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  اإلقتصاديةالعلومأكاديمي في  شهادة ماسترمذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات لنيل

 مالية نقود وتأمينات: تخصص

 
  

 مــقـارنـة الـبـنـوك اإلســالمـيـة مـع الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة
 - وهران 203  وكالة-بـنـك الـبـركـة : دراسـة حـالـة

 : من إعداد
 صافي أحمد 

      
: المناقشة علنية أمام اللجنة المكونة من  

 عن الجامعة الرتبة اللقب   و   اإلسم الصفة
جامعة مستغامن  حماضرأستاذ بن زيدان ياسنيرئيسا - 
جامعة مستغامن  حماضرأستاذ عمر   براهيمي  مقررا- 
جامعة مستغامن  حماضرأستاذ بن شرقي يوسفمناقشا - 

        
 

   2016-  2015:الـسـنة الجامعـية 



 

م  ـــــــــــــــــــيــــــرحـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــمــــــــــــرحـــــــــــــــم اهلل الـــــــــــــســــــــــــــــــــــــب

 سيدنا وطبيب قـلوبنا محمد سيد الثقـلين أجمعين, والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 والحمد هلل رب العالمين

 رــــــــكــــــــــشـــــــال
فً كل شًء وقبل كل شًء هلل عز وجل الذي قدرنً على , إن الشكر فً البدء وفً األخٌر*

 .بذل هذه الجهود ألقوم بهذا العمل المتواضع

  التسيير  كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علومالشكر كل الشكر ألساتذتً فً*

بجامعة مستغانم ،الذٌن قدموا لنا ما بوسعهم إلعطائنا زادا ٌنفعنا فً حٌاتنا العملٌة والٌومٌة 

بن زٌدان حاج رئٌس /أ،األستاذ مجدوب وهرانً رئٌس قسم العلوم اإلقتصادٌة :ومن بٌنهم

بلقاسم /ن ٌونس،أبتفالً /بن حمو عبدهللا،أ/بن زٌدان ٌاسٌن،أ/ مصلحة التربصات،أ

 لحمر عباس،/قودٌح جمال،أ/قادري عبدالقادر،أ/بوزٌد سفٌان،أ/عرٌس مختار،أ/أمحمد،أ

بودٌة /جلولً سهام،أة/مكً عمارٌة،أة/بابا عبدالقادر،أة/األستاذ الفاضل بوشٌخً بحوص،أ

 .بوروبة محمد/شاٌدة عبدهللا،أ/،أجٌاللً برزوق/مخفً أمٌن،أ/بكرٌتً بومدٌن،أ/س،أ

 .براهٌمً عمر نائبه/ عمٌد الكلٌة، وأ" براٌنٌس عبد القادر"وعلى رأسهم السٌد - 

 .المدٌرالعام لجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم"بلحاكم مصطفى"كما أقدم تشكراتً للسٌد- 

دون أن أنسى األستاذ الموثق السٌد حفان بن عرماس محمدعواد ، على ما قدمه لً من - 

 . معلومات و نصائح وإرشادات قٌمة طٌلة مدة التربص

 .203والسٌد نائب مدٌر بنك البركة وكالة وهران * 

 .وأشكر كل من ساعدونً ولو بمعلومة من قرٌب أو من بعٌد

  صافً أحمد:الطالب           

 



 

 اا  ــــــــــــــــــــــــإه

 ......إلى أغلى من فً الوجود إلى أمً وأبً رحمه هللا وغفر له و لجمٌع أموات المسلمٌن* 

. (صبحٌة،جوهر،بن علً،فاطمة الزهراء والكتكوتة نور)وجمٌع أبنائًإلى زوجتً العزٌزة * 

 .31/05/2014الذي رزقنا به ٌوم عبد السالم إبن ٌوسف وجوهر،:إلى حفٌذي الملود الجدٌد*

 .17/04/2016محمد إبن رضا وصبحٌة، الذي رزقنا به ٌوم : إلى حفٌذي المولود الجدٌد*

 .إلى صهري السٌد بوشٌخً رضا ، والسٌد بوشٌخً ٌوسف بوحفص*

 .إلى جمٌع أفراد عائلة بوشٌخً أحمد، صغٌرا وكبٌرا، ذكرا وأنثى* 

 . مالٌة نقود وتأمٌنات2014/2016إلى جمٌع أصدقائً وزمالئً فً الدفعة * 

إلى كل من قدمولً ٌد المساعدة من قرٌب أو من بعٌد وخاصة عائلتً التً سهرت معً، * 

 . سنوات02بالنفس والنفٌس طٌلة مدة الدراسة التً دامت 

 

أهدي هذا العمل 

 ....المتواضع

 

 

 

 

 "    إبنتً الصغرى نور ٌوم عٌد مٌالدها                                              " 
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 اإلشكالية العامة :

ما مكانة ودور كل من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية يف اإلقتصاد الراىن بإعتبارىا مؤسسات مالية وهلا صيغ 
اإلستثمار احلديثة وأدوات موجهة إلعادة تعبئة اإلدخار من طرف مجيع فئات اجملتمع كبار وصغار املستثمرين 

وكيف يتم تقييم أدائها ؟ 

  :ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية قمنا بتجزئتها إىل اإلشكاليات الفرعية التالية

 : الدراسة اإلجابة عليو ميكن صياغتو على النحو التايلحتولالسؤال اجلوىري الذي و 

 طرق اإلسالمية الاّلربوية ؟الوىل توجد بنوك تتعامل ب ما املقصود بالبنك اإلسالمي؟ -1
 ماىي حقيقة البنوك اإلسالمية ؟ وماىي سياسة التمويل اليت تعتمدىا ؟ -2
 ىل للبنوك اإلسالمية نفس  األمهية والدور الذي تلعبو باقي البنوك األخرى يف اإلقتصاد العاملي ؟ -3
 ىل ىناك تباين بني مكانة ودور كل من البنوك اإلسالمية والتقليدية يف اإلقتصاد احلايل ؟ -4
 ما منظور الشريعة اإلسالمية لصيغ التمويل ؟ -5
 حكم عقد اإلجارة ؟ ما- ما حكم عقود البيوع ؟  -  املضاربة ؟ما معىن - ؟ ما معىن املراحبة -6
 ىل ىناك بدائل شرعية بعيدا عن معّدالت الفائدة ؟ -7

 : ولإلجابة على ىذه التساؤالت نقرتح الفرضيات التالية * 

 فـــرضــيــات الــبـــحـــث: 
 ...أن للبنوك اإلسالمية خصائص تنفرد هبا عن البنوك األخرى يف عملية التمويل وغريىا  -1
 .أن سياسة التمويل هلا عدة مصادر فهي تعمل على حتقيق األىداف -2
 .األدوات املالية املتعامل هبا يف السوق النقدية واملالية -3
 .كل صيغ التمويل تتوافق مع الشريعة اإلسالمية -4
 .شرتاط رّد املبلغ املقرتض وزيادة على أي وجو كانإحتّرم مجيع أنواع القروض اليت تتضمن   -5
 ،والتمويالت تتمثل يف الصكوك اإلسالمية املختلفة ىناك العديد من البدائل الشرعية للقروض، -6

  .القرض احلسن الكفاالت وعقود البيوع و
يوجد تباين بني مكانة ودور كل من البنوك التقليدية و اإلسالمية نظرا حلداثة ىذه األخرية مقارنة  -7

 .بسابقاهتا،بإلضافة إىل اإلختالف يف املبادئ واألسس اليت تقوم عليها كل صيغة منهما
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  هتدف الدراسة إىل  :الدراسةأهــداف: 
 مؤسسات مالية وهلا صيغ اإلستثمار احلديثةعرض شامل للبنوك اإلسالمية والتقليدية بإعتبارىا  -1

 .خاصة اإلسالمية منها
 .(معناىا واهلدف منها)يف احلياة االقتصادية صيغة السلم عرض شامل ألمهية  -2
 .مناقشة وحتليل التحديات ذات الطبيعة الشرعية من منظور إسالمي -3
 .التعرف على مدى مشروعية عقود املراحبة و عقود اإلجارة -4
 .املسامهة العلمية املتواضعة يف سد الفراغ يف البحوث الفقهية -5

وبيان أن  اإلسهام يف الدعوة للرجوع إىل الفقو اإلسالمي وجعلو أساسا للتشريع يف البالد اإلسالمية، -6
 . ىذه الشريعة صاحلة لكل زمان و مكان

 .إجراء مقارنة بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية -7

 

 مايلييفه الداسة تكمن أمهية ىذ  :أهـــمــيــة الــبــحــث:  

  . املكانة اليت حتتلها البنوك اإلسالمية يف سوق األوراق النقد واليت تعترب نقطة ربط بني املستثمر واملؤسسة املمولة-

 . معرفة التباين بني الصنفني من البنوك اإلسالمية و التقليدية مع أمهية ودور كل منهما- 

 

 أســبــاب إخــتــيــار الــمــوضــوع: 

 :ىناك العديد من األسباب اليت جعلتنا خنتار ىذا املوضوع نذكر منها

 .امليول الشخصي للبحث يف جمال االقتصاد اإلسالمي املعاصر -1
 . قلة الدراسات السابقة حول موضوع األسهم والسندات من منظور الشريعة اإلسالمية -2
احلاجة إىل معرفة احلكم الشرعي لألدوات املالية املتعامل ، بسبب إقبال كثري من الناس على التعامل   -3

  .  سواء أكانت حملية أو دوليةمع البنوك اإلسالمية
الدور البارز الذي أصبحت تلعبو البنوك اإلسالمية، حبيث أصبحت تلقى قبول وإىتمام األفراد  -4

 .2007واملؤسسات بعدما ختطت األزمة املالية العاملية األخرية 



الفرضيات و اإلشكالية  

 

 
5 

 

 مــنــهــج الــدراســة :

نظرا لطبيعة املوضوع وخصوصيتو مت اإلعتماد عل املنهج التحليلي الوصفي وىذا نظرا لطبيعة البحث، حيث 
إحتوى على اجلانب النظري الذي يتطلب توظيف املفاىيم و التعاريف، كما دّعم بالبيانات واألشكال اليت 

 .تساىم يف تقريب وتبسيط املفاىيم،كما مل خيلو من اإلحصائيات املتاحة، كما دّعم بنوع من التحاليل

 :أما فيما خيص أدوات البحث والتحليل واليت إختذناىا يف ىذا الشأن فهي جمموعة من- 

 احملاضرات ،ؤدتراتاملراجع و الكتب سواء باللغة العربية أو األجنبية باإلضافة إىل الندوات ، امللتقيات، امل{ 
، فضال عن ذلك سيكون ملواقع األنرتنيت دورا ىاما وكبريا يف رسائل املاجستري ،رسائل الدكتوراه ،املداخالت ،

 إثراء ىذه الدراسة، إستنادا إىل الكثري من املواقع والصفحات الغنية باملعلومات اهلادفة، املتجددة، السريعة 

 .}والغري مكلفة

 تقسيم الدراسة: 

 حاولنا ضبطو منهجيا وذلك التساؤالت على واإلجابة البحث إثراء أجل منو  نظرا إلتساع املوضوع وتشعبو
 .تطبيقي فصل و نظري فصلنيبتقسيمو إىل ثالثة فصول، 

 جوانبو وخمتلف وممفو)ماىية البنوك اإلسالمية الالربوية والتقليدية التجارية  األول الفصل يف تناولنا فقد -
  ....(.اإلقتصاد يف ومزاياه عيوبو وخصائصو وكذا نشأتو تعريفو، خالل من وىذا التنظيمية

 . املوضوع ىذا تناولت اليت السابقة الدراسات إىل إضافة- 

والسندات يف ميزان  األسهم )اإلسالمية البنوك منتجات أىم عرض فقد الثاين الفصل خيص فيما أما- 
 . (الشريعة اإلسالمية

 . وىران203أما الفصل الثلث فهو جانب تطبيقي من خالل فرتة تربص ببنك الربكة وكالة - 

  من عليها املتحصل املعطيات حتليل بعد ،إليها املتوصل النتائجولقد قمنا بدراسة ميدانية وحتليلية و إستنتاج 
 .اجلزائري الربكة بنك 203طرف وكالة 
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 الدراسة حدود: 
 . بوىران203 البنكية الوكالة وىي الدراسة حمل ىو الربكة البنك :المكانية
 . 2016-01-19  إىل  2015-12-21: شهر من فرتة خالل كانت الدراسة مدة  :الزمانية

 

 صــعــوبــات الــبــحــث: 

دما ال شك فيو وأن لكل حبث علمي بعض الصعوبات اليت تالقيو وأثناء حبثنا القينا بعض 
 :الصعوبات نذكر منها مايلي

. يف ىذا املوضوع و اإلحصائيات املراجع والكتابة ونذرةقلة -   

 الكتابات املعاصرة حول ىذا املوضوع تكون أحيانا متذبذبة ومتناقضة دما يستدعي تركيزا ذىنيا كبريا-  -
.عند قراءة البحث  

وبعدىا عن التعامل اإلسالمي دما حرمنا من إجراء دراسة ، يف اجلزائرسوق مالية إسالمية عدم وجود  -
  .فلجأنا إىل إعطاء مناذج عن بلدان أخرى تطبيقية،

 

 

 

 

 



 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 1 

 :الــــخــــاتـــمــــة*

 شاملة حتى ٌستفٌد الجمٌع من الجمٌع من إصالحبد من عملٌة  ن العالم الٌوم أصبح كٌاناً واحداً الإ

إن استمرار مسلسل . والمتؤخرٌن التبادل التجاري بٌن دول العالم غنٌها وفقٌرها، وبٌن المتقدمٌن خالل

  انعكس بظالله على مصداقٌة النظاماألمٌركٌةلكبرى الشركات  اإلفالس وفضائح المشاكل الداخلٌة

أعمدة أركان النظام الرأسمالً الذي  الرأسمالً فً الغرب، وعلى الصمود أمام العاصفة التً هبت على

  لإلجابة على.االقتصادي الذي ٌستخدم نظام األسعار عن طرٌق السوق ٌعتمد على حرٌة وحدة القرار

التنفٌذٌٌن فً إدارة الموارد فً النظام  ماذا، وكٌف، وممن ٌنتج؟ ظهرت مشكلة المنظم أو المدٌرٌن

لقٌمة  جل زٌادة األرباح الرأسمالٌةأحجم األرباح الورقٌة والمصدرة من  االقتصادي عن طرٌق تضخٌم

من األحوال اإلنتاجٌة الفعلٌة للمنشؤة  السهم فً السوق لخداع السوق بقٌمة وهمٌة ال تعكس بؤي حال

للبنٌة  االقتصادي الرأسمالً معرضاً لالنهٌار إذا استمر مسلسل االنهٌارات االقتصادٌة، ولهذا أصبح

لن تستطٌع وحدات القرار السٌاسً  ربما األساسٌة للنظام الرأسمالً مما ٌوجب سرعة البحث عن بدٌل

 تدرك خطورة الموقف وستجد نفسها عاجزة عن وقف مسلسل انهٌار البناء واالقتصادي فً الغرب أن

الرأسمالً برمته، وعلى الدول  االقتصادي للنظام الغربً، وقد ٌضطر الغرب إلى إعالن إفالس النظام

  . التخلً وفك االرتباط بهذا النظام المتداعً المتضررة أن تبحث عن التعوٌض فً

 : لقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة من أبرزها ماٌلً    :نتائج الدراسة*

 ،  مالٌة ألزمة فقاعة أنه أو ، فقط عقاري رهن أزمة بكونها توصٌفها ٌمكن ال الراهنة األزمة أن- 
 االقتصاد إلى ٌنتمً الذي األمرٌكً وخاصة الرأسمالً النظام جوهر تمس هٌكلٌة / بنٌوٌة أزمة هً بل

 .اإلنتاجً االقتصاد إلى منه أكثر االستهالكً

 .وأخالق نظام أزمة أنها الحقٌقة فً لكن سٌولة، أزمة هً المالٌة األزمة بؤن الزعم خطؤ لٌس لهذا،- 
 تدخل أدنى دون األزمة بإدارة ألفراد مطلقة حرٌة بإعطائه خاطئة أسس على مبنً الرأسمالً فالنظام

 ومنع المالً والفساد االحتكارات ومتابعة المجتمع أفراد وتوعٌة االقتصادي القرار لترشٌد الدولة من
 .الشفافٌة وعدم الغش

 ،المالٌة األسواق فً النقدٌة السٌولة ضخ خالل من الدولة على األزمة إدارة قصر الرأسمالً الفكر- 
 لجؤ التً األخرى والوسٌلة .بٌعها عن المصارف عجزت التً للعقارات كمشتري أو كشرٌك دخوله عبر
 النشاط حركة تعجٌل فً دور من لذلك الربوٌة؛ لما الفائدة  معدل بخفض تتّمثل الفكر هذا إلٌها

 .االقتصادي
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 المالٌة التً بدأت فً الوالٌات المتحدة ثم أخذت تجتاح أوروبا والعالم من من النتائج العجٌبة لألزمة- 

إلى مبادئ االقتصاد  أنها لفتت أنظار الكثٌرٌن من رجال االقتصاد والسٌاسٌٌن فً أوروبا ورائها؛ 

 .وعالجاً لما تسبَّب فٌه من مشكالت ٌكون بدٌالً للنظام السائد اإلسالمً وإمكانٌة أن 

" محررا" بالقٌم، ولٌس بالقطع" محمل"الرئٌس لفاعلٌته فهو اقتصاد  اإلسالمٌة المحرك" القٌم"تعتبر - 

 الرجل"األخالقً والٌد المتوضئة واقعٌا، ولٌس على  منها، فهو اقتصاد ٌستند فً تحلٌله على اإلنسان

 .والٌد الخفٌة نظرٌا كما فً النظام الرأسمالً" االقتصادي

 الدور تقاسم حٌث من األزمة إدارة فً بتنوعه الرأسمالً الفكر عن ، تمٌز اإلسالمً االقتصادي الفكر- 
 ، جهة من الدولة بٌن موزعة وسائل وأوجد مفكروه عدة ، الخاص والقطاع (العام القطاع )الدولة بٌن

 من مستمدة ثانٌة، جهة من والمدخرٌن والمستهلكٌن بالمستثمرٌن الممثلٌن الخاص القطاع وطبقات
  .الشرٌفة النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن :الفكر هذا مصدري

 المالً القطاع إلى النظرة فً اإلسالمً و الرأسمالً ٌتبٌن الفرق بٌن الفكرٌن االقتصادٌٌن- 
 إدارة فً الربا على ٌقوم (والمصرفً فً الفكر الرأسمالً المالً)القطاع هذا بؤن ٌتمثل والمصرفً،

 المالٌة المإسسات)القطاع هذا أن ٌعتبر ( اإلسالمً االقتصادي الفكر) الثانً بٌنما ، االقتصادي النشاط
 .االقتصادي النشاط إدارة فً الشرٌك دور ٌلعب (اإلسالمٌة والمصرفٌة

 المالً القطاع إلى النظرة فً اإلسالمً و الرأسمالً ٌتبٌن الفرق بٌن الفكرٌن االقتصادٌٌن- 
 إدارة فً الربا على ٌقوم (والمصرفً فً الفكر الرأسمالً المالً)القطاع هذا بؤن ٌتمثل والمصرفً،

 المالٌة المإسسات)القطاع هذا أن ٌعتبر ( اإلسالمً االقتصادي الفكر) الثانً بٌنما ، االقتصادي النشاط
 .االقتصادي النشاط إدارة فً الشرٌك دور ٌلعب (اإلسالمٌة والمصرفٌة

 ظاهرة بشٌوع  تتّمثلهاالراهنة أن األزمة إٌجاد فً الرئٌسً السبب  المتوصل إلٌها هً أن النتٌجة-  

 عناصر كاّفة فً واقتراًضا وإقراضا بًٌعا: الربا على القائمة بالدٌون التعامل بظاهرة أو ، بالربا التعامل

 وقطاع الربوٌة المصارف المدخرٌن، ومرورا بقطاع وقطاع األسري بالقطاع ابتداءً  ، االقتصادي النشاط

 باإلضافة ، الشرٌعة فً المحرم الدٌون بٌع بنظام تتعامل التً بالبورصة وانتهاءً  االقتصادٌة، المنشآت

 . أخرى شرعٌة غٌر معامالت إلى

، ولم تعً اإلهتمام  بالجوانب المادٌة للفعالٌة واإلقتصادٌة لقد اهتمت النظرٌة واإلقتصادٌة الوضعٌة - 

اإلسالمً  أما فً االقتصاد. من إخفاقات أخالقٌة عدالة التوزٌع، لذلك عانت هذه النظرٌة الكافً لجوانب

 بدٌالً مالئماً ٌعالج الخلل الذي عانت ككل واحد ال ٌتجزأ ، مما ٌجعل منها فتطرح الفعالٌة واإلقتصادٌة

عن التراكم الرأسمالً  الجوانب األخالقٌة القٌمٌة والذي نشؤ منه النظرٌة االقتصادٌة الوضعٌة فً

 .وغٌاب العدالة
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ملموسة ومضمونة ال فً منتجات مالٌة ورقٌة خٌالٌة  أصول ٌكون فً أن االستثمار البد أن كما -

 .البنوك االستثمارٌة وكانت السبب فً خسارتها واضمحاللها  طورتهاكالتًمعقدة 

أن الصناعة المالٌة االسالمٌة لدٌها الٌوم فرصة ذهبٌة لتقدم للعالم صورة اٌجابٌة عن مبادئ االقتصاد - 

االسالمً وكٌف ٌمكن ان تكون عنصرا فعاال فً اعادة صٌاغة النظام العالمً بشكل اكثر استقرارا 

 .واكثر انتاجٌة

القطاع المالً   كان جزءاً من أزمة الرهن العقاري وأزمةالذي ٌحرم بٌع الدٌن اإلسالمً واالقتصاد-  

 النظام أنكما . غلب دول العالم أ إلىالهشٌم   انتقال األزمة كالنار فًإلى عصف بالعالم كله وأدى الذي

 ٌجٌز التموٌل من خالل صور مختلفة وإنماالتموٌل بالفوائد المحرمة   ٌحرماإلسالمًاالقتصادي 

 ...كوالتورق والتؤجٌر وغٌر ذل كالتقسٌط

 :توصيات الدراسة*

 الضرورٌة إلثبات حٌوٌة وفعالٌة االقتصاد اإلسالمً لٌكون بدٌال للنظام الرأسمالً التوصٌات أما
 :باآلتً أهمها ، فٌتّمثل

 الحٌاة فً مبادئه وتطبٌق" اإلسالمً االقتصاد" ثقافة  بنشر واإلسالمٌة العربٌة الدول حكومات مطالبة- 
ا والتخلً ، االقتصادٌة ًٌ  ، الدنٌا أقاصً من المستورد الرأسمالً االقتصادي الفكر مبادئ تطبٌق عن كل
 .إال األزمات ٌحمل ال أنه ثبت والذي ، أمتنا على والمفروض

 الجغرافٌة أقالٌمها فً " اإلسالمٌة المصارف"تجربة بتعمٌم واإلسالمٌة العربٌة المركزٌة البنوك مطالبة- 
 .المحرم الربا على لقٌامها ألمتنا الوٌالت إال تجلب لم التً" الربوٌة المصارف"تجربة  عن والتخلً ،

 أنه المالٌة وأدواته االقتصادي اإلسالمً النظام من االستفادة إلى القرار وأصحاب الحكومات دعوة- 

 .األزمات من حماٌة عامل ٌشّكل

 الندوات فً وطرحها اإلسالمٌة للبدائل معمقة بدراسة واالقتصاد الشرٌعة علماء من مجموعة قٌام- 

 .المحّرمة والمعامالت الربوٌة األنظمة عن بدٌال لتكون محاسنها وإظهار ، العالمٌة والمإتمرات

 الفكر تتناول التً العالم دول مختلف فً والجامعات التعلٌمٌة المإسسات فً الدراسٌة المقررات طرح- 

 .اإلسالمً االقتصادي النظام مع والمقارن المعاصر االقتصادي

 .دراسة المسائل المالٌة المتعلقة بمدى القدرة المالٌة للزكاة فً التخفٌف من األعباء المالٌة للدولة- 
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 ٌجب بل اآلخر، أحدهما ٌتجاهل أو ٌرفض ال أن واإلسالمً الغربً ناالقتصادًٌ فً المفكرٌن على- 

 باإلٌجابٌات العمل على وٌتفقون والتجارب، الخبرات ٌتبادلون مشتركا، هدفاَا  البشرٌة مصلحة وضع

 .السلبٌات وٌتجنبون

العمل على إعادة ترتٌب حلقات الفكر اإلنسانً عامة والفكر االقتصادي والمالً خاصة، بإبراز مكانة - 

 .الفكر االقتصادي اإلسالمً، بٌن حلقات التارٌخ

تكثٌف البحوث بهدف تسهٌل إجراءات استعمال صٌغ التموٌل اإلسالمٌة، وتوفٌر الضمانات الالزمة - 

 .للمستثمرٌن 

 ،الصالحات تتم بنعمته الذي هلل والحمد ،بيانه اهلل يسر ما هذا

 .العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر

 

 



التجارية والتقليدية الاّلربوية اإلسالمية البنوك ماىية:        األول الــفـصـل  

 

 
7 

  الفصلـةــدمــقـم   :

ال يشك أحد ُب األعلية البالغة لسلوك الفرد واجلماعة ُب مسَتة احلياة اإلنسانية وعلى األخص جانبها اإلقتصادي 
حىت يتحقق ،على النحو الذي يكون معو ىذا السلوك مسايرا ألحكام الشريعة اإلسالمية ُب أي رلتمع إسالمي

 .الرخاء والتقدم ُب شىت ميادين النشاط اإلنساين

وهبذا ،حيث سبثل الوسيط ادلارل بُت ادلدخرين وادلستثمرين،واليوم تلعب البنوك الدور الرئيسي ُب اإلقتصاد
غَت أن ادلسلمون كانوا ُب زلنة حيث حّرم ،تساعد ُب سبويل التنمية اإلقتصادية وزيادة التكوين الرأمسارل ُب البلد

وىذا ما أدى بادلفكرون و اإلقتصاديون اإلسالميون ،اإلسالم أخذ وإعطاء الفائدة بسبب خطورة النظم الربوية
باإلىتمام بادلؤسسات ادلصرفية اإلسالمية على أساس أهنا خطوة أولية ولبنة أساسية ُب صرح كبَت يرجى بناؤه 

. وهبذا بدأ التوجو إذل النظام اإلسالمي، لإلقتصاد اإلسالمي

واعتربت البنوك أو ادلصارف اإلسالمية ظاىرة حديثة بدأت ُب بعض البلدان اإلسالمية ٍب إنتشرت 
 .خارجها حىت أصبح ذلا مظهرا عادليا

 ؟ ىدافهاأ و خصائصها إذن فمىت بدأ إنشاء البنوك اإلسالمية، وماىو تعريفها و- 

  ؟ىو الفرق بينها وبُت البنوك التجارية وما- 

 ىو مدى إنتشارىا ُب العادل العريب و اإلسالمي والدورل؟ وما- 

. 203كل ىذه التساؤالت سنجيب عنها ُب حبثنا ىذا، مع ذكر دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري وكالة وىران 

 ماىية البنوك اإلسالمية الاّلربوية والتقليدية التجارية: الــفـصـل األول 
 البنوك اإلسالمية:المبحث األول  
 البنوك التجارية  :المبحث الثاني 
 مقارنة بين البنوك اإلسالمية والتجارية :المبحث الثالث 
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 ماىية البنوك اإلسالمية الاّلربوية والتقليدية التجارية: الــفـصـل األول 
 البنوك اإلسالمية:المبحث األول  :
 نشأة وتعريف البنوك اإلسالمية:المطلب األول  :

 :نشأة البنوك اإلسالمية- 1

اإلسالمية إن سبب نشأة البنوك اإلسالمية كان نتيجة لدافع ديٍت حبث وشعور الغالبية العظمى من البالد 
 . من جانبا، ىذ البنوك ادلوجودة فيها شبهة التعامل بالربانأ

 .ومن جانب آخر أن ادلد اإلسالمي أصبح قاعدة واضحة ُب كثَت من البالد اإلسالمية بعد إستقالذلا

وما ، 1963وكانت أول ذبربة إلنشاء بنك إسالمي ُب زلافظة الدقهلية جبمهورية مصر العربية وىذا سنة 
 1.وقد سبثلت التجربة ُب إنشاء بنك اإلدخار احمللي دبدينة ميت غامر 1967 أن إنتهت سنة تلبث

وقد بدأت ىذه التجربة إنطالقا من مفهوم الالربوية وليس من مفهوم تطبيق اإلقتصاد اإلسالمي، وردبا 
كان مرجع ذلك ىو أن الظروف السياسية وقتها دل تكن تسمح بإطالق ىذه األمساء ،وبقدر ماكانت تلك 

 .التجربة رائدة بقدر ما أثبتت صلاحها

تأسس بنك ناصر اإلجتماعي الذي نص قانون إنشائو على عدم التعامل بالفوائد أخذاً  1971وُب عام 
وبالرغم من ضيق نطاق التجربة إالَ أهنا جذبت قدرا البأس بو من اإلىتمام إذل حد إدراجها على   عطاءاً،وأ

 . 1972جدول أعمال إجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام 

نوقشت اجلوانب النظرية والعملية إلقامة بنوك إسالمية تقدم خدمات مصرفية متكاملة   1973وُب عام 
اإلجتماع بتقرير سالمة الفكرة وأوصى بوضعها موضع  و ذلك ُب إجتماع وزراء مالية الدول اإلسالمية وقد إنتهى

 .التنفيذ

 .2تأسس بنك ديب اإلسالمي الذي يعترب البداية احلقيقية للعمل ادلصرُب اإلسالمي 1977وُب عام
 

                                                           

 .244، ص1999  منَت إبراىيم ىندي، إدارة األسواق وادلنشآت ادلالية، توزيع منشأة ادلعارف باإلسكندرية، مصر،-1
 .245منَت إبراىيم ىندي، مرجع سابق الذكر، ص- 2
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: تعريف البنوك اإلسالمية-  2

ووجد العديد من الكتاب صعوبة كبَتة ُب التوصل إذل تعريف زلدد للبنك اإلسالمي،حيث من الشائع 
 .أن البنك اإلسالمي ىو مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءاً 

 :ومن أىم التعاريف اذلادفة واليت إن إختلفت من حيث الشكل فإهنا ال زبتلف من حيث ادلضمون،صلد

 :عرفت إتفاقية إنشاء اإلرباد الدورل للبنوك اإلسالمية ُب الفقرة األوذل من ادلادة اخلامسة البنوك اإلسالمية* 

يقصد بالبنوك اإلسالمية ُب ىذا النظام تلك البنوك أو ادلؤسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها " -
 ."األساسي صراحة على اإللتزام دببادئ الشريعة وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاءا

ٍب العمل (الفائدة)مؤسسة مصرفية ىدفها ذبميع األموال وادلدخرات من كل من ال يرغب ُب التعامل بالربا -
على توظيفها ُب رلاالت النشاط اإلقتصادي ادلختلفة وكذلك توفَت اخلدمات ادلصرفية ادلتنوعة للعمالء دبا 

 .يتفق مع الشريعة اإلسالمية وػلقق دعم أىداف التنمية اإلقتصاديةواإلجتماعية ُب اجملتمع
مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية دبا ؼلدم رلتمع التكافل  -

اإلسالمي،وربقيق عدالة التوزيع مع االلتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا و عطاءا،وبإجتناب أي 
 .عمل سلالف ألحكام اإلسالم

مؤسسة مصرفية تلتزم ُب مجيع معامالهتا ونشاطها اإلستثماري وإدارهتا جلميع أعماذلا بالشريعة اإلسالمية  -
 1.ومقاصدىا وكذلك بأىداف اجملتمع اإلسالمي داخليا وخارجيا

اإلسالمي ىو مؤسسة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها ُب نطاق الشريعة اإلسالمية دبا ؼلدم بناء  البنك -
 .رلتمع التكافل اإلسالمي، وربقيق عدالة التوزيع، ووضع ادلال ُب ادلسار اإلسالمي

البنك اإلسالمي مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب ادلوارد النقدية من أفراد اجملتمع وتوظيفها توظيفا  -
فعاال يكفل تعظيمها وظلوىا ُب إطار القواعد ادلستقرة للشريعة اإلسالمية ودبا ؼلدم شعوب األمة ويعمل 

  .على تنمية اجملتمع
البنك اإلسالمي ىو مؤسسة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها،ألن اإلسالم قيد ادلمارسات اإلقتصادية  -

 .الينبثق من العقيدة اإلسالمية باألحكام الشريعة فال غلوز لألمة اإلسالمية أن تطبق نظاما إقتصاديا
 

 

  

 .287، ص2000 ، الدار اجلامعية مصر،-البنوك.الفوائد.النقود- عبد الرمحان يسري أمحد،دراسات إقتصادية إسالمية-1
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 لتزامهاإيقصد بادلصرف أو بيوت التمويل اإلسالمي تلك ادلؤسسات اليت تباشر األعمال ادلصرفية مع  -
بإجتناب التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاءا بوصفو تعامال زلرما شرعا بإجتناب أي عمل آخر سلالف 

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية
 خصائص وأىداف البنوك اإلسالمية:المطلب الثاني :

 :خصائص البنوك اإلسالمية- 1

تتميز ادلصارف اإلسالمية خبصائص ومسات معينة وسبارس أعماذلا ادلصرفية بأسلوب سلتلف عن أعمال 
 :ادلصارف التجارية التجارية، ومن بُت اخلصائص اليت تتميز هبا البنوك اإلسالمية صلد

 :اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعمالها المصرفية :أوال

و ذبنب األنشطة األخرى الواقعة ُب دائرة  فهي تلتزم بتمويل األنشطة اليت تدخل ُب دائرة احلالل،
التحرًن، دلا فيها من أضرار خطَتة تلحق باجملتمع، مثل أنشطة صناعة اخلمور،أو الصناعات القائمة على تربية و 

كما أهنا تتجنب التعامل مع أي نشاط ينطوي على ربا أو  .ذبح حلوم اخلنزير،أو ادليتة أو الدم، أو موائد القمار
 .إستغالل حلاجات الناس و أغش أو إحتكار

 :طارىا الفكري االقتصادي من نظرية اإلستخالفيتستمد المصارف اإلسالمية إ :ثانيا

تقوم ىذه النظرية على أساس أن الّلو ىو خالق ىذا الكون وأن ادللكية ادلوجودة ُب ىذا الكون لّلو وحده، 
فهو مالك ادللك، أما اإلنسان فهو مستخلف من الّلو ُب ىذه األرض، ومن ٍب ملكية البشر للمال ليست ملكية 

أصلية و لكنها مكتسبة باإلستخالف، كما أن حيازهتم لو مرهتنة بشروط ىذا اإلستخالف اليت حددىا الّلو ُب 
 :القرآن الكرًن، قال سبحانو

ْسَتْخَلِفَُت ِفيوِ " َوَيْسَتْخِلَفُكْم ُب اأْلَْرِض فَ يَ ْنظَُر َكْيَف ":  جالّ وعالوقولو، }7-احلديد"{َوأَْنِفُقوا شلاَّا َجَعَلُكم مُّم
اِل اللَّاِو الَّاِذي آتاَُكم" :، وقولو129} - األعراف{ "تَ ْعَمُلونَ   }.33  -النور"{وآتُوُىم ِمن مَّا

كما أن الّلو قد إختص بعض عباده دبسؤولية ما أعطاىم من مال ليحاسبوا على إستخدامو دبا يعود 
 .باخلَت على مجيع أفراد اجملتمع

إستخالف الّلو لإلنسان ُب ىذه احلياة يستهدف تعمَت األرض وإسعاد أىلها، حيث ينتفع اجملتمع  و
 .اإلنساين دبا ُب األرض من طيبات ونعم بشرط إكتساب ادلال وإنفاقو بالطرق ادلشروعة
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 :العمل على تنمية المال وعدم إكتنازه وحبسو عن التداول :ثالثا

تلتزم ادلصارف اإلسالمية بالعمل على تنمية األموال اليت ُب حيازهتا سواء أكانت للمساعلُت أم ادلودعُت، 
وغلدر  .بإعتبارىا مستخلفة فيها بالوكالة عن أصحاهبا، وتقوم بإختيار أفضل السبل الشرعية إلدارهتا إدارة رشيدة

التنويو إذل أن حبس ادلال عن التداول وكنزه، أي تعطيلو عن أداء وظيفتو اإلجتماعية يعترب من اجلرائم اإلقتصادية 
ُب الفكر اإلقتصادي اإلسالمي، ألنو يؤدي إذل ذبميد وتعطيل عجلة النمو اإلقتصادي ُب الدولة، كما أن الذين 

 يكنزون األموال يقومون حببس ادلنفعة عن الناس ، وعدم تبادل ادلنافع، وإحلاق الضرر بالقوى اإلنتاجية و
 .اإلستهالكية ُب اجملتمع

ومن ٍب فإن مجيع معامالت ادلصرف اإلسالمي وأعمالو ادلصرفية تتم ُب إطار ضوابط الشريعة اإلسالمية، 
ويلتزم ادلصرف بقاعدتُت أساسيتُت ُب إستثمار وتشغيل مالديو من أموال ادلسلمُت بإختياره أرشد السبل وأفضل 

 :ىاتان القاعدتان علا و .الطرق ادلؤدية إذل تعظيم العائد اإلجتماعي

، (كادلخاطر أو اخلسائر))أي أن احلق ُب احلصول على الربح يكون بقدر ربمل ادلشقة :قاعدة اللٌغنن باللُغرمِم - 
يكون بقدر اإلستعداد لتحمل (أي الُغنم)وبإعتبار أن عميل ادلصرف ىو شريك ُب أعمالو، فإن احلق ُب الربح 

 . (أي الٌغرم)اخلسارة 

وتعترب ىذه القاعدة األساس الفكري لكل ادلعامالت القائمة على ادلشاركة أو ادلعاوضة، فادلتعامل مع 
 .ادلصرف يكون شريكا ُب الربح وُب اخلسارة

أي أن الذي يضمن أصل شيء جاز لو أن ػلصل على ما تولد عنو من عائد،  :قاعدة الخراج بالضمان- 
فمثال يقوم ادلصرف اإلسالمي بضمان أموال ادلودعُت لديو ُب شكل ودائع أمانة ربت الطلب،  

ألنو يكون ملزما (وىو ادلصرف)ادلتولد عن ىذا ادلال جائز اإلنتفاع دلن ضمن (ما خرج من ادلال أي)ويكون اخلراج 
 1.بإستكمال النقصان الذي ػلتمل حدوثو وربمل اخلسارة ُب حالة وقوعها، أي أن اخلراج ٌغنم و الضمان ُغرم

 

 

 

 .95-92،ص2001 زلمود حسن صوان،أساسيات العمل ادلصرُب اإلسالمي،دار وائل للنشر والتوزيع،الطبعة األوذل،األردن،-1
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 :إستبعاد الفوائد الرِّبوية  :رابعا

يما الفوائد الرِّبوية اليت تعترب أساس  إن إستبعاد كافة ادلعامالت غَت الشرعية ُب أعمال البنك اإلسالمي وال سِّ
 ادلال من الشبهة و ادلعامالت لدى البنوك التجارية غلعل البنك اإلسالمي ينسجم مع اجملتمع اإلسالمي، ويطهر

 .اإلستغالل

 واإلجتماعي للدول، ومن ىنا فإن البنوك اإلسالمية ال فاإلسالم حرم الرِّبا وإعتربه أشد فتكا بالنظام اإلقتصادي
تتعامل بالفائدة أي كانت صورىا وأشكاذلا أخذا أو عطاءا بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، حيث جاء ربرؽلها ُب 

أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الرِّبا أضعافاً مضاعفًة واتَّاقوا اهلل  يا":عدة آيات من القرآن الكرًن، كقولو سبحانو وتعاذل
 .والرِّبا ىي الزيادة ادلطلقة ُب ادلال، وكلمة َربَا يَ ْربو تعٍت زيادة الشيء وظلوه1.}130- آل عمران{"لعلَّاكم تفلحون

ويقصد بالربا شرعا فضل ادلال الذي ال يقابلو عوض ُب معاوضة مال دبال، ويشمل الربا نوعُت من التعامل 
 :أحدعلا ُب الديون و آخر ُب البيوع

ىو كل زيادة مالية ُب أصل القرض الذي ًب إبرامو، فكل قرض جرَّا نفعا فهو ربا، وبعبارة أخرى  :رِّبا الديون  -
دفعها ُب سلتلف حاالت اإلقراض أو اإلقًتاض، ويدخل ُب ىذا ادلفهوم أية  فإن ربا الديون يشمل قبض الفائدة أو

