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 المقدمة

حيث كانت البداية في , شيد النصؼ األخير مف القرف العشريف ميبلد تجربة المصارؼ اإلسبلمية
ثـ تطكر العمؿ المصرفي , مدينة ميت غمر بمصر عمى يد الدكتكر أحمد النجار عمى شكؿ بنكؾ اإلدخار

 كقد ,1975حتى شيد نشكء أكؿ مصرؼ إسبلمي بالشكؿ المتكامؿ كىك مصرؼ دبي اإلسبلمي في عاـ 
أعمنت ىذه المصارؼ منذ نشأتيا اعتزاميا القياـ بمشركعات تنمكية تساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية 

مف خبلؿ تركيزىا عمى التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ , كاالجتماعية في البمداف اإلسبلمية كغير اإلسبلمية
 .الذم يعتمد بصكرة أساسية عمى المشاركة في الربح كالخسارة

كىنا تظير أىمية ىذه المصارؼ عندما تضع باعتبارىا خدمة المجتمع كالمساىمة في معالجة 
كبيذا المعنى يدؿ مفيـك المصرؼ اإلسبلمي عمى أنو مصرؼ يتعاطى , المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية

كمما يجعؿ التنمية االقتصادية . األعماؿ المصرفية بمختمؼ صكرىا عمى أسس تستند إلى الشريعة اإلسبلمية
كاالجتماعية أكثر إلحاحا في الكقت الحالي ىك التحدم الكبير التي تكاجيو الدكؿ اإلسبلمية في الدكؿ النامية 

 .بالرغـ مف امتبلكيا لجّؿ مقكمات النيضة كالتقدـ

كيجمع رجاؿ االقتصاد كالباحثكف عمى أف عممية التنمية تحتاج إلى إستراتيجية أك فعالية منيجية 
كأف النيكض باقتصادات الدكؿ النامية التي تييمف , كتغطية مالية كأعباء تمكيمية في جميع أطكارىا كمراحميا

عمييا صكر التخمؼ كالتبعية االقتصادية يتطمب جيكدا مضنية تبدك في تييئة الظركؼ كتعبئة جميع القكل في 
إذ . كفي ىذا اإلطار ال يمكف إغفاؿ ما لممصارؼ مف دكر ميـ كفّعاؿ في االقتصاد, المجتمع مادية كمعنكية 

 .يستحيؿ قياـ اقتصاد في دكلة عصرية دكف مصارؼ

كمف ىنا يتجمى الدكر الريادم الذم يمكف أف تؤديو المصارؼ لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية 
كمحاربة الفقر كالبطالة لمنيكض باالقتصاد كدفع عجمة التنمية مف خبلؿ التركيز عمى التمكيؿ االستثمارم  

 .طكيؿ األجؿ كالعمؿ عمى التخمص مف معكقاتو األساسية

كحتى تتمكف الدكلة مف . كتعتبر المكارد المالية بمثابة حجر الزاكية كالشرياف الفّعاؿ لمتنمية االقتصادية 
تكفير متطمبات االستثمار التنمكم بشكؿ دائـ كمنتظـ كمستمر يتعّيف عمييا ابتداء رصد األمكاؿ أك المكارد 

 .المالية الكافية لذلؾ



ح

لقد تعرضت المصارؼ اإلسبلمية النتقادات متعددة منيا عجزىا عف أىدافيا في التمكيؿ االستثمارم 
كاعتمادىا بشكؿ رئيسي عمى صيغ التمكيؿ الثانكية كشيادات شرعيتيا الصادرة عف ىيئات شرعية داخمية تابعة 

 تحسيف أداء ىذه المصارؼ بطريقة لكلكف مف المأمكؿ أف تؤدم زيادة االنتقادات لممصارؼ اإلسبلمية إؿ, ليا
 .تساعدىا عمى أف ترتفع إلى مستكل تكقعات الجميكر

كيبدك أنو مييأ لممزيد , غير أف  األىـ مف كؿ ذلؾ أف العمؿ المصرفي اإلسبلمي أثبت كجكده كتميزه
كخصكصا حاليان في ظؿ األزمة المالية العالمية كالنداءات كثرت بأىمية , مف النمك بسبب الطمب المتزايد عميو

 . نعـ إنو يكاجو عدد مف المشكبلت كلكنيا ليست مستحيمة الحؿ, إتباع منيج الصيرفة اإلسبلمية

أىمية البحث 

إحدل الدراسات التي تقـك بدراسة مفيـك كأىمية التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية  -1
 .كأحد فركع االقتصاد اإلسبلمي التي ال يمكف االستغناء عنيا في الكاقع المصرفي الحالي

ككنو يسيـ في تقديـ أرضية لمتخذم القرار في المصارؼ اإلسبلمية لمعمؿ عمى تطكير كتكجيو التمكيؿ  -2
 .االستثمارم طكيؿ األجؿ لما لو مف دكر كبير في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية

تقييـ كاقع التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية كالحث عمى إتباعو ككنو عامبل رئيسيا  -3
 .في تحقيؽ التنمية االقتصادية

ككنو يحدد المعكقات الرئيسية لمتمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية كيدعك لمعالجتيا  -4
 .كيقدـ محاكلة اقتراح الحمكؿ لمشكبلت تطكير العمؿ المصرفي اإلسبلمي

أىداف البحث 

 .دراسة خصكصية المصارؼ اإلسبلمية كالصيغ االستثمارية المتبعة -1

الككيت كالبحريف )دراسة كاقع التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية في عدد مف الدكؿ  -2
 .كتحديد اتجاىات تطكره  (كاالمارات العربية المتحدة

دراسة كتقييـ المعكقات الرئيسية لمتمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية كالكقكؼ عمى  -3
 .أسس معالجتيا

 .تقديـ مقترح لتدعيـ التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية -4



ط

مشكمة البحث 

منذ نشكء المصارؼ اإلسبلمية أعمنت عزميا عمى تمكيؿ كدعـ المشركعات التنمكية لممساىمة في 
كغير اإلسبلمية كلكف كاقع التجربة كالممارسات .تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في البمداف اإلسبلمية

فمقد اعتمدت ىذه , العممية لممصارؼ اإلسبلمية يبدك أنيا جاءت بنتائج غير مرضية مقارنة بما عزمت عميو
, المصارؼ مجمكعة مف النظـ كاألساليب لتعبئة المكارد كاستخداماتيا ال تتفؽ مع ما حددتو لنفسيا مف أىداؼ
فالمتتبع آللية كسير العمؿ في المصارؼ اإلسبلمية يجد أف التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ لـ يحظ بأية 

بينما يمثؿ التمكيؿ قصير األجؿ , أىمية تذكر في ىذه المصارؼ بالرغـ مف حتميتو لتحقيؽ أىدافيا التنمكية
 .السمة الغالبة الستثماراتيا

كقد عكست ىذه الكقائع مدل االنحراؼ في تجربة المصارؼ اإلسبلمية عف اإلطار النظرم الصحيح 
 .ليا كما ترتبت عمييا عدـ قدرتيا عمى الكفاء بالعديد مف مسؤكلياتيا كتجاىميا الكثير مف أىدافيا 

 :كيمكف تمخيص مشكمة البحث مف خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية

 ىؿ حققت المصارؼ اإلسبلمية أىدافيا االستثمارية طكيمة األجؿ؟ -1

 ىؿ عممت المصارؼ اإلسبلمية عمى تعزيز التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ؟ -2

 ىؿ عممت المصارؼ اإلسبلمية عمى تطكير أساليبيا االستثمارية بما يخدـ أىدافيا التنمكية؟ -3

 ىؿ حققت المصارؼ اإلسبلمية أىدافيا التنمكية عمى المستكل االقتصادم كاالجتماعي؟ -4

فرضيات البحث 

 تعتمد المصارؼ اإلسبلمية مجمكعة مف الصيغ التمكيمية تكفي الحتياجات كؿ قطاعات :الفرضية األولى
 .االقتصاد الكطني
 يمثؿ التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ نسبة محدكدة  مف مجمؿ التمكيؿ في المصارؼ :الفرضية الثانية

 . اإلسبلمية

 تمكنت المصارؼ اإلسبلمية مف تحقيؽ أىدافيا المعمنة في تمكيؿ التنمية االقتصادية :الفرضية الثالثة
 .كاالجتماعية
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منيجية البحث 

 :سكؼ نعتمد منيجية لمبحث تقـك عمى 

حيث سيتناكؿ كصؼ كتحميؿ آلراء كأفكار , كسكؼ يعتمد عمى المنيج الكصفي التحميمي: الجانب النظري -
 .المدارس االقتصادية المختمفة التي تناكلت مكضكع البحث

كسيتناكؿ تحميؿ البيانات كالجداكؿ . كسكؼ يعتمد عمى المنيج اإلحصائي التحميمي: الجانب العممي -
اإلحصائية المتكفرة مف بعض المصارؼ اإلسبلمية كالتقارير كالدراسات العممية المكثقة الصادرة مف المراكز 

 .كالمنظمات كالييئات الرسمية

الدراسات السابقة 

ككفقا لقدرات الباحث كجدت الدراسات , مف خبلؿ مسح المراجع العممية فيما يتعمؽ بمكضكع البحث
 : التالية التي تناكلت ىذا المكضكع بشكؿ مباشر

 الدراسات العربية: أوالً 

تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف : "بعنوان, دراسة الياس عبد اهلل أبو الييجاء -1
 .2007, رسالة دكتوراه, األردن, جامعة اليرموك, "اإلسالمية داسة حالة األردن

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مدل التزاـ المصارؼ اإلسبلمية في تطبيؽ صيغة التمكيؿ بالمشاركة في 
عف  ,كفي تطكير آليات تساعد عند استخداميا في زيادة التمكيؿ بصيغة المشاركات, الكاقع العممي

 :كقد قسمت الدراسة إلى ثبلثة محاكر أساسية ىي, طريؽ الحد مف المعكقات كالمخاطر التي تقابؿ ذلؾ
 التعريؼ لصيغ التمكيؿ بالمشاركة في المصارؼ اإلسبلمية. 

 معكقات االستخداـ المصرفي لمتمكيؿ بالمشاركة كمخاطرىا. 

 تطكير آليات لعبلج معكقات صيغ التمكيؿ بالمشاركة كمخاطرىا. 

كتكصؿ الباحث إلى أىـ اآلليات لعبلج المعكقات سابقة الذكر مف خبلؿ تطكير أسس كمعايير دراسات 
كاستحداث طرؽ تمكيؿ جديدة مبنية عمى , الجدكل االقتصادية كالضماف كالتأميف كتككيف االحتياطيات النظامية

كاندماج المضاربة كالمرابحة بعقد كاحد كالمشاركة المتغيرة في , صيغ التمكيؿ بالمشاركة مثؿ الشراكة بالمرابحة
 .إضافة لصككؾ المشاركة في الربح كالخسارة, األرباح كالخسائر



ك

 
كمية , رسالة دكتوراه, "الرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالمية: "بعنوان,  دراسة الغريب ناصر -2

 1990,القاىرة, جامعة عين شمس, التجارة

تناكلت الدراسة مفيـك العمؿ المصرفي كأىميتو مف خبلؿ كجكد تكامؿ كتفاعؿ مشترؾ بيف المصارؼ 
كالحث عمى كجكد مصرؼ مركزم إسبلمي لما لو دكر كبير في تفعيؿ العمؿ المصرفي , اإلسبلمية كالمركزية

كما تناكلت الدراسة التأصيؿ الشرعي لممسائؿ المصرفية كالتاريخ المصرفي اإلسبلمي كصيغ التمكيؿ , اإلسبلمي
كما تطرقت أيضا لقياس كتكزيع األرباح في المصارؼ , اإلسبلمية كالعبلقة الحميمة مع البنؾ المركزم

كتكصؿ الباحث في نياية بحثو إلى مجمكعة مف التكصيات التي تساىـ في . اإلسبلمية كمعايير تحديدىا
 .تطكير كتكسيع أفؽ الصيرفة اإلسبلمية 

 
 "معايير تقويم أداء المصارف اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية: " م بعنوان1997دراسة محمد بمتاجي  -3

تمثمت الدراسة بيدؼ أساسي كىك إيجاد معايير لتقكيـ أداء المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ التعرؼ 
كذلؾ عف طريؽ , عمى مدل تحقيؽ المصارؼ اإلسبلمية ألىدافيا التي أنشأت مف خبلؿ عقديف مف الزمف

كتطبيؽ ذلؾ عمى عينة مف المصارؼ , استخداـ نمكذج يحتكم عمى عدد مف المعايير كأدكات القياس
مما , كقد تبيف أنو ال تكجد أية معايير محاسبية الستخداميا في تقكيـ األداء في المصارؼ اإلسبلمية. اإلسبلمية

حدا بالبنؾ اإلسبلمي لمتنمية إلى الدعكة لتككيف ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية إليجاد 
كقد صدر عف ىذه الييئة أكؿ معيار كىك العرض كاإلفصاح العاـ , معايير خاصة بالمصارؼ اإلسبلمية

, كقد قسـ الباحث المصارؼ اإلسبلمية إلى مستكيات حسب أداءىا,  ـ1994لممصارؼ اإلسبلمية في عاـ 
كخرجت الدراسة بعدة نتائج كتكصيات التخاذ معايير لتقكيـ األداء كاالىتماـ باألداء في المصارؼ اإلسبلمية 

 .لمكقكؼ عمى أماكف الخمؿ كمعالجتيا بشكؿ سريع
الدور االقتصادي لممصارف اإلسالمية بين النظرية : "بعنوان  , 1996دراسة محمد عبد المنعم أبو زيد  -4

 "والتطبيق

تيدؼ ىذه الدراسة إلى عمؿ دراسة تحميمية لمدكر االقتصادم لممصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ الدراسة 
كقد درس الباحث في دراستو سمسمة زمنية لقياس المتغيرات المتعمقة بفرضيات , النظرية كالتطبيقية لمكاقع العممي

كقد تكصؿ الباحث أخيرا إلى عدة نتائج , عمى عدد مف المصارؼ اإلسبلمية1987 – 1981بحثو مف عاـ 
 :أبرزىا 
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 إف مف أبرز سمات المصارؼ اإلسبلمية األساسية الدكر االقتصادم كالمستند عمى أساس عقائدم. 

 قدرة المصارؼ اإلسبلمية أكثر مف غيرىا عمى تعبئة المكارد. 

 دكر المصارؼ اإلسبلمية في رفع معدالت االستثمار القكمي كاف محدكدا. 

 كغيرىا مف , أف قدرة المصارؼ اإلسبلمية عمى خمؽ نقكد الكدائع لـ تكف محددة في كاقع التجربة العممية
 .النتائج ككذلؾ ضّمف بحثو العديد مف التكصيات

 

 الدراسات األجنبية: ثانياً 

كفاءة البنوك اإلسالمية دراسة تطبيقية في ثمانية : " بعنوان Donsyah Yudistira'    2004 'دراسة 
 "عشر بنكا

 :يطرح الباحث في بحثو عدة تساؤالت 

 ىؿ لمبنكؾ اإلسبلمية قاعدة بيانات ثابتة كتتمتع بالكفاءة ك يمكف قياسيا؟ -

 ىؿ ىنالؾ معيار لقياس كفاءة البنكؾ اإلسبلمية مف خبلؿ البيانات المتاحة؟ -

 ما ىي المعايير المقترحة لقياس كفاءتيا؟ -

كعمييا أف تكاجو التحديات كالتطكرات , كيكضح الباحث كيؼ عانت المصارؼ اإلسبلمية مف العكلمة
كقدـ الباحث اقتراحات لمكاجية ىذه الحالة مف خبلؿ حجـ المصرؼ اإلسبلمي كعممية , خبلؿ ىذه المرحمة

 .االندماج
 

كمف خبلؿ الدراسات السابقة نبلحظ أف أغمب الدراسات اعتمدت عمى الربحية مف خبلؿ المؤشرات 
ككذلؾ اىتماميا بصيغ التمكيؿ األساسية دكف التركيز عمى االىتماـ بالصيغ التي تدّعـ , األساسية المتعمقة بيا

كزاد االىتماـ بدراسة التحديات كالمعكقات التي تكاجو العمؿ المصرفي , التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ
 .اإلسبلمي كمعايير تقكيـ األداء

 
ككفقان لما , كلذلؾ عمؿ الباحث عمى االنطبلؽ مف نقطة جكىرية أساسية في العمؿ المصرفي اإلسبلمي

تبناه في قرارات التأسيس كىك االستثمار طكيؿ األجؿ كاالىتماـ بالتمكيؿ االستثمارم البلـز لخمؽ تنمية 
لذلؾ سيتطرؽ الباحث إلى الدراسة التطبيقية التي ستكضح حجـ التمكيؿ , اقتصادية كاجتماعية لممجتمع
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كيضع آليات تطكيرية تساىـ في تدعيـ ىذا التمكيؿ الميتـ بالفترة الزمنية طكيمة , االستثمارم طكيؿ األجؿ
مف خبلؿ تأميف األطر المؤسسية البلزمة لتدعيـ آليات عمؿ المصارؼ اإلسبلمية كالتنسيؽ بينيا في , األجؿ

 .تحقيؽ ذلؾ اليدؼ
 حدود البحث

 : تـ أخذ مجمكعة مف المصارؼ اإلسبلمية إلقامة الدراسة التطبيقية عمييا كىي كما يمي: الحدكد المكانية -

 .بيت التمكيؿ الككيتي -1

 .مصرؼ دبي اإلسبلمي -2

 .مصرؼ الشامؿ اإلسبلمي -3

 

 2008 كحتى عاـ 2003تـ أخذ سمسمة زمنية لمبحث تمتد لمدة خمس سنكات مف عاـ : الحدكد الزمانية -
 .كذلؾ كفقان لمبيانات المتكفرة لدل الباحث كالتقارير السنكية لممصارؼ سابقة الذكر
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 الفصل األول

 التمويل واالستثمار وفقًا لمنظامين التقميدي واإلسالمي

 

 مفيوم التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية: المبحث األول

 مفيوم و نشأة المصارف اإلسالمية:          المطمب األول

 فمسفة العمل المصرفي اإلسالمي:          المطمب الثاني

 التمويل واالستثمار في المصارف اإلسالمية:          المطمب الثالث

 أىمية ودور المصارف اإلسالمية في البمدان النامية: المبحث الثاني

 مفيوم التنمية بين االقتصادين التقميدي واإلسالمي:          المطمب األول

 المصارف اإلسالمية وتنمية البمدان النامية:          المطمب الثاني

 الصيرفة بين النظرتين التقميدية واإلسالمية: المبحث الثالث

 أوجو التشابو بين المصارف اإلسالمية والتقميدية:          المطمب األول

 أوجو االختالف بين المصارف اإلسالمية والتقميدية:          المطمب الثاني
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 الفصل األول

 التمويل واالستثمار وفقا لمنظام التقميدي واإلسالمي
 

تعد ظاىرة الصيرفة اإلسبلمية اليكـ حاجة ممحة لمدراسة كالمتابعة كالتطبيؽ كالتقكيـ مف قبؿ المسمميف 
إضافة إلى صيغ التمكيؿ , كذلؾ لما تحممو في طياتيا مف أسس شاممة كغايات كأىداؼ سامية, كغيرىـ

اإلسبلمية التي تتميز بخصائص مختمفة عف الصيرفة التقميدية تسعى لممساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية 
 .الشاممة في المجتمع المعني

كىنا تظير أىمية ىذه المصارؼ عندما تضع باعتبارىا خدمة المجتمع كالمساىمة في معالجة المشاكؿ 
كبيذا المعنى يدؿ مفيـك المصرؼ اإلسبلمي عمى أنو مصرؼ يتعاطى األعماؿ , االقتصادية كاالجتماعية

 .المصرفية بمختمؼ صكرىا عمى أسس ال تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية
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 المبحث األول

 مفيوم التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية

 قامت المصارؼ اإلسبلمية عمى أسس شرعية تعتمد مف خبلليا تحقيؽ أىدافيا في التنمية االقتصادية 
 .حيث تسعى لمقياـ بعمميات االستثمار مف خبلؿ ما أتيح ليا مف صيغ تمكيمية طكيمة األجؿ, كاالجتماعية

كليذا نجد االىتماـ الكاضح مف قبؿ ىذه المصارؼ بتطبيؽ فمسفة العمؿ المصرفي اإلسبلمي في 
إذ يمحظ المتعامؿ مع , عممياتو التمكيمية كاالستثمارية التي تبتعد عف الربا كالمعامبلت المالية المحرمة شرعان 

المصارؼ اإلسبلمية الفركؽ الجكىرية بينيا كبيف المصارؼ التقميدية مف حيث المفيـك كالنشأة كفمسفة العمؿ 
 :كليذا فإننا سنقـك في ىذا المبحث تبياف ىذا مف خبلؿ مايمي, كعممياتيا التمكيمية كاالستثمارية

 مفيوم ونشأة المصارف اإلسالمية: المطمب األول

تكاجو الدكؿ اإلسبلمية تحديان كبيران يتمثؿ في ضعؼ مؤشرات التنمية االقتصادية كاالجتماعية رغـ 
امتبلكيا لجّؿ مقكمات النيضة كالتقدـ مما يجعؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية فييا أكثر إلحاحان في الكقت 

كمف ىنا يتجمى الدكر الريادم التي يمكف أف تؤديو ىذه المصارؼ لتحقيؽ تطمعات الدكؿ . الحالي عما مضى
اإلسبلمية لمنيكض باالقتصاد كدفع عجمة التنمية مف خبلؿ التركيز عمى التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ 

 .كالعمؿ عمى التخمص مف معكقاتو األساسية

كليذا نجد االىتماـ الكاضح بالصيرفة اإلسبلمية التي يبلحظ انتشارىا بشكؿ كبير مف خبلؿ تأسيس 
مصارؼ إسبلمية جديدة أك فركع لمصارؼ قائمة أك نكافذ إسبلمية في بنكؾ تقميدية لتحقيؽ ىدؼ أساسي ىك 

 . جذب مدخرات المسمميف كغير المسمميف في جميع مناطؽ العالـ

 تعريف المصارف اإلسالمية ومفيوميا : أوالً 

المؤسسة المالية التي تككف الكسيط بيف كحدات الفائض أم "إف كممة مصرؼ بالمغة االقتصادية ىي 
التي تككف لدييا أمكاؿ تريد استثمارىا كبيف الكحدات التي لدييا عجز أم ليس لدييا األمكاؿ الكافية لتمبية 

كنبلحظ مف ىذا التعريؼ أف المصرؼ ىك حمقة الكصؿ التي تجمع بيف المكدعيف الذيف . 1"متطمبات أعماليا
                                                           

1
 .29: ص , 2000, 1ط, البنؾ العربي, وجيات نظر مصرفية, مفمح, عقؿ
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كيمكف أف , كبيف المقترضيف الذيف ينككف إقامة استثمارات كتكظيؼ ىذه األمكاؿ الفائضة, يممككف أمكاؿ فائضة
 .يككف المقترض المصرؼ نفسو كيقـك بعمميات مصرفية أك األشخاص كالمؤسسات المختمفة

كلكف , بؿ نبلحظ كجكد العديد مف التعريفات, ليس ىناؾ تعريؼ محدد لممصارؼ اإلسبلمية متفؽ عميو
 .ىناؾ مضاميف أساسية تكاد تككف متقاربة

مؤسسة مالية " فقد عرفيا الدكتكر احمد النجار الذم يعتبر رائد تجربة الصيرفة اإلسبلمية بأنيا 
مصرفية لتجميع األمكاؿ كتكظيفيا بما يخدـ بناء مجتمع التكافؿ اإلسبلمي كتحقيؽ عدالة التكزيع ككضع الماؿ 

كلكف يؤخذ , يعد ىذا مف أشير التعريفات التي تناكلت مفيـك المصارؼ اإلسبلمية. 1"في المسار اإلسبلمي
عميو بأنو لـ يتطرؽ إلى الخدمات المصرفية األساسية التي تقكـ بيا المصارؼ اإلسبلمية إضافةن إلى انو لـ 

 .يكضح تفاصيؿ االلتزاـ بقكاعد الشريعة اإلسبلمية في معامبلتيا

مؤسسة مالية تحمؿ رسالة اقتصادية : "   كما عرؼ الدكتكر صادؽ الشمرم المصارؼ اإلسبلمية بأنيا 
نسانية كاجتماعية, كاجتماعية كدينية , تيدؼ إلى تحقيؽ نفع عاـ لممجتمع اإلسبلمي قائـ عمى أسس أخبلقية كا 

لتحقؽ , أم انيا مؤسسة ال تيدؼ إلى الربح بقدر ما تستيدؼ تحقيؽ قيـ تربكية كاقتصادية كاجتماعية عميا
 .2"بالضركرة أعمى درجات التكافؿ االجتماعي مف خبلؿ مبدأ العدالة االجتماعية في تكزيع الثركة

 :يمحظ مف ىذا التعريؼ أف المصارؼ اإلسبلمية تتميز بأنيا
مؤسسة مالية تيدؼ إلى الربح بقدر ما يضمف بقاؤىا كاستمرارىا كبما يتفؽ كمعايير كقكاعد الشريعة  -

 . اإلسبلمية

مؤسسة تحمؿ في طياتيا رسالة اقتصادية كاجتماعية كدينية تتمثؿ في دعـ التنمية كاالىتماـ بالتكافؿ  -
 .االجتماعي مف خبلؿ مبدأ العدالة االجتماعية في تكزيع الثركة

إلى جانب النفع , إف اليدؼ األساسي ليذه المؤسسة المالية ىي تحقيؽ نفع عاـ لصالح المجتمع اإلسبلمي -
 .الخاص

 كلكف يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو لـ يبّيف أىمية المصارؼ اإلسبلمية باعتبارىا أداة لتجميع األمكاؿ 
إضافة إلى انو مف خبلؿ تتبع التعريؼ لـ نمحظ تحديد كاضح لممرجعية , كتكظيفيا كفقا لمشريعة اإلسبلمية

 .الدينية كىي الشريعة اإلسبلمية في التعامبلت المالية
                                                           

1
 .163: ص, 1982, 24العدد, بيركت, مجمة المسمـ المعاصر , البنوك اإلسالمية, أحمد , النجار

2
 .33-32:ص, 2008, األردف, دار اليازكرم, أساسيات الصناعة المصرفية اإلسالمية, صادؽ, الشمرم
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, منظمة مالية كمصرفية"أما المصارؼ اإلسبلمية كما يراىا الدكتكر عبد الحميد المغربي فإنيا 
تسعى إلى جذب المكارد مف األفراد كالمؤسسات كتعمؿ عمى استخداميا االستخداـ , اقتصادية كاجتماعية

كتعمؿ عمى تحقيؽ العائد المناسب ألصحاب رأس الماؿ كما , مع أداء الخدمات المصرفية المتعددة, األفضؿ
كتمتـز بمبادئ كمقتضيات الشريعة اإلسبلمية كذلؾ بيدؼ , تسيـ في تحقيؽ التكافؿ االجتماعي في المجتمع

 .1"تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لؤلفراد كالمؤسسات مع مراعاة ظركؼ المجتمع
 :كمف التعريؼ السابؽ يمكف استخبلص العناصر التالية

فيك يعمؿ في مجاؿ الماؿ أخذان كعطاءن إضافة إلى ,  إف المصرؼ اإلسبلمي يمثؿ منظمة مالية كمصرفية -
 .التزاميا بأداء كافة الخدمات المصرفية المتعددة كالمعركفة في مجاؿ المصارؼ

نما , إف المصرؼ اإلسبلمي منظمة اقتصادية كاجتماعية ال تحكمو القكاعد المادية في المعامبلت فقط - كا 
 .يعتبر منظمة اقتصادية تعمؿ في إطار اجتماعي تنمكم

كاستخداـ األمكاؿ المتاحة في مجاالت التكظيؼ " المدخرات"إف المصرؼ اإلسبلمي يسعى إلى جذب المكارد  -
 .المعركفة

, إف قضية التكافؿ االجتماعي تعتبر مف القضايا التي البّد لممصارؼ اإلسبلمية مف االىتماـ بيا كتطبيقيا -
 .كالزكاة كالقركض الحسنة كالخدمات االجتماعية األخرل

يجابية كيمتـز بذلؾ  - فيما بّيف ىذا التعريؼ مساىمة المصارؼ اإلسبلمية في تنمية مجتمعاتيا تنمية شاممة كا 
 .بمبادئ كمقتضيات كتكجييات الشريعة اإلسبلمية

أّما عف تعريؼ المصارؼ اإلسبلمية كما عرفتيا اتفاقية إنشاء االتحاد الدكلي لممصارؼ اإلسبلمية  في 
 : الفقرة األكلى مف المادة الخامسة في معرض الحديث عف شركط العضكية في االتحاد كاآلتي

تمؾ البنكؾ أك المؤسسات التي ينص قانكف إنشائيا كنظاميا األساسي صراحة ... يقصد بالبنكؾ اإلسبلمية "
 .2"كعمى عدـ التعامؿ بالفائدة أخذان كعطاءن , عمى االلتزاـ بمبادئ الشريعة

                                                           
 .87:ص, 2004, المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب" البنؾ اإلسبلمي لمتنمية, اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية, عبد الحميد,  المغربي1

 .10:ص, 1977, القاىرة, مطابع االتحاد الدكلي لممصارؼ اإلسبلمية,  اتفاقية إنشاء االتحاد الدكلي لممصارؼ اإلسبلمية2

  المممكة - حيث تـ التكقيع عمى مشركع اتفاقية تأسيسو بمقر المصرؼ اإلسبلمي لمتنمية بجدة, 1977 أنشئ االتحاد الدكلي لممصارؼ اإلسبلمية سنة
 .العربية السعكدية
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كمف المبلحظ في ىذا التعريؼ أنو كضع فرقان كاضحان بيف المصرؼ اإلسبلمي كالمصرؼ التقميدم بأنو 
 .يتمقى الكدائع كيعمؿ عمى تكظيفيا بطرؽ شرعية دكف المجكء إلى نظاـ الفائدة (المصرؼ اإلسبلمي)

بؿ لو , كيعتبر ىذا التعريؼ غير شامؿ لعدـ اقتصار المصرؼ اإلسبلمي عمى مجرد تجنب التعامؿ بالفائدة
إضافة إلى أىداؼ تنمكية تساىـ في تحقيؽ رفاىية , مياـ كاضحة تتمثؿ بدكر الكساطة بيف رأس الماؿ كالعمؿ

كلذلؾ نجد تركيز ىذا التعريؼ عمى . ككذلؾ يعمؿ عمى إيصاؿ رسائؿ اقتصادية كاجتماعية كدينية, المجتمع
فيما ابتعد عف أساسو االقتصادم كاالجتماعي كالدكر , المرجعية الدينية كاألساس الديني لممصرؼ اإلسبلمي

 .التنمكم الفّعاؿ
مؤسسات "في ضكء ما سبؽ مف انتقادات اقترح األستاذ رشيد درغاؿ تعريؼ المصارؼ اإلسبلمية بأنيا 

تقـك بتعبئة المكارد المالية كتكظيفيا كفؽ صيغ استثمارية , مالية ذات ىدؼ اقتصادم كاجتماعي في آف معا
لخدمة أغراض التنمية , كتقديـ الخدمات المصرفية المختمفة بما يتماشى كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية, إسبلمية

 .1"االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع اإلسبلمي
مف المبلحظ ىنا أف ىذا التعريؼ رّكز عمى الجانب التنمكم بعيدا عف تحقيؽ عائد مادم مناسب 

إضافة لتركيزه عمى أف عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية تتـ , لضماف استمرار كجكد المصرؼ اإلسبلمي
كنبلحظ اليـك االنتشار الكاسع لممصارؼ اإلسبلمية في دكؿ غير إسبلمية كىذا ال يتفؽ , في المجتمع اإلسبلمي

 .مع تعريؼ الباحث
مف مجمؿ التعريفات السابقة نبلحظ أف ىناؾ اتفاقان عمى العناصر األساسية في عمؿ المصارؼ 

 :اإلسبلمية في ككنيا
 .مؤسسة مالية مصرفية كأم مصرؼ آخر -1

ككنيا تقكـ بتقديـ الخدمات المصرفية المختمفة كقبكؿ الكدائع كغيرىا استنادان إلى أسس كقكاعد الشريعة  -2
 .أم عدـ التعامؿ مع الفائدة, اإلسبلمية

كتركيزىا عمى تحقيؽ , كجكد أىداؼ اجتماعية كاقتصادية تنمكية إلى جانب ىدؼ الربحية كالسيكلة كغيرىا -3
 .مبدأ التكافؿ االجتماعي

تقوم بتجميع الموارد , مؤسسة مالية ال تتعامل بالفائدة" كبذلؾ يمكننا تعريؼ المصرؼ اإلسبلمي بأنو
المالية المتاحة وتوظيفيا بالشكل األمثل في مجاالت تخدم االقتصاد الوطني استنادَا إلى تعاليم الشريعة 

                                                           
كمية العمـك , رسالة ماجستير, دراسة مقارنة بين المصارف التقميدية واإلسالمية- دور المصارف في تعبئة الموارد المالية لمتنمية, رشيد,  درغاؿ1

 .84:ص,2007, جامعة الحاج لخضر, االجتماعية كالعمـك اإلنسانية
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وتحمل رسالة إنسانية ذات محتوى تنموي تساىم في , تيدف لتحقيق الربح لضمان وجودىا, اإلسالمية
 ". تطوير مجتمعاتيا لتحقيق أعمى درجات التنمية والتكافل االجتماعي

 نشأة المصارف اإلسالمية: ثانياً 
نما ىي جزء ال يتجزأ مف النظاـ , إّف الصيرفة اإلسبلمية ليست ظاىرة حديثة كما يعتقد الكثيركف كا 

لذلؾ فميس غريبان ىذا االنتشار . كالذم بدكره يعتبر جزءان مف العقيدة اإلسبلمية ذاتيا, االقتصادم اإلسبلمي
 .الكاسع كعمى فترات متبلحقة لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي كنمكه بيذا الشكؿ

 مؤسسة مالية تمارس 300 بأكثر مف 2007حيث يقدر عدد المؤسسات المالية اإلسبلمية  في عاـ "
 مميار 202 مميار دكالر كقد استقطبت كدائع بمقدار 400نشاطيا طبقا لمشريعة اإلسبلمية بأصكؿ تتجاكز 

% 20 بمدا في العالـ كيتكقع استمرار نمكىا 50 مميار دكالر مكزعة عمى أكثر مف 30دكالر كسندات بقيمة 
عدد المصارؼ اإلسبلمية في العالـ حتى "فيما ذكر الدكتكر محمد البمتاجي في مكقعو االلكتركني بأف . 1"سنكيا

 مميار 442رصيد التمكيؿ في ىذه المصارؼ يقدر بحكالي ,   دكلة53 مصرفا في 396 بمغ  2008آذار عاـ 
 200رصيد التمكيؿ فييا ,  مصرفان 320بينما بمغ عدد المصارؼ التقميدية التي تقدـ منتجات إسبلمية , دكالر

فقد ارتبطت عممية إحياء النظاـ المصرفي اإلسبلمي بظاىرتيف , كألف لكؿ شيء سبب يحدثو. 2"مميار دكالر
مميزتيف تمثمت إحداىا في بداية الصحكة اإلسبلمية المعاصرة في أعقاب حصكؿ الكثير مف الدكؿ العربية 

بينما تمثمت الثانية في ظاىرة الطفرة . كاإلسبلمية عمى استقبلليا السياسي منذ الخمسينيات مف القرف الماضي
ك ما صاحبيا مف انتعاش اقتصادم مع تعاظـ الثركات لدل األفراد كالمؤسسات , النفطية خبلؿ عقد السبعينيات

كيمكف تتبع . 3كبترافؽ ىاتيف الظاىرتيف برزت الرغبة كالحاجة إلى إحياء ثقافة الصيرفة اإلسبلمية, في المنطقة
 :مراحؿ تاريخ كنشأة المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ ما يمي

تعكد المحاكالت األكلى لجمع األمكاؿ كاستثمارىا دكف فكائد إلى نيايات القرف التاسع عشر : مبادرات فردية- أ
ففي مدينة حيدر أباد اإلسبلمية في اليند كاف أحد مشايخ الطرؽ الصكفية اإلسبلمية يستخدـ , الميبلدم

بدكف  (قرض حسف)كاف يمكليـ بيا عمى شكؿ, الصدقات التي يقدميا لو أتباعو مف أجؿ تكزيعيا عمى الفقراء
استفاد المسممكف في اليند مف ىذه الحركة , كمف خبلؿ مضاربات مشركعة مما جعؿ الماؿ يتزايد سنكيا, فكائد

                                                           
1

 13:ص,2007,حلب,دارشعاع,الفروق الجوهرٌة بٌن المصارف اإلسالمٌة والمصارف الربوٌة,سامر,قنطقجً
2
www.biltagi.com 
3

بدونتارٌخ,جدة,المعهداإلسالمًللبحوثوالتدرٌب-البنكاإلسالمًللتنمٌة,الفروع والنوافذ اإلسالمٌة فً المصارف التقلٌدٌة,سعٌد,المرطان

 .3:ص,نشر
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كما أنشئ . التعاكنية كأسسكا شركات تعاكنية لمقرض بدكف فكائد كىيئات بعضيا ال تزاؿ تقدـ خدماتيا إلى اآلف
ثـ بعدىا بعشر سنكات بدأت في باكستاف ,  صناديؽ لبلدخار تعمؿ بدكف فكائد1940في ماليزيا في عاـ 

 .1"خطكات إعداد ككضع تقنيات مف أجؿ التحكيبلت التي تراعي التعاليـ اإلسبلمية
ككانت التجربة البارزة في ىذا النكع مف المبادرات ىي تجربة إنشاء بنكؾ االدخار المحمية في مصر سنة 

ميت "حيث كانت أكؿ محاكلة حقيقية إلنشاء مصرؼ إسبلمي في جميكرية مصر العربية  بمدينة . 1963
  59000حيث تـ إنشاء ما يسمى ببنكؾ االدخار المحمية كقد شممت , عمى يد الدكتكر أحمد النجار" غمر

. 2كقد استمرت ىذه التجربة حكالي ثبلث سنكات كلـ تستطع البقاء لظركؼ مختمفة, مكدعا خبلؿ ثبلث سنكات
حيث قامت ىذه البنكؾ عمى أساس المضاربة الشرعية بتجميع المدخرات مف األىالي كاستثمارىا عمى أف يككف 

 .الربح مقسما حسب االتفاؽ بيف البنؾ كبيف أصحاب األمكاؿ
 مبادرات جماعية حككمية- ب

 تمثمت المبادرات الجماعية الحككمية في إنشاء مؤسستيف ماليتيف إسبلميتيف كاف ليما دكر كبير في 
 :تعزيز كانتشار المصارؼ اإلسبلمية كىي

 في مدينة جدة بالمممكة العربية 1975أنشئ البنؾ اإلسبلمي لمتنمية في عاـ : البنؾ اإلسبلمي لمتنمية -1
كىك مؤسسة مالية دكلية لمتمكيؿ اإلنمائي كتنمية التجارة الخارجية كتكفير كسائؿ التدريب كالقياـ . السعكدية

باألبحاث البلزمة كتشارؾ فيو جميع الدكؿ اإلسبلمية كذلؾ لدعـ التنمية االقتصادية كالتقدـ االجتماعي لشعكب 
 .3الدكؿ األعضاء كفقا لمبادئ الشريعة اإلسبلمية

كمكاتب ,  بمكة المكرمة كلو أمانة عامة في القاىرة1977أنشئ في عاـ : اإلتحاد الدكلي لمبنكؾ اإلسبلمية -2
كدعـ الركابط كالتنسيؽ بيف نشاطات , كييدؼ إلى تأكيد الطابع اإلسبلمي. فرعية في عدد مف الدكؿ اإلسبلمية

نشاء 1981ثـ تبل ذلؾ إنشاء المعيد الدكلي لمبنكؾ كاالقتصاد اإلسبلمي في عاـ , المصارؼ اإلسبلمية  ـ كا 
1983الييئة العميا لمفتكل الشرعية عاـ 

4. 

                                                           
1
 .32:ص,2008,األردن,داروائل,العملٌات المصرفٌة اإلسالمٌة الطرق المحاسبٌة الحدٌثة,خالدوحسٌنسعٌفان,عبدهللا
2
 .10:ص,2008,بدوندارنشر,معالم المصارف اإلسالمٌة,حسن,نجار
3
,مذكرةتخرجاللٌسانسفًالعلومالتجارٌةوالمالٌة,دور البنوك اإلسالمٌة فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة,محمدوعزالدٌنأمقران,رقٌق

 .45:ص,2007,الجزائر,وزارةالتعلٌموالبحثالعلمً,المدرسةالعلٌاللتجارة
4

 .12:ص,مرجعسبقذكره,معالم المصارف اإلسالمٌة,حسن,نجار
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 مبادرات خاصة ذات طابع شامؿ- ت

, كتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ التي أسست حقيقة لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي بشكمو الكامؿ
 :حيث مثمت البداية الحقيقية لمبنكؾ اإلسبلمية الرسمية كمف أىـ ىذه البنكؾ

 .1971أنشئ في مصر عاـ : بنؾ ناصر االجتماعي -

كيعتبر أكؿ نمكذج لبنؾ إسبلمي متكامؿ كأكؿ بداية , 1975أنشئ في اإلمارات عاـ : بنؾ دبي اإلسبلمي -
, إذ تميز بكامؿ الخدمات المصرفية التي يقدميا, حقيقية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي كأكؿ بنؾ إسبلمي خاص

كيعتبر النظاـ التأسيسي لو مصدران فكريان لعدد كبير مف المصارؼ اإلسبلمية التي تأسست بعده في العالـ 
 .اإلسبلمي

 : كمف أىـ المصارؼ التي تأسست بعده ما يمي, ثـ سرعاف ما انتشرت المصارؼ اإلسبلمية

 .1978أسس في عاـ : المصرؼ اإلسبلمي األردني لمتمكيؿ كاالستثمار -

 .1979أسس في عاـ : مصرؼ البحريف اإلسبلمي -

 .1997أسس في عاـ : مصرؼ أبك ظبي اإلسبلمي -

 .إضافة إلى العديد مف المصارؼ اإلسبلمية األخرل, 1999أسس في عاـ : مصرؼ معامبلت ماليزيا برىاد -

أما عقد ,  السبعينيات مف القرف العشريف مرحمة تأسيس المصارؼ اإلسبلميةد كليذا فقد اعتبر عؽ
 عيد االنتشار الكاسع دكعقد التسعينيات كما بع, الثمانينيات فاعتبر عيد إثبات مكانة تمؾ المصارؼ كجدارتيا

 .ليذه المصارؼ في الدكؿ اإلسبلمية كغير اإلسبلمية

 مبادرات ألسممة النظاـ المصرفي- ث

إف إثبات قدرة المصارؼ اإلسبلمية عمى القياـ بمياميا ككاجباتيا دفع بعض الدكؿ اإلسبلمية إلى المزج 
كاستطاعت بعض الدكؿ , مثؿ مصر كاإلمارات كاألردف كسكرية, التقميدم كاإلسبلمي: بيف النظاميف المصرفييف

يراف, أف تعّدؿ نظاميا المصرفي بأكممو كالعمؿ بالطريقة اإلسبلمية بشكؿ عاـ  . مثؿ باكستاف كالسكداف كا 
كمازالت تعيش المصارؼ اإلسبلمية فترة االزدىار كاالنتشار خصكصان بعد أف أثبتت قدرتيا عمى 

كخصكصان في ظؿ األزمة المالية العالمية األخيرة التي , التعامؿ مع الظركؼ االقتصادية كالمالية المختمفة
في حيف أثبتت المصارؼ اإلسبلمية , أحاطت بأعمدة المصارؼ التقميدية كحكلتيا إلى مؤسسات مفمسة كمنيارة

كليذا نسمع األصكات مف غير المسمميف بإتباع نظاـ سعر , أنيا أقؿ تأثران بالظركؼ االقتصادية كالمالية السيئة
 .الفائدة الصفرم أك العمؿ بالنظاـ المصرفي اإلسبلمي
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 أسباب تأخر ظيور المصارف اإلسالمية: ثالثاً 
نما تعتبر جزءان ال يتجزأ مف النظاـ , إف الصيرفة اإلسبلمية ليست ظاىرة حديثة كما يعتقد الكثيركف كا 

كلكف العمؿ بالنظاـ المصرفي اإلسبلمي جاء متأخران مقارنة بالنظاـ التقميدم الذم يعكد , االقتصادم اإلسبلمي
 .العمؿ بو إلى العصكر القديمة

 سنة قبؿ الميبلد 2000كذلؾ مف خبلؿ استعماؿ المعابد كمصارؼ كما في بابؿ القديمة في حكالي 
فقد أنشأت آنذاؾ المصارؼ في المكانئ التجارية الميمة في العالـ حيث , كنتيجة لمتكسع في النشاطات التجارية
.  كفي فينيسيا كميبلنك كأمسترداـ كىامبكرغ1408 كفي جنكل عاـ 1401انشأ أكؿ مصرؼ في برشمكنة عاـ 

حيث أعطي , 1659كيمكف القكؿ أف المصارؼ بشكميا الحالي ابتدأت في انكمترا بتأسيس بنؾ اسكتمندا عاـ 
صدار , بنؾ انكمترا حؽ ممارسة معظـ األعماؿ المصرفية المعركفة حاليا كقبكؿ الكدائع كالتعامؿ بالكمبياالت كا 

 .1ثـ تبعو إنشاء كانتشار المصارؼ التقميدية األخرل, النقكد المصرفية
ذا ما قارنا عمر المصارؼ اإلسبلمية بالتقميدية فإننا لنجد أف المصارؼ اإلسبلمية مازالت حديثة , كا 

نجد تجاكز عمر , ففي حيف ال يتجاكز عمر أقدـ تجارب المصارؼ اإلسبلمية الخمسيف عاما,  نسبيان ةالنشأ
ويرجع تأخر ظيور المصارف اإلسالمية إلى مجموعة من األسباب ,  عامان 400إنشاء المصارؼ التقميدية 

 :أىميا
تميزت السمطة في المجتمعات اإلسبلمية كخصكصان مع نياية حقبة الخمفاء الراشديف بسيطرة الفرد  -1
كالمفكريف اإلسبلمييف في شؤكف اإلدارة العامة كمنيا اإلدارة االقتصادية  مما حاؿ دكف خكض العمماء, (الخميفة)

مما حاؿ دكف تبمكر مفاىيـ كنظريات لما يمكف أف يشكؿ اقتصادان إسبلميان , التي بقيت حكران عمى الخميفة
 .كنظرية كبالتالي أدكاتو كمنيا الصيرفة اإلسبلمية

كاالنحراؼ المتكاصؿ كالتدريجي عف اإلسبلـ كعف الشريعة اإلسبلمية , تدىكر حالة الخمفاء المسمميف -2
إضافة إلى التصدع السياسي المؤدم إلى ضعؼ الحككمة المركزية في , كالتبذير كالبذخ في مصاريؼ الخبلفة

ك لمحركب المتكاصمة مع الصميبييف كالمغكؿ كالتتار الذيف ىدمكا كأفسدكا العراؽ كالشاـ , المناطؽ البعيدة
كنستطيع القكؿ باختصار أف السبب ىك عدـ االستقرار السياسي . 2كفمسطيف كالحركب الفارسية كغيرىا

 .كالحركب

                                                           
1
 .دومابع57ص,2006,األردن,عالمالحدٌث,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف:للتوسعٌمكنالرجوعإلى

2
 Chapra,m,u andT. khan, regulation and supervision of Islamic banks, occasional paper no. 3 , Jeddah, irr\idb, 2000, 

page 3 
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كانتشار الجيؿ كالخرافة كالتصكؼ كالشرؾ كانعداـ , تكزع السكاف كاف في األرياؼ كالقرل كالجباؿ كالبرارم -3
 .1أدل إلى االبتعاد عف ثقافة التمكيؿ كاالستثمار, التعميـ

فقد تقمصت الزراعة إلى جزء ضئيؿ عما كانت عميو في القرف العاشر الميبلدم , بالنسبة لمقطاع الزراعي -4
كما بقيت طرؽ , كأصبحت األراضي تؤخذ مف أصحابيا بأكامر القادة العسكرييف, كما تقمص عدد السكاف نسبيان 

 .2فنتج عف ذلؾ ضعؼ المحاصيؿ كعدـ الحاجة إلى التمكيؿ كالقياـ بعمميات االستثمار, الفبلحة عمى حاليا

فقد طبقت كؿ الدكؿ اإلسبلمية تقريبان منذ منتصؼ القرف التاسع عشر , نتيجة لمتبعية السياسية كاالقتصادية -5
الميبلدم قكانيف كنظـ قانكنية كمالية قائمة عمى النماذج األكربية تحت ضغكط مباشرة كغير مباشرة مف الييمنة 

فانطفأت جذكة التعامبلت المالية اإلسبلمية حتى أف معظـ الدكؿ اإلسبلمية استخدمت , كاالستعمار الغربي
 .3عمبلت الدكؿ المستعمرة لسنيف طكيمة

بسبب عدـ كجكد أنشطة إنتاج كصناعة محمية تحتاج إلى ,  لـ تكف ىناؾ حاجة لخدمات المصارؼ كثيران  -6
كبالتالي كانت ىذه الدكؿ تعتمد عمى , تمكيؿ كتساعد عمى خمؽ عمميات تصدير كتبادؿ تجارم مع الخارج

كبعض المكاد الغذائية المستكردة كاألرز كالقمح التي كاف يتـ مقايضتيا , إنتاجيا الزراعي كالحيكاني المحمي
 .4بالمنتجات المحمية

مما أدل إلى ظيكر حالة مف الضعؼ , أدت ىذه األسباب إلى غياب كاضح لمصيرفة اإلسبلمية
فظيرت الفكارؽ الطبقية كانعداـ العدالة , االقتصادم كخصكصان القطاع المصرفي حيث كاف غائبان بشكؿ كاضح 

كبقي الحاؿ ىكذا حتى جاءت الدعكات الجادة إلنشاء المصارؼ اإلسبلمية في , االجتماعية كالتكافؿ االجتماعي
 .منتصؼ الستينيات مف القرف العشريف كما أشرنا إلى ذلؾ سابقا

 

 فمسفة العمل المصرفي اإلسالمي: المطمب الثاني

ظيرت . 1"كأحؿ اهلل البيع كحـر الربا"باجتيادات الكثير مف العمماء المسمميف كانطبلقان مف اآلية الكريمة 
مع األخذ , التي تقكـ بدكر الكسيط المالي دكف المجكء إلى الفكائد أخذان كعطاءن , فكرة المصارؼ اإلسبلمية

نما تنمك بفعؿ استثمارىا " الخراج بالضمان"و" الغنم بالغرم"بمبدأم  كعمى مبدأ أف النقكد ال تمد النقكد كا 
كذلؾ بديبلن عف . 2كأخيران تقكـ عمى أف الربح كقاية لرأس الماؿ, كالمشاركة في تحمؿ المخاطر ربحان كخسارة

                                                           
1
 Lewis, c, the economic history of the middle east 1800- 2914, university of Chicago press, Chicago 1966. 

2
 Lewis, b , Combridge history of Islamic, Cambridge university press, Commbridge, 1970, page 105.   

3
.534:ص,2,2008عدد,21مجلد,مجلةجامعةالملكعبدالعزٌز,أصل وتطور العملٌات المصرفٌة التجارٌة واإلسالمٌة,عبدالقادر,شاشً

4
 .404:ص,2007,حلب,دارشعاع,شؤونالنقودوأعمالالبنوك,علً,شلهوب
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كطالما أف النقكد ال تمد نقكدان اعتمدت الصيرفة , ماؿ- الصيرفة التقميدية التي تقـك فمسفتيا عمى صيغة ماؿ
 .ماؿ- بضاعة أك بضاعة- اإلسبلمية عمى صيغة ماؿ

يقصد بفمسفة العمؿ المصرفي اإلسبلمي طبيعة الرسالة التي يحمميا كالدكر الذم يقدميا في مجاؿ 
كيشمؿ ذلؾ أىدافو كمبادئو العامة التي تشكؿ مظمة تحفظ لو مقكماتو , أعماؿ المصارؼ بشتى أشكاليا كصكرىا

 . 3بسبب المزاحمة القائمة المتمثمة في العمؿ المصرفي التقميدم, كتصكف خصائصو عف الذكباف أك الضمكر

كلذلؾ جاء ىذا المطمب ليركز عمى األسس ك المبادئ التي تستند إلييا المصارؼ اإلسبلمية في 
 :معامبلتيا كالتي تكضح فمسفة عمميا المصرفي اإلسبلمي كما يمي

 

 األساس العقائدي : أوالً 
حيث تستمد , تميزت المصارؼ اإلسبلمية عف المصارؼ التقميدية بأنيا تستند إلى أسس عقائدية

 :مدخميا العقائدم مف الشريعة اإلسبلمية الغّراء كذلؾ مف خبلؿ
  .كذلؾ مف خبلؿ ما يسمى بمثمث العقيدة كاألخبلؽ كالفقو:  استناد المصارؼ اإلسبلمية إلى الشريعة- أ

 

 4: كيترتب عمى ىذه العقيدة نظريات ىامة, كاإلنساف, كالحياة, العقيدة ىي اإليماف باهلل تعالى خالؽ الككف

                                                                                                                                                                                               
1

 .275:اآلٌة,سورةالبقرة
2
الملتقىالسنوياإلسالمً,تقٌٌم عملٌات المصارف اإلسالمٌة فً أسواق األوراق المالٌة المحلٌة واألجنبٌة وأسواق المعادن الثمٌنة,عصام,الماحً

.2:ص,2004,االردن,عمان,-إدارةالمخاطرفًالمصارفاإلسالمٌة–السابع
3

,سورٌا,دمشق,المؤتمراألولللمصارفوالمؤسساتالمالٌةاإلسالمٌة,المصرفٌة اإلسالمٌة وخصائصها وآلٌاتها و تطوٌرها,عبدالستار,أبوغدة

.4-3:ص,2006\3\13-14
4
 .23:ص,2007,منشوراتالمجلسالعامللبنوكوالمؤسساتالمالٌةاإلسالمٌة,المصرفٌة اإلسالمٌة,عزالدٌن,خوجة
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 .(ممكية اهلل لكؿ ما في الكجكد )نظرية االستخبلؼ  -

 .نظرية إعمار األرض كتنميتيا -

 .(الدنيا مطية اآلخرة )نظرية امتداد الحياة  -

 .كالتساكم في الحقكؽ كااللتزامات, نظرية كحدة األصؿ -

إذ تعتمد . 1"ىك أنشأكـ مف األرض كاستعمركـ فييا"فقد جاء في التشريع اإلليي في ىذه النظرية قكلو تعالى 
فمسفة العمؿ المصرفي اإلسبلمي عمى مبدأ تقييد ممكية اإلنساف بما قيدتو الشريعة إنطبلقان مف نظرية 

 .2االستخبلؼ التي تقيد مناشط الصيرفة اإلسبلمية
كالتي , أما األخبلؽ فيي مجمكعة القيـ كالفضائؿ كاآلداب كالمبادئ العميا المستمدة مف الديف اإلسبلمي

كالعدالة كالحرية كالشكرل كالبر كالتككؿ كالمساكاة , تؤثر في سمكؾ البشر كتصرفاتيـ المالية كاالقتصادية
 .3كغيرىا... كالمسؤكلية الفردية كاالستقبللية كاإلتقاف كاالقتصاد كالعمؿ 

كلذلؾ نجد أف المصارؼ اإلسبلمية تستند إلى ىذه المبادئ في عمميا كتضعيا أساسان لتحقيؽ أىدافيا  
 .كالعمؿ عمى تأصيؿ المعامبلت المصرفية اإلسبلمية,  اإلسبلميةةفي نشر الثقافة المصرفي

أك , كىك الحبلؿ كالحراـ, فيمكف تعريفو مف خبلؿ المعيار األىـ المستخدـ في الشريعة:  أما الفقو
كمف ىنا عممت المصارؼ اإلسبلمية خبلفان لنظيرتيا التقميدية عمى قبكؿ المعامبلت , الطيبات كالخبائث

المصرفية المختمفة بشرط االلتزاـ بمضاميف الحبلؿ كالحراـ المستمدة مف نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
 .الثابتة

كاآليات التي تنيي عف الربا كالميسر كالخمر ,  كفي القرآف الكريـ آيات تتصؿ باالقتصاد صمة كثيقة
كفي السّنة أحاديث متصمة باالقتصاد تنيي عف الربا كالغرر كالظمـ , كاإلسراؼ كالتبذير كأكؿ الماؿ بالباطؿ

ضاعة الماؿ كليذا تعمؿ المصارؼ اإلسبلمية عمى تككيف الييئة الشرعية . 4كاالحتكار كالغش كالنجش كالرشكة كا 
 .لضماف االلتزاـ بقكاعد كقكانيف الفقو الحنيؼ

 حيث تعمؿ الييئة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسبلمية عمى تنظيـ مكضكع الرقابة الشرعية 
, كفي العادة يتـ جمع عدة أسماء تتكافر في أصحابيا المتطمبات كالصفات البلزمة لمعضكية, كالتدقيؽ الشرعي

 5.فضبلن عف التقارير الدكرية األخرل, كميمتيا إصدار التقرير الشرعي السنكم, كاإلطبلع عمى سيرىـ الذاتية

                                                           
1

.61:اآلٌة,سورةهود
2
 .30:ص,مرجعسبقذكره,مؤشرات األداء فً البنوك اإلسالمٌة,إبراهٌم‘,عبادة
3
 .25:ص,1999,دمشق,دارالقلم,أصول االقتصاد اإلسالمً,رفٌق,المصري
4
 .24:ص,المرجعالسابق,رفٌق,المصري
5
 .10:ص,مرجعسبقذكره,المصرفٌةاإلسالمٌةوخصائصهاوآلٌاتهاوتطوٌرها,عبدالستار,أبوغدة
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 االبتعاد عف المحرمات في المعامبلت المالية- ب
  تتميز المصارؼ اإلسبلمية عف المصارؼ التقميدية بكجكد محرمات يجب االبتعاد عنيا في المعامبلت 

 :كتعتبر الفائدة المصرفية كالغرر كأكؿ األمكاؿ بالباطؿ مف أىـ ىذه المحرمات, المصرفية المختمفة
أم يستحؽ )سكاء كاف حاالن ,  كىي الزيادة المشركطة عمى القيمة األسمية لمقرض":الربا"الفائدة المصرفية -1

 (.يستحؽ عند الحمكؿ في األجؿ المحدد)أـ مؤجبلن  (عند الطمب

أم الزيادة المشركطة عمى رأس الماؿ في مقابؿ , كالربا إما أف يككف ربا النسيئة كىك ربا القرض
أك أف يككف , أم الزيادة في تبادؿ مثيميف أك شبو مثيميف" ربا النقد"أك أف يككف ربا الفضؿ , التأخير في السداد

كبيذا يظير الفرؽ بيف ربا , كىك تبادؿ مثيميف أك شبو مثيميف مع تأخير تسميـ أحدىما" ربا البيع"ربا النّساء 
كيساعد عمى انتشار ,  إذ ليس في الربا قيمة مضافة كال تنمية بؿ فيو ظمـ لممجتمع كمو1.النّساء كربا النسيئة

