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ǀ ǒداȽǙ   ǁ 
  

ƂǙ     ǁ  والداي الȮرميƙ  وليا نعمƔ  فارمحهما يا               
رب  كما ربياƆ  صȢريا  ǹǙ ƂǙوź  وأǹواƂǙ ź أساتźǾ و كل 

 ɁدƬا Ȩطري ɂكل السائرين عل ƂǙ ل علم عليȒف ȼل ȷمن كا
ǀ   Ȝȑرة  جهدي  املتواƣ  ديȽأ ȨƩوا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  
ǁ  عرفانشكر و ǀ  

  
ǁ أمحد اǃ تعاƂ وأتقدم بالشȮر اجلزيل وامتناƆ وتقديري ƂǙ األستاذ الدكتور 

 ȼفي Ɂي أرǾالرسالة وال ɂاإلشراف عل ȼل بقبولȒȦي تǾحممد ناصر ثابت ال
 ȐائȦب Ɔمرȡ يǾو ال ǒوالعطا ȯǾطيبا للب ǄɍاǮل ومȒȦري والǺسمة للƭ صورة

Ɣالقيمة ال ȼوتوجيهات ȼه الرسالة يف  علمǾȽ ǯراǹǙ ا األثر الطيب يفƬ ȷكا
 .صورőا النهائية

كما ɍ أنسɂ  شȮري و تقديري ألعȒاǒ اللجنة املوقرة األساتǾة األفاȑل 
   ب علياألستاذ قدي عبد اجمليدÛ األستاذ باشي أمحد و األستاذ كسا

      ȼلǵمرا ȜيƤ ي عاصر البحث يفǾبيب الƩي ميساوي اǹأ ɂأنس ɍ كما
ƂǙكر  وǾبال  Ȍǹيل يد  املساعدة و أǙ ين مدواǾال ƂǙ و ȼكل أفراد عائلت.  

  .بوزيد و شقيقي Ƥاȯ  ياألستاذ معد س 
كما ɍ أنسǙ ɂدارة كلية العلوم اɍقتصادية و علوم التسيري باخلروبة جامعة   

  ǀ.اجلزائر و كل طاقم أعȒاǒ جلنة املناقشة
         

 



 
  الدور التنموي للبنوك اإلسالمية

  ǻراسة نȚرɅة وȖǩبيȪية
  

  مȪدمة 
ȯوɉا ǡا بالتنمية: الباȾتȩالȝالبنوك اإلسالمية و ǧاɅǻاȎتȩا  

  
ȯوɉل اȎȦة : الɅالتنمو Ȼدȝواȩو Ʉاإلسالم ǻاȎتȩاإل ȌǝاȎǹ  

ȯوɉا ǬǶبƫمي  :اɎقتصادي اإلسɍالنظام ا  
ƆاǮال ǬǶبƫمي  :اɎر اإلسȮȦيف ال ȯاملا  
ǬالǮال ǬǶبƫمي  :اɎاإلس ǰا يف املنهőأساسيات طبيعة التنمية  ومقوما  

ƆاǮل الȎȦة: الɅǻاȎتȩالبنوك اإلسالمية والتنمية اإل ƙة بȩالȞد الɅدƠ.  
ȯوɉا ǬǶبƫقتصاد املعاصرين :اɍا ǒعلما Ɂالتقليدية بالتنمية اإلقتصادية لد ȫقة البنوɎأبعاد ع  
ƆاǮال ǬǶبƫقة :اɎمي  أبعاد عɎاإلقتصاد اإلس ǒعلما Ɂمية بالتنمية اإلقتصادية لدɎاإلس ȫالبنو  
ǬالǮال ǬǶبƫمية والتقليدية :اɎاإلس ȫالبنو ƙفات الرئيسية بɎتǹɍا  

ǬالǮل الȎȦة البنوك اإلسالمية : الȖȊة أنȞبيȕو ȣداȽأ  
ȯوɉا ǬǶبƫم :اɎاإلس ȫبالبنو ȼقتɎمي وعɎيةأساسيات النظام اإلقتصادي اإلس.  
ƆاǮال ǬǶبƫمية :اɎاإلس ȫطبيعة أنشطة البنو  
ǬالǮال ǬǶبƫمية :اɎاإلس ȫاخلدمات املصرفية يف البنو  

