ،األسباب الموجبة مع مذكرات إيضاحية ،ص.21-20
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الفصل الثاني :

فإذا كاف المشروع ممموكا بكاممو لممصرؼ فإنو يتحمؿ جميعيا  ،واذا كاف العامؿ
في المشروع مشاركا في تمويؿ رأس الماؿ يخسره بنسبة ما يممكو ،أما الجزء المتبقي مف
األرباح الناتجة فإف المصرؼ يحتفظ بو كمو أو بعضو حسب االتفاؽ لتسديد أصؿ رأس
الماؿ وتمميؾ المتعامؿ كامؿ المشروع المشارؾ بو مع المصرؼ  ،أما بالنسبة لمعامؿ
الذي يقوـ بعمؿ مباشر بالمشروع فإنو يتقاضى جزء مف الربح ويكوف استحقاقو بتممؾ
المشروع مرتبطا بتحقيؽ شرط إمكاف تسديد رأس الماؿ.
أما إذا لـ يكف لمشخص المشارؾ مع المصرؼ عمؿ معيف يقوـ بو كما في حالة
تمويؿ األبنية فإف صاحب األرض ال يتقاضى شيئا خبلؿ فترة المشاركة وانما لو حؽ
تممؾ البناء بعد تسديد أصؿ رأس الماؿ المدفوع في إقامتو.
 - 2- 3أما تقسيـ المشاركة مف حيث المحؿ فنجد:

()1

 - 1- 2- 3مشاركة في صفقة معينة :كالدخوؿ مع شركة سياحية في عممية شراء أسطوؿ

نقؿ بري ،أو مع مصنع لؤلحذية في شراء الخامات البلزمة لصنع األحذية خبلؿ دورة
إنتاج معينة.
 - 2- 2- 3مشاركة في رأس مال مشاريع إنتاجية أو خدمية  :فإذا كاف لممشروع شكؿ
قانوني معيف كأف يكوف شركة مساىمة مثبل اتخذت المشاركة أسموب معيف لشراء أسيـ
تمؾ الشركة.
 - 4دور المشاركة في التنمية االقتصادية
 - 1- 4آثار المشاركة عمى االدخار :تتمخص ىذه اآلثار في كوف المشاركة تحدث تغيي ار
شامبل في وضعية المودعيف ،فيي تحوليـ إلى مقاوليف ويتحمموف معيا مخاطر االستثمار
كما تحوؿ دخميـ مف ودائعيـ مف الفائدة الثابتة المحددة مسبقا إلى نسبة مف األرباح قابمة
لمتغيير ومتأتية مف مختمؼ التوظيفات.

( -)1رضا سعد اهلل ،المضاربة والمشاركة ،بحث مقدـ إلى ندوة البنوؾ اإلسبلمية ودورىا في تنمية اقتصاديات المغرب
العربي 22-18( ،يونيو )1990المغرب ،المعيد اإلسبلمي لبحوث والتدريب ،جدة ،1995 ،ص.285
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الفصل الثاني :

 - 2- 4آثار المشاركة عمى االستخدام:
 -في كونيا تخفؼ عف كاىؿ المستثمر المموؿ الفوائد المحددة مسبقا عمى أصؿ

التمويؿ مما يدفعو أكثر لمحصوؿ عمى أعمى مردودية ( ، )1فعندما يعمؿ بالمشاركة فإف ما

يبحث عنو ىو إرجاع أصؿ التمويؿ وأرباحو ،وحتى إذا كاف معدؿ الربح أقؿ أحيانا في
عممية المشاركة فإنو يفتح الفرصة مف تحقيؽ مشروعات جديدة لـ تكف البنوؾ التقميدية
تقبؿ عمييا ،مما يؤدي إلى ارتفاع فرص الشغؿ والدخؿ .
 تغيير طبيعة العبلقة بيف البنوؾ والمستثمريف ،فيي تحث البنوؾ عمى االىتماـ أكثربالمشروعات التي ستموليا ،وتحث أصحاب المشروعات الممولة عمى العمؿ أكثر
لمحصوؿ عمى مردودية أعمى.
 التخصيص األفضؿ لمموارد وذلؾ ألف البنوؾ عندما تدخؿ في مشاركات مع المتعامميفيكوف ليا حؽ مراقبة توجيو الموارد المستثمرة ،الشيء الذي ال يتوفر في قروض البنوؾ
التقميدية ،وبالنتيجة يرى أغمب المنظريف أف نظاـ المشاركة أكثر استقرار مف النظاـ
()2

المالي القائـ عمى الفائدة لو استغؿ بشكؿ صحيح وسميـ

.

 - 5واقع التمويل بالمشاركة:
إف الدوؿ التي تعرؼ ازدواجية في النظاـ المصرفي فمثبل البنؾ اإلسبلمي األردني

لمتمويؿ واالستثمار ( )3اقتصرت قوانينو التي يمكف استخداميا في المشاركات المتناقصة

فقط  ،وشرط أف يكوف المشروع الذي قرر البنؾ الدخوؿ فيو كشريؾ في الربح أو الخسارة
قد توقعت لو الدراسات دخبل معينا مع ترؾ مسألة توزيع األرباح الصافية بينو وبيف
الطرؼ اآلخر لبلتفاؽ المبرـ بينيـ  ،أما بنؾ فيصؿ اإلسبلمي المصري

()4

منحو قانونو

األساسي حؽ استخداـ المشاركة وترؾ توزيع مردوديتيا حسب االتفاؽ المبرـ بيف البنؾ
( -)1محمد نجاة اهلل صديقي " ،لماذا المصارؼ اإلسبلمية" ترجمة رفيؽ المصري ،المركز العالمي ألبحاث االقتصاد
اإلسبلمي ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،سمسمة المطبوعات العربية ،رقـ  ،10يونيو 1980ـ ،ص.28
( -)2البنؾ الدولي ،البنوؾ اإلسبلمية :النظرية والتطبيؽ ،ترجمة عثماف بابكر محمد ،مجمة "الماؿ واالقتصاد" ،العدد

 ،5أكتوبر 1987ـ ،ص.28

( -)3بنؾ اإلسبلمي األردني لمتمويؿ واالستثمار ،النظاـ الداخمي ،المادة  9الفقرة  1مف الفقرة ج.
( -)4بنؾ فيصؿ اإلسبلمي المصري ،متاعب النجاح ،مجمة األمواؿ ،يوليوز 1983ـ ،بدوف رقـ العدد ،ص.51
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الفصل الثاني :

والمتعامميف معو  ،حيث تحسب المردودية بعد اكتماؿ العممية وظيور نتائجيا وتخصـ
منيا تكاليؼ التسيير ثـ توزع األرباح.
أما إذا انتقمنا إلى الدوؿ التي أسممت نظاميا البنكي وجدنا أف الباكستاف ىي الدولة التي
عرفت المحاوالت األكثر جدية وقوة حيث قدـ مجمس الفكر الباكستاني تقرير إلى الحكومة
حوؿ إمكانية تطبيؽ نظاـ المشاركة بنجاح وأىـ ما جاء فيو:

()1

 إف التطبيؽ العممي لنظاـ المشاركة في صورتو البحتة يمكف أف يواجو صعوبات عمميةفي المجتمع.
 إف معظـ المؤسسات ال تمسؾ حسابات منتظمة إطبلقا. حسابات شركات المساىمة التي يتولى مراجعتيا محاسبوف قانونيوف غالبا ما تخفؽ فيالكشؼ عف النتائج الحقيقية ألعماليا.
 تستخدـ وسائؿ التبلعب أساسا بيدؼ التيرب الضريبي.المطمب الثاني :التمويل بالمضاربة
سنتناوؿ ىذا المطمب مف خبلؿ مايمي :
 - 1تعريف المضاربة:
 - 1- 1لغة  :عمى وزف مفاعمة مشتقة مف الفعؿ ضرب ،ويأتي ىذا الفعؿ بمعنى سار
وسافر ،ويقاؿ ضربت في األرض ابتغي الخير مف الرزؽ ،كذلؾ تأتي بمعنى كسب
وطمب ويقاؿ فبلف يضرب المجد أي يكسبو ويطمبو

()2

 ،وتسمى قراضا ومقارضة مشتقة

مف القرض وىو القطع ألف رب العمؿ يقطع جزءا مف ربحو لرب الماؿ(.)3

 - 2- 1اصطالحا  :فتعرؼ بأنيا عقد شركة في الربح بماؿ مف جانب وعمؿ مف جانب،
وتعتبر المضاربة إحدى وسائؿ اإلستثمار المستخدمة في البنوؾ اإلسبلمية لتمويؿ
( -)1تقرير مجمس الفكر اإلسبلمي في باكستاف ،إلغاء الفائدة مف االقتصاد ،المركز العالمي ألبحاث االقتصاد
اإلسبلمي ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،ط1984 ،2ـ ،ص ص .35-34-25-13

( -)2زكريا القضاة ،السمـ والمضاربة مف عوامؿ التسيير في الشريعة اإلسبلمية ،دار الفكر ،ط ،1عماف،1984 ،
ص.157
( -)3عبد الرحمف الجزيري ،كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة ،ج ،3بيروت ،1980 ،ص.34
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الفصل الثاني :

المشروعات والتجارة  ،حيث تقدـ ىذه البنوؾ رأس الماؿ لشخص أو أكثر عمى أف يقوـ
ىذا الشخص بإدارة العمؿ طبقا إلتفاؽ يتسمـ بمقتضاه نسبة مئوية  ،ويمكف أف يموؿ
البنؾ المشروع جزئيا حيث يساىـ الطرؼ الثاني ماليا بنسبة محددة باإلضافة إلى العمؿ،
وتفضؿ البنوؾ ىذه الطريقة لتضمف مزيدا مف اإلتقاف والكفاءة اإلدارية مف رب العمؿ،
فإذا تحقؽ الربح تعالج حصة العمؿ أوال ثـ يقسـ الباقي بيف الطرفيف بنسبة رأس الماؿ.

()1

 - 2دليل مشروعيتها  :المضاربة مشروعة عمى العموـ عند الفقياء حيث استدؿ عمى
ُم
جوازىا بالكتاب والسنة واإلجماع ،أما مف الكتاب فقولو عز وجؿ  « :لَ ٍْ َ
س َعلَ ٍْك ْ
()2
ض ِس ُبىنَ فًِ
خ ُسونَ ٌَ ْ
ح أَنْ تَ ْب َت ُغىا َف ْ
ُم »  ،وقولو أيضا َ « :وآ َ
ج َنا ٌ
ن َزبِ ّك ْ
ضال ً ِم ْ
ُ

اا َ ْز
خرج

ض ِ الل َّل ِ » ( ،)3أما مف السنة أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ
ن َف ْ
ِ ٌَ ْب َت ُغىنَ ِم ْ
إلى الشاـ مضاربا بماؿ خديجة بنت خويمد (رضي اهلل عنيا ) وكاف ذلؾ قبؿ النبوة

ثـ كاف بعدىا مقر ار لو  .أخرج ابف ماجة عف صييب أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
قاؿ" :ثبلث فييف البركة؛ البيع إلى أجؿ والمقارضة وأخبلط البر بالشعير لمبيت ال

لمبيع"( ،)4وباإلجماع :ىي مشروعة إلجماع األمة عمى جوازىا منذ بزوغ فجر اإلسبلـ وقد

طبقيا الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عمى ابنيو عبد اهلل وعبيد اهلل في قصتيما
المشيورة مع أبي موسى األشعري مف غير اعتراض مف أحد ،المذيف أعطاىما الماؿ

فنزعو عمر منيما ووضعو ببيت ماؿ المسمميف مضاربة(.)5
()6

 - 3صور المضاربة :لممضاربة ثبلث صور ىي:

 - 1- 3أف يشترؾ أحدىما بمالو فيكوف ىو صاحب رأس الماؿ والثاني بعممو فيكوف ىو
العامؿ ،أي أف العمؿ مف جانب والماؿ مف جانب آخر وىذه ىي صورة المضاربة
المحضة.
( -)1زكريا القضاة ،مرجع سابؽ ،ص.161
( -)2سورة البقرة ،اآلية .118
( -)3سورة المزمؿ ،اآلية .20
( -)4رواه ابف ماجة  ،سنف ابف ماجة  ،مرجع سابؽ ،باب الشركة والمضاربة( ،)2289ج ،2ص.768

( -)5رواه مالؾ  ،الموطأ ،مرجع سابؽ ،كتاب القراض ،باب ما جاء في القراض( ،)2534ج ،4ص.992
( -)6منصور بف يونس البيوتي ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،مكتبة النصر الحديثة ،الرياض ،بدوف تاريخ ،ج،2
ص .262
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الفصل الثاني :

 - 2- 3أف يشترؾ اثناف بماليما والعمؿ مف أحدىما أي رأس ماؿ المضاربة مف الطرفيف
ويكوف العمؿ مف أحدىما فقط فيي شركة عناف (المشاركة ) ألف الماؿ مف الجانبيف
ومضاربة ألف العمؿ مف جانب واحد  ،وروى بعض الفقياء أنو قد يكوف نصيب العامؿ
مف الربح أكثر مف نصيبيا ىنا.
 - 3- 3أف يشترؾ اثناف بالعمؿ في ماؿ احدىما فالعمؿ يكوف مف الطرفيف المشتركيف
والماؿ مف أحدىما ،وجميع ىذه الصور جائزة.
()1

 - 4شروط المضاربة:

 - 1- 4الشروط الخاصة برأس المال :اشترط الفقياء في رأس ماؿ المضاربة أربعة شروط
لكي يكوف العقد صحيحا وىي:
 أف يكوف رأس الماؿ نقدا أي الدنانير والدراىـ والفموس الرائجة ومنيا العمبلت الورقيةوالمعدنية في ىذا العصر ،قالوا بأف الدراىـ والدنانير ىي أصوؿ األثماف فيي ثابتة
القيمة وال يعترييا تغير األسواؽ الذي يعتري العروض والسمع ،وكذلؾ فبل تصح
المضاربة وال تجوز إذا كاف رأس الماؿ مف العروض أو العقار عند جميور الفقياء
غرر إذ أنو يقبض العرض وىو يساوي قيمة ما يرده وىو يساوي قيمة غيرىا فيكوف
رأس الماؿ والربح مجيوليف.
 أف يكوف رأس الماؿ معموـ المقدار والصفة عند العقد ألف جيالتو تؤدي إلى جيالةالربح ،ومعمومية الربح شرط لصحة المضاربة ،كما أف الجيالة تؤدي إلى المنازعة
التي تفسد العقد.
 أف يكوف رأس الماؿ حاض ار ال دينا في ذمة المضاربة  ،ألف ما في الذمة يتحوؿويعود أمانة فمو قاؿ لو أعمؿ بالديف الذي بذمتؾ مضاربة بالنصؼ لـ يجز ،أما إذا
أمره بقبض ديف لو عمى رجؿ آخر ويعمؿ قراضا فقد أجاز الحنابمة والحنفية والشافعية
ذلؾ.
( -)1حسف عبد اهلل أميف ،المضاربة الشرعية وتطبيقاتيا الحديثة ،المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب ،جدة ،السعودية،
 ،1988ص. 28- 27
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الفصل الثاني :

 تسميـ رأس الماؿ لممضارب ألنو أمانة فبل يصح إال بتسميـ كالوديعة ،فمو شرط بقاءيد المالؾ عمى الماؿ فسدت المضاربة ألف ذلؾ شرط مخالؼ بمقتضى العقد.
 - 2- 4الشروط المتعمقة بالربح:

()1

 أف يكوف مقداره معموما بنسبة معينة لكؿ مف المضارب ورب الماؿ ،فإذا اتفؽ عمىأف الربع أو النصؼ لممضارب كاف ذلؾ كاؼ ألف الباقي أصبح معموما أنو نصيب
رب الماؿ.
 يشترط في الربح زيادة عمى كونو معموـ مقدار النسبة لكؿ مف المضارب ورب الماؿأف تكوف النسبة المشترطة لكؿ منيما حصة شائعة مف الربح ال مف الماؿ (فمو
جعمت مقدا ار مف رأس الماؿ أو منو ومف الربح فسدت المضاربة).
 يشترط أف ال يكوف نصيب كؿ مف المضارب أو رب الماؿ مقدا ار محددا مف الربحكمائة دينار أو ألؼ دينار فإف ذلؾ واف لـ يخالؼ مقتضى العقد إال أنو يفسده ألنو
يفضي إلى جيالة في الربح ويؤدي إلى قطع الشركة في الربح إذا لـ يربح المضارب
إال ىذا المقدار المذكور ،ويكوف ىذا ألحدىما دوف اآلخر فبل تتحقؽ الشركة وال يكوف
التصرؼ مضاربة.
 - 3- 4شروط العمل  :يعتبر العمؿ دعامة أساسية في عقد المضاربة حتى يتـ تحقيؽ
الربح حيث ال يتصور وجود عائد أو استثمار أو إنتاج دوف وجود عمؿ  ،وقد أجاز بعض
الفقياء العمؿ في المضاربة في كافة المجاالت الشرعية لمنشاط االقتصادي ويجب أف
يكوف ىذا العمؿ متماشيا مع طبيعة أعماؿ البنؾ وتحقيؽ المصمحة ،واجماال فإف عمؿ
المضاربة ينقسـ إلى أربع مجموعات مف التصرفات وىي:

()2

 عمؿ يممكو المضارب بمطمؽ العقد دوف نص يبينو كاإليجار والرىف وتأجيؿ الثمفوالبيع والشراء واستئجار مف يعينو.
( -)1عبد الرزاؽ رحيـ جدي الييتي ،مرجع سابؽ ،ص. 29 -28
( -)2إدارة البحوث ،صيغ االستثمار وتشغيؿ األمواؿ في الفكر اإلسبلمي ،المصرؼ اإلسبلمي الدولي لبلستثمار
والتنمية ،مركز االقتصاد اإلسبلمي ،القاىرة ،بدوف تاريخ ،ص.24
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الفصل الثاني :

 عمؿ يممكو المضارب إذا قيؿ لو أعمؿ برأيؾ مف خمط ماؿ المضاربة بمالو وماؿغيره.
 عمؿ ال يممكو المضارب بمطمؽ العقد حتى لو قيؿ لو أعمؿ برأيؾ إذ ينص عميوصراحة في العقد كاإلقتراض واالستدانة واليبة والصدقة وذلؾ ألنو يخرج بو عف
الغاية ويبعده عف اإليجار.
 عمؿ ال يجوز لممضارب القياـ بو حتى ولو نص عميو وىو التعامؿ في المحرماتوكؿ ما ىو غير مشروع.
 - 4- 4شروط العاقدين  :والعاقديف ىما رب الماؿ والمضارب ويشترط فييما توفر أىمية

التصرؼ شأف كؿ العقود األخرى ،حيث أف القراض توكيؿ وتوكؿ بعوض يشترط أىمية

التوكيؿ مف المالؾ ،وأىمية التوكؿ في العامؿ فبل يكوف الواحد منيما سفييا أو صبيا،
...وال يشترط في رب الماؿ والعامؿ أف يكونا مسمميف فتصح المضاربة بيف أىؿ الذمة
()1

وبيف المسمـ

.

 - 5- 4شروط الصيغة  :وىي اإليجاب والقبوؿ بما يدؿ عمييا مف ألفاظ فتنعقد المضاربة

بمفظ المضاربة والقراض والمقارضة وما تؤدي تمؾ األلفاظ ،واتفؽ الفقياء عمى أف الصيغة
إذا كانت منجزة غير مضافة إلى زمف المستقبؿ وال معمقة وال مؤقتة كانت صحيحة

()2

،

ومثاؿ اإلضافة إلى زمف المستقبؿ أف يقوؿ صاحب الماؿ لممضارب  :خذ ىذا واعمؿ بو
ابتداء مف العاـ القادـ  ،ومثاؿ التوقيت كأف يقوؿ لو أعمؿ بو في الربيع فقط ،أو في
موسـ معيف فقط ،ومثاؿ التعميؽ كأف يقوؿ لو  :إذا جاءؾ فبلف بالديف الذي لي في ذمتو
ومقداره ألؼ وسممؾ إياه فضارب بو.

( -)1جياد عبد اهلل حسيف أبو عويمر ،الترشيد الشرعي لمبنوؾ القائمة ،االتحاد الدولي لمبنوؾ اإلسبلمية ،القاىرة،

 ،1986ص.293

( -)2عبد العظيـ شرؼ الديف ،عقد المضاربة بيف الشريعة والقانوف ،مكتبة كميات األزىر ،ط ، 1مصر1974 ،ـ،
ص.20
- 43 -

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

 - 5خصائص المضاربة :تتوافر في شركة المضاربة خصائص معينة منيا:

()1

 إف كؿ األمواؿ تستغؿ إذا شاعت وتكاثرت ،فيي طريؽ شرعي مف طرؽ اإلستغبلؿالسميـ الذي ليس فيو أي كسب خبيث ،فيي كسب طيب.
 أنيا نوع مف التعاوف عمى البر والتقوى ،فذو الخبرة يعمؿ بخبرتو وذو الماؿ يقدـ مالولمعمؿ وال يكتنزه.
 ليس في المضاربة أكؿ ألمواؿ الناس بالباطؿ فالغرـ فييا بالغنـ وليس لواحد مفالطرفيف كسب موفور مف غير عمؿ وال تحمؿ خسارة.
 - 6أنواع المضاربة
أ -

من حيث شروطها:

()2

 المضاربة المقيدة  :ىي أف يقيد صاحب الماؿ عامؿ المضاربة بنوع معيف وذلؾبالعمؿ في مكاف معيف كأف يقوؿ لو دفعت لؾ ىذا الماؿ لتعمؿ بو في القاىرة مثبل،
أو يقيده بوقت معيف كوقت الشتاء ،أو يقيده بنوع معيف مف التجارة  .وقد اختمؼ
الفقياء في المقارض (المضارب ) يشترط عميو رب الماؿ خصوص التصرؼ ،
فأجازه الحنفية قالوا أف المضاربة تقبؿ التقييد المقيد،

ألف التجارات تختمؼ

باختبلؼ األمكنة واألمتعة واألوقات واألشخاص ،ومنعو المالكية والشافعية قالوا ألف
في ذلؾ تحجي ار عميو واذا قيده بما ال يوجد إال ناد ار فقد حاؿ بينو وبيف التصرؼ
وىذا فساد في عقد القراض.
 المضاربة المطمقة  :وىي ما خمت مف تقييد العمؿ لزماف أو مكاف أو نوع معيف،كأف قاؿ لو خذ ىذا الماؿ واعمؿ فيو مضاربة وما رزؽ اهلل مف ربح فيو بيننا عمى
كذا ،فمو في ىذا الحاؿ أف يبيع ويشتري بما ىو معروؼ طمب الحصوؿ عمى الربح

( -)1زيد محمد الرماني ،عقد المضاربة في الفقو اإلسبلمي ومدى تطبيؽ أحكامو في المصارؼ وبيوت التمويؿ
اإلسبلمية ،مجمة الشريعة والدراسات اإلسبلمية ،العدد  ،17الكويت ،ابريؿ  ، ،1999ص.257
( -)2حسف عبد اهلل األميف ،مرجع سابؽ ،ص .46
- 44 -

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

ولو السفر بالماؿ ب ار أو بحرا ،كما يممؾ اإليداع والرىف واالرتياف واإليجار
واالستئجار ،ومنع المالكية اإليداع بالديف وأجازوا السفر .
ب-


من حيث دوران رأس المال  :تنقسـ المضاربة مف حيث دوراف رأس الماؿ إلى
قسميف ىما :المضاربة الموقوتة والمضاربة المستمرة:

()1

 المضاربة الموقوتة  :وىي مضاربة موقوتة بدورة رأس الماؿ دورة واحدة أي محددةبصفقة معينة وتنتيي بعدىا ،ويمكف أف تتكرر الصفقة مرة واحدة.
 المضاربة المستمرة  :ىي مضاربة غير محدودة بصفقة وتتميز بدوراف رأس الماؿعدة مرات.
ج  -من حيث أطراف المضاربة  :تنقسـ مف حيث أطرافيا إلى قسميف ىما  :المضاربة
ثنائية األطراؼ والمضاربة جماعية األطراؼ:

()2

المضاربة ثنائية األطراف  :تكوف بيف طرفيف فقط صاحب رأس الماؿ وصاحبالعمؿ ،ويجوز أف يكوف صاحب رأس الماؿ أكثر مف شخص غير أنو يعتبر
طرفا واحدا وكذلؾ األمر بالنسبة لصاحب العمؿ.
المضاربة جماعية األطراف (ثالثية األطراف ) :وتكوف عندما يأخذ صاحب العمؿالماؿ مف صاحب رأس الماؿ ويعطيو إلى صاحب عمؿ ثاني ،وفي المصرؼ
اإلسبلمي يمثؿ المودعوف أصحاب الماؿ والمصرؼ صاحب العمؿ ،فإذا أخذ
المصرؼ أمواؿ المودعيف وأعطاىا لصاحب عمؿ آخر كاف المصرؼ صاحب
ماؿ بالنسبة إلى صاحب العمؿ الثاني ىذا ما نوضحو مف خبلؿ الشكؿ اآلتي:

( -)1جماؿ لعمارة ،إستراتجية التمويؿ المصرفي لمقطاع الفبلحي في الجزائر ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير
غير منشورة  ،الجزائر ،1990 ،ص.129
( -)2جماؿ لعمارة ،نفس اؿمرجع  ،ص.129
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شكل رقم ( :)05أنواع المضاربة
أنواع المضاربة

من حيث شروط المضاربة

من حيث دوران رأس المال

مقيدة

مطمقة

مستمرة

تتضمن الشروط

تتضمن

من حيث أطراف المضاربة

مؤقتة

صاحب

ثنائية

ثالثية األطراف

األطراف

(جماعية)

المضارب

المال

الشرعية وشروط
أخرى

الشروط

صاحب

المضارب

المال

األول

عدة دورات

دورة واحدة

صاحب المال

المضارب

لرأس المال

لرأس المال

(المضارب األول)

الثاني

الشرعية فقط
المصدر :جمال لعمارة ،إستراتجية التمويل المصرفي لمقطاع الفالحي في الجزائر،
الماجستير غير منشورة  ،الجزائر ، ،1990 ،ص.130
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الفصل الثاني :

 - 7دور صيغة المضاربة في تحقيق التنمية االقتصادية:

()1

فتح فرص العمل  :ذلؾ أنو عندما يكوف رأس الماؿ معروضا لممضاربة مع الجيداإلنساني فإف الذيف يقبموف عمى ذلؾ بطبيعة الحاؿ ىـ القادريف عمى العمؿ ال
يممكوف رأس الماؿ ،فيـ الشركاء الفنييف والخبراء ،فنتيجة الحوافز المنظمة
يصبحوف أرباب عمؿ المالكيف لوسائؿ اإلنتاج  ،يبحثوف عف موظفيف آخريف،
وىكذا تتيح المضاربة فرصة كبيرة لرواج الحرؼ والميف والتجارات بالمجتمع،
والمساىمة في إيجاد تنمية دقيقة مع امتصاص الطاقات البشرية ،كؿ ذلؾ يؤدي
إلى ارتفاع مداخيميـ ومف ثـ زيادة القوة الشرائية ،وبالتالي زيادة الطمب عمى السمع
والخدمات وىو ما يؤدي إلى انتعاش اقتصاد المجتمع.
محاربة الفقر  :إف النظاـ التمويمي بالمضاربة ليس قاص ار عمى تمويؿ مف اليممكوف الماؿ وانما ىو نظاـ مفتوح لكؿ فئات المجتمع ،فاإلسبلـ نظاـ شامؿ ال

يفرؽ بيف الغني والفقير فكؿ لو حقو رغـ التفاوت الذي بينيما  ،وىكذا فالفقير رغـ
أنو ال يممؾ الماؿ إال أنو بإمكانو المساىمة بعممو وتفجير مواىبو في مختمؼ
العمميات اإلنتاجية .
تعبئة الموارد :إف لصيغة المضاربة دو ار بار از في تطويع االستثمار المصرفي إلىأحكاـ الشريعة اإلسبلمية بحيث يمكف عمى ىذا األساس تجميع األمواؿ مف مصادر
متعددة دوف الوقوع في الربا ،كما أف شعور األفراد بأف كسبيـ سيكوف حبلال طيبا
يدفعيـ إلى دفع أمواليـ ميما كانت صغيرة أو كبيرة إلى مجاؿ االستثمار األمر
الذي يحقؽ أىـ عنصر مف عناصر التنمية االقتصادية وىو عنصر رأس الماؿ.

( -)1سامي حسف حمود" ،المصارؼ اإلسبلمية والتنمية المتكاممة" -ممتقى الفكر اإلسبلمي  24االقتصاد اإلسبلمي
والتنمية الشاممة  ، -و ازرة الشؤوف الدينية  ،الجزائر1990 ،ـ ،ص28
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الفصل الثاني :

 - 8واقع التمويل بالمضاربة:

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية
()1

مف أجؿ معرفة الواقع المعاصر لتطبيؽ المضاربة البد

مف التمييز بيف الدوؿ التي أسممت أنظمتيا المالية والبنكية والدوؿ التي مازالت تعرؼ
ازدواجية في ىذه األنظمة.
فبالنسبة لفئة الدوؿ األولى مثؿ الباكستاف سمحت لممؤسسات العاممة في ىذا
الميداف بتأسيس شركة المضاربة يساىـ فييا البعض بأمواليـ والبعض اآلخر بخبراتيـ
ومياراتيـ ،وتـ دعـ ذلؾ مف خبلؿ إصدار قوانيف خاصة تنظـ التطبيؽ الحديث لممضاربة
مف طرؼ البنوؾ وجعؿ منو قاعدة لمصفقات التي تتـ بناء عمى مبدأ األرباح والخسائر،
كما تـ إصدار شيادات المضاربة بدؿ مف سندات القرض بفائدة حيث تصدرىا شركات
المضاربة وتقتنييا البنوؾ والمؤسسات المالية فتحصؿ بذلؾ الشركات عمى ما تحتاجو مف
األمواؿ.
فالقانوف الباكستاني أوجب عمى الييئات المالية بما فييا البنوؾ والتي تريد العمؿ بنظاـ
المضاربة الخضوع لنظاـ التسجيؿ واتخاذ أحد األشكاؿ التي تفرض عمييا وىي أربعة:
 مضاربة مستمرة متعددة األغراض . مضاربة محددة متعددة األغراض . مضاربة مستمرة محددة األغراض . مضاربة محدودة المدة محددة األغراض.ومنحيا إمكانية أف يكوف رأس ماليا ثابتا أو قاببل لمتغيير ،وتأسيس ىيئة لمرقابة
الشرعية لمتأكد مف مطابقة أعماليا لمشريعة والزاميا بالعمؿ عمى أساس مبدأ توزيع األرباح
والخسائر وحسب االتفاؽ ،ومف أجؿ نجاح العممية قاـ البنؾ المركزي الباكستاني بإصدار
لوائح سمحت لمبنوؾ بالتمويؿ عف طريؽ شراء شيادات المضاربة الصادرة عف مؤسسات
مختمفة وذلؾ في الحدود وضمف الشروط التي تضعيا الحكومة فيما يتعمؽ بآجاؿ

( -)1جماؿ الديف عطية ،البنوؾ اإلسبلمية بيف الحرية والتنظيـ والتقييد واالجتياد والنظرية والتطبيؽ ،كتاب األمة،
عدد ،13مطابع الدوحة الحديثة ،ط ،1قطر ،1986 ،ص.40
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الفصل الثاني :

االستحقاؽ وحصة كؿ جية في الربح والخسارة وطرؽ الوفاء والقت ىذه المبادرة عمى
العموـ نجاحا مشجعا.
أما بالنسبة لمبنوؾ اإلسبلمية الموجودة في الدوؿ التي تعرؼ ازدواجية في النظاـ
البنكي ،إذ اعتبرت المضاربة مجرد وسيمة بديمة لمقرض بفائدة يمكف لمبنوؾ اإلسبلمية أف
تقرر استعماليا أو عدـ ذلؾ  ،فالقوانيف المنظمة ليذه البنوؾ منيا مف أشارت لممضاربة
كوسيمة لبلستثمار لدييا ومنيا مف لـ تتعرض ليا.
 - 9مراحل عمل التمويل بالمضاربة:
حتى يدخؿ العميؿ مع البنؾ في المضاربة فبلبد مف إتباع الخطوات التالية:

()1

يقوـ العميؿ بمؤل نموذج طرؽ التمويؿ بالمضاربة.يدرس البنؾ طمب التمويؿ المقدـ لو لتقييـ العممية وتحميؿ المركز المالي لمعميؿ.بعد الدراسة تقدـ مذكرة باألمر لمسمطة المفوضة باتخاذ القرار داخؿ البنؾ وذلؾحسب طبيعة العممية ومبمغ التمويؿ ومدتو ليتخذ القرار بالموافقة أو الرفض أو
التعديؿ.
بعد تقديـ العميؿ لممستندات المطموبة في حالة الموافقة يتـ التوقيع عمى عقدالمضاربة مف طرفو وكذا البنؾ.
بعد إتماـ اإلجراءات التنفيذية البلزمة تبدأ عممية المتابعة لمتأكد مف سير العممياتوفؽ البرامج والشروط المتفؽ عمييا ،وتتـ المتابعة بعدة وسائؿ منيا:
المتابعة الميدانية عف طريؽ زيارة مواقع العمؿ .المتابعة المكتبية عف طريؽ التقارير الدورية التي يطمبيا البنؾ مف المتعامميفلمتأكد مف تطور تنفيذ العممية  ،كما يجب تحرير إشعار يفيد انتياء موعد المضاربة
وضرورة توزيع األرباح والخسائر عمى ما اتفؽ عميو.

( -)1جماؿ لعمارة ،المصارؼ اإلسبلمية  ،مرجع سابؽ ،ص.121-120
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الفصل الثاني :

المطمب الثالث :التمويل بالمساقاة والمزارعة
سنتناوؿ ىذا المطمب مف خبلؿ مايمي :
 - 1التمويل بالمساقاة:
 - 1- 1تعريف المساقاة:

()1

لغة :سميت مساقاة ألنيا مفاعمة مف السقي ،وذكر أف في تسميتيا ثبلث تأويبلت أحدىا :
أنيا سميت بذلؾ ألنيا مفاعمة عمى ما تشرب بساؽ ،والثاني  :ألف موضع النخؿ والشجر
سمي سقيا فاشتقوا اسـ المساقاة منو  ،والثالث  :غالب العمؿ المقصود فييا ىو السقي
فاشتؽ اسميا منو.
اصطالحا :فقد عرفيا ابف قدامة بأنيا دفع الرجؿ شجره آلخر ليقوـ بسقيو وعمؿ سائر ما
يحتاج إليو بجزء معموـ لو مف ثمره.
 - 2- 1دليل مشروعيتها :ثبتت مشروعية المساقاة بالسنة واإلجماع:
أما بالسنة  :فقد روى اإلماـ البخاري عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قالت األنصار
لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ أقسـ بيننا وبيف إخواننا النخيؿ قاؿ :ال ،فقالوا تكفوننا المؤونة

ونشرككـ في الثمرة ،فقالوا :سمعنا وأطعنا(.)2

وروى مسمـ عف ابف عمر أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عامؿ أىؿ خيبر بشطر ما

يخرج منيا مف ثمر أو زرع(.)3

أما باإلجماع :فقاؿ أبو جعفر محمد بف عمي الحسيف بف عمي بف أبي طالب (رضي اهلل
عنو) أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عامؿ أىؿ خيبر بالشطر ،ثـ أبو بكر وعمر

( -)1ابف قدامة ،المغني  ،مرجع سابؽ  ،ج ،7ص.527
( -)2رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،مرجع سابؽ ،كتاب الشروط ،باب الشروط في المعاممة ( ،)2570ج،2
ص.979

( -)3رواه مسمـ  ،صحيح مسمـ  ،مرجع سابؽ ،كتاب المساقاة ،باب المساقاة والمعاممة بجزء مف الثمر والزرع
( ،)1551ج ،3ص.1186
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الفصل الثاني :

()1

وعثماف وعمي ثـ أىموىـ في مدة خبلفتيـ ،واشتير ذلؾ فمـ ينكره منكر فكاف إجماعا
 - 3- 1أركانها:

()2

 توافر األىمية في المتعاقديف لمقياـ بعمؿ المساقاة . أف يكوف الناتج مشاعا ،والعائد محددا بنسبة معمومة مف الثمر المشاع كالنصؼ أوالثمث.
 أف تكوف المساقاة عمى شجر معموـ بالرؤية أو بالصفة التي ال خبلؼ عمييا ،أما إذاكانت المساقاة عمى بستاف بغير رؤية وال صفة فبل تصح ،إذ تعتبر عقدا عمى مجيوؿ.
 - 4- 1مخاطر التمويل بالمساقاة وكيفية التقميل منها:

()3

لما كانت المساقاة طريقا مف طرؽ التمويؿ اإلستثماري الذي ال يقدـ فيو العامؿ إال
العمؿ ،فإنو قد يتبلعب ويغش لمحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف الماؿ ،فإف الشريعة قد
وضعت عدة ضمانات تحفظ عمى رب الماؿ مالو وتبعد عف العامؿ المجوء إلى البنوؾ
الربوية لبلرتزاؽ ومف ىذه الضمانات:
وجوب إكماؿ العمؿ في حالة وفاة العامؿ أو ىروبو إذ قمنا بمزوـ المساقاة ،حيثيقوـ الوارث مقاـ الميت ،فإف أبى فإف لمحاكـ أف يستأجر مف التركة مف يعمؿ العمؿ،
ىذا إذا لـ تكف الثمرة قد ظيرت ،فإف ظيرت بيع مف نصيب العامؿ ما يحتاج إليو
ألجر واستأجر مف يعمؿ ذلؾ ومثؿ ذلؾ إذا ىرب العامؿ.
تعييف مشرؼ عمى العامؿ إذا ثبتت خيانتو مف طرؼ رب الماؿ يراقب عممووتصرفو.
-ضـ شخص آخر إلى العامؿ إف عجز عف القياـ بالعمؿ لضعفو مع أمانتو.

( -)1ابف قدامة ،مرجع سابؽ ،ج ،7ص. 527
( -)2نفس المرجع  ،ص.548
( -)3نفس اؿمرجع  ،ج ،7ص.548
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الفصل الثاني :

يقوؿ ابف قدامة :فإف عجز عف العمؿ لضعفو مع أمانتو ضـ إليو غيره ،وال ينزع مف
يده ألف العمؿ مستحؽ عميو ،وال ضرر في بقاء يده عميو ،واف عجز بالكمية أقاـ مف
يعمؿ واألجرة عميو في الموضعيف.
 - 5- 1واقع التمويل بالمساقاة:
نجد بعض البنوؾ اإلسبلمية اىتمت بالتمويؿ عف طريؽ المساقاة ،وأبرز ىذه
البنوؾ نجد البنوؾ السودانية ،حيث يتعيد البنؾ بتوفير آالت الري وممحقاتيا ،ويقوـ
بتركيبيا مع السماح لممزارع بتشغيميا حيث يشترط أف يدفع ىذا األخير جزء مف إنتاجو
(حسب التقاليد السائدة في المنطقة والتي عادة ما تبمغ ( ،)%25بينما يتعيد البنؾ
اإلسبلمي السوداني بمقابمة كؿ النفقات المتعمقة بالتشغيؿ والصيانة ،وجمب قطاع الغيار،
فيذه الصيغة (المساقاة) تتضمف تمويبل إضافيا (إضافة إلى الري) لممدخبلت األخرى مثؿ
البذور والمبيدات ،وذلؾ وفؽ االتفاؽ بيف البنؾ والعميؿ ،باإلضافة إلى ذلؾ يجمع البنؾ
المزارعة والمساقاة في عممية واحدة ،فبل يدخؿ في مشاركة ،وانما يؤجر اآلالت الزراعية
()1

لممزارعيف بسعر أقؿ مف سعر السوؽ

.

لكف األمر يختمؼ تماما بالنسبة لبنؾ البركة الجزائري ،حيث أف قانونو األساسي ال
ينص عمى التمويؿ بالمساقاة والمزارعة ،لذلؾ نرى أنو مف األفضؿ أف ال يفوت فرصة
اإلستثمار في ىذا القطاع التي تكوف دعما لممزارع وحاف از لمعامؿ الجزائري وخمؽ فرص
عمؿ جديدة مف شأنيا أف تساىـ في عممية التنمية االقتصادية.

( -)1محمد عثماف خميفة ،النظاـ المصرفي في القطاع الريفي السوداني ، ،مجمة دراسات اقتصادية إسبلمية ،المعيد
اإلسبلمي لمبحوث والتدريب ،المجمد  ،1العدد،1جدة ،ديسمبر 1993ـ ،ص.53
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الفصل الثاني :

 - 2التمويل بالمزارعة:
 - 1- 2تعريفها:
لغة :المزارعة مأخوذة مف الزرع ،وىو ما استنبت بالبذر تسمية بالمصدر ،وىي المعاممة
عمى األرض ببعض ما يخرج منيا ،والمزرعة مكاف الزرع وازدرع حرث ،والمزدرع
()1

المزرعة

اصطالحا  :فالمزارعة عبارة عف دفع األرض مف مالكيا إلى مف يزرعيا أو يعمؿ عمييا،

ويقوماف باقتساـ الزرع بينيما ،وتسمى أيضا المخابرة (مف الخبار  :وىي األرض المينة )
والمحاقمة ،وعرفيا أبو بكر الجزائري عمى أنيا "دفع رجؿ آلخر أرضا يزرعيا عمى جزء
()2

معيف مشاع فييا"

.

 - 2- 2مشروعيتها :ذىب جميور الفقياء إلى القوؿ بمشروعية عقد المزارعة مستدليف بما

روى ابف عمر أف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ ) :عامؿ أىؿ خيبر بشطر ما يخرج مف

ثمر أو زرع( ،)3وبما روى البخاري ...ما بالمدينة أىؿ بيت ىجرة إال يزرعوف عمى الثمث

والربع ( ،)4وقوؿ ابف قدامة  ...وأجمعت الصحابة رضواف اهلل عمييـ –المزارعة  -وعمموا
()5

بيا ولـ يخالؼ فييـ منيـ أحد
 - 3- 2شروط المزارعة:

()6

أىمية المتعاقديف (صاحب األرض والعامؿ عمييا ) مف النواحي القانونية والفنيةوالسموكية.
أف تكوف األرض صالحة لمزراعة ،مع تحديدىا ،وبياف ما يزرع فييا.( -)1احمد القيومي ،المصباح المفير ،دار المعارؼ ،مصر  ،بدوف تاريخ ،ص.96
( -)2أبو بكر الجزائري ،منياج المسمـ ،دار الكتب السمفية ،القاىرة ،بدوف تاريخ ،ص.363
(-)3رواه مسمـ  ،صحيح مسمـ  ،مرجع سابؽ ،كتاب المساقاة ،باب المساقاة والمعاممة بجزء مف الثمر والزرع
( ،)1551ج ،3ص.1186

(-)4رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،مرجع سابؽ ،كتاب المزارعة ،باب المزارعة بالشطر ونحوه ،ج ،2ص.819
( -)5ابف قدامة ،المغني ،مرجع سابؽ ،ج ،7ص.555
( -)6أحمد عثماف ،منيج اإلسبلـ في المعامبلت المالية ،المؤلؼ ،القاىرة ،1978 ،ص.155-153
- 53 -

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

بياف مدة المزارعة إف كانت مثبل لسنة أو لسنتيف أو لمدة معمومة.أف يكوف الناتج بيف الشريكيف مشاعا بيف أطراؼ العقد ،وبالنسبة المتفؽ عمييا ،أيتحديد نصيب كؿ مف الطرفيف.
بياف مف يقدـ البذر مف الطرفيف ومف الذي ال يقدـ ،ألف المعقود عميو يختمؼباختبلؼ البذر ،فإف كاف مف قبؿ صاحب األرض كاف المعقود عميو منفعة األرض،
واذا كاف مف قبؿ العامؿ فالمعقود عميو منفعة العمؿ.
بياف نوعية المزارعة ،أي نوع المحصوؿ الذي سيزرع. - 4- 2أنواعها :وىي كاآلتي:
 أف تكوف األرض والمدخبلت مف قبؿ أحد الطرفيف عمى أف يقوـ اآلخر بكؿالعمؿ.
 أف تكوف األرض وحدىا مف قبؿ أحد الطرفيف عمى أف يقوـ اآلخر بكؿ العمؿ. أف تكوف األرض والعمؿ مف طرؼ ،والمدخبلت مف الطرؼ اآلخر. أف تكوف األرض مف طرؼ والمدخبلت مف طرؼ ثاف والعمؿ مف طرؼ ثالث. االشتراؾ في األرض والمدخبلت والعمؿ. - 5- 2الفرق بين المساقاة والمزارعة  :ذكرىا "وىبة الزحيمي " في أربعة أمور ىذا
()1

ممخصيا:

عقد المساقاة عقد الزـ ،أما المزارعة فبل تمزـ المتعاقديف إال بإلقاء البذر ،حيث إذاامتنع رب البذر قبؿ اإللقاء ال يجبر...
إذا انقضت مدة المساقاة تترؾ ،أي يستمر العقد ببل أجر ،أما في المزارعة فيستمرالعامؿ بأجر مثؿ نصيبو مف األرض...

( -)1وىبة الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،دار الفكر ،ج ،5ط ،3دمشؽ1989 ،ـ ،ص.633-632
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الفصل الثاني :

إذا استحؽ النخيؿ المثمر لغير رب األرض يرجع العامؿ بأجر المثؿ  ،ألف أجرتوصارت عينا  ،أي تمثمت بجزء مف الشجر  ...وال يرجع بشئ إذا لـ تخرج النخيؿ
ثمرا ،أما في المزارعة لو استحقت األرض بعد الزراعة فيرجع العامؿ لقيمة حصتو
مف الزرع نابتا  ،ولو استحقت األرض بعد العمؿ قبؿ الزراعة ال شئ لممزارع .
ليس بياف المدة في المساقاة شرط استحسانا اكتفاء بعمـ وقتيا عادة  ...أما فيالمزارعة فيشترط تعييف المدة في أصؿ المذىب..،
 - 6- 2واقع التمويل بالمزارعة  :ففي ىذا المجاؿ نجد البنوؾ اإلسبلمية باألخص البنوؾ
السودانية قد اىتمت بو حيث يعتبر التمويؿ بالمزارعة مف أكثر األدوات التمويمية
إستعماال ،ومف خبلليا يتعيد البنؾ بتمويؿ المدخبلت بتوفير الماكينات والمعدات الزراعية
لخدمة األرض  ،وكذا توفير البذور والمبيدات ،ويقدـ صغار المزارعيف األرض (حيث
يجرى تقدير قيمتيا قبؿ إبراـ العقد حسب التقاليد السائدة) ،وبالتالي يحدد إسياـ كؿ شريؾ
قبؿ التوقيع عمى عقد المزارعة ،الذي يحدد أيضا استحقاقات الطرفيف في األرباح .
أما فيما يتعمؽ ببنؾ البركة الجزائري فاف قانونو األساسي لـ ينص عمى عقد المزارعة
رغـ أف ىذا النوع مف التمويؿ لو فعالية كبيرة خاصة بالنسبة لمريؼ الجزائري أيف تتوفر
خصوبة األرض وكفاءة اليد العاممة التي ينقصيا سوى التمويؿ والدعـ المالي المناسب.
 7-2مزايا التمويل بالمزارعة و المساقاة:
 إف قياـ البنؾ بتمويؿ المزارعيف وفؽ ىذه الصيغ يمكف أصحاب األراضي أو البساتيفمف استثمار أراضييـ أو بساتينيـ بأنفسيـ و العمؿ فييا إذا ما رغبوا في ذلؾ بدال مف
منحيا لآلخريف  ،ألف البنؾ إنما يدخؿ المشاركة ضمف المستوى الذي يحدده المزارع
طالب التمويؿ ،و بذلؾ يتخمص أصحاب األراضي مف استغبلؿ كثير مف المزارعيف
الذيف يستغموف حاجتيـ و عجزىـ عف استثمار أراضييـ بشكؿ مباشر .
 إف قياـ البنؾ بتمويؿ المزارعيف وفؽ ىذه الصيغ سيتيح المجاؿ أماـ قطاع كبيروخصوصا مف صغار مبلؾ األراضي مف االستفادة مف ىذا التمويؿ مما سيدفع بعجمة
التنمية االقتصادية نحو األماـ .
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الفصل الثاني :

 لما كانت ىذه الصيغ تقوـ عمى التمويؿ العيني فإف مف شأف ذلؾ أف يحوؿ دوف ذىاباألمواؿ المخصصة لتمويؿ القطاع الزراعي ىد ار أو إلى غير ىذا القطاع كما نشاىده في
القروض التي تقدميا الدولة أو المؤسسات المتخصصة لقطاع الزراعة  ،إذ أف الكثير مف
المزارعيف يسعوف جيدىـ في سبيؿ الحصوؿ عمى ىذه القروض بدعوى أنيـ يريدوف
تطوير زراعتيـ  ،فإذا حصموا عمييا صرفوىا في أشياء أخرى و بقيت زراعتيـ في
مستواىا الذي كانت عنده  ،و لو كاف التمويؿ عينيا لما تمكنوا مف ىذا التبلعػب و
الخداع .
المبحث الثاني :التمويل باإلجارة والبيوع

إف تعدد جوانب النشاط االقتصادي جعؿ البنوؾ اإلسبلمية تيتـ مف كؿ جانب مف

جوانبو وأف تثبت نجاعتيا مف خبلؿ اعتماد تقنيات تمويمية خاصة بالنشاط التجاري
والخدماتي تتمثؿ في المرابحة والسمـ واالستصناع والتمويؿ باإليجار ،وكؿ تقنية مف ىذه
التقنيات تمبي حاجة اقتصادية معينة.
المطمب األول :التمويل بالمرابحة
 - 1تعريفها :مشتقة مف الربح وىي نما في التجارة كالقوؿ أربحتو عمى سمعتو أي أعطيتو
فضبل عف سعر تكمفتيا

()1

 ،وبصفة عامة تعتبر المرابحة نوع مف عقد البيوع الذي يتفؽ

عميو الطرفيف وفؽ شروط معينة تتمثؿ في عرض الطرؼ األوؿ لمسمعة بالثمف الذي
قامت عميو ورضي الطرؼ الثاني عمى تقديـ فضبل عمى ىذا الثمف الذي يسمى ربحا ،أي
مف ىذا المفيوـ أف سعر البيع يعتمد عمى عنصريف أساسييف يتمثبلف في التكمفة الشاممة
بما فييا تكاليؼ النقؿ والتخزيف وغيرىا  ،...باإلضافة إلى الفضؿ الذي يتراضى عميو
الطرفيف ويجب أف يكوف سعر تكمفة السمعة معموما لممشتري.
 - 2القواعد األساسية لمتمويل بالمرابحة:

()2

أف يكوف الثمف األوؿ معموما لممشتري واال كاف العقد فاسدا.( -)1عبد الحميد محمود البعمي ،فقو المرابحة ،مف مطبوعات االتحاد الدولي لمبنوؾ اإلسبلمية ،السنة غير مذكورة،
ص.3

( -)2حسف عبد اهلل األميف ،االستثمار البلربوي في نطاؽ عقد المرابحة ،مجمة المسمـ المعاصر ،عدد 1403 ،35ىػ،
بدوف بمد نشر ،ص.71
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الفصل الثاني :

أف يكوف الربح معموما ألنو جزء مف الثمف .أف يكوف رأس الماؿ مف ذوات األمثاؿ وىو جواز المرابحة عمى اإلطبلؽ حيثيكوف لرأس الماؿ مثؿ كالمكيبلت والمزونات والعمميات المتقاربة.
أف يكوف العقد األوؿ صحيحا ،فإذا كاف فاسدا لـ تنجز المرابحة ألنيا بيعت بالثمفاألوؿ مع الزيادة .
إضافة إلى ىذا فإنو ىناؾ شروط أخرى لممرابحة:
أف يمتمؾ المصرؼ اإلسبلمي السمعة قبؿ بيعيا لمعميؿ اآلمر بالشراء.أف عقد شراء المصرؼ لمسمعة ىو عقد قائـ بذاتو ينبغي توافر شروطو واستيفاءأركانو وىو عقد آخر منفصؿ عف عقد بيع السمعة لمعميؿ اآلمر بالشراء ولو شروطو
وأركانو.
أف تكوف مواصفات السمعة محددة ومعروفة .أف يتحمؿ المصرؼ اإلسبلمي األضرار الجزئية أو اليبلؾ الكمي لمسمعة قبؿتسميميا لمعميؿ اآلمر بالشراء.
أف يرجع المشتري عمى المصرؼ اإلسبلمي إف ظير لو أف بالسمعة عيبا خفيا.أف ال يزيد المصرؼ اإلسبلمي أي مبمغ في حالة تأخر المشتري عمى السدادبعذر.
أف ال يكوف البيع نقدا أو بالتقسيط أو باألجؿ.أف ال يتصؿ المشتري مع المورد ويتفؽ معو عمى البيع أو يدفع لو عربونا أوخبلفو وذلؾ قبؿ تقدمو إلى المصرؼ بطمب الشراء بالمرابحة.
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الفصل الثاني :

 - 3أقسام المرابحة :وىي تنقسـ إلى نوعيف ىما:

()1

 - 1- 3المرابحة البسيطة :وىي تمؾ المعرفة في المعنى االصطبلحي سابقا والتي عرفيا
الشافعية بأنيا بيع ما شراه بو و زيادة ،وىي عقد يبنى الثمف فيو عمى ثمف البيع األوؿ مع
الزيادة ،وعرفيا الحنابمة بأنيا بيع برأس ماؿ وربح معموـ أو ىي أف يخبر برأس مالو ثـ
يبيع بو ويربح.
 - 2- 3المرابحة المركبة (المرابحة لآلمر بالشراء ) :وىي طمب الفرد أو المشتري بشخص
آخر أف يشتري سمعة معينة بمواصفات محددة وذلؾ عمى أساس وعدا منو بشراء تمؾ
السمعة البلزمة لو مرابحة وذلؾ بنسبة أو الربح المتفؽ عميو ويدفع الثمف عمى دفعات أو
أقساط تبعا إلمكانياتو وقدراتو المالية.
وتعرؼ أيضا أنيا اتفاؽ بيف الطرفيف يتضمف تعيد مف كؿ منيما لآلخر،
وتعيدىما متعمؽ عمى حصوؿ األمر في المستقبؿ ىو بالنسبة لآلمر بالشراء تممؾ لمسمعة
وأف تكوف بالمواصفات التي يطمبيا ،وبالنسبة لمبائع شراء اآلمر بالشراء لتمؾ السعمة إذا
جاءت كطمبو.
 - 4أحكامها  :بالنسبة لممرابحة البسيطة فبل خبلؼ بيف العمماء في جواز ىذا النوع مف
العقود ،حيث ذىب الحنفية والشافعية وىو القوؿ الراجح لدى المالكية بجوازىا مف غير
كراىة يعمؿ ذلؾ بالقوؿ أف رأس الماؿ معموـ والربح معموـ وىو كما لو قاؿ اشتريت مائة
بعتؾ بيا وربح عشرة دراىـ.
أما بالنسبة لممرابحة اآلمر بالشراء فيي جائزة شرعا وقد أقر جميور الفقياء أف
البيع باألجؿ يمكف أف يكوف بسعر أعمى مف البيع بعجؿ بشرط تسمـ المبيع فو ار.
وقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي في دورتو الخامسة المنعقدة في الكويت الموافؽ لػ 15-10
ديسمبر 1988ـ ما يمي« :إف بيع المرابحة لآلمر بالشراء إذا وقع عمى سمعة بعد دخوليا
في ممؾ المأمور وحصوؿ القبض المطموب شرعا ىو بيع جائز طالما كاف يقع عمى
المأمور مسؤولية التمؼ قبؿ التسميـ وتبعو الرد بالعيب الخفي ونحوه مف موجبات الرد بعد
( -)1عبد الرزاؽ رحيـ جدي الييتي ،مرجع سابؽ ،ص 509وما بعدىا.
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الفصل الثاني :

التسميـ وتوافرت فيو شروط البيع وانتفت موانعو » ،وبالتالي ما سبؽ يتضح أف البيع
بالمرابحة لآلمر بالشراء والمرابحة البسيطة جائزاف عند العمماء األوائؿ والعمماء
المعاصريف وذلؾ ضمف الضوابط والشروط المذكورة سابقا.
 - 5مراحل إجراء عممية البيع بالمرابحة :مف خبلؿ الممارسة العممية لبيع المرابحة في
المصارؼ اإلسبلمية نجد أف ىناؾ عدة مراحؿ إلجرائيا وىي:

()1

يتقدـ العميؿ إلى المصرؼ طالبا منو شراء سمعة بمواصفات معينة.يقوـ المصرؼ بدراسة الطمب المقدـ مف العميؿ ليقرر قبولو أو رفضو.في حالة موافقة المصرؼ عمى طمب العميؿ يتفؽ معو عمى ما يمي:
ثمف شراء األوؿ والنفقات اإلضافية إلى السمعة وكذا أرباح المصرؼ .ربح المصرؼ وطريقة احتسابو ويتطمب ىذا أف يعمـ المشتري بالثمف الحقيقي الذياشتريت بو السمعة.
أف تضاؼ النفقات إلى السعر األصمي إذا سبؽ اإلتفاؽ عمى ذلؾ.تحديد ربح المصرؼ مف السمع المباعة.يتفؽ الطرفاف عمى طريقة السداد ويقدـ العميؿ إلى المصرؼ مقدما ثمف السمعة(العربوف)
في حالة تراجع العميؿ عف شراء السمعة بعد أف ممكيا المصرؼ يخصـ مفالعربوف مقدار ما يمحؽ بالمصرؼ مف أضرار نتيجة إخبلفو لموعد دوف مبرر شرعي.
يسجؿ اإلتفاؽ الحاصؿ بيف المصرؼ والعميؿ كتابة بعقد وعد بالشراء توضح فيوكؿ اإلجراءات المتعمقة بالمعاممة كما ىو مبيف في نموذج وعد بالشراء

( -)1حسيف حسيف شحاتة ،مرجع سابؽ ،ص98
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الفصل الثاني :

الوعد بالشراء ممزـ لممصرؼ والعميؿ مف ناحية تنفيذ كؿ طرؼ ما وعد بو ،فيمتزـالمصرؼ بتوفير السمعة بكؿ مواصفاتيا ويمتزـ العميؿ بشرائيا وبالوفاء بكافة
اإللتزامات.
بعد توقيع عقد وعد بالشراء يقوـ المصرؼ بشراء السمعة المطموبة.يمتمؾ المصرؼ السمعة المشتراة بعد أف يستمميا وتدخؿ في حوزتو.بعد تممؾ المصرؼ لمسمعة يوقع عقد بيع المرابحة بيف كؿ مف المصرؼوالمشتري.
يستمـ المشتري البضاعة وعند ذلؾ يبدأ في تسديد ثمنيا باألسموب المتفؽ عميو.إف ىذا الشكؿ مف أشكاؿ توظيؼ األمواؿ في المصرؼ اإلسبلمي يطبؽ فيمجاالت كثيرة حسب رغبة العمبلء وييدؼ إلى :تمكيف األشخاص مف الحصوؿ عمى
سمعة يحتاجونيا قبؿ توافر الثمف المطموب عمى أف يكوف الدفع حسب الترتيبات
المتفؽ عمييا مف الطرفيف.
 - 6دور صيغة المرابحة لآلمر بالشراء في تمويل وتحقيق التنمية االقتصادية
تقوـ المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ ىذه الوسيمة بوظائؼ اقتصادية إيجابية إذ أف
عقد المرابحة لآلمر بالشراء يجعؿ دور المصرؼ غير مقتصر عمى التمويؿ فقط بؿ
يضيؼ إلى ذلؾ دور أكثر أىمية ىو الدور التجاري:

()1

توفير السيولة  :ىذه الصيغة ليا تأثير كبير عمى التنمية االقتصادية في توفيرالسيولة المصرفية ،إذ تمثؿ ىذه الصيغة النصيب األكبر مف إجمالي الدفعات
التمويمية فبدونيا ال يمكف لممصرؼ أف يوفر السيولة التي تساىـ في التغيير
التنموي االقتصادي وىو أسموب ذو أجؿ قصير المدى.

( -)1حسيف عبد اهلل حسف ،أزمة الديوف والنظاـ المالي ،بحث مقدـ لممتقى الفكر اإلسبلمي ،االقتصاد اإلسبلمي
والتنمية الشاممة ،و ازرة الشؤوف الدينية ،الجزائر ،1990 ،ص .24-22
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الفصل الثاني :

تنشيط التجارة الداخمية والخارجية  :يوفر ىذا النوع مف التمويبلت لمعمبلء سيولةكبيرة في مختمؼ االحتياجات مف مستمزمات التشغيؿ مف معدات وآالت فضبل
عف احتياجات التجارة مف بضائع مختمفة ،وىذا بدوره يساىـ في عممية التنمية
االقتصادية الحقيقية ومف المعروؼ لدى المصرفييف أف البنوؾ والمؤسسات تمثؿ
قاعدة السوؽ األولية لمماؿ ،وأف التكامؿ يتطمب وجود سوؽ ثانوية لكي تتمكف
المصارؼ اإلسبلمية مف طرح الفائض مف السيولة لمتداوؿ وتمتص منيا ما
تحتاجو عند الحاجة ،فالمصارؼ ساىمت إلى حد كبير في نقؿ األمواؿ إلى
السوؽ العالمية تحت ضبلؿ المرابحة في السمعة الدولية مما تحقؽ انسياب ىذه
السمع بتكمفة نيائية يمكف أف تكوف أقؿ مما عميو في حالة التمويؿ بالفائدة وىذا
اليدؼ الزـ لحركة النشاط االقتصادي ولخدمة المستيمكيف.
 - 7واقع التمويل بالمرابحة:
بيع المرابحة قد يكوف بالنقد أو باألجؿ ،والبنوؾ اإلسبلمية عند ممارستيا ليذا النوع
مف البيوع فإنيا تمارسيا باألجؿ خوفا مف كساد البضاعة وعدـ إيجاد مشتريا ليا.
ولقد استحدث ىذا النوع مف البيع إلى "البيع بالمرابحة لآلمر بالشراء " مف طرؼ أحد
الخبراء
 سامي حسف حمود -وذلؾ بما يتبلءـ مع عمؿ البنوؾ اإلسبلمية.وممخص ىذه العممية أف العميؿ يتقدـ لمبنؾ اإلسبلمي طالبا شراء سمعة معينة
بمواصفات محددة وبوعد بشرائيا ،ويقوـ البنؾ بدوره بالحصوؿ عمى السمعة حسب
المواصفات المحددة (إذا لـ تكف موجودة لدى البنؾ فعبل ) ثـ يعرضيا لمعميؿ ،وىذا
األخير لو أف يشتري السمعة أو يرفضيا بدوف أي التزاـ عميو.

( -)1بنؾ فيصؿ اإلسبلمي السوداني ،أىدافو ومعامبلتو ،ص.8
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الفصل الثاني :

كما أف ىناؾ حالة أخرى يتبعيا بنؾ دبي اإلسبلمي وىي أف العميؿ يطمب مف
البنؾ شراء سمعة معينة يحدد جميع أوصافيا ،كما يحدد ثمنيا ويدفعو إلى البنؾ مضافا
()1

إليو أجر معيف مقابؿ قياـ البنؾ بيذا العمؿ

.

فاليدؼ مف ىذا النشاط إلى تمكيف األفراد والييئات مف الحصوؿ عمى سمعة
يحتاجونيا قبؿ توفير الثمف المطموب ،عمى أساس دفع القيمة بطريؽ القسط أو غيرىا مف
الترتيبات المشابية.
فيذه العممية مركبة مف وعد بالشراء وبيع بالمرابحة فيي ليست بيعا معدوما ألف
البنؾ ال يعرض أف يبيع شيئا ولكف يتمقى أم ار بالشراء ،وىو ال يبيع حتى يممؾ ما ىو
مطموب ويعرضو عمى المشتري فيما إذا كاف مطابقا لممواصفات المذكورة ،ويجب أف
يكوف طمب اآلمر بالشراء مكتوبا ،حتى تصبح المخاطر محسوبة ،وحتى يتجنب البنؾ
نكوؿ اآلمر بالشراء عف الشراء بعد ذلؾ.

()2

 - 8المراحل العممية لعقد المرابحة:
يمر عقد المرابحة بالمراحؿ التالية:
 يمضي البنؾ والزبوف عقدا تمويميا (عقد مرابحة). يوكؿ البنؾ زبونو بالتفاوض مع المورد فيما يتعمؽ شروط شراء السمع مف طرفو(البنؾ) والقياـ بكؿ اإلجراءات المرتبطة بالعممية ثـ استبلـ السمع أو المنتوجات.
 يتقدـ المشتري النيائي (الزبوف ) إلى المورد بطمب يتضمف كؿ السمع التييحتاجيا.
 يرسؿ المورد الفاتورة الشكمية إلى الزبوف محررة إلى حسابو باسـ البنؾ تتضمفالتفاصيؿ و المنتوجات والسمع المراد اقتناءىا.

( -)1األعماؿ المصرفية التي يزاوليا بنؾ دبي اإلسبلمي ،ص.2
( -)2الموسوعة العممية والعممية لمبنوؾ اإلسبلمية ،االتحاد الدولي لمبنوؾ اإلسبلمية ،القاىرة،1977 ،ج،1
ص.28-27
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الفصل الثاني :

 يرسؿ الزبوف لمبنؾ طمبا لشراء السمع مرفقا بالفاتورة الشكمية. بعد التأكد مف مطابقة العممية لبنود عقد التمويؿ ،يقوـ البنؾ بدفع مبمغ الفاتورةلصالح المورد.
 التنفيذ الفعمي لعممية المرابحة مف البنؾ إلى الزبوف يكوف بمجرد تسمـ الفاتورةالنيائية ووصوؿ السمعة.
 بالنسبة لممرابحة المبرمة في إطار عمميات تجارة خارجية فإف قيمة التمويؿ تسددلمزبوف بواسطة بنؾ الجزائر بوصوؿ إشعار يدؿ عمى تحويؿ قرض مف طرؼ ىذا
األخير (تنفيذ القرض المستندي) وتجسيدا لممرحمة الثانية مف عممية المرابحة ىذه
–إعادة بيع المواد المستوردة لصالح المستورد -تنفذ عند وصوؿ المستندات وتظييرىا
مف طرؼ البنؾ أو عند غيابيا يرسؿ خطاب ضماف لمصالح الجمارؾ.
 تجدر اإلشارة إلى أف عممية إعادة البيع لمسمعة عف طريؽ المرابحة ال يمكف أفتتـ إال بعد التحويؿ المسبؽ لممكية السمع لصالح البنؾ.
وعقد التوريد المبرـ بيف الزبوف كوكيؿ عف البنؾ والفواتير النيائية المحررة باسـ البنؾ
لحساب الزبوف يجب أف تظير في ممحؽ عقد المرابحة.
 أقساط الدفع يجب أف تضبط وفؽ الدورة االقتصادية لمنشاط المموؿ ،وتحدد عندتحميؿ ممؼ التمويؿ.
 عمى الزبوف أف يقوـ بدفع المبالغ المحصمة في حساب التسديد موازاة مع نشاط بيعالسمع ،وىذا الحساب يمكف أف يعطي الحؽ في الحصوؿ عمى أرباح في نفس
الشروط المطبقة عمى حسابات المساىمة غير مخصصة ،أو يعطي الحؽ في
الحصوؿ عمى حسومات ،وىذا األخير ىو المعتمد لدى بنؾ البركة.
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الفصل الثاني :

المطمب الثاني :التمويل باإلجارة
سنتناوؿ ىذا المطمب مف خبلؿ ما يمي :
 - 1تعريف اإلجارة:
()1

لغة :اإلجارة مف أجر يأجر ،وىو ما أعطيت مف أجر في عمؿ

.

اصطالحا :ىي عقد منفعة مباحة معمومة ؿمدة معمومة ،مف عيف معينة ،أو موصوفة في
()2

الذمة أو عمؿ معموـ بعوض معموـ.

 - 2حكمها :اإلجارة عقد جائز والدليؿ مف الكتاب والسنة واإلجماع:
ن»
مف الكتاب :قاؿ تعالىَ «:ف ِئنْ أَ ْز َ ْ َ
جى َز ُ
ُم َف ُتى ُ
ن لَك ْ
و َّل
و َّل
ن ُأ ُ

()3

مف السنة :فأحاديث كثيرة منيا ما رواه أبو ىريرة (رضي اهلل عنو) أف رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ قاؿ  :قاؿ اهلل عز وجؿ  « :ثبلثة أنا خصميـ يوـ القيامة  :رجؿ أعطى بي ثـ

غدر ،ورجؿ باع ح ار فأكؿ ثمنو ،ورجؿ استأجر أجي ار فاستوفى منو ولـ يعطو أجره»(.)4

كما أجمع أىؿ العمـ عمى جواز اإلجارة وأنيا جائزة عمى منافع الناس ،كما أنيا جائزة
عمى منافع األعياف (السمع والبضائع).
 - 3شروط اإلجارة :يشترط الفقياء في اإلجارة ما يمي:
أف تكوف المنفعة معمومة ،إما بالعرؼ أو بالوصؼ.أف تكوف األجرة معمومة لمطرفيف.-أف تكوف المنفعة مباحة ،فبل تصح اإلجارة عمى السرقة أو الزنا...

( -)1ابف منظور ،لساف العرب ،مرجع سابؽ ،ج ،4ص.10
( -)2منصور بف يونس البيوتي ،منتيى اإليرادات ،المكتبة السمفية ،المدينة المنورة ،ج ،2بدوف تاريخ ،ص .350
( -)3سورة الطبلؽ ،اآلية .6

(-)4رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،مرجع سابؽ ،كتاب اإلجارة ،باب إثـ مف منع أجر األجير( ،)2150ج،2
ص.792
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الفصل الثاني :

أف تكوف المدة معمومة إذا كانت عمى منفعة اإلنساف وكاف أجي ار خاصا أوعمى منفعة العيف نفيا لمجيالة والنزاع.
 - 4أنواع اإلجارة:

()1

واإليجار يسمى بالفرنسية (

 )Credit-bailوباالنجميزية (  )Leasingتطبقو البنوؾ

عمى صورتيف:
 1-4التأجير التشغيمي أو الخدمي :مثؿ تأجير السيارات والحسابات االلكترونية ... ،وىنا
يعتمد البنؾ عمى السوؽ في الحصوؿ عمى السمعة أو بيعيا وال يكوف ىناؾ ارتباط بيف
عمر األصؿ ومدة اإليجار ،ويتميز ىذا النوع بكوف نفقات الصيانة تكوف عمى المؤجر وال
يكوف لممستأجر فرصة اختيار شراء األصؿ في نياية المدة  ،ويمكف في ىذا النوع أيضا
تأجير العقارات .
 2-4التأجير التمويمي أو الرأسمالي  :وفيو يقدـ البنؾ خدمة تمويمية ،فيو يعتبر عمبل
مف أعماؿ الوساطة المالية ،حيث يقوـ المؤجر (البنؾ) بتمويؿ شراء األصوؿ التي يحتاج
إلييا المستأجر سواء كاف فردا أو شركات أو مؤسسات أو دوؿ ،ووفقا ليذا العقد يؤجرىا
ليـ عمى مدى فترة زمنية تغطي الدفعات اإليجارية خبلؿ فترة التعاقد .
ويعتبر التأجير التمويمي عقدا حديثا نسبيا مف الناحية التاريخية ،فقد ظير ألوؿ
مرة في الواليات المتحدة األمريكية سنة 1950ـ ،وتطور فييا بسرعة تحت اسـ
 ،Financial Leasingوانتقؿ إلى أوروبا وعرؼ نجاحا ممموسا ،وأصبح منذ بداية
التسعينيات قاد ار عمى حموؿ محؿ القروض العادية في تمويؿ المحتاجيف لممنقوالت
التجارية والصناعية ،وفي البنوؾ اإلسبلمية يعني التأجير التمويمي " :عممية تمويمية
رأسمالية ال تيدؼ إلى تمميؾ األصوؿ لممؤجر (المصرؼ ) وال إلى تمميكيا لممستأجر
(المستثمر ) بؿ ىي عممية شراء لؤلصؿ إلتاحتو لمعميؿ إلستخدامو مقابؿ أدائو قيمة
اإليجار المتفؽ عمييا ،وفي نياية اإليجار قد يباع األصؿ في مزاد شراء عاـ لممستأجر أو
يعاد لممؤجر لتأجيره مرة أخرى وعميو فإف التأجير التمويمي ىو عبلقة تمويمية ثبلثية
األطراؼ:
( -)1فريد الصمح ،موريس نصر ،المصرؼ واألعماؿ المصرفية ،األىمية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،1989 ،ص.168
- 65 -

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

المورد (المنتج) :الموزع لؤلصؿ الرأسمالي والمعدات التي تكوف محبل لمتأجير.
المؤجر  :وىو المموؿ لمعممية ،أي الذي يدفع قيمة األصوؿ المراد شرائيا لمتأجير ،حيث
يقدميا مباشرة إلى المستأجر مع احتفاظو بكافة حقوؽ الممكية.
المستأجر  :وىو الذي يقوـ بتشغيؿ اآلالت والمعدات المؤجرة ،ويمتزـ بسداد الدفعات
اإليجارية حسب االتفاؽ.
ويختمؼ التأجير التشغيمي عف التأجير التمويمي مف ناحيتيف أساسيتيف:

()1

األولى :ىي أنو قابؿ لئللغاء ،ويكوف بصفة عامة لمدى أقصر مف التأجير التمويمي.
والثانية :أف المصرؼ يكوف فيو مسؤوال عمميا عف جميع نفقات الممكية .
()2

 - 5دور التأجير التمويمي في تحقيق التنمية االقتصادية:

يمعب التأجير التمويمي دو ار فعاال في مجاؿ إحداث التنمية االقتصادية وذلؾ بما
يتميز بو مف مميزات كبيرة وعامة بالنسبة لجميع األطراؼ المتعاقدة.
بالنسبة لممستأجر:
-تتضمف صيغة التأجير التمويمي تمويبل كامبل في األصوؿ المستأجرة دوف

تحمؿ التكمفة الحقيقية ليا ،وبالتالي يمكنو حيازة األصؿ واالستفادة مف خدماتو.

-تحسف مركز السيولة المستأجرة وذلؾ البتعادىا عف صفة االقتراض وبالتالي

تخمصو مف مشكمة المديونية ،لذا يحتاج إال لدفع األقساط تبعا لما ىو متفؽ عميو.

-يمكف لممستأجر أف يختار الشروط التعاقدية التي تتبلءـ مع المشروع المراد

تمويمو.

-تحفز ىذه الصيغة الكثير مف األفراد عمى التعامؿ بيا لسيولتيا وامكانية

الحصوؿ عمى التمويؿ البلزـ ،الشيء الذي يؤدي إلى تقميؿ البطالة
( -)1الطيب داودي ،مرجع سابؽ ،ص .173-172

(-)2مصطفى كماؿ طايؿ ،القرار االستثماري في البنوؾ اإلسبلمية ،مطابع غباشي ،بدوف بمد نشر1999 ،ـ،
ص.210-209
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الفصل الثاني :

بالنسبة لممؤجر:
تمثؿ ىذه الصيغة أحد أىـ األساليب لتوظيؼ أموالو بحيث يدر عميو عائدمعقوال وبضماف جيد لحفاظو عمى ممكية األصؿ.
تمكنو مف إعادة تأجير األصؿ بعد انتياء فترة التعاقد.تمكنو مف اختيار العميؿ األميف لممحافظة عمى أصؿ التجييزات الممولة والتحممو نفقات الصيانة والتأميف.
-تحفزه لزيادة التمويؿ الستقرار أموالو وابتعادىا عف التغيرات مف تضخـ وركود

والمتغيرات النقدية مف ىبوط وارتفاع.
 - 6واقع التمويل باإلجارة:

إف المبلحظ لواقع التمويؿ باإلجارة لدى البنوؾ اإلسبلمية نجد ىناؾ قسميف ،حيث
نجد مف أعطت لئلجارة حي از نسبيا ،ومنيا مف أىممتيا كميا.
فبالنسبة لمقسـ األوؿ نجد مصرؼ فيصؿ اإلسبلمي البحريني الذي يموؿ الزبوف

باإلجارة بناء عمى مبلءتو ،وقدرة محؿ العقد عمى تحقيؽ المردودية ( ، )1وشروط أخرى

أىميا :عدـ رجوع المستأجر عمى المصرؼ فيما يخص ضماف الشيء المؤجر ،وانما لو
الرجوع عمى البائع الذي اشترى البنؾ منو ،وأيضا تحممو بكؿ المخاطر المرتبطة بمحؿ
العقد ،ودفعو لمقابؿ اإليجار حسب االتفاؽ.
والمبلحظ بالنسبة ليذا القسـ مف البنوؾ اإلسبلمية ضعؼ تدخؿ قوانينيا في تنظيـ عقد
اإلجارة بنوعيو المنتيي بالتمميؾ أو غير المنتيي بو ،مما يحيؿ التعامؿ بو عمى القواعد
العامة  .أما القسـ الثاني يضـ البنوؾ اإلسبلمية التي لـ تنص قوانينيا عمى اإلجارة
كوسيمة عمؿ لدييا مثؿ بنؾ فيصؿ اإلسبلمي المصري.