 .زيادة مشروطة ُب ادلال ادلسًتد بدل مال مًتتب ُب الذمة

 :فهو نوعان  :رِّبا البيوع -

أي الزيادة احلاصلة من بيع سلعة معينة بنفسها وعينها مع زيادة ُب الكيل أو الوزن، بغض النظر  :رِّبا الفضل- 
عن وجود فارق بُت البدلُت ُب اجلودة أو الوزن، كبيع الذىب بالذىب، أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر أو 

أو ادللح بادللح، مثالً دبثل، يداً بيد، فمن زاد أو إستزاد فقد أرىب، ( الشعَت بالشعَت)القمح بالقمح أو البُ ّر بالبُ ّر 
الصنف )للخروج من دائرة الربا غلب بيع السلعة كالذىب أوال بالنقود، ٍب شراء الذىب و.اآلخذ وادلعطي فيو سواء

 .بالنقود أيضا، حبيث تتم مبادلة اجلنس باجلنس ُب عمليتُت منفصلتُت وليس ُب عملية واحدة بنفس الوقت(الثاين

أي الناجم عن زيادة ادلبلغ األصلي بعد حلول األجل ادلتفق عليو الدائن وادلدين، أي بسبب  :رِّبا النسيئة- 
 2.تأجيل السداد أو تأخَته مثل البيع اآلجل للعمالت سلتلفة اجلنس

 
 

 . 7ص،أعراب مرًن،مرجع سابق الذكر. ادلعيزي خدغلة-1

 .92-91زلمود حسن صوان،مرجع سابق الذكر،ص -2
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 :اإللتزام بالسعي لتحقيق عناصر التكافل اإلجتماعي بين أفراد المجتمع  :خامسا

إن تقدًن اخلدمات اإلجتماعية اذلادفة إذل إحياء صور التكافل اإلجتماعي ادلنظم ىي إحدى الِسمات 
ادلميزة للمصارف اإلسالمية، وتشتمل ىذه اخلدمات على سبويل األنشطة اإلجتماعية اليت هتدف إذل تعميق معٌت 

 :أما أىم ىذه اخلدمات اإلجتماعية، فهي .و مضمون التعاون اإلغلايب وادلشاركة الفعالة بُت ادلواطنُت

 أىداف لتحقيقالزكاة من أركان اإلسالم اخلمس، وىي من األدوات الفعالة  :خدمة جمع وتوزيع الزّكاة- 
ادلصرف اإلسالمي اإلجتماعي، وللزكاة دور كبَت ُب تطهَت اجملتمع من أمراض الرِبا، وما ينشأ عنو من أمراض 

إقتصادية خطَتة، كما تعمل الزكاة على اإلسراع ُب إنتقال األموال من يد إذل أخرى مع إستمرارية  و إجتماعية
 و األموال وتدويرىا ُب سلتلف قطاعات اإلقتصاد الوطٍت، شلا يؤدي إذل تفعيل األنشطة اإلقتصادية تداول

  .إكتنازه ُب اجملتمع ثار السلبية ُب حالة حبس األموال وآلاإلجتماعية، وزبفيف حدة ا

 :ي و هوؽلكن ربديد ثالث مصادر دلوارد الزكاة

 .زكاة مال ادلصرف وىي اليت تستحق شرعا على أموال مساعلي ادلصرف وناتج نشاطو- 

 . مال ادلتعاملُت مع ادلصرفةزكا- 

 . مال مقدمة من أفراد اجملتمع وىيئاتو ادلتعددةة زكا-

غلري تصنيف ىذه ادلوارد كموارد مستقلة عن ادلصرف أو سلصصة إلنفاق زلدد، ومن ٍب يتم ُب أغلب  و
 .ادلصارف اإلسالمية إنشاء صناديق مستقلة للزكاة

القرض احلسن ىو قرض يقدم بدون مقابل أو فائدة، إذ يقدمو ادلقرض عن طيب  :تقدين القروض الحسنة- 
      مالو ُب فعل خَت، أو إعانة لو على عمل طيب،  خاطر منو إذل شخص مقًتض عونا لو ُب الشدة، أو دع

ن َذا الَّاِذي يُ ْقِرُض اهللَ قَ ْرضاً َحَسناً فَ ":قال سبحانو وتعاذل َكِثَتَةً عَضاِعُفُو َلُو َأضْ يُ مَّا  .}245- البقرة {" اَفا ً

 .لذا فإن اإلقراض احلسن يعترب من أىم اخلدمات اإلجتماعية اليت ربرص ادلصارف اإلسالمية على أدائها
 :وباإلمكان تقسيم القروض احلسنة إذل نوعُت

 .تقدم دلواجهة حاجات إجتماعية ملحة مثل حاالت ادلرض والوفاة والتعليم :قروض إستهالكية- 
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تقدم إذل فئة احلرفيُت والفنيُت من خرغلي ادلدارس الصناعية والزراعية والتجارية وخرغلي  :وض إنتاجيةرق- 
 .اجلامعات

تعترب ادلشروعات اإلجتماعية من األعمال اخلَتية اليت ال هتدف إذل  :المساىمة في المشروعات اإلجتماعية- 
ربقيق الربح، وإظلا ينحصر ىدفها بتقدًن خدمة إجتماعية ألبناء اجملتمع احمللي، ومن األمثلة على ىذه ادلشروعات 

 .......1إنشاء ادلساجد أو ادلراكز اإلسالمية التعليمية :اليت ؽلكن أن تساىم فيها ادلصارف اإلسالمية

  :أىداف البنوك اإلسالمية- 2

إن ىدف البنك اإلسالمي ىي ربريك الطاقات الكامنة ُب اجملتمع للوصول هبا إذل أقصى إنتاجية شلكنة، دبا يكفل 
رع ، والشك أن ربريك الطاقات الكامنة ُب اجملتمع أيا كان نوع ىذه الطاقات أي سواء  التغَت ادلنشود ُب الشَّا

كانت بشرية أو مادية أو غَتىا، فإنو نوع من التغيَت ُب اجملتمع الذي تنشده البنوك اإلسالمية كهدف من أىداف 
رع اإلسالمي  .الشَّا

فاألغراض األساسية للبنك اإلسالمي اليت ىي حجة ومعيار نشاطو، وسبثل اإلطار العام الذي يعمل من 
 :خاللو، وؽلكن إمجاذلا ُب

أن تتماشى معامالتو ادلصرفية مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وأن غلد البديل اإلسالمي لكافة ادلعامالت  .1
َر الّلِو أَبْ َتِغي َحَكماً َوُىَو الَّاِذي أَنْ َزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ":لرفع احلرج عن ادلسلمُت، إذ قال اهلل تعاذل أَفَ َغي ْ

 } .144- األنعام"{ُمَفصَّاالً 
تنمية و تثبيت القيم العقائدية واخلُلق احلسن والسلوك السوي لدى العاملُت وادلتعاملُت مع البنك  .2

َيانَُو َعَلى تَ ْقَوى أَ أََفَمْن  ":حيث قال اهلل تعاذل .اإلسالمي، وذلك لتطهَت ىذا النشاط من الفساد َس بُ ن ْ سَّا
َيانَُو َعَلى َشَفا ُجُرٍف َىاٍر فَانْ َهاَر بِِو ُب نَاِر َجَهنَّامَ  َس بُ ن ْ ْن َأسَّا ٌر أَم مَّا  َواللَّاُو الَ يَ ْهِدي ،ِمَن اللَّاِو َورِْضَواٍن َخي ْ

 .} 109- لتوبةا{  "اْلَقْوَم الظَّااِلِمُتَ 
تنمية الوعي اإلدخاري وتشجيع اإلستثمار وعدم اإلكتناز وذلك بإغلاد فرص وصيغ لإلستثمار تتناسب  .3

 .مع األفراد وادلؤسسات ادلختلفة
توفَت رؤوس األموال الالزمة ألصحاب األعمال من أفراد ومؤسسات ألغراض ادلشروعات اإلقتصادية،  .4

 . أن يتم ىذا التموبل طبقا ألحكام الشريعة، بالنسبة للمعطي واآلخذعلى

 

 .99 -95زلمود حسن صوان،مرجع سابق الذكر،ص- 1
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 والتكامل بُت الوحدات اإلقتصادية داخل اجملتمع واليت تسَت على أحكام الشريعة والتعاونإغلاد التنسيق  .5
 .اإلسالمية

اإلجتماعية لشعوب األمة اإلسالمية، بكافة السبل ادلشروعة  و ادلساعدة على ربقيق التنمية اإلقتصادية .6
 .ودعم التعاون اإلسالمي وربقيق التكافل اإلجتماعي

تطبيق القاعدة الشرعية الغنم بالغرم، يتحمل إستثمارات البنك سلاطر ادلشاركات وادلضاربة بأمواذلا مع  .7
 .ادلتعاملُت معها

ربقيق تضامن فعلي بُت أصحاب الفوائض ادلالية وأصحاب ادلشروعات ادلستخدمُت لتلك الفوائض عن  .8
 .طريق البنك وذلك بربط عائد ادلودعُت بنتائج توظيف األموال لدى ىؤالء ادلستخدمُت رحبا وخسارة

مساعدة ادلتعاملُت معها ُب أداء فريضة الزكاة على األموال، وتقدًن خدمات متنوعة ُب اجملاالت  .9
 1.اإلجتماعية

: وظائف البنوك اإلسالمية- 3
: أعمال االستثمار/ أ

:  ادلودعُت كما يليوأموال حيث يقوم البنك باستثمار أموالو 

والبيع بادلراحبة , شراء السلع وادلنتجات اجلاىزة أو ادلواد بقصد تأجَتىا أو بيعها نقدا أو على أقساط -1
. أو السلم والقيام بعمليات االستَتاد والتصدير والتخليص على السلع وزبزينها

 .القيام باالستثمار بادلشاركة أو ادلضاربة ُب كافة السلع التجارية والصناعية والزراعية -2
 2.االذبار بادلعادن النفيسة وُب بعض األسهم وُب العمالت األجنبية وُب حدود الشريعة اإلسالمية -3
 .القيام بكافة دراسات اجلدوى االقتصادية الكتشاف فرص االستثمار ادلتاحة للبنك وللغَت -4

 

 

 

 

 .10أعراب مرًن، مرجع سابق الذكر،ص. ادلعيزي خدغلة-1
 .434مرجع سابق، ص : فائق شقَت، وآخرون - 2
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: أعمال الخدمات المصرفية/ ب

:  حيث ؽلكن للبنك اإلسالمي أن يقدم خدمات مصرفية مقابل عمولة أو مسسرة مثل

.  مع التفويض باالستثمار حسب طلب العميلأنواعهاقبول الودائع على اختالف  -1
 .ربصيل الشيكات حلساب العمالء مقابل عمولة وكذلك ربصيل الكمبياالت مقابل عمولة -2
ربويل األموال من بنك آلخر ُب نفس الدولة أو إذل دولة أخرى دبوجب شيكات وحواالت وأوامر  -3

 .دفع للمراسلُت باخلارج مقابل عمولة معينة
 .وقبول رىن ذلذه العملية ( الكافالت )تقدًن خطابات الضمان  -4
 .عتمادات سواء لتنفيذ عمليات مشاركة أو مراحبة أو خاصة بالعمالء مقابل عمولةاإلفتح  -5
اخلاصة بالعمالء وربصيل كوبونات أرباحها وإصدار األسهم  (األسهم  )شراء وحفظ األوراق ادلالية  -6

 1.حلساب الشركات مقابل عمولة
 .حفظ ادلعادن الثمينة للعمالء -7

 
 :وتشمل :أعمال التكافل االجتماعي/ ج

مجع حصيلة الزَّاكاة ادلشروعة على رأمسال البنك وادلبالغ ادلودعة من العمالء وتوزيعها طبقا دلصارفها   -1
. الشرعية

 .إنشاء صناديق تعاونية للتأمُت ضد ادلخاطر  -2
 2.(القرض احلسن  )منح القروض االجتماعية بدون فوائد   -3

 
 

 

 

 

. 159، ص  ( 2001معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة ورقلة ،  )النظام ادلصرُب ُب اجلزائر الواقع واآلفاق، : سليمان ناصر - 1
 .345فائق شقَت ، مرجع سابق ، ص -  2
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 البنوك التجارية  :المبحث الثاني: 

تعد البنوك التجارية مؤسسات مالية تتعامل باالئتمان وتسمى أحيانا ببنوك الودائع وأىم ما ؽليزىا عن البنوك 
 التجاري ىي تلقي البنكاألخرى ىو قبوذلا الودائع ربت الطلب واحلسابات اجلارية أي باختصار أن وظيفة 

وتوظيف جزء كبَت من تلك الودائع ُب شكل قروض من االحتفاظ جبزء  (تعبئة اإلدخارات  )الودائع بكل أنواعها 
 وألن جل العمليات اليت ربدث على مستوى ىاتو البنوك مهمة وذات أعلية بالغة ،منها ُب شكل احتياطي نقدي

. فعليها غلب إعطاء مفهوم دلا يتماشى مع وجودىا كمؤسسة قائمة حبد ذاهتا

 
  تعريف البنوك التجارية:األولالمطلب  :

البنوك التجارية ىي مؤسسات ائتمانية غَت متخصصة تضطلع أساسا بتلقي ودائع األفراد القابلة " 
 الطلب أو بعد أجل قصَت والتعامل بصفة أساسية ُب االئتمان قصَت األجل ويطلق على ىذه لدىللسحب 

 1".البنوك اصطالح بنوك الودائع 

فال ؽلكن أن تعترب بنوكا ذبارية ما دل تتوفر على قبول الودائع القابلة للسحب لدى الطلب من ادلؤسسات 
 أو ما ينحصر ُب النشاط األساسي ادلتمثل ُب القيام بعمليات االئتمان ذي األجل الطويل كبنوك ،االئتمانية

. االدخار وبنوك الرىن العقاري وما إليها
: كما يمكن تعريف البنوك التجارية

أهنا ادلؤسسات النقدية اليت تقبل الودائع من طرف األشخاص أو ادلؤسسات وتكون ربت تصرف ادلودع ُب " -
 تبعا للمدة ادلتفقة عليها ونظرا ذلذه ادليزة أصبح يطلق عليها بنوك الودائع وتأٌب ىذه البنوك ُب ،أي وقت شاء

 2". وىذين النوعُت من البنوك يشكالن عصب اجلهاز ادلصرُب ألي بلد ،الدرجة الثانية بعد البنك ادلركزي
حيث ػلصل البنك على  (اإلقراض واالقًتاض  )ويعترب البنك التجاري ادلؤسسة اليت سبارس عمليات االئتمان " -

 3".أموال العمالء فيفتح ذلم هبا ودائع ويتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو ألجل كما يقدم قروضا ذلم

 

. 100- 99، ص  (منشورات احلليب احلقوقية  )زينب عوض اهلل، أسامة زلمد الفورل، أساسيات االقتصاد النقدي وادلصرُب ،  - 1
. 105، ص (1987دار ادلريخ للنشر ، الرياض  )النقود والبنوك واالقتصاد : رلمد زلمود شهاب- 2
 .94، ص  ( 1993دار الفكر، اجلزائر،  )االقتصاد النقدي، : ضياء رليد ادلوسوي- 3
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ضح أن دور البنوك التجارية ينحصر بصفة أساسية ُب قبول الودائع ومنح االئتمان ت يالتعاريفمن ىذه * 
وأداء بعض اخلدمات ادلصرفية األخرى وكذا دورىا األساسي ُب توفَت األموال دلتطلبات التنمية االقتصادية 

وأىم ما ميزىا  (ادلباشر وغَت ادلباشر ) باالئتمان كما أطلق عليها بنوك الودائع باعتبارىا تتعامل ،واالجتماعية 
. قبوذلا للودائع ربت الطلب واحلسابات اجلارية 

كما تعرف على أهنا مشروعات رأمسالية ىدفها األساسي ربقيق أكرب قدر شلكن من األرباح بأقل نفقة " 
 1".شلكنة وذلك بتقدًن خدماهتا ادلصرفية أو خلقها نقود الودائع 

البنك ىو منشأة تنصب عملياهتا الرئيسية على ذبميع النقود الفائضة عن حاجة اجلمهور أو منشآت " 
 2". أو الدولة لغرض إقراضها آلخرين وفق أسس معينة أو استثمارىا ُب أوراق مالية زلددةاألعمال

فمنح االئتمان التجاري لألفراد وادلشروعات من قبل البنوك التجارية إذل جانب قيامها بعمليات أخرى 
 ُب حُت أن مجيع ىاتو العمليات سبتاز بقصر األجل إذا ال ، ادلعامالت بُت األفراد وادلشروعات اإلنتاجيةلتسيَت

 ألن األموال اليت تستخدمها البنوك التجارية دلمارسة نشاطها تستمد معظمها من ودائع ،تتجاوز مدهتا سنة واحدة
". األفراد وادلشروعات

 على مستوى اتساع نطاق العمليات اليت تزاوذلا البنوك التجارية فقد كان تعريف ادلصرُبونتيجة التطور 
. البنوك التجارية ذو أبعاد حتمية باعتباره يعد عصب اجلهاز ادلصرُب ألي اقتصاد بعد البنك ادلركزي 

من ىذه التعاريف صلد أن اذباه التطور ادلصرُب عموما ُب اتساع نطاق العمليات اليت تزاوذلا البنوك 
 ودل يعد يقتصر ىذا النوع من البنوك على القيام بعمليات االئتمان القصَت األجل كتلقي الودائع اجلارية التجارية

من األفراد وادلشروعات وخصم الكمبياالت وتقدًن قروض قصَتة األجل للتجارة والصناعة لتوفَت رؤوس األموال 
.  وإظلا التطور ذىب ادلصرُب إذل أبعد من ىذا وأعمق بكثَت شلا تداول سابقا

 

 

 
. 90- 89ص  ( 1999 ، اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر )النقود وادلصارف واالئتمان :  مصطفى رشدي شيحة -1

 .25 ص ،مرجع سابق : شاكر قزويٍت - 2
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 1 خصائص وأىداف البنوك التجارية:المطلب الثاني 
 :خصائص البنوك التجارية -1

تعمل البنوك التجارية على ربقيق قدر كبَت من األرباح كغَتىا من ادلؤسسات ادلالية التجارية وتتميز بعدة 
 .خصائص

 أصوذلا زبتص البنوك التجارية دون غَتىا من ادلؤسسات من ادلؤسسات وادلشاريع التجارية بان معظم :أوال
تشكل حقوق على مؤسسات وأشخاص ُب شكل ودائع سلتلفة وتعترب ىي الوحيدة القادرة على خلق خصوم 

 وتقوم بفتح حسابات جارية ،قابلة للتحويل من شخص آلخر أو حىت من مؤسسة إذل أخرى باستخدام شيك
وإجراء عمليات ادلقاصة حلساهبم ،  ويكون ذلك بناءا على طلبهم،لعمالئها وربويلها إذل نقود ورقية أو العكس

ويكون ذلك بأدىن سرعة وبأدىن جهد فتقوم بذلك البنوك التجارية بأىم وظيفة وىي إدارة عرض النقود ُب 
 .اجملتمع

إيداع ) وادلستثمرين وىذا يتم بالوساطة بُت ادلدخرين ،من خصائصها أيضا أهنا زبتص بالقدرة على اإلقراض :ثانيا
 وذلذا السبب سبارس البنوك أثرا فعاال على حجم االئتمان وتوزيعو بُت ،أو خبلق مصادر سبويل وإقراضها (وإقراض

 .سلتلف القطاعات االقتصادية ُب اجملتمع

تتعامل البنوك التجارية ُب األصول النقدية وادلالية فقط كالودائع والقروض واألوراق ادلالية وال تدخل ُب  :ثالثا
 سبنع البنوك من ، حبيث أن قوانُت البنوك ُب كثَت من الدول العادل،رلاالت استثمارات مباشرة ُب األصول احلقيقية

التدخل ُب استثمارات أصول حقيقية إال بقدر الذي ربتمو طبيعة العمل مع البنك التجاري كامتالك أصول ثابتة 
 .( أثاث ،مباين )

 فعندما تقوم البنوك التجارية باقتناء ،وأىم ما زبتص بو البنوك التجارية ىي قدرهتا على خلق وربطيم النقود :رابعا
 ،أية أصول مالية تدر عائدا فإن ناتج بيع أو ربويل ىذه األصول ينعكس ُب شكل زيادة ُب ودائع البنوك التجارية

. وتعترب أىم مورد مباشر للتغَتات ُب عرض النقود من أجل أكرب عائد شلكن

 

 .10ص  (مذكرة لنيل شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية ، زلمد خيضر ببسكرة  )وظائف ادلصارف التجارية : خريف بشرى وآخرون - 1
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ُب حُت . كما أن عملية ائتمان قصَت األجل ىو ما ميز البنوك التجارية دون غَتىا من البنوك األخرى :خامسا
 3:أنو ؽلكننا أن نتعرض خلصائص البنوك التجارية من خالل أىدافها ونذكر منها

ادلعٌت شلن ىذا أن البنوك التجارية تأٌب ُب الدرجة الثانية ُب التسلسل الرئاسي للجهاز  :مبدأ التدرج - أ
 .ادلصرُب بعد البنك ادلركزي حبيث يباشر ىذا األخَت عليها رقابة دبا لو من أدوات ووسائل

 
 أي بنك مركزي واحد لكل :"وحدة البنك " بينما يمثل البنك المركزي التطبيق الصحيح لمبدأ  - ب

 والنشاط االقتصادي وحجم ، فالبنوك التجارية تتعد وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدي،اقتصاد معُت
 .ادلدخرات وما يًتتب على ذلك من تعدد عملياهتا وإدخال عنصر ادلنافسة بُت أعضائها

 
من أجل إبراز االختالف ادلوجود بُت البنوك التجارية والبنوك األخرى نفرق بُت كل من مصدر وقيمة  - ت

 .النقد
ُب حُت تتعدد ادلصادر " البنك ادلركزي " حبيث صلد أن ىناك سباثل ُب مصدر وحدات النقد القانونية وىو - 

 ."اختالف البنوك التجارية " بالنسبة لنقود الودائع 

بصرف النظر " ادلطلقة " بينما تعترب النقود القانونية متماثلة ُب قيمتها : أما من ناحية قيمة النقد فنجد أنو - 
 وزبضع القروض اليت سبنحها ، فإن نقود الودائع اليت زبلقها البنوك التجارية متباينة،عن اختالف الزمان وادلكان

 .البنوك التجارية ألسعار فائدة زبتلف بالزمان وادلكان

 ىدفها األساسي ربقيق أكرب قدر شلكن من األرباح بأقل ،البنوك التجارية ىي مشروعات رأمسالية - ث
 .نفقة شلكنة

 

 

 

 

                                                           

. 209، ص  ( 1999الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  )اقتصاديات النقود وادلصارف : عبد الرمحان يسري وآخرون - 1
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 :أىداف البنوك التجارية- 2

 :يسعى أي بنك ذباري لتحقيق ثالث أىداف رئيسية ىي

 ربقيق أقصى رحبية لتغطية ما يتحملو البنك من سلاطر. 
 ذبنب التعرض لنقص شديد ُب السيولة دلا لذلك من تأثَت على ثقة ادلودعُت فيو. 
 ربقيق أكرب قدر من األمان للمودعُت. 

 :ويستمر التطرق شرح كل عنصر على حدي- 

يسعي البنك لتحقيق ىدف زيادة قيمة ثروة مالكيو عن طريق ربقيق أرباح مالئمة أي ال تقل  :الربحية- 1
عن تلك اليت ربققها ادلشاريع األخرى اليت تتعرض لنفس الدرجة من ادلخاطر، وتوزيعها عليهم بعد االحتفاظ 

 .جبزء منها على شكل احتياطات إجبارية واختيارية وسلصصات متنوعة وأرباح غَت معدة للتوزيع

 فعليو أن يوظف األموال اليت حصل عليها من ادلصادر ادلختلفة وأن :ولكي يحقق البنك ىذه األرباح- 2
ؼلفض نفقاتو ألن األرباح ىي الفرق بُت اإليرادات اإلمجالية والنفقات اإلمجالية حبيث أن اإليرادات اإلمجالية 
للبنك تتكون من نتائج عمليات االقًتاض واالستثمار اليت يقوم هبا البنك باإلضافة إذل األرباح الرأمسالية اليت 

تنتج عن ارتفاع القيمة السوقية لبعض أصولو، أما نفقات البنك فتتمثل ُب نفقات إدارية تشغيلية، والفوائد اليت 
يدفعها األفراد لديو باإلضافة إذل اخلسائر الرأمسالية اليت قد ينشأ عن اطلفاض القيمة السوقية لبعض أصولو، 

والقروض اليت يعجز عن اسًتدادىا، وتًتكز ادلصلحة االقتصادية ُب ربقيق أكرب فائض شلكن بُت إيراداتو 
اإلمجالية ونفقاتو ادلختلفة ويسعى البنك إذل ربقيق ىذا اذلدف عن طريق تقليل نفقاتو من ناحية وعن طريق 

  .ربقيق أكرب إيراد إمجارل شلكن من ناحية أخرى

 تعرف السيولة النقدية ُب البنوك التجارية بأهنا قدرة البنك على مواجهة االلتزامات ادلالية اليت :السيولة- 3
تتكون بشكل رئيسي من تلبية طلبات ادلودعُت للسحب من الودائع، وتلبية طلبات االئتمان ومن ىنا تعد 

السيولة النقدية وشبو نقدية وتوفَتىا من األىداف األساسية للبنوك التجارية، حيث أن توفَتىا بساعد البنك 
على ذبنب اخلسارة اليت ربدث نتيجة اضطراره إذل تصفية بعض موجوداتو غَت السائلة، فإن رلرد إشاعة عنو 
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عدم توفر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بان تزعزع ثقة ادلودعُت ودفعهم إذل سحب ودائعهم شلا قد يعرض 
  .البنك لإلفالس

 يتسم رأس مال البنك التجاري بالصغر مقارنة بصاُب األصول، وىذا يعٍت صفر ىامش األمان :األمان- 4
بالنسبة للمودعُت، اليت تعترب أمواذلم مقارنة بصاُب األصول، وىذا من أىم مصادر سبويل استثماراتو، فالبنك 

يستطيع ربمل خسارة تفوق رأس مالو، ألن زيادهتا عنو تؤدي إذل تغطيتها عن طريق اللجوء إذل أموال ادلودعُت 
وعلى البنك ربقيق اكرب قدر من األمان للمودعُت على أساس رأس مالو الصغَت، إال أن ما ينبغي مالحظتو ىو 

التعارض الواضع بُت ىذه األىداف وىو ما ؽلثل ادلشكلة األساسية ُب إدارة البنوك التجارية ويرجع ىذا 
التعارض إذل تعارض أىداف كل من اإلدارة وادلودعُت، فاإلدارة تسعى إذل ربقيق أقصى عائد وىو ما قد يًتك 

أثرا سلبيا على مستوى السيولة ودرجة األمان أما ادلودعُت فيأملون ُب أن ػلتفظ البنك بقدر كبَت من األموال 
السائلة، وان يوجو موارده ادلالية إذل استثمارات تتسم بدرجة قليلة من ادلخاطرة وىو ما يًتك أثرا عكسيا على 

 .الرحبية

لذا ينبغي على إدارة البنك أن تركز على ربقيق ىدفها، ادلتمثل ُب ربقيق أقصى عائد، أما أىداف ادلودعُت، * 
 .وادلتمثلة ُب السيولة واألمان فيمكن أن تتحقق من خالل التشريعات وتوجهات البنك ادلركزي

 وظائف البنوك التجارية : المطلب الثالث :

فقد عرفت ىذه األخَتة ,  إن مباشرة البنوك التجارية دلختلف نشاطاهتا يعود أساسا دلا سبليو وظائفها
تطورات عديدة اختلفت باختالف ادلراحل التارؼلية اليت مرت هبا وألن البنوك وجدت بغرض احملافظة على 

ونتيجة التطورات احلاصلة على مستوى البنوك فقد برزت وظائفها بشكل كبَت وأعمق وتنوعت من , األحوال
: القدؽلة منها إذل احلديثة وذلذا سنتطرق ذلاتو الوظائف بنوعيها ونذكر منها

: التجارية  الوظائف:أوال

منح االئتمان وأخَتا خصم , قبول الودائع:  تقوم البنوك التجارية بثالث وظائف تقليدية رئيسية وىي
. األوراق التجارية
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 ويعٍت قبول البنك ذلا ،فالوديعة لدى البنك ىي باألحرى نوع من االئتمان ؽلنحو ادلودع للبنك :قبول الودائع/ أ
 ويًتتب على عملية اإليداع فتح دبا يسمى ،التزامو أمام صاحبها بأن يدفع لو أي مبلغ ُب شكل نوقد قانونية

.   وباعتبارىا أبرز الوظائف فهي ربرص دائما على تنميتها،باحلساب ادلصرُب

 فالعميل ؽلكن أن يستخدم التسهيالت اليت ،فهذا الفتح ػلقق لكل من صاحب الوديعة والبنك عدة فوائد" 
يقدمها البنك ادلتعلقة بتنظيم معامالتو ادلالية ادلستقبلية واالستفادة من خدمات مصرفية كاحلصول على دفًت 

 . 1"على األموال ادلودعة  (فائدة  )كذلك ػلصل على عائد  (دفًت ادخاري )الشيكات أو دفًت خاص 

 وتعمل البنوك على تنمية الوعي ادلصرُب واالدخاري من خالل التوسع ُب فتح ادلزيد من الوحدات 
 وتنقسم الودائع ،ادلصرفية تبسيط اإلجراءات التعامل من حيث السحب واإليداع ورفع الكفاءة األوعية االدخارية

 ، ودائع ائتمانية، ودائع ادخارية، ودائع اإلخطار،على أنواع سلتلفة ىناك ما ىو مذكور سابقا كالودائع ألجل
: وتصنف وفقا ألجل االستحقاق أم تصنيف الودائع حسب النشاط االقتصادي فتشمل 

 يتماشى ىذا لنوع مع طبيعة النشاط االقتصادي التجارية ما يتصف بو من :ودائع البيوت التجارية -1
استقرار أو تقلب شلا يدعي األمر إذل دراسة أوضاع وظروف ادلؤسسات التجارية ادلتعاملة مع البنك 

.  لتقدير وتوقيت عمليات السحب ادلتوقعة من ودائعها
 إذ ُب ، يرتبط ىذا النوع من الودائع للسحب واإليداع بالدورة اإلنتاجية:ودائع المنشآت الصناعية -2

بداية الدورة اإلنتاجية تتزايد ادلسحوبات لتمويل ادلشًتيات من ادلواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج ودفع 
 .األجور وادلرتبات عند هناية الدورة ا إلنتاجية تبدأ الودائع ُب الزيادة نتيجة ادلبيعات النقدية

 حبيث تزيد ادلسحوبات مع ، تتعلق ىذه الودائع بأثرىا دبواسم الزراعة:ودائع المنشآت الزراعية -3
 ىذا السحب يعد منتظم مومسي لألفراد ،بداية موسم الزراعة ُب ادلقابل تزيد الودائع مع بيع احملصول

  .2وادلزارعُت دلواجهة النفقات الشخصية
 فهي ربتاج إذل ،وىي اخلاصة بودائع لفنادق ومؤسسات النقل والسياحة :ودائع المنشآت الخدمية -4

 .مبلغ كبَتة لعمليات التجديد والتوسع
 
 
 
. 32، ص  ( 1الدار اجلامعية للنشر ، مصر ط )أساسيات علم االقتصاد : زلمود يونس وآخرون - 1
 .110مرجع سابق ، ص : عبد الغفار حنفي وآخرون - 2
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تعترب ىذه الوظيفة من األساسيات ُب وقتنا احلاضر وىي احملرك األساسي للعمليات   :منح االئتمان- ب
 .االستثمارية ذلذا علينا إعطاء تعريف لالئتمان

دائن ومدين وذلك من خالل مبادلة , يعرف االئتمان على أنو عالقة بُت طرفُت  :تعريف االئتمان -1
 يعٍت أن البنك يثق ُب مقدرة عميلو فيعطيو رؤوس أموال أو ،قيم آجلة بقيم عاجلة فهو دبثابة الثقة

1يعطيو كفالة وضمانة قبل الغَت
.  

أما من ادلنظور االقتصادي تعٍت تسليف مال الستثماره ُب اإلنتاج واالستهالك وىي تقوم على أساس 
.  ادلخاطر، األجل،وجود دين,  عالقة مديونية .وغلب أن تتوفر أربع عناصر منها, عنصرين علا الثقة وادلدة

وألن البنوك التجارية كانت ُب بدايتها تقوم بعمليات اإلقراض من أمواذلا اخلاصة ىذا االئتمان ادلتمثل ُب 
 الشيء ادلميز أن ىذا االئتمان من ودائع ليس ذلا ،القروض القصَتة األجل وادلتوسطة قد تعدى إذل أموال الغَت

:   فالتعرف على ىذا ادلنطق األخَت يستند إذل ميكانيكية تتم هبا عملية خلق الودائع نتعرض ذلا اآلن،وجود فعلي

 خلق الودائع : 
ىو أن تقوم البنوك التجارية رلتمعة بتقدًن قروض لعمالئها وتزيد قيمتها كثَتا : نقصد بعملية خلق الودائع 

 (القروض  ) أي أهنا زبلق ىذه الودائع أو  ،عن قيمة الودائع األولية ألن ادلبالغ ادلودعة لديها من األصل
2 فتزيد من العرض الكلي للنقود،خلقا

.  

 : وبالنسبة للمنطق الذي يقف عنده عملية خلق الودائع يتمثل فيما يلي

من جانب مجهور , أن تتوافر الثقة ُب مقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماهتا ُب أي وقت" :الدعامة األوذل  -
ادلتعاملُت معها ليشجعهم على االستمرار ُب االحتفاظ بودائعهم وسحبها إال عند حاجتهم احلقيقية 

ونتيجة الوعي ادلصرُب فالدائنُت يرفضون السداد بأوراق البنكنوت وػلبذون تسديدىا عن طريق . إليها
.   الشيكات

فتتمثل ُب التسليم بصحة قانون األعداد الكبَتة غلعلنا نتوقع وجود تدفق مستمر من  :الدعامة الثانية -
مسحوبات البعض اآلخر من ودائعهم  (إن دل يكن يفوق  )إبداعات بعض العمالء تساوي على األقل 

3 ُب كل حلظة من الزمن
.  

. 222 ص ،مرجع سابق : مصطفى رشدي شيحة - 1
.  سنة ثانية اقتصاد، زلاضرات االقتصاد النقدي -2
 .280- 279 ص ،مرجع سابق :  ضياء رليد موسوي -3
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ربتجز منها مقدار كاحتياطي  (أولية  )وىكذا ؽلكن أن نتصور أن البنوك التجارية عندما تتلقى وداع حقيقية 
فال ؽلكن أن , نقدي وقانوين اختياري  والباقي تتصرف فيو لتحقيق ربح من فوائد القروض وعوائد االستثمار

ىذه , تستنزف ىذه األخَتة ما يعادذلا نقدا ألن قدر االئتمان ادلمنوح سوف يكون ُب صورة وديعة جديدة
 نستطيع أن ،1الوديعة اجلديدة سبييز ذلا عن الوديعة األولية اليت تسببت ُب ظهورىا تعرف باسم الوديعة ادلشتقة

ضلتجز جزءا منها كاحتياطي نقدي واجلزء اآلخر ؽلنح ُب شكل ائتمان جديد وبالتارل يعود جزء منو مرة 
أخرى كوديعة جديدة مشتقة ومن ىذا ادلنطلق يتمكن م وديعة أولية أن ؼللق ودائع جديدة وعلية يقوم 

. بإقراضها لتعود إليو كلها أو جزء منها مرة أخرى

: وتتم عملية خلق االئتمان أو خلق الودائع مقابل ثالثة أنواع من األصول

 :ودائع نقد  -
النقود : ىنا تقوم البنوك بإصدار الودائع بأمساء العمالء مقابل تدفق نقدي إذل خزينتها حيث التدفق النقدي 

:  ومصدر الودائع نقد يكون إما، النقود ُب التداول،ادلصدرة من قبل البنك ادلركزي

 إصدار نقدي جديد من البنك ادلركزي .
  أو نتيجة سحب مقدار من النقود من التداول

 :ودائع مقابل قروض وسلفيات  -
فقيام البنك بسلفيات وقروض ؽلنحها لعمالئو ؽلكن ىؤالء من احلصول على نقود دل يكونوا قد أودعوىا من 

. قبل وبالتارل حصول البنك التجاري على أصل يدر عائدا سواء على شكل فائدة أو على شكل خصم

: ودائع مقابل شراء أوراق مالية -
وبالتارل  (عملية استثمار  )تقوم البنوك التجارية بقروض طويلة األجل عن طريق قيامها بشراء أوراق مالية 

. يكون البنك التجاري قد خلق مبالغ دل يكن ذلا وجود من قبل

 

 

. 219نفس ادلرجع السابق، ص - 1
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: خصن األوراق التجارية/ ج

وىي سبثل أساسا الكمبيالة اليت تعترب أداة مهمة لالئتمان التجاري وتؤدي على تنشيط وتيسَت  " 
ادلعامالت وقد تكون ىذه األوراق قابلة للدفع بعد فًتة من الزمن ُب حُت أن ادلستفيد ػلتاج إذل نقود حاضرة 

دلباشرة أعمالو فيتقدم هبا إذل أحد البنوك التجارية يقوم خبصمها أي قيمتها بعد استنزال اخلصم وىو ؽلثل الفوائد 
 1".الباقية قبل استحقاقها باإلضافة إذل عمولة ػلصلها البنك مقابل قيامو هبذه العملية 

 فاألوراق التجارية ىي صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ معُت من النقود يستحق ُب وقت قصَت وىي 
.   قابلة للتداول عن طريق التظهَت وؽلكن اعتبارىا كأداة لتسوية الديون

 والقصد خبصم األوراق التجارية بادلفهوم الواسع ىو بيعها للبنك ُب مقابل تقاضي البنك فوائد إذل غاية 
 وتصبح الكمبيالة بعد ذلك ضمن أصول البنك ،تاريخ االستحقاق مضاف إليها بعض ادلصاريف البنكية

.  ذلذا ربرص البنوك على توفَت األوراق التجارية اليت تتوفر على شروط إعادة اخلصم لدى البنك ادلركزي،وتوظيفاتو

 أو بيعها لبنك آخر زلققة بذلك ، وإن كانت ىاتو العملية ربقق مصاحل للبنك من خالل إعادة خصمها
. درجة عالية من السيولة بادلقارنة مع السلفيات بضمان الكمبياالت

 وبصفة عامة فعملية اخلصم تسهل أصل من أصول العميل دبا ؽلكنو من توفَت السيولة الالزمة دلقابلة 
.  التزاماتو

:  الوظائف الحديثة:ثانيا

 نتيجة دلراحل تطورات النشاطات االقتصادية والتحول اجلذري من مرحلة القيام بعمليات اإلقراض 
واإليداع على مستوى الدولة إذل الدخول إذل عادل االستثمار وامتالكها للعديد من ادلشروعات الصناعية  واخلدمة 

التجارية ىذا ما أدى بظهور وظائف حديثة تتماشى مع التطورات احلاصلة على مستوى البنوك التجارية ونذكر 
: منها

 

 .346ص  (2003الدار اجلامعية للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، )النظرية االقتصادية وربليل جزئي وكلي للمبادئ : عبد ادلطلب عبد اجمليد - 1 
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االستثمار ُب األوراق ادلالية من خالل بيع وشراء األسهم والسندات تبعا الرتفاع واطلفاض أسعارىا  -1
. ويسمى االستثمار ُب ىذه احلالة باالستثمار الغَت مباشر

 وىي عبارة عن بنوك ،سبويل التجارة اخلارجية إذ تقوم البنوك بدور الوسيط ُب ادلعامالت اخلارجية -2
أجنبية تتعامل معها بصفة منتظمة كما تقوم البنوك أيضا بعمليات بيع وشراء العمالت األجنبية وفقا 

1للقانون
.  

 .ربليل الشيكات احمللية عن طريق غرفة ادلقاصة وصرف الشيكات ادلسحوبة عليها -3
 .ادلساعلة ُب إصدار أسهم وسندات الشركات ادلساعلة -4
  .شراء وبيع األوراق ادلالية حلساب العمالء -5
 .ربصيل األوراق التجارية لصاحل العمالء -6
 .إصدار الشيكات السياحية -7
  .خدمات البطاقات االئتمانية -8
 .خدمات بطاقة الصراف اآلرل -9

تقدًن بعض اخلدمات األخرى كتأجَت خزائن شخصية للعمالء وتسوية احلسابات بينهم وقبول  -10
مدخراهتم والقيام بدراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات خلدمة العمالء وغَتىا من اخلدمات 

2الكثَتة اليت أدخلت البنوك ُب مرحلة البنوك الشاملة
.  