  
ƆاǮال ǡة للبنوك اإلسالمية: الباɅمارǮية اإلستǲيǩاإلسترا ǧأساسيا  

ȯوɉل اȎȦالبنوك اإلسالمية : ال Ž مارǮل واإلستɅالتمو Ƞصي  
ȯوɉا ǬǶبƫركةنظرية التمويل باملشا :ا  
ƆاǮال ǬǶبƫاربة  :اȒامل  
ǬالǮال ǬǶبƫة  :اƜاملرا  
Ȝالراب ǬǶبƫا: ȯجاɇبا Ȝعقود البي  
Ȅامƪا ǬǶبƫاإلجارة  :ا Ȩمار عن طريǮاإلست  
ȃǻاȆال ǬǶبƫيتها  :اƵوأ ȫدور البنو 

 



  
ƆاǮل الȎȦة للبنوك اإلسالمية : الɅمارǮية اإلستǲيǩاإلسترا  

ȯوɉا ǬǶبƫمار :اǮاملشروع اإلستȼƶي وترو  
ƆاǮال ǬǶبƫمار  :اǮمة يف مشروعات اإلستɎعناصر الس  
ǬالǮال ǬǶبƫمار والتمويل :اǮستɍمتابعة مشروعات ا  

  
ǬالǮال ǡسالمية:الباɍية للبنوك اȪبيȖǩ ǧɍاǵ.  

ȯوɉل اȎȦللتنمية :ال Ʉسالمɍا Ȭالة البنǵ راسةǻ.  
ȯوɉا ǬǶبƫائية(العمليات العادية  :اƴɍويل املشروعات اƢ.(  
 ƆاǮال ǬǶبƫا: ǒاȒاألع ȯدو ƙمي للتنمية يف تطوير التجارة اخلارجية بɎاإلس Ȭدور البن.  
ǬالǮال ǬǶبƫالتجارية  :ا ȫظة البنوȦحم  

ƆاǮل الȎȦل اإلسالمية : الȎيȥ  ة بنوكȝموƭ الةǵ راسةǻ  
ȯوɉا ǬǶبƫمية وم :اɎموعة فيصل اإلسƭ ȫببنو Ȥنهجية العملتعري  
ƆاǮال ǬǶبƫمية :اɎفيصل اإلس ȫرقام اجملمعة لبنوɊليلية لƠ نظرة  
ǬالǮال ǬǶبƫت التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية :اɍاƭ مية يفɎفيصل اإلس ȫموعة بنوƭ دور  

ǬالǮل الȎȦال :Ɔǻرɉا Ʉاإلسالم Ȭربة البنƟ الةǵ راسةǻ  
ȯوɉا ǬǶبƫا: ȼتصاصاتǹوا Ȭداف البنȽأ.  
ƆاǮال ǬǶبƫيعمل فيها :ا Ɣة الǞبالنسبة للبي Ȭقة البنɎع.  
ǬالǮال ǬǶبƫات :اȦيșدارة التوǙو ȯدام األمواǺاست  

  
Ȝالراب ǡالبا :ŸرȞال ǡرȢƫور البنوك اإلسالمية باȖǩ ةȩالȝ  

ȯوɉل اȎȦال:ŸرȞال ǡرȢƫا ȯوǻ Ž يةȥرȎƫمة اȚنɉالبنوك اإلسالمية و ا  
ȯوɉا ǬǶبƫونات األ :اȮم Ÿرب العرȢامل ȯاربية يف دوȢنظمة املصرفية امل  
ƆاǮال ǬǶبƫت :اŸرب العرȢامل ȷاألنظمة املصرفية واملالية لبلدا   

ƆاǮل الȎȦال :ŸرȞال ǡرȢƫا ȯة لدوɅǻاȎتȩالتنمية اإل Ž اȽورǻ اإلسالمية و ȣارȎƫا   
ȯوɉا ǬǶبƫنطقة دو :اƞ ميةɎالدور اإلقتصادي للمصارف اإلس ƇتقوŸرب العرȢامل ȯ  
ƆاǮال ǬǶبƫا:ŸارȢامل ǯمية يف اإلندماɎدور املصارف اإلس  