()2

( -)1مصرؼ فيصؿ اإلسبلمي البحريف :التقرير السنوي  ،1987ص.16
( -)2بنؾ فيصؿ اإلسبلمي المصري :قانوف البنؾ  ،المادة .2
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الفصل الثاني :

 - 7مراحل تطبيق عقد اإلجارة لدى البنك:
يمر عقد اإلجارة في التطبيؽ العممي لدى بنؾ البركة الجزائري بالمراحؿ التالية:
يقوـ زبوف البنؾ بانتقاء حاجياتو المبلئمة مف آالت ومعدات مف أحد المورديفالذي يتعامؿ معيـ ،حيث يتفاوض معو حوؿ شروط الحصوؿ عمى ىذه الحاجيات
مف حيث السعر وضمانات الخدمة ،والتوريد وغيرىا مف العناصر األساسية...،
يرسؿ الزبوف إلى البنؾ طمبا بتمويؿ اكتساب اآلالت والمعدات باإلضافة إلىالفواتير الشكمية ،والعقود والوثائؽ األخرى المطموبة.
بعد دراسة ممؼ التمويؿ مف حيث المخاطر ،والضمانات والمردودية والتطابؽ معالشروط البلزمة في ىذا العقد ،يقوـ البنؾ بفتح تمويؿ لحساب الزبوف بمقدار الفواتير
الشكمية ويعمـ المورد بواسطة زبونو عمى ذلؾ ،ويقدـ طمبا بالمعدات واآلالت المطموبة
تحت الشروط المتفؽ عمييا بيف المورد والزبوف.
يخطر البنؾ الزبوف باستبلـ اآلالت والمعدات وكذا قيامو بكؿ اإلجراءات القانونيةواإلدارية وغيرىا المرتبطة بالعممية.
عند استبلـ اآلالت والمعدات ،يمضي البنؾ والزبوف عقد إيجار مع وعد بالبيع ليذااألخير – الزبوف -إذا رغب في ذلؾ.
عقد اإليجار يجب أف يوضح بدقة تسمية اآلالت والمعدات المؤجرة ،وكذا مدةاإليجار ،ومبمغ وأقساط اإليجار ،باإلضافة إلى إلزامية التأميف لصالح البنؾ.
عند إتماـ العقد ،يمضي الزبوف عمى كمبياالت تمثؿ مبالغ وأقساط دفع اإليجارالمتفؽ عميو.
عند نياية أجؿ عقد اإليجار ،وفي حالة دفع مجمؿ اإليجارات المتفؽ عمييا ،يقوـالبنؾ برد بيع المتاع لمزبوف في حالة عقد إيجار منتيي بالتمميؾ.
ولذا كاف في معظـ األحياف أف توجد ثبلث حاالت متعمقة بعقد إيجار ىي:
يرد الزبوف المتاع لمبنؾ.- 68 -
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الفصل الثاني :

الزبوف يكتسب المتاع.يتفؽ الزبوف والبنؾ عمى فترة جديدة لعقد إيجار.المطمب الثالث :التمويل ببيع السمم واالستصناع:
تقوـ المصارؼ اإلسبلمية بدور أساسي في التمويؿ ببيع السمـ واالستصناع وذلؾ
كما يمي :
 - 1التمويل ببيع السمم:
 -1-1تعريفه:
لغة  :السمـ في المغة مأخوذة مف الفعؿ أسمـ ،جاء في لساف العرب (السمـ  -بالتحريؾ -
السمؼ ،وأسمـ في الشيء وأسمؼ بمعنى واحد ،يقاؿ  :أسمـ وسمـ ،إذا أسمؼ ،وىو أف
تعطي ذىبا وفضة في سمعة معمومة إلى أمد معموـ ،فكأنؾ قد أسممت الثمف إلى صاحب
السمعة وسممتو إليو)

()1

وجاء في تيذيب األسماء والمغات( :السمـ نوع مف البيوع ،ويقاؿ فيو السمؼ ،ويقاؿ
سمـ وأسمـ ،وسمؼ وأسمؼ بمعنى واحد ،ىذا قوؿ جميع أىؿ المغة)

()2

اصطالحا :فقد وردت عدة تعاريؼ متقاربة ،نذكر بعضيا فيما يأتي:
(بيع آجؿ بعاجؿ ) ،أو ىو (عقد عمى موصوؼ في الذمة مؤجؿ بثمف مقبوض في
()3

المجمس)

.

 -2- 1مشروعيته :عقد السمـ جائز ومشروع في الكتاب والسنة واإلجماع.
ن إِلَى أَ َ
أما في الكتاب :فقولو تعالىٌَ « :ا أٌَُّ َها ال َّل ِر َ
نت ْ
ٌن آ َم ُنىا إِذَا تَ َداٌَ ُ
ج ٍ
م بِ َد ٌْ ٍ
ُم َ ً ّى َفا ْا ُت ُبى ُو»(. )4

( -)1ابف منظور ،لساف العرب ،مرجع سابؽ ،ج ،12ص.343

( -)2النووي ،تيذيب األسماء والمغات ،المطبعة المنيرية ،بدوف تاريخ ،ج ،1القسـ الثاني ،ص.153
( -)3ابف قدامة ،المغني ،مرجع سابؽ ،ج ،4ص .312
( -)4سورة البقرة ،اآلية .282
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الفصل الثاني :

أما في السنة  :فقد وردت مشروعية السمـ عدة أحاديث منيا  :حديث ابف عباس
(رضي اهلل عنو ) قاؿ ( :قدـ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ  -المدينة وىـ يسمفوف بالتمر
السنتيف والثبلث فقاؿ « :مف أسمؼ في شيء ،ففي كيؿ معموـ ووزف معموـ إلى أجؿ
()1

معموـ»

وأما اإلجماع  :فقد وردت عف الصحابة آثار عديدة تنص عمى إباحة السمـ  :روى
البخاري عف طريؽ شعبة عف ابف ابي المجالد ،قاؿ ( :اختمؼ عبد اهلل بف شداد بف الياد
وأبو بردة في السمؼ إلى ابف أبي أوفى –رضي اهلل عنو  -فسألتو فقاؿ  :إنا كنا نسمؼ
عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب
()2

والتمر ،فسألت ابف أبزى فقاؿ مثؿ ذلؾ)

 -3- 1شروط السمم  :اتفؽ الفقياء عمى شروط عامة لمسمـ رغـ بعض االختبلؼ في
تفاصيميا ،وبصفة عامة فيي كما يمي:
 -1-3-1الشروط المتعمقة برأس مال السمم:
 قبض رأس الماؿ أو الثمف في المجمس قبؿ التفرؽ ،وال يجوز تأخيره عند جميورالفقياء حتى ال يتحوؿ إلى بيع الديف بالديف.
 يجوز أف يكوف رأس الماؿ عينا أو نقدا أو حتى منفعة. -يجب أف يكوف رأس الماؿ أو الثمف معموما لمطرفيف ،وال يجوز تركو معمقا.

()3

(-)1رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،مرجع سابؽ ،كتاب السمـ ،باب السمـ في وزف معموـ( ،)2126ج ،2ص.781
( -)2رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،مرجع سابؽ ،كتاب السمـ ،باب السمـ في وزف معموـ( ،)2127ج،2
ص.782

( -)3محمد عبد الحميـ عمر ،اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السمـ ،المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب،
ط ،1جدة1992 ،ـ ،ص 21وما بعدىا.
- 70 -

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية
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 2-3-1الشروط المتعمقة باألجل:
تأجيؿ التسميـ بالنسبة إلى المسمـ فيو (السمعة أو البضاعة ذات المواصفات المعينة )،ألف ىذا ما يميز السمـ عف غيره مف البيوع.
أف يكوف األجؿ معموما باتفاؽ المذاىب ،واختمؼ الفقياء في حد األجؿ ،فقاؿ بعضيـثبلثة أياـ والبعض خمسة عشرة يوما ... ،وحددىا مالؾ بأجؿ معموـ تتغير فيو األسواؽ،
ولـ يضع لذلؾ حدا ،ويبدأ عند الشافعية حيف التعاقد أما الحد األقصى فمـ يناقشو
()1

الفقياء

.

 -3-3-1الشروط المتعمقة بالمسمم فيه:

()2

ال يصح أف يكوف المسمـ فيو معينا بذاتو ،بؿ بصفاتو أي ليس قيميا بؿ مثميا ،إذ لوكاف كذلؾ فبل داعي لبقائو دوف تسمـ ،لذلؾ ال يجوز السمـ في العقار ،ويرى الفقياء أف
محؿ السمـ ىو كؿ ما يجوز بيعو وتنضبط صفاتو ،وأف ىذه الصفات ىي كؿ ما يؤثر في
الثمف.
أف يكوف المسمـ فيو معموما مف حيث المقدار عددا أو كيبل أو وزنا ،ويجب أف يكوفتقديره بمقياس متعارؼ عميو بيف أىؿ البمد.
يجوز أف يكوف المسمـ فيو منفعة عيف ،كأف يدفع رجؿ إلى آخر مبمغا مف الماؿ مقابؿاستخداـ آلة لمدة مف الزمف.
إذا كاف المسمـ فيو نقودا ففيو ثبلث حاالت:
 -1أف يكوف رأس الماؿ والمسمـ فيو نقودا مف نفس الجنس فيذا غير جائز اتفاقا لوجود
الربا.
 -2أف يكوف رأس الماؿ والمسمـ فيو نقودا ولكف ليست مف نفس الجنس ،وىذا غير جائز
أيضا ألف السمـ يقتضي التأجيؿ.
( -)1نفس اؿمرجع  ،ص 21وما بعدىا.
( -)2محمد عبد الحميـ عمر  ،مرجع السابؽ  ،ص 21وما بعدىا.
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 -3أف يكوف رأس الماؿ عرضا (سمعة ) والمسمـ فيو نقودا ففيو خبلؼ ،حيث أجازه
المالكية والشافعية وبعض الحنابمة ومنعو الباقوف.
 أف يكوف المسمـ فيو مقدو ار عمى تسميمو ،ويدخؿ في ىذا الشرط عدـ بيع الثمر حتىيبدو صبلحو كظيور الصفرة ،أو الحمرة في البمح وذلؾ خوفا مف اآلفات فيتحقؽ عدـ
القدرة عمى التسمـ.
وقد ورد عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ " انو نيى عف بيع الثمار حتى يبدو صبلحيا،
نيى البائع والمبتاع "(.)1

 -4-1واقع التمويل بالسمم :يمكف لممصارؼ اإلسبلمية أف تطبؽ صيغة السمـ مع القياـ
ببمورتيا وفؽ المعطيات المعاصرة ،حيث يقوـ بشراء المحاصيؿ مف الفبلحيف قبؿ مواعيد
الحصاد ،فيستفيد مف الثمف المنخفض ،وفي المقابؿ يستفيد الفبلح مف التمويؿ المسبؽ
إلنفاقو عمى زراعتو مما يغنيو المجوء إلى القروض الربوية ،وعميو أال يجعؿ مف تخفيض
السعر كوسيمة إلستغبلؿ الفبلحيف خاصة أف تاريخ بعض الببلد اإلسبلمية شيد استغبلؿ
بعض أرباب األمواؿ الصغار (الزراع والمنتجيف) تحت ستار بيع السمـ.
وكانت تجربة السوداف ( )2في التمويؿ الزراعي بالسمـ رائدة وذلؾ بسبب اآلثار
اإليجابية التي أفرزىا تطبيقيا عمى المصارؼ والمزارعيف عمى حد سواء ،حيث تـ تكويف
مخزوف مف المحاصيؿ التي مولتيا البنوؾ سمما وتصريفيا داخميا وخارجيا.
ويمكف استعماؿ السمـ في تمويؿ التجارة الخارجية ( )3وذلؾ عف طريؽ شراء المواد
األولية مف المنتجيف مباشرة أو مف الدولة سمما ،ويعاد تسويقيا عالميا بأسعار مجزية ،أو
باعتبار ىذه الصادرات رأس ماؿ السمـ لمحصوؿ في مقابميا عمى سمع صناعية ،وكذا
( -)1رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،مرجع سابؽ ،كتاب البيوع ،باب بيع الثمار قبؿ أف يبدو صبلحيا(،)2082
ج ،2ص.766
( -)2عثماف أبا بكر أحمد ،تجربة البنوؾ السودانية في التمويؿ الزراعي بصيغة السمـ ،المعيد اإلسبلمي لمبحوث
والتدريب ،البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ،جدة ،السعودية ،بحث رقـ  ،49ط ،1998 ،1ص.100-97

( -)3محمد عبد العزيز حسف زيد ،التطبيؽ المعاصر لعقد السمـ في المصارؼ اإلسبلمية ،المعيد العالمي لمفكر
اإلسبلمي ،القاىرة ،ط ،1996 ،1ص.60-58
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العمؿ عمى تشجيع قياـ صناعات في الدوؿ اإلسبلمية لتحويؿ المواد األولية إلى
مصنوعات ،والقياـ بتصديرىا حيث يقوـ المصرؼ بتقديـ رأس ماؿ السمـ في صورة
معدات وآالت لممنتجيف مقابؿ الحصوؿ عمى منتجات صناعية منو
 5-1أهمية التمويل بالسمم :

()1

 1-5-1عمى المستوى الشخصي :

يستطيع مف يحتاج إلى الماؿ بصفة عاجمة لينفؽ عمى نفسو و عمى عيالو أو

احتياجاتو الشخصية  ،و أف يحصؿ عميو بواسطة السمـ بوصفو مسمما إليو فتندفع حاجتو
دوف االضطرار إلى االقتراض بالربا المحرـ قاد ار عمى الوفاء بو في ذلؾ األجؿ المحدد ،
باإلضافة إلى أف المسمـ اشغؿ ذمة غيره بالمسمـ فيو مع تعمؽ حاجتو الفعمية فيو و
بالسعر المتفؽ عميو فيتجنب مخاطر تقمب األسعار مع ما قد يستفيده مف رخص السعر
و حصولو عمى المسمـ فيو في الوقت المناسب و بالمواصفات المناسبة  ،و يتجنب
مخاطر مؤونتو مع نفقات حفظو و تخزينو .
 2-5-1عمى المستوى االقتصادي:
ففي قطاع التجارة يستطيع التاجر أف يحصؿ عمى الماؿ عاجبل باعتباره مسمما
إليو  ،مقابؿ تسميـ السمعة في وقت آجؿ  ،و لو أف يصرفو في تجارتو و يتصرؼ بالماؿ
وفؽ احتياجاتو  ،و يستطيع التاجر باعتباره مسمما أف يحصؿ عمى ما يريد مف سمع في
الوقت الذي يظف أنيا تروج فيو و بالسعر المحدد عند التعاقد مما يظير أنو سيبيعيا
بسعر أوفر كما لو اشتراىا بسعر حموؿ األجؿ .
و في حاؿ ركود بعض البضائع و السمع يستطيع التجار أف يسمموىا إلى أجؿ
معيف سواء كاف المسمـ فيو سمعا أو نقدا بشرط عدـ تحقؽ الربا بيف رأس الماؿ و المسمـ
فيو  ،و بذلؾ يتـ التخمص مف السمع الراكدة و يحؿ محميا سمع جديدة أو نقد يعاد
إستثماره و اإلتجار بو  .و يستفيد المسمـ إليو في ىذه الصورة أنو حصؿ عمى سمع دوف
أف يقدـ شيئا مف الماؿ ،فيستطيع اإلتجار بيا لتحصيؿ ما وجب عميو مف مسمـ فيو ،و
يبقى لو ما قد يحصؿ عميو مف ربح بعد ذلؾ .
( -)1زكريا محمد الفالح القضاة  .السمـ و المضاربة مف عوامؿ التيسير في الشريعة اإلسبلمية  .دار الفكر لمنشر و
التوزيع .ط 1984 . 1ـ  .ص.145-148.
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الفصل الثاني :

و في القطاع الصناعي و الزراعي حيث يستطيع أصحاب المصانع و المزارع أف
يحصموا عمى ما يريدونو مف أمواؿ لئلنفاؽ عمى مشروعاتيـ و توسيعيا مقابؿ إلتزاميـ
بدفع منتجات صناعية أو زراعية ضمف مواصفات محددة وزمف محدد  ،و ذلؾ بوصؼ
كؿ منيـ مسمما إليو  ،و ال يشترط دفع المنتجات عند حموؿ األجؿ مف إنتاج مصانعيـ و
مزارعيـ أو مف غيرىا طالما أنيا موافقة لمشروط  ،بؿ بإمكانيـ إتباع نفس األسموب
لتمويؿ مشاريع زراعية و صناعية جديدة بدال مف تمويميا عف طريؽ اإلقتراض الربوي ،
و بالمقابؿ يستطيع أصحاب المصانع و المزارع أف يسمموا أمواال فيما يحتاجوف إليو مف
سمع و مواد ضرورية لمصانعيـ و مزارعيـ ،بحيث يحصموف عمييا في الوقت و بالسعر
المتفؽ عميو في العقد فيستفيدوف فرؽ السعر و ضماف حصوليـ عمى المواد المطموبة عند
حاجتيـ إلييا .
أما في حالة ركود بعض المنتجات الصناعية أو الزراعية فيمكف إسبلميا في
غيرىا لمتخمص منيا و الحصوؿ عمى ما يحتاجونو مف مواد أو نقود عند حموؿ األجؿ ،
و يستفيد المسمـ إليو في الحالتيف األخيرتيف أنو حصؿ عمى ماؿ (نقود أو عروض) دوف
أف يدفع شيئا مف ثمنو  ،فيستطيع اإلتجار فيما اسمـ إليو لتحصيؿ ما التزـ بأدائو عند
حموؿ األجؿ مع استفادتو مما قد يتبقى بعد ذلؾ مف ربح .
 -6-1مراحل التطبيق بالسمم لدى بنك البركة:
يمر عقد السمـ في التطبيؽ العممي بالمراحؿ التالية:
 يقوـ البنؾ (المشتري ) بإرساؿ طمبا لزبونو بكمية معينة مف السمع وذلؾ بقدراحتياجاتو.
 يرسؿ الزبوف (البائع) لمبنؾ فاتورة شكمية تبيف مواصفات السمعة وسعرىا المطموب بعد االتفاؽ عمى الشروط العممية يوقع كبل الطرفاف عقد سمـ بالمعطيات المتفؽعمييا.
 عبلوة عمى ذلؾ فإف الضمانات المطموبة مف طرؼ البنؾ في نشاطو التمويمي (رىفحيازي ،رىف عقاري ،كفالة  ،)...يمكنو كذلؾ أف يطمب مف البائع اكتتاب عقد تأميف
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الفصل الثاني :

لصالح البنؾ وذلؾ لتجنب خطر عدـ تسديد المشتريف النيائييف ،وكذلؾ حماية مف
خطر إتبلؼ السمع.
 في حالة إذا ما قاـ البنؾ بتوكيؿ البائع لتصريؼ السمع لحسابو (البنؾ ) عندىا يحررالبائع فواتير لحساب البنؾ ويسمـ الكميات المباعة ،مع أخذ بعيف االعتبار تأشير
إيصاالت تسمـ السمعة مف طرؼ المشتري إذا رأى البنؾ ضرورة لذلؾ ،عمى أف يكوف
أجر وكالة البيع في شكؿ عمولة أو حسـ أو مشاركة في الناتج مف عممية بيع السمعة.
 -2التمويل ببيع االستصناع:
 -1-2تعريف االستصناع:
()1

لغة :ىو طمب الصنعة .جاء في لساف العرب :واستصنع الشيء دعا إلى صنعو

.

اصطالحا  :ىو طمب العمؿ مف الصانع في شيء خاص عمى وجو مخصوص ،أو ىو
شراء ما سيصنع قبؿ صنعو وفقا لمطمب ،وعرفتو المجمة بأنو  :عقد مقاولة مع أىؿ
()2

الصنعة عمى أف يعمموا شيئا

.

وجاء في بدائع الصنائع  :ىو عقد عمى مبيع في الذمة شرط فيو العمؿ

()3

وصورتو:
(أف يقوؿ إنساف لصانع مف خفاؼ أو صفار أو غيرىا ،أعمؿ لي خفا أو آنية مف أديـ أو
()4

نحاس مف عندؾ بثمف كذا ،ويبيف نوع ما يعمؿ ،و قدره ،وصفتو ،فيقوؿ الصانع نعـ .

 2-2مشروعيته  :إف المصدر الشرعي الذي يعتمد عميو القائموف بجواز ىذا البيع ىو

إجماع الناس عمى ذلؾ ،ألنيـ يتعامموف بذلؾ في سائر العصور مف غير نكير ،وقاؿ

عميو الصبلة والسبلـ « :فما رأى المسمموف حسنا فيو عند اهلل حسف ،وما أروا سيئا ،فيو

عند اهلل سيئ »( ،)5وألف الحاجة تدعو إليو ،ألف اإلنساف قد يحتاج إلى نعؿ أو لباس مف
( -)1ابف منظور ،لساف العرب ،مرجع سابؽ ،ج ،8ص.209
( -)2عمي حيدر ،دور األحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،مكتبة النيضة ،بيروت ،ج ،1ص.99

( -)3عبلء الديف الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ج ،6ص.2677
( -)4نفس المرجع ،ج ، 6ص.84
( -)5رواه أحمد  ،مسند أحمد  ،القاىرة :مؤسسة قرطبة ،د.ت ،)3600( ،ج ،1ص.379
- 75 -

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

جنس مخصوص ،ونوع مخصوص عمى قدر مخصوص ،وصفة مخصوصة ،وقمما يتفؽ
وجوده مصنوعا ،فيحتاج إلى أف يستصنع ،فمو لـ يجز لوقع الناس في حرج .
 -3-2شروط االستصناع:

()1

 أف يكوف المصنوع معموما وال يتـ ذلؾ إال بمعرفة جنسو ونوعو وقدره وصنعتو ،األمرالذي يمنع وقوع المنازعة بيف العاقديف.
 أف يكوف مما يجري فيو التعامؿ بيف الناس مف أواني الحديد والرصاص ،والزجاج... ،وفي ىذا تحقيؽ الحاجة والمصمحة  ،ووفقا لمفقياء أف كؿ شيء تعومؿ استصناعو واذا
بيف فيو المدة صار سمما.
 عدـ تحديد مدة العقد بأجؿ ،وىذا عمى خبلؼ كبير بيف الفقياء ألف التأجيؿ يحوؿالعقد إلى سمـ ،ويرى أبو يوسؼ ومحمد (صاحبا أبي حنيفة ) أف االستصناع جائز مع
األجؿ ومع عدمو.
 أف تكوف المواد المستخدمة في الشيء المصنوع والعمؿ مف الصانع ،فإذا كانت الموادمف المستصنع كاف العقد إجارة ال استصناعا.
 تحديد مكاف التسميـ وبخاصة إذا كاف يترتب عمى ذلؾ نفقات وتكاليؼ مالية قطعالممنازعة بيف العاقديف.
 أال يشترط الصانع عمى المستصنع تقديـ دفع الثمف ،فإذا فعؿ ذلؾ كاف سمما عند أبيحنيفة ،مع أف الفقياء ال يمانعوف في تقديـ الثمف أو جزء منو أو تأخيره إلى ما بعد
استبلـ الشيء المستصنع ،ولكف مف غير شرط مف الصانع.
 4-2أركان عقد االستصناع:
العاقدان :طالب االستصناع والصانع (المطموب منو عمؿ الشيء) .المصنوع :ألف المعقود عميو ىو العيف المصنوعة.( -)1عبلء الديف الكاساني ،مرجع سابؽ ،ج ،6ص.86
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الفصل الثاني :

الصيغة :أي اإليجاب والقبوؿ. 5-2أنواع التمويل باالستصناع  :يوجد أسموباف لتطبيؽ بيع االستصناع في البنوؾ
اإلسبلمية ىما:

()1

 يقوـ البنؾ بنفسو بصناعة السمعة التي التزـ ببيعيا وتسميميا في موعد مستقبمي. يستطيع البنؾ أف يعيد بأمر صناعتيا لطرؼ آخر بعقد استصناع آخر ،تذكر فيو نفسأوصاؼ السمعة وتسميميا في موعد مستقبمي ،األمر يمكف البنؾ مف إتخاذ أسموب
االستصناع واالستصناع الموازي ،فيكوف مستصنعا في عقد مع زبونو ،ومستصنعا في
عقد آخر مع الصانع الفعمي ويكوف كسبو ىو الفارؽ بيف الثمنيف ،يوضح ذلؾ الشكؿ
التالي:
شكل رقم ( :)06أشكال التمويل باالستصناع
التمويل باالستصناع

عقد االستصناع

نفس أوصاؼ السمعة  +التسميـ في موعد الحؽ

االستصناع الموازي

-العميؿ= المشتري

-الصانع= بائع

-البنؾ = البائع

-البنؾ = مشتري

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى :محمود حسن الصوان :أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي ،دار وائل،

ط ،1عمان  ،األردن  ، 2001 ،ص .175

( -)1محمود حسف صواف مرجع سابؽ  ،ص175
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الفصل الثاني :

 6-2الفرق بين االستصناع واإلجارة:

()1

إف حقيقة االستصناع واإلجارة مختمفة تماما مف حيث الغاية المقصودة ،وىذا ال
ينفي وجود تشابو بيف العقديف ،فكبل العقديف يعتبر مف باب البيوع ،كما أف البعض ذكر
بأف االستصناع إجارة ابتداء بيع انتياء ،وىما يشتركاف في أف كبلىما فيو عمؿ ،مما
جعؿ االستصناع يأخذ حكـ اإلجارة ويبطؿ بموت العاقديف ،لكنيما مع ذلؾ يختمفاف في
جوىر العقد ،فمف يستصنع شيئا فإنما يطمب عينا قاـ الصانع بعمميا ،بينما المستأجر إنما
يطمب منفعة فقط ،ومف ىنا كاف الخيار في االستصناع ،ولـ يكف في اإلجارة التي
اعتبرت عقدا الزما.
 7-2الفرق بين االستصناع والسمم :أف الحنفية الذيف أفردوا لئلستصناع بابا مستقبل عف
السمـ ،فرقوا بيف العقديف بما يمي:
 أف عقد السمـ الزـ ،بينما عقد االستصناع غير الزـ . إف المعقود عميو في السمـ ىو ديف في الذمة  ،بينما المعقود عميو في االستصناععيف ال ديف.
 اشترط في السمـ أف يكوف مما يوجد مثمو في األسواؽ عند العقد ،بينما اشترط فياالستصناع أف يكوف فيما تعامؿ الناس فيو.
 يشترط في عقد السمـ تسميـ الثمف في مجمس العقد ،بينما ال يشترط ذلؾ في()2

االستصناع

.
()3

 -8-2واقع التمويل باالستصناع :

يعتبر االستصناع مف العقود القديمة السائدة بيف

الناس ،وال شؾ في أف التقدـ العممي وشيوع اآلالت وكثرة الصناعات قد ساىـ بصورة
( -)1فؤاد السرطاوي ،التمويؿ اإلسبلمي ودور القطاع الخاص ،دار المسيرة ،ط ،1عماف ،األردف ،1999 ،
ص.289-288

( -)2نفس المرجع ،ص .290
( -)3نفس المرجع  .ص.289-288
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الفصل الثاني :

كبيرة في تزايد العمؿ بيذا العقد نظ ار لما يتضمنو مف مرونة في التعامؿ ،فإف المصارؼ
اإلسبلمية التي تعدو أف تكوف مؤسسات تمويمية تسعى لخدمة المصمحة العامة مع تحقيؽ
قسط مف األرباح وذلؾ عمى النحو التالي:
 أف يكوف مشتريا ،ذلؾ بقيامو بشراء بضاعة عف طريؽ االستصناع ،وبعد أفيستمميا يقوـ ببيعيا بالطريقة المناسبة ،وفي ىذا تمبية لحاجات الصناعييف بتأميف
التمويؿ المبكر الذي يييئ ليـ الفرص ويمكنيـ مف شراء المواد الخاـ ،ويضمف ليـ
تسويقا لمصنوعاتيـ.
 أف يكوف بائعا مع مف يرغب في شراء سمعة معينة فردا كاف أو مؤسسة أو دولة،وىذا ببل شؾ يفتح المجاؿ لمبنؾ مف دخوؿ عالـ الصناعات الواسع ،وفي ىذه الحالة
البد مف إجراء عقديف لئلستصناع أحدىما يكوف فيو البنؾ ىو الصانع مع طالب
السمعة بحيث يقوـ البنؾ بتحديد السعر وطريقة دفع المبمغ ،وأما العقد الثاني فيكوف فيو
البنؾ مستصنعا مف الجية التي يختارىا البنؾ إلنتاج السمعة المطموبة ضمف
المواصفات المتفؽ عمييا مع الجية الطالبة في العقد األوؿ ،وىذا ما يسمى
باالستصناع الموازي ،فإذا استمـ البنؾ السمعة مباشرة أو عف طريؽ وكيؿ لو يكوف
محددا في العقد الثاني ،يقوـ بتسميـ نفس السمعة إلى طالبيا بنفسو أو لمف يحدده كما
ىو مبيف في العقد ،مع ضرورة بقاء التزاـ كؿ طرؼ بما عميو لمطرؼ اآلخر ،وكؿ ىذا
يمكف أف يتـ في المجاالت الصناعية واإلنشائية والعقارية مما يجعؿ لممصارؼ
اإلسبلمية دو ار فاعبل في إنماء االقتصاد وتحريؾ دوالب العجمة إلى األماـ ،وبصورة
مقبولة مف الجميع ،ومع تمؾ اإليجابيات التي يتميز بيا التمويؿ باالستصناع إال أف
ىناؾ بعض المخاطر التي تستمزـ الوقاية منيا.
 -9-2مراحل تطبيق عقد االستصناع لدى البنك:
إف التمويؿ عف طريؽ االستصناع لدى بنؾ البركة الجزائري يمكف أف تكوف
عمى إحدى الحالتيف:
 تمويؿ إنجاز متاع منقوؿ أو غير منقوؿ حسب طمب الزبوف مثبل إنشاءمصنع...،
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الفصل الثاني :

 تمويؿ إنجاز عمؿ في إطار صفقة عمومية.أ -تمويل إنجاز عمل حسب طمب الزبون:

وتدخؿ البنؾ في ىذه الحالة يتمثؿ في

الشكميف التالييف:
 -البنك صانع والزبون مستصنع :ويكوف ذلؾ وفؽ ما يمي:

 يوقع الزبوف مع البنؾ عقد استصناع بإنجاز مشروع معيف ،عمى أفيتـ بيعو لو عند إنجازه.
 يكمؼ البنؾ مقاوال مختصا إلنجاز العمؿ المطموب وذلؾ وفؽ عقداستصناع ثاني ،عمى أف يتـ تسديد خدمات المقاوؿ عمى أساس الوثائؽ
اإلثباتية مثؿ( :الفواتير ،جدوؿ األجور )... ،ويمكف أف يكوف عمى شكؿ
تسبيقات عمى العمؿ.

 البنك مستصنع والزبون صانع  :وتكوف العممية كما يمي: يقوـ البنؾ (صاحب المشروع) بتكميؼ زبوف بإنجاز العمؿ المطموب. يقدـ الزبوف (المقاوؿ) كشفا يتضمف إنجاز المشروع. يقوـ البنؾ بدفع قيمة الفاتورة أو الكشؼ لمزبوف (المقاوؿ ) وذلؾ بأفيضع تحت تصرفو التمويؿ البلزـ ،بعد إمضاء عقد استصناع بيف البنؾ
والزبوف.
 عند تسميـ المشروع ،يقوـ البنؾ باستبلمو بمقتضى جدوؿ استبلـوايداع ،ويوكؿ الزبوف ببيع المشروع لحسابو مع أخذ بعيف اإلعتبار قيمة
التمويؿ المتفؽ مضافا إليو ىامش الربح االعتيادي لمبنؾ.
ب -تمويل الصفقات العمومية :ويتـ وفؽ ما يمي:

 يقوـ الزبوف (مقاوؿ) بتقديـ طمب تمويؿ إلنجاز صفقة مقابؿ رىنا حيازيا لصالح البنؾ،مع اشتراط دخوؿ البنؾ بإنجاز كؿ أو جزء مف الصفقة مع المقاوؿ.
 عقد ثاف لبلستصناع يتـ مع المقاوؿ يبيف تدخمو كشريؾ لمبنؾ في تنفيذ المشروع.- 80 -
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الفصل الثاني :

 عند نياية العممية ،تقسـ اإليرادات الفائضة بيف البنؾ والمقاوؿ بناء عمى نسػبالمساىمة.
المبحث الثالث :تمويل الخدمات االجتماعية
البنؾ اإلسبلمي ليس مؤسسة اقتصادية تيدؼ إلى تعظيـ الربح فحسب ،بؿ أنو
مشروع اجتماعي يعمؿ عمى توفير إتماـ حد الكفاية لكؿ فرد مف أفراد المجتمع ،ويحصؿ
كؿ منيـ عمى عائده فمف يعمؿ يكسب ،ومف ال يستطيع العمؿ يحصؿ عمى حقو مف
أمواؿ الزكاة والقرض الحسف ليسد حاجتو.
المطمب األول :التمويل عن طريق صندوق الزكاة
سنتناوؿ ىذا المطمب مف خبلؿ ما يمي :

 -1تعريف الزكاة :الزكاة ىي الطيارة والنماء والبركة ،وىي قدر معيف مف النصاب
الحولي ،يخرجو المسمـ هلل تعالى ،فيي حؽ واجب في ماؿ مخصوص لطائفة مخصوصة
في وقت مخصوص لتحقيؽ رضا اهلل وتزكية النفس والماؿ والمجتمع

()1

ويضمف ىذا

التعريؼ المقومات األساسية لزكاة الماؿ وىي:
 أف الزكاة نقؿ لمممكية وليست منو أو فضبل أو ىبة مف صاحب الماؿ لمستحقييا. تتمثؿ الزكاة في جزء معيف معموـ مف األمواؿ يحدد وفقا لقواعد معينة ،يؤيد ذلؾ قولوو»(.)2
و لِل َّل ااِ ِ َوا ْل َ ْ ُسو ِ
تعالىَ « :وال َّل ِر َ
ٌن فًِ أَ ْم َىالِ ِه ْ
م َ ٌّق َم ْ لُى ٌ
ىناؾ شروط معينة البد مف تحقيقيا لوجوب زكاة الماؿ ،فميس كؿ ماؿ تجب فيو
الزكاة:
 اشترط النصاب في الماؿ لوجوب الزكاة فيو تحقيقا لمعدالة االجتماعية ولتقريبالفوارؽ بيف القطاعات ولضماف حد أدنى لمكفاؼ.
 توجيو حصيمة الزكاة إلى مصارؼ معينة محددة وفقا لقولو تعالى  « :إِن َّل َ اٍن َعلَ ٍْ َها.)3( »...
ٍن َوا ْل َ ا ِملِ َ
ص َد َق ُ
ال َّل
ات لِ ْل ُف َق َسا ِء َوا ْل َ َ ا ِا ِ
( -)1عبد اهلل بف محمد الطيار ،الزكاة  ،جامعة محمد بف سعود اإلسبلمية ،السعودية1407 ،ىػ ،ص17
(-)2سورة المعارج ،آية .25-24
(-)3سورة التوبة ،اآلية .103
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الفصل الثاني :

 تيدؼ الزكاة لتحقيؽ العديد مف األغراض الدينية واالجتماعية واالقتصادية. - 2حكمها :وردت نصوص كثيرة مف الكتاب والسنة تدؿ عمى وجوب الزكاة:
صال َال َوآتُىا ال َّلل َاا َال »( ،)1وقولو تعالى :
 مف الكتاب  :قولو تعالى « َوأَقٍِ ُ ىا ال َّلم
م بِاَ ِ
ٍن ال َّل ِر َ
ش ِساِ َ
و ْ
خ َس ِال ُ
و ْ
ٌن ال ٌُ ْؤتُىنَ ال َّلل َاا َال َو ُ
«َ ...و َو ٌْ ٌ لِ ْل ُ ْ
َاافِ ُسونَ »( )2والمتتبع آليات القرآف الكريـ يجد أف الزكاة قرنت بالصبلة في ثمانية
وعشريف موضعا ،وىذا دليؿ عمى كماؿ االتصاؿ بينيما.
 مف السنة  :وردت عدة أحاديث شريفة تدؿ عمى أف الزكاة أحد أركاف اإلسبلـ  ،والتيال يتـ إسبلـ المؤمف إال بأدائيا طواعية واختيارا ،واال وجب عمى ولي األمر أخذىا
وايصاليا لمستحقييا منيا قولو (صمى اهلل عميو وسمـ )  " :بني اإلسبلـ عمى خمس:
شيادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل  ،واقاـ الصبلة  ،وايتاء الزكاة والحج ،

وصوـ رمضاف "(.)3

 مف اإلجماع  :حيث أجمع المسمموف في جميع العصور عمى وجوبيا ،واتفؽ الصحابةرضواف اهلل عمييـ عمى قتاؿ مانعيا كما فعؿ سيدنا أبي بكر الصديؽ (رضي اهلل عنو ) في
حروب الردة في عيد خبلفتو  .وقد اتفؽ المسمموف عمى أف فريضة الزكاة ال تجب عمى
غير المسمـ ،ألنيا ركف مف أركاف اإلسبلـ ،فيي تكميؼ اجتماعي وحؽ معموـ لمسائؿ

والمحروـ تؤخذ مف األغنياء لترد إلى الفقراء طبقا لممصارؼ الثمانية ( )التي حددىا اهلل
سبحانو وتعالى.
 - 3شروط الزكاة  :فرض اإلسبلـ الزكاة ،ووضع شروطا شرعت لتيسير عمى صاحب
الماؿ وأىميا:

()4

( -)1سورة البقرة ،اآليات.277 ،177 ،110:
( -)2سورة فصمت ،اآلية.7 ،6:
( -)3رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،مرجع سابؽ ،كتاب اإليماف ،باب اإليماف وقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ

"بني اإلسبلـ عمى خمس"( ،)8ج ،1ص.12

 الفقراء ،المساكيف ،العامميف عمييا ،المؤلفة قموبيـ ،في الرقاب ،الغارموف ،في سبيؿ اهلل ،ابف السبيؿ.
( -)4ابف رشد  ،بداية المجتيد ونياية المقتصد  ،دار الفكر  ،بيروت  ،دط  ،د ت  ،ج ، 1ص .180 - 178
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الفصل الثاني :

 1-3شروط تتعمق بالمزكي  :وىي (اإلسبلـ والتكميؼ والنية ) تجب الزكاة عمى المسمـ
المالؾ لمنصاب ممكا تاما ،وحاؿ عميو الحوؿ ويشترط بعض أىؿ العمـ البموغ والعقؿ ،
وال تجب في ماؿ غير المكمفيف كما يشترط لصحة أداء الزكاة لمستحقييا نية المزكي بقمبو
أف ىذا الماؿ المعطى لمستحقيو ىو الزكاة المفروضة عميو.
 -2-3شروط تتعمق بالمال نفسه:

 الممكية التامة لمماؿ  :أي قدرة المالؾ عمى التصرؼ فيما يممؾ تصرفا تاما دوفاستحقاؽ لمغير.
 نماء الماؿ  :أف يكوف مف شأنو أف يدر لصاحبو ربحا أو أف يكوف الماؿ نفسونماء حقيقي لزيادة الماؿ ونمائو بالتجارة ،أو أف يكوف نماء الماؿ تقديريا إذا استغؿ في
مشاريع تجارية كالعمبلت.
 أف يبمغ الماؿ نصابا معينا  :يقصد بالنصاب القدر المعيف شرعا الذي يجب أفيبمغو الماؿ ،وأنو فاضبل عف الحاجات األصمية لممزكي.
 حوالف الحوؿ عمى الماؿ :وذلؾ بأف ينقضي عمى الماؿ في حوزة مالكو اثنا عشر( )12شي ار قمريا ،فيزكي جميع ما لديو مف األمواؿ الزكوية وىذا شرط خاص باألنعاـ
والنقود والسمع التجارية ،أما الزرع والثمار والعسؿ والمستخرج مف المعادف والكنوز
ونحوىا فبل يشترط ليا حوالف الحوؿ.
 أف يكوف الماؿ فاضبل عف الحوائج األصمية  :يقصد بالحاجة األصمية طبقالتفسير الفقياء ىي " :ما يدفع اليبلؾ عف اإلنساف تحقيقا كالنفقة ودور السكنى
واآلالت والثياب وسيارات الركوب "... ،وعمى ذلؾ فإف الماؿ الزائد عف الحوائج
األصمية يتحقؽ بو الغنى ،أما الماؿ المحتاج إليو حاجة أصمية فبل يكوف صاحبو غنيا
عنو فبل زكاة عميو.
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الفصل الثاني :

 -4الفرق بين الزكاة والضريبة  :يجمع فقياء اإلسبلـ عمى أف الزكاة ليست ضريبة مع
وجود بعض أوجو تشابو بينيما ،فكمتاىما فريضة مالية ،وىناؾ التزاـ بتحصيميا وانفاقيا
في المصارؼ المحددة لكؿ منيما:

()1

 أف المقدار الذي تجب فيو الزكاة ال يرتبط بالربح وانما مرتبط بأصؿ الماؿ أي أنياعنصر مف عناصر التكاليؼ يتحمميا المزكي بصرؼ النظر عف نتيجة النشاط.
 سيولة جمع الزكاة مف المكمفيف ،إذ ال ينظر إلى حسابات النتيجة حتى ال تؤثر عمىحجـ الزكاة .
 تعد زكاة الماؿ ركنا مف أركاف العبادة وتتسـ بالثبات واالستمرار ،في حيف أف الضريبةإقتطاع إجباري مف جميع األفراد وتخضع لمتعديؿ طبقا لمظروؼ االقتصادية واالجتماعية.
 تتسـ الزكاة بالمعمومية فأحكاميا قاطعة واضحة ال تقبؿ التأويؿ ،عكس الضريبة نظ ارلكثرة التعديبلت التي قد تؤدي إلى التيرب الضريبي.
 تقوـ زكاة الماؿ عمى مبدأ أنيا نفقة واستخداـ الماؿ وليست تكمفة عميو ،وبذلؾ ال ينقؿمبدؤىا عمى المستيمؾ كما ىو الحاؿ في بعض الضرائب.
 لـ تأخذ الزكاة بفكرة التصاعد بحيث يزداد سعر الزكاة ،فالنسب الواجبة في الزكاةثابتة ،في حيف تأخذ معظـ الضرائب المعدالت التصاعدية بزيادة المادة الخاضعة ليا وىو
ما يعرؼ بالشرائح وقد تصؿ الضريبة أكثر مف  %50مف الدخؿ.
 -5دور الزكاة في تمويل التنمية:
الزكاة ىي أحد األسس وركيزة مف ركائز اإلسبلـ ،وىي أكثر أدوات البنؾ
اإلسبلمي فاعمية وأىمية في تحقيؽ أىدافو االجتماعية ،ولمزكاة دور فعاؿ في تقوية
االقتصاد اإلسبلمي لما ليا مف تأثير مباشر عمى:

( -)1عبد اهلل بف محمد الطيار ،مرجع سابؽ ،ص.15
( -)2محسف الخضيري ،مرجع سابؽ ،ص . 197
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الفصل الثاني :

 تشجيع األفراد عمى ممارسة النشاط االقتصادي بأيدييـ ،وعدـ االرتكاف إلى ما تغموىذه األمواؿ عف إقراضيا ،ويقضي في الوقت ذاتو عمى ظيور التناقض في المصالح بيف
أصحاب رأس الماؿ ،وأصحاب األعماؿ ويجعميـ شركاء.
 إف الزكاة تحمي المجتمع مف التوترات االجتماعية واالقتصادية حيث تضع في أيديالفقراء والمحتاجيف قوة شرائية تمكنيـ مف توفير احتياجاتيـ ،وبالتالي زيادة الطمب عمى
المنتجات المعروضة ،األمر الذي يوسع مف قدرة المشروعات عمى تخطيط إنتاجيا،
ويحتفظ ليا بمعدالت تصريؼ منتجاتيا ومف ثـ ربحيتيا.
 تعمؿ الزكاة عمى إستم اررية تداوؿ األمواؿ ،وانتقاليا مف يد إلى أخرى وتدويرىا فياألنشطة االقتصادية واإلجتماعية ،وتقضي بذلؾ عمى جريمة حبس األمواؿ واكتنازىا وما
تؤدي إليو مف تعطيؿ قوى اإلنتاج واإلستيبلؾ في المجتمع .
 تؤدي الزكاة إلى إعادة التوزيع لمدخؿ ،ألنيا تؤخذ مف األغنياء وترد عمى الفقراء. اختبلؼ المقادير واألنصبة بيف أنواع األنشطة المختمفة ،يدفع المالؾ إلى اختيار المجاؿالذي يحقؽ لو ربحا أكبر ويدفع عنو زكاة أقؿ ،وىذا يحقؽ أقصى حصيمة ممكنة وأعمى
معدؿ لمتنمية االقتصادية  ،فنجد أف زكاة الثروة النقدية مثؿ الذىب والفضة وما في
حكميا ىي  %2.5مف رأس الماؿ تؤدي إلى تآكميا إف لـ تدخؿ في مجاؿ اإلستثمار ،في
حيف أف الزكاة عمى الزروع مف  %10إلى  %5مف الناتج بحسب طريقة الري ،وزكاة
المواشي تكاد تكوف  %2.5تقريبا إال أنيا تتناقص إذا زاد العدد فتصؿ إلى  %1.4أي أنو
كمما كانت األمواؿ تشارؾ في استفادة اآلخريف وتوفير فرص عمؿ كاف ذاؾ دافعا
لمتخفيؼ في الزكاة.
 تؤدي الزكاة إلى زيادة الدخؿ القومي بمقدار مضاعؼ الزكاة ،وتحدد عبلقتو الرياضيةبالشكؿ اآلتي:

()1

النموذج يتكوف مف قطاعيف فقط قطاع األعماؿ وقطاع العائبلت:
رسلة ماجستير غير منشورة ،الجزائر ، 1990 ،
( -)1الطيب داودي ،تمويؿ التنمية االقتصادية مف منظور اسبلمي ،ا
ص.180
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الفصل الثاني :

مضاعؼ الزكاة
بما أف الميؿ الحدي لئلستيبلؾ لدى الفئة المستحقة لمزكاة مرتفع يقترب مف الواحد
الصحيح وليكف فرضا (  ،)0.8واذا افترضنا أف اإلستثمار قد زاد في فترة البحث بمقدار
1000دج ،فإف زيادة الدخؿ المتوقعة تكوف كما يمي:
بفرض :س= الدخؿ ،أ= اإلستثمار ،ـ ز = مضاعؼ الزكاة
مضاعؼ الزكاة

،

ـ ز= 5ومنو

أي أف زيادة االستثمار تؤدي إلى زيادة الدخؿ بقدر قيمة المضاعؼ .
 -6واقع التمويل بالزكاة:

()1

لعؿ قياـ البنؾ اإلسبلمي بعممية جمع وتوزيع الزكاة سواء مف عمبلء البنؾ أو مف غيرىـ
مف أفراد المجتمع ما يجعؿ البنؾ أداة فعؿ إيجابي في األمة اإلسبلمية وتستند البنوؾ
ن
خرْ ِم ْ
اإلسبلمية في قياميا بيذه الخدمة الجمية إلى أمر اهلل سبحانو وتعالى ُ « :
س َ
ن
م إِ َّل
ك َ
صالتَ َ
ن َ
م بِ َها َو َ
م َ
ص ِ ّ َعلَ ٍْ ِه ْ
ٍه ْ
و ْ
ه ُس ُ
أَ ْم َىالِ ِه ْ
ص َد َق ًة ُتطَ ِّ
ك ٌ
م َو ُت َل ِاّ ِ
عبَا ِد ِو
م ٌَ ْ لَ ُ ىا أَ َّل
ن ِ
م َوالل َّل ُ َ
س ٍِ ٌ
و َى ٌَ ْقبَ ُ ال َّلت ْىبَ َة َع ْ
ن الل َّل َ ُ
م أَلَ ْ
لَ ُه ْ
ع َع ِلٍ ٌ
ٍم»(.)2
ص َد َقاتِ َوأَ َّل
ن الل َّل َ ُ
َوٌَ ْ ُ
خ ُر ال َّل
الس ِ ُ
اا َّل
و َى ال َّلت َّلى ُ
ولما كانت البنوؾ اإلسبلمية ىي أداة الفعؿ االقتصادي واإلجتماعي في المجتمع
قد أنيط بيا ميمة جمع الزكاة واإلشراؼ عمى توزيعيا في مقاصدىا الشرعية  .ومف ىنا
كانت ميمة البنؾ اإلسبلمي أف يتأكد مف ذلؾ بما يتوفر عميو مف جياز إداري منظـ
( -)1محسف الخضيري ،مرجع سابؽ ،ص . 199
( -)2سورة التوبة ،اآليتاف .104،103
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الفصل الثاني :

وذلؾ مف أجؿ تحويؿ جانب ىاـ مف الفقراء إلى قوى منتجة فعالة في المجتمع وبالتالي
زيادة عنصر التوظيؼ فيو ورغـ أىمية وفعالية الدور التمويمي لمزكاة كما أسمفنا سابقا إال
أنو في الواقع تبيف أف البنوؾ اإلسبلمية ال تضطمع جميعا بنشاط الزكاة بحيث ال يتطرؽ
بعضيا إليو عمى اإلطبلؽ ولـ تفصح بعضيا عف شيء في نشاطيا في ىذا المجاؿ فيي
تجمع صفات عامة مف خبلؿ الدراسة التي قامت بيا لجنة مف األساتذة المختصيف لعدد
مف البنوؾ اإلسبلمية بمصر ،السوداف ،منطقة الخميج ،والدوؿ غير اإلسبلمية
 ليس ىناؾ اىتماـ باإلفصاح عف قياـ البنؾ بنشاط الزكاة في القانوف األساسي إالالبعض مثؿ بنؾ دبي اإلسبلمي والبنؾ اإلسبلمي األردني لمتمويؿ واالستثمار.
 أوكمت البنوؾ اإلسبلمية بالقياـ بنشاط الزكاة إلى إدارة متوسطة غير مستقمة إال فيحالة بنؾ دبي اإلسبلمي الذي أوكؿ إلى إدارة مستقمة يتراوح عدد األفراد العامميف بنشاط
الزكاة بيف اثنيف وخمسة أفراد عمى األكثر.
جدول رقم ( : )2واقع اهتمام البنوك اإلسالمية بنشاط الزكاة
عدد

النسبة إلى إجمالي

البنوك

البنوك( %ن=)74

اإلفصاح عنيا في القانوف األساسي

12

35

60

اإلفصاح عنيا في التقارير السنوية

13

38

65

اإلدارة أو القسـ المسؤوؿ عنيا ومكانتو التنظيمية

16

47

80

عدد األفراد المسؤوليف عنيا وتخصصاتيـ

11

32

55

عدد صناديؽ الزكاة

06

17

30

دور الرقابة الشرعية

16

47

80

الجوانب اإلدارية والتنظيمية

النسبة إلى20
بنكا%

المصدر :لجنة من األساتذة والخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين ،تقويم الدور االجتماعي لممصارف
اإلسالمية  ،المعهد العالمي لمفكر اإلسالمي ،ط ،1القاهرة ،1996 ،ص.157
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الفصل الثاني :

المطمب الثاني :التمويل عن طريق صندوق القرض الحسن
سنتناوؿ ىذا المطمب مف خبلؿ ما يمي :
 - 1تعريف القرض الحسن
لغة  :القرض لغة يعني القطع فمقد جاء في لساف العرب  :القرض القطع قرضو يقرضو
()1

(بكسر الراء) قرضا وقرضو قطعو

.

اصطالحا :ىو تقديـ ماؿ مف شخص إلى آخر عمى أف يرد لو بدلو بدوف زيادة وىو في
الشريعة مف أعماؿ البر ويمثؿ تمويبل بدوف مقابؿ ،أو بمعنى آخر ذلؾ القرض الذي
يمنحو شخص آلخر عمى نحو مجاني دوف أف يتقاضى في مقابؿ ىذا القرض منافع
مادية(. )2

 -2دليل مشروعيته  :إف تقديـ القرض الحسف مف أعماؿ الخير التي دعا إلييا اإلسبلـ
ْس ُ الل َّل َ َق ْس اً
ووعد فاعمو باألجر العظيـ منيا قولو تعالى َ « :م ْ
ن ذَا ال َّل ِري ٌُق ِ
()3
ج ُ ىنَ »
َ َ ناً َف ٍُضَا ِ
ع َف ُ لَ ُ أَ ْ َ افاً َا ٍِ َس ًال َوالل َّل ُ ٌَ ْق ِب ُ َوٌَ ْب ُ ُ َوإِلَ ٍْ ِ ُت ْس َ
ْس ُ ىا الل َّل َ َق ْس اً َ َ ناً ٌُضَا ِ
ُم َوالل َّل ُ
ُم َوٌَ ْغ ِف ْس لَك ْ
ع ْف ُ لَك ْ
ويقوؿ أيضا « إِنْ تُق ِ
م»(.)4
ُىز َ لٍِ ٌ
َك ٌ

وروي

عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ ،قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

وسمـ " :رأيت ليمة أسري بي عمى باب الجنة مكتوبا «الصدقة بعشر أمثاليا والقرض
بثمانية عشر » فقمت :يا جبريؿ ما باؿ القرض أفضؿ مف الصدقة؟ فقاؿ ":ألف السائؿ

يسأؿ وعنده والمستقرض ال يستقرض إال مف حاجة"(.)5

وعف بريدة قاؿ سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ " :مف أنظر معس ار
فمو بكؿ يوـ مثمو صدقة " قاؿ  :ثـ سمعتو يقوؿ " :مف أنظر معس ار فمو بكؿ يوـ مثميو
( -)1ابف منظور ،لساف العرب ،مرجع سابؽ ،ج ،7ص.216
( -)2غساف القمعاوي ،مرجع سابؽ ،ص.144
( -)3سورة البقرة ،اآلية .245

( -)4سورة التغابف ،اآلية .17
( -)5رواه ابف ماجة  ،سنف ابف ماجة  ،مرجع سابؽ ،باب القرض( ،)2431ج ،2ص.812
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الفصل الثاني :

صدقة" فقمت :يا رسوؿ اهلل سمعتؾ تقوؿ مف أنظر معس ار فمو بكؿ يوـ مثميو صدقة قاؿ :

"لو بكؿ يوـ صدقة قبؿ أف يحؿ الديف فإذا حؿ أؼنظره فمو بكؿ يوـ مثميو صدقة"(.)1
 -3شروطه وأحكامه:
يشترط في القرض لكي يكوف حسنا ما يمي:

()2

 أف يكوف محؿ القرض ماال متقوما فبل يصح القرض فيما ال يقوـ بثمف أو فيما اليجوز االنتفاع بو كالخمر أو لحـ الخنزير.
 أف يكوف الماؿ ممموكا لممقرض فبل يجوز لموكيؿ أف يقرض ماؿ موكمو ألنو ليسبمالؾ.
 أف الماؿ محؿ القرض مقدا ار أو موصوفا وذلؾ حتى يتمكف المقترض مف رده. ال تجوز الزيادة عمى أصؿ القرض ميما كانت صغيرة. إذا عجز المقترض عف رد القرض في األجؿ المتفؽ عميو فإف كاف معس ار وجبإميالو واف كاف اإلعسار شديدا فاألفضؿ عمى المقرض أف ال يطالب بالقرض ويعتبره
صدقة.
 إذا كاف القرض ألجؿ وجب عمى الطرفيف أف يكتباه وأف يشيد عميو شاىديف عدليفن إِلَى أَ َ
وذلؾ امتثاال ألمره تعالى ٌَ «:ا أٌَُّ َها ال َّل ِر َ
نت ْ
ٌن آ َم ُنىا إِذَا تَ َداٌَ ُ
ج ٍ
م بِ َد ٌْ ٍ
ش ِه ُدوا
اس َت ْ
ُم َااتِ ٌ بِا ْل َ ْد ِ َ ...و ْ
ُم َ ً ّى َفا ْا ُت ُبى ُو َو ْلٍَ ْك ُت ْ بَ ٍْ َنك ْ
()3
ُم»...
ن ِز َ
جالِك ْ
ن ِم ْ
َ ِهٍ َد ٌْ ِ

( -)1الييثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العممية ،بيروت ،1988 ،ج ،4ص.135
( -)2محمد كماؿ عطية ،نظـ المحاسبة في اإلسبلـ ،منشأة المعارؾ ،ط ،2اإلسكندرية ،1989 ،ص.359-358
( -)3سورة البقرة ،اآلية .282
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أنواعه:

 يمكف إستعماؿ القرض الحسف في البنوؾ اإلسبلمية الذي تقدمو لممؤسسات عمى()1

أساس تمويؿ قصير األجؿ أو مشاركات قصيرة األجؿ

 يمكف إستعماؿ القرض الحسف في البنوؾ اإلسبلمية الذي تقدمو لممؤسسات عمى()2

أساس تمويؿ قصير األجؿ أو مشاركات قصيرة األجؿ

 يمكف أف يكوف التمويؿ في البنوؾ اإلسبلمية استرباحيا كالمشاركات والبيوعواإليجارات أو تبرعيا الذي ال زيادة فيو وال منفعة لممقرض

()3

.

 يتميز الجانب العممي في البنوؾ اإلسبلمية بيف القروض لحاالت الضرورة التييمكف مقابمتيا بأسموب القرض الحسف (الظروؼ اإلجتماعية التي تدعو لئلقتراض ) ،
والحاالت األخرى التي يمكف إدخاليا في نشاط اإلستثمار بتطبيؽ أسموب المرابحة أو
بيع األجؿ...
 إف إتاحة البنوؾ اإلسبلمية لممتعامميف معيا خدمة السحب عمى الكشوؼ لمسماحلصاحب الحساب الجاري لتجاوز رصيده ىو قرض حسف إذا كاف محدود المبمغ أو
المدة،أما إذا زاد عف الحد المقبوؿ فيجب دراستو لوضع الصيغة التمويمية المناسبة .

()4

ويمكف تصنيؼ التمويؿ بالقروض الحسنة مف وجيات مختمفة كما يوضح الشكؿ اآلتي:

( -)1محمد بوجبلؿ ،مرجع سابؽ ،ص.97
( -)2محمد بوجبلؿ ،مرجع سابؽ ،ص.97

( -)3غساف محمود ابراىيـ ،منذر القحؼ ،مرجع سابؽ ،ص.173 ،167
( -)4إدراة البحوث ،الخدمات المصرفية في المصارؼ اإلسبلمية ،مركز االقتصاد اإلسبلمي ،المصرؼ اإلسبلمي
الدولي لبلستثمار والتنمية ،بحث رقـ  ،6مطابع المختار اإلسبلمي ،بدوف بمد النشر ،1988 ،ص.26
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الفصل الثاني :

شكل رقم ( )07أشكال القرض الحسن في البنوك اإلسالمية

 

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد عمى  - :محمد بوجالل ،البنوك اإلسالمية ،المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر،
 ، 1990ص.97

 -5الخطوات العممية لمتمويل بالقرض الحسن :
تتمثؿ الخطوات العممية فيما يمي:

()1

 يتقدـ العميؿ إلى البنؾ بطمب قرض حسف . تقوـ الفروع بتحويؿ طمبات منح القروض الحسنة إلى المركز الرئيسي متبوعة برأيالفرع فيما يخص بيذه الطمبات.
 لتحديد المستحؽ لمقرض الحسف يتـ وفؽ ما يمي: دراسة األوراؽ المقدمة مف طالب قرض الحسف. حساب عمى المكشوؼ Le découvert Bancaire
 رأس ماؿ العامؿ :ىو رأس الماؿ الذي ال يستثمر في األصوؿ الثابتة وانما في تمويؿ األعماؿ الجارية.
( -)1لجنة مف األساتذة الخبراء ،مرجع سابؽ  ،ص .31-30
- 91 -

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

 تزكية شخص ما لمحالة المعروضة . دراسة الحالة ميدانيا عف طريؽ موضعي البنؾ. طمب ضمانات مقابؿ منح القرض الحسف: ضماف الوضعية لمعامميف (الراتب) بالقطاع الحكومي . ضمانات شخصية. الضمانات العينية بأشكاليا المختمفة . تحديد البنؾ لمفترة الزمنية لسداد القرض . تسديد العميؿ (الشخص المقترض لقيمة القرض). في حالة عدـ التزاـ العميؿ بالسداد في الموعد المحدد تتخذ اإلجراءات المناسبة.ويمكف لمبنؾ اإلسبلمي أف يقوـ بتقديـ القروض الحسنة وآلجاؿ مختمفة نظريا ،لكف عمميا
نجد أف العممية تكتنفيا بعض الصعوبات أىميا:
 تعطيؿ أمواؿ البنؾ بما فييا أمواؿ المودعيف عف اإلستثمار خاصة إذا كاف مبمغالقرض كبير وألجؿ متوسط أو طويؿ .
 التدىور في قيمة العممة التي تعاني منو معظـ الببلد اإلسبلمية ،ألف القرض الحسفليس لو عائد بؿ يصبح العائد سمبيا مع ىذا المشكؿ مما يسبب خسارة لمبنؾ.
 مشكمة الضمانات التي تقدـ مف طرؼ المقترض لسداد دينو في األجؿ المناسب. الغرض منو استخداـ القرض الحسف إذ يمكف أف يكوف إنتاجيا  ،كما يمكف أف يكوفاستيبلكيا ،ففي الحالة األولى يكوف السداد أضمف مف الثانية فبالنسبة لمقروض
اإلستيبلكية نجد البعض يدعو إلى إلغائيا تماما مف معامبلت البنوؾ اإلسبلمية عمى أف
تقوـ بيذه الوظيفة مؤسسات إجتماعية متخصصة  ،وبالمقابؿ نجد أف المؤتمر األوؿ
لمبنوؾ اإلسبلمية الذي انعقد بقبرص سنة 1987ـ قد أوصى البنوؾ اإلسبلمية التي تقوـ
بجمع الزكاة في استخداـ جزء منيا لمقروض الحسنة ،ولكف المشكؿ اآلخر ىو أف معظـ
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الفصل الثاني :

طمبات القروض الحسنة تكوف لئلستيبلؾ ،كما أف أمواؿ الزكاة ليا مصارؼ شرعية
أخرى ،لذلؾ نبو الدكتور يوسؼ القرضاوي إلى أنو ال يصح تقديـ القروض الحسنة مف

ماؿ الزكاة إال في حدود سيـ الغارميف ( ،)وبالتالي حاولت البنوؾ اإلسبلمية أف تجد
موارد أخرى ليا.

واقترح بعض الخبراء أف تقدـ القروض الحسنة مف الودائع الجارية لدى البنوؾ
اإلسبلمية عمى أف يكوف ذلؾ ألجؿ قصير جدا

()1

 ،باإلضافة إلى دعـ مف اليبات

والتبرعات التي يتمقاىا البنؾ اإلسبلمي ألنيا ال تمثؿ أي التزاـ عمى البنؾ ،ومف األفضؿ
أف تعطى األولوية في تقديـ القروض الحسنة لمقروض اإلستيبلكية ،ألف القروض
اإلنتاجية يمكف دمجيا مع أي صيغة مف صيغ التمويؿ األخرى.
أما مسألة الضمانات فقد أجازت معظـ ىيئات الفتوى الشرعية ليذه البنوؾ أف
تشترط عمى المقترض تقديـ رىف يتناسب مع حجـ القرض ،كما اقترح بعض الخبراء أف
يقدـ المقترض كفيبل عنو ،وأف يكوف راتبو محوال إلى المصرؼ.

()2

واذا اضطر البنؾ اإلسبلمي أف يقدـ قرضا حسنا ألجؿ متوسط ،فيمكف لو أف
يستعمؿ الذىب عمى أساس أنو أكثر ثباتا نسبيا مف النقود ،حيث يأخذ البنؾ الجزء
المخصص مف األمواؿ لتقديـ القروض الحسنة فيحولو إلى ذىب ،فإذا طمب العميؿ قرضا
حسنا قدره ( 40000دج) مثبل ينظر إلى ما يقابميا مف قطع الذىب مف حيث القيمة ،فإذا
كانت القطعة الذىبية تزف  10غراـ وسعر الغراـ مف الذىب ىو  1000دج فمعنى ذلؾ
أف سعر القطعة (10غ×1000دج = 10000دج)
أما ما يقابؿ المبمغ المطموب لبلقتراض ىو ( 4 =10000/40000قطع)
إذف يقدـ البنؾ اإلسبلمي ليذا العميؿ  4قطع ليحوليا إلى نقود ويستفيد مف ثمنيا ،وعند
حموؿ األجؿ عميو أف يرجع إلى البنؾ  4قطع ذىبية ذات  10غراـ أو يرجع  40غراما
مف الذىب مف نفس عيار الذىب المقترض.
 سيـ الغارميف :ىـ األشخاص المدينوف وغير قادريف عمى الوفاء بالتزاماتيـ.

)1( -Zubair Iqbal and Abbas Minakhar : Islamic Banking, International monetary fond,
Washington, DC,1987,P4.

( -)2محمد عبدالكريـ زعير ،حسيف شحاتة ،مرجع سابؽ ،ص.134
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الفصل الثاني :

 -6دور التمويل بالقرض الحسن في التنمية:

()1

 -1-6بالنسبة لممقرض (البنك اإلسالمي):
 القرض الحسف ىو ميمة إجتماعية إقتصادية وانسانية في وقت واحد تقوـ بتقديمياالبنوؾ اإلسبلمية ،وىي تنفرد بتقديـ ىذه الخدمة عف غيرىا مف البنوؾ.
 إف تقديـ القروض الحسنة لممحتاجيف يؤدي إلى تقوية العبلقات بيف البنوؾ اإلسبلميةوعمبلئيا في مواجية األزمات التي تحدث لؤلفراد.
 -2-6بالنسبة لمعمالء (المقترضين)
 تيسير وتخفيؼ إعسار العمبلء وترويج نشاطيـ حتى يتمكنوا مف ممارسة ىذا النشاط،واستعادة قدرتيـ عمى سداد التزاماتيـ.
 تمكيف المستفيد مف القرض تحسيف مستوى دخمو ،كما يمكف أف يكوف الغرض مفالقرض استيبلكي
 -3-6بالنسبة لالقتصاد الوطني:
 يمكف أف تتجو ىذه القروض بقدر اإلمكاف إلى استخداميا فيما يخدـ التنمية كأف تنتجمزيدا مف فرص العمؿ لتحويؿ الطاقات المعطمة إلى عناصر منتجة في المجتمع.
 قد يكوف الغرض مف القرض الحسف كميمة إنسانية إلى إعبلء قيـ التكافؿ اإلجتماعيبيف أفراد المجتمع  ،وبالشكؿ الذي يعمؽ مف معنى ومضموف التعاوف اإليجابي بيف ىؤالء
األفراد فيما بينيـ .
 -7واقع التمويل بالقرض الحسن:
إف القرض الحسف لو ضرورة لخدمة قضية استم اررية البنوؾ اإلسبلمية في دعـ
نشاطيا وتوسيع واستمرار ىذا النشاط نظريا ،أما في الواقع نجد أف ىذه التجربة مع ىذا
النوع مف التمويؿ تعرؼ ركودا كبيرا ،حيث لـ تيتـ البنوؾ اإلسبلمية بقياميا بنشاط
( -)1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،مرجع سابؽ  ،ص.53
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القرض الحسف في قانونيا التأسيسي ،باإلضافة أف البنوؾ اإلسبلمية أسندت المياـ لمقياـ
بيذا النشاط إلى إدارات قائمة أو إلى أشخاص يقوموف بو إلى جانب أعماليـ األخرى ،أو
إلى لجنة تعقد بصفة استثنائية ،كما تعتمد البنوؾ اإلسبلمية عمى جزء مف أمواؿ البنؾ في
تمويؿ نشاط القرض الحسف إلى جانب التبرعات مف أىؿ الخير بالنسبة لبعض البنوؾ
ويبيف ذلؾ الجدوؿ اآلتي:
جدول رقم ( : )3واقع اهتمام البنوك اإلسالمية بنشاط القرض الحسن
الجوانب اإلدارية والتنظيمية

عدد البنوك

النسبة إلى إجمالي

البنوك( %ن=)34

النسبة إلى 20بنكا%

اإلفصاح عنيا في القانوف األساسي

9

27

41

اإلفصاح عنيا في التقارير السنوية

12

35

55

اإلدارة ومكانتو التنظيمية

13

38

59

المصدر :لجنة من األساتذة الخبراء ،موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية :تقويم الدور االجتماعي لممصارف
اإلسالمية ،المعهد العالمي لمفكر اإلسالمي ،ج ،3ط ،1القاهرة ، 1996 ،ص.158

( -)1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي  ،المسؤولية االجتماعية لمبنوؾ اإلسبلمية  ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي
،ط،1القاىرة1996 ،ـ  ،ص .53
- 95 -

()1

صيغ وآليات التمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثاني :

خالصة الفصل الثاني
إف

صيغ وآليات التمويؿ لدى المصارؼ اإلسبلمية تتنوع بشكؿ كبير وذلؾ

الحتياجات التنمية التي تتطمب ذلؾ ،حيث انقسمت إلى ثبلث أنواع مف التمويبلت:
 - 1التمويل بالمشاركات  :والتي تضـ التمويؿ بالمشاركة والمضاربة والتمويؿ بالمزارعة
والمساقاة  ،حيث أف ىذه الصيغ ذات أىمية بالغة إلحداث التنمية االقتصادية خاصة
عمى المدى الطويؿ .
 - 2التمويل باإلجارة والبيوع :حيث نجد التمويؿ بالمرابحة وىذه الصيغة تحظى بإىتماـ
كبير لدى المصارؼ اإلسبلمية والتي توفر ليا إيرادات سريعة ومضمونة ،وتكوف موجية
عادة بصفة كبيرة لقطاع التجارة وعمى المدى القصير والمتوسط .
أما التمويؿ باإلجارة والسمـ واالستصناع فتعتبر مف أىـ الصيغ الحديثة والفعالة لدى
البنوؾ اإلسبلمية والتي يمكف أف تنافس أسموب المرابحة لو استغمت بشكؿ أفضؿ خاصة
عمى المدى المتوسط والقصير.
 - 3تمويل الخدمات االجتماعية  :وذلؾ باإلعتماد عمى أسموب الزكاة وكذا القرض

الحسف ،فباإلضافة إلى اليدؼ االقتصادي الذي تقوـ بو البنوؾ اإلسبلمية فإنيا بالموازاة

تعطي اىتماما كبي ار لمجانب االجتماعي ،وىذا مف أىـ المميزات التي تطبع البنوؾ
اإلسبلمية عف غيرىا -مف البنوؾ التقميدية  ، -وىو ما يساىـ في تحقيؽ التنمية
االقتصادية واالجتماعية عموما.
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الفصل الثالث  :إدارة المخاطر
والتمويل في البنوك اإلسالمية

إدارة المخاطر والتمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثالث :

تمهيـــد:

يعتبر التمويل أكثر الجوانب حيوية لسيرورة النشاط االقتصادي والسيما المتأتي من

القطاع المصرفي ،وفي ىذا اإلطار تستخدم البنوك اإلسالمية في تمويل المشروعات
واالستثمارات جممة من األدوات واألساليب التمويمية ،تختمف عن تمك التي تستخدميا
البنوك التقميدية بشكل كبير ،وىذا ناتج عن تقيدىا بمجموعة من المبادئ والضوابط التي
حددتيا الشريعة اإلسالمية ،بغية تحقيق األىداف التي أنشئت ألجميا،

ثم إن كثير ما

يصيب المؤسسات المصرفية من نجاح أو فشل يعتمد عمى األسموب الذي يتعامل بو
مدراء التمويل و االستثمار مع مختمف أنواع المخاطر ،و بالتالي البد من التعرف عمى
ماىية ىذه األخيرة و طرق إدارتيا

 ،والتعرف عمى مفيوم التمويل وأىميتو ،ومختمف

الضوابط الشرعية التي تحكم عمميات التمويل في المصارف اإلسالمية .
المبحث األول :ماهية إدارة المخاطر

سنتناول ىذا المبحث من خالل العناصر اآلتية :

المطمب األول :مفهوم المخاطرة و أقسامها
تمثل المخاطر تحديا كبي ار لمتمويل و االستثمار في المصارف اإلسالمية ،عمى
غرار نظيراتيا التقميدية ،حيث نجدىا تؤرق الكثير من متخذي القرار في ىذا المجال ،و
منو البد من معرفة مفيوميا و أقساميا.
الفرع األول :مفهوم المخاطرة
تتعدد تعاريف المخاطرة ،و سن

تعرض فيما يمي الى أىميا حسب التقسيم التالي:

أوال :المعنى المغوي
المخاطرة في المغة مشتقة من الخطر بفتح ال
معاني منيا:
 .1التبختر ،يقال :خطر يخطر الرجل إذا تبختر

خاء و الطاء ،و قد استعممت في عدة
()1

.2ارتفاع القدر و المال و الشرف و المنزلة( ،)2يقال رجل خطير أي لو قدر.

( )1ابن منظور األنصاري ،لسان العرب ،دار الكتب العممية،ط ،1بيروت ،2005 ،ج ،3ص .235

( )2جبران مسعود ،الرائد معجم لغوي عصري ،دار العمم لمماليين ،ط ،6بيروت ،1990 ،ص .632
انظر أيضا :ابن منظور األنصاري  ،المرجع السابق ،ص .235
- 98 -
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إدارة المخاطر والتمويل في البنوك اإلسالمية

.3االضطراب و االىتزاز ،خطر البعير بذنبو :نفعو مرة بعد مرة
.4الرىن ،تخاطروا عمى األمر :تراىنوا ،و خاطرىم :راىنيم

()1

()2

.5اإلشراف عمى اليالك ،خاطر بنفسو يخاطر :أشفى بيا عمى خطر ىمك أو نيل ممك

()3

و ىذا المعنى األخير ىو الذي ييمنا في ىذا البحث.
ثانيا :المعنى االقتصادي
لممخاطرة في المجال االقتصادي عدة معاني ،و من التعريفات الني تم الوقوف عمييا:
 .1يعني مفيوم المخاطرة" :ىو حالة من عدم التأكد بحصول الربح و الخسارة

()4

 .2المخاطرة ىي" :الحالة التي يكون فييا لمتخذ القرار إمكانية معرفة احتماالت التدفقات
النقدية لالستثمار ،و ىذا ألنو يتوفر عمى معمومات تاريخية تساعده عمى ذلك لكي يحدد

التوزيع االحتمالي ليذه التدفقات بطريقة موضوعية ( ،)5و ىذا التعريف لمدكتور بعموج ىو
رق ىذا األخير من خالل مذكرتو بين المخاطرة و
نقد مباشر لمتعريف السابق ،حيث ي ف
عدم التأكد.
.3تمثل المخاطر" :احتماالت التعرض لمخسائر جراء عممية استثمار"

()6

.

.4يستخدم اصطالح المخاطرة في ":وصف المشروعات االستثمارية ال تي تكون األرباح
فييا محددة مقدما بصورة مؤكدة ،و لكن ليا العديد من النواتج البديمة و احتماالت تحققيا

معروفة"(.)7

( )1أحمد أبو حاقة ،معجم النفائس الوسيط ،دار النفائس ،ط ،1بيروت ،2007 ،ص .339
( )2نفس المرجع  ،نفس الصفحة.