 .تقدًن كفاالت وخطابات الضمان للعمالء -11
 .ربويل األموال الضرورية للعمالء إذل اخلارج -12
 .إدارة عقارات العمالء أثناء حياهتم وبعد شلاهتم دبا ُب ذلك حل الشركة وسداد األموال اليت عليهم -13

 

 

 

 

 
. 346مرجع سابق ، ص : عبد اجمليد عبد ادلطلب - 1
 .347نفس ادلرجع السابق ، ص - 2
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 مقارنة بين البنوك اإلسالمية والتجارية :المبحث الثالث 
  والبنوك التجارية اإلسالمية أوجو التباين والتشابو بين البنوك :المطلب األول 

إن القواعد واألسس اليت ربكم عمل البنوك اإلسالمية زبتلف عن مثيالهتا ُب البنوك غَت اإلسالمية،  :تمهيد- 1
وذلك الختالف طبيعة عمل البنوك اإلسالمية ومزاولتها ألنشطة ذات طبيعة متميزة كادلضاربات وادلشاركات 

. وادلرػلات وغَتىا من جهة، واللتزامها بأحكام وتعاليم الشريعة السالمية من جهة أخرى

 قد تتشابو البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية ُب بعض األوجو باعتبارعلا مؤسسات مالية، ولكن تتعدد األوجو 
 وسوف نتناول ُب ىذا ادلبحث أوجو التباين والتشابو بُت ،اليت زبتلف فيها البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية

 .البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية 

 :أوجو التباين بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية- 2

ىناك العديد من أوجو التباين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية، ومن ىذه 
:األوجو ما يلي

 
1 

: التباين في ىيكل التمويل- أ

 ويشمل رأس ادلال واالحتياطيات ، مصدر داخلي: ىيكل التمويل ُب البنوك التجارية يتكون من مصدرين علا- 
 . والودائع من العمالء، القروض من البنك ادلركزي والبنوك األخرى ويشملخارجيومصدر  ،واألرباح ادلرحلة 

 ويشمل رأس ادلال ،مصدر داخلي: أما ىيكل التمويل ُب البنوك اإلسالمية يتكون أيضاً  من مصدرين- 
 ويرتكز االختالف ىنا عن البنوك التجارية ُب حجم رأس ادلال والوعاء الرحبي ،واالحتياطيات واألرباح ادلرحلة

فبالنسبة حلجم رأس ادلال ُب البنوك اإلسالمية فإنو من ادلتوقع أن يكون أكرب من . الذي ػلسب منو االحتياطيات
 أما فيما ؼلتص باالحتياطيات فأهنا تقتطع من نصيب ،رأس ادلال ُب البنوك التجارية كصفة عامة للبنوك اإلسالمية

.   وليس من صاُب الربح الذي ػلققو البنك اإلسالمي ُب هناية فًتة زمنية معينة،ادلساعلُت ُب األرباح فقط

 

 .223مرجع سابق ، ص : زلمود يونس وآخرون - 1
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 وىنا زبتلف البنوك اإلسالمية عن البنوك التجارية ُب أن  مصادرىا اخلارجية تقتصر على ودائع ،ومصدر خارجي
. العمالء نظراً  لعدم مشروعية حصوذلا على قروض بفائدة ربت أي ظرف من الظروف

: التباين في ىيكل االستثمار- ب

 ، واألوراق ادلالية وخصم األوراق التجارية،تتمثل أوجو االستثمار ُب البنوك التجارية ُب األوراق احلكومية
.  ذلك جبانب العديد من اخلدمات ادلصرفية،واإلقراض بفائدة

 حيث تدخل ُب رلاالت استثمارية متنوعة ،أما أوجو االستثمار ُب البنوك اإلسالمية تتصف بالشمولية
ومتعددة كادلراحبات وادلضاربات وادلشاركات والبيع بالتقسيط وسبويل القروض احلسنو واالستثمار ُب األسهم دون 

 ذلك ُب األجل القصَت وادلتوسط والطويل مع مراعاة أن تتفق ىذه االستثمارات مع أحكام ،اخل ...سندات
. الشريعة اإلسالمية

: التباين في الهدف من النشاط- ج

 بينما اذلدف من النشاط ُب البنوك ،اذلدف من النشاط ُب البنوك التجارية ىو ىدف اقتصادي حبت
اإلسالمية ىو ىدف اجتماعي لتعويض النقص ُب اخلدمات اجملتمعية الناتج من سيطرة عنصر الفائدة والربح  

وىدف اقتصادي دلنافسة البنوك التجارية دبزاولة نفس أنشطتها بقصد ربقيق الربح لتمويل اذلدف األول وضمان 
. ربقيقو

: التباين في نوعية العائد و أسلوب حسابو- د

 فعائد البنك التقليدي يتمثل ُب الفوائد والعموالت واإليرادات ،إن تباين اذلدف يتبعو تباين العائد
األخرى لقاء اخلدمات البنكية، وتتحدد حجم اإليرادات مسبقا وبشكل دوري، وذلك حسب طبيعة النشاط 

. االستثماري

 أما عائد البنوك اإلسالمية فيتمثل ُب الربح من مجلة أوجو االستثمارات ويأخذ الربح عند احتسابو خطوات *
: ثالث ىي
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: أرباح االستثمار- 

إن - وىي مجلة عوائد النشاط االستثماري خالل فًتة معينة بعد استبعاد خسائر بعض األنشطة 
. ويضم ذلك الوعاء كافة أرباح ادلضاربات وادلشاركات وادلراحبات- وجدت

: األرباح اإلجمالية- 

 بالفرق بُت عائد النشاط ونصيب العميل ُب ذلك العائد ،وربتسب لكل نشاط استثماري على حدة
 وقد يكون البنك شريكا ُب ذلك ،والذي يقوم البنك عادة باحتسابو ُب ظل حجم ادلال ومدة االستثمار

. االستثمار، وقد يكون فقط مضارباً  بو

: األرباح القابلة للتوزيع- 

وتضم  (سنة مالية ُب العادة)وىي ربتسب على مستوى رلموع األنشطة والعمليات خالل فًتة معينة 
صاُب أنصبة البنك من األرباح والعوائد األخرى مع استبعاد خسائر بعض األنشطة وادلصروفات غَت ادلخصصة 

. واإلستهالكات وادلخصصات ادلختلفة

: التباين في التنظين اإلداري والهيكلي للبنك- ىـ

 ويًتتب على ذلك اختالف ىيكل التمويل وىيكل االستثمار ،يشيع نظام التخصيص ُب البنوك التجارية
ُب كل منها، بينما صلد أن البنك اإلسالمي يزاول أنشطة تدخل ُب نطاق البنوك التجارية بأنواعها ادلختلفة بل 

، ولقد ترتب على (كادلراحبة وادلشاركة وادلضاربة)وتزيد عنها ُب أنشطة مستحدثو ال تزاوذلا البنوك التجارية عادة 
 وأقسام ادلضاربات ، وإدارة الزكاة،ذلك أن ظهرت ىياكل تنظيمية وإدارية ومالية وإدارة الصكوك وإدارة االستثمار

.  كما ظهرت وظيفة مراقب االستثمار حبيث ؽلكن اعتباره كوكيل عن ادلساعلُت وادلستثمرين،وادلراحبات وادلشاركات

: التباين في أساليب القياس والمحاسبة عن النتائج- و

ُب البنوك التجارية يتم استخدام أساليب القياس واحملاسبة عن النتائج ُب ضوء الربح كهدف رئيسي أما بالنسبة 
: للبنوك اإلسالمية فاألمر يتطلب ما يلي
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.  إغلاد أساليب سلتلطة للقياس  واحملاسبة عن النتائج  تشتق من النظم احملاسبية ادلطبقة -1

تصميم ظلاذج دلعايَت التقييم االقتصادي واالجتماعي والديٍت تصلح كإطار للحكم على كفاءة البنوك  - 2
. اإلسالمية

 كما يتطلب األمر إعادة تفسَت ،استحداث مفاىيم بديلة عن الربح تصلح لتقييم العوائد اجملتمعية للبنك - 3
. األرباح وربديد عواملها ومكوناهتا

حل مشكالت التقييم احملاسيب ُب البنك والناذبة عن مشاركتو للمستثمرين ُب مزاولة  -5
األنشطة التجارية واالستثمارية وكذلك مشكالت اعتماد الربح كبديل عن الفائدة 

. وادلشاركة كبديل عن اإلقراض

 

: التباين في العالقة المجتمعية واالرتباط بالبيئة- ز

تؤدي ادلظاىر السابقة إذل استنتاج منطق مؤداه أن البنوك اإلسالمية مؤسسات ترتبط باجملتمع وتتفاعل 
.  على ضلو ال يتحقق من خالل البنوك التجارية،مع البيئة احمليطة هبا

 أن ىناك اختالفات واضحة بُت البنوك اإلسالمية والتجارية، وذلك نتيجة الختالف ، يتضح شلا سبق
ودلزاولة البنوك اإلسالمية ذات طبيعة , الفلسفة واخلصائص واألسس وادلبادئ اليت تقوم عليها كل منهما من ناحية

 فرق جوىري بُت ادلصرف التقليدي وادلصرف اإلسالمي 12متميزة من ناحية أخرى، وؽلكن القول أن ىناك 
 1: صلملها فيما يلي

 

 

 .49مرجع سابق ، ص : شاكر قزويٍت - 1

http://mhabach.wordpress.com/2009/04/30/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/
http://mhabach.wordpress.com/2009/04/30/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/
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 ةالمصارف اإلسالمي ةالمصارف التقليديالفرق 

النشأة  -1
 

ال تقصد إذل الربح فقط إظلا العمل ضمن . نزعة فردية مادية لالذبار بالنقود وتعظيم الثروة
األصول الشرعية لتطهَت العمل ادلصرُب من 

. الربا
المفهوم   -2

 
أحد ادلؤسسات ادلالية اليت يًتكز عملها ُب منح 
االئتمان فقط كخصم األوراق التجارية وشرائها 

. وبيعها ومنح القروض وغَتىا من العمليات النقدية

مؤسسات مالية تقبل األموال للمتاجرة هبا 
ضمن قواعد الشريعة اإلسالمية على أساس 

. (الغنم بالغرم)و  (اخلراج بالضمان)قاعدٌب 
طبيعة الدور   - 3

 
مؤسسات وسيطة حيادية ال تتدخل ُب األعمال 

ولكن ذبٍت رحبها من النقود اليت توظفها ُب اإلقراض 
. والتمويل

ؽلتد دورىا دلمارسة العمل الفعال من خالل 
.          كوهنا شريك ومضارب وتاجر وكافل

أساس التمويل    -4
 

يقوم على أساس اإلقراض بسعر فائدة زلددة دون 
. العمل

يقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح 
. واخلسارة

صفة العميل  - 5
 

العميل ىو مودع أو مقًتض أو مس تأجر لصندوق 
. أمانة

العميل ىو مشارك وبائع ومشًتي وصاحب 
. حساب جاري على أساس القرض احلسن

ػلظر عليها شلارسة التجارة أو الصناعة أو سبلك المحظور والمباح - 6
البضائع أو العقارات غَت اخلاصة بعملو إال بسداد 

. لدين لو على الغَت على أن يبيعو خالل مدة معينة

مادة عملو األساسية ىي العمل بالصناعة 
والتجارة وشراء األسهم ادلالية والعقارات ولكن 

. ضمن احلدود الشرعية
 .ال ؽلكنها ألهنا تقوم على الربا. ؽلكنها إصدار أسهم شلتازة الموارد المالية الذاتية-7

 .ال يقًتض وال يقرض بفائدة. الودائع والقروض على أساس الفائدةمصادر األموال  -8

اإلقراض بفائدة، خصم السندات، خدمات مصرفية استخدامات األموال   -9
أخرى كاالعتمادات ادلستندية وخطابات الضمان 

. مقابل عمولة أو فائدة

يستخدم اجلزء األكرب من األموال ُب صيغ 
التمويل اإلسالمية كادلتاجرة وادلضاربة وادلراحبة 

. وادلشاركة واالستصناع وغَتىا
إعسار المدين  -10

 
ال يسمح دبهلة سداد إال بشروط قاسية وػلمل 

. ادلدين فوائد تأخَت
إذا كان غَت شلاطل ومعو عذر شرعي ؽلهل وال 

ؽلكن زيادة الدين أو تعديل السعر وقد يعفى 
. أحياناً من ادلبلغ الضئيل

الربح  -11
 

يتحقق من الفرق بُت الفائدة ادلدينة والفائدة الدائنة 
أي الفائدة ادلدفوعة عن الودائع والفائدة ادلقبوضة )

. (من القروض

 .من العمل والربح احلالل

ال يتحمل ادلصرف أية خسائر عن ادلقًتض إذا دل تحمل الخسائر  -12
. يستطع ادلقًتض سداد الدين

قد ػلتمل خسائر ألن مصدر رحبو ىو العمل 
 .والعمل قد يربح أو ؼلسر

 مقارنة بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية : 01الجدول رقن 
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 :أوجو التشابو بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية- 3
على الرغم من وجود العديد من أوجو التباين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية البنوك اإلسالمية والبنوك 

 1: التجارية، إال أنو توجد بعض أوجو للتشابو، ومن ىذه األوجو ما يلي

أن كال من ادلصارف اإلسالمية وادلصارف التجارية يهدفان إذل ربقيق أرباح، مع ضرورة التوقف ىنا، أن مثل - أ
ىذا اإلطالق للفظ ربح للمصارف التجارية حسبما يصرح بو القائمون عليها اليعد ىكذا ُب ادلفهوم الواقعي ألن 

معظم ما ربققو ادلصارف التجارية يشكل الفرق بُت أسعار الفائدة ادلدفوعة، وأسعار الفائدة ادلقبوضة، وىو الربابال 
 2. (1982:254احلمود، )شك ُب ظل الفقو االقتصادي اإلسالمي 

البنك )إن كال النوعُت من ادلصارف سواء اإلسالمية أوالتجارية زبضعان لرقابة مالية من قبل ادلصرف ادلركزي - ب
. )ادلركزي

 .أن كال النوعُت من ادلصارف البد ذلما من االلتزام بكافة األوامر والتعليمات اليت تصدر من ادلصرف ادلركزي- ج
كالعلا يعد وسيطاً مالياً بُت طرفُت ويتبعان ُب ىذه الوساطةاألعراف ادلصرفية، فضالً عن ادلعايَت ادلهنية - د

 .ادلتعارف عليها ُب العمل ادلصرُب
 

        
 تميز المصارق التقليدية عن المصارف اإلسالمية : 02الجدول رقن 

 .212منَت إبراىيم ىندي،مرجع سابق الذكر،ص- 1
. أعراب مرًن،مرجع سابق الذكر. ادلعيزي خدغلة- 2
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: أوجو تميز المصارف اإلسالمية عن المصارف التجارية- 4
 1: تتميز ادلصارف اإلسالمية عن ادلصارف التجارية ُب العديد من األوجو، منها ما يلي

 ادلصارف اإلسالمية بدور الوسيط ُب العمل ادلصرُب شأهنا شأن ادلصارف التجارية، فأهنا ال تتصف رغم قيام- أ
حبيادية الوسيط التقليدي بل تتسم بقدر عال من الفاعلية أماله طبيعة عملها ادلتجسد ُب اجملاالت ادلتعددة لعملها 

التمويلي بأسلوب ادلشاركة، وادلضاربة، وادلراحبة، واإلجارة، وبيع التقسيط، وعقد السلم، وعقد االستصناع، وعقد 
 .، وأساليب التمويل الزراعي(اإلستجالب)التوريد 

 وما يتطلبو ىذا ادلعامالت الشرعية بناء على النقطة السابقة فإن ادلصارف اإلسالمية تشكل طرفاً مباشراً ُب -ب
 وادلنقولة تسهم ُب أداء دورىا ادلطلوب دبا يتضمنو من إصلاز مصاحل ادلتعاملُت معها لألصول الثابتةمن سبلك 

صلده ُب  ، ُب حُت يبدوا أن ىذا النوع من التعامل السائد ُب ادلصارف اإلسالمية ال(17: البعلي، بدون تاريخ)
. )16: 2001، فأرشي) خشية ذبميد أمواذلا ادلصارف التجارية

وأن النوعُت ؼلضعان للرقابة ادلالية من  (أوجو التشابو بُت ادلصارف اإلسالمية والتجارية) (2) بينا ُب النقطة -ج
 من قبل ىيئة الرقابة الشرعية زبضع لنوع ثان من الرقابة، إال وىو ادلصارف اإلسالميةأن  قبل ادلصرف ادلركزي، إال

ادلصرف اإلسالمي، من أّن ادلصرف  عمالء  بث روح االطمئنان لدىمهما ُبالرقابة الشرعية، واليت تلعب دوراً 
يؤدي دوره الذي أنشأ من أجلو وادلرتكز على مراعاة أحكام ادلشرع سبحانو وتعاذل ُب ادلعامالت ادلالية لإلنسان 

 .ادلسلم بعيداً عن األىواء والنزوات

رلاال ضيقاً  ُب حُت ػلتل اإلقراض الرّبوي احليز األكرب ُب تعامالت ادلصارف التجارية وال يشكل االستثمار إال- د
من عمل ىذه ادلصارف، صلد احلال عكسو سباماً ُب عمل ادلصارف اإلسالمية اليت ػلتل فيها االستثمار الركن 

 .األكرب ُب تعامالهتا ادلالية
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 على الغَت  سداداً لدين ذلاإالالبضائع  ػلظر على ادلصارف التجارية شلارسة التجارة أو الصناعة، أو أن سبتلك- ى 
على أن تبيعها خالل مدة معينة، كما ػلظر عليها شراء العقارات غَت اليت ربتاجها دلمارسة أعماذلا على أن تبيعها 

نسبة زلددة من  ذلا أن تشًتي حلساهبا اخلاص أسهم شركات التجارية ُب حدود إال أنو غلوز. خالل مدة معينة
من البنك ادلركزي، ُب حُت غلوز للمصارف اإلسالمية شلارسة التجارة  أمواذلا اخلاصة أو بناء على موافقة مسبقة

والصناعة وسبلك البضائع وشراء العقارات، والتعامل ُب أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية 

. )64، 2009العطيات، ) 

ُب بعض الشيء ُب ىذا اذلدف مع ادلصارف  هتدف إذل ربقيق األرباح وتتشابو أن ادلصارف اإلسالمية رغمو- 
اإلسالمية تنظر إذل االستثمار على أنو تنمية اجملتمع، وعلى ىذا األساس تتعدد أىداف  التجارية، إال أن ادلصارف

اخلدمة وأىداف التكامل االجتماعي، وااللتزام  تتجاوز اذلدف الرحبي إذل جودة ىذه ادلصارف لتحوي مضامُت
مشتقاً من   إذ يصبح ىذا اذلدف.عندما تتغَت النظرة ادلطلقة إذل مفهوم تعظيم الربح. بقواعد الشريعة اإلسالمية

إدارة ادلصرف اإلسالمي ىي  عدة أىداف ومن بينها مصلحة العمالء وادلساعلُت، وعند التوسع ُب ادلفهوم صلد أن
إدارة أمناء استثمار، لتحقيق مصاحل رلموعة متعددة تشمل العاملُت بادلصرف كما تشمل الفقراء وادلساكُت 

 الثروة، وىو ال يتجاىل مسؤولياهتا واحلكومة، وادلصرف ادلركزي، ألن اذلدف الرئيسي للمصرف ىو تعظيم
ادلصارف اإلسالمية  لذا فإن من خصائص.)53: 2004جاد، )حساب ادلنظور ادلادي  التنموية على الستثمارية

. )150: 2009النجار، )األولوية دلبدأ احتياجات اجملتمع ومصلحة اجلماعة قبل النظر إذل العائد  إعطاء

فرق جوىري ُب نظرة كال النوعُت من ادلصارف للنقود فهي ُب ادلصارف التجارية دبثابة سلعة يتم االذبار   ىناك-ز
سعر الفائدة ادلدينة وسعر الفائدة الدائنة، بينما ىي ُب ادلصارف اإلسالمية  فيها، ويتم ربقيق الربح من الفرق بُت

. )45: 2006أمحد، )وسيط للتبادل ومقياس للقيم 

يستطيع ذلك دلا تقوم  ُب حُت أن ادلصرف التقليدي يستطيع إصدار أسهم شلتازة فإن ادلصرف اإلسالمي ال -ح
. )2009:65العطيات، ) الرّبوبيةعليو ىذه األسهم من الفائدة 
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دخل لو فيها،  يالحظ ُب ادلصرف التقليدي أن اخلسارة يتحملها ادلقًتض وحده حىت ولو كانت األسباب ال -ط
إن اخلسارة يتحملها ادلصرف إذا كان رب مال ُب مضاربة، وبقدر رأس ادلال ُب  فُب حُت ُب ادلصرف اإلسالمي

 .ادلشاركات، وإذا دخلت ربت ضمانو ُب البيوع

يسمح لو دبهلة سداد، ويلتزم بفوائد تأخَت، وإذا كان شلاطالً  وُب حالة إعسار ادلدين فانو ُب ادلصرف التقليدي ال
ادلقاضاة، أما ُب ادلصرف اإلسالمي فإذا كان ادلدين غَت شلاطل يعطي مهلة سداد  إذل ما تقدم تكون فباإلضافة

. يلتزم بأي زيادة على الدين، وقد يعفى من الدين ُب حالة اإلعسار الكامل وضآلة ادلبلغ ، وال(فنظرة إذل ميسرة)
(. 66- 65: 2009العطيات، )وإذا كان موسراً شلاطالً تكون ادلقاضاة 
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 الـفـصـلخاتمة : 

لقد حققت البنوك اإلسالمية وال زالت ربقق صلاحا ُب تقدًن ومنح سبويالت أو قروض بنكية لألفراد إلبقاء 
ادلشاريع قائمة وتطويرىا وتنميتها وتوسيعها أكثر وىذا بتوسيع منشآهتا أكثر وزيادة رفع طاقاهتا اإلنتاجية وىذا 

باللجوء إذل ىذه البنوك دلنحها قروضا زباطر هبا وتستفيد منها، ورغم ىذا النجاح الذي عرفتو البنوك اإلسالمية إالّ 
أهّنا كانت تواجو بعض اإلخفاقات وادلنافسة من طرف البنوك األخرى وكذا بعض التحديات واليت سوف نتطرق 

: إليها كما يلي

سبلت اإلخفاقات اليت كانت تواجو ىذه البنوك اإلسالمية ُب الطريقة ادلصرفية لألكادؽلية ادلتبعة ُب التعليم 
ادلصرُب لليد العاملة وكذا عدم إتباع ادلناىج العمل ادلصرُب اإلسالمي من طرف العامل كامال أي أنّو كان يتبعها 

إالّ قليال، كما أّن البنوك اإلسالمية كانت تعتمد غالبا على خربات متأنية من البنوك التقليدية، وىذه اخلربة تتناَب 
مع مبادئ وقواعد تعاملها، كما أّن ىذه اخلربات قد تكون غَت مقتنعة بالعمل ادلصرُب اإلسالمي وىذا ينعكس 

.  سلبا مع أدائها وبالتارل على أداء البنوك وعلى ربقيق أىدافها

تأسيس البنك اإلسالمي عادة يكون على أساس شركة مساعلة عامة زلدودة ادلسؤولية وىذا أيضا يتناَب مع - 
طبيعة العمل اإلسالمي ومع مقاصد الشريعة اإلسالمية، وإضافة إذل ذالك ضعف عمليات البحث العلمي 

والدراسات الواجبة ُب ميدان العمل ادلصرُب اإلسالمي وىذا يرجع على عدم كفاية اإلمكانيات ادلالية وىذا ما 
. يعرقل سَتىا وظلوىا ويضيف فرصة االبتكار واإلبداع لديها

أّما بالنسبة للتحديات والصعوبات األخرى فتمثلت ُب ادلنافسة الشديدة وىذا نتيجة للتغَتات اليت طرأت على 
الساحة العادلية شلّا غلربىا على البحث عن اسًتاتيجيات تساعدىا على احلفاظ على مكتسباهتا اليت حققتها وكذا 

. البحث على زبطيط اسًتاتيجي مستقبلي

تدفق أموال مهمة من طرف ادلودعُت الذين يقومون بالتعامل ادلصرُب اإلسالمي غَت أّن ىذه األموال غالبا - 
ما تتخذ شكل ودائع قصَتة األجل كما أهّنا تفوق إمكانيات االستثمار اإلسالمية احملدودة، شلّا غلعل البنوك تواجو 

مشكلة إدارة ىذه السيولة من جهة والبحث عن أدوات مصرفية قصَتة ادلدى تتفق مع طبيعة تدفق األموال 
وتكون مقبولة من طرف مجيع البنوك اإلسالمية، ألّن األدوات التمويل القصَتة األجل ادلتوفرة ىي أدوات السوق 

. النقدية، وىي أدوات غَت جائزة شرعا
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ربتاج البنوك اإلسالمية إذل تطوير معايَت احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية وتغيَتىا وتطويرىا - 
. كلما ادعت احلاجة إذل ذلك

تتعرض البنوك اإلسالمية إذل منافسة البنوك التقليدية رغم أّن ىناك رحبية دلنتجاهتا اليت فتحت نوافذ زبتص - 
. بالتعامل بادلنتجات اإلسالمية

. إّن ربرير ذبارة اخلدمات ادلالية يفتح رلال ادلنافسة الدولية الشديدة- 

. التأقلم مع ادلبتكرات التقنية واإللكًتونية ادلختلفة ُب رلال تقدًن اخلدمات ادلالية وادلصرفية بواسطة االنًتنيت- 

: ومن خالل ما قمنا بو ؽلكن أن نقدم بعض االقًتاحات التالية

ال بّد على ىذه البنوك اإلسالمية أن تستفيد من خربات وإطارات متخصصة ُب العمل ادلصرُب اإلسالمي 
. وىذا من خالل استحداث معاىد وكليات خاصة ُب تدريس مناىج العلوم ادلصرفية اإلسالمية

وكذا تعديل بعض القوانُت السارية ادلفعول وإضافة قوانُت أخرى، ويكون ىذا بشكل تدرغلي ألّن ادلستقبل 
. ينبئ بالدور الريادي ذلذه البنوك ُب رلال الصَتفة

تغيَت تعامل البنك ادلركزي مع البنوك اإلسالمية إذل ما يتوافق مع طبيعة اخلدمات ادلصرفية اليت تقدمها ألهّنا - 
. زبتلف كلية عن البنوك التقليدية، شلّا يستدعي معاملتها بطريقة سلتلفة عن تلك اليت يتعامل البنك ادلركزي معها

إّن اجلو التنافسي الذي تعمل فيو البنوك اإلسالمية بكل ما ػلملو من متغَتات يضطرىا إذل البحث - 
والتجديد واالبتكار ادلستمر من أجل مواكبة التطور السريع ُب رلال اخلدمات ادلصرفية ويتم ذلك بتطوير وإبداع 

وإبتكار أدوات وخدمات مصرفية تتالئم مع خيارات وأذواق العمالء من جهة وتتالئم مع طبيعة الشريعة 
اإلسالمية من جهة أخرى، وال يتم ذلك إال بالتعامل مع ىذه الدول من خالل ىيئاهتا الشرعية وردبا من خالل 

. سوق مالية بينها، ألن التعاون ىو سبيل وحيد أمامها لتوفَت اإلمكانيات دبختلف أنواعها
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 الفصل ـةــدمــقـم  :
تعترب التجارة اخلارجية ضرورة وحقيقة أساسية ال ؽلكن للعامل أف يستمر بدوهنا إذ ال ؽلكن تصور أف تستقل أية دولة 

قتصادات العامل كوهنا مضطرة إىل تصدير سلعتها وخدماهتا إليها واستَتاد ما يلـز شعبها من سلع إباقتصادىا عن بقية 

وخدمات أما عن األعلية ادلتعلقة باالعتماد ادلستندي فلها الفضل يف تطوير معدالت التبادؿ الدويل كاستخداـ بنكي 

يف رلاؿ سبويل التجارة اخلارجية ومن بُت أكرب ىذه البنوؾ يف اجلزائر بنك الربكة اجلزائري الذي يعرؼ بتجربتو الطويلة 

ومعاملتو اجليدة اليت جعلتو ػلتل مكانة خاصة يف سبويل التجارة اخلارجية للبد وبصفتو بنك إسالمي ويقـو على 

الشريعة اإلسالمية مسح لو ذلك بتقوية أركانو وسط نظاـ مصريف شهد العديد من األزمات وذلذا قمنا باختيار وكالة 

 لتوضيح ما استخلصنا من دراستنا ىذه ولذلك قمنا بتقسيم ىذا الفصل الذي يًتكز على دراسة حالة تطبيقية وىراف

 : إىل مبحثُت أساسيُت علاوىرافلعملية االعتماد ادلستندي لدى بنك الربكة وكالة 

 

  وىران دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي بنك البركة وكالة:الفصل الثالث  

 تقديم عام لبنك البركة و الوكالة المستقبلة:المبحث األول  

 كيفية سير عملية االعتماد المستندي في بنك البركة :المبحث الثاني 
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  وىران دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي بنك البركة وكالة:الفصل الثالث  

 تقديم عام لبنك البركة و الوكالة المستقبلة:المبحث األول  

 وموارده نشأة بنك البركة الجزائري ومراحل تطوره:المطلب األول  

 :نشأة بنك البركة- 1

أوؿ بنك إسالمي يف اجلزائر وأوؿ بنك سلتلط بُت النظاـ العاـ واخلاص مت إنشاؤه كشركة مساعلة يف إطار قانوف النقد 

للًتخيص ادلمنوح لو من قبل    وفقا1991 ماي 20 يف (1990 أفريل 14 ادلؤرخ يف 10-90قانوف )والقرض 

 . مليوف دج والذي بدأ نشاطو الفعلي يف سبتمرب من نفس السنة 500بنك اجلزائر، برأس ماؿ قيمتو 

بنك الربكة ىو عبارة عن بنك ذباري زبضع النشاطات البنكية اليت يقـو هبا إىل قواعد الشريعة اإلسالمية، وىذا البنك 

 بينما ؽلثل ،ىو عبارة عن مؤسسة سلتلطة جزائرية وسعودية، وؽلثل اجلانب اجلزائري بنك الفالحة والتنمية الريفية

اجلانب السعودي بنك الربكة الدويل والذي مقره يف جدة، وقد مت توزيع حصص رأس ادلاؿ بشكل يعطي للجانب 

بينما تعود  ،(BADR) شركاء وطنيُت وادلتمثلُت يف بنك الفالحة والتنمية الريفية % 51اجلزائري أغلبية بواقع 

. من رأس ادلاؿ للجانب السعودي شركاء أجانب يتمثلوف يف شركة دالة الربكة القابضة الدولية  %49ملكية 

وؽللك عدة فروع منتشرة حوؿ الًتاب الوطٍت من الشرؽ إىل ،(بن عكنوف)ويقع مقر بنك الربكة باجلزائر العاصمة ، 

 .الغرب ومن الشماؿ إىل اجلنوب

 .وكالة رويبة الشراقة–وكالة احلراش – وكالة بئر خادـ- (عمَتوش)وكالة اخلطايب  -فرع أو وكالة البليدة  -:الوسط
 . وكالة جباية- وكالة باتنة- وكالة عنابة-وكالة قسنطينة-  وكالة سطيف- :الشرؽ.  وكالة غرداية :اجلنوب
 .ومؤخرا وكالة مستغاًل- وكالة تلمساف  -كالة وىرافو -:الغرب
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يقـو البنك جبميع العمليات ادلصرفية من سبويل واستثمار على غَت أساس الرّبا وتقدمي اخلدمات ادلصرفية وفق الشريعة 

:  اإلسالمية كما يلي

 تقسيم التمويل الالـز كليا أو جزئيا للمشروعات يف سلتلف اجملاالت .

 توظيف األمواؿ ادلودعة على مستواه حسب ما يتم االتفاؽ عليو مع أصحاهبا. 

  تقدمي مجيع اخلدمات ادلصرفية كفتح احلسابات وربصيل األوراؽ التجارية ، ربويل األمواؿ، والتعامل 

بالعمالت ، فتح االعتمادات ادلستندية وإصدار الكفاالت ادلصرفية ، تقدمي القروض احلسنة، ومجع وتوزيع 

 .أمواؿ الزكاة يف اجملاالت ادلخصصة ذلا

 تأسيس الشركات يف سلتلف اجملاالت ادلكملة ألوجو نشاط البنك. 

              

                

2010 2012 2014

 
  تقديم بنك البركة01: الشكل رقم
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 :مراحل تطور بنك البركة- 2

:  مر بنك الربكة اجلزائري منذ إنشائو دبجموعة من األحداث ادلهمة واليت ؽلكن تلخيصها يف

 1991 :إنشاء بنك الربكة اجلزائري. 

 1994 :االستقرار والتوازف ادلايل للبنك. 

 1999 : مؤسسة الربكة واألماف"مساعلة البنك يف إنشاء مؤسسة التأمُت". 

 2000 :مت ترتيبها من بُت ادلؤسسات ادلصرفية الرائدة ذات رأس ادلاؿ اخلاص. 

 2006 : مليار ، شلا أدى إىل تغيَت توزيع احلصص ، حيث 2.5 مليار إىل 0.5رفع رأس ماؿ البنك من 

 .%56ودالة الربكة القابضة الدولية بنسبة %44أصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية يساىم بنسبة 

 2008 : فرع20توسيع فروع البنك إىل حوايل . 

 2009 : مليار دج10 مليار دج إىل 2.5رفع رأس ماؿ البنك من . 

 2013 : وكالة عرب الًتاب 27دبجرد اسباـ التنفيذ الكامل لنظاـ ادلعلوماتية اجلديد سيصبح عدد الوكاالت 

 .الوطٍت

 2015: 08/03/2015 وكالة وآخر وكالة ىي وكالة مستغاًل افتتحت يف 29أصبح عدد الوكاالت ، 

 .(أـ البواقي)وسيتم افتتاح وكالة يف عُت مليلة 

  دور وكاالت البركة02: الشكل رقم
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 :موارد بنك البركة الجزائري- 3

 :فتتمثل فيما يلي أما عن ادلوارد ادلالية يف بنك الربكة* 
 :وفيها :حسابات الودائع- 1
بإمكاف كل شخص طبيعي أو معنوي فتح حساب ربت الطلب أو ما يسمى  : بحسابات الودائع ربت الطل -

 .احلساب اجلاري
وىي حسابات إدخارية خاصة تفتح لكل شخص وربقق ىذه احلسابات أرباحاً عن العمليات  :رحسابات اإلدخا -

 .التمويلية اليت يقـو هبا البنك
 :وفيها :حسابات اإلستثمار- 2
حيث يوظف البنك أمواؿ ادلودعُت يف سبويالت لصاحل الزبائن، ويوزع  :حسابات اإليداع اإلستثمارية غَت ادلخصصة -

 .األرباح احملصلة
 .واليت سبكن ادلودعُت من إستثمار حصة من نتائج اإلستثمار :حسابات اإليداع اإلستثمارية ادلخصصة -

 .وىناؾ حسابات أخرى مثل احلسابات بالعملة الصعبة وحسابات داخلية لغَت ادلقيمُت
 

 :أما عن وسائل التمويل يف بنك الربكة فهي تنقسم إىل* 
 . ادلضاربة وادلراحبة، السلم، ادلشاركة :والذي يكوف على األشكاؿ التالية:تمويل اإلستغالل- 1
 .اإلغلار، اإلستصناع :والذي يكوف على األشكاؿ التالية :رتمويل اإلستثما- 2

 (الربكة اجلزائري ظلوذج)سبويل األفراد يف بنك 
 

                

                       
      

       
       

       
        

               
       

      
       

      
        

 
  الموارد المالية في بنك البركة03: الشكل رقم



 - وىران 203  وكالة- دراسة حالة تطبيقية بنك البركة                :الفصل الثالث
 

 

83 

 األىداف و الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري :المطلب الثاني 

 :أىداف بنك البركة - 1

يهدؼ بنك الربكة اجلزائري إىل تغطية االحتياجات ادلالية للقطاعات ادلختلفة ، عن طريق تقدؽلو لباقة متنوعة من 

أساليب التمويل واالستثمار باألسلوب ادلصريف غَت الرّبوي باإلضافة إىل تقدؽلو خدمات مصرفية ، كما يهدؼ إىل 

ربقيق الربح من خالؿ تطور وسائل جذب األمواؿ وادلدخرات مث توظيفها بالطرؽ اإلسالمية الصحيحة مع مراعاة 

. القواعد العامة لالستثمار وظروؼ العصر

 :نشاطات البنك- 2

 مليار دج 18,4سبيز نشاط سبويل ادلؤسسات بنمو جاري، التمويالت اخلاـ بنسبة  :تمويل المؤسسات 

 % 58,3 مليار دج وؽلثل نسبة 31 ليفوؽ مبلغ %33 وسجل سبويل االستثمار ارتفاعا قدر 2013سنة 

. 2012يف سنة % 47,5من رلموع التمويالت ادلمنوحة للمؤسسات بينما كانت ىذه النسبة ال تتعدى 

 مليار دج وتبقى 19,2ما يعادؿ مبلغ %62وقد بلغت حصة سبويل االستثمار من خالؿ أداة اإلجارة نسبة 

. 2012مقارنة بسنة %45اإلجارة يف ظلو مستمر بنسبة 

 تطورا ملحوظا للتمويالت ادلصغرة فباإلضافة إىل إطالؽ صيغة سبويل 2013 عرفت سنة :التمويل المصغر 

  مليوف دج أي بنسبة ظلو تقدر20، بلغ جاري التمويالت اخلاـ 2012جديدة وىي ادلراحبة ادلصغرة سنة 

. 2012مقارنة بسنة %56 بػ 

 مليار دج موجهة 4,3 مليار دج منها 6,5بلغ جاري التمويالت اخلاـ ادلمنوحة لألفراد  :تمويل األفراد 

 .2012مقارنة بنسبة  %7للتمويل العقاري أي بنسبة ظلو تقدر بػ
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 08/04/2013 بتاريخ 01-13 صدور نظاـ بنك اجلزائر رقم 2013عرفت سنة  :الشؤون الدولية 

احملدد للشروط العامة ادلصرفية يف رلاؿ التجارة اخلارجية كما عرفت نفس السنة ثبات رقم أعماؿ مديرية 

 .الشؤوف الدولية

 الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري :  04 رقم الشكل- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيبَت يجهس 

 اإلدارة

هٍئت انىلبٌت 

 انشزعٍت
 رئٍس يجهس اإلدارة

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

 نهتسىٌت

 انمبَىٍَت

 انًذٌز انعبو

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نهشؤوٌ 

 انمبَىٍَت

يذٌزٌت 

انشؤوٌ 

 انذونٍت

يذٌزٌت 

انشؤوٌ 

 انمبَىٍَت

يذٌزٌت 

انتًىٌم 

 وانتسىٌك

يذٌزٌت انًبنٍت 

انًحبسبت 

 اإلعالو اَنً

يذٌزٌت 

اإلدارة 

 انعبيت 

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نهتجبرة 

 انخبرجٍت

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نهعاللبث 

 انذونٍت

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نهشؤوٌ 

 اإلدارٌت

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نهىسبئم 

 اإلدارٌت

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

 نهًستخذيٍٍ

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نإلعالو 

 اَنً

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

 نهًحبسبت

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نهتسىٌك 

 وانتطىٌز

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

 نهتمٍٍى

انًفتشٍت 

 انعبيت

انًذٌزٌت 

انفزعٍت 

نًزالبت 

 انتسٍٍز  
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 تقديم الوكالة المستقبلة وصيغ التمويل االسالمي  :المطلب الثالث 

 : وىرانبنك البركة الجزائري بوالية- 1

عبارة عن بنك ذباري زبضع نشاطاتو البنكية إىل  وىو (203وكالة رقم ) وىراففرع بنك الربكة اجلزائري يف مدينة 

. قواعد الشريعة اإلسالمية 

 وىرانالهيكل التنظيمي لبنك البركة وكالة : 05 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َبئب انًذٌز

 انسكزتبرٌت

 يــذٌــز انـىكــبنـت

تًىٌم 

 انًؤسسبث

تًىٌم 

 األفزاد

يصهحت 

انتجبرة 

 انخبرجٍت

يصهحت 

 انتًىٌم

يصهحت 

 انتحصٍم

يصهحت انًُبسعبث 

و انشؤوٌ 

 انمبَىٍَت

يصهحت 

انًزالبت 

 انذاخهٍت

 انصُذوق

 انحبفظت

يصهحت 

انصُذوق 

 وانحبفظت
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: مهام مكونات الهيكل التنظيمي *

ىو ادلسؤوؿ عن تسيَت الفرع يقـو بتوجيو وإعطاء األوامر للمصاحل التابعة للفرع كما يسهر على تطبيق : المدير- 1

ويف بعض اإلستثناءات . كل القوانُت الداخلية ادلتعلقة بالبنك ومراقبة تطبيق التمويالت ادلمنوحة يف سلتلف اجملاالت

. استقباؿ الزبائن يف حالة وجود مشكلة ما

يكوف بعد مدير الفرع مباشرة من ناحية السلطة فهو ػلل زللو يف حالة غيابو يسهر على ربقيق  :نائب المدير- 2

 .أىداؼ الفرع ووظائفو، وتسيَت وتوجيو الطاقة البشرية العاملة يف الفرع

 تقـو باألعماؿ ادلكتبية ، ضماف االتصاالت بُت ادلصاحل على مستوى الفرع ، هتتم بالربيد الصادر :السكرتارية- 3

 .والوارد، عن الوكالة ونشر التعليمات اخلاصة بالبنك 

 ىدفها األساسي مراقبة سالمة العمليات ، صحة العقود والسهر على ادلسك اجليد :مصلحة المراقبة الداخلية- 4

 .للحسابات

تقـو بالدراسة القانونية األولية جلميع ادللفات ادلقدمة من قبل الزبائن  :مصلحة المنازعات والشؤون القانونية- 5

سواء لفتح احلسابات أو لالستفادة من سلتلف صيغ التمويل واالستثمار ادلقدمة ، كما تقـو دبتابعة ادلنازعات القضائية 

 .مع عمالئها و سبثيل الوكالة يف القضايا

هتدؼ أساسا إىل إعطاء ادلعلومات ادلفيدة للزبائن وادلتعلقة دبختلف األساليب التمويل ادلقدمة  :مصلحة التمويل- 6

االعتماد على )من قبل الفرع الدراسة األولية دللفات التمويل عن طريق األنظمة اخلبَتة واليت سبتاز بالذكاء اآليل 

 .إصدار الكفاالت ومتابعة سبويل األفراد وادلؤسسات وسلتلف ادلشاريع  (احلسابات اآللية

 تعمل على ربصيل الديوف ومتابعتها باإلضافة إىل ازباذ أنسب اإلجراءات يف حالة تعطل :مصلحة التحصيل- 7

 .الزبوف عن دفع ديونو
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متخصصة يف سبويل عمليات التصدير واالستَتاد أي سبويل التجارة اخلارجية ،تعترب : مصلحة التجارة الخارجية- 8

ىذه ادلصلحة األكثر مراقبة كوف أف عمليات التصدير واالستَتاد ال زبضع فقط ألحكاـ الشريعة اإلسالمية وللقانوف 

 .وإظلا زبضع كذلك للقانوف الدويل وادلعاىدات واالتفاقيات الدولية (قانوف النقد والقرض)اجلزائري 

تتفرع ىذه ادلصلحة إىل قسمُت ، قسم ؼلتص بالعمليات النقدية وىو الصندوؽ،  :مصلحة الصندوق والحافظة- 9

 قسم سلتص بالعمليات اليت تكوف على األوراؽ التجاري

 :أسس منح التمويل في بنك البركة- 2

: حيث تتمثل ىذه األسس يف

  االلتزاـ بضوابط أحكاـ الشريعة اإلسالمية عند سبويل العمليات ومدى توافقها مع األنشطة ادلسموح هبا

. شرعا

  دراسة اجلدوى االقتصادية و االجتماعية للمشروع ،إذ البد من أف يكوف ادلشروع ادلموؿ عبارة عن استثمار

حقيقي يعود على البنك باألرباح وعلى اجملتمع بالنفع ، سبويل ادلشاريع اليت زبدـ التنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية

 البد من أف تكوف مدخالت وسلرجات ادلشروع وأساليب استخدامها غَت زلرمة. 