  ǹاƢة 
 Ȩǵالƫا  
ȯاȮȉɉا  
ȯداوƨا  
ǧالبيانا  
 ȜǱراƫا  
ȃرȾȦال  

  
  
  



 

  الدور التنموي للبنوك اإلسالمية
  .ǻ 1980-2000ȳراسة نȚرɅة وȖǩبيȪية

  
  :اȪƫدمة  

ȷǙ التنمية اɍقتصادية واإلجتماعية Ƚي التحدي الǾي يواجƤ ȼيȜ الدوȯ يف العاƁ اإلسɎمي الǾي   
  .ينتمي برمتƭ ƂǙ ȼموعة الدوȯ النامية

   ȧاȦعملية التنمية و بات ȷǖب ƙاإلقتصادي ȜيƤ ƙب  ȷوأ Ûلهاǵمرا ȜيƤ ويلية يفƢ ǒأعبا ƂǙ ǯتاƠ  
النهوȏ باجملتمȜ من كبوة التǺلȤ اإلقتصادي واإلجتماعي يتطلب تعبǞة ƤيȜ القوɁ يف اجملتمȜ مادية ومعنوية 

      د اجملتمÛȜ ودفعها روɍ يȢيب عن األذȽاȷ ما للجهاز املصريف يف أي بلد من دور Ƚام وفعاȯ يف تعبǞة موا
Ȩمعتقدات  يف طري Ȝم ȼتɎقا يف تعامȦاجلهاز املصريف مت ȷوكلما كا ÛليهاǙ يصبو Ɣداف التنموية الȽاأل ȨقيƠ

أكǮر وبالتايل تȮوȷ فعالية ǾȽا اجلهاز يف دفȜ عملية التنمية أقوɁ  استجاباőم لȼالشعوب وتطلعاőا كلما كانت 
  .وأعظم

Ǚليȼ الدوȼ  ȯ املصارف اإلسɎمية لتحقيȨ ما تطمǴمن ذلȬ يتبǒɎƛ ƙ الدور اƬام الǾي ميȮن أȷ تلعب  
اإلسɎمية وشعوŏا من تقدم وȒŒة واستقرارÛ وȷǙ ترǵيب ƤاȽري املسلمƙ وǙقباƬم املنقطȜ النظري علɂ التعامل 

Ȭذل ɂمية خلري دليل علɎاملصارف اإلس Ȝم.  
  .تصاد اإلسɎميوǮƢل البنوȫ اإلسɎمية وعɎقتها بالتنمية جانبا Ƚاما يف منظومة اɍق

وɍ تźǖ أƵية اƩديث عن البنوȫ من أŒا تȜȒ بƙ أعيننا املبادǛ اجلوȽرية للنظام املايل اإلسɎمي بصȦة 
    ǹاصة واإلقتصاد اإلسɎمي بصȦة عامة فحسبÛ وƴǙا تźǖ كǾلȬ من ǙنشاǾȽ ǒه البنوȫ كǺطوة جد Ƚامøة 

Ɏǹ مي منɎاإلس Ȭفالبن ÛميɎاإلس ǰاملنه Ȩن   يف تطبيøم Ǜادøباملب ȯاإلنتقا ȼنȮالعملية مي ȼوقنوات ȼأنشطت ȯ
ستوɁ النظري ƂǙ التطبيȨ ومن التصور ƂǙ الواقȜ العلمي اǂسوȃ وƶسد يف نȄȦ الوقت الǮروة الȮȦرية الƔ امل

  .يزǹر ŏا اإلسɎم
ȫ ولقد كانت بعȐ أȽداف ǾȽه اجلهود نظرية والبعȐ اǹɇر علمية ɍǙ أŒا ƢتǮل يف طøرǳ البنøو  

ȬلǾالنامية حمققة ب ȯل استراتيجية فعالة يف الدوǮƢ سسات ماليةǘمية كمɎرد  اإلسǒدعاɍل   اøالعم ȷǖالقائل ب
ȯɎǹ من ɍǙ ȷوȮي ɍ ȯمواɊائدة املصريف لȦال ȃأسا ɂز علȮالربوي املرت ǰو.املنه  ɂøة علǵشد املوارد املتاƩ