( )3إبن منظور األنصاري ،مرجع سابق ،ص.236

( )4عبد اهلل الطاىر ،موفق عمي خميل ،النقود والبنوك والمؤسسات المالية ،مركز يزيد لمنشر،
ص .226

ط  ،2الكرك،2006 ،

( )5بعموج بو العيد ،المنيج اإلسالمي لدراسة و تقييم المشروعات االستثمارية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،2001 ،ص .215

( )6محمود محمد الداغر ،األسواق المالية ،مؤسسات أوراق بورصات ،دار الشروق ،ط ،1عمان ،2005 ،ص .187
( )7فرحات الصافي عمي عبد اليادي ،مخاطر صيغ االسثمار في المصارف التقميدية واإلسالمية دراسة تحميمية

مقارنة ،ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى االقتصادي الدولي األول حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك
اإلسالمية ،المنعقد يومي  06-05ماي ، 2009تم الطبع بمطبعة مكتبة اق أر-قسنطينة -الجزائر ،ص .598
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الفصل الثالث :

 .5تعرف المخاطرة بأنيا" :احتمالية حصول الخسارة ،إما بشكل مباشر من خالل
الخسائر في نتائج األعمال ،أو خسائر في رأس المال ،أو ب شكل غير مباشر من خالل
وجود قيود تحد من قدرة المصرف عمى االستمرار في تقديم أعمالو و ممارسة نشاطاتو
من جية ،و تحد من قدرتو عمى استغالل الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من
جية أخرى"

()1

و ىذا ىو التعريف الرسمي لمجنة التنظيم المصرفي و إدارة المخاطر المنبثقة عن
ىيئة قطاع المصارف في ١لواليات ١لمتحدة األمريكية.
من خالل التعاريف السابقة ،نجد أن المخاطرة في المجال االقتصادي ال تخرج
عن شيئين رئيسيين ،و ىما :االحتمالية و عدم التأكد من حصول العائد المخطط لو.
ثالثا :المعنى الفقهي لممخاطرة
استخدم الفقياء المخاطرة عمى عدة معاني ،ارتبطت بيا أحكام شرعية مختمفة،
فأحيانا يكون وجودىا سببا في عدم مشروعية بعض المعامالت ،و أحيانا أخرى يكون
غيابيا ىو السبب في عدم مشروعية بعض المعامالت ،وأحيانا أخرى يكون غيابيا ىو
السبب في عدم مشروعية معامالت أخرى ،و من المعاني ال تي يمكن الوقوف عمييا ما
يمي:
 .1المخاطرة بمعنى القمار :فقد قال ابن الجوزية في بيع السمم:
".....ثم ىذا الذي قد ره قد يحصل كما قدره ،و قد ال يحصل إال بثمن أغمى مما أسمف
فيندم ،و إن حصل بسعر أ رخ ص من ذلك قدم السمف ،إذ كان يمكنو أن يشتريو ىو بذلك
الثمن ،فصار ىذا النوع من الميسر و القمار و المخاطرة  ، .....والمخاطرة

مخاطرتان:

مخاطر التجارة  :و ىو أن يشتري السمعة بقصد أن يبيعيا و يربح و يتوكل عمى اهلل في
ذلك.
أما الخطر الثاني :الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل ،فيذا الذي حرمو اهلل ورسولو
صمى ١هلل عميو و سمم"

()2

)1( the financial services round table ,guiding principles in risk management for u.s
commercial banks , 1999,p 5

( )2ابن القيم الجوزية ،زاد المعاد في ىدي خير العباد ،دار الفكر ،ط ،1بيروت ،2003 ،ج ،5ص .606
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الفصل الثالث :

و نجد أن المقامرة فييا فوز لطرف عمى حساب طرف آخر ،كما ىو الحال في
لعب الميسر و ال نرد و الرىان ،و بالتالي فقد حرميا اهلل تعالى ألن فييا إضرار ألحد
الطرفين.
 .2المخاطرة بمعنى الغرر :حيث قال اإلمام مالك وحمو اهلل تعالى في الموطأ:
"و األمر عندنا أن من المخاطرة و الغرر اشتراء ما في بطون اإلناث ،من النساء و
الدواب ألنو ال يدري يخرج أم ال يخرج ،فإن خرج ال يدري أيكون حيا أم ال ،تاما أم
ناقصا ،ذكر أم أنثى ،و ذلك كمو يتفاضل "

()1

و قال اإلمام ابن تيمية رحمو اهلل تعالى في تعريفو لمغرر:
"الغرر ىو المجيول العاقبة ،و الغرر قد قيل في معناه :ىو ما خفيت عاقبتو ،و طويت
مغبتو ،و انطوى أمره ،و قيل تردد بين السالمة و العطب "

()2

واضح مما سبق أن المقصود بالمخاطرة ىنا الغرر ،و ىي تفسد أي عقد يقوم
عمى أساسيا،فالمعرفة التامة ىي شرط لمرضى الذي ىو ركن من أركان العقود.
 .3المخاطرة بالمعنى اإليجابي لمخطر

 :نجد ىذا في القول السابق البن الجوزية في

بيع السمم:

"و المخاطرة مخاطران :مخاطر التجارة ،و ىو أن يشتري السمعة بقصد أن يبيعيا و يربح
و يتوكل عمى اهلل في ذلك" ،فيذا النوع من المخاطر مبرر ومرغوب فيو اجتماعيا ولو
كان فيو غرر ،ست ار لعاقبة التجارة و جيال بنتائجيا ،ألن فييا صالح لمتاجر و المنتج
والمستيمك،
و ىي تؤىل باذليا لالرتياح ،عكس المعاني السابقة الني تكون سمبية ،فيي ال تديم منفعة
ناجزة و ال تنتج منفعة جديدة ،و ال تنقل المال بين الناس عمى أسس مشروعة .
و با

()3

لتالي فالمقصود ىنا ىو االستعداد اإليجابي لتحمل نتائج العمل ربحا أو خسارة

كما تقتضيو قاعدتي الخراج بالضمان و الغنم بالغرم .
( )1مالك بن انس ،الموطأ ،دار الكتب العممية،ج  ،1د .ت ،ص .420

( )2تقي الدين ابن تيمية ،القواعد النورانية الفقيية ،تحقيق عبد السالم محمد عمي شاىبن ،دار الكتب العممية،

ط ،1

بيروت ،1994 ،ص .81

( )3عبد الكريم أحمد قندوز ،إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية اإلسالمية من الحمول الجزئية إلى التأصيل ،بحث مقدم
إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع و المأمول ،دار الشؤون اإلسالمية و العمل الخيري بدبي،

يونيو  ،2009ص . 19
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الفصل الثالث :

الفرع الثاني :أقسام المخاطرة

باستقراء الكتابات العممية فيما يتعمق بالمخاطر الني يمكن أن تواجو المنشأة بصفة

عامة ،تبين أنو يمكن تصنيف تمك المخاطر تبعا لثالثة أسس ،ىي:
٠التصنيف عمى أساس التأمين.
٠التصنيف عمى أساس مصدر الخطر.
٠التصنيف عمى أساسي الميزة التنافسية المعموماتية.
أوال :عمى أساس التأمين

نجد حسب ىذا التصنيف:

()1

 . 1مخاطر قابمة لمتأمين  :تتمثل في تمك المخاطر الني يتعرض ليا اإلنسان مباشرة ،و
تسبب لو انقطاعا في الدخل مثل :الشيخوخة ،المرض ،الوفاة...الخ ،كذلك المخاطر التي
تصيب الممتمكات سواء طبيعية كالزلزال و البراكين ،أو يكون سببيا بشري كالسرقة
واالختالس و التزوير...الخ.
.2مخاطر غير قابمة لمتأمين  :تتمثل في مخاطر السوق مثل :تقمبات األسعار ،أولويات
الشراء بالنسبة لممستيمكين ،المنافسة...الخ ،كذلك المخاطر السياسية مثل :الحروب،
قيود التجارة الحرة ،ضرائب تعسفية...الخ.
ثانيا :عمى أساس االرتباط بالمنشأة

()2

 .1مخاطر نظامية :و ىي المخاطر التي تنشأ عن البيئة و المحيط ،و تتعمق بالسوق
ككل،
وليس المشروع االستثماري بحد ذاتو ،فيي تؤثر عمى المستثمرين كافة بدون استثناء،
وتتمثل بالنسبة لمبنوك و المؤسسات المالية أساسا في :مخاطر أ

سعار الفائدة ،مخاطر

السوق ،مخاطر التضخم و االئتمان.

( )1حربى محمد عريقات ،سعيد جمعة عقل ،التأمين و إدارة الخطر ا لنظرية و التطبيق ،دار وائل لمنشر ،ط ،1عمان،

 ،2008ص . 18-17

( )2ناظم محمد نوري الشمري و أخرون ،أساسيات االستثمار العيني و المالي ،دار وائل لمنشر ،ط ،1عمان، 1999 ،
ص .119-117
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الفصل الثالث :

 .2مخاطر غير نظامية  :و ىي المخاطر الني تنشأ عن طبيعة و نوع االستثمار ،و
بالتالي فيي خاصة بالمشروع دون غيره ،و يمكن أن نذكر في ىذا الصدد :مخاطر
النشاط الصناعي ،مخاطر قانونية و اجتماعية  ،مخاطر إدارية مالية.
ثالثا :عمى أساس مصدر الخطر

و ىي عديدة و متنوعة يمكن أن نذكر أىميا عمى سبيل المثال ال الحصر:

()1

 .1المخاطر القانونية  :و ىي المرتبطة بالنظام األساسي و التشريعات الني تحكم االلتزام
بالعقود و الصفقات ،فقد تكون طبيعة ىذه المخاطر داخمية مثل :االحتيال ،و عدم االلتزام
بالضوابط و القوانين ،و قد تكون من طبيعة خارجية مثل :الضوابط الرقابية التي تؤثر في
بعض األنشطة التي يمارسيا المصرف .
 .2مخاطر االئتمان  :وىي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف اآلخر في الوفاء بااللتزامات
التي تعيد بيا و في موعدىا ،كما ىو منصوص في العقد .
 .3مخاطر التركيز  :و ىي المخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في قطاع واحد أو
عدة قطاعات صغيرة ،وتسمى "مخاطر عدم التنويع" .

 .4المخاطر السياسية  :وىي المخاطر الناتجة عن الق اررات الحكومية مثل الضرائب،
التسعير ،الجمارك ،التأميم.
 .5مخاطر التشغيل  :و تنتج بسبب حالة القصور الواضحة في

سالمة و مصداقية

النظام،
وقد تكون بسبب سوء استخدام العميل من طرف العاممين
غير أكفاء.

()2

بالمنشأة ،و الذين قد يكونون

 .6مخاطر السمعة  :و ىي المخاطر الني تنتج عن األفعال التي تخمق صورة سمبية عن
المنشأة أو المصرف ،والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان ثقة العمالء ،مثل :المماطمة في
أداء الخدمة أو كثرة األخطاء...الخ.

()3

( )1طارق اهلل خان ،حبيب احمد ،إدارة المخاطر تحميل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية ،األصل بالمغة
االنجميزية ،ترجمة عثمان بابكر أحمد ،مراجعة رضا سعد ،الب نك اإلسالمي لمتنمية ،الم عهد اإلسال مي لمبحوث و
التدريب رلبجا ،ط ،1جدة ،2003 ،ص .33-31

( )2نبيل حشاد ،دليمك إلى إدارة المخاطر المصرفية ،اتحاد المصارف العربية ،موسوعة بازل ،بيروت،2005 ،
ص . 345

( )3نفس المرجع  ،ص .348
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.7مخاطر األسعار  :وىي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة( صعودا أو
ىبوطا)

في األسعار بالسوق  ،وىي تنقسم إلى :مخاطر سعر الفائدة ،مخاطر سعر الصرف،
مخاطر أسعار السمع.

()1

الشكل رقم ( :)08أنواع المخاطر

المصدر :من إعداد الطالب ،باالعتماد عمى عدة مراجع منها:

 -حربي محمد عريقات ،سعيد جمعة عقل ،التأمين و إدارة الخطر النظرية و التطبيق ،دار وائل لمنشر ،ط ،1عمان،

 ،2008ص .18-17

 -ناظم محمد نوري الشمري

 ،1999ص .119-117

و آخرون ،أساسيات االستثمار العيني و المالي ،دار وائل لمنشر،

 -طارق اهلل خان ،حبيب أحمد ،إدارة

ط  ،1عمان،

المخاطر تحميل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية ،األصل بالمغة

االنجميزية ،ترجمة عثمان بابكر أحمد. ،مراجعة رضا سعد ،البنك اإلسالمي لمتنمية ،المعهد اإلسالمي لمبحوث و

التدريب ،ط ،1جدة،

 ،2003ص .33-31

( )1نفس المرجع  ،ص .349
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المطمب الثاني :العالقة بين العائد و المخاطرة

تعتبر الغاية من استثمار مشروع معين تحقيق المردودية و العائد ،و لن يتحقق

ىذا إال بالتضحية بمبمغ آني من أجل الحصول عمى مبمغ أكبر في المستقبل ،أي أن
االستثمار مرتبط بالمستقبل ،وبالتالي فيو يحمل مخاطر مقابل حصولو عمى العائد ،و
من البد من إيجاد العالقة بين العائد و المخاطرة من أجل إيجاد التوليفة المناسبة بينيما.
الفرع األول :مفهوم العائد و أنواعه
أوال :معنى العائد
.1لغة :العائد في المغة من العود ،و ىو :تثنية األمر و الرج وع ،عاد يعود عودا و عيادا
أي رجع ،و المعاودة :الرجوع إلى األمر األول ،و منو العائدة :اسم لما عاد بو عميك
المفضل من معروف و منفعة ،و الجمع عوائد

()1

 .2اصطالحا  :يمكن تعريف العوائد عند االقتصاديين بأنيا :الدخول النقدية التي تحصل
عمييا عوامل اإلنتاج خالل فترة معينة نتيجة إسياميا في ىذا اإلنتاج

()2

ثانيا :أنوع العائد
نجد في االقتصاد الوضعي أربعة أنوع من العائد ،وىي تقابل األنواع األربعة
لعوامل اإلنتاج :األجرة عائد العمل ،و الربح عائد التنظيم ،و الريع عائد األرض ،والفائدة
عائد رأس المال ،أما في االقتصاد اإلسالمي فتتمثل العوائد .في الربح و األجر و الريع،
ذلك أن الفائدة عمى رأس المال ىي الربا المحرم" ،فرأس المال وحده ليس لو عائد في

اإلسالم ألن المال ال يمد المال ،و إنما يحقق عائده إذا شارك عنصر العمل " ( ،)3و يمكن

توضيح ىذه األنواع كما يمي:
 .1األجرة  :األجر و األجرة في المغة :الكراء و الجزاء عمى العمل

()4

االقتصاديين فاألجرة ىي الدخل الذي يحصل عميو اإلنسان مقابل عممو (.)5

 ،أما عند

( )1ابن فارس ،م عجم مقاييس اللغة ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،كتاب العين ،د ت ،ج ،4ص .182-181

( )2محمد مروان السمان و آخرون ،مبادئ التحميل االقتصادي ،مكتبة دار الثقافة ،عمان ،1992 ،ص .139.135

( )3سميمان ناصر ،تطوير صيغ التمويل قصير األجل لمبنوك اإلسالمية ،المطبعة العربية ،ط ،1غرداية ،2002 ،ص
 ،37نقال .عن :محمد بشير عمية ،القاموس االقتصادي ،المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ،ط  ،1بيروت،1985 ،
ص .63

( )4احمد الشرباصى ،المعجم االقتصادي اإلسالمي ،دار الجيل ،1981 ،ص .17

( )5رفيق يونس المصري ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،دار القمم ،ط ،2بيروت ،1993 ،ص .304
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أما عند الفقياء فيعرف الدسوقي األجر بقولو ":األجر ىو العوض الذي يدفعو
المستأجر لممؤجر في مقابل المنفعة التي يأخذىا منو "
()2

 .2الربح  :يقصد بو لغة النماء في التجارة

()1

 ،أما في االصطالح ،فيعرفو بعض

االقتصاديين بأنو "جزاء المنظم لممشروع مقابل قيامو بأعمالو"

()3

 ،أما الفقياء فيعرفونو

بأنو "الزيادة عمى رأس المال بعد تغطية التكاليف المنفقة عميو لمحصول عمى تمك
()4

الزيادة"

 .3الريع  :لغة ىو النماء و الزيادة ،ر اعت الحنطة إذا زكت ،وأراعت اإلبل نمت وكثر
يع البذر فضل ما يخرج من البذر عمى

أوالدىا ،و أرض مريعة أي مخصبة ،و ر

أصمو(،)5أما عند االقتصاديين فالريع ىو ثمن االستخالف الذي يستط
يدفعو لمالك العقار بصفة دورية"

()6

يع المستأجر أن

 ،أما الفقياء فيعرفونو بأنو ":الزيادة و الفائدة و الدخل

الدخل الذي يحصل كالزرع و الثمر و المبن و كراء األرض و أجرة الدابة و ما شابو ذلك
()7

"

 .4الفائدة  :تعرف عند االقتصاديين بأنيا :العائد أو المبمغ النقدي الذي يحصل عميو

الدائنون مقابل تنازليم لممدينين عن منفعة النقود التي يممكونيا ألجل محدود " ( ،)8أما

في اصطالح الفقياء فيي التي تجددت ال عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى"
مقتنى"

()9

()9

الفرع الثاني :العالقة التي تربط العائد بالمخاطرة
( )1شمس الدين محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،دار إحياء الكتب العربية،
د ت ،ج ،4ص .2

( )2إبن منظور األنصاري ،لسان العرب ،دار المعارف ،القاىرة  ،دت  ،ص . 1553

()3عادل عبد الفضيل عيد ،الربح والخ سارة في معامالت المصارف اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي ،
ط ،1االسكندرية  ،2007 ،ص.29

( )4شمسية بنت محمد إسماعيل ،الربح في الفقو اإلسالمي ضوابطو و تحديده في المؤسسات المالية المعاصرة ،دار
النفائس لمنشر و التوزيع ،ط ،1عمان ،2000 ،ص .37

( )5إبن منظور األنصاري ،مرجع سابق ،ص .1783
( )6عادل عبد الفضيل عيد ،مرجع سابق ،ص .50
( )7نفس المرجع  ،نفس الصفحة.

( )8محمد مروان السمان و آخرون ،مرجع سابق ،ص .153

( )9شمسية بنت محمد إنسماعيل ،مرجع سابق ،ص  ،66نقال عن :الدردير ,الشرح الكبير ،ج  ،2ص .53
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سنقصر في حديثنا عن العالقة بين العائد و المخاطرة ،عمى نوع واحد من العوائد
و ىو الربح ،و ذلك ألن األجرة و الريع و الفائدة من خالل التعاريف السابقة نجد أنيا
محددة مسبقا وبالتالي ال تتحمل خسارة ،أما في حالة كون العائد ربحا فيو يتحمل الخسارة
في العامل اإلنتاجي أو نسبة منو في حالة لم يحصل ربح ،و ىذا ما ال نجده في األنواع
األخرى من العوائد.
أوال :العالقة بين الربح و المخاطرة عند االقتصاديين
و التي تعتمد عمى مبدأ استحقاق الربح بالمخاطرة المستمدة من "نظرية المخاطرة و

عدم التأكد "التي تنسب إلى االقتصادي األمريكي "فرنك نايت" ( )1و ذلك ألن "الربح ينشأ
ينشأ بشكل رئيس عن العمل المخاطر ،و بما أن العمل ال

م خاطر ىو منشأ الربح و

مكونو ،فإن المخاطر الذي يتحمل عبء المخاطرة ىو من يستحق الربح ،و ىذا من
المقررات الشرعية و المنطقية لمنظام االقتصادي

()2

 ،والمخاطرة حسب التصنيف السابق

(عمى أساس التأمين) نوعان :مخاطر قابمة لمتأمين ،و مخاطر غير قابمة لمتأمين ،و ىذا
النوع األخير ىو الذي يستحق الربح ،ذك أن المنظم خالل "ممارستو لعممياتو االستثمارية
يعيش في وسط ديناميكي ،تتغير فيو حاالت الطمب عمى المنتج و أثمانو ،ونفقات إنتاجو،
و الفن اإلنتاجي المتبع ،ففي تحممو لممخاطرة يكمن استحقاقو لمربح "

()3

 ،و المنظم قد

يكون صاحب المال أو العامل أوكمييما.
ثانيا :العالقة بين الربح و المخاطرة عند الفقهاء
و التي تعتمد عمى مبدأ استحقاق الربح بالضمان ،فكما ذكرنا سابقا في التعريف
الفقيي لممخاطرة أنيا يمكن أن تكون بالمعنى اإليجابي من خالل التجارة ،و ىذا المعنى
ىو الضمان أو بعبارة أدق" ضمان المخاطرة ،أي تحمل مسؤولية التمف و الخسارة إذا
()4

وقعت"

 .يقول الدكتور وىبة الزحيمى في ىذا الشأن ":الضمان ىو التزام بتعويض الغير

الغير عما لحقو من تمف المال أو ضياع المنافع ،أو الضرر الجزئي أو الكمي الحادث
()1عادل عبد الفضيل عيد ،مرجع سابق ،ص .350
()2عدنان عبد اهلل محمد عويضة ،نظرية

الم خاطرة في االقصاد اإلسالمي دراسة تأص يمية ،المعيد العا لي لمفكر

اإلسالمي ،ط ،1فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،2010 ،ص .44

( )3شمسية بنت محمد إسماعيل  ،مرجع سابق ،ص .85
( )4نفس المرجع  ،ص .81
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و الضمان نوعان :نوع يؤسس عمى الممكية ،حيث أن المالك ىو الذي

يتحمل تبعة ىالك ممكو ،ما لم يوجد سبب شرعي يحمل ىذه التبعية إلى الغير ،وبالمقابل
فيو يستحق أي زيادة تط أر عمى الممك سواء كانت

زيادة حقيقية كالتوالد و التكاثر ،أو

زيادة في القيمة السوقية ،و النوع الثاني يؤسس عمى وضع اليد عمى المال بعقد من عقود
الضمان ،أي العقود ال تي تحمل واضع اليد بعقد معين تبعة ىالك ىذا المال ،و ذلك
تطبيقا لقاعدة :الخراج بالضمان ،أي تحميل الفرد من الواجبات واألعباء بقدر ما يأخذ من
الميزات والحقوق .و منو نستنتج أن العالقة بين العائد و المخاطرة تستند إلى مبدأ عام و
ىو العدل و ذلك بإقامة التوازن بين أطراف العقد عمى ضوء القواعد الفقيية ال تي تجعل
الخراج لمتحمل الضمان و تجعل الغنم عمى مستحق الغرم ،فال يجتمع مغنمان لطرف
(ضمان سالمة رأس المال و ضمان العائد) ،بينما يستحق الطرف اآلخر مغرمين(خسران
الجيد ،و جبران رأس المال لمطرف األول).

()2

من خالل مقارنة أقوال االقتصاديين و الفقياء ،يمكن مالحظة التشابو في تحديد
العالقة بين الربح و الم خاطرة ،فكال الرأيين يرجع سبب استحقاق الربح إلى الم خاطرة التي
يقوم بيا صاحب المشروع ،و لكن الفقياء يفرقون بين المخاطرة الشرعية و غير الشرعية.
و يمكن إسقاط ذلك عمى المصارف اإلسالمية من خالل طبيعة عممياتيا
االستثمارية و التمويمية ،فمنيا ما يعتمد عمى المشاركة في الربح و الخسارة بناء عمى
قاعدة "الغنم بالغرم" ،فالمغانم و المغارم مو زع ة عمى أطراف العممية االستثمارية ،و ليست
عمى طرف واحد كالربا و القمار ،إذ الربح فييا طرف و الخاسر الطرف اآلخر ،و بالتالي
تتحمل المصارف اإلسالمية مخاطر عالية ،إذن فيي تستحق نسبة عائد عالية كذلك .و
من عمميات المصارف اإلسالمية كذلك تمك المعتمدة عمى المعا وضة واإلجارة ،و ال تي
يكون عائدىا االستثماري ضعيف نظ ار لقمة مخاطر ىذا النوع من العمميات.مما سبق
يمكن القول أن المخاطرة يمكن أن تكون مقبولة و لكن بشروط:

()3

( )1وىبة الزحيمي ،نظرية الضمان ،دار الفكر ،دمشق ،1970 ،ص .16
( )2عدنان عبد اهلل محمد عويضة ،مرجع سابق ،ص .42

( )3جوامع إسماعيل و آخرون ،التحوط في نظام التمويل اإلسالمي و إ دارة التنمية عند األزمات االقتصادية ،مداخمة
م قدمة إلى الم لتقى الدولي األول اال قتصاد اإلسالمي -الواقع و رىونات المستقبل ،-المنعقد يومي 24-23 :فيفر ي
 ،2011المركز الجامعي بغرداية ،ص .10
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ه تكون من النوع المالزم لمنشاط الحقيقي المولد
 .1أنو ال يمكن التحرر منيا ،حيث أن ا
لمثروة.
 .2أن تكون يسيرة ،بمعنى وجوب أن يكون احتمال الخسارة قميال أو منخفضا.
 .3أن تكون غير مقصودة ،فاليدف من النشاط االقتصادي ىو القيمة التي يولدىا و ليس
المخاطر التي يستمزميا.
المطمب الثالث :مفهوم إدارة المخاطر و استراتيجياتها
يعتبر موضوع إدار

ة المخاطر من أىم الموضوعات التي تشغل بال المصرفيين و

عمماء االقتصاد بشكل عام و تستحوذ عمى جل اىتماميم عمى المستوى العالمي،
وخصوصا منذ السنوات القميمة الماضية .و في ىذا المطمب سيتم التطرق إلى مفيوم إدارة
المخاطر و مختمف استراتيجياتيا ،و سيختم بعرض أىم المبادئ في ىذا المجال.
الفرع األول :مفهوم إدارة المخاطر

قبل التوغل في الموضوع ،البد من معرفة المقصود بإدارة الخطر .ىناك عدة

تعاريف تداولتيا المؤلفات المختمفة ،سنسرد أىميا كما .يمي:
 .1التعريف األول  :و ىو لمدكتور خالد وىيب الراوي ،حيث يعرف إدارة المخاطر بأنيا:
"تحديد ،تحميل ،و السيطرة االقتصادية عمى ىذه المخاطر التي تيدد األصول أو القدرة
اإليرادية لمشروع"(.)1

 .2التعريف الثاني :لمدكتور قمحاوي أباضة ،حيث يعرف إدارة المخاطر بقولو:
"ىي اإلدارة التي تكمف بالتعامل مع األخطار البحتة و معالجة آثارىا الضارة عند تحققيا،
بأقل تكاليف ممكنة ،و عمى ىذا األساس فإن اكتشاف األخطار و تحميميا،و محاولة
إيجاد الوسائل المحددة لمتحكم فييا ،تمثل الجوانب الرئيسية لميام إدارة الخطر " (.)2

 .3التعريف الثالث  :لالقتصاديين و (  )Borgsdorfو(  )Pliszkaحيث يقدمان تعريفا
عاما إلدارة المخاطر عمى أنيا" :مجموعة األنشطة الخاصة بالتخطيط والتنظيم والقيادة
والرقابة لموارد المنظمة من أجل تدنية اآلثار المحتممة لممخاطر الني تتعرض ليا تمك
()1

الموارد

( )1خالد وىيب الراوي ،إدارة المخاطر المالية ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع ،ط ،1عمان ،2009 ،ص .10

نية،
( )2أحمد عبد اهلل قمحاوي اباضة  ،مدخد حمي إلدارة األخطار و رياضيات المال و االستثمار ،مكتبة االشعاع ال ف
ط  ،2002 ، 1ص .25
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 .4التعريف الرابع  :وىو التعريف الرسمي لمجنة التنظيم المصرفي و إدارة المخاطر
المنبثقة عن ىيئة قطاع

١لمعارف في الواليات ١لمتحدة األمريكية ( The financial

 ،)services round tableحيث تعرف إدارة المخاطر بأنيا :تمك العممية التي يتم من
خالليا رصد المخاطر ،و تحديدىا ،و مراقبتيا ،و الرقابة عمييا ،و ذلك بيدف ضمان
فيم كامل ليا و االطمئنان بأنيا ضمن الحدود المقبولة ،و اإلطار الموافق عميو من قبل

مجمس إدارة المصرف لممخاطر"(.)2

من خالل التعارف السابقة يمكن استخالص التعريف التالي:
"تتمثل إدارة المخاطر في مختمف العمميات التي تمكن من معرفة الخطر ،و تحميمو
باستخدام الطرق و الوسائل المناسبة ،ثم وضع الحل المناسب إلزالة ذلك الخطر أو تدنية
آثاره المحتممة" .
الفرع الثاني :استراتيجيات إدارة المخاطر

ىناك ثالث استراتيجيات يمكن استخداميا في إدارة المخاطر ،و ىي:

أوال :تجنب المخاطرة
يرفض الفرد أو المؤسسة أحيانا قبول خطر معين ،و ذلك لعدم الرغبة بالمقابل في
مواجية خسارة معينة ،مثل تجنب االستثمار في مشروع معين و تفضيل مشروع آخر أقل
خطورة ،و من أمثمة ذلك في المؤسسات المالية امتناع البنك عن منح قروض مرتفعة
المخاطر و ذلك لتجنب المخاطر االئتمانية ،أو عدم االستثمار في األوراق المالية طويمة

األجل لتجنب مخاطر أسعار الفائدة (.)3
ثانيا :تقميل المخاطرة

حسب ىذه السياسة ،يجب التأكد من أن مستوى الخطر في أدنى صوره بقدر
االمكان ،وذلك يمكن أن يكون عن طريق التأمين قبل التفكير أو البدء بإيجاد كل الطرق
الممكنة في تخفيض التأثير عمى الخسارة ،و التقميل من المخاطرة أو الخسارة يتحقق سواء
( )1محمد عمي محمد عمي ،إدارة المخاطر المالية فى شركات المساىمة المصرية ،رسالة مقدمة لمحصول عمى درجة
دكتورهالفمسفة ،كمية التجارة ،جامعة القاىرة ،2005 ،ص .4

2

) (The financial services round table , op.cit , p5.

ي المعامالت المالية ،مجمة الباحث ،جامعة قاصد ي مرباح ورقمة،
( )3بمعزوز بن عمي ،استراتيجيات إدارة المخاطر ف
العدد  .2010-2009 ،7ص .335
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قبل وقوعيا أو بعدىا ،من أجل التخفيف من آثارىا ،و ىذا يتطمب من مدير الخطر خبرة
عالية ،و قدرة عمى فيم الوسائل المتاحة لمسيطرة عمى الخطر في منشأتو

( ،)1و تعتبر

صناديق االستثمار كمثال عمى ىذه الوسيمة ألنيا تمكن من تفتيت المخاطر ،و إتاحة
الفرصة لمفرد ليشترك مع عدد كبير من أمثالو في تحمل المخاطر ،فيكون نصيب

كل

واحد منيم من الخطر غير مؤثر.
ثالثا :نقل المخاطرة
معناه تحويل الخطر لطرف آخر ،و الوسيمة الشائعة لتحويل الخطر ىى :التأمين،
بعبارة أخرى:
"إن شراء التأمين ىو إحدى وسائل نقل المخاطرة من شخص ال يرغب في تحمميا
إلى طرف آخر (شركة التأمين) يبدي استعداده لتحمميا مقابل ثمن معين  ،كما أن ىناك
وسيمة أخرى لنقمل الخطر المالي و يتعمق األمر بالمشتقات المالية .و تطبق عادة ىذه
اإلستراتيجية لدى المنشآت التي ليست لدييا خبرة في مواجية خطر معين ،فتتنازل بجزء
من دخميا إلى جية أخرى تتوافر عمى الخبرة في ىذا المجال ،و تكون مستعدة لتحمل
الخطر .

()2

الفرع الثالث :أهم اختصاصات إدارة المخاطر
تتمثل اختصاصات إدارة المخاطر في البنوك في كل او بعض العناصر

الموالية(:)3

٠إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالسياسات التي تضعيا اإلدارة العميا لمبنك بشأن الحدود
التي يتعين االلتزام بيا.
٠إعداد الضوابط و الحدود الخاصة بمراقبة كافة األعمال (االئتمان ،االستثمار،
المعامالت ،السيولة ....الخ).
٠إعداد الدراسات التفصيمية الالزمة لتحديد إجراءات إدارة المخاطر عمى مس توى البنك
ككل.
( )1خالد وىيب الراوي  ،مرجع سابق ،ص .20-19
( )2بمعزوز بن عمي ،مرجع سابق ،ص .336

( )3سمير الخطيب ،قياس و إدارة المخاطر بالبنوك منيج عممي و تط
 ،2005ص .30-24
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٠إعداد المؤشرات و التحميالت المالية لكل ما ىو تكمفة و عائد بغرض تقييم سالمة
السياسة المتبعة و مدى تحقيقيا لألىداف المحددة بإستراتيجية البنك.
٠إعداد البيانات الالزمة لمجنة إدارة األصول و الخصوم بالبنك.
٠متابعة ما تنتيي إليو التطبيقات الفعمية لمتطمبات بازل (  )2بخصوص معيار كفاية رأس
المال ،وكافة التطورات و التوصيات الني تنتج عن لجنة بازل.
٠إعداد و متابعة التقارير و الجداول و المؤشرات ال

تي يتم إعدادىا لمتابعة و إدارة

المخاطر لكل أنواع المخاطر.
٠إعداد و متابعة المؤشرات المستخدمة في قياس مدى سالمة أداء البنك ( مجموعة
المؤشرات الخاصة باإلنذار المبكر).
٠عرض تقارير دورية عمى اإلدارة العميا بشأن حجم المخاطر التي يتعرض ليا البنك
نتيجة األنشطة المختمفة ال تي تزاوليا ،و االقتراحات التي تراىا مناسبة لمحد من ىذه
المخاطر.
٠تجميع البيانات الخاصة بالمخاطر و تحميميا.
٠المشاركة في وضع سياسات أوجو توظيف األصول عمى أساس معدالت التكمفة.
٠المشاركة في وضع سياسات تسعير األصول و الخصوم و أساليب الرقابة عمييا.
٠اقتراح البدائل المتاحة لتنويع مصادر الخصوم لمحصول عمى موارد توفير السيولة.
٠تحديد و متابعة لكل عممية و إخطار إدارة األموال بيا.
سسية التغيرات في أسعار الفائدة و الصرف.
٠إعداد نماذج مالية لتحميل مدى ح ا
٠إجراء البحوث و الدراسات لتقييم تكمفة الحصول عمى العمالت األجنبية ،و كذا تكمفة
اإليداعات بيا.
٠استحداث أو تطوير الخدمات التي يمكن أن يقدميا البنك.
 ٠التنسيق المستمر مع السمطات الرقابية بشأن التعميمات و الضوابط و التشريعات و
القوانين الرقابية ،بغرض متابعة اإلدارات المختمفة بالبنك لاللتزام بتمك التعميمات.
٠العمل كنقطة مرجعية مركزية لتوزيع كافة التعميمات الصادر

ة عن السمطات الرقابية

وكنقطة تنسيق مركزية لمردود التي ترسميا مختمف إدارات البنك إلى السمطات الرقابية.
٠معالجة و متابعة كافة االستفسارات الموجية من البنك إلى السمطة الرقابية فيما يتعمق
بااللتزام بالتعميمات.
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٠إعداد مسودة جميع المرسالت من البنك إلى السمطة الرقابية و صياغتيا في شكل
نيائي بعد التنسيق و التواصل مع اإلدارات المعنية.
٠تقديم الرأي و التوصية ذات الصمة بااللتزام بالقوانين و التعميمات الرقابية في حالة
اقتراح البنك أي منتج أو منتجات جديدة.
الفرع الرابع :مبادئ في إدارة الخطر
بعد الحديث عن إدارة المخاطر و استراتيجياتيا  ،البد من ذكر بعض المبادئ اليامة:

()1

 .1يجب أن ال تشكل إدارة المخاطر عائقا أمام المنشأة لمعمل وتنفيذ أىدافيا ،وليس
اليدف من إدارة المخاطر القضاء عمى المخاطر نيائيا فيذا غير ممكن ،و إنما العناية
بتحسين أداء مختمف وحدات المنشأة و الحد من آثار ىذه المخاطر وضبطيا ،والكشف
المبكر عن أداة رئيسية إلدارة المخاطر والسيطرة عمييا.
 .2يجب أن ال يفيم خطأ أن ارتباط عائد االستثمار اإلسالمي بالمخاطرة يعني عدم
شرعية إدارتو و محاولة تقميمو ما أمكن ،فمع األخذ بنظر االعتبار قاعدة الغنم بالغرم،
البد من إتباع سنة النبي صمى اهلل عميو و سمم في (أعقميا و توكل) ،و (احرص عمى ما
ينفعك) و(استعن باهلل و ال تعجز)  ،و منو البد من البحث عن كافة الوسائل المشروعة
لتفادي أي خطر يمكن أن ييدد سالمة المنشأة أو المشروع.
 .3أن ال تزيد تكمفة درء خطر ما عن قيمتو ،وىذه مالحظة ىامة أيضا فميس من المنطق
أن يتكمف المشروع مبمغا أكبر من الخسارة الناجمة عن الخطر حال حدوثو من أجل منع
احتمال حدوثو.
 .4البد لنا من التفريق بين إدارة الخطر و قياسو "فبينما يعالج قياس المخاطر حجم
التعرض ليذه المخاطر ،يرجع مفيوم إدارة المخاطر إلى العممية اإلجمالية التي تتبعيا
المؤسسات المالية لتعريف إستراتيجية العمل ،و لتحديد المخاطر التي ستتعرض ليا ،و
إعطاء قيم ليذه المخاطر ،و لفيم طبيعة المخاطر التي تواجييا و السيطرة عمييا ".
 .5يتضمن مفيوم إدارة المخاطر الوقاية من المخاطر المحتممة من جية و االكتشاف
المبكر لممشاكل حال وقوعيا و العمل عمى تصحيحيا .وىي عممية مستمرة شاممة يشترك
فييا جميع الموظفين كافة المستويات.
( )1محمد محمود العجموني ،البنوك اإلسالمية أحكاميا و مبادئيا و تطبيقاتيا المصرفية ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع،
ط ،1عمان ،2008 ،ص .422
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 .6تعتبر إدارة المخاطر عممية مستمرة ،و يمكن أن تبدأ في أي مرحمة من مراحل
المشروع ،وكمما بدأت مبك ار كان ذلك أحسن.

()1

المبحث الثاني  :ماهية التمويل ومبادئه األساسية في المصارف االسالمية
يعتبر التمويل أكثر الجوانب حيوية لسيرورة النشاط االقتصادي والسيما المتأتي من
القطاع المصرفي ،ولمبنوك بصفة عامة دور أساسي في توفير األموال لمتطمبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وفي ىذا اإلطار تستخدم البنوك اإلسالمية في تمويل
المشروعات واالستثمارات جممة من األدوات واألساليب التمويمية ،تختمف عن تمك التي
تستخدميا البنوك التقميدية بشكل كبير ،وىذا ناتج عن تقيدىا بمجموعة من المبادئ
والضوابط التي حددتيا الشريعة اإلسالمية ،بغية تحقيق األىداف التي أنشئت ألجميا،
وسنحاول في ىذا المبحث التعرف عمى مفيوم التمويل وأىميتو ،ومختمف الضوابط
الشرعية التي تحكم عمميات التمويل فييا من خالل المطالب اآلتية:
المطمب األول :مفهوم التمويل وأهميته وأنواعه

أوال :تعريف التمويل:

 -1تعريفه لغة :التمويل مشتق من المال ،جاء في لسان العرب" :وممت بعدنا تمال

وممت وتمولت ،كمو :كثر مالك...وممتو :أعطيتو المال" ( .)2ويمكن القول أن التمول ىو
كسب المال ،والتمويل ىو إنفاقو ،فأمولو وأمولو تمويال أي أزوده بالمال (.)3

 -2تعريفه بالمفهوم االقتصادي  :يعتبر مصطمح التمويل من المصطمحات االقتصادية
الحديثة ،التي ظيرت في بداية القرن العشرين وذلك نتيجة لمتقدم التقني اليائل في أساليب
اإلنتاج وما صاحبو من ظيور لممشروعات االقتصادية الضخمة التي تتطمب رؤوس
أموال كبيرة والتي يعجز عن توفيرىا األفراد ،فتوفير ىذه األموال ىو ما يطمق عميو
مصطمح التمويل ،ولو تعريفات عديدة أىميا:

( )1طارق اهلل خان ،حبيب أحمد ،مرجع سابق ،ص .30
( -)2ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي ،ط ،3بيروت  ،لبنان 1413 ،ه1993/م ،ج، 13
ص.224

( -)3احمد بن فارس ،معجم مقاييس المغة  ،تحقيق وضبط عبد السالم محمد ىارون ،دار الجيل  ،ط ، 1بيروت،
1411ه1991/م ،ج ، 5ص.285 .
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التمويل ىو :تجميع األموال والحفاظ عمييا وانفاقيا في إقامة المشروعات في مختمف
األنشطة واألعمال(.)1

وىو أيضا عبارة عن مجمل العمميات ووسائل اإلقراض التي تمكن العون
االقتصادي (المؤسسات اإلنتاجية ،العائالت ،القطاع الحكومي) من تمبية احتياجاتيم من
رؤوس األموال ،وتسمح ليم كذلك بضمان استم اررية نشاطيم االقتصادي (.)2
وبعبارة أخرى أن التمويل ىو  :توفير المبالغ النقدية الالزمة لدفع أو تطوير
مشروع خاص أو عام ،أي إمداد المشروع باألموال الالزمة في أوقات الحاجة إلييا.
 -3تعريفه بالمفهوم االقتصاد ي اإلسالمي  :عرف الدكتور فؤاد السرطاوي التمويل
اإلسالمي ىو :أن يقوم شخص بتقديم شيء ذي قيمة مالية لشخص آخر إما عمى سبيل
التبرع أو عمى سبيل التعاون بين طرفين ،من أجل استثماره بقصد الحصول عمى أرباح
تقسم بينيما عمى نسبة يتم االتفاق عمييا مسبقا ،وفق طبيعة عمل كل منيما ومدى

مساىمتو في رأس المال واتخاذ القرار اإلداري واالستثماري ( ،)3وعرف أيضا منذر قحف
التمويل في االقتصاد اإلسالمي أو التمويل المباح ىو :تقديم ثروة عينية أو نقدية ،بقصد
االسترباح من مالكيا إلى شخص آخر يديرىا ويتصرف فييا لقاء عائد تبيحو األحكام

الشرعية(.)4

من التعاريف السابقة لمتمويل في المفيومين نستخمص ما يمي:
 أن التمويل خاص بالمبالغ النقدية والعينية واألصول الثابتة . أن التمويل يكون بالمبالغ المطموبة ال أكثر وال أقل. الغرض األساسي لمتمويل ىو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة والحصول عمىاألرباح.
( -)1عبد العزيز فيمي ىيكل  ،موسوعة المصطمحات االقتصادية واإلحصائية  ،دار النيضة العربية  ،ط ،2بيروت،
1406ه1986/م ،ص.329.

( -)2بوفميح نبيل ،عبد اهلل الحرتسي ،التمويل اإلسالمي كأسموب لمواجية تحديات األزمة المالية العالمية ،ورقة عمل
مقدمة إلى الممتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة األمير عبد
القادر لمعموم اإلسالمية ،قسنطينة 6/5 ،ماي 2009م  .ج .1ص.530:
( -)3فؤاد السرطاوي ،التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص،ط .1دار المسيرة عمان ،األردن1420 ،ه1999 /م.
ص.97:

( - )4منذر قحف ،مفيوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي ،ط ،3المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي
لمتنمية ،جدة ،السعودية1425 ،ه2004 /م ،ص.12:
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 أن يقدم التمويل في الوقت المناسب ،أي في أوقات الحاجة إليو. أن التمويل اإلسالمي ىو تمويل يستند إلى قاعدة فقيية معروفة وميمة وىي أن الربحيستحق في الشريعة بالممك أو بالعمل.
 أن التمويل اإلسالمي قد يكون تمويال تجاريا يتم فيو مبادلة سمعة أو منفعة سمعة بثمنمؤجل كبيع المرابحة ،وقد يكون ماليا يتم تقديم النقد حاال لقاء نقد آجال كالمضاربة.
كما يالحظ أن مفيوم التمويل يعتبر ضيقا وقديما ،ألن المفيوم الحديث لمتمويل قد
أصبح يعبر عن وظيفة مستقمة في المؤسسة( اإلدارة المالية) فمم يعد يقتصر عمى
األموال ،بل أيضا تحديد حجم ونوع ىذه األموال كمرحمة سابقة ،وكيفية الحصول عمييا
بأقل تكمفة ممكنة ،ثم تحديد طرق إنفاقيا لمحصول عمى أكبر عائد ممكن وجعل
استخداميا استخداما اقتصاديا فعاال.
ثانيا :أهمية التمويل ومكانته في االقتصاد اإلسالمي
يعتبر اإلسالم أن المال مال اهلل ،وأن اإلنسان مستخمف فيو لوضعو في مجالو
وأبوابو المشروعة وىذا نابع من النظرة الشاممة الستخالف اإلنسان في ىذه األرض ،كما

آَو ُتا ْم ) ( .)1وان نظرة اإلسالم لممال نظرة

قال تعالىَ (:و ُتآ ُت
و ِل ِّم
فخر وتكريم ،ألنو سبحانو يجعل المال مالو ،ويريد ممن يؤتيو ىذا المال أن ينفقو في
ا ال َّم ِل ا َّم ِل
َّم ِل

مجالو وأن يحسن استغاللو لمصمحتو ومصمحة المجتمع ،ألنو مستخمف فيو وليس مالكا
لو ،ثم إن اإلسالم قد بين أن لممال أىمية و فائدة في كونو قوام الحياة ،كما قال تعالى:
( َو َو ُتآ ْم آُت ْم
َو َو َو ال ِّم ُت اَو ُت ْم ِل َو ًا ) ( .)2وحياتنا ال تقوم
ُّس
ال َو َو ا َو ْم َو اَو ُت ُت ا َّم ِل
إال بيذا المال ،وىذه الحقيقة مسممة وواقع معاش في ىذا الوجود ،فاألمة القادرة ىي األمة

األغنى والتي تسير أمورىا بنجاح وفعالية وتممك من المال ما يييئ ليا ىذا النجاح (.)3
ويحتل التمويل في النظام االقتصادي

اإلسالمي مرتبة ىامة جدا وذلك بالنظر إلى

روافده المتعددة ،والتي من خالليا يشعر المسمم في المجتمع اإلسالمي بالراحة والطمأنينة
والرفاه االقتصادي بغض النظر عن المستوى المالي المتحقق لكل فرد من أفراد المجتمع،

( -)1النور ،األية .33:
( - )2النساء ،األية.5 :
( - )3فؤاد السرطاوي ، :مرجع سابق ،ص.27:
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وتتجمى ىذه الحقيقة في أوضح صورة من صورىا بأن التمويل اإلسالمي ال يقتصر عمى

الجانب االستثماري فحسب ،وانما يتعدى إلى الجانب المجاني التطوعي (.)1

والتمويل ضروري جدا لبعث الحياة في أي مشروع ميما كانت أىدافو ،فبدون
المال يبقى المشروع مجرد فكرة في األذىان أو حب ار عمى ورق ،وأيضا ميما تنوعت
المشروعات فإنيا تحتاج إلى التمويل لكي تنمو وتواصل حياتيا ،حيث يعتبر التمويل
بمثابة الدم الجاري لممشروع ،ومن ىنا نستطيع القول أن التمويل في المؤسسة ىو نتاج
لضرورة توفر رأس المال الالزم لتمويل العمميات االستثمارية واإلنتاجية والتسويقية في
المؤسسة ،ولو أىمية كبيرة لتمبية مطالب األفراد كعمالء لسد االحتياجات التمويمية ليم،
كما يعتبر المصدر الرئيس لمبنوك لتمويل البنية األساسية لممجتمع ،ولو دور فعال في
تحقيق سياسة البالد التنموية وذلك عن طريق:
 توفير رؤوس األموال الالزمة إلنجاز مختمف المشاريع وبالتالي توفير مناصب شغلجديدة والقضاء عمى البطالة.
 تحقيق التنمية االقتصادية لمبالد . تحقيق األىداف المسطرة من طرف الدولة . تحقيق الرفاىية ألفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية ليم من خاللتوفير السكن ،فرص العمل...الخ(.)2

كما أن حجم التمويل ونوعو يؤثر عمى ق اررات المؤسسة من حيث كيفية استخدامو،
كما يؤثر عمى وضعيتيا من حيث مركزىا المالي وقدرتيا االئتمانية ،وليذا تحتل اإلدارة
المالية بالمؤسسة مكانة ىامة ضمن باقي اإلدارات كما ذكرنا سابقا.
ثالثا :أنواع التمويل
يمكن أن يقسم التمويل إلى عدة تقسيمات من أىميا:
 حسب األجل :قصير األجل ،متوسط األجل ،طويل األجل. حسب المصدر :تمويل ذاتي (داخمي) ،تمويل خارجي.( -)1المرجع نفسو ،ص.102:

( -)2خبابة عبد اهلل ،براىيمي السعيد ،آليات التمويل اإلسالمي بديل لطرق التمويل التقميدية ،ورقة عمل مقدمة إلى
الممتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة األمير عبد القادر لمعموم
اإلسالمية ،قسنطينة 6/5 ،ماي2009م .ص.606:
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أ -تقسيم التمويل حسب األجل:
والمقصود باألجل

 :المدة المتاحة الستغالل األموال من طرف المؤسسة أو

المشروع ،وفيو ثالثة أنواع:
 التمويل قصير األجل  :وىو تمويل ال تزيد مدتو عادة عن السنة ،وقد يصل في بعضاألحيان إلى السنتين كحد أقصى ،تستخدمو المؤسسة في تمويل احتياجاتيا والمتمثمة في
األصول المتداولة كتمويل االحتياجات الدورية لممؤسسة ،وكذا بيع السمع االستيالكية
باألجل خاصة لألفراد والعائالت ،ومن أىم أدواتو :االئتمان التجاري ،القروض المصرفية
قصيرة األجل ،خصم األوراق التجارية...ىذا في البنوك الربوية وتقابميا في البنوك
اإلسالمية عقود المرابحة والسمم.
 التمويل متوسط األجل  :تتراوح مدتو من سنتين إلى خمس سنوات ،وقد تصل إلى سبعسنوات كحد أقصى ،وعادة ما يوجو إلى شراء وسائل اإلنتاج المختمفة أي أنيا وسيمة
لتمويل االستثمار التشغيمي لممؤسسة ،ومن أىم أدواتو في البنوك اإلسالمية ،التأجير
التمويمي ،المشاركة المتناقصة ،البيع بالتقسيط واالستصناع .
 التمويل طويل األجل :ومدتو تزيد عن الخمس أو السبع سنوات وليس لو حد أقصى إذيمكن أن يصل إلى عشرين سنة وأكثر ،وتستخدمو المؤسسة عادة من أجل التوسع في

نشاطيا ،أو من أجل إقامة مشاريع جديدة ،فيو يوجو لشراء أصول ثابتة تحقق عائدا عمى
المدى الطويل ،وقد يكون عمى شكل نقود أو أصول ،ويحتل ىذا النوع من التمويل خاصة
لما يساىم بو في عمميات تنموية حيوية ،وأىم أدواتو :األرباح المحتجزة ،األوراق المالية
كاألسيم والسندات والقروض المصرفية طويمة األجل في البنوك الربوية وتقابميا في البنوك

اإلسالمية :التمويل بالمضاربة والمشاركة واإلجارة التمويمية (في بعض الحاالت) (.)1

( -)1ينظر :سميمان ناصر -تطوير صيغ التمويل قصير األجل في البنوك اإلسالمية ،ط ،1جمعية التراث  ،الق اررة ،
غرداية  ،الجزائر 2002 ،م  ،ص.38:

 محمد محمود المكاوي :أسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة والسيطرة ،ط ،1المكتبة العصرية ،مصر،2009م .ص 19:بتصرف.
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ب -تقسيم التمويل حسب المصدر:
والمقصود بالمصدر

()1

إدارة المخاطر والتمويل في البنوك اإلسالمية

 :الجية التي يمكن الحصول منيا عمى األموال ،وىذه الجية

قد تكون من داخل المشروع فيكون تمويال داخميا أو ذاتيا ،أو من خارج المشروع فيكون
تمويال خارجيا.
 التمويل الذاتي  :يعرف عمى أنو' :تمويل داخمي شاغر أو مخزن لالستغالل أواالستثمار ييدف إلى تحقيق رأس مال يضمن استقرار ونمو المنشأة .ويعرف أيضا بأنو:
إمكانية المؤسسة لتمويل نفسيا بنفسيا من خالل نشاطيا ،وىذه العممية ال تتم إال بعد
الحصول عمى نتيجة الدورة والتمويل الذاتي يتمثل في :األرباح المحتجزة (غير موزعة)
ومخصصات االىتالكات والمؤونات واالحتياطات.
التمويل الخارجي  :وىو تمويل تحصل عميو المؤسسة من مصادر خارجية عند حجزالتمويل الداخمي عمى تمبية احتياجاتيا أي ال يمكنيا تمويل استثمارىا بوسائميا الخاصة،
ومن ىذه المصادر :الموردون ،البنوك واألسواق المالية ،ومؤسسات مالية أخرى كشركات
التأمين.
وتعتبر البنوك أىم ىذه المصادر ،وىي عبارة عن مؤسسات تتوسط بين المدخرين
(ذوي الفائض في األموال) والمستثمرين (ذوي العجز) فتأخذ األموال من المدخرين وتمول
بيا المستثمرين ،كما سبق تعريفيا.
المطمب الثاني  :الضوابط الشرعية أو المبادئ األساسية لمتمويل المصرفي اإلسالمي:
وضع عمماء االقتصاد اإلسالمي ضوابطا وأحكاما شرعية تحكم نظام التمويل
المصرفي اإلسالمي وتميزه عن نظام التمويل المصرفي الربوي  ،وتجعل جميع األعمال
واألنشطة البنكية المختمفة سارية وفق ضوء قواعد الشريعة وأحكاميا  ،أما إن خرجت عن
مبادئ الشريعة فإنيا تعد باطمة أيا كانت األعذار والحجج والمبررات  ،وفيما يمي نذكر
أىم ىذه الضوابط :

()2

تحريم التعامل بالفائدة أو الربا
اجتناب تمويل األنشطة المحرمة والتي تؤدي إلى الحرام
( -)1أحمد بوراس :أسواق رؤوس األموال ،مطبوعات جامعة منتوري ،قسنطينة2003 /2002 ،م .ص.34:
( -)2عبد الرحمن الجزيري  :الفقو عمى المذاىب األربعة  ،ط ،7دار احياء التراث العربي  ، ،بيروت  ،لبنان  ،ج،2
 ،ص 249 :
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توجيو تمويل االستثمارات وفق مبدأ األولويات
االلتزام بالقواعد الفقيية المنظمة لممعامالت المالية
النظرة االجتماعية والتوازن بين المصالح الفردية والمصمحة العامة لألمة
وفيما يمي بيان كل ضابط من ىذه الضوابط بشيء من التفصيل :
أوال  :تحريم الفائدة أو الربا
يعتبر تحريم الربا أىم مبدأ شرعي يحكم عمميات التمويل في البنوك اإلسالمية  ،بل
ويعد أىم دافع لقياميا  ،ويمثل الفرق الجوىري بين التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي .
ينقسم الربا إلى قسمين ىما  :ربا النسيئة وربا الفضل
ربا النسيئة  :النسيئة في المغة ىي التأخير والتأجيل  ،وربا النسيئة ىو " بيع الجنس

أي مطمق الزيادة

الواحد ببعضو  ،أو بجنس آخر مع زيادة في نظير تأخير القبض "

عمى أصل الدين مقابل شيء من الزمن إلى حين الوفاء.
والظاىر أن ىذا النوع من الربا ىو المعروف عند العرب في الجاىمية " ربا الديون " فكان
الواحد منيم إذا داين شخصا ألجل وحل موعده فانو يقول لمدينو  :أعط الدين أو أرب ،
ومعنى ىذا انو يقول لو  :إما أن تعطي الدين أو تؤخره بالزيادة المتفقة بيننا أي زدني في
األجل وأزيدك في المال وىذا ىو الربا الغالب في البنوك وغيرىا المعروف بربا القرض ،
وقد حرمو اهلل تعالى عمى المسممين وعمى غيرىم من األمم السابقة .
ربا الفضل  :وىو :

()1

()2

" أن يبيع احد الجنسين بمثمو بدون تأخير في القبض ".
مع زيادة احد البدلين وذلك كما لو اشترى احدىم صاعا من القمح الجيد بصاع
ونصف من القمح الرديء مقايضة وتم القبض في المجمس  ،واذا اختمف الجنس فانو
يصح البيع والشراء بالزيادة عمى قيمتو وينقصيا ولكن يشترط فيو التقابض  .ودليل
حرمتو حديث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم ":الذىب بالذىب ربا إال ىاء وىاء  ،والبر بالبر ربا إال ىاء وىاء  ،والتمر بالتمر ربا

( -)1عبد الرحمن الجزيري  :ال م رج ع ن فس  ،ص 249 :
( -)2عبد الرحمن الجزيري  ،نفس المرجع  ،ص 247 :
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()1

وأيضا حديث أبي سعيد

الخدري رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

 " :الذىب بالذىب

إال ىاء وىاء  ،والشعير بالشعير ربا إال ىاء وىاء "

والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والممح بالممح مثال بمثل يدا

بيد سواء بسواء  ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ والمعطي فيو سواء " (.)2

والمالحظ أن ربا الفضل ينتج أساسا عند التعامل بالمقايضة  ،وقد قل ىذا األسموب في
العصر الحالي لتوسيط النقود أغمب المعامالت وليذا  ":فان ربا الفضل ليس لو كبير
األثر في المعاممة لقمة وقوعو " .
ثانيا :اجتناب تمويل األنشطة المحرمة والتي تؤدي إلى الحرام
لتكون أيضا أنشطة البنوك اإلسالمية مشروعة إضافة إلى مبدأ اجتناب الربا ،يجب
أن تبتعد عن تمويل كل ما يدخل في دائرة الحرام ومنيا نذكر:
 .1يحرم عمى المسمم المتاجرة في كل ما حرم لذاتو ،ومن ذلك الخمر والخنزير والدم
والميتة والنجاسة ...فعن جابر بن عبد اهلل أنو سمع رسول اهلل
وسمم عام الفتح وىو بمكة يقول " :إن اهلل حرم بيع الخمر

صلى اهلل عميو
و الميتة والخنزير

واألصنام .)3( "...ويضاف أيضا تحريم تمويل صناعة السجائر والمخ درات وكل
أنواع المسكرات لثبوت ضررىا عمى اإلنسان.

 .2اجتناب تمويل كل األنشطة التي تساعد عمى نشر الكفر وىدم الدين اإلسالمي،
ومن ذلك صناعة األصنام والصمبان وبناء الكنائس وتمويل االحتفاالت بمناسبة
األعياد الدينية لمكفار كأعياد رأس السنة الميالدية.
 .3تفادي كل ما يعين عمى معصية أو إثم لقولو تعالىَ ( :و َو آَو َو َو ُتن ْم َوعلَوى ِلإل ْمث ِل
ا)( .)4كبيع السالح لمن يقتل بو عدوانا ،وبيع العنب لمن يتخذه خمرا،
َو ْما ُت ْم َو ِل

( -)1رواه البخاري  ،صحيح البخاري  ،دار ابن كثير ،ط ،3بيروت  ،1987 ،كتاب البيوع ،باب بيع الشعير
بالشعير( ،)2065ج ،2ص.761
( -)2رواه مسمم  ،صحيح مسمم  ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  ،1955 ،كتاب المساقاة ،باب الصرف وبيع
الذىب بالورق نقدا ( ،)1584ج ،3ص.1210

( -)3رواه أبو داود  ،سنن أبو داود  ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،1994 ،كتاب البيوع ،باب في
ثمن الخمر والميتة(  ،)3486ج ،2ص.141
( -)4المائدة ،اآلية.02 :
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وخياطة وبيع الثياب القصيرة لمن تخرج بيا متبرجة ،كما يحرم تمويل المالىي
الميمية وحفالت الرقص المختمط والغناء وانتاج األفالم الخميعة.
 .4يحرم تمويل كل عممية بيع تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ،ومنيا البيوع
المنيي عنيا في الشريعة وىي متعددة ،ونورد بعضيا بإيجاز وما لو عالقة
بالموضوع وىي :بيع الغرر ،البيع عمى بيع الغير أو بيع الرجل عمى بيع أخيو،
بيع ما لم يقبض وربح ما لم تضمن ،بيعتان في بيعة وبيع ما ليس عندك.
أ -بيع الغرر:

()1

وىو التعاقد عمى شيء مستور العاقبة ،أو ىو بيع األشياء االحتمالية غير المحققة
الوجود أو الحدود ،وىو بيع الباطل لما فيو من المغامرة والتغرير الذي يجعمو أشبو بالقمار
والجيالة .وقد نيى عنو الرسول صمى اهلل عميو وسمم فعن أبي ىريرة قال" :نيى رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" ( .)2ولبيع الغرر صور منيا :بيع

المضامين والمالقيح ،بيع المالبسة والمنابذة ،بيع الحصاة وبيع الم از بنة والمحاقمة...فكل
ىذه العقود شاممة عمى الغرر وان كانت تتفاوت في درجتيا ،ومن العقود المعاصرة التي
تشتمل عمى الغرر عقد التأمين التجاري.

()3

ب -البيع عمى بيع الغير أو بيع الرجل عمى بيع أخيه :

وىو أن يتراضى كل من البائع والمشتري عمى ثمن بيع فيجئ آخر فيقول :أنا
أبيعك مثل ىذه السمعة بأنقص منو ىذا الثمن ،فيقع الضرر بصاحب السمعة ،وىو محل
النيي لما رواه ابن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال" :ال يبع أحدكم عمى بيع

أخيو إال بإذنو"(.)4

( -)1وىبة الزحيمي ،المعامالت المالية المعاصرة  ،دار الفكر  ،ط ،1دمشق  ،سوريا 1423 ،ه2002/م ،
ص.32:
( -)2رواه مسمم  ،صحيح مسمم  ،مرجع سابق ،كتاب البيوع ،باب بطالن بيع الحصاة ،)1513( ،ج،3
ص.1153:

( -)3كامل موسى ،أحكام المعامالت ،مؤسسة الرسالة ،ط ،2بيروت1415 ،ه1994 /م .ص.293:
( -)4رواه ابن حبان  ،صحيح ابن حبان  ،مؤسسة الرسالة ،ط ،2بيروت  ،1993 ،كتاب البيوع ،باب البيع المنيي
عنو ،)4966( ،ج ،11ص.339
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ولو صورة أخرى ،وىي األكثر شيوعا ،وىي أن يأتي الشخص إلى البائع( بعد أن
اتفق مع المشتري األول) ليقول لو أنا أعطيك في ىذه السمعة أكثر مما أعطاك صاحبك
(أي المشتري األول) فيبيعو إياىا ويقع الضرر عمى المشتري األول.
ج -بيع ما لم يقبض وربح ما لم تضمن :
بمعنى أنو ال يصح بيع المبيع قبل قبضو سواء كان منقوال أو عقارا ،وان أذن
البائع وقبض الثمن ،قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم :من ابتاع طعاما فال يبعو حتى

يقبضو" قال ابن عباس" :وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام' (.)1ولحديث عبد اهلل ابن عمرو
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ":ال يحل سمف وبيع  ،وال شرطان في بيع  ،وال ربح ما
لم تضمن ،وال بيع ما ليس عندك" (.)2

ومعنى" ربح ما لم تضمن" ربح ما بيع قبل القبض مثل أن يشتري متاعا وبيعو إلى
آخر قبل قبضو من البائع ،فيذا البيع باطل وربحو ال يجوز ،ألن البيع في ضمان البائع

األول وليس في ضمان المشتري منو لعدم القبض (.)3
د -بيعتان في بيعة:

فعن أبي ىريرة قال:

"نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيعتين في بيعة "(.)4

وذلك أن يتضمن العقد الواحد بيعتين كأن يقول البائع بعتك ىذه السمعة بمائة نقدا وبمائة
وعشرة إلى سنة  ،فيقول المشتري قبمت ،من غير أن يعين بأي الثمنين اشترى ويفترقان
عمى أن البيع لزم المشتري بأحد الثمنين ،أو أن تتم البيعتان معا كأن يقول البائع بعتك
داري بكذا عمى أن تبيعني سيارتك بكذا  ،والنيي عن بيعتين في بيعة يحقق العدالة
لمطرفين المتعاقدين ويمنع الغرر ،وكثي ار ما انتقدت بعض صيغ التمويل اإلسالمية كبيع
المرابحة ،بيع التقسيط ...عمى أنيا تتضمن ىذا النوع من البيع الفاسد ،وكذلك عندما

( -)1رواه مسمم  ،صحيح مسمم  ،مرجع سابق ،كتاب البيوع ،بطالن بيع المبيع قبل القبض ( ،)1525ج،3
ص.1159:
( -)2رواه أبو داود  ،سنن أبو داود  ،مرجع سابق ،كتاب البيوع ،باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ،)3504( ،ج،2
ص.145

( -)3الموسوعة الفقيية  ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،ط1414 ، 4ه1993 /م ،ج ،9ص.124.
( -)4رواه الترمذي  ،سنن الترمذي  ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،ط ،2بيروت  ،1983 ،كتاب البيوع ،باب ما جاء
في النيي عن بيعتين في بيعة ،)1249( ،ج ،2ص.350
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يمضي البنك اإلسالمي عقدا مع العميل عمى إجارة آلة مثال ،متضمنا بيعيا لو في نياية
المدة.

()1

هـ -بيع ما ليس عندك:
الفقو اإلسالمي ال يبيح اإلنسان أن يبيع ما ال يممكو وقت العقد باألصالة عن
نفسو عمال بحديث حكيم بن حزام رضي اهلل عنو أنو قال" :سألت النبي صمى اهلل عميو
وسمم قمت :يا رسول اهلل ،يأتيني الرجل يسألني بيع ما ليس عندي ،أبيعو منو ثم أبتاعو لو

من السوق؟ فقال :ال تبع ما ليس عندك" (.)2

وعمة النيي الغرر الناشئ عن عدم القدرة عمى التسميم(.)3

ثالثا :توجيه تمويل االستثمارات وفق مبدأ األوليات

نعمم أن البنوك التقميدية توجو استثمارىا نحو مشاريع التي تحقق ليا أكبر ربح

ممكن مع أكبر ضمان ،متجاىمة في ذلك نوع النشاط وأىميتو االقتصادية واالجتماعية،
وال ننكر أيضا أن البنوك اإلسالمية من أىدافيا أنيا تسعى إلى تحقيق األرباح كونيا
مضاربة بأموال الغير الذين ييدفون من وراء توظيف أمواليم لدييا إلى تحقيق األرباح ال
الخسائر ،كما أن ىذا اليدف يضمن بقاء البنك اإلسالمي ويضمن استمرار نشاطو ،إال
أن ىذا ليس الضابط الوحيد الذي يوجو بو استخدام أموالو ،بل البد عمى البنك اإلسالمي
مراعاة واحترام مبدأ األولويات في توجيو االستثمار لتحقيق التوازن في مجال التوظيف،
ولذلك نجد أن الفقو اإلسالمي صنف ىذه األولويات إلى ثالث مراتب وىي.)4( :

الضروريات:

وىي ما البد منو لقيام مصالح الدين والدنيا ،واذا فقدت اختل نظام حياة الناس ولم

تستقم مصالحيم ،وعمت الفوضى واألمور الضرورية ترجع في غالب أقوال الفقياء إلى
حفظ خمسة مقاصد  :الدين ،النفس ،النسل ،العقل والمال ،وىي الكميات الخمس.

( -)1محمد األمين الضرير :الغرر في العقود وأثاره في التطبيقات المعاصرة  ،البنك اإلسالمي لمتنمية ،ط ،1جدة،
المممكة العربية السعودية1414 ،ه 1993/م .ص.13:
( -)2رواه النسائي  ،سنن النسائي  ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،1991 ،كتاب البيوع ،باب بيع ما ليس عند البائع،
( ،)6206ج ،4ص.39

( -)3محمد األمين الضرير  ،مرجع سابق ،ص.54.
( -)4أبو إسحاق الشاطبي ،الموافقات  ،دار بن عفان ،ط ، 1السعودية1997 ،م ،ص.22 -17.
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الحاجيات:

وىي األمور التي يحتاج إلييا الناس لميسر والسعة واحتمال تكاليف وأعباء الحياة،

وعند عدم مراعاتيا يتعرض الناس لمتعب والمشقة ،ولكن بما ال يصل لدرجة عدم توفر
الضروريات.
التحسينيات:

تمثل األمور واألشياء التي يقتضييا تجميل الحياة وتزينيا بال إسراف أو تبذير،

وفقدانيا ال يخل بأمر ضروري أو حاجي.
والبنك اإلسالمي باعتباره وكيال عن المساىمين والمودعين في إدارة أمواليم فيو
مطالب بتطبيق ىذا المبدأ حينما يقوم بتوظيف ىذه األموال ومراعاة ىذا الترتيب،
الضروريات فالحاجيات والتحسينيات ،فال ينبغي لو أن يمول مشاريع تعتبر من الحاجيات
وىناك مشاريع ضرورية من األولويات لم تشبع بعد ،كما ال يجوز لو استخدامّ أموالو في
أمور تحسينية في حين ىناك أمور حاجية يفتقدىا المجتمع.
كما البد لو من التقريب والتغميب بين المصالح المعتبرة ضرورية والمصالح
المعتبرة حاجية والمصالح المعتبرة تحسينية ،وضرورة األخذ بمبدأ التغميب والترجيح بين
المصالح والمفاسد عند تعارضيا وتدافعيا ،وترتيب المصالح حسب أىميتيا وفائدتيا
والمفاسد حسب ضررىا وخطورتيا ينبغي عميو إعطاء كل مصمحة ما تستحقو من الحفظ
والعناية واعطاء كل مفسدة ما تستحقو من الدرء والوقاية

وبتباع ىذا الترتيب في
ا
(.)1

التمويل واالستثمار وأيضا التوازن بين مجاالت التوظيف قصير ومتوسط وطويل األجل
تستطيع البنوك اإلسالمية أن تخدم وتحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
رابعا :االلتزام بالقواعد الفقهية المنظمة لممعامالت المالية

الفقو حافل بالقواعد الفقيية التي وضعيا فقياء الشريعة ،ولعل أىم القواعد الفقيية

الخاصة بالمعامالت المالية والتي نستطيع أن نوظفيا في التمويل المصرفي ىي :الخراج
بالضمان أو الغنم بالغرم ،ال ضرر وال ضرار ،العادة محكمة ،وفيما يمي بيانيا:

( -)1أحمد الريسوني :نظرية التقريب والتغميب وتطبيقيا في العموم اإلسالمية  ،دار الكممة ،ط ، 1مصر1418 .ه/
1997م .ص.326 -319:
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 -الخراج بالضمان (الغنم بالغرم):

وأصل ىذه القاعدة حديث عائشة رضي اهلل عنيا :أن رجال اشترى عبدا فاستغمو،

ثم وجد بو عيبا ،فرده ،فقال :يا رسول اهلل إنو قد استغل غالمي ،فقال رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم" :الخراج بالضمان"( .)1ومعنى الحديث في االصطالح "ما خرج من الشيء
من غمة ومنفعة وعين فيو لممشتري عوض ما كان عميو ضمان الممك ،فإنو لو تمف
المبيع كأن من ضمانو ،فالغمة لو ليكون في مقابمة الغرم" (.)2

وىذا معنى الغنم بالغرم أي استحقاق الغنم( الربح) إن حصل مقابل تحمل الغرم
( الخسارة) إذا وقع.
وىذه القاعدة قائمة عمى العدل ،ومثمما حكمت المعامالت المالية في القديم ،فيي
تمثل الركيزة األساسية التي بنيت عمييا معظم عمميات التمويل واالستثمار في البنوك
اإلسالمية في الوقت الحاضر من مشاركات ومضاربات وبيوع ،لتكون بذلك بديال مناسبا
عن عمميات التمويل بالفائدة التي يأخذىا المقرض كغنم ثابت يتحمل المقترض الغرم
وحده إن وقع.
 -2ال ضرر وال ضرار:
وىذه القاعدة أيضا أصميا حديث ،لما روي
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

عن عمرو بن يحي المازني عن أبيو

قال" :ال ضرر وال ضرار" (.)3ومعنى الضرر :ىو

إلحاق مفسدة بالغير مطمقا .والضرار :ىو مقابمة الضرر بالضرر أو إلحاق مفسدة بالغير

عمى جية المقابمة وفسرت أيضا :بأن ال يضر الرجل أخاه ابتداء وال جزاء" (.)4

وتعتبر ىذه القاعدة أصال من أصول الشريعة اإلسالمية ،وىي بارزة في كل أبواب
الفقو من عبادات ومعامالت وعقوبات ،وىي أساس تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع
( -)1رواه ابن ماجو  ،سنن ابن ماجة  ،دار الفكر  ،د.ط ،بيروت  ،كتاب التجارات ،باب الخراج بالضمان(،)2242
ج ،2ص.754

( -)2ينظر :محمود مصطفى عبود أل ىرموش ،معجم القواعد الفقيية اإلباضية ،و ازرة األوقاف والشؤون الدينية،
سمطنة عمان ،ج ، 1ص. 516،515.
 -محمد صدقي البورنو :الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية ،ط .5مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1422 ،ه/

2002م .ص.366:

( -)3رواه مالك  ،الموطأ ،مؤسسة زايد بن سمطان آل نييان ،أبو ظبي  ،2004 ،كتاب األقضية ،باب القضاء في
المرفق ( ،)2758ج ،4ص.1078:
( -)4محمد صدقي البورنو  ،مرجع سابق ،ص.252:
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ألنو نوع من الظمم إال ما خص بدليل كالحدود والعقوبات ،كما أنيا سند لمبدأ االستصالح
في جمب المصالح ودرء المفاسد ،ونص ىذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعو وتحريمو
مطمقا ،ويشمل ذلك :الضرر العام والخاص ،وأيضا :دفع الضرر قبل وقوعو بطرق
الوقاية الممكنة أيضا :رفعو بعد وقوعو بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع

تك ارره( .)1ولكونيا قاعدة أساسية فقد تفرعت منيا قواعد أخرى منيا :الضرر يدفع بقدر
اإلمكان ،درء المفاسد أولى من جمب المصالح ،الضرر ال يزال بالضرر ،الضرورة تقدر
ّ
بقدرىا ،الحاجة تنزل منزلة الضرورات.
وبناء عمى ىذه القاعدة يمكن لمبنوك اإلسالمية التعامل مع البنوك األجنبية
التقميدية ،وذلك لحاجة األفراد والمؤسسات الستيراد اآلالت والمعدات والمنتجات الضرورية
لنيضة وتنمية الدولة ،لكن إن وجد طريق شرعي وجب التخمي عن التعامل معيا.
 -3العادة محكمة:
أصل ىذه القاعدة قول ابن مسعود رضي اهلل عنو " :ما رآه المسممون حسنا فيو
عند اهلل حسن" وىو حديث حسن ،والعادة مأخوذة من العود والمعاودة ،ىي بتكرارىا مرة
بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متمقاة بالقبول من غير عالقة وال
قرينة حتى صارت حقيقة عرفية.
ومعنى القاعدة :أن لمعادة في نظر الشوارع حاكمية تخضع ليا أحكام التصرفات،
فتثبت تمك األحكام عمى وفق ما تقضي بو العادة أو العرف إذا لم يكن ىناك نص شرعي

مخالف لتمك العادة(.)2

وبالتالي ال يمكن أن يتعارف الناس عمى استخدام الربا والفوائد المصرفية في
تعامالتيم ويعتبرونيا عادة ،لكونيا مخالفة النصوص الشرعية ومما ورد تحريمو شرعا
وأجمع العمماء عمى ربويتيا.
وتنطوي تحت ىذه القاعدة مجموعة من قواعد فقيية أخرى منيا :استعمال الناس
حجة يجب العمل بيا ،المعروف عرفا كالمشروط شرطا ،العبرة لمغالب الشائع ال لمنادر،
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ،المعروف بين التجار كالمشروط بينيم ،ال ينكر تغير
األحكام بتغير األزمان.
( -)1محمد صدقي البورنو ،نفس المرجع  ،ص.254:
( -)2نفس المرجع  ،ص.276:
- 127 -

الفصل الثالث :

إدارة المخاطر والتمويل في البنوك اإلسالمية

 -4تحقيق المصمحة ورفع الحرج:

إن الشريعة اإلسالمية ومقاصدىا مبنية عمى المصمحة والعدل ،وأن اليدف من

األحكام ىو تحقيق المصمحة عاجال وآجال ،وبعبارة الفقياء":إن الشريعة كميا مصمحة

وعدل في المعاش والمعاد ،وحيثما وجدت المصمحة فثم شرع اهلل" (.)1

وىذا يعني أن المصمحة تعد مقصدا أساسيا في التشريع ،وأن التيسير ورفع الحرج
في المعامالت المالية يعد أث ار ونتيجة أساسية لمقتضى المصمحة والعدل ،ومن ىذه
القاعدة تستنبط قواعد أخرى منيا :رفع الحرج ،المشقة تجمب التيسير ،ولذلك ما فيو حرج
واثم ومشقة مقترنة بالتعامل المالي والمصرفي يجب تجنبو واالبتعاد عنو ،والبحث عن
التعامل الحالل المباح يعد ضرورة شرعية واقتصادية لتحقيق المصمحة الشرعية.
خامسا :النظرة االجتماعية والتوازن بين المصالح الفردية والمصمحة العامة لألمة
عمى البنك اإلسالمي أن يسير في سياسة المال عمى ىدى فمسفتو العامة ويراعي

مصمحة الفرد ويحقق مصمحة الجماعة بحيث ال يضار الفرد وال تضار الجماعة ويوجد
التوازن بينيما ،وأن يسعى في التوزيع العادل لممال بنسب جديدة عمى الدوام ،ومنع تكدس
الثروات في أيدي المحتكرين والمستغمين ،ولعل المقصد األسمى لمتوازن االجتماعي ىو
إيجاد مستوى معين بين أفراد المجتمع في المعيشة ال في الدخل ،وأن يكون المال متداوال
ومتواف ار بين أيدي جميع أفراد المجتمع المسمم إلى درجة تتيح لمجميع أن ينال حظو من
العيش ضمن المستوى العام لألمة ،وما أجمل أن تقوم أنظمة البنوك اإلسالمية عمى
أساس التعاون العام الذي يخدم النظام االجتماعي في اإلسالم ،حيث ستقدم البنوك خدمة
عظمى لمبشرية والمجتمعات واألفراد دون أن تموث نفسيا والمودعين لدييا بالربا الذي ىو
حرب من اهلل ورسولو ،ومن أىم الخدمات التمويمية المتعمقة بالجانب االجتماعي نذكر:
تقديم القروض الحسنة:

والقرض الحسن ىو قرض يقدم دون مقابل أو فوائد ،وتختص بو البنوك اإلسالمية

دون غيرىا من البنوك أخذا بمبدأ تحريم الفائدة عمى القروض ،وقد حث اهلل تعالى عميو

( -)1أبو إسحاق الشاطبي  ،مرجع سابق ،ص.12.
( -)2محمود حسن الصوان :أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي ،دار وائل ،ط ،1عمان  ،األردن ،2001 ،
ص.98:
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ووعد المقرضين قرضا حسنا بالمضاعفة أضعافا كثيرة وباألجر العظيم لقولو تعالى ( َّم
ع َو ُت اَو ُت َو ْم َو ًا َوا ِل َوي ًا ) (.)1
ل ًا َو ُت َو ِل
َو ا َّم ِل
ُت ْميِل ُت ال ِّم َو َو ْمي ًا َو َو
ل ًا َو ُت َو ِل
َو ا َّم ِل
ْمي ُت ال َّم َو َو ْمي ًا َو َو
وقولو أيضاَ ( :و
ع َو ُت اَو ُت َواَو ُت
ُت ِل
َو ْم ٌري َوا ِلي ٌر ) ( .)2ولمقروض الحسنة إيجابيات كثيرة خاصة عمى المستوى االجتماعي،
فيي تعبر عن أسمى معاني التعاون واإلخاء والتكافل لما يمكن أن تمبيو من حاجات
ضرورية لمفرد ،وىذه القروض قد تكون استيالكية موجية ألغراض استيالكية أو إنتاجية
موجية ألغراض إنتاجية.
* القروض االستيالكية :وىي تقدم لمواجية حاجات اجتماعية ممحة مثل :حاالت
المرض والزواج وحاالت وقوع كوارث.
* القروض اإلنتاجية :تقدم لفئة الحرفيين والميندسين من خريجي المدارس
الصناعية والزراعية والتجارية وخريجي الجامعات والمعاىد واعانتيم عمى اإلنتاج والكسب
لسد حاجياتيم من جية وخدمة المجتمع من جية أخرى.
المساهمة في المشاريع االجتماعية:
وذلك بالمساىمة بأموال الزكاة والتبرعات والصدقات واليبات ...في بناء المساجد
والمدارس والمستشفيات والمشاريع الخيرية ومساعدة األيتام واألرامل وذوي االحتياجات
الخاصة ،والمساىمة في تمويل األبحاث العممية ،وغيرىا من األعمال الخيرية التي ينتظر
من ورائيا تحقيق أرباح لكنيا تعود بالنفع العام عمى المجتمع ككل.
وما يمكن أن نمحقو بضوابط التمويل ىو االلتزام والتقيد بفتاوى الفقياء والمجامع
العممية والفقيية في مجال العمل المصرفي تفاديا من الوقوع في الحرام والشبيات وال سيما
التعامالت المستحدثة والمعاصرة.
المبحث الثالث  :نظام التمويل عن طريق القروض بأسعار فائدة
إن التمويل المصرفي التقميدي اقترن بمعدالت الفائدة ،وىذه األخيرة مرت بعدة
مراحل في مختمف الديانات السماوية من مبدأ التساىل والعمل بيا ،بينما نظام المشاركة
إعتمد عمى حافز الربح لممارسة مختمف النشاط االقتصادي ،ومن ىذا المنطمق ىناك

( -)1البقرة ،األية.245 :
( -)2الحديد ،األية.11:
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أوجو تشابو واختالف بين النظامين يجب تبيانيا والتركيز عمى أىم سمبيات التمويل
المصرفي التقميدي لمعرفة دوافع قيام نظام المشاركة.
المطمب األول :ماهية الفائدة والربا والربح
إن األلفاظ اآلتية " :الفائدة والربا والربح"تحمل معنى الزيادة ،لذا البد من توضيح

مفيوم كل منيا في المغة والفقو واالقتصاد وفي العرف المصرفي ،وبيان مدى إلتقاء أو
إختالف كل ىذه المفاىيم مع بعضيا.
أوال :تحديد مفاهيم الربا والفائدة والربح
- 1التمييز بين الفائدة والربا:

 -1-1الفائدة والربا في األدبيات الغربية [ :الربا>الفائدة ] يميز الغربيون الذين أوجدوا

نظام الفائدة في التعامل المصرفي بين الفائدة (  )intérêtوالربا(  ، )usureفيذه الشبية
ىي إحدى الوسائل التي استخدميا المفكرون في أوربا في مواجية رجال الدين الذين كانوا

يحرمون الربا ،فقد استخدم المرابون" الفائدة" بدل الربا ،وفي مجال التفريق بينيما خصوا
الربا بالفائدة الفاحشة التي تنال عمى رأس المال ،والفائدة السعر المعتدل الذي ينالو
المرابي عمى رأس المال ،فمعجم أكسفورد عرف الربا بقولو" :ىو مزاولة إقراض المال
بمعدالت فائدة فاحشة ،وخاصة بفائدة أعمى من المسموح بو قانونا"

()1

وعرفت الموسوعة االقتصادية الربا بقوليا " :الربا يقصد بو إقتضاء فائدة باىضة

عمى القروض أو اقتضاء سعر فائدة يزيد عمى ما يسمح بو القانون" ( )2بينما عرفت الفائدة
بقوليا " :الفائدة عبارة عن مبمغ يدفع مقابل استخدام رأس المال ،ويعبر عنو عادة كمعدل
الفائدة أو نسبة مئوية( ،سعر الفائدة)" .
ويتضح أن الفرق بينيما ىو مقدار النسبة المدفوعة عن المال المقترض ،فان
كانت النسبة كبيرة فذلك ربا ،وان كانت النسبة صغيرة فتمك فائدة.
 -2-1الفائدة والربا في األدبيات الفقهية[ :الربا =الفائدة] من الناحية الفقيية ال فرق بين
الربا والفائدة ،فالفائدة أصميا ربوي ،فيي مجرد وسيمة من وسائل التحايل عمى الحالل،

بمعنى ستر حقيقة الربا بمظير آخر ،وإلضفاء اسم آخر عميو غير اسم الربا ،وبالتالي
فان الفائدة ىي"الترجمة الحديثة لكممة الربا أو البديل المفظي ليا"  ،وحسب موسوعة
( -)1عمر سميمان األشقر ،الربا وأثره عمى المجتمع اإلنساني ،دار الشياب  ،باتنة الجزائر ،1988،ص.64 -63
( -)2محمد بوجالل ،البنوك اإلسالمية ،المؤسسة الوطنية لمكتاب  ،الجزائر 1990 ،ص.24 -23
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أعمال البنوك فانو ":ال فرق بين كممة الربا وكممة الفوائد ،الن الربا ىو االرتفاع والعمو
والزيادة ...والفائدة ىي أيضا الزيادة تكون فوق األصل والنفع الذي يجنيو الدائن".
يتضح مما سبـق أن الربا ىو الفائـدة بمغة اليوم االقتصادية( ،كسب غير مشروع)

(.)1

 -2التمييز بين الفائدة والربح:
الربح ىو السبب في نمو عروض التجارة بعد التصرف فييا بالبيع والشراء ،فيو ال
ينتج إال بعد التصرف في عروض التجارة ،وبعبارة أخرى يمكن القول أن العمل لو عالقة
وثيقة بالربح ،بل لو دور كبير في تحصيمو ،لذا يقال أن الربح ينتج من تفاعل العمل
ورأس المال.
أما الفائدة فال عالقة ليا بعروض التجارة ،بل ىي سبب في نمو األصول ال يقصد
بيا الربح والتجارة بل القنية فقط ونستطيع المقارنة بينيما فيما يمي:

()2

 أن الفائدة أو الربا يقع في الشيء ومثمو كالنقود بالنقود أو القمح بالقمح ،بينماالربح يكون ىناك اختالف في األجناس.
 أن الربح في التعامل الربوي مضمون لممرابي عمى أي حال ،أما في البيع فاناألسعار قابمة لمتغير فقد يربح البائع من المشتري ،وقد يبيع المشتري ويربح أيضا
وىكذا...
 أن الربح يوجد المنافسة وذلك بالبحث عن أحسن ثمن لمبائع والمشتري ،بينماالفائدة أقرب إلى االحتكار وتحديدىا من قبل المرابي يكون سمفا.
 أن الربح كنشاط تجاري مرتبط بعرض المنتجين وطمب المستيمكين ،إذا ازدادنشاط البيع زاد تبعا لذلك اإلنتاج وازدىر وفي ىذا مصمحة كبيرة لممجتمع ،أما
الفائدة الربوية فال يوجد مثل ىذا إطالقا.
 الربح يقترن بفكرة تقميب المال +بذل الجيد +إضافة منفعة اقتصادية ،بينما الفائدةكسب ربوي دون أي مقابل اقتصادي.