لذلؾ يعد مف الكبائر المحرمة , طبقات طفيمية مف الناس تحصؿ عمى الماؿ دكف جيد أك تحمؿ أدنى مخاطر
 . 2شرعا

يا أييا الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا : "كمف األدلة الشرعية عمى تحريـ الربا قكلو تعالى
فإن لم تفعموا فأذنوا بحرب من اهلل ورسولو فإن تبتم فمكم رؤوس أموالكم ال تظممون وال #  إن كنتم مؤمنين 

الذين يأكمون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطو الشيطان من المس ذلك : "كقاؿ تعالى. 3"تظممون
 .4"بأنيم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا

 كلعؿ أىـ ما يميز المصارؼ اإلسبلمية ىك أف فمسفة عمميا تعتمد عمى تجنب التعامؿ بالفائدة 
 .خبلفا لما نجده في تعامبلت المصارؼ التقميدية, المصرفية المحرمة شرعان 

بيع األشياء االحتمالية المترددة بيف الكجكد كالعدـ " يعرؼ الدكتكر كىبة الزحيمي الغرر عمى أنو :الغرر- 2
كبيع الطير في اليكاء كالسمؾ , لما فيو مف مغامرة كتغرير يجعمو أشبو بالقمار, أك الحدكد (غير محققة الكجكد)

ال : "قاؿ (ص)أف النبي : عف بيع الغرر حيث ركل أحمد عف ابف مسعكد (ص)كذلؾ لنيي النبي , في الماء
 .5"تشركا السمؾ بالماء فإنو غرر

                                                           
1

 .ومابعد14:ص,2001,دارالمكتبً,النظام المصرفً اإلسالمً,رفٌق,المصري
2

.28:ص,مرجعسبقذكره,المصرفٌة اإلسالمٌة,عزالدٌن,خوجه
3
279-278:اآلٌات,سورةالبقرة
4
 .275:اآلٌة,سورةالبقرة
5
 .37:ص,1991,منشوراتكلٌةالدعوةاإلسالمٌة,المعامالت المالٌة,وهبة,الزحٌلً
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أم ما خفيت نتائجو أك تردد , كؿ مستكر العاقبة أك النتيجة: " فيما عرفو الدكتكر محمد نضاؿ الشعار فقاؿ
كىناؾ غرر يؤثر عمى , كبيع الغرر عمكمان منيي عنو ألنو يتضمف الخديعة أك التدليس. بيف الحصكؿ كالفكات
 : كشركط الغرر المؤثر ىي. العقد كغرر ال يؤثر

 .أف يككف الغرر كبيران  -

 .أف يككف الغرر في محؿ العقد أصالة -

 .أف ال يككف لمناس حاجة في ذلؾ العقد -

 . 1أف يككف الغرر في عقد مف العقكد المالية -

 . كتأتي حكمة تحريـ الغرر في معامبلت المصارؼ اإلسبلمية ألنيا تأتي مف باب الخداع كالطمع
وال : "فقاؿ تعالى, حـر اهلل تعالى أخذ شيء مف األمكاؿ بغير طيب نفس مف مالكيا: أكل األموال بالباطل- 3

كقاؿ . 2"تأكموا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بيا إلى الحكام لتأكموا فريقا من أموال الناس باإلثم وانتم تعممون
كقاؿ رسكؿ  .3"يا أييا الذين آمنوا ال تأكموا أموالكم بينكم بالباطل إال ان تكون تجارة عن تراض منكم: "تعالى
 .4"مف اقتطع شبران مف أرض بغير حقو طكقو اهلل مف سبع أراضيف يكـ القيامة: "(ص)اهلل 

تماـ العقكد مف قبؿ المتعاقديف  " كالذم يمثؿ المصرؼ اإلسبلمي احد أطرافيا" كلذلؾ يجب أف يتـ كتابة كا 
كعدـ االلتجاء إلى أساليب الغش كالسرقة كاالحتكار كغيرىا , كدكف ظمـ أكعدكاف, دكف إكراه اك تدليس أك غبف

 .التي تصنؼ ضمف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ

 األساس االستثماري: ثانياً 

ليس فقط مف قبؿ ,  يعتبر االستثمار كاحدان مف أكثر أشكاؿ النشاط االقتصادم حضكران كمثاران لبلىتماـ
ألنو  يعتبر ركف ,الدارسيف كالميتميف بؿ مف قبؿ متخذم القرار السياسي كاالقتصادم في كؿ كقت مف األكقات

 .كيعتبر سبيبلن بالغ األىمية لتحقيؽ أدنى درجات التطكر كالتنمية االقتصادية, بارز مف أركاف الحياة االقتصادية

 كقد امتازت مفاىيـ االقتصاد باالختبلؼ كالتبايف فيما بينيا تبعان لمجكانب التي انطمؽ منيا الباحثكف في 
كلذلؾ تنكعت المفاىيـ كالتعريفات التي تناكلت مفيـك . 5تحميميـ لشتى الظكاىر المحيطة كالمتعمقة بيا

 .االستثمار
                                                           

1
 .284:ص,2009,بدوندارنشر, سؤال فً االقتصاد التقلٌدي واإلسالم300ً أجوبة على أهم –تساؤالت اقتصادٌة ,محمدنضال,الشعار
2

.88:اآلٌة,سورةالبقرة
3

 .29:اآلٌة,سورةالنساء
4
 .143:ص,2000,الرٌاض,مكتبةالملكفهدالوطنٌة,النظام االقتصادي فً اإلسالم,شوكتمحمد,علٌان:للتوسع
5
112:ص,2005.عمان,دارالنفائس,االستثمار األجنبً المباشر فً الدول إلسالمٌة فً ضوء االقتصاد اإلسالمً,محمدعبدالعزٌز,عبدهللاعبد
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مقابؿ الحصكؿ عمى قيمة - االستيبلؾ الحالي- التضحية بقيمة حالية أكيدة:   فقد عرؼ االستثمار بأنو
 .2التزاـ نقدم يتكقع أف يخمؽ نقكدان إضافية في المستقبؿ:   ككذلؾ عرؼ بأنو1.مستقبمية غير أكيدة

عبارة عف التجييزات "فاالستثمار حسب معناه الضيؽ ىك :    كعرؼ أيضا حسب معناه الضيؽ كالكاسع 
ككؿ ما , المتمثمة في اآلالت كالمعدات كالمصانع الجديدة كالقاعدة الييكمية دكف المكاد األكلية مع المخزكف

عبارة عف العممية اإلنتاجية التي تستطيع "أما االستثمار حسب معناه الكاسع فيك ,  يتعمؽ برأس الماؿ العامؿ
كذلؾ مع , المؤسسة بكاسطتيا الحصكؿ عمى السمع كالخدمات اإلنتاجية البلزمة لسيركرة نشاطيا أك لتكسيعيا

 .3كؿ ما يتعمؽ باآلالت كالمعدات كالتكنكلكجيا المستعممة كاليياكؿ اإلنشائية
 مف خبلؿ التعريفات السابقة لمعنى االستثمار مف المنظكر االقتصادم يتضح أف تمؾ التعريفات ليا معاني 

في حيف أغفمت , حيث أف ىدؼ االستثمار كما كرد مف خبلليا الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية, متقاربة
, التعريفات دكر القيـ في تكجيو كترشيد االستثمار كذلؾ لما لمقيـ مف دكر ىاـ في العممية االستثمارية

كلذلؾ يرل الباحث أف االستثمار مف المنظكر , فاالستثمار باعتباره حركةن كعمبلن البّد لو مف قيـ كضكابط تحكمو
بيدؼ الحصكؿ عمى , تكظيؼ المسمـ مالو كجيده في نشاط اقتصادم مشركع"اإلسبلمي يمكف أف يعرؼ بأنو 

 :كقد قيد التعريؼ بقيديف" نفع يعكد عميو أك عمى غيره في الحاؿ كالماؿ
 .فبل استثمار في تجارة محرمة شرعان , أال يتعارض مع قكاعد الشريعة اإلسبلمية -

 .ىدؼ االستثمار ليس النفع لممستثمر فقط بؿ لتشغيؿ كدفع عجمة التنمية االقتصادية  -

 كلذلؾ تنظر المصارؼ اإلسبلمية إلى االستثمار عمى أنو أساس تنمية النشاطات كالقطاعات االقتصادية 
كذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تكفير التمكيؿ البلـز , المختمفة بالشكؿ الذم يؤدم إلى تطكير االقتصاد كتنميتو

 .لمنشاطات األكثر نفعان كاألكثر أىمية لمفرد كالمجتمع
بيدؼ ,  كال بّد لممصارؼ اإلسبلمية مف تحقيؽ التدرج اليرمي لؤلكلكيات عند ممارسة نشاطاتيا االستثمارية

ثـ - كالمأكؿ كالمشرب كالمسكف كالعبلج الدائـ–تكجيو طاقات المجتمع كمكارده لتكفير المنتجات الضركرية 
كلذلؾ فاف العمؿ المصرفي اإلسبلمي , ثـ في النياية متطمبات مرحمة الرفاىية, التدرج إلى تكفير حاجات الكفاية

قد فتح األبكاب لمناس كافة الختيار النشاط االقتصادم الذم يريدكف أف يستثمركا بالطريقة التي يشاءكف بشرط 
 .4كاف يبقى المستثمر ضمف الدائرة كاإلطار الذم كضعو المشرع, أف ال يتـ تجاكز الحدكد المرسكمة

                                                           
1
 Sharpe, William ,investments, third edition, prentice-hall international, Newjersay, 1985, p2 

2
 Francis, jack, investment, m c grew-hill, inc, fifth edition, Newyork, 1991, p10.   

3
كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلوم,أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة, نماذج تقٌٌم المشارٌع االستثمارٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق,بوقاقة,مسبكة

.4:ص,2001,جامعةالجزائر,التسٌٌر
4
 19-17:،ص2006،دارالثقافةعمان،األردن، المصارف اإلسالمٌة والمؤسسات االقتصادٌةعربٌات،وائل،
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 1:كذلؾ مف خبلؿ االعتماد كالتركيز عمى المبادئ اإلسبلمية األساسية لبلستثمار كىي
ليككف حافزان عمى رككب األخطار في , ال بّد أف يتناسب العائد مع الخطر: مبدأ التكافؽ بيف العائد كالخطر -

 .المشاريع االستثمارية التنمكية

كيتضح ىذا جميان مف , بحيث يتـ اختيار المشركع الذم يحقؽ فترة استرداد قبؿ اآلخر: مبدأ التفضيؿ الزمني -
 .خبلؿ تقكيـ المشركعات

حياؤىا, كذلؾ حرصان لممحافظة عمى الماؿ كتنميتو: مبدأ الحث عمى االستثمار -  .كعمى عمارة األرض كا 

 .فالربح يظير كيغيب، كتجبر الخسارة بالربح, كذلؾ تجنبان لمنقصاف فيو: مبدأ الربح كقاية لرأس الماؿ -

 .كذلؾ مف خبلؿ اختيار االستثمار الذم يحقؽ الربح األعمى: مبدأ تعظيـ األرباح -

 كمف ناحية أخرل فاف األساس االستثمارم لممصارؼ اإلسبلمية يعتمد عمى أساس المشاركة بالربح 
كلذلؾ تبتعد المصارؼ اإلسبلمية عف األخذ بمفيـك اختبلؼ قيمة النقد , كالخسارة مع استبعاد التعامؿ بالفائدة

 .األمر الذم يضر بالعمميات االستثمارية المختمفة, لذاتو الختبلؼ تاريخ استحقاقو كما في النظـ التقميدية
 حيث أخذت المصارؼ اإلسبلمية بمبدأ المشاركة في الربح كالخسارة المستند إلى مفيـك الخراج بالضماف 

لذلؾ فإف مف معالـ فمسفة , كاجتنبت الربا كلـ تتخذ مف القرض كسيمة مف كسائؿ االستثمار, كمفيـك الغنـ بالغـر
العمؿ المصرفي اإلسبلمي أف تمؾ المصارؼ تراعي في استثماراتيا ألمكاليا الذاتية كاألمكاؿ التي تقبميا تحقيقا 

 . 2لمربح الحبلؿ كالنفع العاـ كتمكيؿ المشركعات
 األساس االجتماعي : ثالثاً 

كذلؾ الف المصارؼ اإلسبلمية ,  يعد ىذا األساس مف أىـ ما يميز الصيرفة اإلسبلمية عف نظيرتيا التقميدية
كلذلؾ تعمؿ  .3تتمتع بطابع اجتماعي مف خبلؿ األدكات التمكيمية المتنكعة التي تخدـ فئات المجتمع كافة

المصارؼ اإلسبلمية عمى تقكية ىذا الجانب مف خبلؿ دكرىا الفعاؿ في تحقيؽ التكافؿ االجتماعي التي تؤدم 
 :إلى كجكد رابط شديد بيف عمؿ المصارؼ اإلسبلمية كخدمة المجتمع اإلسبلمي كنذكر منيا ما يمي

بؿ النظاـ االقتصادم في نقؿ الفقراء مف حالة , إف الزكاة ىي كسيمة المصارؼ اإلسبلمية: أػ صناديؽ الزكاة
بحيث تخصص ىذه البنكؾ صناديؽ كحسابات . 4الفقر إلى حالة الغنى، كمف حد الكفاؼ إلى حد الكفاية

دارتيا , خاصة بالزكاة مستقمة تمامان عف أمكاؿ المصرؼ كحساباتو كليذا فاف إنشاء صناديؽ خاصة بالزكاة كا 

                                                           
1

ومابعد337:ص,2001,دمشق,دارالمكتبً,بحوث فً االقتصاد اإلسالمً,رفٌقٌونس,المصري
2

.7:ص,مرجعسبقذكره,المصرفٌة اإلسالمٌة خصائصها وآلٌاتها وتطوٌرها,عبدالستار,أبوغدة
3

 .9-5:ص,2003-2002,البنكاإلسالمًاألردنً,المراجعة عن المسؤولٌة االجتماعٌة فً المصارف اإلسالمٌة,مجٌد.الشرع:للتوسع
4
 .391:ص,مرجعسبقذكره,بحوث فً االقتصاد اإلسالمً,رفٌقٌونس.المصري
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 االجتماعية كالدكر االجتماعي الذم يقـك ةكتكزيعيا بالشكؿ الصحيح عمى مستحقييا يتضمف شعكران بالمسؤكلي
 .بو المصرؼ اإلسبلمي
كبحيث , كىي القركض التي يتـ تقديميا لممحتاجيف إلييا مف خبلؿ المصارؼ اإلسبلمية: ب ػ القركض الحسنة

كدراسة األبناء كتكاليؼ الزكاج كالعبلج، كما إلى ذلؾ، , تعجز دخكليـ عف تأدية ما يترتب عمييـ مف التزامات
كيككف ىذا التسديد , كال يتـ فرض فائدة عمى ىذه القركض بحيث يسدد المقترض إلى المصرؼ أصؿ القرض

 .1بدفعات تتناسب كقدرة المقترض عمى التسديد
,  كعندما تقـك المصارؼ اإلسبلمية بمنح القركض الحسنة تككف قد طبقت مضاميف الشريعة اإلسبلمية

 .كخصكصان إذا تـ استخداـ مبالغ ىذه القركض مف اجؿ تمبية الحاجات األساسية الضركرية ألفراد المجتمع
 .كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ أمكاؿ الزكاة إضافة إلى منح القركض الحسنة : ج ػ العمؿ عمى محاربة البطالة 

كفي حاؿ استخدمت بالشكؿ الصحيح فإنيا ,  كىكذا نجد أف لممصارؼ اإلسبلمية ميمة اجتماعية مميزة
 . تساىـ في القضاء عمى الكثير مف المشكبلت االجتماعية الحالية في الدكؿ اإلسبلمية كتعمؿ عمى حميا

 األساس التنموي: رابعاً 
,  تعتبر عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف المكاضيع اليامة التي شغمت االقتصادييف لفترات طكيمة

كما يكاجو , لما تتسـ بو اقتصادياتيا مف عكامؿ تخمؼ" المتخمفة"كذلؾ نظران ألىميتيا كخصكصا لمدكؿ النامية 
فمما الشؾ فيو حتمية الترابط في التنمية االقتصادية بحيث تؤدم إلى . تنميتيا مف تحديات كعقبات متعددة

كذلؾ في المدل البعيد حيث تستيدؼ رفاىية اإلنساف كرفع , جانب كظيفتيا االقتصادية كظيفة أخرل اجتماعية
حيث أنيا في , كالتنمية االجتماعية تؤدم إلى جانب كظيفتيا األساسية كظيفة أخرل اقتصادية, مستكل معيشتو

 . 2المدل البعيد تيدؼ إلى تحقيؽ أقصى استثمار ممكف لمطاقات كاإلمكانات البشرية المكجكدة في المجتمع
 كالشؾ في أف نجاح التنمية في أم مجتمع مف المجتمعات رىف بإيماف الناس كتفاعميـ معيا كمشاركتيـ في 

فالتنمية االقتصادية كاالجتماعية تحتاج إلى إطار كأسمكب خاص يكحد أفراد المجتمع , جيكدىا كجنييـ لثمارىا
كتعتمد اإلستراتيجية اإلسبلمية لمتنمية عمى أسمكب خاص يميزىا .  3كميـ حتى يتحرككا جميعا صكب التنمية

 .عف االستراتيجيات األخرل
فأسمكب التنمية مف المنظكر اإلسبلمي يرتكز عمى فرضية أف النظرة لمحياة كالككف كاستراتيجيات التنمية أمراف 

فالدكؿ الرأسمالية المتقدمة حققت أىداؼ التنمية ألف إستراتيجيتيا منسجمة مع , متبلزماف ال انفصاـ بينيا
                                                           

1
.173:ص,مرجعسبقذكره,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف

2
 <www. Balagh.com.نقالعنالموسوعةاإلسالمٌة,دور البنوك اإلسالمٌة فً التنمٌة االجتماعٌة,محمود,األنصاري

3
 .12:ص,1992,مصر,المنصورة,دارالوفاء,التنمٌة والتخطٌط وتقوٌم المشروعات فً االقتصاد اإلسالمً,محمدعبدالمنعم,عفر
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ألف إستراتيجيتيا غير منسجمة مع  (كلـ تحقؽ أىداؼ نظاميا)كتخّمؼ الدكؿ اإلسبلمية , نظراتيا لمحياة كالككف
 .1كمف ىنا يكصى بإعادة النظر في االستراتيجيات الراىنة لمتنمية كتنقيحيا بصكرة جذرية, أىداؼ نظاميا

 كيقدـ الدكتكر محمد عمر شابرا خطة عامة أكثر تفصيبلن لمسياسية التنمكية باسـ اإلستراتيجية اإلسبلمية 
 2:حيث حدد أربعة عناصر مف شأنيا أف تدفع بيذه اإلستراتيجية نحك النجاح كتتضمف ما يمي

 .كجكد دافع أخبلقي لمسمكؾ مف شأنو التخفيؼ مف الميث كراء الثركة كالسمطة كصبغو بمسحة إنسانية -

كجكد عنصر المساءلة أماـ اهلل سبحانو كتعالى مف شأنو أف يؤدم لبللتزاـ بالقيـ اإلسبلمية  كالعمؿ لما فيو  -
 .صالح المجتمع كرفاىيتو

القياـ بعممية إعادة ىيكمة اجتماعية كاقتصادية كاسعة النطاؽ مف شأنو ضماف القيكد التي تفرضيا الرفاىية  -
 .االجتماعية كيممييا االستقرار االقتصادم

مف المنتظر أف تمعب الدكلة دكران مكّمبلن في مجاؿ تطبيؽ مدّكنة السمكؾ األخبلقي كضماف قياـ المؤسسات  -
 .المعنية بكظائفيا

كذلؾ مف خبلؿ رصد ,     كتمعب المصارؼ دكران كبيران في التنمية االقتصادية مف خبلؿ مكاردىا المالية
كمف المعركؼ أنو غالبان ما تعمد الدكؿ النامية عامة , األمكاؿ البلزمة كالكافية لمتطمبات النشاط االقتصادم

كالدكؿ اإلسبلمية منيا خاصة عند قصكر مكاردىا المالية المحمية كعجزىا عف تغطية تكاليؼ االستثمارات 
 .لتغطية العجز الذم يبديو أسمكب التمكيؿ المحمي لمتنمية, التنمكية لمجكء إلى أسمكب االستدانة الخارجية

   كمف ىنا تبرز العبلقة بيف المصارؼ كالتنمية حيث يتجمى بكضكح دكر المصارؼ في إمداد االقتصاد 
 .بالتمكيؿ البلـز لتنفيذ عممية التنمية

 3: لخص الدكتكر محمكد األنصارم األسس التنمكية لممصارؼ اإلسبلمية بما يمي

 .العمؿ عمى تطبيؽ المنيج اإلسبلمي في المجتمع كذلؾ عمى أسس إسبلمية صحيحة -

 .العمؿ عمى مساعدة الفرد عمى أف يمارس الجانب االقتصادم في عقيدتو -

 .العمؿ عمى إطفاء الصراع الداخمي الذم يدكر مف جراء تناقض ممارستو العممية مع معتقداتو الدينية -

                                                           
1

,العدداألول,17مجلد,االقتصاداإلسالمً,مجلةجامعةالملكعبدالعزٌز,عود على بدء: التنمٌة االقتصادٌة من منظور إسالمً,أوصاف,أحمد

.7:ص,2004
2
 Chapra, m. u, Islam and economic development, Islamabad, Islamic research institute and international institute of 

Islamic thought, 1995, p 62. 
3
.6:ص,مرجعسبقذكره,دور البنوك االسالمٌة فً التنمٌة االجتماعٌة,محمود,األنصاري
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 .العمؿ عمى القضاء عمى االزدكاجية في الشخصية المسممة بيف القكؿ كالعمؿ -

 .العمؿ عمى غرس كتعميؽ المعايير كالقيـ الركحية لدل الفرد -

األمر الذم يعني أف , تحقيؽ التكافؽ الداخمي لمفرد كتحقيؽ التكافؽ بينو كبيف المجتمع: ككمحصمة عامة -
 .يسير المجتمع إلى الصكرة الصحيحة

كيقاس مدل التزامو ,  كيتضح مما سبؽ بأف المصرؼ اإلسبلمي عبارة عف أداة فّعالة لمتنمية االقتصادية
فاليدؼ ليس تكثير المكارد المالية لتحقيؽ الربح , بمبادئ االقتصاد اإلسبلمي بمدل ارتباطو بمتطمبات التنمية

نما يكمف اليدؼ في تكظيؼ كتثمير األمكاؿ تكظيفان يخدـ مسار التنمية االقتصادية , فقط" المادم"االقتصادم  كا 
كالسعي إلى تحسيف الخدمات المصرفية كابتكار منتجات مصرفية حديثة تساعد , كيحقؽ لو الربح في آف معان 

 .1عمى تفعيؿ الدكر التنمكم لممصارؼ اإلسبلمية

 :التمويل واالستثمار في المصارف اإلسالمية: المطمب الثالث

كلذلؾ , تمثؿ عمميتي التمكيؿ كاالستثمار العمكد الفقرم لنشاطات المصارؼ اإلسبلمية كمحكر عمميا
جاء االىتماـ الكاضح بيذه العمميات التي تعطي لممصارؼ اإلسبلمية دكرىا الريادم كالقيادم في قيادة عممية 

التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالعمؿ عمى رفع المستكل المعيشي لممكاطنيف كصكالن لمرفاىية االقتصادية 
 :كسنقؼ عمى حقيقة ذلؾ مف خبلؿ الفقرات التالية. كتحقيؽ التكافؿ االجتماعي 

 مفيوم االستثمار وأنواعو: أوالً 

كلذلؾ , يمثؿ االستثمار بأنكاعو المختمفة كسيمة أساسية كرئيسية لتحقيؽ األىداؼ التنمكية المعمف عنيا
كذلؾ مف خبلؿ إعطائو , فقد اىتـ االقتصاديكف بيذه العممية الحيكية التي تساىـ في تقدـ كتطكر المجتمع

األىمية الكبرل كربطو بعمميات التمكيؿ كالسياسات التمكيمية بحيث يعتبر االستثمار الكجية المقابمة لعممية 
 . التمكيؿ

 : مفيوم االستثمار بين النظرتين التقميدية واإلسالمية - أ

ذلؾ , كاختمفت مفاىيمو مف نظاـ آلخر, لقد تعددت محاكالت تعريؼ االستثمار مف قبؿ رجاؿ االقتصاد
كقد تـ , أف االستثمار يحقؽ الرفاىية االقتصادية كيدفع بعجمة النمك إلى المزيد مف التطكر كفقان لضكابط معينة

                                                           
1

,رسالةماجستٌر,"دراسة مقارنة بٌن المصارف التقلٌدٌة والمصارف اإلسالمٌة" دور المصارف فً تعبئة الموارد المالٌة للتنمٌة ,سعٌد,درغال

 .97:ص,2007,الجزائر,كلٌةالعلوماإلحتماعٌةوالعلوماإلسالمٌة,-باتنة-جامعةالحاجخضر
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التعرض مف قبؿ لمجمكعة مف المفاىيـ التي تناكلت مكضكع االستثمار كلكف سيميز ىنا الباحث بيف النظرتيف 
 .المختمفتيف لبلستثمار

استخداـ المدخرات إما لمحصكؿ عمى كسائؿ اإلنتاج : عرؼ الدكتكر حسف عمر االستثمار بأنو
ما عمى عقارات تستخدـ في العمميات التي تقكـ بيا المؤسسات لفترات طكيمة كعميو فاالستثمار ىك , كالمعدات كا 

 .1عبارة عف إنفاؽ حالي ينتظر مف كرائو عائدا أكبر في المستقبؿ

عممية يتـ بمكجبيا التضحية بمنفعة حالية يمكف تحقيقيا مف : كعرفو الدكتكر كاظـ جاسـ العيساكم بأنو
مف أجؿ الحصكؿ عمى منفعة مستقبمية يمكف الحصكؿ عمييا مف استيبلؾ مستقبمي , إشباع استيبلكي حالي

 .2أكبر

التنازؿ عف السيكلة التي يمتمكيا الفرد في لحظة معينة مف : فيما عرفو الدكتكر زياد رمضاف بأنو
قد تطكؿ أك تقصر كربطيا بأصؿ أك أكثر مف األصكؿ التي يحتفظ بيا لتمؾ الفترة الزمنية بقصد , الزمف

 .3الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية
إف : مف خبلؿ التعريفات السابقة لمعنى االستثمار مف المنظكر االقتصادم يتضح لمباحث اآلتي 

حيث أف ىدؼ االستثمار كما كرد مف خبلليا ىك الحصكؿ عمى تدفقات , التعريفات السابقة ليا معاني متقاربة
كقد أغفمت التعريفات دكر القيـ في تكجيو كترشيد االستثمار كذلؾ لما لمقيـ مف دكر ىاـ في , مالية مستقبمية

كمف ىنا جاءت النظرة . فاالستثمار باعتباره حركة كعمبلن البّد لو مف قيـ كضكابط تحكمو .  العممية االستثمارية
اإلسبلمية لمفيـك االستثمار مف خبلؿ اىتماميا الكاضح بيذه القيـ كلذلؾ نجد مف تناكؿ مفيـك االستثمار كفقا 

 : لمنظاـ اإلسبلمي كثر كنذكر منيـ
تكظيؼ لمنقكد ألم أجؿ في أم أصؿ أك حؽ ممكية أك ممتمكات أك :  عّرفو الدكتكر سيد اليكارم بأنو

سكاء بأرباح دكرية أك بزيادات في قيمة األمكاؿ في نياية , مشاركات محتفظ بيا لممحافظة عمى الماؿ كتنميتو
 .4المدة أك بمنافع غير مادية

تكجيو األمكاؿ نحك استخدامات تؤدم إلى إشباع حاجة أك حاجات : كعرفو مصطفى سانك بأنو
 .5اقتصادية

                                                           
1
.37:ص,1,2000ط,دارالكتابالحدٌث,االستثمار والعولمة,حسن,عمر
2
.20:ص,2002,عمان,دارالنماذجللنشروالتوزٌع,دراسات الجدوى االقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات,كاظمجاسم,العٌساوي
3
 .13:ص,1,1998ط,عمان,داروائل,مبادئ االستثمار الحقٌقً والمالً,زٌاد,رمضان
4

 .16:ص,6,1982ج,االتحادالدولًللبنوكاإلسالمٌة,مصر,- االستثمار–الموسوعة العلمٌة والعملٌة للبنوك اإلسالمٌة ,سٌد,الهواري
5

 .26:ص,1,2000ط,األردن,دارالنفائس,االستثمار وأحكامه وضوابطه فً الفقه اإلسالمً,قطبمصطفى,سانو:
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كأشار " تشغيؿ األمكاؿ بقصد تنميتيا كفؽ معايير كقيكد الشرع اإلسبلمي: " كعرفو الدكتكر زياد مقداد بأنو
تكظيؼ الفرد المسمـ أك الجماعة المسممة مالو الزائد عف حاجتو الضركرية بشكؿ مباشر أك غير : إلى أف

كذلؾ بغية الحصكؿ عمى عائد مادم , مباشر في نشاط اقتصادم ال يتعارض مع مبادئ الشرع كمقاصده العامة
 .1يستعيف بو ذلؾ المستثمر أك الجماعة المستثمرة عمى القياـ بميمة الخبلفة كعمارة األرض

بينما نجد الدكتكر رفيؽ يكنس المصرم اتخذ مفيـك االستثمار اإلسبلمي مف المفيـك المغكم لو حيث 
أشار إلى أف االستثمار في المغة مف َثَمَر كتعني نتج كتكلد أك نمى ككثر كليذه المعاني داللة عمى التثمير 

فاالستثمار فيو زيادة داللة عمى االىتماـ بالتنمية كتكثير الماؿ كيضيؼ بأنو ال تحصؿ الثمرة , كالنماء كالتكثير
 .2الخ.... كاألسيـ, كاألراضي, كاآلالت, كالشجر, ثابت أك منقكؿ (األصؿ= )إال باتخاذ رأس الماؿ 

 األمكاؿ في نظر الشريعة يختمؼ عف مفيكمو ركمف الجدير بالذكر أف نشير ىنا إلى أف مفيكـ استثما
حيث يقصدكف باالستثمار تحقيؽ أكبر ربح ممكف بأم طريقة كانت حتى لك , في نظر االقتصادييف التقميدييف

 .3أدل ذلؾ إلى إضرار المجتمع أك التعامؿ بطرؽ غير مشركعة كغير أخبلقية
بينما نجد النظرة اإلسبلمية مف خبلؿ نصكص القرآف الكريـ كالسنة الشريفة تختمؼ اختبلفا جكىريا 

ىك الذم :" حيث يعد استثمار األمكاؿ كاجب شرعي لكؿ مف ممؾ ماالن زائدان عف حاجتو كذلؾ عندما قاؿ تعالى
ليو النشكر  .4"جعؿ لكـ األرض ذلكال فامشكا في مناكبيا ككمكا مف رزقو كا 

كىكذا نبلحظ أف مفيكـ االستثمار كفقان لمنظرة اإلسبلمية اختمفت مف خبلؿ كضع مجمكعة مف 
 :المحددات كالضكابط لعممية االستثمار كنذكر منيا

 . 5كذلؾ منعان لؤلضرار االقتصادية كاالجتماعية الناتجة عنو: عدـ استثمار الماؿ عف طريؽ الربا -1

كاالحتكار ىك حبس التاجر لمسمع التي يحتاجيا المجتمع عف التداكؿ : عدـ استثمار الماؿ بقصد االحتكار-2
 .بغرض بيعيا عند الغبلء بأسعار فاحشة لتحقيؽ الثراء السريع غير المشركع

كالمقصكد بالمحرمات كالخمكر كتجارة الرقيؽ كغيرىا كلذلؾ يجب تجنب : عدـ استثمار الماؿ في المحرمات-3
 .كؿ ما يمحؽ ضررا في المجتمع

                                                           
1
االستثماروالتموٌلفًفلسطٌنبٌنآفاقالتنمٌةوالتحدٌات–بحثمقدمإلىالمؤتمرالعلمًاألول,الضوابط الشرعٌة الستثمار األموال,زٌاد,مقداد:

.4:ص,2005,ماٌو9-8,كلٌةالتجارةبالجامعةاإلسالمٌة,المعاصرة
2
 .329:ص,مرجعسبقذكره,بحوث فً االقتصاد اإلسالمً,رفٌقٌونس,المصري:
3
 ,4,1997ط,دمشق,دارالفكر,الجزءالخامس,الفقه اإلسالمً وأدلته ,وهبة,الزحٌلً:
4
 .15:اآلٌة,سورةالملك:
5
 .13:ص,مرجعسبقذكره,الضوابط الشرعٌة الستثمار األموال,زٌاد,مقداد:
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كذلؾ انطبلقان مف حسف إدارة األمكاؿ فيجب عمى المستثمر حسف : حسف اختيار مجاؿ كطرؽ االستثمار-4
اختيار المشركع المبلئـ كذلؾ مف خبلؿ اإلعداد الجيد لو ككجكب إقامة دراسة الجدكل االقتصادية لممشركع 

 .كمتابعة تنفيذه كفقان لمقكاعد كاألصكؿ العممية المتعارؼ عمييا

فالمستثمر ممـز بعدـ إلحاؽ الضرر بغيره عند قيامو بأم نشاط اقتصادم أك ما يعرؼ  :عدـ إلحاؽ الضرر-5
 1:بالتعسؼ في استعماؿ الحؽ مثؿ

 . األضرار الناتجة عف تمكث البيئة كالمحيط– 
 .االلتزاـ كاحتراـ القكاعد الصحية عند إنتاج أم سمعة- 

 .كجكب بيع السمعة بأسعار مقبكلة- 

 ....كجكب احتراـ حقكؽ العماؿ الذيف يمارسكف النشاط اإلنتاجي- 

كىكذا نجد أف المصرؼ اإلسبلمي يعمؿ كمنظمة اقتصادية كمالية كمصرفية تيدؼ إلى تعبئة أمكاؿ 
 .كمدخرات األفراد كالمنظمات كتكجيييا نحك االستثمار لخدمة المجتمع في ظؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 :أنواع االستثمار- ب

تتعدد أنكاع كأشكاؿ االستثمار تبعان الختبلؼ النظرة إليو مف قبؿ الباحثيف االقتصادييف كذلؾ لتنكع 
   2:فيناؾ مف مّيز بيف نكعيف مف االستثمارات. المدارس االقتصادية التي ينتمكف إلييا

جميع أنكاع : حيث عرفت االستثمارات الحقيقية بأنيا: االستثمارات الحقيقية كاالستثمارات المالية -1
مما يخدـ عمميات اإلنتاج بصكرة , كالعقارات كالمباني كاآلالت كغيرىا (المعمرة)االستثمارات في األصكؿ الثابتة 

كيعطي دكران اقتصاديان كىي ما يطمؽ عمييا رأس الماؿ اإلنتاجي , في فترة زمنية طكيمة, مباشرة أك غير مباشرة
 .كالتي تعبر عف االستثمار الحقيقي

في المصارؼ  (النقكد)عمميات استثمار رأس الماؿ السائؿ نفسو : فيما عرفت االستثمارات المالية بأنيا
ككدائع إلى أجؿ بيدؼ الحصكؿ عمى مردكد اقتصادم أك استثمارىا في شراء أسيـ كسندات , ككدائع لبلدخار

 .الشركات الكبرل القائمة كليست الجديدة

                                                           
1
 .100:ص,2000,الجزائر,قسطنطٌنٌة,جامعةمنتوري,ضوابط االستثمار فً الفكر اإلسالمً,بولعٌد,بعلوج:
2
.29-28ص,2002,طرابلس,دارالكندي,التموٌل الدولً,هٌثموعلًمسعود,عحام:
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بأنيا : حيث عرفت االستثمارات الجديدة: (التعكيضية)االستثمارات الجديدة كاالستثمارات اإلحبللية -2
 .أك إحداث خط إنتاجي جديد, االستثمارات المضافة إلى الطاقة اإلنتاجية القائمة لممشركع كبناء مصنع جديد

اآلالت كالمعدات كالسمع " استيبلؾ"االستثمارات البديمة إلىبلؾ : فيما عرفت االستثمارات التعكيضية بأنيا
 .المعمرة األخرل

كلكف الذم ييمنا مف التعرؼ عمى أشكاؿ كأنكاع االستثمار ىك ما يخص المصارؼ اإلسبلمية كلذلؾ 
 1:فقد صنؼ االستثمار تبعا لما يمي

 :حسب طبيعة االستثمار كقسـ إلى نكعيف-1

 .كيمثؿ ما يستثمره المصرؼ اإلسبلمي في األصكؿ الرأسمالية: االستثمار المادم -

 .كيمثؿ ما يستثمره المصرؼ اإلسبلمي في األكراؽ المالية: االستثمار المالي -

 :حسب مجاؿ االستثمار كفيو ينقسـ االستثمار كفقا لقطاعات النشاط االقتصادم إلى- 2

 .كيككف مجالو نشاطا زراعيان : االستثمار الزراعي -

 .كيككف مجالو نشاطا صناعيان : االستثمار الصناعي -

 .كيككف مجالو نشاطا تجاريان : االستثمار التجارم -

 .كيككف مجالو نشاطا خدميان : االستثمار الخدمي -

 .كيككف مجالو نشاطا عقاريان : االستثمار العقارم -

 :حسب مكاف االستثمار كينقسـ إلى- 3

 .أم في أرض كحدكد الكطف, كيككف داخؿ المصرؼ اإلسبلمي: االستثمار الداخمي -

 .أم في الدكؿ األخرل, كيككف خارج المصرؼ اإلسبلمي: االستثمار الخارجي -

 :حسب الجية المستثمرة كفيو ينقسـ االستثمار كفقا لميدؼ الرئيسي لو إلى- 4

 .كتككف األكلكية فيو لتحقيؽ ربح لممصرؼ اإلسبلمي: االستثمار الخاص -

 .كتككف األكلكية فيو لممساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع: االستثمار العاـ -

                                                           
1

.23-22:ص,2006,القاهرة,دارالسالم,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
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 :فيما رأل الكثيركف أنو يمكف تصنيؼ أنكاع االستثمار حسب الفترة الزمنية إلى
كيمثؿ تكظيؼ المكارد المالية المتاحة لممصرؼ اإلسبلمي لفترات زمنية تزيد عف : االستثمار طكيؿ األجؿ -

 .خمس سنكات كمنيـ مف قاؿ بالسبع سنكات

كيمثؿ تكظيؼ المكارد المالية المتاحة لممصرؼ اإلسبلمي لفترات تتراكح بيف السنة : االستثمار متكسط األجؿ -
 .كالخمس سنكات

 .كيمثؿ تكظيؼ المكارد المتاحة  لممصرؼ اإلسبلمي لفترة زمنية ال تزيد عف سنة:االستثمار قصير األجؿ -

فالنشاط االستثمارم يجد اىتمامان بالغان في المصارؼ اإلسبلمية , كميما يكف تصنيؼ أنكاع االستثمار
كليذا تيتـ المصارؼ , كذلؾ مف خبلؿ إشباع متطمبات العمبلء بما يساير مقتضيات الشريعة اإلسبلمية

كالبّد مف التركيز عمى االستثمارات طكيمة األجؿ الذم نحف بصدده لما لو , اإلسبلمية باالستثمار بكافة أشكالو
 .كزيادة فاعمية النشاط االقتصادم لممجتمع, مف دكر كبير كفّعاؿ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية

 اتخاذ القرار االستثماري - ج

  نظرا لكبر حجـ األمكاؿ المطمكب استثمارىا في المنشآت الحديثة فإف القرارات الخاصة باالستثمار في 
فقد يترتب عمييا آثار ميمة بالنسبة لنشاط المنشأة في , المكجكدات الثابتة ليا تأثيرىا عمى األمكاؿ لعدة سنكات

كيترتب عمى ذلؾ أف أم خطأ في التقدير قد تككف لو , كلذلؾ يتطمب األمر تنبؤان لفترات زمنية طكيمة, المستقبؿ
 .1آثار سيئة لمغاية

فإف اتخاذ قرار , كلما كانت المصاريؼ الرأسمالية تنطكم عمى أعباء مالية ضخمة كلفترة زمنية طكيمة
كمف ثـ نجد أف , لبناء مصنع جديد معناه ارتباط المنشأة بمكقع عمؿ معيف كبنكع معيف مف النشاط طكاؿ حياتيا

عممية اتخاذ القرارات المتعمقة باقتراحات المصاريؼ الرأسمالية أم عممية المكازنة الرأسمالية تنطكم عمى 
إف التنبؤات الصحيحة الخاصة بالقرار االستثمارم كاتخاذ اإلجراءات . 2إجراءات كتنظيـ مف نكع خاص

 .كالخطكات العممية كالعممية بالشكؿ الصحيح يؤدم لمكصكؿ إلى القرار االستثمارم األفضؿ

كفي نفس الكقت األقرب إلى الحمكؿ المثمى التي , القرار األكثر كاقعية" كيعّرؼ القرار األفضؿ بأنو 
تأخذ في اعتباره كافة الشركط كالقيكد كالمخاطر كاإلمكانات المحتممة أك المتجانسة فيما بيف المدخبلت 

فيككف القرار معتمدان , كالمنتجات كما بيف المتطمبات النظرية كالحقائؽ األساسية الجارية كالتكقعات المستقبمية
                                                           

1
.121:ص,2005,عمان,دارالمسٌرة,دراسة الجدوى االقتصادٌة وتقٌٌم كفاءة أداء المنظمات,سلٌمانوٌوحناعبدآلآدم,اللوزي

 
2
 Harold Bierman, jr. Seymoursmidt, The capital budgeting decision, Macmillan co, N.Y, 1998, p3-4 
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كقد تـ تجريبو كاقعيان خبلؿ تحميبلت ميدانية لمحقائؽ التي تربط خبلؿ الزمف , تعمى مبادئ كقكانيف كأطركحا
تكافر الشركط النظرية كتحقؽ البيئة التطبيقية لميدؼ المشترؾ الذم ىك الكفاءة القصكل أك : البعديف المذككريف

 .1"التكمفة األدنى

نستنتج مما سبؽ أنو البّد مف كجكد آلية التخاذ القرار االستثمارم تتّبع منيجان عمميان لتحقيؽ أىدافيا 
 2:كيمكف تمخيص مراحؿ اتخاذ القرار بما يمي. بدقة كفي الكقت المناسب

 .جمع البيانات سكاء مف داخؿ المشركع أك مف البيئة الخارجية المحيطة بو -1

كتشكؿ , كيعتمد ذلؾ عمى مدخبلت المرحمة السابقة كالعمؿ عمى معالجتيا, تحميؿ كمعالجة البيانات -2
 .مخرجاتيا معمكمات تحمؿ في طياتيا معالجات رياضية أك إحصائية أك اقتصادية أك بحكث عمميات

كتحميؿ نقطة , كأدكات تحميؿ الربحية التجارية كالمالية كالقكمية, التنبؤ باستخداـ مجمكعة مف المؤشرات -3
 . كالحساسية كالتحميؿ االحتماليؿالتعاد

 .تكفير مجمكعة مف االقتراحات كالبدائؿ المتاحة -4

 .اختيار القرار األكثر صكابا -5

كألف البحث يعمؿ في مجاؿ , مؤشرات الربحية القكمية كالربحية التجارية: كتقسـ مؤشرات الربحية إلى
 .فسيتـ العمؿ عمى ذكر المؤشرات التجارية فقط, التمكيؿ كاالستثمار كذلؾ في القطاع الخاص

 كمف أىـ ىذه المؤشرات ما يمي : مؤشرات الربحية التجارية لممشروع

ىك المعدؿ الذم يتساكل عنده القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمية مع القيمة الحالية :ػ معدؿ العائد الداخمي
 :كيمكف استخداـ الصيغة التالية . 3لمتدفقات النقدية الخارجة لممشركع االستثمارم

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 + [ 𝑟2 − 𝑟1 𝑛𝑝𝑣𝑟1 \ (𝑛𝑝𝑣𝑟1 − 𝑛𝑝𝑣𝑟2)]  

R1 :لمخصـلالمعدؿ األدف  

R2 :المعدؿ األعمى لمخصـ  

Npvr1 :القيمة الحالية الصافية عند المعدؿ األدنى 
                                                           

1
 .18:ص,1,2004ط,عمان,دارصفاء,دراسات الجدوى االقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات,هوشٌار,معروف

 www.kantakji.com .9: ص, 2006, مؤشرات تقييم األداء ومفاضمة االستثمارات المالية اإلسالمية, سامر,  قنطقجي2
3
 .77:ص,2008,عمان,األردن,دارأسامة,دراسات جدوى المشروع,عبدالكرٌم,ٌعقوب:
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Npvr2 :القيمة الحالية الصافية عند المعدؿ األعمى 

كتشير إلى طكؿ المدة الزمنية البلزمة لتساكم التدفؽ النقدم الصافي الداخؿ مع : ػ فترة استرداد رأس الماؿ
التدفؽ التقدم الخارج لممشركع االستثمارم، كبعبارة أخرل الفترة المتكقع استرداد قيمة اإلنفاؽ األصمي خبلؿ ىذه 

الفترة، كتحسب فترة االسترداد بقسمة االستثمار المبدئي الصافي عمى صافي التدفؽ النقدم السنكم بفرض 
أما في حاؿ عدـ تساكييا فيتـ تجميعيا سنة بعد سنة حتى نتكصؿ الى . تساكم صافي التدفقات النقدية السنكية

كىناؾ مؤشرات عدة كمعدؿ العائد البسيط كالقيمة الحالية لمنقكد .1المجمكع الذم يتعادؿ مع االستثمار المبدئي
 .كصافي القيمة الحالية كنقطة التعادؿ كغيرىا

كما يرفض االستثمار ذم الخطر , كيرفض االقتصاد اإلسبلمي االستثمار اآلمف ذم الخطر المعدكـ كالربا
 : أما منطقة الخطر المقبكلة فيي ضمف المجاؿ, األكيد كالغرر كالقمار

 2:انظر الشكؿ التالي%.  100> الخطر المحتمؿ > % 0

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                          

               

                                                           
1
 .113:،ص1999،دارمجدالويللنشر،عمان،تقٌٌم المشروعات إطار نظري وتطبٌقًعبدهللا،عقٌل،:
2

.7:ص,مرجعسبقذكره,مؤشرات تقٌٌم األداء ومفاضلة االستثمارات المالٌة اإلسالمٌة,سامر,قنطقجً

  تمويل 
استقطاب )
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أف القرار األمثؿ لدل المصارؼ اإلسبلمية يجب أف يككف ضمف منطقة الخطر المقبكلة بعيدان عف الربا 
 .حيث ال خطر كبعيدان عف الغرر حيث المغامرة كنسبة الخطر كبيرة

 مشركع مقدـ ليا أمتمعب المصارؼ اإلسبلمية دكران كبيران في تكجيو االستثمارات نحك القرار األمثؿ في 
كذلؾ مف خبلؿ تركيزىا عمى دراسة الجدكل االقتصادية الناجحة كالتي تحكم تفصيبلت المؤشرات , بغية تمكيمو

المالية بشكؿ مدركس كعممي كمنجزة مف قبؿ مختصيف معتمديف في إقامة مثؿ ىذه الدراسات، إضافة إلى أنيا 
ترتكز عمى النكاحي االجتماعية كاالقتصادية األخرل مما يساىـ في عممية اتخاذ القرار االستثمارم األمثؿ بمنح 

 . التمكيؿ البلـز لممشركع المقترح

 

 مفيوم التمويل وخصائصو: ثانياً 

ذلؾ أنيا تعتبر الشرياف , تمعب عممية التمكيؿ دكران ىامان في الحياة االقتصادية كتعد أحد معالميا
الحيكم كالقمب النابض الذم يمد القطاعات كاألنشطة االقتصادية بمختمؼ أشكالو كمؤسساتو باألمكاؿ البلزمة 

 .لمقياـ بعممية االستثمار كتحقيؽ التنمية كدفع عجمة االقتصاد نحك األماـ

ككاف االستثمار بالمفيـك البسيط يعني , فإذا كانت عممية التمكيؿ بمفيكميا العاـ تعني إنفاؽ الماؿ
فإف كؿ استثمار , استخداـ الماؿ في عمميات اقتصادية بغية الحصكؿ عمى مردكد مادم أك ربح معقكؿ

كمف ىنا كاف االىتماـ منصبان عمى . 1كلكف التمكيؿ ال يعتبر في كؿ الحاالت استثمارا, بالضركرة يعتبر تمكيبل
 .التمكيؿ بكافة أشكالو كصيغو

 :مفيوم التمويل بين النظرتين التقميدية واإلسالمية - أ

أكتككيف رأس , مف أجؿ اإلنفاؽ عمى االستيبلؾ" السيكلة النقدية"يعرؼ التمكيؿ بأنو تكفير األمكاؿ 
 .2بيدؼ زيادة اإلنتاج كاالستيبلؾ, الماؿ الثابت

, مجمكع األعماؿ كالتصرفات التي تمدنا بكسائؿ الدفع في أم كقت نحتاج إلييا: كعرؼ أيضا بأنو
 . 1كيمكف أف يككف ىذا التمكيؿ قصير األجؿ أك متكسط األجؿ أك طكيؿ األجؿ

                                                           
1
بدونتارٌخ,الجزائر,الجمعٌةالعلمٌةناديالدراساتاالقتصادٌة,كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌٌر,التموٌل ومصادره فً االقتصاد اإلسالمً:

.7ص,www.clubnada.jeean.com.نشر
2
.23ص,مرجعسبقذكره,التموٌل الدولً,هٌثموعلًسعود,عجام:

http://www.clubnada.jeean.com/
http://www.clubnada.jeean.com/
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كما , نستنتج مف التعريفات السابقة أنيا تتجاىؿ البعد االجتماعي لمتمكيؿ كترّكز عمى البعد المادم فقط
أف ىذه التعريفات أىممت ذكر مصادر التمكيؿ التي يجب أف تككف مف مصدر مشركع كفقا لمفمسفة اإلسبلمية 

كسكؼ نتناكؿ أىـ التعريفات التي , كذلؾ ىك جكىر االختبلؼ بيف مفيكمي التمكيؿ اإلسبلمي كالتمكيؿ التقميدم
 :بّينت مفيكـ التمكيؿ اإلسبلمي

قياـ الشخص بتقديـ شيء ذك قيمة مالية لشخص آخر إما : عرؼ التمكيؿ كفقا لمنظاـ اإلسبلمي بأنو
مف أجؿ استثماره بقصد الحصكؿ عمى أرباح تقسـ بينيما , أك عمى سبيؿ التبرع, عمى سبيؿ التعاكف فيما بينيما

عمى نسبة يتـ االتفاؽ عمييا مسبقان كفؽ طبيعة عمؿ كؿ منيما كمدل مساىمتو في رأس الماؿ كاتخاذ القرار 
 .2اإلدارم كاالستثمارم

بقصد االسترباح مف مالكيا إلى , تقديـ ثركة عينية أك نقدية : كما عرؼ التمكيؿ اإلسبلمي عمى أنو
 .3شخص آخر يديرىا كيتصرؼ فييا لقاء عائد تبيحو األحكاـ الشرعية

مف مجمؿ التعريفات السابقة نبلحظ أف التمكيؿ كفقا لمنظرة اإلسبلمية رّكز عمى الجانب االجتماعي 
إضافة إلى ذكره لمصادر التمكيؿ التي تتفؽ كالمصادر المشركعة في , لعممية التمكيؿ كما اىتـ بالجانب المادم

نما يجعؿ مف ىذه , االقتصاد اإلسبلمي فالتمكيؿ اإلسبلمي ال يقتصر عمى تمبية حاجات الفرد المادية فقط كا 
كالعمؿ عمى تحقيؽ التكافؿ , الحاجات كسيمة لتحقيؽ حاجات المجتمع نحك تحقيؽ تنمية اقتصادية كاجتماعية

 .االجتماعي

 :أىمية التمويل اإلسالمي وأشكالو في المصارف اإلسالمية - ب

يتّبع النظاـ االقتصادم اإلسبلمي سياسة اقتصادية كتنمكية كيعمؿ عمى تحقيقيا مف أجؿ تحقيؽ 
كتعتبر ىذه السياسة التنمكية النابعة مف خصائص , الرفاىية ألفراده انطبلقان مف مفيكـ التكافؿ االجتماعي

كلما لمصادر التمكيؿ , التمكيؿ اإلسبلمي المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية السمحاء منيج متكامؿ لمحياة
كميما تنكعت , اإلسبلمي مف دكر كبير في تمبية احتياجات الفرد المسمـ كصكالن لتحقيؽ التنمية الحقيقية لممجتمع

حيث يعتبر التمكيؿ كفقان لمنظرة , مشركعات السياسة التنمكية فإنيا تحتاج إلى التمكيؿ لكي تنمك كتكاصؿ حياتيا

                                                                                                                                                                                               
1
 .38ص,1992,إربد,جامعةالٌرموك,رسالةماجستٌر,التموٌل الال ربوي للمؤسسات الصغٌرة فً األردن,جمٌل,خطاطبة:
2

.97:ص.1,1999ط,عمان,دارالمسٌرة,التموٌل اإلسالمً ودور القطاع الخاص,فؤاد,السرطاوي
3

.14:ص,2004,جدة,المعهداإلسالمًللبحوثوالتدرٌب,البنكاإلسالمًللتنمٌة,مفهوم التموٌل فً االقتصاد اإلسالمً,منذر,قحف
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كمف ىنا نستطيع القكؿ بأف التمكيؿ لو دكر فّعاؿ في تحقيؽ , اإلسبلمية بمثابة الدـ الجارم ليذه المشركعات
 :سياسة الببلد التنمكية كذلؾ مف خبلؿ

 : إلنجاز المشركعات كفقا لمنظرة اإلسبلمية التي تتضمفةتكفير رؤكس األمكاؿ البلـز -1

 .القضاء عمى البطالة كتأميف فرص عمؿ جديدة -

 .تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع -

 .تحقيؽ األىداؼ المعمنة في الخطط االقتصادية المكضكعة مف قبؿ الدكلة -

 .تحقيؽ الرفاىية ألفراد المجتمع عف طريؽ تحسيف األكضاع المعيشية ليـ -2

كما أف التمكيؿ كفقان لمنظرة اإلسبلمية يعمؿ عمى تدريب الفرد صفات األمانة كالثقة بالنفس كاإلخبلص 
إضافة إلى انو أسمكب , كيربي فيو أيضان الرقابة الذاتية كالخكؼ مف اهلل عز كجؿ أكالن كأخيران , كاإلتقاف في العمؿ

, فيك يركز عمى الفرد مف مصمحة المجتمع, خاص كمثالي في المكازنة بيف حاجات الفرد كحاجات المجتمع
كبالتالي فإف التمكيؿ اإلسبلمي بمصادره , حيث أنو ينمي في الفرد شعكره بانتمائو لدينو ككطنو كمجتمعو

 . 1المختمفة يكجو سمكؾ الفرد كأىدافو نحك تحقيؽ النفع العاـ لو كلمجتمعو باعتباره جزءان ال يتجزأ مف المجتمع

 أشكال التمويل في المصارف اإلسالمية-ج

تتمثؿ الكظيفة الرئيسية لممصرؼ اإلسبلمي كما ذكرنا سابقان في التكسط بيف فئتي المدخريف 
كىك يحتاج لمنيكض إلى صيغ بديمة عف صيغة اإلقراض بالفائدة نظران ألف المصرؼ اإلسبلمي , كالمستثمريف

كحيث سنخصص مبحث كامؿ لمحديث عف صيغ , يعمؿ بعيدان عف النظرة التقميدية المعتمدة عمى سعر الفائدة
 2:إاّل أننا سنقكـ بذكر أىـ ىذه الصيغ ك بشكؿ مختصر ىنا, التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية

كىي إحدل الصيغ التي بمكجبيا يشترؾ المصرؼ مع أحد عمبلئو في مشركع معيف لكؿ منيما : المشاركة -1
أم أف الشريكيف " الغنم بالغرم"كالقاعدة األساسية في عقكد الشركة ىذه ىي قاعدة , جزء ثابت مف رأس الماؿ

كما أف ليما أف يقتسما سكيان أرباح الشركة فبلبد أف يتحمؿ كؿ منيما بنصيبو مف الخسارة إف حدثت دكف أف 
 .يمقى عبؤىا عمى طرؼ كاحد دكف اآلخر

, كال يممؾ الخبرة في استثماره أك تشغيمو" مالؾ الماؿ"ىك عقد بيف طرفيف أحدىما رب الماؿ : المضاربة -2
, "مضارب بعممو"كالطرؼ اآلخر لديو الخبرة في تشغيؿ األمكاؿ كاستثمارىا كلكنو ال يممؾ الماؿ كىذا يسمى 

بحيث يتفؽ رب الماؿ مع صاحب العمؿ عمى أف يعطيو ماالن يستثمره لو كالربح الناتج يقسـ بينيما بنسبة 
                                                           

1
 .32:ص,مرجعسبقذكره,التموٌل اإلسالمً للمشروعات الصغٌرة دراسة ألهم مصادر التموٌل,محمدعبدالحمٌد,فرحان
2
 www.faisalbank.com.org,ومابعد2:ص,بنكفٌصلاإلسالمًالمصري,استخدام األموال فً المصارف اإلسالمٌة
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أما الخسارة فإف حدثت فيتحمميا رب الماؿ كحده كالعامؿ في , معمكمة شائعة في الربح كليس مف رأس الماؿ
ىذا إذا لـ يثبت تقصير المضارب أك إىمالو عمى نحك , الماؿ يتحمؿ خسارة جيده كعدـ حصكلو عمى عائد

 كاف مقصران كثبت عميو ذلؾ فيك يضمف تمؾ إذاتسبب في تحقيؽ خسارة أك إىبلؾ رأس الماؿ أك بعضو أما 
 .الخسارة التي تحققت كالشيء عمى رب الماؿ

كىك شراء السمع كبيعيا لمعمبلء عمى أساس البيع اآلجؿ كتعرؼ بأنيا عقد شراء السمعة : بيع المرابحة -3
المبيعة يكضح تكمفة الشراء الفعمية كيضيؼ إلييا المصرؼ مبمغان يزيد عميو باالتفاؽ مع المشترم عمى تمؾ 

 .الزيادة كىي تمثؿ ربح المصرؼ في ىذه الصفقة

حيث بمكجب عقد اإلجارة يبيع , في ممكية البائع (الرقبة)كىك بيع لمنافع األشياء مع بقاء أصكليا : اإلجارة -4
مالؾ األصؿ منفعتو أك الخدمة المنكطة بذلؾ األصؿ كتظؿ ممكية الرقبة لمبائع كذلؾ مقابؿ أجر يدفعو 

المستأجر لمالؾ األصؿ الذم استأجره يتفؽ عميو بيف الطرفيف كذلؾ مف خبلؿ مدة معمكمة ىي مدة اإلجارة 
 .فإذا انتيت المدة يعكد األصؿ إلى مالكو, لؤلصؿ

كلكف كجكدىا ممكف , ىك عقد بيع يقع عمى سمعة غير مشاىدة لممشترم كغير مكجكدة كقت التعاقد: السمـ -5
في الزمف المستقبؿ كالذم لـ يأِت بعد مكعد حصاده كجمعو كعمى ذلؾ فقد أحيط ىذا العقد ببعض القيكد مثؿ 