Ɏالتنمية الشاملة يف الب ſةكل صعيد من أجل العمل لصاȦتلǺتياجات املǵɍمية وفقا للظروف واɎد اإلس.  
فلقد أصبحت البنوȫ اإلسɎمية عɎمة بارزة من عɎمات ǾȽا العصر الǾي ميȮن أȷ يوصȤ يف اجلملة 

ȼليǙ ȼم و التوجɎاإلس ƂǙ بةȡعصر الر ȼنǖرين .بȮȦتمام و التركيز من جانب املȽɍا مما جعلها حمور اǾȽ و
ƙري املسلمȡ و ƙاملسلم  ȤييȮا و تőدماǹ Ȥو تعري Ûȫه البنوǾȽ ية عملȦكي ȯوǵ اثهمƜيث دارت أǵ

  .مما ابرز تياراǄ فȮرياǄ جديداǄ يف ƭاȯ البحث يف ǵقل املعامɎت اإلسɎمية.أنواع نشاطها تȮييȦا شرعيا



 

Ǚȷ ǫالدراس البحو Ɣرورة توفري  اطلعتات الȑ ɂوتركز أساسا عل Ȍالتنموي تن ȯعليها يف اجملا
ȃوǗفجوة  ر ɂعل ǒاȒالتنمية السريعة وبالتايل الق Ȩة لتحقيǵويل املشروعات الطموƢ افية يفȮال ȯاألموا

  .وǾȽا األساȃ التمويلي ȡري متوفر حمليا مما ƶرنا ƂǙ جلبȼ من اخلارǯ بشروȓ صعبة وقاسية. التمويل الداǹلي
 źو ذاȽ ما Ɨنب ȷن أȮمي Ȥأو كي Ȑنوعا من التناق ȘǵɎية وبالتايل نǵا من ناǾȽ Ý ȼȮلƴ ɍ ȃساǖب

   ȯدوøال Ȑøبع Ɂاجزا أو عقبة لدǵ Ǝيعت ɍ التمويل ȃأسا Ǝي يعتǾر الǹɇا Ȑالتناق ȷǚف Ɂرǹية أǵومن نا
 ȯيف مصاف الدو Ȥا تصنǾȽ Ȝم Ûا العنصرǾȽ رية منǮك Ȑالبترولية لديها فوائ ȯري من الدوǮك ȷبل أ Ûالنامية

 ǴȒنا يتȽ ومن Ûة أو الناميةȦلǺي فجوة أنظمةاملتȽ رات بقدر ماǹجوة ليست مدȦال ȷأ.  
بناǒ علɂ ذلȬ فرȑت فȮرة البنوȫ اإلسɎمية كبديل شرعي للبنوȫ الربوية العادية القائمة واستطاعت 
أȷ تǮبت وجودȽا وتȽƎن بالدليل العلمي علǙ ɂمȮانية وجود أǵسن بديل عن البنوȫ التقليدية وǹاصة عøن  

  .ستǮماريةطريȽǙ Ȩتمامها بالعمليات اإل
 Ɣر واملشاكل الȽثار والظواɇل اȮوالنظر الشامل املستوعب ل Ȩاألمر يتطلب مزيدا من التدقي ȯيزا ɍ
أفرزőا Ɵارب التطبيȨ األوǹ ÛƂاصة وأنȼ اƁ ȷɇ يتǒɎƛ ǴȒ دور البنøوȫ اإلسɎøمية يف ƠقيȨø التنميøة     

  .اإلقتصادية Ȧƞهومها اإلسɎمي الشامل
Ȯت لدي فǖنا نشȽ ادية   منøقتصǙ ةøتنمي ȨقيƠ من ȼديǘي ȷن أȮوع وما ميȑا املوǾȽ رة البحث يف

مستمدة من قيم اإلسɎم وأنظمتȼ وتǘكد ارتباȓ املسلمƙ بعقيدőم وتشدȽم ƂǙ ماȑيهم وǵاȑرȽم وتنمøي  
   øراز دور البنøبǙ ل يفøǮما علمية وتتمƬأو ƙايتȡ ȨقيƠ ƂǙ ȬلǾاخلالدة راميا ب ȼعتزاز بقيمɍا ǳفيهم رو ȫو