( -)1شمسية بنت محمد إسماعيل ،الربح في الفقو اإلسالمي ،ضوابطو وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة
(دراسة مقارنة) ،دار النفائس ،ط ،1األردن ،2000 ،ص.69

( -)2محمود حمودة ،مصطفى حسن ،المعامالت المالية في اإلسالم ،مؤسسة الوراق ،ط  ،2عمان األردن ،1999
ص.49 -48
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 الربح يمثل عائد لممؤسسة ويرتبط بنتائجيا (تحقيق أرباح)  ،بينما الفائدة فييعبء عمى المؤسسة وال عالقة ليا بنتائج المؤسسة (تكاليف ثابتة).

()1

(  -)1محي الدين إسماعيل عمم الدين ،موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعممية ،دار النيضة العربية ،
بيروت ،1993 ،ج ، 1ص.36
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الجدول رقم( :)4ممخص المفاهيم "الربا والفائدة والربح"
الفائدة ( )intérêt=interest

الربح()profit =profit
الزيادة الحاصمة في التجارة

ما يستفاد من عمم او مال

 -الزيادة عمى رأس المال نتيجة تقميبو في عمميات التبادل المختمفة

 -ما يستفاد عن طريق غير مال آخر كالميراث

 -كربح نماء وليس كل نماء ربح

والمنحة او ما يستفاد عن عروض القنية (األصول الثابتة)

الربا( )usure =usury
الزيادة والنمو واالرتفاع والعمو
 ربا الديون( القروض)= ربا النسيئة -ربا البيوع (المعامالت) = ربا الفضل +ربا النتاء

المفهوم
المغوي
الفقهي

كالزيادة في إنمائيا
أصميا فوائد من فوائض وىي من أوجو نماء المال(النماء= فائدة +غمة +ربح)
 -مقدار مضاف الى رأس المال المقترض ،فيي ظاىرة

 -فرض معدل باىظ لمفائدة عمى القروض أي الزيادة

 فائض اإليراد الكمي لممنتج عمى التكمفة الكميةTP =TR -TC

اقتصادية ال تقوم اال بمناسبة عقد القرض،

في الفائدة عن السعر الذي يحدده القانون او العرف

(تكمفة كمية) (إيراد كمي)(ربح)

وترتبط بنموذج معين في الصفقات (صفقات االئتمان)

 -عادة ما يتم التمييز بين الربح العادي والربح االستثنائي

االقتصادي

عادة ما يتم التمييز بين سعر الفائدة االسميوسعر الفائدة الحقيقي

 -الفرق بين الفائدة الدائنة(فائدة اإلقراض)والفائدة المدينة( فائدة اإليداع)

 -الثمن المدفوع نظير استعمال النقود في األنشطة

 -الزيادة المشروطة عمى رأس مال القرض المصرفي

المصرفية المختمفة

المصرفي

عادة ما تحسب عمى أساس مئوي في التنة ،لذا تسمىبسعر الفائدة او معدل الفائدة
 -1أصول > خصوم أو  -2إيرادات > مصاريف
حسابات الميزانية

أصول خصوم

تعتبر من األعباء التي تتحمميا المؤسسة( تكاليف ثابتة)حسابات التسيير

ربح

مصاريف إيرادات

وتخصم من إيراداتيا قبل تحديد الربح الصافي

 الربا ىو الفائدة بالمغة السائدة اليوم -الربا= الفائدة= تكمفة

المحاسبي

 الفائدة= مصاريف لممدين -الفائدة= إيرادات لمدائن

يتحدد بصفة دورية بعد انتياء أعمال المؤسسة
المصدر  :الجدول من إعداد الباحث باإلعتماد عمى المراجع  - :فتحي السيد الشين  ،الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة االسالمية والنظم الوضعية  ،الدار االسالمية  ،القاهرة  ، 1990ص  58وما بعدها

– محي الدين اسماعيل عمم الدين  ،موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعممية  ،دار النهضة العربية بيروت  ،1993 ،ج ،1ص36وما بعدها

133

إدارة المخاطر والتمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثالث :

المطمب الثاني :نظام الفوائد الربوية في الديانات السماوية
سنتناول ىذا المطمب من خالل ما يمي :
 - 1األطوار التي مر بها مبدأ تحريم الفائدة:
منذ القدم كانت ىناك مواقف تاريخية متباينة في مشكمة الفائدة من محرم ليا إلى مؤيد
ومدافع عنيا حسب ثالث أطوار:

()1

المرحمة األولى :وتمثل حقبة تاريخية طويمة تمتد من قديم الزمان حتى منتصف القرن
الثاني عشر ميالدي (12م) ،خالل ىذه الحقبة كانت الفائدة محرمة تحريما عاما.
المرحمة الثانية  :تمتد من منتصف القرن الثاني عشر ميالدي(

12م) حتى القرن

الخامس عشر ميالدي ( 15م) ،وىذه الحقبة تميزت بإزدىار التجارة ،وتزايد سمطة رجال
األعمال بالنسبة إلى السمطة الدينية لمكنيسة ،األمر الذي أدى إلى تخفيف مبدأ التحريم بعدد
من التسامحات واالستثناءات.
المرحمة الثالثة  :مع والدة الرأسمالية وتطورىا وجدت الفائدة عند أغمب المنظرين
والمصمحين االقتصاديين دعما والقت رواجا كبيرا ،فيذه المرحمة استمرت أكثر من قرنين،
من منتصف القرن السادس عشر ميالدي ( 16م) حتى نياية القرن الثامن عشر ميالدي
(18م).
 -2الربا في الحضارات األولى(القديمة):
فقد ذكر المؤرخ اإلغريقي ديودور الصقمي أن بوخرس فرعون مصر من مموك األسرة
الرابعة والعشرين قد أصدر قانونا في القرن السابع قبل الميالد يقضي بعدم تجاوز الفوائد
عمى القرض قيمة القرض ذاتو ميما تطاول أجل ىذا القرض ،كذلك فقد عالجت القوانين
البابمية واآلشورية تمك المسألة وحدت من أطماع المرابين.
وعندما تم لمحضارة اإلغريقية والرومانية استكمال البناء الحضاري عكفت القوانين
عمى تأصيل ىذا الفرع من المعامالت(الفائدة) ،فحدده صولون اليوناني بأال تتجاوز قيمة

( -)1سعود عبد المجيد ،البنوك اإلسالمية وأوجو االختالف بينيا وبين البنوك التجارية  ،رسالة ماجستير غير منشورة
الجزائر 1992-1991 ،م  ،ص.18 -17
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الفائدة المدفوعة بما قيمتو اثني عشر في المئة من أصل الدين ،أما جوستنيان فقد سار عمى
نفس الدرب وحدد النسبة لمتجارة وجعميا أربعة في المئة فقط بالنسبة لمنبالء المقترضين.
ىذا ما قرره المنظمون من فقياء القانون الروماني ،أما عن فالسفة حضارة اإلغريق
فقد كان ليم رأي آخر في ىذا الموضوع ،يقول أفالطون في كتابو" روح القوانين" ما نصو:
"ال يحل لشخص أن يقرض أخاه بربا"  ،ويقول الفيمسوف أرسطو ":ليس منطق أقوى من ذلك
الذي يقرر أن أبغض األشياء ىو الربا الذي يستدر الربح من أصل المال".

()1

 -3الربا والديانات السماوية:

 -1-3في اليهودية  :ففي سفر الخروج" المؤمن ال يعطي بربا ،ومن ترك الربا فيو

بار"  ،رغم أن ىذا التشريع السماوي الذي أنزل عمى سيدنا موسى (عميو السالم) كان لمناس
جميعا ،إال أن الييود قد فسروا عبارة  ":أخاك اإلسرائيمي ال تقرض بالربا"  ،حيث اقتصروا
في عدم تعامميم عمى مجتمعيم الييودي فقط ،أما خارج ىذه الدائرة فالربا مستباح.
ولقد برع الييود بصفة عامة في إتقان ىذه المينة وتوارثوىا جيال بعد جيل حتى ذاع
صيتيم في أرجاء المعمورة ،وأصبحت صناعة المال وادارتو ىي الحرفة المميزة لمييودي
حتى وقتنا الراىن ،ولعل من بين أسباب ذلك باإلضافة إلى ميراثيم الديني المزيف الذي أباح
إقراض غير الييودي بالفائدة ،فان الوضع الطبيعي ألي طائفة ييودية داخل أي دولة يحدو
إلى النظر بعين القمق دائما إلى المستقبل واحساسيم المتوقع دائما بأنيم في أي لحظة قد
يطردون من ىذا البمد ،وىذا راجع بالدرجة األولى إلى الذىب فيودعون بو حقائبيم وييربون
بو ،وذلك كما حدث مع أىل مصر يوم أن ىربوا برفقة سيدنا موسى إلى الصحراء بسيناء.

()2

 -2-3في المسيحية:
حرمت النصرانية الربا تحريما قاطعا ونق أر في كتاب العيد الجديد ":إذا أقرضتم لمن
تنتظرون منيم المكافأة فأي فضل يعرف لكم ولكن افعموا الخيرات واقرضوا غير منتظرين
فائدتيا واذا يكون ثوابكم جزيال" 35 ،34 ،6 (.لوقا).
ولما جاءت حركة اإلصالح في المسيحية ،حرم لوثر الفائدة قمت أو كثرت ،كما حرم
كل العقود التجارية التي تؤدي إلى الربا.
( -)1مراد ممدوح،االقتصاد والفائدة ،دار النيضة ،مصر ،دت  ،ص.109 -108
( -)2نفس المرجع ،ص.112 -111
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وىذه النظرة الدينية أقرىا القانون المدني األوربي وبقيت ىي المذىب الوحيد في أوربا
طوال القرون الوسطى ،ولكنيا بدأت تفقد مناعتيا شيئا فشيئا في عصر النيضة

(  ،)1وازاء

ذلك رأت الكنيسة وقتذاك أن تتوسع قميال في دائرة المباح من الربا فسمحت لجمعيات القرض
الحسن أن تتقاضى فائدة يسيرة عما تقرضو مقابل ما تتجشمو من مصاريف وأعباء إدارية
الزمة إلدارة العمل.
وفي نياية المطاف دانت السيطرة تماما لمربا عندما أعمنتيا صراحة الثورة الفرنسية،
وقد تم تقنينيا في عام 1804م ،وقد نفذت الفائدة داخل أعماق الفكر االقتصادي الغربي،
حتى لم تخل نظرية اقتصادية وضعت في اعتماد دور لسعر الفائدة فمرو ار بالنظرية
الكالسيكية وفيشر وساي ومارشال حتى الوصول إلى نظرية العالم اإلنجميزي كينز في كتابو
الشيير ":النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود عام 1936م ،والذي صار مرجعا ميما
في الفكر االقتصادي المعاصر.

()2

 -3-3في اإلسالم:

لقد شاع عند العرب استعمال كممة الربا في زيادة خاصة ىي :الزيادة عمى المال

المقترض مقابل الزيادة في اآلجال ،وىذا ىو الذي ذكره القرآن الكريم في مواضع عدة منيا
ايِّمبَو َو ْم َو ًا ُّس َو َوع َو ًاة َو آ َّم ُت ْم ال ِّم َو
قولو تعالى َ " :و َو ُّس َو ا َّم ِل َو َو ُت ْم َو آَو ْمأ ُتالُت ْم ِل
اَو َو ل َّم ُت ْم ُتآ ْم ِلل ُت اَو "( ، )3وىناك عدة شواىد تاريخية تدل عمى استعمال العرب لمفظ الربا في
ىذا المعنى في عصر الجاىمية ،وصدر اإلسالم (  ،)4وكان الربا عندىم معروفا يبايع الرجل

الرجل إلى أجل ،فإذا حل األجل قال :أتقضي أم تربي؟  ،وواضح ىنا أن الزيادة ىي عمى ما
في الذمة أي زيادة عمى الدين

( )5

وبالرغم من معرفة العرب ليذا النوع من التعامل فإنيم

كانوا يعدوه من الكسب الخبيث  ،فقد جاء في سيرة ابن ىشام أن مناديا نادى في قومو قائال:

( -)1سعود عبد المجيد  ،مرجع سابق ،ص.21-20
( -)2مراد ممدوح ،مرجع سابق ،ص .115 -114
( -)3سورة آل عمران اآلية 130

( -)4عبد الرزاق رحيم جدي الييتي ،المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق  ،دار أسامة ،ط  ،1األردن 1998 ،م ،
ص.61
( -)5محمود حمودة ،مصطفى حسن ،مرجع سابق ،ص.36
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"يا معشر قريش ال تدخموا في بناء الكعبة من كسبكم إال طيبا ،ال يدخل فيو مير بغي وال
بيع ربا ،وال مظممة أحد من الناس".

()1

وأما ما جاء في السنة النبوية عن الربا وذلك في السنة التاسعة لميجرة ،حيث جاء
وفد ثقيف يطالب المدينين من بني المغيرة بديونيم التي كانت باقية من ربا الجاىمية ،حيث
كتب بيا الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) العاممة (عتاب بن السيد) وقال ":إن رضوا واال
فاذنيم بحرب"  ،ليرضوا بترك ما بقي من الربا  ،وكانت المرة الثانية التي عرض فييا
الرسول الكريم بالجاىمية في حجة الوداع عندما قال ":أال إن ربا الجاىمية موضوع وأول ربا
أضعو ربا عمي العباس بن عبد المطمب ،وأنو موضوع كمو".

()2

المطمب الثالث :سمبيات نظام التمويل عن طريق القروض الربوية
اآلثار السمبية الخطيرة لنظام الفائدة:

إن المساوئ العديدة التي ترتبت عن التعامل بنظام الفائدة الربوية ،بينت أنو نظام معيب
من الناحية األخالقية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ..وسنركز فيما يمي عمى أىم
السمبيات االقتصادية لنظام الفائدة:

()3

 منع الناس من االشتغال بالمكاسب  :فيذا الطريق يشجع أصحاب األموال عمىالعقود ،وترك التفكير في المشروعات المفيدة ،ألنو ما دام الربح ممكنا بل مضمونا
عن طريق الربا ،فعالم العناء في البحث عن وسائل ترقية العمل وتحسينو ،وزيادة
اإلنتاج وتقويتو.
تعطيل المواهب الناشئة :وذلك أن رأس المال لما وجد السبيل ميسرة لمربح المضمونبالقرض الربوي فانو ال يخوض غمار العمل واإلنتاج ،فالشباب المتعمم غير قادر
عمى العمل المستقل بنفسو الن المال ال يدخل معو في العمل بالمشاركة  ،وبيذا
يعجز الناشؤون عن شق طريقيم لمعيش المستقل المحاط بحوافز العمل الجاد واإلبداع
األمر الذي يؤدي إلى تعطيل المواىب.
( -)1عبد الرزاق رحيم جدي الييتي ،مرجع سابق ،ص.61
( -)2محمود حمودة ،مصطفى حسن ،مرجع سابق ،ص.43
( -)3نور الدين عتر ،المعامالت المصرفية والربوية وعالجيا في اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،ط ،4سوريا،1986 ،
ص.45 -44
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وىذا ما أيده المورد كينز في كتابو النظرية العامة ":إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق اإلنتاج،
ألنو يغري صاحب المال باالدخار لمحصول عمى عائد مضمون دون تعريض أموالو
لممخاطرة في حالة االستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية ،كما أنو من ناحية أخرى
ال يساعد رجل األعمال عمى التوسع في عممو ألنو يرى أن العائد من التوسع ما فيو من
مخاطر يعادل الفائدة التي سيدفعيا لممقرض سواء كان االقتراض عن طريق المصرف أو
بموجب سندات.
-

()1

تجميع األموال في أيدي األنانيين المتحكمين  :إن الربا يضع الثروة واألموال في يد
طبقة معينة تتحكم في اقتصاد البالد وفي رقاب العباد وىذا خالف لمبدأ توزيع الثروة

العادل( ،)2ففي الوقت الذي يخاطر فيو المقترض بالربح أو الخسارة ،فان المقرض
المرابي يربح في كل عممية ،وىذا ما يجعمنا نقطع بأن تيار المال البد صائر في
النياية إلى الذي يربح دائما ،وكل ذلك يؤدي إلى نتيجتين:
أوليما :توسيع اليوة بين األغنياء والفقراء أفرادا كانوا أو دول.
ثانييما :السيطرة الفعمية لألغنياء عمى االقتصاد ،وتحويل الفقراء شعوبا وأفرادا إلى أجراء
يعممون لحساب رؤوس األموال.

()3

-الغالء واالنحرافات المالية :ينقل المنتجون الفائدة الربوية التي يقدمونيا ألصحاب

رؤوس األموال إلى المستيمكين بإضافتيا في النياية إلى أسعار السمع ،وبذلك يتحمل

عبؤىا سواد الناس المحتاجين ليذه السمع ،كذلك يتحمل المجتمع فوائد الديون التي
تقترضيا الحكومات.

()4

ويمكننا بمزيد من اإليضاح أن نبين أثر الربا في رفع مستوى أسعار السمع والخدمات من
خالل ىذا المثال:

( -)1جمال لعمارة ،المصارف اإلسالمية  ،دار النبأ ،الجزائر 1996 ،م  ،ص.33 -32
( -)2محمود حمودة ،مصطفى حسنين ،مرجع سابق ،ص.46
( -)3جمال لعمارة ، ،مرجع سابق ،ص.34 -33
( -)4نفس المرجع ،ص.35
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لنفرض أن مؤسسة ما تبيع منتوجاتيا بسعر يمكنيا من الحصول عمى ىامش ربح يساوي
( )%20من سعر التكمفة ،واذا كان "س" يمثل سعر التكمفة ويساوي

1000دج منيا 50دج

تمثل الفوائد المدفوعة عمى القروض.
ففي نظام ربوي فان سعر البيع =( س0.20 +س)
= 1200 = )1000 x0.20( +1000دج
وفي نظام ال ربوي فان سعر البيع لنفس المنتوج سيساوي سعر التكمفة الخالي من
الفوائد المدفوعة مضافا إليو ىامش األرباح.
ت .ع :سعر البيع= (1140= )950 x0.20(+)50-1000دج
ونالحظ من الحالتين السابقتين األثر الواضح لمفائدة عمى ارتفاع سعر المنتوج .

()1

إحداث األزمات االقتصادية :إن معنى األزمة االقتصادية كما يشرحو بعض األخصائيين في
االقتصاد ىو أن وضع النقود والتي يتداوليا الناس أصبح مخالفا لطبيعتو من حيث أنيا

وسيمة لتبادل السمع النافعة

()2

فإذا ارتفعت أثمان األشياء ارتفاعا عاليا فإن الناس يكفون عن

اإلقبال عمى السمع والخدمات المرتفعة األثمان إما لعدم قدرتيم عمى دفع أثمانيا ،أو ألنيا
ترىق ميزانيتيم ،فينتج عن ذلك كساد البضائع في المخازن والمتاجر ،فتقمل المصانع من
اإلنتاج أو تتوقف عنو ،والبد في ىذه الحالة أن تستغني المصانع والشركات عن جزء من
عماليا أو عنيم جميعا إذا توقفت عن اإلنتاج  ،وعندما يحس المرابون بما يصيب السوق
من زعزعة فيقبضون أيدييم ويسحبون أمواليم ،فعند ذلك تكون اليزات االقتصادية.

( -)1محمد بوجالل ،مرجع سابق ،ص.25
( -)2نور الدين عتر ،مرجع سابق ،ص.49 -48
( -)3عمر سميمان األشقر ،مرجع سابق ،ص.125 -124
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المبحث الرابع  :خصائص وصيغ التمويل اإلسالمي
نتناول ىذا المبحث من خالل تبيان أىم خصائص التمويل اإلسالمي كما يمي:
المطمب األول :خصائص التمويل اإلسالمي مقارنة بالتمويل التقميدي
يتميز التمويل اإلسالمي بمجموعة من الخصائص والمميزات تجعمو يختمف عن التمويل
التقميدي ،نوجز أىميا فيما يمي:
 يقوم نظام التمويل اإلسالمي عمى منطق معارض تماما لمنطق عمل نظام التمويلالتقميدي ،وىو منطق التمويل بالفائدة ،حيث إنو يقوم عمى منطق المشاركة في الربح
والخسارة ،فما يميز البنوك اإلسالمية عن غيرىا من البنوك التقميدية ىو استبدال عالقة
القرض بعالقة المشاركة ،وعالقة الفائدة بعالقة الربح فالمبدأ الذي يقوم عميو النظام
المصرفي اإلسالمي ىو مبدأ المشاركة في األرباح والخسائر بين المصرف والمودعين من

جية ،وبينو وبين المستثمرين من جية ثانية ،وذلك طبقا لنسب محددة مسبقا (.)1

 التمويل اإلسالمي يقمل المخاطرة ويوزعيا عمى عنصرين :العمل ورأس المال طبقا لمعيارالعدالة في المعامالت ،فالربح مرتبط بالمخاطرة  ،وبالمقابل نجد أن التمويل التقميدي يحمل

المخاطرة لرجل األعمال( المنظم) وىو يستحق الربح ال يشاركو غيره ( .)2ويعتمد عمى أسموب
الضمان والعائد الثابت.
 التمويل اإلسالمي غالبا ما يساعد عمى توسيع قاعدة المشاركة في ممكية المشاريع ،بحيثتتاح الفرصة حتى لصغار الممولين االشتراك في أسيم الشركات والقطاعات اإلنتاجية
المختمفة ،عمى العكس مما ىو معروف في التمويل الربوي الذي يؤدي إلى تضييق قاعدة
المشاركة وحصر ممكية المشاريع بفئة قميمة من أصحاب رؤوس األموال.
 يساىم التمويل اإلسالمي إلى حد كبير في تحقيق التوزيع العادل وايجاد التوازن الذييحول دون تكدس الثروات بأيدي المرابين أو كبار التجار من أصحاب رؤوس األموال كما
ىو الشأن في النظام الربوي.
( -)1رحيم حسين ،سمطاني محمد رشدي :نماذج من التمويل اإلسالمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ...ممتقى وطني
حول :سياسات التمويل وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسات -حالة الجزائر والدول النامية -جامعة محمد خيضر ،بسكرة
 /22/21نوفمبر 2006م ،ص. 05.
( -)2محمد محمود المكاوي  ،مرجع سابق ،ص.15:
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 ترتبط الزيادة التي يحصل عمييا كل من رب المال والعامل في التمويل اإلسالمي بمقدارالربح المتحقق من االستثمار المشترك بين الطرفين ووفق النسبة المتفق عميياّ ،بينما في

التمويل الربوي ال عالقة لمممول بالربح والخسارة ،قد ال تقف الفائدة عمى نسبة معينة بل

تختمف في العقد الواحد بين شير وآخر ،في حين ال يمكن ليا أن تزيد في التمويل اإلسالمي
عن الحد المتفق عميو في كل عقد عمى حده.
 يتم التمويل اإلسالمي عن طريق النقود وعن طريق األصول الثابتة كما في المساقاةوالمزارعة وغير ذلك ،بينما ال يقع التمويل الربوي إال عن طريق النقود فقط ،وىذا يظير
شمولية التمويل اإلسالمي وضرورة تأثير العمل في الناتج بخالف التمويل الربوي الذي ال
يعبر العمل أي أثر لكونو يعتمد عمى الفائدة دون ما يتحقق من أرباح أو خسائر ،وبذلك
تكون المخاطرة في التمويل اإلسالمي جزءا من العقد وىذا ما ال يتم بو في التمويل

الربوي(.)1

 التمويل اإلسالمي يستحق عوائد المشاركة ألنو يتم في إطار حركية اقتصادية حقيقية،بينما التمويل التقميدي ال يرتبط في معظم األحيان بالنشاط االقتصادي الحقيقي  ،وال توجد
آلية تضمن االرتباط بينيما ،وىو ما يؤدي إلى تفاقم المديونية وتضخم الفوائد (.)2

 يتميز التمويل اإلسالمي بالشفافية والوضوح وىو مقصد شرعي  ،بينما الحيل الربويةتنافي ىذا المقصد ألنيا تيدف في النياية إلى نقد حاضر بأكثر منو في الذمة (.)3

 التمويل اإلسالمي يحرم عمميات المضاربة اآلجمة (عمميات الشراء والبيع المستقبمية )ويعتبرىا ضمن بيع الغرر المحرم شرعا وىذه العمميات تيدف إلى المتاجرة في أصل لم
يتحقق بعد .
 تنوع أساليب التمويل اإلسالمية وتعددىا  ،إذ توجد أساليب لمتمويل قائمة عمىالتبرعات والبر و اإلحسان كالقرض الحسن والزكاة والوقف  ،وأساليب لمتمويل قائمة
عمى المشاركات كالمشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة  ،وأساليب تمويل أخرى
( -)1فؤاد السرطاوي  ،مرجع سابق ،ص.100-99.

( -)2صالح صالحي ،عبد الحميم غربي :كفاءة التمويل اإلسالمي في ضوء التقمبات االقتصادية الدورية ،ورقة عمل مقدمة
إلى الممتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة االمير عبد القادر لمعموم
االسالمية  ،قسنطينة  6/5 ،ماي 2009م  ،ج ، 1ص . 208
( -)3صالح صالحي  ،عبد الحميم غربي  ،نفس المرجع  ،ص 213 :
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قائمة عمى االئتمان التجاري كالبيع اآلجل وبيع السمم وبيع االستصناع والتأجير
التمويمي .
 أساليب التمويل اإلسالمية تغمب النشاط اإلنتاجي عمى النشاط المالي  ،وىذا عكسالتمويل التقميدي الذي يعتمد عمى سعر الفائدة لإلقراض واالقتراض وىو ربا محرم
شرعا  ،فضال عن انو عممية دخيمة عمى النظام البشري تؤدي إلى تضخيم النشاط
التمويمي بالمقارنة مع النشاط اإلنتاجي .
 أساليب التمويل اإلسالمية تقوم عمى أساس دراسات الجدوى من الناحية االقتصادية ،وعمى أساس الحالل من الناحية الشرعية  ،كما أن المشروعات عند دراستيا تخضع
لألولويات اإلسالمية من ضروريات وحاجيات وتحسينيات مما يحقق تخصيصا أمثال
لمموارد ويحقق ما يصبو إليو البمد من تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة .
 أساليب التمويل اإلسالمية ليست نقيضا لمضمانات  ،فيي ال تحول بين مؤسساتالتمويل وأخذ الضمانات الكافية التي تؤمن أمواليا (.)1

 إن تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية تؤدي إلى سيولة المزج والتأليف بين عناصراإلنتاج  ،وخاصة عنصر العمل و رأس المال في صور متعددة  ،األمر الذي يؤدي
من جية إلى فتح مجاالت لتشغيل أصحاب المين وذوي الخبرات في مختمف
المجاالت  ،ومن جية أخرى تتجو األموال المكتنزة أو المدخرة إلى االستثمار في تمك

األنشطة التي تصبح قنوات جذب ومحفزات استثمارية ىامة (.)2

 ارتباط ربح الممول في جميع صيغ التمويل اإلسالمي بالممكية  ،فاستحقاقو لألرباحبسبب موضوعي وشرعي ىو الممك  ،وىذا عكس الصيغ واألساليب التمويمية الربوية
التي تقوم عمى االستغالل .وفضال عن ذلك فان استقرار نظام التمويل اإلسالمي
ومرونتو من شانيما أن يساعدا في توفير المناخ المناسب لخمق ونمو المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .
 -كما توجد أوجو التشابو بين التمويمين اإلسالمي والربوي من حيث :

( -)1بوفميح نبيل  ،عبد اهلل الحرتسي  ،مرجع سابق  ،ص 14 .
( -)2رحيم حسين  ،سمطاني محمد رشدي  ،مرجع سابق  ،ص 05.
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 الصورة التي يتم بيا التمويل حيث يكون المال من جانب والطرف العامل من جانبآخر .
 تقييد المستفيد من التمويل بنوع االستثمار الذي يريده صاحب المال . وأيضا حصر القرار االستثماري بالمستفيد من القرض بالنسبة لمتمويل الربوي ،وبالمضارب بالنسبة لمتمويل اإلسالمي .

()1

المطب الثاني :صيغ وأساليب التمويل اإلسالمي
يتميز التمويل اإلسالمي بالتنوع والتعدد أىميا :
أوال :أساليب التمويل واالستثمار بالمشاركة  :يقوم نظام المشاركة عمى أساليب تمويمية
متنوعة أىميا:
 -1أسموب التمويل بالبيوع :ويشمل هذا األسموب:
 -1-1المرابحة  :ىي بيع الشخص ما اشتراه بالثمن الذي اشتراه بو مع زيادة ربح معموم،
ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة عمى شروط صحة البيع عموما:
 بيان رأس مال السمعة الذي اشتريت بو. بيان الربح الذي يشترطو البائع. يمزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصو ورخصو حتى يكون المشتري عمىعمم كامل بالسمعة.

()2

 -2-1البيع بالتقسيط  :ىو الذي يؤجل فيو الثمن ،وذلك أنو ال يدفع في الحال بل يؤجل
ويدفع أقساطا متفرقة في أوقات معينة ،كأن تباع سيارة بستين الف ويسمم ثمنيا لمبائع موزعا
عمى ثالثين شي ار في كل شير ألفين دينار.

()3

 -3-1بيع السمم  :ىو بيع آجل بعاجل ،فاآلجل ىو السمعة المباعة التي يتعيد البائع
بتسميميا بعد أجل محدد ،والعاجل ىو الثمن الذي يدفعو المشتري كامال بمجمس العقد .

()4

( -)1صالح صالحي  ،عبد الحميم غربي  ،مرجع سابق ،ص . 213.
( -)2حسن محمد إسماعيل البيمي ،التخريج الشرعي لصيغ التمويل اإلسالمية ،صيغ تمويل التنمية في اإلسالم ،المعيد
اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي لمتنمية ،ط ،1السعودية ،1995 ،ص.37 -36

( -)3احمد بن حسن بن احمد الحسني ،بيع التقسيط بين االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي ،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر،
 ،1999ص.110
( -)4جمال لعمارة ، ،مرجع سابق ،ص.127
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 -4-1البيع التأجيري  :في ىذه الحالة يقوم المستأجر بدفع ثمن اإلجارة وجزء من ثمن
الشيء المستأجر عمى فترات بغية اقتنائو مع بقاء ممكيتيا لمبائع حتى آخر دفعة ،ثم تنتقل
بعدىا الممكية لممشتري.

()1

 -2أسموب التمويل بالمشاركة في نتيجة العممية االستثمارية:
 -1-2المضاربة  :ىي نزع من المشاركة بين المال والجيد ،وىي مشاركة عادلة
حيث يسمح فييا لرأس المال بأن يأخذ نصيبا من الربح المتحقق ،كما يسمح لصاحب الجيد
كذلك بأن يأخذ نصيبا من الربح المتحقق نتيجة عممو في المال ،فإذا حدثت الخسارة وكان
دون تعمد وال تقصير من العامل فان كل طرف يخسر من جنس ما قدمو.
والمضاربة قد تكون مطمقة أي أن سمطة المضارب غير مقيدة  ،وقد تكون مقيدة تكون فييا
سمطة المضاربة مشروطة بأال يتجاوز المضارب حدود معينة.
 -2-2المشاركة :

( )3

()2

وىي عقد من عقود االستثمار حيث يقدم كل طرف مشارك

متطمبات رأس المال ،وفي حالة تحقيق أرباح وخسائر تقتسميا األطراف طبقا لمشروط المتفق
عمييا مقدما ،مع تخصيص مقدار لممجيود البشري ،فيعطى نسبة مئوية من األرباح لصاحب
المشروع وينص االتفاق عمى طبيعة العمل وحدوده ومدة العقد ونسبة توزيع األرباح ،وتتنوع
المشاركة إلى:
 وفقا لطبيعة األصول الممولة :المشاركة الجارية ،المشاركة الستثمار. وفقا الستيراد األموال :المشاركة المستمرة ،المشاركة المنتيية. وفقا الستمرار ممكية الشريك ،المشاركة الثابتة ،المشاركة المتناقصة. وفقا لمجال التمويل :المشاركة في التصدير ،المشاركة في االستيراد...وىناك اختالف بين المضاربة والمشاركة ،ففي الوقت الذي يتفقان فيو بأن لكل شريك
حصة مشاعة في الربح وتكون الخسارة بنسبة رأس المال ،ولكن في المشاركة يقدم رأس

( -)1محمد بوجالل ،مرجع سابق ،ص.38
)2( - the institute of islamic banking and insurance, (islamic financial institutions)(hph/
) www.islamic banking.comتاريخ اإلطالع جوان 2011م .
( -)3محمود حسن صوان ،مرجع سابق ،ص.177
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المال من جميع الشركاء ،ويجوز أن يكون العمل من أحدىم أو بعضيم ،أما في المضاربة
فال يجوز لرب المال العمل.
 -3أسموب التمويل بالمشاركة في اإلنتاج  :وىو نوع من التمويل يشمل صيغ االستثمار
الزراعية ومنيا:

()1

 -1-3المزارعة  :فيي عبارة عن دفع األرض من مالكيا إلى من يزرعيا أو يعمل
عمييا ،ويقومان باقتسام الزرع بينيما.
وتعتبر المزارعة" عقد شراكة" بأن يقدم أحد الشريكين ماال أو احد عناصر اإلنتاج وىي
األرض ،بينما يقدم الشريك اآلخر العمل في األرض.
 -2-3المساقاة  :وىي أن يستأجر مالك غرس أو زرع شخصا إلصالح غرسو أو
زرعو وتنقيتو من األعشاب أو سقيو بأجرة معمومة بجزء مما تنتجو األرض ،وىي عقد
صحيح وممزم وال يفسخ إال برضا الطرفين.
ثانيا :خصائص أساليب التمويل في إطار نظام المشاركة

()2

الخاصية األولى :ارتباط ربح الممول في جميع أساليب التمويل بالمشاركة المذكورة بالممكية،
فاستحقاقو لألرباح موضوعي وشرعي ىو الممك ،وىذا عكس الصيغ واألساليب التمويمية

الربوية والتي تقوم عمى االستغالل.
الخاصية الثانية  :ارتباط انسياب التمويل بين أطراف العممية االستثمارية بانتقال ممكيات
وتدفق تيار من السمع( اقتصاد حقيقي) عكس االقتصاد الرمزي بحيث كل عممية انتقال
لمممكية أو السمع والخدمات تتطمب انتقال وانسياب عشرات الدورات المالية والنقدية،
فاالقتصاد الرمزي أي حركة رؤوس األموال بما في ذلك تقمبات أسعار الفائدة وتدفقات
االئتمان ترتبط فييا األرباح بتقميب وانتقال األموال بغض النظر عن عمميات استثمارىا ،في
حين أنو في ظل نظام المشاركة يرتبط انتقال التمويل بعمميات االستثمار ارتباطا كبي ار.

( -)1حسن محمد إسماعيل البيمي ،مرجع سابق ،ص.43
( -)2صالح صالحي ،مرجع سابق ،ص.04
- 145 -

إدارة المخاطر والتمويل في البنوك اإلسالمية

الفصل الثالث :

ثالثا :الكفاءة االقتصادية المتوقعة عند تطبيق الصيغ اإلسالمية

()1

 -1الكفاءة المتوقعة عمى مستوى األموال المستثمرة  :وتظير ىذه الكفاءة إذا قارنا
تكاليف المشروعات الجديدة في حالة اقتصاد ربوي بمثيمتيا في اقتصاد المشاركة.
 -1-1في حالة االقتصاد الربوي  :ت م= تكاليف المشروعات الجديدة عمى المستوى

الوطني.

ح ل= حجم األموال المستثمرة عمى المستوى الوطني.
ع ك= متوسط معدل الفائدة السائدة عمى المستوى الوطني
فتكون ت م= ح ل +ح ل .ع ك
 -2-1في حالة اقتصاد المشاركة :ت م= ح ل مما يعني أن الكتمة الربوية
ح ل .ع ك تصبح مساوية لمصفر.

فتنخفض التكاليف االستثمارية لممشاريع الجديدة ،وينعكس ذلك عمى تكاليف اإلنتاج،
فالسمع والخدمات ،فالقدرة الشرائية ودرجة الرواج في السوق ومستويات ديناميكيتيا مما يؤدي
إلى توفير المناخ وتجديد حافر االستثماريين.
 -2عمى مستوى توظيف الطاقات العاطمة :إن تطبيق الصيغ البديمة لمنظام الربوي
تؤدي إلى سيولة المزج والتأليف بين عناصر اإلنتاج وخاصة عنصر العمل ورأس المال في
صوره المتعددة من مضاربة ومشاركة ... ،فيؤدي ذلك إلى فتح مجاالت لتشغيل أصحاب
المين وذوي الخبرات ،ومن جية أخرى تتجو األموال المكتنزة أو المدخرة إلى االستثمار في
تمك األنشطة التي تصبح قنوات جذب ومحفزات استثمارية ىامة.

( -)1صالح صالحي  ،نفس المرجع  ،ص.21
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الشكل رقم( :)09كفاءة أساليب التمويل واالستثمار بالمشاركة
تأسيس مشروعات إنتاجية حقيقية

تولد الدخول
زيادة الطمب
زيادة معدالت اإلنتاج

زيادة الدخول مرة أخرى

زيادة معدل االدخار

زيادة معدل االستيالك
زيادة الطمب

زيادة القدرة عمى االستثمار

المناخ المالئم لمنمو االقتصادي
المصدر :بكر الريحان" ،دورالمصارف اإلسالمية في الحد من اآلثار السمبية لمعولمة" ،مؤتمر العولمة وأبعادها
االقتصادية" ،جامعة الزرقاء األهمية ،ط ،1األردن2001 ،م ،ص.243
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خالصة الفصل الثالث
تتضمن إدارة المخاطر الوقاية من المخاطر المحتممة من جية و االكتشاف المبكر لممشاكل
حال وقوعيا و العمل عمى تصحيحيا

 ،وىي عممية مستمرة شاممة يشترك فييا جميع

الموظفين في كافة المستويات  ،وليا دور أساسي ومحوري في ترشيد ق اررات التمويل
وتوجيييا بما يضمن أىداف المصارف اإلسالمية .
يعتبر التمويل عصب الحياة االقتصادية  ،حيث ارتبط ىذا األخير بالبنوك ومختمف
المؤسسات االقتصادية وذلك لتقديم المساعدة لألفراد ومختمف المنشآت عمى أنواعيا .
ارتبطت مختمف األعمال المصرفية واألنشطة االستثمارية التي تمارسيا مختمف ىذه
المصارف بأسعار الفائدة الربوية حيث نتج عنيا عدة سمبيات عمى مختمف المجاالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية...،
إن البديل لسعر الفائدة الربوي يمكن تعويضو بحافز الربح واالعتماد عمى أسموب المشاركة
بما يتضمن من خصائص وايجابيات جد معتبرة ،وضرورة تطبيقو من أجل إحداث التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
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.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

تمهيد :
إن الممارسة العممية أظيرت أن المصارف اإلسبلمية اكتفت بدور الوسيط المالي،
الذي ييمو فقط ضمان استرداد المال والعائد ،بقطع النظر عن مدى استخدام ىذا المال في
النشاط االستثماري من عدمو ،وبالتالي يزيل عن ىذه المصارف صفتيا األساسية كمصارف
استثمار ،ويعطييا صبغة المصارف التقميدية.
وىذه ىي نقطة البدء في وجود مؤشرات تدل عمى أن المصارف اإلسبلمية قد اتجيت
اتجاىا مغاي ار لما كان يتوقع ليا أن تسمك ،ومغاي ار لما كان يخطط لو في بداية نشأتيا ،وىذا
يدل عمى وجود مخاطر ومعوقات تحد من قدرة ىذه المصارف عمى السير في الطريق الذي
أريد ليا أن تخطو ،وىو طريق توجيو استثماراتيا إلى المشاريع االستثمارية المختمفة ،عن
طريق صيغ تمويل تشارك في الربح وتتحمل الخسارة.
المبحث األول  :اآلثار الناتجة عمى وجود صعوبات ومخاطر الستخدام صيغ التمويل
سنتطرق في ىذا المبحث إلى مايمي :
المطمب األول :اختالف أساليب التمويل عن النموذج المصرفي اإلسالمي النظري
سارت المصارف اإلسبلمية عمى النموذج المصرفي التقميدي (الوساطة المالية)،
وابتعدت عن النموذج المصرفي اإلسبلمي النظري (الوساطة االستثمارية) ،الذي أسس ليا
وافترض بو مسيرتيا عميو ،وذلك من خبلل أساليب التمويل التي استخدمتيا في توظيف
أمواليا ،والقائمة عمى الديون من خبلل بيوع المرابحة .فقد كان في فكر المؤسسين األوائل
لممصرف اإلسبلمي نموذج مختمف كل االختبلف عما ىو مطبق في واقع الحال ،فعمى
سبيل المثال :جاء في صيغة (أبي األعمى المودودي) لنموذج عمل المصرف اإلسبلمي،
بأن يتمقى أموال المودعين لبلستثمار عمى أساس المشاركة في الربح والخسارة ،ثم يوظف
ىذه األموال بأسموب المضاربة مع أصحاب المشروعات والمستثمرين.
ويعد صديقي (

()1

 ،)1961المشاركة والمضاربة ىي صيغ التوظيف الرئيسة في نموذجو

القائم عمى أساس تحول النظام المصرفي _ بالكامل _ إلى النظام اإلسبلمي ،إذ

أن

المشاركة في األرباح والخسائر تشكبلن النقطة األساسية في نموذجو .ويورد (صديقي) شرحا

( - )1أبو االعمى المودودي ،الربا ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1979 ،ترجمة محمد عاصم الحداد ،ص.3 :
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مفصبل ألىمية ىذه الصيغ كبديل لسعر الفائدة التي يقوم عمييا التعامل في المصارف
التقميدية.

( )1

وقدمت الدراسات المصرية صيغتيا لقيام المصرف اإلسبلمي عمى ثبلثة أسس رئيسة
منيا :اآلخذ بمبدأ المشاركة.

()2

وأيا كان النموذج في فكر المؤسسين األوائل ،فإنو يمكن استنتاج جوىر النماذج
جميعيا التي نادت بقيام المصارف اإلسبلمية ،وابعاد المجتمعات عن آفة الربا بتعامميا مع
المصارف غير اإلسبلمية ،بأنو بقوم عمى عقد المشاركة أو المضاربة الشرعية في تكييف
العبلقة بين العمبلء المودعين والمصرف اإلسبلمي ،وأصحاب المشروعات الذين يقدم ليم

التمويل ،إذ تحددت أوجو االستخدام الرئيسة لؤلموال في تمويل المضاربة والمشاركة ()3كذلك
أظيرت غالبية النماذج النظرية التي نادت بقيام المصارف اإلسبلمية في بدايات تأسيسيا،
أن قيام ىذه المصارف بتوظيف أمواليا عمى أساس المشاركة في الربح والخسارة ،يساعد في
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لمبمدان اإلسبلمية.

()4

ومع كل ذلك ،فقد جنحت المصارف اإلسبلمية في تمويميا بصيغ المشاركة والمضاربة ،
والتي نضعيا في إطار االقتصاد الحقيقي ،إلى صيغ أخرى نضعيا في إطار االقتصاد القائم
عمى الديون؛ محاكاة لممصارف التقميدية .حتى وان كان البعض من ىذه المصارف قد
شكمت تمويبلت المشاركة والمضاربة جزءا من توظيفات أموالو ،إال أنو دخل في ذلك عمى
ضوء أسعار الفائدة ،دون الربط أو االسترشاد باألرباح في النشاط الممول؛ وذلك أيضا
محاكاة لممصارف التقميدية .وقد قامت بعض المصارف اإلسبلمية بمحاسبة العميل عمى

( - )1ناصر الغريب ،أصول المصرفية اإلسبلمية ،مطابع المنار العربي ،القاىرة ،1996 ،ص39. ،38 :
) -(2محمد أحمد عز الدين  ،البنك اإلسبلمي في فكر اآلباء المؤسسين لو ،بحوث ندوة ترشيد مسيرة البنوك اإلسبلمية،
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 29 ،رجب إلى  1شعبان 426اد الموافق من  3إلى  5سبتمبر  ،2005ج ،1ص.52 :

( – )3نفس المرجع  ،ص.53 :
) -)4أحمد ،ضياء الدين  ،النظام المصرفي االسبلمي  -الموقف الحالي ،مجمة دراسات اقتصادية إسبلمية ،المعيد
اإلسبلمي لمبحوث والتدريب-البنك اإلسبلمي لمتنمية ،المجمد الثاني ،العدد األول1415 ،ه1994 .م ،ص.21 :
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أساس األرباح المفترضة في طمب المشاركة ،والمبني عمى دراسة الجدوى المقدم منو ،بقطع
النظر عن األرباح الفعمية المحققة.

()1

ومن الصيغ األخرى التي استخدمت كأسموب سيل الستثمار األموال المجمعة لدى
المصارف اإلسبلمية :صيغة بيع المرابحة لآلمر بالشراء .فقد غطت نسبة كبيرة من عمميات
المصارف اإلسبلمية؛ ألن ىذه المصارف قد رغبت في االبتعاد عن التمويل بالصيغ التي
أريد ليا وبيا أن توظف أمواليا كصيغة المشاركة والمضاربة ،نتيجة الرتفاع درجة المخاطرة
لمتمويل بيذه الصيغ؛ ولوجود عدد من المعوقات الداخمية والخارجية تحد من التمويل بيذه
الصيغ ،والتي سيتم عرضيا في المبحث الثاني من ىذا الفصل.
المطمب الثاني :التغيير في نمط اآلجال لالستثمارات والتحول فى طريقة ١لتمويل لمعمالء
يتكون ىيكل الموارد في أي مصرف من حقوق الممكية (حقوق المساىمين) ،والتي تشمل

رأس المال المدفوع ،واالحتياطات واألرباح غير الموزعة ،وتسمى ىذه بمجموعيا بالموارد
الداخمية .أما الودائع بأنواعيا :الجارية وتحت الطمب ،واالستثمارية ،فإنيا تشكل المصدر
الثاني لموارد المصرف ،والذي يسمى بالموارد الخارجية.
والمصرف اإلسبلمي ال يختمف عن غيره من المصارف ،فييكل موارده شبيو _
إلى حد ما _ بييكل موارد المصارف األخرى ،وان كانت موارده الداخمية تشكل مصد ار ميما
لعممياتو ،إذ بجانب توجيييا لبلستخدامات طويمة األجل في شكل توظيفات في أصول ثابتة
لممصرف من مبان وتجييزات ومعدات ،تعد عنص ار حاكما في تحديد قدرات المصرف عمى
التوظيف متوسط وطويل األجل في صورة استثمارات مباشرة ،أو شركات ممموكة جزئيا أو

بالكامل لو ()2وىذه الموارد الداخمية تتراوح ما بين(  )%5إلى(  )%10من موارد المصرف
الكمية بناء عمى التجارب المصرفية القائمة..

()3

ومع أنو من الضروري وجود الموارد الداخمية ألي مصرف ،إذ تعد شرطا ضروريا لوجوده،
إال أنيا غير كافية .إذ بدون وجود المصادر الخارجية (ودائع العمبلء) ال يستطيع أي
( - )1محمد عبد الحميم عمر ،مقترح لممصرفية اإلسبلمية  ،بحوث ندوة ترشيد مسيرة البنوك اإلسبلمية ،دبي اإلمارات
العربية المتحدة ،ج2005 ،1:م  ،ص .224

( - )2عبد الحميد الغزالي ،المصرفية اإلسبلمية -الطبيعة والمشكبلت ،ندوة ترشيد مسيرة البنوك اإلسبلمية ،دبي،
اإلمارات العربية المتحدة ،ج2005 ،1:م  ،ص.190
( -)3نفس المرجع  ،ص191
- 152 -

الفصل الرابع :

.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

مصرف ،ميما كانت موارده الداخمية ،أن يعمل عمى توظيفيا ،وبيذا تعد الودائع بأنواعيا
المختمفة الشرط الكافي لوجود أي مصرف .فيقوم المصرف بتوظيف ىذه الودائع لمحصول
عمى األرباح من أجل توزيعيا فيما بينو وبين عمبلئو،

مراعيا قاعدة الفن المصرفي التي

تنص عمى ضرورة "المواءمة بين اعتباري الربحية والسيولة ".
وال يشذ المصرف اإلسبلمي عن غيره في مراعاة ىذه القاعدة ،ولكنو في الوقت نفسو يختمف
جذريا عن المصارف األخرى من حيث طبيعة ىيكل أصولو وتفاصيمو ،فيو مصرف
استثمار حقيقي .ومعنى ىذا أن نمط اآلجال في االستثمارات يجب أن يوجو إلى استثمارات
متوسطة وطويمة األجل ،مراعاة لحقيقة المصرف اإلسبلمي التنموية ،ومراعاة لممشاريع
االستثمارية التي ال تؤتي أكميا في فترات قصيرة األجل ،وىذا يعني أيضا أن االستثمارات
قصيرة األجل يجب أن تكون بنسبة أقل من تمك االستثمارات طويمة األجل ،إذا أردنا أن
تؤدي المصارف اإلسبلمية دورىا الحقيقي في المجتمع.
وفي بحثو عن طبيعة المصرفية اإلسبلمية ومشكبلتيا ،أفاد (الغزالي) بأن االستثمارات
قصيرة ومتوسطة األجل ،والتي ال تتعدى آجاليا نحو سنتين فأقل ،قد شكمت ما يزيد عن(
 (%59من إجمالي استثمارات المصارف اإلسبلمية ،في حين بمغت االستثمارات طويمة
األجل ،والتي تتراوح آجاليا سنتين فأكثر ،أقل من (  )%5من إجمالي االستثمارات في معظم
المصارف اإلسبلمية القائمة.
وىذا التغيير في نمط اآلجال لبلستثمارات ىو من أجل المواءمة بين اعتباري الربحية
والسيولة والعائد السريع نسبيا بقدر اإلمكان ،ولمحد من المخاطر ليذه االستثمارات وبسبب
وجود المعوقات ليا.
وقد أدى ىذا التغيير في نمط اآلجال لبلستثمارات إلى التحول في طريقة التمويل
لمعمبلء ،فبدال من تمويميم بصيغ مشاركة ومضاربة بالربح والخسارة وآلجال طويمة ولمشاريع
إنتاجية تشكل إضافة في االقتصاد القومي ،تم تبديل صيغ التمويل إلى صيغ شبيية
بالمصارف التقميدية ،تحصر العبلقة بين المصرف اإلسبلمي وعميمو بعبلقة الدائن والمدين،
تضمن من خبلليا ىذه المصارف الربح السريع نسبيا ،وتعمل عمى المواءمة بين اعتبار
الربحية والسيولة بشكل أكثر كفاءة في حالة قياميا بتوظيف أمواليا بصيغ المشاركات
والمضاربات .ولو سألنا القائمين عمى ىذه المصارف عن ىذا التوجو ،ألفادوا بأن المعوقات
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والمخاطر ىي أىم األسباب التي تدعونا إلى التوجو لصيغ االستثم
المتمثـ ل بأسموب المرابحة.
ـــ

()1

ـ ـ ـار قصير األجل

المبحث الثاني  :التحديات وصعوبات اإلستخدام المصرفي اإلسالمي لصيغ التمويل
التحديات

تعاني المصارف اإلسبلمية شأنيا شأن كل تجربة جديدة من بعض

والصعوبات  ،ومن المتوقع أن يكون ليذه المشاكل والصعوبات ومدى قدرة ىذه المصارف
عمى التعامل معيا دور كبير في تحديد قدرة ىذه المصارف عمى

زيادة استخدام وفعالية

صيغ التمويل.
ويمكن تقسيم ىذه التحديات والصعوبات إلى تحديات وصعوبات داخمية وخارجية كما يمي :
المطمب األول :التحديات والصعوبات الداخمية :
ىناك عدد من المشكبلت والصعوبات الداخمية التي تواجو المصارف اإلسبلمية ومن
أىميا:
أوال  :قمة العاممين المؤهمين والمتخصصين في الجانبين المصرفي والشرعي معا :
نظ ار لقمة العاممين المؤىمين في مجال الصيرفة اإلسبلمية ،وجدت ىذه المصارف
نفسيا مضطرة لبلستعانة بالعاممين المدربين في المصارف التقميدية.
ولما كانت المصارف اإلسبلمية بحاجة إلى عاممين مدربين تدريبا استثماريا وليس
تمويميا ،ومؤىمين لدراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع المنوي تمويميا ،إضافة إلى البحث

عن فرص استثمارية جديدة (.)2

لذلك كان من أىم واجبات القائمين عمييا إعداد العاممين المؤىمين فنيا وشرعيا ،من
خبلل فتح معاىد متخصصة تتولى إعداد ىؤالء العاممين ،إضافة إلى عقد دورات تدريبية
متخصصة إلعادة تدريب وتأىيل العاممين فييا.
ثانيا  :تعدد آراء المراقبين الشرعيين:
تعاني المصارف اإلسبلمية من مشكمة تعدد اآلراء الفقيية في حكم نشاط مصرفي
معين ،فقد يحدث أن تصدر ىيئة الرقابة الشرعية في أحد المصارف فتوى في حكم أحد
األنشطة المصرفية ،وتصدر ىيئة الرقابة الشرعية في مصرف أخر فتوى مختمفة تماما عن
( -)1عبد الحميد الغزالي  ،المرجع سابق ،ص.196 :
()2عبد الرزاق رحيم جدي الييتي ،مرجع سابق  ،ص .664 -663
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الفتوى السابقة في نفس النشاط المصرفي ،مما يؤدي إلى إحداث بمبمة فكرية لدى المسؤولين

عن إدارة ىذه المصارف ،والمتعاممين معيا(.)1

ثالثا  :انعدام السوق المالي اإلسالمي وضعف التعاون فيما بينها :
وتعمل السوق المالي عمى تحقيق عائد أكبر عمى أموال ىذه المصارف ،وضمان
إمكانية تسييل استثماراتيا عند الحاجةّ ،وتجميع األموال إلعادة ضخيا في القنوات التمويمية

واالستثمارية المبلئمة .

كما أنيا تستطيع وضع قاعدة صمبة لمتعاون فيما بينيا ،فالتعاون فيما بينيا كان فرديا وغير
منظم ،وقد اقتصر التعاون في مجاالت التدريب ،والبحوث والدراسات ،والتعاون في مجال
التمويل المشترك.

()2

المطمب الثاني  :التحديات والصعوبات الخارجية :
تعاني المصارف اإلسبلمية من العديد من المشاكل والصعوبات الخارجية ولعل
أىميا:
أوال  :النظرة التقميدية من قبل العمالء لهذه المصارف :
نتيجة لتأثر الكثير من أبناء األمة اإلسبلمية بالغزو الفكري الغربي ،فقد أصبحوا
قميمي االلتزام بأحكام الشريعة ،مما ساعد عمى ترسيخ أسموب التعامل المصرفي التقميدي في
أذىانيم الذي يعتمد عمى الفائدة،فقد ترسخ في أذىان المودعين فكرة ضمان الوديعة من قبل
المصرف ،فيم غير قادرين عمى تفيم طبيعة الودائع االستثمارية من حيث إمكانية تعرضيا
لمخسارة،
أما فيما يتعمق بعممية التمويل ،فقد اعتاد المستثمرون الحصول عمى قروض بفائدة
من المصارف التقميدية دون أن تتدخل ىذه المصارف في شؤونيم،

وقد ساعد عمى تعزيز

ىذه النظرة ضعف المصارف اإلسبلمية في المجال اإلعبلمي ،فضعف حمبلتيا اإلعبلمية

( )1جمال الدين عطية ،البنوك اإلسبلمية بين الحرية والتنظيم التقويم واالجتياد والنظرية والتطبيق ،المؤسسة الجامعية
لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط ،1993 ،2ص.73

( )2عبد الرزاق الييتي ،مرجع سابق ،ص. 674
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ساىمت في تدعيم الشكوك التي يثيرىا المتربصون بيا حول عدم وجود فوارق بين طريقة
عمميا وطريقة عمل المصارف التقميدية ،خاصة بالنسبة لبيع المرابحة (.)1

ثانيا  :بعد القوانين الوضعية عن األحكام والقواعد الشرعية :
القوانين االقتصادية في معظم الدول اإلسبلمية شأنيا سائر القوانين األخرى ،مستقاة
من نظم وتشريعات بعيدة عن الشريعة اإلسبلمية التي يفترض أنيا تحكم ىذه المجتمعات،
لذلك تعمل المصارف اإلسبلمية في مجال التمويل عمى أساس العقود واالتفاقات الخاصة،
دون أن يكون ليا مؤيدات قانونية ،وقد أدى عدم تمتعيا بالحماية القانونية لتحصيل حقوقو ا،
إلى تشددىا في الحصول عمى الضمانات المختمفة ،ألنيا ال تتقاضى أية عوائد عمى األموال
المستحقة عن فترة التأخير في الدفع ،وتتعرض بعضيا إلى بعض القوانين واإلجراءات

المتشددة التي تحد من نشاطاتيا المختمفة(.)2

ثالثا  :ضعف الهياكل اإلنتاجية واالستثمارية في البالد اإلسالمية :
تعاني المصارف اإلسبلمية من ضعف اليياكل اإلنتاجية وعدم مرونتيا في معظم
الدول اإلسبلمية التي تمارس نشاطيا فييا ،كما تعاني من مشكمة ضيق األسواق ،وعدم
االستقرار السياسي واالقتصادي فييا ،وكثرة التقمبات في السياسات المالية والنقدية ،وقد أدت
ىذه العوامل مجتمعة إضافة إلى ضعف التعاون فيما بينيا ،إلى عدم تمكنيا من تحمل
مخاطر االستثمار منفردة ،مما جعميا تندفع نحو األسواق العالمية ،وفي نفس الوقت تركز
في استثماراتيا المحمية عمى الصيغ واألساليب االستثمارية األكثر ضمانا كالمرابحة (.)3

رابعا  :غموض العالقة بين المصارف اإلسالمية والمصارف المركزية :
تتميز العبلقة بين المصارف اإلسبلمية والمصارف المركزية بعدم الوضوح

 ،إضافة

إلى تعدد صيغ وأشكال ىذه العبلقة ،واختبلفيا بين دولة وأخرى وبين مصرف وأخر ،فبعض
ىذه المصارف تخضع لجميع القوانين واألنظمة المصرفية وقانون الشركات في الدول التي
تعمل فييا ،باستثناء النصوص الواردة فييا والتي تخالف قوانين وأنظمة ىذه المصارف ،أو
مبادئ وأحكام الشريعة اإلسبلمية.
( )1عبد الرزاق الييتي  ،مرجع السابق ،ص. 689.
( )2نفس المرجع  ،ص , 691-690.
( )3نفس المرجع  ،ص.691
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وقد تم تأسيس بعض ىذه المصارف بموجب قوانين خاصة بيا ،كما ىو الحال في
المصارف اإلسبلمية العاممة في كل من األردن ومصر وقطر ،بينما أسس بعضيا األخر
في ظل قوانين عامة ،تنظم جميع أعمال المؤسسات المالية اإلسبلمية العاممة في الدولة،

كما ىو الحال في كل من اإلمارات العربية المتحدة وتركيا والسودان وماليزيا (.)1

وبعضيا األخر يخضع كميا لؤلنظمة والقوانين المصرفية وقوانين الشركات السائدة،
دون مراعاة لمطبيعة الخاصة ليذه المصارف ،وىذا ىو حال المصارف اإلسبلمية التي تعمل

في الببلد غير اإلسبلمية(.)2

المطمب الثالث  :تحديات وصعوبات أخرى
ىنالك عدد آخر من ال

تحديات سواء كانت داخمية :متعمقة بالمصرف اإلسبلمي من

داخمو ،أم خارجية خارجة عن نطاق سيطرة المصرف اإلسبلمي ،حدت من انتشار التمويل
بين أوساط المصارف اإلسبلمية في جميع أرجاء العالم ،يمكن ذكرىا بالنقاط اآلتية:
 . 1يتطمب التمويل االسبلمي عممية إشراف ومتابعة لممشاريع الممولة ،وتوفير كوادر فنية
مختصة في تقويميا ،مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل المقدم  ،خاصة إذا كانت
المشاريع الممولة متواجدة في أماكن بعيدة عن المصرف ،فيذا يشكل عائقا ميما أمام
المصارف اإلسبلمية يحول دون تطبيقيا ليذه الصيغ في الواقع العممي.

()3

.2عجز بعض المصارف اإلسبلمية عن تقويم ربحية المشاريع الطالبة لمتمويل بصيغ
المختمفة ويشكل عائقا أمام انتشار التمويل بيذه الصيغ.

()4

ه

.3إن عدم توافر مصادر المعمومات الدقيقة عن المتعاممين الممولين والمرشحين ليكونوا
شركاء لممصرف ،والتي يمكن االعتماد عمييا في بيان معامبلتيم السابقة مع اآلخرين ،يشكل

( )1موسى عبد العزيز شحادة ،تجربة البنك اإلسبلمي األردني ،الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكبلت ،نشرة إعبلمية
صادره عن البنك" ،عبلقة البنك المركزي بالبنوك اإلسبلمية" ،بحث مقدم إلى ندوة خطة إستراتيجية االستثمار في البنوك
اإلسبلمية ،ص.29 -28

( )2جمال الدين عطية ،مرجع السابق ،ص.59-57
( - )3عائشة الشرقاوي المالقي  ،مرجع سابق  ،ص.396 :
)4 ( - zubair iqbal abbas mirakhor: islamic banking (wanking, D.C: international monetary
fund 1987)P24
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عائقا أمام اختيار الشركاء وبالتالي عائقا في استخدام صيغ التمويل.

()1

.4يواجو التمويل اإلسبلمي بصيغ ه الم ختمفة عوائق في تحديد األسس الموضوعية لتوزيع
األرباح ،وتحديد نصيب اإلدارة والتمويل.

()2

.5في حالة تقديم أصول ثابتة كحصة يقدميا شريك أو أحد الشركاء ،فإن التمويل اإلسبلمي
يواجو عوائق حول االتفاق عمى تحديد معايير وأسس لتقويم ىذه األصول الثابتة.

()3

.6عدم احتفاظ كثير من طالبي التمويل بسجبلت محاسبية معتمدة ودقيقة عن أعماليم
التجارية ،أو عدم الرغبة في االحتفاظ بتمك السجبلت ،ورفضيم تقديم المعمومات الموثقة عن
تمك األعمال ،يشكل عائقا ميما أمام المصارف اإلسبلمية نحو توجيو مواردىا لبلستخدام.

()4

.7عدم توحيد التشريعات الحاكمة ألعمال المصارف اإلسبلمية ،وعدم التييئة من قبل
الجيات الرقابية المركزية لوضع األطر الرقابية واإلشرافية المبلئمة لطبيعة العمل
اإلسبلمي القائم عمى التمويل االسبلمي.

()5

المصرفي

.8نظام التمويل االسبلمي مبني عمى الثقة واألمانة ،وىي من موجبات النظام األخبلقي ،فإذا
ساد المجتمع خبلف ذلك ،لم تتجو المصارف اإلسبلمية ليذا النوع من العقود ،متجنبة سوء
العاقبة.

()6

.9غياب التنسيق والتعاون الجدي بين المصارف اإلسبلمية القائمة ،فيما يتعمق بتبادل
المعمومات حول الشركاء ،يشكل عائقا أمام تمك المصارف لمتوسع في التمويل.
.10عدم استقبلل معايير تقويم دراسات الجدوى االقتصادية لممشروعات عن سعر الفائدة

( - )1عبد اهلل الياجري  ،استثمارات البنوك اإلسبلمية الخميجية ،رسالة دكتوراه ،قسم الدراسات العميا الدرعية ،كمية الشريعة
والدراسات اإلعبلمية ،جامعة أم القرى1408 ،د1988-م ،ص.542 :
( -)4نفس المرجع  ،ص.543 :
( – )3نفس المرجع  ،ص.543 :

(zubair iqbal and abbas mirakhor, islamic banking , P24 - )4
( - )5عمر زىير حافظ  ،البنوك اإلسبلمية في القرن الحادي والعشرين،بحث مقدم إلى مؤتمر اإلسبلم والمسممون في
القرن الحادي والعشرين ،عمان١ ،ألردن ،2004 /11/29-27 ،ص.692 :
( – )6نفس المرجع  ،ص.696 :
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السائد في األسواق؛ ألنيا ما زالت تمارس في ظل األنظمة التقميدية.

()1

.11إن معظم األسواق التي تعمل فييا المصارف اإلسبلمية ال تممك العمق وال االتساع الذي
يستوعب صفقات التمويل ذات الحجم الكبير .

()2

.12نقص الكفاءات والميارات والقدرات اإلدارية العالية التي يتمتع بيا الكادر البشري الذي
يدخل في شراكة مع المصرف اإلسبلمي (الشريك) .إذ ينبغي عميو أن يتمتع بميارات
وقدرات إدارية عالية تؤىمو إلدارة المشروع بكفاءة .

()3

وىناك تحديات خاصة بالتمويل فمثبل:
.13يكتنف التمويل بالمشاركة فى رأس المال معوق يتمثل في:

()4

أ .فقدان رأس المال ذاتو ،إذ أنو يكون معرضا لمضياع فى حالة إخفاق المشروع أو الشركة
الحاصمة عمى التمويل.

ب .وأيضا قد تحدد القوانين المصرفية ،المصارف اإلسبلمية فى مجال المشاركة فى رأس
المال بنسبة صغيرة من أصوليا أو حتى من رأسماليا.
ج .وىناك معوق آخر فى ىذا النوع من التمويل بالمشاركة (المشاركة فى رأس المال) يتمثل
بأن االستثمار فيو دائم ،وال يمكن تحويمو إلى سيولة إال ببيع األسيم إلى طرف ثالث ،ومن
الممكن عدم تدقيق ىذا ما لم تكن أسيم الشركة مسجمة في السوق المالي(البورصة).
 .14التمويل بالمشاركة المتناقصة المنتيية بالتمميك يواجو بعض المعوقات الخاصة بو
من حيث:
أ .صعوبة تحديد الفترة التى يكون المصرف اإلسبلمى قد استرد في نيايتيا ثمن األصل
من شريكو .وبالمقابل فإن ىذا الشريك ال يستطيع تحديد الفترة التي يمكن أن يكون قد
أوفى لممصرف (الشريك) كامل قيمة األصل.

( - )1عبد اهلل الياجري  ،المرجع السابق ،ص.542 :
( – )2نفس المرجع  ،ص.542 :

( - )3أحمد جعفر عبد اهلل  ، ،مرجع سابق ،ص.20 :
( -)4عبد الحميد عاشور عبد الجواد  ،التمويل بالمشاركة في المؤسسات المالية اإلسبلمية ،بحوت المؤتمر العممى السنوي
الرابع عشر :المؤسسات المالية اإلسبلمية معالم وأفاق المستقبل ،جامعة اإلمارات العربية ،المجمد الرابع،
.116
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وحتى يكون عقد المشاركة المتناقصة الزما لمطرفين ( المصرف ،الشريك ) فقيا ،فإنو ال بد

وأن يكون مؤقتا بفترة معينة)1 ( .وىذا أيضا يصعب تحديده؛ إذ إن عممية التنبؤ بعناصر
اإليرادات والتكاليف ليست سيمة ،وليس بمقدور المصرف التأكد من تمك العناصر بصورة

جازمة ،وعميو ال يمكن لممصرف تحديد الفترة الزمنية البلزمة السترداد قيمة األصل موضوع
المشاركة.

()2

ب .صعوبة المعالجة الدفترية لؤلصل موضوع المشاركة تعد من المعوقات التي تواجو
المصارف اإلسبلمية في تمويبلتيا لممشاركة المتناقصة ،فيل يتم تقويم ىذا األصل بسعر
التكمفة حين الشراء ،أم بسعر السوق؟ ىذا سؤال تواجيو إدارات المصارف اإلسبلمية عند
تمويبلتيا بصيغ المشاركة المتناقصة.