 .ضركرة تحديد نكع المبيع كجنسو كصفتو ككزنو ككيمو

كىك عقد مع صانع ذك خبرة عمى شراء ما سيتـ صنعو مف سمعة محددة المكاصفات كاألبكاب : اإلستصناع -6
كعمى أف يتـ تسميـ السمعة في زمنيا المستقبؿ بناء عمى االتفاؽ المبـر بيف , الخ ... كالعقارات أك الطائرات

 .طرفي العقد

كىك أف يشترم الرجؿ سمعة باألجؿ ثـ يبيعيا لغير بائعيا األكؿ نقدان بأقؿ مما اشتراىا بو في : التكرؽ -7
بحيث ال يستطيع , كقد اشترط العمماء أف تككف الحاجة شديدة فعبل لمنقد, الغالب ليحصؿ بذلؾ عمى النقد

ألف ترؾ األمكر بدكف ىذا المحدد قد يككف لو آثار سيئة عمى االقتصاد ,  مصدر آخرأمالحصكؿ عميو مف 
 .  عامة كانتشار ظاىرة حرؽ البضائع المعركفة

 

 التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية: ثالثاً 
نعمـ أف التمكيؿ عبارة عف عممية تكفير كتكجيو األمكاؿ نحك عمميات االستثمار المختمفة كبنفس الكقت 

 .فإف عممية االستثمار ىي تكظيؼ ىذه األمكاؿ في مشاريع مختمفة
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كنظران الىتمامنا بأف تككف عمميات التمكيؿ ليا طابع خاص كتحقؽ األىداؼ المعمنة في المصارؼ 
اإلسبلمية نحك تحقيؽ مزيٍد مف الرفاىية االقتصادية كالتكافؿ االجتماعي كاف البّد مف الكقكؼ عمى أعتاب 

 .التمكيؿ االستثمارم
 :مفيوم التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية - أ

بداية البّد مف الحديث عف االستثمار طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية كالذم يعتبر القاعدة 
كالذم يستيدؼ العمميات ذات األىداؼ العامة , األساسية كالمحرؾ الرئيسي لعمميات التمكيؿ االستثمارم

 .المتعمقة بالتنمية االقتصادية

تكظيؼ جزء مف المكارد المتاحة : "عرؼ االستثمار طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية بأنو
لممصرؼ اإلسبلمي خبلؿ فترات زمنية تزيد عمى سبع سنكات كفقان لمضكابط كاألسس الشرعية كاالقتصادية 

كتعظيـ ثركة المساىميف , بيدؼ المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع, اإلسبلمية
 . 1"كالمكدعيف بالمصرؼ اإلسبلمي

إضافة إلى مفيـك االستثمار طكيؿ األجؿ فقد عرؼ ىذا النكع مف االستثمار في األدب االقتصادم 
إلى رأس ماؿ  (النقد)عممية تحكيؿ رأس الماؿ السائؿ : "باالستثمار في رأس الماؿ اإلنتاجي حيث عرؼ بأنو

 (المعمرة)كالمقصكد ىنا جميع أنكاع االستثمارات في األصكؿ الثابتة , ثابت مف خبلؿ عمميات التمكيؿ المختمفة
في , مما يخدـ اإلنتاج بصكرة مباشرة أك غير مباشرة,  كالمعدات كغيرىاثكاألثا, كاآلالت, كالعقارات كالمباني 

فترة زمنية طكيمة تزيد عمى سبع سنكات بحيث يعطي مردكدان اقتصاديان كىي ما يطمؽ عميو رأس الماؿ 
 .2"اإلنتاجي

نستخمص مف ىذه التعريفات أف اىتماـ التمكيؿ االستثمارم ينطمؽ مف تكفير كتاميف السيكلة النقدية 
لتكظيفيا في مشركعات إنتاجية تساىـ في اإلنتاج كتحقؽ التنمية االقتصادية لفترة زمنية طكيمة األجؿ ككفقان 

لذلك يمكن أن نعّرف التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية , لمضكابط الشرعية كاالقتصادية اإلسبلمية
المتاحة لدى المصرف اإلسالمي نحو عمميات " السيولة النقدية"تأمين وتوجيو جزء من األموال : بأنو

استثمارية تقوم بتوظيف ىذه األموال لفترة زمنية تزيد عمى سبع سنوات وفقًا لألسس والضوابط الشرعية 

                                                           
1

 .18:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
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بحيث تساىم في تحقيق األىداف المعمنة في التنمية االقتصادية واالجتماعية وزيادة , واالقتصادية اإلسالمية
 .العائد لممساىمين والمودعين في المصرف اإلسالمي

كمف ىنا نبلحظ أف التحدم األكبر ليس في عمميات حشد المكارد كتكفيرىا في المصارؼ اإلسبلمية 
األمر الذم يحتاج إلى تككيف إدارات , كلكف التحدم ىك الحاجة لتكجيو ىذه المكارد نحك االستثمارات التنمكية

كمتابعة تنفيذىا كالعمؿ عمى تطكيرىا بمينية , كأجيزة فنية متخصصة الختيار القرارات االستثمارية المناسبة
 .عالية كبأقؿ التكاليؼ الممكنة

 أىداف التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية-ب

بحيث يككف مكجيان لتمكيؿ ,  مف المعركؼ أف التمكيؿ االستثمارم يعتبر تمكيبلن طكيؿ األجؿ
كلككف , نشاطات االستثمار التي تختمؼ جكىريان عف عمميات التمكيؿ األخرل مف حيث مكضكعاتيا كمدتيا

" نشاطات االستثمار ىي تمؾ العمميات التي تقـك بيا المؤسسات لفترات طكيمة تزيد عمى سبع سنكات غالبا
ما عقارات مثؿ األراضي كالمباني الصناعية كالتجارية , بيدؼ الحصكؿ إّما عمى كسائؿ اإلنتاج كمعداتو كا 

, فيذا يعني أف ىذا النكع مف االستثمار إنفاؽ حالي ينظر مف كرائو عائد أكبر في المستقبؿ, كاإلدارية كغيرىا
أىداف متعددة نذكر منيا كنظران ألىمية ىذا النكع مف التمكيؿ فقد بدأ االىتماـ بو جميا لما يحكيو في طياتو مف 

 :ما يمي
 تكفير رؤكس األمكاؿ البلزمة إلنجاز المشركعات -1

إف إمداد المشركعات باألمكاؿ البلزمة إلنشائيا أك تكسيعيا يعتبر مف أعقد المشكبلت التي تكاجييا ىذه 
ألنيا تتطمب تمكيبلن يمبي احتياجاتيا المادية كيبتعد عف عممية , المشاريع كخصكصان في مرحمة التأسيس

إذ أف , لذا تعتبر مشكمة التمكيؿ أىـ كأبرز المشكبلت التي تكاجو المؤسسات. االستغبلؿ المالي كالفكائد الكبيرة
ألنيا تفتقر إلى الميارات األساسية في إدارة األمكر , كثيرا منيا تمكت كتختفي بعد مدة قصيرة مف نشأتيا

 .1أك لنقص التمكيؿ, المادية

كبالتالي فإف ىدؼ المصارؼ اإلسبلمية ىك تجميع أكبر قدر ممكف لممكارد كالمدخرات كاستخداميا في 
كبما يحقؽ نفعان لممشاريع , تمكيؿ المشركعات االستثمارية المختمفة كفقان لصيغ تمكيمية استثمارية إسبلمية

 .2كألصحاب األمكاؿ كلممصرؼ كمف ثـ انتفاع المجتمع كاالقتصاد ككؿ نتيجة لذلؾ

                                                           
1
,جامعةمحمدخٌضر,رسالةماجستٌر,cpaالتموٌل المصرفً للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة مساهمة القرض الشعبً الجزائري ,لٌلى,لوالشً

.1:ص,2005,كلٌةالحقوقوالعلوماالقتصادٌة
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 .97:ص,مرجعسبقذكره,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف
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كنستنتج مف ذلؾ أف المصرؼ اإلسبلمي يقـك بتكفير األمكاؿ البلزمة إلنجاز المشركعات مف خبلؿ 
أصحاب الحاجة "كالعمؿ عمى تكظيؼ األمكاؿ " أصحاب الفكائض"العمؿ عمى استقطاب المكارد مف المكدعيف 

, ..مثؿ المرابحة كالسمـ كاالستصناع كالمشاركة كاإلجارة كالمضاربة , مف خبلؿ صيغ إسبلمية متعددة" لؤلمكاؿ
كىذه األمكاؿ تضعيا إما في تأسيس شركات جديدة أك المساىمة في شركات قائمة  لتكسيع نطاؽ عمميا أك 

 .االشتراؾ في مشركعات إنتاجية في قطاعات مختمفة أك إعادة ىيكمة الشركات

 تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية  -2

إف تمكيؿ االستثمارات في المصارؼ اإلسبلمية ييدؼ إلى إقامة المشركعات ذات الصفة االستثمارية طكيمة 
 .األجؿ كالذم يعتبر مف أىـ أىدافو المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

كفي , كيتجمى ذلؾ في إستراتيجيتيا االستثمارية, فالمصارؼ اإلسبلمية بطبيعتيا مصارؼ تنمكية
فبلبّد ليا أف تحافظ في نشاطيا االستثمارم عمى ما يعكد عمى المجتمع , معاييرىا لتقكيـ كاختيار المشركعات

كانطبلقان مف مبدأ , كتجنب ما يمحؽ بو مف أضرار مراعاة لحؽ المجتمع في استثمار الماؿ, مف منافع
كانطبلقان مف ىذا المفيكـ كانعكاسان مف أىمية التمكيؿ كاالستثمار في المصارؼ اإلسبلمية عممت , االستخبلؼ

ىذه المصارؼ منذ إنشائيا عمى اعتبار أف المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف أىدافيا 
 . 1الرئيسية كالجكىرية

إف ىدؼ البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ىك دعـ : "1فقد جاء في النظاـ األساسي لمبنؾ اإلسبلمي لمتنمية مادة
التنمية االقتصادية كالتقدـ االجتماعي لشعكب الدكؿ كالمجتمعات اإلسبلمية مجتمعة كمنفردة كفقا ألحكاـ 

ييدؼ البنؾ إلى تغطية : 6مادة" كجاء في قانكف إنشاء البنؾ اإلسبلمي األردني, "الشريعة اإلسبلمية
كأعماؿ التمكيؿ كاالستثمار المنظمة عمى , االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية في ميداف الخدمات المصرفية

غرض البنؾ القياـ بجميع األعماؿ : 2مادة" كجاء في بنؾ فيصؿ اإلسبلمي المصرم. 2"غير أساس الربا
نشاء مشركعات التصنيع كالتنمية االقتصادية كالعمراف, كأعماؿ االستثمار, المصرفية كالمالية كالتجارية , كا 

 .3"كالمساىمة فييا في الداخؿ كالخارج كفقا لما ىك مكضح في النظاـ األساسي لمبنؾ
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إذان تيدؼ المصارؼ اإلسبلمية إلى تحقيؽ التنمية مف خبلؿ إحداث نقمة حضارية اقتصادية كمالية 
 .1كاجتماعية كسمككية مف منظكر إسبلمي كفؽ المقاصد كالمعايير الشرعية

 تحقيؽ الرفاىية ألفراد المجتمع -3

ذلؾ الفرع مف المعرفة الذم يساعد عمى " لقد عرؼ الدكتكر محمد عمر شابرا االقتصاد اإلسبلمي بأنو 
كبدكف أف , تحقيؽ رفاىية اإلنساف مف خبلؿ تخصيص كتكزيع المكارد النادرة بما ينسجـ مع التعاليـ اإلسبلمية

مع , يؤدم ذلؾ بالضركرة إلى تكبيؿ حرية الفرد أك خمؽ اختبلالت مستمرة سكاء في االقتصاد الكمي أك البيئة
 . 2االىتماـ بالتكزيع العادؿ لمدخؿ كالثركة

كباعتبار المصارؼ اإلسبلمية فرعان مف االقتصاد اإلسبلمي كاحد أدكاتو فقد جاءت ىذه المصارؼ بما يتفؽ 
مف حيث االىتماـ . 3كىذه المعاني مف خبلؿ أنظمتيا كقكانينيا التي ضمنتيا أسس عمميا كأىدافيا التي تنشدىا

باإلنساف الفرد كمنطمؽ العمؿ المصرفي اإلسبلمي ككؿ فقد اىتمت المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ عممياتيا 
 :التمكيمية كاالستثمارية بالعمؿ عمى

شراء أك آجار أك بناء المسكف لمفرد "تأميف السكف المبلئـ مف خبلؿ عممياتيا التمكيمية المختمفة - 
 ".اإلنساف

مف خبلؿ منح عمميات تمكيمية كاسعة النطاؽ سكاء أكانت : تكفير العمؿ المناسب كالقضاء عمى البطالة- 
كاليدؼ منو ىك العمؿ عمى كفاية الفرد أك اإلنساف كتأميف الدخؿ , تمكيؿ لعمميات استثمارية أك غيره

 .المناسب لو

 .تحسيف الكضع المعيشي لمفرد مف خبلؿ الخدمات االجتماعية التي يقدميا المصرؼ اإلسبلمي- 

 .ككؿ ذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ الرفاىية ألفراد المجتمع
 تعظيـ الربح  -4

يمثؿ تعظيـ الربح لممساىميف كالمكدعيف بالمصارؼ اإلسبلمية أحد األىداؼ األساسية الستمرار النشاط 
كما يمثؿ أحد المعايير الرئيسية لتقييـ المشركعات االستثمارية عند , التمكيمي كاالستثمارم بيذه المصارؼ

 :كترجع أىمية ىذا اليدؼ لسببيف. كاختيارىا, دراستيا

                                                           
1

 .28:ص,2000,المركزالثقافًالعربً,البنوك اإلسالمٌة التجربة بٌن الفقه والقانون والتطبٌق,عائشة,الشرقاوي
2
 .164:ص,3,2004عدد,10مجلد,مجلةدراساتاقتصادٌةإسالمٌة,محمدعمرشابرا,"عرض كتاب ما هو االقتصاد اإلسالمً", كمال,خطاب
3

 .26:ص,مرجعسبقذكره,مؤشرات األداء فً البنوك اإلسالمٌة,إبراهٌمعبدالحلٌم,عبادة
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حيث أف تحقيؽ الربح أمر ضركرم لتغطية , إف الربح ىك أساس كجكد المصرؼ اإلسبلمي كاستمراره: األكؿ
 .النفقات كحصكؿ المساىميف كالمكدعيف عمى العائد المناسب

 . 1كعدـ تركو عاطبل, أف اإلسبلـ يحث عمى الربح مف خبلؿ استثمار الماؿ كتنميتو: الثاني

, نستنتج مف ذلؾ مدل الدكر الكبير لمتمكيؿ االستثمارم الذم يساىـ في تحقيؽ األىداؼ سابقة الذكر
 .بحيث تساىـ في تحقيؽ األىداؼ المعمنة لممصارؼ اإلسبلمية كما جاء في نظاـ إنشائيا

إف الدكر التمكيمي لرأس الماؿ يجب أف يزداد نظران لما يناط بالمصرؼ اإلسبلمي مف أىداٍؼ تتعمؽ 
نشاء المشركعات كغيرىا, بالتنمية كاالستثمار كمما يتطمب مكارد تمكيمية ذات آجاٍؿ أطكؿ لمقياـ بالنشاط , كا 

كيؤدم بطبيعة الحاؿ إلى أىمية زيادة الكزف النسبي لرأس الماؿ عف مثيمو بالمصرؼ , الذم يحقؽ تمؾ األىداؼ
 .2التقميدم

  

                                                           
1

 .21:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
2

 .115:ص,مرجعسبقذكره,اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً البنوك اإلسالمٌة,عبدالحمٌد,المغربً
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 المبحث الثاني

 أىمية ودور المصارف اإلسالمية في البمدان النامية

عدـ , معدالت مرتفعة لمبطالة, يعاني العالـ اليـك مف عدد مف األمراض االقتصادية منيا الفقر
كالشؾ أف ليذا أسباب جذرية . كاألزمات المالية الكبيرة كالتي نعيش آخرىا حاليان , التضخـ, االستقرار االقتصادم

فبل يمكف ألم نظاـ اقتصادم االحتفاظ , كيعتبر مف أىميا عدـ تقديـ إطار مصرفي كنقدم عادؿ كمستقر
 .1بحيكيتو كنشاطو كالكصكؿ إلى أىدافو االجتماعية كاالقتصادية بدكف نظاـ مالي كمصرفي رشيد كعادؿ

كىنا يأتي دكر المصارؼ اإلسبلمية ذات الخصكصية المطمقة المستمدة مف العقيدة اإلسبلمية 
حيث البّد مف كجكد إصبلحات جكىرية لمنظاـ االقتصادم بشكؿ عاـ كالنقدم المصرفي بشكؿ , السمحاء
بحيث يسمح بتقديـ نمط جديد لتمكيؿ المشركعات التي تساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية لمببلد , خاص

كلذلؾ البّد مف العمؿ عمى اكتشاؼ الدكر المأمكؿ , النامية كالمتعثرة كىذا ما تقدمو اليـك المصارؼ اإلسبلمية
 . الكبير لممصارؼ اإلسبلمية في مساعدة الدكؿ النامية لمنيكض في اقتصاداتيا المتعثرة

 مفيوم التنمية بين االقتصادين التقميدي واإلسالمي: المطمب األول

يحظى مكضكع التنمية االقتصادية باىتماـ بالغ مف قبؿ االقتصادييف كالباحثيف كجميع الميتميف بشؤكف 
بؿ احتؿ مكانة بارزة لدل , حيث لـ يعد مكضكع التنمية يشغؿ باؿ االقتصادييف فقط, التنمية بشكؿ عاـ

كالتي مازالت تعاني مف مشكبلت التخمؼ كالتبعية , المجتمعات كالدكؿ بشكؿ عاـ كاإلسبلمية منيا بشكؿ خاص
 .االقتصادية كتأثرىا الكبير باألزمات االقتصادية نتيجة ضعؼ بنيانيا االقتصادم

كلقد أصبحت مصطمحات التنمية كالنمك االقتصادم كتمكيؿ التنمية قضايا ميمة تتطمب حمكالن 
لمتخمص مف تبعية التخمؼ كالتبعية , أك ىي بمثابة الرىاف الذم تسعى البمداف المتخمفة إلى كسبو, مستعجمة

إال أّف تحقيؽ التنمية يتطمب في البدء اختيار المنيج أك النظاـ االقتصادم , كالمحاؽ بركب العالـ المتحضر
 .2الذم يحّدد ليا المسار القادر بمؤسساتو عمى تكفير التمكيؿ البلـز لمتطمباتيا

                                                           
1

,2006,الجزائر,جامعةتلمسان,4العدد,مجلةالباحث,فرص وتحدٌات: التموٌل اإلسالمً لمشارٌع االقتصادٌة,موساويوخالديخدٌجة,زهٌة

 .41:ص
2

 .163:ص,مرجعسبقذكره,دورالمصارف فً تعبئة الموارد المالٌة للتنمٌة,سعٌد,درغال
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إذا فما ىك مفيـك التنمية في االقتصاد التقميدم؟ كما مفيكمو في االقتصاد اإلسبلمي؟ كما ىي الفركؽ الجكىرية 
 .بيف المفيكميف ؟

 *:مفيوم التنمية في االقتصاد التقميدي: أوالً 
لقد ظيرت الكثير مف النظريات كاآلراء التي تناكلت مفيـك التنمية كحاكلت تعريفو كتحديد سماتو 

إال أننا سنقكـ بعرض بعض , كبخاصة تناكليا لمكضكع تطكير اقتصادات الدكؿ النامية, كخصائصو المختمفة
 :ىذه التعريفات كما يمي

أم بمعنى ازداد ككثر , يقاؿ نما الماؿ نمكان , أم االزدياد التدريجي لمشيء" النماء"التنمية لغة معناىا 
 .1"كليذا يستخدـ مفيـك التنمية بمعنى الزيادة في المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كغيرىا, كتراكـ

عممية : عمى أنيا (G. mayer)أما التنمية اصطبلحا فقد عرفيا االقتصادم األمريكي جيرالد ماير
 .2يرتفع بمكجبيا الدخؿ القكمي الحقيقي خبلؿ فترة معينة مف الزمف

عمى أف التنمية تتضمف معنى المكازنة بيف (vajil)في حيف عرفيا مكاطنو االقتصادم األمريكي كاجؿ 
كىناؾ أربعة معايير يمكف تقدير التنمية , كبيف المعيشة الفعمية, أك التي يمكف تحقيقيا, األحكاؿ المرغكبة فييا

 :عمى أساسيا

 .مما يدؿ عمى ازدياد متكسط استيبلؾ الفرد خبلؿ الزمف. النمك الذم يتـ بيف فترة كأخرل -1

كيجب أف يؤدم النمك في ىذه الحالة إلى تقميؿ الفكارؽ بيف , التقكيـ عمى أساس المكازنة بيف األشخاص -2
 .مستكيات المعيشة لمختمؼ فئات المجتمع

كالتنمية يّدؿ عمييا مف خبلؿ ارتفاع مستكيات , المقارنات الدكلية التي تحدث عمكمان في الفترة ذاتيا -3
 .المعيشة بشكؿ عاـ إضافة لتقميص التفاكت بيف الدكؿ بالنسبة لمتكسط االستيبلؾ الفردم

كمعيار تقكيـ التنمية يستند إلى إمكاف الكصكؿ إلى الطاقة , التقكيـ عمى أساس المكازنة بيف األنظمة -4
 .3اإلنتاجية القصكل باستخداـ جميع ما يتكافر مف المعرفة كالتكنكلكجيا استخدامان كامبلن 

                                                           
1
.329:ص,مرجعسبقذكره,بحوثفًاالقتصاداإلسالمً,رفٌقٌونس,المصري
2
.211:ص,2002,منشوراتجامعةدمشق,التنمٌة االقتصادٌة,عصاموعدنانسلٌمان,خوري

. التقميدم أم السائد كفؽ النظرية الرأسماليةلالقتصاد يقصد بالتنمية كفقا ٭
 

3
 .214:ص,المرجعالسابق,عصاموعدنانسلٌمان,خوري
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كاستبداؿ , تعني المحاؽ بالدكؿ الكبيرة المصنعة: يعرفيا عمى أنيا (wilnesky)فيما نجد أف كلنسكي 
كنشر العدالة االقتصادية , كالقضاء عمى الجكع كالمرض, العمؿ البشرم المجيد باآلالت الحديثة كالتكنكلكجيا

كالعمؿ عمى , كالتحرر مف االعتماد عمى إنتاج سمعة كاحدة أك منتجات أكلية قميمة, كالمساكاة في تمؾ البمداف
 .1......"تطكير الصناعة 

في حيف أشار بعض االقتصادييف إلى أف التنمية مفيـك عاـ كشامؿ كعرفكىا ببساطة عمى أنيا تعني 
 .2كرغبة األخيرة بتحقيؽ مزيد مف التقدـ كالنمك, رغبة الدكؿ النامية بالمحاؽ بالدكؿ المتقدمة

عبلف الحؽ في التنمية فيي عممية شاممة  : أما مفيكـ التنمية كما تراىا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كا 
عمى , تستيدؼ التحسيف المستمر لرفاىية السكاف بأسرىـ كاألفراد جميعا, اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية

 .3كفي التكزيع العادؿ لمفكائد الناجمة عنيا, أساس مشاركتيـ النشطة كالحرة
 .تبعا لكجية نظر القائؿ بيا, نبلحظ مما تقدـ أف لمتنمية تعريفات كثيرة

إضافة إلى أف فيـ مف يرل أف التنمية ىي إحداث زيادات حقيقية في متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ 
نتيجة لعمميات استخداـ المكارد االقتصادية المتاحة لممجتمع لمعمؿ عمى تحقيؽ زيادات حقيقية في الدخؿ 

بأف التنمية االقتصادية مفيـك يتضمف إجراء تغييرات : كمنيـ مف يقكؿ, القكمي تفكؽ معدالت النمك السكاني
بما , جذرية في تنظيمات كفنكف اإلنتاج كىيكؿ الناتج كفي تكزيع عناصر اإلنتاج بيف مجاالت اإلنتاج المختمفة

كمف ثـ زيادة الناتج القكمي الحقيقي , يؤدم إلى زيادة عناصر اإلنتاج المستخدمة ككفاءة ىذه العناصر
كما أف التنمية االقتصادية ىي مجمكعة مف األنشطة االقتصادية التي تسبب زيادة إنتاجية االقتصاد , لممجتمع

كبالطبع ىي عممية مستمرة تتضمف , كزيادة نسبة المشتغميف إلى إجمالي السكاف, كالعامؿ في المتكسط, ككؿ
يقاس في صكرة  دخؿ فردم حقيقي , تغييرات ىيكمية تؤدم إلى تحسيف في أداء االقتصاد حاليا كفي المستقبؿ

نيا تقكـ عمى جعؿ الناس أكثر قدرة عمى التحكـ في بيئتيـ االقتصادية نحك , تمتد لفترة طكيمة مف الزمف كا 
 .4تحسيف مستكل المعيشة
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 .86:ص,2003,منشوراتجامعةحلب,التنمٌة االقتصادٌة,تٌسٌر,الرداوي
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,13مجلد,سلسلةالدراساتاإلنسانٌة,مجلةالجامعةاإلسالمٌة,دور البنوك اإلسالمٌة فً تموٌل التنمٌة فً فلسطٌن,محمدإبراهٌموسالمحلس,مقداد

 .250:ص,1,2005العدد
3

 .13:ص,2002,دمشق,منشوراتوزارةالثقافة,فً سبٌل تنمٌة بدٌلة,عبدالوهاب,المصري
4

 .12-9:ص,مرجعسبقذكره,التنمٌة والتخطٌط وتقوٌم المشروعات فً االقتصاد اإلسالمً,عبدالمنعم,عفر
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 مفيوم التنمية في االقتصاد اإلسالمي:ثانياً 

يعد مفيكـ التنمية االقتصادية كاحدان مف أبرز جكانب االقتصاد اإلسبلمي الذم يجب أف تثار كتكضع 
مكضع التطبيؽ العممي كذلؾ لما يحكيو ذلؾ المفيـك كفقا لمنظرة اإلسبلمية مف شمكلية لؤلبعاد المادية كالخمقية 

كأف ىذه الشمكلية لمفيكـ التنمية كفقا لمنظرة اإلسبلمية قد حممت في طياتيا ألفاظان . كالركحية لمفرد كالمجتمع
مثؿ العمارة كاالستخبلؼ كالتمكيف كالتي استمدىا العمماء كاالقتصاديكف اإلسبلميكف كالباحثكف في القراف الكريـ 

ىك أنشاكـ مف األرض )فمفظ العمارة أك التعمير ذكر في العديد مف اآليات القرآنية منيا قكؿ اهلل تعالى
 أف اهلل تعالى يطمب مف العباد أم {السيف كالتاء في استعمركـ لمطمب}، كيقكؿ العمماء أف1(كاستعمركـ فييا
 .2"األرض"أعمار أك تعمير

. 3( فييا معايش قميبلن ما تشكركفـكلقد مكناكـ في األرض كجعمنا لؾ)أما لفظ التمكيف فقد قاؿ تعالى 
كمف ىنا نبلحظ كيؼ أف اهلل تعالى قد ىيأ لنا األرض كأعطانا المقدرة عمى استغبلليا كاستثمارىا بالشكؿ الذم 
يؤمف لنا العيش الرغيد كتحقيؽ زيادة في إنتاجيا مف خبلؿ العمؿ الذم يقـك بو الفرد اإلنساف المندفع كذلؾ في 

 .سبيؿ تحقيؽ تنمية اقتصادية شاممة

:  كقاؿ أيضان .4(ويستخمفكم في األرض): في حيف أف مفيكـ االستخبلؼ ظير في قكلو تعالى
: كقاؿ أيضان .  6 الماؿأم (وأنفقوا مما جعمكم مستخمفين فيو):  ثـ قاؿ تعالى .5(وجعمناكم خالئق في األرض)

كمف ىنا فنبلحظ أف ىناؾ ثبلثة . 7(يا داوود إنا جعمناك خميفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق): أيضان 
 8:مكاضع لبلستخبلؼ

  خميفة في الحكـ- أ
 خميفة في األرض- ب

  خميفة في الماؿ- ت
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 49:،مرجعسبقذكره،صبحوث فً االقتصاد اإلسالمًالمصري،رفٌقٌونس،
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كالغاية األساسية مف االستخبلؼ ىي اإلنابة أك التفكيض عف مسؤكلية إعمار األرض نحك تحقيؽ 
كحسف التدبير في استعماؿ األمكاؿ نحك تكجيييا إلقامة المشركعات االقتصادية التي تساىـ في التنمية , التنمية

حقاؽ الحؽ كرفض الظمـ كالقير, االقتصادية  .إضافة إلى الحكـ بالعدؿ كا 
كليذا فاف مفيكـ التنمية ينطمؽ مف أف المكارد التي استخمفيا اهلل لئلنساف مسخرة كميا لخدمتو أكالن 

كلذلؾ يضمف الفرد إشباع حاجاتو األساسية مف خبلؿ ناتج عممو أك مما تؤمنو لو مؤسسات المجتمع , كأخيران 
كتحقيؽ , كالتنمية بيذا المعنى تعني استمرار سيطرة الفرد عمى المكارد المتاحة بدرجات متزايدة. المختمفة

كتشمؿ عممية , مستكيات متزايدة مف الدخؿ مف خبلؿ ترشيد استغبلؿ ىذه المكارد في إطار اليدؼ الديني
سكاء عف طريؽ تشغيؿ العمؿ , التنمية االقتصادية زيادة العناصر اإلنتاجية المستخدمة في النشاط االقتصادم

المتعطؿ منيا لدل المجتمع أك زيادة الكميات المتاحة مف العناصر األكثر قدرة، كما تتضمف الكفاءة في إعادة 
تكزيع عناصر اإلنتاج المستخدمة بيف قطاعات االقتصاد المختمفة، بغية االستخداـ األمثؿ ليا، مما يحدث 

 .1تغييرات جذرية في ىيكؿ النشاط االقتصادم الكطني
كالمزج بيف التنمية , نمحظ مف ىذا أف المفيـك اإلسبلمي لمتنمية يقكـ عمى استمرارية عممية التنمية

االقتصادية كالتنمية االجتماعية كصكالن لتحقيؽ الرفاىية االقتصادية كالعدالة االجتماعية ضمف اإلطار الشرعي 
 .الذم حدده اإلسبلـ

كلذلؾ تعتبر التنمية االقتصادية مطمبان شرعيان لضماف الحاجات األساسية لكؿ أفراد الدكلة، كتكفير 
فرص العمؿ لمعاطميف القادريف عمى الكسب  في المجتمع، كلبلستخداـ الكؼء لممكارد الطبيعية كالبحث عما ىك 

 .2كامف فييا، كتعبئة كؿ ما ىك متاح لمعممية اإلنتاجية، كتحقيؽ عدالة تكزيع الدخؿ كالثركة بيف فئات المجتمع
عمى أنيا تشمؿ تنمية كتطكير " األىداؼ العامة لمسياسة التنمكية لممجتمع المسمـ"حدد خكرشيد احمد 

كالتكسع في اإلنتاج النافع كالعمؿ عمى تحسيف نكعية الحياة كتحقيؽ التنمية المتكازنة كاعتماد , المكارد البشرية
كتطكير تكنكلكجيا محمية كتقميص االعتماد عمى العالـ الخارجي كتحقيؽ درجة اكبر مف التكامؿ بيف أجزاء 

العالـ اإلسبلمي، كيقترح خكرشيد احمد لتحقيؽ ىذه األىداؼ إجراء بعض التغييرات كاسعة النطاؽ في أسمكب 
التخمي عف اإليماف بنماذج النمك الكمي كاعتماد أسمكب متعدد األىداؼ، إنشاء : التخطيط لمتنمية تشمؿ

مؤسسات إسبلمية جديدة تقـك بتبني مبادالت في حقؿ التنمية االقتصادية، إتباع أسمكب ال مركزم في العممية 
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 79:،ص2004،رسالةماجستٌر،جامعةمحمدخٌضر،كلٌةالحقوقوالعلوماالقتصادٌة،وظائف السٌاسة المالٌة فً االقتصاد اإلسالمًطبً،دالل،
2
 80:طبً،دالل،المرجعالسابقنفسه،ص
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 فقد 1.التنمكية تتيح لمناس المشاركة في العممية التنمكية كبذؿ جيكد حثيثة كجادة في مجالي البحث كالتخطيط
صار مف الضركرم أف نضع الفرد اإلنساف كأكلكية أكلى كخطكة أساسية لمكصكؿ إلى تحقيؽ تنمية شاممة 

 .متكازنة مستقرة
 2:إذان فإف الفرد يؤثر في المجتمع بثبلث مؤثرات

 ".الثقافة"تكجيو الفكر - أ
 .تكجيو العمؿ- ب
 .تكجيو رأس الماؿ- ج

ما الذم "أال كىك , كينبغي الحكـ عمى التنمية االقتصادية في نياية المطاؼ مف خبلؿ المعيار الرئيسي
ىؿ عممت : إضافة لمجمكعة مف التساؤالت. 3بكصفيا تجربة إنسانية حضارية, "قدمتو ىذه التنمية لحياة الناس

عمى تكجيو الفكر نحك القيـ كالعادات التي تتسـ بالتسامح كالمحبة كالخير كالتعاكف كالتعايش المشترؾ بيف فئات 
كىؿ ساىمت في زيادة العمؿ كالقضاء عمى المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية المتكاترة في , المجتمع
كىؿ عممت عمى زيادة اإلنتاج كرفع الكفاءة اإلنتاجية كاستخداـ التكنكلكجيا الحديثة كتقميؿ االعتماد , مجتمعاتنا

 .كىؿ ساىمت في إقامة المشركعات اإلنتاجية التنمكية كتكجيو رؤكس األمكاؿ نحكىا, عمى الخارج

 :الفروق الجوىرية بين مفيومي التنمية في النظامين التقميدي واإلسالمي: ثالثاً 

 نخمص مما سبؽ إلى أف مفيـك التنمية كفقا لمنظاـ التقميدم السائد في النظرية الرأسمالية يختمؼ عنو 
 :في االقتصاد اإلسبلمي مف حيث ما يمي

, إف األسمكب المنتج لمتنمية االقتصادية يستمد مف مبادئ كأصكؿ االقتصاد اإلسبلمي: مف حيث األسمكب- أ
كمف ىنا نبلحظ كجكد الضكابط الكاضحة المستمدة مف , الذم يعتبر جزءان ال يتجزأ مف العقيدة اإلسبلمية

كخصكصان فيما يتعمؽ بالربا المحـر كالغرر كغيرىا، في حيف نبلحظ أف األسمكب المنتج غالبان في , الشريعة
النظرة التقميدية ال ييتـ كثيران بالضكابط اإلسبلمية كغيرىا كنبلحظ انتشار الربا كالغرر كاستغبلؿ اإلنساف كالمكارد 

 .الطبيعية بشكؿ عاـ
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:،ص1،2004،ع17،جملةجامعةالملكعبدالعزٌز،االقتصاداإلسالمًمعود على بدء: التنمٌة االقتصادٌة من منظور إسالمًاحمد،أوصاف،

60. 
2

83:،ص2006،دارالفكر،دمشق،شروط النهضة,بننبً،مالك
3
 Amartya Sen, 'the concept of development' in Hollis b, Chenery and T.N.Srinivasan, handbook of development 

economics, Newyork: north Holland.1991, p11. 
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كيعتبر , أف التنمية االقتصادية كفقان لمنظرة اإلسبلمية تبدأ باإلنساف كتنتيي بتحقيؽ غاياتو: مف حيث اليدؼ-ب
كمما نمحظو انو كفقان لمنظرة . تحقيؽ التكافؿ االجتماعي كالعدالة االجتماعية اليدؼ األسمى كفقا ليذه النظرية

كالسعي لتحقيقيا كفقان لمضكابط كالمعايير , اإلسبلمية نبلحظ اقتراف التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية
في حيف نبلحظ أف اليدؼ الرئيسي كاألساسي لمتنمية كفقان لمنظرة , اإلسبلمية المستمدة مف العقيدة اإلسبلمية

التقميدية ىك الجانب المادم البحت، كالسعي لمكصكؿ إلى اكبر قدر ممكف مف الربح كزيادة رأس الماؿ بعيدا 
عف العدالة االجتماعية كالتكافؿ االجتماعي، كلذلؾ تتسـ التنمية كفقا لممفيـك اإلسبلمي بالشمكلية كذلؾ لتناكليا 

 .جميع جكانب الحياة اإلنسانية

 :تتسـ التنمية كفقان لمنظرة اإلسبلمية إلى أنيا": البعد"مف حيث النظرة -ج

كخصكصان في قكاعد االستثمار كالتمكيؿ التي ال بد , يتمثؿ بالتمسؾ باألخبلؽ اإلسبلمية: ذات بعد أخبلقي -1
كاف , مف أف تكّجو االستثمار نحك دائرة إنتاج السمع كالخدمات التي يحتاج إلييا اإلنساف في شتى مجاالت حياتو

كترجيح تمبية احتياجات المجتمع قبؿ النظر إلى , يككف مجاؿ التمكيؿ كاالستثمار لممشاريع غير المحرمة شرعان 
كىذا ما ال نمحظو بالنظرة التقميدية التي ال تعير اىتمامان . إضافة إلى مكاضيع الزكاة كالتكافؿ كغيرىا, العائد

نما لمغاية األسمى كىي زيادة العائد كتحقيؽ اكبر قدر ممكف , كاضحان لمكضكع أخبلقيات التمكيؿ كاالستثمار كا 
 .مف الربح

يركز المفيكـ اإلسبلمي لمتنمية عمى الجانب االقتصادم انطبلقان مف ثبلث مبادئ ىامة : ذات بعد اقتصادم -2
 1:مف مبادئ الديناميكية كىي

االستخداـ األمثؿ لممكارد الطبيعية، التي كىبيا اهلل لئلنساف كسخرىا لو، يشمؿ ذلؾ كؿ المكارد المتاحة  -
 .كالكامنة

االلتزاـ بتنمية اإلنتاج كأكلكية أكلى، كالتي تقـك عمى تكفير االحتياجات الضركرية ك المعيشية لجميع  -
 .أفراد المجتمع 

أف تنمية ثركة المجتمع تعتبر كسيمة لتحقيؽ طاعة اهلل كعمارة األرض كرفاىية المجتمع كعدالة التكزيع  -
 .كحؽ أساسي لممجتمع عمى أفراده, بيف أفراده

بينما نجد أف المفيـك التقميدم ييدؼ إلى تنمية ثركة المجتمع بغض النظر عف تكزيع ىذه الثركة كدكرىا 
الفاعؿ في تحقيؽ الرفاه االقتصادم كالتكافؿ االجتماعي، إضافة إلى االستخداـ الجائر لمكارد الطبيعة 
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.32-31:مرجعسبقذكره،ص,التنمٌة والتخطٌط وتقوٌم المشروعات فً االقتصاد اإلسالمًعفر،محمدعبدالمنعم،
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كيعتبر ىدؼ تنمية , كخصكصا مف قبؿ الشركات الكبرل المسيطرة كخصكصان استثماراتيا في بمداف العالـ الثالث
 .ثركة المجتمع كفقا ليذه النظرة ليس إال زيادة غنى األغنياء كزيادة فقر التعساء

 

 المصارف اإلسالمية وتنمية البمدان النامية: المطمب الثاني

لقد بينا في التعريفات المختمفة لممصارؼ اإلسبلمية دكرىا الكامؿ كالحتمي في تحقيؽ التنمية لممجتمع 
كذكر الدكتكر احمد النجار رحمو . كمما ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, كفقان لمنظرة اإلسبلمية لمتنمية

كتعمؿ في إطار الشريعة اإلسبلمية، , اهلل باف المصارؼ اإلسبلمية عبارة عف أجيزة مالية تستيدؼ التنمية
كتمتـز بكؿ القيـ األخبلقية التي جاءت بيا الشرائع السماكية، كتسعى إلى تصحيح كظيفة رأس الماؿ في 

المجتمع، كىي أجيزة مالية تنمكية اجتماعية، كيقصد بالتنمكية كما قاؿ بأنيا تضع نفسيا في خدمة المجتمع 
. 1كتستيدؼ تحقيؽ التنمية فيو، كتقكـ بتكظيؼ أمكالو بأرشد السبؿ بما يحقؽ النفع لممجتمع أكالن كقبؿ كؿ شيء

كمف ىنا نمحظ الدكر الميـ الذم تقـك بو المصارؼ اإلسبلمية في سبيؿ تحقيؽ التنمية في أغمب الدكؿ 
 .اإلسبلمية التي تقع في دائرة البمداف النامية

 سمات وخصائص البمدان النامية : أوالً 

بالرغـ مف التبايف في الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية السائدة في البمداف النامية، إال أنيا تشترؾ في 
 2:كيمكف تقسيـ السمات كالخصائص إلى. عدد مف الخصائص كالسمات الذم تميزىا عف البمداف المتقدمة

إنخفاض مستكيات المعيشة التي يمكف كصفيا بأنيا تتمثؿ في انخفاض الدخؿ ك عدـ المساكاة كتدىكر - أ
 .الصحة كعدـ تقدـ التعميـ كزيادة األمّية

 .إنخفاض مستكيات اإلنتاجية- ب

 .ارتفاع معدالت النمك السكاني كارتفاع عبء اإلعالة- ت

                                                           
1
10:،ص1982،اتحادالبنوكاإلسالمٌة،القاهرة،وعن البنوك اإلسالمٌة ماذا قالوا؟النجار،احمد،
2
:ٌمكنالرجوعإلى:

 .62-15:ص,2006,االسكندرٌة,الدارالجامعٌة,-دراسات نظرٌة تطبٌقٌة- التنمٌة االقتصادٌة,محمدعبدالعزٌزوآخرون,عجمٌة -
:ص,2006,الرٌاض,المملكةالعربٌةالسعودٌة,دارالمرٌخ,التنمٌة االقتصادٌة,ترجمةمحمودحسنًومحمودمحمود,مٌشٌل,تودارو -

85-108. 
 .54-48:ص,مرجعسبقذكره,التنمٌة االقتصادٌة,تٌسٌر,الرداوي -
,البنكالدولًومركزاألهرامللترجمةوالنشر,التنمٌة المستدامة فً عالم دائم التغٌر,2004تقرٌرعنالتنمٌةفًالعالملعام,البنكالدولً -

 .239-233:ص,2003
 .68-3:ص,2004,البنكالدولً,2004مؤشرات التنمٌة فً العالم لعالم ,البنكالدولً -
- World Bank, world development indicators, N.Y, world bank, 2004, p 42- 48 and p 186- 187. 
- Mcconnell C.R,Brues.L , Macphers on D.A, contemporary labor economics, MC-Graw H ill, N.Y,2003, p 554. 
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 .ارتفاع معدالت البطالة- ث

 .االعتماد الشديد عمى اإلنتاج الزراعي كصادرات المنتجات األكلية- ج

 .التبعية االقتصادية لمخارج- ح

 .تفشي ظاىرة الفساد- خ

 :كسكؼ نعرض كؿ منيا بإيجاز

 انخفاض مستوى المعيشة- أ

  يعاني معظـ السكاف في الدكؿ النامية مف انخفاض كبير في مستكيات المعيشة مقارنة بما ىك سائد في 
انخفاض متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ : الدكؿ المتقدمة اقتصاديان، كانخفاض مستكيات المعيشة تتمثؿ في

كيقسـ البنؾ الدكلي دكؿ . القكمي ك معدؿ النمك فيو، إضافة لسكء تكزيع الدخؿ القكمي فيما بيف أفراد المجتمع
 :العالـ كفقا لمتكسط نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي إلى ثبلث مجمكعات كىي

 9205كىي الدكؿ التي يزيد متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ فييا عف : مجمكعة الدكؿ ذات الدخؿ المرتفع* 
 .دكالر سنكيان 

  764كىي تمؾ الدكؿ التي يتراكح متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ بيف : مجمكعة الدكؿ ذات الدخؿ المتكسط*
 .  دكالر سنكيا9205دكالر إلى 

كىي تمؾ الدكؿ التي يقؿ متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ فييا عف : مجمكعة الدكؿ ذات الدخؿ المنخفض* 
  دكالر سنكيا764

 فاف متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ في مجمكعة الدكؿ ذات 2004كفقان لمؤشرات البنؾ الدكلي لعاـ 
  دكالر، بينما متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ في مجمكعة البمداف ذات الدخؿ 26710الدخؿ المرتفع ىك 
 دكالر، أم أف متكسط  430 دكالر، كفي الدكؿ ذات الدخؿ المنخفض  بمغ حكالي 1505المتكسط حكالي 

 ضعفان لمتكسط دخؿ الفرد في البمداف متكسطة 18نصيب الفرد في الدكؿ ذات الدخؿ المرتفع يعادؿ حكالي 
 . 1 ضعؼ متكسط دخؿ الفرد في مجمكعة الدكؿ ذات الدخؿ المنخفض26الدخؿ، كحكالي 

                                                           
1
.الدخؿ القكمي  مقسكما عمى عدد السكاف كيعرؼ بالدخؿ الفردم:  كيذكر أف متكسط نصيب الفرد يقاس عمى أنو
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إضافة إلى تدني الدخكؿ في البمداف النامية نجد أف كثيران مف األفراد في ىذه الدكؿ يتعرضكف لمشاكؿ 
 .سكء التغذية كالمرض كنقص الرعاية الصحية

كذلؾ في حديثنا عف مستكل المعيشة ال بد مف اإلشارة إلى انخفاض مستكل التعميـ كقمة الفرص 
كنظران الرتباطيا بالعنصر البشرم تعتبر ىذه السمة مف أىـ العقبات التي تكاجو , التعميمية في البمداف النامية

 الصادر عف البنؾ الدكلي 2003ككفقان لتقرير التنمية في العالـ لعاـ , عممية التنمية االقتصادية في ىذه البمداف
مف الناتج المحمي اإلجمالي، بينما كانت % 6يشير إلى أف نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ في الدكؿ المتقدمة كانت 

كتعكس ىذه النسب % 1,1كالمنخفض ىي % 2,9ىذه النسبة في كؿ مف الدكؿ النامية ذات الدخؿ المتكسط 
كؿ ىذه األسباب أدت إلى قصكر . الفرؽ الكبير في نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ فيما بيف الدكؿ المتقدمة كالنامية
 .في تكفر الكفاءات كالخبرات كالقدرات التنظيمية كاإلدارية في البمداف النامية

 انخفاض مستويات اإلنتاجية-ب

تعاني الدكؿ النامية بصفة عامة مف انخفاض كاضح في مستكل إنتاجية العمؿ، كتقاس إنتاجية عنصر 
العمؿ بخارج قسمة الناتج الكمي عمى عدد األفراد العامميف مف بيف قكة العمؿ، فكفقان لبيانات البنؾ الدكلي لعاـ 

 ألؼ دكالر، بينما كانت إنتاجية العامؿ 59 فإف متكسط إنتاجية العامؿ في البمداف المتقدمة كصؿ إلى 2002
 ضعفان 18،4 ألؼ دكالر، أم أف متكسط إنتاجية العامؿ في الدكؿ المتقدمة يعادؿ 3,2في الدكؿ النامية حكالي 

كلرفع معدالت اإلنتاجية يمعب االدخار المحمي كالتمكيؿ دكران . لمتكسط إنتاجية العامؿ في الدكؿ النامية ككؿ
كبناء مخزكف كبير مف رأس الماؿ البشرم مف خبلؿ , كبيران في تكليد استثمارات جديدة في السمع الرأسمالية

 .زيادة االستثمارات في التعميـ كالتدريب

 ارتفاع معدالت النمو السكاني وارتفاع عبء اإلعالة -ت

يؤثر النمك الديمغرافي عادة عمى التنمية، حيث يشكؿ أىـ عناصرىا، كيؤثر عمى اإلنتاج إذ ينمك ىذا 
األخير بسرعة اكبر مف سرعة نمك السكاف، الف الدكؿ المتخمفة تعاني مف ارتفاع نسبة الكالدات كارتفاع نسبة 

 .الكفيات كارتفاع نسبة التزايد السكاني بشكؿ عاـ

 نسمة لكؿ كيمك متر مربع 509تعاني الدكؿ النامية مف ارتفاع نسبة الكثافة السكانية كتقدر بحكالي 
 نسمة لكؿ 22 نسمة لكؿ كيمك متر مربع مزركع ك184 نسمة لكؿ كيمك متر مربع مقارنة بحكالي 53مزركع ك 

كيمك متر مربع في الدكؿ المتقدمة، كيرجع االختبلؼ الرئيسي في معدالت الزيادة السكانية بيف الدكؿ المتقدمة 



47

في األلؼ سنكيان في الدكؿ   (50-30)كالنامية إلى اختبلؼ معدالت المكاليد كتتراكح معدالت المكاليد ما بيف 
كقد ترتب عمى ارتفاع معدالت النمك السكاني . في األلؼ سنكيان في الدكؿ المتقدمة (20)النامية، مقابؿ اقؿ مف 

 .1في الدكؿ النامية ارتفاع عبء اإلعالة فييا

ككفقا لبيانات البنؾ الدكلي فانو يصؿ عبء اإلعالة في كؿ مف الدكؿ النامية متكسطة الدخؿ كالدكؿ 
عمى التكالي، في حيف تككف ىذه النسبة في الدكؿ المتقدمة % 60، %70النامية منخفضة الدخؿ الى حكالي 

 %.50اقؿ مف 

كنستنج مما سبؽ أف الدكؿ النامية ال تتسـ فقط بارتفاع معدالت النمك السكاني ، بؿ ترتفع فييا نسبة 
 .اإلعالة االجتماعية أيضا مقارنة بالدكؿ المتقدمة

 ارتفاع معدالت البطالة-ث

 تعتبر البطالة كاحدة مف أىـ المشكبلت التي يعاني منيا أفراد الدكؿ النامية كتسيـ في انخفاض 
كتتمثؿ البطالة في كجكد أشخاص في المجتمع قادريف . كذلؾ إذا ما قكرنت بالدكؿ المتقدمة, مستكيات المعيشة

راضييف عمى مستكل األجكر السائدة كلكف ال يجدكنو خبلؿ فترة زمنية , عمى العمؿ كراغبيف فيو كباحثيف عنو
 . 2معينة

كبشكؿ عاـ تتراكح نسبة البطالة بيف الدكؿ النامية كفقان لئلحصاءات كالدراسات قدرت معدالت البطالة 
مف قكة العمؿ، كتتركز البطالة بدرجة أساسية بيف فئة الشباب مف المتعمميف الداخميف  (%17،5%-15)بيف 

 .الجدد إلى سكؽ العمؿ

 االعتماد الشديد عمى اإلنتاج الزراعي وصادرات المنتجات األولية-ج

 يككف تمركز الغالبية العظمى مف السكاف في الدكؿ األقؿ نمكان في المناطؽ الريفية، كما أف أكثر مف 
مف السكاف ريفيكف في الدكؿ المتقدمة، كذلؾ % 27مف السكاف أساسان مف الريفييف، مقارنَة مع أقؿ مف % 65

في البمداف % 5في حيث ال تتجاكز , مف قكة العمؿ يتـ تشغيميا بالزراعة في البمداف النامية% 58إف أكثر مف 

                                                           
1
 15مجمكع السكاف فكؽ )\  (سنة65مجمكع األفراد فكؽ +  سنة 15مجمكع األفراد أقؿ مف )=عبء اإلعالة : كيقاس عبء اإلعالة  كفقا ؿ

 .( سنة65سنة كأقؿ مف 

2
100 * (قكة العمؿ\ عدد العاطميف )= معدؿ البطالة : كيقاس معدؿ البطالة بما يمي
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كما أف معظـ اقتصادات البمداف النامية تعتمد اعتمادان رئيسيان عمى إنتاج كتصدير المنتجات األكلية . المتقدمة
 .كالمكاد الخاـ بشكؿ عاـ، كىذه السمع المصدرة يتـ تصديرىا في صكرتيا الخاـ إلى البمداف المتقدمة الصناعية

 :كلكف المشكمة تكمف في الدكؿ النامية بخصائص كسمات القطاع الزراعي كالمتمثمة فيما يمي

 .شيكع الممكيات الزراعية الصغيرة -1
 .إتباع الطرؽ اإلنتاجية التقميدية كالكسائؿ البدائية -2

 .االبتعاد عف األساليب العممية كعدـ تطبيؽ نتائج األبحاث العممية كبراءات االختراع -3

 التبعية االقتصادية لمخارج-ح

ساعدت التبعية االقتصادية لمخارج كالعبلقات غير المتكافئة بيف البمداف النامية كالبمداف المتقدمة عمى 
كلذلؾ فإف الدكؿ المتقدمة تستطيع فرض شركطيا كقكانينيا . إبقاء مظاىر التخمؼ السائد في البمداف النامية

مف خبلؿ عممية االحتكار كالييمنة كنظاـ المساعدات كالتحكـ كالقدرة , كيفما شاءت عمى البمداف النامية
كتعد التبعية التكنكلكجية أخطرىا لما لمتكنكلكجيا مف دكر , كىناؾ تبعية تجارية كتكنكلكجية, التكنكلكجية كغيرىا

مف % 90كاف الدكؿ النامية تستكرد حكالي . ىاـ ككبير في تحديد مستكل التقدـ االقتصادم في المجتمع
األمر الذم يؤدم بيذه , فقط كتككف بشكؿ معدات كآالت بسيطة% 10التكنكلكجيا في حيف تنتج منيا محميان 

 .الصكرة إلى زيادة كاتساع الفجكة التكنكلكجية كبالتالي التبعية لمخارج

 تفشي ظاىرة الفساد -خ
يعد الفساد ظاىرة ليا جكانب اقتصادية كاجتماعية كسياسية، ما زالت تعاني الدكؿ النامية مف ازدياد 

ظاىرة الفساد في مجتمعاتيا، حيث تتمثؿ ىذه الظاىرة في تحقيؽ منافع كامتيازات خاصة عمى حساب المصالح 
 .العامة أك مصمحة المجتمع بشكؿ عاـ 

تعتبر الرشاكل كالتيرب الضريبي كالمحسكبية كعمكالت كرشاكل كصفقات السبلح كالمحاباة كقركض 
المجاممة كاالمتيازات الخاصة كغيرىا مف ابرز مجاالت الفساد في الدكؿ النامية بصفة عامة، األمر الذم يؤدم 
ضعاؼ القرارات الرسمية كضعؼ في القكانيف  إلى تدىكر عممية التنمية كانخفاض معدالت االستثمار كتشكبو كا 

 .كبالتالي عدـ تحقيؽ عدالة اجتماعية صحيحة, كالقضاء
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 :دور المصارف اإلسالمية في التنمية االقتصادية: ثانياً 

مف اجؿ تحقيؽ الرفاىية ألفراده , يتّبع كؿ بمد في العالـ سياسة اقتصادية كتنمكية ك يعمؿ عمى تحقيقيا
كتتطمب ىذه السياسة التنمكية كضع الخطكط العريضة ليا كالمتمثمة في تخطيط . كلمكصكؿ إلى أىداؼ معينة

كميما تنكعت ىذه المشاريع فإنيا في النياية تحتاج . المشاريع التنمكية حسب احتياجات كقدرات الببلد التنمكية
كلذلؾ فاف التمكيؿ يعتبر حمقة الكصؿ بيف المدخرات , إلى التمكيؿ كي تصبح كاقعان حقيقيان ثـ تنمك كتكبر

كاالستثمارات، كىك مرحمة ىامة مف مراحؿ الدكرة االقتصادية كبالتالي فاف لو دكر ىاـ كفعاؿ في المساىمة في 
 :تحقيؽ سياسة الببلد التنمكية كذلؾ عف طريؽ

 .تكفير رؤكس األمكاؿ البلزمة الستثمارىا في إنجاز المشاريع كتحقيؽ الخطط التنمكية -
العمؿ عمى تحقيؽ الرفاىية ألفراد المجتمع مف خبلؿ تحسيف الكضعية المعيشية ليـ كذلؾ عف طريؽ  -

 .1إقامة االستثمارات الجديدة  كتحديث كتكسيع القائمة منيا

 .تكفير المبالغ النقدية البلزمة لممؤسسات االقتصادية في أكقات الحاجة -

كذلؾ , كمف ىنا يبرز دكر المصارؼ اإلسبلمية باعتبارىا منشات مالية تقـك بدكر الكساطة المالية
مداد قطاع األعماؿ باالحتياجات التمكيمية المتنكعة عمى  اختبلؼ مجاالتيا  - التجارة- الصناعة)لتزكيد كا 

مف خبلؿ تحكيؿ كؿ مف رأس الماؿ الثابت كرأس الماؿ العامؿ عمى شكؿ قركض  (الزراعة الخدمات األخرل
 .أك صيغ تمكيؿ إسبلمية كالتي يمكف أف تككف قصيرة أك متكسطة أك طكيمة األجؿ

كيكمف الفرؽ ما بيف المصارؼ اإلسبلمية كنظيراتيا التقميدية مف خبلؿ تاميف االحتياجات التمكيمية 
 .التي ستركز عمى قياـ االستثمارات كاألنشطة األخرل المساىمة في تحقيؽ التنمية في المجتمع

تعمؿ شبكة المصارؼ التقميدية عمى تأميف احتياجات الحككمات في الببلد النامية بفكائد مرتفعة لمغاية، 
حتى أصبحت ىذه المصارؼ قكة اجتذاب لرؤكس األمكاؿ مف جميع البمداف لتغطية االحتياجات االستثمارية 

مما ساعد  عمى إيجاد اختبلؿ تمكيمي لدكؿ العالـ الثالث مما يزيدىـ فقرا كيزيد الدكؿ , لمشركات عابرة القكمية
 .2الغنية غنى كثراء

                                                           
1
.75:ص,2008,كلٌةاالقتصاد,جامعةدمشق,رسالةماجستٌر,دور المصارف اإلسالمٌة فً االستثمارات,حسٌن,قبالن
2

 .36:ص,2008,دمشق,دارالنهضة,ضوابطاالقتصاداإلسالمًفًمعالجةاألزماتالمالٌةالعالمٌة,سامر,قنطقجً
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كعمى العكس مف ذلؾ نجد أف المصارؼ اإلسبلمية تعتبر مؤسسات مالية إنمائية مع عدـ التقميؿ مف 
كتحظى برضى عمبلئيا فالمصارؼ اإلسبلمية ليست مصارفا عادية تيدؼ إلى , أىمية تحقيؽ الربحية فييا

رضاء عميميا عمى حساب أىدافيا األساسية فيي مؤسسات تنمكية منذ نشأتيا كمفيدة لمصمحة ,  الربح السريع كا 
 .1كمف ثـ عمييا مسؤكليات تجاه األمة في تحقيؽ تنميتيا كرفاىيتيا االقتصادية, األمة كشريعة اإلسبلـ

كمف ىنا يبرز لنا الدكر الفّعاؿ لممصارؼ اإلسبلمية في تحقيؽ تنمية اقتصادية اجتماعية إنسانية لمببلد 
كذلؾ مف خبلؿ تركيزىا عمى تكفير االحتياجات األساسية لممكاطنيف كتحقيؽ النمك المتكازف كالعادؿ لكؿ , النامية