   اإلسɎمية يف ƠقيȨ التنمية اإلقتصاديةÛ وثانية عملية وتتمǮل يف بياȷ كيȦية نقل ǾȽا الدور من الزاوية اجملøردة 
 ƂǙية التطبيقيةǵالنا   ɂøه التنمية علǾȽ قواعد ǒرساǙالتنمية و ƂǙ اجةƜ ȷوȮمية أشد ما تɎاصة وأمتنا اإلسǹ

ɍ سيما أȷ البنوȫ اإلسɎمية تسري يف طريȨ ملøيǒ  . ويل الربويألǹطار القاتلة الƔ تصاǵب التمها اأسƟ Ȅنب
 ǒارية من أعداȑ رباǵ ȼعية وتواجȑالو ƙوتصطدم بالقوان ÛميةɎري اإلسȡ ةǞالبي Ɂتتحد ȫبالصعوبات واألشوا

زات ǵاجة ȑرورية ألȷ تقوم تباعا بتقوƇ اإلøƱا  يفاملسلمƙ وتȦتقر ƂǙ العاملƙ املǘمنƙ الصادقƙ لǾلȬ فهي 
ومقارنتها باملستهدفاتÛ ودراسة أسباب القصور والتجاوزات ووȜȑ اƩلوȯ البديلة إلزالة املعوقات ورسøم  
اخلطة ملسرية املستǺدم ƞا يȒمن السري يف طريȨ تطبيȨ شريعة اإلسɎم وƠرير املسلمƙ وأمواƬم من اɍستعمار 

  .الربوي
  .ث واإلجابة عنهامن Ƚنا طرǵت التساɍǗت التالية والƲ Ɣاوȯ البح

Ƚل استطاع املصرف اإلسɎمي كوǵدة من الوǵدات اإلقتصادية وبصȦة استراتيجية تنموية أƷ ȷقȨø            -أ     
Ýا الدورǾȽ  

ما Ƚي الوسائل املتوفرة واملتاǵة لدɁ املصرف اإلسɎمي يف عملية استقطاب األمøواȯ واجتǾøاب            -ب    
  السيولة الƠ ƔتاǙ ǯليها اإلستǮماراتÝاملدǹرات وتوفري 



 

   øويل  -جƢ يف ȼتƵومسا ǒɎدية اخلدمة للعمǖة بتǮديƩياة اƩمي ملتطلبات اɎاإلس Ȭيستوجب البن Ȥكي  
       Ý مارية التنمويةǮستɍا Ȝاملشاري  

  ما Ƚي الصيȠ واألساليب الƔ يستعملها البنȬ اإلسɎمي يف Ƣويل استǮماراتÝȼ -د   
   øȽ-  ȼاير يف أصولȢجديد م Ȕƴ يȽ التقليدية أم ȫالبنو ȯاȮجديدا من أش ɎȮمية شɎاإلس ȫل البنوǮƢ لȽ  

         Ýȼوفروع  
  ما Ƚي فعالية البنوȫ اإلسɎمية يف معاجلة أوجȼ القصور واألزمات يف اقتصاديات البلداȷ اإلسɎمية Ý -و   
  وÝ ȫ وما Ƚي النتائǰ الǵ Ɣققها الواقÝ ȜكيȤ تسري التجربة امليدانية ǾƬه البن -ي   

Ǚذا كاȷ التحليل اɍقتصادي Ƚو املنهǰ العلمي للبحث اɍقتصادي واألسøلوب املنطقøي للدراسøة    
    ȋɎǺتøدامها يف اسǺتøتم اسøي Ɣالبحث العلمي ال ȧاألدوات املنطقية وطر ɂيعتمد عل ȼقتصادية كونɍا

ɍذا كانت النظرية اǙو Ûقتصاديةɍل   النظريات اøن التحليøم ƙرئيسي ƙنوع ɂتوت علǵة قد اǮديƩقتصادية ا
 ǮƜنøا مøن  نتناوȯ موȑوع  ففسو Ûالتحليل اɍقتصادي الȮلي و التحليل اɍقتصادي اجلزئي: اɍقتصادي Ƶا