()3

المبحث الثالث  :مخاطر التمويل بالمشاركات

وىي المخاطر التي يتعرض ليا المصرف نتيجة تعاقده بدفع رأس المال لمعميل

الستخداميا في صيغ تمويل مشاركة في الربح والخسارة ،ويتعمق األمر بصيغتي المضاربة
والمشاركة ،وصيغتي المساقاة والمزارعة  ،وسيتم في ىذا المبحث التعرض ألىم مخاطر ىذه
الصيغ.
المطمب االول  :مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة
من أبرز المبادئ التي قامت ألجميا المصارف اإلسبلمية السعي في تنمية
المجتمعات اقتصاديا ،والتطبيق العممي ليذا اليدف يتمثل في تفعيل صيغتي المضاربة
والمشاركة ،غير أن الواقع العممي لكثير من المصارف اإلسبلمية يبين أن صيغة المرابحة
ىي المتقدمة ،نظ ار لوجود مخاطر تعيق سبيل المصارف اإلسبلمية في السعي قدما نحو
صيغتي المضاربة والمشاركة ،وىذا التجنب الستخداميما سوف يفقد ميزة التنويع واالستثمار،
وبالتالي تعرض المصارف اإلسبلمية لمخاطر أكبر.

( - )1كوثر عبد الفتاح االبجى  ،محاسبة المؤسسات المالية اإلسبلمية ،اإلمارات العربية لمنشر والتوزيع ،دبى ،اإلمارات
العربية المتحدة ،ط ،1996 ،1ص.202 :
( – )2عايد شعراوي  ، ،مرجع سابق ،ص.529 :
( – )3عايد شعراوي  ،نفس المرجع  ،ص.530 :
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وعند مقارنة صيغتي المضاربة والمشاركة مع بعضيما نجد أن الصيغة الثانية أكبر
استخداما في المصارف اإلسبلمية من الصيغة االولى ،وىذا راجع لعدة أسباب منيا:

()1

 .1قمة المخاطر التي يتعرض ليا المصرف والمستثمرون في التمويل بصيغة المشاركة
مقارنة بالتمويل بصيغة المضاربة ،حيث ال يتحمل المصرف عند الخسارة في صيغة
المشاركة إال بمقدار مساىمتو في المشروع ،أما في صيغة المضاربة فإن المصرف يتحمل
جميع الخسارة.
 .2إمكانية متابعة المشروع وادارتو إذا كان المصرف مشاركا ،أما إذا كان التمويل بصيغة
المضاربة فإن ذلك غير ممكن نظ ار لمنافاة ذلك لطبيعة المضاربة التي تقوم عمى أساس
إطبلق يد المضارب في العمل.
 .3اعتماد صيغة المضاربة عمى التمويل طويل األجل وىو ما ال تمارسو المصارف
اإلسبلمية بشكل كبير حاليا.
أما بالنسبة لمخاطر ىاتين الصيغتين :فإنيا تنشأ من عدة مشكبلت ،يمكن إيجازىا
فيمايمي:
أوال :المشكمة األخالقية

تظير ىذه المشكمة نظ ار لطبيعة المصرفية ليذين العقدين ،فبالنسبة لعقد المضاربة

فيو يقوم عمى أساس أن يعرض البنك اإلسبلمي (باعتباره وسيطا بين رب المال والمضارب)
عمى أصحاب األموال استثمار مدخراتيم وأمواليم ،ومن جية أخرى يعرض عمى أصحاب
المشروعات االستثمارية استثمار تمك األموال والمدخرات (باعتباره وكيبل عن أرباب
األموال) ،اما المشاركة فتقوم عمى أساس تقديم المصرف جزءا من التمويل لعميمو ،بينما يقوم
العميل بتغطية الجزء المتبقي لممشروع ،وبما أن العميل يعتبر في كمتا الصيغتين وكيل أمين،
فينا تظير المخاطر األخبلقية ،بمعنى مخاطر عدم االلتزام األخبلقي ( ،)2وصورة ذلك أنو
في عقد المضاربة او المشاركة ىناك معمومات يعتمد عمييا كل طرف في العقد التخاذ
( )1يوسف عبد اهلل الشبيمي ،الخدمات المصرفية الستثمار أموال العمبلء وأحكاميا في الفقو اإلسبلمي،

رسالة لنيل درجة

الدكتوراه في الفقو المقارن ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ١إلسبلمية١ ،لرياض ،سنة  ،2002ص.1155 -1154

( )2حمزة عبد الكريم محمد حماد ،مخاطر االستثمار في المصارف اإلسبلمية ،دار النفائس لمنشر والتوزيع ،عمان ،سنة
 ، .2008ص .61
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.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

الفصل الرابع :

القرار ،وتتعمق ىذه المعمومات بمحل العقد وبالثمن وبالظروف الحالية والمتوقعة...الخ ،ومع
ذلك تبقى ىذه المعمومات ناقصة حيث يستطيع العميل إظيار معمومات ناقصة أو غير
صحيحة عن خبرتو وكفاءتو في إدارة أموال المشروع ،ومن ثم يمكن أن يتخذ المصرف ق ار ار
خاطئا ،تكون نتيجتو تحقيق خسارة.

()1

باإلضافة إلى ذلك ىناك وسائل تستخدم لمتبلعب في ىتين الصيغتين مثل:

()2

 .1تقويم بضاعة اول المدة بأكثر من قيمتيا ،وبضاعة أخر المدة بأقل من مدتيا.
 .2تقويم األصول بأكثر من قيمتيا لزيادة مبالغ استيبلكاتيا الرأسمالية بغية تخفيض الربح
او إلغائو.
 .3المغاالة في الرواتب التي يتقاضاىا المدراء.
ثانيا :مشكمة سوء االنفاق

المقصود باإلنفاق ىنا جميع التكاليف المتعمقة بالمشروع ،وسوء اإلنفاق يحدث عند

تسخير العميل ألموال المشروع في غير ما خصصت لو ،ومن بينيا النفقات اإلدارية ،حيث
أن العميل وباعتبار أنو يقوم باقتسام األرباح مع المصرف ،والمعموم أن األرباح ال تكون
ثابتة وىي تخصم من التكاليف ،فيقوم بالتالي باالستفادة من منافع غير نقدية تأتي في شكل
تسييبلت لمسفر واألثاث لممكتب وحق االستضافة لمعمبلء...الخ ،وكميا تكاليف تكون عمى
حساب الربح المحصل ،وبالتالي ستنخفض نسبة المصرف من ىذا الربح ،وتنخفض معو
نسبة الربح الموزع عمى المودعين  ،وىذا ييدد سبلمة المصرف سواء من جية انخفاض
أرباحو ،او من احتمالية سحب المودعين ألمواليم.

()3

ثالثا :مشكمة سوء دراسة جدوى المشروع

رغم قيام البنك بدراسة لجدوى المشروع الذي سيمولو ،إال أنو قد تظير مستجدات لم

تؤخذ بعين االعتبار خبلل القيام بعممية دراسة الجدوى ،من بينيا:

()4

( )1منذر قحف ،البنك اإلسبلمي لمتنمية ،المعيد اإلسبلمي لمبحوث والدراسات ،جدة ،ط .2003 ،2ص.261 -260
( )2حمزة عبد الكريم محمد حماد  ،مرجع سابق ،ص.93

( )3محمد عمي القري بن عيد ،عرض لبعض مشكبلت البنوك اإلسبلمية ومقترحات لمواجيتيا ،بحث ضمن كتاب :قضايا
معاصرة في النقود والبنوك والمساىمة في الشركات  ،ص.279

( )4حمزة عبد الكريم محمد حماد ، ،مرجع سابق ،ص.171
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الفصل الرابع :

.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

 .1إجراء تعديبلت جوىرية أثناء فترة التنفيذ لم تكن مدرجة في الدراسة األصمية لممشروع
والتي تؤدي إلى زيادة التكمفة االستثمارية وزيادة التمويل المطموب لمواجية ىذه الزيادة.
 .2طول فترة التنفيذ التي تؤدي إلى ارتفاع التكمفة.
 .3إنشاء مشروعات بطاقة إنتاجية أكثر من البلزم بسبب سوء في التقدير ،حيث يؤدي ذلك
إلى عدم استغبلل الطاقة اإلنتاجية المتاحة ،مما يترتب عميو زيادة تكاليف اإلنتاج.
 .4ظيور المنافسين جدد ،مما يؤثر عمى مبيعات المشروع ،وأن المزايا التي كانت ستحقق
لمشركة قد تتبلشى نتيجة الموقف التنافسي الجديد.
رابعا :صعوبة تقدير الربح المتوقع

في بعض العقود اإلسبلمية كالمرابحة ،يستطيع المصرف معرفة الربح المتوقع من

العممية قبل بدايتيا ،أما في عقدي المشاركة والمضاربة فميس ىناك معمومات كاممة عن
الربح المتوقع ،ألن ذلك يتوقف عمى الظروف المحيطة بالمشروع الممول بياتين الصيغتين،
وتأثير ىذه الظروف عمى اإليراد الكمي ومن ثم ربحية المشروع ككل ،كما أن عدم القدرة
عمى التنبؤ بتصرفات وق اررات إدارة المشروع يشكل عامبل إضافيا في زيادة المخاطر التي
تواجو ىذا المشروع ،مما يمقي بمسؤولية كبيرة عمى المصرف لدراسة التدفقات النقدية
لممشروع بشكل دقيق ،واتخاذ اإلجراءات البلزمة لمواجية أي خطر حال وقوعو.

()1

خامسا :مشكمة الضمانات
مما يعد عائقا الستخدام صيغتي المضاربة والمشاركة موضوع الضمان ،فمن المعموم
أن الفقياء اتفقوا عمى عدم طمب ضمانات عمى ىذا النوع من التمويل ،ألن يد الشريك ىنا يد
امانة وليست يد ضمان ،إال في حالة التعدي والتقصير ،وىذا قد يعرض أموال المصرف
اإلسبلمي التي ىي أموال المودعين إلى الخطر ،ثم إن ذلك قد يقمل من ورود أموال
االستثمار لممصرف خوفا من أصحابيا عمى ضياعيا ،مادام ال يوجد ضمان.

( )1حمزة عبد الكريم محمد حماد ، ،مرجع سابق ،ص.172
( )2نفس المرجع  ،ص.173
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()2

.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

الفصل الرابع :

سادسا :مشكالت أخرى

()1

 .1تجاوز المدة الكمية لمتمويل دون إتمام الصفقة ،بالنسبة لممضاربة.
 .2تمف البضاعة تحت يد المضارب.
 .3مخاطر من أن تكون النتيجة خسارة او ربح أقل من المتوقع.
 .4بيع حصة شريك البنك لطرف ثالث في حالة المشاركة  ،وبيذا يصبح البنك يتعامل مع
عميل جديد ال يعرف مدى التزامو في القيام بميامو.
المطمب الثاني :مخاطر التمويل بالمزارعة والمساقاة
يبلحظ في ىذين العقدين الشرعيين من خبلل التوضيحات السابقة ليما  ،اشتراكيما
في أن المالك يسمم ثروتو إلى شخص آخر يستقل عن المالك في إدارة الثروة ،ثم يتقاسمان
النتيجة اإلجمالية لبلستثمار والمتمثمة في مجموع المنتج المحصل.
وبشكل عام فإن المخاطر المرتبطة بياذين العقدين يمكن تقسيميا إلى:

()2

أوال :مخاطر عامة
وىي المخاطر التي تكون خارج سيطرة طرفي العقد ،مثل الكوارث الطبيعية
كالفياضات والرياح ،والحشرات ومختمف األوبئة التي من الممكن أن تقضي عمى جزء من
المحصول او كمو ،وىذه المخاطر تنقسم بدورىا إلى:
 .1مخاطر يمكن التنبؤ بيا وتحديد أوقاتيا وحجم أضرارىا :مثل األضرار المتوقعة في
مواسم معينة ،وىي أحداث غير عادية ولكنيا متكررة ،وبالتالي يجب أن تدرس جيدا ،وتحدد
أبعادىا ومدى تأثيرىا عمى ربحية المشروع المطموب تمويمو من قبل المصرف اإلسبلمي ،من
أجل وضع جميع الترتيبات لمواجيتيا حال وقوعيا.
 .2مخاطر ال يمكن التنبؤ بيا :وتتمثل في تمك األحداث غير العادية وغير المتكررة،
كاآلفات والفيضانات والحرائق ،والتي يمكن أن تؤدي إلى ضياع المحصول بكاممو ،ورغم أن

( )1محمد محمود العجموني ،البنوك اإلسبلمية ،أحكاميا ومبادئيا وتطبيقاتيا المصرفية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،
عمان ،ط ،2008 ،1ص.436 -435

( )2محمد نور عمي عبد اهلل ،تحميل مخاطر االستثمار في المصارف اإلسبلمية بين النظرية والتطبيق ،سمسمة الدعوة إلى
الحق ،عدد  .195رابطة العالم اإلسبلمي ،مكة المكرمة ،سنة1423ه ،ص.89-88
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.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

الفصل الرابع :

ىذه المخاطر يصعب التنبؤ بيا ،إال أنو عمى إدارة المشروع اتخاذ كافة االحتياطات لمتخفيف
من أثارىا.
ثانيا :مخاطر خاصة
وىي المخاطر الداخمية لممشروع ،والمرتبطة بمدى كفاءة وخبرة القائمين عمى إدارة
المشروع ،ومدى وفائيم بتعيداتيم نحو المصرف الممول ،ومختمف المصارف األخرى
المتعامل معيا ،باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بنجاح المشروع ومنيا:
 .1عدم المتابعة الميدانية لممزارعين من قبل المصرف.
 .2مختمف المشاكل التي من شأنيا إعاقة عمل المزارعين ،مثل :مسألة األجور ساعات
العمل...الخ
وبالتالي يجب الوقوف عمى المشكبلت التي تواجو المزارعين ودراستيا ،والتعاون معيم
من أجل إيجاد الحمول المناسبة ليا قبل وصوليا إلى مرحمة ال يمكن فييا المعالجة او
التصحيح.
المبحث الرابع  :مخاطر التمويل بالبيوع واإلجارة
وىي المخاطر التي يتعرض ليا المصرف اإلسبلمي نتيجة تعاقده بواسطة صيغ تقوم
عمى أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابمة بين المتعاقدين ،وىي تشمل عقود المرابحة ،السمم
واالستصناع ،واالجارة  ،وفيما يمي سنستعرض أىم المخاطر التي تتعرض ليا ىذه الصيغ.
المطمب األول :مخاطر صيغة المرابحة
يمثل التطبيق المصرفي لعقد المرابحة في المصارف اإلسبلمية أحد أىم مصادر النقد
الذي يوجو نحو المصارف اإلسبلمية ،وىذه االنتقادات ترجع إلى جيل الكثيرين باألحكام
الشرعية ليذه الصيغة.
فيم يقيسون مدى صحة المعامبلت بمقياس الربح والخسارة ،وليس بمقياس الحبلل
والحرام ،ومن ىذه االنتقادات ما يمي:

()1

 .1ان المصرف اإلسبلمي يبيع ما ال يممك ،او انو يبيع سمعة اشتراىا ولكنو لم يقبضيا
فعبل.
 .2أن ىذه المعاممة لم يقم بإباحتيا أحد من الفقياء.
( )1محمد نور عمي عبداهلل  ،نفس المرجع  ،ص.79 -73
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الفصل الرابع :

.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

 .3وجود عنصر إلزام المشتري بالوفاء بوعده لشراء السمعة من السمعة التي اشتراىا
المصرف بناء عمى طمبو ،وىو محل خبلف بين الفقياء.
 .4أن ربح المرابحة ربح ما لم يضمن.
 .5أن العقد ينص عمى إمكانية وجود سعرين أحدىما لبيع المرابحة نقدا ،واآلخر لمبيع أجبل
او بالتقسيط.
 .6اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد .
ويرى البعض " أن المصارف اإلسبلمية عندما تستخدم صيغة المرابحة لؤلمر بالشراء
فإنيا تمقي بالمخاطر كميا عمى العميل بدال عنيا ألنو يمتزم بدفع مبمغ إضافي معين
لممصرف الممول لشراء السمعة ،وبالتالي فإن العميل يتحمل المخاطر كميا .بينما ال يواجو
المصرف أية مخاطر....ـ ،ولكن القائمين عمى ىذه المصارف يردون عمى ىذه الشبية
واألساس الذي تقوم عميو ويقولون بأن المخاطر تبقى عمى عاتق المصرف ،وأنو يظل
مسؤوال أيضا عن كل عيب يحصل بالبضاعة قبل تسميميا او تسميم مستنداتيا ،ولممشتري أن
يستخدم حقو كامبل في خيار العيب ،كما ىو الشأن في عقد البيع".
ىذا وتنشأ المخاطر في عقود المرابحة من عدة مصادر ،أىميا:

()1

()2

أوال :مصادر سببها العميل

 .1عدم األمانة والتبلعب وتعمد إخفاء الربح او ادعاء الخسارة وعدم الجدية.
.2عدم اإللتزام بالوعد ،و ىي تعتبر ض المخاطر في حالة األخذ بالرأي الذي يقول

بعدم إلزام العميل بتنفيذ وعده بشراء السمعة.

 .3عسر العميل عن السداد ،نتيجة ضعف مركزه المالي ،و قد تكون لظروف خرجة
عن إداردتو.
 .4فقدان القدرة اإلدارية و المالية و الفنية لمعميل.
 .5نقص األىمية في شخصية العميل و الجدارة الصربية.
 .6وفاة العميل ،و رعونة الورثة من األبناء.
( )1عائشة الشرقاوي المالقي  ،مرجع سابق ،ص.488

( )2محمد محمود المكاوي ،أسس التمويل المصرفي اإلسبلمي بين المخاطرة والسيطرة ،
و١لتوزيع،المنصورة ، 2009 ،ص.167 -166
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المكتبة ١لعصرية لمنشر

.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

الفصل الرابع :

ثانيا :مصادر سببها سمعة المرابحة
.1ىبلك البضاعة قبل تسميميا لمعميل ،حيث يتحمل المصرف مخاطر نقل البضاعة
إلى البائع إذا اشترط البائع ذلك.
 .2وجود عيب في السمعة أو في صبلحيتيا عند استبلميا ،حيث يكون لمعميل الحق
في رفض استبلم ىذه السمعة ،و ال يمكن لمبنك الحصول عمى تعويض منو.
 .3عدم مطابقة السمعة لممواصفات المطموبة.
ثالثا :مصادر سببها المصرف

()1

 .1عدم قيام إدارة المصرف بدراسات تمويمية دقيقة و متأنية قبل منح المرابحة ،نتيجة
ضعف الخبرة أو نقص في المعمومات المتوفرة.
 .2عدم كفاية الشروط و التعميمات الني يعطييا البنك لمعميل في عقد المرابحة.
 .3عدم متابعة البنك لمعميل بعد استبلم بضاعة المرابحة من حيث مديونيتو ،و عدم
تجديد الكشف عمى المركز المالي بصفة دورية.
 .4أن يغمب البنك عند اتخاذه لقرار منح التمويل ،جانب الربح عمى جانب المخاطرة.
رابعا :مصادر سبها الظروف المحيطة

()2

 .1الظروف التجارية غير الطارئة مثل الحروب و الكوارث ،و ىي مخاطر نادرة
الحدوث ،و من ثم من غير المتوقع أن يدفع العميل مقاببل ليا.
 .2اختبلف أسعار المصرف ،في حالة استيراد البضاعة من الخارج ،حيث الثمن
يكون في الغالب مؤجبل ،فإذا حدث تغيير فى سعر صرف العممة ،فإن المصرف
سيتحمل ىذا الفرق في صرف العممة ،و قد يكون كبي ار بحيث يقضي عمى معظم ربح
المصرف أوكمو.
 .3تدخل الدولة بشكل مفاجئ وقياميا بتغيير بعض القوانين و الق اررات االقتصادية،
مثل زيادة الضرائب و الرسوم الجمركية ،أو تخفيض ىامش الربح المقرر.

( )1نفس المرجع  ،ص .168

( )2محمد محمود المكاوي  ،نفس المرجع  ،ص .169
- 167 -

.
.
صعوبات ومخاطر اإلستخدام المصرفي لصيغ التمويل

الفصل الرابع :

المطمب الثاني :مخاطر صيغتي السمم و االستصناع
و ىي المخاطر التي يتعرض ليا المصرف نتيجة استخدام صيغتي السمم و
االستصناع في تمويل مشروع العميل ،و ىما صيغتان نادرتا التطبيق و ذلك إلرتفاع
المخاطر الناجمة عنيما أو لصعوبة تطبيقيما.
أوال :مخاطر صيغة السمم
من أبرز المخاطر الني يتعرض ليا المصرف اإلسبلمي عند تطبيق صيغة السمم
احتمالية عدم وفاء المسمم إليو بالتزاماتو ،و ىذا لعدة أسباب ،أىميا:
 .1تعذر تسميم المسمم فيو عند حمول األجل ،و ىذا رجع ألحد األسباب التالية:

()1

 مماطمة العميل و تعمده إضاعة حقوق المصرف اإلسبلمي.
 فشل المحصول ألسباب خارجة عن إرادة العميل.
 أن تكون السمعة محل العقد مما يغمب وجودىا في األسواق عند حمول األجل ،ولكن
لظروف اقتصادية اختفت السمعة من األسواق.
 .2تذبذب األسعار نتيجة لظروف السوق ،و خاصة انخفاض سعر السمعة المتفق تسميميا
في األجل و المدفوع ثمنيا مقدما .فانخفاض سعر السمعة في السوق معناه أن البنك لن
يحقق أية أرباح من عقد السمم

()2

.

 .3الكوارث الطبيعية الني يمكن أن تنشأ و تؤدي إلى إتبلف المحصول ،و ىذا أمر ال
يمكن التنبؤ بو ،و يصب تفاديو.
 .4المخاطر المتعمقة بتخزين السمعة أو المحصول في المخازن ,كالحريق و التمف و
السرقة.
ثانيا :مخاطر صيغة االستصناع
عند إبرام عقود االستصناع من طرف المصرف اإلسبلمي ،يقوم ىذا األخير بدور البناء
والمقاول والصانع و المورد ،و لما كان المصرف غير متخصص في ىذه المحاالت كميا،
فيو يعتمد عمى مقاولين بالباطن ،و ىذا ما يعرضو إلى مخاطر من ناحيتين :األولى و ىي

( )1محمد نور عمي عبد اهلل  ،مرجع سابق ،ص .95

( )2محمد محمود العجموني ،مرجع سابق ،ص .438-437
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التخمف عن السداد من عميل المصرف عمى غرار ما يحدث في المرابحة ( ،)1و الثانية ىو
الخطر الخاص بتسميم السمعة المباعة استصناعا و التي تشبو مخاطر السمم ،و إذا اعتبر
عقد االستصناع عقدا جائ از غير ممزم وفق بعض اآلراء الفقيية ،فقد تكون ىناك مخاطر
الطرف اآلخر الذي قد يعتمد عمى عدم لزومية العقد فيراجع عنو
مخاطر عقد االستصناع كما يمي:

()2

()3

 .و يمكن تمخيص

 .1التقمبات التي يمكن أن تحدث في األسعار ،و ىذا بعد تحديدىا في عقد
االستصناع.
 .2تأخر الصانع لسبب ما في تسميم المستصنع (السمعة المطموب صنعيا) ،في حالة
كون البنك مستصنعا.
 .3تأخر المقاول أو المنتج في تسميم المستصنع في حالة كون البنك صانعا ،مما
يؤدي إلى تأخر في موعد التسميم ،و ما ينحر عنيا من تكاليف.
 .4تأخر العميل المستصغ عن السداد أو عدم السداد نيائيا ،نتيجة إعسار مالي أو
مماطمة ،مع عدم تمكن البنك من زيادة السعر نتيجة التأخير.
 .5التقمبات التي يمكن أن تصيب أسعار المواد األولية البلزمة لبلستصناع.
باإلضافة إلى المخاطر السابقة " وان تمت معاممة الزبون في عقد االستصناع معاممة الزبون
في عقد المرابحة ،و إن تمتع بخيار التراجع عن العقد و رفض تسميم السمعة في موعدىا ،
فينشأ ىنا خطر إضافي ىو التراجع عن العقد ،و ما يترتب عميو من تكاليف.

()4

( )1محمد عمر شابرا ،طارق اهلل خان ،الرقابة واإلشراف عمى المصارف اإلسبلمية ،المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب،
جدة ،ط ،1سنة  ،2000ص .78

( )2طارق اهلل خان ،حبيب أحمد ،إدارة المخاطر تحميل قضايا في الصناعة المالية اإلسبلمية ،األصل بالمغة االنجميزية،
ترجمة عثمان بابكر أحمد ،مراجعة رضا سعد ،البنك اإلسبلمي لمتنمية ،المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب ،جدة ،ط

 ، 2003ص .70-69

( )3محمد محمود العمجوني ،مرجع سابق ،ص .439

( )4طارق اهلل خان ،حبيب أحمد ،مرجع سابق ،ص .70
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المطمب الثالث :مخاطر التمويل باإلجارة
تتمثل في المخاطر الني تتعرض ليا ىذه الصيغة والتي يكون إيرادىا في شكل أجرة،
حيث تقوم عمى تقديم عمل نظير مقابل محدد ،و في ىذا المطمب سنستعرض ألىم المخاطر
التي تتعرض ليا ىذه الصيغة.
تتحمل المصارف اإلسبلمية جمع االلتزامات و المخاطر المتعمقة بالموجودات المؤجرة،
بما في ذلك االلتزامات بإصبلح األضرار التي تحدث لمعين المؤجرة ،و التي يكون سببيا
االستخدام (التقادم) أو الظروف الطبيعة ،أما إذا كان سببيا سوء استخدام أو إىمال من
المستأجر ،فبل يمتزم المصرف بالتعويض.
و عمى ذلك ،فإنو في عقد اإلجارة سواء العادية أو المنتيية بالتمميك ،تظل المخاطر عمى
عاتق المؤجر ،ما عدا مخاطر القيمة المتبقية في نياية مدة اإليجار ،و الني يتحمميا
المستأجر .أي مخاطر الخسارة النقدية الني تتحقق من جراء إعادة بيع الموجودات المؤجرة.
و تنشأ المخاطر في صيغة اإلجارة من عدة مصادر نوجزىا فيما يمي:
 .1تحمل المؤجر كل أعباء المخاطر  :يتحمل المؤجر عند إنشاء المشروع االستثماري و
عند شراء العين لتأجيرىا كل األعباء ،و منيا ضمان العين الممموكة  ،و تحمل مخاطر

القرار االستثماري السوقية و التكنولوجية(.)1

 .2الجهل بتكمفة الصيانة :ىناك نوع من تكمفة الصيانة الجوىرية لئلجارة التي يتحمميا
المالك ال يعمميا عند العقد ،و لكن معظم تمك التكمفة و خاصة ذات المبالغ الكبيرة تعتبر

خاضعة لمتأمين(.)2

 .3توقف أعمال المستأجر :يمثل ىذا النوع من صيغ اإلجارة مخاطر شبو مرتفعة عمى
المؤجر خاصة في االستئجار التشغيمي ،و يتوقف عن استعمال األصل و يعيده مرة

أخرى(.)3

( )1منذر قحف ،سندات اإلجازة واألعيان المؤجرة ،المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسبلمي لمتنمية ،جدة،
 ،1995ص .31-29

( )2نفس المرجع  ،ص.71

( )3محسن أحمد الخضيري ،التمويل بدون نقود ،مجموعة النيل العربية ،القاىرة ،2001 ،ص .111-108
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 .4احتمال تقادم األصل تكنولوجيا :فمخاطر ممكية األصل تتحول إلى المؤجر الذي يقوم
بإيجاره و خاصة في االستئجار التمويمي ،حيث تختمف ممكية األصل بشرائو عن استخدام
األصل باستئجاره ،فبينما يكون المالك مقيدا باألصل و ذلك بضرورة االنتفاع بو و استعادة
ما أنفق فيو من رأس المال ،و يكون المستأجر ح ار في االنتفاع بيذا األصل ،أو استبدالو أو
إرجاعو إلى مالكو ،و إن استمر في استخدامو فيو يحصل عمى المنفعة المستخمصة منو
نظير دفع األجرة ،و من ثم فإن الضغوط الني تكون عمى المستأجر ىي مجرد سداد قسط
األجرة ،وتوليد ما يعادلو أو أكثر منو من منافع و منتجات من األصل المستأجر

( )1نفس المرجع  ،ص .115-114
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خالصة الفصل الرابع
تعتبر المصارف اإلسبلمية عمى أنيا مصارف استثمار ،بطرح مشروعات استثمارية
جديدة  ،واالنتقال لمشروعات أخرى ،وأيضا عمى أساس أنيا تمول ما يعرض عمييا من
مشروعات بالطرق المختمفة ،مثل المشاركة والمضاربة ...وىكذا.
لكن

عمميا أظيرت أن المصارف اإلسبلمية اكتفت في معظم األحيان بدور الوسيط

المالي  ،ويعطييا بذلك صبغة المصارف التقميدية  ،فالمصارف اإلسبلمية شأنيا شأن كل
تجربة جديدة سارت اتجاىا مغاي ار لما كان يخطط لو في بداية نشأتيا ،وىذا يدل عمى وجود
معوقات وصعوبات تحد من قدرة ىذه المصارف عمى السير في الطريق الذي أريد ليا أن
تخطو ،واستخدام مختمف صيغ التمويل في المشاريع االستثمارية المتنوعة .
إن لمصعوبات والمخاطر التي تواجو المصارف اإلسبلمية في تمويبلتيا مصدرين رئيسيين:
أحدىما داخمي ،أي يرجع لعوامل داخمية نابعة من الخصائص الذاتية لممصارف اإلسبلمية
والعاممين فييا ،واآلخر خارجي،أي يرجع لعوامل قادمة من البيئة الخارجية لممصارف.
وفي ضوء كل ما سبق يمكن إيجاد التصور لمتغمب عمى ىذه الصعوبات والمخاطر
عن طريق اقتراح صيغ وآليات جديدة لمتمويل ووضع استراتيجيات عمل فعالة يمكن أن
تستخدميا المصارف اإلسبلمية لمواجية أىم التحديات الداخمية والخارجية التي تواجييا ،
وىذا ما سيكون في الفصل القادم .
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تمهيد :
قامت المصارؼ اإلسبلمية عمى أساس أنيا مصارؼ استثمار ،تمارس االستثمار المباشر
بطرح مشركعات استثمارية جديدة ،كتكجو األمكاؿ المجمعة لدييا إلنشاء ىذه المشركعات،
كأيضا عمى أساس أنيا تمكؿ ما يعرض عمييا مف مشركعات بالطرؽ المختمفة ،مثؿ
المشاركة كالمضاربة ...كىكذا  ،إال أف الممارسة العممية أثبتت أف

المصارؼ اإلسبلمية

شأنيا شأف كؿ تجربة جديدة تعاني مف بعض التحدياتكالصعكبات ،كمف المتكقع أف يككف
ليذه العراقيؿ كمدل قدرة ىذه المصارؼ عمى التعامؿ معيا دكر كبير في تحديد قدرة ىذه
المصارؼ عمى زيادة استخداـ كفعالية صيغ التمكيؿ.
كمف أجؿ التغمب عمى ذلؾ  ،فبل بد لنا مف استحداث أساليب تمكيؿ جديدة كتخريجيا
فقييا مبني عمى الحكـ الشرعي كما عمينا إال قكلبتيا لتتناسب مع الظركؼ المحيطة ،كىذه
األساليب ىي بمثابة اآلليات الجديدة ،كالتي مف الممكف االستفادة منيا مف قبؿ المصارؼ
اإلسبلمية في إدارة مختمؼ مخاطر صيغ التمكيؿ .
المبحث األول:التوسع في األنشطة المصرفية اإل ستثمارية
سنتناكؿ ىذا المبحث مف خبلؿ ما يمي :
المطمب األول :التحول نحو نظام الصيرفة الشاممة » « Universel Banks
أوال :مفهوم المصارف الشاممة
يمكف القكؿ إف المتغيرات المصرفية العالمية ،التي عكستيا العكلمة عمى أداء
كأعماؿ المصارؼ كظيكر كيانات مصرفية جديدة ،مما يعتبر انقبلبا كاضحا في عالـ
الصيرفة.
فبعد فترة طكيمة مف إدارة المصارؼ كمف خبلؿ تعميؽ مبدأ التخصص ،أصبحت
الفركؽ األساسية بيف مصرؼ كآخر تخصص كؿ منيا في إدارة أنكاع معينة مف األصكؿ
المالية ،تككف أكثر مبلءمة مع أنكاع محددة مف المكارد  ،باإلضافة إلى ظيكر القكانيف
الحككمية التي عممت عمى تعميؽ التخصص الكظيفي لممصارؼ ،مما أدل إلى ظيكر
التقسيمات المعركفة في مجاؿ إدارة المصارؼ ،كىي المصارؼ التجارية ،المصارؼ
المتخصصة  ،كمصارؼ االستثمار كاألعماؿ.

)(1

) -(1عبد المطمب عبد الحميد ،العكلمة كاقتصاديات البنكؾ ،ط،1الدار الجامعية 2003 ،ـ  ،ص 52-51
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إال أف تزايد اإلتجاه نحك العكلمة أظير الكياف الخاص بالمصارؼ الشاممة ،الذم
جاء ترجمة عممية لتضخـ أعماؿ المصارؼ كدخكليا مجاالت جديدة كانت مف صميـ
أعماؿ الكساطة المالية األخرل ،مثؿ قياـ المصارؼ بفتح شركات التأميف ،أك ممارسة
أعماؿ اإلستثمار ،أك قياـ الشركات القابضة المصرفية التي تجمع العديد مف األعماؿ في
إدارة كاحدة تكزيعا لممخاطر كلمكاجية المنافسة.
كمف ىنا يمكف تعريؼ المصارؼ الشاممة " :بأنيا تمؾ الكيانات المصرفية التي
تسعى دائما كراء تنكيع مصادر التمكيؿ ،كتعبئة أكبر قدر ممكف مف المدخرات مف كافة
القطاعات كتكظيؼ مكاردىا كمنح االئتماف المصرفي لجميع القطاعات ،كما تعمؿ عمى
تقديـ كافة الخدمات المتنكعة كالمتجددة ،التي قد ال تستند إلى رصيد مصرفي بحيث
تجمع بيف كظائؼ المصارؼ التجارية التقميدية ،ككظائؼ المصارؼ المتخصصة ،
كمصارؼ اإلستثمار كاألعماؿ".

)(1

كتقكـ إستراتيجية المصارؼ الشاممة عمى إستراتيجية التنكيع بيدؼ استقرار حركة
الكدائع  ،كانخفاض مخاطر اإلستثمار.
كنستطيع أف نفرؽ بيف المصارؼ التجارية كالمصارؼ الشاممة أساسا في نكعية
األدكات كاإلستخدامات ،فالمصارؼ التجارية تكظؼ معظـ مكاردىا في تجارة الديكف،
كتستخدـ لذلؾ أدكات محددة تعتمد عمى سعر الفائدة ،أما المصارؼ الشاممة فإنيا تقمؿ
مف ىذا اإلستخداـ لحساب اإلستخداماتاإلستثمارية كالتجارية كالمالية ،كتستخدـ لذلؾ
أدكات تعتمد عمى اإليجار كالربح.

)(2

ثانيا :تطبيق مفهوم المصارف الشاممة في المصارف اإلسالمية
تتخذ الصيرفة الشاممة عدة أشكاؿ ،فالنمكذج األلماني يقكـ باألعماؿ المصرفية
التقميدية باإلضافة إلى أعماؿ األكراؽ المالية ،بينما تضطمع شركات متفرعة كمنفصمة عف
المصرؼ باألعماؿ التجارية كاإلستثمارية.
كفي النمكذج اإلنجميزم فإف المصرؼ يقكـ باألعماؿ المصرفية التقميدية  ،بينما
تقكـ شركات تابعة باألنشطة األخرل تجارية أك استثمارية ،أما النمكذج األمريكي فيدار
) -(1عبد المطمب عبد الحميد ،نفس المرجع  ،ص .52
) -(2يكسؼ كماؿ محمد ،حكؿ الكساطة المالية كالمصارؼ اإلسبلمية ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز (االقتصاد
اإلسبلمي) ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،مجمد  ،2001 ،13ص .76
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فيو العمؿ كفؽ شركة قابضة تتبعيا شركات مستقمة تقكـ كؿ منيا عمى حدل بممارسة
األنشطة المصرفية أك التجارية أك اإلستثمارية.
إف دخكؿ أنشطة المشاركات كالمعاكضات في األنشطة المصرفية الحديثة ميـ
لمغاية ،حيث يمكف اعتباره معب ار لمصيرفة اإلسبلمية كالتي ىي بطبيعتيا مصارؼ شاممة.
كفيما يتعمؽ بتطبيؽ مفيكـ المصارؼ الشاممة ،فبالرغـ مف أف تنزيؿ فقو
المعامبلت عمى الكاقع اإلقتصادم المعاصر اتخذ في بادئ أمره شكؿ المصرؼ كمفيكـ
الكساطة ،إال انو لـ يرىف نفسو تماما بشكؿ كمفيكـ المصرؼ التقميدم ،كانما تجاكزه إلى
أدكار كمياـ تنكعت كتعددت فييا الكظائؼ كالممارسات بقدر ما تسمح بو التشريعات
المنظمة لمعمؿ المصرفي ،كمف األنشطة البارزة التي قامت بيا بعض المؤسسات
المساىمة المباشرة في رأس ماؿ بعض المشركعات ،كالتركيج لمفرصاإلستثمارية المتاحة ،
كاعداد دراسات الجدكل كالدخكؿ في شراكات مع المصارؼ بتممؾ األصكؿ المالية ثـ
التنازؿ التدريجي عنيا لمستثمريف جدد.
ككذلؾ مف أىـ األدكار التي يمكف لممصارؼ اإلسبلمية القياـ بيا إيجاد اآللية
الشرعية المعاصرة لما يسمى بدكر المستثمريف المؤسسيف بحيث يقكـ الركاد بتأسيس
كابتكار المشركعات الكبيرة الخبلقة ،ثـ عف طريؽ المشاركة المتناقصة يبدؤكف في التنازؿ
عف حصصيـ لصالح شركائيـ أك لمستثمريف جدد ليقكمكا بعد ذلؾ بإقامة مشركعات
أخرل ،إلى جانب قياـ المصارؼ اإلسبلمية بدكر المصارؼ التاجرة التي تشترم كتتممؾ
كتبيع السمع محميا كعالميا عف طريؽ المرابحة كالبيع بالتقسيط ،إضافة إلى قياميا بحيازة
العقارات كتأجيرىا  ،إلى جانب دخكليا مجاؿ الزراعة عف طريؽ عقكد المزارعة كالمساقاة
كالمغارسة ،كدخكليا مجاؿ الصناعة عف طريؽ عقكد اإلستصناع كغيرىا مف صيغ
اإلستثمار التي يمكف تحكيميا إلى أدكات مالية جديدة ،يمكف تداكليا في أسكاؽ رأس
الماؿ ،مما جعؿ مف المصارؼ اإلسبلمية تطبيقا مبك ار لفكرة الصيرفة الشاممة خاصة في
المنطقة العربية اإلسبلمية ،لكف المصارؼ اإلسبلمية تعتمد أساسا عمى المرابحة كقمما
تمجأ إلى األساليب األخرل.

)( 1

) -( 1نفس المرجع  ،ص .78
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كمف مميزات المصارؼ الشاممة أنيا تحقؽ كفكرات الحجـ الكبير نتيجة تكزيع
النفقات الثابتة عمى منتجات متنكعة كتنكيع المخاطر نتيجة تنكع األعماؿ داخؿ المكازنة
كخارجيا إضافة إلى التحاـ المصرؼ في دنيا األعماؿ ،مما يزيد مف ثقة العامميف فييا
كدرايتيـ بالسكؽ.

)(1

المطمب الثاني:نشاط صناديق اإلستثمار » « Mutual Funds

أوال :ماهية صندوق اإلستثمار

تتككف فكرة صناديؽ اإلستثمار ضمف المفيكـ الضيؽ ،في قياـ عدد مف صغار
المستثمريف بتجميع أمكاليـ لكي تستثمر في أسكاؽ األكراؽ المالية بكاسطة مؤسسات
متخصصة بغرض تحقيؽ مزايا ال يمكف ليـ تحقيقيا منفرديف ،فخبرة مديرم اإلستثمار
كمتابعتيـ لمتطكرات التي تتأثر بيا األسكاؽ المالية ،تحقؽ ليـ عكائد أعمى مما لك قاـ
المستثمر غير المتفرغ كغير المتخصص بإستثمار أمكالو بنفسو.
كتؤسس ىذه الصناديؽ عمى صفة شركة استثمار تشرؼ عمييا جيات حككمية
متخصصة ،كتقكـ ىذه الصناديؽ بجمع اإلشتراكات عف طريؽ إصدار كحدات استثمارية
متساكية القيمة شبيية باألسيـ.
كتعتبر صناديؽ اإلستثمار مف الكسائؿ اليامة إلستثمار األمكاؿ استثما ار مشتركا،
ذلؾ ألنيا تتكلى تجميع مدخرات الراغبيف في استثمار أمكاليـ في األكراؽ المالية ،ثـ تقكـ
بتكجيو ىذه المدخرات نحك بيع كشراء أكراؽ مالية متنكعة ،كفي مجاالت كأنشطة متعددة
محققة بذلؾ الفرصة لكؿ المدخريف صغا ار ككبا ار في أف يستثمركا أمكاليـ استثما ار مشتركا
كمتنكعا كتكفر عمييـ الجيد كالكقت في البحث عف أفضؿ األكراؽ المالية التي تتناسب
مع مدخراتيـ ،كيمكف أف تساىـ ىذه الصناديؽ في تكظيؼ فكائض أمكاؿ ىذه المصارؼ.
كتعمؿ المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية عمى إنشاء صناديؽ اإلستثمار كتحقؽ ىذه
الصناديؽ مكاسب أثناء مرحمة انتعاش البكرصة مما يؤدم إلى ارتفاع قيمة ىذه الكثائؽ
(الكحدات) اإلستثمارية بشكؿ يؤدم إلى زيادة اإلقباؿ عمييا كما أنيا تتأثر سمبا بيبكط
البكرصة).(2
) -(1يكسؼ كماؿ محمد ،مرجع سابؽ ،ص .77
) -(2بنؾ االسكندرية  ،تنمية القطاع المصرفي في مكاجية تحديات العكلمة  ،النشرة االقتصادية  ،المجمد
2003ـ ،ص20.
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ثانيا :مزايا صناديق اإلستثمار
تعطي صناديؽ اإلستثمار لممصارؼ اإلسبلمية عدد مف المزايا اإلقتصادية أبرزىا.(1) :
 تكفير حجـ كبير مف األمكاؿ مف خبلؿ تجميع مدخرات عدد كبير مف األفراد . تكفير القدرة عمى انتقاء األكراؽ المالية كمتابعتيا بكاسطة خبراء متخصصيف فيتحميؿ ك إدارة األكراؽ المالية .
 تكزيع أمكاؿ الصندكؽ بيف عدد مف األكراؽ المالية في المجاالت المختمفة مف حيثالتكزيع الجغرافي ك المجاالت اإلقتصادية المختمفة  ،مما يؤدم إلى تقميؿ المخاطر
اإلستثمارية كفي الكقت نفسو تحقؽ ىذه الصناديؽ عائدا ،يفكؽ العائد الذم يمكف
تحقيقو مف الكدائع المصرفية .
 تكفر صناديؽ اإلستثمار لممستثمريف سيكلة عالية بتكاليؼ متدنية  ،ال يمكف ليـالحصكؿ عمييا مف خبلؿ اإلستثمار المباشر .
ثالثا :توصيات تنشط دور المصارف اإلسالمية في هذا المجال

بالنظر إلى تجربة المصارؼ اإلسبلمية مع صناديؽ اإلستثمار تبيف أف ىناؾ عدة

تكصيات مف شأنيا تنشيط دكر المصارؼ في ىذا المجاؿ مما ينعكس إيجابا عمى أداء
السكؽ.
كمف أىـ ىذه التكصيات ما يمي:

)(2

 تشجيع إنشاء المزيد مف صناديؽ االستثمار كزيادة رؤكس أمكاليا حيث مازاؿ عددكثقؿ ىذه الصناديؽ متكاضعا مقارنة باألسكاؽ الناشئة .
 -تشجيع المصارؼ اإلسبلمية التي

لـ تزاكؿ ىذا النشاط عمى اإلسياـ في إنشاء

صناديؽ جديدة كالعمؿ عمى زيادة الكعي ك تصحيح صكرة ىذه الصناديؽ لبناء جسكر
جديدة مف الثقة حكؿ ىذا النشاط .

) -(1حساـ محمد ،طريقؾ لصناديؽ االستثمارislamonline.net.
) -(2بنؾ االسكندرية  ،النشرة االقتصادية  ،مرجع سابؽ  ،ص .21
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 المبادرة بإنشاء صناديؽ مغمقة ألنيا أكثر استق ار ار مف الصناديؽ المفتكحة حيث اليمكف استرداد كثائقيا مف السكؽ بسرعة ،بؿ يتـ تداكليا في البكرصة كيمكف تشجيع
ىذا االتجاه بمنح الصناديؽ المغمقة بعض المزايا .
 عمى الييئة العامة لسكؽ الماؿ كضع الضكابط الكفيمة بزيادة درجة التنافسية بيفالشركات العاممة في مجاؿ إدارة صناديؽ االستثمار لتجنب سيطرة عدد محدكد منيا
عمى إدارة معظـ الصناديؽ.
 االلتزاـ بالسياسات االستثمارية التي يعمف عنيا مف قبؿ الصناديؽ كذلؾ بمراعاةالتنكيع في االستثمارات تجنبا لتعرضيا ألزمات سيكلة مفاجئة .
كتبدك الحاجة ممحة لتدعيـ محفظة المصارؼ اإلسبلمية تدعيما لبلستثمار البيني
في الدكؿ العربية كاإلسبلمية ،حيث أف االستثمارات البينية في الدكؿ العربية منخفضة،
مما يؤكد عمى غياب التركيج لفرص االستثمار كتييئتيا في البمداف العربية كاإلسبلمية،
كذلؾ بيدؼ تكجيو رؤكس األمكاؿ كتشجيعيا لمعكدة مف الدكؿ األجنبية إلى البمداف العربية
كاإلسبلمية.
المطمب الثالث:خدمات تتعمق باألوراق المالية
عمى المصارؼ اإلسبلمية االستفادة مف برامج اإلصبلح االقتصادم التي تطبقيا
بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية ،مف خبلؿ القياـ بدكر رائد في تدعيـ كتنشيط أسكاؽ رأس
الماؿ ،كمساىمتيا في مساندة عمميات الخصخصة في ىذه الدكؿ ،مف خبلؿ تقديـ العديد
مف الخدمات كالتي مف بينيا استخداـ إمكانياتيا كفكائضيا المالية ،لتمكيؿ عمميات شراء
األسيـ إلعطاء دفعة لجانب الطمب عمى األسيـ كمقابمة العرض المطركح مف أسيـ
الشركات التي يتـ خصخصتيا كلزيادة حركة التعامؿ بالبكرصة كىك دكر ىاـ يجب عمى
المصارؼ اإلسبلمية القياـ بو ،ألنو يعكد بالنفع عمييا كعمى االقتصاديات الكطنية بصفة
عامة.
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كيمكف لممصارؼ اإلسبلمية القياـ باألنشطة التالية:

)(1

 المساىمة بالدكر االستشارم كدراسة الجدكل االقتصادية كتقييـ المكجكدات كتحديدعدد األسيـ التي يمكف إصدارىا.
 شراء أسيـ الشركات المراد تخصيصيا كادخاليا ضمف محفظتيا االستثمارية كمحافظعمبلئيا كبيعيا بعد ذلؾ بالتدريج لمجميكر كلصناديؽ االستثمار المشترؾ ،أك القياـ
بتداكليا في البكرصات بعد إدراجيا في األسكاؽ المحمية كالعالمية.
 تقديـ التمكيؿ بضماف أسيـ الشركات المراد تخصيصيا ،مما يرفع مف درجة سيكلتياكيجعميا أكثر جاذبية خاصة لصغار المستثمريف كحيث أف ىذا التمكيؿ يتـ منحو
بيامش أماف

(أم بنسبة مف القيمة السكقية لؤلكراؽ المالية )  ،كىذا يكفر ميزة أخرل

كىي دراسة المصرؼ المانح لمتمكيؿ لمقيمة السكقية ليذه األكراؽ  ،فضبل عف قيامو
بتصنيفيا كفؽ المستكيات الجكدة مما يزيد مف ثقة المعامبلت في األكراؽ المالية .
المطمب الرابع:القيام بدور المتعاممين الرئيسيين

مف المأمكؿ أف تمعب المصارؼ اإلسبلمية دك ار كبي ار في سكؽ سندات الحككمة

المخصصة لبلستثمار اإلسبلمي ،كتعتبر ىذه الصكرة إطا ار بديبل لسندات الديف العاـ،
كىك األسمكب الذم تتبعو الحككمات بالتعاكف مع البنكؾ المركزية.
كىناؾ صكرتاف مف سندات الديف العاـ إحداىما قصيرة األجؿ (لمدة تسعيف يكما
في الغالب) ،كتسمى أذكنات الخزينة كاألخرل طكيمة األجؿ كتسمى سندات الخزينة أك
سندات التنمية.
كيمكف لممصارؼ اإلسبلمية أف تقدـ الكسائؿ البديمة لسندات الخزينة التقميدية
معتمدة عمى نظاـ السمـ.
كيمكف عف طريؽ ترتيب إصدارات السمـ األكؿ ثـ السمـ المكازم إيجاد سكؽ
لمعرض كالطمب عمى سندات السمـ المرتبطة بأىـ القطاعات اإلنتاجية في الدكلة
اإلسبلمية.

) -(1صالح عبد اهلل كامؿ ،دكر المصارؼ اإلسبلمية في دعـ كتطكير أسكاؽ رأس الماؿ ،مجمة اتحاد المصارؼ
العربية ،العدد  ،263تشريف األكؿ2002 ،ـ ،ص .21
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كما يمكف لممصارؼ اإلسبلمية أف تقدـ الكسائؿ البديمة لسندات التنمية مف خبلؿ
إصدار سندات مخصصة لتمكيؿ المشاريع القابمة لمتنفيذ عمى أسس اقتصادية.
كذلؾ بعد تنظيـ المتعامميف الرئيسييف في ىذا السكؽ لتدخؿ مرحمة أكثر تطك ار مف
التعامؿ في السندات الحككمية المخصصة لبلستثمار اإلسبلمي كيخمؽ مجاال حيكيا
إلنعاش السيكلة.
كيعتمد ىذا النظاـ عمى قياـ المؤسسات المالية اإلسبلمية بشراء األكراؽ المالية في
السكؽ األكلية كتمتزـ بضماف تغطية اإلصدارات الحككمية ،كما تقكـ بدكر صانع السكؽ
في السكؽ الثانكية لنفس األكراؽ المالية مف خبلؿ عمميات البيع كالشراء كاتفاقيات إعادة
الشراء لؤلكراؽ المالية الحككمية.
كلنجاح ىذا النظاـ يجب أف تتكافر في المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية
التي يتـ تسجيميا لمعمؿ في ىذا النظاـ عدة معايير منيا ،المبلءة المالية التي تمكف مف
حسف تشغيؿ النظاـ ككفاءة أداء المؤسسة التي ترغب في مزاكلة نشاط المتعامؿ الرئيسي
كحجـ أعماليا.
كال شؾ أف ىناؾ العديد مف المصارؼ اإلسبلمية المؤىمة لمقياـ بيذا الدكر كذلؾ
بيدؼ تحقيؽ عدة مزايا منيا ،تكجيو فائض السيكلة لدييا في استثمارات آمنة كتشجيع
صناديؽ االستثمار اإلسبلمية عمى زيادة حجـ استثماراتيا في السندات الحككمية
المخصصة لبلستثمار اإلسبلمي بدال مف االحتفاظ بنسبة كبيرة مف أمكاليا عمى ىيئة
كدائع مما يحسف مف مراكز الصناديؽ االستثمارية التي تممكيا المصارؼ اإلسبلمية.

()1

المطمب الخامس:أنشطة أمناء االستثمار
يعيد بعض العمبلء إلى المصارؼ كأمناء استثمار إلدارة أمكاليـ كتقديـ بعض
الخدمات الشخصية المرتبطة بيا ،كقد يككف ذلؾ راجعا النشغاليـ كعدـ تكافر الكقت
الكافي لدييـ إلدارة تمؾ األمكاؿ أك ممارسة تمؾ الخدمات ،أك لعدـ قدرتيـ عمى القياـ بيا
بطريقة حسنة كمنتجة.
كنظ ار ألف المصارؼ تمتمؾ األجيزة الفنية كالخبرات المتخصصة كاإلمكانات
المادية المتعددة بما يكفر كقت العميؿ كيقدـ لو أفضؿ كأدؽ المعمكمات كأرقى الخدمات
( -)1بنؾ اإلسكندرية ،النشرة االقتصادية ،مرجع سابؽ ص .22
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فإف العمبلء الذيف يرغبكف في الحصكؿ عمى تمؾ الخدمات كاالستفادة مما تقدمو
المصارؼ في تمؾ المجاالت يرتبطكف بعقكد كاتفاقيات مع المصارؼ كأمناء استثمار
إلدارة أمكاليـ كممتمكاتيـ كتنفيذ ما يحتاجكنو مف خدمات  ،إضافة إلى إدارة أمكاؿ
كممتمكات العمبلء لصالح الكرثة كالمنتفعيف خاصة القصر منيـ.
كمف التطبيقات اإلسبلمية اليامة لنظاـ أمناء االستثمار ما تقكـ بو إدارات الكقؼ،
كاألكصياء عمى القصر كالمضاربات التي تقكـ بيا المصارؼ كبيكت التمكيؿ اإلسبلمي
في كقتنا الحاضر ،كالمصارؼ التي تقكـ بدكر أمناء االستثمار تبذؿ جؿ اىتماميا
كتتحرل الدقة كاألمانة في عمميا كتحرض عمى أف يككف أداؤىا جيدا كسمككيا مرضيا
لعمبلئيا.
كيمكف لممصارؼ اإلسبلمية تقديـ خدمات أمناء االستثمار في إطار تحكليا
التدريجي مف دكر الكساطة النقدية إلى دكر الكساطة المالية إال أنو يجب عمييا تفعيؿ
دكرىا في ىذا المجاؿ مف خبلؿ تنكيع خدمات األمانة كالتكجو بخدماتيا لشرائح جديدة مف
العمبلء ،إضافة إلدارة محافظ األكراؽ المالية لعمبلئيا بما يحقؽ األىداؼ اإلستراتيجية
ليذه المصارؼ مف خبلؿ تنمية مكاردىا مف الخدمات المالية كجذب المزيد مف العمبلء.
كمف أىـ الخدمات التي يمكف لممصارؼ اإلسبلمية التكسع فييا أك استحداثيا بإدارة
أمناء االستثمار ما يمي:

)(1

 إدارة أمكاؿ كممتمكات العامميف في الخارج  ،فالمصرؼ بكصفو أمينا لبلستثمار يتمقىالكدائع مف العمبلء كيستثمرىا كيعيد استثمار أرباحيا فضبل عف قيامو بسداد التزاماتيـ
الدكرية.
 تقديـ خدمات استشارية لمعمبلء تشمؿ تكصيات محددة بشأف االستثمارات المتاحة عمىأف يخضع حساب العميؿ لرقابة المصرؼ بكصفو مستشا ار لبلستثمار كاعداد دراسات
الجدكل لممشركعات كتحديد الحجـ األمثؿ لمتمكيؿ كحجـ اإلنتاج كأساليب البيع .
 -إدارة محافظ األكراؽ المالية لصالح العمبلء .

) -(1بنؾ االسكندرية  ،النشرة االقتصادية  ،ـ س  ،ص.24 -23
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 تقديـ خدمات سكؽ رأس الماؿ كالخصخصة مثؿ تغطية اإلصدارات الجديدة كتسكيقيالحساب الشركات المصدرة ليا ،كاعداد نظـ خاصة لمعاشات العامميف.
 التركيج لمفرص االستثمارية الجديدة مف خبلؿ إعداد دراسات الجدكل االقتصادية كالفنيةكالمالية ليا كاإلعبلف عنيا بشكؿ منظـ كتسكيقيا كتشجيع المستثمريف عمى اإلقباؿ عمييا
كذلؾ استنادا لخبرات المصرؼ في تحميؿ األكضاع االقتصادية كاالستفادة مف اتصاالتو
بغرؼ الصناعة كالتجارة كاالتحادات المينية كرجاؿ األعماؿ .
 إنشاء مراكز خاصة لمساعدة العمبلء عمى بناء نظـ معمكمات خاصة بيـ كاعداد تقاريراقتصادية عف األكضاع المحمية كالخارجية.
مما سبؽ تبيف أف تكسع المصارؼ اإلسبلمية في خدمات أمناء االستثمار إنما
يتطمب زيادة االىتماـ بتكفير ككادر فنية عالية المستكل كخبراء متخصصيف في العديد مف
المجاالت.
المبحث الثاني :إدارة وإستحداث طرق تمويل جديدة بأسموب المشاركات

مف أجؿ التغمب عمى المعكقات كالمخاطر الداخمية كالخارجية لعمؿ المصارؼ اإلسبلمية،

كالتي تحد بشكؿ أك بآخر مف تمكيبلتيا ،كخاصة المشاركات منيا ،فبل بد لنا مف
استحداث أساليب تمكيؿ جديدة بصيغ المشاركات ،تخرج عف النيج المألكؼ في
المشاركة ،كال تخرج عف قاعدة الحبلؿ أيضا ،كتخريجيا فقييا مبني عمى الحكـ الشرعي
لعقد المشاركة كالمضاربة ألنيا ال تخرج عف فحكاىا ،كىي أصبل مكجكدة في كتب الفقياء
القدامى كالمعاصريف ،كما عمينا إال قكلبتيا لتتناسب مع الظركؼ المحيطة بعمؿ
المصارؼ اإلسبلمية.
كىذه األساليب ىي بمثابة اآلليات الجديدة ،التي مف الممكف االستفادة منيا مف قبؿ
المصارؼ اإلسبلمية.
المطمب األول :آلية المشاركة بين المصرف اإلسالمي والعميل بأسموب الشراكة

بالمرابحة.

ىذا األسمكب مف المشاركة بيف المصرؼ اإلسبلمي كالعميؿ كالقائـ عمى الشراكة بالمرابحة
يأخذ مف المرابحة بعض سماتيا ،كيقكـ في الكقت نفسو عمى الشراكة فيما يتـ االتفاؽ
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عميو بيف الطرفيف مف عمؿ ،كالربح بينيما عمى ما اتفقا .كآلية عمؿ ىذه الشراكة تتمثؿ
في:
 .1يقكـ المتعامؿ مع المصرؼ اإلسبلمي بتقديـ طمب لمحصكؿ عمى تمكيؿ إما بصكرة
كمية أك جزئية ،لشراء بضاعة معينة عمى أساس معرفة العميؿ بنكعية البضاعة ككيفية
تسكيقيا ،إذ يحدد مكاصفاتيا ،ثـ يطمب شراءىا مف المصرؼ.
 .2يقكـ المصرؼ اإلسبلمي بشراء البضاعة حسب المكاصفات التي يحددىا العميؿ،
كتبقى يده عمى البضاعة يد أمانة ال يد امتبلؾ ،كيككف ذلؾ بالحيازة المشتركة لمبضاعة
بحفظ مفاتيح المخازف ،كىذه الحيازة المشتركة تمنع مف تحكـ المصرؼ بالعميؿ ،ككذا مف
تحكـ العميؿ بالمصرؼ ،أك إجراء التسميـ لمشريؾ عمى اعتبار أف يده عمى البضاعة يد
أمانة ال يد ممؾ أيضا .كمنطؽ يد األمانة يدؿ ىنا ،أنو ال يكجد ممؾ تاـ لمبضاعة ،ال
مصرؼ كال لمعميؿ ،كانما الممكية ىنا مشتركة بيف االثنيف.
.3يتـ بيع البضاعة بمكافقة المصرؼ اإلسبلمي كمعرفة العميؿ ،كيتـ تقاسـ الربح في كؿ
صفقة مبيعة حسب النسبة المتفؽ عمييا ،كالتي يمكف أف تتراكح بيف %50-30لؿمصرؼ
كالباقي لمعميؿ.
.4يتـ فتح حساب مستقؿ لكؿ صفقة ،تحكؿ إليو قيمة مساىمة المصرؼ اإلسبلمي في
ىذه الصفقة ،ككذلؾ مساىمة العميؿ فييا ،كيتـ شراء البضاعة بمكجب شيكات
مسحكبةعمى ىذا الحساب كأية مصاريؼ قد تنشأ نتيجة ذلؾ (كيككف ىذا في بداية
التعاقد) ،كعند بيع البضاعة يكضع الثمف في ىذا الحساب إلى أف تنتيي عممية البيع،
كبعدىا يتـ استرداد رأس ماؿ كؿ مف المصرؼ كالعميؿ ككذا تكزيع األرباح بيف االثنيف.
إف ىذا النكع مف الشركة يشكؿ عقدا بيف المصرؼ كالعميؿ مف نكع جديد ،ال
ينطبؽ عميو أنو مف عقكد المضاربة ،كال مف عقكد بيع المرابحة لآلمر بالشراء؛ ألنو ال
يكجد التزاـ عمى العميؿ لشراء ما أمر بو مف جانبو ،كانما ينطبؽ عميو بأنو عقد مف قبيؿ
الشركة التي ال تتنافى مع قكاعد الشرع الحنيؼ كاتجاىاتو ،كليس فيو ظمـ أك جيالة أك
غرر أك غبف ،مما يكجب نزاعا أك يستمزـ فساد .غير أنو إذا ساىـ العميؿ بالماؿ ،لزـ أف
يمحقو ما يصيبو مف الخسارة ألف الغنـ بالغرـ.
كيمكف أف تككف ىناؾ صكرة أخرل مف ىذا األسمكب بالمشاركة عكس سابقتيا،
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بمعنى أف العميؿ مع المصرؼ اإلسبلمي يككف ىك صاحب السمعة كمالكيا ،ثـ
يدخؿ المصرؼ معو كشريؾ بالجيد كالعمؿ كالخبرة في تسكيقيا كتصريفيا بما قد يككف
لديو مف إمكانات إدارية كفنية كاسعة في ىذا الخصكص .عمى أنو في حالة ما إذا كاف
المصرؼ ىك البائع األكؿ لمسمعة أك البضاعة مرابحة كأنو لـ يقبض الثمف حاال ،أم تـ
البيع نسيئة ،ككاف لذلؾ أثر في الثمف ،فيحظر عمى المصرؼ في ىذه الحالة أف يعكد
إلى إعادة تقييـ ثمف السمعة ثانيا ،بسبب تأخر المشترم (العميؿ) في السداد في المكاعيد
المحددة ،كاف حصؿ ذلؾ كقع المصرؼ في محظكر بتيمة تأخير سداد الديف ،الثمف كاف
فيو مقابؿ الفائدة.
كىذه الصكرة مف شركة المرابحة مناسبة جدا لعمؿ المصارؼ اإلسبلمية؛ إذ تصمح
في حالة تعثر العميؿ في ديف المرابحة ،فتستطيع مشاركتو كتصريؼ بضاعتو مف أجؿ
أنيككف قاد ار عمى سداد دينو لممصرؼ ضمف القكاعد التي ذكرناىا سابقا .كأيضا فإف ىذا
النكع مف الشراكة مناسب مف حيث أنو يزيؿ الشبية مف عمؿ المصارؼ اإلسبلمية
كتمكيبلتيا في صيغة المرابحة كعدـ تممكيا السمعة مكضكع العقد ،فكجكد الشراكة بيف
المصرؼ كعميؿ ما لديو مف البضائع المناسبة لعامة الناس خاصة األثاث كمكاد البناء،
يزيؿ عف ىذه المصارؼ شبية عدـ تممؾ السمعة مكضكع المرابحة ،كيؤدم إلى التقميؿ
بشكؿ كبير مف التبلعب الذم يستخدمو ضعفاء النفكس مف العمبلء كالتجار بإعادة
البضاعة المشتراة مرابحة إلى مصدرىا كالحصكؿ عمى النقد (بيع العينة).

()1

المطمب الثاني :آلية المشاركة بين المصرف اإلسالمي والعميل باندماج المضاربة
والمرابحة بعقد واحد
يقكـ ىذا األسمكب مف المشاركة عمى اندماج عقد المضاربة مع عقد المرابحة في
عقد كاحد يصمح في مراحمو النيائية لزيادة التمكيؿ المكجو بأسمكب المشاركات .كنقطة
البدء في ىذا تككف بأف يقكـ المصرؼ اإلسبلمي بتمكيؿ عميؿ لو تعامؿ سابقا معو كذم
سمعة كأمانة ،كأنو مضى عمى تعامؿ مع المصرؼ مدة يستطيع خبلليا قياس مدل أمانتو
كخبرتو ،كيككف التمكيؿ بصيغة المضاربة ،كيشترط فيو المصرؼ عمى العميؿ الشراء (أم
الشراء لمبضاعة التي يرغب العميؿ الحصكؿ عمييا مف تمكيؿ المضاربة الممنكح لو)،
)-(1عبد الحميد السائح  ،الفتاكل الشرعية ،البنؾ اإلسبلمي األردني ،نشرة إعبلمية رقـ،4:ج1994، 1:ـ  ،ص.35
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كالبيع ليذه البضاعة (البضاعة :التي اشتراىا العميؿ مف تمكيؿ المضاربة) ،بأسمكب
المرابحة بشرائطيا الشرعية ،كىنا تككف المضاربة مقيدة بيذا األسمكب التجارم في البيع
كالشراء ،كليس لمعميؿ (المضارب) الحؽ في مخالفة ىذه الشركط كاال تحمؿ تبعة
المخالفة .كمف مزايا ىذا األسمكب تحديد عناصر الثمف أك ما قامت بو السمعة كمعمكمية
الربح مما يبعث االطمئناف في المصرؼ.
كالصكرة األقرب إلى الكاقع التطبيقي بيذا األسمكب مف االندماج بيف المضاربة
كالمرابحة ،ىي أف يشترم المصرؼ اإلسبلمي جزءا مف ماؿ المضاربة ،أم مما آؿ إليو
ماؿ المضاربة (أم البضاعة التي اشتراىا العميؿ مف تمكيؿ المضاربة ،كأصبحت في
ممكو ،كلـ يتـ بيعيا) ،مف سمع كبضاعة مكجكدة في حكزة عميمو (تسكيؽ البضاعة
لمعميؿ مف قبؿ المصرؼ) ،ثـ يبيعيا (المصرؼ) مرابحة لعمبلء آخريف ،إذا رأل مصمحة
لو في ذلؾ .كىذه الصكرة مقيدة في حالة االستيراد مف الخارج لبضائع غير مكجكدة في
السكؽ المحمي ،كلبضائع عمييا طمب مف قبؿ المتعامميف مع المصرؼ اإلسبلمي ،إذ يقكـ
المصرؼ بتمكيؿ عميمو المستكرد ليذه البضائع عف طريؽ المضاربة ،كبالمقابؿ يقكـ
بشراء ىذه البضاعة مف ىذا العميؿ ،كتسكيقيا إلى عمبلء آخريف عف طريؽ بيعيا
بأسمكب المرابحة.
ككثير مف الفقياء يرل جكاز شراء المصرؼ اإلسبلمي جزءا مف ماؿ
المضاربة،كمما آؿ إليو ماؿ المضاربة ( ،اإلماـ مالؾ كاألكزاعي كأبي حنيفة كركاية عف
أحمد،) .

()1

كتتمثؿ حججيـ بجكازه في أف حؽ العميؿ (المضارب) قد تعمؽ بيذا الماؿ

بتصرفو فيو ،فجاز لرب الماؿ (المصرؼ) شراؤه بسعر السكؽ ،كال يككف مشتريا ماال
خالصا لو.
كحجة أخرل تدؿ عمى جكاز ما ذكرنا ،أف رأس ماؿ المضاربة قد تحكؿ إلى سمع
كبضائع بعمؿ العميؿ (المضارب) فيو ،كمف ثـ فقد تغيرت حالتو كطبيعتو ،بما يخرجو
عف صبلحيتو ألف يككف رأس ماؿ المضاربة ،كمف ثـ صح التعامؿ عميو مع المصرؼ
(رب الماؿ) ،أم أف ىذه المسألة مبنية عمى جكاز شراء المضارب أك رب الماؿ مف ماؿ

) -(1دليؿ الفتاكل الشرعية في األعماؿ المصرفية،إصدارات إدارة البحكث بمركز االقتصاد اإلسبلمي بالمصرؼ
اإلسبلمي الدكلي ،نقبل عف:البعمي،محمكد عبد الحميد ،أساسيات العمؿ المصرفي اإلسبلمي ،المرجع السابؽ ،ص.86:
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المضاربة بعد تحكيمو إلى عركض ،كقد يعتبر تصرفو فيو في ىذه الحالة مف قبيؿ
اإلعانةلممضارب.

()1

كىذا يعيف عمبلء المصرؼ اإلسبلمي كثيرا ،بؿ يزيد ثقتيـ بو ألنو يساعدىـ عمى
تسكيؽ بضائعيـ ،كيضمف ليـ عائدا مناسبا خصكصا في ظؿ أكضاع اقتصادية كاسدة،
كىذا يعني أيضا أف العميؿ ال تحدثو نفسو باإلساءة كخيانة األمانة ألنو سيخسر كثيرا،
كأم كيس ال يعرض نفسو كمصدر رزقو لمعبث كالزكاؿ.
المطمب الثالث :آلية المشاركة المتغيرة في األرباح والخسائر
في ىذا النكع مف الشراكة ،يدخؿ المصرؼ اإلسبلمي كشريؾ في إحدل الشركات
ذات السمعة كالمكانة ،كتعمؿ عمى إصدار بياناتيا المالية بصكرة مدققة كمعتمدة ،إذ يفتح
حسابا لمشركة يسجؿ فيو مساىمتو في رأس الماؿ عمى أف تسحب الشركة مف ذلؾ
الحساب طبقا لحاجتيا .كيككف لمشركة الحؽ في رد مساىمة المصرؼ أك جزء منيا في
حاؿ عدـ الحاجة إلييا ،كيستخدـ (نظاـ النمر)

(*)

لتحديد الفترة الزمنية التي أمضتيا

مساىمة المصرؼ في المشاركة.
كيبلحظ في ىذا النكع مف الشراكة ،بأنو يخدـ تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ ،كقد
تحتاجو الشركات أك المؤسسات الكبيرة في بدايات أعماليا ،كتككف حرة طميقة في استخداـ
ىذا النكع مف الشراكة ،أك التمكيؿ بالمعنى األصح ،كمو أك أم جزء منو ،كحسب حاجتيا
إلى السيكلة.
كمف ناحية المصرؼ اإلسبلمي ،فإف ىذا النكع مف الشراكة يؤمف لو تعييف ممثميف
في إدارة الشركة كبالتالي تككف عممية المراقبة ألعماؿ الشركة أكثر دقة ،كىذا يعني أف
احتمالية الخسارة كالخيانة ألمانة الشريؾ قميمة .أضؼ إلى ذلؾ أنو طالما كجد الحساب
مكضكع الشراكة في المصرؼ ،كبمجرد كركد معمكمات عف انحراؼ النشاط كعدـ جدكاه،
فإف ىذا يعني إيقاؼ العمؿ في ىذا الحساب كتجميده ،خصكصا في حالة أف الشركة غير
مستغمة كامؿ التمكيؿ ،مما يعني أف المصرؼ يككف قاد ار عمى إيقاؼ الخسارة عند حد
معيف ،كبيذا تككف خسارتو أقؿ عنيا في الحاالت التي يقدـ فييا رأس الماؿ
المشاركبالكامؿ مرة كاحدة.
)-(1نفس المرجع  ،ص.86 :
(*) -نظاـ النمر يعني :كحدة العممة مضركبة في كحدة الزمف.
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كىناؾ الكثير مف الشركات كالمؤسسات التي تحتاج إلى ىذا النكع مف التمكيؿ،
كىي مستعدة لمشاركة المصارؼ اإلسبلمية في مشاريعيا ،خاصة أنيا عمى عمـ بأف
المصرؼ اإلسبلمي في حالة خسارة المشركع دكف تقصير منيا يتحمؿ معيا نصيبا مف
ىذه الخسارةكبالتالي يتـ تكزيع المخاطر بينيما.
المطمب الرابع :آلية صكوك المشاركة

تعد الصككؾ اإلسبلمية مف أفضؿ كسائؿ اجتذاب المدخرات الحقيقية كتجميع

األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ المشركعات المختمفة ذات الجدكل االقتصادية .كتقكـ الصككؾ
عمى أساس المشاركة في الربح المتكقع لممشركع ،كمف أشكاليا السائدة حاليا :صككؾ
المضاربة ،كصككؾ المشاركة .كتعرؼ الصككؾ بأنيا " :كثائؽ متساكية القيمة تمثؿ
حصصا شائعة في ممكية أعياف أك منافع أك خدمات أك في كحدات مشركع معيف أك
نشاط استثمارم خاص ،كذلؾ بعد تحصيؿ قيمة الصككؾ كقفؿ باب االكتتاب كبدء

استخداميا فيما أصدرت مف أجمو" ( .)1كصككؾ المضاربة عبارة عف تقسيـ رأس الماؿ إلى

حصص متساكية ،فبدال مف تقديمو بكاسطة طرؼ كاحد ،يتعدد مقدمكه ،كتتيح لحامميا
فرصة الحصكؿ عمى أرباح مف المشركع إف تحقؽ ،كبصكرة غير محددة ابتداء كحصة
معينة ،كانما محددة كحصة شائعة معمكمة ،كعمييا الخسارة ،إف كقعت كحسب مساىمات
حممة الصككؾ المختمفة.
كىناؾ عدة أنكاع منيا :صككؾ مضاربة طكيمة األجؿ ،كمخصصة لمشركع معيف،
كمستردة بالتدرج ،كصككؾ مضاربة منتيية بتمميؾ المشركع.

()2

كصككؾ المشاركة تعتمد بصكرة أساسية عمى عقد المشاركة الجائز شرعا،
كتختمؼ عف سابقتيا (صككؾ المضاربة) بأف الجية الكسيطة (التي تصدر الصككؾ
لممستثمريف) تعد شريكا لمجمكعة المستثمريف حممة الصككؾ في كعاء الشراكة بصكرة
مشابية لما ىك عميو الحاؿ في شركة المساىمة العامة  ،كالغرض مف كركد صككؾ
المشاركة كاعتبارىا آلية تعمؿ عمى زيادة فرص تكظيفاألمكاؿ لممصارؼ اإلسبلمية
( -)1ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ،المعيار الشرعي رقـ (
المنامة2003 ،ـ ،ص.310 :

 " ،)17صككؾ االستثمار "،

( -)2القرة داغي ،عمي محيي الديف :األسكاؽ المالية في ميزاف الفقو اإلسبلمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ،الدكرة
السابعة ،1992 ،ص.141:
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بأسمكب المشاركات ،ىك بياف أنو باإلمكاف الحصكؿ عمى كدائع كأمكاؿ غير تمؾ
المكجكدة في الحسابات االستثمارية المعمكؿ بيا في المصارؼ اإلسبلمية حاليا ،كأف ىذه
القنكات تفتح آفاقا كاسعة لممصارؼ اإلسبلمية الجتذاب األمكاؿ ،دكف أف تككف قمقة مف
حيث أف أصحابيا يرغبكف باالنسحاب مف دكف اكتماؿ المشاريع الممكلة  ،كىذا يعني
التكسع في التمكيبلت طكيمة االجؿ  ،كالتي منيا التمكيبلت باسمكب المضاربة كالمشاركة
التي تككف بحاجة إلى كدائع طكيمة األجؿ أيضا لتغذيتيا ٠

()1

المطمب الخامس  :إدارة مخاطر المزارعة و المساقاة
تتمثؿ معالجة المخاطر ىنا ،في التكضيح الدقيؽ لممياـ ،ك احزاـ الشركط المذككرة
في العقد ،كالمتمثمة فيما يمي:

()2

 .1يمتزـ البنؾ في عقدم المزارعة ك المساقاة بتقديـ أك تكفير مختمؼ المعدات
البلزمة لمعممية ،مف ج اررات ك آالت الزمة لمحرث ك الرم ،ك الحاصدات ،ك الكقكد،
ك األسمدة كالمبيدات... .الخ.
 .2يمتزـ الطرؼ الثاني في العقد بإدارة المشركع ،ك فبلحة األرض في جمع المراحؿ،
ك يشمؿ ذلؾ إعداد األرض ،النظافة ،الزراعة ،الرم ،الحصاد ،ككؿ ما لو عبلقة
بكؿ مف المزارعة ك كالساقاة ،كفقا لمشركط المتفؽ عمييا ،ك يككف مسؤكال عف أم عف
أم تعد أك تقصير في جمع المراحؿ ،لذا يجب عميو بذؿ العناية ك الجيد المطمكبيف
لتحقيؽ مصمحة الطرفيف.
 .3يقكـ المزارع بتزكيد البنؾ ببيانات دكرية ك بصكرة منتظمة عف سير العمؿ ،كما
يككف لمبنؾ حؽ اإلشراؼ المباشر في أم كقت يشاء بنفسو أك بكاسطة مف يختاره
ليذا الغرض.
 .4يتـ تسكيؽ الناتج باتفاؽ الطرفيف ك بأفضؿ األسعار المتاحة.