كخصكصان المناطؽ ك القطاعات األقؿ نمكان كذلؾ بتكجيو العديد مف االستثمارات التنمكية الحيكية , المناطؽ
 .باتجاىيا

كلذلؾ نجد أف النظاـ المصرفي اإلسبلمي قادر عمى حؿ مشكبلت التنمية االقتصادية بما ينسجـ مع 
كيشكؿ حافزان قكيان إلطبلؽ الطاقات الكامنة في الدكؿ اإلسبلمية، كتفجير , عقيدة األمة كتطمعاتيا الحضارية

كىي عممية تأخذ عدة أبعاد . ركح االبتكار كاإلبداع مف خبلؿ نمط تنمكم متميز يحقؽ التقدـ كالعدالة كاالستقرار
 :مف أىميا ما يمي

مما يقمؿ أك يمغي التبعية , تسعى المصارؼ اإلسبلمية لجذب رأس الماؿ اإلسبلمي الجماعي -1
إضافة لتقكية عبلقات الترابط كالتكامؿ , االقتصادية كالمالية كالتكنكلكجية بكافة أشكاليا لمدكؿ المتقدمة

االقتصادم بالشكؿ الذم يعكد عمى األمة بخير، كيضع حدان لمشكمة نقص المدخرات كصغر حجـ 
التراكـ الرأسمالي بالدكؿ المعنية، كفي الكقت ذاتو تكفر المكارد البلزمة لتحقيؽ االنطبلقة التنمكية 

 .الذاتية نحك الرفاىية االقتصادية لؤلمة
تعمؿ المصارؼ اإلسبلمية عمى إعادة تكطيف األرصدة اإلسبلمية كتكجيييا نحك مزيد مف االستثمارات  -2

لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف السمع كالخدمات األساسية كاإلستراتيجية التي يتـ إنتاجيا داخؿ , الحيكية
 .البمداف اإلسبلمية

مف خبلؿ تنمية الحرفييف , تيتـ المصارؼ اإلسبلمية بتطكير كتنمية البنية التحتية في الدكؿ اإلسبلمية -3
 .كالصناعات الحرفية كالمشاريع الصغيرة

                                                           
1

سلسلةمحاضراتالعلماءالفائزٌنبجائزة,المعهداإلسالمًللبحوثوالتدرٌب,البنكاإلسالمًللتنمٌة,البنوك اإلسالمٌة فً مجال التنمٌة,أحمد,علً

 .11:ص,3,2001البنكرقم
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تعمؿ المصارؼ اإلسبلمية عمى القضاء عمى البطالة مف خبلؿ التكظيؼ الفعاؿ لمكاردىا المالية  -4
 .كعدالة الصيغ اإلسبلمية في التمكيؿ

يسيـ المصرؼ اإلسبلمي في تأسيس كالمساىمة في إقامة المشاريع االستثمارية التي تساىـ في نمك  -5
 .1كتطكر البمداف النامية

كخصكصان في البمداف , كمف ىنا فإف المصرؼ اإلسبلمي ىك أداة مالية تنمكية استثمارية فعالة لمتنمية
النامية بالدرجة األكلى، ممتزمان بذلؾ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، فميس اليدؼ ىك مجرد تجميع أمكاؿ المسمميف، 

كلكف اليدؼ األساسي ىك حسف تكظيؼ ىذه األمكاؿ التكظيؼ الفعاؿ في المشركعات التنمكية التي تنتج 
كبالشكؿ الذم يكزع العائد عمى كؿ مف المكدع ألمكالو كالمصرؼ المستثمر , لمجميع سمعان كخدمات بحاجة إلييا

 .كالمجتمع أكالن كأخيران 

بحيث يجب , كلذلؾ فاف ىناؾ دكران مأمكالن ككبيران لممصارؼ اإلسبلمية في تحقيؽ تنمية شاممة لمببلد النامية
 :العمؿ عمى

كالتي , حث المصارؼ اإلسبلمية العاممة في البمداف النامية عمى تمكيؿ المشاريع التنمكية كاإلستراتيجية -1
 .تساىـ في تحقيؽ الخطط التنمكية المكضكعة

العمؿ عمى ربط محافظ التمكيؿ كاالستثمار في المصارؼ اإلسبلمية بأكلكيات التنمية في الببلد  -2
 .اإلسبلمية

لسمطة النقد دكر كبير في العمؿ عمى تكجيو المصارؼ اإلسبلمية بضركرة القياـ بعمميات تمكيمية  -3
 .كاستثمارات تكّجو نحك القطاعات االقتصادية األكثر أىمية في سبيؿ تحقيؽ التنمية المطمكبة

عمى المصارؼ اإلسبلمية العمؿ عمى استحداث األكعية االدخارية طكيمة األجؿ التي تسمح بزيادة  -4
 .كدائعيا مف أجؿ القياـ باستثمارات طكيمة األجؿ تساىـ في التنمية االقتصادية

بحيث تشمؿ كافة , عمى المصارؼ اإلسبلمية العمؿ عمى تكسيع تقديـ خدماتيا التمكيمية المختمفة -5
 .(كما في سكرية حاليا)القطاعات االقتصادية كعدـ االقتصار عمى بعض صيغ التمكيؿ 

 

                                                           
1

كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌٌر,جامعةالجزائر,رسالةدكتوراه,(2000- 1980)الدور التنموي للبنوك اإلسالمٌة دراسة تطبٌقٌة ,جمٌل,أحمد

.84:ص,2006,الجزائر,بالخروبة
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 معوقات عمل المصارف اإلسالمية في البمدان النامية: ثالثاً 

مما , لقد كاجيت المصارؼ اإلسبلمية في عمميا في البمداف النامية العديد مف المعكقات كالمشكبلت
كحّدت مف إبراز الدكر التنمكم كاالستثمارم كاالجتماعي , أثرت عمى مسيرة العمؿ المصرفي اإلسبلمي فييا

 :كيمكف تحديد المعكقات بما يمي, كغيره

 .العبلقة مع المصرؼ المركزم- أ

 .معكقات المكارد المالية كحجميا- ب

 .معكقات المكارد البشرية- ت

 .معكقات الرقابة الشرعية- ث

 .قكة منافسة المصارؼ التقميدية ليا- ج

 :كسكؼ نتعرض لكؿ منيا بإيجاز

 العالقة مع المصرف المركزي - أ

كاإلشراؼ , نعمـ أف المصارؼ المركزية تقـك عادة بكظيفة أساسية ىي الرقابة كالتحكـ في عرض النقكد
 .كلذلؾ ىناؾ عبلقة كثيقة بيف المصرؼ المركزم كالمصارؼ األخرل. عمى السياسة االئتمانية بصفة خاصة

كحيث أف القكانيف المصرفية السائدة في معظـ الدكؿ ىي قكانيف قائمة عمى أساس التعامؿ المصرفي 
كبما أف المصارؼ اإلسبلمية مثميا مثؿ جميع المصارؼ التقميدية األخرل , "الربا"التقميدم المعتمد عمى الفائدة 

ممزمة بأف تحتفظ بكدائعيا لدل المصارؼ المركزية التي تدفع عادة الفائدة المصرفية عمى ىذه الكدائع كىك ما 
كما ال يكجد آلية شرعية الستفادة المصارؼ اإلسبلمية مف كظيفة المصرؼ , ال تقبمو المصارؼ اإلسبلمية

, كما ال تستطيع ىذه المصارؼ المشاركة في عمميات السكؽ المفتكحة, المركزم كمقرض بسبب معدؿ الفائدة
مما يجعؿ تفاعميا مع النظاـ , كبالتالي فإف معظـ المصارؼ اإلسبلمية تعمؿ في ظؿ قكانيف خاصة كاستثنائية

 .1المصرفي كاالقتصاد ككؿ محدد كمقيد

                                                           
1
Mohammad Fakhani, A study of Islamic banking, A thesis, university of Exeter , 1998, p 27- 29 
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 معوقات الموارد المالية-ب 

تعتبر المكارد المالية عنصران ىامان مف عناصر استمرار نشاط كمسيرة المصارؼ اإلسبلمية كذلؾ لما 
كلكف ما كاجيتو , لممكارد المالية مف دكر كبير في تحقيؽ األىداؼ التمكيمية كاالستثمارية لممصرؼ اإلسبلمي

المصارؼ اإلسبلمية في البمداف النامية خصكصان ىك ميؿ األفراد نحك تفضيؿ عامؿ األماف ألمكاليـ كعدـ 
األمر الذم أدل إلى تحكؿ الجزء األكبر مف إيداعات األمكاؿ نحك , الرغبة في المشاركة في الربح كالخسارة

 أف طبيعة المكارد المالية لممصارؼ اإلسبلمية تتسـ بككنيا قصيرة األجؿ لعدـ عمىإضافة , المصارؼ التقميدية
 .فيـ الدكر االستثمارم الذم تقـك بو ىذه المصارؼ

بحيث تعتبر صغيرة بالمقارنة , كالخبلصة ىناؾ قمة في المكارد المالية في المصارؼ اإلسبلمية
فكؿ مصرؼ مف المصارؼ التقميدية يممؾ مف المكجكدات ما يزيد عمى مجمكع ما تممكو , بنظيرتيا التقميدية

ف صغر حجـ المكارد يعني نقطة ضعؼ في عممياتيا, المصارؼ اإلسبلمية مجتمعة  .1كا 

 معوقات الموارد البشرية-ت

. تعتبر المكارد البشرية في المصارؼ اإلسبلمية مف أىـ المعكقات التي اثرت في عمؿ ىذه المصارؼ
ف تحقيؽ المصارؼ اإلسبلمية ,  تكفر فيو القكة كاألمانة يعتبر أساس نجاح أم عمؿإذافالعامؿ البشرم  كا 

ألىدافيا المعمنة مرىكف بمدل تكافر المكارد البشرية المبلئمة كالمؤىمة اقتصاديان كشرعيان كفنيان لممارسة العمؿ 
 .2المصرفي اإلسبلمي كالذم يتطمب عقمية تتصؼ بالدراية كالميارة كالخبرة كاالبتكار

لذلؾ فإف األمر يستمـز كجكد فئة خاصة مف العامميف مزكدة بالقكاعد الشرعية البلزمة لممعامبلت مف 
ككاعية لؤلىداؼ االقتصادية لممجتمع , كمؤىمة كمدربة عمى العمؿ المصرفي اإلسبلمي مف جية أخرل, جية

أما عدـ كجكدىا أك ندرتيا فإنو , اإلسبلمي كمستعدة لبذؿ أقصى جيد في سبيؿ تنفيذ كتحقيؽ ىذه األىداؼ
 .3يترؾ الفرصة سانحة أماـ نمك النشاط المصرفي التقميدم

                                                           
1
.324:ص,مرجعسبقذكره,ترجمةرفٌقٌونسالمصري,محمدعمر,شابرا
2

 .108:ص,مرجعسبقذكره,دوراألسواقالمالٌةفًتدعٌماالستثمارطوٌلاألجلفًالمصارفاإلسالمٌة,أشرف,دوابة
3

البنكاإلسالمً,ورقةعملمقدمةإلىندوةالصناعةالمالٌةاإلسالمٌة,البنوك اإلسالمٌة وآلٌات العمل وضرورٌات التطوٌر,عبدالرحمنٌسري,أحمد

 .38:ص,2000,اإلسكندرٌة,جامعةاإلسكندرٌة,مركزالتنمٌةاإلدارٌةلكلٌةالتجارة,للتنمٌة
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كما تكصمت إحدل الدراسات العممية الميدانية إلى أف أغمبية المصارؼ اإلسبلمية مازالت تكاجو مشكمة 
كالتي تجمع بيف المعرفة الشرعية كالخبرة , بشأف تكفير الككادر التي يتطمبيا العمؿ المصرفي اإلسبلمي

 .1المصرفية اإلسبلمية
 معوقات الرقابة الشرعية-ث

, لقد كجيت انتقادات عديدة لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي فيما يخص الييئات الشرعية الداخمية التابعة ليا
 .كالتي تعمؿ بأجر مدفكع كقد تتنازع المصالح

لكي تقـك بدكر , لذلؾ البّد مف  كجكد ىيئة إشرافية شرعية إلزامية عميا عمى مستكل دكلي أك إقميمي
كبيف , كتعمؿ عمى التنسيؽ بيف ىيئات الرقابة الشرعية فيما بينيا مف جية, اإلشراؼ عمى المصارؼ اإلسبلمية

لكي يمغي كجكد تناقض أحيانان في , ىيئات الرقابة الشرعية كالبنكؾ المركزية في الدكؿ اإلسبلمية مف جية أخرل
 .2الفتاكل الصادرة عف ىيئات الرقابة الشرعية لدل المصارؼ اإلسبلمية

 قوة منافسة المصارف التقميدية ليا-ج

فإف قكتيا كقدرتيا في , باعتبار أف المصارؼ التقميدية ىي أساس العمؿ المصرفي في البمداف النامية
 .السكؽ المحمي أكبر ككنيا حازت عمى الحجـ األكبر مف المتعامميف

سكاء , كمف ىنا نبلحظ صراع المنافسة الكبيرة كالمستمر مف قبؿ ىذه المصارؼ لممصارؼ اإلسبلمية
أك عمى صعيد دخكؿ المصارؼ التقميدية مجاؿ , عمى صعيد ابتكار آليات حديثة لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي

 .  3العمؿ المصرفي عف طريؽ فتح فركع لدييا تعمؿ كفقا لمشريعة اإلسبلمية

فنجد التركيز . إضافة إلى محاباة القكانيف كاألنظمة النقدية في أغمب البمداف لعمؿ المصارؼ التقميدية
براز دكره الكبير مف خبلؿ الحمبلت التسكيقية لخدماتو كالمزايا , عمى تطكير العمؿ المصرفي التقميدم كا 

حتى أف أصبح الكثير مف المتعامميف ال يجدكف فرقا بيف العمؿ المصرفي التقميدم , الممنكحة لممتعامميف فيو
 .كاإلسبلمي

  

                                                           
1

 .107ص,1994,جامعةعٌنشمس,كلٌةالتجارة,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,مشكالت االستثمار فً البنوك اإلسالمٌة,سحرمحمد,رمضان
2

,آذار14-13,بحثمقدملمؤتمرالمصارفاإلسالمٌةاألولبدمشق,المصارف اإلسالمٌة ودورها فً تعزٌز القطاع المصرفً,أحمد,أبوعبٌد

 .29ص,2006
3

.159:ص,مرجعسبقذكره,دور المصارف اإلسالمٌة فً االستثمارات,حسٌن,قبالن
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 المبحث الثالث

 الصيرفة بين النظرتين التقميدية واإلسالمية

كذلؾ مف خبلؿ المبادئ , ىناؾ العديد مف أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية
كاألفكار كاألسس كاألىداؼ كغيرىا، كلقد حاكلنا جاىديف مف خبلؿ ىذا المبحث إيراد أىـ نقاط التشابو 

 .كاالختبلؼ فيما بينيما

كلكف قبؿ البدء ال بد مف اإلشارة إلى أف معظـ عمماء الفقو أجازكا عند الضركرة تعامؿ المصرؼ 
كبعيدان , اإلسبلمي مع المصارؼ التقميدية كذلؾ كفقا لمبدأ المشاركة المتناسب مع ضكابط الشريعة اإلسبلمية

 .عف الربا المحـر

 

 أوجو التشابو بين المصارف اإلسالمية والتقميدية: المطمب األول

 1:يكجد العديد مف أكجو التشابو بيف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية نذكر منيا ما يمي

إف كبلن منيما مؤسسة اقتصادية اجتماعية ذات طبيعة مالية كمصرفية، أم عدـ اتساـ أم منيما بككنيا : أوالً 
مؤسسة اجتماعية خالصة كغير ىادفة لمربح، بؿ تقـك باألعماؿ المتصمة بالجكانب المالية كالمصرفية، سكاء 
بحصكليا عمى المكارد التمكيمية، أك في كيفية استخداـ ىذه المكارد، رغـ االختبلؼ في صيغ االستخداـ أك 
التمكيؿ، كلذلؾ يطمؽ عمى أم منيا مصارؼ كذلؾ لما تقـك بو مف أعماؿ ذات طبيعة مصرفية متماثمة، 

 .كتسعى كؿ منيما إلى تحقيؽ الربح مف عممياتيا إضافة إلى أىداؼ أخرل اقتصادية كاجتماعية
تتماثؿ كؿ مف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية باعتبارىا كسيط مالي بيف المدخريف كالمستثمريف، كلذلؾ : ثانياً 

عادة تكظيفيا كاستثمارىا  .فيما يسعياف إلى حشد المكارد كالمدخرات في أكعية الجياز المصرفي كا 

                                                           
1

 :ٌمكنالرجوعإلى
.67-66:ص,2003,فلسطٌن,غزة,مطبعةالرنتٌسً,إدارة المصارف اإلسالمٌة,ٌوسفحسن,عاشور -

.101-99ص,مرجعسبقذكره,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف -

.60:ص,مرجعسبقذكره,دور المصارف اإلسالمٌة فً االستثمارات,حسٌنعلً,قبالن -

رسالة,"دراسة تطبٌقٌة" تطوٌر نموذج الحتساب كفاٌة رأس المال للمصارف اإلسالمٌة فً إطار مقررات بازل ,تهانًمحمود,الزعابً -

.18:ص,2008,غزة,كلٌةالتجارة,الجامعةاإلسالمٌةبغزة,ماجستٌر
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صدار الكفاالت كخطابات الضماف، كخدمة الحكاالت :ثالثاً   تقديـ خدمات مصرفية مشابية لمعمبلء كقبكؿ كا 
المصرفية كبيع كشراء العمبلت األجنبية، كخدمات األكراؽ المالية كتتضمف االكتتاب عمى األسيـ العادية أك 

نشاء المحافظ االستثمارية، كتقديـ الدراسات المالية كالتقارير الدكرية عف الكضع  حفظيا كالمتاجرة بيا كا 
 .االقتصادم كالنصائح المالية لممتعامميف، إضافة إلى الحساب الجارم كغيره

 أف كبلن مف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية تتبع المعايير المينية، كالقكانيف السائدة في العمؿ المصرفي، :رابعاً 
فيما ال يتعارض مع األساس القائـ عميو، مثؿ التمسؾ باعتبارات السيكلة كالمخاطرة كالربحية عند ممارستيا 
ألعماليا كنشاطيا، إال أف درجة التمسؾ ىذه تككف اشد صرامة كقكة في حالة المصارؼ اإلسبلمية مقارنة 
بالمصارؼ التقميدية كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا االقتصادية كاالجتماعية، كبما يضمف اإلسياـ في تطكر 

 .االقتصاد، كخدمة المجتمع

 تتماثؿ المصارؼ اإلسبلمية مع المصارؼ التقميدية في القياـ ببعض أكجو االستثمار التي تساىـ في :خامساً 
تحقيؽ التنمية االقتصادية، كىك األمر الذم ينطبؽ عمى المصارؼ االختصاصية التي تعمؿ عمى تطكير 
كتنمية القطاعات االقتصادية، كلكف طريقة التعامؿ في صيغة االستثمار تختمؼ كفقان لسعر الفائدة في 

 .المصارؼ التقميدية كالمشاركة في المصارؼ اإلسبلمية
 

 

 أوجو االختالف بين المصارف اإلسالمية والتقميدية: المطمب الثاني

يزعـ كثير مف الناس انو ال يكجد اختبلؼ بيف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية، دكف أف يدرؾ ىؤالء 
كالتي , حقيقة العمؿ المصرفي اإلسبلمي كرسالتو االقتصادية كاالجتماعية المرتبطة بالشريعة اإلسبلمية السمحاء

لى منفعة الفرد كالمجتمع  .تيدم إلى الخير كا 

الفائدة )كلعؿ الفكرة األساسية التي تقكـ عمييا المصارؼ اإلسبلمية ىي اإلبتعاد عف الربا المحـر 
في جميع معامبلتيا أخذان كعطاءان، كليذا فكيؼ يساككف بيف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية القائمة  (المصرفية

؟  .عمى المبدأ الربكم المحـر
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كلكف ىناؾ فركقان جكىريةن كثيرة تمّيز العمؿ المصرفي , صحيح أف عدـ التعامؿ بالربا ىي الخاصية األساسية
 1:اإلسبلمي عف التقميدم نذكر منيا ما يمي

 من حيث النشأة: أوالً 
لقد قامت المصارؼ التقميدية كما ىك معركؼ عمى النزعة الفردية المادية بيدؼ االتجار بالنقكد كتعظيـ 
الثركة، في حيف كاف نشكء المصارؼ اإلسبلمية مرتبط بأمر شرعي لتطيير العمؿ المصرفي مف الفكائد الربكية 

 .المحرمة كالمخالفات الشرعية األخرل

 من حيث الوظيفة األساسية: ثانياً 
, إف الكظيفة األساسية لمعمؿ المصرفي التقميدم ىك اإلقراض كاالقتراض مقابؿ الفائدة المحرمة شرعا

، في حيف نجد اف {الربا}أم استقطاب كتجميع األمكاؿ كتمكيؿ المشركعات كاألفراد كفقا لمفائدة المصرفية
, {االتجار في السمع كالخدمات}الكظيفة األساسية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي يعتمد عمى المضاربة الشرعية 

 .بصكرة مسبقة, حيث تقـك بتجميع األمكاؿ كاستثمارىا مقابؿ حصة محددة مف ربح غير معمكـ

 من حيث صفة المتعامل معو: ثالثاً 

, إف العبلقة بيف المصارؼ التقميدية كالمتعامميف معيا ىي عبلقة مقرض بمقترض أك دائف كمديف
أك ربما يككف مستأجر , أم ال يربطيما سكل مبمغ القرض كفائدتو, ككبلىما عمى أساس الفائدة المصرفية

لبعض الخدمات المصرفية كصناديؽ األمانات، في حيف نجد أف العبلقة تختمؼ بيف المصارؼ اإلسبلمية 
فالعبلقة تقـك عمى أساس التعامؿ كالحرص , كالمتعامميف معيا سكاء كانكا مكدعيف أك مف يحصؿ عمى التمكيؿ

كليذا فاف المتعامؿ معو إما أف يككف صاحب حساب جارم , ألنيما يشتركاف بالربح كالخسارة, المتبادؿ بينيما
اك ربما يككف مشترم , أك صاحب حساب استثمارم فيك رب ماؿ, عمى أساس القرض الحسف كالخراج بالضماف

 .أك بائع في جميع أنكاع البيكع الحبلؿ كفقا بالمشاركة بالربح كالخسارة

                                                           
1
:ٌمكنالرجوعإلى

.43-13:ص,مرجعسبقذكره,الفروق الجوهرٌة بٌن المصارف اإلسالمٌة والمصارف الربوٌة,سامر,قنطقجً -

- Albali, Abdulhamid, The Global financial crunch- The need for agreed clear and well- revised principles For 
banking and investment in Islamic economics, Aliqtisad Alislami, Issue (337), Rabi Alakhar, 1430 H, p 25-27.

.366-365:ص,2001,األردن,دارالنفائس,المعامالت المالٌة المعاصرة فً الفقه اإلسالمً,محمدعثمان,شبٌر -

.17:ص,2001,دارالنفائس,الشامل فً معامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌة,محمودعبدالكرٌم,ارشٌد -

.43-41:ص,2006,دمشق,دارغارحراء,المصارف اإلسالمٌة ماذا ٌجب أن تعرف عنها,عالءالدٌن,زعتري -

.123-122:ص,2008,عمان,األردن,دارالمسٌرة,البنوك اإلسالمٌة,محمد,العجلونً -

.107-101:ص,مرجعسبقذكره,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف -

.101-96:ص,مرجعسبقذكره,اإلدارة االستراتٌجٌة,عبدالحمٌد,المغربً -

,تجربة مصرف الشارقة الوطنً- خطة تحول البنك التقلٌدي إلى بنك إسالمً متطلبات هذه الخطة وحلول مشكالتها,حسٌنحامد,حسان -

  .4-2:ص,2002\5\9-7,جامعةالشارقة,بحثمقدملمؤتمرالمصرفٌةاإلسالمٌةفًاالستثماروالتنمٌة
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 من حيث األىداف وتوافقيا: رابعاً 
قراضو  إف المصارؼ التقميدية تيدؼ إلى تعظيـ حقكؽ المساىميف مف خبلؿ اقتراض ماؿ المدخريف كا 
بفارؽ يمثؿ ربح المصرؼ مع التركيز عمى المخاطر كالربحية في جميع تعامبلتيا، في حيف أف المصارؼ 

اإلسبلمية تيدؼ إلى تعظيـ حقكؽ المساىميف مف خبلؿ الربح كالخسارة الناجمة عف ممارسة األعماؿ 
كتطيير المعامبلت المصرفية مف الفائدة المصرفية المحرمة كالعمؿ عمى إعادة بناء النظاـ , المصرفية الشرعية

االقتصادم عمى أساس النظاـ اإلسبلمي، إضافة إلى أف ىذه األىداؼ كفقان لمنظرة التقميدية تتكافؽ مع القكانيف 
 .في حيف أف أىداؼ المصرؼ اإلسبلمي يتكافؽ مع ضكابط الشريعة اإلسبلمية, الكضعية لممصارؼ العالمية

 من حيث التضخم ومصدر عائد المساىمين: خامساً 
كالماؿ الذم يحصؿ عميو , إف التضخـ في المصارؼ التقميدية يعادؿ سعر الفائدة السائد كاقؿ تقدير

المساىمكف ىك ماؿ خبيث ألنو ناجـ عف الفائدة المصرفية المحرمة شرعان، أما التضخـ في المصرؼ اإلسبلمي 
كالماؿ الذم يحصؿ عميو ىك ماؿ , غير مكجكد بسبب الشراكة بالربح كالخسارة بيف المصرؼ كالمتعامميف معو

 .طيب استنادان لقاعدة الغنـ بالغـر

 من حيث العالقة مع المصرف المركزي: سادساً 
في حيف أف العبلقة , تقـك العبلقة بيف المصارؼ التقميدية كالمصرؼ المركزم عمى أساس الفائدة الربكية

 .القائمة بيف المصارؼ اإلسبلمية كالمصرؼ المركزم قائمة عمى أساس الكديعة بدكف الفائدة الربكية

 من حيث الرقابة: سابعاً 
ففي المصارؼ التقميدية ىناؾ الرقابة الداخمية مف قبؿ الجمعية العمكمية، , ىناؾ نكعاف مف الرقابة

كالرقابة الخارجية مف قبؿ مراقب الحسابات كالسمطات النقدية، في حيف أف الرقابة في المصارؼ اإلسبلمية 
بحيث تدقؽ في أعماؿ كنشاطات ىذه المصارؼ كمدل تكافقيا مع أحكاـ كقكاعد , تتمثؿ في الرقابة الشرعية

كيككف القائمكف عمييا مف كبار العمماء المشيكد ليـ بالصبلح كالخبرة كالعمـ، في حيف أف , الشريعة اإلسبلمية
 .الرقابة الخارجية تككف مف قبؿ مراقب الحسابات كالسمطات النقدية

 من حيث استثمار األموال: ثامناً 
إف الجزء األكبر مف األمكاؿ في المصارؼ التقميدية يستخدـ في القركض مقابؿ الفائدة المصرفية 

ألنو يسعى إلى ضماف استرداد , بحيث يركز المصرؼ التقميدم في ذلؾ عمى العمبلء األكثر مبلءة {الربا}
أمكالو إضافة إلى الضمانات المقدمة كالتأكد منيا، في حيف أف الجزء األكبر مف األمكاؿ في المصارؼ 

كأكثرىا شيكعان المضاربة كىي إعطاء , اإلسبلمية يتـ تكظيفو عمى أساس صيغ التمكيؿ اإلسبلمية المختمفة
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الماؿ مف رب الماؿ لمف يعمؿ فيو مقابؿ حصة محددة مف الربح، بحيث يركز المصرؼ اإلسبلمي في ذلؾ 
نتاجية بكصفو شريكان  إضافة إلى الدراسات االقتصادية مثؿ دراسة الجدكل الفنية , عمى المشاريع األكثر ربحية كا 

 .ك التسكيقية كاالقتصادية كغيرىا

 (العائد)من حيث الربحية : تاسعاً 
يتحقؽ العائد في المصارؼ التقميدية مف خبلؿ الفائدة المصرفية كالتي تمثؿ الفرؽ بيف الفائدة الدائنة 

كتككف محددة القيمة يتعيف سدادىا في مكاقيت محددة بغض النظر , كالمدنية في العمميات المختمفة لممصرؼ
أحقؽ المشركع ربحان أك لـ يحقؽ، في حيف أف العائد في المصارؼ اإلسبلمية يتحقؽ كفقان لمربح أك الخسارة 

كيتحقؽ الربح بأسبابو الشرعية مف , الذم ال يمكف تحديده مسبقان كبصكرة قاطعة إال بعد انتياء أعماؿ المشركع
أما الفرؽ بيف الفائدة كالربح فاف الفائدة تعتبر مف تكاليؼ المشركع في حيف أف الربح . الماؿ كالعمؿ كالضماف

 .يعتبر مف العائد عمى المشركع
 من حيث صيغ التمويل: عاشراً 

تختمؼ المصارؼ اإلسبلمية عف المصارؼ التقميدية مف حيث صيغ التمكيؿ التي يتـ بمكجبيا استخداـ 
المكارد المالية لدييا، في حيف اف المصارؼ التقميدية تعتمد عمى القركض كصيغة أساسية إضافة لمتسييبلت 
االئتمانية التي تمنحيا لممتعامميف معيا كىذه القركض تمنح مقابؿ فائدة، نجد أف المصارؼ اإلسبلمية تعتمد 

كالمضاربة كالمشاركة كالسمـ كاالستصناع , عمى صيغ تمكيؿ إسبلمية تتمثؿ في المشاركة في الربح كالخسارة
 .كمما ينسجـ مع الشريعة اإلسبلمية بعيدا عف الفائدة المصرفية المحرمة, كاإلجارة كغيرىا

 من حيث دور التمويل: إحدى عشر
يؤدم التمكيؿ في المصارؼ التقميدية إلى تكفير السيكلة في السكؽ دكف النظر كاالىتماـ لمعبلقة 

كاالرتباط بيف سكؽ الكتمة السمعية كالخدمية كبيف الكتمة النقدية المطركحة مف قبمو، في حيف أف التمكيؿ في 
المصارؼ اإلسبلمية يؤدم إلى عبلقة كارتباط قكم بيف سكؽ الكتمة السمعية كالخدمية كبيف الكتمة النقدية 

 .المطركحة مف قبمو

 من حيث إدارة المخاطر: إثنا عشر
الف لممقرض ضمانات مكجكدة لديو يمكف , إف المقترض في المصارؼ التقميدية يتحمؿ المخاطر

حيث يشترط عميو إعادة األمكاؿ المستدانة كميا الف المديف ىك المسؤكؿ عنيا، في حيف , أبرازىا في أم كقت
 {صاحب التمكيؿ}كمالؾ المشركع  {الممكؿ}أف المخاطر في المصارؼ اإلسبلمية تككف مشتركة بيف المصرؼ 

 .ألنيما شركاء في كافة األحكاؿ



60

أما مف حيث مخاطر السيكلة فاف المصارؼ التقميدية تحتفظ بسيكلة معقكلة لتمبي تكقعات السحب 
بينما المصارؼ اإلسبلمية تتحفظ , مف الكدائع الكمية في الظركؼ العادية% 25-15المفاجئ بما ال يتجاكز 

 .بالسيكلة التي تقابؿ الحسابات الجارية فقط

 من حيث المساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية: ثالثة عشر
في حيف نجد , تسعى المصارؼ التقميدية في الدرجة األكلى لتحقيؽ أىدافيا االقتصادية كتعظيـ الربحية

إضافة لتحقيؽ الربحية كذلؾ , أف المصارؼ اإلسبلمية ىي مؤسسات تحقؽ األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية
بالشكؿ الذم يؤدم إلى زيادة , كاإلنتاجية منيا بالذات, مف خبلؿ التركيز عمى تمكيؿ المشركعات االستثمارية

إضافة إلى القركض , كتحقؽ إمكانية زيادة اإلنتاج ليحقؽ تطكر االقتصاد كتنميتو, القدرة اإلنتاجية في االقتصاد
 (حؿ مشكمة البطالة)الحسنة كجمع أمكاؿ الزكاة كتكفير الصيغ التي تناسب تمكيؿ المشركعات متناىية الصغر 

 .معتمدةن بذلؾ عمى ركح الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا, ك المشاكؿ االقتصادية األخرل
 من حيث االدخار وتنمية الوعي االدخاري : أربعة عشر

, تيتـ المصارؼ التقميدية بكبار أصحاب األمكاؿ عمى حساب تنمية الكعي اإلدخارم لدل األفراد عمكما
لذلؾ يبحث المصرؼ , حيث إف نظرة المصارؼ التقميدية لبلدخار عمى انو الفائض مف الدخؿ بعد االستيبلؾ

بينما نجد أف المصارؼ اإلسبلمية تقكؿ إف االدخار عممية سمككية يمكف , التقميدم عف األمكاؿ لدل األغنياء
, لذلؾ يبحث المصرؼ اإلسبلمي عف األمكاؿ لدل جميع األفراد أغنياء كفقراء, أف يككف إنفاقان عاجبلن إلى أجؿ

كمف ىنا ييتـ المصرؼ , كيعتبر أف لكؿ فئة مف فئات المجتمع دكافعيا االدخارية فمذلؾ تتنكع ىذه الدكافع
 .اإلسبلمي بتنمية الكعي االدخارم لدل المجتمع تحقيقان لدكافعيـ الخاصة 

 توزيع الدخل والتكافل االجتماعي: خمسة عشر

في المصارؼ التقميدية إلى إيداع األمكاؿ بمعدؿ فائدة منخفضة ثـ  (الربا)تعمؿ آلية سعر الفائدة 
األمر الذم يزيد مف الفكارؽ الطبقية بيف , إقراضيا بمعدالت أعمى مما يؤدم إلى تجميع الثركة في أيٍد قميمة

كنجد األمر مختمؼ في المصارؼ اإلسبلمية بسبب تقاسـ المستثمريف بجميع فئاتيـ , األغنياء كالفقراء
إضافة إلى عكائد الخدمات األخرل كتعمؿ بعض , كحصصيـ لممكاسب مع المصرؼ بنسب مساىمتيـ

  .المصارؼ عمى تأسيس صناديؽ الزكاة لجمعيا مف األغنياء كتكزيعيا عمى الفقراء
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 الفصل الثاني

 مصادر واستخدامات األموال في المصارف اإلسالمية

 

 الموارد المالية في المصارف اإلسالمية: المبحث األول

 مصادر الموارد المالية في المصارف اإلسالمية  :    المطمب األول

 عوامل تنمية الموارد المالية في المصارف اإلسالمية:    المطمب الثاني

 صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني

 صيغ التمويل القائمة عمى الممكية  :    المطمب األول

 صيغ التمويل القائمة عمى المديونية  :    المطمب الثاني

 التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية" ضوابط"معايير : المبحث الثالث

 المعايير الفنية  :    المطمب األول

 المعايير الشرعية  :    المطمب الثاني

 المعايير االقتصادية واإلجتماعية  :    المطمب الثالث
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 الفصل الثاني

 مصادر واستخدامات األموال في المصارف اإلسالمية

 
يعتبر التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية النشاط األكثر حيكية كأىمية لما يثيره التمكيؿ اإلسبلمي مف 

,  مشركع إذا لـ يتكفر فيو التمكيؿ البلـزأمك مف المعمـك أنو ال يمكف إقامة , مفاىيـ كصيغ حديثة كمتجددة
كلذلؾ عممت المصارؼ اإلسبلمية منذ تأسيسيا عمى السير بدقة ككضكح  نحك تكفير التمكيؿ عمى أسس 

 .شرعية بعيدة عف مفيـك الفائدة الربكية كالغرر كالشبيات

كلذلؾ البّد مف التعرؼ عمى المكارد المالية لممصارؼ اإلسبلمية كصيغ تكظيفيا كاستثمارىا كالضكابط 
 .كالمعايير التي تحكـ منح ىذا التمكيؿ لمستحقيو في ىذه المصارؼ
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 المبحث األول

 الموارد المالية في المصارف اإلسالمية

تعتمد المصارؼ بشكؿ عاـ في رسـ سياستيا االستثمارية أك التكظيفية استنادان إلى حجـ المكارد المالية 
كلذلؾ البّد لممصارؼ اإلسبلمية مف العمؿ عمى االىتماـ بمصادر ىذه المكارد كالعمؿ عمى , التي تمتمكيا

كابتكار كاستحداث منتجات مصرفية جديدة تتماشى مع المعايير كالضكابط المستمدة مف الفقو , تنميتيا
كما أنو ال بّد في حاؿ تكافر المكارد المالية في المصرؼ اإلسبلمي العمؿ عمى استخداـ ىذه المكارد , اإلسبلمي

 .في كاحدة مف أساليب االستثمار التي تحقؽ أىداؼ المصرؼ كالمستثمر كالمجتمع بشكؿ عاـ, بالشكؿ المثمر

 مصادر الموارد المالية في المصارف اإلسالمية: المطمب األول

مف المعركؼ أف مصادر األمكاؿ في المصارؼ اإلسبلمية ال تختمؼ كثيران عف مصادرىا في المصارؼ 
 :كيمكف تقسيـ ىذه المصادر إلى, التقميدية

 المصادر المالية الداخمية لممصارف اإلسالمية: أوالً 

لممشركع مف خبلؿ تكفير السيكلة النقدية البلزمة مف داخؿ "  الذاتية"تتككف المصادر المالية الداخمية 
 :كتتككف عادة مف, المشركع نفسو دكف االعتماد عمى اآلخريف

كىك عبارة عف مجمؿ األمكاؿ التي يحصؿ عمييا المصرؼ عند تأسيسو مف أصحاب المشركع : رأس المال- أ
نما البّد أف يككف حاضران عند التأسيس, باعتباره مشركعان  كيشكؿ رأس الماؿ , كيشترط أال يككف رأس الماؿ دينان كا 

نسبة ضئيمة بالنسبة لمجمكع األمكاؿ التي يستخدميا المصرؼ بشكؿ عاـ كذلؾ ألف القدر األكبر كما ىك 
 .1معركؼ عادة يأتي مف طريؽ الكدائع بأشكاليا المختمفة

إذا إف رأس الماؿ يتشكؿ عادَة مما يدفعو المؤسسكف كالمساىمكف عند إنشاء المشركع مقابؿ قيمة 
, أسمية لؤلسيـ المصدرة كحسب النسبة التي يحددىا قانكف المصرؼ المركزم كتعميمات قانكف الشركات

كاألبنية كاألجيزة كالمعدات األخرل لبداية "كيستخدـ جزء كبير مف رأس الماؿ في تككيف كشراء األصكؿ الثابتة 
 .2"عمؿ المصرؼ

                                                           
1

 .21:ص,2005,هٌئةالمحاسبةوالمراجعةوالمراقبةللمؤسساتالمالٌةاإلسالمٌة,أسس العمل المصرفً اإلسالمً والتقلٌدي,محمدنضال,الشعار
2

 .41:ص,مرجعسبقذكره,صادق,الشمري
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ما في حاؿ زيادة رأس الماؿ كالتي تمجأ إلييا  كيمثؿ ىذا المصدر إما أمكاالن مدفكعة عند التأسيس كا 
كعادة يصرؼ جزء كبير مف رأس , المصارؼ اإلسبلمية مف اجؿ تكفير مصادر تمكيؿ داخمية ذات آجاؿ طكيمة

 .الماؿ في األصكؿ الثابتة كما أسمفنا مما ال يمكف االستفادة منو بصكرة كبيرة في العمميات التمكيمية
إّما في شكؿ ,   كىي عبارة عف مجمكع المبالغ التي يتـ اقتطاعيا مف أرباح المصرؼ:االحتياطيات - ب

ما احتياطي اختيارم خاص , كذلؾ بيدؼ دعـ المركز المالي لممصرؼ كالعمؿ عمى تقكيتو, احتياطي قانكني كا 
كتقـك المصارؼ اإلسبلمية بتككيف , كتتضمف القكانيف األساسية لممصارؼ قكاعد تككيف االحتياطي القانكني

كذلؾ تجنبا ألم , االحتياطيات المختمفة البلزمة لممحافظة عمى رأسماليا كعمى ثبات كدائعيا كمكازنة أرباحيا
 .1طارئ

كلذلؾ تعمؿ المصارؼ اإلسبلمية عمى تككيف االحتياطيات البلزمة بيدؼ دعـ المركز المالي 
كالمحافظة عمى سبلمة رأس الماؿ كالمحافظة عمى ثبات قيمة الكدائع كتككيف احتياطي لمكازنة األرباح إلى 

 .2غير ذلؾ مما تتطمبو طبيعة عممياتيا
كمف المبلحظ أف ىناؾ أنكاعان مف االحتياطيات يمـز القانكف المؤسسات المختمفة بضركرة مراعاتيا 

 3:كذلؾ قبؿ تكزيع األرباح منيا  عمى سبيؿ الذكر ما يمي
كيتحدد ىذا االحتياطي بالنسبة لممصارؼ عمكما بأنو ضماف لدائني الشركة يأخذ : االحتياطي القانكني -1

بحيث ال يجكز لممصرؼ التصرؼ فيو كما ليس لو الحؽ في تكزيعو عمى المساىميف في , حكـ رأس الماؿ
 .السنكات المالية التي تتحقؽ فييا األرباح

يعتبر االحتياطي نظاميان عندما يتضمف النظاـ األساسي لممصرؼ نصان يقتضي : االحتياطي النظامي -2
, كيسمى في ىذه الحالة االحتياطي النظامي, تككيف احتياطي يخصص لمكاجية األىداؼ التي يحددىا النظاـ

 .عمى خبلؼ االحتياطي القانكني الذم يقرره القانكف, نظران ألّف نظاـ المصرؼ ىك الذم يقتضي كجكده

, كىك االحتياطي الذم تقرره كتدعك إليو إدارة المصرؼ بيدؼ مكاجية نفقات طارئة: االحتياطي االختيارم -3
 .كقد ال يؤخذ بو في المصارؼ اإلسبلمية ألنو ذك طابع اختيارم

كىك ما يمجأ إليو أعضاء مجمس اإلدارة عف طريؽ الضغط عمى أصكؿ ": المستتر"االحتياطي السرم  -4
المصرؼ كتقديرىا بأقؿ مف قيمتيا الحقيقية كذلؾ لدرء األخطار المستقبمية أك إلخفاء أرباح كبيرة يككف قد حققيا 

                                                           
1

 .22:ص,1996,ط.د,القاهرة,المعهدالعالمًللفكراإلسالمً,الودائع االستثمارٌة فً البنوك اإلسالمٌة,محمدجالل,سلٌمان
2

 .117:ص,مرجعسبقذكره,اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً البنوك اإلسالمٌة,المغربًعبدالحمٌد
3

.127-126:ص,مرجعسبقذكره,رشٌد,درغال
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ألنو غير جائز شرعان كذلؾ لما , إال أف ىذا النكع مف االحتياطي ال تمجأ إليو المصارؼ اإلسبلمية, المصرؼ
 .يشكبو مف الغرر كالغش كبما يتعارض مع فمسفة العمؿ المصرفي اإلسبلمي

كنظران لحداثة , كيتضح مما سبؽ أف االحتياطيات تعد مصدران مف مصادر التمكيؿ الداخمي لممصرؼ
نشأة بعض المصارؼ اإلسبلمية فمازالت ىذه االحتياطيات ال تمثؿ سكل نسبة محدكدة بالمقارنة بحجـ الكدائع 

 .في بعض المصارؼ اإلسبلمية
كىي جزءان مف األرباح التي تـ تحقيقيا خبلؿ الفترة , كىي تمثؿ األرباح غير المكزعة: األرباح المحتجزة- ت

حيث تمجا اإلدارة أحيانان في , أم ىي ما تمثؿ مف أرباح فائضة بعد إجراء عممية التكزيع, كلـ يتـ تكزيعيا بعد
كيتـ االحتجاز داخميان إلمكانية , المصرؼ اإلسبلمي إلى احتجاز جزء مف أرباحيا كترحيميا إلى أعكاـ قادمة

 مصدران ىامان مف مصادر التمكيؿ الذاتي لممشركعات القائمة كذلؾ ةكتعتبر األرباح المحتجز, استخداميا بعد ذلؾ
كيتكقؼ مستكل ىذه األرباح عادة عمى سياسات , إلمكانية تمكيؿ اإلنفاؽ عمى التكسعات أك زيادة رأس الماؿ

 .تكزيع األرباح في المصرؼ نفسو إضافة لحجـ األرباح المتحققة خبلؿ الفترة المعنية

 يعرؼ المخصص بأنو مبمغ يخصـ أك يحتجز مف أجؿ مقابمة النقص أك التجديد أك :المخصصات- ث
كيبكط قيمة , أك مف أجؿ مقابمة التزامات معمكمة ال يمكف تحديد قيمتيا بدقة تامة, االستيبلؾ في قيمة األصكؿ

, إذا تعتبر المخصصات مبالغ لمكاجية خطر محتمؿ الحدكث خبلؿ فترة مالية مقبمة. األكراؽ المالية كغيرىا
كتمثؿ المخصصات مصدرا مف مصادر التمكيؿ الذاتي . كلكنو ال يككف معمكـ المقدار أك كقت الحدكث بدقة 

 .لممصارؼ اإلسبلمية

 
 المصادر المالية الخارجية لممصارف اإلسالمية : ثانياً 

تمثؿ المكارد المالية الخارجية الركيزة كاألساس الصمب الذم تعتمد عمييا المصارؼ اإلسبلمية في جميع 
حيث تمثؿ أنشطة , "الكدائع"كتتمثؿ ىذه المكارد بإيداعات الجميكر المختمفة , نشاطاتيا التمكيمية كالتكظيفية

 :قبكؿ ىذه الكدائع أىـ أنشطة المصارؼ اإلسبلمية كتنقسـ ىذه الكدائع طبقا لمعرؼ المصرفي إلى ما يمي

 ":الحسابات الجارية"الودائع تحت الطمب -أ

عمى أنيا تمؾ الكدائع التي يحؽ لمعميؿ المكدع طمبيا ": الحسابات الجارية"تعرؼ الكدائع تحت الطمب 
أك أكامر التحكيبلت , سكاء نقدان أك عف طريؽ استعماؿ الشيكات, كبالطريقة التي يراىا مناسبة, في أم كقت شاء
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كىذا الرصيد , كلعدـ اتساـ رصيدىا بالثبات فبل تدفع عمييا المصارؼ عادةن أية أرباح, المصرفية ألطراؼ أخرل
 .1قد يككف معدكمان في أم لحظة مما ال يعطي المصارؼ الفرصة الحتسابو ضمف خططو االستثمارية

% 80إلى % 60 أف الكدائع الجارية تراكح ما بيف 1993بّينت إحصائية الدكتكر ضياء المكسكم لعاـ 
في الدكؿ % 50إلى % 30في حيف تنخفض ىذه النسبة إلى حدكد , مف عرض النقكد في الدكؿ المتقدمة

 .2النامية التي يتسـ أفرادىا بضعؼ الكعي المصرفي لدييـ
إف المصرؼ اإلسبلمي يقـك بتقسيـ ىذه الكدائع إلى ثبلثة أقساـ بسبب صعكبة تكظيفيا في قركض طكيمة 

 :عمى النحك التالي, األجؿ
كذلؾ لضماف تمبية طمبات المكدعيف في حاؿ السحب : قسـ يحتفظ بو عمى شكؿ نقدية بالصندكؽ -1

 .في اآلجاؿ المحددة لسحبيا" االستثمارية"إضافة لتغطية طمبات المكدعيف لمكدائع الثابتة , منيا

بؿ , بحيث ال يقتصر دكر المصرؼ عمى الكساطة المالية فحسب: قسـ يككف بو مضاربان مع مستثمر -2
بحيث تككف االرباح المتحققة مف حؽ المساىميف كليس مف حؽ أصحاب الكدائع . يمتد ليصبح مضاربان 

 .كذلؾ ألف المتعامؿ ال يتحمؿ أية مخاطر نتيجة تكظيؼ األمكاؿ كالمصرؼ ضمف لو رد ىذه الكدائع

حيث يقـك المصرؼ بتقديـ قركض مف ":  قرضة حسنة"تقديـ قركض عمى شكؿ : القسـ األخير -3
نما  الكدائع لعمبلئو كتقديـ التسييبلت ليـ ليس عمى أساس المضاربة كالمشاركة في األرباح كالخسائر كا 

كمف البدىي أف المصرؼ اإلسبلمي سيحاكؿ اجتذاب أكبر قدر . لتقديـ المساعدة الطارئة عند الضركرة
التي ستؤدم في النياية إلى زيادة المكارد المالية لممصرؼ غير المكمفة كزيادة العائد , مف ىذه الكدائع

 .منيا

                                                           
1

 .22:ص,1996,ط.د,القاهرة,المعهدالعالًللفكراإلسالمً,الودائع االستثمارٌة فً البنوك اإلسالمٌة,محمدجالل,سلٌمان
2

 .30:ص,1993,ط.د,الجزائر,دارالفكر,قواعد ونظرٌات وسٌاسات نقدٌة: االقتصاد النقدي,ضٌاءمجٌد,الموساوي
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 ":حسابات التوفير"الودائع االدخارية  -ب

بحيث يكقع , تعرؼ الكدائع االدخارية عمى أنيا مبالغ مكدعة مف قبؿ العمبلء بيدؼ استثمارىا
 .1المصرؼ معيـ عقد مضاربة فيككف المصرؼ ىك المضارب كالمكدعكف ىـ أرباب الماؿ

تمؾ الحسابات التي يقـك أصحابيا بفتحيا لحفظ األمكاؿ الفائضة لدييـ : في حيف عرفت عمى أنيا
بحيث يسمح ليـ في العادة بالسحب منيا في أم كقت مع ضماف رّدىا , بيدؼ ادخارىا لظركؼ مقبمة أفضؿ

 .2كاممة

 :كتنقسـ الكدائع االدخارية إلى قسميف ىما

كيحسب العائد مف . كيستحؽ ىذا الحساب نصيبان مف الربح: حساب االدخار مع التفكيض باالستثمار -1
بحيث يحؽ لممتعامؿ اإليداع أك السحب بحرية كفي أم كقت , الربح أك الخسارة عمى أقؿ رصيد شيرم

 .شاء

ىذا النكع ال يستحؽ ربحان كيككف حكمو حكـ الحساب : حساب االدخار دكف التفكيض باالستثمار -2
 .الجارم حيث ال تتحصؿ أك ال تستحؽ لصاحبو أية أرباح

 ":الحسابات االستثمارية"الودائع االستثمارية -ت

كبناء , كتعرؼ بأنيا المبالغ المكدعة مف قبؿ العمبلء كذلؾ بيدؼ استثمارىا في مشركع معيف أك غرض محدد
بحيث يككف المصرؼ المضارب كالمكدعكف أصحاب " المقيدة"عمى ذلؾ يكقع المصرؼ معيـ عقدان لممضاربة 

كذلؾ مف خبلؿ تكظيفيا مف , إذان ىي األمكاؿ التي يقكـ أصحابيا بكضعيا بيدؼ تحقيؽ الربح. 3أرباب الماؿ
فيي في النياية أمكاؿ تكدع بغرض االستثمار . قبؿ المصرؼ كاستثمارىا بالشكؿ المطمكب كبالطرؽ المشركعة

 ".الغنـ بالغـر" كالحصكؿ عمى عائد بحيث تخضع لمقاعدة الشرعية 
 

 :كتنقسـ كدائع االستثمار إلى نكعيف
بمعنى أف يمنح المصرؼ اإلسبلمي كامؿ الحرية ككامؿ الحؽ في تكظيؼ : اإليداع مع التفكيض -1

كقد ألزمت بعض المصارؼ , كذلؾ في المشركع الذم يراه مناسبان كفقان لكجية نظره, كاستثمار أمكاؿ المكدع
                                                           

1
على المصارف اإلسالمٌة " دراسة تطبٌقٌة" إطار مقترح لتطوٌر السٌاسة التموٌلٌة لدعم عملٌات التموٌل فً المصارف اإلسالمٌة,زٌاد,الدماغ

 .14:ص,2006,مارس,غزة,كلٌةالتجارة,الجامعةاإلسالمٌة,رسالةماجستٌر,"الفلسطٌنٌة
2

.231:ص,مرجعسبقذكره,عائشةالشرقاوي,المالقً
3

داروائل,الطبعةاألولى,"دراسة مصرفٌة تحلٌلٌة مع ملحق بالفتاوى الشرعٌة" أساسٌات العمل المصرفً اإلسالمً ,محمودحسن,صوان

 .120:ص,2001,عمان,االردن,للطباعةوالنشر
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ال فقد العائد , اإلسبلمية المكدع بعدـ سحب الكديعة أك حتى جزء منيا إال بعد مركر المدة المحددة ليا كا 
 .عف الجزء المسحكب منيا

, بمعنى أف المصرؼ اإلسبلمي ليس لديو الحرية المطمقة في اختيار المشركع: اإليداع بدكف تفكيض -2
 .كلو أف يحدد مدة الكديعة أكال يحددىا, بؿ الذم يحدد المشركع الذم تستثمر فيو األمكاؿ ىك المكدع نفسو

ال فالعقد يعتبر باطبلن نتيجة  كيجب في كبل النكعيف السابقيف تحديد نسبة الربح مقدمان ألنو عقد مضاربة كا 
 .لجيالة الربح

 :المصادر المالية الخارجية اإلضافية لممصارف اإلسالمية: ثالثاً 

إف لتأثير فكرة الفائدة بدكف المخاطرة في المصارؼ التقميدية أثر كبير في فكر الكثير مف المتعامميف 
ف إقداـ المكدعيف عمى السحب , حيث الزالت ىذه الفكرة عالقة حتى اآلف في أذىانيـ, بالمجاؿ المصرفي كا 

إضافة لمعديد مف العكامؿ األخرل التي جعمت مف , السريع لكدائعيـ االستثمارية كالرغبة في الربح السريع
بؿ عمى العكس ىناؾ في بعض , المكارد المالية الخارجية لممصارؼ اإلسبلمية ال تزداد بالشكؿ المطمكب

, المصارؼ مف تعرض النخفاض في معدالت الربحية نتيجةن الحتفاظيا بنسب عالية مف السيكلة النقدية
 .كبالتالي تعطيؿ جزء كبير مف الكدائع بالدخكؿ في مجاالت االستثمار كالتكظيؼ المختمفة

إضافة إلى المعارضة التي يتمقاىا المصرؼ اإلسبلمي مف غالبية المكدعيف بسبب معدالت األرباح 
حيث أشارت بعض الدراسات إلى تحكؿ , كذلؾ قياسان لما تمنحو المصارؼ الربكية مف فكائد, المنخفضة كقبكليا

أعداد كبيرة مف المكدعيف في بعض بنكؾ المشاركة إلى المصارؼ التقميدية عندما حققت معدالت أرباح أقّؿ 
كطالما أف ىناؾ عدـ إدراؾ كعدـ كعي لطبيعة المصارؼ اإلسبلمية , مما تمنحو المصارؼ التقميدية مف فكائد

الذم يعتمد بشكؿ كبير عمى االستثمار طكيؿ األجؿ لتحقيؽ , في استثماراتيا التنمكية كنشاطيا االستثمارم
كاتجاه المكدعيف نحك المصارؼ التقميدية كاف البّد مف التفكير , أىدافو االقتصادية كاالجتماعية كالتنمكية

كبسرعة في إيجاد حمكؿ ككسائؿ جذب لممكارد المالية مف العمبلء بطرؽ مشركعة كبما يتماشى مع طبيعة 
 .       1كعمؿ كأىداؼ المصارؼ اإلسبلمية

                                                           
1

,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,مصادر واستخدامات األموال فً بنوك المشاركة على ضوء تجربتها المصرفٌة والمحاسبٌة,عبدالحلٌم,المغربً

.156:ص,2002,الجزائر,سطٌف,جامعةفرحاتعباس
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بيدؼ استقطاب الجزء " صككؾ المشاركات"كلذلؾ عممت المصارؼ اإلسبلمية عمى إصدار ما يسمى 
كتعتمد صككؾ المشاركات عمى العمؿ في إيجاد التنكع في االستخدامات أك , األكبر مف إيداعات األفراد كغيرىـ

كيمكف إيجاز ىذه , بحيث تمبي احتياجات األفراد مف عكائد مناسبة كآجاؿ متنكعة كنشاطات مختمفة, التكظيفات
 1:الصككؾ المختمفة كما ذكرىا محمد يكسؼ كماؿ فيما يمي

 كتتمثؿ بما يمي: صكوك مشاركات قصيرة األجل- أ

 .صككؾ تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ بالمشاركة -1

 .صككؾ المضاربة -2

 .صككؾ السمـ -3

 .صككؾ صناديؽ االستثمار -4

 .صككؾ المشاركة العامة مع المصرؼ -5

 :كتتمثؿ بما يمي: صكوك مشاركات متوسطة وطويمة األجل- ب
 .صككؾ التأخير -1

 .صككؾ استثمار طكيؿ المدل -2

 .صككؾ المشاركات المتناقصة المنتيية بالتمميؾ -3

لذا فإف إمكانية طرح صككؾ المشاركة ستمّكف المصارؼ اإلسبلمية مف زيادة تعبئة مكارد مالية 
تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ المعمنة , كذلؾ بغرض تكظيفيا في استثمارات إنمائية طكيمة األجؿ, خارجية إضافية

كما أف ىناؾ بعض األدكات المالية التي ذكرىا صالح صالحي كالتي يمكف . في التنمية االقتصادية كاالجتماعية
 :االعتماد عمييا كما يمي

كىي تعتبر أسيـ قابمة لمتداكؿ في سكؽ مالية إسبلمية : األدكات المالية القائمة عمى أساس الممكية -
 .أسيـ المضاربة كأسيـ المشاركة: كمف أىـ ىذه األدكات, كتخضع بطبيعة الحاؿ لقكانيف العرض كالطمب

                                                           
1

.48:ص,1998,القاهرة,دارالنشرللجامعات,األزمة والمخرج: المصرفٌة اإلسالمٌة,ٌوسفكمال,محمد
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كىي تعتبر سندات بحيث ترتبط باإلنتاج المادم لمسمع : األدكات المالية القائمة عمى أساس المديكنية -
سندات االستصناع كالسمـ : كمف أىـ ىذه السندات, كتتـ مقابؿ الضمانات كالرىكنات المناسبة, كالخدمات
 .1كغيرىا

كال يخمك مكضكع إصدار األدكات المالية اإلسبلمية مف تجارب كاقعية في عدد مف الدكؿ كالبمداف 
 :اإلسبلمية  نذكر منيا بعض ىذه التجارب

 ىناؾ أدكات مالية مطركحة لبلكتتاب كأسيـ المشاركة كأسيـ اإلدارة : ففي البحريف مثبل. 

 كاف ىناؾ شيادات المضاربة كشيادات المشاركة: كفي الباكستاف. 

 2ىناؾ شيادات االستثمار الحككمية كسندات المضاربة كغيرىا: كفي ماليزيا. 