  ونوعو (ادلبلغ ادلطلوب)البد من ربديد وبدقة احتياج العميل للتمويل. 

 البد من معرفة الغرض من التمويل بتحديد رلالو ومدتو. 

  البد من معرفة مصادر سداد العميل دلبلغ التمويل ومعرفة طريقة التسديد. 

  البد من دراسة شخصية العميل وخربتو وذلك جبمع كل البيانات اخلاصة بو كمعرفة عنوانو، وضعيتو

 .القانونية ومسعتو ، توفر فيو الصفات األخالقية اإلسالمية كحسن اخللق، خربتو وكفاءتو اإلدارية
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  البد من أف يكوف ادلركز ادلايل للعميل سليم، ويتحدد ذلك بتحليل ميزانياتو وجدوؿ حسابات النتائج

 .لتحديد قدرتو على التسديد  وكفاءتو ادلالية واإلدارية وكذا لتقدمي جدوى االستثمار يف ادلؤسسة

  البد من أف تكوف طبيعة وقيمة الضمانات والكفاالت ادلقدمة للبنك متناسبة مع طبيعة ومدة ادلشروع

 .ادلموؿ

 معرفة الظروؼ االقتصادية والسياسية والظروؼ القانونية اليت تلـز البنك باعتبارىا. 

 معرفة الظروؼ احمليطة بقطاع النشاط ادلموؿ. 

:  فالبنك يقـو بالدراسات االئتمانية وفق ادلعايَت اليت تشَت إىل

  للحصوؿ على التمويل ادلطلوب (القانونية، االقتصادية ، وحىت االجتماعية)أعلية وجدارة العميل .

 ادلالئمة االئتمانية للعميل وتناسبها مع درجة ادلخاطرة وادلتعلقة بقرار التمويل. 

 مدى إمكانية البنك على اسًتداد أصل التمويل ، والعوائد ادلتوقعة من ادلشروع ادلموؿ. 

 :إجراءات منح التمويل- 3

: قبل أف ؽلنح البنك التمويل يقـو ببعض اإلجراءات اليت تتمثل يف

  على البنك التأكد من العمليات ادلمولة مطابقة دلبادئ الشريعة اإلسالمية أف تكوف ضمن الشروط احملددة

. من طرؼ السلطات النقدية ، وأف تكوف العمليات ادلمولة مرحبة تدر عائد و بأقل درجة سلاطرة

 على العميل تكوين ملف يتكوف من رلموعة من الوثائق الرمسية واليت تتمثل يف: 

. تقدمي طلب احلصوؿ على التمويل الذي ػلدد فيو نوع التمويل ، وقيمتو ، مدتو وىدفو- 1

 .تقدمي دراسة تقنية واقتصادية تبُت جدوى ومردودية ادلشروع االستثماري- 2
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ادليزانيات واحلسابات ادللحقة لثالث سنوات ، ادليزانيات : تقدمي مجيع الوثائق ادلربرة واليت تبُت وضعية ادلالية - 3

، الفواتَت األولية بالنسبة للمشروع  (اذليكل القانوين)التقديرية، القانوف األساسي بالنسبة للشخص ادلعنوي 

 .االستثماري، كشف الرواتب ، شهادات إثبات الوضعية الضرورية ، السجل التجاري

، الكفاالت  الشخصية والتضامنية وعقود  (الرىن احليازي والرىن العقاري)تقدمي وثائق الضمانات كعقود ادللكية - 4

من قيمة ادلبلغ %100التأمُت ، ذبدر اإلشارة إىل أف الضمانات برىن عقاري البد من أف تكوف على األقل تساوي 

. ادلمنوح

على العميل إيداع ادللف على مستوى الفرع شخصيا أو عن طريق الربيد أين يتم مطابقتو بالشكل النموذجي  -5

ادلطلوب بعد التأكد من عدـ نقصانو وإال على العميل تقدمي الوثائق ادلطلوبة والالزمة يف أقرب اآلجاؿ أال تتعدى 

. ( ساعة بالنسبة للملفات ادلرسلة48

بعد الدراسات األولية للملفات ادلودعة على مستوى الفرع من قبل مصلحة التمويل و مصلحة ادلنازعات - 6

والشؤوف القانونية على مستوى الوكالة يتم إرساذلا إىل بنك الربكة يف اجلزائر العاصمة وباخلصوص إىل مديرية التمويل 

.  أياـ10والتسويق يف آجاؿ ال تتعدى 

يتم على مستوى مديرية التمويل والتسويق دراسة ادللفات من ناحية ادلردودية وادلخاطرة وبالتايل دراسة الضمانات - 7

 .مع الزيارات ادليدانية يف بعض احلاالت

بعد ادلوافقة على سبويل ادلشروع ربرر مديرية التمويل والتسويق ترخيصا للتمويل واليت ترسلو إىل الوكالة ، أي تباشر - 8

ىذه األخَتة اإلجراءات التكميلية بإمضاء العقود، تقدمي الضمانات لتكوين ملف ادلراقبة وتعبئة التمويالت من خالؿ 

. حساب التمويل وحساب التسديد لكل عميل ولكل عملية سبويلية
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  :صيغ التمويل في بنك البركة الجزائري-  4

: تطبيقات المرابحة في تمويل األفراد- أ
تستخدـ صيغة ادلراحبة ألمر بالشراء يف منح سبويالت خاصة لشراء أو اقتناء السيارات كما ىو احلاؿ يف بنك الربكة 

اجلزائري فهذه الصيغة تكوف مقًتنة بالوعد اليت تقـو بو لشرائها ىذه السيارات وىذا حسب ادلواصفات اليت يطلبها 
العميل مث يبيعها مراحبة لواعد بالشراء بثمنها األّوؿ مع التكلفة ادلعتربة شرعا باإلضافة إىل ىامش ربح متفق عليو بُت 

. الطرفُت سالفا
: يف ىذه احلالة ندرس ثالث مراحل التالية: سبويل السيارات عن طريق صيغة ادلراحبة لألمر بالشراء* 

 :في مرحلة الوعد بالشراء
غلوز أف يتقدـ ادلستفيد بوعد شراء سيارة ػلدد مجيع أوصافها ويلتـز بشرائها مراحبة بالتكلفة مضافا إليها الربح - 1

. ادلتفق عليو
غلوز أف تتضمن ادلواعدة شروطا يتفق عليها بُت الطرفُت وال سيما فيما يتعلق بتحديد مكاف التسليم ودفع تأمُت - 2

نقدي لضماف تنفيذ العملية وكيفية تسديد الثمن وغلوز للطرفُت عند إبراـ عقد ادلراحبة االتفاؽ على بعض األمور 
. بصورة سلتلفة عما مّت بيانو يف اتفاؽ الوعد

غلوز األخذ بإلزاـ الواعد بالشراء ويتحدد أثر اإللزاـ يف ىذه احلالة إّما بتنفيذ الوعد وإّما بالتعويض عن الضرر - 3
. الواقع فعال بسبب عدـ الوفاء بالوعد بال عذر

 :في مرحلة البيع األّول
قبل بيعها مراحبة للوعد بالشراء وال غلوز إبراـ  (عقد البيع األّوؿ)يشًتط أف يقـو البنك بشراء السيارة ادلطلوبة - 4

عقد ادلراحبة قبل ذلك، ألّف النيب عليو الصالة والسالـ هنى عن البيع ما ال ؽللك، ويفضل أف يكوف التعاقد يف عملية 
. البيع األّوؿ ىذه بُت البائع األصلي للسيارة والبنك

غلوز توكيل البنك الغَت دبا يف ذلك الواعد بالشراء للقياـ بتسليم السيارة ادلعينة نيابة عنو، ويكوف ىذا التوكيل - 5
. خشية لّوىم الربط بُت التوكيل والشراء بادلراحبة (يف حالة توكيل الواعد بالشراء)بعقد مستقبل عن عقد بيع ادلراحبة 

حاؿ )بعد شراء البنك السيارة وقبل بيعها بادلراحبة إىل العميل يتحملها البنك تبعة اذلالؾ والرد بالعيب إالّ يف - 6
، دبعٌت أنّو إذا ىلكت السيارة فإهّنا هتلك على ملكية البنك، وإذا ظهر (االتفاؽ مع العميل على اإلبراء من العيوب

فهو يتحمل ادلسؤولية كذلك، وال ؽلكنو عندئذ أف يسلم السيارة إىل الواعد بالشراء  (غَت مشموؿ باإلبراء)فيها عيب 
: وال أف ػلملو أي سلاطرة أو مسؤولية يف مرحلة بيع ادلراحبة

يشًتط أف يتم إبراـ عقد بيع ادلراحبة يف آخر ادلراحل أي بعد إبداء الوعد بالشراء وتنفيذ شراء السيارة باسم البنك - 7
. ولصاحلو وتسلمو ذلا سواء مباشرة أو عن طريق الوكيل
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يراعي يف إبراـ عقد بيع ادلراحبة ادلقًتنة بوعد األحكاـ الشرعية ادلقررة يف باب ادلراحبة وال سيما شرط معلومية - 8
. تكلفة الشراء األّوؿ ومقدار الربح ألّف اجلهالة تؤدي إىل ادلنازعة وتفسد العقد

غلوز توثيق الدين الناتج عن ادلراحبة بكفيل أو رىن شأنو يف ذلك شأف أف بيع باألجل وغلوز أف يكوف الرىن - 9
مصاحبا للعقد أو سابقا لو ألّف الرىن ؽلكن أخذه عن الدين احلادث كما ؽلكن أخذه عن الدين ادلوعود قبل حدوثو 

. ولكن ال يعترب الرىن قائما إالّ بعد قياـ االلتزاـ ادلديونية
ويعطي لو ما غلب  (االستثمارات) إذا قصد عميل البنك فإنّو سبلى عليو شروط وتعطى لو الوثائق الالزمة للمأل *

إحضاره لتكوين ملف كامل لدى البنك مع كتابة الطلب خطي خاص للشراء السيارة حلسابو، وىذا يتبُّت كّل 
ادلواصفات ادلمكنة ومعرفة الشروط الالزمة الزباذىا ويتفق عليها مع البنك لكي يكوف ملفا خاص بو ليدرس ويطلع 

: عليو وىذا بالطبع إذا انطبقت عليو الشروط ليمنح التمويل ادلطلوب، وتتمثل ىذه الشروط فيما يلي
 دج، ويف حالة عدـ كفايتو ؽلكن تدعيمو 25000التمويل يكوف موجو بشكل لكّل عميل دخلو ال يقل على - 1

. بأجرة الزوجة العاملة أو عن طريق شريك آخر
.  سنة بالنسبة للنساء51 سنة بالنسبة للرجاؿ و61ال بّد أف ال يتجاوز سن العميل - 2
زلصورة ما بُت  (األجرة)من أجرة العميل إذا كانت ىذه األخَتة % 33أقساط التسديد الشهرية ال تتجاوز - 3

.  دج40000إذا زادت من % 40 دج و40000 دج و25000
: يف حالة ادلوافقة يقـو العميل باكتتاب تأمُت على التمويل يف إحدى الوكاالت التأمُت ادلعتمدة دبا يعرؼ بػ- 4

أّما بالنسبة لعماؿ سوناطراؾ فإهّنم معفيُت منو وىذا بناءا على – Assurance Crédit- التأمُت القرض  
. اتفاقية خاصة مت توقيعها مع البنك

يقدـ العميل تأمينا على السيارة ضد سلتلف ادلخاطر مع عقد إنابة لفائدة البنك   - 5
Assurance multirisique avec acte de subrogation au profit de la banque 

- Gage du Véhicule –يقدـ العميل رىنا حيازيا على السيارة لفائدة البنك - 6
%. 20من مبلغ السيارة أّما بالنسبة لعماؿ سوناطراؾ ادلساعلة ال تقل على % 30مساعلة العميل ال تقل على - 7
 دج أّما لعماؿ سوناطراؾ سبويل البنك 1200.000ويف حدود سقف ال يتعدى % 70سبويل البنك ال يتجاوز - 8

%. 80ال يتجاوز 
يشًتط ربرير الفاتورة النهائية باسم البنك حىت يتملكها سبلكا حكميا، مثّ يبيعها البنك : مراعاة للجانب الشرعي- 9

. (أي ؽلثل سعر الشراء، مضاؼ إليو ىامش ربح معلـو)للعميل مراحبة 
. مدة التمويل ال تتعدى أربعة سنوات واستثناءا مخسة سنوات لعماؿ سوناطراؾ بناءا على اتفاقية خاصة- 10
. لعماؿ سوناطراؾ% 7,5 وHTخارج الضريبة % 8,5ىامش الربح السنوي - 11
يف األخَت ال بد من تقدمي ملفا كامل إىل مؤسسة البنك حىت يطلع عليو ويتم ادلوافقة عليو من طرؼ اللجنة - 12

.  ادلشرفة
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:   صيغ التمويل في بنك البركة الجزائري06:  رقمشكل- 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

صٍغ انتًىٌم فً بُك انبزكت 

 انجشائزي

 صٍغ انتًىٌم

 انُمذي

 صٍغ انتًىٌم

 ببإليضبء
انتًىٌم 

 ببنًشبركت

 انتحىٌم انحز

 تسهٍى انًستُذٌت

 االعتًبد انًستُذي

صٍغ تًىٌم انتجبرة 

 انخبرجٍت

 انكفبنت انجًزكٍت

كفبنت إعبدة 

 انتسبٍك

كفبنت ضًبٌ 

 انًُبلصت

كفبنت حسٍ 

 انتُفٍذ

 انكفــبالث

 عمذ انًشبركت

عمذ اإلٌجبر 

  انًُتهٍت ببنتًهٍك

 عمذ انًضبربت 

انتًىٌم بعمىد انبٍىع 

 اإلٌجبر
 عمذ انًزابحت 

 عمذ انًسبويت

 عمذ انسهى 

 عمذ االستصُبع

 عمذ اإلجبرة 

عمذ اإلٌجبر عهى 

 يُمىل أو عمبر 

 انتًىٌم ببنمزوض انحسُت
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   أنواع المضاربة07: الشكل رقم

 

 

 
  تمويل شراء منزل08:الشكل رقم 
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  نموذج المضاربة09:شكل رقم

                 

           

   

               

        

                         

        

     

   
  صيغ التمويل10:شكل رقم
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  القرض الحسن11:شكل رقم
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  توزيع الربح12:شكل رقم
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  2014 -2010دراسة تطور األرقام الهامة لبنك البركة ما بين : المطلب الرابع 

 :دراسة تطور مجموع الميزانية-  1

 2014 – 2010 مجموع الميزانية مابين 05:  رقمالجدول

                                                                                                                

 مليوف دج: الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010السنة 

 150788 132984 120509 99106 72254مجموع الميزانية 

 
 2014 - 2010 تطور مجموع الميزانية مابين 13: رقمالشكل

 

من الشكل نالحظ أف رلموع ميزانية بنك الربكة يف تزايد مستمر عرب سلتلف السنوات وىذا راجع إىل التزايد ادلستمر 

 و التزايد ادلستمر يف عدد الزبائن لدى البنك نتيجة تعاملو 2015 وكالة يف بداية 29يف عدد وكاالهتا اليت بلغت 

. وفق الشريعة اإلسالمية
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     2012- 2010دراسة تطور الودائع ما بين سنة -  2

 2014 - 2010 مجموع الودائع مابين 06: رقمالجدول

                                                                                                                   

مليون دج  : الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010السنة 

 116515 103285 90000 76500 55200مجموع الودائع 

 

 .

 2014 - 2010 تطور مجموع  الودائع مابين 14: رقم الشكل

من الشكل نالحظ أف ودائع الزبائن يف شكل حسابات ربت الطلب وحسابات اإلدخار والودائع ألجل يف تزياد 

 مليوف دج أي بنسبة 13230 مسجلة زيادة قدرىا 2014 مليوف دج سنة 116515مستمر حيث بلغت 

، وىذا راجع إىل الثقة واألماف اليت اكتسبها البنك دبرور السنوات لدى زبائنو 2013مقارنة بالسنة ادلالية 12%

وادلعاملة اجليدة للعمالء على مستوى سلتلف الوكاالت ، باإلضافة إىل تزايد الزبائن الذين يفضلوف التعامل وفق مبادئ 

. الشريعة اإلسالمية
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 2012-2008دراسة تطور التمويالت ما بين سنة -  3

 2014 - 2010 التمويالت مابين 07: رقمالجدول

                                                                                                                  

مليون دج  : الوحدة 

 2014 2013 2012 2011 2010السنة 

 57891 58584 55600 59600 48600التمويالت 

 

 
 2014 - 2010 تطور التمويالت مابين 15: رقمالشكل

من الشكل نالحظ أف التمويالت ادلمنوحة للزبائن باقية يف مستويات متقاربة وىذا راجع إىل السياسة الداخلية للبنك 

: وأيضا راجع إىل تنوع صيغ التمويل اإلسالمي لدى البنك بالرغم من اطلفاض رصيد التمويالت ادلمنوحة للزبائن دببلغ

 58584 بقيمة 2013 عادت لالرتفاع سنة 2013 مقارنة مع سنة 2014سنة %1 مليوف دج أي بنسبة 693

. 2014 مليوف دج هناية سنة 57891 لتستقر يف حدود 2012مقارنة مع سنة % 9,4مليوف دج أي بنسبة 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1 2 3 4 5

        

التمويالت

2010 2011 2012 2013 2014
2012 



 - وىران 203  وكالة- دراسة حالة تطبيقية بنك البركة                :الفصل الثالث
 

 

99 

  2014 -2008دراسة الناتج الصافي ما بين سنة -  4

 2014 - 2010 الناتج الصافي مابين 08: رقمالجدول

                                                                                                                 

مليون دج : الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010السنة 

 4190 3778 3243 2854 2672الناتج الصافي 

 

 
 .2014 - 2010 تطور الناتج الصافي مابين 16: رقمالشكل 

من الشكل نالحظ أف الناتج الصايف موجب ويف تزياد مستمر دبرور السنوات أي أف البنك ػلقق ربح حيث تقدر 

 أي بزيادة تقدر 2013 مليوف دج سنة 3778 مليوف دج مقابل 4190 بػ 2014نتيجة السنة ادلالية لسنة 

وىذا راجع الكتساب ثقة الزبائن وادلودعُت باإلضافة إىل تنويع صيغ التمويل  %11 مليوف دج ما يعادؿ 412ب

 :مثل استحداث صيغة سبويل جديدة وىي
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 تطورا كبَتا للتمويالت ادلصغرة ، ويبقى السبب 2013 حيث عرفت سنة 2012 خالؿ سنة المرابحة المصغرة 

الرئيسي وراء ىذا النجاح احملقق ىو حبث الزبائن عن ذبنب الرّبا والبحث عن سبل تعامل وفق مبادئ الشريعة 

. اإلسالمية

ورغم عدـ توفر األرقاـ اخلاصة بتطور االعتماد ادلستندي ولكنو يدرج ضمن االلتزامات ادلمنوحة خارج ادليزانية * 

 اليت كانت 2011 مقارنة بسنة 2012 مليوف دج سنة 52068والذي عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث كانت 

 مليوف دج ويعترب االعتماد ادلستندي من أىم أسباب زيادة ىذه االلتزامات وخاصة بعدما أقرت احلكومة 49468

 إلزامية استخداـ االعتماد ادلستندي يف ادلعامالت اخلارجية والذي أصبح 2009اجلزائرية يف قانوف ادلالية التكميلي 

. يعترب الوسيلة الوحيدة للدفع للصفقات الكربى

 

           

      
     

          
      
     

        
       

          

         

                                                     

                                                                                   
                       

 
  العوال التي أدت لزيادت الطلب على صيغ التمويل اإلسالمي17:الشكل رقم
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 كيفية سير عملية االعتماد المستندي في بنك البركة :المبحث الثاني 

 عملية الفتح والتوطين في فتح االعتماد المستندي :المطلب األول 

إف عملية االعتماد ادلستندي سبر بعدة مراحل باعتبارىا التزاـ بالدفع مقابل الوثائق ادلقدمة ونتطرؽ بالتفصيل إىل 

: ىذه ادلراحل 

: طلب فتح االعتماد المستندي - أ

: الذي يتضمن عدة نقاط منها

. التاريخ -1

 .اسم وعنواف ادلستورد ورقم حسابو -2

 .اسم الوكالة -3

 .(ادلصدر)اسم وعنواف ادلستفيد  -4

 .تاريخ ومكاف انتهاء صالحية االعتماد -5

 .نوع االعتماد ادلستندي -6

 .استعماؿ االعتماد -7

 .تغطية التأمُت -8

 .ترخيص الشحن اجلزئي وتغَت السفينة -9

 .مكاف الشحن والتفريغ وأقصى تاريخ تقديري لو -10

 .مبالغ االعتماد ادلستندي باألرقاـ واألحرؼ -11

 . ونوع التسديدSWIFT ورقم سويفت (بنك ادلصدر)البنك ادلستفيد  -12

 .مواصفات السلعة وذلك طبقا للفاتورة األولية وحسب قوانُت الشحن يف عقد البيع -13
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 .الوثائق ادلطلوبة عرب البنك -14

 .الوثائق ادلطلوبة عرب الربيد أو احلقيبة -15

 .شروط أخرى -16

 . يـو من مدة الشحن وذلك خالؿ صالحية القرض ادلستندي21تقدمي الوثائق خالؿ  -17

 .معلومات خاصة بالتكاليف خارج اجلزائر -18

 .كفالة حسن التنفيذ -19

: ويتم إرفاؽ ىذا الطلب دبجموعة من الوثائق ادلطلوبة 

 فاتورة شكلية. 

 مستخرج السجل التجاري. 

 البطاقة الضريبية. 

 مستخرج صايف من الضرائب. 

 شهادة مراقبة األسعار. 

 رخصة االستَتاد يف حالة ادلنتوج تطلب ذلك. 

وغلب أف يكوف ىذا الطلب شلضي من طرؼ مدير الشركة أو من طرؼ مسؤولُت متبوع خبتم الشركة وبعد استالـ 

البنكي الوثائق دبراجعة رصيد صاحب األمر ويتحقق من وجود سيولة كافية لتغطية العملية مع اللجوء إىل عقد 

مسؤويل )ادلساومة يف حالة عدـ كفاية السيولة لتغطية العملية ويتحقق أيضا يف سالمة إمضاءات ادلسَتين ادلسؤولُت 

يبُت استقباؿ البنكي للملف ويف حالة عدـ صحة ادللف يقـو البنك ( وضع تاريخ لالستقباؿ)فيقـو باخلتم  (الشركة

. بإرجاع ادللف لصاحب األمر
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 :عملية التوطين- ب

عملية التوطُت يقـو هبا البنك مهما كانت تقنية الدفع ادلستعملة يف إطار العمليات التجارية ويقصد بو ربديد مكاف 

ربقيق وإصلاز العقد االتفاؽ أو االعتماد وبادلختصر ادلفيد يعٍت التوطُت بالنسبة للبنك وضع ختم أو رقم على فاتورة 

. ظلوذجية أو على عقدىا

: نأخذ التوطُت البنكي يف حالة االستَتاد كوهنا العملية األكثر استعماال يف اجلزائر وىي تتضمن ما يلي

:  ىذه الوثيقة ػلررىا ادلستورد ربتوي على ادلعلومات التالية:طلب التوطين- 1

: معلومات خاصة بادلستورد ونذكر منها* 

 رقم احلساب اجلاري. 

 رقم السجل التجاري. 

 الرمز اجلبائي. 

 الرمز اإلحصائي. 

: معلومات خاصة بالسلعة ونذكر منها*

 طبيعة السلعة. 

 التعريفة اجلمركية. 

 البلد األصلي للسلعة والبلد ادلصدر. 

 آجاؿ اإلرساؿ. 

 ادلبلغ بالعملة الصعبة وما يعادلو بالدينار اجلزائري. 

  بنودIncoterm. 

 رقم الفاتورة الشكلية وتارؼلها. 
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تقـو الوكالة بإدخاؿ مجيع ادلعلومات يف نظاـ خاص بالتوطُت ليتم تسجيل ادلستورد أي أف :تسجيل التوطين- 2

البنك يقـو بفتح ملف التوطُت وذلك بعد مجع وثائق معينة اليت تسمح بضماف الدخوؿ الفعلي للسلع واخلدمات إىل 

. اجلزائر

: الشروط ادلسبقة يف عملية التوطُت

 أف يكوف ادلستورد ؽللك سجل ذباري. 

 أف تكوف لديو السيولة الكافية لتغطية العملية أو اللجوء إىل عقد مساومة.  

 أف السلعة ادلستوردة غَت شلنوعة من طرؼ احلكومة. 

 حصوؿ ادلستورد على ترخيص االستَتاد ما إذا كانت السلعة ادلستوردة تتطلب ذلك. 

 يقـو البنك بإعطاء رقم التوطُت لكل من الفاتورة الشكلية والعقد التجاري ادلرـب : ختم التوطين البنكي -1

 خانات وتتمثل 06 عدد مقسمُت إىل 21بُت ادلستورد وادلصدر حبيث يكوف ىذا الرقم ػلتوي على 

: ىذه األخَتة من اليسار إىل اليمُت كما يلي

: (من اليسار إىل اليمُت) أرقاـ مقسمة على الشكل التايل 06 ربتوي على ستة :الخانة األولى

 رقمُت ؽلثالف الوالية. 

 رقماف ؽلثالف البنك. 

 رقماف ؽلثالف الوكالة. 

 .سبثل السنة اليت يتم فيها التوطُت: الخانة الثانية

  . سبثل الفصل الذي يتم فيو التوطُت:الخانة الثالثة

 سبثل أشغاؿ 13 سبثل خدمة و 30 سبثل سلعة و10) ربتوي رقمُت وسبثل نوع العملية أو طبيعتها :الخانة الرابعة

. (كربى
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/  يف حالة عادية 00001) أرقاـ 05سبثل الرقم التسلسلي لتسجيل العملية وربتوي على  :الخانة الخامسة

(. أي أكثر من ستة أشهر (DIP) يف حالة خاصة 80001

:   سبثل نوع العملة مثل:الخانة السادسة

EUR  سبثل عملة األورو

USD  سبثل عملة الدوالر

GBP  سبثل عملة الباوند

 :إجراء فتح االعتماد المستندي- ج

يتم إرساؿ مجيع ادلعلومات السابقة اخلاصة بطلب الفتح والتوطُت من الوكالة إىل ادلديرية العامة للمعامالت 

لبنك الربكة وبعد مراجعة وتدقيق مجيع ادلعلومات يتم فتح االعتماد ادلستندي على مستوى  (DAI)اخلارجية 

. ادلديرية العامة

 سير االعتماد المستندي عن طريق سويفت :المطلب الثاني (SWIFT )

 ىو برنامج خارجي خاص بالبنوؾ لتسيَت العمليات اخلارجية تقـو الوكالة بإرساؿ رسائل عن طريق سويفت

SWIFT  خاصة بعملية فتح االعتماد ادلستندي إىل أحد البنوؾ اليت تتعامل معها يف البلد ادلتواجد بو ادلصدر

اخلاص بفتح االعتماد  SWIFTوبنكو وىذا لتخفيض التكاليف ويقـو ىذا البنك بإبالغ بنك ادلصدر بػ

ويسمئ  MT 700اخلاصة بفتح االعتماد ادلستندي برسائل ادلتمثلة يف  SWIFTادلستندي وتتم عملية 

Swift de verture .

: ويف ىذه العملية يقـو البنكي بتدوين ادلعلومات اخلاصة بفتح االعتماد خبانات خاصة

 بنك البركة :خانة المرسل

 البنك األجنبي :خانة المرسل إليو
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A40 :نوع االعتماد ادلستندي. 

 .رقم االعتماد ادلستندي: 20

C31 :تاريخ اإلرساؿ. 

E40 :تعديل التطبيق. 

D31 :مكاف وتاريخ هناية الصالحية. 

 .(االسم والعنواف)صاحب األمر : 50

 .(االسم والعنواف)ادلصدر : 59

B32 :نوع العملة وقيمتها. 

A41 :بنك ادلستفيد. 

P43 :تصدير جزئي. 

T43 :ػ يناء التصديرـ

E44 :ميناء الشحن. 

F44 :ميناء إنزاؿ السلع. 

C44 :تاريخ آخر أجل للشحن. 

A45 :غلب تدوين قاعدة النقل، نوع السلعة، صنفها، كميتها .

A46 : (ادلستورد)تسجيل كل ادلستندات ادلطلوبة من صاحب األمر . 

A47 :ػلتوي على كل شروط بنك الربكة يف إطار االعتماد ادلستندي. 
B71 :ػلتوي على التكاليف. 
 .وسائل التأكيد: 49
 . أياـ 07كيفية الدفع وىذا يكوف حسب مدة الدفع اليت تكوف : 78
. التعديالت إذا وجدت: 72
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 مرحلة التنفيذ والتسوية النهائية لالعتماد المستندي :المطلب الثالث 

قبل عملية التنفيذ والتسوية النهائية إف وجدت التعديالت يقـو ادلستورد بإرساؿ طلب إىل مدير بنك الربكة 

يطلب فيو إحداث تغيَتات على االعتماد ادلستندي وىذه التعديالت اليت تطرأ على شروط العقد اليت تكوف 

جوىرية تستلـز احلصوؿ على موافقة ادلستفيد منها زبفيض مبلغ االعتماد وتغيَت نوع البضاعة ادلتفق عليها أو 

( DAI)، اليت ترسلها الوكالة إىل MT 707تغيَت اسم ادلستفيد ، ىذه التعديالت تتم يف وثيقة متمثلة يف 

ادلديرية العامة للمعامالت اخلارجية لبنك الربكة بعدىا تأيت عملية التنفيذ والتسوية النهائية وذلك بعد تلقي 

ادلصدر إشعار من بنكو بفتح االعتماد ادلستندي لصاحلو والتأكد من تطابق الشروط ادلتفق عليها يف العقد 

التجاري يقـو ادلصدر بتحضَت البضاعة وإرساذلا إىل الشركة اليت تتكفل بنقل البضاعة إىل ادلكاف ادلتفق عليو ويتم 

:  نقل البضائع ادلستوردة عادة وفق أربعة حاالت معروفة وىي

 FOB :تسليم البضاعة على سطح السفينة يف ميناء الشحن. 

 CFR :تسليم البضاعة مدفوعة التكلفة وأجور الشحن يف ميناء الوصوؿ. 

 CPT :تسليم البضاعة مدفوعة أجرة النقل والتأمُت يف مكاف الوصوؿ. 

 FCA : بالنقلتسليم البضاعة دوف التعهد. 

: ودبجرد تسليم البضاعة للناقل يتحصل وكيل العبور على الوثائق التالية

 الفاتورة النهائية. 
 وثيقة التأمُت.  
 شهادة ادلطابقة. 
 شهادة ادلنشأ. 
 نوع التصدير. 
 وثيقة الوزف واحلجم. 
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الذي  (الربكة)مث يقـو ادلصدر بتسليم ىذه الوثائق إىل بنكو الذي بدوره يقـو بإرساؿ ىذه الوثائق إىل بنك ادلستورد 
يقـو بفحصها ومراجعتها دلعرفة مدى تطابق الوثائق للشروط ادلتفق عليها يف مرحلة فتح االعتماد يف حالة مطابقتو 
ادلستندات ، يقـو بنك الربكة بدفع قيمة البضاعة إىل البنك ادلصدر ومنو يقـو ادلستورد بإرساؿ األمواؿ يف أجل ال 

. Swift de virement: أياـ إىل بنك ادلصدر وتسمى بػ07يتعدى 
الذي يدؿ على دخوؿ البضاعة إىل الًتاب الوطٍت وىذه D10حيث تقـو إدارة اجلمارؾ بإرساؿ التصريح اجلمركي 

الوثيقة تثبت االستالـ النهائي والفعلي للبضاعة وأما ادلصدر فإنو يقـو بإرساؿ وثيقة تثبت بأنو قد استلم قيمة تلك 
. البضاعة ويف األخَت تتم التسوية النهائية للصفقة

أما يف حالة الوثائق غَت مطابقة للشروط ادلتفق عليها سابقا يتم إخبار ادلستورد وانتظار الرد، حيث يتم إعالمو بكل 
. ادلتغَتات ادلوجودة يف الوثائق وينتظر الرد

من  (DAI)إىل ادلديرية العامة للمعامالت اخلارجية Swiftإذا كاف الرد إغلايب فيتقبل ىذه ادلتغَتات ، ويقـو بإرساؿ 
 أياـ ابتداءا من تاريخ إرساؿ الرسالة وبعدىا يتم إعطاء الوثائق إىل ادلستورد 07أجل تسديد قيمة ىذه الوثائق ، مدة 

. من أجل عملية اجلمركة
 

. ويف حالة ما كاف الرد سليب ال يتقبل ىذه ادلتغَتات يتم إرساؿ الوثائق إىل بنك ادلصدر من أجل إعادة النظر فيها
   يف حالة وجود عدـ تطابق بُت التدفق ادلايل وادلادي للسلعة أي تقييم اجلمارؾ للسلعة بقيمة أقل من قيمتها

. فيلجأ البنك إىل البنك ادلركزي عن طريق تقدمي شكوىSwiftادلذكورة يف العقد أو 
  ما ؽليز البنك اإلسالمي الربكة عن باقي البنوؾ األخرى ىو يف حالة عدـ وجود ادلبلغ الكايف من : حالة خاصة

طرؼ ادلستورد لتغطية قيمة االعتماد ادلستندي ففي ىذه احلالة يلجأ بنك الربكة إىل عقد مساومة يف حالة 
من قيمة االعتماد ادلستندي ، وذلك بإصدار أمر بالشراء من % 30كانت األمواؿ ادلوجودة ال تتعدى 

طرؼ ادلستورد إىل بنكو مع تعهده بشراء ىذه السلعة حسب مبلغ الفاتورة مضاؼ إليها ادلصاريف والنفقات 
 األخرى اليت يتحملها البنك وكذا ىامش الربح خارج الضريبة وفق الشروط ادلصرفية السارية

. ادلفعوؿ لدى البنك كما يقـو البنك بتوكيل ادلستورد بالتفاوض وشراء السلع زلل ادلساومة نيابة عنو
 

وأخَتا توقيع عقد ادلساومة على حسب اتفاؽ الطرفُت حبيث يبيع البنك للمستورد السلع زلل ادلساومة دوف  *
. معرفة ادلستورد دبجموع ادلصاريف اليت ربملها البنك يف ىذه العملية
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 طريقة فتح ومتابعة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي من طرف الوكالة المستقبلة :المطلب الرابع

سوؼ نبُت سلتلف ادلراحل اليت ؽلر هبا عملية فتح االعتماد ادلستندي من مرحلة طلب فتح إىل توطُت إىل مرحلة 

: التسوية النهائية

 بتقدمي الوثائق ادلطلوبة إىل وكالة وىراف Xتقدـ العميل وىو شلثل شركة  :طلب فتح االعتماد المستندي -1

: بنك الربكة قصد فتح اعتماد مستندي وتتمثل الوثائق يف

  فاتورة شكلية وكانت سلتومة من طرؼ ادلصدر 

 EURL YUCHING TRAVAUX PUBLICS LTDبقيمة EUR 950.000,00 

 طلب فتح االعتماد الذي تتضمن عدة نقاط منها: 

  اسم وعنواف ادلستوردx 

 رقم حساب اجلاري اخلاص بادلستورد :X 

  اسم وعنواف ادلصدرEURL YUCHING TRAVAUX PUBLICS LTD 

168 Building 1680 ST dundrang CHINA 

 غَت قابل لإللغاء ومعزز: نوع االعتماد 

 بنك ادلصدر :Bank of communications co LTP , off Shore Banking Unit 

 مبلغ االعتماد :EUR 950.000,00 

  وىرافالتفريغ دبيناء : مكاف الشحن والتفريغ 

 مواصفات السلعة :Rond a Beton 

 فاتورة شكلية رقم :YCGC/AE JL Y /106/2015 04/01/2015: بتاريخ 

  انتقاؿ السلع:التزاـ :CFR 
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:  الوثائق ادلطلوبة

  فاتورة ذبارية

 02شهادة ادلطابقة  :Certifécat de conformité 

 شهادة النوعية :Certificat de qualité 

 02 قائمة الطرود :packing list 

 شهادة ادلنشأ أصلية 

 شهادة ادلراقبة العامة 

 التسديد ربت الطلب 

  (ادلستورد)التأمُت مغطى من قبل األمر 

  شلنوع:الشحن اجلزئي 

  شلنوع: تغيَت السفينة 

 (أنظر ادلالحق)باإلضافة إىل ىذا الطلب وجود مجيع الوثائق الالزمة ادلرفقة مع الطلب ادلذكورة سالفا 

 :عملية التوطين- 2

 أنظر ادلالحق :طلب التوطين- 1

تقـو الوكالة بإدخاؿ مجيع ادلعلومات اخلاصة بادلستورد يف نظاـ خاص بالتوطُت من : تسجيل التوطُت -1

. أجل إعطاء رقم التسجيل

ختم التوطُت البنكي  -2
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 ختم التوطين البنكي 18: رقمالشكل

BANQUE AL-BARAKA D'ALGERIE 

بنك البركة الجزائري 

Domicialiation – Import / Export 

EUR 00065 10 2 2015 310601 

 

00/327078333828 NIF 

Le:11MAI 2015 AGENCE D'ORAN "202" 

 

 رقمُت ؽلثالف الوالية 310601: وثيقة مقدمة من مصلحة التوطُت البنكي يف الوكالة ادلستقبلة حيث أف: ادلصدر

. ورقمُت ؽلثالف البنك ورقمُت ؽلثالف الوكالة

السنة اليت مت فيو التوطُت : 2015 -

 سبثل الفصل الذي ت مفيو التوطُت: 2 -

 سبثل سلعة: 10 -

 الرقم التسلسلي لتسجيل العملية: 00065 -

- EUR :سبثل عملة األورو 

. ويتم وضع ىذااخلتم على الفاتورة الشكلية والعقد

 للتدقيق وادلراجعة وبعدىا يتم فتح االعتماد DAIإرساؿ ىذه ادلعلومات إىل  :إجراء فتح االعتماد المستندي- 3

. ادلستندي على مستوى ادلديرية العامة
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 (:SWIFT)سير االعتماد المستندي عن طريق سويفت - 4

  أنظر ادلالحق ، يتم إرسالو إىل بنك ادلصدر :Bank of communications co LTP , off 

Shore Banking Unit وذلك بالرسائل ادلتمثلة يفMT 700 (swift de verture). 