( -)1رشيد محمكد عبد الكريـ  ،الشامؿ في المعامبلت كعمميات المصارؼ اإلسبلمية ،دار النفائس ،عماف،2001 ،
ص.211 :

( )2محمد نكر بف عبد الحفيظ سكيد ،فقو المزارعة كتطبيقاتيا كفتاكاىا المعاصرة ،بحث مقدـ ضمف سمسمة االقتصاد
اإلسبلمي ،المنشكرة عمى مكقع

نكر اليدل ،تاريخ النشر :أفريؿ  ،2010الرابطhttp://www.alnouralhady.com/2010/04:
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 .5إذا قصر المزارع في القياـ بالتزاماتو الكاردة في العقد ،سكاء لعجز أك مرض أك
غير ذلؾ ،يحؽ لمبنؾ اختيار الشخص المناسب لمقياـ بتمؾ االلتزامات عمى أف
تخصـ المصركفات المتفؽ عمييا مع ىذا الشخص مقابؿ قيامو بيذا العمؿ أك أم
جزء منو مف النسبة المخصصة لمطرؼ الثاني.
 .6تعتبر مدخبلت العممية مف معدات ك كسائؿ ،ك التي قدميا البنؾ ،أمانة في يد
المزارع ،كيككف ضامنا ليا في حالة تعديو أك تقصيره ،ك يجكز لمبنؾ مطالبتو في
ىذه الحالة بتقديـ الضماف المناسب.
 .7يككف الناتج مف عقد المزارعة أك المساقاة ممكا مشاعا بيف الطرفيف ،ك يكزع
الناتج بعد إخراج الزكاة ة حب النسبة المتفؽ عمييا.
 .8يجكز التأميف عمى الناتج كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،ك يتحمؿ الطرفاف
نفقات ذلؾ حسب النسبة الني يكزع بيا الناتج.
المبحث الثالث  :إدارة مخاطر صيغ التمويمبالبيوع واإلجارة

يمكف إدارة ىذه المخاطر كالسيطرة عمييا ،خاصة كأف المخاطرة مطمكبة كمشركطة

الستحقاؽ عكائد التمكيؿ كاالستثمار كأرباح المشاركة في اإلنتاج ،كاال فإف االستثمارات
كالمتاجرات جميعيا ال تخمك مف مخاطر كتكقعات بالربح كالخسارة ،كذلؾ كما يمي :
المطمب االول  :إدارة مخاطر صيغة التمويل بالمرابحة

تختمؼ طبيعة المخاطر في صيغة المرابحة عنيا في صيغتي المشاركة أك

المضاربة ،مف حيث أف مستكاىا كاحتماؿ حدكثيا أقؿ ،كتنشأ المخاطرة في صيغة التمكيؿ

المرابحة مف ثبلثة مصادر كىي.)1( :

المصدر األول :كيكمف في رفض العميؿ التكقيع عمى عقد المرابحة لمسمعة عندما يتممكيا
المصرؼ كقبؿ أف ينقميا إلى العميؿ ،كفي ىذه الحاؿ يقكـ المصرؼ ببيع السمعة إلى
طرؼ ثالث ،فإذا باعيا المصرؼ بمثؿ ما اشتراىا بو ،انتفت المخاطرة ،كسدد المصرؼ
حساباتو ،أما إذا باعيا بأقؿ مما اشتراىا بو ،فيمكف لممصرؼ تغطية ىذه الخسارة مف
خبلؿ التأميف النقدم المكدع لديو مف العميؿ اآلمر بالشراء مف خبلؿ كفيمو.

( -)1مصطفى محمكد عبد السبلـ ،مخاطر صيغ التمكيؿ اإلسبلمية كسبؿ مكاجيتيا لدل المصرؼ اإلسبلمي  ،مجمة
البياف ،الرياض  ،دار رسالة البياف  ،العدد ،300شعباف 1433ق  /جكيمية 2012ـ  ،ص.87
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كاضافة إلى ذلؾ فإف الكعد ممزـ شرعا ،كاإلخبلؼ بو إثـ ،في صيغة المرابحة،
كىي عقد كال يجكز لممصرؼ اإلسبلمي بيع ما ال يممؾ ،كبالتالي ال يجكز إلزاـ العميؿ
بالشراء ،كعميو كحتى يككف الكعد ممزما كيحقؽ الغرض منو دكف الكقكع في المنيى عنو،
فقد أصدر مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو
الثانية عشرة بالرياض في المممكة العربية السعكدية ق ار ار مفاده أف اإللزاـ في المرابحة ليس
إلزاما بالشراء كلكنو التزاـ بالتعكيض عف الضرر الذم لحؽ بالمكعكد نتيجة عدـ الكفاء
بالكعد ،حيث جاء فيو :الكعد كىك الذم مصدر مف اآلمر أك المأمكر عمى كجو االنفراد،
يككف ممزما لمكاعد إال لعذر ،كىك ممزـ قضاء إذا كاف معمقا عمى سبب كدخؿ المكعكد
نتيجة الكعد ،كيتحدد أثر اإللزاـ في ىذه الحالة إما بتنفيذ الكعد  ،كاما بالتعكيض عف

الضرر الكاقع فعبل بسبب عدـ الكفاء بالكعد ببل عذر" ( .)1كىذا يعني تعكيض المصرؼ

اإلسبلمي عف الخسارة ،إف حدثت ،عف بيع السمعة المكعكدة إلى طرؼ ثالث بأقؿ مف

ثمف شرائيا(.)2

المصدر الثاني  :كينشأ عف كجكد عيب في السمعة أك صبلحيتيا ،حيث يككف مف حؽ
العميؿ اآلمر بالشراء رفض استبلـ السمعة ،كال يككف لممصرؼ الحؽ في الحصكؿ عمى
تعكيض منو ،كفي ىذه الحاؿ يمكف لممصرؼ الرجكع إلى البائع األصمي كرد السمعة لو،
كىنا تكمف المخاطرة في رفض البائع األصمي رد السمعة كاعادة قيمتيا لممصرؼ  ،كىنا
سكؼ يضطر المصرؼ إلى بيع السمعة مع بياف عيبيا بأبخس األثماف ،كيتحمؿ
المصرؼ لكحده كامؿ الخسارة.
المصدر الثالث  :كينشأ عف تخمؼ العميؿ اآلمر بالشراء عف التسديد أك تأخره في
التسديد ،حيث ال يكجد في العقكد اإلسبلمية شرط جزائي عمى التأخير كما ال يكجد مكافأة
لمتعجيؿ في الدفع قبؿ تاريخ االستحقاؽ ،كلذلؾ تحرص المصارؼ عمى كجكد كفيؿ قادر
عمى تغطية عجز العميؿ عف التسديد إف حدث ذلؾ.

( -)1مجمع الفقو اإلسبلمي ،قرار رقـ /5/2 ( 41-40 :ك  )5/3بشأف الكفاء بالكعد كالمرابحة لؤلمر بالشراء ،الدكرة
الخامسة بالككيت ،جمادل األكلى 1409ق /المكافؽ  15-10كانكف األكؿ (ديسمبر) ـ.1988

( -)2محمد محمكد العجمكني ،المصارؼ االسبلمية كالعكلمة المالية  :اآلثارالمتكقعة ككيفية المكاجية مجمة جامعة
الممؾ عبد العزيز  : ،االقتصاد االسبلمي  ،مج  ،22العدد 1430 ،2ق 2009/ـ  ،ص.443
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كما يمكف المصارؼ بالنسبة لممماطمة في السداد أف تمجأ إلى اشتراط حمكؿ باقي
األقساط إذا تأخر العميؿ المماطؿ عف دفع قسط منيا ،أك اشتراط إخراج مبمغ مف الماؿ
لكضعو في صندكؽ خاص مكجو لمفقراء أك ألعماؿ الخير ،أك اشتراط تقديـ قرض حسف
لممصرؼ اإلسبلمي يساكم مقدار الديف األصمي كيككف مؤجبل لمدة زمنية تساكم مدة
المماطمة.
كاضافة إلى ىاتو المصادر الثبلثة لممخاطر فإف إشكالية تقمبات األسعار تعتبر
مف مخاطر التمكيؿ بصيغة المرابحة التي تمجأ فييا المصارؼ اإلسبلمية لمعالجتيا ،إلى
ربط قيمة النقكد ببعض المؤشرات منيا :العمبلت المستقرة نسبيا ،أك الربط بالذىب
كالفضة ،أك استخداـ أرقاـ قياسية ،عف طريؽ اختيار مجمكعة مف السمع األساسية ،بحيث

يؤخذ متكسط أسعارىا كقت حمكؿ األجؿ (.)1

المطمب الثاني :إدارة مخاطر صيغة التمويل بالسمم:

()2

 عدـ انتظار العكائد أك تذبذبيا في القيمة أك في النسبة لرأس الماؿ المستثمر الذم يمثؿعنصر المخاطرة ،ك الذم يرجع بدكره إلى حالة عدـ اليقيف المتعمقة بالتنبؤ المستقبمي
(عدـ التأكد).
 مخاطر انخفاض القكل الشرائية  :احتماؿ تغير العكائد المتكقعة نتيجة الرتفاع معدالتالتضخـ مف ناحية  ،ك إف القكة لمنقكد التي تـ اإلستثمار بيا اآلف تختمؼ عنيا بعد مركر
سنة أك سنتيف ،فإذا ارتفعت معدالت التضخـ فإف القيمة الحقيقية لعكائد ىذا
اإلستثمارتنخفض مما يؤدم إلى انخفاض المعدؿ الحقيقي لمعائد عمى اإلستثمار عف
المعدؿ اإلسمي.
 المخاطر المختمطة  :ك منيا مخاطر الرفع التشغيمي ك ىك مدل استخداـ التكاليؼالثابتة مثؿ مصركفات الصيانة ك ىذا يحدث تغي ار في حجـ المبيعات ك سيؤدم إلى تغير
كبير في صافي األرباح .

( -)1حمزة عبد الكريـ محمد حماد ،مخاطر االستثمار في المصارؼ اإلسبلمية عماف  ،األردف  ،دار النفائس لمنشر
كالتكزيع 1428ق 2008 /ـ  ،ص.64 -63:

( -)2حسيف عمي خريكش ك آخركف  .االستثمار ك التمكيؿ بيف النظرية ك التطبيؽ  .عماف ،االردف .
.ص.49-41.
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 ىناؾ العديد مف المخاطر التي يتعرض ليا السمـ في تطبيقو لمعمميات ك المشركعاتاإلستثمارية ترجع منيا إلى المستثمر باعتباره المنفذ ك المدير ليذا المشركع ك ىذا يعتمد
عمى الكفاءة اإلدارية ك المتطمبات األخبلقية ك سبلمة المركز المالي ك التي تؤىمو لمكفاء
بحقكؽ المصرؼ المالية مستقببل  ،ك اإللتزاـ بالتعيدات المكقعة ك مراعاة حرمة أمكاؿ
الغير في إطار السمكؾ المنيجي القكيـ .
باإلضافة لمخاطر يمكف أف تنشأ نتيجة عدـ تكافر القدرة عمى دراسة ك اختيار
العمميات اإلستثمارية المبلئمة  ،ك نتيجة اإلختيار الخاطئ لمعمبلء المستثمريف غير
المبلئميف لطبيعة العمؿ المصرفي اإلستثمارم .
ك كذلؾ المخاطر التي تنشأ عف عدـ قدرة المكارد البشرية في المصرؼ عمى تنفيذ
ك متابعة تنفيذ عممية السمـ اإلستثمارية  ،ك عدـ إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ التي تظير عند
التطبيؽ العممي لممشركع  ،لذلؾ يجب مكاجية مثؿ ىذه المخاطر عف طريؽ رفع كفاءة
المكارد البشرية في المصرؼ اإلسبلمي  ،ك إقامة أجيزة استثمارية معاكنة لممصرؼ
تحكم إدارة مبلئمة لئلستعبلـ عف العمبلء  .ك تكفير البيانات المطمكبة عنيـ  ،ك إعتماد
الرفض أك المكافقة لتمكيمو ك تقدير مستكل المخاطر المتعمقة بمشركعات السمـ .
ك عمى المصرؼ اإلسبلمي أف يكفر النظـ ك األساليب المبلئمة لتطبيؽ أم عممية
استثمارية بعقد السمـ  ،كفي حالة عدـ تكفرىا بالكيفية المبلئمة ليذا االستثمارفإنو يترتب
عميو مجمكعة مف المخاطر لعدـ إمكانية التأكد مف سبلمة نتائج الدراسة ك التقييـ ك
االختيار  ،ك عدـ تكفر نظاـ مبلئـ كؼء لدراسة ك تقييـ العميؿ المستثمر لضماف تكافر
الشركط ك الخصائص المطمكبة لضماف تطبيؽ ىذه اإلستثمارات بالكفاءة المناسبة .
باإلضافة إلى ما ذكر ىناؾ أيضا عدد مف المشاكؿ ك المخاطر التي تكاجو
التمكيؿ بصيغة السمـ ك التي يمكف إجماليا فيما يمي :
 -1مماطمة المسمـ إليو في الكفاء بالتزاماتو حجة أنو معسر أك أف مكسمو كاف رديئا ،أك
أنو غبف في محصكلو.
 -2صعكبة قياـ البنؾ باستبلـ المحصكؿ ثـ تسكيقو ك بيعو ك المخاطر التي تيدده جراء
انخفاض األسعار أك تعرض المحصكؿ لمتمؼ مف بعد استبلمو.
أما الحمكؿ المقترحة لمكاجية ىذه المخاطر فيي :
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 -1حؿ المشكمة األكلى ك ىي مماطمة المديف (المسمـ إليو) فيجب عمى الممكؿ أف
يحتاط منذ البداية لنفسو  ،فبل يقدـ التمكيؿ إال بعد فحص حالة العميؿ ك اإلطمئناف إلى
استقامتو ك حسف معاممتو  ،ك التأكد مف إمكانياتو ك قدرتو عمى الكفاء بإلتزاماتو  ،كأخذ
ضمانات كافية منو يمكف السداد منيا في حالة مماطمتو أك تيربو عند الدفع  ،فإذا قاـ
المصرؼ بذلؾ فإف نسبة المخاطرة ستككف أقؿ في ىذه الحالة  ،مع مراعاة التأكد مف
حالة العميؿ إذا كاف مماطبل أك معس ار  ،فإذا كاف معس ار فنظرة إلى ميسرة  ،إذا لـ يتيسر
الحاؿ لممصرؼ أف يسترد رأس مالو منو أك مف الضمانات المقدمة  ،ك إف ادعى رداءة
المكسـ فبل عبلقة لممسمـ بمكسمو ألنو اشترل منو سمعة مكصكفة بالذمة ك لك قيدىا
بالمكسـ لفسد العقد  ،لذلؾ عميو أف يسعى لمحصكؿ عمى السمعة حسب المكاصفات
المطمكبة  ،ك إف يقدميا لو ك إال أجبر بالمجكء إلى القضاء  ،ك في حالة أنو مغبكف في
السعر الذم باع بو محصكلو فباستطاعتو أف يرفع شككاه إلى المحكمة  .فيتصالحاف
فيما بينيما إف كاف صادقا ك يجبره القضاء عمى الكفاء بإلتزاماتو في حالة اإلدعاء .
 -2أما المشكمة الثانية فإف ميزة رأس الماؿ في اإلسبلـ المخاطرة  ،ك ىذا ال يعني أف
ال يحتاط صاحبو لنفسو  ،بؿ عميو أف يدرس العممية ك يتفحص جكانبيا المختمفة  ،ك
تقييميا ك معرفة مدل األرباح المتكقعة منيا  ،ك حجـ المخاطرة فييا  ،ثـ يأخذ قرار
اإلستثمار فييا سمبا أك إيجابا .
ك يييئ المصرؼ نفسو لمقياـ بمثؿ ىذه األمكر مف أجؿ اإلستثمارات المباحة التي
سيقكـ بيا ،فيؤمف امتبلكو لمككادر الفنية  ،ك المخازف ك كسائؿ النقؿ  ،ك بذلؾ يتجنب
المصرؼ المشاكؿ منذ البداية فيأخذ الحيطة ك الحذر  ،ك يمكننا القكؿ في ىذا الصدد أف
صيغة السمـ ليست مف الخطكرة البميغة التي تدفع المصرؼ لتحاشي الدخكؿ فييا فيي
أكثر ضمانة ك أقؿ مخاطرة بالمقارنة بغيرىا مف الصيغ ك خاصة المػضاربة ك المشاركة .
ك يمكف اإلستفادة مف تجربة البنؾ األىمي التجارم في السعكدية ك الذم قاـ بإنشاء
صندكؽ السمـ في السمع ضمف مجمكعة مف األىداؼ ك ىي :
أ -تكفير اإلستثمار عف طريؽ صيغة عقد السمـ .

( -)1حسيف عمي خريكش ك آخركف ،مرجع سابؽ،ص.49-41.
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ب -إتاحة الفرصة لممستثمريف لئلستثمار بالسمع ك اإلستفادة مف تغير اتجاىات أسعار
السكؽ .
ج -تقميؿ مخاطر اإلستثمار مف خبلؿ تنكيع السمع المستخدمة .
د -اإلستمرار في صفقات المرابحة لتقميؿ التقمبات في العكائد .
ق -تكفير سيكلة نقدية لممستثمريف ك بشكؿ شيرم .
ك يقكـ المستثمركف باالشتراؾ بيذا الصندكؽ بحد أدنى مقداره

 2000دكالر  ،ك

يجب أف ال تقؿ المشاركات البلحقة عف  1000دكالر  ،ك عمى المستثمريف اإلحتفاظ بما
ال يقؿ عف  2000دكالر كحد أدنى مف اإلستثمار  ،ك يقكـ مدير الصندكؽ بتقييـ قيمتو
كؿ شير ك بشكؿ منتظـ ك يقتطع منو ما يحتاجو الصندكؽ مف مصركفات إدارية سنكية
بنسبة %1.75مف صافي قيمة أصكؿ الصندكؽ ،ك تقكـ عممية اإلدارة عمى السرية التامة
 ،ك يخضع ىذا الصندكؽ لقكانيف السعكدية  ،ك أم خبلفات ك منازعات ترفع لمجية
القضائية التابعة لمجنة المنازعات المصرفية في السعكدية ،أما حؽ نياية الصندكؽ فيك
خاص بمديره بدكف أم جزاء يترتب عمى أم مشارؾ  ،ك يقكـ المدير عند ذلؾ بإعبلـ
المستثمريف ك السمطة التنظيمية خطيا قبؿ شير مف إنيائو ،

ك تكزيع العكائد عمى

المستثمريف كؿ حسب مساىمتو النظامية فيو.
فعند قياـ مثؿ ىذا الصندكؽ في جميع المصارؼ اإلسبلمية فإف ذلؾ سيساىـ
مساىمة جيدة في تقميؿ المخاطر المتكقعة لتطبيؽ عقد السمـ كإدارة تمكيمية لئلستثمار في
المصارؼ اإلسبلمية ك تزيدمف فاعمية المستثمريف كاشراكيـ في تحمؿ مسؤكلية العمؿ
بأمكاليـ بدال أف تظؿ عمى كاىؿ المصرؼ كحده .
المطمب الثالث :إدارة مخاطر صيغ التمويل باالستصناعواالستصناع الموازي
تكمف مخاطر صيغة التمكيؿ باالستصناع في السمعة المتفؽ عمى تصنيعيا ،مف
حيث عدـ صبلحية المنتج ،كبالتالي يككف لمعميؿ الحؽ بالرجكع عمى الصانع أك المقاكؿ
الذم ىك المصرؼ اإلسبلمي ،كما تكمف المخاطرة في مدل التزاـ الصانع بالزمف المحدد
لتسميـ المنتج ،كأما المصدر اآلخر لممخاطرة في ىذا النكع مف الصيغ فينشأ عف تخمؼ
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أك تأخر المصنكع لو عف تسديد باقي ثمف المنتج ،كيمكف تمخيص مخاطر صيغ التمكيؿ
باالستصناعكاالستصناع المكازم بمايمي:

()1

 تقمبات األسعار بعد تحديدىا في عقد االستصناع . تأخر الصانع في تسميـ البضائع في حاؿ كاف المصرؼ مستصنعا. تأخر المقاكؿ أك المنتج في تسميـ األصؿ المستصنع في حاؿ كاف المصرؼ صانعا،مما يؤدم إلى تأخر مكعد التسميـ كدفع غرامات تأخير.
 عدـ سداد العميؿ المستصنع أك تأخره عف السداد مع عدـ قدرة المصرؼ عمى رفعالسعر نتيجة ىذا التأخير.
 التقمبات في أسعار المكاد األكلية البلزمة لبلستصناع .كمف خبلؿ النظر في المخاطر السابقة في صيغة التمكيؿ باالستصناع يظير أف أبرزىا
ىك ككف المستصنع ( السمعة المطمكب صنعيا) مخالفا لممكاصفات المتفؽ عمييا بيف
الصانع كالمصرؼ اإلسبلمي ،كلمعالجة ىذا الخطر يمجأ المصرؼ اإلسبلمي إلى النص
في عقد االستصناع عمى اشتراط التعكيض ،أك فرض غرامات عمى الصانع في حالة
التأخر أك في حالة مجئ السمعة غير مطابقة لممكاصفات كالمقاييس المتفؽ عمييا ،مما

يترتب عميو التقميؿ مف نسبة المخاطر في عقد االستصناع (.)2

كما أف المصارؼ اإلسبلمية ال تستطيع استخداـ عقكد االستصناع بصيغتيا
األساسية ألنيا مؤسسات مالية كليست صناعية ،كلكي يككف االستصناع قاببل لبلستخداـ
في المصارؼ اإلسبلمي ،لزـ تصميمو بحيث ينحصر عمؿ المصرؼ اإلسبلمي في
المخاطر االنتقائية فقط ،فجاء عقد االستصناع المكازم ليتيح لممصرؼ اإلسبلمي أف
يككف صانعا في العقد األكؿ كمستصنعا في العقد الثاني ،كيككف الثمف فيو مؤجبل،
فيتحقؽ التمكيؿ لمعميؿ األكؿ ،كيتـ تنفيذ العقد مف العميؿ الثاني الذم ىك المقاكؿ أك
الصانع ،يقتصر عمؿ المصرؼ اإلسبلمي عمى الكساطة المالية دكف مخاطر التنفيذ التي

ينقميا إلى المقاكؿ أك الصانع المنفذ(.)3

( -)1مصطفى محمكد عبد السبلـ ،مرجع سابؽ ،ص.88
( -)2حمزة عبد الكريـ محمد حماد ،مرجع سابؽ  ،ص 169كمابعدىا.
سابؽ ،ص.446
( -)3محمد محمكد العجمكني ،مرجع
ّ
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المطمب الرابع :إدارة مخاطر صيغة التمويل باإلجارة
تعد مخاطر صيغة اإلجارة مخاطر ممكية  ،ككف األصؿ المؤجر ما تزاؿ ممكيتو
لممصرؼ ،كتنشأ المخاطرة ىنا عف احتماؿ تمؼ أك انخفاض قيمة األصؿ ،التي ال
يستطيع المصرؼ تحكيميا إلى المستأجر كما تنشأ عف تخمؼ المستأجر عف تسديد باقي
أقساط األصؿ أك رفض المستأجر تممؾ األصؿ بعد انتياء عقد اإلجارة ،كبالتالي إعادتو
إلى المصرؼ الذم يجب عميو أف يبيعو في أقرب كقت ممكف ،تنفيذا لتعميمات السمطة
النقدية التي تمنع المصارؼ مف إبقاء ممكية األصكؿ كاألعياف لدل المصارؼ إال لغايات

تمكيمية(.)1

فبالنسبة لمتأخير كالمماطمة في سداد األقساط ،فقد سبؽ معالجتيا ضمف مخاطر
المرابحة ،كبالنسبة لتقمبات األسعار ،أك تغير سعر الصرؼ ،فقد تـ معالجتيا ضمف
مخاطر المرابحة كذلؾ ،إال أنو في حالة ارتفاع األسعار في حدكد الثمث أك ما يزيد عنو،
فينا تمجأ المصارؼ اإلسبلمية إلى جية مستقمة لتقكـ بتقدير القيمة الفعمية لؤلجرة (.)2
كيعتبر عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ مف بيف العقكد التي سيمت عمى الناس
امتبلؾ العقارات التي ال يستطيعكف شراءىا نقدا دكف التعامؿ بالفائدة المحرمة ،كألف
المصرؼ كسيط مالي فإف المستأجريف منو ىـ متمكلكف منو بيدؼ امتبلؾ محؿ اإليجار
كليس االنتفاع بو ،كلذلؾ جاءت صيغة اإليجار مع الكعد بالبيع التي تتضمف إيرادات
لممصرؼ اإلسبلمي خبلؿ مدة عقد اإليجار ،كفي نياية العقد تؤكؿ ممكية محؿ اإليجار
لمعميؿ بثمف رمزم ،يمثؿ مجمكع اإليرادات قيمة محؿ اإليجار كتكمفة التمكيؿ المتمثمة
في مقدار المصرؼ اإلسبلمي مف ىذه العممية ،كحيث عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ مف
العقكد الطكيمة ،كالعكائد المطمكب مف المصرؼ تحقيقيا لممكدعيف تختمؼ حسب ظركؼ
السكؽ ،فمف غير المجدم أف تبقى ىذه العكائد المتمثمة باإليرادات اإليجارية لمدة طكيمة،
كلمكاجية ىذه فقد أصدر مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر
اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشرة بالرياض في المممكة العربية السعكدية ق ار ار جاز فيو
ربط اإليجارات طكيمة األجؿ بمؤشر السكؽ ،جاء فيو " :يجكز في اإليجارات الطكيمة
لؤلعياف تحديد مقدار األجرة عف الفترة األكلى كاالتفاؽ في عقد اإلجارة عمى ربط أجرة
( -)1مصطفى محمكد عبد السبلـ ،مرجع سابؽ ،ص.88
( -)2حمزة عبد الكريـ محمد حماد ،مرجع سابؽ ،ص ص.182-181:
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الفترات البلحقة بمؤشر معيف شريطة أف تصير األجرة معمكمة المقدار عند بدء كؿ

فترة"( .)1كمف أمثمة ىذه المؤشرات البليبكر ) (liborكىك سعر الفائدة بيف البنكؾ في لندف
لميمة كاحدة ،كمؤشر الجايبكر كىك سعر الفائدة بيف البنكؾ األردنية في عماف لميمة

كاحدة(.)2

المبحث الرابع:إستخدام نظام التأمين التبادلي وتكوين االحتياطات النظامية

في ىذا المبحث ،نقكـ بعرض آليتيف بغرض كالحث عمى استخداميما مف قبؿ

المصارؼ اإلسبلمية لزيادة تمكيميا  ،كاذا أردنا زيادة حجـ التمكيؿ كخاصة بصيغ
المشاركات ،فإنو مف األكلى استخداـ ىاتيف اآلليتيف لتككنا بمثابة خط دفاع عف المخاطر
التي تعترض سبيؿ األمكاؿ المكجية لممشاريع المجدية بصيغ المشاركات .
المطمب األول :آلية التأمين التبادلي (التعاوني)
أشار (الزرقا) في بحثو عف نظاـ التأميف بأف ىناؾ طريقيف أساسييف لو :طريؽ
تعاكني محض يسمى التأميف التبادلي ،كطريؽ تجارم يسمى التأميف بقسط ،كيككف

بطريؽ التعاقد)3( .كىذاف النكعاف مف أجؿ تجنب المخاطر التي قد تعترض المؤمف كتكمفو
كتحممو أعباء كخسائر كمتاعب شتى ،كالتي منيا األضرار المادية كاالجتماعية
كاالقتصادية .إذ تتمثؿ ىذه المخاطر في إعراض الناس عف القياـ ببعض النشاطات
المفيدة في بعض المجاالت ،أك تقميؿ نشاطيـ فييا حيف تككف فييا مخاطرة كبيرة ،أك
يتكقع منيا خسائر ،مثؿ التمكيؿ بصيغ المشاركة كالمضاربة.
كقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو المنعقدة
في مكة المكرمة في الفترة مف 3/25 :إلى 1399/4/4ىػػ ،تحريـ التأميف التجارم بجميع
أنكاعو سكاء أكاف عمى النفس أـ البضائع التجارية أـ غير ذلؾ مف األمكاؿ .ككما قرر،

( -)1مجمع الفقو اإلسبلمي ،قرار رقـ

 .12/9/115بشأف مكضكع التضخـ كتغير قيمة العممة ،في الدكرة

12

بالرياض ،مف  25جمادل اآلخرل إلى غرة رجب 1421ق 28 -23 /سبتمبر 2000ـ.
( -)2محمد محمكد العجمكني ،مرجع سابؽ ،ص ص.445-444 :

(-)3مصطفى أحمد الزرقاء  ،نظاـ التأميف — مكقعو في الميداف االقتصادم بكجو عاـ كمكقؼ الشريعة اإلسبلمية
منو ،بحكث مختارة مف المؤتمر العالمي األكؿ لبلقتصاد اإلسبلمي ،المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسبلمي،ط ،1
 1400ىػ  1980 -ـ ،ص.38:
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الفصل الخامس:

باإلجماع ،المكافقة عمى قرار مجمس ىيئة كبار العمماء القاضي بجكاز التأميف التعاكني
(التبادلي) بدال مف التأميف التجارم.

()1

ككذلؾ قرر مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي التابع لمنظمة المؤشر اإلسبلمي في
دكرتو الثانية المنعقدة بمدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية في الفترة ما بيف  10إلى 16
ربيع الثاني 1406ق ،المكافؽ 22 :إلى 1985/12/28ـ ،أف عقد التأميف التجارم ذا
القسط الثابت الذم تتعامؿ بو شركات التأميف التجارم عقد فيو غرر كبير مفسد لمعقد،
كليذا فيك حراـ شرعا .كالعقد البديؿ ىك عقد التأميف التعاكني القائـ عمى أساس
التبرع كالتعاكف.

()2

كفي ضكء ىذيف الق ارريف ،فإنو ال يمكف اإلفادة إال مف التأميف التعاكني اإلسبلمي
في تأميف المخاطر الناتجة عف تمكيؿ المشركعات بصيغة المشاركة كآلية تتبع لزيادة
استخداـ ىذه الصيغة في التمكيؿ .كأساس فكرة التأميف التعاكني اإلسبلمي ىك تكزيع
المخاطر عمى مجمكع ػ ػ ػ ػ ػ ة مف األفراد بدال مف ترؾ مف لحقتو المخاطر يتحمؿ تبعاتيا
كحده.

()3

كيككف ذلؾ بإيجاد رصيد مشترؾ يساىـ فيو كؿ مف يتعرض لخطر معيف ،كمنيا
المخاطر االقتصادية في أكساط المستثمريف ،بحيث يتـ تعكيض مف يتعرض لمخطر مف
الرصيد ،فالعضك المستأمف في مثؿ ىذا النكع مف التأميف يطمب الضماف مف مجمكعة
مف األعضاء المشتركيف معو في التأميف ،كفي الكقت نفسو يضمف معيـ لغيره مف
أعضاء المجمكعة أخطارىا.

()4

كيمكف اإلفادة مف فكرة التأميف التعاكني كأداة تستخدـ لمتأميف ضد مخاطر التمكيؿ
بصيغة المشاركات بإيجاد صندكؽ تأميف تبادلي خاص بالعمبلء الراغبيف في الحصكؿ
عمى تمكيؿ بصيغ المشاركة كالمضاربة ،كتتـ تغذية ىذا الصندكؽ مف العمبلء نظير
(-)1محمد عثماف شبير ،المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص.118 :
( -)2أعماؿ الندكة الفقيية األكلى ،بيت التمكيؿ  -الككيت ،ط1410 ،1ق— 1990ـ ،ص.193 :
(-)3أحمد إسحاؽ األميف حامد  ،الصككؾ االستثمارية اإلسبلمية كعبلج مخاطرىا ،رسالة ماجستير غير منشكرة لكمية
الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة اليرمكؾ ،إربد -األردف 1426 ،ىػ 2005 -ـ ،ص.129 :

(-)4أحمد سالـ ممحـ  ،التأميف التعاكني اإلسبلمي كتطبيقاتو في شركات التأميف اإلسبلمية ( األردف ) ،د.ف ،عماف—
األردف ،ط 1420 ،1:ىػ 2000-ـ ،ص.58 :
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مساىمتيـ فيو عمى شكؿ قسط أك مبمغ معيف يحمؿ عمى المصاريؼ التشغيمية لممشركع،
كليذىب ىذا المبمغ لمصندكؽ ،كتككف الغاية مف إنشائو تعكيض الخسارة مف ىذا
الصندكؽ في حالة حدكثيا ،كفي حاالت اإلعسار الشديد أك الكفاة ،كما ىك معمكؿ بو في
صندكؽ التأميف التبادلي في البنؾ اإلسبلمي األردني لمعمبلء الممنكحيف تمكيبلت بصيغة
المرابحة ،كالذيف ال تزيد أعمارىـ عف خمسة كخمسيف عاما ،كال يزيد تمكيميـ عف ( )25

ألؼ دينار ( .)1إذ نستطيع تطبيؽ النظاـ نفسو في ىذا الصندكؽ عمى العمبلء الممنكحيف
تمكيبلت بصيغة المشاركة كالمضاربة.
كاذا استعرضنا األرقاـ المكجكدة عف ىذا الصندكؽ ،نبلحظ بأف رصيده قد بمغ

( )12,8مميكف دينار خبلؿ فترة ثبلثة عشر عاما ،كأنو قد استفاد منو عدد ال بأس بو مف
العمبلء ،كىذا يعني أف البنؾ اإلسبلمي األردني قد اطمأف عمى أمكالو كلـ يعد يكترث
كثي ار في حاالت الكفاة أك اإلعسار الشديد؛ ألف الصندكؽ يعكض ذلؾ.
كفي التمكيبلت بصيغ المشاركة كالمضاربة ،يمكف اإلفادة أيضا مف فكرة التأميف
التعاكني المركب ،عمى أساس ايجاد جية أخرل (مثؿ شركة تأميف تعاكني) مف غير
المؤمنيف ،تدير العمميات التأمينية عمى أساس الككالة بأجر معمكـ.

( )2فتقكـ الشركة

( -)1تـ استحداث صندكؽ التأميف التبادلي لمديني البنؾ اإلسبلمي األردني في صيغة المرابحة في العاـ

.1994

كخبلؿ عاـ  ،2005بمغ عدد الحاالت التي تـ التعكيض عمييا (  )78حالة ،بمغت التعكيضات المدفكعة عنيا في ذلؾ
العاـ حكالي ( )239,4ألؼ دينار ،أما إجمالي عدد حاالت التعكيض منذ تأسيس الصندكؽ حتى نياية عاـ  2005فقد
بمغ ( )668حالة ،كبمغت التعكيضات المدفكعة عنيا حكالي (  )1,44مميكف دينار .كفي نياية عاـ  ،2005بمغ رصيد
الصندكؽ حكالي (  )12,8مميكف دينار ،كبمغ العدد القائـ لممشتركيف في الصندكؽ (  )71196مشتركا ،كمجمكع أرصدة

مديكنيتيـ حكالي (  )174,9مميكف دينار .المصدر :البنؾ اإلسبلمي األردني ،التقرير السنكم السابع كالعشركف،
1426د2005-ـ ،ص.21 :
كيتـ إشراؾ عميؿ البنؾ اإلسبلمي األردني الراغب في الحصكؿ عمى تمكيؿ بصيغة المرابحة في ىذا الصندكؽ إجباريا،

شريطة أف يككف تمكيمو مع ربح المصرؼ ال يزيد عف (  )25ألؼ دينار ،كأف ال يزيد عمره عف (

 )55عاما.

كتضاؼ قيمة مساىمة العميؿ ليذا الصندكؽ إلى إجمالي دينو ،كتكزع عمى األقساط الشيرية التي يدفعيا ،كقد بمغت
النسبة ( )%6,5سنكيا ،كتحسب عمى مبمغ التمكيؿ مضافا إليو ربح المصرؼ ،كيتـ التعكيض عف ديف العميؿ في حالة
الكفاة كحالةاالعسار.
( -)2يعرؼ التأميف المركب بأنو " :عقد تأميف جماعي ،يمتزـ بمكجبو كؿ مشترؾ فيو يدفع مبمغ معيف مف الماؿ عمى
سبيؿ التبرع؛ لتعكيض المتضرريف منيـ عمى أساس التكافؿ كالتضامف عند تحقؽ الخطر ،تدار فيو العمميات التأمينية

مف قبؿ شركة متخصصة عمى أساس الككالة بأجر معمكـ ".
أنظر :أحمد سالـ ممحـ  ،التأميف التعاكني اإلسبلمي كتطبيقاتو ،مرجع سابؽ ،ص.78
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بالتعاقد مع الراغبيف في الحصكؿ عمى تمكيؿ بصيغة المشاركة كالمضاربة ،إذ تستكفي
منيـ أقساط التأميف ،كتدفع لممتضرريف منيـ ما يستحقكنو مف تعكيض كفؽ معايير
كأسس خاصة بذلؾ.
كقد يمزـ المصرؼ اإلسبلمي عمبلءه بالتأميف عند شركات تأميف تعاكني ،كما ىك
معمكؿ بو أيضا في التمكيؿ بصيغة اإلجارة المنتيية بالتمميؾ في البنؾ اإلسبلمي
األردني ،إذ يؤمف عمى محؿ العقد لدل شركة تأميف إسبلمية.
المطمب الثاني :آلية تكوين االحتياطات النظامية
تقكـ فكرة تككيف االحتياطات النظامية عمى المبدأ نفسو الذم تقكـ عميو فكرة
التأميف التبادلي ،كالفارؽ بينيما أف األكلى يقكـ بيا العميؿ الراغب في الحصكؿ عمى
التمكيؿ ،أما الثانية فالذم يخصصيا ىك المصرؼ اإلسبلمي ،كتككف محددة النطاؽ بيف
أفراد يشترككف في نشاط استثمارم كاحد .كبالتالي فإف آلية تككيف االحتياطات النظامية
تؤكؿ إلى ما يسمى باالحتياطي المخصص لتغطية مخاطر االستثمار ،الذم أساسو" :
إخراج جزء مف الربح لغير العامميف في المضاربة سكاء أكاف ىؤالء العامميف مف

المضاربيف أـ أرباب األمكاؿ " ،استنادا إلى فقو اإلماـ مالؾ)1( .إذ يرجع األساس الشرعي
ليذا االقتطاع مف أصؿ ما يتحقؽ مف أرباح إلى أف ربح الفقو المالكي مف حيث نظرتو
إلى أف ربح المضاربة ال يختص بأطراؼ العقد كحدىـ كانما يجكز أف يناؿ منو غيرىـ
بالحصة الشائعة أيضا.

()2

بمعنى أف مبدأ ىذا المخصص يقكـ عمى أساس األرباح التي يحققيا المشركع،
ككذلؾ تؤخذ نسبة معينة مف الربح العاـ لممصرؼ اإلسبلمي ،تؤكؿ جميعيا إلى ىذا
كىبة الزحيمي  ،الفقو االسبلمى كأدلتو ،دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر ،دمشؽ ،سكريا ،ط:

1405 ،2ق،

1985ـ.
( -)1حمكد ،سامي :تعقيب عمى بحث :المضاربة كالمشاركة ،لرضا سعد اهلل ،كقائع ندكة رقـ

 :34البنكؾ اإلسبلمية

كدكرىا في تنمية إقتصاديات المغرب العربي ،تحرير :نعماف محمد مرزكؽ ،المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب ،البنؾ
اإلسبلمي لمتنمية ،1990 ،ص.290 :

( -)2كقد جاء في المدكنة الكبرل ما يمي " :قمت أرأيت المتقارضاف يشترطاف عند معاممتيما ثمث الربح لممساكيف،
أيجكز ذلؾ؟
قاؿ :نعـ قمت :فيؿ يرجعاف في ما جعبل مف ذلؾ؟ قاؿ :ال ،كليس يقضي بذلؾ عمييما ،كال أحب ليما في ما بينيما
كبيف اهلل تعالى أف يرجعا في ما جعبل " .انظر :بف مالؾ ،انس :المدكنة الكبرل ،دار صادر ،بيركت ،ب.ت ،ج ،12
ص.10 :
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المخصص ليككف احتياطا نظاميا لجبر الخسائر التي يمكف أف تتعرض ليا المشركعات
الممكلة بصيغة المشاركة كالمضاربة .
كيعد البنؾ اإلسبلمي أكؿ مف طرح فكرة تككيف االحتياطيات ،إذ ككنت احتياطيات
مخاطر االستثمار بمساىمة كؿ مف أصحاب المصرؼ كالمكدعيف في حسابات
االستثمار ،بيدؼ تكفير حماية لرأس ماؿ كدائع االستثمار لمقابمة أية مخاطر.

( )1إذ

نصت المادة  20مف القانكف رقـ  13لسنة 1978ـ عمى ما يمي:
أ)

لتغذية حساب المخصص لمكاجية مخاطر االستثمار ،يقتطع البنؾ سنكيا نسبة
()2()%20مف صافي أرباح االستثمار المتحققة مف مختمؼ العمميات الجارية
خبلؿ السنة المعينة(. )3

ب)

يحتفظ البنؾ بالمبالغ المقتطعة سنكيا ليذه الغاية في حساب مخصص لمكاجية أية
خسائر تزيد عف مجمكع أرباح االستثمار في تمؾ السنة .كثمة نقطة ميمة ىنا،
ىي أف المصرؼ اإلسبلمي ال يممؾ ىذا االحتياطي ،كانما بيده كطرؼ ثالث مف
نكع إدارة الكقؼ ،فممكيتو ال تعكد عند حؿ المصرؼ ،إلى المساىميف ،كانما إلى
جية عامة ذات نفع عاـ كصندكؽ الزكاة أك ما شابو ذلؾ ،فيك تبرع لطرؼ ثالث
محض (كيكقع عميو جميع العمبلء المستثمركف عف فتح حساب ألم منيـ،
ككذلؾ معمف عنو في كافة الفركع التابعة لمبنؾ اإلسبلمي األردني ،كعمى رؤل مف
أعيف الجميع) كضع تحت إدارة المصرؼ ،كاليدؼ مف إنشائو ىك دعـ األرباح
عند قمتيا ،أك ضماف عدـ الخسارة لممكدعيف ،أم أنو تبرع مف مكدعي اليكـ
ليدعمكا بو مكدعي الغد.

()4

كيمكف اإلفادة مف تككيف االحتياطيات النظامية لتشكؿ خط حماية كدفاع لممصرؼ
اإلسبلمي لتمكيبلتيا  ،مف حيت تعكيض الخسارة التي قد تحصؿ في مشاريع معينة ،أك
(-)1طارؽ اهلل خاف  ،حبيب أحمد  :إدارة المخاطر  -تحميؿ قضايا في الصناعة المالية اإلسبلمية ،مرجع سابؽ ،ص:
.147
(-)2انظر :قانكف البنؾ اإلسبلمي األردني رقـ  13لسنة .1978

( -)3عدلت ىذه النسبة لتصبح  10%كذلؾ حسب صيغة القانكف األردني البلحؽ رقـ  62لسنة  ،1982كعدلت أيضا
لتصبح %15
(-)4منذر قحؼ :تعقيب عمى بحث :المضاربة كالمشاركة ،لرضا سعد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص.290 :
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عدـ التزاـ العميؿ لسبب ما في تنفيذ المشركع الممكؿ  ،بجبر الخسارة في ىذا المشركع
مف االحتياطي المخصص لذلؾ ضمف أسس كمعايير محددة.
ككذلؾ يمكف أف يتـ تحميؿ ىذا المخصص كامؿ قيمة التمكيؿ الممنكح كالخسارة
في رأس الماؿ إذا كاف رصيده مرتفعا ،ككؿ ذلؾ يككف باقتطاع نسبة معينة مف العائدات
التي تحققيا المشاريع المختمفة كالممكلة  ،ككذلؾ إذا ارتفعت أرباح بعض المشاريع عف
نسبة معينة محددة في دراسة الجدكل تؤكؿ ىذه األرباح إلى المخصص كحسب االتفاؽ
ابتداء ،كأيضا عمى المصرؼ اإلسبلمي تغذية ىذا المخصص مف أرباحو حفاظا عمى
أمكاؿ مساىميو كمكدعيو ،كحتى ال يككف ىناؾ خسارة ال يمكف تجنبيا في المستقبؿ ناتجة
عف مشاريع خسارة كممكلة بصيغ المشاركات ،فكؿ ىذه اإلسيامات تؤكؿ إلى ىذا
المخصص.
كقد أحسف البنؾ اإلسبلمي في فكرة تككينو صندكؽ مكاجية مخاطر االستثمار
المشترؾ ،كالذم بمغ رصيده في  )30,901,069 ( :2005/12/31دينار.ككانت الزيادة
ؼػ ػ ػ م ىذا الصندكؽ في ذلؾ العاـ عف عاـ 2004ـ ما قيمتو ( )6,904,845دينار.
ػػػ

()1

كيبلحظ مما ذكر ،أف ما يتـ اقتطاعو مف أرباح االستثمار المشترؾ ليؤكؿ إلى
صندكؽ مكاجية مخاطر االستثمار مبمغا ليس بسيطا ،كزيادتو مف عاـ إلى آخر ليست
بسيطة أيضا .كعميو ،فإنو يمكف أف يككف ىناؾ مخصص مشابو ليذا يككف لجبر الخسارة
في حاؿ حدكثيا في التمكيبلت المكجية إلى المشاريع الممكلة  ،كيككف المخصص ىك
صندكؽ لمكاجية مخاطر االستثمار الممكؿ .كىنا يعني أنو إنا ما عمؿ بيذا الصندكؽ
كأصبح رصيده مرتفعا ،فإف المصرؼ اإلسبلمي يككف لديو حافز لزيادة استثماراتو في
المشاريع طكيمة األجؿ ذات النفع االقتصادم كبصيغ أخرل غير صيغة المرابحة ،كانما
قائمة عمى المشاركة في الربح كالخسارة ،كبيذا تزكؿ الشبو كقناعات العامة عف أعماؿ
المصارؼ اإلسبلمية .كاهلل تعالى أعمـ.
المبحث الخامس:إيجاد سوق مالية إسالمية وتبني المفهوم الحديث لمتسويق المصرفي
ترتب عمى اتساع السكؽ نتيجة رفع الحكاجز بيف الدكؿ ،كنمك تكنكلكجيا
االتصاالت كالمكاصبلت كتكنكلكجيا نقؿ المعمكمات أف نمت كتنكعت أدكار المؤسسات
( -)1البنؾ اإلسبلمي األردني ،التقرير السنكم السابع كالعشركف1426 ،ىػ 2005 -ـ ،ص.29 :
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التي تتكسط بيف المدخريف كالمستثمريف كالتي لدييا القدرة عمى استيعاب المدخرات
المتنكعة كضخيا إلى االستثمارات المختمفة كما أف لدييا الخبرة التي يفتقدىا كثير مف
المدخريف.
كنتيجة ىذا التطكر ظيرت األكراؽ المالية التي تتضمف حقكقا عمى األصكؿ
الحقيقية في شكؿ أكراؽ تجارية مثؿ الكمبياالت كالسندات ،ثـ في شكؿ أسيـ بربح
كسندات كأذكف خزانة بربا ،ثـ ظيرت أكراؽ ثانكية قصيرة األجؿ ككثائؽ صناديؽ
االستثمار كأصبح ليذه األكراؽ أسكاؽ لمتداكؿ.
كبظيكر األكراؽ المالية أمكف تسييؿ األصكؿ الطكيمة األجؿ بيعا كشراء مع
استم اررية الشركة دكف تصفية كمف ىنا ضاقت الشقة بيف االستثمار القصير كالطكيؿ
األجؿ.
كاتسع نطاؽ األسكاؽ بثكرة االتصاؿ كتكنكلكجيا نقؿ المعمكمات كيعتبر نشاط
أسكاؽ األكراؽ المالية قاعدة رئيسية لمنمك االقتصادم فيي تيسر تداكؿ األكراؽ المالية
كالكسيمة الفعالة في تحريؾ المدخرات إلى قنكات االستثمار.

()1

المطمب األول :حاجة المصارف اإلسالمية إليجاد السوق الثانوية اإلسالمية
إذا كاف ىناؾ بعض المصارؼ اإلسبلمية التي تعاني مف الزيادة المفرطة في
السيكلة النقدية التي ال تتكفر ليا تكظيفات مقبكلة ،فإنو عمى الجانب اآلخر تكجد بعض
المصارؼ اإلسبلمية التي تعاني مف نقص السيكلة كيزيد مف تعقيد ىذا األمر عدـ كجكد
الترتيبات الييكمية أك األسس الشرعية التي تسمح لممصارؼ ذات العجز الحصكؿ عمى
األمكاؿ التي تحتاجيا مف األسكاؽ أك مف المؤسسات المالية المعنية ،فضبل عف أنيا ال
تستطيع التعامؿ مع أسكاؽ رأس الماؿ التقميدية.
كمنيناظيرتالحاجة الماسة إلى إيجاد سكؽ ثانكية ألكراؽ مالية إسبلمية ،بيدؼ
االستخداـ األمثؿ لؤلمكاؿ بطريقة تشجع األفراد عمى االستثمار في األنشطة االقتصادية
المختمفة كتسمح لممصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية بتعبئة األمكاؿ مف األسكاؽ
المالية عف طريؽ اإلصدارات العامة بدال مف المجكء إلى المستثمريف بصكرة مباشرة.

( -)1يكسؼ كماؿ محمد ،المصارؼ اإلسبلمية األزمة كالمخرج ،دار النشر لمجامعات المصرية ،ط  ،1996 ،1ص
.198
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كفي ىذا المطمب سنتحدث باختصار عف ضركرة إنشاء أسكاؽ مالية ثانكية منظمة
كالحاجة إلى سكؽ لبلستثمارات المالية قصيرة األجؿ كذلؾ مف خبلؿ:
أوال :إنشاء أسواق مالية ثانوية منظمة

يزدىر العمؿ المصرفي بكجكد أسكاؽ مالية ثانكية فالمصارؼ التجارية تستثمر

أمكاليا في أصكؿ مالية قصيرة األجؿ كالتي تستطيع تحكيميا إلى نقد سائؿ بسرعة كبيرة
كبتكمفة منخفضة  ،كأركاف السكؽ المالية الثانكية ىي :األكراؽ المالية مثؿ السندات
كاألسيـ ،كالمؤسسات المالية مثؿ المصارؼ التجارية كالمصارؼ االستثمارية كالصناديؽ
االستثمارية ثـ ىناؾ عدد كبير مف المشتريف كالبائعيف الذيف يتعاممكف في ىذه األكراؽ
المالية.
كيمكف لممصارؼ اإلسبلمية أف تحقؽ كسبا كبي ار مف إنشاء ىذه األسكاؽ في
بمدانيا ،الف ىذه األسكاؽ تساعد في جعؿ أصكليا أكثر سيكلة كجاذبية لممدخريف مما يزيد
مف قدرتيا عمى تعبئة األمكاؿ.

()1

ثانيا :الحاجة إلى سوق لإلستثمارات المالية قصيرة األجل
تستمد المصارؼ اإلسبلمية قكة العمؿ المصرفي التجارم ليس فقط باعتبارىا
مؤسسات فردية كانما مف كجكدىا مجتمعة إال أف المعامبلت البينية المصرفية لممصارؼ
اإلسبلمية محدكدة جدا الف عددىا في معظـ الدكؿ اإلسبلمية صغير جدا.
إف تطكير أصكؿ مالية قصيرة األجؿ تحتفظ بيا كتتعامؿ بيا فيما بينيا يقطع شكطا بعيدا
نحك جعؿ السكؽ النقدية اإلسبلمية حقيقة كاقعة.
كتفتقر المصارؼ اإلسبلمية إلى األدكات قصيرة األجؿ التي تستطيع أف تستثمر
فييا بنجاح لفترات قصيرة ،بينما تستطيع المصارؼ التجارية التقميدية أف تقرض بعضيا
البعض مبلييف الدكالرات حتى ليكـ كاحد كبكسعيا أيضا أف تحسب فائدتيا عمى أساس
يكمي.
كبالرغـ مف أف المصارؼ اإلسبلمية في كضع أفضؿ نسبيا بالنسبة لطمبات
المكدعيف مف السيكلة كذلؾ ألف جزءا كبي ار مف كدائعيا يككف لمدة محددة  ،إال أف الكثير
مف المكدعيف يفضمكف الكدائع لفترة محدكدة مع كجكد خيارات لمسحب عند الحاجة ،لذلؾ
( -)1منكر إقباؿ ،أكصاؼ أحمد ،طارؽ اهلل خاف ،التحديات التي تكاجو العمؿ المصرفي اإلسبلمي ،المعيد اإلسبلمي
لمبحكث كالتدريب  ،ط1998 ، 1ـ  ،ص .46
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فإف المصارؼ اإلسبلمية تحتاج إلى أدكات كترتيبات مؤسسة الستثمارات قصيرة األجؿ
ألمكاليا ،كبالرغـ مف أف الحاجة الستثمار األمكاؿ بطريقة عاجمة جدا خبلؿ اليكـ أك الميمة
مثبل ليست أم ار ممحا بالنسبة لممصارؼ اإلسبلمية إال أف ىناؾ حاجة لسكؽ تستثمر فييا
األمكاؿ في المدل القصير.

()1

المطمب الثاني:خصائص السوق المالية اإلسالمية ومهامها

أوال :خصائص األسواق المالية اإلسالمية

كمف أىـ خصائص السكؽ المالية اإلسبلمية ما يمي:

()2

- 1أنيا سكؽ تقؿ فييا المضاربة عمى أسعار األكراؽ المالية بدرجة كبيرة كذلؾ بسبب
المنع الشرعي لكثير مف المعامبلت التي تعتبر مجاال لعمميات المضاربة كبسبب
تدخؿ السياسة المالية المعتمدة عمى الزكاة كالتي تفرض عبئا مرتفعا عمى المتاجرة
باألدكات المالية كالعمبلت ،بينما تفرض عبئا بسيطا عمى االمتبلؾ الطكيؿ األجؿ
لؤلدكات المالية بدافع االستثمار.
- 2أنيا سكؽ تيتـ بالسكقيف األكلية كالثانكية بشكؿ متكافئ كتعتبر أف معيار كفاءة
األسكاؽ المالية ىك مدل تمكيميا لممشركعات المنتجة الجديدة ،كال تركز عمى حجـ
التداكؿ عمى كـ مكجكد أصبل في األدكات المالية باعتباره المؤشر األساسي لتقدير
مدل كفاءة السكؽ المالية.
- 3أنيا سكؽ ال تككف أدكات الديف ىي الغالب في تعامبلتيا كانما تشجع كتحفز عمى
تداكؿ أدكات الممكية بشكؿ كاسع كتستحدث مف الصيغ االستثمارية كؿ ما يخدـ عممية
التبادؿ الحقيقي لمسمع كالخدمات.
- 4أنيا سكؽ خالية مف االحتكارات كالرشاكم كالمعمكمات المضممة التي تؤثر في تحديد
أسعار األكراؽ المالية فييا.

( -)1منكر إقباؿ ،أكصاؼ أحمد ،طارؽ اهلل خاف ،التحديات التي تكاجو العمؿ المصرفي اإلسبلمي،
مرجع سابؽ ،ص .47
( -)2صالح عبد اهلل كامؿ ،دكر المصارؼ اإلسبلمية في دعـ كتطكير أسكاؽ رأس الماؿ ، ،ـ س  ،ص .20
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ثانيا :المزايا التي تحققها سوق المال الثانوية اإلسالمية لممؤسسات المالية اإلسالمية
الشؾ أف إنشاء سكؽ الماؿ الثانكية اإلسبلمية يحقؽ العديد مف المزايا لممؤسسات
اإلسبلمية كمف أىميا:

()1

- 1إف تنظيـ سكؽ لؤلكراؽ المالية سيؤدم إلى تخفيض تكمفة المعمكمات ذلؾ ألف
تكفير المعمكمات الخاصة بالحسابات الختامية ،كسياسات الحككمات اإلسبلمية
كالمحفزات الضريبية كأنظمة التصدير كالتنظيمات الخاصة بمعدالت التبادؿ بيف
العمبلت ...الخ سيؤدم تحرؾ مكثؼ لؤلمكاؿ المتاحة مف شانو أف يغطي
مساحات جغرافية شاسعة حيث تجد اإلصدارات طمبا متزايدا عمييا في السكؽ
المحمية كالدكلية.
- 2أف كجكد السكؽ الثانكية يؤدم إلى زيادة سيكلة كسبلمة قيمة االستثمار األصمي
مما يؤدم بالمستثمر إلى قبكؿ أكراؽ مالية بعائد أقؿ كىذا يؤدم إلى انخفاض
تكمفة األمكاؿ مف كجية نظر الجية التي تصدر األكراؽ المالية .
- 3إف كجكد سكؽ مالية إسبلمية يحقؽ لممستثمر المرتقب ميزة المقارنة بيف الفرص
االستثمارية المتاحة.
- 4إف إنشاء السكؽ المالية اإلسبلمية لف يؤدم إلى زيادة األمكاؿ المكجية إلى
المشاركات في رؤكس أمكاؿ المؤسسات فحسب بؿ أيضا إلى زيادة حجـ التمكيؿ
عف طريؽ اإلقراض بدكف فكائد.
- 5إف إنشاء السكؽ المالية اإلسبلمية يؤدم إلى ىدفيف ىما التعاكف كالمنافسة ،
فالتعاكف بيف جميع المتعامميف في السكؽ المالية اإلسبلمية عمى االلتزاـ بالعدؿ
كالتعاليـ اإلسبلمية السمحة كالتنافس بينيـ عمى تنفيذ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في
االستثمار دكف المجكء إلى كسائؿ االحتكار أكتطكير المكاقؼ بصكرة غير
أخبلقية.

( -)1عمر عبد اهلل كامؿ ،العكلمة كتأثيرىا عمى العمؿ المصرفي اإلسبلمي ،مجمة االقتصاد اإلسبلمي ،العدد ( ،)256
سبتمبر  ،2002ص .41
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ثالثا :مهام السوق المالية اإلسالمية
تقكـ سكؽ األكراؽ المالية بمياـ حيكية منيا:

()1

- 1تيسير تداكؿ األكراؽ المالية كالصككؾ لمف يريد استثما ار حقيقيا أك ماليا أك يريد
سيكلة سريعة.
- 2تنمية الكعي االدخارم لمناس كتكفير الفرصة كالكقت لسرعة اتخاذ قرار االستثمار.
- 3تحديد األسعار كفؽ قكل العرض كالطمب في سكؽ تنافسية مما يؤدم إلى حسف
تخصيص المكارد.
- 4تكفير المدخرات المحمية كالخارجية لبلستثمار مف خبلؿ قنكات تسيؿ عممية تدفقيا
عند الطمب.
- 5تكفير الرقابة عمى األداء االقتصادم لممشركعات الخاصة.
- 6تساعد عمى تكزيع المكارد المالية بيف مختمؼ االستخدامات بطريقة رشيدة .
- 7تجميع المعمكمات كالبيانات البلزمة عف مختمؼ األنشطة االقتصادية مما يساعد
عمى اتخاذ الق اررات االستثمارية الصحيحة.
- 8تساعد صككؾ التمكيؿ اإلسبلمية الدكلة عمى القياـ بمشاريعيا التنمكية ككذلؾ
بالنسبة لمؤسسات كشركات القطاع الخاص.
رابعا :المعوقات التي تقف في طريق إقامتها
تتمثؿ أىـ المعكقات التي تقؼ في طريؽ إقامة السكؽ المالية اإلسبلمية في:

()2

- 1عدـ شيكع األدكات االستثمارية اإلسبلمية مقارنة باألدكات االستثمارية المرتبطة
بالفائدة .

( -)1يكسؼ كماؿ محمد ،المصرفية اإلسبلمية األزمة كالمخرج ،مرجع سابؽ ،ص.199
( -)2اتحاد المصارؼ العربية ،المصارؼ اإلسبلمية ،بيركت ،لبناف ،1989 ،ص .175
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- 2فقداف اإلطار الذم يتبلقى فيو عرض األمكاؿ المتكافرة لدل العالـ اإلسبلمي مع
الطمب عمييا ضمف نطاؽ األرضية المشتركة لمتبلقي المباشر بيف المستثمريف
كطالبي التمكيؿ.
- 3عدـ كجكد المؤسسات المكممة لكجكد السكؽ المالية مثؿ أسكاؽ السمع.
المطمب الثالث :إستراتيجية استقطاب الودائع
تركز ىذه اإلستراتيجية عمىاجتذاب المدخرات مف خبلؿ تقديـ منتجات مصرفية
إسبلمية جديدة،معطمأنة المكدعيف عمى خمك معامبلتيـ مف الربا إضافة إلى المحافظة
عمى المكدعيف ك استقطاب مكدعيف جدد مف خبلؿ اىتماـ المصارؼ اإلسبلمية بالجانب
اإلعبلمي الدعكم .
أوال :اجتذاب المدخرات
تعتمد قدرة المصارؼ اإلسبلمية عمى تكفير الماؿ البلزـ لتكسيع نطاؽ االئتماف
عمى عامميف ىما :زيادة رأس الماؿ  ،كاستقطاب الكدائع ،كيعتمد جانب رأس الماؿ عمى
عكامؿ خارجة عف إرادة إدارة المصرؼ مف القكانيف كغيرىا ،كتتـ عممية زيادة رأس الماؿ
باألساليب المعركفة أك تكسيع حجمو باالندماج.
كيجب عمى المصارؼ اإلسبلمية التركيز عمى إستراتيجية التكسع األفقي
باستقطاب الكدائع كذلؾ ألىميتيا في تكفير السيكلة ألنيا مف أىـ المكارد المالية
لممصرؼ.
إف تكسيع نطاؽ المكدعيف كجمب مدخراتيـ يظؿ ىك المجاؿ األرحب لحركة تكسيع
حجـ السيكلة كمجاؿ التنافس بيف المصارؼ قبؿ انتشار العكلمة كبعدىا  ،كتعد تنمية
الكدائع أىـ مصدر مف مصادر التدفقات النقدية لممصارؼ.
كتشكؿ كدائع القطاع الخاص المصدر الرئيسي لكدائع المصارؼ كالعمكد الفقرم
لمكاردىا المالية  ،لذلؾ يجب العمؿ عمى إيجاد كتركيج منتجات مصرفية إسبلمية جديدة
مف أجؿ استقطاب الكدائع  ،كتدعيـ قدرة المصارؼ اإلسبلمية التمكيمية  ،كالشؾ أف
طرؽ االستثمار ككسائمو المتبعة في المصارؼ اإلسبلمية  ،يككف ليا دكر كبير في
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اجتذاب المدخرات التي ليا دكر ىاـ في عممية االستثمار ،إال أف االبتكار المتكافؽ مع
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ىك األساس في الجانبيف.

()1

ثانيا :أنواع المودعين

إف خصكصية المكدعيف تشكؿ عنصر قكة كاستمرار لممصارؼ اإلسبلمية ،كتعتبر

عممية المحافظة عمى المكدعيف كاستقطاب مكدعيف جدد كتنمية حجـ مدخراتيـ كتكجيييا
صكب االستثمارات المباحة كالنافعة عمبل دعكيا يندرج تحت العمؿ التركيجي بالمفيكـ
الحديث لمتسكيؽ المصرفي.
كيجب عدـ االكتفاء بالجانب العاطفي كلكف البد مف دعمو كتقكيتو بالكفاءة
التنافسية في سكؽ الماؿ كاالستثمار مف خبلؿ األداء المصرفي المتميز.
كينقسـ المكدعكف في المصارؼ اإلسبلمية إلى أربع فئات ىي:

()2

- 1الفئةالداعمة:
كىذه الفئة تنحاز تماما لممصارؼ اإلسبلمية بسبب حرصيا عمى التعامؿ الشرعي،
فيي ال تستطيع التعامؿ مع المصارؼ التقميدية  ،كيجب أف تحرص المصارؼ اإلسبلمية
عمى إرضائيا مف خبلؿ التزاميا التاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
- 2الفئةالمنحازةجزئيا:
تنظر ىذه الفئة إلى أداء المصارؼ اإلسبلمية كتقارنو مع أداء المصارؼ التقميدية،
كىي تفضؿ التعامؿ مع المصارؼ اإلسبلمية إذا كجدت خدمات كمنتجات إسبلمية
منافسة لتمؾ التي تقدميا المصارؼ التقميدية  ،كىذه الفئة كبيرة نسبيا كيزداد حجميا
ألسباب تتعمؽ بالتعميـ كالثقافة.
- 3الفئةالنفعية:
ىذه الفئة تراعي مصمحتيا دكف اعتبار لمجانب الشرعي كال مانع لدييا مف ترؾ مصرؼ
إسبلمي إلى مصرؼ تقميدم أك العكس لك كجدت أية مزية ألحدىما عمى اآلخر ،كمف

( -)1عبد الفتاح محمد فرح ،رؤية إستراتيجية لعمؿ المصارؼ اإلسبلمية في ظؿ العكلمة  ،مجمة آفاؽ اقتصادية ،
العدد  ،83ص .34-33
( -)2عبد الفتاح محمد فرح ،مرجع سابؽ ،ص .35-34
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أىـ المزايا التي تكجييا إلى المصارؼ اإلسبلمية اإلعفاء مف غرامات التأخير كالقرض
الحسف.
- 4الفئةالمناوئة:
كىذه الفئة ال تحب التعامؿ مع المصارؼ اإلسبلمية لكف قد تضطر لمتعامؿ معيا
في ظؿ األنظمة اإلسبلمية كفي الدكؿ التي أسممت أنظمتيا المصرفية.
ثالثا :الدور الدعوي واإلعالمي
المصارؼ اإلسبلمية مؤسسة تقكـ عمى منيج اإلسبلـ كتكسب أرضيتيا منو
كتكسب معظـ مكدعييا مف منطمؽ رفع الحرج عنيـ كستعمؿ العكلمة عمى تغيير العبلقة
بيف المصارؼ اإلسبلمية كجميكر المتعامميف معيا مف خبلؿ تغيير ىكيتيـ كنفسيتيـ.
كبما أف مرتكز العمؿ المصرفي اإلسبلمي مؤسس عمى اليكية اإلسبلمية  ،لذلؾ
فإف العمؿ الدعكم اإلعبلمي اإلسبلمي ال ينفصؿ عف عمميا المصرفي الذم يستمد قكتو
مف المتعامميف المقتنعيف بالتعامؿ معيا  ،كىذا يفسر ضركرة اىتماـ المصارؼ اإلسبلمية
بالجانب اإلعبلمي الدعكم مف خبلؿ الندكات كالدكرات التثقيفية كالبرامج التمفزيكنية
كاالىتماـ بإصدار المجبلت المتخصصة كالدكريات في ىذا المجاؿ كالتي كاف ليا دكر
كبير في نشر الكعي المصرفي اإلسبلمي ،لكف يجب مكاصمة المشكار بصكرة أكثر
تخطيطا كدقة كقد يككف مف المجدم دعـ بعض القنكات الفضائية التي تيتـ بالثقافة
اإلسبلمية كتكصيميا إلى المشاىديف بأسمكب متميز.

()1

المطمب الرابع  :تحسين نوعية الخدمات المقدمة
قد يككف اىتماـ بعض المصارؼ اإلسبلمية بتحسيف نكعية الخدمة المقدمة
لعمبلئيا محدكدا كبخاصة إذا كانت في كضع يمكنيا مف ممارسة نكع مف القكة
االحتكارية في السكؽ ،كقد عاشت عدة مصارؼ إسبلمية ىذه الحالة عندما كانت تنفرد
كحدىا بسكؽ الخدمات المالية اإلسبلمية  ،لكف ىذه العكامؿ االحتكارية تضاءلت نتيجة
تعدد المصارؼ اإلسبلمية في معظـ الدكؿ اإلسبلمية كدخكؿ المصارؼ التقميدية سكؽ
العمؿ المصرفي اإلسبلمي.

( -)1عبد الفتاح محمد فرح ،مرجع سابؽ ،ص .35
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إف تحسيف خدمة العمبلء تكفر التكاليؼ في األجؿ الطكيؿ كذلؾ عمى الرغـ مف
احتياجيا عند البدء إلى زيادة في نفقات التدريب كالتأىيؿ ،كذلؾ ألف الخدمات المحسنة
تجعؿ مف جك العمؿ كبيئتو مبعثا لمسركر لكؿ مف العمبلء كالعامميف مما يزيد مف إقباؿ
العمبلء عمى المصرؼ كيزيد مف الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف.
إف تحسيف نكعية الخدمة المصرفية ال يعني فقط االىتماـ بتمقي طمبات العميؿ
كتمبيتيا ،كانما يعني أف عمى المصرؼ العمؿ عمى اكتشاؼ العمبلء كيعرض عمييـ
خدمات جديدة فيي عممية تسكيؽ تجارم لمخدمات المالية.
كتعتمد جيكد المصرؼ في تحسيف نكعية الخدمات المقدمة لمعمبلء عمى معرفة
الشريحة التي عميو أف يتكجو إلييا بخدماتو ،ىؿ ىي كبار رجاؿ األعماؿ أك متكسطي
التجار الصناعييف أك أصحاب المرتبات الشيرية ذلؾ ألف لكؿ شريحة مف العمبلء
خصكصيتيا في التعامؿ ،فالمصارؼ التي تستطيع أف تقدـ خدمات متخصصة لكؿ
شريحة ىي التي تستطيع أف تستقطب أكبر قدر مف الكدائع.
كيمكف لممصرؼ أف يقدـ خدمات محسنة لجميع العمبلء إضافة إلى خدمات
أعمى لمشريحة العميا مف العمبلء بحيث يكفر لجميع العمبلء ممارسة مصرفية مقنعة.
إف تحسيف نكعية الخدمة المصرفية يعتمد عمى ثبلث عناصر ىي:

()1

()2

- 1المينية المصرفية الصحيحة كذلؾ مف خبلؿ تحسيف معرفة العامميف بعمميـ
المصرفي كاتقانيـ لو ،بحيث يستطيع أم مف العامميف تقديـ شرح ميني مكجز
كدقيؽ لكؿ خدمة مصرفية تدكر في ذىف العميؿ ،ثـ انجاز ما يريده العميؿ بسرعة
كدقة مما يجعؿ العميؿ يثؽ بالمكظؼ كمف ثـ بالمصرؼ .
- 2التعرؼ عمى العمبلء كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ المستمر معيـ مما يعتبره بعض
خبراء التسكيؽ المصرفي أىـ قاعدة إدارية عمى اإلطبلؽ.
- 3تككيف عبلقات شخصية مع العمبلء كذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ مع العميؿ كرغباتو
كالعمؿ عمى تقديـ الخدمات المصرفية التي تشبعيا .
( -)1منذر قحؼ ،عكامؿ نجاح المصارؼ اإلسبلمية ،ص ص .5-3
 http/ Monzer.Kahf.com/ Papers.html.تاريخ االطبلع  :مارس .2012
(-)2منذر قحؼ ،عكامؿ نجاح المصارؼ اإلسبلمية ،المرجع السابؽ ،ص ص .6-5
- 212 -

الفصل الخامس:

.
إدارة م خاطر صيغ التمويل في المصارف االسالمية وأهم التحذيات

المطمب الخامس:الخدمات اإلنسانية واالجتماعية
إف المصارؼ شأنيا في ذلؾ شأف المؤسسات األخرل المكجكدة في المجتمع مؤلفة
مف مجمكعة أشخاص يتعاممكف مع جميكر مف الناس في بيئة اجتماعية محددة كالبد
ليذه المجمكعة مف التأثر ببيئتيا االجتماعية كعمييا التفاعؿ مع األفكار كالمبادئ السائدة
في ىذا المجتمع.
لذلؾ نجد المصارؼ تساىـ في أعماؿ خيرية كثيرة كترسـ لنفسيا برنامجا لممشاركة
في األعماؿ االجتماعية بغض النظر عف مبدأ تعظيـ الربح  ،فيي تساىـ في األعماؿ
الخيرية العامة كترصد ليا المخصصات البلزمة في مكازنتيا السنكية.
كيجب عمى المصارؼ اإلسبلمية المساىمة في األعماؿ الخيرية في مجتمعاتيا بؿ
إنيا األجدر بذلؾ مف المصارؼ التقميدية ألنيا محككمة بالقكاعد الشرعية التي تحتـ عمى
أصحاب الماؿ المساىمة في األعماؿ الخيرية كاالجتماعية كالشؾ أنو يمكف – بؿ يككف
مف األفضؿ – أف يترؾ أمر تكزيع الزكاة لؤلفراد مساىميف كمكدعيف ليضعكىا فيما يركنو
أكثر قربة إلى اهلل سبحانو كتعالى كلكف مف الخطأ الظف أف أفعاؿ الخير تقتصر عمى
الزكاة المفركضة كحدىا.
إف مف عكامؿ تميز المصارؼ اإلسبلمية التزاميا بأخبلؽ اإلسبلـ التي تقكـ عمى
الخير كالبر كالمعركؼ كالبد لممصرؼ اإلسبلمي مف إبراز ىذه القيـ بنفس الصيغة التي
يطالب بيا األفراد.
كنبلحظ أف اليدؼ الخيرم االجتماعي ىك ىدؼ تكزيعي كليس ىدفا إنتاجيا،
فالمصرؼ اإلسبلمي يعامؿ عمبلءه بالقسط كالعدؿ كالسماحة ثـ يتصدؽ في كجكه البر
كاإلحساف  ،فاإلنفاؽ عمى األىداؼ االجتماعية الخيرية ىك نكع مف أنكاع إعادة تكزيع
اإليرادات الصافية كاف كاف المصرؼ – ألىداؼ ضريبية – يصنفيا ضمف مصركفاتو
العامة.
لذلؾ يجب عمى المصرؼ اإلسبلمي أف يقكـ بشكؿ دائـ بقدر مف اإلنفاؽ عمى
كجكه البر بما يتناسب مع ىكيتو كاذا كاف النبي – صمى اهلل عميو كسمـ – قد كعد
بالخمؼ لكؿ نفقة كبأف ال ينقص ماؿ مف صدقة ،فإف مف سبؿ الخمؼ كسبؿ التعكيض
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أف تزداد ثقة الناس بالمصرؼ اإلسبلمي المنفؽ كتزداد قناعتيـ بصدقو فيما يعمنو مف
االتصاؼ باإلسبلـ كااللتزاـ بتعاليمو كبذلؾ تزداد رغبتيـ في التعامؿ معو.

() 1

كقد طرحت دراسة حديثة بجامعة " ىارفارد " فكرة العكدة إلى المصارؼ اإلسبلمية
االجتماعية باعتبار أنيا ستمعب دك ار ميما في القرف الحادم كالعشريف.

()2

كالمصارؼ االجتماعية تبتدع أدكات جديدة لجمب المزيد مف الكدائع كتتميز ىذه
األدكات بأنيا تنطمؽ إلرضاء الميكؿ الثقافية لممجتمع المسمـ كمف تمؾ األدكات شيادات
الحج كالعمرة كشيادات التكافؿ كالقرض الحسف كشيادات التعميـ.