 :عوامل تنمية الموارد المالية في المصارف اإلسالمية: المطمب الثاني

التمكيؿ "تقريران عف التمكيؿ اإلسبلمي تحت عنكاف " أدفانتج العالمية لبلستشارات"أصدرت شركة 
مع مركر العالـ اليـك بيذه األكقات الحرجة التي تعاني : "قالت فيو" اإلسبلمي الفارس الصامت في حصف منيع

كأف النظاـ , مف مشكمة عدـ اليقيف االقتصادم أصبح كاضحان كجكد خطأ كبير كخطير في النظاـ المالي المتبع
المالي الذم تـ تبنيو كمعيار دكلي غير مبلئـ تمامان لحماية نفسو مف األزمة االقتصادية التي عصفت بكؿ 

ثـ يقكؿ , ككاف ليا تبعاتيا الخطيرة عمى اقتصادات البمداف بأكمميا, كانتشرت في كؿ أرجاء العالـ, شيء
نظران الختبلؿ تكازف النظاـ االقتصادم فإننا بحاجة اليكـ كاآلف كقبؿ كؿ شيء لنظاـ مالي يكفر مكارد : التقرير

 تكعدـ فسح المجاؿ لمثؿ ىذه األزما, مالية أفضؿ كتأمينان أفضؿ كيمكنو مف تمبية احتياجات مجتمع األعماؿ
حيث أكد الكاقع العممي كالفعمي , كلقد أدرؾ االقتصاديكف أىمية التمكيؿ اإلسبلمي, بالحدكث كالظيكر مجددان 

كمع , لؤلزمة أف أقؿ القطاعات المالية تأثران في االقتصاد العالمي ىي القطاعات التي تدار بنظاـ مالي إسبلمي
 3.قبكؿ المزيد مف الدكؿ لمتمكيؿ اإلسبلمي لذلؾ البّد مف جعمو نظامان ماليان دكليان يعتمد عميو

                                                           
1

.64-63:ص,2001,مصر,المنصورة,دارالوفاء,السٌاسة النقدٌة والمالٌة فً إطار نظام المشاركة فً االقتصاد اإلسالمً,صالح,صالحً
2

,62العدد,االردن,اربد,جلمعةالٌرموك,مجلةالٌرموك,نحو أسواق المال اإلسالمٌة واقع وآفاق,نبٌل,الحلبً:-ٌمكنالرجوعللتفصٌلإلى

.6:ص,1999
 .137-136ص,مرجعسبقذكره,سعٌد,درغال -

3
:ص,2009,ماٌو,1430,جمادىاألول,338العدد,مجلةاالقتصاداالسالمً,أنصف االقتصاد االسالمً... الغرب الرأسمالً,بٌسونً,الحلوانً

51-52.
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كلجعؿ النظاـ المالي , كباعتبار أف المكارد المالية ىي األساس في منح العمميات التمكيمية المختمفة
فكاف ال بّد مف التعرؼ , البّد مف العمؿ عمى زيادة كتنمية المكارد المالية لممصارؼ اإلسبلمية, اإلسبلمي فّعاؿ

 :عمى العكامؿ التي تساعد عمى تنمية ىذه المكارد كأىميا

 العوامل المتعمقة باألمور الشرعية: أوالً 

تختمؼ الصيرفة اإلسبلمية عف نظيرتيا التقميدية في أنيا تعمؿ في ظؿ ضكابط كأحكاـ شرعية مستمدة 
كلذلؾ نجد أّف األفراد كخصكصان المسممكف منيـ يميمكف لمتعامؿ مع المصارؼ , مف الفقو اإلسبلمي الحنيؼ

ألنيا ترفع شعار تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في جميع معامبلتيا المصرفية مما يبعدىـ عف الكقكع , اإلسبلمية
كمف أىـ العكامؿ المتعمقة باألمكر الشرعية كالتي البّد لممصارؼ اإلسبلمية إتباعيا كالعمؿ , في دائرة الحراـ

 :عمى تحقيقيا كبدقة لتككف مصدر ثقة كأماف لممتعامميف معيـ كىي

 االلتزاـ بالشريعة اإلسبلمية- أ

اإليماف , الديف كالدنيا, إف االلتزاـ بالشريعة اإلسبلمية في جميع األحكاؿ يحقؽ اإلنسجاـ بيت العقيدة كالشريعة
فيشعر الفرد بالراحة النفسية كالطمأنينة الذاتية مما يكجب االعتماد عمى نظاـ المشاركة , كالمعامبلت كالسمكؾ

 .في األرباح كتجنب الربا كالفائدة

فاألكامر ىي الدافع كالمثير لؤلعماؿ كميمتيا جمب ,   إف قكاعد الشريعة الكمية ىي أكامر كنكاٍه كمباحات
في حيف أف النكاىي ىي الكابح كالخط , المصالح لمفرد كالجماعة كمنيا العمؿ كاإلنتاج كااللتزاـ بالعقكد كغيرىا

الغش كالغرر كالكذب كالخيانة كالربا : األحمر الذم ال يجكز تجاكزه بغية درء المفاسد عف الجماعة كالفرد كمنيا
كالمباحات ىي المساحة الحرة التي تركيا الشارع الحكيـ دكف أمر صريح كال نيي , ...كاإلسراؼ كاالحتكار

 .  1مف أجؿ أف يككف لئلنساف حرية ينتقؿ خبلليا لتحقيؽ المصالح الشرعية المعتبرة, صريح

 االلتزاـ بقكاعد الحبلؿ كالحراـ إلنتقاء المشركعات- ب

يسعى إلى القياـ باالستثمارات , ذك طبيعة اقتصادية اجتماعية تكافمية, يعتبر المصرؼ اإلسبلمي مصرفان تنمكيان 
كلكف المصرؼ اإلسبلمي مطالبان ىنا أف , المختمفة التي تساىـ في تنمية البمد كتحقؽ عائدان اقتصاديان مبلئمان 

بحيث يستثمر في المشاريع المكافقة لمشريعة اإلسبلمية باالبتعاد عف , تككف استثماراتو كفقان لمضكابط الشرعية
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 .48-41:ص,2006,دمشق,دارغارحراء,المصارف اإلسالمٌة وماذا ٌجب ان ٌعرف عنها,عالءالدٌن,زعتري
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كىذا ما يمنحو ثقة المتعامميف بأنو يقـك بدكره الشرعي اإلسبلمي , المشركعات التي تسبب ضرران لمفرد كالمجتمع
 .عمى أكمؿ كجو

 عدـ حبس الماؿ كاكتنازه- ت

بحيث يقكـ بتكظيفو كفقان ألساليب , يعمؿ المصرؼ اإلسبلمي عمى تنمية الماؿ كاستثماره باعتباره مستخمفان فيو
قكاعد الشريعة "كبيذا فإنما الضابط , كصيغ االستثمار كالتمكيؿ المختمفة كالمتكافقة مع الشريعة اإلسبلمية

كباعتبار أف نسبة كبيرة مف أصحاب , يحث األفراد عمى عدـ اكتناز األمكاؿ كالعمؿ عمى استثمارىا" اإلسبلمية
فإف انتشار , ال يتعاممكف مع المصارؼ التقميدية إنطبلقان مف الفكرة الربكية- كالمكجكدة بكثرة-األمكاؿ المكتنزة 

ثبات كجكدىا عمى الساحة المصرفية العالمية جعؿ أصحاب ىذه األمكاؿ المكتنزة  المصارؼ اإلسبلمية كا 
كىنا البّد مف اإلشارة إلى أّف المصرؼ اإلسبلمي يجب اف يقكـ بدكره , يكدعكف ما زاد لدييـ مف المكارد المالية

 .كذلؾ لكسب الثقة كالطمأنينة لدل األفراد المتعامميف معو, الفّعاؿ في استثمار األمكاؿ كعدـ اكتنازىا
 حسف اختيار الييئة الشرعية لممصرؼ- ث

مكّكف مف الفقياء كالمتخصصيف في فقو , عبارة عف جياز مستقؿ في المصرؼ اإلسبلمي: الييئة الشرعية
كليا أف تسعيف بمتخصصيف في , يجب أف اليقؿ عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية عف ثبلثة. المعامبلت

 .1االقتصاد كيجب أف ال تضـ في عضكيتيا مسؤكليف مف المؤسسة
إضافة إلى إبداء , تعمؿ ىذه الييئة عمى التأكد مف خمك لكائح العمؿ كالعقكد مف المحظكرات الشرعية

كتقديـ مقترحات الصيغ كالمنتجات , كاستفسارات المتعامميف كاإلجابة عمى اسئمتيـ, الرأم الشرعي في المعامبلت
كلذلؾ فإف حسف اختيار أعضاء . كتقديـ التقرير السنكم لممصرؼ, تراىا متكافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

لضبط األمكر الشرعية في داخؿ , الييئة الشرعية لو تأثير كبير في نفسية المتعامؿ كثقتو كدرجة أمانو كاطمئنانو
 .المصرؼ

 المحافظة عمى الماؿ كتنميتو- ج

كلذلؾ أعطى اإلسبلـ لمماؿ أىمية قصكل . 2يعد أساس المحافظة عمى الماؿ مف مقاصد الشريعة الخمسة
كمف ىنا كاف لممصارؼ اإلسبلمية دكرىا , ككضع القكاعد لتنميتو مف خبلؿ القياـ بعمميات االستثمار المختمفة

كيبرز لنا أىمية الصيغ االستثمارية في المصرؼ , الكبير في المحافظة عمى ىذا الماؿ كالعمؿ عمى تنميتو

                                                           
1
 .8:ص,2000,مؤسسةالناشرللدعاٌةواإلعالن,الجزءاألول,هٌئة الفتاوى والرقابة الشرعٌة الموحدة,البنكاإلسالمًالعربً
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,2عدد,3مجلد,مجلةدراساتاقتصادٌةوإسالمٌة,مقاصد السرٌعة اإلسالمٌة فً الحٌاة االقتصادٌة,حسٌنحامد,حسان:انظرحولهذاالمقصد
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ثبات فرص النجاح ليا كؿ ىذا سيدفع األفراد لزيادة , اإلسبلمي كالعمؿ عمى تدعيميا كتطبيقيا بالشكؿ السميـ كا 
 .إيداعاتيـ مف األمكاؿ المكتنزة كزجيا في عمميات المصرؼ كتنميتيا

 
 العوامل المتعمقة بالمصرف نفسو: ثانياً 

فيي العنصر األبرز مف عناصر تكفير الماؿ , تعد الكدائع مف أىـ مصادر التدفقات النقدية لممصارؼ
كليذا فإف لممصارؼ دكران . 1فيي أىـ ما تنتجو المصارؼ بشكؿ عاـ, البلـز لتكسيع حجـ االئتماف أك التمكيؿ
 :مف خبلؿ مجمكعة مف العكامؿ التي مف أبرزىا ما يمي, كبيران في تكسيع كزيادة حجـ ىذه المكارد

 تقديـ خدمات مصرفية متجددة- أ

ظيرت المصارؼ اإلسبلمية كحممت معيا العديد مف صكر التمكيؿ كاالستثمار الحديثة عمى ساحة المعامبلت 
فأكجدت صيغ المضاربة كالمشاركة كغيرىا لتأخذ دكران كبيران في المعامبلت المالية كبدأت شمسيا , المصرفية
كلذلؾ فإف , كتـ معالجة الكثير مف المعامبلت المحمية كالدكلية لتتكافؽ كمقتضيات الشريعة اإلسبلمية, تسطع

تقديـ المصرؼ اإلسبلمي لخدمات تمكيمية كمصرفية متميزة يسيـ في تنمية كدائعو كذلؾ لزيادة إقباؿ األفراد 
 .2كالمنظمات لمتعامؿ مع المصرؼ كذلؾ مف أجؿ االستفادة مف الخدمات المتجددة

 نشر الكعي المصرفي اإلسبلمي- ب

نشأت االستفسارات كاألسئمة مع نشكء المصارؼ اإلسبلمية كبداية عمميا حكؿ ماىية المصارؼ اإلسبلمية 
 !! .كماىي الخدمات التي ستقدميا كاسئمة كثيرة؟, كمدل جديتيا كالتزاميا باألحكاـ الشرعية

كمف ىنا البّد لممصرؼ اإلسبلمي العمؿ عمى نشر الكعي المصرفي اإلسبلمي كتعميقو مف خبلؿ زيادة 
 محاضرات عامة –مؤتمرات دكلية "كذلؾ مف خبلؿ عدة كسائؿ , إدراؾ األفراد كالمنظمات بالصيرفة اإلسبلمية

عبلنية– ك بشكؿ عاـ كمما زاد كعي األفراد كالمنظمات لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي كدكره , ..." كسائؿ تسكيقية كا 
نتيجة إليماف الناس بالدكر التنمكم كاالقتصادم كاالجتماعي , كأىدافو الرائدة زادت كدائعو كنمت بشكؿ طبيعي

 .لممصارؼ اإلسبلمية
تساىـ معرفة المركز المالي لممصرؼ اإلسبلمي في تقييـ أداء : متانة كسبلمة المركز المالي لممصرؼ- ت

كذلؾ , كتزكيد المتعامميف بالبيانات المالية المطمكبة كبشكؿ شفاؼ, المصرؼ كحسف إدارتو في تكظيؼ األمكاؿ
كمف البدىي أنو كمما كاف , مف خبلؿ القكائـ المالية كالحسابات المختمفة المسجمة محاسبيا مف قبؿ اإلدارة المالية
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كلذلؾ يجب عمى , المركز المالي قكيا كسميما كمما زادت درجة الثقة كاألماف لممتعامؿ مع المصرؼ اإلسبلمي
كيبرز بشفافية كاممة القكائـ , المصرؼ أف يككف متماسكان ماليان كيعمؿ عمى تحقيؽ األرباح كالعكائد لممتعامميف

 .المالية الختامية كالحسابات التي يحتاجيا المتعاممكف
 "الربح"تعظيـ العائد االقتصادم - ث

ييتـ األفراد كالمنظمات المتعاممة مع المصرؼ اإلسبلمي في النياية أف يككف ىناؾ عائد مناسب لكدائعيـ 
ف تعظيـ العائد االقتصادم سيساىـ في زيادة كدائع األفراد في المصرؼ, المالية أم أف ىناؾ عبلقة مباشرة , كا 

كلذلؾ عمى المصرؼ اإلسبلمي العمؿ عمى تكظيؼ األمكاؿ في مشاريع , كطردية بيف العائد ككدائع األفراد
 .استثمارية ناجحة تؤدم إلى جمب عكائد مناسبة لممكدعيف

 
 العوامل المتعمقة بالبيئة المحيطة المحمية: ثالثاً 

, لمبيئة المحيطة دكر كبير في زيادة أك عدـ زيادة حجـ الكدائع المالية لؤلفراد كالمنظمات العاممة فييا
كينبغي عمى إدارة المصارؼ اإلسبلمية التنبو ليا كنذكر منيا , حيث أف ىناؾ عكامؿ جاذبة لؤلفراد كالمنظمات

 :ما يمي

 األكلكية في التكظيؼ كاالستثمار لممجتمعات المحمية- أ

أم في مكاف , بمعنى أف تككف عمميات التكظيؼ كاالستثمار ضمف البيئة المحمية المحيطة بالمصرؼ
كمف األفضؿ أف يقـك المصرؼ اإلسبلمي بالتكظيفات طكيمة األجؿ كإنشاء المؤسسات ذات الطابع , تكاجدىـ

 .كالمدارس كالمستشفيات كخطكط الكيرباء كمؤسسات المياه كغيرىا, الخدمي الشعبي
كىي مف المشكبلت التي تكاجو معظـ المجتمعات , إضافة إلى المساىمة في حؿ مشكمة اإلسكاف

, مما يتيح السكف لمفقراء كالمحتاجيف كمكظفي الدكلة كمتكسطي الدخؿ, كخاصة في الببلد االسبلمية, المعاصرة
 .1ككذلؾ محدكدم الدخؿ

 االنتشار الجغرافي لفركع المصرؼ- ب

إف كجكد مراكز لتقديـ خدمات المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ فركعيا يعد مف أىـ العكامؿ في تنمية 
 .2كذلؾ لما ييسر عمى العمبلء مف اإليداع بشكؿ مرف, كدائع المصرؼ
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ضافة بعض الخدمات  فيجب أف تسعى المصارؼ اإلسبلمية إلمكانية فتح مراكز خدمات لمزبائف كا 
 .مما يسيؿ كييسر عمى العميؿ التعامؿ مع المصارؼ اإلسبلمية, الممكنة في مختمؼ األماكف

 المساىمة في حؿ المشكبلت االقتصادية كاإلجتماعية- ت

لقد أسمفنا سابقان إلى أف المصارؼ اإلسبلمية تعتبر مصارؼ تنمكية كتسعى إلى حؿ المشاكؿ 
كلذلؾ فإف المساىمة في , كمحاكلة تنميتو كتحقيؽ الرفاىية االقتصادية, االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع

حؿ المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية كالبطالة مف خبلؿ عمميات التكظيؼ لؤلفراد كذلؾ لخمؽ فرص عمؿ 
 .إضافة إلى زيادة اإلنتاج كالحد مف التضخـ كمعالجة مشكمة اإلسكاف كغيرىا, لمراغبيف فيو

ككمما ساىمت المصارؼ اإلسبلمية في حؿ ىذه المشكبلت كمما زادت ثقة المتعامميف كغيرىـ  في مصداقية 
 .سيؤدم إلى زيادة حجـ الكدائع كخصكصا االستثمارية منيا, العمؿ المصرفي اإلسبلمي

مما سبؽ نبلحظ أنو كمما عممت المصارؼ اإلسبلمية عمى اتباع األسس السميمة مع العكامؿ السابقة 
كذلؾ مف خبلؿ جذب ثقة األفراد , لجذب األمكاؿ كالمكارد المالية المكتنزة كمما زاد مف حجـ تمؾ المكارد

كالمنظمات كبذلؾ تككف المصارؼ اإلسبلمية بيذا الشكؿ تككف أقدر عمى تعبئة المكارد المالية مف المصارؼ 
 .كذلؾ كفقا لمعكامؿ كاالعتبارات الشرعية كعكامؿ المصرؼ ذاتو كمراعاة البيئة المحيطة, التقميدية
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 المبحث الثاني
 صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية

في ظؿ بيئة مصرفية تبتعد في أسسيا كقكاعدىا , لقد شقت المصارؼ اإلسبلمية طريقيا بصعكبة
، كلذلؾ فقد أثبتت تمؾ (التقميدية)كاليات العمؿ فييا عف الركح كالقكاعد التي تعمؿ كتدار بيا المصارؼ القائمة 

المصارؼ قدرتيا بحيث أضحت أمران كاقعان في الحياة المصرفية كالدكلية، كبحسب بيانات صندكؽ النقد الدكلي 
كأصبحت تعمؿ ,  بمدان 28التي بينت كأقرت بيذا النجاح مف خبلؿ انتشار المصارؼ اإلسبلمية في أكثر مف 

 .1ليس فقط في نطاقيا الطبيعي في أسكاؽ الدكؿ اإلسبلمية بؿ امتدت إلى أسكاؽ الدكؿ األخرل

كتمثؿ ىذا النجاح الكبير مف خبلؿ عمؿ المصارؼ اإلسبلمية عمى استبداؿ سعر الفائدة الدائف كالمديف 
باستعماؿ صيغ تمكيمية تقـك عمى أساس مبدأ المشاركة، كنعمـ أف المصارؼ اإلسبلمية تستخدـ , بنظاـ المكافأة

كمف ىنا يبرز لنا . العديد مف الصيغ التمكيمية في تمكيؿ المشركعات المختمفة التي تتفؽ كالشريعة اإلسبلمية
 .أىمية التعرؼ عمى صيغ التمكيؿ المتبعة في المصارؼ اإلسبلمية

 

 صيغ التمويل القائمة عمى الممكية: المطمب األول 

كفقان ليذا النكع مف الصيغ يأخذ المتعامؿ صفة المالؾ بحيث يككف لممتعامؿ القدرة عمى التصرؼ 
 .2المضاربة كالمشاركة كالمزارعة كالمساقاة: كالحرية في إجراء المعامبلت، كمف ىذه الصيغ

 المضاربة:  أوالً 

حيث يعتبر أسمكب تمكيمي في غاية األىمية في المصارؼ ,  إف لصيغة المضاربة أىمية كبرل
إتفاؽ بيف طرفيف يقدـ احدىما الماؿ كيبذؿ األخر فيو الجيد كالعمؿ : "كقد تـ تعريؼ المضاربة بأنيا, اإلسبلمية

في االتجار بو، عمى أف الربح إف حصؿ عمى حسب ما يشترطاف مف البداية بينيما مف النصؼ كالربع كالثمث 

                                                           
1

38،مجلةاالقتصاداإلسالمًالصادرةعنبنكدبًاإلسالمً،العددعالج التحدٌات التً تواجه صناعة التموٌل والخدمات المصرفٌةرضوان،رضاعبدالحكٌم،

 46:،ص2009جمادىاألول،
2

،الملتقىالوطنًاألولحولالمؤسساتاالقتصادٌةالجزائرٌةوتحدٌاتالمناخ"دراسة حالة بنك البركة الجزائري" محاسبة البنوك اإلسالمٌةبنعمارة،نوال،

 48:،ص2003أبرٌل،الجزائر،22/23االقتصاديالجدٌد،
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كغيره، كالخسارة تككف عمى رب الماؿ، كيكفي العامؿ خسارتو لجيده المبذكؿ، إذ ليس مف العدؿ أف يخسر 
 .1"العامؿ أكثر مف جيده، مف غير تقصير منو أك إىماؿ

إذ تتضح لنا صكرة المضاربة في العمؿ المصرفي اإلسبلمي عمى انو عقد ينشا باشتراؾ بيف أرباب 
في حيف يقـك المضارب بعممية االستثمار , رأس الماؿ كبيف أىؿ الخبرة في االستثمار، فيقدـ رب الماؿ مالو

 .معتمدا عمى خبرتو في مجاؿ معيف

إف مفيكـ المضاربة يعتبر كسيمة استثمارية تختمؼ عف مفيكـ المضاربة التقميدية، فيي تعني كفقان لمنظاـ 
اإلسبلمي كباختصار اشتراؾ الماؿ كالعمؿ بيدؼ تحقيؽ الربح، أما في المنظكر التقميدم فيي تعني تحقيؽ 

كترقب الفرصة المكاتية كالسانحة لمشراء , كالمضاربة عمى فركؽ األسعار, الربح عف طريؽ استثمار راس الماؿ
 .2بابخس األثماف أك البيع بأغبله

 إجراءات منح التمكيؿ لممضاربة- أ

تختمؼ تطبيقات المصارؼ اإلسبلمية بخصكص إجراءات منح التمكيؿ كذلؾ كفقان لمسياسة التي يراىا 
 :كؿ مصرؼ، كعمكمان يمكف أف تككف ىذه اإلجراءات كما يمي

مف اجؿ , حيث يقـك العميؿ بتقديـ طمب تمكيؿ بالمضاربة لممصرؼ: تقديـ طمب تمكيؿ بالمضاربة -1
الحصكؿ عمى الماؿ الذم يحتاجو لمقياـ بمشركع أك نشاط معيف، كيككف مرفقا مع الطمب المستندات المطمكبة 

 .كنكع النشاط كدراسة الجدكل االقتصادية كغيرىا

كىذه تقع مسؤكليتيا عمى قسـ التمكيؿ كاالستثمار بالمصرؼ الذم يقـك بدراسة كتحميؿ : الدراسة كالتحميؿ -2
كيركز الدارسكف عمى شخصية , الطمب ضمف ضكابط كمعايير كسياسات التمكيؿ المعمكؿ بيا في المصرؼ

 .المتعامؿ كتاريخو كدراسة الفكرة االستثمارية كتحميؿ دراسة الجدكل االقتصادية كالتدفقات المالية المتكقعة

حيث يقـك قسـ التمكيؿ كاالستثمار بإعداد التقارير عمى أسس : كتابة التقارير كالتكصيات كاتخاذ القرار -3
كيكصي بالمكافقة عمى طمب العميؿ أك عدـ المكافقة كترفع ىذه التقارير كالتكصيات إلى السمطة , عممية

 .كبناء عميو يتـ اتخاذ القرار األخير بالمكافقة أك عدميا, المفكضة باتخاذ القرار

 .استنادا إلى ما سبؽ يتـ إببلغ العميؿ بطمبو مف قبؿ الجية المخكلة لذلؾ: إببلغ المتعامؿ بالقرار -4

                                                           
1

 41:،ص2007،دارالنفائس،األردن،عمان،الشامل فً معامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌةأرشٌد،محمود،
2

 282:،ص2000،لبنان،بٌروت،المركزالثقافًالعربً،البنوك اإلسالمٌة، التجربة بٌن الفقه والقانون والتطبٌقالمالقً،عائشةالشرقاوي،
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حيث يجرم تحديد , في حاؿ تـ المكافقة عمى الطمب يتـ تكقيع العقد بالتمكيؿ مف قبؿ الطرفيف: تكقيع العقد -5
 .كؿ طرؼ مف الربح كغيرىا" حصة"شركط العقد كتحديد نسبة 

حيث يقـك المصرؼ اإلسبلمي مف خبلؿ قسـ التمكيؿ كاالستثمار بالمتابعة المتكاصمة مع : متابعة التمكيؿ -6
ابتداءن بالمشركع كعدـ اإلخبلؿ بشركط العقد كيتـ , العميؿ كذلؾ لمتأكد مف تطبيقو الصحيح لكؿ ما جاء بو
 .إعداد تقارير مستمرة كرفعيا لممسؤكليف في المصرؼ

يتـ فتح حساب خاص بالمضاربة في المصرؼ كتسجيؿ ضمنو جميع العمميات : الضبط المحاسبي كالتكزيع -7
ثـ يتـ إعداد الحسابات الختامية كتحدد الربح كالخسارة، ثـ يتـ تكزيع الربح كفقا لما ىك متفؽ عميو في , الحسابية

شركط العقد كالمضاربة الشرعية، أما في حالة الخسارة فيتحمؿ المصرؼ كامؿ الخسارة المالية كيخسر 
 .أما في حاؿ ثبت التقصير فيحؽ لممصرؼ أف يطالب بالضرر, المضارب جيده كعممو إذا لـ يثبت أم تقصير

حيث يقـك المصرؼ بإعداد التقرير الشامؿ حكؿ عممية المضاربة كيقارف نتائجيا بما ىك : التقرير النيائي -8
 .لبلستفادة مف المعمكمات ألغراض التخطيط المستقبمي, متكقع مف خبلؿ دراسة الجدكل كغيرىا

 أنكاع المضاربة- ب

 :تنقسـ المضاربة إلى عدة أنكاع

كىي المضاربة التي تترؾ لممتعامؿ حرية التصرؼ بماؿ المضاربة كاتخاذ القرارات التي : المضاربة المطمقة -1
يراىا مناسبة مف كجية نظره، فيي تتجو إلى عدـ تقييد المضارب بأم قيد حتى لـ تقيده بزماف كال مكاف كال 

 .عمؿ

بؿ نجد تقييد المتعامؿ بشي مف , كفي ىذا النكع ال يترؾ لممتعامؿ حرية التصرؼ الكاممة: المضاربة المقيدة -2
 .القيكد كالفترة الزمنية كالنشاط االستثمارم أك مكاف العمؿ

تتمخص المضاربة المشتركة بدكر المصرؼ اإلسبلمي باعتباره كسيطان بيف المكدع : المضاربة المشتركة -3
حيث أف األفراد المكدعيف يرغبكف بالمشاركة بالمضاربة فيمعب المصرؼ ىنا دكر المضارب , كالمستثمر

ألمكاليـ، كحيف يرل المصرؼ مف أصحاب الخبرة كالكفاءة ليضارب بيذه األمكاؿ يمعب ىنا دكر صاحب راس 
كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ في ىذا . الماؿ، كىذا النكع مف المضاربات يستخدـ في الكقت الحاضر بشكؿ كاسع

 :النكع مف المضاربة يكجد ثبلثة أطراؼ

 ".صاحب راس الماؿ"المكدع صاحب الكديعة االستثمارية   -

 ".رجؿ األعماؿ"المضارب كىك المستثمر  -
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 .1المصرؼ كىك الكسيط فيككف مرة مضارب كمرة أخرل صاحب راس الماؿ -

, كىي المضاربة التي تنشا نتيجة لعقد بيف المصرؼ اإلسبلمي كالمضارب: المضاربة المنتيية بالتمميؾ -4
أم خبلؿ , بحيث يعطي المصرؼ فييا الحؽ لممضارب باستمبلؾ أك الحمكؿ محمو دفعة كاحدة أك عمى دفعات

بتاميف التمكيؿ  فترة زمنية كذلؾ حسبما تقتضيو الشركط المبرمة في العقد بينيما، كبناء عميو يقـك المصرؼ 
 .2البلـز كيقـك المضارب بالعمؿ فيو كاستثماره

 األىمية االقتصادية كاالجتماعية-ج

مف خبلؿ الدكر , لقد حققت المضاربة كفقان لممفيكـ اإلسبلمي أسمكبان حديثان كمتميزان في االستثمار كالتمكيؿ- 1
الريادم لممصارؼ اإلسبلمية في قدرتيا عمى أف تككف كبنفس الكقت مضاربا ألمكاؿ المكدعيف كصاحبة راس 

 ".المستثمر"الماؿ المضارب 

األمر الذم يؤدم إلى , المساىمة في زيادة عدد أصحاب المشركعات كالمنشات مف خبلؿ تمكيميا-2
نعاش االقتصاد بشكؿ عاـ  .تخفيض معدالت البطالة كزيادة الدخؿ القكمي كا 

إف التمكيؿ بالمضاربة يؤدم إلى  تكامؿ كتمازج بيف عنصرم العمؿ كراس الماؿ، األمر الذم يؤدم إلى -3
التقميؿ مف التفاكت في تكزيع الدخكؿ كذلؾ مف خبلؿ حصكؿ عنصر العمؿ عمى حصة متفؽ عمييا مف 

كامبل، كبيذا تزداد حصة العمؿ في تكزيع الدخؿ " الربح"األرباح، كعدـ انفراد حصكؿ رأس الماؿ عمى العائد 
 .3القكمي المتحقؽ، كتنخفض حصة رأس الماؿ فيو كبالتالي تحقيؽ درجة مف عدالة اكبر في تكزيع الدخكؿ

يساىـ التمكيؿ بالمضاربة في تحقيؽ درجة أكبر في تخصيص كاستخداـ المكارد كذلؾ مف خبلؿ الخبرة -4
 .مما يؤدم إلى حسف تكجيو التمكيؿ نحك النشاطات االقتصادية المجدية, السابقة لممضارب

إف التمكيؿ بالمضاربة يتجو نحك الكفاءات العممية كالعممية كالقادرة إذا تكفر ليا التمكيؿ المناسب عمى -5
, المساىمة في إقامة المشركعات كالتخطيط المستقبمي السميـ كالحد مف المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية

 .مما يساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية

 المشاركة: ثانياً 
                                                           

1
،رسالةماجستٌر،الجامعةاإلسالمٌةبغزة،كلٌة، تطوٌر نموذج الحتساب راس المال للمصارف اإلسالمٌة فً مقررات لجنة بازلالزعابً،تهانً

 230-229:،ص2008التجارة،
2

 137:،ص2002،بدوندارنشر،فلسطٌن،غزة،المعامالت المصرفٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌةشوٌدح،احمد،
3
230-229:،مرجعسبقذكره،صالبنوك اإلسالمٌةخلف،فلٌح،
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لذلؾ ال بّد مف الحديث عف مفيكميا كأنكاعيا , تعتبر المشاركة مف أىـ صيغ التمكيؿ اإلسبلمية
 .كأىميتيا االقتصادية كاالجتماعية

 مفيـك المشاركة- أ

تقديـ المصرؼ حصتو مف ماؿ لمعميؿ الذم يقدـ ىك "عرؼ الدكتكر محمد عمر المشاركة عمى أنيا 
األخر حصة ثانية، كتنشأ المشاركة بمكجب تعاقد بينيما عمى أف يتكلى العميؿ العمؿ في الماؿ كيقسـ الربح 

كفي حاؿ تحقيؽ الربح فيتـ تكزيعو . 1"مع مراعاة زيادة حصة العميؿ في الربح مقابؿ اإلدارة, كالخسارة بينيما
 2:كما يمي

شرافو عمى العممية - دارتو كا   .حصة لمشريؾ كذلؾ لقاء عممو كا 

 الباقي يكزع بيف الشريكيف بحسب نسبة مساىمة كؿ منيما، كعادة ما يفكض المصرؼ عميمو باإلشراؼ  -

كال يككف تدخؿ المصرؼ إال بقدر ما يحقؽ لو االطمئناف عمى سير العممية بالشكؿ , كاإلدارة عمى العممية
 .المطمكب كالتزاـ الشريؾ ببنكد كاتفاقات العقد

كبذلؾ تتـ المشاركة في تقديـ المشاركيف لمماؿ بنسب متفاكتة أك متساكية مف اجؿ إنشاء مشركع جديد 
أك المساىمة في مشركع قائـ، بحيث يمتمؾ كؿ مشارؾ حصتو في راس الماؿ كيستحؽ نصيبو مف األرباح، 

 أف يبيع احد المشاركيف حصتو – لسبب أك ألخر –كتستمر ىذه المشاركة إلى حيف انتياء الشركة كلكف يمكف 
 .3في راس الماؿ كذلؾ بعقد الخركج أك التخارج مف المشركع

 يميز في صيغ المشاركة بيف نكعيف: أنكاع المشاركة- ب
كيككف ىذا النكع مف المشاركة محدكد بمدة زمنية معينة بناء عمى االتفاؽ المبـر : المشاركة قصيرة األجؿ -1

بيف الطرفيف، كبعد انتياء المدة يقـك الطرفاف باقتساـ عائد العممية كفؽ العقد المكقع عميو، كيراعى تحديد 
 .الشركط كااللتزامات بدقة تامة تفاديا لمخبلفات

كتعكد , كيمكف أف يدخؿ المصرؼ اإلسبلمي شريكان في عمميات تجارية كاستثمارية تختص بنكع معيف
 .أىمية ىذا النكع بالنسبة لممصرؼ إلى سرعة دكراف راس الماؿ فيو، األمر الذم يزيد العائد

                                                           
 
1

33-32:،مرجعسبقذكره،صالشامل فً معامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌةأرشٌد،محمود،
2
82009-1تارٌخحتىwww.banqucentral.gov.sy،قسمالمصارفاإلسالمٌة،مصرفسورٌةالمركزيدراسات فً المصارف اإلسالمٌة

 
3

،رسالةماجستٌر،جامعةدمشق،"دراسة تطبٌقٌة حول تجربة بنك البركة الجزائري" أسالٌب تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطةلوكاٌز،سمٌة،

103:،ص2008كلٌةاالقتصاد،

http://www.banqucentral.gov.sy???
http://www.banqucentral.gov.sy???
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كتمعب المشاركة طكيمة األجؿ دكران كبيران في إعطاء الدكر الريادم لممصارؼ : المشاركة طكيمة األجؿ -2
مف خبلؿ التأثير الياـ عمى البنياف االقتصادم ككؿ كالمساىمة في حؿ المشكبلت االقتصادية , اإلسبلمية

 :كتقسـ المشاركات طكيمة األجؿ إلى ما يمي, كاالجتماعية المختمفة

كىي تعني أف ىناؾ شراكة حقيقية كمستمرة بيف المصرؼ اإلسبلمي كالشريؾ : المشاركة الدائمة -
كتعني المشاركة الدائمة قياـ المصرؼ اإلسبلمي . ما دامت ىناؾ حالة عدـ انتياء الشركة" العميؿ"

باالشتراؾ مع شخص أك أكثر عف طريؽ التمكيؿ المشترؾ لفترة زمنية طكيمة األجؿ نسبيان في مشركع 
كاىـ ما . 1تجارم أك صناعي أك زراعي، فيستحؽ كؿ منيما نصيبو مف األرباح حسب االتفاؽ المبـر

بؿ يتعداه لممساىمة في اإلدارة , يميز ىذه الصيغة ىك عدـ اقتصار دكر المصرؼ عمى مجرد الشريؾ فقط
 .كاإلشراؼ عمييا

كىنا يدخؿ المصرؼ اإلسبلمي شريكان في راس الماؿ المشركع بعد : المشاركة في راس ماؿ المشركع -
كبناء عمى دراسات مستفيضة حكؿ التكاليؼ االستثمارية كخصكصان الثابتة منيا، , تقييـ أصكؿ الشركة

كتفضؿ المصارؼ اإلسبلمية عادة ىذا النكع مف المشاركة ألنيا ال تتحمؿ إال ما يقابؿ مساىمتيا في راس 
فتختمؼ كثيران عف أصكؿ المضاربة، كيحؽ لممصرؼ اإلسبلمي ىنا ممارسة نكعا , الماؿ في حاؿ الخسارة

 .مف الرقابة كاإلدارة عمى عمميات المشركع

تعتبر المشاركة المتناقصة مف األساليب الحديثة التي " : المنتيية بالتمميؾ"المشاركة المتناقصة  -
ككفقان ليذه الشراكة فاف المصرؼ اإلسبلمي يكافؽ عمى إعطاء الحؽ , استحدثتيا المصارؼ اإلسبلمية

كىذا , لمشريؾ في االستمبلؾ أك أف يحؿ محمو في ممكية المشركع سكاء دفعة كاحدة أك عمى عدة دفعات
 .ما يحدده االتفاؽ المبـر بيف الشريكيف

كبيذا المعنى فاف المشاركة المتناقصة تتفؽ مع المشاركة الدائمة في تمتع المصرؼ بكافة حقكؽ 
كلذلؾ ال يقصد المصرؼ , الشريؾ العادم كعميو جميع االلتزامات، كتختمؼ عنيا في عنصر االستمرار كالدكاـ

 .2مف خبلؿ التمكيؿ بيذه الصيغة أساسان االستمرارية في المشركع

                                                           
1
497-496:،ص1998،دارأسامةللنشر،األردن،عمان،المصارف اإلسالمٌةإلهٌتً،عبدالرزاق،
2
 334:،ص2007،دارالنفائس،عمان،األردن،المعامالت المالٌة المعاصرة فً الفقه اإلسالمًشبٌر،محمدعثمان،
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 األىمية االقتصادية كاالجتماعية-ج

 :تنبع األىمية االقصادية كاالجتماعية لممشاركة مف النقاط التالية

حيث أتيحت ىذه , إف استخداـ المصارؼ اإلسبلمية ألسمكب المشاركة ىي محاكلة لمقضاء عمى االكتناز -1
 .الصيغة لجذب ثقة المكتنزيف كتكجيو أمكاليـ نحك إقامة المشركعات مف خبلؿ المشاركة في الربح كالخسارة

أتاح المصرؼ اإلسبلمي لعمبلئو كشركائو مف خبلؿ صيغة المشاركة االستفادة مف خبرات العامميف في  -2
 .المصرؼ في كافة المجاالت كعمى كافة األصعدة

لقد أتاحت صيغة المشاركة إمكانية قياـ المشاريع االقتصادية الضخمة كالتي تحتاج لرؤكس أمكاؿ كبيرة،  -3
 .األمر الذم ينعكس إيجابا لتحسيف الكضع االقتصادم كاالجتماعي لمسكاف

كالتي تستمر , إف صيغة المشاركة مف أفضؿ الصيغ التي تتماشى مع المشركعات المرغكبة مف قبؿ الجميع -4
لفترات زمنية أطكؿ، كىي المشركعات ذات الطبيعة اإلنتاجية، األمر الذم يتيح استخداـ المكارد في مجاالت 

 .1االستثمار المنتجة بدالن مف المجاالت اليامشة

إف تكظيؼ المكارد المالية كفقان ألسمكب المشاركة يؤدم إلى تحقيؽ معدالت عالية لمتنمية الشاممة، مف  -5
خبلؿ تشابؾ جيكد األفراد بصكرة فعالة مع المصارؼ اإلسبلمية كالعمؿ عمى تحمؿ المسؤكلية تجاه المجتمع 

 .2بشكؿ ايجابي

                                                           
1
268:،مرجعسبقذكره،صالبنوك اإلسالمٌةخلف،فلٌح،
2
89:،ص1،2000،مركزاإلعالمالعربً،ط"نحو طرٌق ثالث" بدٌل القتصاد السوق: اقتصاد المشاركةالعمارة،جمٌل،
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 المزارعة: ثالثاً 

  مفيـك المزارعة- أ
لذلؾ فيك بحاجة لمف , قد يممؾ المرء أرضان لكنو يعجز في كثير مف األحياف عمى زراعتيا اك حتى جزءان منيا

مشاركة بيف "كعميو فاف المزارعة عبارة عف . يقـك بتكفير التمكيؿ البلـز لذلؾ عمى أف يقتسما الربح الناتج
كالناتج كفقا لمحصص المتفؽ عمييا بيف صاحب , طرفيف، احدىما يقـك بتكفير األرض بينما يقـك األخر بزرعيا

ذا ما عممنا أف الكطف , كليذه الصيغة اإلسبلمية في تمكيؿ القطاع الزراعي أىمية خاصة" األرض كمف زرعيا كا 
مف احتياجاتو الغذائية مف الخارج بالرغـ مف تكافر المساحات الزراعية % 75العربي يستكرد ما يقارب 

 .1الصالحة
 أشكاؿ المزارعة- ب

كبيذا يمكف أف , كالتي تتطمب األرض الصالحة كالعمؿ,  تتـ المزارعة مف خبلؿ عممية االشتراؾ في الزراعة
 :تأخذ المزارعة احد األشكاؿ التالية مف جانب المصرؼ اإلسبلمي

أف يقـك المصرؼ بشراء األراضي الزراعية الصالحة لمزراعة ثـ يقدميا لممزارعيف لزراعتيا مقابؿ حصة  -1
 .مف المحصكؿ

أف يقـك المصرؼ بتكفير البذكر كالمخصبات عف طريؽ بيعيا ألصحاب األراضي الزراعية مقابؿ  -2
 .أك يمكف أف يسدد ثمنيا نقدا عند جني المحصكؿ, حصة مف المحصكؿ

 .شراء المصرؼ لممحصكؿ عف طريؽ بيع السمـ -3

 .تكفير اآلالت كالمعدات الزراعية كتقديميا لممزارعيف إما عف طريؽ التأجير أك المشاركة -4

 2الشركط الكاجبة في عقد المزارعة- ت
 .يجب أف تتكفر في ىذه العممية جميع الشركط التي يجب تكفرىا في العقد -1

 .كال بد مف تحديدىا بشكؿ يكفر العمـ بيا منعا لمخبلؼ, صبلحية األرض لمزراعة -2

 .المعرفة الجيدة لمبذكر مف حيث الجنس كالنكع كالصفة -3

 .تحديد كمعرفة ما يقدمو كؿ طرؼ مف أطراؼ العقد مف البذكر كالمبيدات كالمخصبات كغيرىا -4

التأقيت أم ال بد مف تحديد مدة المشاركة في عممية المزارعة، كبحيث تككف ىذه المدة كافية لتحقيؽ  -5
 .حصة كمنفعة كؿ طرؼ مف األطراؼ

                                                           
1
،بحثمنشورفًالمؤتمرالسنويصٌغ مقترحة لتموٌل المنشات الصغٌرة والمعالجة المحاسبٌة لصٌغة المشاركة المنتهٌة بالتملكالبلتاجً،محمد،

 23:،ص31/5/2005-29الثانًعشرلألكادٌمٌةالعربٌةللعلومالمالٌةوالمصرفٌة،المملكةاألردنٌةالهاشمٌة،عمان،
2
 253:،ص3،2009،دارالمسٌرة،عمان،طاألسس النظرٌة والتطبٌقات العلمٌة: المصارف اإلسالمٌةالوادي،محمودوحسٌنسمحان،
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 .كجكب تحديد حقكؽ ككاجبات كؿ طرؼ مف األطراؼ بناء عمى ما سيقدمو ليذه العممية باتفاؽ مسبؽ -6

 

 المراحؿ العممية لممزارعة- ث
كيحدث االتفاؽ بينيما كفقا , بحيث يتـ إعطاء صاحب األرض أرضو لممزارع: تككيف مشركع المزارعة -1

 .لمعقد المبـر بيف الطرفيف

 .كىك ما ينتظره األطراؼ المتعاقدة مف الثمار أك ما تخرجو األرض كذلؾ القتسامو: نتائج المزارعة -2

كفي ىذه المرحمة يتـ استعادة األرض لصاحبيا بعد نياية عقد المزارعة كما : إعادة األرض لصاحبيا -3
 .يجكز االتفاؽ عمى تجديد العقد بينيما

بحيث يقسـ الناتج مف عممية المزارعة بيف الطرفيف كفقا لمنسب كالحصص : تكزيع الحصص بينيما -4
 .المتفؽ عمييا في عقد تككيف المزارعة

 المساقاة: رابعاً 

 مفيـك المساقاة- أ

 إف االقتصاديات اإلسبلمية بشكؿ عاـ تمتمؾ أراضي شاسعة كقابمة لمزراعة، األمر الذم يظير لنا األىمية 
التي تمّكنيا ىذه المساحات مف أف تقيـ المشركعات , الكبرل لصيغة المساقاة مف قبؿ المصارؼ اإلسبلمية

الحيكية كالتي تتكلى عممية تكفير المياه مف باطف األرض أك نقميا مف أماكف كجكدىا إلى حيث األشجار 
 .أك عف طريؽ تحمية مياه البحر كتاميف السقي البلـز لممزارعيف كمنتجاتيـ, كالبساتيف كالمزركعات بشكؿ عاـ

اتفاؽ بيف طرفيف احدىما يقـك بميمة سقي مزركعات : كمف ىنا يمكف تعريؼ المساقاة عمى أنيا 
عمى أف يتـ اقتساـ ناتج األشجار بيف العامؿ كصاحب الشجر , الطرؼ األكؿ كبالذات األشجار في البساتيف

 .1كفقا لحصص متفؽ عمييا عند العقد

 شركط عقد المساقاة-ب

 .أىمية المتعاقديف بمباشرة العقد -1

 .اإليجاب مف صاحب األشجار كالقبكؿ مف العامؿ بكؿ ما حصؿ بينيما مف قكؿ كفعؿ -2

 .تحديد المدة الزمنية، منعا لمخبلؼ -3

                                                           
1
.371-370:ص,مرجعسبقذكره,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف
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 .أف تككف عممية المساقاة قبؿ نضكج الثمر -4

 .بياف حصة كؿ مف المتعاقديف -5

 .ككذا األعماؿ المطمكبة مف العامؿ, معمكمة عند الطرفيف" األشجار"ينبغي أف تككف األصكؿ  -6

حيث يساىماف بشكؿ فعاؿ في إعادة , كمما سبؽ نبلحظ األىمية االقتصادية الكبرل لممزارعة كالمساقاة
إضافة إلى العمؿ عمى الحد مف ىجرة الناس مف , إحياء األراضي الزراعية كالعمؿ عمى زيادة الناتج القكمي

 .األرياؼ إلى المدينة كتقميؿ المشاكؿ االجتماعية فييا

 

 صيغ التمويل القائمة عمى المديونية : المطمب الثاني

تدؿ ىذه الصيغ عف التزامات مطمقة بالدفع مف قبؿ المستفيديف مف التمكيؿ لصالح المصرؼ 
ككنظرة أكلية ال نجد اختبلفان بينيا كبيف عمؿ المصارؼ التقميدية، لكف الحقيقة أف أصكؿ المصرؼ , اإلسبلمي

اإلسبلمي تظؿ ثابتة في قيمتيا النقدية ال ترتبط بمتغير خارجي خبلفان لما عميو الحاؿ في المصارؼ التقميدية، 
كما أف ىذه الصيغ تبقى في المصارؼ اإلسبلمية عقكدان محميا السمع كاألصكؿ الرأسمالية المباعة كليس النقكد، 

: مف أىـ ىذه الصيغ ىي.  1في حيف أف ديكف المصارؼ التقميدية تتكلد عف القركض كالذم محمو النقكد
 .المرابحة كاإليجار كالسمـ االستصناع سنقـك بتكضيح كؿ منيا

 المرابحة: أوالً 

 مفيـك المرابحة-أ

حتى أف كثيران مف , تعتبر المرابحة مف أكثر األساليب التمكيمية استخدامان في المصارؼ اإلسبلمية
في حيف أف البعض ذىب , الكتّاب يركف باف المصارؼ اإلسبلمية تستخدـ المرابحة بكثافة في سياستيا التمكيمية

 .2إلى أف المرابحة تعتبر العمكد الفقرم لمتمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية

أم أف المرابحة تتمثؿ في بيع سمعة معينة براس , كالمرابحة لغة في الربح كالربح ىك النماء في التجارة
 .الماؿ مع زيادة ربح متفؽ عميو مف الطرفيف

                                                           
1
www.islamifn.com2006-8-19تارٌخحتى
2
 87:،ص1،2007،عالمالكتبالحدٌث،األردن،عمان،طإستراتٌجٌة مواجهتها- المصارف اإلسالمٌة وتحدٌات العولمةالحصاونة،احمدسلٌمان،

http://www.islamifn.com???
http://www.islamifn.com???
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لبيع سمعة معينة " المصرؼ اإلسبلمي"اتفاؽ بيف مشترم السمعة كالبائع : إذا تتمثؿ المرابحة بأنيا
بمكاصفات محددة لدل البائع، أك يقـك المصرؼ بشرائيا لبيعيا لممشترم عمى أساس التكمفة زائدا ىامش مف 
الربح يتفؽ عميو الطرفاف مسبقان، كيمكف أف يككف التسميـ فكران أك فيما بعد، كالدفع قد يككف نقدان أك آجبلن أك 

مستأمف في اإلعبلـ " المصرؼ اإلسبلمي" كبيع المرابحة يعتبره الفقياء مف بيكع األمانة، الف البائع 1.بالتقسيط
 .2عف ثمف السمعة األصمي

 خطكات المرابحة-ب

 :تتـ عممية التمكيؿ بالمرابحة في المصرؼ اإلسبلمي كفؽ الخطكات التالية

حيث يتقدـ العميؿ لممصرؼ بطمب يتضمف رغبتو في قياـ المصرؼ : طمب العميؿ لمتمكيؿ بالمرابحة -1
 .بشراء مكاد أك آالت أك سمعة معينة بمكاصفات محددة كالمكعد المناسب لتكفيرىا

حيث يقـك قسـ التمكيؿ كاالستثمار بدراسة عممية المرابحة كتحميميا كالتأكد : دراسة كتحميؿ طمب العميؿ -2
صكرة عف نظاـ العمؿ لمعميؿ، كالترخيص : مف سبلمتيا القانكنية كالمالية، كقد يطمبكف مستندات مصدقة مثؿ

 .الرسمي لشركتو، كصكرة عف الحسابات الختامية لمعميؿ لعدة سنكات، كتعامبلتو مع المصارؼ األخرل

كذلؾ لمكقكؼ عمى سمعتو الشخصية كنشاطاتو التجارية كعبلقاتو  كمستكل : االستعبلـ عف العميؿ -3
 .ممتمكاتو

حيث يككف محكر الدراسة منصبة عمى تكمفة  العممية : حساب تكاليؼ عممية التمكيؿ بالمرابحة كأرباحيا -4
 :ككيفية تكزيع األقساط كيتـ تحديد ربح عممية المرابحة مف خبلؿ

 .نسبة الربح المتفؽ عمييا× " تكمفتيا"ثمف شراء المنتجات = الربح 
بعد الدراسة كالتحميؿ تتـ المكافقة عمى إبراـ عقد المرابحة بيف : قبكؿ عممية المرابحة مف الطرفيف -5

كذلؾ تمييدا لمتطبيؽ العممي لتنفيذ المرابحة , الطرفيف كفقا لمشركط كالمتطمبات التي حددىا كؿ منيـ
 .كالحصكؿ عمى التمكيؿ

كفي ىذه الحالة يقكـ كؿ طرؼ بتنفيذ ما يجب مف تمكيؿ كشراء كتكفير السمع : تنفيذ عممية المرابحة -6
 إضافة لعمميات السداد كفقا لمسياسة المتفقة بينيما, كالخزف كغيرىا

                                                           
1
 36:،ص1996،القاهرة،1،المعهدالعالمًللفكراإلسالمً،طبٌع المرابحة فً المصارف اإلسالمٌةحسنٌن،فٌاضعبدالمنعم،
2
 74:،ص2003،المركزالدولًللنشر،فلسطٌن،غزة،2،طالمعامالت المالٌة المعاصرة فً الشرٌعة اإلسالمٌةشوٌدح،احمدذٌاب،
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كذلؾ , كذلؾ مف خبلؿ المتابعة الدكرية مف قبؿ المصرؼ لمكقكؼ عمى سير العممية: المتابعة كالتقييـ -7
بداء النصح كالمشكرة  .مف خبلؿ الزيارات الميدانية كا 

 أنكاع المرابحة-ج

 .المرابحة المركبة كالمرابحة البسيطة: تنقسـ المرابحة إلى نكعيف

بالطمب مف الطرؼ " مف يريد شراء سمعة معينة"ىي قياـ العميؿ ": المرابحة لآلمر بالشراء"المرابحة المركبة  -1
كيسمى مف يريد , بأف يشترم سمعة معينة كيعدىا بأف يشترييا منو بربح معيف" المصرؼ اإلسبلمي"اآلخر 

كعادة ما يتـ دفع الثمف مف . 1السمعة باآلمر بالشراء أما المصرؼ اإلسبلمي فيسمى المأمكر بالشراء أك البائع
 .كما يمكنو دفع الثمف حاالن أك بالتقسيط أك مؤجبلن , شيرية أك سنكية اآلمر بالشراء بمكجب أقساط 

قياـ المصرؼ اإلسبلمي كبناء عمى طمب كرغبة الزبكف بشراء "كما عرفيا الدكتكر صادؽ الشمرم بأنو 
ثـ بعدىا يقـك المصرؼ , "التاجر أك الككاالت التجارية"سمعة أك بضاعة معينة مف طرؼ ثالث في العممية 

كيتـ التسديد , بإعادة بيعيا إلى الزبكف الذم طمب ىذه السمعة بتكمفة الشراء مضافا إلييا ىامش ربح المصرؼ
 .2"عمى دفعات مؤجمة بعد االلتزاـ المطمؽ مف قبؿ الزبكف بدفع قيمة السمعة في تاريخ أك تكاريخ االستحقاؽ

كىي عبارة عف شراء المصارؼ اإلسبلمية لسمعة يحتاجيا السكؽ، كبناء عمى طمب أحد : المرابحة البسيطة -2
عمبلئيا، ثـ يعمد لعرضيا لمبيع مرابحة كذلؾ مف خبلؿ إعبلف قيمة السمعة مضافا إلييا ما تكمفو مف 

 .مصركفات، إضافة لمبمغ معيف مف الربح

ال يحتاج إلى كعد مسبؽ لمشراء قد يبيع " المرابحة البسيطة"كالفرؽ بيف نكعي المرابحة أف ىذا النكع 
 .المصرؼ السمعة لمعميؿ نفسو أك لغيره مرابحة

 األىمية االقتصادية لممرابحة- د
تعد المرابحة مف عمميات البيع التي يتضح فييا أىمية امتزاج األساس العقائدم بالنكاحي االقتصادية  -1

 .3كاالجتماعية كالتربكية كالسمككية

مما يجعؿ دكراف راس , إف المرابحة كصيغة تمكيمية إسبلمية تعتمد عمى اآلجاؿ القصيرة في الغالب -2
 .الماؿ كاسترجاعو أسرع كأكثر أمانا، األمر الذم  يساىـ في تحقيؽ أرباح سريعة لممصرؼ كالمكدعيف

                                                           
1
 16:،مرجعسبقذكره،صالمصارف اإلسالمٌةالوادي،محمود،وحسٌنسمحان،
2
62:،مرجعسبقذكره،صأساسٌات الصناعات المصرفٌة اإلسالمٌة أنشطتها التطلعات المستقبلٌةالشمري،صادق،
3
 153،مرجعسبقذكره،صاإلدارة اإلستراتٌجٌةالمغربً،عبدالحمٌد،
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مف خبلؿ تكفير التمكيؿ البلـز لمعديد مف , الدكر االقتصادم كاالجتماعي العاـ الذم تقكـ بو المرابحة -3
 .1القطاعات االقتصادية، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي عمى سبيؿ المثاؿ

تسيـ المرابحة في تمكيؿ التجارة الداخمية مف خبلؿ السمع االستيبلكية عمى اختبلؼ أنكاعيا كتكفير  -
عادة بيعيا مرابحة، فيي بيذا  التمكيؿ لتجار الجممة كالتجزئة كالمستيمكيف، كذلؾ مف خبلؿ شراء السمع كا 

 .العمؿ تنشط المبادالت كتكسعيا فتعمؿ عمى زيادة اإلنتاج كتحسيف الظركؼ المعيشية ألفراد المجتمع

تسيـ المرابحة في تكفير التمكيؿ لمنشاطات اإلنتاجية، كذلؾ مف خبلؿ تمكيؿ المنتجيف لشراء المكاد  -
 .األكلية كاحتياجاتيـ اإلنتاجية

مما يساىـ في , لمؤسسات التصدير تسيـ في العمؿ عمى تشجيع الصادرات مف خبلؿ تكفير التمكيؿ  -
 .تقكية النشاط اإلنتاجي المحمي

مما يساىـ , تسيـ المرابحة في تمكيؿ المشركعات اإلنتاجية مف خبلؿ تمكيؿ اآلالت كالمعدات البلزمة -
 .كبالتالي المساىمة في تحقيؽ تنمية اقتصادية اجتماعية, في زيادة الطاقة اإلنتاجية ليا

 
إذان تعتبر المرابحة مف أكثر صيغ التمكيؿ استخدامان في المصارؼ اإلسبلمية لككنيا تصمح لمقياـ بتمكيؿ 
جزئي ألنشطة الزبائف سكاء كانت تجارية، زراعية، صناعية، كالغرض تمكينيـ مف الحصكؿ عمى سمع منتجة 

 .2أك مكاد خاـ أك معدات أك آالت أك بذار سكاء مف داخؿ البمد أك مف خارجو بكاسطة االستيراد

 اإلجارة: ثانياً 

 مفيكـ اإلجارة-أ

تعتبر اإلجارة مف األساليب التمكيمية اإلسبلمية التي تمكف المصرؼ كعمبلئو مف الحصكؿ عمى مزايا 
فتعرؼ . حيث تتمتع بمزايا تميزىا عف غيرىا مف أساليب التمكيؿ األخرل كما سنرل, تتناسب كأىداؼ كؿ منيـ
عمميات تشغيؿ : فيقصد بذلؾ مف عممية اإلجارة بأنيا. 3"بيع نفع معمـك بعكض معمكـ"اإلجارة بشكؿ عاـ بأنيا 

 .4األمكاؿ خارج نطاؽ البيع كالشراء بحيث يككف محؿ ىذه العمميات ىك بيع لممنفعة دكف التصرؼ بالعيف