 EURL YUCHINGيقـو بنك ادلصدر لشركة : تأكيد فتح االعتماد المستندي- ىـ

TRAVAUX PUBLICS LTD بذلك  (ادلصدر)بتأكيد فتح االعتماد ادلستندي وإبالغ عميلو .

 EURL من أجل تنفيذ وتسوية العملية تلقت الشركة :مرحلة التنفيذ والتسوية النهائية لالعتماد المستندي- و

YUCHING إشعار من بنكهاBank of communications co LTP , off Shore 

Banking Unit ،بفتح االعتماد ادلستندي لصاحلو وتأكيد من مطابقتها للشروط ادلتفق عليها يف العقد التجاري

وإرساذلا إىل الشركة اليت تكلفت بنقل  (Rond a Beton)فقاـ بتحضَت البضاعة حسب مواصفات السلعة 

. ضلو ميناء مستغاًلCFRالبضاعة إىل ادلكاف ادلتفق عليو ومت نقل البضائع ادلستوردة عن طريق 

وكالة وىراف فقاـ  (بنك الربكة)ويقـو ادلصدر بتسليم الوثائق إىل بنكو الذي بدوره أرسل ىذه الوثائق إىل بنك ادلستورد 

بفحصها ومراجعتها دلعرفة مدى مطابقتها لشروط ادلتفق عليها يف مرحلة فتح االعتماد ، فكانت ادلستندات مطابقة 

للشروط فقاـ البنك بدفع قيمة البضاعة إىل بنك ادلصدر  

قاـ البنك بإجراء عقد مساومة مع عميلو مقابل تسليمو الوثائق وادلستندات لعدـ قدرة العميل  :الحالة الخاصة* 

. من قيمة االعتماد وقت فتح االعتماد للمستورد%30على تغطية 

يدؿ على دخوؿ البضاعة إىل الًتاب الوطٍت، وىذه  D10وأخَتا قامت إدارة اجلمارؾ بإرساؿ التصريح اجلمركي 

الوثيقة تثبت االستالـ الفعلي للبضاعة أما ادلصدر فقاـ بإرساؿ وثيقة تثبت بأنو قد استلم قيمة البضاعة ويف األخَت 

. سبت التسوية النهائية للصفقة
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 لـصـفـ الخاتمة: 

 

من خالؿ دراستنا حلالة سبويل عملية استَتاد عن طريق االعتماد ادلستندي بالشكل التفصيلي ؽلكن القوؿ أف ىذه 

التقنية زبلق ثقة كبَتة بُت أطراؼ العقد التجاري سواء بالنسبة للمصدر الذي يضمن احلصوؿ على أموالو إذا احًـت 

الشروط ادلتفق عليها  ونفس الشيء بالنسبة للمستورد الذي يضمن كذلك احلصوؿ على البضائع وفقا للشروط اليت 

. فرضها أو تفاوض عليها مع ادلصدر

ولقد رأينا يف بعض احلاالت اخلاصة اجلانب اإلسالمي يف حالة عدـ قدرة ادلستورد على تغطية قيمة االعتماد 

.ةادلستندي وىذا ما غلعلو ػلصل على عقد مساومة من طرؼ بنك الربؾ
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 الفصل مــقــدمــة: 

 

بعدما تطرقنا يف الفصل األوؿ إىل ماىية أدوات اؼبلكية واؼبديونية اؼبتعامل هبا يف سوؽ األوراؽ اؼبالية من خالؿ 

التعريف واػبصائص واألنواع، سنحاوؿ يف ىذا الفصل تسليط الضوء على لب موضوعنا، أال وىو التكييف 

، من حيث اإلصدار والتداوؿ بيعا وشراء، وعليو (األسهم والسندات)الفقهي، واغبكم الشرعي ؽبذه األدوات 

. سيتم ربليل ومناقشة ـبتلف اآلراء اليت تناولت ىذا اؼبوضوع

 

: وقد كانت ىيكلة الفصل الثاين كما يلي

 

 التكييف الفقهي لألسهم: المبحث األول. 
 التكييف الفقهي للسندات: المبحث الثاني. 
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  األسهم والسندات في ميزان الشريعة )منتجات البنوك اإلسالمية : الثانيالفصل
( اإلسالمية

 التكييف الفقهي لألسهم: المبحث األول  
 حكم إصدار األسهم:المطلب األول  

 والسوؽ اليت تتداوؿ فيها نأٌب يف ىذا الفصل لعرض البنوؾ اإلسالميةبعدما ًب الفصل األوؿ إعطاء حملة عامة عن 
 وتداوؽبا، ومنهم من حيلل ذلك اومناقشة أحكاـ إصدار وتداوؿ األسهم والسندات، فمنهم من حيـر إصداره

وللتوضيح أكثر قمنا بتفصيل حكم إصدار األسهم على حدى وتفصيل حكم تداوؽبا على حدى وكذلك األمر 
. بالنسبة للسندات وذلك بعرض ـبتلف اآلراء اليت ذىب إليها العلماء والفقهاء اؼبختصوف

 :حكم إصدار األسهم *

اختلف العلماء والفقهاء اؼبسلموف حوؿ موضوع مشروعية األسهم فمنهم من حـر التعامل هبا مطلقا ومنهم من 
أباح التعامل هبا مطلقا والبقية فصلوا حكمها حسب أنواعها ولكل منهم حجة ودليل فكيف كاف ذلك؟ 

 (التحريم المطلق)األسهم غير جائزة : الفرع األول

يرى أصحاب ىذا الرأي بأف األسهم ال جيوز بيعها وال شراؤىا، وال التعامل هبا، وعلى ىذا ال جيوز إصدارىا ألف 
شركة اؼبسامهة يف نظرىم تعترب باطلة، فما تقـو بو من أعماؿ أو أي أوراؽ مالية تصدرىا فهي باطلة، وحجتهم يف 

 1 :ذلك ما يلي

إف قيمة األسهم تتفاوت وتتغَت من سنة إىل أخرى، وإهنا ال سبثل رأس ماؿ الشركة عند إنشائها، وإمنا سبثل رأس - 
وعلى ىذا األساس فالتعامل عندىم . ماؿ الشركة عند البيع فقط، ويف ذلك خلط بُت اؼباؿ اغبالؿ واؼباؿ اغبراـ

، يقوؿ الشيخ تقي الدين النبهاين وأسهم شركة اؼبسامهة ىي سندات تتضمن مبالغ اؼبخلوط من رأس  باألسهم ؿبـر
ماؿ حالؿ ومن ربح حراـ يف عقد باطل ومعاملة باطلة، دوف أي سبيز بُت اؼباؿ األصلي والربح، وىي يف نفس 

وبذلك صارت ىذه األوراؽ اؼبالية اليت _ إىل أف يقوؿ_ الوقت سند بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة 
. ىي األسهم ماال حراما ال جيوز بيعها وال شراؤىا وال التعامل هبا
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وديكن أف نرد على أصحاب ىذا الراي بأف قوؽبم أف شركات اؼبسامهة باطلة، وإف ما يصدر عن الباطل باطل بأنو 
ٍب إف السهم ديثل رأس اؼباؿ اؼبدفوع يف . ال دليل ؽبم على بطالف ىذه الشركات وليس كل ما يصدر منها باطال

الشركة، وىذا اؼباؿ قابل للنماء والزيادة فتضاؼ عليو األرباح واالحتياطات وقيمة موجودات الشركة، ٍب إف 
فكيف جاز ؽبم ربرمي التعامل باألسهم مطلقا؟ وىم . أصحاب ىذا الرأي يروف أف التعامل بالورؽ النقدي جائز

.  الّشرع إمنا حـر التعامل دبا فيو ربا ومضرة وأباح ما فيو منفعة ومصلحةأفيعلموف 

 (اإلباحة المطلقة) األسهم جائزة :الفرع الثاني

 1:اتفق صبهور الفقهاء اؼبعاصرين على جواز إصدار األسهم واستدلوا دبا يأٌب

 جيوز يف الفقو اإلسالمي ذبزئة رأس ماؿ الشركة إىل أجزاء متساوية يصطلح عليها الشركاء، حبيث يكوف كل :أوال
. شريك مالكا عبزء أو أكثر من ىذه األجزاء اليت ظبيت باألسهم

األسهم تشبو حصص اؼبضاربة واؼبشاركة، فهي :  ثالثا.األسهم حقوؽ ألصوؿ عينية ونقدية على اؼبشاع: ثانيا
خلط أمواؿ اؼبضاربة دباؿ اؼبضارب أو ماؿ  إىل جواز (حسن األمُت)عرضة للربح واػبسارة حيث ذىب أستاذنا 

. غَته للعمل هبا مضاربة والربح بُت ىذه األمواؿ بنسبة كل منها

. صلية يف األشياء والعقود على األسهمأل انطباؽ قاعدة اإلباحة ا:رابعا

. انطباؽ قواعد الشركات يف الفقو اإلسالمي على شركة اؼبسامهة اليت تصدر األسهم: خامسا

ربكيم العرؼ الصحيح اؼبعترب الذي ال يعارض دليال شرعيا، حيث إف إصدار األسهم وتداوؽبا غدا امرا : سادسا
.  (اؼبعروؼ عرفا كاؼبشروط شرطا): تعارؼ الناس عليو، فينطلق عليو القاعدة الفقهية

. انطباؽ شروط العقد على األسهم كعدـ اعبهالة اؼبفضية إىل النزاع والغرر، واستبداد شريك بشريك وكبوه: سابعا

فمن أطلق اإلباحة، . والذين قالوا باإلباحة، منهم من أباح إصدار األسهم مطلقا ومنهم من أباحها بشروط
وفبن قّيدىا الشيخ ؿبمود شلتوت، إذ . الشيخ ؿبمد عبده، والدكتور ؿبمد يوسف موسى، والشيخ ؿبمد اػبالصي

والشيخ عبد الوىاب خالؼ الذي اشًتط أف ال يكوف فيها ربا، . اشًتط يف التعامل الرّبوي فيها أف يكوف لضرورة
والشيخ علي اػبفيف الذي اشًتط أف ال تتعارض مع أصل من األصوؿ الدينية الكلية كتحرمي الربا وبيع اػبنزير،  
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 استقراضا، وقد فّرؽ الدكتور عبد العزيز اػبياط بُت أنواع األسهم، فقاؿ بإباحة إصدار أوبالفوائد الربوية إقراضها 
. أنواع منها، كاألسهم العادية وربرمي أنواع أخرى كاألسهم اؼبمتازة

وبعد ذكر آراء اؼبانعُت واجمليزين يف إصدار األسهم، فالذي خيتاره الباحث ىو رأي اجمليزين الذين قّيدوا اعبواز 
: بشروط البد من توافرىا يف الشركة واألسهم، حيث يتوقف جواز إصدار األسهم على أمرين

كعدـ التعامل بالفوائد الرّبوية، وعدـ اشتماؽبا على أعماؿ ؿبركة كشركات الصناعة : ؾباؿ عمل الشركة .1
 .اػبمور وبيعها

 .التفضيل طبيعة األسهم من حيث الضماف والتقييد و .2

كما أوجب بعض العلماء الزكاة يف األسهم، وىذا دليل على أف التعامل هبا حالؿ، يقوؿ الشيخ ؿبمد أبو زىرة 
فإما أف تؤخذ الزكاة من قيمة األسهم مضافا إليها . ذبب الزكاة يف األسهم وىي من األمواؿ اؼبنقولة غَت الثابتة)

وىذا ألف ربح األسهم  (الربح ويؤخذ ربع العشر من اجملموع، وإما أ، تؤخذ من الثمرة الغاّلت وتكوف بعشر الصايف
أف األسهم تؤتى ): غَت ثابت اؼبقدار بل انو يزداد وينقص يف كل فًتة، ويف ىذا يقوؿ الدكتور ؿبمد عبد اهلل العريب

 1.(رحبا مشروعا ألنو غَت ثابت اؼبقدار خيتلف ازديادا ونقصا من سنة إىل سنة

: حكم األسهم حسب أنواعها: الفرع الثالث

 :األسهم العادية -1

إصدار األسهم العادية جائز شرعا، إذا كاف الغرض الذي أنشئت الشركة من اجلو مشروعا، بأف ال يكوف الغرض 
كاف غرضها غَت  فإف....تصنيع اػبمور، أو التجارة يف اؼبخدرات: من إنشائها التعامل يف أمور ؿبرمة، مثل

. مشروع حرـّ إنشاء الشركة، وحرـّ تبعا لذلك إصدار األسهم اليت تتكوف منها ىذه الشركة

إىل كل من أباح شركة اؼبسامهة، إذ األسهم جزء _ أعٍت جواز إصدار األسهم العادية _ وديكن نسبة ىذا القوؿ 
الدكتور عبد العزيز : من شركة اؼبسامهة، فالقوؿ حبلها يقتضي القوؿ حبل إصدار األسهم، وفبن صرح بذلك

اػبياط، والدكتور غريب اعبماؿ، والدكتور ؿبمد بن عبد الغفار الشريف، والدكتور صاحل بن زابن اؼبرزوقي والدكتور 
 2...ؿبمد شحات اعبندي
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: ويمكن االستدالل للقول بحل إصدار األسهم بما يأتي

أف لألسهم حقها من الربح وعليها نصيبها من اػبسارة، فال شيء من الربا وشبهتو يف ىذا النوع من  -
.  األسهم

أنو ال يوجد ؿبذور شرعي يف قسمة رأس اؼباؿ إىل أسهم، إذا علمت قيمة كل سهم، إذ ىي طريق ؼبعرفة  -
نصيب كل شريك يف رأس ماؿ الشركة ويف أرباحها، كما يعلم ذلك عن طريق قسمتو إىل أجزاء كالثلث 

.   والربع
أنو جيوز أف تكوف حصص الشركاء يف رأس ماؿ الشركة يف الفقو اإلسالمي متساوية وغَت متساوية، وىي  -

 .يف األسهم كذلك، إذ ىي يف حقيقتها حصص اؼبشًتكُت يف رأس اؼباؿ

 :األسهم الممتازة -2

ىذا النوع من األسهم تنقسم إىل أسهم ذات أولوية يف األرباح وأسهم ذات الصوت اؼبتعدد اليت تعطي حاملها 
  1:أكثر من صوت يف اعبمعية العامة وفيما يلي بياف حكم ىذين النوعُت

 :حكم األسهم ذات األولوية في األرباح وذات األولوية في أموال الشركة عند تصفيتها- 3

ال جيوز إصدار ): صدر قرار ؾبمع الفقو التابع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسالمي يف دورة مؤسبره السابع، حيث جاء فيو
األسهم فبتاز ؽبا خصائص مالية، تؤدي إىل ضماف رأس اؼباؿ، أو ضماف قدر من الربح، أو تقدديها عند التصفية، 

. (أو عند توزيع األرباح، وجيوز إعطاء بعض األسهم خصائص تتعلق باألمور اإلجرائية أو اإلدارية

: وقد استدؿ على عدـ جواز ىذا النوع من األسهم دبا يأٌب

أف أصحاب األسهم اؼبمتازة ليس ؽبم ماؿ أو عمل زائد، يستحقوف بو ىذه الزيادة يف الربح، وىو إمنا  -
. يستحق باؼباؿ أو بالعمل، كما ىو مقرر يف القواعد الشرعية اليت ربكم الشركات

 النسبة الثابتة اليت يأخذىا أصحاب األسهم اؼبمتازة من األرباح يف حقيقتها ربا، ألهنا زيادة بال مقابل إف -
والربا حراـ، وألهنا حيتمل أف ال تربح الشركة غَت ىذه النسبة، فيكوف يف ذلك ضرر على اؼبسامهُت 

 اآلخرين وظلم ؽبم وخبس يف حقوقهم، وذلك غَت جائز شرعا،
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يَن ظَلُموا ِمْن }: ، وقولو تعاىل[85]: األعراؼ {َوالَ تْبَخُسوا النَّناَس أْشَيائٌهمْ }:  لقولو تعاىل - فَوْيٌل للذِّ
– ، وقولو [111: ]طو{ َوقْد َخاَب َمْن ضَبََل ظُلَماً }: وقولو تعاىل. [65: ]الزخرؼ {َعذاِب يَوـٍ ألِيمٍ 

 .[ال ضرر وال ضرار]:– صلى اهلل عليو وسلم 

أف الشركة تقـو على اؼبخاطرة فإما ربح وإما خسارة واػبسارة تكوف من رأس اؼباؿ، فإذا ضمن ألصحاب ىذه 
سيحصلوف _ يف حالة خسارة الشركة  _ أهنماألسهم حق اسًتجاع قيمتها، كاف ذلك منافيا ؼبعٌت الشركة، كما 

. على قيمة أسهم من أسهم اآلخرين، وذلك مناؼ للعدؿ وظلم للشركاء اآلخرين، وىو غَت جائز شرعا

: حكم األسهم الممتازة ذات الصوت المتعدد -4

 1:اختلف يف حكم ىذا النوع من األسهم على قولُت

اعبواز، وإليو ذىب الدكتور علي ؿبي الدين القرىداغي، ولكنو اشًتط لذلك أف يكوف ىذا االمتياز : القول األول
منصوصا عليو يف قانوف االكتتاب، وبعيدا عن االستغالؿ، ولعّل ىذا النوع من األسهم ىو اؼبراد دبا جاء قرار ؾبمع 

. الفقو اإلسالمي، حُت نص على جواز إعطاء بعض األسهم خصائص تتعلق باألمور اإلجرائية أو اإلدارية

الدكتور عبد العزيز اػبياط والدكتور صاحل بن زابن :  عدـ جوازه، وإليو ذىب صبلة من الباحثُت:القول الثاني
وحجة أصحاب ىذا القوؿ أف الواجب تساوي الشركاء يف اغبقوؽ، ومن ...اؼبرزوقي والدكتور ؿبمد راوسقلهجي

ىذه اغبقوؽ التساوي يف األصوات حبسب األسهم، كما أف منح صاحب ىذا السهم أكثر من صوت مع أنو 
 يتساوى مع غَته يف قيمة السهم يؤدي إىل وقوع الضرر، حيث تتحكم أقلية يف قرارات الشركة وأجاب أصحاب 

ىذا القوؿ عن حجة الفريق األوؿ بأف إعطاءه أكثر من صوت ضرر، والضرر يزاؿ أيّا كاف سواء كاف يف اغبقوؽ 
. اؼبالية أو غَتىا
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: الترجيح

القوؿ باعبواز إذا كاف ىذا االمتياز بالتصويت لغرض صحيح مثل أف يكوف صاحبو _ واهلل أعلم _ الذي يًتجح 
معروفا بسداد الرأي أو اػبربة يف اجملاؿ اؼبرتبطة بنشاط الشركة وكبو ذلك بشرط أف يكوف ذلك منصوصا عليو يف 

. نظاـ الشركة

 أما ما ذكره أصحاب القوؿ الثاين من وجوب التساوي يف اغبقوؽ ومنها التساوي يف األصوات فاعبواب عنو، أف 
مقتضى قوؽبم ىذا أف يقولوا بوجوب اؼبساواة بينهم يف األصوات حبسب الرؤوس ال حبسب عدد األسهم إذ ىو 

 صوت مثال 1000مقتضى وجوب التساوي يف اغبقوؽ وىم ال يقولوف بو، ذلك أف إعطاء بعض اؼبسامهُت 
 صوت ليس فيو مساواة يف اغبقوؽ على اغبقيقة بل ىو مفاضلة بينهم يف اغبقوؽ بناء على 100وبعضهم 

التفاضل بينهم يف عدد األسهم اليت ديلكوف، أما قوؽبم إف ذلك يؤدي إىل وقوع الضرر، حيث تتحكم األقلية يف 
قرارات الشركة اعبواب عنو أف ىذا اؼبعٌت موجود يف إعطاء اؼبساىم أصوات بعدد األسهم اليت ديلكها فإنو أيضا 

يؤدي إىل ربكم أقلية يف قرارات الشركة، وىم الذين ديلكوف األسهم الكثَتة فليقولوا يف ىذا بعدـ اعبواز أيضا وإال 
. لزمهم التناقض

وىناؾ نوع آخر جائز شرعا وىو إعطاء االمتياز ألصحاب األسهم القدامى بأف يكوف ؽبم حق األولوية يف 
 1.االكتتاب يف األسهم اعبديدة فهم أوىل من غَتىم

 

 :األسهم االسمية - 5

ىذه األسهم جيوز إصدارىا شرعا، ألف األصل أف ديلك اؼبساىم السهم يف الشركة بتقدمي حصتو فيها، ولو اغبق يف 
 2. ضبل الصكوؾ اؼبثبتة غبصتو باظبو

 

 

 

 .153،155مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف،أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة،مرجع سابق،ص- 1

 .287 خلف بن سليماف بن صاحل، شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص -2



(والسندات في ميزان الشريعة اإلسالمية األسهم )اإلسالمية البنوك منتجات      :الثاني الفصل   

 

 
46 

 :األسهم لحاملها -6

ال جيوز إصدار ؽبذا النوع عبهالة اسم صاحبها، واليت تؤدي إىل النزاع واػبصومة وإضاعة اغبقوؽ، ووقوع الضرر 
ٍب إف جهالة صاحبها قد جيعلها يف يد فاقد األىلية الذي ال . على من اشًتاىا، الحتماؿ سرقتها أو اغتصاهبا

يشًتط على العمـو أف يكوف : )من ؾبلة األحكاـ العدلية (1330)جيوز اشًتاكو بنفسو، حيث جاء يف اؼبادة 
 1.وحىت من الناحية القانونية فإف كثَتا من التشريعات الوضعية سبنع إصدار ىذا النوع. (الشركاء عاقلُت ومتميزين

: ومن اؼبمكن أف تكوف األسهم غباملها جائزة، إصدارا إذا توفرت فيها الضمانات اآلتية

 على اعبهة اؼبصدرة لألسهم غباملها أف تًتؾ مكانا خاصا النتقاؿ اؼبلكية على ظهر الصك. 
  أف يسجل اسم اؼبالك اعبديد وتاريخ انتقاؿ اؼبلكية يف ىذا اؼبكاف بواسطة اؼبالك القدمي أو بواسطة

 .مكاتب بيع وشراء األسهم اؼبتخصصة يف ذبارة األوراؽ اؼبالية
 2. على مالك األسهم غباملها إعالـ اعبهة اؼبصدرة ؽبذا بانتقاؿ اؼبلكية 

 

 :األسهم اإلذنية أو ألمر -7

إصدار ىذا النوع من األسهم جائز، من غَت خالؼ أعلمو أيضا بُت اؼبعاصرين، وقد استدؿ على جواز ىذا النوع 
بأف الشريك يكوف معروفا يف مبتدأ الشركة، وىو ال حيوؿ السهم إال شخص معروؼ لديو، فيكوف صاحب السهم 

معروفا على كل حاؿ، فإذا نقل ملكية السهم إىل الشريط الثاين أصبح الشريط الثاين مالكا حقيقة للسهم بدال 
عن األوؿ، ويكوف األوؿ متخليا عن حقو يف الشركة بنقلو ملكية السهم إىل الثاين وىو نوع من انتقاؿ اغبصة إىل 
شرؾ آخر، وىو جائز شرعا سواء كاف يعوض كالبيع، أـ بغَت عرض كاؽببة، ألف اعبهالة منتفية دبعرفة الشريك وال 

يفضي إىل منازعة أو ضرر، وألف باقي الشركاء قد ارتضوا شركة الثاين دبوافقتهم على نظاـ الشركة الذي يبيح 
 .ذلك، واؼبؤمنوف على شروطهم
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 :أسهم التمتع -8

يقوؿ صاحب كتاب الشركات يف الشريعة والقانوف أف ىذه األسهم تكوف غَت جائزة شرعا إذا أعطى أصحاهبا 
أما إذا كانت القيمة . القيمة اغبقيقية ؽبا سواء أقل أـ أكثر من القيمة اإلظبية، ألف صلة أصحاهبا بالشركة انتهت

اليت أعطيت أقل من القيمة اغبقيقية فإف عالقة الشريك بالشركة تظل قائمة، فيبقى لو حق يف موجودات الشركة، 
 1.واالحتياطات وقد يكوف لو جزء من األرباح، وعلى ىذا تكوف جائزة
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     قائمة األسهم الشرعية حسب هيئة الفتوى في بنك دبي اإلسالمي  03: جدول رقم

األسهم المختلطة األسهم النقية 
ارامكس بنك ديب اإلسالمي 

إرابتك القابضة بنك اإلمارات اإلسالمي 
االرباد العقارية بيت التمويل اػبليجي 
جيما للمياه اؼبعدنية ديب اإلسالمية للتأمُت 

ديب لالستثمار اإلسالمية العربية للتأمُت 
األغذية اؼبتحدة أمالؾ 

السالـ العاؼبية شركة سبويل 
غلفا للمياه اؼبعدنية اؼبدينة للتمويل واالستثمار 

جرانو  
شركة اؼبزايا القابضة  
أعمار العقارية  
سوؽ ديب اؼبايل  
العربية للصناعات الثقيلة  
العربية للطَتاف  
كايبارا اؼبتحدة لأللباف  
ديب للمرطبات  
اػبليجية لالستثمار البًتويل   
اجملموعة الدولية لالستثمار  
ديار للتطوير  
االتصاالت اؼبتكاملة  
شركة الفردوس القابضة  
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 حكم تداول األسهم :المطلب الثاني 

: قبل أف نتطرؽ إىل حكم بيع وشراء األسهم حيسن التعرض إىل ماىية تداوؿ األسهم وذلك حسب الفروع اآلتية

 عملية تداول األسهم :الفرع األول

وىي عملية بيع األسهم بعد إصدارىا، وتتم يف السوؽ الثانوية وال جيوز يف أوؿ تداوؿ لألسهم أف يبيع اؼبساىم 
أسهمو بأزيد من قيمتها االظبية إال بعد نشر حساب األرباح واػبسائر عن سنة مالية كاملة للشركة اعبديدة، أما 

ويتم تداوؿ األسهم يبيع . بعد تلك اؼبدة فيجوز لو بيع أسهمو بأزيد من القيمة االظبية حسب أحواؿ السوؽ
 2:ألحد اؼبسامهُت غبصتو يف الشركة وانتقاؿ السهم من البائع إىل اؼبشًتي بإحدى الطرؽ اآلتية

:  التسجيل:أوال

ىي الطريقة اليت يتم هبا تداوؿ األسهم االظبية عندما يريد صاحب السهم بيعو، يسجل اسم اؼبشًتي على ظهر 
السهم يف جدوؿ خاص يسمى جدوؿ التنازالت، ويف نفس الوقت يسجل اسم اؼبشًتي يف دفاتر الشركة ويوقع 

. اثناف من أعضاء اجمللس إدارة الشركة عن التنازؿ
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:  الحيازة الفعلية:ثانيا

وىي الطريقة اليت يتم هبا تداوؿ األسهم غباملها، حيث تنتقل ملكيتها دبجرد اغبيازة الفعلية للسهم، وذلك ألف 
. اسم اؼبالك غَت مكتوب على السهم

:  التطهير:ثالثا

وىي الطريقة اليت يتم هبا تداوؿ األسهم ألمر، حيث يتم نقل ملكية السهم إىل اؼبشًتي بالكتابة على ظهر السهم 
. (كتابة اظبو دوف الرجوع إىل الشركة)بأنو ًب ربويلو إىل اؼبشًتي 

.  ضوابط تداول األسهم:الفرع الثاني

 1: ىناؾ ضوابط قانونية وأخرى شرعية نوضحها كما يلي

: أوال الضوابط القانونية

: توجد عدة ضوابط قانونية لتداوؿ األسهم وىي

ال جيوز تداوؿ األسهم العينية وأسهم اؼبؤسسُت إال بعد نشر اؼبيزانية وحساب األرباح واػبسائر عن سنتُت  .1
 .من تاريخ قيد الشركة يف السجل التجاري

ال جيوز تداوؿ األسهم النقدية اليت يكتتب فيها اعبمهور بأزيد من قيمتها االظبية إال بعد نشر اؼبيزانية عن  .2
 .سنة كاملة ؼبنع فتح باب اؼبضاربات الومهية على أسعار األسهم

ال جيوز تداوؿ أسهم أعضاء ؾبلس إدارة الشركة طواؿ عضويتهم وذلك لضماف حسن إدارة الشركة وعدـ  .3
 .إساءة استخداـ أمواؽبا ضباية للمسامهُت فيها

 .للمسامهُت القدامى حق األولوية على اؼبسامهُت اعبدد يف شراء األسهم اؼبتنازؿ عنها .4
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 ؾبلس إدارة الشركة حق األولوية يف شراء األسهم اؼبتنازؿ عنها وإلغائها بقصد منع دخوؿ غرباء يف  .5
كما أف ىذه القيود وغَتىا جائزة قانونيا فهي . الشركة، أو بقصد زبفيض رأس اؼباؿ عن طريق اإللغاء

جائزة مادامت قصد منها احملافظة على استقرار السوؽ وحقوؽ اؼبتداولُت، فإف لويل األمر اغبق يف تقييد 
اؼبباح إذ رأى يف ذلك القيد دفع مفسدة أو جلب مصلحة، وكذلك إذا كاف ىذا التقييد موجودا يف عقد 

: _صلى اهلل عليو وسلم _ الشركة أو يف نظامها األساسي فيكوف عقدا عن تراض يبيحو الّشرع لقولو 
. [اؼبسلموف عند شروطهم فيما أحل]

: الضوابط الشرعية: ثانيا

: من الواضع أف جواز تداوؿ األسهم ليس على إطالقو بل ىناؾ ضوابط للعامل هبا قبملها فيما يلي

 .أف ال تكوف األسهم من النوع احملـر شرعا كاألسهم اؼبمتازة .1
 .أف ال يًتتب على التعامل هبا ؿبضور شرعي كالربا، والغرر واعبهالة .2
أف تكوف صادرة عن شركة تتوفر فيها قواعد الشركة من اؼبشاركة يف األعباء وربمل اؼبخاطر وأف يكوف  .3

. موضوع نشاط الشركة حالال مثل الشركات اإلنتاجية واػبدماتية

:   الحكم الشرعي لتداول األسهم:الفرع الثالث

اختلف العلماء حوؿ تداوؿ األسهم بيعا وشراء إىل قولُت، فالبعض جييز ذلك والبعض اآلخر ينفي اعبواز ولكل 
؟   وما ىي أدلة اؼبانعُت- ؟  رأي أدلتو، فما ىي أدلة اجمليزين

:  أدلة المجيزين:أوال

 1: ذىب صبهور اؼبعاصرين إىل القوؿ جبواز تداوؿ األسهم للبيع والشراء، واستدلوا دبا يأٌب**

أسهم اؼبساىم ملكو اػباص، ولو حق التصرؼ هبا شرعا، بكل أنواع التصرؼ من بيع أو ىبة أو رىن ما  .1
ودبا أف ىذا اغبق مشروط يف نظاـ الشركات ومعموؿ بو يف العرؼ التجاري . مل يلحق ضرر بباقي الشركاء

 ".اؼبعروؼ عرفا كاؼبشروط شرطا" فهو معترب حسب القاعدة
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فقد نص . السهم صك يدؿ على قيمة حصة اؼبساىم، فيجوز أف يبيعو اؼبساىم لشريكو أو ألجنيب .2
جيوز أف يبيع أحدىم نصيبو من شريكو ): الفقهاء على صحة بيع الشريك غبصتو، جاء يف شرح القدير

، ويقوؿ ابن (يف صبيع الصور، ومن غَت شريكو إال يف صورة اػبلط، واالختالط فإنو ال جيوز إال بإذنو
 .(وإف اشًتى أحد الشريكُت حصة شريك منو جاز، ألنو يشًتي ملك غَته): قدامة

ويتخرج عليو جواز بيعو حصتو لغَت شريكو برضاه، ويشًتط لصحة البيع إذف الشريك فقد جاء يف صحيح 
من كاف لو شريك يف ربع أو دخل فليس ]: _صلى اهلل عليو وسلم_ قاؿ رسوؿ اهلل : مسلم، عن جابر قاؿ

. وىذا اإلذف منصوص عليو يف عقد الشركة. [لو أف يبيع حىت يؤذف شريكو، فإف رضي أخذه وإف كره ترؾ

فقد ورد يف قواعد . جيوز بيع حصة اؼبساىم مع أهنا شائعة وغَت مفرزة أو ؿبددة يف ملكية بعض األصوؿ .3
 .(إف بيع النصيب الشائع جائز إذ ال يتوقف على إفرازه): ابن رجب

إذا قسم شريكو باع ما صار لو قبل قبضو، ): جواز بيع اؼبساىم وىي ليست مقبوضة، قد ورد يف اجملموع .4
. (يبٍت على أف القسمة بيع أو إفراز، قاؿ اؼبتويل فإف قلنا القسمة إفراز جاز بيعو قبل قبضو من يد شريكو

إف قبض كل شيء "ويف األسهم فإف قبض اؼبشًتي غبصتو يكوف يف استالمو للسهم حسب القاعدة 
 ".حبسبو

انتفاء اعبهالة والغرر اؼبفسداف للمعاملة يف األسهم اؼبتداولة، وذلك ؼبعلومية موقف الشركة ومركزىا اؼبايل  .5
فإهنما يعرضاف يف صورة ميزانية تنشر دوريا، ولوجود اختصاصُت يقوموف بتقسيمها، وكذلك يتم نشر 

 .أسعار األسهم ساعة بساعة فاؼبشًتي على علم كاؼ بقيمة األسهم فبا يكفي لصحة البيع
بيع السهم مباح، لكونو بيعا لنصيب اؼبساىم يف الشركة أو عبزء منو مقابل أوراؽ نقدية، وديكن قياس  .6

. إذا أخرجت الورثة أحدىم عن الًتكة): ىذا على باب اؼبخارجة يف الفقو، فقد جاء يف رد احملتار أنو
وىي عرض أو عقار دباؿ أعطوه لو، أو أخرجوه عن تركة ىي ذىب بفضة دفعوىا لو أو بالعكس، صح 
يف الكل للجنسُت خبالؼ جنسو، قل ما أعطوه لو، أو أخرجوه عن تركة ىي ذىب بفضة دفعوىا لو أو 

لكن بشرط التقابض فيها ىو . بالعكس، صح يف الكل للجنسُت خبالؼ جنسو، قل ما أعطوه أو أكثر
واغبكم خبروج اؼبسهم بسهمو من الشركة كحكم خروج الوارث بسهمو من الشركة، سواء وقع . (صرؼ

 .بلفظ الصلح أو البيع
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وليس من األدلة  [275]: البقرة {وأَحّل اهلل البْيَع وَحرَّنـَ الربَّنا}: بيع السهم مباحا بعمـو قوؿ اهلل تعاىل .7
 .ما خيصصو، وبالقاعدة الشرعية أف األصل يف العقود إلباحة، إال ما دؿ الّشرع على ربرديو

إف بيع اؼبساىم غبصتو ال يفسخ الشركة، وذلك ألف الشركاء يف شركة اؼبسامهة حسب نظاـ الشركة  .8
متفقوف وراضوف على إدخاؿ شركاء جدد، مع عدـ اشًتاط معرفتهم، والرضا أساس يف الشريعة اإلسالمية 

[.  29]: النساء {إالَ أف تُكوَف ذِبَارًَة عْن ترَاٍض ِمْنُكمْ }: لقولو تعاىل

يوسف بن عبد اهلل الشبيلي أف األصوؿ يف األسهم ىو اإلباحة ولكن بضوابط وىذه : كما يرى الشيخ الدكتور**
 1:الضوابط مستقاة من واقع الناس وىي

  جيب أف ال يطغى على حياة الشخص الذي يتعامل يف األسهم ألننا نلحظ اآلف كثَتا من الناس ابتلوا
ودخلوا يف ىذه السوؽ اليت أصبحت تطغى على حياهتم، فهنا نقوؿ إف التداوؿ والبيع والشراء يف حقك 

 .أصبح ؿبرما ألهنا طغت على حياتو
  ،جيب أف ال خيل بواجب عليو ألف على الشخص حقوقا والتزامات اذباه دينو مثل الصالة يف اعبماعة

فبعض الناس لألسف جيلسوف أماـ الشاشات يف صاالت التداوؿ ويًتكوف صالة اعبماعة فنقوؿ ىم 
آشبوف بذلك، وال جيوز أف يتداوؿ يف السهم ويبيع ويشًتي وىو يف العمل ألف ىذا خيل بالواجب اؼبنوط 

 .بو
 والضابط الثالث وىو األىم أف تكوف تلك األسهم مباحة .

ما اغبكم الشرعي يف أسهم الشركات : _رضبو اهلل_ وسئل الشيخ اإلماـ العالمة ؿبمد بن صاحل العثمثُت **
ال أستطيع أف أجيب عن ىذا السؤاؿ، ألف ): اؼبتداولة يف األسواؽ؟ وىل ذبوز اؼبتاجرة فيها؟ وكاف جوابو كاآلٌب

 .الشركات اؼبوجودة يف األسواؽ زبتلف يف معامالهتا بالربا، فإذا علمت أف ىذه الشركة

  تتعامل بالربا، وتوزع أرباح الربا على اؼبسامهُت، فإنو ال جيوز االشًتاؾ فيها، وإف كانت قد اشًتكت ٍب عرفت بعد 
ذلك أهنا تتعامل بالربا، فإنك تذىب إىل اإلدارة وتطلب فك اشًتاكك، فإف مل تتمكن فإنك تبقى على الشركة، 
وتأخذ األرباح اغبالؿ وتتصدؽ باألرباح اغبراـ زبلصا منها، وإف كنت ال تعلم بذلك، فإف االحتياط أف تتصدؽ 

.  {فَاتَقوا اهلل َما اْسَتطَعُتمْ }: بنصف الربح زبلصا منو، والباقي لك، ألف ىذا ما يف استطاعتك، وقد قاؿ اهلل

 

 .106، 105شعباف ؿبمد إسالـ الرباوي، اؼبرجع السابق، ص - 1
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 : أدلة المانعين:ثانيا

:  مع وضوح أدلة جواز تداوؿ األسهم بيعا وشراء، يرى البعض عدـ جواز تداوؽبا واستدلوا دبا يأٌب

ختالؼ قيمتها السوقية ارتفاعا وىبوطا، ويرد على ىذا بأنو أمر طبيعي، ألف مركز الشركة اؼبايل قد تتقوى إ- 1
 .فًتتفع القيمة اغبقيقية ألسهمها، وبالتايل ترتفع قيمتها السوقية، وإذا ضعف اؼبركز اؼبايل للشركة حيصل العكس

 .وجود اعبهالة والغرر، ويرد على ىذا دبا بيّناه يف الدليل اػبامس من أدلة اجمليزين لتداوؿ األسهم- 2

 .فيو شراء الدراىم بالدراىم، جياب عنو دبا أوردناه يف الدليل السادس من أدلة اجمليزين- 3

نص الفقهاء على أف موت الشريك أو بيعو حصتو آلخر يفسخ الشركة، ألف الشركة قامت على معرفة - 4
 1. الشركاء بعضهم ببعض، ويرد على ىذا ما سبق توضيحو يف الدليل الثامن من أدلة اجمليزين

:  حكم التعامل في أسهم الشركات الغربية ذات النشاط الحالل:ثالثا

ما حكم التعامل يف أسهم الشركات الغربية ذات النشاط اغبالؿ من : علي ؿبي الدين القرىداغي: سئل الدكتور
مع العلم أف ىذه الشركات تستعُت بالبنوؾ الّروية يف تعامالهتا؟   (أياـ)خالؿ الشراء والبيع يف فًتة قصَتة 

 2 :فأجاب كالتايل

اختلف الفقهاء اؼبعاصروف يف حكم التعامل يف األسهم للشركات اليت تكوف أنشطتها حالال، ولكنها تتعامل مع 
: البنوؾ الرّبوية، إقراضا واقًتاضا على رأيُت

. أف ىذا التعامل حراـ ال جيوز: الرأي األوؿ

 :أنو جائز، ولكن بالشروط والضوابط التالية: الرأي الثاين

  من مائة من رأس ماؿ الشركة50أف ال تكوف نسبة الديوف على الشركة و سيولتها النقدية تزيد عن  .
  باؼبائة30أف ال تكوف نسبة القروض للشركة تزيد عن  .
  باؼبائة10أف ال تزيد نسبة الفوائد إىل األرباح عن  .
 أف يتخلص من نسبة الفوائد عند بيع األسهم .
 (ديوهنا وقروضها)أف تكوف ىناؾ رقابة دقيقة على ىذه الشركة اليت يتعامل بأسهمها من حيث التعرؼ. 