يف ذلȬ اجلمȜ بƙ أسلوب اɍستنباȓ واɍستقراǒ بǖدواőما الرياøȑية   ȯɎǹƙ منهǰ التحليل الȮلي مستǺدم
Ûصائيةǵواإل   ȯɎøǹ ومن ȋام من النصوȮǵواأل Ǜاملباد ȓستنباطي استنباɍاألسلوب ا ȯɎǹ يث يتم منǵو

األسلوب اɍستقرائي عرǾȽ ȏه املبادǛ واألȮǵام علɂ النصوƬ ȋدف Ǚبراز مدɁ قدرة البنøوȫ اإلسɎøمية   
فيǹ ȼري البشرية مøن  علƠ ɂقيȨ التنمية اɍقتصادية داǹل عاملنا اإلسɎمي وتصحيǴ مسار اɍقتصاد العاملي ملا 

لتشعب املوȑوع  م2000-1980لǾا كاǵ ȷصر الدراسة التطبيقية بǵ. ƙيث الȮȦرة النظرية والتطبيȨ العملي
  Ƞيøالص ȼجل أوج ȷالعلم أ ȜمÛ ةȒيȦاملقارنة املست ȼصائيات البيانية إلبراز وجǵاملعطيات و اإل Ȕرب ƙȮولتم

إلعطاǒ وقائȜ و متȢريات ملساƵة البنوȫ يف التنمية ƞقيøاȃ البيøǞة       اɍستǮمارية املتعامل ŏا بدأت يف الǮمانينات
  . و الزمن 

ȫذا كانت البنوǙمية  -وɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠاإل ǒاƎǹ دǵها أȦا   " كما وصøȽدة يف مظهرøجدي
األصøالة  فاȷ ذلȬ يȦرȏ علينا تناوƬا من ȯɎǹ منهƶ ǰمȜ بƙ األصالة والتجديد أمøا  Û)1("قدمية يف ȽƎƯا

 ȃاع القياƤتاب والسنة واإلȮي الȽصيلية وȦام الشرعية العملية من أدلتها التȮǵادة األȦاست ȯɎǹ من ȷوȮفت
والتشبث ƛوȽر øƣرات  . أوŻ Ûɍ اȦƩاȗ علɂ مناǰȽ السلȤ من الȦقهاǒ والتمسƞ Ȭا توصلوا Ǚليȼ من أȮǵام

عاب الواعي لøȮǵɊام  يأما التجديد فيبدو يف اإلست. ياأفȮارȽم والتسليم Ƭم بالزيادة يف الصدȧ واإلȋɎǹ ثان
الشرعية العملية ومقاصد السلȤ الصاſ يف عطائهم املبارÛȫ وتلقǾȽ ɂه األȮǵام واملبادرات و اɍسترساŏ ȯا 

  .يف Ȓǹم مشاكل العصر دوȷ سلبية أو Ƥود

                                                           
Ɏمي املصري عن البنوȫ اإلسɎمية ودورȽا يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ساɍ ورقة عمل مقدمة لندوة بنȬ فيصل -عبد اƩميد البعلي. د -النظام اإلسɎمي فȮرا وتطبيقا )1(
  .ȋ4) 1983ديسمƎ  05-03-القهرة(



 

إلسɎøمية يف العمøل   وقد صادفت ǾȽه الدراسة عدة صعوبات ǮƢلت يف ǵداثة Ɵربة تطبيȨ البنوȫ ا
املصريف مما صعب معȼ عمليا ومنطقيا تقوميها تقوميا شامɎ يتيǙ Ǵبداǒ بعȐ املǵɎظات عليها من واقȜ أنظمتها 

 ȨقائƩري من اǮȮعن ذكر ال ȫالبنو Ȑجام بعǵǙ ƂǙ افةȑمية باإلɎاإلسȼافة تشويƯ   تøي مازالȽربة وƟ   يف
  .ملراجȜ املباشرةاملهدǾȽ Ûا فɎȒ عن جدة املوȑوع وقلة ا

بيņنøا يف البøاب األوȯ   . تناولنا ǾȽا البحث يف أربعة أبواب مقسمة ƂǙ فصوȯ ومباǵث ومطالøب 
بالتنمية وتتȒمن ثɎثة فصوȯ تتمǮل يف كل من مبادǛ وǹصائȌ اɍقتصøاد   ااɍقتصاديات اإلسɎمية وعɎقته