                                                           
1
 29:،مرجعسبقذكره،صالمصارف اإلسالمٌةخلف،فلٌح،
2
 63:،مرجعسبقذكره،صأنشطتها التطلعات المستقبلٌة: أساسٌات الصناعات المصرفٌة اإلسالمٌةالشمري،صادق،
3
 505:،مرجعسبقذكره،صالبنوك اإلسالمٌة بٌن الفقه والقانون والتطبٌقالمالقً،عائشةالشرقاوي،
4
 55:،ص2005،هٌئةالمحاسبةوالمراجعةللمؤسساتالمالٌةواإلسالمٌة،أسس العمل فً المصرف اإلسالمً والتقلٌديالشعار،محمدنضال،
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كنبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف أسمكب اإلجارة يتيح لمعميؿ التمتع بمنفعة األصكؿ دكف الحاجة لتممكيا 
 .كبالتالي فيي تتيح انتقاؿ ممكية المنفعة ال ممكية العيف, كالتي قد ترىؽ ىذا العميؿ مف الناحية المادية

لقد طكرت المصارؼ اإلسبلمية أسمكب اإلجارة بدرجة كبيرة كأصبحت تستخدميا لتحقيؽ : أنكاع اإلجارة-ب
 :كىناؾ نكعيف أساسيف ألسمكب اإلجارة كىي, األىداؼ المعمنة لممصرؼ كالعميؿ بحسب الحاجة إليو

عممية التأجير الذم تقـك عمى تمميؾ المستأجر منفعة "كتعرؼ اإلجارة التشغيمية بأنيا : اإلجارة التشغيمية -1
في نياية مدة اإليجار، لتمكيف " المصرؼ اإلسبلمي"عمى أف يتـ إعادة األصؿ لمالكو , اصؿ معيف لمدة معينة

كمف . 1"المالؾ مف إعادة تأجير األصؿ لطرؼ أخر أك تجديد العقد مع نفس المستأجر إذا رغب الطرفيف بذلؾ
المبلحظ ىنا أف ممكية العيف كفقا لئلجارة التشغيمية تبقى بيد المصرؼ اإلسبلمي الذم يستمر في عمميات 

التأجير، كبذلؾ فيك يتحمؿ جميع النفقات عمى األصكؿ مف انخفاض الطمب عمييا كعمميات الصيانة 
 .كالضرائب كالتاميف كغيرىا

 2:كتنقسـ اإلجارة التشغيمية إلى شكميف مف اإلجارة
 .كىي إجارة محميا عيف محددة باإلشارة إلييا مثؿ المباني كالعقارات كغيرىا: اإلجارة المعينة -

كىي إجارة كاردة عمى منفعة محددة بمكاصفات يتفؽ عمييا مع التزاميا في : اإلجارة المكصكفة في الذمة -
الذمة، كإجارة السيارة التي تكصؼ ثـ يمـز المؤجر بتسميـ المستأجر ما تـ االتفاؽ عميو كبالمكاصفات 

 .المذككرة بينيما

 اإلجراءات العممية لئلجارة التشغيمية 

 .بناء عمى متطمبات السكؽ بيدؼ تأجيرىا" المعدات كالتجييزات"يقـك المصرؼ اإلسبلمي بشراء األصؿ  -

 .البحث عف مستأجر، كذلؾ مف خبلؿ عرضيا لمتأجير -

 .التفاكض مع المستأجريف المحتمميف كاالتفاؽ مع احدىـ -

 .إجراءات تكقيع العقد كفقا لضكابط الشريعة اإلسبلمية كسياسات المصرؼ -

 .ثـ معاكدة البحث عف مستأجر جديد أك تمديد مدة العقد, استعادة األصؿ في نياية المدة الزمنية -

 

كىك عقد يشترم فيو المصرؼ اإلسبلمي المكجكدات كاألصكؿ ليس ": المنتيية بالتمميؾ"اإلجارة التمميكية  -2
نما يشترييا استجابة لطمب مؤكد مف احد  بناء عمى دراسة السكؽ أك بناء عمى كجكد مستأجريف محتمميف، كا 

                                                           
1
259:،مرجعسبقذكره،صاألسس النظرٌة والتطبٌقات العملٌة: المصارف اإلسالمٌةالوادي،محمودوحسٌنسمحان،
2
 337:،ص4،2009،بدوندارنشر،ط سؤال فً االقتصاد التقلٌدي واإلسالم200ًأجوبة عن أهم : تساؤالت اقتصادٌةالشعار،محمدنضال،
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العمبلء لتممؾ تؾ األصكؿ عف طريؽ اإلجارة المنتيية بالتمميؾ، كىكذا فاف تمؾ األصكؿ المتفؽ عمييا كالمؤجرة 
نما تنتقؿ إلى ممكية المستأجر, ال تبقى في ممكية المصرؼ بعد نياية المدة المحددة في عقد اإلجارة  .1كا 

 2:كفي الكاقع العممي لتطبيقات اإلجارة التمميكية ىناؾ صكرتيف ليا ىما
حيث يتـ التأكد مف التزاـ المستأجر : عقد اإليجار مع الكعد بيبة العيف المؤجرة في نياية فترة اإليجار- 

 .بجميع األقساط كفي مكاعيدىا المحددة، كتككف اليبة بعقد منفصؿ مف عقد اإليجار

كذلؾ لقاء مبمغ رمزم أك حقيقي يتـ دفعو في نياية مدة : عقد اإليجار مع التعيد ببيع العيف المؤجرة- 
 .اإليجار كسداد االلتزامات المالية مف قبؿ المستأجر

 اإلجراءات العممية لئلجارة التمميكية* 

 .يقـك المصرؼ اإلسبلمي بشراء األصؿ بناء عمى رغبة العميؿ لتكقيع عقد إجارة منتيية بالتمميؾ- 

 .يستمـ المصرؼ األصؿ مف البائع كيصبح ممكان لو- 

 .يقـك المصرؼ بإببلغ العميؿ بالعممية كالشركط التي سيتـ التأجير بناء عمييا- 

 .تتـ المكافقة كتكقيع عقد اإليجار بيف الطرفيف، كيتـ تكثيؽ العقد في الدكائر الحككمية المتخصصة- 

 .يدفع المستأجر األقساط اإليجارية كذلؾ في المكاعيد المستحقة كالمتفؽ عمييا- 

عند انتياء مدة اإليجار ككفاء المستأجر بجميع األقساط المستحقة، يتنازؿ المصرؼ عف  ممكيتو لؤلصؿ - 
 ..لصالح المستأجر، كتنقؿ حسب األصكؿ

 األىمية االقتصادية كاالجتماعية لئلجارة- ج
 يحقؽ المصرؼ اإلسبلمي عكائد جيدة كمضمكنة مف خبلؿ عقكد اإلجارة دكف أف يضطر لمتخمي عف  -1

 .ممكية األصؿ

يتجنب المستأجر التكاليؼ المالية الكبيرة لؤلصكؿ كمخاطر ممكيتيا مع الرغـ انو يستفيد منيا مف خبلؿ  -2
 .عمميات اإلجارة

األمر , يمكف لممستأجر مف خبلؿ عقد اإلجارة حيازة األصؿ بالشكؿ الكامؿ في نياية المدة الزمنية لمعقد -3
 .الذم يساىـ في استمرارية اإلنتاج كالتشغيؿ

, إف عقد اإلجارة يمكف المستأجر مف الحصكؿ عمى أحدث المعدات الرأسمالية كأكثرىا تطكرا تكنكلكجيا -4
 .مما يساىـ في رفع كميات اإلنتاج كمستكيات اإلنتاجية كتقميؿ الزمف كتخفيض اليدر

                                                           
1
 ،موقعالكترون2004ً،األردن،صٌغ التموٌل واالستثمار فً المصارف اإلسالمٌةالبنكاإلسالمًاألردنً،
2

 .342:ص,،مرجعسبقذكره سؤال فً االقتصاد التقلٌدي واإلسالم200ًأجوبة عن أهم : تساؤالت اقتصادٌةالشعار،محمدنضال،
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إف عقد اإلجارة يسيـ في تمكيؿ اآلالت كالمعدات الثقيمة التي تساىـ في تشييد كبناء البنية التحتية  -5
 .إضافة لممشاريع االقتصادية الحيكية، األمر الذم يساىـ في تحقيؽ تنمية اقتصادية كاجتماعية, كاألساسية

حيث تقـك , نبلحظ التمييز الكاضح ألسمكب اإلجارة كأسمكب تمكيمي تنمكم في المصارؼ اإلسبلمية
المصارؼ اإلسبلمية بتأجير األصكؿ عمى اختبلؼ أنكاعيا لمقطاعات االقتصادية المختمفة كالعمؿ عمى تمكيميا 

القطاع "حيث بإمكانيا القياـ بتأجير كتمكيؿ المكائف كالجرارات كالحاصدات لممزارعيف . بأسمكب شرعي متميز
". القطاع الصناعي"كتأجير كتمكيؿ اآلالت كالمعدات كالمكائف اإلنتاجية الصناعية لمصناعييف ". الزراعي

كتأجير كتمكيؿ السيارات الحديثة ". قطاع البناء كالتشييد"كتأجير كتمكيؿ آالت الحفر كالتشييد كالبناء لممقاكليف 
كتأجير كتمكيؿ المحبلت التجارية كصاالت العرض كمكاتب تمثيمية لرجاؿ ". قطاع النقؿ"كالثقيمة لشركات النقؿ 

 ".القطاع التجارم"اإلعماؿ كالتجار 

يتبيف مف كؿ ما سبؽ الدكر الحيكم الياـ ذك التكمفة األقؿ ألسمكب اإلجارة مف خبلؿ تغطيتيا 
 .كلذلؾ تعتبر مف الصيغ األكثر أىمية كحيكية لدل المصارؼ اإلسبلمية, لمقطاعات االقتصادية المتعددة

 السمم: ثالثاً 

 مفيـك السمـ-أ

 يعرؼ السمـ بأنو بيع آجؿ بعاجؿ، بمعنى انو عبارة عف معاممة مالية بيف طرفيف البائع كالمشترم يتـ بمكجبيا 
الذم يمتـز بتسميـ بضاعة معينة مضبكطة بمكاصفات محددة إلى , تعجيؿ دفع الثمف كتقديمو نقدان إلى البائع

كالعاجؿ ىك الثمف المتفؽ عميو، , فاآلجؿ ىنا ىك السمعة المبيعة كالمكصكفة في الذمة. المشترم في اجؿ معمكـ
 .كمف المبلحظ أف السمـ يككف بعكس البيع بالتقسيط، حيث يتـ فيو تقديـ الثمف كتأجيؿ تسميـ السمعة

 اإلجراءات العممية لمسمـ-ب

كفيو يتفؽ الطرفاف عمى إبراـ العقد كيدفع المصرؼ اإلسبلمي ثمف البضاعة : إجراءات عقد بيع السمـ -1
 .لمبائع الذم يمتـز بتسميـ السمعة المكصكفة في المدة المتفؽ عمييا

حيث يكاجو المصرؼ : تسميـ العميؿ السمعة المتفؽ عمييا لممصرؼ اإلسبلمي في المدة المحددة -2
 :اإلسبلمي خيارات التصريؼ

 .كأف يستمـ المصرؼ السمعة في المكعد المحدد كيتكلى بيعيا بنفسو -
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مكانياتو التسكيقية -  ".مقابؿ اجر متفؽ عميو" أك تككيؿ العميؿ بعممية البيع بناء عمى خبرتو كا 

 أك يقـك المصرؼ ببيع السمعة لشخص ثالث كاف قد كعد مسبقا بشراء السمعة منو -

 .حيث تتـ عممية البيع ككفقا لما ىك مكضح أعبله : إجراءات البيع كعقد البيع -3

 أنكاع السمـ-ج

 :لقد تنكعت أشكاؿ بيع السمـ كنذكر أبرزىا

 .كىك البيع الذم يتـ بناء عمى دفع الثمف عاجبلن كاستبلـ السمعة آجبلن : بيع السمـ البسيط -1

كينشا ىذا النكع إذا قاـ المصرؼ اإلسبلمي في عقد سمـ مستقؿ مع طرؼ ثالث ببيعو : بيع السمـ المكازم -2
 .1سمعة مكاصفاتيا مطابقة لمسمعة المتعاقد عمى تسميميا في السمـ األكؿ

كىك االتفاؽ عمى تسميـ السمعة المتفؽ عمييا كالثمف المتفؽ عميو بأقساط كعمى دفعات : بيع السمـ بالتقسيط -3
 .متتالية كفي آجاؿ محددة كمبينة لكبل الطرفيف

كىك طرح المصرؼ اإلسبلمي كعف طريؽ شركات تابعة لو سندات السمـ، حيث يتـ عمى : سندات السمـ -4
أساسيا الشراء بالجممة، ثـ البيع عمى صفقات مجزأة مستمرة بأسعار ترتفع تدريجيا مع اقتراب كعد تسميـ 

 .2كذلؾ كفقا لطرقة السمـ المكازم, السمعة

 األىمية االقتصادية كاالجتماعية لمسمـ-د

يعمؿ السمـ باعتباره صيغة تمكيمية عمى القضاء عمى آثار التضخـ بالنسبة لديف التمكيؿ، حيث أف  -1
الممكؿ سيأخذ حقو عمى صكرة سمع ترتفع أسعارىا مع حاالت التضخـ، في حيف أف القرض النقدم 

 .3سيقؿ فيو القيمة الشرائية لمكحدة النقدية مقارنة  بما دفعو سابقا

كعميو فسيككف ىناؾ تخفيضان لممصاريؼ قدر , في عقد السمـ يككف ثمف البيع معمكـ كمقبكض مسبقان  -2
األمر , اإلمكاف كذلؾ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الربح مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة

 .الذم يؤدم إلى ترشيد التكاليؼ

الدكر الكبير الذم يقكـ بو بيع السمـ في تنشيط القطاع الزراعي كخصكصان لدل البمداف النامية، بحيث  -3
 . يتـ تكفير التمكيؿ البلـز لمقياـ بالعمميات الزراعية المتكاممة كجني المحصكؿ

                                                           
1
301:،مرجعسبقذكره،ص سؤال فً االقتصاد التقلٌدي واإلسالم300ًأجوبة على أهم : تساؤالت اقتصادٌةالشعار،محمدنضال،
2

349:،مرجعسبقذكره،صالبنوك اإلسالمٌةخلف،فلٌح،
3
 112:دراسةتطبٌقٌةبنكالبركةالجزائري،،مرجعسبقذكره،ص:أسالٌب تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطةلوكاٌز،سمٌة،
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يقـك بيع السمـ بتكفير التمكيؿ البلـز لكافة المنتجيف، بغض النظر عف القطاعات االقتصادية التي  -4
ينتمكف إلييا، حيث يمكف التعاقد سممان عمى جميع المنتجات سكاء أكانت زراعية أـ صناعية، فمف عنده 

 .سمعة يريد إنتاجيا يمكنو بيع كمية منيا بحيث يحصؿ عمى ثمنيا عاجبلن كيسمميا آجبلن 

إف بيع السمـ يعمؿ عمى تكفير فرص عمؿ ألكبر قدر ممكف مف أفراد المجتمع، كيمنع اليجرة مف  -5
الريؼ لممدينة، كيسمح ألصحاب الميف ذك الخبرة الزراعية كالصناعية كالتجارية كغيرىا بمتابعة تنفيذ 
 .مينيـ مف خبلؿ حصكليـ عمى التمكيؿ البلـز لذلؾ، فيك يسيـ في تحسيف المستكل المعيشي لؤلفراد

إف بيع السمـ يعمؿ عمى تكجيو التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية نحك مجاالت االستثمار الحقيقي  -6
 .كالمنتج كذلؾ مف خبلؿ تسمـ السمع المكصكفة في عقد السمـ

 استخدامات السمـ-ق

 :  يمكف لممصارؼ اإلسبلمية استعماؿ عقد السمـ فيما يمي

مف خبلؿ تمكيؿ عمميات المزارعة لممزارعيف، األمر الذم يمكنيـ مف زرع أراضييـ : في القطاع الزراعي-1
 .كمساىماتيـ في اإلنتاج

مف خبلؿ , كخاصة تمكيؿ المراحؿ السابقة إلنتاج كتصدير السمع الرائجة: في القطاع التجارم كالصناعي-2
 .شراءىا سممان كبيعيا بأسعار أعمى

عف طريؽ إمدادىـ , كذلؾ مف خبلؿ تمكيؿ الحرفييف كصغار المنتجيف: في القطاع الحرفي كالميني-3
 .بالتمكيؿ البلـز لشراء مستمزمات اإلنتاج سممان مقابؿ الحصكؿ عمى بعض منتجاتيـ

كمف المبلحظ أف عقد السمـ يمبي احتياجات القطاعات اإلنتاجية، فيك يتميز باستجابتو لمفئات المتنكعة 
 .مف المنتجيف كالتجار كالصناعييف كالمزارعيف

 االستصناع: رابعاً 

 مفيـك االستصناع -أ
بناء عمى طمب " المصرؼ"ك الصانع " المشترم"عقد بيف المستصنع : يعرؼ االستصناع عمى انو

أك تكمفة /عمى أف تككف مادة الصنع ك, األكؿ بضاعة سمعة مكصكفة أك الحصكؿ عمييا عند اجؿ التسميـ
 .1العمؿ مف الصانع شريطة أف يتـ االتفاؽ عمى الثمف ككيفية سداده نقدان أك تقسيطان 

                                                           
1
،أطروحةدكتوراه،مخاطر صٌغ التموٌل اإلسالمً وعالقتها بمعٌار كفاٌة راس المال للمصارف اإلسالمٌة من خالل معٌار بازلأبومحٌمٌد،موسى،

 79:،ص2008األكادٌمٌةالعربٌةللعلومالمالٌةوالمصرفٌة،كلٌةالعلومالمالٌةواإلسالمٌة،دمشق،
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إف االستصناع ىك عقد يطمب مف خبللو أحد العمبلء كىك المستصنع مف المصرؼ اإلسبلمي 
الحصكؿ عمى سمعة معينة كمحددة، ثـ يعمد المصرؼ بدكره إلى طرؼ أخر كىك الصانع بانجاز السمعة 

المطمكبة كبالمكاصفات المحددة، كذلؾ مقابؿ عكض معيف كبعد إتماـ العممية يقـك المصرؼ بتسميـ كبيع السمعة 
 . إلى المستصنع كفقا لمعقد المبـر بينيما

 :كمف ىنا نمحظ أف المصرؼ اإلسبلمي يستطيع استخداـ عقد االستصناع بطريقتيف أك أسمكبيف ىما

يجكز لممصرؼ اإلسبلمي أف يشترم بضاعة ما بعقد استصناع ثـ بعد أف يستمميا يبيعيا بيعا عاديا -1
 .بثمف نقدم أك تقسيط أك آلجؿ

كما يجكز لو أف يككف كسيطان، بحيث يدخؿ بعقد استصناع بائعا مع مف يرغب في شراء سمعة معينة، -2
كيعقد عقد استصناع مكازم بصفتو مشتريان مف جية أخرل لتصنيع الشيء الذم التـز بو في العقد األكؿ، 

 .كيمكف أف يككف االستصناع حاالن أك مؤجبلن 

 اإلجراءات العممية لتمكيؿ االستصناع في المصارؼ اإلسبلمية -ب

 .يقدـ العميؿ طمبان لممصرؼ اإلسبلمي يستصنع بمكجبو سمعة بمكاصفات محددة كحسب رغبتو -1

كيقـك بكضع التكصية , يعمد قسـ التمكيؿ كاالستثمار في المصرؼ عمى دراسة الطمب بكافة تفاصيمو -2
 .، ككفقا لما يراه(بالمكافقة أك الرفض)عمييا

 .تكقيع عقد االستصناع بيف الطرفيف في حاؿ المكافقة كتحديد التزامات كؿ مف الطرفيف -3

ليقـك بتصنيع السمعة " في حالة االستصناع المكازم"يعمد المصرؼ اإلسبلمي إلى صانع آخر  -4
 .كبالمكاصفات المحددة، أك يقـك المصرؼ ىك بنفسو بيذه الميمة كفؽ الشركط المكضكعة بالعقد

سكاء أكاف ىك صانعيا أك استمميا مف , تسميـ المصرؼ السمعة كبالمكاصفات المطمكبة لممستصنع -5
 .كيتـ تحصيؿ الثمف المتفؽ عميو" استصناع مكازم"الصانع األخير 

 أشكاؿ االستصناع-ج

يمكف أف تتخذ عقكد االستصناع أشكاالن متعددة، كالجدير بالذكر أف المصرؼ قد يككف مستصنعان أك 
 :صانعان كما سنرل
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يمكف لممصرؼ اإلسبلمي أف يككف مستصنعان، كذلؾ عندما يطمب منتجات صناعية أك غيرىا ذات  -1
مكاصفات محددة بالنسبة لو مف صانع آخر، كقد يمكؿ ىذه العممية لتصبح المنتجات ممكان لو كذلؾ لحرية 

 .التصرؼ بيا بيعان أك تأجيران أك غيره

قد يككف المصرؼ صانعان، كذلؾ مف خبلؿ ما يمتمكو مف شركات أك مصانع أك غيرىا، بحيث يطمب  -2
منو العمبلء أك الشركات إنتاج أك استصناع سمعة بمكاصفات معينة كشركط محددة في العقد المبـر بيف 

 .الطرفيف

إبراـ عقديف منفصميف، : قد يعمؿ المصرؼ  اإلسبلمي بأسمكب االستصناع المكازم، كيعرؼ بأنو -3
احدىما مع العميؿ يككف فيو المصرؼ اإلسبلمي صانعان، كاآلخر مع الصّناع أك المقاكليف أك غيرىـ بحيث 

أم يمعب المصرؼ . 1يككف فيو المصرؼ مستصنعان، كيحقؽ الربح عف طريؽ اختبلؼ الربح في العقديف
 .اإلسبلمي ىنا دكر الكسيط بيف الصانع الرئيسي كالمستفيد النيائي

كذلؾ عندما يككف عقد االستصناع ضخمان , قد يعمؿ المصرؼ اإلسبلمي بأسمكب االستصناع المقسط -4
بحيث يتعاقد المصرؼ مع مصنعيف مختمفيف لتصنيع السمعة مقابؿ , كيمتد لفترات زمنية طكيمة إلنجازه

التزامو مع المشترم بتسميمو كامؿ الصفقة حسب المكاصفات المتفؽ عمييا كبالزماف كالمكاف المحدديف في 
 . 2كيمكف أف يتـ تسميـ محؿ العقد عمى دفعات, عقد االستصناع

 األىمية االقتصادية كاالجتماعية لبلستصناع-د

لقد برزت عقكد االستصناع في اآلكنة األخيرة بشكؿ كبير كذلؾ لؤلثر االجتماعي كاالقتصادم التي قامت  -1
حيث عممت المصارؼ اإلسبلمية عمى تمكيؿ المباني , بيا مف خبلؿ عمميات التمكيؿ في المجاؿ العقارم

 .السكنية كفؽ نظاـ االستصناع

حيث يتطمب عقد االستصناع عادة , المساىمة في تخفيض البطالة بيف شرائح كاسعة مف المجتمع -2
 .الذيف لدييـ الخبرة كالدراية كال يممككف التمكيؿ (الحرفييف)استخداـ ميارات معينة 

ألنيا تنطكم عمى مشركعات حقيقية تكلد الدخكؿ , تعمؿ عمميات االستصناع عمى تحريؾ عجمة االقتصاد -3
 .كتزيد مف الطمب الفّعاؿ

كذلؾ مف خبلؿ , المساىمة الفّعالة في تطكير القطاع الصناعي الذم يتطمب تمكيبل ضخما في العادة -4
 .تأميف سكؽ فّعالة لتأميف المصنكعات

                                                           
1
 .328:ص,مرجعسبقذكره," سؤال فً االقتصاد التقلٌدي واإلسالم300ًأجوبة على أهم " تساؤالت اقتصادٌة ,محمدنضال.الشعار
2
 .46:ص,مرجعسبقذكره,تطوٌر نموذج الحتساب كفاٌة رأس المال للمصارف فً إطار مقررات لجنة بازل,تهانً,الزعابً
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كذلؾ مف خبلؿ مخرجات عقكده , يعمؿ عقد االستصناع عمى إيجاد المنتجات المستخدمة في حياة البشر -5
 .التي تتـ بيف المستصنع كالصانع بالكميات كاألسعار المناسبة

كذلؾ مف خبلؿ تكميفيا بإنتاج سمع معينة , المساىمة الكبيرة في تمكيؿ المؤسسات الصناعية المختمفة -6
 .كمحددة كفؽ استراتيجيات مطمكبة لتحقيؽ تنمية لممؤسسات كالمجتمع

طالما يكجد في الجميكرية العربية السكرية مستمزمات إنتاج طارئة كمكاد خاـ كثيرة كأيدم عاممة ماىرة في  -7
كلذلؾ فإف تطكير قطاع الصناعة يجب أف , لذلؾ تعتبر مييأة كقاعدة صناعية ضخمة, المجاؿ الصناعي

كمف خبلؿ ما سبؽ تبيف لنا مدل أىمية عقكد . يككف ىدفان رئيسيان لممصارؼ اإلسبلمية العاممة فييا
 :االستصناع في المصارؼ اإلسبلمية كيمكف إبرازه مف جانبيف

قامة المشاريع الصناعية الضخمة التي تعتبر محكر عممية التطكير أك تمكيؿ األنشطة  - العمؿ عمى دعـ كا 
 .1األمر الذم يسيـ في تحقيؽ تنمية االقتصاد كتطكره, األخرل التي تتضمنيا الصناعة في إطارىا العاـ

قامة المشاريع العقارية كالكحدات السكنية التي يطمبيا األفراد في ظؿ  - العمؿ عمى تمكيؿ القطاع العقارم كا 
كلذلؾ يجب أف يعمؿ المصرؼ اإلسبلمي مف خبلؿ عقكد , أزمة سكنية كبيرة كارتفاع ىائؿ في أسعارىا

فيعمؿ عمى حؿ إحدل أىـ المشكبلت , االستصناع عمى تمكيؿ بناء العقارات كخصكصان السكنية منيا
 .االقتصادية كاالجتماعية التي يعاني منيا األفراد في المجتمعات المختمفة

بعد عرض لجميع صيغ التمكيؿ كفقا لمنظاـ المصرفي اإلسبلمي نبلحظ أف كؿ صيغة منيا تتميز 
كلكف في النياية كميا تصب في بكتقة كاحدة كتسعى لتحقيؽ اليدؼ المشترؾ كىك , كتنفرد بخصائص عف غيرىا

كذلؾ كفقا , تحقيؽ النفع العاـ لممجتمع كاألفراد معان مع تحقيؽ منفعة المساىميف كالمصرؼ عف طريؽ الربح
كبيذا الشكؿ تككف المصارؼ اإلسبلمية كمف خبلؿ نظرتيا الشمكلية قد عممت . لمقتضيات الشريعة اإلسبلمية

 .2عمى تنمية اإلنساف كالمجتمع كتكزيع استثماراتيا بيف كافة القطاعات االقتصادية دكف استثناء

 
 : مف الصيغ التمكيمية التي تمبي كافة القطاعات االقتصاديةتعتمد عمى مجموعةكبيذا فيي 

إضافة لدخكليا لمقطاعات , فعقكد السمـ كالمزارعة كالمساقاة تمبي احتياجات القطاع الزراعي بشكؿ عاـ -
 .االقتصادية األخرل كما الحظنا مف خبلؿ دراستيا سابقان 

 .كعقكد المرابحة تمبي احتياجات القطاع التجارم كتنشطو -

                                                           
1
 .392:ص,مرجعسبقذكره,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف
2
.36:ص,مرجعسبقذكره,أساسٌات الصناعة المصرفٌة اإلسالمٌة,صادق,الشمري
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فيي تدخؿ في , أما صيغتا المضاربة كالمشاركة فإنيما تمبياف احتياجات كؿ القطاعات االقتصادية -
 .القطاعات الصناعية كالتجارية كالزراعية كالخدمية

 .أما صيغة االستصناع فإنيا تمبي كبدرجة عالية القطاع الصناعي كقطاع البناء -

كىذا ما نمحظو في , أما صيغة اإلجارة فإنيا تقـك بتأجير كتمكيؿ األصكؿ لمختمؼ القطاعات االقتصادية -
وىذا ما يبين لنا صحة الفرضية . القطاع الزراعي كالصناعي كالبناء كالتشييد كالنقؿ كالقطاع التجارم

القائمة بأن المصارف اإلسالمية تعتمد مجموعة من الصيغ التمويمية تكفي الحتياجات كل قطاعات 
 .االقتصاد الوطني
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 المبحث الثالث

 التمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية" ضوابط"معايير 

ىناؾ العديد مف الضكابط كالمعايير التي يجب مراعاتيا عند منح التمكيؿ لممشاريع المختمفة في 
كفي بعض األحياف تتفؽ المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية في تحديد اإلطار العاـ ليذه , المصارؼ اإلسبلمية
لكف المصارؼ اإلسبلمية تختمؼ عف نظيرتيا التقميدية في مفيكميا ليذه المعايير كتزيد , الضكابط كالمعايير

إضافة إلى حرصيا الدائـ , 1عنيا في اعتمادىا عمى معايير ترتبط ارتباطا كثيقا بعبلقتيا بالشريعة اإلسبلمية
 .عمى منح التمكيؿ ألغراض تتعمؽ بتنمية الفرد كالمجتمع نحك تحقيؽ أىدافيا المعمنة

سكاء في ضركرة إقامة المشركع , لقد تعددت البحكث التي تناكلت مكضكع ىذه الضكابط كبّينت أىميتيا
كيمكف تقسيـ المعايير التي تعتمدىا , أك تحقيؽ المراد منو كذلؾ مف قبؿ المستثمر كالمصرؼ كالمجتمع بأكممو

 :المصارؼ اإلسبلمية عند إتخاذ القرار التمكيمي إلى مجمكعات رئيسية كما يمي

 

 المعايير الفنية: المطمب األول

كلكف اليدؼ مف , قد تتفؽ المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية في بعض مف ىذه المعايير كتختمؼ ببعض
 :كيمكف تقسيـ المعايير الفنية لمنح التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية إلى, التمكيؿ في كبل النظاميف يختمؼ

 معايير دراسة الجدوى االقتصادية: أوالً 

, تمعب دراسات الجدكل االقتصادية دكران كبيران في تبياف الدكر االقتصادم لممصارؼ اإلسبلمية
كخصكصا فيما يتعمؽ بصيغ التمكيؿ كدكرىا في عممية االستثمارات كتحقيؽ العكائد المادية كاالقتصادية 

كمف ىنا تبرز أىمية كجكد دراسة الجدكل االقتصادية ألم مشركع مقدـ لتمكيمو مف قبؿ المصرؼ , كاالجتماعية
 .اإلسبلمي

 إلى أف تقييـ جدكل المشركعات يأتي مع كؿ خطكة J.Gittingerإضافة إلى ما سبؽ فقد أشار 
كحتى بعد إعداده فبل بّد مف دراسة الخطة مف كافة جكانبيا كذلؾ تجنبان لمكقكع في أخطاء , تخطيطية لممشركع

                                                           
1
 .120:ص,مرجعسبقذكره,المصارف اإلسالمٌة األسس النظرٌة والتطبٌقات العملٌة,محمودوحسٌنسمحان,الوادي
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كبالتالي فإف ىذا التقييـ سيككف المرجع العتماد أك تعديؿ أك إلغاء الخطة كبالتالي إلغاء عممية , التمكيؿ
 كمف خبلؿ ىذا التقييـ يتضح مدل جدكل المشركع كذلؾ مف خبلؿ المؤشرات المالية كمخاطر 1.التمكيؿ

 .المشركع كتحميؿ الحساسية كغيرىا

 :كتقسـ ىذه المؤشرات إلى: المؤشرات المالية لممشركع- أ

كتقـك عمى العبلقات المتكقعة بيف التدفقات النقدية الداخمة كالتدفقات : معايير الربحية التجارية الخاصة -1
معيار فترة تكاليؼ االستثمار األكلية كمعيار العائد : كتتضمف معايير متعددة منيا, النقدية الخارجة

التكمفة كمعيار المعدؿ الداخمي لمعائد كمعيار \ البسيط كمعيار القيمة الحالية الصافية كمعيار العائد 
 .2فترة االسترداد كغيرىا

كتأتي أىمية تبياف ىذه المؤشرات في أنيا تؤدم إلى اختيار المشركع الذم يعمؿ عمى المحافظة عمى رأس 
إضافة إلى ,كتحقيؽ الربحية المناسبة كتبياف فترة استرداد األمكاؿ كالتدفقات النقدية لممشركع , الماؿ المستثمر

 .القكة الشرائية لؤلمكاؿ المستثمرة

كلذلؾ فإف حسابات , كىي الربحية التي ترتبط بكجية نظر المجتمع: معايير الربحية االقنصادية العامة -2
ستراتيجية شاممة القيمة : كمف ىذه المعايير مثبل, الربحية تككف اقتصادية تنمكية كبعيدة المدل كا 

المضافة كمعدؿ التصنيع كتكزيع الدخؿ القكمي كاتجاىات التراكـ الرأسمالي كالنمط التكنكلكجي كمعدؿ 
 .الخصـ اإلجتماعي

تعتبر دراسة مخاطر المشركع كتحميؿ الحساسية مف األمكر اليامة : مخاطر المشركع كتحميؿ الحساسية-ب
حيث تقكـ ىذه الدراسة عمى , التي تركز عمييا المصارؼ اإلسبلمية عند تقييميا لدراسة الجدكل االقتصادية

تبياف العبلقة الدقيقة بيف تغيرات قد تحدث في بعض أك كؿ المعايير السابقة المستخدمة نتيجة تغييرات تظير 
كتزداد الحاجة إلى ىذا التحميؿ كمما كانت الظركؼ , كارتفاع التكاليؼ أك إنخفاض اإليرادات أك غيرىا

 .3المستقبمية لممشركع المقترح أكثر غمكضا

                                                           
1
J.Gitting, economic analysis and agricultural, world bank, Baltimore, 1996,pp 24-25.

2
:للمزٌدمنالتفاصٌل:

-D.Bedward, quantitative method, Butterworth, oxford, 1999, pp31-34. 
- P.Chandra, projects, Tata MC Graw-Hill, Delhi,1999,pp 384-421. 

K.A.Hickman and other, foundations of corporate finance, south – western, Cincinnati, 2002, p317.                           1
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كذلؾ لما تظيره لمقائميف عمى سياسات التمكيؿ , مما سبؽ نتبيف مدل أىمية دراسة جدكل المشركعات
في المصارؼ اإلسبلمية مف مقدار ربحية المشركع كالمدة الزمنية السترداد األمكاؿ كالتدفقات النقدية الداخمة 

كالتي تحدد السيكلة كتعتبر ضركرية لتبياف قدرة المشركع عمى الكفاء بالتزاماتو في حاؿ تـ المكافقة , كالخارجة
إضافة لتبياف األكضاع المالية كاالقتصادية لممشركع في حاالت الظركؼ المختمفة كفي أسكء , عمى منح التمكيؿ

كلذلؾ يعتبر معيار دراسة الجدكل االقتصادية مف األكلكيات األساسية لمنح التمكيؿ في المصارؼ , االحتماالت
 .اإلسبلمية

 معيار السالمة المالية: ثانياً 

يعمد المصرؼ اإلسبلمي إلى استرداد أمكالو بعد منح التمكيؿ كبناءن عمى مقدرة العميؿ المالية كمدل 
 1:كلذلؾ يجب أف تدرس إدارة المصرؼ العديد مف النقاط أىميا, متانة مركزه المالي

, (غالبان ثبلث سنكات سابقة)تحميؿ الميزانية العمكمية كالحسابات الختامية لمعميؿ لعدة فترات زمنية- أ
 .كيتكقؼ ذلؾ عمى حجـ التمكيؿ المفترض كحجـ المشركع

 .التعرؼ عمى بياف ممتمكات العميؿ كاإلّطبلع عمى شيادات الممكية كالتأكد منيا- ب

 .االستفسار مف العميؿ عف التزاماتو المالية كتعامبلتو مع المصارؼ األخرل- ت

 2:إذا باختصار تعتمد معيار السبلمة المالية عمى
 .التعرؼ عمى قدرة العميؿ المالية -

 .التعرؼ عمى قكة مركزه المالي -

 .التعرؼ عمى حالة السيكلة كالتدفقات النقدية -

 .مراجعة الكثائؽ كالمستندات الثبكتية -

 معايير تتعمق بالمصرف نفسو: ثالثاً 
كمف أىـ , حتى يككف المصرؼ قادرا عمى منح التمكيؿ لطالبو البّد أف تتكافر فيو المعايير المناسبة لذلؾ

 3:ىذه المعايير ما يمي

                                                           
1
.186:ص,مرجعسبقذكره,اإلدارة االستراتٌجٌة,عبدالحمٌد,المغربً
2
الملتقىالسنويالسادسلألكادٌمٌة,إمكانٌات ابتكار األسالٌب واألدوات والعملٌات الجدٌدة لتموٌل المنشآت الصغٌرة والمتوسطة,عبدالحمٌد,البعلً

.97:ص,2009\9\29-27,عمان,العربٌةللعلومالمالٌةوالمصرفٌة
3
 .97:ص,2004,منشوراتالحلبًالحقوقٌة,المصارف اإلسالمٌة,فادي,الرفاعً
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حيث تمعب الظركؼ المختمفة دكران كبيران في التأثير عمى منح : الظركؼ االقتصادية كالسياسية الراىنة- أ
فنجد في حاالت عدـ االستقرار االقتصادم كالسياسي تقـك المصارؼ بتقميؿ حجـ التمكيؿ كالعكس , التمكيؿ

 .صحيح في حاالت الظركؼ المناسبة كالمستقرة

كلذلؾ , مف المعمـك أف جميع المصارؼ تخضع لرقابة الدكلة التي تعمؿ بيا: القيكد القانكنية المفركضة- ب
مثؿ نسب السيكلة المفركضة كاالحتياطي النقدم , ىناؾ قيكد كمتطمبات قانكنية مفركضة يجب االلتزاـ بيا

 .كالسقكؼ االقتصادية كغيرىا

 معايير تتعمق بالشخص طالب التمويل: رابعاً 

مكانياتو كذلؾ مف خبلؿ  1:يعمد المصرؼ اإلسبلمي إلى تحميؿ شخصية المتعامؿ معو كخبراتو كا 

إنما يعتبر , ال يقتصر مفيـك الشخصية لدل القائميف عمى المصارؼ اإلسبلمية بالسمعة األدبية: الشخصية-أ
كلكف ىذا ال يعني عدـ منح التمكيؿ , االلتزاـ الديني ىك أحد المعايير التي يفضؿ تكافرىا في طالب التمكيؿ

 .لغير المسمميف شريطة التزاميـ بشركط كتعامبلت المصرؼ اإلسبلمي كضكابطو الشرعية

إضافة , حيث البّد مف أف يتحمى الشخص طالب التمكيؿ بقدرات ككفاءات إدارية أك فنية: المقدرة كالكفاءة-ب
دارة المشركع المنكم تمكيمو كيتـ التأكد مف مقدرتو ككفاءتو . لكجكد الككادر التي تمّكنو مف النجاح في إتماـ كا 

 2:مف خبلؿ

 .اإلطبلع عمى شياداتو كمؤىبلتو الحاصؿ عمييا -1

 .اإلطبلع عمى سيرتو الذاتية كأعمالو السابقة كخبراتو المتراكمة -2

 .االستعبلـ الخارجي عف األعماؿ كالمناصب التي شغميا كلماذا تركيا -3

 .أم بيانات أخرل تراىا إدارة المصرؼ ضركرية مف مختمؼ المصادر -4

 المعايير الشرعية: المطمب الثاني

تعتبر المعايير الشرعية لمنح التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية الفيصؿ في قبكؿ تمكيؿ المشركع أك 
 :كذلؾ بما يتماشى مع مبادئيا المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية كمف أىـ المعايير, رفضو

 .1فبل يجكز التمكيؿ لمشركعات محرمة شرعان , يجب أف يككف مف المشاريع المباحة شرعان - أ

                                                           
1
 .124:ص,مرجعسبقذكره,المصارف اإلسالمٌة األسس النظرٌة والتطبٌقات العملٌة,محمودوحسٌنسمحان,الوادي
2

.185:ص,مرجعسبقذكره,اإلدارة اإلستراتٌجٌة,عبدالحمٌد,المغربً
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كإنشاء مصنع إلنتاج الخمكر أك بناء , يجب أف ال تككف مدخبلت أك مخرجات المشركع محرمة شرعان - ب
 .مميى ليمي أك غيره

فبل يجكز استخداـ طرؽ ذبح محرمة في , عدـ استخداـ األدكات أك األساليب المحرمة شرعان في المشركع- ت
 .2مصنع لمحـك المعمبة أك غيره

 .ابتعاد المشركع عف المعامبلت المحرمة مثؿ الربا كاالحتكار كالغش كالغرر كاالستغبلؿ كغيره- ث

 المعايير االقتصادية واالجتماعية: المطمب الثالث

, باعتبار المصارؼ اإلسبلمية مصارؼ تنمكية فيي تسعى إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية
كمف أىميا , كمف ىنا فيي تتطمب إتخاذ مجمكعة كبيرة مف المعايير االقتصادية كاالجتماعية عند منح التمكيؿ

 3:المعايير المقترحة مف قبؿ الدكتكر محمد أنس الزرقا كىي

 ". كماليات– حاجيات –ضركريات "اختيار طيبات المشركع كمف األكلكيات اإلسبلمية - أ

 .تكليد رزؽ كبير كرغد ألكبر عدد مف األحياء- ب

 .مكافحة الفقر كتحسيف كتكزيع الدخكؿ كالثركة- ت

 .حفظ الماؿ كتنميتو- ث

 .رعاية مصالح األحياء مف بعدنا- ج

عطاء األكلكية لممشركعات التي تعمؿ عمى تحقيؽ التكافؿ  إضافة إلى مراعاة البيئة المحيطة كا 
األمر الذم يسيؿ عمييا سيكلة متابعة العمميات كاإلشراؼ كالرقابة , االجتماعي في المنطقة المحيطة بالمصرؼ

  .عمييا

                                                                                                                                                                                               
1
 .19:ص,2003,عمان,األكادٌمٌةالعربٌةللعلومالمالٌةوالمصرفٌة,دور المصارف اإلسالمٌة فً تموٌل المشروعات الصغٌرة, منٌر,الحكٌم
2
65ص,مرجعسبقذكره,المصارف اإلسالمٌة األسس النظرٌة والتطبٌقات العملٌة,محمودوحسٌنسمحان,الوادي
3

 .95:ص,مرجعسبقذكره,المصارف اإلسالمٌة,فادي,الرفاعً
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 الفصل الثالث

 دراسة تطبيقية لمتمويل االستثماري طويل األجل في المصارف اإلسالمية 

 

 تقييم الموارد المالية طويمة األجل في المصارف اإلسالمية: المبحث األول

 تقييم االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني

 محددات التمويل االستثماري طويل األجل في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث
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 الفصل الثالث

 دراسة تطبيقية لمتمويل االستثماري طويل األجل في المصارف اإلسالمية
كالذم يتمثؿ في ,  تمثؿ عمميات التمكيؿ االستثمارم جكىر الدكر التنمكم لممصارؼ اإلسبلمية

فإف ىذا الفصؿ يسعى لمكقكؼ عمميان عمى دكر كمكانة ىذه النكعية مف , استثمارات تنمكية طكيمة األجؿ 
 كتبياف مدل –االستثمارات كالتي تكصؼ باالستثمارات التنمكية طكيمة األجؿ داخؿ المصارؼ اإلسبلمية 

مف خبلؿ ما أتيح لمباحث مف بيانات حديثة عف الفترة مف عاـ - انحرافيا عف اإلطار النظرم المفترض ليا
 1:أم عمى مدل خمس سنكات كذلؾ في عدد مف المصارؼ اإلسبلمية ممثمة في, 2008 كحتى عاـ 2003

 .(دكلة الككيت). بيت التمكيؿ الككيتي -

 .(دكلة اإلمارات العربية المتحدة). مصرؼ دبي اإلسبلمي -

 . (مممكة البحريف)مصرؼ الشامؿ اإلسبلمي  -

  

                                                           
كانالبّدمنإدراجمصرفعلىاألقلفًالجمهورٌةالعربٌةالسورٌةكونهاموطنالبحثوالباحثولكنلدىلقاءالمسؤولٌنفًالمصارف1

ومنخاللاإلطالععلىالتقارٌرالسنوٌةلدٌهمتمالتأكد,اإلسالمٌةفًسورٌةتمالتأكدمنضعفواضحفًعملٌاتالتموٌلاالستثماريطوٌلاألجل
ونظراللضعفالكبٌرفًعملٌاتالتموٌلاالستثماريوغٌابكاملللبٌاناتالمطلوبةفًهذهالمصارف,منشبهخلوهامنالبٌاناتالتًٌتطلبهاالبحث

 .فقدخالالبحثمنوجودمصرفإسالمًسوريعلىاألقل
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 المبحث األول

 تقييم الموارد المالية طويمة األجل في المصارف اإلسالمية

تعتمد المصارؼ اإلسبلمية في رسـ سياساتيا االستثمارية أك التكظيفية عمى حجـ المكارد المالية التي 
 .كالتي تعتبر مف المتغيرات األساسية كالمؤثرة في النشاط االستثمارم طكيؿ األجؿ ليذه المصارؼ, تمتمكيا

ففي حاؿ عدـ تكافر المكارد المالية البلزمة لمقياـ بتمكيؿ النشاط االستثمارم طكيؿ األجؿ بالحجـ 
كيؤدم إلى عجزه عف اقتناص الفرص , فإف ذلؾ يمثؿ عقبة فعمية أماـ انطبلؽ ىذا النشاط, المطمكب

كبالتالي ضياع فرص استثمارية مجدية مف الناحية االقتصادية , االستثمارية طكيمة األجؿ المتاحة لممصرؼ
كاالجتماعية ككاف مف الممكف أف يحقؽ المصرؼ اإلسبلمي منيا أرباحان كمنافع عديدة لو كلمتعامميو كلممجتمع 

 .1ككؿ

كحتى تككف كذلؾ , فاألصؿ في استثمارات المصارؼ اإلسبلمية أنيا استثمارات تنمكية بالدرجة األكلى
يجب أف تحاكي كتعمؿ في كافة األنشطة كالمجاالت التي تسيـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

التي مف المفترض أف تككف استثمارات , سكاء أكانت ىذه المجاالت زراعية أـ صناعية أـ غيرىا, لممجتمع
كلذلؾ فإنو يجب أف تمثؿ حجـ المكارد طكيمة األجؿ المتاحة لممصارؼ اإلسبلمية النسبة الغالبة , طكيمة األجؿ

 .2مف إجمالي مكاردىا

كلذلؾ فإف ىذا المبحث سيسعى لتحميؿ كتقييـ المكارد المالية طكيمة األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ 
 3:استخداـ النسب كالمؤشرات المالية اآلتية

 

                                                           
1

.32:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
2
Ausaf Ahmad, development and problems of Islamic Bank, Islamic Research and Training Institute Development  

Bank, Jeddah, Saudi Arabia,1407 H,P64. 
إضافة إلى عدـ تكافر البيانات التفصيمية الكاممة , إف سماح المصارؼ اإلسبلمية ألصحاب الكدائع االستثمارية بسحبيا قبؿ حمكؿ اجميا3

نسبة : مما يعكؽ تحديد المؤشرات الثبلثة اآلتية, حكؿ تمؾ الكدائع بصفة عامة جعؿ مف ىذه الكدائع مف الناحية العممية أمكاال تحت الطمب
 . كمعدؿ نمك الكدائع طكيمة األجؿ, كنسبة الكدائع طكيمة األجؿ إلى إجمالي الكدائع, الكدائع طكيمة األجؿ إلى إجمالي المكارد
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 نسبة حقوق الممكية إلى إجمالي الموارد: أوالً 

إلى مجمكع مصادر التمكيؿ  (المتمثؿ بحجـ حقكؽ الممكية)تكضح ىذه النسبة مستكل التمكيؿ الداخمي 
: كيتـ حساب ىذه النسبة مف خبلؿ المعادلة التالية. المتاحة لممصرؼ اإلسبلمي (المتمثؿ بإجمالي المكارد)

إجمالي \ األرباح المحتجزة + االحتياطيات +رأس الماؿ المدفكع = نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد 
 ".إجمالي حجـ الميزانية"المكارد 

في  (عمى اختبلؼ أنكاعيا)تيدؼ دراسة ىذه النسبة إلى الكقكؼ عمى ما تمثمو المكارد الذاتية 
 كذلؾ العتبارىا مصدران رئيسيان لمتمكيؿ –المصارؼ اإلسبلمية مف أىمية بالنسبة إلى إجمالي المكارد المتاحة لو 

أم تقييـ مدل اعتماد المصرؼ اإلسبلمي عمى مكارده الذاتية في تمكيؿ أنشطتو - االستثمارم طكيؿ األجؿ
 .االستثمارية طكيمة األجؿ

 :كسكؼ نتعرض فيما يمي ليذه النسبة في المصارؼ المختارة لمدراسة التطبيقية
 
 :مصرف الشامل اإلسالمي - أ

 

     آالف الدوالرات األمريكية                       تطور حقوق الممكية و إجمالي الموارد في مصرف الشامل   : (1)الجدول 

نسبة حقوق الممكية إلى  %معدل النمو  إجمالي الموارد %معدل النمو  حقوق الممكية السنة
 إجمالي الموارد 

2004 294,047 - 1,613,672 - 18.22 

2005 337,911 14.9 1,526,438 -5.40 22.13 

2006 353,345 4.5 1,693,260 10.9 20.86 

2007 419,917 18.8 2,045,691 20.8 20.52 

2008 397,818 -5.3 2,884,923 41.0 13.78 

 19.10 16.8 1,952,796 8.2 360,607 المتوسط السنوي
 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف الشامل اإلسالمي: المصدر

 

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ السابؽ أف نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد تتراكح في مصرؼ 
 , خبلؿ فترة الدراسة% 19.10أم بمعدؿ كسطي %  22.13% -  13.78الشامؿ اإلسبلمي ما بيف 
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كعمى ,  بسبب نمك حقكؽ الممكية كتراجع إجمالي المكارد2005حيث حققت ىذه النسبة إرتفاعان في عاـ 
العكس فقد حققت ىذه النسبة تناقصان في جميع السنكات التالية كذلؾ بسبب نمك حجـ المكارد بنسبة أكبر مف 

في حيف , %8.2كبمغ متكسط معدؿ النمك السنكم لو , نمك حقكؽ الممكية الذم شيد تذبذبان خبلؿ سنكات الدراسة
األمر , %16.8شيد نمك حجـ المكارد إرتفاعان في حميع سنكات الدراسة كبمغ متكسط معدؿ النمك السنكم لو 

كلعبت األزمة المالية . الذم أدل إلى إنخفاض نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد في مصرؼ الشامؿ
كالذم كاف لمصرؼ الشامؿ , العالمية األخيرة دكران كبيران في ازدياد المكارد المالية تجاه المصارؼ اإلسبلمية 

 .اإلسبلمي نصيب مف ىذه المكارد

 

 

 :مصرف دبي اإلسالمي - ب

 

      ألف درىم                             .      تطور حقوق الممكية و إجمالي الموارد في مصرف دبي اإلسالمي: (2)الجدول 

نسبة حقوق الممكية  %معدل النمو  إجمالي الموارد %معدل النمو  حقوق الممكية السنة
 إلى إجمالي الموارد 

2004 2,986,606 - 30,613,361 - 9.75 

2005 3,839,205 28.5 42,998,279 40.4 8.93 

2006 8,824,250 129.8 64,433,936 49.8 13.69 

2007 10,665,117 20.9 83,738,759 29.9 12.7 

2008 8,925,354 -16.3 85,031,113 1.5 10.50 

 11.11 30.4 61,363,089 40.7 7,048,106 المتوسط السنوي

 (.2008-2004)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف دبي اإلسالمي: المصدر
 

 يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد في مصرؼ دبي اإلسبلمي تتراكح 
 .خبلؿ فترة الدراسة %11.11بمعدؿ كسطي بمغ % 13.69% - 8.93بيف 

كيعكد ىذا التراجع لممكارد المالية , %8.93  ككصمت إلى 2005حيث انخفضت ىذه النسبة في عاـ 
 %, 13.69 ككصمت إلى 2006ثـ عادت لترتفع في عاـ , اإلضافية التي دخمت إلى المصرؼ خبلؿ الفترة



108

ثـ عادت لتنخفض خبلؿ السنكات , كيرجع السبب إلى نمك حقكؽ الممكية بنسبة أكبر مف نمك إجمالي المكارد
 كذلؾ بسبب نمك حجـ المكارد بنسبة أكبر مف نمك حقكؽ الممكية 2008التالية حتى كصمت أدناىا في عاـ 

في حيف شيد نمك , %40.7الذم شيد تذبذبا كاضحا خبلؿ سنكات الدراسة كبمغ متكسط معدؿ النمك السنكم لو 
 %.30.4حجـ المكارد تذبذبا خبلؿ سنكات الدراسة كبمغ متكسط معدؿ النمك السنكم لو 

ثـ بدأت تتناقص بسبب األزمة المالية العالمية , 2006كمما نمحظو أف النسبة بمغت أقصاىا في عاـ 
التي أدت إلى مزيد مف اإلقباؿ عمى ضخ األمكاؿ في المصارؼ اإلسبلمية فزادت نسبة المكارد المالية اإلضافية 

 .كاستحكاذ مصرؼ دبي اإلسبلمي عمى ىذه الزيادة شأنو شأف المصارؼ اإلسبلمية األخرل, إلى المكارد الذاتية

 

 :بيت التمويل الكويتي - ح
 

 كويتي       ألف دينار                                  .   تطور حقوق الممكية و إجمالي الموارد في بيت التمويل الكويتي: (3)الجدول 

نسبة حقوق الممكية إلى  %معدل النمو  إجمالي الموارد %معدل النمو  حقوق الممكية السنة
 إجمالي الموارد 

2004 347,571 - 3,458,066 - 10.05 

2005 680,630 95.8 4,681,118 35.4 14.54 

2006 839,932 23.4 6,313,791 34.9 13.30 

2007 1,406,094 67.4 8,797,916 39.3 15.98 

2008 1,594,829 13.4 10,544,142 19.8 15.12 

 13.80 32.3  50 973,811 المتوسط  السنوي

 (.2004-2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , بيت التمويل الكويتي: المصدر

 

مف خبلؿ بيانات الجدكؿ يتضح أف نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد تتراكح في بيت التمكيؿ 
 . خبلؿ فترة الدراسة %13,80بمعدؿ كسطي بمغ % 15,98%-10,05الككيتي ما بيف 

كذلؾ بسبب نمك حقكؽ الممكية , %14.54  ككصمت إلى 2005حيث حققت ىذه النسبة تزايدان في عاـ 
كيعكد ىذا , %13.30 ككصمت إلى 2006ثـ عادت لتنخفض في عاـ , بنسبة أكبر مف نمك إجمالي المكارد

 2007ثـ عادت لترتفع خبلؿ عاـ , التراجع لممكارد المالية اإلضافية التي دخمت إلى المصرؼ خبلؿ الفترة
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 بإنخفاض طفيؼ 2008كلتنيي ىذه النسبة عاـ , بسبب نمك حقكؽ الممكية بنسبة أكبر مف نمك إجمالي المكارد
 . كذلؾ بسبب نمك إجمالي المكارد بنسبة أكبر مف نمك حقكؽ الممكية%  15.12كصؿ إلى 

كلكف بالمتكسط , نمحظ جميا عدـ ثبات معدالت النمك السنكم لكٍؿ مف إجمالي المكارد كحقكؽ الممكية
في حيف كاف متكسط معدؿ النمك السنكم إلجمالي % 50كصؿ متكسط معدؿ النمك السنكم لحقكؽ الممكية إلى 

 %.32.3المكارد خبلؿ فترة الدراسة 

 
 
 

 

  ذا ما أخذنا األىمية النسبية لحقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد في المصارؼ مكضكع الدراسة فيتبيف لنا كا 
 :ما يمي

 (.2004-2008خالل الفترة  )متوسط نسبة حقوق الممكية إلى إجمالي الموارد     : (4)الجدول 

 متوسط نسبة حقوق الممكية إلى إجمالي الموارد المصرف
 19.10 مصرؼ الشامؿ

 11.11 مصرؼ دبي اإلسبلمي

 13.80 بيت التمكيؿ الككيتي

 

 :مف خبلؿ بيانات الجدكؿ يتضح لنا

إف متكسط نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد في المصارؼ مكضكع الدراسة كاف أفضؿ في مصرؼ  -
فيما بقي مصرؼ دبي اإلسبلمي ثالثا , %13.80يميو بيت التمكيؿ الككيتي بنسبة % 19.10الشامؿ بنسبة 

 %11.11بنسبة 

كنستنتج مف خبلؿ النسب المتكاضعة مدل تدني نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد في المصارؼ  -
كمف المفترض أف تحقؽ ىذه النسبة معدالن مرتفعان في المصارؼ اإلسبلمية مقارنة , اإلسبلمية مكضكع الدراسة

 .بغيرىا مف المصارؼ باعتبار أف حقكؽ الممكية تعتبر مصدران أساسيان كرئيسيان لمتمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ
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 نسبة حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل إلى إجمالي حقوق الممكية: ثانياً 

تعمؿ ىذه النسبة عمى تبياف حجـ حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي حقكؽ 
مف )الممكية كاليدؼ مف دراسة ىذه النسبة ىك استخبلص حقكؽ الممكية المتاحة فعبلن لبلستثمار طكيؿ األجؿ 

في المصارؼ اإلسبلمية، كيتـ تحديد ىذه النسبة مف خبلؿ استبعاد  (خبلؿ عمميات التمكيؿ االستثمارم
 .األصكؿ الثابتة مف إجمالي حقكؽ الممكية

 

 

 :أـ مصرف الشامل
 

 تطور حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل و إجمالي حقوق الممكية في مصرف الشامل: (5)الجدول 
 آالف الدوالرات األمريكية

األصول  %معدل النمو  حقوق الممكية السنة
 الثابتة

حقوق الممكية  %معدل النمو 
المتاحة لالستثمار 

 طويل األجل

نسبة حقوق الممكية 
المتاحة لالستثمار طويل 
 األجل إلى حقوق الممكية 

2004 294,047 - 7,326 - 286,721 97.50 

2005 337,911 14.9 5,881 -19.7 332,030 98.26 

2006 353,345 4.5 5,822 -1 347,523 98.35 

2007 419,917 18.8 5,212 -10.5 414,705 98.76 

2008 397,818 -5.3 5,093 -2.3 392,725 98.72 

 98.32 354,741 8.4- 5,867 8.2 360,607 الموسط السنوي

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف الشامل اإلسالمي: المصدر

 

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف نسبة حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى حقكؽ 
خبلؿ فترة % 98.32بمعدؿ كسطي بمغ % 98.76% - 97.50الممكية تتراكح في مصرؼ الشامؿ ما بيف 

 .الدراسة
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كيرجع السبب في ىذه الزيادة , 2008حققت ىذه النسبة ارتفاعان في جميع سنكات الدراسة باستثناء عاـ 
كمف المبلحظ االرتفاع , إلى أف معدؿ الزيادة في حقكؽ الممكية كانت بنسبة أكبر مف الزيادة في األصكؿ الثابتة

حيث بمغ المتكسط السنكم لو خبلؿ فترة , 2008المستمر لمعدؿ النمك السنكم لحقكؽ الممكية باستثناء عاـ 
في حيف نمحظ جميا االنخفاض الكاضح في معدؿ النمك السنكم لؤلصكؿ الثابتة كبمغ المتكسط , %8.2الدراسة 

 %. -8.4السنكم لو خبلؿ فترة الدراسة 

 

 

 :ب ـ مصرف دبي اإلسالمي

 تطور حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل و إجمالي حقوق الممكية في مصرف دبي اإلسالمي: (6)الجدول 

    ألف درىم                                                                                                                             

معدل  حقوق الممكية السنة
 %النمو

األصول 
 الثابتة

معدل النمو 
% 

حقوق الممكية 
المتاحة لالستثمار 

 طويل األجل

نسبة حقوق الممكية 
المتاحة لالستثمار 

طويل األجل إلى 
 حقوق الممكية 

2004 2,986,606 - 126,455 - 2,860,151 95.76 

2005 3,839,205 28.5 401,765 217.7 3,437,440 89.54 
2006 8,824,250 129.8 495,601 23.4 8,328,649 94.38 
2007 10,665,117 20.9 630,667 27.3 10,034,450 94.09 
2008 8,925,345 -16.3 668,753 6.0 8,256,592 92.51 

 93.26 6,583,456 68.6 464,648 40.7 7,048,104 المتوسط السنوي
 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف دبي اإلسالمي: المصدر

 

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف نسبة حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى حقكؽ 
% 93.26كبمعدؿ كسطي بمغ %  95.76% -89.54الممكية تراكحت في مصرؼ دبي اإلسبلمي ما بيف 

 .خبلؿ فترة الدراسة
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كيرجع السبب في ىذه الزيادة إلى أف معدؿ الزيادة في , 2005حققت ىذه النسبة انخفاضان في عاـ 
ثـ عاد ,  الذم شيد ارتفاعان كبيران في الفترة–حقكؽ الممكية كانت بنسبة أقؿ مف الزيادة في األصكؿ الثابتة 

كذلؾ بسبب ارتفاع معدؿ النمك في حقكؽ الممكية بنسبة أكبر مف % 94.38 ككصؿ إلى 2006ليرتفع في عاـ 
%. 92.51 بانخفاض كصؿ إلى 2008 كلينيي عاـ 2007ثـ عاد ليرتفع في عاـ , الزيادة في األصكؿ الثابتة

كمف المبلحظ التذبذب الكاضح خبلؿ فترة الدراسة لمعدؿ النمك السنكم لحقكؽ الممكية  حيث بمغ المتكسط 
في حيف بمغ المتكسط السنكم لمعدؿ نمك األصكؿ الثابتة خبلؿ فترة , %40.7السنكم لو خبلؿ فترة الدراسة 

 %.68.6الدراسة 

 

 :  بيت التمويل الكويتي –ج 

 .تطور حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل و إجمالي حقوق الممكية في بيت التمويل الكويتي: (7)الجدول 

 ألف دينار كويتي

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , بيت التمويل الكويتي: المصدر

 

   يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف نسبة حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى حقكؽ 
خبلؿ % 68.64أم بمعدؿ كسطي % 79.22% - 52.26الممكية تراكحت في بيت التمكيؿ الككيتي ما بيف 

 .فترة الدراسة

حقوق الممكية المتاحة  %معدل النمو  األصول الثابتة %معدل النمو  حقوق الممكية  السنة
 لالستثمار طويل األجل

نسبة حقوق الممكية المتاحة 
لالستثمار طويل األجل إلى 

 إجمالي حقوق الممكية 

2004 347,571 - 72,208 - 275,363 79.22 

2005 680,630 95.8 151,282 109.5 529,348 77.77 

2006 839,932 23.4 401,008 165.1 438,924 52.26 

2007 1,406,094 67.4 407,488 1.6 998,606 71.02 

2008 1,594,829 13.4 591,339 45.1 1,003,490 62.92 
 المتوسط 

 السنوي
973,811 50 324,664 80.3 649,146 68.64 
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كيرجع السبب في ىذا اإلنخفاض إلى أف , 2006 ك 2005حققت ىذه النسبة انخفاضان في عامي 
 الذم شيد ارتفاعان كبيران في –معدؿ الزيادة في حقكؽ الممكية كانت بنسبة أقؿ مف الزيادة في األصكؿ الثابتة 

كذلؾ بسبب ارتفاع معدؿ النمك في حقكؽ الممكية % 71.02 ككصؿ إلى 2007ثـ عاد ليرتفع في عاـ , الفترة
كمف %. 62.92 بانخفاض كصؿ إلى 2008ثـ عاد لينيي عاـ , بنسبة أكبر مف الزيادة في األصكؿ الثابتة

المبلحظ التذبذب الكاضح خبلؿ فترة الدراسة لمعدؿ النمك السنكم لحقكؽ الممكية  حيث بمغ المتكسط السنكم لو 
في حيف بمغ المتكسط السنكم لمعدؿ نمك األصكؿ الثابتة خبلؿ فترة الدراسة , %50خبلؿ فترة الدراسة 

80.3.% 

 

  ك إذا ما أخذنا األىمية النسبية لحقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي حقكؽ
 :الممكية في المصارؼ مكضكع الدراسة فإننا نبلحظ ما يمي

 

-2008خالل الفترة ) متوسط نسبة حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل إلى إجمالي حقوق الممكية : (8)الجدول 

2004.) 