 .110شعباف ؿبمد إسالـ الرباوي، بورصة األوراؽ اؼبالية من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص - 1

2 -WWW.SHUBILY.COM07/04/2010: ، تاريخ التحميل .

http://www.shubily.com/
http://www.shubily.com/
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يةـادـصـتـارات االقـشــتـان لالســمــ ُج ــز الــركــم  

 2014األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر ماي : 04جدول رقم 

 

 

 

السهم  الًتتيب 
* (فلس)السعر الثاين * (فلس)السعر األوؿ 

( %)النسبة  (فلس)الفرؽ 
30/04/2014 31/05/2014 

 9.68 9 102 93استهالكية  1
 6.82 3 47 44العقارية  2
 6.8 14 220 206صفواف  3
 5.97 4 71 67األماف  4
 5.93 14 250 236اػبصوصية  5
 3.92 4 106 102رمي  6
 1.23 1 82 81منتزىات  7
 0.92 2 220 218ياكو  8

 

 

 

. 09/06/2014: ، تاريخ التحميلhttp://alphabeta.argaam.com: المصدر

 

 

 2014األسهم اإلسالمية اليت حققت مكاسب خالؿ شهر مايو 

http://alphabeta.argaam.com/
http://alphabeta.argaam.com/


(والسندات في ميزان الشريعة اإلسالمية األسهم )اإلسالمية البنوك منتجات      :الثاني الفصل   

 

 
56 

يةـادـصـتـارات االقـشــتـان لالســمــ ُج ــز الــركــم  
 

 . م2014األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر ماي : 04جدول رقم 

 

السهم  الًتتيب 
* (فلس)السعر الثاين * (فلس)السعر األوؿ 

( %)النسبة  (فلس)الفرؽ 
30/04/2014 31/05/2014 

- 33.33- 20 40 60سبويل خليج  1
- 31.83- 113 242 355أوىل تكافل  2
- 31.37- 16 35 51أبيار  3
- 29.09- 32 78 110مربد  4
- 28.75- 23 57 80عارؼ  5
- 28.33- 17 43 60منشات  6
- 27.94- 38 98 136الصفاة  7
- 25.81- 24 69 93اؼبغاربية  8
- 22.54- 16 55 71اؼبسار  9

- 22.4- 56 194 250عارؼ طاقة  10
- 22.22- 8 28 36اكتتاب  11
- 20.75- 11 42 53الصفوة  12
- 20- 12 48 60اؼبدينة  13
- 18.18- 20 90 110تعليمية  14
- 17.24- 5 24 29أدنك  15
- 17.05- 30 146 176اؼبواساة  16
- 15- 15 85 100صفاة عفار  17
- 13.79- 8 50 58أركاف  18
- 13.73- 7 44 51ذبارة  19

2014األسهم اإلسالمية اليت تكبدت خسائر خالؿ شهر مايو   
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 09/06/2014: ، تاريخ التحميلhttp://alphabeta.argaam.com: المصدر

 

- 12.94- 11 74 85التجارية  20
- 12.5- 4 28 32مستثمرد  21

- 10.34- 9 78 87أصوؿ  22
- 9.8- 5 46 51اشبار  23
- 9.68- 30 280 310مشاعر  24
- 9.21- 7 69 76منافع  25
- 8.97- 7 71 78صلبوح  26
- 8.57- 12 128 140إنوفست  27
- 8.49- 9 97 106األوىل  28
- 7.95- 7 81 88اإلمناء  29
- 7.84- 4 47 51عمار  30
- 7.69- 8 96 104أعباف ع  31
- 6.49- 10 144 154سناـ  32
- 5.21- 5 91 96مينا  33
- 4.95- 10 192 202أالفكو  34
- 4.9- 25 485 510اؼبنجد  35
- 4.81- 50 990 1.040سنك  36
- 4.76- 3 60 63اػبليجي  37
- 4.76- 2 40 42صكوؾ  38
- 4.76- 20 400 420ربصالت  39
- 2.68- 6 218 224الدويل  40
- 2.17- 1 45 46بًتو جلف  41
- 1.61- 1 61 62وثاؽ  42

- 14.3المـتـوســط 
ًب تسوية أسعار األسهم حبقوقها خالؿ الفًتة * 

http://alphabeta.argaam.com/
http://alphabeta.argaam.com/
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 التكييف الفقهي للسندات:المبحث الثاني  .

ال يزاؿ اعبدؿ قائما حوؿ مشروعية إصدار وتداوؿ السندات وإف كاف غالبية العلماء والفقهاء اؼبعاصرين حيرموف 
التعامل هبا إال أننا يف ىذا اؼببحث سوؼ نستعرض اآلراء األخرى القائلة بإحالؿ التعامل بالسندات مع التطرؽ 

.   إىل الرأي األوؿ وىذا لإلؼباـ باؼبوضوع أكثر

 حكم إصدار السندات:المطلب األول  .

ذىب عامة العلماء والباحثُت اؼبعاصرين إىل ربرمي إصدار السندات إال أف ىناؾ من يرى إباحة السندات مطلقا 
: وىناؾ من يرى إباحة بعض أنواع السندات وفيما يلي بياف ؽبذه اآلراء

.  إباحة التعامل بالسندات مطلقا:الفرع األول

بإباحة أرباح صناديق التوفَت وفتوى لو _ رضبو اهلل_ نقل الدكتور عبد اؼبنعم النمر فتوى للشيخ ؿبمود شلتوت ** 
:  بتحرمي إصدار السندات إال يف حاؿ الضرورة، وقد غلق عن ذلك من ناحيتُت، فقاؿ

 ما يظهر من التضارب أو شبهو يف إفتائو حبّل أرباح صندوؽ التوفَت احملددة مقدما بينما ىو يف :الناحية األولى
واؼبعاملتاف يف موضوعهما ووظيفتهما ...السندات يعتربىا قرضا بفائدة معينة، وىي بذلك ال ذبوز إال بضرورة

واحدة، ماؿ ؿبدد أقبل الشخص على دفعو للصندوؽ، ويف السندات اليت طرحتها اغبكومة، واغبكومة تستخدـ 
حصيلة السندات يف اؼبشاريع العامة كصندوؽ التوفَت وىي اليت حددت الربح، فال فرؽ بُت السندات والتوفَت 

. (وشهادات االستثمار، ولذلك أرى أف اؼبعاملتُت واحدة ال تفرقو بينهم يف اغبكم

فتوى إباحة الفوائد على الودائع البنكية، _ رضبو اهلل_ فقد نسب إىل الشيخ ؿبمود شلتوت :أما الناحية الثانية
أهنا ليست الربا الذي نزؿ القرآف حبرمتو، ألف البنك مل يكن ؿبتاجا )ونقل عنو يف االحتجاج غبل ىذه الفوائد 

للماؿ اؼبودع، ومل يطلبو منو لسد حاجة عنده، ولكن اؼبودع ىو احملتاج إليداع مالو يف رأي الشيخ، وما ظبعناه منو، 
 1.(وىي نفس وجهة نظره يف إباحة ربح صندوؽ التوفَت كما قدمنا

 

 

 .119 ىػ، ص 1426صاحل بن مقبل بن عبد اهلل العصيمي التميمي، األسهم اؼبختلطة يف ميزاف الشريعة، مدار اؼبسلم، الطبعة الثانية، : 1
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تنقص _ دوالرا أو أية عملة أخرى_ كما يرى آخروف أف السندات سلع تباع كما تباع أية سلعة بالنقد ** 
أسعارىا اليـو وتزيد غدا، وليست قروضا زيدت نسيئة أو نقصت تعجيال، وإمنا ماؿ وكل صاحبو القائمُت بأعماؿ 

 1. الشركة الستثماره

.  إباحة إصدار السندات عند الضرورة:الفرع الثاني

: ىناؾ عدة أقواؿ يف ىذا الباب وىي كما يلي

وأما السندات، وىي القرض بفائدة معينة ال تتبع الربح واػبسارة، )_ رضبو اهلل_ يقوؿ الشيخ ؿبمود شلتوت ** 
فإف اإلسالـ ال يبيحها، إال حيث دعت إليو الضرورة الواضحة، اليت تفوؽ أضرار السندات اليت يعرفها الناس، 

يف معرض حديثو عن إباحة االقًتاض بالربح عند الضرورة واغباجة، على ما أتى _ ، ويقوؿ (ويقررىا االقتصاديوف
وإذا كاف لألفراد ضرورة أو حاجة تبيح ؽبم ىذه اؼبعاملة، وكاف تقديرىا فبا يرجع إليهم ): _بو بعض اغبنفية

وحدىم، وىم مؤمنوف بصَتوف بدينهم، فإف لألمة أيضا ضرورة أو حاجة، كثَتا ما تدعوا إىل االقًتاض بالربح، 
فاؼبزارعوف كما نعلم تشتد حاجاهتم يف زراعتهم وإنتاجهم إىل ما يهيئوف بو األرض والزراعة، واغبكومة كما نعلم 

تشتد حاجتها إىل مصاحل األمة العامة وإىل ما تعد بو العدة ؼبكافحة األعداء اؼبغَتين، والتجار تشتد حاجتهم إىل 
ما يستوردوف بو البضائع اليت ربتاجها األمة وتعمر هبا األسواؽ، ونرى مثل ذلك يف اؼبصانع واؼبنشآت اليت ال غٌت 

جملموع األمة عنها، واليت يتسع هبا ميداف العمل، فتخفف عن كاىل األمة وطأة العماؿ العاطلُت، وال ريب أف 
اإلسالـ الذي يبٍت أحكامو على قاعدة اليسر ورفع الضرر والعمل على العزة والتقدـ وعالج التعطل، يعطي لألمة 

أف تقًتض بالربح ربقيقا لتلك اؼبصاحل _ مادامت مواردىا يف قلة_يف شخص ىيئتها وأفرادىا ىذا اغبق، ويبيح ؽبا 
 2. (اليت هبا قياـ األمة وحفظ كياهنا
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إنٍت أرى وجوب التفرقة بُت ضروب األعماؿ اؼبختلفة، اليت حيتاج ): الدكتور ؿبمد يوسف موسى ويقوؿ** 
والعلم هلل _إنٍت أرى . القائموف هبا إىل االقًتاض بفوائد ثابتة، يف شكل سندات يصدروهنا ألصحاب األمواؿ

أنو ال جيوز شرعا أف يتوسع تاجر، أو صانع، أو صاحب مؤسسة، أو شركة يف أعمالو، معتمدا على _ وحده
االقًتاض بفائدة، ولكن ىناؾ مشاريع عمرانية البد منها للبلد تقـو هبا الدولة أو بعض األفراد، وىناؾ شركات 

صناعية تقـو بأعماؿ حيوية لألمة ال تستغٍت عنها حباؿ، ويتوقف على ىذه األعماؿ كثَت من اؼبرافق العامة 
القومية، فهذه اؼبشروعات والشركات واؼبؤسسات العامة وأمثاؽبا جيب أف يسندىا القادروف باؼبسامهة فيها على 

 أي بأف يكونوا أصحاب أسهم ال سندات، فإف مل يكن ىذا فبكنا وكاف !الوجو الذي ال خالؼ يف جوازه شرعا 
من الضروري أف تظل قائمة بأعماؽبا اليت ال غٌت لألمة عنها، كاف ؽبا شرعا إصدار سندات بفائدة مضمونة تدفع 

من األرباح اليت ال شك يف اغبصوؿ عليها من اؼبشروع، ماداـ ال وسيلة غَت ىذه تضمن البقاء وماداـ وجودىا 
وبقاؤىا ضروريا لألمة إف ىذا ال يكوف من الربا احملـر شرعا، الربا الذي يكوف ذبارة ؼبن يقـو بو ولفائدتو وحده، 
على أنو إف كاف ربا أو فيو شبهة الربا الذي ال شك يف أنو حراـ شرعا، فهو جيوز للضرورة كما قلنا، فالضرورات 
تبيح احملظورات، وما ضاؽ أمر إال واتسع حكمو، رضبة من اهلل بالناس، واؼبشقة ذبلب التيسَت، وكل ىذه قواعد 

. كلية عامة يعرفها الفقو والفقهاء بل إف الفقو قاـ عليها يف كثَت من أحكامو

أرى أنو ال جيوز إصدار السندات إال يف حالة الضرورة، كما إذا وقعت الدولة ): ويقوؿ الدكتور ؿبمد رواس** 
أو كما صارت الشركة يف وضع مايل مًتد يقودىا ...ربت أزمة اقتصادية خانقة، ال منفذ منها إال بالقرض الرّبوي

 1. (أعٍت اإلفالس وحل الشركة وال قباة ؽبا من ىذا الوضع إال بإصدار سندات. حتما إىل اؼبوت

 2: ونناقش ىذه اآلراء من خالؿ األوجو اآلتية
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:  الوجه األول

االستناد إىل قاعدة الضرورات تبيح احملظورات يف إباحة إصدار السندات الربوية يف اغباالت اؼبذكورة ال يصح، 
كما – وذلك أف حد الضرورة اليت تبيح احملـر ال ينطبق على ىذه اغباالت، فإف الضرورة اليت يستباح هبا اغبراـ ىي 

حدا إف مل يتناوؿ اؼبمنوع ىلك، أو قارب، حبيث لو بقي جائعا )أف يبلغ اإلنساف – رضبو اهلل – يقوؿ الزركشي 
فأين ىذا من اغباؿ اليت سبر فيها الدولة بأزمة اقتصادية خانقة؟ السيما وأف . (أو عريانا ؼبات، أو تلف منو عضو

مفهـو األزمة االقتصادية اػبانقة مفهـو غَت ؿبدد وال ينضبط، فبا يسمح بالتوسع يف مفهومها وأف يدخل فيها 
وأين ىذا من اغباؿ اليت تتعرض فيها الشركة لإلفالس؟ وتسمية إفالس . ماال يعد ضرورة باؼبعٌت الشرعي الدقيق

الشركة موتا بالنسبة ؽبا ال يفيد يف ىذا اؼبقاـ، ألف العربة باغبقائق ال بالتعبَتات اجملازية، والتعرض لإلفالس ال يبيح 
االقًتاض بالربا بالنسبة لإلنساف، فكيف بالشركات، خاصة أف إفالس الشركة ال يلـز منو إفالس الشركاء، وإذا 

من أف حاجة _ رضبو اهلل_ أفلست شركة أمكن أف تقـو شركة أخرى مقامو، وأين ىذا فبا ذكره ؿبمود شلتوت 
اؼبزارع على هتيئة أرضو للزراعة ضرورة تبيح لو االقًتاض بالربا، وأف حاجة اغبكومة إىل بناء اؼبصانع واؼبنشآت 
ضرورة تبيح ؽبا االقًتاض بالربا، وىكذا ديكن أف سبتد السلسلة طاؼبا أنو ديكن تربير ذلك باغبديث عن مصاحل 

. األمة، والقضاء على البطالة وتقدـ األمة وعزهتا وحفظ كياهنا

:  وال أجد أحسن رد على كالـ الشيخ ؿبمود شلتوت نفسو، الذي ذكره يف تفسَته، عند تفسَت قولو تعاىل

ياَ أيُّهاَ الِذيَن آمُنوا الَ تَأُكُلوا الرِّباَ أْضَعافاً ُمَضاَعفة واتّقوا اهلل لَعّلُكم تُفِلُحوَف واتّقوا النَّناَر اليت أُِعّدْت لْلَكافرِيَن }
[. 132-130: ]آؿ عمراف {وأِطيُعوا اهلل والرَّنُسوَؿ َلعّلُكْم تُرضَبُوفَ 

: الوجه الثاني

على فرض التسليم بأف اغباالت اؼبذكورة من الضرورات اليت تبيح اغبراـ، فإف من شرط الضرورة اليت تبيح اغبراـ أف 
واؼبعهود يف الشريعة دفع الضرر بًتؾ الواجب إذ تعُت )– رضبو اهلل – يقوؿ القرايف . يتعُت فعل احملـر طريقا لدفعها

وكذلك يستعمل احملـر لدفع الضرر كآكل اؼبيتة لدفع ضرر التلف، وتساغ الغصة بشرب ...طريقا لدفع الضرر
 ، اػبمر كذلك، وذلك كلو لتعيُت الواجب أو احملـر طريقا لدفع الضرر، أما إذا أمكن ربصيل الواجب أو ترؾ ؿبـر

.  (مع دفع الضرر بطريق آخر من اؼبندوبات أو احملرومات، ال يتعُت ترؾ الواجب وال فعل احملـر
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: الوجه الثالث

لقولو بأف إصدار سندات بفائدة مضمونة ال يكوف من – رضبو اهلل – ما احتج بو الدكتور ؿبمد يوسف موسى 
الربا احملـر شرعا، يف اغباالت اليت ذكرىا من أف الربا احملـر ىو الربا الذي يكوف ذبارة ؼبن يقـو بو، ولفائدتو وحده 

حجة ضعيفة، ألف إف كاف يريد بو اؼبقرض، فهذا اؼبعٌت ال ينفك عنو ألف الذي يقرض  

ويأخذ فائدة على ما يقرضو إمنا يفعل ذلك بقصد تثمَت مالو هبذا الفعل وربقيق الكسب من وراء ذلك، وىذا 
معٌت التجارة، وإف كاف يريد بو اؼبقًتض، فليس يف األدلة الشرعية ما يدؿ على أف من شرط ربرمي الربا أف يكوف 

قصد اؼبقًتض التجارة باؼباؿ اؼبقًتض، حبيث إذا كاف قصده مثال أف يبٍت بو مسكنا، أو يشًتي بو مركوبا، جاز لو 
االقًتاض بالربا، كما أنو ليس من شرط ربرمي الربا، أف ال ينتفع بو إال اؼبقًتض وحده، حبيث إذا كاف غَته ينتفع 

فإف النصوص الواردة يف ربرمي الربا جاءت مطلقة غَت مقيدة بشيء من . بو، من والد أو ولد مثال، جاز لو ذلك
وعليو فكوف ىذه الشركات ذات نفع ال يسوغ ؽبا االقًتاض بالربا، حيث ال دليل خيرجها من عمـو األدلة . ذلك

. الدالة على ربرمي الربا

ال خيضع للربح واػبسارة، فإف اإلسالـ ال _ وىي القرض بفائدة معنية_ أما السنجات ): وأيضا يف رد عمن قاؿ
 (يبيحها إال حيث دعت إليها الضرورة الواضحة اليت تفوؽ أضرار السندات اليت يعرفها الناس ويقررىا االقتصاديوف

ال ضرورة عند من ديلك نقودا ٍب يشًتي هبا سندات لًتبح بفائدة معينة ثابتة وال ؼبسلم أف يربح وال : ما يلي
صلى اهلل _ يضمن اؼباؿ إذا ىلك ودليل ذلك ما روى اػبمسة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أف النيب 

أف القوؿ : ومن ٍب يتبُت لنا. [ال حيل سلف وبيع وال ربح ماال يضمن وال بيع ما ليس عندؾ]: قاؿ_ عليو وسلم
 1:حبل السندات للضرورة أنو قوؿ باطل لعدة وجوه

.   أنو ـبالف للنهي الصريح الداؿ على منع اإلنساف من ربح ماال يضمن:الوجه األول

أف القوؿ بأف صاحب السند مضطر قوؿ باطل ألنو ال ينطبق عليو تعريف االضطرار، إذ ىو كما : الوجه الثاني
. عرؼ شرعا بأنو اػبائف على نفسو اؽبالؾ أو اؼبوت

. ال ضرورة يف التعامل بالربا من حيث وجود البديل الذي حيصل بو الربح والنماء :الوجه الثالث
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:  إباحة بعض أنواع السندات:الفرع الثالث

ىناؾ من الفقهاء من يبيح التعامل ببعض أنواع السندات فقط وليس كلها مثل السندات اغبكومية وسندات 
. الدخل وفيما يلي بياف لكل منهما مع مناقشتهما

:  السندات الحكومية:أوال

ديثل ىذا الرأي الدكتور سيد طنطاوي، حيث أفىت جبواز إصدار سندات التنمية الدوالرية، اليت تصدرىا الدولة ** 
وقد بٌت رأيو ىذا على . بالدوالر األمريكي لغرض استعماؿ ىذه األمواؿ يف سبويل اؼبشاريع اإلنتاجية والتصديرية

توضيح من القائمُت على إصدار ىذه السندات حوؿ الغرض من إصدارىا، وكيفية ذلك، واستنتج منو أمورا ىي 
 1 :دليلو على إباحة ىذه السندات، أػبصها فيما يأٌب

مشًتوا السندات مل يدفعوا أمواؽبم للبنك بقصد اإلقراض أو اإليداع، وإمنا بقصد توكيلو عنهم يف  .1
. استثمارىا ؽبم

. الغرض من ىذه السندات، سبويل اؼبشروعات اإلنتاجية اليت ال غٌت عنها للمجتمع .2
ؽبذه السندات فوائد تتمثل يف توفَت فرص العمل، والقضاء على البطالة، ورفع مستوى اؼبعيشة ألفراد  .3

. اجملتمع
ما يقدمو البنك ألصحاب السندات من أرباح، ىو جزء من أرباحو اليت تتحقق عن طريق اؼبشروعات  .4

.   اإلنتاجية اليت يقيمها أو يشارؾ فيها
. ربديد الفوائد يتم بالًتاضي بُت البنك وبُت أصحاب السندات .5
. حاجة الدولة إىل العمالت األجنبية حاجة تصل إىل حد الضرورة .6

وتأسيسا على كل ذلك، يكوف التعامل يف سندات التنمية الدوالرية جائزا شرعا، واألرباح اليت تأٌب عن ): قاؿ
 2. (طريقها جائزة شرعا، وليس فيها شبهة الربا الذي حرمتو شريعة اإلسالـ ربرديا قاطعا
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 : وفيما يلي مناقشة ىذا الرأي من الوجوه اآلتية

: الوجه األول

ما ذكره من أف مشًتوا السندات مل يدفعوا أمواؽبم للبنك قرضا، وإمنا بقصد توكيلو يف استثمارىا، دعوى ـبالفة 
للواقع وتسمية لألشياء بغَت اظبها ال تغَت من حقيقة األمر شيئا، فإف السندات يف حقيقتها وواقعها الذي يعرفو 
مصدروىا ومشًتوىا على السواء سبثل قروضا، يكوف فيها اؼبصدر مدينا، واؼبًتي دائنا، وتنشأ االلتزامات بينهما 

ٍب لو كاف البنك وكيال عن أصحاب األمواؿ يف استثمارىا، لوجب أف يتحمل أصحاب نتيجة . بناء على ذلك
ىذا االستثمار من ربح أو خسارة، ذلك أف تصرفات الوكيل تقع للموكل، كما ىو مقرر شرعا، والوكيل أمُت ال 
يضمن وإمنا يأخذ أجره إف كانت الوكالة بأجر، أما أف تقع تصرفات البنك عن نفسو ويتحمل ىو نتيجة عملو 

فرط أو مل يفرط، وصاحب اؼباؿ يسًتد، بل ويأخذ على ذلك رحبا ثابتا، كما ىو اغباؿ يف ىذه السندات، فليس 
. ىذا من الوكالة يف شيء

ٍب إنو لو دفع خص آلخر ألف لاير مثال، وقاؿ قد وكلتك يف استثماره، على أف ترده إيل بعد سنة ألفا ومائيت لاير 
مثال، بصرؼ النظر عن نتيجة ىذا االستثمار كاف ذلك قرضا جر صاحبو نفعا، فيكوف حراما ألف العربة باغبقائق 
ال بالصور الظاىرة وإال فلن يعجز أحد يريد أف يقرض قرضا ربويا، أف يظهر ذلك يف صورة الوكالة، واهلل عّز وجّل 

. ال تنطلي عليو اغبيل

وإف قاؿ خذ ىذا اؼباؿ فاذبر بو ورحبو ): يف اؼبضاربة، وىي مبنية على الوكالة– رضبو اهلل – ولذلك قاؿ ابن قدامة 
. (لك كاف قرضا ال قراضا

:  الوجه الثاني

إذا ثبت أف السندات يف حقيقتها قرض بزيادة فإف ما ذكر من أغراض ومصاحل ال يبيح ىذا القرض الربوي، ألف 
اهلل سبحانو وتعاىل عندما حـر الربا يعلم أف فيو منافع منها سد حاجة الفقَت احملتاج الذي قد ال جيد من يقرضو 
اؼباؿ إال بالربا، ولكن حكمة أحكاـ اغباكمُت اقتضت اؼبوازنة بُت اؼبصاحل واؼبفاسد وقضت بتحرمي الشيء إذا 
كانت مفسدتو راجحة على مصلحتو، كما ىو يف الربا وكما نص اهلل عّز وجّل على ربرمي اػبمر واؼبيسر مع ما 

على أف ىذه اؼبصاحل واألىداؼ اؼبذكورة ديكن ربقيقها بغَت . فيهما من منافع للناس، ألف إشبهما أكرب من نفعهما
القرض الربوي، فلماذا ال يتم التوجيو إىل األبواب اؼبباحة اليت ربقق هبا اؼبصاحل، بدال من التخرجيات البعيدة، 

. والتكلفات الظاىرة إلباحة ما حـر اهلل عّز وجلّ 



(والسندات في ميزان الشريعة اإلسالمية األسهم )اإلسالمية البنوك منتجات      :الثاني الفصل   

 

 
65 

: الوجه الثالث

قولو أف ما يقدمو البنك ألصحاب السندات من أرباح ىو جزء من أرباحو اليت تتحقق عن طريق اؼبشروعات 
، جياب عنو بأف أصحاب السندات ال عالقة ؽبم باؼبشروعات اليت يستثمر 1اإلنتاجية اليت يقيمها أو يشارؾ فيها

فيها البنك تلك األمواؿ، ألف العقد الذي بينهم وبُت البنك ىو عقد قرض، ديلك غيو البنك تلك األمواؿ، 
ويتصرؼ فيها كيف يشاء، وسواء دفع ؽبم البنك الفوائد اؼبقررة من أرباحو يف ىذه اؼبشروعات أو من غَتىا فإف 

ذلك ال يغَت من حقيقة العقد كما ال يغَت من اغبكم الشرعي ؽبذه السندات،   

على أف ىذه أيضا دعوى ال دليل عليها، وال يوجد يف عقد القرض الذي أصدرت بو السندات ما يلـز البنك 
يدفع الفوائد من ىذه األرباح، أو ما يقضي بأف أصحاب األمواؿ ال يتقاضوف الفوائد إال من ىذه األرباح، حبيث 
إذا مل حيقق البنك رحبا من مشروعاتو ال يستحقوف شيئا من الفوائد بل يأخذوف الفوائد بل يأخذوف الفوائد اؼبتفق 

عليها، ربح البنك يف ىذه اؼبشروعات أو خسر، فال يصح التعلق هبذه الشبهة يف إخراج السندات عن طبيعتها 
. وحقيقتها، وىي اإلقراض بالربا

: الوجه الرابع

استناده إىل حاجة الدولة إىل العمالت األجنبية، وقولو إف ىذه اغباجة تصل إىل حد الضرورة قد سبق اعبواب عنو 
عند مناقشة القائلُت جبواز إصدار السندات يف حاؿ الضرورة، وأضيف ىنا أنو جاء يف التوضيح الذي استند إليو 

، ولو كانت 2الدكتور ؿبمد سيد طنطاوي يف إباحة ىذا النوع من السندات أنو يتم إصدار ىذه السندات شهريا 
ىناؾ ضرورة حقيقية لكاف يتم إصدار ىذه السندات عندما توجد الضرورة فعال، أما أف يرتب إلصدارىا بشكل 

. دوري فذلك دليل على بطالف دعوى الضرورة

 

 

 

 
البنوؾ، اؼبعامالت اؼبصرفية، التأمُت، دار السالـ للطباعة والنشر والتوزيع والًتصبة، : رمضاف حافظ عبد الرضباف، موقف الشريعة اإلسالمية من- 1

 .129ص ،2005 القاىرة، الطبعة األوىل،

 .241-238مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف،أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة، مرجع سابق،ص- 2
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.  سندات الدخل:ثانيا

 لربط (2)أنو ديكن قبولو من الناحية الشرعية _ غَت اؼبختصُت _ ىذا النوع من السندات رأى فيو بعض الباحثُت 
دفع الفائدة عليو بتحقيق الشركة اؼبقًتضة أرباحا، وىذا يقرب السند من السهم الذي يكوف حاملو شريكا ال 

 1: وىذا رأي ال يصح ؼبا يأٌب_ حسب ىذا الرأي _ مقرضا 

أف ذلك ال يغَت من حقيقة السند، فهو ال يزاؿ قرضا وصاحبو يعد نفسو مقرضا، غاية ما يف األمر أف  .1
الشركة اؼبقًتضة اشًتطت عليو أف ال تدفع لو الفوائد الرّبوية إال إذا حققت أرباحا، لكنو ال يشًتؾ مع 

 .الشركاء يف ىذه األرباح
أنو يشًتط يف الشركة من الناحية الشرعية أف يكوف الربح نسبة شائعة من الربح، وصاحب ىذا النوع من  .2

 .السندات يفرض لو مبلغ ؿبدد أو نسبة من قيمة السند، وىذا خيالف حقيقة الشركة
يف الشركة يكوف رأس اؼباؿ عرضة للخسارة وحامل ىذا النوع من السندات ال يشارؾ الشركاء خسارهتم  .3

. بل رأس مالو مضموف، فلم خيرج سند الدخل عن كونو قرضا

.  تحريم التعامل بالسندات مطلقا:الفرع الرابع

ىناؾ من الفقهاء من حيـر التعامل بالسندات صبلة وتفصيال، وؽبم يف ذلك أدلتهم وحجتهم وفيما يلي بياف ؽبذا 
  2:الرأي

يذىب أصحاب ىذا الرأي وىم ديثلوف الغالبية إىل ربرمي إصدار صبيع أنواع السندات اليت تتضمن اشًتاط رد اؼببلغ 
اؼبقًتض وزيادة على أي وجو كاف، سواء دفعت ىذه الزيادة عند سداد أصل القرض، أـ دفعت على أقساط 

شهرية، أو سنوية، أو غَت ذلك، وسواء كانت ىذه الزيادة سبثل نسبة من قيمة السند، كما يف أغلب أنواع 
 :واألدلة على ذلك ىي كما يلي. السندات أـ خصما منها كما يف السندات ذات الكوبوف الصفري

 

 

 
  .242 مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة، مرجع سابق، ص -1

2- http://knol.google.com09/05/2010:  تاريخ التحميل. 

http://knol.google.com/
http://knol.google.com/
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. من القرآن الكريم: أوال

ياَ أيُّهاَ الِذيَن آَمُنوا اتَػُقوا اهلل َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا إْف ُكْنتْم }: اآليات الواردة يف ربرمي الربا، ومن ذلك قولو تعاىل
، فإف لفظ الربا عاـ يتناوؿ [275: ]البقرة{ وأَحلَّن اهلل البَػْيَع وَحّرـَ الرِّبَا}: ، وقولو تعاىل[278: ]البقرة {ُمؤِمنُتَ 

كل مبادلة مالية مع زيادة يف أحد البدلُت بال عوض، وقاؿ أىل العلم أف الربا الذي كاف عليو أىل اعباىلية ونزؿ 
. القرآف بتحرديو ىو القرض بزيادة

 

.  من السنة الشريفة:ثانيا

يف حديث عبادة - صلى اهلل عليو وسلم– ومنها األحاديث الواردة يف ربرمي ربا النسيئة يف األصناؼ الستة، كقولو 
الذىب بالذىب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعَت بالشعَت، والتمر بالتمر، ]-: رضي اهلل عنو– بن الصامت 

. [واؼبلح باؼبلح، مثال دبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت ىذه األصناؼ، فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد
: _صلى اهلل عليو وسلم _ قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ–رضي اهلل عنو – وعن أيب سعيد اػبدري  [صحيح مسلم]

الذىب بالذىب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعَت بالشعَت، والتمر بالتمر، واؼبلح باؼبلح، مثال دبثل، سواء ]
وغَت ىذه األصناؼ [. صحيح مسلم. ][بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واؼبعطي فيو سواء

ملحق هبا فبا فيو على الربا، ومن ذلك األوراؽ النقدية اؼبتعامل هبا يف ىذا العصر، فإهنا ملحقة بالنقدين من 
هنى عن بيع اعبنس –صلى اهلل عليو وسلم – أف النيب : ووجو الداللة. الذىب والفضة، الشًتاكها معها يف الربا

التقابض يف ؾبلس العقد، وعليو فيحـر بيع اعبنس : أحدمها التماثل، والثاين: من ىذه األصناؼ جبنسو إال بشرطُت
جبنسو من ىذه األصناؼ مع التفاضل أو التأجيل، وإذا مل جيز ذلك بيعا، مل جيز ذلك قرضا من باب أوىل، ألنو 

إذا مل جيز ذلك يف البيع مع أنو عقد معاوضة، مل جيز يف القرض الذي ىو عقد إرفاؽ وإحساف، بل ال  

يبعد أف يكوف النهي عن البيع مع التفاضل والنسأ، إمنا ىو من أجل أف ال يكوف ذلك ذريعة إىل القرض بزيادة، 
ذلك أنو لو جاز بيعا، لكاف ؼبن أراد أف يقرض عرة دراىم مثال، ليأخذ طبسة عشر درمها وىو يعلم ربرمي ذلك، 

.  أف يقوؿ ىذا ربا ولكن أبيعك عشرة دراىم خبمسة عشر إىل أجل

وىو ثالثة ): أف ربا القرض يدخل يف ربا الفضل، حيث يقوؿ عن الربا– رضبو اهلل – وذكر ابن حجر اؽبيتمي
وزاد اؼبتويل نوعا رابعا وىو ربا القرض، لكنو يف اغبقيقة يرجع إىل ربا ...وربا النسأ...وربا اليد...ربا الفضل: أنواع
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. (الفضل ألنو الذي فيو شرط جير نفعا للمقرض فكأنو أقرضو ىذا الشيء دبثلو مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليو
. وربا القرض ىو إىل ربا النسيئة أقرب بل ىو ربا النسيئة بعينو

.  من اإلجماع:ثالثا

صلى اهلل – فقد أصبع أىل العلم على عدـ جواز القر الذي جير نفعا، وأف ذلك من الربا الذي حرمو اهلل ورسولو 
أف اشًتاط – صلى اهلل عليو وسلم – وأصبع اؼبسلموف نقال عن نبيهم )–رضبو اهلل – قاؿ القرطيب -. عليو وسلم 

. (أو حبة واحدة– كما قاؿ ابن مسعود – الزيادة يف السلف ربا، ولو كانت قبضة من علف 

فال حيل إقراض شيء لَتد إليك أقل، وال أكثر، وال من نوع آخر أصال، لكن مثل )-: رضبو اهلل– وقاؿ ابن حـز 
. (وىذا إصباع مقطوع بو...ما أقرضت، يف نوعو ومقداره

وقد اتفق العلماء على أف اؼبقرض مىت اشًتط زيادة على قرضو، كاف )–رضبو اهلل – وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
وكل قرض جر زيادة بالشرط مل جيز باتفاقهم، وىو الربا الذي جيمع فيو الفضل والنساء، : )وقاؿ. (ذلك حراما

كبيع دراىم بدراىم أكثر منها إىل أجل، فهذا الذي ال ريب يف ربرديو، وإف احتاؿ عليو بأي حيلة كانت، مىت 
. (كاف اؼبقصود أخذ الدراىم بأكثر منها إىل أجل فهو ربا

.  القرض من عقود اإلرفاق واإلحسان:رابعا

يف – رضبو اهلل – والشأف يف ىذه العقود عدـ جواز أخذ العوض عليها، ألف ذلك ينايف اإلحساف، قاؿ ابن قدامة 
وألنو عقد إرفاؽ وقربة، فإذا شرط فيو الزيادة أخرجو عن ): معرض التعليل لتحرمي القرض الذي جير نفعا

العارية معروؼ كالقرض، وإذا وقعت إىل أجل يعوض جاز، وإف : قاؿ سند: سؤاؿ: )وجاء يف الذخَتة. (موضوعو
إذا وقعت بعوض كانت إجارة، واإلجارة ال يتصور : خرجت عن اؼبعروؼ، فلم ال يكوف القرض كذلك؟ جوابو

. (فيها الربا، والقرض بالعوض بيع، والبيع يتصور فيو الربا
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إمنا جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنو ليس من ىذا الباب، ألنو ؼبا شرط )– رضبو اهلل – وقاؿ السرباملسي
. (نفعا للمقرض، كاف دبنزلة أنو باع ما أقرضو دبا يزيد عليو من جنسو، فهو منو حكما

 

 1: واستدؿ ثلة أخرى من اؼبعاصرين على ربرمي السندات دبا يلي** 

 

السندات قروض على اعبهة اؼبصدرة ألجل مشروط وبفائدة ثابتة وؿبددة، فهي من ربا الديوف احملـر بنص  -
القرآف الكرمي وبعضها ذبمع بُت الربا واعبهالة كالسندات غباملها، وبعضها ذبمع بُت الربا واؼبيسر 

 .كسندات اإلصدار بعالوة وسندات النصيب وشهادات االستثمار

 

السندات قروض إنتاجية تستخدـ يف االستثمارات بعد سبلكها، وتتضمن ضماف رد القيمة االظبية ؽبا مع  -
 .زيادة ثابتة، فهي قروض ربوية أيضا

 

حامل السندات ليس بشريك يف الشركة، وال تتحقق معٌت الشركة شرعا، وذلك ؼبشاركة حامل السند يف  -
 .الربح بنسبة مئوية ثابتة دوف اػبسارة، وضماف رأس مالو كامال رحبت الشركة أـ خسرت

 

 

 

 

 

 

 .238  -237 مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة، مرجع سابق، ص -1
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 حكم تداول السندات:المطلب الثاني  .