()3

المطمب السادس  :اإلستراتيجية التسويقية

يعد تبني المفيكـ الحديث لمتسكيؽ المصرفي أحد ركائز إستراتيجية التطكير

المأمكلة لدعـ كفاءة األداء في المصارؼ اإلسبلمية ،حيث لـ تعد المصارؼ في حاجة
إلى مكظفيف تقميدييف بؿ إلى بائعيف محترفيف لمخدمات المصرفية اإلسبلمية  ،كمف ثـ
تبرز الحاجة إلى تحكيؿ المصرؼ اإلسبلمي إلى كياف تسكيقي يركز عمى رغبات العمبلء
ككسب رضاىـ شريطة التزامو بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كىذا يمتزـ بما يمي:

()4

- 1تسكيؽ مفيكـ " المصرؼ الشامؿ " لمعمبلء بكافة خدماتو الجديدة مع التأكيد عمى
المفيكـ التسكيقي الحديث الذم يركز عمى صناعة العميؿ بالسعي نحك العميؿ
المرتقب.
- 2استخداـ أدكات التكنكلكجيا الحديثة في نشر أدكات التسكيؽ المصرفي حكؿ العالـ
مثؿ استخداـ شبكة اإلنترنيت الدكلية في الدعاية كاإلعبلف عف المصرؼ .
- 3تييئة بيئة مصرفية مناسبة لمعمبلء تمكف المصرؼ مف االحتفاظ بيـ مف خبلؿ
االىتماـ بتحسيف انطباع العميؿ عف المصرؼ عف طريؽ اقتناء المكظفيف الذيف
يتعاممكف مع العمبلء بحيث تتكافر فييـ بعض الصفات الشخصية المميزة مثؿ
المباقة كالذكاء كالكفاءة ...الخ.
( -)1منذر قحؼ ،مرجع سابؽ ،ص .9-8
(M.A.Mannan. New Frontières of Islamic Banking in the 21st Century. Presented at -)2

the 2nd Annual Harvard University Forum on islamique Finance – october.9.10. 1998.
( -)3عبد الفتاح محمد فرح ،مرجع سابؽ ،ص .46-44
(-)4بنؾ اإلسكندرية ،النشرة االقتصادية ،مرجع سابؽ ،ص .39-38
- 214 -

الفصل الخامس:

.
إدارة م خاطر صيغ التمويل في المصارف االسالمية وأهم التحذيات

- 4المساىمة في اكتشاؼ الفرص االستثمارية كدراستيا كتحديد المشركعات الجيدة بما
يكفؿ إيجاد عميؿ جيد .
- 5التركيز عمى أىمية تدعيـ كسائؿ االتصاؿ الشخصي كتكثيؼ الحكار المتبادؿ مع
العمبلء.
- 6تطكير بحكث السكؽ كجمع كفحص كتحميؿ بيانات السكؽ كاتجاىاتو .
 7م-راقبة كمتابعة المعمكمات المرتدة مف السكؽ المصرفي اإلسبلمي ،كالتي تتضمف
انطباعات العمبلء عف الخدمات التي تقدميا المصارؼ اإلسبلمية  ،كمدل تقبميـ
ليا كرضاىـ عنيا ،كتحديد األكجو االيجابية كالسمبية التي يتعيف االستفادة منيا .
- 8اختيار مكاقع فركع المصرؼ اإلسبلمي حتى يتمكف مف خبلؿ ىذه الفركع خدمة
العمبلء الحالييف كالمرتقبيف كمنافسة فركع المصارؼ األخرل في نفس المنطقة
الجغرافية.
- 9تبني إستراتيجية إعبلمية دفاعية لمكاجية الدعاية المضادة التي تعاظمت منذ

أحداث الحادم عشر مف سبتمبر  ،)1(2001حيث أصبحت المصارؼ اإلسبلمية
عرضة لمدعاية المتمثمة بربط ىذه المصارؼ بما يسمى بعممية تمكيؿ ( اإلرىاب)

كىذه اإلستراتيجية يجب أف تقكـ بيا جميع المصارؼ اإلسبلمية .
المبحث السادس:التعاون المصرفي اإلسالمي واالندماج وعمميات ما بين المصارف
اإلسالمية

سنتناكؿ ىذا المبحث مف خبلؿ ما يمي :

المطمب األول:التعاون والتكامل بين وحدات الصناعة المصرفية اإلسالمية
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ اتخاذ عدة إجراءات أىميا:

( -)1عبد الحميد أبك مكسى ،الصناعة المصرفية المصرفية اإلسبلمية كتحديات المرحمة ،مجمة اتحاد المصارؼ
العربية ،العدد ( ،)275بيركت  ،تشريف األكؿ2003 ،ـ ،ص .12-11
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أوال :تفعيل أدوار ومهام المنظمات الدولية التي تحتضن العمل المصرفي اإلسالمي
يجب أف تعمؿ المصارؼ اإلسبلمية عمى تفعيؿ األدكاركالمياـ المكككلة لمييئات
كالمنظمات الدكلية التي تحتضف العمؿ المصرفي اإلسبلمي مثؿ البنؾ اإلسبلمي لمتنمية
(جدة)  ،كىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية (البحريف) ،كالمجمس
العاـ لمبنكؾ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية (البحريف)  ،كالمؤسسة اإلسبلمية لتأميف
االستثمار كائتماف الصادرات (جدة)  ،كمجمس الخدمات المالية اإلسبلمية (ماليزيا)
،إضافة إلى ىيئات اإلفتاء المختمفة  ...الخ كيمثؿ ىذا العامؿ أىمية كبيرة في تحقيؽ
األىداؼ المأمكلة.
كالشؾ أف اشتراؾ غالبية المصارؼ اإلسبلمية في عضكية ىذه الجيات سكؼ
يدعـ تكجياتيا  ،كبعد ذلؾ تقكـ بالتحرؾ محميا كاقميميا كدكليا لعرض األفكار ككجيات
النظر الرامية إلى تثبيت النظاـ كتعزيزه  ،كمف ثـ تتكجو ىذه إلى الجامعات كمراكز
األبحاث في أكركبا كأمريكا كالتي تتبنى دعـ النشاط المصرفي اإلسبلمي بحيث تصبح

عكنا ليا عمى المستكل الدكلي ( ،)1مف خبلؿ نشر األبحاث كعقد الندكات كالمؤتمرات
المتخصصة.
ثانيا :العمل عمى استكمال الهيئات والمؤسسات التي تحتضن العمل المصرفي اإلسالمي
بعد أف تقكـ المصارؼ اإلسبلمية كالييئات كالمؤسسات التي تحتضف العمؿ

المصرفي اإلسبلمي بتفعيؿ أدكارىا كمياميا ،عمييا بعد ذلؾ العمؿ عمى استكماؿ ىذه
المنظكمة كذلؾ بإنشاء ىيئات أخرل ليا مياـ محددة بغرض تدعيـ كترسيخ آليات العمؿ
المصرفي اإلسبلمي كلعؿ أىميا:

()2

- 1إنشاء ىيئة مركزية لئلفتاء لممعامبلت المالية اإلسبلمية حيث أصبحت الحاجة
ممحة إلى تشكيؿ مثؿ ىذه الييئة مف أجؿ العمؿ عمى تكحيد مصادر الفتكل
كالتخريج الشرعي ليا  ،كازالة التعارض في الفتاكل لممكضكع الكاحد عمى أف
تشترؾ جميع المصارؼ اإلسبلمية فييا كتعتبر فتاكاىا حيادية كممزمة لكافة
المؤسسات المالية اإلسبلمية.
( -)1عبد الحميد أبك مكسى ،كاقع الصناعة المصرفية اإلسبلمية كتحديات االنفتاح المالي الدكلي المعاصر ،مجمة
اتحاد المصارؼ العربية ،العدد ( ،)287تشريف األكؿ ،2004 ،ص .45
( -)2عبد الحميد أبك مكسى ،نفس المرجع  ،ص .45
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- 2إنشاء صندكؽ تكافؿ لممصارؼ اإلسبلمية بغرض تقديـ الدعـ الفكرم المادم
كالمعنكم ألم مصرؼ مف المصارؼ اإلسبلمية يتعرض لخطر اإلعسار أك
اإلفبلس أك أم مخاطر أخرل اليستطيع مكاجيتيا بإمكانياتو الفردية عمى أف يتـ
كضع آلية تنظـ عمؿ الصندكؽ مف حيث جية اإلدارة كالحاالت التي تستدعي
التدخؿ ك أسمكب التدخؿ األمثؿ لكؿ حالة .
- 3إنشاء مركز تعميمي كتدريبي لمعمكـ المصرفية اإلسبلمية كذلؾ مف أجؿ إعداد
كتدريب كتخريج الككادر المصرفية المؤىمة عمميا كعمميا لمعمؿ في المصارؼ
كالمؤسسات المالية اإلسبلمية ،ككذلؾ تدريب كتأىيؿ العامميف الحالييف كفؽ قكاعد
محكمة الختيار أفضؿ العناصر كمناىج مصممة بعناية تشمؿ كافة الجكانب
الشرعية كالمصرفية كالمالية كاالقتصادية كاإلدارية كىذا يساعد عمى تكحيد الرؤل
كالتكجيات كيعمؿ عمى تكحيد نظـ كأساليب العمؿ داخؿ المصارؼ

ك

المؤسسات المالية اإلسبلمية.
ثالثا :اإلجراءات العممية لتحقيق التعاون بين المصارف اإلسالمية

يجب عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية خاصة في الدكؿ العربية

كاإلسبلمية اتخاذ عدد مف اإلجراءات مف أىميا:

() 1

- 1الدخكؿ في اتفاقيات ثنائية متعددة مع غيرىا مف المصارؼ ك المؤسسات المالية
اإلسبلمية بحيث تشمؿ ىذه االتفاقيات كافة أكجو النشاط المصرفي اإلسبلمي كمما
أمكف ذلؾ.
- 2دخكؿ المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية مجتمعة عمى مستكل كؿ دكلة أك
إقميـ في مفاكضات جادة مع األجيزة الرقابية كالسمطات النقدية في ىذه الدكلة أك
اإلقميـ مف أجؿ إقناع ىذه األجيزة بأف الصيرفة اإلسبلمية تحتاج إلى نمط مستقؿ
لمرقابة كاإلشراؼ ال تستطيع األجيزة الحالية أف تكفره .
- 3تقديـ كافة أكجو العكف كالمساعدة لمكحدات المصرفية اإلسبلمية العاممة في إطار
الكيانات المصرفية التقميدية داخؿ المجتمعات التي تعمؿ بيا ،كاجراء التنسيؽ
( -)1عبد الحميد أبك مكسى ،المرجع السابؽ ،ص .45
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البلزـ معيا كذلؾ بيدؼ تنمية حجـ السكؽ المصرفي اإلسبلمي كزيادة كزنو ،مما
يقكم مف مركز المصارؼ اإلسبلمية اتجاه الجيات الرسمية .
- 4طرح أدكات تمكيؿ إسبلمية كبدائؿ ألدكات التمكيؿ التقميدية بيدؼ تمكيف ىذه
المصارؼ مف المشاركة في تمكيؿ المشركعات العامة داخؿ الدكؿ التي تعمؿ بيا
كالمشاركة في عمميات طرح األدكات المالية اإلسبلمية الخاصة بتمكيؿ
المشركعات العامة ،كيتكقع أف يككف ىناؾ إقباؿ كبير مف الجميكر عمى ىذه
األدكات كىذا يعطي مصداقية أكبر لممصارؼ اإلسبلمية كيصب في مصمحتيا
مما ييسر عممية اإلقناع بتفردىا كمجمكعة مصرفية ليا إطارىا الخاص .
المطمب الثاني:التعاون بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقميدية
الشؾ أف التعامؿ مع العكلمة أصبح أم ار كاقعا البد مف االستفادة منو كمحاكلة
تجنب آثاره السمبية لذلؾ يجب عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية الخركج مف
نطاؽ المحمية كاإلقميمية إلى نطاؽ العالمية كالعمؿ عمى االستفادة مف المصارؼ
كالكيانات المالية الكبرل كعقد تحالفات معيا مستفيدة مف تكجو ىذه الكيانات نحك تقديـ
منتجات كخدمات إسبلمية  ،كبذلؾ تصؿ المصارؼ اإلسبلمية كخدماتيا كمنتجاتيا إلى
شتى أنحاء العالـ مف خبلؿ ىذه الكيانات.
كيمكف تحقيؽ ىذا التعاكف مف خبلؿ ثبلث مستكيات رئيسية ىي:
أوال :عمى مستوى البنوك المركزية والهيئات والمنظمات المنظمة لمعمل المصرفي
اإلسالمي
مف أجؿ خمؽ مناخ مبلئـ لمتعايش كارساء أسس قكية لعبلقات التعاكف بيف النظاـ
المصرفي اإلسبلمي كالنظاـ المصرفي التقميدم يجب العمؿ عمى مد جسكر التفاىـ كفتح
قنكات االتصاؿ بيف الييئات كالمنظمات المنظمة لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي كالبنؾ
اإلسبلمي لمتنمية (جدة) ،كىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية
(البحريف) ،كالمجمس العاـ لمبنكؾ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية (البحريف) ،كغيرىا مف
الييئات التي سبؽ اإلشارة إلييا  ،كبيف المؤسسات كالييئات المعنية بالرقابة كسف
التشريعات كالقكانيف المنظمة لمعمؿ المصرفي كعمى رأسيا البنكؾ المركزية عمى مستكل
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كؿ دكلة  ،كالمؤسسات الدكلية التي تضطمع بإصدار التشريعات المصرفية عمى مستكل
العالـ كبنؾ التسكيات الدكلية.
كمف المؤكد أف الجيكد المبذكلة لتحقيؽ ذلؾ سكؼ تؤتي ثمارىا طالما تـ كضعيا
في أطر محددة ككفؽ تنسيؽ تاـ بيف الييئات كالمنظمات المنظمة لمعمؿ المصرفي
اإلسبلمي عمى مستكل العالـ كسيككف مف السيؿ إقناع الجيات الرقابية عمى المستكييف
المحمي كالدكلي بالطبيعة الخاصة ألنشطة المصارؼ اإلسبلمية كالخصائص التي تميزىا
عف األنشطة المصرفية التقميدية  ،كبالتالي االعتداد بمبرراتيا في مطالبتيا بمراعاة عمميا
عند النظر في تطبيؽ بعض الضكابط كالمعايير التي ال تتناسب مع خصكصية قكاعد
الصيرفة اإلسبلمية مثؿ االحتفاظ بنسب معينة مف السيكلة كاالحتياطات النقدية كااللتزاـ
بمعيار كفاية رأس الماؿ كغيرىا مف القيكد التي ال تراعي طبيعة الحسابات أك نكعية
المخاطر في المصارؼ اإلسبلمية كالتزاماتيا اتجاه أصحاب الكدائع ككذلؾ األمر بالنسبة
لممعايير المحاسبية المطبقة دكليا.

()1

كيجب العمؿ عمى تكثيؽ العبلقة بيف البنكؾ المركزية كالعمؿ عمى تعديؿ نظاـ
نسبة الكدائع  ،كتفعيؿ دكر البنؾ المركزم كممجأ أخير بحيث يشمؿ المصارؼ اإلسبلمية
عمى أف يككف اإلقراض بدكف فائدة خاصة كأف المصارؼ اإلسبلمية ال تتقاضى أية فائدة
عمى كدائعيا في البنؾ المركزم.
ثانيا :عمى مستوى الوحدات المصرفية لكل من النظام المصرفي اإلسالمي والتقميدي
باإلضافة إلى صكر التعاكف كالتعايش القائمة حاليا بيف كبل النظاميف يمكف زيادة
مستكل ىذا التعاكف كالتعايش مف خبلؿ:

()2

- 1التكسع في االستثمارات المشتركة بيف كؿ مف كحدات النظاميف إلنشاء مشركعات
ضخمة سكاء عمى المستكل الحككمي ،أك المشركعات الخاصة بشرط االلتزاـ
بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاستخداـ أساليب كأدكات التمكيؿ اإلسبلمي .

( -)1عبد الحميد أبك مكسى ،المرجع السابؽ ،ص .46
( -)2عبد الحميد أبك مكسى ،المرجع السابؽ ،ص .46
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- 2استكماؿ عمميات الربط اآللي بيف كؿ مف كحدات النظاميف نظ ار لتمتع كحدات
النظاـ التقميدم خاصة في الدكؿ المتقدمة باالنتشار كالتقنية المتقدمة مما يساعد
المصارؼ اإلسبلمية عمى االستفادة مف التقنية المتقدمة.
- 3العمؿ عمى إيجاد قاعدة مكحدة لممعمكمات المالية كالمصرفية كأمكاؿ السكؽ
المحمية كالدكلية بما يخدـ أغراض كبل النظاميف .
- 4ىناؾ العديد مف المصارؼ كالمؤسسات المالية التقميدية التي تيتـ بالتمكيبلت
كاالستثمارات اإلسبلمية ،لذلؾ يجب عمى المصارؼ اإلسبلمية زيادة تعاكنيا مع
ىذه المصارؼ كالمؤسسات المالية تدعيما ألنشطتيا ،كنش ار ألدكاتيا االستثمارية
عمى نطاؽ أكسع  ،كاستثمار فكائض السيكلة لدييا في قنكات شرعية كآمنة .
كتستطيع المصارؼ اإلسبلمية عقد اتفاقيات مع ىذه المصارؼ بحيث تصبح العبلقة
بينيما عبلقة تكامؿ ال إحبلؿ.
كيمكف أف تأخذ عبلقة التعاكف بيف الطرفيف في الصكر التالية:

()1

- 1العمؿ عمى تفيـ المصارؼ التقميدية في الدكؿ المتقدمة لطبيعة عمؿ المصارؼ
اإلسبلمية كمف خبلؿ قياـ ىذه المصارؼ بإصدار أدكات مالية تتفؽ مع أحكاـ
الشريعة اإلسبلمية كصناديؽ االستثمار مما يمكف المصارؼ اإلسبلمية مف
التعامؿ معيا.
- 2كسيككف ليذا التعاكف أثر مباشر في تقميؿ مخاطر استثمارات المصارؼ اإلسبلمية
فضبل عف مساىمتو في تكسيع دائرة التعامؿ باألدكات اإلسبلمية .
- 3يمكف االستفادة مف الرغبة المتزايدة لدل المصارؼ كالمؤسسات المصرفية العالمية
في الحصكؿ عمى نصيب مف السكؽ المصرفية اإلسبلمية نتيجة النجاحات الكبيرة
التي حققتيا الصيرفة اإلسبلمية مف خبلؿ قياميا بشراء األدكات المالية كالمحافظ
االستثمارية التي تصدرىا المصارؼ اإلسبلمية ،كمف ثـ تسكيقيا في األسكاؽ
العالمية خاصة كأف فئة المتعامميف في ىذه األدكات تزداد يكما بعد يكـ في كافة
أنحاء العالـ.
( -)1عبد الحميد أبك مكسى ،المرجع السابؽ ،ص .46
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- 4مف األىمية بمكاف أف تستمر المؤسسات المصرفية العالمية بفتح نكافذ ككحدات
تابعة ليا لبيع المنتجات كالخدمات المصرفية اإلسبلمية  ،شريطة التزاميا بأحكاـ
الشريعة اإلسبلمية كبالضكابط الشرعية لمصيرفة اإلسبلمية.
ثالثا :عمى مستوى وحدات النظام المصرفي اإلسالمي والجهات الرقابية
مف المعمكـ أف األىداؼ التي ترمي إلييا المصارؼ المركزية مف إشرافيا عمى
المصارؼ التقميدية ال تختمؼ عف أىداؼ اإلشراؼ عمى المصارؼ اإلسبلمية مف حيث
اإلطار العاـ  ،بينما يكمف االختبلؼ في شكؿ كمحتكل اليدؼ مف العممية الرقابية عمى
المصارؼ اإلسبلمية بالقدر الذم يتماشى مع شكؿ كأىداؼ النظاـ المصرفي اإلسبلمي،
كالطبيعة الخاصة لمكارده كاستخداماتيا.
كقد مارست بعض البنكؾ المركزية في عدة دكؿ نشاطيا الرقابي عمى المصارؼ
اإلسبلمية بنكع مف الفيـ كالمركنة كذلؾ ناتج عف قناعة المسؤكليف في ىذه البنكؾ
بالطبيعة المختمفة ألنشطة كممارسات المصارؼ اإلسبلمية.

()1

كرغـ كؿ ىذا فإف األمر يحتاج إلى مزيد مف التفيـ كالدعـ مف الجيات الرقابية كعمى
رأسيا البنكؾ المركزية في الدكؿ اإلسبلمية التي تكجد فييا مصارؼ إسبلمية كذلؾ مف
خبلؿ اإلجراءات التالية:

() 2

- 1العمؿ مف أجؿ كضع تشريعات مصرفية خاصة بالمصارؼ اإلسبلمية  ،حيث يتـ
االنتقاؿ إلى نظاـ رقابي مستقؿ ليا يحتكم عمى تفصيؿ لكؿ أبعاد حقكؽ ككاجبات
تعامبلت المصارؼ اإلسبلمية  ،كما ينظـ أعماؿ الفركع اإلسبلمية لممصارؼ
التقميدية.
- 2ضركرة العمؿ عمى تخصيص إدارة ضمف إدارات المصارؼ المركزية تختص
بأعماؿ التفتيش كالرقابة عمى أعماؿ المصارؼ اإلسبلمية ،مع تزكيد ىذه اإلدارة
بالعناصر البشرية المؤىمة كالمدربة عمى العمؿ المصرفي اإلسبلمي.
- 3إعادة النظر في سياسة احتساب االحتياط النقدم كسياسات السػقكؼ االئتمػػانية ،
السيما أف بعض التشريعات قد خفضت ىذه األدكات إلى أقؿ درجة ممكنة .
( -)1عبد الحميد أبك مكسى ،المرجع السابؽ ،ص ص .47-46
( -)2عبد الحميد أبك مكسى ،المرجع السابؽ ،ص .47
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- 4إعادة النظر في قكاعد احتساب نسب السيكلة القانكنية ككفاية رأس الماؿ بما
يتماشى مع طبيعة المصارؼ اإلسبلمية  ،كذلؾ عمى مستكل المصارؼ اإلسبلمية
داخؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية كاألجنبية التي تكجد بيا مصارؼ إسبلمية .
- 5تصميـ نماذج كاستمارات لمبيانات الدكرية المطمكبة مف المصارؼ اإلسبلمية ،
كاالتفاؽ عمييا بيف المسؤكليف في البنكؾ المركزية كالمصارؼ اإلسبلمية ،بحيث
تمبي ىذه النماذج كاالستمارات أغراض الرقابة مف ناحية ،كتتكاءـ مع طبيعة العمؿ
المصرفي اإلسبلمي مف ناحية أخرل .
المطمب الثالث:اإلندماج المصرفي
الشؾ أف عمميات االندماج كاالستحكاذ المصرفي الجارية في أسكاؽ الماؿ العالمية
جعمت العمؿ المصرفي يشيد تطك ار كتنكعا سريعا لف تتمكف المصارؼ الصغيرة كمنيا
المصارؼ اإلسبلمية مف مكاكبتو داخؿ الحدكد القطرية  ،كما أف المتطمبات الجديدة بشأف
كفاية رأس الماؿ كالمبلءة المصرفية تفرض مزيدا مف الضغكط عمى المصارؼ كال سيما
الصغيرة منيا.
ىذا فضبل عف أف تحرير تجارة الخدمات المالية  ،سكؼ يؤدم إلى زيادة حدة
المنافسة بيف المصارؼ التقميدية كاإلسبلمية المحمية ،كالمصارؼ الكافدة كالتي تمتمؾ
قدرات مالية كتكنكلكجيا ىائمة تمكنيا مف تقديـ خدمات عالية الجكدة كبتكاليؼ منخفضة ،
مما سيؤثر عمى المصارؼ اإلسبلمية كخاصة الصغيرة منيا  ،كمف ثـ لقد حرص
المشرعكف في مختمؼ الدكؿ العربية كاإلسبلمية عمى كضع حد أدنى لرؤكس أمكاؿ
المصارؼ العاممة فييا حتى تتمكف مف مكاجية ىذه التحديات .

()1

لذلؾ يجب عمى المصارؼ اإلسبلمية مسايرة االتجاه العالمي لبلندماج المصرفي ،
كالتكجو نحك التكتؿ كالتكامؿ فيما بينيا لخمؽ تجمعات مصرفية ذات حجـ اكبر كقاعدة
أكسع سكاء عمى مستكل كؿ دكلة  ،أك عمى المستكل اإلقميمي حتى تتمكف مف استيعاب
التقنيات الحديثة ذات الكمفة المرتفعة  ،كتتأىؿ لممنافسة في األسكاؽ الدكلية  ،في ظؿ
ظركؼ تفرض التعايش مع كاقع اقتصادم كمصرفي ال مكاف فيو لمكيانات الصغيرة .
( -)1بنؾ االسكندرية  ،النشرة االقتصادية  ،مرجع سابؽ  ،ص .37
( -)2عبد الحميد أبكمكسى ،المرجع السابؽ ،ص .45
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كاالندماج المصرفي نكع مف أنكاع التعاكف بيف المصارؼ اإلسبلمية  ،لتفادم
المخاطر كالتكحد في كجو المنافسة االقتصادية  ،كيندرج تحت ماىك محثكث عميو في
اإلسبلـ مف التعاكف عمى البر كالتقكل  ،باعتباره عمبل يتماشى مع تعاليـ اإلسبلـ في
التعامؿ البلربكم .
كلعؿ المصارؼ المحمية التقميدية تتضرر تماما مثؿ المصارؼ اإلسبلمية مف
عممية تحرير التجارة في الخدمات كدخكؿ المصارؼ األجنبية إلى األسكاؽ المحمية  ،كقد
ال يظير الضرر سريعا نتيجة تمتع ىذه المصارؼ بدعـ الشخصيات كاألسر الثرية التي
أسستيا إال انو بمركر الزمف تكاجو المصارؼ المحمية أم ار كاقعا قد ال تستطيع معو

االستمرار(.)1

لذلؾ مف المتكقع أف تشيد الساحة المصرفية المحمية عمميات اندماج جديدة
لممصارؼ التقميدية كاإلسبلمية التي لـ تنجح في رفع رؤكس أمكاليا بالقدر المطمكب ،
كما يتكقع أف تأخذ حاالت االندماج في المدل القصير شكؿ الدمج الجبرم  ،أما عمى
المدل الطكيؿ فقد تشيد السكؽ عمميات االندماج الطكعي  ،نتيجة زيادة الكعي بمزايا
االندماج  ،خاصة إذا تـ كضع حكافز مالية كضريبية مشجعة لمقياـ بيذه الخطكة .

()2

كىناؾ أربع تصكرات عمى المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية القياـ بأحدىا لمكاجية أىـ
التحديات كىي:

()3

- 1اندماج المصارؼ المحمية التقميدية مع بعضيا مما يحفظ ليا اليكية الكطنية
كيمكنيا مف االحتفاظ بعمبلئيا القدامى بحيث تستطيع الصمكد كشؽ طريقيا .
- 2اندماج المصارؼ التقميدية المحمية مع المصارؼ اإلسبلمية كفي ىذه الحالة فإنيا
يجب أف تخضع لمعمؿ كفؽ المنيج الشرعي .

( -)1عبد الفتاح محمد فرح ،رؤية إستراتيجية لعمؿ البنكؾ اإلسبلمية في ظؿ العكلمة ،بحكث اقتصادية ،العدد
ص.53

( -)2بنؾ االسكندرية  ،مرجع سابؽ  ،ص. 38
( -)3عبد الفتاح محمد فرح ،مرجع سابؽ ،ص .54-53
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كيمكف لممصارؼ اإلسبلمية أف تسيـ في ىذا االختيار بالسعي إلى االندماج فيما
بينيا كالظيكر بالصكرة القكية كالمشرفة أماـ المصارؼ المحمية التقميدية مف حيث حجـ
رأس الماؿ كالكفاءة اإلدارية كالربحية.
- 3الذكباف في المصارؼ األجنبية باالندماج معيا أك بيعيا ليا .
- 4ترؾ السكؽ نيائيا لصالح األقكياء كىك عمؿ العاجز.
كقد تـ اندماج مصرفيف إسبلمييف بشراء الشركة اإلسبلمية لبلستثمار الخميجي
البحريف لمبنؾ العربي اإلسبلمي البحريف عاـ

1998ـ  ،كبذلؾ تـ زيادة رأس الماؿ

الشركة التي تحمؿ اسـ المشترم إلى  109مميكف دكالر .
أما المصارؼ اإلسبلمية العاممة في الدكؿ التي تعمؿ تحت قكانيف المصارؼ
اإلسبلمية  ،فيتكقع الدمج فييا فرصا أكثر  ،كلعؿ التجربة اإليرانية تكضح ذلؾ  ،حيث
تكجد فييا (  )10مصارؼ إسبلمية متكسط رأس الماؿ المدفكع لكؿ مصرؼ حكالي ( )3
مميارات دكالر  ،كتدير ( )38مف إيداعات المصارؼ اإلسبلمية مجتمعة .

()1

إال أف ىناؾ محددات معينة تحكـ عممية االندماج كمف أىميا طبيعة النظاـ
المصرفي اإلسبلمي ،كحجـ السكؽ المصرفية اإلسبلمية  ،كتكفر البيئة التشريعية
كالتنظيمية ،كالظركؼ االقتصادية المبلئمة لعممية االندماج  ،فضبل عف ضركرة اختيار
التكقيت المناسب ليذه العممية لذلؾ يجب أف تخضع ق اررات االندماج لدراسات
متخصصة.
المبحث السابع:تنمية الموارد البشرية وتعميق استخدام التكنولوجيا
سنتناكؿ ىذا المبحث مف خبلؿ ما يمي :
المطمب األول:تنمية الموارد البشرية
غني عف البياف أف نجاح المصارؼ اإلسبلمية في تنفيذ استراتيجيات التطكير
بكافة محاكرىا بكفاءة كفاعمية ىك أمر مرىكف بتكفير ككادر بشرية عالية التأىيؿ معززة
بأحدث التقنيات المصرفية.

( -)1نفس المرجع  ،ص .54
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أوال :التعميم والتدريب والبحث والتطوير
التعميـ كالتدريب كالبحث مف أىـ أركاف نمك أم نظاـ كىذا ينطبؽ عمى العمؿ
المصرفي اإلسبلمي الذم مازاؿ في مراحمو األكلى ،ككما تعاني المصارؼ اإلسبلمية مف
نقص في العمماء الذيف يتمتعكف بمعرفة عممية بالفقو اإلسبلمي كاالقتصاد كالتمكيؿ
الحديث  ،إضافة إلى أف معظـ مديرم المصارؼ اإلسبلمية لـ يتمقكا التدريب الكافي في
استخداـ كسائؿ التمكيؿ اإلسبلمي.
كفي مجاؿ التعميـ بدأت بعض الجامعات في بعض الدكؿ اإلسبلمية ك خاصة
األردف ك مصر ك السعكدية ك الباكستاف ك ماليزيا ،بتدريس بعض البرامج لتخريج طبلب
متخصصيف في الفقو ك االقتصاد ،ك لكف إلقاء نظرة فاحصة عمى مناىجيا ،تكشؼ أنيا
لـ تكضع بطريقة جيدة تحقؽ اليدؼ المرجك منيا.
ك يؤكد ىذه الحقيقة أف المصارؼ اإلسبلمية لـ تجد عددا مناسبا مف المديريف مف
خريجي ىذه الجامعات ،كما أف أيا منيـ لـ يستطع أف يجد لو مكانا في الييئات الشرعية
في أم منيا.
كفي مجاؿ البحث العممي ال نجد أيا مف ىذه المصارؼ ينفؽ ما يكفي مف األمكاؿ
عمى البحث ك التطكير ،ك لكف يكجد لدل بعضيا كحدات صغيرة لمبحث العممي ،إال أف
قد ار ضئيبل مف البحكث مكجو لتطكير األدكات المالية اإلسبلمية.
كما أف الجامعات اإلسبلمية التي تدرس االقتصاد كالمصارؼ اإلسبلمية لـ تتمؽ
منيا المساعدات المالية البلزمة إلنجاز البحكث العممية المتخصصة  ،ك تفتقر المكتبات
إلى سمسمة زمنية مترابطة عف نشاطات المصارؼ اإلسبلمية ك مؤشراتيا المالية.
ك في مجاؿ التدريب فقد أنشئ في أكائؿ الثمانينيات مف القرف الماضي معيد
لمتدريب في قبرص لكف أبكابو أغمقت ،ك تقكـ بعض المصارؼ اإلسبلمية بعقد دكرات
قصيرة لمعامميف فييا ،إال أف ىذه الدكرات لـ تكف كافية ،ك لـ تستطع تمبية حاجاتيا مف
الككادر المؤىمة،

ك لكؿ المستكيات اإلدارية ك الفنية.

لذلؾ فإنيا تستقطب المديريف ك الخبراء المالييف مف مصادر تقميدية ،تفتقر إلى
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الفصل الخامس:

الخبرة الضركرية في العمؿ المصرفي اإلسبلمي.

() 1

ثانيا :قيادات التغيير

إذا كاف معظـ مديرم ك مكظفي المصارؼ اإلسبلمية لـ يتمقكا تدريبا جيدا في

استخداـ صيغ التمكيؿ اإلسبلمي ،ك إذا كانت المؤسسة ىي مرآة نشاط مكظفييا ،لذلؾ
فإنو يجب عمى المصارؼ اإلسبلمية أف تحض بمدراء ك مكظفيف مؤىميف تأىيبل الزما
حتى يتمكنكا مف إدارة ك تشغيؿ المصارؼ اإلسبلمية.
كبما أف التغيير المستيدؼ في المصاريؼ اإلسبلمية سيككف كبي ار ك ىيكميا ،فإف
مف سيقكد ىذا التغيير مف المدراء ،يجب أف تتكفر فييـ صفات خاصة ،تتمثؿ بعمؽ
الكعي ك سعة اإلطبلع كالمركنة الكافية ،لتبني االستراتيجيات التشغيمية كالكمية ،كالتعامؿ
مع التحديات التي تكاجو المصارؼ اإلسبلمية.
إف اإلدارات الحالية لممصارؼ اإلسبلمية مدعكة التخاذ القرار الذم يتناسب مع
حجـ التحدم  ،بحيث يتـ إفساح المجاؿ أماـ القيادات المصرفية الشابة المؤىمة ،التي
تتميز بالحماس كالمركنة البلزمتيف إلحداث التغيير االستراتيجي المأمكؿ لمكاجية
التحديات الجديدة.

()2

ثالثا :السياسات الالزمة لتنمية الموارد البشرية

يجب عمى المصارؼ اإلسبلمية تبني عدد مف السياسات المتكاممة لمكصكؿ إلى

نمكذج " المصرفي الفعاؿ " نذكر منيا ما يمي:

()3

- 1ضركرة قياـ المصارؼ اإلسبلمية بتخصيص نسبة محددة مف أرباحيا لبلستثمار في
المكارد البشرية ،باعتباره استثما ار لممستقبؿ.
 2د-راسة إمكانية االستعانة بأحد بيكت الخبرة العالمية ،كالمصارؼ الكبرل لتدريب
ككادرىا المصرفية عمى استخداـ أدكات العصر الحديث لتعميؽ معرفتيـ بتطبيقات
التكنكلكجيا المستخدمة في المصارؼ العالمية ،كطرؽ التعامؿ معيا ككيفية تطبيقيا
في المصارؼ اإلسبلمية .
( -)1منكر إقباؿ ،أكصاؼ أحمد ،طارؽ اهلل خاف ،التحديات التي تكاجو العمؿ المصرفي اإلسبلمي ،مرجع سابؽ،ص
ص 53-52

(-)2منكر إقباؿ ،المرجع السابؽ ،ص 74
( -)3بنؾ اإلسكندرية ،النشرة االقتصادية ،مرجع سابؽ ،ص ص.40-39
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- 3تطبيؽ مبدأ " قيادات المستقبؿ " بصكرة أكثر فاعمية كذلؾ بإعطاء الفرصة لمعناصر
الشابة لتكلي الكظائؼ القيادية القادرة عمى ترسيخ بعض المفاىيـ التي تتعمؽ
باالبتكار ،كاإلبداع ،كمكاكبة التكنكلكجيا الحديثة ،كتطكير المنتجات المصرفية
اإلسبلمية ،كالتحرر مف القيكد التي تعيؽ سير العمؿ .
- 4إلزاـ كافة العامميف فييا بتمقي برامج تدريبية عمى استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت،
كالحاسب اآللي مف اجؿ تحقيؽ التطكير المطمكب في ميارات مكظفي المصارؼ
اإلسبلمية.
- 5ضركرة مشاركة جميع العامميف في كضع البرامج الخاصة بتطكير األداء بيدؼ
ضماف التزاميـ كحماسيـ عند التطبيؽ .
- 6تطكير اختصاصات القيادات اإلدارية كاإلشرافية ،بحيث تشمؿ التعرؼ عمى قدرات
العامميف كتكجيييا التكجيو األمثؿ ،كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد لتحقيؽ التناغـ
كاالنسجاـ المطمكب في أداء كافة العامميف بيدؼ تقديـ الخدمة المصرفية بالشكؿ
البلئؽ .
- 7كضع نمكذج مكضكعي لتقييـ أداء العامميف في المصرؼ يحتكم عمى عدة معايير
تأخذ في اعتبارىا أداء الكحدة المصرفية التي يعمؿ بيا المكظؼ ،كدكره في تحقيؽ
ىذه النتائج مع ضركرة تحقيؽ التفاعؿ المستمر كالمباشر بيف الرئيس كالمرؤكس بما
يسمح بحسف التقييـ.
- 8تشجيع العامميف المتميزيف كالمجديف عمى بذؿ المزيد مف الجيد ،كاستنياض طاقاتيـ
اإلبداعية ،كذلؾ مف خبلؿ استخداـ الحكافز كالمكافآت إما بصكرة مادية أك عف طريؽ
الترقية لكظائؼ أعمى.
 9د-راسة إنشاء مراكز متخصصة لمتدريب عمى مستكل الدكلة أك اإلقميـ أك العالـ ،يتـ
فييا تدريس مختمؼ األنشطة كالعمميات المصرفية اإلسبلمية ،كذلؾ لتدريب كتخريج
أفراد مؤىميف لمعمؿ في المصارؼ اإلسبلمية لسد احتياجاتيا مف العمالة المؤىمة .
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المطمب الثاني:استخدام التكنولوجيا
أوال :إدارة المعمومات
لقد أدل التطكر التكنكلكجي اليائؿ في عمـ الحاسب كىندسة االتصاالت إضافة
إلى التطكرات المتسارعة في عمـ اإلدارة إلى جعؿ نشاط إدارة المعمكمات مف األنشطة
األساسية في المنشآت المختمفة كخاصة المصارؼ.
لقد أصبحت الصناعة المصرفية مف الصناعات التي ال تكاد تستغني بشكؿ أك
بآخر عف نظـ المعمكمات المالية المعتمدة عمى الحاسب ،ذلؾ ألف الكثير مف الخدمات
التي تقدميا المصارؼ ال يمكف تقديميا بشكؿ مبلئـ إال مف خبلؿ الحاسب مثؿ الصراؼ
اآللي  ،كتحكيؿ األمكاؿ الكتركنيا  ،كالبنؾ اآللي  ،مما أدل إلى تخفيض في التكاليؼ
كاتاحة خيارات أكسع لممتعامميف.
إف خمؽ كتطكير المزايا التنافسية المعتمدة عمى مكارد المعمكمات مف المرتكزات
األساسية التي يجب أف تقكـ عمييا كؿ مف اإلستراتيجيات السابؽ ذكرىا ،كبالتالي فإف
تبني المصارؼ اإلسبلمية لئلستراتيجيات السابقة يجب أف يككف متكائما مع إستراتيجية
إدارة المعمكمات التي تيدؼ إلى تزكيد مختمؼ اإلدارات في المصرؼ اإلسبلمي
بالمعمكمات البلزمة التي تتميز بالمبلئمة كالدقة كالسرعة كانخفاض التكاليؼ.
كمف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف إدارة المعمكمات يجب العمؿ عمى تأىيؿ المكارد
البشرية ،بحيث تصبح قادرة عمى التعامؿ مع أحدث األجيزة كالبرمجيات المستخدمة في
المصارؼ اإلسبلمية.
ثانيا :تعظيم استفادة المصارف اإلسالمية من التكنولوجيا الحديثة
لعؿ أىـ االقتراحات المطركحة لتعظيـ استفادة المصارؼ اإلسبلمية مف منجزات
التكنكلكجيا الحديثة في مجاؿ العمؿ المصرفي ما يمي:

()1

- 1زيادة اإلنفاؽ االستثمارم في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات .
- 2تنفيذ شبكة االتصاؿ بيف المركز الرئيس لكؿ مصرؼ كفركعو بما يضمف سرعة
تداكؿ البيانات الخاصة بالعمبلء ،كاجراء التسكيات البلزمة عمييا ،إضافة إلى
االرتباط بالشبكات اإللكتركنية الخاصة بالمصارؼ كالمؤسسات المالية األخرل .
( -)1بنؾ اإلسكندرية ،النشرة االقتصادية ،مرجع سابؽ ،ص ص .24-23
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- 3تككيف شبكة مصرفية إلكتركنية لتصبح بمثابة جسر الكتركني بيف المصارؼ
اإلسبلمية مف جية ،كالشركات كالعمبلء مف جية أخرل ،بحيث يمكف مف خبلليا
متابعة التطكرات اليكمية في قطاع االستثمار محميا كدكليا بما يمكف المصارؼ
اإلسبلمية مف االستفادة مف المعمكمات التي تحكييا ىذه الشبكة .
- 4إعادة تصميـ مراحؿ تقديـ الخدمات المصرفية لضماف تحقيؽ االستفادة القصكل
مف التكنكلكجيا المتقدمة كذلؾ بتقميؿ المدة الزمنية كالخطكات كالمستندات البلزمة
لمحصكؿ عمييا .
- 5ضركرة تدعيـ الجيات الرقابية بالككادر كالكفاءات البلزمة لمتابعة أعماؿ
المصارؼ اإللكتركنية نظ ار لحداثة التعامؿ بتمؾ الخدمات ،مع تشجيع التعاكف
الدكلي سكاء فيما بيف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية ،أك بيف القطاع العاـ
كالخاص في الدكؿ التي تعمؿ فييا .
- 6االستمرار في دعـ كحدات الحاسب اآللي الف مف أىـ متطمبات نجاح الخدمات
)(Hard ware & Soft wareالقادرة عمى

اإللكتركنية تكافر أنظمة الحاسب

التكيؼ كالتعامؿ مع المنتجات الجديدة  ،مع إمكانية االستفادة مف الدعـ األجنبي
في مجاؿ التدريب خاصة في المراحؿ األكلى لتطكير ىذه المنظمة .
- 7إنشاء مركز إلكتركني مستقؿ لعمميات الشفرة كالتكقيعات الخاصة بالمراسميف في
الخارج ،كككبلء تجميع المدخرات في مختمؼ الدكؿ اإلسبلمية بما ىك متبع في
المصارؼ العالمية الكبرل .
- 8التكسع في استخداـ شبكة اإلنترنيت لتقديـ الخدمات المصرفية المتنكعة ،كتشجيع
العمبلء عمى طمب ىذه الخدمات .
- 9ضركرة سف التشريعات المكممة التي تحفظ حقكؽ كؿ مف المصارؼ كالعمبلء
خاصة فيما يتعمؽ بصحة التكقيع اإللكتركني مف أجؿ حماية المؤسسات
كالمتعامميف معيا مف عمميات تزكير التكقيعات نظ ار العتماده عمى رقـ سرم أك
رمز معيف لمتعريؼ بالشخص.
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الفصل الخامس:

.
إدارة م خاطر صيغ التمويل في المصارف االسالمية وأهم التحذيات

خالصة الفصل الخامس
المصارؼ اإلسبلمية بإمكانيا المنافسة كاالستم اررية كالتغمب عمى أىـ الصعكبات
كالمخاطر التي تكاجو تمكيبلتيا كأىـ التحديات الداخمية كالخارجية كذلؾ مف خبلؿ
اإلستراتيجية المقترحة كحسف استغبلليا كذلؾ باالعتماد عمى :
 التكسع في األنشطة المصرفية اإلسبلمية استحداث طرؽ تمكيؿ جديدة بأسمكب المشاركات إدارة مخاطر التمكيؿ بالمزارعة كالمساقاة إدارة مخاطر التمكيؿ باإلجارة كالبيكع استخداـ نظاـ التأميف التعاكني كتككيف االحتياطات النظامية إيجاد سكؽ مالية إسبلمية كتبني المفيكـ الحديث لمتسكيؽ المصرفي التعاكف المصرفي اإلسبلمي كاالندماج كعمميات مابيف المصارؼ اإلسبلمية -تنمية المكارد البشرية كتعميؽ استخداـ التكنكلكجيا .
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الفصل السادس  :واقع التمويل في
البنوك اإلسالمية القطرية واألردنية

الفصل السادس :

واقع التمويل في البنوك اإلسالمية القطرية واألردنية

تمهيد:
تعددت في اآلونة األخيرة الطرق و اآلليات التي تستخدميا المصارف اإلسالمية
،

في توظيف أمواليا بشكل كبير  ،فمنيا ماىو لإلستثمار ومنيا ماىو لتقميل المخاطر
ومنيا ماىو في األساس إلدارة المخاطر .

وفي نموذجنا ىذا المتعمق بالمصارف اإلسالمية القطرية واألردنية نحاول تقويم األساليب
ىذه

المتعمقة باالستثمارات وأساليب تقميل وادارة المخاطر وذلك لمعرفة مدى كفاءة

المصارف في توزيع موارده ا المالية عمى أساليب التوظيف المختمفة  ،كما أن ارتفاع في
نسب التمويل واإلستثمار في قطاع الصناعة أو الزراعة إلى جممة استثمارات البنك
اإلسالمي دل ذلك عمى قيام البنك بدور أكبر في ىذا المجال والعكس صحيح
ارتفعت درجة اعتماد ىذه البنوك عمى أسموب المشاركة والمضاربة

 ،وكمما

بالمقارنة مع صيغ

التمويل األخرى دل ذلك عمى قيام البنك بدور اقتصادي أكبر في ىذا الخصوص وقدرتو
عمى إدارة مخاطر صيغ التمويل والعكس صحيح ،كما أن زيادة نسبة التوظيفات طويمة
األجل إلى إجمالي التوظيفات دل ذلك عمى أن الدور االقتصادي لتمك البنوك أعمى كفاءة
في ىذا المجال والعكس صحيح.
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واقع التمويل في البنوك اإلسالمية القطرية واألردنية

الفصل السادس :

المبحث األول :واقع التمويل في المصارف اإلسالمية القطرية
ييتم ىذا المبحث بدراسة التمويالت والتسييالت اإلئتمائية عمى األنشطة
االقتصادية المختمفة لمعرفة مدى كفاءة المصارف اإلسالمية القطرية في توزيع نشاط
التمويل عمى القطاعات االقتصادية المختمفة وذلك كما يمي :
المطمب األول  :تقويم مجاالت التمويل في المصارف اإلسالمية القطرية :
سيتم في ىذا المطمب تقييم مجاالت التمويل في المصارف اإلسالمية القطرية
موضوع الدراسة وذلك من خالل استعراض قيم ونسب التمويالت بحسب القطاعات
االقتصادية المبينة في ك لي المصرفين ( مصرف قطر الدولي اإلسالمي ومصرف قطر
اإلسالمي ):
أوال :جدول رقم ()5قيم التمويل لبنك قطر الدولي اإلسالمي بحسب المجاالت االقتصادية
(القيم باأللف لاير)
الحكومة

السنة

والمؤسسات

الصناعة

التجارة

المقاوالت

اإلسكان

اإلستيالك

أخرى

المجموع

الحكومية
القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

2005

452411

6706

86838

4526

90563

249274

148853

1039171

2006

562173

6066

209687

0

19923

479392

196455

1473696

2007

547329

2437

358184

65706

9363

606953

3733

1593705

2008

539670

1801

661204

2535

446540

688388

12556

2352694

2009

526934

1371

729514

22772

828151

934002

796

3043540

2010

424129

6696

1236730

0

827481

1280520

216817

3991273

2011

424345

4945

1465230

0

470603

1623617

244073

423813

2012

423825

12874

1421836

42416

1241369

249274

306302

5082431

2013

423525

20953

2179319

0

3567782

1494380

1407198

9093157

المصدر :التقارير السنوية لبنك قطر الدولي اإلسالمي (2013 -2005م)
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الفصل السادس :

الجدول رقم ( :)6نسب التمويل لبنك قطر الدولي اإلسالمي بحسب المجاالت
االقتصادية

2011

10.03

0.12

34.62

0.00

11.12

38.36

5.77

2012

8.34

0.25

27.98

0.83

24.42

32.15

6.03

2013

4.66

0.23

23.97

0.00

39.24

29.26

15.48

21.10

0.23

23.85

0.69

16.93

30.40

6.79

النسبي

اإلسكان%

المتوسط

الحكومية%

2010

10.63

0.14

30.99

0.00

20.73

32.08

5.43

والمؤسسات

2009

17.31

0.05

23.97

0.75

27.21

30.69

0.03

الحكومة

2008

22.94

0.08

28.10

0.11

18.98

16.43

0.53

الصناعة%

2007

34.34

0.15

22.47

4.12

0.59

38.08

0.23

التجارة%

2006

38.15

0.41

14.23

0.00

1.35

32.53

13.33

المقاوالت%

اإلستيالك%

أخرى%

2005

43.54

0.65

8.36

0.44

8.71

23.99

14.32

السنة

المصدر :التقارير السنوية لبنك قطر الدولي اإلسالمي (2013 -2005م)

 - 1يتضح لنا من الجدول السابق أن قطاع اإلستيالك استحوذ عمى اغمب مجاالت
التوظيف ونسبتو في المتوسط

 %30.4وتراوحت ىذه التوظيفات في السنوات العشر

األخيرة بين  %23.99و %38.36وانخفضت ىذه النسبة في عام 2008م ووصمت إلى
 %16.43وذلك بسبب األزمة االقتصادية.
 - 2احتل قطاع التجارة المرتبة الثانية من إجمالي التوظيفات ونسبتو في المتوسط
.%23.85
ويالحظ من الجدول أيضا أن األىمية النسبية ليذا القطاع زادت في السنوات األخيرة،
وذلك لتزايد النشاط اإلقتصادي في الدولة وارتفاع عدد السكان.
 - 3وبالنسبة لمقطاع العام المتمثل في الحكومة وشبو الحكومية ،فيالحظ من الجدول
انخفاض األىمية النسبية لمتسييالت االئتمانية الممنوحة ليذا القطاع من
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 %43.54في

واقع التمويل في البنوك اإلسالمية القطرية واألردنية

الفصل السادس :

نياية عام 2005م الى  %4.66في نياية عام 2013م ويعزى ذلك إلى التحسن الكبير
في الموارد المالية لمحكومة ،ويصل إجمالي ىذه التسييالت في المتوسط %21.10
 %0.59و %39.24

 - 4تراوحت نسبة التسييالت اإلئتمانية الممنوحة لإلسكان بين

وىي أعمى نسبة وكانت في عام 2013م ،ويالحظ أن الطمب عمى ىذا القطاع في السوق
المحمي جيد لما تشيده البالد من تزايد في أعداد السكان -غالبيتيم من الوافدين -في
السنوات األخيرة ،وبمغت ىذه التوظيفات في المتوسط .%16.93
 - 5وأما المجاالت األخرى فنسبتيا في المتوسط  %6.79وىي عبارة عن توظيفات البنك
في المتاجرة في العممة والمعادن وقطاع الخدمات وكذلك العقارات التي آلت ممكيتيا لمبنك
مقابل ديون تحسب في ىذا البند.
 - 6ويأتي في المرتبة السادسة المقاوالت ويالحظ أن نسبة التوظيفات فييا ضئيمة مقارنة
بالتوظيفات األخرى حيث بمغت نسبتيا في المتوسط . %0.69
 - 7وأخي ار تأتي الصناعة ،ونسبتيا ضئيمة جدا وتبمغ في المتوسط %0.23
ثانيا :جدول رقم ( )7قيم التمويل لمصرف قطر اإلسالمي بحسب المجاالت االقتصادية

(قيم التمويل بألف لاير قطري)
الحكومة
السنة

والمؤسسات

الصناعة

التجارة

المقاوالت

االستيالك

اإلسكان

أخرى

المجموع

الحكومية
القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

2007

932557

20604

542822

154276

797577

485784

62996

2996616

2008

947020

35133

778142

193749

970514

791740

212717

3929015

2009

956112

35093

1156295

252095

1021006

1274784

223353

4918738

2010

570391

42935

1340853

337914

1805427

2746061

63342

6906923

2011

680518

60773

1352778

444325

2178000

3625275

108128

8449797

2012

1266104

93578

3508011

559412

3198312

4270020

398497

13293934

2013

1338580

156529

433058

514152

6270202

7536027

1086191

21234739

المصدر :التقارير السنوية لمصرف قطر اإلسالمي( )2013 -2007
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الفصل السادس :

الجدول رقم ( :)8نسب التمويل لمصرف قطر اإلسالمي بحسب المجاالت اإلقتصادية
الحكومية%

الحكومة والمؤسسات

2010

8.26

0.62

19.41

4.89

26.14

39.76

0.92

2011

8.05

0.72

16.01

5.26

25.78

42.90

1.28

2012

9.52

0.70

26.39

4.21

24.06

32.12

3.00

2013

6.30

0.74

20.41

2.42

29.53

35.49

5.12

15.26

0.73

20.52

4.57

25.37

30.36

3.20

المتوسط
النسبي

الصناعة%

2009

19.44

0.71

23.51

5.13

20.76

25.92

4.54

التجارة%

2008

24.10

0.89

19.81

4.93

24.70

20.15

5.41

المقاوالت%

اإلستيالك%

اإلسكان%

2007

31.12

0.69

18.11

5.15

26.62

16.21

2.10

أخرى%

السنة

المصدر :التقارير السنوية لمصرف قطر اإلسالمي( )2013 -2007

 -1يبين الجدول أن قطاع اإلسكان احتل المرتبة األولى في التسييالت االئتمانية وبمغت
نسبة ىذه التسييالت  %30.36في المتوسط.
ويالحظ أن األىمية النسبية ليذه التسييالت بدأت تتزايد في نياية عام 2008م ويعزي ذلك
لعدة أمور منيا :أن البالد شيدت تزايدا في أعداد السكان الوافدين في السنوات األخيرة
مما أدى إلى زيادة الطمب عمى ىذا القطاع ،باإلضافة إلى أن المصرف يمتمك شركة
تابعة تعمل في مجال البناء وليذا يمثل لو قطاع اإلسكان ميزة استثمارية.
والمصرف غالبا ما يأخذ الضمانات الكافية قبل البدء في مثل ىذه المشاريع مثل الراتب
مع ضمانات أخرى ،ألن تمويل قطاع اإلسكان يتطمب أموال كبيرة مقارنة بقطاعات أخرى
كاإلستيالك وغالبا ما تكون التسييالت اإلئتمانية ليذا القطاع متوسطة األجل.
 -2ويأتي اإلستيالك في المرتبة الثانية بعد قطاع اإلسكان ،ونسبة التسييالت االئتمانية
فيو مرتفعة إذ تبمغ في المتوسط %25.37من إجمالي التوظيفات.
ويعتبر قطاع اإلستيالك المتمثل في تمويل السمع بأنواعيا من القطاعات الميمة
في عممية منح اإلئتمان بالنسبة لمبنوك ،فيو قطاع قميل المخاطر ويمثل مصدر ربح ميم
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الفصل السادس :

واقع التمويل في البنوك اإلسالمية القطرية واألردنية

لمبنك ،وذلك لحيويتو واستمرار الطمب عميو ،لذا نجده دائما يحتل أحد المراتب األولى في
مجاالت التوظيف.
 -3وأما مجال التجارة فيو قريب من قطاع اإلستيالك من حيث األىمية ونسبتو في
المتوسط . %20.52
 -4انخفضت األىمية النسبية لمتسييالت االئتمانية الممنوحة لقطاع الحكومة والمؤسسات
الحكومية وشبو الحكومية من

 %31.12نياية عام 2007م إلى  %6.30نياية عام

2013م ويعزى ذلك إلى التحسن الكبير في الموارد المالية لمحكومة .وتبمغ ىذه التوظيفات
في المتوسط .%15.26
 -5كما بمغ قطاع المقاوالت في المتوسط - %4.57وىي نسبة منخفضة -إلى إجمالي
التوظيفات ،ويعزى ذلك إلى أن تمويل قطاع المقاوالت يعرض البنوك لمخاطر ائتمانية
ومخاطر السوق ،ومثل ىذا التمويل يتطمب موارد مالية طويمة األجل في حين أن الجانب
األكبر من موارد البنك مابين القصيرة ومتوسطة األجل.
 -6وبمغت التوظيفات األخرى  %3.20في المتوسط ويعزى ذلك إلى سياسات التوظيف
في البنك  ،فكما ذكر سابقا أن التوظيفات األخرى تشمل المتاجرة في المعادن والعمالت،
وتكمن أىمية ىذه التوظيفات باإلضافة إلى تحقيقيا ربح إال أنيا في األساس تيدف إلى
تقميل مخاطر تقمبات أسعار الصرف ومخاطر التمويل ...ويضاف إلى ىذا البند العقارات
التي آلت ممكيتيا لمبنك مقابل ديون وفي العادة يحتفظ بيا البنك لفترة قصيرة ثم يبيعيا.
 -7ثم يأتي قطاع الصناعة بعد ذلك ويمثل نسبة ضئيمة جدا من إجمالي التوظيفات
وبمغت نسبتو في المتوسط  %0.73وذلك لألسباب التي سبق ذكرىا في قطاع المقاوالت.
ومما سبق يتبين أن مصرف قطر اإلسالمي اىتم في المرتبة األولى بقطاع اإلسكان ،وىو
قطاع بال شك ميم ويساىم في عممية التنمية اإلقتصادية إال أنو بالنسبة لمنطاق الذي
يعمل فيو وىو دولة قطر فإن ىذا القطاع ال يأخذ األولوية في مجال التنمية االقتصادية
عمى حساب القطاعات األخرى وأيضا يتضح أن التقسيم السابق لموارد البنك ال يتناسب
مع العمل المصرفي اإلسالمي الذي يسعى إلى تحقيق الربح من خالل التنمية
االقتصادية ،فيالحظ أن المصارف اإلسالمية موضوع الدراسة توجو جل توظيفاتيا
لمجاالت اإلستيالك والتجارة والحكومة واإلسكان وىذه المجاالت يفضميا قطاع المصارف
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عامة ألنيا تتميز بقصر آجاليا -أي األجل المتوسط والقصير -وعائدىا السريع
ومخاطرىا المتدنية فغالبا ما يمول البنك ىذه المجاالت بضمان الراتب أو دخول أخرى،
وبالنسبة لمقطاع الحكومي فيو يصنف عمى انو منعدم المخاطر .Free Risk
وأما المجاالت األخرى فيي تتفاوت من مصرف آلخر حسب سياسة التوظيف في
البنك ألن البنك كما ذكرنا سابقا ال يستيدف ىذا القطاع من أجل التوظيف وانما من أجل
تقميل مخاطر التوظيف.
وأخي ار يأتي قطاع الصناعة ويالحظ انو احتل المرتبة األخيرة بالنسبة لممصرفين
وبنسب ضئيمة جدا ال ترقى ألىمية ىذا القطاع لمتنمية االقتصادية واالجتماعية التي
تستيدفيا المصارف اإلسالمية.
المطمب الثاني :تقويم أساليب التمويل في المصارف اإلسالمية القطرية

أساليب التوظيف ىي عبارة عن الطرق أو اآلليات التي تستخدميا المصارف في

توظيف أمواليا  ،وفي اآلونة األخيرة تعددت ىذه األساليب بشكل كبير فمنيا ماىو
لإلستثمار ومنيا ماىو لتقميل المخاطر واإلستثمار ومنيا ماىو في األساس إلدارة
المخاطر مثل اإلتجار بالعمالت والمعادن ،وسيتناول ىذا المبحث تقويم األساليب المتعمقة
باإلستثمارات وأساليب تقميل المخاطر مع اإلستثمار وذلك لمعرفة مدى كفاءة كل مصرف
في توزيع موارده المالية عمى أساليب التوظيف المختمفة.
سيتم تقويم أساليب التوظيف في المصارف اإلسالمية موضوع الدراسة وذلك من خالل
استعراض قيم ونسب التمويالت ألساليب التوظيف المختمفة المبينة في كل من
المصرفين:
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الفصل السادس :

جدول رقم ( :)9أساليب التمويل في بنك قطر الدولي اإلسالمي
المتوسط

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

النسبي

44.56

30.44

29.60

33.07

44.60

38.93

17.97

34.17

تمويل

51.39

57.03

55.14

57.53

45.65

45.94

69.90

54.65

استثمارات مالية

2.97

11.87

14.01

8.48

7.39

9.91

7.58

8.89

1.08

0.66

1.26

0.92

0.67

2.30

0.10

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.26

2.21

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70

1.65

2.25

0.80

100

100

100

100

100

100

100

100.00

األنشطة
أرصدة
وودائع

عقارات
لمتأجير
عقارات لإلتجار
شركات
زميمة
المجموع

()%

المصدر :التقارير السنوية لبنك قطر الدولي اإلسالمي( 2013 -2007م)

جدول رقم( :)10أساليب التمويل في مصرف قطر اإلسالمي

السنة

المتوسط

األنشطة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

النسبي()%

أرصدة وودائع

38.94

17.08

26.31

13.43

27.56

17.48

20.43

23.03

تمويل

55.88

65.14

58.67

68.72

51.32

60.68

60.53

60.14

اإلستثمارات المالية

4.08

17.22

13.03

12.28

13.82

11.00

9.46

11.56

استثمارات أخرى

1.10

0.55

1.99

5.57

7.29

6.35

4.28

3.88

شركات زميمة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.48

5.30

1.40

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

المصدر  :التقارير السنوية لمصرف قطر اإلسالمي (2013-2007م)
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الفصل السادس :

 -1يتبين من البيانات السابقة أن كلي المصرفين يحتفظ بجزء من أموالو في شكل أرصدة
وودائع لدى البنوك األخرى ،وبمغت نسبتيا في المصرف األول

 %34.17في المتوسط

وفي المصرف الثاني  %23.03ويعزى ذلك لوجود فوائض مالية في كلي المصرفين.
 -2يالحظ من الجدول أن أسموب التمويل وىو العمل الرئيسي لممصارف بمغ في
المتوسط  %54.65في المصرف األول وبمغ  %60.14في المصرف الثاني .
جدول رقم (  :)11صيغ التمويل في بنك قطر الدولي اإلسالمي(قيم التمويل بألف لاير
قطري)
األنشطة

المرابحات

اإلستصناع

والمساومات

المضاربة

أنشطة تمويمية

اإلجارة

بدون عائد

السنة

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

2004

967562

95.78

41258

4.08

1377

0.14

0

0.00

0

0.00

2005

1180833

95.07

57017

4.59

4261

0.34

0

0.00

0

0.00

2006

137539

94.09

68931

4.71

15888

1.09

0

0.00

1545

0.11

2007

1501110

94.77

72975

4.61

7251

0.46

0

0.00

2552

0.16

2008

1953225

83.39

118968

5.08

12546

0.54

253751

10.83

3715

0.16

2009

2613566

86.41

155712

5.15

22716

0.75

218791

7.23

13854

0.46

2010

3473212

87.72

197044

4.98

50167

1.27

230524

5.82

8681

0.22

2011

3545165

86.12

261156

6.34

58215

1.41

246625

5.99

5361

0.13

2012

4053620

82.56

342998

6.99

42416

0.86

468995

9.55

1924

0.04

2013

5532672

63.18

423374

4.83

624258

7.13

2174262

24.83

2186

0.02

المتوسط
النسبي

86.91

1.40

5.14

المصدر :التقارير السنوية لبنك قطر الدولي اإلسالمي(2013 -2004م)
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الفصل السادس :

جدول رقم ( :)12صيغ التمويل في مصرف قطر اإلسالمي (قيم التمويل بألف لاير
قطري)
السنة

المشاركات

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
المتوسط

%
القيمة
0
0
0
0
0
0
0
0
0.17 14613
0.17 22006

النسبي

172

المرابحات
القيمة
2425840
3144093
3956026
5227347
5689388
7250613

اإلستصناع

التمويل بالمضاربة

%
%
القيمة
13.56 406313 80.95
14.11 554212 80.02
16.17 795207 80.43
12.83 886281 75.68
13.69 1156874 67.33
16.40 2179905 54.54

%
القيمة
2.75 82373
3.24 127467
1.75 86232
3.12 215679
3.37 284965
9.23 1227144

التمويل باإلجارة

أساليب أخرى

%
%
القيمة
القيمة
6616 0.00
0
2.74
82090
9015
0
0
2.63 103243
8738
0
0
1.65
81273
6923
0
0
8.36 577616
5924 0.00 19260 15.20 1284697
2679 0.02 199249 18.17 2415017

20.16 4281038 5.87 1247493 10.98 2331742 62.94 13365657 0.05

8637

المصدر :التقارير السنوية لمصرف قطر االسالمي (2013 -2007م)

أ -الجدوالن (رقم  )11و (رقم  )12يبينان صيغ التمويل اإلسالمي التي استخدميا كال
المصرفين ،ويتبين منيما أن المرابحات والمساومات احتمتا المرتبة األولى من بين أساليب
التوظيف وبمغت في المتوسط  %86.91في المصرف األول و  %62.94في المصرف
الثاني وىي نسب مرتفعة جدا .ولكن يالحظ أن نسب تمويل المرابحات بدأت تتراجع نسبيا
في عام 2013م وىذا يمثل تطو ار جيدا عمى ماكان عميو الحال قبل عدة سنوات عندما
كانت المرابحة تستحوذ عمى أكثر من .% 90
ب -يأتي في المرتبة الثانية أسموب اإلجارة بالنسبة لممصرف األول وبمغ في المتوسط
 %6.43وأسموب اإلجارة كذلك في المصرف الثاني وبمغ في المتوسط . %20.16
ج -احتل أسموب اإلستصناع المرتبة الثالثة من بين أساليب التوظيف بنسبة  %5.14في
المتوسط في المصرف األول وأسموب اإلستصناع كذلك بنسبة

 %10.98في المتوسط

في المصرف الثاني.
د -ويميو أسموب المضاربة وبمغت نسبتيا  %1.40في المتوسط وىي نسبة منخفضة جدا
بالنسبة لمعمل المصرفي اإلسالمي ،ولكن يالحظ ارتفاع ىذه النسبة بشكل ممحوظ في عام
2013م حيث وصمت إلى  %7.13وىذا يعد مؤش ار جيدا ،لما ليذا األسموب من أىمية
وتأثير مباشر عمى تنمية ورفاىية المجتمع .وبنسبة
نسبة منخفضة أيضا.
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المج

 %5.87في المصرف الثاني وىي

5930 0.00

الفصل السادس :
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ىـ -وأخي ار تأتي األنشطة التمويمية من غير عائد في المصرف األول وىي لعمالء
المصرف وفي الغالب وىي عبارة عن ضعف راتب العميل أو بضع أضعاف  ،وليا عدة
مزايا :ألن ىناك خدمات يحتاج إلييا األفراد وال يمكن أن تمول بالطرق السابقة مثل
الخدمات الصحية ،والتعميمية وغالبا تكون مدة التمويل من سنة إلى سنتين وىذا يمثل ميزة
لممصرف ألنو سيسترد أموالو في فترة قصيرة نسبيا .كما أنيا تؤثر في اإلقتصاد ذلك ألنيا
تزيد من نسبة السيولة مما يساىم في نمو اإلقتصاد وزيادة رفاىية أفراد المجتمع ،وذلك
بعدم تكبميم تكمفة الفائدة الربوية أو غرامات التأخير .ولن يؤثر ىذا األسموب بشكل سمبي
عمى أرباح أو أداء المصرف مادام التمويل لم يكن عمى حساب تضييع فرصة استثمارية
أو عمى حساب السيولة واستخدامو بنسب محدودة .وسيكون ليذا األسموب فوائد عمى
المصرف مثل زيادة مدخراتو وعدد المتعاممين معو.
وبالنسبة لمبنك الثاني يأتي أسموب المشاركة في المركز الخامس حيث بدأ البنك
باستخدام ىذا األسموب في توظيف األموال عام 2012م ولكن قيم األموال الموظفة بيذا
األسموب ال تكاد تذكر مقارنة بالقيم األخرى وبمغت نسبة ىذا األسموب في المتوسط
 %0.05ويعزى ذلك إلرتفاع نسبة المخاطرة وأعباء عمل إضافية لممصرف بالرغم من
ارتفاع العائد ،وآخر أسموب في المصرف الثاني ىو أساليب أخرى ولم يوجد بيانات عن
طبيعة ىذه األساليب.
 -1وبالرجوع لمجدول(رقم  )9يالحظ أن اإلستثمارات المالية بمغت  %8.89في المتوسط
ومن الجدول(رقم  )10بمغت االستثمارات المالية  %11.56وىذه النسب معقولة بالنسبة
لإلستثمارات في األسيم .ذلك أن السبب الرئيسي لإلستثمارات المالية ىو توفير السيولة
الالزمة عند الحاجة -وذلك لسيولة تحويميا إلى نقدية -وأيضا لممضاربة أو اإلحتفاظ بيا
لتحقيق األرباح ،وىي تحقق أرباح أقل من أساليب التمويل لذلك المصرف ال يتوسع في
اإلستثمارات المالية إال بقدر الحاجة التي توفر لو السيولة واألمان باإلضافة إلى تحقيق
الربح.
 -2ويأتي بعد ذلك أسموبا التأجير واإلتجار بالعقار فالبنسبة لممصرف األول :بمغ أسموب
التأجير العقاري  %1في المتوسط ،وأسموب اإلتجار بالعقار

 %0.49وىما نسبتان

منخفضتان ويعزى ذلك بأنيا أصول يصعب تحويميا إلى سيولة في فترة زمنية قصيرة دون
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الفصل السادس :
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تحمل خسائر باإلضافة إلى مخاطر السوق .وبالنسبة لممصرف الثاني بمغت أساليب
اإلستثمارات األخرى  %3.88ولم توجد تفاصيل بخصوصيا.
 -3وأخي ار يأتي أسموب التوظيف في شركات زميمة فبالنسبة لممصرف األول بدأ
باإلستثمار في ىذا األسموب في عام  2011م وىو أسموب حديث نسبيا بالنسبة لقطاع
المصارف في دولة قطر وبمغ في المتوسط

 % 0.80وىي نسبة منخفضة ويعزى ذلك

لحداثة األسموب وتتغير نسب الممكية فييا حسب ظروف المصرف أي أن المصرف
يمتمك حصة في ممكية الشركة في شكل أسيم حيث تتغير ىذه الممكية حسب ظروف
المصرف من سنة ألخرى وفي الغالب يكون لممصرف حق اإلدارة أو المساىمة في اتخاذ
الق اررات ذلك أنو أسس تمك الشركات ولو حق اإلدارة أو المساىمة في اتخاذ الق اررات.
ولتحميل أكثر دقة سيتم توضيح ما طبيعة عمل ىذه الشركات والقطاعات اإلقتصادية التي
ركزت عمييا وبذلك يتبين أن لممصرف خمس شركات تابعة اثنتان منيا تعمالن في مجال
التمويل ،واثنتان في مجال التأمين ،واألخيرة لإلستثمار والتطوير العقاري وىي تعمل في
شراء وبيع السمع اإلستيالكية والمعمرة واعداد البحوث والدراسات واالستشارات المالية
وأيضا في التأجير واالستئجار العقاري .كما بمغت نسبة ىذا األسموب في المصرف
الثاني  %1.40في المتوسط ،وىناك أيضا شركات تابعة لممصرف تعمل في مجال
التمويل وبناء العقارات والتأمين .
المطمب الثالث :تقويم آجال التمويل في المصارف اإلسالمية القطرية
تعتبر المدة الزمنية مؤش ار ميما عمى طبيعة التوظيفات التي يقوم بيا المصرف ،لذا سيتم
تقويم آجال التوظيف في المصارف اإلسالمية موضوع الدراسة وذلك من خالل استعراض
قيم ونسب آجال التوظيف في كال المصرفين :
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الفصل السادس :

جدول رقم( :)13آجال التمويل في بنك قطر الدولي اإلسالمي( قيم التمويل بألف لاير
قطري)
السنة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
المتوسط النسبي

اإلستثمار قصير ومتوسط األجل
%
القيمة
99.77
1682882
99.69
1941071
98.82
2468238
98.29
3096195
98.69
5022092
98.96
6365906
97.66
8070932
98.07
9418843
97.74
12126195
98.632

اإلستثمار طويل األجل
%
القيمة
0.23
3839
0.31
6017
1.18
29425
1.17
53898
1.31
66762
1.04
66762
2.34
193412
1.93
184960
2.26
280252
1.308

إجمالي

اإلستثمارات
1686721
1947088
2497663
3150093
508854
6432668
8264344
9603803
12406447

المصدر :التقارير السنوية لبنك قطر الدولي اإلسالمي (2013 -2005م)

جدول رقم ( )14آجال التمويل في مصرف قطر اإلسالمي( قيم التمويل بألف لاير قطري)
السنة

اإلستثمار قصير ومتوسط األجل

2007

القيمة
4606340

97.69

اإلستثمار طويل األجل

إجمالي التوظيف

القيمة
108938

2.31

4715278

2008

5328786

96.31

204124

3.69

5532910

2009

7440724

97.63

180581

2.37

7621305

2010

9360156

98.62

130512

1.38

9490668

2011

14142782

95.68

637854

4.32

14780636

2012

20154242

94.91

1079769

5.09

21234011

2013

31030894

93.23

2251917

6.77

33282811

المتوسط النسبي

96.30

المتوسط النسبي

3.70

%

%

المصدر :التقارير السنوية لبنك قطر اإلسالمي (2013 -2007م)

يتبين من الجدولين السابقين أن المصرفين يوظفان معظم مواردىما في استثمارات

قصيرة ومتوسطة األجل وبمغت ىذه االستثمارات في بنك الدولي اإلسالمي

%98.632

وفي مصرف قطر اإلسالمي  %96.30وىذا ما تبين سابقا في تقويم مجاالت التوظيف
فغالبيتيا كانت قصيرة ومتوسطة األجل وذلك بسبب تفضيل المصارف االستثمارات
سريعة العائد وأيضا إلعتبارات فنية  ،فالمصارف اإلسالمية تسمح بإسترجاع الودائع
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الفصل السادس :
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طويمة األجل في أي وقت ،وبالنسبة لمتوظيف طويل األجل بمغ في البنك الدولي
اإلسالمي  %1.308وفي مصرف قطر اإلسالمي

 %3.70وىي نسب ضئيمة جدا

وتركزت ىذه التوظيفات بشكل أساسي في الصكوك الحكومية وفي العقارات التي يحتفظ
بيا المصرف لإلتجار واإلستثمار في شركات زميمة وىذا ما يفسر ارتفاع نسبة التوظيف
طويل األجل في عام 2011م عندما بدأ المصرفان في التوظيف في الشركات الزميمة.
المبحث الثاني  :واقع التمويل في المصارف اإلسالمية األردنية
سوف تتم دراسة المصارف اإلسالمية األردنية موضوع الدراسة من خالل االطالع عمى
مجاالت وأساليب وآجال التمويل  ،وذلك لمعرفة مدى أىمية وكفاءة ىذه المصارف من
خالل مايمي :
المطمب األول :تقويم مجاالت التمويل في المصارف اإلسالمية األردنية
عمى مستوى مجاالت التمويل معب ار عنو بنسبة استثمارات البنك في كل قطاع إلى
إجمالي استثماراتو ،حيث أن نسبة التمويل في قطاع الزراعة والصناعة يعتبر كمعيار
لمحكم عمى درجة األداء االقتصادي لمبنوك اإلسالمية  ،فكمما كان ىناك ارتفاع في نسب
التمويل واإلستثمار في قطاع الصناعة أو قطاع الزراعة إلى جممة استثمارات البنك
اإلسالمي دل ذلك عمى قيام البنك بدور أكبر في ىذا المجال والعكس صحيح.
وكان مرد اختيار ىذا المعيار راجع إلى مجتمعاتنا العربية التي تعمل فييا البنوك
اإلسالمية ،ومدى حاجتيا لمتنمية اإلقتصادية وأن نسبة كبيرة من ىذه المجتمعات تعتمد
عمى استيراد غالبية منتجاتيا من وراء البحار ،كما أن نسبة كبيرة منيا تعاني من فجوة
غذائية تؤدي بيا إلستيراد جزء كبير من السمع الغذائية والمنتجات الزراعية األولية الالزمة
ليا من الخارج ،وىذه الظروف إجماال تدعو إلى وضع معدالت االستثمار بصفة خاصة
في قطاع الصناعة والزراعة.
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الفصل السادس :

جدول رقم ( :)15النسب المئوية لمتوزيع القطاعي إلستثمارات البنك اإلسالمي األردني مقارنة مع الجهاز المصرفي األردني.
السنة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

المتوسط العام

الزراعة

0.32

0.27

0.22

0.27

0.4

0.8

0.4

1.13

1.15

0.55

الزراعة في الجياز المصرفي

3.28

2.49

2.35

2.18

2.11

1.63

1.62

1.58

1.60

2.09

الصناعة

5.43

4.89

6.56

7.08

9.4

8.8

7.0

5.82

4.89

6.65

الصناعة في الجياز المصرفي

17.53

17.25

18.06

17.69

16.68

14.48

12.64

13.68

13.96

15.77

التجارة العامة

12.64

12.52

11.49

20.13

22.8

22.2

26.0

43.40

38.94

23.34

التجارة في الجياز المصرفي

28.54

28.56

28.61

29.30

27.45

23.39

22.17

24.71

25.95

26.52

عقارات معدات ،إنشاءات

24.58

23.68

23.70

24.72

29.3

33.2

34.0

18.90

28.44

26.72

العقارات في الجياز المصرفي

19.11

17.26

17.49

17.76

17.76

17.14

18.05

19.71

19.47

18.19

خدمات النقل

8.74

9.32

9.50

12.10

15.7

18.6

19.0

20.16

15.95

14.34

خدمات في الجياز المصرفي

3.44

3.12

3.74

3.67

3.24

3.24

3.36

3.57

3.13

3.39

أغراض أخرى

48.29

49.32

48.53

35.71

22.4

15.70

13.4

9.94

9.95

28.13

28.07

31.29

29.72

3.24

32.73

40.09

42.13

36.71

35.86

34

القطاع

األغرض األخرى في الجياز

المصرفي

المصدر :التقارير السنوية لمبنوك اإلسالمية العاممة في األردن والبنك المركزي األردني لمفترة (.)2013-2005
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الفصل السادس :

جدول رقم (  :)16النسبة المئوية لمتوزيع القطاعي الستثمارات البنك العربي
اإلسالمي الدولي مقارنة مع الجهاز المصرفي األردني.
السنة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

القطاع

المتوسط

الزراعة

3.52

2.21

2.90

1.37

1.18

0.46

0.69

1.0

0.70

العام
1.55

الزراعة في

3.28

2.49

2.35

2.18

2.11

1.63

1.62

1.58

1.60

2.09

الجياز المصرفي
الصناعة

7.76 14.52

الصناعة في

14.22 13.96 13.68 12.64 14.48 16.68 17.69 18.06 17.25 17.53

9.88 10.31

7.91 26.23

8.55

9.73 11.75

10.76

الجياز المصرفي
التجارة العامة

55.53 52.64 63.30 65.44 72.62 43.37 63.55 39.23 48.72 50.95

التجارة في الجياز

26.52 25.95 24.71 22.17 23.39 27.45 29.30 28.61 28.56 28.54

المصرفي
عقارات معدات،

6.94

6.76 20.18 15.59

6.54

5.22

8.35

10.7 10.77 15.95

إنشاءات

العقارات في

18.19 19.47 19.71 18.05 17.14 17.76 17.76 17.49 17.26 19.11

الجياز المصرفي
خدمات النقل

3.38

1.08

0.44

1.48

3.93

2.30

1.52

0.62

1.22

1.77

خدمات في الجياز

3.44

3.12

3.74

3.67

3.24

3.24

3.36

3.57

3.13

3.39

المصرفي
أغراض أخرى

7.34 15.42 11.35 16.16 16.92 26.91 24.60 20.66

األغراض األخرى

3.24 29.72 31.29 28.07

18.25 24.92

31.09 35.86 36.71 42.13 40.09 32.73

في الجياز المصرفي
المصدر :التقارير السنوية لمبنوك اإلسالمية العاممة في األردن والبنك المركزي األردني( 2013 – 2005م ) .