 متوسط نسبة حقوق الممكية المتاحة إلى إجمالي حقوق الممكية المصرف
 98.32 مصرؼ الشامؿ

 93.26 مصرؼ دبي اإلسبلمي 
 68.64 بيت التمكيؿ الككيتي

 

 :يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف 

متكسط نسبة حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي حقكؽ الممكية كاف أفضؿ في  -
فيما جاء % . 93.26يميو مصرؼ دبي اإلسبلمي بمعدؿ قدره %. 98.32مصرؼ الشامؿ حيث حقؽ معدؿ 
 %.68.64بيت التمكيؿ الككيتي ثالثان بمعدؿ 

نبلحظ أف ىذه المؤشرات الجيدة تعكس مدل االرتفاع في نسبة حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ 
األمر . األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية كدليبل عمى قدرتيا عمى القياـ بعمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ
لكف . يؤكد أف الجزء األكبر مف حقكؽ الممكية يمكف تكجيييا لمقياـ بعمميات االستثمار التنمكم طكيؿ األجؿ
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الكاقع التطبيقي في حقيقة األمر يقيد كيحدد ىذا األثر الجيد نظران لككف حقكؽ الممكية في حد ذاتيا ال تمثؿ 
 .   1سكل نسبة ضئيمة كىامشية مف مكارد ىذه المصارؼ كما الحظنا مف خبلؿ دراسة المؤشر األكؿ

 

 

 معدل نمو حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل :ثالثاً 
تعمؿ ىذه النسبة عمى تبياف مقدار التغير زيادة أك نقصانان في مستكل حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار 

كتأتي . طكيؿ األجؿ كذلؾ مف أجؿ كؿ سنة مف سنكات الدراسة بالنسبة لمسنة السابقة كذلؾ نسبة لسنة األساس
أىمية دراسة ىذه النسبة نظران لما لحقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية مف 

األكثر قدرة عمى إعطاء الدكر االستثمارم كاالجتماعي )دكر كبير في إبراز الدكر االستثمارم طكيؿ األجؿ 
كمما ارتفعت ىذه النسبة كمما زادت قدرة المصرؼ اإلسبلمي عمى زيادة نشاطو . (لممصارؼ اإلسبلمية

 .االستثمارم طكيؿ األجؿ مف خبلؿ عمميات التمكيؿ االستثمارم المختمفة كالعكس بالعكس

 . كسكؼ نتعرض ليذه النسبة في المصارؼ اإلسبلمية مكضكع الدراسة

 :مصرف الشامل - أ

 تطور معدل النمو في حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في مصرف الشامل: (9)الجدول 

                                                                                آالف الدوالرات األمريكية 

حقوق الممكية المتاحة  السنة
 لالستثمار طويل األجل

حقوق الممكية الرقم القياسي ل
 المتاحة لالستثمار طويل األجل 

معدل النمو السنوي في حقوق الممكية 
 المتاحة لالستثمار طويل األجل 

2004 286,721 100 - 

2005 332,030 115.80 15.80 

2006 347,523 121.20 4.67 

2007 414,705 144.64 19.33 

2008 392,725 136.97 -5.30 

 8.6 123.72 354,740 المتوسط السنوي
 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف الشامل اإلسالمي: المصدر

                                                           
:
1

متوسطنسبةحقوقالملكٌةإلىإجمالًالمواردلعددمنالمصارفاإلسالمٌةوالمتوسطالنسبًلعددمن))منهذاالبحث(4)انظرالجدولرقم

 ((السنوات
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يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف معدؿ النمك السنكم في حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ 
% 19.33 بنسبة 2007حيث حققت أعمى معدالتو عاـ % 8.6األجؿ بمغ متكسطو خبلؿ فترة الدراسة نسبة 

ألؼ دينار بحريني في عاـ 286,721 حيث شيدت حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ تزايد مف 
 .2007 ألؼ دينار بحريني في عاـ 414,705 حتى كصؿ إلى 2004

% -5.30حيث حققت معدال سالبا بنسبة , 2008نبلحظ أف ىذه النسبة حققت أدنى معدالتيا في عاـ 
 إلى 2007 ألؼ دينار في عاـ 414,705حيث انخفضت حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ مف 

 .2008 ألؼ دينار بحريني في عاـ 392,725

 ألف درىم:  مصرف دبي اإلسالمي - ب

 تطور معدل النمو في حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في مصرف دبي     ألف درىم: (10)الجدول 

                                                                                                       
 السنة

حقوق الممكية المتاحة 
 لالستثمار طويل األجل

حقوق الممكية الرقم القياسي ل
 المتاحة لالستثمار طويل األجل

معدل النمو السنوي في حقوق الممكية 
 %المتاحة لالستثمار طويل األجل

2004 2,860,151 100 - 

2005 3,437,440 120.18 20.18 

2006 8,328,649 219.18 142.29 

2007 10,034,450 350.84 20.48 

2008 8,256,592 288.68 -17.71 

 41.31 215.78 6,583,456 المتوسط السنوي

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف دبي اإلسالمي: المصدر

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف معدؿ النمك السنكم في حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ 
 بنسبة 2006حيث حقؽ أعمى معدالتو في عاـ, %41.31األجؿ بمغ متكسطو خبلؿ فترة الدراسة نسبة 

 ألؼ درىـ في 2,860,151كما شيدت حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ تزايد مف % 142.29
كنبلحظ أف ىذه النسبة قد حققت أدنى معدالتيا في . 2006 ألؼ درىـ في عاـ 8,328,649 إلى 2004عاـ 
حيث انخفضت حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار % 17.71-حيث حققت معدال سالبا بنسبة , 2008عاـ 

 .2008 ألؼ درىـ في عاـ 8,256,592 إلى 2007 ألؼ درىـ في عاـ 10,034,450طكيؿ األجؿ مف 

 :بيت التمويل الكويتي- ج
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 تطور معدل النمو في حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في بيت التمويل الكويتي: (11)الجدول 

                                                                                            ألف دينار كويتي                

حقوق الممكية المتاحة  السنة
 لالستثمار طويل األجل

حقوق الممكية الرقم القياسي ل
 المتاحة لالستثمار طويل األجل

معدل النمو السنوي في حقوق الممكية 
 المتاحة لالستثمار طويل األجل

2004 275,363 100 - 

2005 529,348 192.24 92.24 

2006 438,927 159.40 -17.08 

2007 998,606 362.65 127.51 

2008 1,003,490 364.42 0.49 

 50.79 235.74 649,146 المتوسط السنوي

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , بيت التمويل الكويتي: المصدر

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف معدؿ النمك السنكم في حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ 
 بنسبة 2007حيث حقؽ أعمى معدالتو في عاـ , %50.79األجؿ بمغ متكسطو خبلؿ فترة الدراسة نسبة 

 ألؼ دينار ككيتي 275,363حيث شيدت حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ تزايدا مف % 127.51
 .2007 ألؼ دينار ككيتي في عاـ 998,606 إلى أف كصؿ إلى 2004في عاـ 

% 17,08- حيث حققت معدال سالبا بنسبة 2006نبلحظ أف ىذه النسبة حققت أدنى معدالتيا عاـ 
 إلى 2005ألؼ دينار في عاـ 529,348حيث انخفضت حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ مف 

 أدنى معدالتو في عاـ 2004كما حقؽ ىذا المعدؿ عمى أساس سنة . 2006 ألؼ دينار في عاـ 438,927
 %264.42 بنسبة 2008ثـ شيد بعد ذلؾ تزايدا تدريجيا محققا أعمى معدالتو في عاـ % 59.40 بنسبة 2006

 ىذا كيظير الجدكؿ التالي األىمية النسبية لمعدؿ نمك حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ ,
 .في المصارؼ اإلسبلمية مكضكع الدراسة

 
متوسط معدالت النمو في حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في عدد من المصارف اإلسالمية : (12)جدول رقم 

 (2004-2008خالل الفترة )
 متوسط معدل النمو السنوي المصرف

 8.6 مصرؼ الشامؿ

 41.31 مصرؼ دبي اإلسبلمي

 50.79 بيت التمكيؿ الككيتي
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 :يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ السابؽ ما يمي

إف متكسط نسبة معدؿ النمك السنكم في حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ كاف أفضؿ في بيت  -
ثـ جاء % 41.31يميو مصرؼ دبي اإلسبلمي بمعدؿ قدره ,  %50.79التمكيؿ الككيتي حيث حقؽ معدال بمغ 

إال أنو , كرغـ ارتفاع ىذا المؤشر في بيت التمكيؿ الككيتي, %8.6مصرؼ الشامؿ اإلسبلمي أخيرا بمعدؿ بمغ 
 1.بقي ىذا النمك محدكدا نظرا لمحدكدية حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد في بيت التمكيؿ الككيتي في األساس

كىكذا مف خبلؿ تقييمنا ضمف الدراسة التطبيقية السابقة لمصادر المكارد المالية طكيمة األجؿ في المصارؼ  -
اإلسبلمية اتضح لدينا أف المكارد المالية طكيمة األجؿ في ىذه المصارؼ ال تمثؿ سكل نسبة ىامشية كضئيمة 

األمر الذم يكضح % 20مف إجمالي المكارد المالية كحيث لـ تتجاكز في أفضؿ المصارؼ مكضكع الدراسة 
مما يعكس كيؤكد كجكد خمؿ في اليياكؿ التمكيمية , مدل اعتماد المصارؼ اإلسبلمية عمى المكارد قصيرة األجؿ

 .ليذه المصارؼ

كليذا يجب إعادة النظر في السياسات كاإلجراءات المتبعة في المصارؼ اإلسبلمية مف حيث نظاـ اإليداع  -
كمف حيث تفعيؿ الدكر االستثمارم كالتنمكم لممكارد المالية طكيمة , الذم يتيح لممكدع حؽ السحب كقتما يشاء

كالعمؿ عمى زيادة , األجؿ مف خبلؿ التركيز عمى استثمار الكدائع االستثمارية في األنشطة التنمكية المختمفة
 .معدالت النمك في حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ

  

                                                           
1
 ".تطورحقوقالملكٌةوإجمالًالمواردفًبٌتالتموٌلالكوٌتً:"منهذاالمبحث(3)انظرجدولرقم
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 المبحث الثاني

 تقييم االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالمية

تأتي أىمية االستثمارات طكيمة األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ عمميا عمى تحقيؽ األىداؼ 
ككفقان ليذا المفيكـ فقد مثمت االستثمارات طكيمة األجؿ . التنمكية لتمؾ المصارؼ كالتي تعد السمة البارزة ليا

جكىر عمميات التمكيؿ االستثمارم التي يجب عمى المصارؼ اإلسبلمية االعتماد عمييا لتحقيؽ أىدافيا 
كلكف ىؿ فعبلن مثمت االستثمارات طكيمة األجؿ الكسيمة األساسية التي اعتمدت عمييا المصارؼ . التنمكية

كلذلؾ جاء ىذا المطمب ليقّيـ مدل التزاـ المصارؼ اإلسبلمية في السير . اإلسبلمية لتحقيؽ أىدافيا التنمكية ؟
 . 1كفقا ليذه النظرة التمكيمية لبلستثمار طكيؿ األجؿ

 نسبة االستثمار طويل األجل إلى إجمالي االستثمارات : أوالً 

كتأتي , تعمؿ ىذه النسبة عمى تكضيح نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي استثمارات المصرؼ
, معرفة ىذه النسبة مف خبلؿ الكقكؼ عمى األىمية النسبية لبلستثمار طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية

مقارنة بإجمالي استثمارات ىذه المصارؼ مما يعني إنو كمما ارتفعت ىذه النسبة كاف ذلؾ دليبلن كمؤشران جيدان 
 .لبلستثمار طكيؿ األجؿ الذم يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التنمكية لممصارؼ اإلسبلمية كالعكس صحيح

 مصرف الشامل - أ

 آالف الدوالرات االمريكية:  تطور االستثمار طويل األجل و إجمالي االستثمارات في مصرف الشامل: (13)الجدول 

نسبة االستثمار طويل األجل  معدل النمو  إجمالي االستثمارات  معدل النمو  االستثمار طويل األجل السنة
 إلى إجمالي االستثمارات 

2004 76,741 - 1,606,346 - 4.78 

2005 117,230 52.76 1,520,557 -5.3 7.71 
2006 119,711 2.12 1,687,438 10.9 7.09 
2007 133,662 11.65 2,040,479 20.9 6.55 
2008 111,969 -16.22 2,879,830 41.1 3.89 

 6.00 16.9 1,946,930 12.57 111,863 المتوسط السنوي

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف الشامل اإلسالمي: المصدر

                                                           
1

وٌعتبراالستثمارفًالشركات.العملٌاتاالستثمارٌةالتًٌقومبهاالمصرفنفسهلمدةزمنٌةتزٌدعنسبعسنوات:ٌقصدباالستثمارطوٌلاألجلهنا

 .التابعةوالزمٌلةالتًٌقومبهاالمصرفالنسبةالغالبةمنهذهاالستثمارات
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يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي االستثمارات تراكحت في 
 .خبلؿ فترة الدراسة% 6بمعدؿ كسطي يكاد ال يذكر % 7.71% - 3.8مصرؼ الشامؿ بيف 

 ارتفاعان ممحكظان كيرجع ىذا االرتفاع إلى اتجاه المصرؼ 2005حيث حققت ىذه النسبة في عاـ 
أم زيادة معدؿ نمك االستثمار طكيؿ األجؿ بنسبة أكبر مف زيادة معدؿ - لممساىمة في العديد مف الشركات 

ثـ عادت ىذه النسبة لتنخفض في السنكات . نمك إجمالي االستثمارات الذم حقؽ نسبة سالبة في العاـ نفسو
كذلؾ بسبب زيادة  معدالت نمك إجمالي االستثمارات بنسبة أكبر مف زيادة معدالت نمك االستثمارات , التالية

كيفسر التراجع في ىذه النسبة ,  األمر الذم يؤكد تكجو المصرؼ نحك االستثمار قصير األجؿ, طكيمة األجؿ
 . لبيع مصرؼ الشامؿ حصتو المؤثرة في مصرؼ فيصؿ المحدكد2008الحاصمة في عاـ 

 مصرف دبي اإلسالمي  - ب

 

     ألف درىم                          تطور االستثمار طويل األجل و إجمالي االستثمارات في مصرف دبي     : (14)جدول رقم 

االستثمار طويل  السنة
 األجل

نسبة االستثمار طويل  معدل النمو إجمالي االستثمارات معدل النمو 
األجل إلى إجمالي 

 االستثمارات 
2004 73,566 - 30,486,906 - 0.24 
2005 86,644 17.78 42,596,514 39.7 0.20 
2006 1,077,901 1,144.05 63.938,335 50.1 1.68 
2007 3,741,596 247.12 83,108,092 29.9 4.50 
2008 4,456,044 19.09 84,362,360 1.5 5.28 

 2.38 30.3 60,898,441 357.01 1,887,150 المتوسط السنوي
 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف دبي اإلسالمي: المصدر

 

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي االستثمارات بقيت 
 بمعدؿ 2008في عاـ % 5.28 ك 2005في عاـ % 0.20محدكدة لمغاية حيث تراكحت ىذه النسبة بيف 

 خبلؿ فترة الدراسة% 2.38كسطي يكاد ال يذكر بمغ 
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 إنخفاضان كاضحان كيرجع ىذا االنخفاض إلى أف زيادة معدؿ 2005حيث حققت ىذه النسبة في عاـ 
ثـ عادت ىذه النسبة . نمك االستثمار طكيؿ األجؿ كاف بنسبة أقؿ مف زيادة معدؿ نمك إجمالي االستثمارات

لترتفع خبلؿ السنكات التالية كذلؾ بسبب زيادة معدالت النمك في االستثمارات  طكيمة األجؿ بنسبة أكبر مف 
كيعكد سبب ىذه الزيادة دخكؿ مصرؼ دبي اإلسبلمي مجاؿ , زيادة معدالت النمك في إجمالي االستثمارات

كرغـ الزيادة الحاصمة المشار إلييا إال أف األمر يشير , االستثمار في الشركات التابعة كالزميمة كبشكؿ مستمر
 .إلنخفاض االستثمار طكيؿ األجؿ مف إجمالي االستثمارات المتاحة لممصرؼ المذككر

 بيت التمويل الكويتي- ج

 

 ويتيتطور االستثمار طويل األجل و إجمالي االستثمارات بيت التمويل الكويتي     ألف دينار ك : (15)الجدول 

االستثمار طويل  السنة
 األجل

نسبة االستثمار طويل  معدل النمو إجمالي االستمارات معدل النمو
األجل إلى إجمالي 

 االستثمارات
2004 76,009 - 3,385,858 - 2.24 

2005 170,578 124.42 4,573,423 35.1 3.73 

2006 282,744 65.75 5,928,802 29.6 4.77 
2007 471,209 66.65 8,390,428 41.5 5.62 

2008 537,825 14.14 10,024,803 19.5 5.36 
 4.34 31.4 6,460,662 67.74 307,673 المتوسط السنوي

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , بيت التمويل الكويتي: المصدر

 

يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي االستثمارات بقيت 
عف فترة % 4.34 بمعدؿ كسطي ال يكاد يذكر بمغ 5.62% -% 2.24محدكدة لمغاية حيث تراكحت بيف 

 كيرجع ىذا 2008حيث حققت ىذه النسبة ارتفاعان كاضحان في جميع سنكات الدراسة باستثناء عاـ , الدراسة
االرتفاع إلى أف زيادة معدؿ نمكاالستثمار طكيؿ األجؿ كاف بنسبة أكبر مف زيادة معدؿ نمك إجمالي 

كذلؾ بسبب زيادة معدالت , %5.36 كتصؿ إلى 2008ثـ عادت ىذه النسبة لتنخفض خبلؿ عاـ . االستثمارات
كترجع ىذه , النمك في االستثمارات  طكيمة األجؿ بنسبة أقؿ مف زيادة معدالت النمك في إجمالي االستثمارات

األكؿ ىك الزيادة المستمرة في المساىمة في شركات تابعة ك : الزيادة الحاصمة المشار إلييا سابقا إلى سببيف
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زميمة كالثاني ىك زيادة حجـ المكجكدات المؤجرة التي تزيد عف سبع سنكات كالكاضحة في التقارير السنكية لبيت 
كرغـ الزيادة الحاصمة المشار إلييا إال أف األمر يشير إلنخفاض االستثمار طكيؿ األجؿ مف , .التمكيؿ الككيتي

 .إجمالي االستثمارات المتاحة لممصرؼ المذككر

  ذا ما أخذنا األىمية النسبية لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي االستثمارات في المصارؼ اإلسبلمية كا 
 :مكضكع الدراسة يتضح ما يمي 

خالل الفترة )متوسط نسبة االستثمار طويل األجل إلى إجمالي االستثمارات في عدد من المصارف اإلسالمية : (16)الجدول 
2008-2004.) 

 متوسط نسبة االستثمار طويل األجل المصرف
 6.00 مصرؼ الشامؿ

 2.38 مصرؼ دبي اإلسبلمي 
 4.34 بيت التمكيؿ الككيتي

 

 :يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ السابؽ ما يمي

إف متكسط نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي االستثمارات في المصارؼ اإلسبلمية مكضكع الدراسة  -
يميو بيت التمكيؿ الككيتي بمعدؿ قدره , %6كاف أفضؿ في مصرؼ الشامؿ اإلسبلمي حيث حقؽ معدال قدره 

األمر الذم يبيف أف السمة الغالبة في , %2.38ثـ جاء مصرؼ دبي اإلسبلمي ثالثا بمعدؿ كقدره % 4.34
مما يؤكد اتجاه العمميات , االستثمارات لـ تكف استثمارات طكيمة األجؿ بؿ كانت استثمارات قصيرة األجؿ

 .التمكيمية في المصارؼ اإلسبلمية إلى تمكيؿ قصير األجؿ كليس إلى تمكيؿ استثمارم طكيؿ األجؿ

كنستنتج مما سبؽ إلى أف عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ لـ تمثؿ سكل نسبة ضئيمة مف مجمؿ  -
, األمر الذم يؤكده تدني نسبة االستثمارات طكيمة األجؿ في ىذه المصارؼ, التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية

كيرجع , كاعتمادىا عمى عمميات التمكيؿ قصيرة األجؿ لمقياـ باستثمارات قصيرة األجؿ كتحقيؽ الربح السريع
إضافة لرغبة ىذه , سيطرة المكارد المالية قصيرة األجؿ المتاحة لمتكظيؼ في ىذه المصارؼ: السبب إلى

 .كعدـ الرغبة في القياـ بمشاريع استثمارية تنمكية كحيكية, المصارؼ في تحقيؽ األرباح بعيدا عف المخاطرة

ومن ىنا نؤكد صحة الفرضية القائمة بأن التمويل االستثماري طويل األجل يمثل نسبة محدودة من مجمل  -
 .التمويل في المصارف اإلسالمية



122

 

 نسبة االستثمار طويل األجل إلى حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل: ثانياً 

تعمؿ ىذه النسبة عمى تكضيح إجمالي االستثمار طكيؿ األجؿ إلى حقكؽ الممكية المتاحة ليذا 
كتيدؼ دراسة ىذه النسبة إلى الكقكؼ عمى ما يستنفذه االستثمار طكيؿ األجؿ مف حقكؽ الممكية , االستثمار

ف ارتفاع ىذا المؤشر يدؿ عمى قدرة المصرؼ اإلسبلمي عمى تكجيو حقكؽ . 1المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ كا 
 .كالعكس صحيح, الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى االستثمار طكيؿ األجؿ

 مصرف الشامل - أ

 تطور االستثمار طويل األجل و حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في مصرف الشامل: (17)الجدول 

                                                                                              آالف الدوالرات االمريكية             

االستثمار طويل  السنة
 األجل

حقوق الممكية المتاحة  معدل النمو 
 لالستثمار طويل األجل

نسبة االستثمار طويل األجل  معدل النمو
إلى حقوق الممكية المتاحة 

 لالستثمار طويل األجل
2004 76,741 - 286,721 - 26.76 

2005 117,230 52.76 332,030 15.80 35.31 

2006 119,711 2.12 347,523 4.67 34.45 

2007 133,662 11.65 414,705 19.33 32.23 

2008 111,969 -16.22 392,725 -5.30 28.51 
 31.45 8.62 354,740 12.57  المتوسط السنوي

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف الشامل اإلسالمي: المصدر

 الشامؿ عمى استثمار ما لديو مف حقكؽ ممكية مصرؼمف خبلؿ بيانات الجدكؿ عدـ قدرة  يتضح 
بالرغـ مف ككف متكسط النمك السنكم لبلستثمار , متاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ كذلؾ في كؿ سنكات الدراسة

طكيؿ األجؿ كاف أكبر مف متكسط النمك السنكم لحقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ ككصؿ إلى 
األمر الذم % 31.45 كبالمتكسط بمغت نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي حقكؽ الممكية %,12.57

 المذككر عمى استنفاذ كاستثمار حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ حيث المصرؼيكضح عدـ قدرة 
حيث كصمت أقصاىا في عاـ , 2005في عاـ % 35.31 ك 2004في عاـ % 26.76تراكحت ىذه النسبة بيف 

                                                           
1

.79:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
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ذلؾ بسبب نمك االستثمار طكيؿ األجؿ بنسبة أكبر مف نمك حقكؽ الممكية المتاحة % 35.31 كبمغت 2005
 .لبلستثمار طكيؿ األجؿ

  دبي اإلسالمي  مصرف - ب

 تطور االستثمار طويل األجل و حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في مصرف دبي اإلسالمي( :18)جدول ال

 ألف درىم                                                                                                                    

االستثمار طويل السنة 
األجل 

حقوق الممكية المتاحة  معدل النمو
لالستثمار طويل األجل 

معدل 
 النمو

نسبة االستثمار طويل األجل 
 المتاحة  الممكيةإلى حقوق 

2004 73,566 - 2,860,151 - 2.57 

2005 86,644 17.78 3,437,440 20.18 2.52 

2006 1,077,901 1,144.05 8,328,649 142.29 12.94 

2007 3,741,596 247.12 10,034,450 20.48 37.29 

2008 4,456,044 19.09 8,256,595 -17.71 53.97 
 21.85 41.31 6,583,456 357.01 1,887,150 السنويالمتوسط 

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف دبي اإلسالمي: المصدر

 عمى استثمار ما لديو مف حقكؽ اإلسبلميعدـ قدرة مصرؼ دبي  مف خبلؿ بيانات الجدكؿيتضح 
بالرغـ مف ككف متكسط النمك السنكم ,  كذلؾ في كؿ سنكات الدراسةممكية متاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ

لبلستثمار طكيؿ األجؿ كاف أكبر مف متكسط النمك السنكم لحقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ 
 إلى إجمالي حقكؽ الممكية كبالمتكسط بمغت نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ, %357.01األجمككصؿ إلى 

 الذم يكضح عدـ قدرة المصرؼ المذككر عمى استنفاذ ك استثمار حقكؽ الممكية المتاحة األمر ,21.85%
,  2008في عاـ % 53.97 ك 2004في عاـ % 2.57 بيف ىذه النسبةلبلستثمار طكيؿ األجؿ حيث تراكحت 

 كذلؾ بسبب نمك االستثمار طكيؿ األجؿ بنسبة أكبر مف نمك حقكؽ 2008حيث كصمت أقصاىا في عاـ 
 .الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ
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 :بيت التمويل الكويتي - ت

 . تطور االستثمار طويل األجل و حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في بيت التمويل الكويتي( :19)جدول ال

               ألف دينار كويتي                                                                                                     

االستثمار السنة 
طويل األجل 

معدل 
 النمو 

حقوق الممكية المتاحة 
 األجللالستثمار طويل 

حقوق نسبة االستثمار طويل األجل إلى  معدل النمو
 % الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل

2004 76,009 - 275,363 - 27.60 
2005 170,578 124.42 529,348 92.24 32.22 

2006 282,744 65.75 438,927 -17.08 64.42 

2007 471,209 66.65 998,606 127.51 47.18 

2008 537,825 14.14 1,003,490 0.49 53.60 
 45.00 50.79 649,146 67.74 307,673 السنويالمتوسط 

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , بيت التمويل الكويتي: المصدر

عدـ قدرة بيت التمكيؿ الككيتي عمى استثمار ما لديو مف حقكؽ ممكية  مف خبلؿ بيانات الجدكؿيتضح 
بالرغـ مف ككف متكسط النمك السنكم لبلستثمار , متاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ كذلؾ في كؿ سنكات الدراسة

طكيؿ األجؿ كاف أكبر مف متكسط النمك السنكم لحقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ ككصؿ إلى 
 الذم يكضح األمر% 45كبالمتكسط بمغت نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي حقكؽ الممكية , 67.74%

عدـ قدرة بيت التمكيؿ عمى استنفاذ كاستثمار حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ حيث تراكحت 
  .2006في عاـ % 64.42 ك 2004في عاـ %  27.60النسبة بيف

 

 ذا ة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ مالنسباألىمية  أخذنا ما كا 
  :اإلسبلمية مكضكع الدراسة فإننا نجداألجؿ في المصارؼ 

 نسبة االستثمار طويل األجل إلى حقوق الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل في عدد من المصارف  متوسط(:20)جدول ال
 (.2008-2004خالل الفترة ) اإلسالمية

متوسط نسبة االستثمار طويل االجل إلى حقوق المصرف 
  الممكية المتاحة لالستثمار طويل األجل

 31.45مصرؼ الشامؿ 

 21.85 اإلسبلميمصرؼ دبي 

 45.00بيت التمكيؿ الككيتي  
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: يمي  السابؽ ما الجدكؿبيانات مف خبلؿ  يتضح 

 مف ستنفذه االستثمار طكيؿ األجؿم ما ىذه النسبة تعمؿ عمى الكقكؼ عمى أف إال سابقان اإلشارةلقد تـ  -
  لـ تستخدـ بالشكؿ اإلسبلمية المصارؼ أف كليذا نبلحظ ,حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ

 الككيتي التمكيؿ بيت أفحيث نبلحظ , المطمكب ما لدييا مف حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ
 المصرؼ الشامؿ جاء ثانيان حيف أف في , طكيؿ األجؿيةمنيا فقط في عمميات تمكيؿ استثمار% 45استنفذ 
ًن بمعدؿ قدره , %31.45بمعدؿ   %.21.85فيما جاء مصرؼ دبي اإلسبلمي ثالثُا

الستثمارات ا  لكجكدكنبلحظ مما سبؽ إال أف المصارؼ قد ابتعدت عف القياـ بعمميات التمكيؿ البلزمة -
األمر الذم يؤكد ,  في استثمارات قصيرة األجؿ كقامت باستخداـ جزء مف مكاردىا طكيمة األجؿطكيمة األجؿ

 مما  استثمارم طكيؿ األجؿلتمكيؿتفكؽ عمميات التمكيؿ قصيرة األجؿ حتى في المكارد المالية المخصصة 
جمؿ ـ يمثؿ نسبة محدكدة مف يؤكد كيعزز مف صحة الفرضية السابقة بأف التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ

 .اإلسبلمية مكضكع الدراسةالتمكيؿ في المصارؼ 

 
 

 معدل نمو االستثمار طويل األجل: ثالثاً 

 اإلسبلمية التغير في قيمة االستثمارات طكيمة األجؿ في المصارؼ مدليعمؿ ىذا المعدؿ عمى قياس  
 . نقصانان في كؿ سنة مف سنكات الدراسة كمقارنتيا بالسنة السابقة كسنة األساسأككذلؾ زيادةن 

يعتبر ىذا المعدؿ مف أىـ المؤشرات الذم يبيف مدل التطكر الحاصؿ في االستثمارات طكيمة  
 الذم يعكس مدل مساىمة ىذه المصارؼ في تحقيؽ األمر , مكضع الدراسةاإلسبلميةاألجؿ في المصارؼ 

 عمى اإلسبلميةما ارتفعت ىذه النسبة زادت قدرة المصارؼ ؿكؾ, أىدافيا التنمكية االقتصادية كاالجتماعية 
. تحقيؽ أىدافيا التنمكية كالعكس صحيح

 

 :كسكؼ نتعرض فيما يمي ليذه النسبة في المصارؼ اإلسبلمية مكضكع الدراسة
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 :مصرف الشامل - أ

 100=2004    آالف الدوالرات األمريكية.       تطور معدل نمو االستثمار طويل األجل في مصرف الشامل(:21)جدول ال

معدل النمو السنوي في االستثمار طويل األجل  الرقم القياسي لالستثمار طويل األجلاالستثمار طويل األجل  السنة  
 %

2004 76,741 100 - 

2005 117,230 152.76 52.76 

2006 119,711 155.99 2.12 

2007 133,662 174.17 11.65 
2008 111,969 145.90 -16.22 

 12.57 145.76 111,863 المتوسط العام

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف الشامل اإلسالمي: المصدر

 إنخفاض معدالت النمك السنكم لبلستثمار طكيؿ األجؿ في مف خبلؿ بيانات الجدكؿ يتضح لدينا 
  2008في عاـ% 16.22-فمعدؿ النمك السنكم في االستثمار طكيؿ األجؿ بيكتراكح  ,كؿ سنكات الدراسة

 مما يعني كجكد تذبذب كاضح في نمكه , 2005في عاـ%  52.76كبيفكشيد تراجعان كبيران في ىذه الفترة 
%. 12.57السنكم بيف الزيادة كالنقصاف كبمغ متكسطو النسبي 

 إلى بيع مصرؼ الشامؿ حصتو المؤثرة في مصرؼ 2008كيفسر تراجع االستثمار طكيؿ األجؿ في عاـ 
إضافة لتراجع المصرؼ في القياـ بعمميات االستثمار طكيؿ األجؿ مف خبلؿ عدـ المساىمة , فيصؿ المحدكد

 .في الشركات التابعة كالزميمة

 :مصرف دبي اإلسالمي  - ب

 100=2004        ألف درىم.           تطور معدل نمو االستثمار طويل األجل في مصرف دبي اإلسالمي: (22)الجدول 

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , مصرف دبي اإلسالمي: المصدر

معدل النمو السنوي لالستثمار طويل  الرقم القياسي لالستثمار طويل األجل االستثمار طويل األجل السنة 
 األجل 

2004 73,566 100 - 

2005 86,644 117.78 17.78 
2006 1,077,901 1,465.2 1,144.05 
2007 3,741,596 5,086.04 247.12 

2008 4,456,044 6,057.20 19.09 
 01 .357 2,565.25 1,887,150المتوسط العام 
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 تذبذبان كاضحان في معدالت النمك السنكم لبلستثمار طكيؿ يتضح لدينا مف خبلؿ بيانات الجدكؿ 
في عاـ % 17.78 النمك السنكم في االستثمار طكيؿ األجؿ بيف معدؿكتراكح  ,األجؿ في كؿ سنكات الدراسة

 كيعكد السبب في مساىمتو  2006حيث شيد نمكان كبيران في عاـ ,  2006 في عاـ 1,144.05 %  ك2005
مما يعني كجكد تذبذب كاضح في نمكه السنكم زيادة كنقصانان , الكبيرة في الشركات الزميمة خبلؿ نفس العاـ 

 %.357.01حيث بمغ متكسطو النسبي 

 

 :بيت التمويل الكويتي _ ج

 

 . تطور معدل نمو االستثمار طويل األجل في بيت التمويل الكويتي( :23)جدول ال

 100=2004                                                                                          ألف دينار كويتي       

معدل النمو السنوي لالستثمار طويل  الرقم القياسي لالستثمار طويل األجلاالستثمار طويل األجل السنة 
 األجل

2004 76,009 100 0.00 

2005 170,578 224.42 124.42 

2006 282,744 371.99 65.75 

2007 471,209 619.94 66.65 

2008 537,825 707.58 14.14 
 67.74 404.79 307,673المتوسط العام 

 (.2004 -2008)تقارير مجمس اإلدارة السنوية , بيت التمويل الكويتي: المصدر

 

 مف خبلؿ بيانات الجدكؿ يتضح أف معدؿ النمك السنكم في االستثمار طكيؿ األجؿ تراكح بيف 
األمر الذم يدؿ عمى كجكد تذبذب كاضح في نمكه , 2005في عاـ % 124.42 ك 2008في عاـ % 14.14

 %.67.74السنكم بيف الزيادة كالنقصاف كبمغ متكسطو النسبي 

 إلى مساىمة بيت التمكيؿ الككيتي في شركات تابعة كزميمة 2005كيفسر ارتفاع معدؿ النمك السنكم في عاـ 
 .كبشكؿ جيد
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  ذ ما أخذنا األىمية النسبية لمعدؿ نمك االستثمار طكيؿ األجؿ ككذلؾ  تطكر االرقاـ القياسية لنفس كا 
 : النسبة في المصارؼ اإلسبلمية مكضع الدراسة فإننا نجد ما يمي 

 ( 2008-2004المتوسط النسبي لعدد من السنوات )متوسط معدالت نمو االستثمار طويل األجل  (24)جدول رقم 

 متوسط معدل نمو االستثمارات طويمة األجلالمصرف 
 12.57مصرؼ الشامؿ 

 357.01 اإلسبلميمصرؼ دبي 
 67.74بيت التمكيؿ الككيتي 

 

 .تطور األرقام القياسية لمعدالت النمو في االستثمار طويل األجل في عدد من المصارف اإلسالمية: (25)جدول رقم

                                                                                             2004=100 

% بيت التمويل الكويتي  % اإلسالميمصرف دبي % مصرف الشامل المصرف \ السنة 
2004 0,00 0,00 0,00 

2005 52,76 17,78 124,42 

2006 55,99 1,365.22 271,99 

2007 74,17 4.986 519,94 

2008 45,90 5,957.20 607,58 
 

 : مف خبلؿ بيانات الجدكليف السابقيف يتضح ما يمي

لقد تـ اإلشارة سابقان إلى أف ىذه النسبة تعمؿ عمى تبياف مدل التطكر الحاصؿ في االستثمارات طكيمة  -
األمر الذم يعكس مدل مساىمة ىذه المصارؼ في تمكيؿ التنمية كتحقيؽ , األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية

 .أىدافيا التنمكية كاالقتصادية كالمصرفية 

لقد حقؽ متكسط معدؿ النمك السنكم لبلستثمار طكيؿ األجؿ بالنسبة لممصارؼ اإلسبلمية مكضكع الدراسة  -
يميو بيت التمكيؿ الككيتي بمعدؿ بمغ , %357.01أفضؿ معدالتو في مصرؼ دبي اإلسبلمي حيث بمغ 

 %.12.57في حيث جاء مصرؼ الشامؿ ثالثان بمعدؿ قدره % 67.74
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 في جميع المصارؼ 2004نبلحظ بشكؿ عاـ ارتفاع معدؿ نمك االستثمار طكيؿ األجؿ عمى أساس سنة  -
 2008كنبلحظ ارتفاع معدالتيا في مصرؼ دبي اإلسبلمي حيث بمغت أقصاىا في , اإلسبلمية مكضكع الدراسة

كلكف انخفاض نسبة االستثمارات طكيمة األجؿ إلى إجمالي االستثمارات أساسان يمغي ,  %5,957.20بمعدؿ 
األثر االيجابي ليذا االرتفاع في المعدؿ حيث نبلحظ أنو في نفس العاـ لمصرؼ دبي اإلسبلمي كاف نسبة 

كليذا فإف االرتفاع الكبير لمعدؿ النمك في نفس , %5.28االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي االستثمارات 
المصرؼ عمى الرغـ مف انو مؤشر جيد إال انو يظؿ محدكدان جدان نظران النخفاض نسبة االستثمارات طكيمة 

 . 1األجؿ إلى إجمالي االستثمارات

كىكذا نتبيف مف خبلؿ ىذه الدراسة لتقييـ االستثمارات طكيؿ األجؿ التي تتبلقى مع القياـ بعمميات تمكيمية  -
لتحقيؽ األىداؼ المعمنة في المصارؼ اإلسبلمية التي أفرطت في إعطاء دكر اقتصادم كاجتماعي كبير ليا 

إال أف الكاقع التطبيقي جاء مغايران ك متناقضان مع ما رسمتو كصكرتو المصارؼ اإلسبلمية مف , في حاؿ قياميا
 .قدرتيا عمى القياـ بعمميات تمكيمية استثمارية طكيمة األجؿ

حيث أثبتت الدراسة التطبيقية إلى أف االستثمارات طكيمة األجؿ لـ تمثؿ سكل نسبة ضئيمة مف إجمالي  -
كنتيجةن لذلؾ فقد أثبتت المصارؼ اإلسبلمية عجزىا عف القياـ , االستثمارات التي تمكليا المصارؼ اإلسبلمية

 .بالدكر التمكيمي لقياـ تنمية اقتصادية اجتماعية بالمعدالت المتكقعة

تمكنت المصارف اإلسالمية من تحقيق أىدافيا المعمنة في : األمر الذي لم يثبت صحة الفرضية القائمة
 .تمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية

  

                                                           
1
(.تطورنسبةاالستثمارطوٌلاألجلوإجمالًاالستثمارفًمصرفدبًاإلسالمً:)منهذاالبحث(17)انظرالجدولرقم
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 المبحث الثالث

 محددات التمويل االستثماري طويل األجل في المصارف اإلسالمية

 لقد كاجو تطبيؽ عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية العديد مف المحددات 
كمف المبلحظ أف نكعية ىذه المحددات التي تكاجييا ىذه المصارؼ تبدك اليكـ أكثر صعكبة كقسكة . كالمعكقات

كذلؾ نظران لطبيعة البيئة المصرفية التي تعمؿ , مف تمؾ المحددات التي تكاجييا المؤسسات المصرفية األخرل
1فييا

. 

 بالرغـ مف النجاحات التي حققتيا المصارؼ اإلسبلمية خبلؿ عمرىا الزمني القصير نسبيا مقارنة بمثيمتيا 
إال أنيا أصبحت , إضافة إلى االىتماـ الدكلي بيا كانتشار ىذه المصارؼ في عدد كبير مف الدكؿ, التقميدية

 :تكاجو تحديات كبيرة تتمثؿ باآلتي

 .تحديات المكارد المالية -

 .تحديات المصرؼ المركزم -

 .تحديات المكارد البشرية -

 .تحديات المنافسة مع المصارؼ التقميدية -

ف استمرار المصارؼ اإلسبلمية في تحقيؽ نجاحيا يتكقؼ بدرجة كبيرة عمى مدل قدرتيا عمى مكاجية ما  كا 
 .يعترضيا مف محددات كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ

 تحديات الموارد المالية: أوالً 

فعدـ تكافر ,   تعتبر المكارد المالية حجر األساس الذم تقكـ عمييا عمميات التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية
ىذه المكارد بالصكرة التي رسمت لممصارؼ اإلسبلمية لمقياـ بالدكر التنمكم يمثؿ أىـ التحديات التي تكاجو 

 .عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ

كعمميات تمكيؿ استيبلكي كىذه  (استثمارية) تتكزع استثمارات المصارؼ اإلسبلمية بيف استثمارات إنتاجية 
, أصؿ االستثمارات في المصارؼ اإلسبلمية ىي استثمارات تنمكية كلكف. ليا الغمبة عمى االستثمارات اإلنتاجية

                                                           
1
,ماٌو6-5الملتقىالدولًالثانً,مشاكل عمل المؤسسات المالٌة والمصرفٌة اإلسالمٌة فً ظل بٌئات غٌر إسالمٌة,خلوفوسمٌرةحرقاش,زهرة

 .14:ص,2009,الجزائر,كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌٌر,النظامالمصرفًاإلسالمًنموذجا,األزمةالمالٌةالراهنةوالبدائلالمالٌةوالمصرفٌة
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األمر الذم , عمييا أف تطرؽ المجاالت كاألنشطة كالمشركعات االقتصادية كاالجتماعية عمى اختبلؼ أنكاعيا
كلذلؾ فمف المفترض أف يمثؿ حجـ المكارد المالية طكيمة األجؿ , يتطمب عمميات تمكيؿ استثمارية طكيمة األجؿ

 1.المتاحة لممصارؼ اإلسبلمية النسبة الغالبة مف إجمالي مكاردىا

 كما الحظناه في الفصؿ السابؽ مف خبلؿ تقييمنا لممكارد المالية في المصارؼ اإلسبلمية أف ىذه المكارد لـ 
مما أدل لمتكجو نحك , بؿ عمى العكس كانت مكارد قصيرة األجؿ, تكف النسبة الغالبة منيا مكارد طكيمة األجؿ

 .عمميات تمكيمية قصيرة األجؿ كانعداـ التمكيؿ عف طريؽ تقاسـ األرباح

كتفضيميـ , كاالبتعاد عف المخاطرة في استثمار أمكاليـ,  فأصحاب األمكاؿ يميمكف لتحقيؽ الربح السريع
بالرغـ مف قبكليـ المبدأ . كعدـ الرغبة في الدخكؿ في استثمارات طكيمة األجؿ, لعمميات السحب في أم كقت

إال أف الكاقع أثبت أف ىذا القبكؿ بقي , األساس في التعامؿ المصرفي اإلسبلمي القائـ عمى قاعدة الغنـ بالغـر
 .2عمى الكرؽ فقط

حيث أف طبيعة ,  إضافة لمساىمة المصارؼ اإلسبلمية بذاتيا لكجكد ىذا الخمؿ في ىيكمية المكارد المالية
في حيف أف تمكيؿ المشركعات يتطمب أمكاالن ذات , الكدائع التي تستثمرىا لصالح المكدعيف ذات آجاؿ قصيرة

 .3مما كّلد صعكبة بالغة في التكفيؽ بيف آجاؿ االلتزامات كاحتياجات التمكيؿ, آجاؿ طكيمة

 كما أّف العديد مف المصارؼ اإلسبلمية قامت بصياغة قبكؿ أمكاؿ االستثمار بشكؿ يماثؿ أنظمة الكدائع 
كبحيث يعطى ألصحاب األمكاؿ االستثمارية في المصرؼ اإلسبلمي حرية السحب , اآلجمة بالمصارؼ التقميدية

كلذلؾ كاف عمى ىذه , مف كديعتو في آجاؿ قصيرة كحينما يشاء دكف مراعاة األىداؼ االستثمارية طكيمة األجؿ
المصارؼ أف تعمؿ عمى استحداث أكعية ادخارية جديدة تتيح ألصحاب األمكاؿ استثمار أمكاليـ استثمارا طكيؿ 

 .4األجؿ بدال مف تقميدىا لممصارؼ التقميدية

                                                           
1
:ص,1,1996ط,القاهرة,المعهدالعالمًللفكراإلسالمً,الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق,محمدعبدالمنعم,أبوزٌد

88. 
2
المعاٌٌر والضوابط االقتصادٌة لتطوٌره واآلثار المتوقعة على النشاط المصرفً "نظام المضاربة فً المصارف اإلسالمٌة,محمدعبدالمنعم,أبوزٌد

.61:ص,1997,جامعةاإلسكندرٌة,كلٌةالتجارة,رسالةدكتوراهغٌرمنشورة,واالقتصادي
3

األزمةالمالٌة,2009ماٌو6-5الملتقىالدولًالثانً,الصناعة المصرفٌة اإلسالمٌة فً ظل تحدٌات العولمة,عبدهللاورشٌدةأوبختً,منصور

 .7:ص,2009,الجزائر,كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌر,"النظامالمصرفًاإلسالمًنموذجا"الراهنةوالبدائلالمالٌةوالمصرفٌة
4
 .106-105:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
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 نخمص مما تقدـ إلى أف ىيكمية المكارد المالية كطبيعتيا في المصارؼ اإلسبلمية اتسمت بككنيا مكارد 
بؿ عمى العكس اتجيت نحك , قصيرة األجؿ كقد حاؿ ذلؾ دكف قياميا بعمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ

 .مما أضعؼ مف مساىمة ىذه المصارؼ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية, المرابحة في القطاع التجارم

كفي دراسة لمدكتكر أشرؼ دكابة عف مجاالت االستثمار في عدد مف المصارؼ اإلسبلمية تبيف أف ما 
بينما لـ تحظ باقي , يزيد عمى نصؼ استثمارات ىذه المصارؼ يتـ تمكيميا مف خبلؿ عمميات المرابحة

مما , إضافة لمتكجو نحك االستثمار في األسكاؽ المالية العالمية. 1 ىامشية كمحدكدةالقطاعات سكل عمى نسبة
يعرض أمكاؿ المكدعيف لمخاطر كبيرة كاستنزاؼ المزيد مف ثركات العالـ اإلسبلمي الذم ىك بأمس الحاجة ليا 

% 95كما كفي حديثنا عف المرابحة البّد أف نذكر أنيا تمثؿ في سكرية أكثر مف . 2لتحقيؽ تنميتو االقتصادية
حيث مازالت ىذه المصارؼ حتى اآلف تعتمد عمى المرابحة كصيغة أساسية , مف أعماؿ المصارؼ اإلسبلمية

 .كرئيسية لتعامبلتيا بكافة أشكاليا كصكرىا

 تحديات المصرف المركزي: ثانياً 

, مف المعمـك أف ىناؾ عبلقة كثيقة كارتباط قكم بيف المصرؼ المركزم كالمصارؼ العاممة في الدكلة
كتتمثؿ ىذه العبلقة مف خبلؿ عمميات الرقابة كاإلشراؼ كالتمكيؿ لممصرؼ , حيث يمثبلف ىـر النظاـ المصرفي
كلكف العبلقة التي تربط بيف المصارؼ اإلسبلمية كالمصرؼ المركزم ال . المركزم عمى المصارؼ األخرل

فمثبل المصرؼ , فضبل عف اختبلفيا مف بمد آلخر, زالت غير كاضحة المعالـ في كثير مف الدكؿ اإلسبلمية
, إضافة لبعض التعميمات األخرل, المركزم في قطر يتدخؿ في تحديد نسبة االحتياطي القانكني كالسيكلة النقدية

كفي الككيت ال يتدخؿ المصرؼ المركزم إطبلقا في , بينما نجد في األردف تدخؿ المصرؼ المركزم محدكدا
كفي سكرية فقد صدر تشريع خاص ينظـ عمؿ المصارؼ اإلسبلمية . 3طريقة عمؿ بيت التمكيؿ الككيتي
فالمصارؼ المركزية تخضع المصارؼ اإلسبلمية في كثير مف البمداف لنفس .* كيخضع كميا لممصرؼ المركزم

بحيث تعامؿ المصارؼ اإلسبلمية شأنيا شأف , الضكابط كالمكائح كالشركط التي تطبقيا عمى المصارؼ التقميدية
 .المصارؼ التقميدية مف حيث عبلقتيا بالمصرؼ المركزم

                                                           
1

دار,المعهدالعالمًللفكراإلسالمً,صنادٌق االستثمار فً البنوك اإلسالمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق عرض منهجً ونموذج مقترح,أشرف,دوابة

 .14-11:ص,2004,القاهرة,السالمللطباعةوالنشر
2

 .207:ص,1993,القاهرة,دارالصابونً,فقه االقتصاد النقدي,ٌوسفكمال,ومحمد.34-33:ص,المرجالسابقنفسه
3
:ص,2005,كلٌةاالقتصادواإلدارة,جامعةالملكعبدالعزٌز,رسالةماجستٌر,االستثمار قصٌر األجل فً المصارف اإلسالمٌة,سعٌد,المقرفً

143.