ذىب عامة العلماء والباحثُت اؼبعاصرين إىل حرمة تداوؿ السندات، وبعد أف وضحنا يف اؼبطلب األوؿ حكم 
إصدار السندات، نتناوؿ يف ىذا اؼبطلب رأي العلماء اؼبعاصرين القاضي بتحرمي تداوؿ السندات وكيفية التخلص 

:  منها ؼبن أراد التوبة والتعامل باغبالؿ وذلك من خالؿ الفروع اآلتية

.  ال يجوز تداول السندات:الفرع األول

 بناء على ما تقرر من حرمة إصدار السندات بسبب اشتماؽبا على الربا، فإف تداوؽبا يكوف غَت جائز شرعا، :أوال
وذلك أف لفظ التداوؿ يفيد معٌت االستمرار وتناقل السند من يد إىل يد ؿبمال بفوائد ربوية، وىذا يعٍت أف مشًتي 

السند يظل دائنا للشركةاؼبصدرة، ويتقاضى على دينو فوائد ربوية، وذلك ؿبـر يف شرع اهلل، فكاف التداوؿ اؼبؤدي 
حيـر اؼبتاجرة يف سوؽ السندات بيعا وشراء بإصباع الفقهاء اؼبعتربين، ):  ويقوؿ ؿبمد صاحل اؼبنجد1. إىل ذلك ؿبرما

 2. (واجملامع الفقهية، ومن يسوغ إصدار ىذه السندات، فقد سوغ أكل السحت

 

القرض بفائدة، وىو ما يقـو عليو نظاـ البنوؾ : ربا فضل وربا النسيئة، وفبا جيمع بُت النوعُت:  الربا نوعاف:ثانيا
الربوية، وذلك بأف يقـو البنك بإقراض عمالئو قرضا بفائدة يتفقوف عليها، ويكوف التسديد من العميل على دفعة 

وقد أصبع العلماء على ربرمي ىذا النوع من القرض، وعّدوه الربا . أو دفعات حسب االتفاؽ وحسب نظاـ البنك
الصريح، وحكموا بتحرمي القروض البنكية اؼبشار إليها، ومن أدوات توسيع القرض بفائدة ما تصدره بعض 
الشركات وبعض البنوؾ من سندات بديوف بفائدة لبيعها وتداوؽبا، وذلك يتيح فرص االستثمار لكثَت من 

اؼبستثمرين ولكن اعتماد إصدار ىذه السندات لبيعها وتداوؽبا يف سوؽ اؼباؿ إقداـ على اجملاىرة بالربا الصريح، وقد 
( 19278)أفىت علماء الشريعة بتحرمي إصدار ىذه السندات وبيعها وتداوؽبا، وجاء يف فتوى اللجنة الدائمة رقم 

نتقدـ لسماحتهم بالفتوى الشرعية حوؿ استثمار تلك السيولة بسندات :  على سؤاؿ جاء فيو353 ص 14جػػ 
التنمية اغبكومية، وىي عبارة عن سندات تشًتى بسعر ؿبدد لفًتة زمنية ؿبددة مقابل ربح معلـو ؿبدد سلفا حُت 

  3.( اؼبسلمُتع السندات اؼبذكورة،ألهنا معاملة ربوية والربا ؿبـر بالنص وإصباوال شراءال جيوز بيع ): الشراء، اعبواب

 .223 ؿبمد سيد طنطاوي، معامالت البنوؾ وأحكامها الشرعية، مرجع سابق، ص -1

 .34، ص 2006،   منَت إبراىيم ىندي، األوراؽ اؼبالية وأسواؽ رأس اؼباؿ، منشأة اؼبعارؼ للتوزيع، اإلسكندرية-2

 .241مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة، مرجع سابق، ص -3
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 وقد ذىب كل من ؾبمع البحوث اإلسالمية باألزىر، وؾبمع الفقو اإلسالمي جبدة وؾبلس الفكر اإلسالمي :ثالثا
. بباكستاف إىل إلغاء الفائدة وربرمي السندات لتضمنها الربا والقمار واعبهالة

: رأي مجمع الفقه اإلسالمي

إف التعامل بالسندات ؿبـر ألهنا قروض ربوية بفوائد ؿبددة وقرر ذلك ؾبمع الفقو اإلسالمي يف دورتو  -
:  السادسة حيث جاء يف قراره

إف السندات اليت سبثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدهتا منسوبة إليو أو نفع مشروط ؿبرمة شرعا من حيث اإلصدار "
أو الشراء أو التداوؿ ألهنا قروض ربوية سواء كانت اعبهة اؼبصدرة ؽبا خاصة أـ عامة ترتبط بالدولة وال أثر 

لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية اؼبلتـز هبا رحبا أو ريعا أو عمولة أو 
". عائدا

ربـر أيضا السندات ذات الكوبوف الصفري باعتبارىا قروضا جيري بيعها بأقل من قيمتها االظبية ويستفيد  -
 .ؽبذه السندات (خصما)أصحاهبا من الفروؽ باعتبارىا حسما 

كما ربـر أيضا السندات ذات اعبوائز باعتبارىا قروضا اشًتط فيها نفع أو زيادة بالنسبة جملموع اؼبقرضُت  -
 1..."أو لبعضهم ال على التعيُت فضال عن شبهة القمار

اؼبسألة الثانية بيع الصكاؾ قبل قبضها، وىي الديوف الثابتة على الناس، )– رضبو اهلل :  وقاؿ ابن رجب:رابعا
وتسمى صكاؾ ألهنا تكتب يف الصكاؾ، وىي ما يكتب فيو من الرؽ وكبوه فيباع ما يف الصك فإف كاف الدين 

وىذه اؼبسألة ال تنبٍت على حكم بيع الدين على من ىو ". نقدا وبيع بنقد مل جيز بال خالؼ ألنو صرؼ بنسيئة
عليو أو على غَت من ىو عليو، ألنو يشًتط يف الصورتُت عند القائلُت جبواز بيع الدين التقابض يف ؾبلس العقد إذا 

كاف البدالف فبا جيري بينهما الربا فإذا أخذنا بقوؿ الفقهاء الذين جيوزوف بيع الدين فلن نستفيد من ذلك جواز 
 (البورصات)وإذا نظرنا على السند على أنو سلعة تباع وتشًتى يف األسواؽ . بيع السند لفقده شرط التقابض

  2.فأيضا ال جيوز لإلنساف أف يبيع ويشًتي بالسند ألهنا سلعة ؿبرمة يف أصل تأسيسها لكوهنا سبثل قرضا جر نفعا

 
 .224–  223، ص1997 ؿبمد سيد طنطاوي، معامالت البنوؾ وأحكامها الشرعية، دار النهضة، مصر، الطبعة اػبامس عشر،-1

 .219- 213 مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة، مرجع سابق، ص-2
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 كيف نتخلص من السندات؟ :الفرع الثاني

: إذا أريد التخلص من السندات الربوية فإف أماـ حامل السند طريقتُت

أف يسًتد ما دفعو إىل الشركة اؼبصدرة بأف يقبض منها القيمة االظبية للسند أو السندات فحسب  :الطريق األول
. (أي بدوف فوائد ربوية)

أف يبيع أصل الدين الذي ديثلو السند، أي بدوف الفوائد الربوية وذلك أف حامل السند دائن  :الطريق الثاني
َوإْف بِعُتْم فَلُكْم }: وىو باؽ على ملكو، وقد قاؿ اهلل عّز وجلّ  (قيمة السند أو السندات)للشركة دببلغ القرض 

وإذا أراد حامل السند أف يتخلص منو وفقا ؽبذه الطريق فإما أف يبيع  {ُرؤوُس أْمَوالُكْم ال تْظِلُموَف َوالَ تْظَلُموفَ 
.  أصل الدين على الشركة اؼبصدرة، أو على غَتىا ولكل من ذلك أحكاـ زبصو

.  حكم بيع أصل دين السند على الشركة للمقترضة:أوال

الكالـ يف حكم ذلك من الناحية الشرعية يبٍت على حكم بيع الدين فبن ىو عليو، ويف ذلك خالؼ بُت أىل 
 1: العلم وسنوضح ذلك كما يلي

. جواز بيع الدين ممن هو عليه .1

وإليو ذىب صبهور الفقهاء من اغبنفية، واؼبالكية، والشافعية واغبنابلة، إال إذا كاف الدين بدؿ صرؼ، أو رأس ماؿ 
سلم، فإنو ال جيوز بيعو قبل قبضو عند اعبمهور من اغبنفية والشافعية واغبنابلة، وذلك أف قبضو يف اجمللس شرط 

وأصبعوا أف رجال لو باع من رجل دراىم بدنانَت، وقبض ): قاؿ يف نوادر الفقهاء. وبالبيع يفوت القبض اؼبشروط
كما اشًتط أصحاب ىذا القوؿ  (فإنو أجازه- رضي اهلل عنو–الدينار، ٍب باعو بالدراىم عرضا مل جيز، إال مالكا 

:  عبواز بيع الدين فبن ىو عليو صبلة من الشروط، على خالؼ بينهم يف بعضها، وبياف ذلك فيما يأٌب

  أف يكوف الثمن حاال غَت مؤجل، وذلك إمنا يف الذمة دين، فإذا بيع بثمن مؤجل كاف ذلك بيع دين
رجل لو على آخر حنطة غَت السلم، فباعها منو بثمن ): بدين، وىو ؿبـر باإلصباع، قاؿ يف منحة ػبالق

 . (، وقد هنينا عنوالكالئ بالكالئمعلـو إىل شهر ال جيوز، ألف ىذا بيع 

 

 

 .149 شعباف ؿبمد إسالـ الرباوي، بورصة األوراؽ اؼبالية من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص -1
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 أرأيت إف أقرضتو حنطة إىل أجل، فلما حل األجل بعتو تلك اغبنطة بدين إىل : قلت): وجاء يف اؼبدونة
 قبض العوض يف اجمللس قبل التفرؽ، مطلقا عند اغبنفية نوال حيل ىذا، أل: قاؿ مالك: أجل، قاؿ

لئال يكوف افًتاقا عن دين بدين، وعلى تفصيل يف ذلك عند : واؼبالكية، ويف وجو عند اغبنابلة، قالوا
الشافعية واغبنابلة يف الصحيح من الذىب، حيث قالوا باشًتاط القبض إذا بيع الدين دبا يوافقو يف علة 

الربا، أو كما يعرب اغبنابلة دبا ال يباع بو نسيئة، كما إذا كاف الدين ذىبا، وباعو بفضة أو عكسو، وإف بيع 
دبا ال جيوز أف يباع بو نسيئة، مل يشًتط قبضو يف اجمللس، كما إذا كاف : دبا ال يوافقو يف علة الربا، أي

الذين ذىبا وباعو بثوب معُت إال أف اغبنابلة قالوا إف كاف موصوفا يف الذمة اشًتط قبضو يف اجمللس لئال 
 .ال يصح قبضو لكن البد من تعيينو يف اجمللس: يصَت بيع دين بدين وىو منهي عنو وقاؿ الشافعية

  أف يكوف ذلك بقدر القيمة وقت البيع أو بأقل، ال بأكثر قالو شيخ اإلسالـ ابن تيمية وابن القيم –
يف بدؿ القرض وغَته - رضبو اهلل– وذكر شيخ اإلسالـ أف ذلك نص اإلماـ أضبد – رضبهما اهلل تعاىل 

أهنم سألوا – رضي اهلل عنهما – واستدؿ لذلك شيخ اإلسالـ دبا يف السنن عن ابن عمر . من الديوف
إنا نبيع اإلبل بالنقيع بالذىب وتقبض الورؽ، ونبيع بالورؽ : فقالوا_ صلى اهلل عليو وسلم _ النيب 

– والنيب ): قاؿ. [ال بأس إذا كاف بسعر يومو، إذا افًتقتما وليس بينكما شيء]: ونقبض الذىب، فقاؿ
ودبا ورد . (عتياض عنو إذا كاف بسعر يومو، لئال يربح فيما مل يضمنإلإمنا جوز ا– صلى اهلل عليو وسلم 

إذا أسلمت يف شيء، فجاء األجل فلم ذبد الذي ): أنو قاؿ– رضي اهلل عنهما – عن ابن عباس 
. (أسلمت فيو، فخذ عوضا بأنقص منو وال تربح مرتُت

. عدم جواز بيع الدين ممن هو عليه .2

: استدؿ أصحاب القوؿ لعدـ جواز بيع الدين فبن ىو عليو دبا يأٌب

  مطلق النهي عن بيع ما مل يقبض، األحاديث الواردة يف النهي عن بيع ما مل يقبض إمنا يف األعياف، ال يف
الداؿ على جواز بيع الدين فبن ىو عليو يوضح – رضي اهلل عنهما – الديوف بدليل حديث ابن عمر 

ذلك أف بيع الدين فبن ىو عليو ىو يف معٌت االستيفاء، وفائدتو سقوط ما يف ذمتو عنو، ال حدوث ملك 
 لو، ذلك أف يف البيع اؼبعروؼ ديلك اؼبًتي ما اشًتاه، وىنا مل ديلك شيئا، بل سقط الدين من ذمتو، 
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دراىم بدراىم، بل يقاؿ وفاه حقو، خبالؼ ما لو باعو  وؽبذا لو وفاه ما يف ذمتو من الدراىم مل يقل إنو باعو*
 1.دراىم معينة بدراىم معينة فإنو بيع

  أنو أي شبن عوض يف عقد معاوضة، فأشبو اؼبسلم فيو إمنا يصح القياس على اؼبسلم فيو لو كاف يف منع
بيع اؼبسلم فيو قبل قبضو مص أو صباع، وال يوجد شيء من ذلك، فإنو قد وقع اػبالؼ يف ذلك بُت 

يف رواية عنو، على – رضبو اهلل – يف غَت الطعاـ، وأضبد – رضبو اهلل – أىل العلم، وفبن أجازه مالك 
تفصيل يف ذلك، ليس ىذا موضعو، والراجح جواز بيع اؼبسلم فيو قبل قبضو من البائع نفسو غبديث ابن 

فإنو أصل يف جواز بيع الدين فبن ىو عليو، سواء كاف شبنا أو مثمنا، واؼبعٌت – رضي اهلل عنهما – عمر 
 2. _واهلل أعلم _ يف ذلك ما سبقت اإلشارة إليو من أف بيع الدين فبن ىو عليو يف معٌت االستيفاء 

:  حكم بيع أصل دين السند على غير الشركة المقترضة:ثانيا

اغبكم يف ىذه اؼبسألة ينبٍت على معرفة حكم بيع الدين لغَت من ىو عليو وىو ما اختلف فيو أىل العلم على 
 3: قولُت

 (وال جيوز استبداؿ اؼبؤجل عن اغباؿ): ؟ وقاؿ يف شرح الوجيز نو يفسخ دينا يف دينأ. 
:  وىو مذىب اؼبالكية، والشافعية، لكن اشًتؾ اؼبالكية للجواز الشروط التالية:الجواز .1
 أف يكوف الثمن نقدا ال دينا. 
 أف يكوف اؼبدين حاضرا يف البلد، مقرا بالدين، وفبن تأخذه األحكاـ. 
 أف يباع بغَت جنسو، فإف بيع جنسو اشًتط أف يكوف مساويا. 
 أف ال يكوف ذىبا بفضة وال عكسو. 
 أف يكوف الدين فبا جيوز أف يباع قبل قبضو، احًتازا من طعاـ اؼبعاوضة. 
 أف ال يكوف بُت اؼبشًتي وبُت اؼبدين عداوة .

 

 .519-29 ؾبموع فتاوى شيخ اإلسالـ بن تيمية -1

 .250 مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة، مرجع سابق، ص -2

 .259-252 مبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، اؼبرجع السابق، ص -3
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: واشًتط الشافعية للجواز الشروط التالية

 يكوف الدين حاال مستقرافأ . 
 أف يكوف اؼبديوف مليا مقرا، أو عليو بّينة بو ومل يكم يف إقامتها كلفة .
  قبض العوضُت يف اجمللس، وذلك بأف يقبض مشًتي الدين فبن ىو عليو وأف يقبض بائع الدين العوض

. يف اجمللس، فأف تفرقا قبل قبض أحدمها بطل العقد

: أّدلة هذا القول

 فيدخل فيو بيع الدين لغَت من ىو عليو لعدـ الدليل اؼبخصص {وأحلَّن اهلل البيعَ }: عمـو قولو تعاىل. 
  قضى بالشفعة _ صلى اهلل عليو وسلم _ أف رسوؿ اهلل _ رضبو اهلل _ ما روي عن عمر بن عبد العزيز

. يف الدين، وىو الرجل يبيع دينا على رجل فيكوف صاحب الدين أحق بو
  قضى يف مكاتب اشًتى ما عليو بعرض فجعل اؼبكاتب _ رضبو اهلل _ ما روي أف عمر بن عبد العزيز

من ابتاع دينا على رجل فصاحب ]: قاؿ_ صلى اهلل عليو وسلم _ إف رسوؿ اهلل : أوىل بنفسو، ٍب قاؿ
 .[الدين أوىل إذا أدى مثل الذي أدى صاحبو

  رضي اهلل _ ما رواه عبد الرزاؽ، قاؿ أخربنا ابن جريج قاؿ أخربين أبو الزبَت أنو ظبع جابر بن عبد اهلل
، وىدا قوؿ صحايب وال (ال بأس بو): يسأؿ عن الرجل يكوف لو الدين أيبتاع بو عبدا، قاؿ_ عنهما 

 .يعرؼ لو ـبالف
  أف األصل يف اؼبعامالت اإلباحة، إال ما دؿ الدليل على ربرديو وال دليل على منع بيع الدين لغَت من ىو

 .عليو فيكوف باقيا على حكم األصل
  أف ما جاز بيعو فبن ىو عليو جاز بيعو من غَته، كالوديعة، جيوز بيعها من اؼبودع ومن غَته، وكالعارية

 .جيوز بيعها من اؼبستعَت ومن غَته
  يف االحتجاج جبواز _ رضبو اهلل _ أف بيع الدين من غَت من ىو عليو، كاغبوالة عليو، قاؿ اإلماـ أضبد

الصك إمنا حيتاؿ على رجل، وىو يقر بدين ): بيع الصكاؾ قبل قبضها وىي الديوف الثابتة على الناس
 .(عليو
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، وىو القوؿ اآلخر للشافعي :عدم الجواز .2  ._رضبو اهلل _  وإليو ذىب اغبنفية، واغبنابلة، وابن حـز

 

: وأدلة هذا القول

 

  أف يف بيع الدين لغَت من ىو عليو غرر عدـ القدرة على التسليم ألف اؼبدين ردبا منعو او جحده، وذلك
. غرر ال حاجة لو فلم جيز، أشبو بيع اآلبق وبيع اؼبغصوب من غَت غاصبو

ونوقش ىذا الدليل بأف الظاىر قدرتو على التسليم من غَت منع وال جحود، أما القياس على اآلبق واؼبغصوب فال 
يصح، ألف عدـ القدرة على التسليم يف اآلبق واؼبغصوب ظاىرة، خبالفها يف الدين، فإف الظاىر قدرتو على 

. التسليم وؽبذا جيوز بيع اؼبغصوب من غَت غاصبو إذا كاف اؼبشًتي قادرا على أخذه منو النتفاء العلة

 

 وديكن أف يناقش ذلك بأنو ال جهالة ىنا، . أنو بيع ؾبهوؿ وما ال يدر عينو، وىذا أكل للماؿ بالباطل
ألف جهالة اؼببيع تنتفي بالوصف كما تنتفي بالرؤية، والدين ىنا البد أف يكوف موصوفا وليس من شرط 
صحة البيع أف يكوف اؼببيع معينا، فإنو يصح بيع غَت اؼبعُت كاؼبسلم فيو وكما ال يشًتط أف يكوف الثمن 

 .معينا، وعليو فليس يف ذلك أكل للماؿ بالباطل
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  خاتمة الفصل :

 

نستنتج من ىذا الفصل أف العلماء والباحثُت االقتصاديُت اختلفوا يف حكم األسهم والسندات ولكل واحد منهم 

رأيو وأدلتو يف اغبكم الذي يقضي بو، فمنهم من يعترب شركة اؼبسامهة دبا أهنا أىم الشركات اؼبصدرة لألسهم 

يعتربىا باطلة، وبالتايل حيـر إصدار األسهم مطلقا، ويرى البعض اآلخر إجازهتا من الناحية الشرعية إذا توفرت فيها 

لشركات قائمة على شرع اهلل، وأال تتضمن امتيازا أو ضمانا ماليا للبعض دوف  أف تكوف األسهم: الشروط التالية

. اآلخرين، وأف يكوف مقدار الربح لكل واحد من الشركاء مذكورا عند التعاقد

كما يرى صنف آخر من العلماء والباحثُت إباحة إصدارىا حسب أنواعها، فيجيز األسهم االظبية، أما فيما يتعلق 

بالتعامل بالسندات وإف كاف فيها اختالؼ ىي األخرى إال أف غالبية الباحثُت اؼبعاصرين حيرموف التعامل هبا صبلة 

. وتفصيال ألف السند يف حقيقتو عبارة عن قرض جر نفعا
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ـــــق ـالحـــم

مقاالت حول الفوارق الجوهرية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية 

  مـدونـة ناســداك:المقالة األولى

 فرق جوهري بين المصرف التقليدي والمصرف اإلسالمي  12

2009/04/30. 

 :النشأة-  -1
 .نزعة فردية مادية لإلجتار بالنقود وتعظيم الثروة: التقليدي  -
 . الشرعية لتطهَت العمل ادلصريف من الرّبااألصول العمل ضمن إمناال يقصد الربح فقط : اإلسالمي  -

 :لمفهوما-  – 2
 التجارية و شرائها األوراقحد ادلؤسسات ادلالية اليت ينحصر عملها يف االئتمان فقط كخصم أ: التقليدي   -

 .وبيعها ومنح القروض وغَتىا من العمليات النقدية
 قاعديت أساسمؤسسة مالية تقبل األموال للمتاجرة هبا ضمن قواعد الشريعة اإلسالمية على : اإلسالمي   -

 .(النغم بالغرم )و  (اخلراج بالضمان  ) 

 :طبيعة الدور-  – 3
مؤسسة وسيطة حيادية ال تتدخل يف األعمال ولكن جتٍت رحبها من النقود اليت توظفها يف اإلقراض : التقليدي  -

 .والتمويل
 .ديتد دوره دلمارسة العمل الفعال من خالل كونو شريك ومضارب وتاجر وكافل: اإلسالمي  -

 :أساس التمويل-  – 4
 . اإلقراض بسعر فائدة زلددة دون العملأساسيقوم على : التقليدي  -
 .يقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح واخلسارة: اإلسالمي  -
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 :صفة العميل-  – 5
 . مسـتأجر لصندوق أمانةأو مقًتض أوالعميل ىو مودع : التقليدي   -
 .العميل ىو مشارك وبائع ومشًتي وصاحب حساب جاري على أساس القرض احلسن: اإلسالمي   -

 :المحظور والمباح-  -6
حيظر عليو شلارسة التجارة أو الصناعة أو دتلك البضائع أو العقارات غَت اخلاصة بعملو إال سداد : التقليدي   -

 .لدين لو على الغَت على أن يبيعو خالل مدة معينة
مادة عملو األساسية ىي العمل بالصناعة والتجارة وشراء األسهم ادلالية والعقارات ولكن ضمن : اإلسالمي   -

 .احلدود الشرعية

 :الموارد المالية الذاتية-  -7
 .ديكنو إصدار أسهم شلتازة: التقليدي   -
 .ال ديكنو ألهنا تقوم على الربا: اإلسالمي   -

 :مصادر األموال- - 8
 .الودائع والقروض على أساس الفائدة: التقليدي   -
 .ال يقًتض وال يقرض بفائدة: اإلسالمي   -

 :األموالستخدامات إ-  – 9
وخطابات  ادلستندية  عتمادات إل كاأخرىخدمات مصرفية – حسم السندات – اإلقراض بفائدة : التقليدي   -

 .الضمان مقابل عمولة
يستخدم اجلزء األكرب من األموال يف صيغ التمويل اإلسالمية كادلتاجرة وادلضاربة وادلراحبة وادلشاركة : اإلسالمي   -
 .....ستصناع وغَتىاإلا و

 :إعسار المدين-  – 10
 .ال يسمح مبهلة سداد وحيمل ادلدين فوائد تأخَت: التقليدي   -
إذا كان غَت شلاطل ومعو عذر شرعي ديهل وال ديكن زيادة الدين أو تعديل السعر وقد يعفى : اإلسالمي   -

 .أحياناً من ادلبلغ الضئيل
 :الربح - - 11

  الفائدة ادلدفوعة عن الودائع والفائدةأي )يتحقق من الفرق بُت الفائدة ادلدينة والفائدة الدائنة : التقليدي   -
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 .(ادلقبوضة عن القروض
 .من العمل والربح احلالل: اإلسالمي   -

 :تحمل الخسائر- - 12
 .ال يتحمل ادلصرف أية خسائر إذا دل يستطع ادلقًتض سداد الدين: التقليدي   -
قد حيتمل خسائر ألن مصدر رحبو ىو العمل وقد يربح العمل او خيسر مع األخذ باإلعتبار : اإلسالمي   -

 .دراسة جدواه االقتصادية
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الفرق بين البنك الربوي والبنك اإلسالمي  :المقالة الثانية
 :السؤال

؟  إذا كانت البنوك اإلسالمية ال تتعامل بنظام الفائدة فأي فائدة جتنيها وما مصلحتها إذا- 
؟   وىل ما يأخذونو مقابل اخلدمة يعترب من قبيل الرّبا-
 ؟  وما ىي ادلعامالت اليت يعتربىا اإلسالم على أهنا رّبا-

  : الجواب
 احلمد هلل

: أوال 
نظام الفائدة الذي تعتمد عليو البنوك التجارية نظام ربوي زلرم ، يقوم على اإلقراض واالقًتاض بالربا ، فالبنك 
يقرض العميل بالفائدة ، والعميل الذي يودع ادلال يف البنك يقرض البنك ىذا ادلال مقابل الفائدة ، واإلقراض 

( . 110112)بفائدة ىو الربا اجملمع على حترديو ، وينظر جواب السؤال رقم 
والبنوك وادلصارف اإلسالمية تعتمد على ادلعامالت ادلباحة من البيع والشراء وادلضاربة والشركة وغَت ذلك من صور 

. االستثمار ادلشروع للمال ، إضافة إذل األجور على احلواالت ، واالستفادة من أسعار الصرف وتبادل العمالت 
 :وىذا مثال بسيط للفرق بُت ادلعاملة الرّبوية وادلعاملة ادلشروعة وكيف يستفيد البنك عند إجرائو إحدى ادلعاملتُت

 فلو أراد العميل االستفادة من مالو وتنميتو ، فأودع ادلال يف حساب التوفَت بالبنك الرّبوي ، فإن البنك يفرض -
. لو فائدة معلومة ، مع ضمان رأس ادلال ، وىذا يف حقيقتو قرض ربوي ، قرض من العميل للبنك 

 وفائدة البنك ىي االستفادة من ادلال ادلودع ، ليقرضو إذل عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل ، فالبنك 
. يقًتض ويقرض ، ويستفيد من الفارق 

وأما البنك اإلسالمي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ ادلال من العميل ليضارب بو يف جتارة مشروعة أو إقامة - 
مشروع سكٍت وضلوه ، على أن يعطي للعميل نسبة من األرباح ، والبنك كعامل مضاربة لو نسبة أيضا ، ففائدة 

البنك يف النسبة اليت خيرج هبا من أرباح ادلشروع ، وقد تكون أكثر بكثَت شلا جينيو البنك الرّبوي من احلرام ، لكن 
. يدخل يف ادلضاربة عامل ادلخاطرة ، وبذل اجلهد يف اختيار ادلشروع النافع والقيام عليو ومتابعتو حىت يؤيت ذتاره 

فالفرق بُت البنك الرّبوي والبنك اإلسالمي يف ىذا ادلثال ، ىو الفرق بُت القرض الرّبوي احملرم ، وادلضاربة ادلشروعة 
. اليت قد خيسر فيها العميل مالو ، فال ضمان فيها لرأس مال ، لكنو إن َرِبَح ربح ماال حالال 

 أن البنك اإلسالمي أمامو طرق كثَتة مشروعة جلٍت الربح،وذلذا بدأت ىذه البنوك يف النمو :والمقصود
بل تسعى بعض الدول غَت ادلسلمة لتطبيق نظام ادلصرفية اإلسالمية ، ألنو حيقق الربح ، ويتالىف مفاسد ،واالزدىار

. النظام الرّبوي الذي ىو سبب اخلراب واخلسران 
( . 113852)وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 

http://islamqa.info/ar/ref/110112
http://islamqa.info/ar/ref/110112
http://islamqa.info/ar/ref/113852
http://islamqa.info/ar/ref/113852
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: ثانيا 
بيع )مبادلة العمالت بعضها مع بعض : اإلقراض واالقًتاض بالفائدة ، ومنها : ادلعامالت الرّبوية كثَتة ، منها 

: مبادلة الذىب بالذىب متفاضالً أو نسيئة ، ومنها : مع تأجيل البدلُت أو أحدمها ، ومنها  (العملة بعملة أخرى
أمور ترجع يف حقيقتها إذل القرض الرّبوي ، كخصم األوراق التجارية ، وحساب التوفَت ، وشهادات االستثمار 

ذات العوائد أو اجلوائز ، وغرامات التأخَت على بيع التقسيط أو السحب بطاقة االئتمان ، وديكنك االطالع على 
. ىذه ادلسائل من خالل ادلوقع 

. واهلل أعلم 
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  والمؤسسات الّربوية والنظام الاّلربوي والمؤسسات الاّلربويةي الفرق بين النظام الّربو:المقالة الثالثة

 :من الحياةي الهدف و الغرض الرئيس- 
 .رتع ادلال وكنزه : الربوي

 . كتابو وسنة أنبيائو يفوامر اهلل ألاحلياة و العيش تبعا  : ال ربوي
 
 :الهدف المعين والمحدد- 

  .استعمال الثروة والنقود لزيادة الثروة وتصنيع وجتميع كم أكرب من النقود دلن ديتلك النقود والثروة : الربوي
 .التوظيف ادلتاح دلقابلة احتياجات كل إنسان بدون فائدة زائدة : ال ربوي

 
 :حجم المؤسسة أو المصرف- 

 . أضلاء العادلثَتمن الكيفكبَت جداً وعلى سبيل ادلثال ادلصارف العادلية الكربى ذات العمليات ادلتناىية : الربوي
 .صغَتة ومتوسطة : ال ربوي

 

  :تكاليف التشغيل- 
 .يدفعها العميل وعامة ادلواطنُت : الربوي

توزع على رتيع ادلسامهُت من ناحية ادلصرف وكذلك علي العاملُت وهبذا يكون ىناك حافز لتخفيض  : ال ربوي
 .ىذه ادلصروفات

 
 :الملكية- 

 يف مؤسستهم ملكية غائبة نظرا لضخامة أعداد ادلسامهُت شلن ليس لديهم الوقت دلتابعة ماحيدث : الربوي
ملكية حاضرة وذلا جذورىا ادلمتدة يف عمق عمليات الشركة شلا ديثل حافزا قويا من أجل زيادة الكفاءة  : ال ربوي

 .ونوعية اخلدمات ادلتاحة
 :رأس المال- 

 .عادلي بدون حدود ويتعدى احلدود السياسية لكل بلد : الربوي
زللي ودورل و لكن لو مسئولية إعادة استثمار األموال يف األوطان وادلدن واألحياء نفسها وعدم  : ال ربوي

استثمارىا خارج ادلناطق اليت جتمع منها ادلدخرات وبذلك يزداد النمو االقتصادي احمللى وتزداد الرفاىية وختلق 
 .وظائف جديدة
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 :الغرض من االستثمار- 
 .تعظيم الثروة الشخصية واألرباح دون االىتمام مبصلحة اجلماعة : الرّبوي

 .الربح والزيادة يف اإلنتاج ولكن مع االنتباه للمجتمعات احمللية لزيادة رفاىيتها  : ال ربوي
 
  :وظيفة الربح- 

 .ىدف أساسي هنائي تود ادلؤسسة من تعظيم قيمتو : الربوي

ىدف اجتماعي يكون حافزه زيادة اإلنتاج ورفع مستوى اجلماعة وخلق فرص عمل والرفاىية  : ال ربوي
 .االقتصادية للجميع

 
 :ميكانيكية العمل- 

 .ختطيط مركزي تقوم هبا اذليئات ادلركزية للمؤسسات الكربى دون وعى عميق دلا حتتاجو اجملتمعات احمللية : الربوي
يتم تنظيمها تلقائيا عن طريق شبكات التعارف االجتماعية ىف التجمعات احمللية مثل جتمعات ادلعابد  : ال ربوي

 .والكنائس وادلساجد واجلوامع والنوادي وأماكن العمل
 

 :التعاون- 
يكون التعاون بُت ادلؤسسات الكربى لتفادي تطبيق نظام السوق احلر الذى يشجع التنافس وتبغى ىذه  : الربوي

 .ادلؤسسات أن حتتكر األسواق واألسعار من أجل حتقيق الربح السريع الكبَت 
 .ادلناقشة ادلفتوحة بُت الناس واجملتمعات وذلك لتحقيق الرفاىية والعدل للجميع وإلفادة عامة للمجتمع : ال ربوي

 
 :هدف المنافسة- 

  .القضاء على غَت األكفاء والتحكم ىف أكرب جزء من السوق : الربوي
 .تشجيع زيادة الكفاءة اإلنتاجية واإلبداع واالخًتاعات الىت تفيد الناس و اجملتمع  : ال ربوي

 
 :دور الحكومة- 

 .زتاية مصاحل ادلواطنُت عامة : الربوي
 .رفع مستوى احلياة للفرد ادلواطن كما ورد ىف كتب اهلل سبحانو ىف التوراة واإلصليل والقرآن : ال ربوي
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 :التجارة- 
 .نظم جتارية حرة ولكن لصاحل ومن أجل زتاية ادلؤسسات والشركات العادلية الكربى : الربوي

 .حرة ولكن عادلة ومتوازنة من أجل مصلحة ادلواطن واجلميع سواسية : ال ربوي
 
 :التوجه السياسي- 

  .دديقراطية تعتمد على من معو النقود وغٌت األموال وبذلك تكون دديوقراطية األغنياء : الربوي
 .دديقراطية ادلواطن وتعتمد على كل أبناء الشعب : ال ربوي
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 ؟ سالميةإلا البنوك و التجارية البنوك بين الفرق هو  ما:المقالة الرابعة

 على مبدأ واحد وىو اإلقراض بفائدة (غَت اإلسالمية)تقوم فكرة البنوك عامة 
فإن البنك يعطي لو فائدة ثابتة ربوية ولتكن  ( مثالً 1000ولتكن )فعندما يودع شخص ما نقوده لدى البنك 

10%. 
ويكون مكسب البنك ىو  %18وعندما يأيت شخص آخر ويطلب قرًضا فإن البنك يقرضو بفائدة تبلغ مثالً 

 .الفرق بُت الفائدتُت أي أن البنك الرّبوي ال يساىم يف النشاط االقتصادي إال فيما ندر

كذلك فعندما حيتاج تاجر إذل استَتاد بضاعة من اخلارج حيتاج األمر إذل فتح ما يسمى باالعتماد ادلستندي وىو 
 حجز مبلغ معُت حلساب اجلهة اخلارجية اليت يشًتي منها التاجر ، ويأخذ البنك كذلك فائدة على ىذه العملية

 :أما البنك اإلسالمي فعنده حلول مصرفية أخرى منها
ال يقوم البنك اإلسالمي باإلقراض مطلًقا إال يف حاالت خاصة جًدا ألهنا عملية ال تدر عليو أي عائد -  -1

 .وإن كان بالضمان
 .يقوم البنك اإلسالمي البيع بالتقسيط-  -2
 . يف األسهم ادلباحة والعمالت  وادلعادنادلضاربة-  -3
كما يف حالة البنك الرّبوي يف فتح االعتمادات ادلستندية فإن البنك اإلسالمي يدخل شريًكا مع التاجر يف - -4

 .استَتاد البضاعة أو يشًتيها ىو ويبيعها على التاجر
إذل آخره من أنواع  ... (سلططات) أراضيتقسيم - مزارع - بناء عقارات )اإلستثمار مشاريع تنمية -  -5

 .االستثمار
 .مشاركة الشركات ادلختلفة يف أعماذلا وتقاسم الربح معها-  -6

 9:53am, 2011 مارس 30مقارنة بُت البنوك اإلسالمية والبنوك العادية يف األربعاء : رد 2
 البوليفار

 ادلشرف العام.الثائر يف الذاكرة 

أن البنك اإلسالمي يقوم بالبيع بالتقسيط، ضلن نعرف نظام التقسيط بأنو البيع على أقساط حبيث :  يقول2البند 
إخل حسب الربح الذي %...30، %20، % 10يكون رلموع ىذه األقساط أعلى من السعر األصلي حبوارل 

 ...يريد البنك أن حيققو
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أال نستطيع يف حالة البنك اإلسالمي أن يقوم هبذه العملية بأن يشًتي بيتا مثال للمتعامل،، حبيث يكون سداد 
أيضا بنفس سعره األصلي مضافا / على أقساط / بنفس سعره األصلي، أما سداد ذتنو / كاش / ذتن ىذا البيت 

 إخل حسب الربح الذي يريد البنك أن حيققو؟.... %30، %20، %10إليو فائدة قدرىا 
حيث ال ختتلف الزيادة يف رلموع األقساط، و ادلضافة على السعر األصلي يف حالة البنك اإلسالمي عن الزيادة 

 !اليت ىي فائدة يف حالة البنك غَت اإلسالمي

دخول البنك "، بآلية "فتح احلساب ادلستندي و االقراض" على ما يبدو أهنا استعاضت عن 6، 5، 4يف البنود 
،،، فهل تقتسم اخلسارة أيضا أم أهنا تلجأ إذل استخدام حق التصرف بالضمانات كما "كشريك مع مقامسة الربح

 يفًتض أن يكون يف حالة البنك غَت اإلسالمي؟
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 الربوية التجارية والبنوك اإلسالمية المصارف بين الفرق تجد  هنا:المقالة الخامسة

الفرق بُت البنك الرّبوي والبنك اإلسالمي 

؟   إذا كانت البنوك اإلسالمية ال تتعامل بنظام الفائدة فأي فائدة جتنيها وما مصلحتها إذا- 

وىل ما يأخذونو مقابل اخلدمة يعترب من قبيل الربا؟ - 

؟  وما ىي ادلعامالت اليت يعتربىا اإلسالم على أهنا ربا- 

  : الجواب

احلمد هلل 

 : أوال
نظام الفائدة الذي تعتمد عليو البنوك التجارية نظام ربوي زلرم ، يقوم على اإلقراض واالقًتاض بالربا ، فالبنك 
يقرض العميل بالفائدة ، والعميل الذي يودع ادلال يف البنك يقرض البنك ىذا ادلال مقابل الفائدة ، واإلقراض 

 . (110112)بفائدة ىو الربا اجملمع على حترديو ، وينظر جواب السؤال رقم 

والبنوك وادلصارف اإلسالمية تعتمد على ادلعامالت ادلباحة من البيع والشراء وادلضاربة والشركة وغَت ذلك من صور 
 . االستثمار ادلشروع للمال ، إضافة إذل األجور على احلواالت ، واالستفادة من أسعار الصرف وتبادل العمالت

: وىذا مثال بسيط للفرق بُت ادلعاملة الرّبوية وادلعاملة ادلشروعة وكيف يستفيد البنك عند إجرائو إحدى ادلعاملتُت 
فلو أراد العميل االستفادة من مالو وتنميتو ، فأودع ادلال يف حساب التوفَت بالبنك الرّبوي ، فإن البنك يفرض لو 

وفائدة البنك ىي . فائدة معلومة ، مع ضمان رأس ادلال ، وىذا يف حقيقتو قرض ربوي ، قرض من العميل للبنك 
االستفادة من ادلال ادلودع ، ليقرضو إذل عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل ، فالبنك يقًتض ويقرض ، 

 . ويستفيد من الفارق
وأما البنك اإلسالمي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ ادلال من العميل ليضارب بو يف جتارة مشروعة أو إقامة 

مشروع سكٍت وضلوه ، على أن يعطي للعميل نسبة من األرباح، والبنك كعامل مضاربة لو نسبة أيضا ، ففائدة 
البنك يف النسبة اليت خيرج هبا من أرباح ادلشروع ، وقد تكون أكثر بكثَت شلا جينيو البنك الرّبوي من احلرام ، لكن 
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 . يدخل يف ادلضاربة عامل ادلخاطرة ، وبذل اجلهد يف اختيار ادلشروع النافع والقيام عليو ومتابعتو حىت يؤيت ذتاره
فالفرق بُت البنك الربوي والبنك اإلسالمي يف ىذا ادلثال ، ىو الفرق بُت القرض الربوي احملرم ، وادلضاربة ادلشروعة 

 . اليت قد خيسر فيها العميل مالو ، فال ضمان فيها لرأس مال ، لكنو إن َرِبَح ربح ماال حالال
أن البنك اإلسالمي أمامو طرق كثَتة مشروعة جلٍت الربح ، وذلذا بدأت ىذه البنوك يف النمو واالزدىار : وادلقصود 

، بل تسعى بعض الدول غَت ادلسلمة لتطبيق نظام ادلصرفية اإلسالمية ، ألنو حيقق الربح ، ويتالىف مفاسد النظام 
 . الربوي الذي ىو سبب اخلراب واخلسران

 . (113852)وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 
 : ثانيا

بيع )مبادلة العمالت بعضها مع بعض  : اإلقراض واالقًتاض بالفائدة ، ومنها: ادلعامالت الرّبوية كثَتة ، منها 
: مبادلة الذىب بالذىب متفاضالً أو نسيئة ، ومنها : مع تأجيل البدلُت أو أحدمها ، ومنها  (العملة بعملة أخرى

أمور ترجع يف حقيقتها إذل القرض الرّبوي ، كخصم األوراق التجارية ، وحساب التوفَت ، وشهادات االستثمار 
ذات العوائد أو اجلوائز ، وغرامات التأخَت على بيع التقسيط أو السحب بطاقة االئتمان ، وديكنك االطالع على 

 واهلل أعلم. ىذه ادلسائل من خالل ادلوقع
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ـــــق ـالحـــم

مقاالت حول الفوارق الجوهرية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية 

  مـدونـة ناســداك:المقالة األولى

 فرق جوهري بين المصرف التقليدي والمصرف اإلسالمي  12

2009/04/30. 