يالحظ من الجدولين رقم (

 )15ورقم (  )16المتعمقين بالتوزيع القطاعي

لإلستثمارات في البنك اإلسالمي األردني والبنك العربي اإلسالمي الدولي ما يمي:
بالنسبة لمبنك اإلسالمي األردني يالحظ ارتفاع نسبة اإلستثمار في العقارات
(التعيدات واإلنشاءات) وفي األغراض األخرى ،حيث بمغت نسبة استثمارات البنك في
اإلنشاءات (  )٪ 26.72من جممة استثماراتو ،أما األغراض األخرى فقد كانت نسبة
استثماراتو حوالي (  )٪ 28.13من جممة استثماراتو ،ثم تأتي التجارة العامة في المرتبة
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الثالثة من االستثمارات لدى المصرف اإلسالمي األردني ،أما استثماراتو في الزراعة
والصناعة فمقد كانت ىامشية.
ويفترض أن تكون السمة األساسية الستثمارات البنك اإلسالمي األردني تنموية ،لذا
ينبغي أن يكون توجييا في األساس لقطاع اإلنتاج الصناعي والزراعي ،ومما يزيد من
سوء ىذا الوضع اتجاه نسب التجارة ،واإلنشاءات ،واألغراض األخرى لمصعود المستمر
عمى حساب القطاع الصناعي والزراعي ،ويمكن تفسير عزوف البنوك اإلسالمية األردنية
خاصة والبنوك اإلسالمية عامة عن تمويل قطاعي الزراعة والصناعة لعدة أسباب أىميا
أن طبيعة ىذين القطاعين تحتاج إلى استثمارات كبيرة الحجم وطويمة األجل ويكون العائد
المنتظر منيا في الغالب ليس سريعا ،وىو ما ال يتناسب مع ظروف ىذه المصارف،
وىيكميا اإلداري.
أما بالنسبة لمبنك العربي اإلسالمي الدولي فيالحظ ارتفاع نسبة االستثمار في قطاع
التجارة العامة حيث بمغت النسبة (  )٪55.75من جممة استثماراتو ،ثم يأتي بعد ذلك
األغراض األخرى حيث بمغت ( ،)٪ 18.25ثم قطاع الصناعة (.)٪ 10.76
 -2-2المطمب الثاني :تقويم أساليب التمويل في المصارف اإلسالمية األردنية
ىذا المعيار يبين مدى اعتماد البنوك اإلسالمية عمى أسموب المضاربة والمشاركة
خاصة إلى جممة اإلستثمارات في كل بنك إسالمي ،فكمما ارتفعت درجة اعتماد ىذه
البنوك عمى أسموب المشاركة والمضاربة دل ذلك عمى قيام البنك بدور اقتصادي أكبر في
ىذا الخصوص والعكس صحيح ،وسبب ذلك مرده إلى أن مساىمة البنك اإلسالمي تقوم
بدور كبير في تدعيم اإلستثمار القومي.
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الفصل السادس :

جدول رقم ( :)17النسب المئوية لصيغ التمويل إلى إجمالي التمويل في البنك اإلسالمي
األردني
السنة
الصيغة
اإلستثمار

()1

المباشر

()2

المشاركة

()3

المرابحة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

المتوسط
العام

38.507 26.194 24.156 26.196 31.324 44.913 45.636 52.534 50.449 45.159
2.550

2.123 46.483

2.436 51.594

2.247

1.981

1.847

1.656

1.409

1.656

1.989

57.837 69.324 69.393 69.321 64.769 52.638 51.563 44.774

االيجارة

المنتيية

0.697

0.633

569.0

0.467

0.467

1.061

1.826

5.042

2.826

1.631

بالتمميك
المضاربة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموع

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

المصدر :التقارير السنوية لمبنوك اإلسالمية األردنية لمفترة (.)2013-2005

( -)1االستثمار المباشر = جزء من أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (حسابات استثمار مطمقة تستحق خالل
ثالثة أشير أو أقل)  +حسابات استثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية +موجودات مالية لممتاجرة +موجودات مالية
متاحة لمبيع +موجودات مالية محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق بالصافي +استثمارات في شركات حميفة +استثمارات
في العقارات.
( -)2المشاركة= التمويالت بالصافي.
( -)3المرابحة = جزء من ذمم البيوع المؤجمة والذمم األخرى بالصافي.
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الفصل السادس :

جدول رقم ( : )18النسب المئوية لصيغ التمويل إلى إجمالي التمويل في البنك العربي
اإلسالمي الدولي.
السنة
الصيغة
االستثمار

()1

المباشر

()2

المشاركة

()3

المرابحة

االيجارة المنتيية
بالتمميك

2005

2012

2013

العام

7.745 10.235 15.559 43.184 64.778 67.196 56.755 66.571

5.095

37.458

3.614

0.859

1.968

1.675

2006

1.399

2007

2.270

2008

2.191

2009

5.320

2010

0.251

2011

المتوسط

0.135

54.600 82.648 70.876 76.193 74.611 49.911 33.031 30.534 41.846 31.854
0

0

0

0

1.584

9.578

5.974 11.399 765.17 13.438

المضاربة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموع

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

المصدر :التقارير السنوية لمبنوك اإلسالمية األردنية لمفترة (.)2013-2005

من واقع بيانات الجدولين رقم (  )17ورقم (  )18نالحظ أن البنك اإلسالمي األردني
والبنك العربي اإلسالمي الدولي ،لم يعمال عمى إيجاد توازن في توزيع االستثمارات بين
األساليب اإلستثمارية المختمفة ،فقد استحوذ أسموب المرابحة في البنك اإلسالمي األردني
عمى نسبة (  ) ٪ 57.837في المتوسط خالل فترة الدراسة من جممة استثمارات البنك،
وجاء في المرتبة الثانية االستثمار المباشر بنسبة (  )٪38.507أما المشاركة فقد كانت
( )٪1.989في المتوسط خالل فترة الدراسة وىي نسبة قميمة جدا ،أما االيجارة المنتيية
(-)1االستثمار المباشر = جزء من أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (حسابات استثمار مطمقة تستحق خالل
ثالثة أشير أو أقل)  +حسابات استثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية +موجودات مالية لممتاجرة +موجودات مالية
متاحة لمبيع +موجودات مالية محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق بالصافي +استثمارات في شركات حميفة +استثمارات
في العقارات.
( -)2المشاركة= التمويالت بالصافي.
( -)3المرابحة = جزء من ذمم البيوع المؤجمة والذمم األخرى بالصافي.
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بالتمميك فقد بمغت ( )1.631وىي أقل النسب أما المضاربة فإن البنك اإلسالمي األردني
لم يفعل بيذه األداة.
أما بالنسبة لمبنك العربي اإلسالمي الدولي فقد استحوذت المرابحة عمى ما نسبتو
( )٪54.600في المتوسط خالل فترة الدراسة وىي تحتل المرتبة األولى من بين األساليب
االستثمارية المختمفة ،ثم جاء بعد ذلك االستثمار المباشر بنسبة (

 .)٪ 37.458أما

االيجارة المنتيية بالتمميك فقد بمغت (  )٪ 5.974في المتوسط خالل فترة الدراسة أما
المضاربة فيي لم تفعل في ىذا البنك أيضا.
ومما سبق يتضح أن البنوك اإلسالمية العاممة في األردن تكاد تكون ظروفيا
متشابية من حيث اعتمادىا عمى األساليب االستثمارية لتوظيف مواردىا المالية حيث
استحوذ أسموب المرابحة عمى نصيب األسد من جممة استثمارات ىذه البنوك بصفة عامة.
ثم أسموب اإلستثمار المباشر ،أما المضاربة فإنيا لم تفعل أبدا ،وبنظرة تحميمية ليذا
اإلتجاه عمى أسس موضوعية ،يالحظ أن أىم العقبات التي واجيت ىذه البنوك عند
تطبيق األساليب االستثمارية األكثر مالءمة ليا خاصة المضاربة والمشاركة ،كانت طبيعة
سموك المتعاممين ،وطبيعة الجياز اإلداري القائم عمى عمميات اإلستثمار بيذه البنوك.
وبالتالي فضمت ىذه البنوك اإلعتماد عمى أسموب المرابحة إلنخفاض المخاطر
واإلستثمار المباشر حتى تكون العممية تحت السيطرة الكاممة لمبنك اإلسالمي تقريبا ،أما
بالنسبة لاليجارة المنتيية بالتمميك فيي قميمة بالرغم من انخفاض المخاطرة في ىذا
األسموب ،وبالتالي فإن البنوك اإلسالمية لم تفعل األساليب األخرى بالرغم من انخفاض
المخاطر فييا وىذا يجعل استثمارات البنوك اإلسالمية تتركز في أدوات استثمارية معينة
كالمرابحة واالستثمار المباشر.
 -1-2المطمب الثالث :تقويم آجال التمويل في المصارف اإلسالمية األردنية
نعتمد عمى قياس نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي التوظيفات  ،وذلك راجع
إلى أن األثر التنموي اإلستثماري طويل األجل أعمى بصفة عامة من نفس األثر
لإلستثمارات قصيرة األجل وبالتالي كمما زادت نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي
التوظيفات دل ذلك عمى أن الدور االقتصادي لتمك البنوك أعمى كفاءة في ىذا المجال
والعكس صحيح.
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الفصل السادس :

()1

جدول رقم ( : )19نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي التوظيفات()٪
السنة
اسم البنك
البنك اإلسالمي
األردني
البنك العربي
اإلسالمي الدولي

المتوسط

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

العام()٪

34.76

42.55

31.17

31.4

36.11

34.84

44.28

44.13

35.97

37.25

26.46

27.3

34.65

35.59

18.99

10.64

29.85

27.74

24.41

26.15

المصدر :التقارير السنوية لمبنوك اإلسالمية األردنية لمفترة (.)2013-2005

وفي ضوء النتائج السابقة في الجدول رقم (  )19يتضح أن البنك اإلسالمي األردني
كانت نسبة توظيفاتو طويمة األجل إلى إجمالي التوظيفات قميمة حيث بمغ المتوسط العام
ليذه النسبة خالل فترة الدراسة (

 )37.25في حين كان ىناك تدن واضح في نسبة

توظيفات طويمة األجل في البنك العربي اإلسالمي الدولي األردني حيث بمغت ىذه النسبة
خالل فترة الدراسة (  )26.15وىي أقل من نسبة التوظيفات طويمة األجل في البنك
اإلسالمي األردني.
وىذا يعني أن السمة الغالبة المسيطرة عمى استثمارات البنك اإلسالمي األردني ىي
اإلستثمارات قصيرة األجل حيث وصمت اإلستثمارات قصيرة األجل في البنك اإلسالمي
األردني ( )62.75في المتوسط خالل فترة الدراسة.
في حين كانت السمة الغالبة المسيطرة عمى استثمارات البنك العربي اإلسالمي
الدولي ىي أيضا االستثمارات قصيرة األجل حيث وصمت نسبة االستثمارات قصيرة األجل
إلى ( )73.85في المتوسط خالل فترة الدراسة.
ويمكن إرجاع تدني نسبة اإلستثمارات طويمة األجل في البنك األردني اإلسالمي
والبنك العربي اإلسالمي الدولي إلى سيطرة الطابع قصير األجل عمى الموارد المالية
المتاحة لمتوظيف في ىذه البنوك ،بحيث ال يمكن اإلعتماد عمييا في تمويل اإلستثمارات
( -)1التوظيفات طويمة األجل (األكثر من سنة)= حسابات استثمار مطمقة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية +ذمم البيوع
المؤجمة والذمم األخرى بالصافي +التمويالت بالصافي +موجودات مالية متاحة لمبيع +موجودات محتفظ بيا حتى تاريخ
االستحقاق بالصافي +استثمارات في شركات تابعة وحميفة +موجودات إجارة منتيية بالتمميك +استثمارات في العقارات.
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طويمة األجل ،باإلضافة إلى عدم توافر الجياز اإلستثماري القادر عمى البحث عن
الفرص اإلستثمارية ودراستيا وتقييميا بصورة ناجحة.
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خالصة الفصل السادس
من خالل الدراسة العممية لممصارف االسالمية القطرية واألردنية كنموذج يتبين لنا :
 - 1التمويل باإلجارة والبيوع  :حيث نجد أن التمويل بالمرابحة الصيغة الوحيدة التي
حظيت بإىتمام كبير لدى المصارف اإلسالمية والتي توفر ليا إيرادات سريعة ومضمونة،
وكانت موجية بصفة كبيرة لقطاع التجارة عمى حساب القطاعات اإلقتصادية األخرى.
أما التمويل باإلجارة والسمم واالستصناع فتعتبر من أىم الصيغ الحديثة والفعالة لدى
البنوك اإلسالمية والتي يمكن أن تنافس أسموب المرابحة لو استغمت بشكل أفضل خاصة
عمى المدى المتوسط والقصير.
 - 2تمويل الخدمات االجتماعية  :وذلك باالعتماد عمى أسموب الزكاة وكذا القرض
الحسن ،إال أن الواقع العممي من خالل النموذج المدروس  ،نجد أن معظم البنوك

اإلسالمية تعرف ركودا كبي ار في ىذا الجانب ،وىو ما يؤكد فكرة اليدف الشخصي المتمثل
في تحقيق أقصى األرباح بأقل التكاليف مما يعكس ضعف التنمية االقتصادية
واالجتماعية عموما.
- 3التمويل بالمشاركات  :والتي تضم التمويل بالمشاركة والمضاربة والتمويل بالمزارعة

والمساقاة  ،حيث أن ىذه الصيغ ذات أىمية بالغة إلحداث التنمية االقتصادية خاصة عمى
المدى الطويل ،لكن الواقع بالنظر إلى البنوك اإلسالمية المدروسة ،حيث كانت نسبة
التمويل بالمشاركة والمضاربة متدنية جدا ومنعدمة في بعض األحيان  ،فالبنوك اإلسالمية

وجدت صعوبة كبيرة في تنفيذىا نظ ار إلى عدد من المشاكل والصعوبات التي كانت
وراء ذلك .
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خاتمة

خاتمة :
لقد أثار النجاح الذي حققتو البنوك اإلسالمية خالل العشرين عام الماضية
ردود فعل واسعة النطاق عمى المستوى العالمي  ،مما دفع العديد من البنوك العالمية
إلى تأسيس فروع خاصة تقوم عمى أساس الشريعة اإلسالمية في تعامالتيا الرئيسية،
فقد أعمن "سيتي بنك" عن فتح فروع إسالمية لو وىو أحد البنوك العالمية الرئيسية،
وفي عام 1988م أعمن تحالف مالي أمريكي يضم مجموعة من البنوك والشركات
االستثمارية الكبرى في الواليات المتحدة وأوروبا عن إطالق مجموعة من الصناديق
المالية االستثمارية اإلسالمية برأس مال يبمغ مميار دوالر ،ويشير االقتصاديون إلى
أن النظام اإلسالمي يحقق عائدات وضمانات سواء ألصحاب األموال أو المؤسسات
المالية يفتقدىا النظام المالي الغربي أو النظام التقميدي القائم عمى الربا ،والذي يقوم
عمى ضمان حقوق المؤسسة المالية بالدرجة األولى مغفال حق الطرف اآلخر.
لقد كشفت تجربة البنوك اإلسالمية عن اإلمكانية الفعمية والعممية الستبدال
النظام المصرفي الربوي بنظام مصرفي إسالمي ،فقد حققت ىذه التجربة تطو ار
ممحوظا ،حيث وصل عددىا أكثر من  200مؤسسة موزعة عمى أكثر من  27دولة،
وىي تدير استثمارات ىائمة تفوق  170مميار دوالر في شتى القطاعات وبمعدالت
أرباح تفوق ىامش الفائدة لدى البنوك األخرى وىو ما يؤكد مدى كفاءة وسرعة دوران
رأس المال في البنوك اإلسالمية.
اختبار الفرضيات :
 -بالنسبة لمفرضية االولى  :تعمل أدوات ووسائل إدارة المخاطر عمى تقوية

البنوك اإلسالمية باستحداث سياسات جديدة واجراءات أفضل ،حيث كانت
اإلجابة موافقة طبقا لنتائج الجدولين رقم (  )6و( )8وكذا الجدولين رقم ( )15

و( ، )16وذلك من خالل توفير مختمف وسائل تحديد الخطر والتعرف عميو
 ،ثم محاولة تجنبو أو تقميصو ،إال أنو يبقى عمى البنوك اإلسالمية االستناد
عمى طرق فنية كافية إلدارة المخاطر ،وذلك نظ ار لبعض المتطمبات الشرعية
التي يجب مراعاتيا والتقييد بيا عمى وجو التحديد .
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 بالنسبة لمفرضية الث انية  :هناك محدودية في االستخدام لصيغ وآلياتالتمويل من طرف البنوك اإلسالمية  ،حيث كانت اإلجابة موافقة لذلك طبقا لنتائج
 )17و(  ، )18فالمصارف

الجدولين رقم (  )11و(  ، )12وكذا الجدولين (

اإلسالمية تعتمد بشكل كبير عمى صيغة المرابحة وبشكل أقل عمى صيغ السمم
واالستصناع واإلجارة  ،أما بقية الصيغ مثل المشاركة والمضاربة فتكاد تكون
منعدمة .
 بالنسبة لمفرضية ال ثالثة  :تعتمد البنوك اإلسالمية عمى صيغ التمويل عمىالمدى القصير والطويل لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية معا  ،حيث كانت
اإلجابة غير ذلك

وفقا لنتائج الجدولين (

 )13و(  ،)14وكذا الجدول

(،)19فالمصارف اإلسالمية تعتمد عمى صيغ التمويل القصيرة المدى بصفة
أكبر،حيثال تعطي أىمية لمتمويل الطويل األجل خاصة المشاركة والمضاربة والتي
تخمى عنيا في بعض األحيان ،وذلك راجع إلى مجموعة من المخاطر والعراقيل التي
كانت حاج از في االستخدام الواسع ليا ،وأن ىدف التنمية يكاد يكون غير وارد في
واقع نشاطات ىذه المصارف التي ترتكز عمى النشاط التجاري والبحث عمى تحقيق
أكبر ربح ممكن من خالل التمويل بالمرابحة.
نتائج البحث:
 إن المصارف اإلسالمية أصبحت حقيقة واقعة في عالم المال االقتصادي،ولم تعد مجرد أمنية أو حمم يداعب خيال المفكرين والباحثين في مجال االقتصاد
اإلسالمي ،وقد تمثل رسوخ ىذه التجربة ابتداء في االنتشار السريع في مختمف
أرجاء المعمورة ،كما تمثل رسوخ ىذه التجربة من ناحية أخرى في تطور حجم
األعمال واألنشطة المصرفية االستثمارية التي تمارسيا ،وتحقيق معدالت مناسبة
من األرباح لممستثمرين والمساىمين عمى حد سواء.
 من العوامل األساسية واليامة التي ساعدت عمى إنشاء وانتشار ىذهالمصارف والمؤسسات المالية تمسك شريحة كبيرة جدا من أبناء ىذه األمة بأحكام
دينيا ورفضيا التعامل بكل ما من شأنو أن يؤدي إلى الربا أو إلى شبييو في
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المعامالت المصرفية المعاصرة ،األمر الذي جعل ىذا الجميور من أبناء األمة
يندفع نحو ىذه التجربة اإلسالمية الفتية ويتفاعل معيا.
 يقوم نظام التمويل اإلسالمي عمى منطق معارض تماما لمنطق عمل نظامالتمويل التقميدي ،وىو منطق التمويل بالفائدة ،حيث إنو يقوم عمى منطق المشاركة
في الربح والخسارة ،فما يميز البنوك اإلسالمية عن غيرىا من البنوك التقميدية ىو
استبدال عالقة القرض بعالقة المشاركة ،وعالقة الفائدة بعالقة الربح فالمبدأ الذي
يقوم عميو النظام المصرفي اإلسالمي ىو مبدأ المشاركة في األرباح والخسائر بين
المصرف والمودعين من جية ،وبينو وبين المستثمرين من جية ثانية ،وذلك طبقا
لنسب محددة مسبقا.
 باإلضافة إلى وظيفة التمويل واالستثمار تقوم البنوك اإلسالمية بمجموعة مناألعمال المصرفية يقصد من ورائيا سد الحاجات والوفاء بمتطمبات الجانب
االقتصادي في ىذه الحياة ،وأن بعض ىذه األعمال كان معروفا قبل نشأة المصارف
الحديثة ،وأن الحضارة اإلسالمية ومنذ عصورىا األولى قد عرفت بعض ىذه
األعمال.
 أن البنك اإلسالمي يقوم بعمميات المشاركة والمضاربة والمرابحة التي ىيمحظورة عمى باقي البنوك.
 إن ما تقوم بو المصارف اإلسالمية من أنشطة وأعمال سواء ما كان متعمقا منيابالخدمات المصرفية أو االجتماعية أو التسييالت المصرفية أو متعمقا بالجانب
االستثماري كالمشاركة والمضاربة ... ،كميا معروضة سمفا عمى أحكام الشريعة ،وما
نجد من خالف بينيا أحيانا مرده إلى بعض القضايا تعد من األمور االجتيادية التي
تختمف فييا آراء الباحثين ،ومن ىنا يأتي االختالف.
 إن صيغ التمويل باإليجار والبيوع (السمم واالستصناع ) تجد بعض االىتمام لدىالبنوك اإلسالمية ذلك أنيا قميمة المخاطرة وسيمة التطبيق والمتابعة وخاصة التمويل
بالمرابحة  ،أماصيغ التمويل بالمشارك ة والمضاربة فيي تعطي خيارات تمويمية
لممتعاممين االقتصاديين عمى اختالف اختصاصاتيم وحاجياتيم ،باإلضافة إلى
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االىتمام بالقطاع الزراعي وىذا من خالل التمويل بعقد المزارعة وكذا عقد المساقاة،
لكن ىذ هالعقود لم تعرف تطبيقا واستعماال واسعا لدى البنوك اإلسالمية وذلك راجع
إلى المخاطر والصعوبات التي كانت حاج از وراء ذلك أىميا :
.غياب التنسيق والتعاون الجدي بين المصارف اإلسالمية القائمة ،فيما يتعمق بتبادل
المعمومات حول الشركاء ،يشكل عائقا أمام تمك المصارف لمتوسع في التمويل.
.عدم استقالل معايير تقويم دراسات الجدوى االقتصادية لممشروعات عن سعر الفائدة
السائد في األسواق؛ ألنيا ما زالت تمارس في ظل األنظمة التقميدية.
.إن معظم األسواق التي تعمل فييا المصارف اإلسالمية ال تممك العمق وال االتساع
الذي يستوعب صفقات التمويل ذات الحجم الكبير .
.نقص الكفاءات والميارات والقدرات اإلدارية العالية التي يتمتع بيا الكادر البشري
الذي يدخل في شراكة مع المصرف اإلسالمي (الشريك) .إذ ينبغي عميو أن يتمتع
بميارات وقدرات إدارية عالية تؤىمو إلدارة المشروع بكفاءة .
.يواجو التمويل اإلسالمي بصيغو الم ختمفة عوائق في تحديد األسس الموضوعية
لتوزيع األرباح ،وتحديد نصيب اإلدارة والتمويل.
.عدم توحيد التشريعات الحاكمة ألعمال المصارف اإلسالمية ،وعدم التييئة من قبل
الجيات الرقابية المركزية لوضع األطر الرقابية واإلشرافية المالئمة لطبيعة
العماللمصرفي اإلسالمي القائم عمى التمويل اإلسالمي.
.نظام التمويل االسالمي مبني عمى الثقة واألمانة ،وىي من موجبات النظام
األخالقي ،فإذا ساد المجتمع خالف ذلك ،لم تتجو المصارف اإلسالمية ليذا النوع
من العقود ،متجنبة سوء العاقبة.
 .يتطمب التمويل االسالمي عممية إشراف ومتابعة لممشاريع الممولة ،وتوفير كوادر
فنية مختصة في تقويميا ،مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل المقدم  ،خاصة إذا
كانت المشاريع الممولة متواجدة في أماكن بعيدة عن المصرف ،فيذا يشكل عائقا
ميما أمام المصارف اإلسالمية يحول دون تطبيقيا ليذىالصيغ في الواقع العممي .
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.عجز بعض المصارف اإلسالمية عن تقويم ربحية المشاريع الطالبة لمتمويل بصيغ ه
المختمفةويشكل عائقا أمام انتشار التمويل بيذه الصيغ.
.إن عدم توافر مصادر المعمومات الدقيقة عن المتعاممين الممولين والمرشحين
ليكونوا شركاء لممصرف ،والتي يمكن االعتماد عمييا في بيان معامالتيم السابقة مع
اآلخرين ،يشكل عائقا أمام اختيار الشركاء وبالتالي عائقا في استخدام صيغ التمويل.
.يواجو التمويل اإلسالمي بصيغو الم ختمفة عوائق في تحديد األسس الموضوعية
لتوزيع األرباح ،وتحديد نصيب اإلدارة والتمويل.
ورغم ىذه الصعوبات والعراقيل فبإمكان المصارف اإلسالمية إدارة ومواجية مختمف
المخاطر وزيادة استخدام صيغ التمويل بشكل واسع وفعال وذلك من خالل :
 تطبيق مفيوم المصارف الشاممة في المصارف اإلسالمية ،فيذه األخيرةتستخدم لذلك أدوات تعتمد عمى اإليجار والربح وتحقق وفورات الحجم الكبير نتيجة
توزيع النفقات الثابتة عمى منتجات متنوعة وتنويع المخاطر نتيجة تنوع األعمال
داخل الموازنة وخارجيا إضافة إلى التحام المصرف في دنيا األعمال ،مما يزيد من
ثقة العاممين فييا ودرايتيم بالسوق.
 إنشاء صناديق استثمار من طرف المصارف اإلسالمية ،حيث تعتبر منالوسائل اليامة الستثمار األموال استثما ار مشتركا محققة بذلك الفرصة
لكل المدخرين صغا ار وكبا ار في أن يستثمروا أمواليم وتوفر عمييم الجيد
والوقت في البحث عن أفضل األوراق المالية التي تتناسب مع مدخراتيم،
ويمكن أن تساىم ىذه الصناديق في توظيف فوائض أموال ىذه المصارف
 ،كما أن توزيع أموال الصندوق بين عدد من األوراق المالية في
المجاالت المختمفة من حيث التوزيع الجغرافي والمجاالت االقتصادية
المختمفة ،مما يؤدي إلى تقميل المخاطر االستثمارية وفي الوقت نفسو
تحقق ىذه الصناديق عائدا يفوق العائد الذي يمكن تحقيقو من الودائع
المصرفية.
 القيام بأنشطة أمناء االستثمار من طرف المصارف اإلسالمية وذلك بالترويجلمفرص االستثمارية الجديدة من خالل إعداد دراسات الجدوى االقتصادية والفنية
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والمالية ليا واإلعالن عنيا بشكل منظم وتسويقيا وتشجيعا لمستثمرين عمى اإلقبال
عمييا وذلك استنادا لخبرات المصرف في تحميل األوضاع االقتصادية واالستفادة من
اتصاالتو بغرف الصناعة والتجارة واالتحادات المينية ورجال األعمال .
 إنشاء مراكز خاصة لمساعدة العمالء عمى بناء نظم معمومات خاصة بيم واعدادتقارير اقتصادية عن األوضاع المحمية والخارجية.
 -العمل بآلية صكوك المشاركة والمضاربة

والغرض من ىالزيادة فرص

توظيف األموال لممصارف اإلسالمية بأسموب المشاركات،

باإلمكان
ف

الحصول عمى ودائع وأموال غير تمك الموجودة في الحسابات االستثمارية
المعمول بيا في المصارف اإلسالمية حاليا ،وأن ىذه القنوات تفتح آفاقا
واسعة لممصارف اإلسالمية الجتذاب األموال ،دون أن تكون قمقة من
حيث أن أصحابيا يرغبون باالنسحاب من دون اكتمال المشاريع الممولة،
وىذا يعني التوسع في التمويالت طويمة

األجموالمتعمقة بالمشاركة

والمضاربة والمساقاة والمزارعة  ،فيي بحاجة إلى ودائع طويمة األجل
لتغذيتيا٠
 العمل بنظام التأمين التبادلي كأداة تستخدم لمتأمين ضد مخاطر التمويلبإيجاد صندوق تأمين تبادلي خاص بالعمالء الراغبين في الحصول عمى
التمويل  ،وتتم تغذية ىذا الصندوق من العمالء نظير مساىمتيم فيو عمى
شكل قسط أو مبمغ معين يحمل عمى المصاريف التشغيمية لممشروع،
وليذىب ىذا المبمغ لمصندوق ،وتكون الغاية من إنشائو تعويض الخسارة
من ىذا الصندوق في حالة حدوثيا ،و كذلك استخدام نظام االحتياطيات
النظامية لتشكل خط حماية ودفاع لممصرف اإلسالمي لتمويالتيا  ،من
حيت تعويض الخسارة التي قد تحصل في مشاريع معينة ،أو عدم التزام
العميل لسبب ما في تنفيذ المشروع الممول  ،بجبر الخسارة في ىذا
المشروع من االحتياطي المخصص لذلك ضمن أسس ومعايير محددة.
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أما بالنسبة لممصارف اإلسالمية القطرية فأىم ميزاتيا :
 ركزت عمى قطاع االستيالك وقطاع اإلسكان وقطاع التجارة والقطاعالحكومي،وبالنسبة لقطاع الصناعة رغم أىميتو االقتصادية لم يحظى إال بنسبة
ضئيمة جدا باإلضافة إلى باقي القطاعات وىي القطاعات األخرى والمقاوالت  ،أي
أن ىذه المصارف ركزت عمى القطاعات ذات العوائد السريعة والتي يرتفع فييا عامل
األمان  ،وابتعادىا عن المجاالت التي يرتفع فييا عامل المخاطرة .
 أن لدى المصارف اإلسالمية القطرية مجموعة متميزة من أساليب التوظيف فمنياما ىو قائم عمى أساس المشاركة مثل ( المشاركة والمضاربة )  ،ومنيا ما يعتمد
عمى صفقات بيوع مثل ( المرابحة  ،المساومة  ،االستصناع  )...باإلضافة إلى تنوع
ىذه األساليب تراعي البعد االجتماعي بنسبة قميمة في توظيفاتيا  ،وعمميا اعتمدت
ىذه المصارف بشكل كبير عمى أسموبا المرابحة والمساومة بالنسبة لبقية التوظيفات ،
أي اعتمادىا عمى التوظيفات القصيرة والمتوسطة األجل بالمقارنة بالتوظيفات
الطويمة األجل.
 أما بالنسبة لمبنوك اإلسالمية األردنية فقد قامت بدور كبير في جذب الودائعواستثمارىا في تحقيق معظم أرباحيا عمى المرابحة واالستثمار المباشر والتوظيفات
الخارجية .
 أن البنوك اإلسالمية األردنية لم تقم بتشغيل كامل األدوات االستثمارية األخرىالتي يكون المجتمع في أمس الحاجة إلييا مثل قطاع الصناعة والزراعة وذلك
لظروف خارجية وداخمية حالت دون تفعيميا ،حيث يفترض أن تكون السمة األساسية
الستثماراتيا تنموية ،لذا ينبغي أن يكون توجييا في األساس لقطاع اإلنتاج الصناعي
والزراعي ،ومما يزيد من سوء ىذا الوضع اتجاه نسب التجارة ،واإلنشاءات،
واألغراض األخرى لمصعود المستمر عمى حساب القطاع الصناعي والزراعي،
ويمكن تفسير ذلك لعدة أسباب أىميا أن طبيعة ىذين القطاعين تحتاج إلى
استثمارات كبيرة الحجم وطويمة األجل ويكون العائد المنتظر منيا في الغالب ليس
سريعا ،وىو ما ال يتناسب مع ظروف ىذه المصارف ،وىيكميا اإلداري.
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 أن البنوك اإلسالمية األردنية تكاد تكون ظروفيا متشابية من حيث اعتمادىاعمى األساليب االستثمارية لتوظيف مواردىا المالية حيث استحوذ أسموب
المرابحة عمى نصيب األسد من جممة استثمارات ىذه البنوك بصفة عامة ،
ثم أسموب اإلستثمار المباشر ،أما المضاربة فإنيا لم تفعل أبدا ،وبنظرة
تحميمية ليذا اإلتجاه عمى أسس موضوعية ،يالحظ أن أىم العقبات التي
واجيت ىذه البنوك عند تطبيق األساليب االستثمارية األكثر مالءمة ليا
خاصة المضاربة والمشاركة ،وكذلك طبيعة سموك المتعاممين ،و الجياز
اإلداري القائم عمى عمميات اإلستثمار بيذه البنوك  ،وبالتالي فضمت ىذه
البنوك االعتماد عمى أسموب المرابحة إلنخفاض المخاطر واإلستثمار المباشر
حتى تكون العممية تحت السيطرة الكاممة لمبنك اإلسالمي تقريبا ،أما بالنسبة
لاليجارة المنتيية بالتمميك فيي قميمة بالرغم من انخفاض المخاطرة في ىذا
األسموب ،وبالتالي فإن البنوك اإلسالمية لم تفعل األساليب األخرى بالرغم من
انخفاض المخاطر فييا وىذا يجعل استثمارات البنوك اإلسالمية األردنية
تتركز في أدوات استثمارية معينة كالمرابحة واالستثمار المباشر ،ويمكن
إرجاع تدني نسبة اإلستثمارات طويمة األجل إلى سيطرة الطابع قصير األجل
عمى الموارد المالية المتاحة لمتوظيف في ىذه البنوك ،بحيث ال يمكن
اإلعتماد عمييا في تمويل اإلستثمارات طويمة األجل ،باإلضافة إلى عدم
توافر الجياز اإلستثماري القادر عمى البحث عن الفرص اإلستثمارية ودراستيا
وتقييميا بصورة ناجحة.
توصيات البحث:

إن فكرة المصارف اإلسالمية ال تزال غامضة لدى معظم الناس في البمدان

اإلسالمية ،ومن أجل إزالة ىذا الغموض الذي يكتنفيا تم اقتراح ما يمي:
إعادة ىيكمة كاممة لبنية المصارف اإلسالمية ،وادخال قسم جديد إلدارة مخاطرمختمف صيغ التمويل باالستعانة بخبراء في مجال الصناعة المصرفية  ،وتطويعيا
لتطبيقات الصيرفة اإلسالمية بغرض تحسين وتفعيل التمويل المصرفي اإلسالمي .
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ابتكار أساليب وصيغ تمويل حديثة حتى تتمكن من مواكبة التطورات المصرفية ،وكذلك استحداث وتطوير أدوات مالية إسالمية جديدة تتصف بسرعة التداول لتوفير
السيولة السريعة لممصارف اإلسالمية  ،األمر الذي يمكنيا من زيادة استثماراتيا
وتمويالتيا .
التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعميم العالي لوضع البرامج الدراسية الكفيمةبتخريج الكوادر المؤىمة ،والمتخصصة في مجال التمويل المصرفي اإلسالمي ،
ودعم األبحاث والرسائل المتخصصة في ذلك .
 تكثيف النشرات التي يتعرف الناس من خالليا عمى طبيعة عمل ىذه المصارف،و أىدافيا و الوسائل التي تتبعيا ،و بيان األعمال المصرفية و االستثمارية التي
تمارسيا ،و األسس الشرعية التي تستند عمييا في كل خطوة من ىذه الخطوات.
 تشجيع الباحثين في المجاالت المختمفة التي ليا عالقة باالقتصاد اإلسالمي  ،وتقديم جميع التسييالت ليم ،لكي يكون العطاء واف ار  ،و اإلنتاج كثي ار.
 تكثيف الندوات و المحاضرات لشرح فكرة ىذه المصارف ،و ليتمكن من خاللياالعاممون في ىذه المصارف من المقاء بجماىير الناس و اإلجابة عن أسئمتيم و
استفساراتيم وجيا لوجو.
 محاولة نشر الميزانيات و التقارير السنوية ليذه المصارف  ،بالصحف و المجالتالواسعة و االنتشار في مختمف البالد اإلسالمية ليتسنى لعامة الناس االطالع عمى
نتائج أعمال ىذه المصارف و الحكم عمييا من خالل ىذه النتائج  ،مما يساعد عمى
إقبال الناس و تشجيعيا لمواصمة رسالتيا.
 من أجل ضمان قيام ىذه المصارف بأداء الميام الممقاة عمى عاتقيا عمى أحسنوجو ،البد ليا من حسن اختيار العاممين فييا بحيث تتوفر فييم الكفاءة و الخبرة
باألعمال المصرفية و االستثمارية الحديثة ،و الفيم الصحيح لطبيعة ىذه األعمال
من الناحية الشرعية ،ويتم ذلك بأن تقوم المصارف بفتح دورات مكثفة لمعاممين فييا
و التركيز عمى األحكام الفقيية التي تخص أعماليم إضافة إلى الجوانب المصرفية.
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 من األفضل إنشاء مصرف إسالمي عالمي ،يتولى ميمة جمع فوائض األموال فيىذه المصارف واستثمارىا في مشاريع مشتركة ومجدية  ،يعود نفعيا إلى ىذه
المصارف من خالل ما تحققو من ربح ذلك بدال من أن تستخدم أموال بعض ىذه
المصارف في األسواق المالية العالمية بدال من قيام كل مصرف منيا بذلك كمو عمى
حدى ،مما يؤدي إلى تكرار الجيد و ضياع الفائدة.
 إنشاء سوق مالي مشترك ،يمكن ليذه المصارف من خاللو تداول األوراق الماليةاإلسالمية في حال إصدارىا ،لكي تكون ليذه المصارف شخصيتيا المستقمة ،و تبتعد
قدر اإلمكان عن التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية التقميدية.
 ضرورة التفكير في تطوير البنوك اإلسالمية المتخصصة فال يعقل أن نجد بنوكاإسالمية تمول كل فروع النشاط االقتصادي وتنتظر منيا النتائج اإليجابية.
 ضرورة االىتمام بالتمويل طويل األجل ،خاصة عمى مستوى المشاركات فييبنوك ذات تنمية اقتصادية و اجتماعية و ذات رسالة سامية ،ىذا ال يعني بتاتا أنيا
جمعيات خيرية ،فاليدف االقتصادي وارد لكن البد أن يبقى في اإلطار التنموي
اليادف،
فمن خالل صيغة المشاركة يجب عمى البنك:
 انتقاء المتعاممين ذوي السمعة الطيبة في السوق لمتعامل معيم-اعتماد موظفينمختصين في الدراسات التقنية و االقتصادية أو التعاقد مع مكاتب الدراسات
المتخصصة.
 تدريب الموظفين عمى أساليب المتابعة الميدانية وتسيير إدارة المشاريع المستفيدةبالتمويل بالمشاركة .
أما بالنسبة لصيغة المضاربة فمن الضرورة البحث عن وسيمة فعالة لمراقبة
تنفيذ عممية المضاربة لمتأكيد من مدى التزام أو مخالفة العميل بشروطيا و ذلك
بتنفيذ العممية االستثمارية في إطار أحكام المضاربة المقيدة عمى أن يتضمن العقد
شرط البنك بمراقبة و متابعة تنفيذ العممية باستمرار و كذا يجب عمى الدولة صياغة
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تشريعاتيا االقتصادية و المالية و إلغاء بعض القوانين التي تكون حاجز أما التطبيق
السميم لممضاربة باإلضافة يجب عمى البنك العمل عمى توفير إدارة لالستعالم عن
عمالء عمى درجة عالية من الكفاءة و أن يعتمد عمى أحدث األساليب والوسائل
العممية من أجل تحقيق غايتيا المنشودة.
أما بالنسبة لمتمويل بالسمم فمن األحسن أن يكون تطبيقو في المجال الزراعي
ألنو يتوافق مع الشروط و الضوابط الشرعية التي جاء بيا الفقياء بشأن ىذه
الصيغة ،و يبقى لمصناعة صيغ أخرى تتوافق مع طبيعتيا ،فمن خالل تطبيق
السمم يتمكن أصحاب القدرات اإلنتاجية (الزراع) من الحصول عمى أموال من
خالليا يستطيعون اإلنفاق عمى أنفسيم و عائالتيم في فترة ما قبل تمام اإلنتاج ،و
كذلك شراء البذور واألسمدة ...ثم يقومون بتقديم القدر المتفق عميو مع المشترين
في الموعد المحدد ،و السمم يعود بالفائدة عمى الطرفين فالمحتجين بواسطة
يتمكنون من الحصول عمى تمويل كما أنيم ال يبذلون جيدا تسويق إنتاجيم ألنو
بيع مقدما ،أما من جية المشتري فيو ينتفع بانخفاض الثمن.
 عمى المصارف اإلسالمية االىتمام بالجانب االجتماعي من خالل إنفاق الزكاةوتقديم القروض الحسنة و ىذه األخيرة يجب أال تكون ألجل طويل( يزيد عمى خمس
سنوات) سواء كانت إنتاجية أم استيالكية ،و في حالة كونيا إنتاجية فيستطيع البنك
أن يقوم بدراسة المشروع و يقترح صيغة من صيغ التمويل المناسبة .وذلك قصد
اكتساب المزيد من العمالء و تحقيق اليدف السامي لمبنك إلحداث التنمية
االجتماعية.
 العمل عمى تطوير مواقع المصارف اإلسالمية عمى اإلنترنت و نشر اإلحصائياتالخاصة بيا و ذلك بصفة مستجدة.
 العمل عمى تكثيف تواجد المصارف اإلسالمية  ،و بالتالي فمن الضروري أنيرتفع عدد وكاالتيا مما يوفر ليا إمكانية تعبئة موارد جديدة  ،وتوظيف جديد
لفوائضيا المالية .
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 تطوير األساليب اإلشيارية لممصارف اإلسالمية  ،و تكثيف الصفحات االشياريةليا عمى مستوى كل وسائل اإلعالم ،وىذا لجذب أكثر المتعاممين ،لكن عمى أن
يرفق ذلك تطوير حقيقيا لمخدمات التي يقدميا البنك .
 تحسيس السمطات النقدية وكذا مختمف الييئات التشريعية باألخص البنك المركزيبمنح المصارف اإلسالمية صالحيات أوسع تمكنيا من استخدام العمميات
االستثمارية الخاصة بيا كالمضاربة و المشاركة...،نظ ار لما يحتاج إليو ىذه البنوك
في تنفيذ ليذه األنشطة االستثمارية من األشكال و الصيغ التوقيفية المستمدة من
الشريعة اإلسالمية.
 قيام البنك المركزي بتقديم األموال والدعم الالزم عمى أساس أنيا أموال مستثمرةلديو وفقا لمبدأ الربح و الخسارة الذي تعتمده المصارف اإلسالمية في أنشطتيا.
آفاق البحث:
من خالل ىذا البحث المتواضع وما تم التوصل إليو من نتائج وتوصيات يمكن
وضع عدد من المواضيع والعناوين لمن أراد مواصمة البحث والتعمق بشكل أكثر
في ىذا المجال مايمي:
 تطوير آليات وصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية . دور صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية في تحقيق التنمية االقتصاديةواالجتماعية .
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 -13أحمد بوراس :أسواق رؤوس األموال ،مطبوعات جامعة منتوري ،قسنطينة،
2003 /2002م.
 -14أحمد سميمان خصاونو ،المصارف اإلسالمية (مقررات لجنة بازل ،تحديات
العولمة ،إستراتيجية مواجيتيا) ،عالم الكتب الحديث ،ط  ،1اربد.2008 ،
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 -15أحمد عثمان شبير  ،منيج اإلسالم في المعامالت المالية ،المؤلف ،القاىرة،
.1978
 -16أبو األعمى المودودي :الربا ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1979 ،ترجمة محمد
عاصم الحداد.
 -17البخاري  ،صحيح البخاري  ،دار ابن كثير ،بيروت 1987 ،
 -18الترمذي  ،سنن الترمذي  ،دار الفكر لمطباعة والنشر ، ،بيروت 1983 ،
 -19النسائي  ،سنن النسائي  ،دار الكتب العممية ،بيروت 1991 ،
 -20تقي الدين ابن تيمية ،القواعد النورانية الفقيية ،تحقيق عبد السالم محمد عمي
شاىبن ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيروت.1994 ،
-21جالل وفاء البدري محمدين ،البنوك اإلسالمية (دراسة مقارنة لمنظم في دولة
الكويت ودول أخرى) ،دار الجامعية الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.2008 ،
-22جمال الدين عطية ،البنوك اإلسالمية بين الحرية والتنظيم والتقييد واالجتياد
والنظرية والتطبيق ،كتاب األمة ،عدد

 ،13مطابع الدوحة الحديثة ،ط

 ،1قطر،

.1986
-23جمال لعمارة ،المصارف اإلسالمية ،دار النبأ ،الجزائر1996 ،م.
-24جياد عبد اهلل حسين أبو عويمر ،الترشيد الشرعي لمبنوك القائمة ،االتحاد
الدولي لمبنوك اإلسالمية ،القاىرة.1986 ،
-25حربى محمد عريقات ،سعيد جمعة عقل ،التأمين و إدارة الخطر النظرية و
التطبيق ،دار وائل لمنشر ،ط  ،1عمان.2008 ،
-26حسن خمف فميح ،البنوك اإلسالمية ،عالم الكتب الحديث ،عمان ،ط

،1

.2006
-27حسن عبد اهلل أمين ،المضاربة الشرعية وتطبيقاتيا الحديثة ،المعيد اإلسالمي
لمبحوث والتدريب ،جدة ،السعودية.1988 ،
-28حسن محمد إسماعيل البيمي ،التخريج الشرعي لصيغ التمويل اإلسالمية ،صيغ
تمويل التنمية في اإلسالم ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي
لمتنمية ،ط ،1السعودية.1995 ،
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-29حسين حسين شحاتة ،المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق ،مكتبة التقوى،
القاىرة ،ط.2006 ،1
-30حسين شحاتة  ،محمد عبد الكريم زعير ،المصارف اإلسالمية بين الفكر
والتطبيق  ،مركز التوزيع لمكتب ،القاىرة . 1988 ،
-31حسين عمي خريوش و آخرون  .االستثمار و التمويل بين النظرية و التطبيق.
عمان ،األردن.1996 .
-32حسين محمد حسين سمحان ،دراسات في اإلدارة المالية اإلسالمية ،دار
الفكر ،عمان ،ط.2011 ،1
 -33حمزة عبد الكريم محمد حماد ،مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية
عمان  ،األردن  ،دار النفائس لمنشر والتوزيع 1428ه 2008 /م.
-34خالد وىيب الراوي ،إدارة المخاطر المالية ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع ،ط ،1
عمان. 2009 ،
 -35رشيد ،محمود عبد الكريم :الشامل في المعامالت وعمميات المصارف
اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان.2001 ،
 -36رفيق يونس المصري ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،دار القمم ،ط  ،2بيروت،
1993
 -37زكريا القضاة ،السمم والمضاربة من عوامل التسيير في الشريعة اإلسالمية ،دار
الفكر ،ط ،1عمان.1984 ،
 -38زكريا محمد الفالح القضاة  .السمم و المضاربة من عوامل التيسير في الشريعة
اإلسالمية .دار الفكر لمنشر و التوزيع .ط 1984 . 1م.
 -39سميمان ناصر :تطوير صيغ التمويل قصير األجل لمبنوك اإلسالمية ،ط

،1

جمعية التراث ،الق اررة ،غرداية ،الجزائر2002 ،م.
 - 40سمير الخطيب ،قياس و إدارة المخاطر بالبنوك منيج عممي و تطبيق عممي،
منشأة المعارف ،االسكندرية. 2005 ،
 -41شمس الدين محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح
الكبير ،دار إحياء الكتب العربية ،د ت ،ج . 4
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 -42شمسية بنت محمد إسماعيل ،الربح في الفقو اإلسالمي ،ضوابطو وتحديده في
المؤسسات المالية المعاصرة (دراسة مقارنة) ،دار النفائس ،ط ،1األردن.2000 ،
 -43عادل عبد الفضيل عيد ،الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمية،
دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي  ،ط ،1االسكندرية 2007 ،
 -44طارق اهلل خان ،حبيب احمد ،إدارة المخاطر تحميل قضايا في الصناعة المالية
اإلسالمية ،األصل بالمغة االنجميزية ،ترجمة عثمان بابكر أحمد ،مراجعة رضا سعد،
البنك اإلسالمي لمتنمية ،المعيد اإلسالمي لمبحوث و التدريب رلبجا ،ط

 ،1جدة،

. 2003
 -45عائشة الشرقاوي المالقي ،البنوك اإلسالمية (التجربة بين الفقو والقانون
والتطبيق) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط .2000 ،1
 -46عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية،
المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،ط .2004 ،1
 -47عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،المسؤولية االجتماعية لمبنوك اإلسالمية،
المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،ط ،1القاىرة.1996 ،
 -48عبد الحميد محمود البعمي ،فقو المرابحة ،من مطبوعات االتحاد الدولي لمبنوك
اإلسالمية
 -49عبد الرزاق رحيم جدي الييتي ،المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،
دار أسامة ،ط ،1األردن 1998 ،م .
 -50عبد العظيم شرف الدين ،عقد المضاربة بين الشريعة والقانون ،مكتبة كميات
األزىر ،ط ، 1مصر1974 ،م.
 -51عبد اهلل بن محمد الطبار ،الزكاة  ،جامعة محمد بن سعود اإلسالمية،
السعودية1407 ،ه.
 -52عبد المطمب عبد الحميد ،العولمة واقتصاديات البنوك ،ط ،1الدار الجامعية ،
2003م .
-53عبد اهلل الطاىر ،موفق عمي خميل ،النقود والبنوك والمؤسسات المالية ،مركز
يزيد لمنشر ،ط ،2الكرك.2006 ،
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-54عدنان عبد اهلل محمد عويضة ،نظرية المخاطرة في االقصاد اإلسالمي دراسة
تأصيمية ،المعيد العالي لمفكر اإلسالمي ،ط  ،1فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية،
2010
-55عمي حيدر ،دور األحكام شرح مجمة األحكام ،مكتبة النيضة ،ج  ،1بيروت.
-56عمر سميمان األشقر ،الربا وأثره عمى المجتمع اإلنساني ،دار الشياب،1988 ،
باتنة الجزائر.
-57عوف محمود الكفراوي ،البنوك اإلسالمية ،نقود والبنوك في النظام اإلسالمي،
مركز اإلسكندرية .2001،
-58عوف محمود الكفراوي ،الرقابة المالية في اإلسالم ،مكتبة اإلشعاع ،ط

،2

االسكندرية ،مصر.1997 ،
 -59فادي محمد الرفاعي ،المصارف اإلسالمية ،الحمبي الحقوقية ،عمان ،ط

،1

.2004
 -60فارس مسدور ،التمويل اإلسالمي من الفقو إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك
اإلسالمية ،دار ىومة لمطباعة والنشر  ،الجزائر.2007 ،
 -61فريد الصمح ،موريس نصر ،المصرف واألعمال المصرفية ،األىمية لمنشر
والتوزيع ،بيروت.1989 ،
 -62فؤاد السرطاوي ،التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص ،دار المسيرة ،ط ،1
عمان ،األردن .1999 ،
 -63فؤاد السرطاوي ،التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص،ط

 .1دار المسيرة

عمان ،األردن1420 ،ه1999 /م.
 -64فياض ،عطية السيد :العوائق واألخطاء الشرعية في عمل المصارف
اإلسالمية ،كتاب الوقائع :دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار
والتنمية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ج .2002 ،2
 -65كامل موسى :أحكام المعامالت ،ط  ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت1415 ،ه/
1994م.
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 -66كوثر عبد الفتاح األبجى :محاسبة المؤسسات المالية اإلسالمية ،اإلمارات
العربية لمنشر والتوزيع ،دبى ،اإلمارات العربية المتحدة ،ط .1996 ،1
 -67مالك بن انس  ،الموطأ ،مؤسسة زايد بن سمطان آل نييان ،أبو ظبي ،
.2004
 -68مسمم  ،صحيح مسمم  ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  ،د.ت .
 -69محسن أحمد الخضيري ،البنوك اإلسالمية ،ايتراك لمنشر والتوزيع ،القاىرة،
ط.1990 .1
 -70محمد األمين الضرير :الغرر في العقود وأثاره في التطبيقات المعاصرة ،ط ،1
البنك اإلسالمي لمتنمية ،جدة ،المممكة العربية السعودية1414 ،ه 1993/م.
 -71محمد الشحات الجندي ،التعامل المالي والمصرفي المعاصر من منظور
إسالمي ،دار الفكر العربي ،القاىرة.2008 ،
 -72محمد بوجالل ،البنوك اإلسالمية ،المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر. 1990 ،
 -73محمد حربي عريقات ،سعيد جمعة عقل ،إدارة المصارف اإلسالمية ،دار وائل
لمنشر والتوزيع ،عمان ،ط.2010 ،1
 -74محمد شيخون ،المصارف اإلسالمية (دراسة في تقويم المشروعية الدينية
والدور االقتصادي والسياسي) ،دار وائل لمطباعة والنشر ،عمان ،ط.2002 ،1
 -75محمد صدقي البورنو :الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية ،ط

 .5مؤسسة

الرسالة ،بيروت ،لبنان1422 ،ه2002 /م.
 -76محمد عبد الحميم عمر ،اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السمم،
المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،ط  ،1جدة1992 ،م.
 -77محمد عبد العزيز حسن زيد ،التطبيق المعاصر لعقد السمم في المصارف
اإلسالمية ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،القاىرة ،ط .1996 ،1
 -78محمد عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي  ،دار
النفائس  ،ط ،3االردن 1999 ،م .
 -79محمد عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي ،دار
النفائس ،عمان.2007 ،
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 -80محمد كمال عطية ،نظم المحاسبة في اإلسالم ،منشأة المعارك ،ط

،2

االسكندرية.1989 ،
 -81محمد محمود المكاوي :أسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة
والسيطرة ،ط ،1المكتبة العصرية ،مصر2009 ،م.
 -82محمد نجاة اهلل صديقي " ،لماذا المصارف اإلسالمية" ترجمة رفيق المصري،
المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة الممك عبد العزيز ،سمسمة
المطبوعات العربية ،رقم  ،10يونيو 1980م.
 -83محمود حسن الصوان :أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي ،دار وائل ،ط ،1
عمان  ،األردن .2001 ،
 -84محمود حمودة ،مصطفى حسن ،المعامالت المالية في اإلسالم ،مؤسسة
الوراق ،ط ،2عمان األردن.1999 .
 -85محمود حمودة ،مصطفى حسين ،أضواء عمى المعامالت المالية في اإلسالم،
مؤسسة الوراق ،ط.1999 .2
 -86مراد ممدوح.االقتصاد والفائدة ،النيضة ،مصر.
 -87مصطفى كمال طايل ،القرار االستثماري في البنوك اإلسالمية ،مطابع
غباشي ،بدون بمد نشر1999 ،م.
 -88ممحم ،أحمد سالم :التأمين التعاوني اإلسالمي وتطبيقاتو في شركات التأمين
اإلسالمية ( األردن ) ،د.ن ،عمان— األردن ،ط 1420 ،1 :ىـ 2000-م.
 -89منذر قحف ،مفيوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي ،ط  ،3المعيد اإلسالمي
لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي لمتنمية ،جدة ،السعودية1425 ،ه2004 /م.
 -90منصور بن يونس البيوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،مكتبة النصر
الحديثة ،ج ،2الرياض ،بدون تاريخ.
 -91منصور بن يونس البيوتي ،منتيى اإليرادات ،المكتبة السمفية ،المدينة المنورة،
ج ،2بدون تاريخ.
 -92منور إقبال ،أوصاف أحمد ،طارق اهلل خان ،التحديات التي تواجو العمل
المصرفي اإلسالمي ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب  ،ط 1998 ، 1م .
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 - 93محمود محمد الداغر ،األسواق المالية ،مؤسسات أوراق بورصات ،دار
الشروق ،ط ،1عمان2005 ،
 -94محمد مروان السمان و آخرون ،مبادئ التحميل االقتصادي ،مكتبة دار الثقافة،
عمان1992 ،
-95محمد محمود العجموني ،البنوك اإلسالمية أحكاميا و مبادئيا و تطبيقاتيا
المصرفية ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع ،ط ،1عمان2008 ،
-96ناظم محمد نوري الشمري و أخرون ،أساسيات االستثمار العيني و المالي ،دار
وائل لمنشر ،ط ،1عمان.1999 ،
 -97ناصر ،الغريب :أصول المصرفية اإلسالمية ،مطابع المنار العربي ،القاىرة،
.1996
 -98نور الدين عتر ،المعامالت المصرفية والربوية وعالجيا في اإلسالم ،مؤسسة
الرسالة ،ط ،4سوريا،1986 ،
 -99وىبة الزحيمي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،دار الفكر ،ج  ،5ط ،3دمشق1989 ،م.
 -100وىبة الزحيمي  :الفقو اإلسالمي وأدلتو ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع والنشر،
دمشق ،سوريا ،ط1405 ،2:ه1985 ،م.
 -101وىبة الزحيمي،المعامالت المالية المعاصرة ،دار الفكر  ،ط

 ،1دمشق ،

سوريا1423 ،ه2002/م .
 -102وىبة الزحيمي ،نظرية الضمان ،دار الفكر ،دمشق.1970 ،
 -103يوسف كمال محمد ،المصارف اإلسالمية األزمة والمخرج ،دار النشر
لمجامعات المصرية ،ط.1996 ،1
ج -المعاجم والموسوعات :

-1ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي ،ط  ،3بيروت ،لبنان،
1413ه1993/م.
 -2ابن فارس ،معجم مقاييس المغة ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،كتاب العين،
د ت ج4
 -3أحمد أبو حاقة ،معجم النفائس الوسيط ،دار النفائس ،ط  ،1بيروت2007 ،
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 -4احمد الشرباصى ،المعجم االقتصادي اإلسالمي ،دار الجيل1981 ،
 -5جبران مسعود ،الرائد معجم لغوي عصري ،دار العمم لمماليين ،ط

 ،6بيروت،

. 1990
 -6محمود مصطفى عبود أل ىرموش ،معجم القواعد الفقيية اإلباضية ،و ازرة
األوقاف والشؤون الدينية ،سمطنة عمان.
 -7الموسوعة العممية والعممية لمبنوك اإلسالمية ،االتحاد الدولي لمبنوك اإلسالمية،
ج ،1القاىرة.1977 ،
 -8الموسوعة الفقيية ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،ط 1414 .4ه/
1993م.
 -9سميح مسعود :الموسوعة االقتصادية ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان،
األردن2008 ،م.
 -10لجنة من األساتذة الخبراء ،موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية :تقويم الدور
االجتماعي لممصارف اإلسالمية ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،ج  ،3ط،1
القاىرة1996 ،
 -11محي الدين إسماعيل عمم الدين ،موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية
والعممية ،دار النيضة العربية ج ،1بيروت.1993 ،
 -12نبيل حشاد ،دليمك إلى إدارة المخاطر المصرفية ،اتحاد المصارف العربية،
موسوعة بازل ،بيروت.2005 ،
د -الدوريات والمجالت :

 -1أبو زيد ،محمد عبد المنعم" ،المخاطر التي تواجو استثمارات المؤسسات
المصرفية اإلسالمية" ،مجمة االقتصاد اإلسالمي ،المجمد(  ،)23العددان،272( :
2004 ،) 273م .
 -2أحمد جعفر عبد اهلل " ،كفاءة تطبيق صيغة المشاركة في البنوك السودانية خالل
الفترة " "1999 -1993مجمة الدراسات مصرفية ومالية ،أمانة البحوث والتوثيق-
المعيد العالي لمدراسات المصرفية والمالية ،ع1424، 8:ه2003/م .
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 -3البنك الدولي ،البنوك اإلسالمية :النظرية والتطبيق ،ترجمة عثمان بابكر محمد،
مجمة "المال واالقتصاد" ،العدد  ،5أكتوبر1987 ،م.
 -4القرة داغي ،عمي محيي الدين :األسواق المالية في ميزان الفقو اإلسالمي ،مجمة
مجمع الفقو اإلسالمي ،الدورة السابعة.1992 ،
 -5بمعزوز بن عمي ،استراتيجيات إدارة المخاطر

ي المعامالت المالية ،مجمة
ف

الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،العدد 2010-2009 ،7
 -6بنك فيصل اإلسالمي المصري ،متاعب النجاح ،مجمة األموال ،يوليوز 1983م،
بدون رقم العدد.
 -7حسن عبد اهلل األمين ،االستثمار الالربوي في نطاق عقد المرابحة ،مجمة المسمم
المعاصر ،عدد 1403 ،35ىـ,
 -8زيد محمد الرماني ،عقد المضاربة في الفقو اإلسالمي ومدى تطبيق أحكامو في
المصارف وبيوت التمويل اإلسالمية ،مجمة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد
 ،17الكويت ،ابريل .1999
 -9صالح عبد اهلل كامل ،دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس
المال ،مجمة اتحاد المصارف العربية ،العدد  ،263تشرين األول2002 ،م.
 -10عبد الحميد أبو موسى ،الصناعة المصرفية المصرفية اإلسالمية وتحديات
المرحمة ،مجمة اتحاد المصارف العربية ،العدد (  ،)275بيروت  ،تشرين األول،
2003م.
 -11عمر عبد اهلل كامل ،العولمة وتأثيرىا عمى العمل المصرفي اإلسالمي ،مجمة
االقتصاد اإلسالمي ،العدد ( ،)256سبتمبر .2002
 -12محمد عثمان خميفة ،النظام المصرفي في القطاع الريفي السوداني ، ،مجمة
دراسات اقتصادية إسالمية ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،المجمد

،1

العدد،1جدة ،ديسمبر 1993م.
 -13محمد محمود العجموني ،المصارف االسالمية والعولمة المالية  :اآلثارالمتوقعة
وكيفية المواجية مجمة جامعة الممك عبد العزيز  .االقتصاد االسالمي  ،مج
العدد 1430 ،2ه 2009/م .
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 -14مصطفى محمود عبد السالم ،مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية وسبل
مواجيتيا لدى المصرف اإلسالمي  ،مجمة البيان ،الرياض  ،دار رسالة البيان ،
العدد ،300شعبان 1433ه  /جويمية 2012م .
 -15يوسف كمال محمد ،حول الوساطة المالية والمصارف اإلسالمية ،مجمة جامعة
الممك عبد العزيز (االقتصاد اإلسالمي) ،جامعة الممك عبد العزيز ،مجمد ،13
.2001
ه -التقارير :
 - 1البنك اإلسالمي األردني ،التقرير السنوي السابع والعشرون1426 ،ىـ -
2005م.
 - 2بنك اإلسالمي األردني لمتمويل واالستثمار ،النظام الداخمي ،المادة  9الفقرة 1
من الفقرة ج.
 -3بنك فيصل اإلسالمي المصري :قانون البنك ،المادة .2
 -4تقرير مجمس الفكر اإلسالمي في باكستان ،إلغاء الفائدة من االقتصاد ،المركز
العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة الممك عبد العزيز ،ط 1984 ،2م.
 - 5مجمع الفقو اإلسالمي ،قرار رقم  .12/9/115بشأن موضوع التضخم وتغير
قيمة العممة ،في الدورة  12بالرياض ،من  25جمادى اآلخرى إلى غرة رجب
1421ه 28 -23 /سبتمبر 2000م.
 -6مصرف فيصل اإلسالمي البحرين :التقرير السنوي .1987
 - 7ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعيار الشرعي رقم
( " ،)17صكوك االستثمار " ،المنامة2003 ،م.
 -8مصرف قطر الدولي اإلسالمي  :التقارير السنوية 2013 -2005م .
 -9مصرف قطر اإلسالمي  :التقارير السنوية 2013 -2005م .
 -10البنك اإلسالمي األردني  :التقارير السنوية 2013 -2005م .
 - 11البنك العربي اإلسالمي الدولي االردني  :التقارير السنوية 2013 -2005م .
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و -األبحاث والمقاالت :
 -1أبو زيد ،محمد عبد المنعم :المخاطر التي تواجو استثمارات المؤسسات
المصرفية اإلسالمية ،بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية
في االستثمار والتنمية ،جامعة الشارقة2002 ،م.
- 1أحمد عثمان بابكر" ،نظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسالمية " ،المعيد
اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي لمتنمية ،بحث رقم(:

 ،)54ط،1 :

1421ه2000 /م.
 -3إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقميدي واإلسالمي ،اتحاد
المصارف العربية.2002 ،
 -4إدارة البحوث ،صيغ االستثمار وتشغيل األموال في الفكر اإلسالمي ،المصرف
اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية ،مركز االقتصاد اإلسالمي ،القاىرة ،بدون
تاريخ.
 -5إدارة البحوث ،الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية ،مركز االقتصاد
 ،6مطابع

اإلسالمي ،المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية ،بحث رقم
المختار اإلسالمي ،بدون بمد النشر.1988 ،
 -6أعمال الندوة الفقيية األولى ،بيت التمويل  -الكويت ،ط

1410 ،1ه—

1990م.
 -7وىبة مصطفى الزحيمي  ،صيغ التمويل واالستثمار ،بحوث المؤتمر العممي
السنوي الرابع عشر ،المؤسسات المالية اإلسالمية -معالم الواقع وآفاق المستقبل،
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،المجمد الثالث.2005 ،
 -8مصطفى أحمد الزرقاء  ،نظام التأمين — موقعو في الميدان االقتصادي بوجو
عام وموقف الشريعة اإلسالمية منو ،بحوث مختارة من المؤتمر العالمي األول
لالقتصاد اإلسالمي ،المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي،ط  1400 ،1ىـ -
 9801م.
 -9عبد الحميد الغزالي  ،المصرفية اإلسالمية -الطبيعة والمشكالت ،ندوة ترشيد
مسيرة البنوك اإلسالمية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،ج2005 ،1 :م.
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 -10محمد عمي القري  ،اإلبداعات في عمميات وصيغ التمويل اإلسالمي
وانعكاسات ذلك عمى صورة مخاطرىا ،إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية،
األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية ،الممتقى السنوي اإلسالمي السابع،
عمان ،األردن.2004 ،
 -11محمد عمي القري  ،عرض لبعض البنوك اإلسالمية ومقترحات لمواجيتيا،
المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،وقائع ندوة رقم1993 ،)38 (:م.
بنك اإلسكندرية  ،تنمية القطاع المصرفي في مواجية تحديات العولمة  ،النشرة
االقتصادية  ،المجمد 2003 ، 35م.
 -12بنك دبي اإلسالمي ،األعمال المصرفية التي يزاوليا بنك دبي اإلسالمي ،نشرة
إعالمية صادرة عن البنك.
 -13بنك دبي اإلسالمي ،تعريف عام بأىدافو وأنشطتو واستثماره ،مطبعة بنك دبي
اإلسالمي ،دبي1984 ،م.
 -14بنك فيصل اإلسالمي السوداني ،أىدافو ومعامالتو .
 -15نبيل بوفميح  ،عبد اهلل الحرتسي ،التمويل اإلسالمي كأسموب لمواجية تحديات
األزمة المالية العالمية ،ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الدولي حول أزمة النظام المالي
والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة األمير عبد القادر لمعموم
اإلسالمية ،قسنطينة 6/5 ،ماي 2009م .
 -16جوامع إسماعيل و آخرون ،التحوط في نظام التمويل اإلسالمي و إدارة التنمية
عند األزمات االقتصادية ،مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدولي األول االقتصاد
اإلسالمي -الواقع و رىونات المستقبل ،-المنعقد يومي 24-23 :فيفر ي ،2011
المركز الجامعي بغرداية .
 -17حافظ ،عمر زىير :البنوك اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين،بحث مقدم
إلى مؤتمر اإلسالم والمسممون في القرن الحادي والعشرين ،عمان،
.29/11/2004
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١ألردن-27 ،

 -18حسين عبد اهلل حسن ،أزمة الديون والنظام المالي ،بحث مقدم لممتقى الفكر
اإلسالمي ،االقتصاد اإلسالمي والتنمية الشاممة ،و ازرة الشؤون الدينية ،الجزائر،
.1990
 -19حمود سامي :تعقيب عمى بحث :المضاربة والمشاركة ،لرضا سعد اهلل ،وقائع
ندوة رقم  :34البنوك اإلسالمية ودورىا في تنمية إقتصاديات المغرب العربي،
تحرير :نعمان محمد مرزوق ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي
لمتنمية.1990 ،
 -20خبابة عبد اهلل ،براىيمي السعيد ،آليات التمويل اإلسالمي بديل لطرق التمويل
التقميدية ،ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي
الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية،
قسنطينة 6/5 ،ماي2009م.
 -21خوجة عز الدين :مستقبل الصناعة المصرفية في إطار العولمة ،الممتقى
السنوي اإلسالمي السابع ،إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية ،األكاديمية العربية
لمعموم المالية والمصرفية ،عمان.2004 ،
 -22داود حسن يوسف " ،إتباع آلية القرار االستثماري السميم لنجاح المصرف
اإلسالمي" ،ندوة ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية ،دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة2005،م .
 -23رحيم حسين ،سمطاني محمد رشدي :نماذج من التمويل اإلسالمي لممؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ...ممتقى وطني حول :سياسات التمويل وأثرىا عمى
االقتصاديات والمؤسسات -حالة الجزائر والدول النامية -جامعة محمد خيضر،
بسكرة  /22/21نوفمبر 2006م.
 -24رضا سعد اهلل ،المضاربة والمشاركة ،بحث مقدم إلى ندوة البنوك اإلسالمية
ودورىا في تنمية اقتصاديات المغرب العربي 22-18 ( ،يونيو )1990المغرب،
المعيد اإلسالمي لبحوث والتدريب ،جدة.1995 ،
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 -25سامي حسن حمود" ،المصارف اإلسالمية والتنمية المتكاممة" -ممتقى الفكر
اإلسالمي  24االقتصاد اإلسالمي والتنمية الشاممة  ، -و ازرة الشؤون الدينية ،
الجزائر.1990 ،
 -26سامي حسن حمود ،مشروع البنك اإلسالمي األردني ،األسباب الموجبة مع
مذكرات إيضاحية.
 -27سالمة عابدين أحمد :واقع التمويل بالمشاركة في البنوك اإلسالمية العاممة
بالسودان ،ندوة مساىمة الفكر اإلعالمي في االقتصاد المعاصر ،المعيد العالمي
لمفكر اإلعالمي ،القاىرة.1409 ،
 -28صالح صالحي ،عبد الحميم غربي :كفاءة التمويل اإلسالمي في ضوء التقمبات
االقتصادية الدورية ،ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الدولي حول أزمة النظام المالي
والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة األمير عبد القادر لمعموم
اإلسالمية  ،قسنطينة  6/5 ،ماي 2009م .
 -29طارق اهلل خان ،حبيب أحمد" ،إدارة المخاطر تحميل قضايا في الصناعة
المالية اإلسالمية" ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي لمتنمية،
ورقة مناسبات رقم ،)5(:ترجمة عثمان بابكر ،مراجعة :رضا سعد
اهلل1423،ه2003/م .
-30عبد الكريم أحمد قندوز ،إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية اإلسالمية من
الحمول الجزئية إلى التأصيل ،بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع
و المأمول ،دار الشؤون اإلسالمية و العمل الخيري بدبي،

 31مايو 3 -يونيو

. 2009
 -31عبد الحميد عاشور عبد الجواد  ،التمويل بالمشاركة في المؤسسات المالية
اإلسالمية ،بحوث المؤتمر العممى السنوي الرابع عشر :المؤسسات المالية اإلسالمية
معالم وأفاق المستقبل ،جامعة اإلمارات العربية ،المجمد الرابع.2005 ،
 -32عبد الفتاح محمد فرح ،رؤية إستراتيجية لعمل البنوك اإلسالمية في ظل
العولمة ،بحوث اقتصادية ،العدد .83
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 -33عثمان أبا بكر أحمد ،تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة
السمم ،المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي لمتنمية ،جدة ،السعودية،
بحث رقم  ،49ط.1998 ،1
 -34عز الدين محمد أحمد :البنك اإلسالمي في فكر اآلباء المؤسسين لو ،بحوث
ندوة ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 29 ،رجب إلى
 1شعبان 426اد الموافق من  3إلى  5سبتمبر .2005
 -35عمر محمد عبد الحميم :مقترح لممصرفية اإلسالمية ،بحوث ندوة ترشيد مسيرة
البنوك اإلسالمية ،دبي اإلمارات العربية المتحدة ،ج2005 ،1 :م .
 -36عوف محمود الكفراوي ،الرقابة المالية في المصارف وبيوت المال اإلسالمية
بين الذاتية والشرعية "بحث منشور بمجمة األضواء" ،العدد  ،14السعودية1403 ،ىـ،
سمسمة بحوث في االقتصاد اإلسالمي ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،االسكندرية،
.2000
 -37فرحات الصافي عمي عبد اليادي ،مخاطر صيغ االسثمار في المصارف
التقميدية واإلسالمية دراسة تحميمية مقارنة ،ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى االقتصادي
الدولي األول حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية،
المنعقد يومي  06-05ماي  ، 2009تم الطبع بمطبعة مكتبة اق أر-قسنطينة-
الجزائر.
 -38يوسف عواطف :إدارة الموارد البشرية في المصارف اإلسالمية ،ندوة ترشيد
مسيرة البنوك اإلسالمية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،ج2005، 2 :م .
ك -مذكرات و أطروحات

- 1العالونة ،رانية زيدان شحادة :إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.2005 ،
- 2الياجري ،عبد اهلل :استثمارات البنوك اإلسالمية الخميجية ،رسالة دكتوراه ،قسم
الدراسات العميا الدرعية ،كمية الشريعة والدراسات اإلعالمية ،جامعة أم القرى،
1408د1988-م.
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، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرىا: أحمد اسحاق األمين،حامد- 3
.2005 ،األردن- اربد، جامعة اليرموك،رسالة ماجستير غير منشورة
،  البنوك اإلسالمية وأوجو االختالف بينيا وبين البنوك التجارية،سعود عبد المجيد- 4
. م1992-1991 ، رسالة ماجستير غير منشورة الجزائر
 رسالة، إدارة المخاطر المالية فى شركات المساىمة المصرية،محمد عمي محمد عمي- 5
.2005 ، جامعة القاىرة، كمية التجارة،مقدمة لمحصول عمى درجة دكتوره الفمسفة
 مواقع إلكترونية-ل
1- www.islamic banking.com
2- www.islamonline.net
3- www.Monzer.Kahf.com
 مراجع أجنبية-م
1- M.A.Mannan. New Frontières of Islamic Banking in the 21st
Century. Presented at the 2nd Annual Harvard University
Forum on islamique Finance – october.9.10. 1998.
2- Zubair Iqbal and Abbas Minakhar : Islamic Banking,
International monetary fond, Washington, DC,1987.
3- the financial services round table ,guiding principles in risk
management for U.S commercial banks , 1999,p 5.
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