21والذيٌحتويعلى2005للعام(35)المرسومالتشرٌعًرقم:تمإصدارمرسومإحداثالمصارفاإلسالمٌةفًالجمهورٌةالعربٌةالسورٌة*

.مادة
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في حيف أف أسس عمؿ كطبيعة المصارؼ اإلسبلمية تختمؼ اختبلفان كميان عف أسس عمؿ كطبيعة 
كليذا فإف األدكات كاألساليب , "الربا"المصارؼ التقميدية التي تعتمد أساسان في معامبلتيا عمى سعر الفائدة 

الرقابية كالتمكيمية كغيرىا التي تتّبعيا المصارؼ المركزية في تعامبلتيا مع المصارؼ التقميدية ال تصمح 
. 1كتعد مف أىـ محددات النشاط التمكيمي االستثمارم طكيؿ األجؿ فييا, لمتطبيؽ في المصارؼ اإلسبلمية

 :كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ

 سياسة االحتياطي النقدم القانكني-أ
 يقـك المصرؼ المركزم بإلزاـ المصارؼ األخرل التابعة لو بضركرة االحتفاظ بنسبة معينة مف قيمة 

 .إجمالي الكدائع كرصيد نقدم لديو كىك ما يعرؼ بنسبة االحتياطي النقدم القانكني

كذلؾ لمكاجية حاالت , إف فرض نسبة احتياطي نقدم قانكني عمى الحسابات الجارية شيء ال بّد منو
كلكف , كتطبؽ عمى المصارؼ اإلسبلمية األسس المطبقة عمى المصارؼ التقميدية نفسيا, السحب المحتممة

ألف تطبيؽ ىذه النسبة عمى حسابات االستثمار يؤدم إلى حجز , بالنسبة لحسابات االستثمار فاألمر يختمؼ
كبالتالي عدـ استثمار , جزء مف أمكاؿ المكدعيف كعدـ دخكليا في عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ
 .2جزء مف أمكاؿ المكدعيف التي أكدعت الستثمارىا كميان بكاسطة المصرؼ اإلسبلمي

كتعتبر , إذان يطبؽ المصرؼ المركزم عمى المصارؼ اإلسبلمية نسبة االحتياطي النقدم القانكني نفسيا
غير أنو بينما يعامؿ المصرؼ . الكدائع الركف األساسي في مصادر األمكاؿ في المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية

كبغض النظر عف نتائج , التقميدم كدائع المتعامميف عمى أنيا أمكاؿ مقترضة منيـ مقابؿ سعر فائدة محدد سمفان 
نجد تعامؿ المصرؼ اإلسبلمي لمكدائع عمى أنيا أمكاؿ مضاربة في عمميات تمكيمية , كأعماؿ المصرؼ

 3.كاستثمارية مقابؿ الحصكؿ عمى نصيب مف األرباح إف تحققت كخضكعيا لمخسائر إف تحققت

كلذلؾ البّد مف العمؿ عمى ضركرة إعادة النظر في سياسة االحتياطي النقدم القانكني فيما يخص 
نحك اإلقراض النقدم بؿ نحك استثمارات  (حسابات االستثمار)ألنيا ال تكّجو ىذه األمكاؿ , المصارؼ اإلسبلمية

كبالتالي فإف تطبيؽ ىذه السياسة تعني إضعاؼ قدرة المصارؼ اإلسبلمية عمى التكسع في منح , حقيقية

                                                           
1

 .196:ص,1990,القاهرة,كلٌةالتجارة,جامعةعٌنشمس,رسالةدكتوراه,الرقابة المصرفٌة على المصارف اإلسالمٌة,ناصر,الغرٌب
2
.44:ص,1992,باتنة,مطابععمارقري,البنوك اإلسالمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق,بنحسٌن,منصور
3
األزمةالمالٌة,2009ماٌو6-5الملتقىالدولًالثانً,مشكالت المصارف اإلسالمٌة فً عالقتها مع البنك المركزي,محمدوبناولةحكٌم,إبراهٌم

 .8:ص,2009,الجزائر,كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌر,"النظامالمصرفًاإلسالمًنموذجا"العالمٌةالراهنةوالبدائلالمالٌةوالمصرفٌة
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كمف ثـ فإف قدرتيا عمى خمؽ النقكد كزيادة العرض منو يككف محدكدا جدا إذا ما , كربما تككف معدكمة, االئتماف
 .1قكرنت بحالة التمكيؿ بالقركض في المصارؼ التقميدية

كبذلؾ فإف تطبيؽ سياسة االحتياطي النقدم القانكني عمى المصارؼ اإلسبلمية ىك تعطيؿ جزء كبير 
 .يعيقو مف القياـ بعمميات تمكيمية استثمارية طكيمة األجؿ, لمكارده المتاحة

 سياسة السيكلة النقدية-ب
كتعني إلزاـ المصرؼ المركزم المصارؼ األخرل الخاضعة لو باالحتفاظ ببعض األصكؿ ذات السيكلة 

كذلؾ في حاؿ زيادة حركة المسحكبات مف قبؿ , مف أجؿ سيكلة تحكيميا إلى نقدية بسرعة كيسر, المرتفعة
 .2المكدعيف عف المعدؿ المتكقع

إف فرض نسبة السيكلة مف قبؿ المصرؼ المركزم ييدؼ إلى مكاجية طمبات السحب المفاجئة مف قبؿ 
كىنا نجد تعارضان كاضحان بيف ىذه السياسة كسياسة , كقد ال تستطيع المصارؼ الكفاء بيذه الطمبات, العمبلء

الغنـ "التعامؿ في المصارؼ اإلسبلمية القائمة عمى أساس المشاركة في الربح كالخسارة انطبلقان مف قاعدة 
فإنو معرض لمخسارة كيجب أف يتحمميا , فكما أنو يحقؽ المصرؼ اإلسبلمي الربح كيتقاسمو مع العميؿ, "بالغـر
كلذلؾ فبل يمتـز المصرؼ اإلسبلمي برد كامؿ األمكاؿ المكدعة لمعمبلء كما ىك الحاؿ في المصارؼ , العميؿ
 .التقميدية

نظران لعدـ كجكد المقرض األخير لممصارؼ اإلسبلمية بسبب أسعار الفائدة إضافة لعدـ تنظيـ سكؽ 
كؿ ذلؾ أدل إلى احتفاظ المصارؼ , الكدائع ما بينيا كبيف المصارؼ األخرل أيضان بسبب أسعار الفائدة

ف تطبيؽ ىذه , األمر الذم حّد منو النسبة المفركضة مف المصرؼ المركزم, اإلسبلمية بنسب سيكلة عالية كا 
األمر , النسبة أدل الحتفاظ المصارؼ اإلسبلمية بنسب عالية مف كدائع العمبلء االستثمارية عمى شكؿ نقد

 .الذم يقمؿ كيخفؼ مف عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ

                                                           
1

 .67:ص,مرجعسبقذكره,نظام المضاربة فً المصارف اإلسالمٌة,محمدعبدالمنعم,أبوزٌد
2

 .113:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
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 سياسة المقرض األخير-ج

أك عندما تنتيج , يعمؿ المصرؼ المركزم كمقرض أخير لممصارؼ التابعة لو عندما تنقصيا السيكلة
كذلؾ مقابؿ , لمعمبلء في المصارؼ العاممة (التمكيؿ)بحيث تعمؿ عمى زيادة القركض , الدكلة سياسة تكسعية

 .سعر فائدة محددة مسبقان عف ىذه القركض

فإنيا ستبقى بعيدة عف االقتراض مف " الربا"تبتعد المصارؼ اإلسبلمية في تعامميا عف سعر الفائدة 
مما يخمؽ مشكمة إيجاد , كبالتالي فمف تستفيد مف المصرؼ المركزم كمقرض أخير لمسيكلة, المصرؼ المركزم

كبالتالي , كىذا ما يفرض عمى المصارؼ اإلسبلمية االحتفاظ بنسب سيكلة مرتفعة, مقرض أخير ليذه المصارؼ
انخفاض القدرة عمى القياـ بعمميات تمكيمية استثمارية كتفكيت فرص لبلستثمار تساىـ في التنمية االقتصادية 

 .كاالجتماعية

 1:كقد خمص بعض الباحثيف إلى أف محددات المصرؼ المركزم تتمثؿ بما يمي

بحيث تقدـ ليا قركضا في أكقات ,  تقـك المصارؼ المركزية بكظيفة المقرض األخير لممصارؼ التجارية -1
ألف ىذه األمكاؿ تقدـ عمى , كىذا ما ال تستطيع المصارؼ اإلسبلمية شرعان االستفادة منو, تقؿ فييا السيكلة

 .أساس الفائدة الربكية

التي تختمؼ معدالتيا ما بيف كدائع تحت الطمب , بالنسبة لبلحتياطيات القانكنية المفركضة عمى الكدائع -2
 .كيمكف تطبيقيا في المصارؼ اإلسبلمية فقط في حاؿ الكدائع تحت الطمب, ككدائع ادخارية ككدائع ألجؿ

ال تستطيع المصارؼ اإلسبلمية , في البمداف التي يمارس فييا المصرؼ المركزم عمميات السكؽ المفتكحة -3
 .ألف السندات التي تباع كتشترل تقـك عمى أسعار الفائدة, أف تشارؾ في ىذه العمميات

 تحديات الموارد البشرية: ثالثاً 

تعتبر أحد أىـ عناصر النجاح ألم , ال شؾ أف تكافر المكارد البشرية المؤىمة كذات الكفاءة كالمقدرة
كلذلؾ يعتبر تكافر المكارد البشرية مف أىـ التحديات , كالعمؿ المصرفي اإلسبلمي ليس استثناء, مشركع كاف

ألف العمؿ في المؤسسات المالية اإلسبلمية يتكجب عميو مراعاة , التي تكاجو العمؿ المصرفي اإلسبلمي
كلذلؾ يمـز لمككادر البشرية فييا تكافر خبرات , متطمبات ىذه المينة المتمثمة بااللتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية

                                                           
1

عبدهللاورشٌدة,منصور&.41-40:ص,مرجعسبقذكره,التحدٌات التً تواجه العمل المصرفً اإلسالمً,منوروآخرون,إقبال:بتصرف

 .7:ص,مرجعسبقذكره,الصناعة المصرفٌة اإلسالمٌة فً ظل تحدٌات العولمة,أوبختً
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كخصكصان فيما يتعمؽ بالتمكيؿ , مزدكجة مف المعرفة الفنية المصرفية كالحد األدنى مف المعرفة الشرعية
إضافة , كدراسة الفرص البديمة, االستثمارم طكيؿ األجؿ كالذم يتطمب ضركرة البحث عف الفرص االستثمارية

كمتابعتيا كذلؾ كمو في إطار مف المعرفة الفنية كفيـ , لتقييـ المشاريع كتبياف جدكاىا االقتصادية كاالجتماعية
إذا إف تكافر المكارد البشرية ذات الكفاءة تعتبر ضركرية لتحقيؽ . أصكؿ كضكابط المعامبلت المالية اإلسبلمية

 .المصارؼ اإلسبلمية أىدافيا التمكيمية االستثمارية التنمكية ككفقا لمضكابط الشرعية

 :أما إذا انتقمنا إلى المجاؿ التطبيقي فإننا نجد

كينقص العامميف الخبرة كالكفاءة في أداء , النقص الكاضح الكمي كالنكعي في القدرات اإلدارية كالتنظيمية -
 .1العمؿ المصرفي اإلسبلمي مف النكاحي الفنية كالمينية

حيث ىناؾ كثير مف العامميف في المؤسسات المالية : قمة الخبرة في حقيقة المعامبلت المالية اإلسبلمية -
 .اإلسبلمية ال عمـ ليـ بقكاعد االقتصاد اإلسبلمي

بؿ يذكر الكثير مف العامميف , أدل ذلؾ إلى عدـ التفريؽ بيف المعامبلت المالية اإلسبلمية كنظيرتيا التقميدية -
 . 2في المؤسسات المالية اإلسبلمية لممتعامميف معيـ أف كبل المعامبلت سكاء

كما تكصمت إحدل الدراسات العممية الميدانية إلى أف غالبية المصارؼ اإلسبلمية ال زالت حتى اآلف تكاجو  -
كالتي تجمع كما أسمفنا بيف الخبرة الفنية , عقبة تكفير الككادر البشرية التي يتطمبيا العمؿ المصرفي اإلسبلمي

 .3كبيف المعرفة الشرعية

كفي دراسة تطبيقية لؤلميف العاـ لممجمس العاـ لممصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية الدكتكر عز الديف  -
 4:خكجو خمص إلى ما يمي

 . ألؼ مكظؼ250عدد المكظفيف في المؤسسات المالية اإلسبلمية يفكؽ  -

 .مف الككادر في المؤسسات المالية اإلسبلمية ليـ خمفيات مالية تقميدية % 85 -

 .عدـ كجكد مناىج متكاممة كحقائب عممية كنقص في المدربيف األكفاء -

مف دكرات تدريبية , مف معاىد التدريب المكجكدة تقدـ خدماتيا لممؤسسات المالية اإلسبلمية% 90 -
 .كاستشارات كلكف مازالت ىذه المعاىد ينقصيا المينية العالية كالمعرفة الكاممة بأسس الصيرفة اإلسبلمية
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 .415:ص,مرجعسبقذكره,البنوك اإلسالمٌة,فلٌح,خلف
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,,مكةالمكرمة,جامعةأمالقرى,المؤتمرالثالثلالقتصاداإلسالمً,الرقابة الشرعٌة والتحدٌات المعاصرة للبنوك اإلسالمٌة,عطٌةالسٌد,فٌاض
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 .107:ص,11994,كلٌةالتجارة,جامعةعٌنشمس,رسالةماجستٌر,مشكالت االستثمار فً البنوك اإلسالمٌة,سحرمحمد,رمضان
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 1:كيكمف الخمؿ في ىذا الكاقع لمعناصر البشرية في المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ ما يمي

 .اعتماد ىذه المصارؼ عمى المكارد البشرية الكافدة مف مصارؼ تقميدية -

 .القصكر الكاضح في عمميات االختيار كالتعييف -

 .عدـ كجكد مراكز أك أقساـ متخصصة في التعميـ كالتدريب بيذه المصارؼ -

عجز مناىج التعميـ في المدارس كالجامعات بالبمداف اإلسبلمية كغير اإلسبلمية عمى إنشاء ككادر  -
 .متخصصة كقادرة عمى فيـ طبيعة كمتطمبات العمؿ المصرفي اإلسبلمي

, أدل كؿ ذلؾ إلى االتجاه نحك العمؿ بالصيغ المتكافقة مع نمط العمؿ المصرفي التقميدم كالمرابحة
كاالبتعاد عف صيغ المشاركة كالمضاربة التي تيدؼ مف خبلؿ عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ 

كذلؾ لضعؼ , فأصبحت المصارؼ اإلسبلمية بذلؾ شبيية بالمصارؼ التقميدية, لتحقيؽ األىداؼ التنمكية
, المعرفة كالكفاءة في العامؿ البشرم الذم اتجو نحك معرفتو كخبرتو الضعيفة في المعامبلت المالية اإلسبلمية

كلذلؾ فإف مستقبؿ العمؿ المصرفي اإلسبلمي كتطكيره يعتمد بدرجة كبيرة عمى التعميـ كالتدريب كالبحكث لتنمية 
كلعمماء الشريعة بأمكر االقتصاد , إضافة لدكرات متتابعة لبلقتصادييف في األمكر الشرعية, الككادر البشرية

 .كالتمكيؿ

 تحديات المنافسة مع المصارف التقميدية: رابعاً 

التي , لقد نشأت المصارؼ اإلسبلمية في مجتمعات اعتادت عمى المصارؼ التقميدية كمعامبلتيا المالية
مما أكجد تحديا كبيرا أماـ ىذه المصارؼ في إقناع المتعامميف بالتحكؿ , تعتمد عمى أسمكب الفائدة المصرفية

كنظران لمخبرة المصرفية ". الغنـ بالغـر"كتقّبؿ نشكء أسمكب مصرفي جديد يعتمد عمى الربح كالخسارة  , نحكه
كلذلؾ فقد قامت , فإنيا ستككف أقدر عمى مكاجية خطر المصارؼ اإلسبلمية, الطكيمة لممصارؼ التقميدية

مما أدل إلى نمك في حجـ , باستحكاذ جزء كبير مف أمكاؿ المكدعيف مف خبلؿ إنشاء نكافذ أك فركع إسبلمية ليا
إضافة إلى إنشائيا لصناديؽ االستثمار المتكافقة مع الشريعة اإلسبلمية كذلؾ لجذب المدخرات , كدائع العمبلء

إضافة إلى أف المصارؼ التقميدية تقـك بإنشاء . كاستثمارىا بالشكؿ الذم يتكافؽ كالعمؿ المصرفي اإلسبلمي
كذلؾ مف المنطقي االفتراض بأف معدؿ نمك الكدائع كالتكظيؼ في , أدكات مالية تتفؽ مع الصيغ اإلسبلمية

المصارؼ اإلسبلمية سينخفض كثيران ما لـ تتمكف ىذه المصارؼ مف جذب الكدائع عمى أسس تنافسية كمف 

                                                           
1

.110:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة اإلسالمٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة, أشرف,دوابة
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حيث أظيرت دراسة بأف معدؿ نمك الكدائع في المصارؼ اإلسبلمية الرئيسية قد انخفضت في , مكارد جديدة
 .2مما ينعكس سمبا عمى القياـ بعمميات التمكيؿ االستثمارم. 1التسعينيات

ما نمحظو ىك الكفاءة كالخبرة في تكظيؼ مدخرات األفراد التي نمت في المصارؼ التقميدية مف خبلؿ 
مما قّمص مف قدرة المصارؼ اإلسبلمية عمى القياـ , األساليب المتبعة كالمتكافقة مع العمؿ المصرفي اإلسبلمي

بعمميات التمكيؿ االستثمارم كالذم ىك باألساس ال يمثؿ سكل نسبة ىامشية كضئيمة مف إجمالي عمميات 
 .التمكيؿ فييا

إف المصارؼ التقميدية كخصكصان الغربية التي فتحت نكافذ : كالكاقع التطبيقي يبرىف عمى صحة ما سبؽ
كمف خبلؿ خبرتيا العريقة استحكذت عمى النسبة الكبيرة مف العمبلء فاقت بكثير ما استحكذتو , كفركع إسبلمية

فالمصارؼ , مما أدل إلى كجكد منافسة غير متكافئة كخصكصا في ظؿ العكلمة, المصارؼ اإلسبلمية
, كذلؾ نظران لصغر حجميا كقمة خبرتيا كحداثة نشأتيا, اإلسبلمية أصغر مف أف تشارؾ فييا أك تستفيد منيا

كلذلؾ ال بّد مف العمؿ عمى مكاجية المنافسة الكبيرة التي تعترض سبيؿ المصارؼ اإلسبلمية كتحقيقيا ألىدافيا 
 .التنمكية

لذلؾ فإف استمرار المصارؼ اإلسبلمية في القياـ بعمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ الذم 
يعتمد بدرجة كبيرة عمى مكاجية ما يعترضيا مف تحديات , يساىـ بدرجة كبيرة في تحقيؽ األىداؼ التنمكية ليا

 .كالبّد مف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لذلؾ
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 .76:ص,997ذ,جدة,المعهداإلسالمًللبحوثوالتدرٌب,تركٌبة الودائع فً بنوك إسالمٌة مختارة,أوصاف,أحمد
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 الفصل الرابع

 آليات تطوير التمويل االستثماري طويل األجل في المصارف اإلسالمية

 
 وجود مصرف مركزي إسالمي  : أوالً 

 وجود سوق مالية إسالمية : ثانياً 

 وجود آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية : ثالثاً 
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 الفصل الرابع

 آليات تطوير التمويل االستثماري طويل األجل في المصارف اإلسالمية

 
رأينا أف عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية تشكؿ نسبة ىامشية 

مما أدل إلى ضعؼ كاضح في مساىمة ىذه المصارؼ في التنمية , كضئيمة مف مجمؿ استثماراتيا بشكؿ عاـ
 .االقتصادية كاإلجتماعية كلـ تحقؽ ما كاف متكقعا كمأمكال منيا

ليذا كاف ال بّد مف البحث عف آليات تطكيرية تساىـ في رفع نسبة مساىمة عمميات التمكيؿ 
االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية كتكجيييا نحك المساىمة الفّعالة في التنمية االقتصادية 

 : كاإلجتماعية مف خبلؿ ما يمي

 

 وجود مصرف مركزي إسالمي: أوالً 

يحتؿ المصرؼ المركزم في مختمؼ دكؿ العالـ مكانةن بارزةن كىامة بيف المؤسسات المصرفية 
إدارة السياسة "كيرجع لو الدكر الكبير الذم يؤديو في تحقيؽ االستقرار االقتصادم لمدكلة , كاالقتصادية الحككمية

كيفكض في إصدار القرارات كاألدكات المتنكعة لتحقيؽ األىداؼ , إضافة لمراقبتو ألعماؿ االئتماف, "النقدية
كلذلؾ نجد عبلقة ارتباط قكية بيف المصرؼ المركزم كالمصارؼ األخرل . المعمنة في المجتمع بكفاءة عالية

نظران لطبيعة عمؿ المصرؼ المركزم ككظيفتو المتمثمة بالرقابة كالتحكـ في عرض النقكد , العاممة في المجتمع
إذ يتمثؿ عممو في دكريف أساسيف أحدىما رقابي كاآلخر , كاإلشراؼ عمى السياسة االئتمانية بصفة خاصة

 .تمكيمي

لقد كاجيت المصارؼ اإلسبلمية العديد مف المشكبلت في عبلقتيا بالمصرؼ المركزم حيث لـ يراعي 
كخصكصا كدائعيا كحاجتيا لمسيكلة النقدية إضافة ألساليب التمكيؿ , األخير خصكصية المصارؼ اإلسبلمية

األمر الذم أظير , مما أظير اإلجحاؼ كالظمـ بحؽ العمؿ المصرفي اإلسبلمي. كاالستثمار في ىذه المصارؼ
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صيحات تنادم بضركرة كجكد كتأسيس المصارؼ المركزية اإلسبلمية لتككف سندان داعمان كلتثبت قكاعد الصيرفة 
 .اإلسبلمية

كتأتي أىمية كجكد مصرؼ مركزم إسبلمي إليجاد األساليب كاألدكات الرقابية كالتمكيمية بما يتماشى 
مف خبلؿ سياسة االحتياطي النقدم كالسيكلة النقدية كسياسة الخصـ كالسكؽ المفتكحة , مع الشريعة اإلسبلمية

 :كالمقرض األخير لمسيكلة كذلؾ كما يمي

 سياسة االحتياطي النقدم القانكني- أ

إف تطبيؽ سياسة االحتياطي القانكني عمى الكدائع االستثمارية في المصارؼ اإلسبلمية يضعؼ 
ألنيا تؤدم إلى تعطيؿ جزء مف مكارد المصرؼ , إمكانية القياـ بعمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ

كمف المتكقع في حاؿ كجكد مصرؼ مركزم إسبلمي أنو سيعمد إلى مراعاة طبيعة العبلقة القائمة بيف , المتاحة
خصكصان أف المصرؼ اإلسبلمي يستثمر . المصرؼ كأصحاب الكدائع كالتي يحكميا عقد المضاربة الشرعية
كلذلؾ فإف قدرة ىذه المصارؼ عمى التكسع , ىذه األمكاؿ في استثمارات حقيقية حيث ال تكجو لئلقراض النقدم 

كبالتالي قدرتيا عمى خمؽ النقكد كزيادة العرض النقدم سيككف محدكدان , في منح االئتماف تكاد تككف منعدمة
كلذلؾ فقد تـ التكصية عمى تطبيؽ . 1جدان إذا ما قكرف ذلؾ بحالة التمكيؿ بالقركض في المصارؼ التقميدية

سياسة االحتياطي النقدم القانكني عمى الكدائع الجارية دكف االستثمارية مما يتيح تكجيو الكدائع االستثمارية 
 .نحك اإلقراض بعمميات تمكيمية استثمارية طكيمة األجؿ كزيادة التكسع في منح االئتماف

 سياسة السيكلة النقدية- ب

إف تطبيؽ سياسة السيكلة النقدية عمى المصارؼ اإلسبلمية يؤدم إلى نقص كاضح في عمميات 
بسبب احتفاظ المصارؼ المركزية بنسبة كبيرة مف الكدائع االستثمارية لمعمبلء في صكرة , التمكيؿ االستثمارم

.2 مما يضعؼ مف قدرة المصارؼ اإلسبلمية عمى القياـ بتمكيبلت استثمارية طكيمة األجؿ, أصكؿ سائمة
 

, كلذلؾ البّد مف مصرؼ مركزم إسبلمي يعمؿ عمى مراعاة طبيعة الكدائع االستثمارية كتكظيؼ األمكاؿ
إضافة لطبيعة عناصر المكجكدات السائمة المتاحة كاألكراؽ التجارية كالمالية القابمة لمتداكؿ المنضبطة 

 .بالضكابط الشرعية

                                                           
1

المعاٌٌر والضوابط االقتصادٌة لتطوٌره واآلثار المتوقعة على النشاط المصرفً , نظام المضاربة فً المصارف اإلسالمٌة,محمدعبدالمنعم,أبوزٌد

 .61:ص,1997,جامعةاإلسكندرٌة,كلٌةالتجارة,رسالةدكتوراه,واالقتصادي
2

.114:ص,مرجعسبقذكره,دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة,أشرف,دوابة
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 سياسة إعادة الخصـ-ت

تعتبر ىذه السياسة مف أقدـ أساليب السياسة النقدية التي تتبعيا المصارؼ المركزية التقميدية لمرقابة 
كيقصد بيا تحديد المصرؼ المركزم لسعر الفائدة التي يتقاضاىا مف المصارؼ العاممة مقابؿ , عمى االئتماف

أك مقابؿ تقديـ قركض قصيرة األجؿ ليا , إعادة خصـ ما لدييا مف كمبياالت كأكراؽ مالية كأذكنات خزينة
 .1إضافة لمسمؼ المضمكنة بمثؿ ىذه األكراؽ المالية

كبيذا الشكؿ يعتبر سعر الفائدة عمى القركض التي تقترضيا المصارؼ التقميدية سكاء أكانت في شكؿ 
كدائع استثمارية أك في شكؿ قركض مباشرة مف المصرؼ المركزم عنصران أساسيان مف عناصر التكاليؼ 

مما يؤدم إلى نقؿ جزء كبير مف ىذه التكاليؼ إلى عمبلئيا مف , المتغيرة التي تتحمؿ عبأىا ىذه المصارؼ
األمر الذم ساعد عمى تقميؿ فعالية عمميات التمكيؿ . 2المستثمريف مف خبلؿ القركض التي تقرضيا ليـ

 .االستثمارم كمنح اإلئتماف كتعطيؿ جزء كبير مف المكارد المالية

إذ أف تدخؿ السمطات النقدية في ىذه الحالة , أما في مصرؼ مركزم إسبلمي فاألمر يختمؼ تمامان 
يجب أف يرتبط بأداة نقدية مختمفة كىك التأثير في حصة المصارؼ مف األرباح الصافية التي تحققيا بالمشاركة 

 . 3مع عمبلئيا كذلؾ مف خبلؿ عقكد المشاركة أك المضاربة عمى أساس نسبة ربح متفقة بيف الطرفيف

 عمميات السكؽ المفتكحة- ث

يقصد بعمميات السكؽ المفتكحة قياـ المصرؼ المركزم ببيع كشراء األكراؽ المالية بصفة عامة 
, سكاء مباشرة أك مف خبلؿ السكؽ المالية, قصيرة كطكيمة األجؿ, كأذكنات الخزينة كالسندات الحككمية كغيرىا

كنمحظ جميا األثر المباشر أك غير المباشر عمى حجـ , بيدؼ التأثير عمى كمية النقكد المتداكلة في االقتصاد
كبالتالي تأثيرىا عمى تكمفة االئتماف أك اإلقراض مف , كتكمفة االحتياطيات الحرة المحتفظة بالمصارؼ العاممة

 .خبلؿ عمميات التمكيؿ المختمفة

باعتبار أف جميع السندات الحككمية تحكميا الفائدة الربكية فإف المصارؼ اإلسبلمية ستككف بمعزؿ 
كلكف تمّكف عدد مف الباحثيف كالمؤسسات المصرفية مف استحداث عدد مف الصككؾ كبديؿ , عف ىذه األداة

                                                           
1

 .314:ص,2000,كلٌةاالقتصاد,منشوراتجامعةحلب,اقتصادٌات النقود والمصارف,أحمدزهٌر,شامٌة
2

,2006,جدة,المعهداإلسالمًللبحوثوالتدرٌب,أدوات السٌاسة النقدٌة التً تستخدمها البنوك المركزٌة فً اقتصاد إسالمً,حسٌنكامل,فهمً

 .71:ص
3

 .72:ص,المرجعالسابقنفسه
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إضافةن , صككؾ المضاربة كأسيـ المشاركة كغيرىا: شرعي لمسندات الحككمية الربكية كمف أمثمة ىذه الصككؾ
حيث تعتمد الفكرة عمى قياـ , لمبديؿ الذم قدمو الدكتكر معبد الجارحي كالذم سمي بشيادات الكدائع المركزية

حيث تكجو أرصدة ىذه الكدائع لمشركع , المصرؼ المركزم بفتح كدائع استثمارية لدل المصارؼ اإلسبلمية
مما يساىـ في القياـ بتمكيؿ مشركعات تنمكية تساىـ في عمميات التنمية .  1معيف أك لمجمكعة مف المشركعات

 .االقتصادية كاالجتماعية

كلتحقيؽ األىداؼ االقتصادية لممصرؼ المركزم اإلسبلمي كالتي أىميا تغيير حجـ المعركض النقدم 
 2:فيتـ تطبيؽ المقترح كما يمي

أك إعادة اإليداع , سحب ما يريده المصرؼ المركزم مف ىذه الكدائع عند الحاجة إلنقاص عرض النقكد -1
 .بعد سحكبات سابقة

قياـ المصرؼ المركزم اإلسبلمي بإصدار شيادات كدائع مركزية بقيمة جزء مف أرصدة الكدائع المممككة  -2
ففي حاؿ , بحيث تمثؿ كؿ شيادة حصة في ممكية ىذه الكدائع المستثمرة مف خبلؿ المصارؼ األعضاء, لو

 .الحاجة إلى خفض حجـ المعركض النقدم يقـك المصرؼ ببيع ىذه الشيادات لمجميكر كالعكس صحيح

 المقرض األخير لمسيكلة- ج

كذلؾ مف خبلؿ , مف الكظائؼ األساسية التي يقكـ بيا المصرؼ المركزم ىك كظيفة المقرض األخير
فقد تككف , كتأخذ ىذه القركض أشكاؿ متعددة. تقديـ القركض لممصارؼ الخاضعة لرقابتو عندما تعكزىا السيكلة

أك شراء المصرؼ المركزم ما تممكو المصارؼ , في صكرة قركض مباشرة أك مف خبلؿ خصـ ألكراؽ تجارية
, كمف المعركؼ أف جميع ىذه الصكر تككف بمعدالت فائدة معينة. التجارية مف أكراؽ مالية حككمية أك غيرىا

فبلبّد مف كجكد صيغ كأدكات تمكيمية , كنظران لطبيعة كخصكصية المصارؼ اإلسبلمية في عدـ تعامميا بالفائدة
 :تتماشى ككجكد مصرؼ مركزم إسبلمي كذلؾ لتحقيؽ ىدفيف ىما

التخمص مف ضركرة االحتفاظ بنسب عالية مف السيكلة في المصارؼ اإلسبلمية كذلؾ لمكاجية حاالت - أ
مما يزيد مف فعالية عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ مف خبلؿ تحريؾ , السحكبات المفاجئة
 .السيكلة المحتفظ بيا

                                                           
1

,جدة,جامعةالملكعبدالعزٌز,المركزالعالمًألبحاثاالقتصاداإلسالمً, الهٌكل والتطبٌق–نحو نظام نقدي ومالً إسالمً ,معبدعلً,الجارحً

 .41-40:ص,1981
2

.48-7:ص,مرجعسبقذكره,أدوات السٌاسة النقدٌة التً تستخدمها البنوك المركزٌة فً اقتصاد إسالمً,حسٌنكامل,فهمً
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إلغاء سعر الفائدة عمى ىذه القركض التمكيمية كقياـ المصرؼ المركزم بكضع أمكالو لدل المصارؼ - ب
 .عمى أف يأخذ ىامش ربح يختمؼ عف ىامش بقية العمبلء, اإلسبلمية بصيغة المضاربة مثبل

 

 وجود سوق مالية إسالمية: ثانياً 

, لقد عزفت كثير مف المؤسسات المالية اإلسبلمية عف التعامؿ في األسكاؽ المالية المنتشرة حكؿ العالـ
نظران لطبيعة كخصكصية ىذه المصارؼ في االبتعاد عف أسعار الفائدة كالغرر كالجيالة كالمضاربة السريعة 

كلذلؾ سنحاكؿ تبياف كيفية تدعيـ عمميات . كبما ال يتناسب كالشريعة اإلسبلمية, كاالستثمار الكىمي كغيره
 .التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ السكؽ المالية اإلسبلمية

كذلؾ لما يجب أف تقـك , تحظى األسكاؽ المالية باىتماـ بالغ في الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حٍد سكاء
بو مف حشد المدخرات الكطنية كالعمؿ عمى تكجيييا في قنكات استثمارية تدعـ االقتصاد الكطني كتزيد مف 

كطالبييا " البائع"المكاف الذم يجمع بيف عارضي رؤكس األمكاؿ "كتعرؼ السكؽ المالية بأنيا . الرفاه االقتصادم
 .مف أجؿ تمبية إحداىما الحتياجات اآلخر في تحكيؿ جانب مف المدخرات إلى استثمارات مفيدة" المشترم"

 1:تنقسـ ىذه السكؽ إلى نكعيف

إضافة لبلكتتاب , حيث يتـ في ىذه السكؽ إصدار األصكؿ المالية متكسطة كطكيمة األجؿ: السكؽ األكلية- أ
فيي السكؽ التي تتككف فييا العبلقة المباشرة , فبذلؾ تمثؿ مصدر تمكيؿ االستثمارات الجديدة, عمييا كألكؿ مرة

 .بيف مصدر األسيـ كالمكتتبيف األكائؿ ليا

كىي سكؽ التداكؿ بحيث يتـ فييا تداكؿ األصكؿ المالية التي تـ إصدارىا في السكؽ : السكؽ الثانكية- ب
حيث تعمؿ ىذه السكؽ عمى استقطاب أفرادا جدد يعممكف عمى تحكيؿ األمكاؿ المدخرة إلى استثمارات , األكلية
 .فعمية

كأف ركاج ىذه األسكاؽ البّد أف , يعتبر نشاط األسكاؽ المالية قاعدة أساسية كرئيسية لمنمك االقتصادم
فيي تعمؿ عمى سيكلة تداكؿ األكراؽ المالية المعبرة عف األصكؿ , يحقؽ نتائج مممكسة ألم اقتصاد كاف

كبقدر كفاءة ىذه الكظيفة كمدل مبلءمة األكراؽ لمتطمبات , كتحريؾ المدخرات في قنكات استثمارية فعالة

                                                           
1

.244-243:ص,مرحعسبقذكره,اقتصادٌات النقود والمصارف,أحمدزهٌر,شامٌة
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كحاجات السكؽ بقدر ما يحسف تخصيص المكارد كبقدر ما يجعؿ اتجاىات المكارد المالية مف مختمؼ 
 .1االستخدامات رشيدان 

إال أف اختبلؼ تنمية الماؿ كاستثماره مف الكجية اإلسبلمية الزالت غير محققة في ظؿ النمكذج الحالي 
حيث تعقد مبلييف الصفقات المحظكرة شرعا كتنتشر المقامرة كاالستغبلؿ إضافةن ألكؿ , لؤلسكاؽ المالية العالمية
بينما , عدا عف األنظمة التشريعية التي تعزز احتكار الشركات الكبيرة ككبار المستثمريف, أمكاؿ الناس بالباطؿ

 .2الباقي يمكتكف كيخسركف كؿ شيء بمحظة

فإف األكعية التي تعمؿ عمى تعبئة المدخرات بطريقة , كألف أساس االقتصاد اإلسبلمي اقتصاد مشاركة
فيي , المشاركة في مخاطر االستثمار في أرباحو كبطريقة المساىمة في رأس الماؿ كمنيا األسكاؽ المالية

حيث تكفر الصيغ التي تمّكف مف تكفير , مؤسسات مبلئمة لبلقتصاد اإلسبلمي كتتماشى مع طبيعتو االستثمارية
 .3األمكاؿ لممستثمريف كتحقيؽ السيكلة المطمكبة لممدخريف ضمف الحدكد الشرعية لذلؾ

كقد أثمر التعاكف كالتنسيؽ بيف الدكؿ , كمف ىنا انطمقت األصكات مناديةن بكجكد سكؽ مالية إسبلمية
كبمشاركة كٍؿ مف , 2002كالمؤسسات المالية اإلسبلمية في إنشاء أكؿ سكؽ مالية إسبلمية في البحريف عاـ 

كلكف التجربة حديثة كتحتاج إلى الكثير مف الجيد , البحريف كالسعكدية كماليزيا ك اندكنيسيا كبركنام ك السكداف
بدكر فاعؿ في عمميات التمكيؿ االستثمارم البّد " المالية اإلسبلمية"كلكي تقكـ ىذه السكؽ , كالتعاكف المشترؾ

 :مف 

بحيث تبتعد عف كؿ عقد يؤدم إلى الربا أك الغرر أك الظمـ أك : اإللتزاـ بالضكابط األخبلقية كالشرعية -1
 .االحتكار كفتح مجاؿ لممنافسة الكفؤة

حيث نجد كثرة المضاربات في السكؽ التقميدية بيعا , كىذا جكىر الخبلؼ: االستثمار الحقيقي ال الكىمي -2
مما يؤدم , كشراء كبغرض الربح السريع كالتأثير عمى الربح كمنيا مجرد كبلـ أك ما يسمى باالستثمار الكىمي

كلكف كفقان لمنمكذج اإلسبلمي يجب أف تيدؼ العقكد إلى استثمار حقيقي , إلى ظيكر الميكؿ االحتكارية
األمر الذم يؤدم , كمشاركة فّعالة في المشاريع االستثمارية مف خبلؿ عقكد المشاركة كاإلجارة كالبيكع كغيرىا

                                                           
1

 .233-232:ص,1998,القاهرة,دارالنشرللجامعات,المصرفٌة اإلسالمٌة األزمة والمخرج,ٌوسفكمال,محمد
2

االستثماروالتموٌلفًفلسطٌنبٌنآفاقالتنمٌة"بحثمقدمإلىالمؤتمرالعلمًاألول,نحو أسواق مالٌة إسالمٌة,خالدورامًعبده,الزهار

 .3-2:ص,2005-9-8,غزة,الجامعةاإلسالمٌة,كلٌةالتجارة,"والتحدٌاتالمعاصرة
3
الجامعة,راسلةماجستٌر,العالقة بٌن نسبة القٌمة الدفترٌة إلى القٌمة السوقٌة ونسبة نصٌب السهم من األرباح وعائد السهم السوقً,رامً,عبده

 .187:ص,2001,االردن,عمان,األردنٌة
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إلى مساىمة حقيقية في التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف خبلؿ القيـ المضافة مف عمميات االستثمار 
 .المتنكعة

العمؿ عمى تعبئة المكارد المالية كتكجيييا نحك االستثمار في المشركعات االستثمارية مف خبلؿ عمميات  -3
 .حيث أف التنمية االقتصادية تتطمب تعبئة لرأس الماؿ, التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ

العمؿ عمى القياـ بعمميات التمكيؿ االستثمارم الكؼء مف خبلؿ تكزيع المكارد المالية كالمدخرات عمى  -4
 .فيي صمة الكصؿ بيف االدخار كاالستثمار, مختمؼ األنشطة االستثمارية

تكفير رقابة حقيقية عمى األداء االقتصادم لممشركعات المختمفة مف خبلؿ المؤشر العاـ التجاىات  -5
 .األسعار كاالدخار كاالستثمار

العمؿ عمى تحسيف تخصيص المكارد مف أجؿ استقطاب مدخرات األفراد كتكجيييا لشراء أسيـ  -6
 .بحيث تكّفر مكانان جيدان الستثمارات المدخريف, المشركعات االقتصادية المختمفة كتنمية الكعي االدخارم لدييـ

كذلؾ انطبلقان مف القاعدة الفقيية قبض السمعة المشتراة قبؿ , العمؿ عمى ربط عمميات التداكؿ باإلنتاج -7
لتحقيؽ الدكر التمكيمي المرتبط بعممية خمؽ المنافع كاالبتعاد عف التداكؿ الذم ييدؼ إلى تكليد األرباح , بيعيا

 .دكف إضافة أية قيمة حقيقية

, كؿ ىذه المتطمبات تدفعنا كخصكصان في ظؿ دكؿ نامية تتمتع بصغر حجـ السكؽ المالي بشكؿ عاـ
كصغر حجـ القاعدة اإلنتاجية كضعؼ المناعة الذاتية لدييا لعكامؿ عدـ االستقرار إلى إعادة تنظيـ أسكاقنا 

ف األخذ . المالية كتكجيييا بالشكؿ الذم يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ كمتطمبات النمك االقتصادم الحقيقي كا 
بالمتطمبات السابقة سيؤدم حتمان إلى زيادة عمميات االستثمارم طكيؿ األجؿ كالمساىمة الفاعمة في تقكية 

كتعزيز دكر المشركعات االقتصادية المختمفة كضخ األمكاؿ البلزمة ليا مف خبلؿ سكؽ مالية إسبلمية تعمؿ 
كخمؽ كساطة حقيقية كفاعمة بيف المدخريف , عمى المكازنة بيف االحتياجات المطمكبة كالمكارد المالية المتكافرة

 ".أصحاب المشركعات"كالمستثمريف " أصحاب األمكاؿ"

 

 وجود آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية: ثالثاً 

إف أىـ ما يميز المصارؼ اإلسبلمية عف غيرىا مف المصارؼ التقميدية كجكد الييئة الشرعية التي تقـك 
بداء الرأم حكؿ شرعيتيا كمدل تكافقيا مع  بدكرىا الفاعؿ مف خبلؿ مراقبة كمتابعة كمراجعة العقكد المبرمة كا 
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كلكف كجكد عدد كبير مف الييئات الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية أدل أحيانان إلى . الشريعة اإلسبلمية الغّراء
كلذلؾ سنحاكؿ تبياف أثر ىذا التعارض عمى عمميات التمكيؿ , كجكد تعارض بيف عمؿ ىذه المصارؼ

االستثمارم طكيؿ األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية ككيفية عبلجيا مف خبلؿ كجكد آلية لتكحيد الفتاكل الشرعية 
 .في ىذه المصارؼ جمعاء

فاإلدارة تعمؿ , شكؿ مف أشكاؿ الرقابة اإلدارية"يعرؼ الدكتكر سامر قنطقجي التدقيؽ الشرعي بأنو 
كبحيث , "لذلؾ ىي ككيمة عف المساىميف الذيف يرغبكف بالعمؿ كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية, بنظرية الككالة

 :يتألؼ نمكذج الرقابة الشرعية مف ثبلثة أنكاع مف الرقابة

 ".قبؿ التنفيذ"الرقابة الكقائية  - أ

 ".أثناء التنفيذ"الرقابة العبلجية  - ب

 .1"بعد التنفيذ"الرقابة البلحقة  - ت

كما تعرؼ الرقابة الشرعية حسب الفتاكل الصادرة كالقرارات المعتمدة مف جية الفتكل بأنيا التأكد مف 
كتّككف الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية مف ىيئتيف , مدل مطابقة أعماؿ المؤسسة المالية اإلسبلمية

 :ىما

 .كالتي تعنى بإصدار الفتاكل: ىيئة الفتكل- أ

 .2كُتعنى أساسان بالناحية العممية مف خبلؿ متابعة تنفيذ فتاكل ىيئة الفتكل: ىيئة التدقيؽ الشرعي- ب

كاختمفت فيما بينيا مف حيث ىيكمتيا , تنكعت صكر كأشكاؿ الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية
كمصارؼ كظفت عدد مف , فنجد بعض المصارؼ اكتفت بمستشار شرعي كاحد تكّيؼ مع متطمباتيا, كمسمياتيا

كمصارؼ إتجيت نحك الييئة االستشارية العميا لعرض الفتاكل عمييـ دكف , الفقياء دكف أف تتقيد برأم أم منيـ
 .أف يحؽ ليـ مراجعة كتدقيؽ األعماؿ المنفذة

إذا أخذنا ما نصت عميو معايير المحاسبة كالمراجعة كالضكابط لممصارؼ اإلسبلمية لكجدنا اختبلؼ 
 1:حيث نصت ىذه المعايير عمى مايمي.  كبير بيف ما نصت عميو كبيف الكاقع الفعمي

                                                           
1

الخدماتالمالٌةاإلسالمٌةوإدارة"ورقةقدمتللندوةالعلمٌةحول,التدقٌق الشرعً والمحاسبً فً المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة,سامر,قنطقجً

البنك,والمعهداإلسالمًللبحوثوالتدرٌب,الجزائر,جامعةفرحاتعباس,كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌٌر,المخاطرفًالمصارفاإلسالمٌة

.4-2:ص.2010-4–20–18,سطٌف,جدة,اإلسالمًللتنمٌة
2

النظام"األزمةالمالٌةالراهنةوالبدائلالمالٌةالمصرفٌة,األخطار المالٌة فً البنوك التقلٌدٌة والبنوك اإلسالمٌة دراسة مقارنة,بنعلً,بلعزوز

 .10:ص,2006ماٌو-6-5,الجزائر,كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌٌر,"المصرفًاإلسالمًنموذجا
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كيجكز ألحدىـ فقط , ىيئة الرقابة الشرعية جياز مستقؿ مف العمماء كالفقياء كالمتخصصيف بفقو المعامبلت -
أف يككف مف غير الفقياء كلكف مف المتخصصيف في المصارؼ اإلسبلمية كلديو اإللماـ بطبيعة 

 .المعامبلت

كلييئة الرقابة الشرعية االستعانة , يجب أف تتككف ىيئة الرقابة الشرعية مف ثبلثة أعضاء كحد أدنى -
كتحكـ عمميـ الئحة تنظـ , بمختص في االقتصاد أك إدارة األعماؿ أك القانكف أك المحاسبة كغيرىـ

كتصؼ عمميا كتحدد ليا مسؤكلياتيا كتمنحيا الصبلحيات كالسمطات المطمكبة ألداء , اختصاصات الييئة
 .ميمتيا في التدقيؽ

نظران لعدـ تفرغ أعضاء الييئة الشرعية بالكامؿ لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي أصبح كجكد ممثؿ عف الييئة 
 .يسمى مراقب شرعي ضركرة حتمية ليككف صمة الكصؿ بيف اإلدارة التنفيذية كىيئة الرقابة الشرعية

إف ىذا االختبلؼ بيف أشكاؿ كصكر الييئات الشرعية كعدـ التزاـ ىذه المصارؼ بنصكص معايير 
, المحاسبة كالمراجعة كالضكابط كغيرىا أدل إلى ابتعاد عدد كبير مف المتعامميف مع المصارؼ اإلسبلمية

مما قّمؿ مف فرص تحكؿ , إضافةن إلى عدـ كجكد الفرؽ الشرعي الكاضح بيف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية
األمكاؿ كالمستثمريف مف المصارؼ التقميدية إلى المصارؼ اإلسبلمية نتيجةن لعدـ الثقة في شرعية عمؿ 

ليذا كاف البّد . المصارؼ اإلسبلمية فابتعدت بذلؾ طمبات التمكيؿ االستثمارم كبقي الحاؿ عمى ما ىك عميو
مف كجكد ىيئة الرقابة الشرعية المكحدة مف قبؿ فقياء كعمماء ليـ أسماؤىـ عمى مستكل العالـ اإلسبلمي كمف 

بحيث تككف ىيئة شرعية مكحدة لجميع المصارؼ , أصحاب المكانة العممية كالشرعية في فقو المعامبلت المالية
 :كبحيث تعمؿ عمى حؿ المشاكؿ الكبيرة كالتي مف أبرزىا مايمي, اإلسبلمية كتمتـز بيا كؿ المصارؼ

بسبب سيطرة المفاىيـ , عدـ كجكد أسس عمؿ مصرفية إسبلمية مكحدة في جميع المصارؼ اإلسبلمية -1
فبل تتيح لكؿ ىيئة شرعية أك مستشار , الغامضة حكؿ بعض المعامبلت المالية مف حيث ككنيا حبلالن أـ حرامان 

 .شرعي الحكـ عمييا كفقا لمتطمبات المصرؼ كتكجياتو

السبب عدـ التزاـ المصارؼ اإلسبلمية , فقداف الثقة بشرعية المعامبلت المالية المصرفية اإلسبلمية -2
فتأتي الييئة الشرعية المكحدة لتتابع كتراقب عمؿ ىذه المصارؼ , باإلجراءات كالخطكات الشرعية لتقديـ خدماتيا

 .كتعمؿ عمى تقكيميا كبشكؿ دكرم كفّعاؿ

                                                                                                                                                                                               
1

.2010-3-4بتارٌخ,2:ص,www.islamonline.netبحثمنشورعلى

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
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إاّل أنيا أىممت , بالرغـ مف قدرة المصارؼ اإلسبلمية عمى تنكيع منتجاتيا في إطار الشريعة اإلسبلمية -3
نظران لضغط التكاليؼ ككثرة األرباح . 1كاكتفت بمحاكاة المصارؼ التقميدية, بحكث التطكير في ىذه المنتجات

كلكف في ظؿ الييئة , كبقيت الييئة الشرعية الخاصة بمعزؿ عف ىذا كمتماشية مع متطمبات إدارة المصرؼ
الشرعية المكحدة سنجد االىتماـ الكاضح بتطكير المنتجات كالذم يعكس كبصكرة مباشرة عمى عمميات التمكيؿ 

 .مما يزيد مف فرص استثمار األمكاؿ كالقياـ بالمشاريع الحيكية, كخصكصان االستثمارية منيا

إقتصار دكر الييئات الشرعية الخاصة عمى تقديـ التقارير النيائية لمجمعية العامة تؤكد مف خبلليا صحة  -4
دكف التأكد فعميان مف مدل مطابقة ىذه العمميات لمشريعة , كسبلمة جميع المعامبلت مف الناحية الشرعية

 .كتتابع العمميات خطكة بخطكة, كفي ظؿ الييئة الشرعية المكحدة يككف ىذا العمؿ مرفكضان , اإلسبلمية

عدـ كجكد الككادر البشرية المؤىمة مف الفقياء كالعمماء كالذيف يفتقركف بشكؿ رئيسي ألسس كعمـ المحاسبة  -5
كلذلؾ فإف ىيئة شرعية , حيث أف التدقيؽ الشرعي بأغمبو يعتمد عمى البيانات المحاسبية, كاالقتصاد بشكؿ عاـ

كلذلؾ نكصي بضركرة كجكد - يعني تدقيؽ شرعي غير مجدم كغير مقبكؿ, غير خبيرة بالمحاسبة كما أكثرىـ
 .الييئة المكحدة مف الفقياء الشرعييف كالذيف يتمتعكف بخبرة في المجاؿ المحاسبي

أخيران فإف تنكع أشكاؿ كصكر الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية أدل إلى تحكؿ بعض منيا إلى 
مما أثر عمى سمعة , دكف أف يككف ليا أثر فّعاؿ في العمميات المصرفية كالتأكد مف شرعيتيا, أداة ككاجية فقط

ضعاؼ الثقة مع متعامميو فاتجيت نسبة ال بأس بيا مف ىؤالء المتعامميف نحك , المصرؼ اإلسبلمي كا 
كانخفضت بذلؾ عمميات التمكيؿ , المصارؼ التقميدية نظران لعدـ كجكد الفكارؽ كخصكصان الشرعية منيا

مما أثر ذلؾ عمى إضعاؼ الدكر التنمكم لممصارؼ اإلسبلمية مف خبلؿ عدـ , االستثمارم طكيؿ األجؿ
 .المشاركة في القياـ بالمشاريع االستثمارية طكيمة األجؿ التي يتطمبيا كيحتاجيا المجتمع

  

                                                           
1

األزمةالمالٌةالراهنة,المصارف اإلسالمٌة بٌن تحدٌات بٌئة العمل المصرفً وضرورة الرقابة الشرعٌة علٌها,حاجعٌسىوسهامشٌهانً,سٌدأحمد

,2009ماٌو6-5,الملتقىالدولًالثانً,كلٌةالعلوماالقتصادٌةوعلومالتسٌٌر,"النظامالمصرفًاإلسالمًنموذجا"والبدائلالمالٌةوالمصرفٌة

.12:ص,الجزائر
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 :النتائج والتوصيات

 النتائج: أوالً 

 :خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج نذكر منيا

كفي , تتنكع صيغ التمكيؿ اإلسبلمية بحيث تبلئـ جميع أكجو االستثمارات قصيرة كمتكسطة كطكيمة األجؿ -1
 .كؿ مجاالت العمؿ المشركعة

, لـ تقتصر معايير التمكيؿ االستثمارم في المصارؼ اإلسبلمية عمى االلتزاـ بمعايير الشريعة اإلسبلمية -2
مما يساىـ في قرارات إئتمانية , كالمعايير الشخصية كالمينية لمعميؿ, بؿ امتدت لتشمؿ معايير السبلمة المالية

 .سميمة

حيث لـ تمثؿ سكل , تدني نسبة المكارد المالية طكيمة األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية مكضكع الدراسة -3
مما يعكس كيؤكد كجكد خمؿ في اليياكؿ التمكيمية ليذه , نسبة ىامشية كضئيمة مف إجمالي المكارد المالية

 .المصارؼ

فإنيا تميؿ لتمكيؿ , باعتبار أف النسبة العظمى مف مكارد المصارؼ اإلسبلمية ىي مكارد قصيرة األجؿ -4
كتبقى نسبة التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ لصالح , التجارة كغيرىا في عمميات تمكيؿ قصيرة األجؿ
 .المشركعات اإلنتاجية غير فّعاؿ كغير مغطى

حيث لـ تمثؿ عمميات التمكيؿ , تدني نسبة االستثمارات الحقيقية طكيمة األجؿ في المصارؼ اإلسبلمية -5
 .االستثمارم طكيؿ األجؿ سكل نسبة محدكدة مف مجمؿ عمميات التمكيؿ في ىذه المصارؼ

حيث لـ تتمكف مف تحقيؽ , أثبتت المصارؼ اإلسبلمية ضعفيا في عمميات االستثمار طكيؿ األجؿ -6
 .أىدافيا المعمنة في تمكيؿ التنمية االقتصادية كاإلجتماعية

حالت دكف , إتسمت طبيعة المكارد المالية كىيكميتيا في المصارؼ اإلسبلمية بككنيا مكارد قصيرة األجؿ -7
بؿ عمى العكس إتجيت نحك عمميات المرابحة في القطاع التجارم , القياـ بعمميات التمكيؿ االستثمارم التنمكم

 .ذات الربح المضمكف

مما , في ظؿ المصارؼ المركزية التقميدية, غياب المقرض األخير لمسيكلة لدل المصارؼ اإلسبلمية -8
مما أدل إلى إضعاؼ عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ , يفرض عمى ىذه المصارؼ بنسب سيكلة مرتفعة

 .األجؿ فييا
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مما جعؿ , تكاجو المصارؼ اإلسبلمية عقبة تكافر الككادر البشرية التي يتطمبيا العمؿ المصرفي اإلسبلمي -9
 .ىذه المصارؼ شبيية بنظيرتيا التقميدية

حيث استطاعت المصارؼ التقميدية , كجكد منافسة غير متكافئة بيف المصارؼ اإلسبلمية كالتقميدية -10
نشاء نكافذ إسبلمية, استحكاذ نسبة كبيرة مف كدائع األفراد كتعامبلتيـ إضافة ألساليب , نظران لمخبرة العريقة كا 

 .تسكيقية جديدة

كباعتبار أف , تمعب أسكاؽ الماؿ النشطة دكران ميمان في زيادة النمك االقتصادم كتقميؿ المخاطر -11
فإف , المصارؼ اإلسبلمية ال تستطيع الدخكؿ في األسكاؽ المالية التقميدية لعدـ إلتزاميا بالضكابط الشرعية
كجكد سكؽ مالية إسبلمية أمران في غاية األىمية لتدعيـ االستثمار طكيؿ األجؿ كتكجيو التمكيؿ نحك 

 .المشركعات اإلنتاجية كالحيكية التي يتطمبيا االقتصاد الكطني

أدل أحيانان إلى كجكد تعارض بيف عمؿ , كجكد عدد كبير مف الييئات الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية -12
 .مما أدل إلى ظيكر شككؾ حكؿ مصداقيتيا, ىذه المصارؼ

 

 التوصيات: ثانياً 

 طكيمة األجؿ د الماليةرالمكابحيث تمثؿ , إعادة ىيكمية طبيعة المكارد المالية في المصارؼ اإلسبلمية -1
 :مما يساىـ في استثمارات تنمكية طكيمة األجؿ كيككف ذلؾ مف خبلؿ, النسبة الغالبة مف إجمالي مكاردىا

 .ارتفاع نسبة حقكؽ الممكية إلى إجمالي المكارد -

 .ارتفاع نسبة حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي حقكؽ الممكية -

 .ارتفاع معدؿ نمك حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ -

 .ارتفاع نسبة الكدائع طكيمة األجؿ إلى إجمالي المكارد -

 .عدـ السماح ألصحاب الكدائع االستثمارية بسحبيا قبؿ حمكؿ أجميا -

بحيث تعمؿ عمى ارتفاع نسبة التمكيؿ االستثمارم , إعادة ىيكمية عمميات التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية -2
 :طكيؿ األجؿ مف خبلؿ

 .العمؿ عمى ارتفاع نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى إجمالي اإلستثمارات -

 .العمؿ عمى ارتفاع نسبة االستثمار طكيؿ األجؿ إلى حقكؽ الممكية المتاحة لبلستثمار طكيؿ األجؿ -
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الذم يساىـ في تمكيؿ التنمية االقتصادية , العمؿ عمى زيادة معدالت نمك االستثمار طكيؿ األجؿ -
 .كاالجتماعية

 .تكافر إدارة لدراسة المشركعات كاالستثمار فييا بالتعاكف مع المصارؼ اإلسبلمية -

العمؿ عمى تطكير آليات تككيف األكعية االستثمارية المستقمة التي تتمتع بمشاركة جماىيرية كاسعة  -3
األمر الذم يؤدم إلى تجميع مكارد مالية , كالصناديؽ االستثمارية كالمحافظ االستثمارية كالصككؾ االستثمارية

 .كبيرة قادرة عمى دعـ المشركعات الضركرية عمى مستكل االقتصاد كالمجتمع بشكؿ عاـ

مف خبلؿ عمميات التعميـ كالتدريب , االىتماـ بتنمية الككادر البشرية العاممة في المصارؼ اإلسبلمية -4
نجاز البحكث العممية مع إمكانية كجكد معيد , إضافة لمدكرات المستمرة مف قبؿ االقتصادييف كعمماء الشريعة, كا 

عالي لمصيرفة اإلسبلمية يقـك بالتدريس كالتدريب كالتأىيؿ لجميع الراغبيف بالعمؿ في المصارؼ إضافة 
 .لمعامميف القائميف عمى رأس عمميـ

 :مف خبلؿ, كجكد مصرؼ مركزم إسبلمي ليككف سندان داعمان لتثبيت قكاعد الصيرفة اإلسبلمية -5

مما يؤدم إلى تكجيو , تطبيؽ سياسة االحتياطي النقدم القانكني عمى الكدائع الجارية دكف االستثمارية -
 .الكدائع االستثمارية نحك اإلقراض النقدم مف خبلؿ العمميات التمكيمية االستثمارية طكيمة األجؿ

تدخؿ السمطات النقدية مف خبلؿ سياسة الخصـ تككف في المصرؼ المركزم اإلسبلمي مف خبلؿ التأثير  -
 . في حصة المصارؼ مف األرباح الصافية التي تحققيا بالمشاركة مع عمبلئيا

مف خبلؿ كضع أمكالو لدل المصارؼ اإلسبلمية , تفعيؿ دكر المصرؼ المركزم كمقرض أخير لمسيكلة -
 .عمى أف يأخذ ىامش ربح متفؽ عميو, بصيغة المضاربة مثبل

 :لتدعيـ عمميات التمكيؿ االستثمارم طكيؿ األجؿ مف خبلؿ, كجكد سكؽ مالية إسبلمية -6

 .كااللتزاـ بالضكابط الشرعية, االبتعاد عف أسعار الفائدة كالغرر كالجيالة كغيرىا -

كالمشاركة الفعالة في المشاريع االستثمارية مف خبلؿ صيغ التمكيؿ , القياـ بعمميات االستثمار الحقيقي -
مما يؤدم لخمؽ القيـ المضافة ليذه العمميات كاالبتعاد عف االستثمار الكىمي كظيكر الميكؿ , االسبلمية
 .االحتكارية

مع ضركرة التركيز عمى تنمية , العمؿ عمى تكزيع المكارد المالية كتعبئتيا في مختمؼ األنشطة االستثمارية -
 .القطاعات االقتصادية الحيكية

مف خبلؿ الرقابة , العمؿ عمى خمؽ الكساطة الحقيقية كالفاعمة بيف أصحاب األمكاؿ كأصحاب المشركعات -
 .الحقيقية عمى السكؽ كعمى األداء االقتصادم لمختمؼ المشركعات
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بحيث تشترؾ جميعيا في , تكاتؼ المؤسسات المصرفية اإلسبلمية لكضع برامج تدريبية مكحدة لمتدريب -7
كبحيث تتسـ ىذه البرامج , تمكيمو مف أجؿ تأىيؿ كتطكير الككارد البشرية العاممة في ىذا المجاؿ

إضافة لتبادؿ تجارب النجاح فيما بيف المؤسسات المشتركة كمساعدة المؤسسات الناشئة , باالستمرارية
 .في ىذا المجاؿ

إحداث إدارة البحكث كالتطكير في المصارؼ اإلسبلمية كتفعيؿ دكرىا مف أجؿ العمؿ عمى تطكير  -8
كبما تتفؽ كتحقيؽ األىداؼ المعمنة في القياـ بعمميات التمكيؿ االستثمارم , األدكات المالية اإلسبلمية

 .كالمساىمة الحقيقية في تحقيؽ التنمية كالقضاء عمى مشكمة فائض السيكلة, طكيؿ األجؿ

إللغاء التعارض في العمؿ كإلبعاد الشككؾ حكؿ مصداقية العمؿ كذلؾ , كجكد آلية لتكحيد الفتاكل الشرعية -9
 :مف خبلؿ

بحيث ال تتيح لكؿ ىيئة , تكحيد أسس العمؿ المصرفي اإلسبلمي في جميع المصارؼ مف الناحية الشرعية -
 .شرعية أف تقضي كفقا لمتطمبات المصرؼ كتكجياتو

 .مف خبلؿ البحكث العممية الصادرة عف ىيئة إشرافية عميا, العمؿ عمى تطكير كتنكيع المنتجات اإلسبلمية -

كعدـ اقتصار دكرىا التصديؽ عمى تقاريرىا , الرقابة عمى عمؿ الييئات الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية -
 .السنكية

لتزامو الديني, العمؿ عمى إختيار أعضاء الييئة الشرعية لكؿ مصرؼ إسبلمي - , بناءن عمى مؤىبلتو العممية كا 
 .كخبرتو الشرعية كاإلقتصادية

بحيث تستعيف بو المصارؼ , العمؿ عمى كجكد كتكافر مركز لممعمكمات الخاص بالفتاكل الشرعية المكحدة -
 .اإلسبلمية
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