 :النشأة-  -1
 .نزعة فردية مادية لإلجتار بالنقود وتعظيم الثروة: التقليدي  -
 . الشرعية لتطهَت العمل ادلصريف من الرّبااألصول العمل ضمن إمناال يقصد الربح فقط : اإلسالمي  -

 :لمفهوما-  – 2
 التجارية و شرائها األوراقحد ادلؤسسات ادلالية اليت ينحصر عملها يف االئتمان فقط كخصم أ: التقليدي   -

 .وبيعها ومنح القروض وغَتىا من العمليات النقدية
 قاعديت أساسمؤسسة مالية تقبل األموال للمتاجرة هبا ضمن قواعد الشريعة اإلسالمية على : اإلسالمي   -

 .(النغم بالغرم )و  (اخلراج بالضمان  ) 

 :طبيعة الدور-  – 3
مؤسسة وسيطة حيادية ال تتدخل يف األعمال ولكن جتٍت رحبها من النقود اليت توظفها يف اإلقراض : التقليدي  -

 .والتمويل
 .ديتد دوره دلمارسة العمل الفعال من خالل كونو شريك ومضارب وتاجر وكافل: اإلسالمي  -

 :أساس التمويل-  – 4
 . اإلقراض بسعر فائدة زلددة دون العملأساسيقوم على : التقليدي  -
 .يقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح واخلسارة: اإلسالمي  -
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 :صفة العميل-  – 5
 . مسـتأجر لصندوق أمانةأو مقًتض أوالعميل ىو مودع : التقليدي   -
 .العميل ىو مشارك وبائع ومشًتي وصاحب حساب جاري على أساس القرض احلسن: اإلسالمي   -

 :المحظور والمباح-  -6
حيظر عليو شلارسة التجارة أو الصناعة أو دتلك البضائع أو العقارات غَت اخلاصة بعملو إال سداد : التقليدي   -

 .لدين لو على الغَت على أن يبيعو خالل مدة معينة
مادة عملو األساسية ىي العمل بالصناعة والتجارة وشراء األسهم ادلالية والعقارات ولكن ضمن : اإلسالمي   -

 .احلدود الشرعية

 :الموارد المالية الذاتية-  -7
 .ديكنو إصدار أسهم شلتازة: التقليدي   -
 .ال ديكنو ألهنا تقوم على الربا: اإلسالمي   -

 :مصادر األموال- - 8
 .الودائع والقروض على أساس الفائدة: التقليدي   -
 .ال يقًتض وال يقرض بفائدة: اإلسالمي   -

 :األموالستخدامات إ-  – 9
وخطابات  ادلستندية  عتمادات إل كاأخرىخدمات مصرفية – حسم السندات – اإلقراض بفائدة : التقليدي   -

 .الضمان مقابل عمولة
يستخدم اجلزء األكرب من األموال يف صيغ التمويل اإلسالمية كادلتاجرة وادلضاربة وادلراحبة وادلشاركة : اإلسالمي   -
 .....ستصناع وغَتىاإلا و

 :إعسار المدين-  – 10
 .ال يسمح مبهلة سداد وحيمل ادلدين فوائد تأخَت: التقليدي   -
إذا كان غَت شلاطل ومعو عذر شرعي ديهل وال ديكن زيادة الدين أو تعديل السعر وقد يعفى : اإلسالمي   -

 .أحياناً من ادلبلغ الضئيل
 :الربح - - 11

  الفائدة ادلدفوعة عن الودائع والفائدةأي )يتحقق من الفرق بُت الفائدة ادلدينة والفائدة الدائنة : التقليدي   -
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 .(ادلقبوضة عن القروض
 .من العمل والربح احلالل: اإلسالمي   -

 :تحمل الخسائر- - 12
 .ال يتحمل ادلصرف أية خسائر إذا دل يستطع ادلقًتض سداد الدين: التقليدي   -
قد حيتمل خسائر ألن مصدر رحبو ىو العمل وقد يربح العمل او خيسر مع األخذ باإلعتبار دراسة : اإلسالمي   -

 .جدواه االقتصادية
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الفرق بين البنك الربوي والبنك اإلسالمي  :المقالة الثانية
 :السؤال

؟  إذا كانت البنوك اإلسالمية ال تتعامل بنظام الفائدة فأي فائدة جتنيها وما مصلحتها إذا- 
؟   وىل ما يأخذونو مقابل اخلدمة يعترب من قبيل الرّبا-
 ؟  وما ىي ادلعامالت اليت يعتربىا اإلسالم على أهنا رّبا-

  : الجواب
 احلمد هلل

: أوال 
نظام الفائدة الذي تعتمد عليو البنوك التجارية نظام ربوي زلرم ، يقوم على اإلقراض واالقًتاض بالربا ، فالبنك 
يقرض العميل بالفائدة ، والعميل الذي يودع ادلال يف البنك يقرض البنك ىذا ادلال مقابل الفائدة ، واإلقراض 

( . 110112)بفائدة ىو الربا اجملمع على حترديو ، وينظر جواب السؤال رقم 
والبنوك وادلصارف اإلسالمية تعتمد على ادلعامالت ادلباحة من البيع والشراء وادلضاربة والشركة وغَت ذلك من صور 

. االستثمار ادلشروع للمال ، إضافة إذل األجور على احلواالت ، واالستفادة من أسعار الصرف وتبادل العمالت 
 :وىذا مثال بسيط للفرق بُت ادلعاملة الرّبوية وادلعاملة ادلشروعة وكيف يستفيد البنك عند إجرائو إحدى ادلعاملتُت

 فلو أراد العميل االستفادة من مالو وتنميتو ، فأودع ادلال يف حساب التوفَت بالبنك الرّبوي ، فإن البنك يفرض -
. لو فائدة معلومة ، مع ضمان رأس ادلال ، وىذا يف حقيقتو قرض ربوي ، قرض من العميل للبنك 

 وفائدة البنك ىي االستفادة من ادلال ادلودع ، ليقرضو إذل عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل ، فالبنك 
. يقًتض ويقرض ، ويستفيد من الفارق 

وأما البنك اإلسالمي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ ادلال من العميل ليضارب بو يف جتارة مشروعة أو إقامة - 
مشروع سكٍت وضلوه ، على أن يعطي للعميل نسبة من األرباح ، والبنك كعامل مضاربة لو نسبة أيضا ، ففائدة 

البنك يف النسبة اليت خيرج هبا من أرباح ادلشروع ، وقد تكون أكثر بكثَت شلا جينيو البنك الرّبوي من احلرام ، لكن 
. يدخل يف ادلضاربة عامل ادلخاطرة ، وبذل اجلهد يف اختيار ادلشروع النافع والقيام عليو ومتابعتو حىت يؤيت ذتاره 

فالفرق بُت البنك الرّبوي والبنك اإلسالمي يف ىذا ادلثال ، ىو الفرق بُت القرض الرّبوي احملرم ، وادلضاربة ادلشروعة 
. اليت قد خيسر فيها العميل مالو ، فال ضمان فيها لرأس مال ، لكنو إن َرِبَح ربح ماال حالال 

 أن البنك اإلسالمي أمامو طرق كثَتة مشروعة جلٍت الربح،وذلذا بدأت ىذه البنوك يف النمو :والمقصود
بل تسعى بعض الدول غَت ادلسلمة لتطبيق نظام ادلصرفية اإلسالمية ، ألنو حيقق الربح ، ويتالىف مفاسد ،واالزدىار

. النظام الرّبوي الذي ىو سبب اخلراب واخلسران 
( . 113852)وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 

http://islamqa.info/ar/ref/110112
http://islamqa.info/ar/ref/110112
http://islamqa.info/ar/ref/113852
http://islamqa.info/ar/ref/113852
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: ثانيا 
بيع )مبادلة العمالت بعضها مع بعض : اإلقراض واالقًتاض بالفائدة ، ومنها : ادلعامالت الرّبوية كثَتة ، منها 

: مبادلة الذىب بالذىب متفاضالً أو نسيئة ، ومنها : مع تأجيل البدلُت أو أحدمها ، ومنها  (العملة بعملة أخرى
أمور ترجع يف حقيقتها إذل القرض الرّبوي ، كخصم األوراق التجارية ، وحساب التوفَت ، وشهادات االستثمار 

ذات العوائد أو اجلوائز ، وغرامات التأخَت على بيع التقسيط أو السحب بطاقة االئتمان ، وديكنك االطالع على 
. ىذه ادلسائل من خالل ادلوقع 

. واهلل أعلم 
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  والمؤسسات الّربوية والنظام الاّلربوي والمؤسسات الاّلربويةي الفرق بين النظام الّربو:المقالة الثالثة

 :من الحياةي الهدف و الغرض الرئيس- 
 .رتع ادلال وكنزه : الربوي

 . كتابو وسنة أنبيائو يفوامر اهلل ألاحلياة و العيش تبعا  : ال ربوي
 
 :الهدف المعين والمحدد- 

  .استعمال الثروة والنقود لزيادة الثروة وتصنيع وجتميع كم أكرب من النقود دلن ديتلك النقود والثروة : الربوي
 .التوظيف ادلتاح دلقابلة احتياجات كل إنسان بدون فائدة زائدة : ال ربوي

 
 :حجم المؤسسة أو المصرف- 

 . أضلاء العادلثَتمن الكيفكبَت جداً وعلى سبيل ادلثال ادلصارف العادلية الكربى ذات العمليات ادلتناىية : الربوي
 .صغَتة ومتوسطة : ال ربوي

 

  :تكاليف التشغيل- 
 .يدفعها العميل وعامة ادلواطنُت : الربوي

توزع على رتيع ادلسامهُت من ناحية ادلصرف وكذلك علي العاملُت وهبذا يكون ىناك حافز لتخفيض  : ال ربوي
 .ىذه ادلصروفات

 
 :الملكية- 

 يف مؤسستهم ملكية غائبة نظرا لضخامة أعداد ادلسامهُت شلن ليس لديهم الوقت دلتابعة ماحيدث : الربوي
ملكية حاضرة وذلا جذورىا ادلمتدة يف عمق عمليات الشركة شلا ديثل حافزا قويا من أجل زيادة الكفاءة  : ال ربوي

 .ونوعية اخلدمات ادلتاحة
 :رأس المال- 

 .عادلي بدون حدود ويتعدى احلدود السياسية لكل بلد : الربوي
زللي ودورل و لكن لو مسئولية إعادة استثمار األموال يف األوطان وادلدن واألحياء نفسها وعدم  : ال ربوي
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استثمارىا خارج ادلناطق اليت جتمع منها ادلدخرات وبذلك يزداد النمو االقتصادي احمللى وتزداد الرفاىية وختلق 
 .وظائف جديدة

 :الغرض من االستثمار- 
 .تعظيم الثروة الشخصية واألرباح دون االىتمام مبصلحة اجلماعة : الرّبوي

 .الربح والزيادة يف اإلنتاج ولكن مع االنتباه للمجتمعات احمللية لزيادة رفاىيتها  : ال ربوي
 
  :وظيفة الربح- 

 .ىدف أساسي هنائي تود ادلؤسسة من تعظيم قيمتو : الربوي

ىدف اجتماعي يكون حافزه زيادة اإلنتاج ورفع مستوى اجلماعة وخلق فرص عمل والرفاىية  : ال ربوي
 .االقتصادية للجميع

 
 :ميكانيكية العمل- 

 .ختطيط مركزي تقوم هبا اذليئات ادلركزية للمؤسسات الكربى دون وعى عميق دلا حتتاجو اجملتمعات احمللية : الربوي
يتم تنظيمها تلقائيا عن طريق شبكات التعارف االجتماعية ىف التجمعات احمللية مثل جتمعات ادلعابد  : ال ربوي

 .والكنائس وادلساجد واجلوامع والنوادي وأماكن العمل
 

 :التعاون- 
يكون التعاون بُت ادلؤسسات الكربى لتفادي تطبيق نظام السوق احلر الذى يشجع التنافس وتبغى ىذه  : الربوي

 .ادلؤسسات أن حتتكر األسواق واألسعار من أجل حتقيق الربح السريع الكبَت 
 .ادلناقشة ادلفتوحة بُت الناس واجملتمعات وذلك لتحقيق الرفاىية والعدل للجميع وإلفادة عامة للمجتمع : ال ربوي

 
 :هدف المنافسة- 

  .القضاء على غَت األكفاء والتحكم ىف أكرب جزء من السوق : الربوي
 .تشجيع زيادة الكفاءة اإلنتاجية واإلبداع واالخًتاعات الىت تفيد الناس و اجملتمع  : ال ربوي

 
 :دور الحكومة- 
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 .زتاية مصاحل ادلواطنُت عامة : الربوي
 .رفع مستوى احلياة للفرد ادلواطن كما ورد ىف كتب اهلل سبحانو ىف التوراة واإلصليل والقرآن : ال ربوي

 
 :التجارة- 

 .نظم جتارية حرة ولكن لصاحل ومن أجل زتاية ادلؤسسات والشركات العادلية الكربى : الربوي
 .حرة ولكن عادلة ومتوازنة من أجل مصلحة ادلواطن واجلميع سواسية : ال ربوي

 
 :التوجه السياسي- 

  .دديقراطية تعتمد على من معو النقود وغٌت األموال وبذلك تكون دديوقراطية األغنياء : الربوي
 .دديقراطية ادلواطن وتعتمد على كل أبناء الشعب : ال ربوي
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 ؟ سالميةإلا البنوك و التجارية البنوك بين الفرق هو  ما:المقالة الرابعة

 على مبدأ واحد وىو اإلقراض بفائدة (غَت اإلسالمية)تقوم فكرة البنوك عامة 
فإن البنك يعطي لو فائدة ثابتة ربوية ولتكن  ( مثالً 1000ولتكن )فعندما يودع شخص ما نقوده لدى البنك 

10%. 
ويكون مكسب البنك ىو  %18وعندما يأيت شخص آخر ويطلب قرًضا فإن البنك يقرضو بفائدة تبلغ مثالً 

 .الفرق بُت الفائدتُت أي أن البنك الرّبوي ال يساىم يف النشاط االقتصادي إال فيما ندر

كذلك فعندما حيتاج تاجر إذل استَتاد بضاعة من اخلارج حيتاج األمر إذل فتح ما يسمى باالعتماد ادلستندي وىو 
 حجز مبلغ معُت حلساب اجلهة اخلارجية اليت يشًتي منها التاجر ، ويأخذ البنك كذلك فائدة على ىذه العملية

 :أما البنك اإلسالمي فعنده حلول مصرفية أخرى منها
ال يقوم البنك اإلسالمي باإلقراض مطلًقا إال يف حاالت خاصة جًدا ألهنا عملية ال تدر عليو أي عائد -  -1

 .وإن كان بالضمان
 .يقوم البنك اإلسالمي البيع بالتقسيط-  -2
 . يف األسهم ادلباحة والعمالت  وادلعادنادلضاربة-  -3
كما يف حالة البنك الرّبوي يف فتح االعتمادات ادلستندية فإن البنك اإلسالمي يدخل شريًكا مع التاجر يف - -4

 .استَتاد البضاعة أو يشًتيها ىو ويبيعها على التاجر
إذل آخره من أنواع  ... (سلططات) أراضيتقسيم - مزارع - بناء عقارات )اإلستثمار مشاريع تنمية -  -5

 .االستثمار
 .مشاركة الشركات ادلختلفة يف أعماذلا وتقاسم الربح معها-  -6

 9:53am, 2011 مارس 30مقارنة بُت البنوك اإلسالمية والبنوك العادية يف األربعاء : رد 2
 البوليفار

 ادلشرف العام.الثائر يف الذاكرة 

أن البنك اإلسالمي يقوم بالبيع بالتقسيط، ضلن نعرف نظام التقسيط بأنو البيع على أقساط حبيث :  يقول2البند 
إخل حسب الربح الذي %...30، %20، % 10يكون رلموع ىذه األقساط أعلى من السعر األصلي حبوارل 

 ...يريد البنك أن حيققو
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أال نستطيع يف حالة البنك اإلسالمي أن يقوم هبذه العملية بأن يشًتي بيتا مثال للمتعامل،، حبيث يكون سداد 
أيضا بنفس سعره األصلي مضافا / على أقساط / بنفس سعره األصلي، أما سداد ذتنو / كاش / ذتن ىذا البيت 

 إخل حسب الربح الذي يريد البنك أن حيققو؟.... %30، %20، %10إليو فائدة قدرىا 
حيث ال ختتلف الزيادة يف رلموع األقساط، و ادلضافة على السعر األصلي يف حالة البنك اإلسالمي عن الزيادة 

 !اليت ىي فائدة يف حالة البنك غَت اإلسالمي

دخول البنك "، بآلية "فتح احلساب ادلستندي و االقراض" على ما يبدو أهنا استعاضت عن 6، 5، 4يف البنود 
،،، فهل تقتسم اخلسارة أيضا أم أهنا تلجأ إذل استخدام حق التصرف بالضمانات كما "كشريك مع مقامسة الربح

 يفًتض أن يكون يف حالة البنك غَت اإلسالمي؟
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 الربوية التجارية والبنوك اإلسالمية المصارف بين الفرق تجد  هنا:المقالة الخامسة

الفرق بُت البنك الرّبوي والبنك اإلسالمي 

؟   إذا كانت البنوك اإلسالمية ال تتعامل بنظام الفائدة فأي فائدة جتنيها وما مصلحتها إذا- 

وىل ما يأخذونو مقابل اخلدمة يعترب من قبيل الربا؟ - 

؟  وما ىي ادلعامالت اليت يعتربىا اإلسالم على أهنا ربا- 

  : الجواب

احلمد هلل 

 : أوال
نظام الفائدة الذي تعتمد عليو البنوك التجارية نظام ربوي زلرم ، يقوم على اإلقراض واالقًتاض بالربا ، فالبنك 
يقرض العميل بالفائدة ، والعميل الذي يودع ادلال يف البنك يقرض البنك ىذا ادلال مقابل الفائدة ، واإلقراض 

 . (110112)بفائدة ىو الربا اجملمع على حترديو ، وينظر جواب السؤال رقم 

والبنوك وادلصارف اإلسالمية تعتمد على ادلعامالت ادلباحة من البيع والشراء وادلضاربة والشركة وغَت ذلك من صور 
 . االستثمار ادلشروع للمال ، إضافة إذل األجور على احلواالت ، واالستفادة من أسعار الصرف وتبادل العمالت

: وىذا مثال بسيط للفرق بُت ادلعاملة الرّبوية وادلعاملة ادلشروعة وكيف يستفيد البنك عند إجرائو إحدى ادلعاملتُت 
فلو أراد العميل االستفادة من مالو وتنميتو ، فأودع ادلال يف حساب التوفَت بالبنك الرّبوي ، فإن البنك يفرض لو 

وفائدة البنك ىي . فائدة معلومة ، مع ضمان رأس ادلال ، وىذا يف حقيقتو قرض ربوي ، قرض من العميل للبنك 
االستفادة من ادلال ادلودع ، ليقرضو إذل عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل ، فالبنك يقًتض ويقرض ، 

 . ويستفيد من الفارق
وأما البنك اإلسالمي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ ادلال من العميل ليضارب بو يف جتارة مشروعة أو إقامة 

مشروع سكٍت وضلوه ، على أن يعطي للعميل نسبة من األرباح، والبنك كعامل مضاربة لو نسبة أيضا ، ففائدة 
البنك يف النسبة اليت خيرج هبا من أرباح ادلشروع ، وقد تكون أكثر بكثَت شلا جينيو البنك الرّبوي من احلرام ، لكن 
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 . يدخل يف ادلضاربة عامل ادلخاطرة ، وبذل اجلهد يف اختيار ادلشروع النافع والقيام عليو ومتابعتو حىت يؤيت ذتاره
فالفرق بُت البنك الربوي والبنك اإلسالمي يف ىذا ادلثال ، ىو الفرق بُت القرض الربوي احملرم ، وادلضاربة ادلشروعة 

 . اليت قد خيسر فيها العميل مالو ، فال ضمان فيها لرأس مال ، لكنو إن َرِبَح ربح ماال حالال
أن البنك اإلسالمي أمامو طرق كثَتة مشروعة جلٍت الربح ، وذلذا بدأت ىذه البنوك يف النمو واالزدىار : وادلقصود 

، بل تسعى بعض الدول غَت ادلسلمة لتطبيق نظام ادلصرفية اإلسالمية ، ألنو حيقق الربح ، ويتالىف مفاسد النظام 
 . الربوي الذي ىو سبب اخلراب واخلسران

 . (113852)وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 
 : ثانيا

بيع )مبادلة العمالت بعضها مع بعض  : اإلقراض واالقًتاض بالفائدة ، ومنها: ادلعامالت الرّبوية كثَتة ، منها 
: مبادلة الذىب بالذىب متفاضالً أو نسيئة ، ومنها : مع تأجيل البدلُت أو أحدمها ، ومنها  (العملة بعملة أخرى

أمور ترجع يف حقيقتها إذل القرض الرّبوي ، كخصم األوراق التجارية ، وحساب التوفَت ، وشهادات االستثمار 
ذات العوائد أو اجلوائز ، وغرامات التأخَت على بيع التقسيط أو السحب بطاقة االئتمان ، وديكنك االطالع على 

 . واهلل أعلم. ىذه ادلسائل من خالل ادلوقع
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 NAV  15.1110 USD +1.263 +9.12% صنذًق اىَؤسست اىَاىْت اإلسالٍِ 
 ٍاٌّ 30

2014 

  

  

 ٍطابق ألحناً اىششّعت     حمائك الصىذوق

 

 

 .تحميك ارتفاع رأس المال ومذاخيل مىزعت دوريا   اىيذف

 أسهم   نٌع األصٌه

 دول مجلس التعاون الخليجي   اىَشامض اىجغشافْت

 USD   نٌع اىعَيت

 مفتىح   اىبنْت

 2010سبتمبر    تاسّخ اىبذء

 أسبىعي   ٌٍاعْذ إحتساب اىقَْت اىصافْت ىألصٌه

  مصرف لطر اإلسالمى   ٍذّش اىصنذًق

  اللىكسمبرغ   ٍنشأ اىصنذًق

 مفتىح لشركاث، حرفييه وأشخاص رو حسه االطالع   أىيْت االشتشاك فِ اىصنذًق

 EFHIFIF.MF   سٍض صاًّت

  ( بعذ رىلEUR 10,000 ً باضعاف ٍا ٌّاصُ EUR 125,000ٍا ٌّاصُ )   اىحذ األدنَ ىإلشتشاك

  

 

 اإلستراتيجيت اإلستثماريت

ٍذٍ اىذًسة االقتصادّت ٍن خاله االستثَاس فِ األسيٌ ىيَؤسساث  عيَ % 10ّيذف اىصنذًق إىَ تضًّذ اىَستثَشّن بعائذ 

 .اىَتٌافقت ٍع أحناً اىششّعت اإلسالٍْت عاىَْاً ً خاصتً اىبالد اىناٍْت اىَاىْت
 

 

 

 وظرة شاملت عه األداء

 

  مخطط صافي ليمت الىحذاث

 (USD) 15.1110 14ٍاٌّ  30   صافي ليمت الىحذة 

 %35.28 + عائذاث ٍنز بذاّت اىسنت *

 %51.11 + ٍنز اىبذء

 (%9.12 ) 1.263   االختالف 

 13.8480 14ٍاٌّ  23  اىتقٌْْ اىسابق 

 15.1110 14ٍاٌّ  30   شيشاً ١٢األعيَ خاله  

 10.6250 13سبتَبش  6   شيشاً ١٢األدنَ خاله  

 

http://www.zawya.com/middle-east/company/profile/5319/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/
http://www.zawya.com/middle-east/company/profile/5319/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/
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إسم 

      الصىذوق
صافي ليمت 

 الىحذة

إعتباراً 

 مه

          

صنذًق    

اىبنل 

اىعشبِْ 

اإلسالٍِ 

اىعاىَِ 

ىيششق 

األًسط 

ًشَاه 

 إفشّقْا

اىششق األًسط ً  أسيٌ

 شَاه إفشّقْا

ششمت  شيشُ اىبحشّن

ٍجٌَعت 

االستثَاس 

اىعشبِ 

100069

4 

6.81 USD 30 أبشّو 

14 

صنذًق    

اىشاجحِ 

ىتنَْت سأط 

اىَاه ً 

تٌصّع 

- اأىشباح 

أسيٌ ٍنطقت 

اىششق 

األًسط ً 

شَاه 

 أفشّقْا

اىششق األًسط ً  أسيٌ

 شَاه إفشّقْا

اىََينت 

اىعشبْت 

 اىسعٌدّّت

ٍشتْن فِ 

 األسبٌع

اىشاجحِ 

مابْتاه  

100944

8 

126.79 

SAR 

 ٌّنٌْ 11

14 

صنذًق    

جذًٍ 

ألسٌاق 

األسيٌ 

 اىعشبْت 

اىششق األًسط ً  أسيٌ

 شَاه إفشّقْا

اىََينت 

اىعشبْت 

 اىسعٌدّّت

ٍشتْن فِ 

 األسبٌع

جذًٍ 

ىإلستثَاس 

100446

5 

252.93 

SAR 

 ٌّنٌْ 11

14 

صنذًق    

فاىنٌ 

ىألسٌاق 

 اىعشبْت

اىششق األًسط ً  أسيٌ

 شَاه إفشّقْا

اىََينت 

اىعشبْت 

 اىسعٌدّّت

ٍشتْن فِ 

 األسبٌع

فاىنٌ 

ىيخذٍاث 

اىَاىْت 

100471

9 

15.24 USD 15 ٌٌّْن 

14 

صنذًق    

ٍششق 

اإلسالٍِ 

اىنٌَس 

 اىعشبْت 

اىششق األًسط ً  أسيٌ

 شَاه إفشّقْا

سأط اىَاه  ٌٍِّ اّشىنذا 

اىَششق 

 (تأسْسو)

اىَحذًدة 

100809

9 

20.14 USD 12 ٌٌّْن 

14 

 اىعٌائذ ٍنز بذاّت اىعاً حتَ اىتاسّخ اىَشاس إىَ إعتباسه * 
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يةـادـصـتـارات االقـشــتـان لالســمــ ُج ــز الــركــم  

 

 2014األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر ماي : 03جدول رقم 

 

 

 

السهم  الرتتيب 
* (فلس)السعر الثاين * (فلس)السعر األول 

( %)النسبة  (فلس)الفرق 
30/04/2014 31/05/2014 

 9.68 9 102 93استهالكية  1
 6.82 3 47 44العقارية  2
 6.8 14 220 206صفوان  3
 5.97 4 71 67األمان  4
 5.93 14 250 236اخلصوصية  5
 3.92 4 106 102رمي  6
 1.23 1 82 81منتزهات  7
 0.92 2 220 218ياكو  8

 

 

 

. 09/06/2014: ، تاريخ التحميلhttp://alphabeta.argaam.com: المصدر

 2014األسهم اإلسالمية اليت حققت مكاسب خالل شهر مايو 

http://alphabeta.argaam.com/
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يةـادـصـتـارات االقـشــتـان لالســمــ ُج ــز الــركــم  
 

 . م2014األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر ماي : 04جدول رقم 

 

السهم  الرتتيب 
* (فلس)السعر الثاين * (فلس)السعر األول 

( %)النسبة  (فلس)الفرق 
30/04/2014 31/05/2014 

- 33.33- 20 40 60متويل خليج  1
- 31.83- 113 242 355أوىل تكافل  2
- 31.37- 16 35 51أبيار  3
- 29.09- 32 78 110مربد  4
- 28.75- 23 57 80عارف  5
- 28.33- 17 43 60منشات  6
- 27.94- 38 98 136الصفاة  7
- 25.81- 24 69 93املغاربية  8
- 22.54- 16 55 71املسار  9

- 22.4- 56 194 250عارف طاقة  10
- 22.22- 8 28 36اكتتاب  11
- 20.75- 11 42 53الصفوة  12
- 20- 12 48 60املدينة  13
- 18.18- 20 90 110تعليمية  14
- 17.24- 5 24 29أدنك  15
- 17.05- 30 146 176املواساة  16
- 15- 15 85 100صفاة عفار  17
- 13.79- 8 50 58أركان  18
- 13.73- 7 44 51جتارة  19

2014األسهم اإلسالمية اليت تكبدت خسائر خالل شهر مايو   



 

 09/06/2010: ، تاريخ التحميلhttp://alphabeta.argaam.com: المصدر

- 12.94- 11 74 85التجارية  20
- 12.5- 4 28 32مستثمرد  21

- 10.34- 9 78 87أصول  22
- 9.8- 5 46 51امثار  23
- 9.68- 30 280 310مشاعر  24
- 9.21- 7 69 76منافع  25
- 8.97- 7 71 78صلبوح  26
- 8.57- 12 128 140إنوفست  27
- 8.49- 9 97 106األوىل  28
- 7.95- 7 81 88اإلمناء  29
- 7.84- 4 47 51عمار  30
- 7.69- 8 96 104أعبان ع  31
- 6.49- 10 144 154سنام  32
- 5.21- 5 91 96مينا  33
- 4.95- 10 192 202أالفكو  34
- 4.9- 25 485 510املنجد  35
- 4.81- 50 990 1.040سنك  36
- 4.76- 3 60 63اخلليجي  37
- 4.76- 2 40 42صكوك  38
- 4.76- 20 400 420حتصالت  39
- 2.68- 6 218 224الدويل  40
- 2.17- 1 45 46برتو جلف  41
- 1.61- 1 61 62وثاق  42

- 14.3المـتـوســط 
مت تسوية أسعار األسهم حبقوقها خالل الفرتة * 

http://alphabeta.argaam.com/
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 قائمة الجداول
 

 مالرق         العنوان الصفحة

 01 مقارنة بني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية 32

   

   

   

   

   

   



 قائمة الجداول
 

   

 



 قائمة المراجع

 

 الكتب: أوال

    دار المسٌرة "تحلٌل وإدارة"أرشد فؤاد التمٌمً   االستثمار باألوراق المالٌة ،

 .2004للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، الطبعة األولى، 

  ،هوشٌار معروف، االستثمارات األسواق المالٌة، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان

 .2003الطبعة األولى، 

  المشتقات المالٌة ودورها فً إدارة المخاطر ودور "سمٌر عبد الحمٌد رضوان

، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة األولى، "الهندسة المالٌة فً صناعة أدواتها

2005. 

  ،محمد مطر، إدارة المحافظ االستثمارٌة، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى

2005. 

  ،أحكام التعامل فً األسواق المالٌة "مبارك بن سلٌمان بن محمد آل سلٌمان

، كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌع، المملكة العربٌة السعودٌة، الجزء األول، "المعاصرة

 .2005الطبعة األولى، 

  ،منشأة "أساسٌات االستثمار وتحلٌل األوراق المالٌة"منٌر، إبراهٌم هندي ،

 .2006المعارف، اإلسكندرٌة، الطبعة الثانٌة، 

  ،أسواق رأس المال وأدواتها، مؤسسة شباب الجامعة: البورصات"ضٌاء مجٌد" ،

 .2003اإلسكندرٌة، 

  ،الجار "بورصة األوراق المالٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق"محمد صالح الحناوي ،

 .2005الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 

  األوراق المالٌة )منٌر إبراهٌم هندي، أدوات االستثمار فً أسواق رأس المال

 .  1999، المكتب العربً الحدٌث، اإلسكندرٌة، (وصنادٌق االستثمار

  خلف بن سلٌمان بن صالح، شركات االستثمار فً االقتصاد اإلسالمً، مؤسسة

 .2000شباب الجامعة، اإلسكندرٌة، 

  شعبان محمد إسالم البراوي، بورصة األوراق المالٌة من منظور إسالمً، دار

 .2002الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

  ،صالح بن مقبل بن عبد هللا العصٌمً التمٌمً، األسهم المختلطة فً مٌزان الشرٌعة

 . هـ1426مدار المسلم، الطبعة الثانٌة، 

 البنوك، المعامالت : رمضان حافظ عبد الرحمان، موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من

المصرفٌة، التأمٌن، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة، القاهرة، الطبعة 

 .2005األولى، 



  ،محمد سٌد طنطاوي، معامالت البنوط وأحكامها الشرعٌة، دار النهضة، مصر

 .1997الطبعة الخامسة عشر، 

  ،منٌر إبراهٌم هندي، األوراق المالٌة وأسواق رأس المال، منشأة المعارفللتوزٌع

 .2006اإلسكندرٌة، 

  أحمد بن محمد الخلٌل، األسهم والسندات وحكمها فً الفقه اإلسالمً، دار بن

 .1426الجوزي، السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

  ،منذر قحف، سندات اإلجارة واألعٌان المؤجرة، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب

 .2000السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

  ،عبد الوهاب إبراهٌم أبو سلٌمان، عقد اإلجارة مصدر من مصادر التموٌل اإلسالمٌة

 .م2000/ هـ1420المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

  عبد الرحمان الجزٌري، الفقه على المذاهب األربعة، دار ابن الهٌثم، القاهرة، الطبعة

 .2003األولى، المجلد الثانً، 

  ًمحمد عبد الحلٌم عمر، اإلطار الشرعً واالقتصادي والمحاسبً لبٌع السلم ف

ضوء التطبٌق المعاصر، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، السعودٌة، الطبعة 

 .2004الثالثة، 

  مصطفى أحمد الزرقا، عقد االستصناع ومدى أهمٌته فً االستثمارات اإلسالمٌة

 . هـ1420المعاصرة، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، جدة، 

 

 

 رسائل الدكتوراه: ثانيا

  1980)جمٌل أحمد، الدور التنموي للبنوك اإلسالمٌة، دراسة نظرٌة تطبٌقٌة-

رسالة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة فرع التسٌٌر،  (2000

 .2005/2006جامعة الجزائر، 

 

 

 رسائل الماجستير: ثالثا

  ،مذكرة ماجستٌر، "سوق األوراق المالٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق"جرفوش سعٌدة ،

 .2008/2009تخصص مالٌة ومحاسبة، المدٌة، 

 

 



 مؤتمرات: رابعا

  ،ًحسن سالم العماري المصارف اإلسالمٌة ودورها فً تعزٌز القطاع المصرف

مستنجدات العمل المصرفً فً سورٌة فً ضوء التجارب العربٌة : مؤتمر

 . دمشق2005 تموز 2-3والعالمٌة، 

 

 

 مواقع األنترنيت: خامسا

 

 **WWW.SMART10.com13/01/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **WWW.SHUBILY.com07/04/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://knol.google.com09/05/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **WWW.elshabeb.com09/05/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://www.uaeec.com11/05/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://www.saaid.net12/05/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://isegs.com/forum/showthread ،13/05/2010. 

 **http://www.alaswaq.net18/05/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://www.diwan.aljoman.net09/06/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **www.assabeel.net09/06/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://www.cibafi.org09/06/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://alphabeta.argaam.com09/06/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 

 **http://www.alwaqt.com10/06/2010: ، تارٌخ التحمٌل. 
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 الــمــقــدمــة الــعــامــة: 
 

قبل الّتطرق إيل معرفة ماىية البنوك اإلسالمية والتعرف على ما مييزىا البد أن نطلع على األحكام الشرعية اليت 
جل تكريس مبدأ حترمي أ يف تواجد املصرف اإلسالمي ، فهذا األخري جاء من مبادئ أساسية وحقيقة حتميةىي 

 " حد البدلني املتجانسني من غري أن يقابل ىذه الزيادة عوضاأالزّيادة يف  " نوأالرّبا ، الذي يعرفو اإلسالم على 

 :وللرّبا نوعان

، " الزّيادة املرتتبة على ختلف املدين عن سداد دينو عند حلول األجل  : " األول ربا الّنسيئة و ىو- 

ن يبيع ذترا من نوع جيد بضعفو من أحدمها على اآلخر ، كأأن يبيع متجانسني لزيادة " :  أما ربا الفضل فهو -
يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرِّبَا { : ومن أدلة حترميو يف كتاب اهلل قولو تعاىل" بزيادة على مقداره  وأنوع رديء 

،  278سورةآل  عمران اآلية   }  َوات َُّقوا اللَّ َو َلَعلَُّكْ  تُ ْفِلُ ونَ ۖ   َأْضَعافًا مَُّضاَعَفةً 

 ".لعن اهلل أكل الربا ومأكلو ،وشاىديو وكاتبو" :وكذلك من األدلة يف األحاديث الّنبوية قولو صلى اهلل عليو وسل 

 

كتناز األموال ، كون النقود تستعمل أساسا لتقومي السلعة أو اخلدمة ، إ فيتمثل يف حترمي :أما المبدأ الثاني* 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن  { نآقتصادي ، وجاء الت رمي بصريح القرإلوالتداول بني أيدي الناس خللق العمل ودفع النشاط ا

 َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن ۗ   آَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا مَِّن اأْلَْحَباِر َوالرُّْىَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِاِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَّ وِ 
َها يف نَاِر َجَهنََّ  فَ ُتْكَوٰى ِِبَا ﴾٣٤﴿الذََّىَب َواْلِفضََّة َواَل يُنِفُقونَ َها يف َسِبيِل اللَّ ِو فَ َبشِّْرُى  بَِعَذاٍب أَلِيٍ   يَ ْوَم ُُيَْمٰى َعَلي ْ

 34 سورة التوبة اآلية } َىٰ َذا َما َكنَ ْزُ ْ أِلَنُفِسُكْ  َفُذوُقوا َما ُكنُتْ  َتْكِنُزونَ ۖ   ِجَباُىُهْ  َوُجُنوبُ ُهْ  َو ُُهورُُى ْ 

 كبديل نظيف عن حترمي الرّبا وىو مبدأ مستمد من القاعدة : وأخيرا مبدأ المشاركة في الّربح والخسارة*
وذلك مبدأ عام ال ميثل صيغة معينة من املعامالت املصرفية إذ أن املعامالت جلها " الغن  بالرغ  " الّشرعية 

مستقاة منو ، ومقتضى لنفسو الغن  ويرمي بالغرم على عاتق غريه ، وجاء تطبيقو نتيجة مشاركة رب املال مبالو 
 . واملدين بعملو يف حتقيق مشروع استثماري معني

م ىي مشكلة أزمة مصرفية 2007 مشكلة الّرىن العقاري اليت فّجرت األزمة املالية العاملية يف صيف كماأن    
حبتة، وىي نتيجة لإلخفاق الكبري الذي عرفو اسرتداد الديون العقارية املمولة من ارف البنوك يف الواليات املت دة 

األمريكية واملعروفة بالقروض العقارية من الدرجة الثانية، فلقد كان هلا أثرا سلبيا عظيما، إذ حتولت من أزمة مصرفية إىل 
أزمة مالية عاملية خانقة مث إىل أزمة اقتصادية شرسة مست رتيع دول العامل بدون استثناء، وانتشرت عدواىا وانتقلت 
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أدى ىذا . بسرعة كبرية إىل العامل نتيجة اندماج األسواق املالية العاملية و الرتباط حلقة االقتصاد العاملي مع بعضها البعض
. إىل اهنيار املئات من البنوك العمالقة واإلعالن عن إفالسها؛ و ىذا نتيجة عجزىا عن تسديد املس وبات على الودائع
    باملقابل أ هر البنوك اإلسالمية صموداً كبرياً وملموساً، أثبت جدارة ومدى فعالية نظامها املصريف البعيد عن 

الرّبا واملقامر والعمليات الومهية، ومل تشهد أي حالة إفالس ألي بنك منها ، رغ  أهنا دتثل حلقة من ضمن حلقات البنوك 
نتظار إىل  شبابيك ونوافذ مصرفية إيف العامل، دما دفع الدول الكربى إىل تبينها كنظام مصريف أمثل ، وباشرت دون 

إسالمية؛ وتعالت أصوات من داخل النظام الرأمسايل الرّبوي إىل تبين نظام مصريف إسالمي سعياً منها إىل اخلروج من األزمة 
. وتفاديها مستقبالً 

 
:   رئيسةفصول ة الب ثية إىل ثالثالدراسةسيت  تقسي  

 
 الربوية، ماىية البنوك اإلسالمية الاّلربوية و البنوك التقليدية التجاريةسوف نبدأ بدراسة  :الفصل األول- 

 وممفو)،مقارنة بني عمل البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية مع التأكيد على الفرو قات اجلوىرية بينهما
  ....(.اإلقتصاد يف ومزاياه عيوبو وخصائصو وكذا نشأتو تعريفو، خالل من وىذا التنظيمية جوانبو وخمتلف

 . املوضوع ىذا تناولت اليت السابقة الدراسات إىل إضافة- 

والسندات يف  األسه  )اإلسالمية البنوك منتجات أى  عرض فقد الثاين الفصل خيص فيما أما :الفصل الثاين- 
 . (ميزان الشريعة اإلسالمية

 إىل 1يف حني سيتناول عمل البنوك اإلسالمية يف مواجهة متطلبات املعايري و النظ  االحرتازية بدءا من بازل - 
.   و ما مدى تأثريىا على أداء البنوك اإلسالمية3غاية النظ  و القرارات اجلديدة اليت جاءت ِبا بازل 

 
 . وىران203فهو اجلانب التطبيقي من خالل فرتة تربص ببنك الربكة وكالة : الفصل الثالث- 

  من عليها املت صل املعطيات حتليل بعد ،إليها املتوصل النتائجولقد قمنا بدراسة ميدانية وحتليلية و إستنتاج 
 البنوك اإلسالمية ذماعةسوف نبني بعض امليزات األساسية مدى ، اجلزائري الربكة بنك 203ارف وكالة 

. على عكس البنوك التقليدية اليت وجدت صعوبات كبرية للتأقل  مع ىذه األنظمة االحرتازية اجلديدة

 .كما نبني أن البنوك اإلسالمية تصبح أكثر تنافسية يف حميط يفرض التعامل بكل شفافية و لكن حبذر أكرب



 

 

 

 

 

 ورقــة الــمالحــظــات