 ȏعر Ȝواخلدمات املصرفية م ȫموارد البنو ɂمي والتركيز علɎادية    اإلسøقتصɍة اøات التنميøليɇ يøليلƠ          
  .يف اإلسɎم

بينما يتناوȯ الباب الǮاƆ أساسيات اإلستراتيجية اɍستǮمارية للبنوȫ اإلسɎمية ويتناوȯ فصلƙ مركزين 
يف الȦصل األوȯ علɂ صيȠ التمويل واɍستǮمار يف البنوȫ اإلسɎمية بينما ǹصȌ الȦصل الǮاƂǙ Ɔ اإلستراتيجية 

ɍم اȽأ ɂالتركيز عل Ȝمارية مǮةستȦتلǺامل Ƞالتقليدية العناصر والعوامل والصي ȫمية والبنوɎاإلس ȫالبنو ƙب .  
ȯثة فصوɎمن ثȒمية ويتɎاإلس ȫت تطبيقية للبنوɍاǵ ȋباخلصو ȯالث فيتناوǮأما الباب ال.  

ȯصل األوȦمي : الɎاإلس Ȭالة البنǵ الة عنǵ دراسةÛفيها مم للتنمية ȯاونتناو  Ȝøم ȼية تعاملȦيف كي Ȭرسة البن
 Ɣة الȦتلǺأماملشاكل امل Ûȼاتقابل   ƂǙ ȏرøالتع Ȝمية مɎفيصل اإلس ȫموعة بنوƭ ɂعل Ȩتطبي ɂعل ƆاǮصل الȦال

   Ȍøصǹو ÛȬøالبن Ɂمارية لدǮستɍا Ƞية العمل املصريف والصيȦوكي Ȭا البنǾƬ مارǮكل من استراتيجية اإلست
   .األردƆإلسɎمي الȦصل الǮالث Ɵ ƂǙربة البنȬ ا

ǹصȌ  الباب الرابȜ للبنوȫ اإلسɎمية واملȢرب العرÛŸ ويتناوǾȽ ȯا الباب فصلÛƙ متȒمنا التجøارة  
النسبية لبلداȷ املȢرب العرŸ والقوانƙ املنȒمة لɊعماȯ املصرفية داǹل كل دولة مȢاربية والتȢريات الƔ طرأت 

 Ȩالتطبي Ȝها مȑنسجامها أو تعارǙ Ɂميعليها ومدɎاملصريف اإلس .    ȫوøة البنƵاøمس ȧاøفǓ ɂالتركيز عل Ȝم
 ǯندماɍا اǾȽ ȨقيƠ وقد أبرزنا فيها القرار السياسي يف ÛŸرب العرȢامل ȯقتصادي لدوɍا ǯندماɍمية يف اɎاإلس

 بدا من ƠقيȨكما أنɍ ȼ. لȮي يȮوȷ اندماجا ǵقيقيا ينبȢي أȷ يȮوȷ اندماجا ǙقتصادياǙ Ûجتماعيا يف ȷǓ واǵد
  ɂøالقائم عل ȼة نشاطȢنظرا لصي ȯماريا يف املقام األوǮا استȮمي يعد بنɎاإلس Ȭالبن ȷيث أǵو Ûعة الوطنيةƕال

  .يعƙ علƠ ɂقيǾȽ Ȩا اɍندماǯ اɍقتصادية ممااملشاركة والتعبǞة 
 



 

 
 
 
 

ȯوɉا ǡالبا  
اȩتȎاɅǻاǧ  البنوك اإلسالمية 

 وȝالȩتȾا بالتنمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ȯوɉل اȎȦة: الɅالتنمو Ȼدȝواȩو Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȌǝاȎǹ  
تتجلɂ أƵية اɍقتصاد اإلسɎمي بصȦة عامة أوɍ يف اإللزام اإليديولوجي علينا بوصȦنا نøدين بøدين   

القرȷǓ الȮرƇ الǾي لȼ ذاتيتȼ اخلاصة وكǾøا يف السøنة واإلøƤاع     ذلȬ اإللزام الǾي ƶد منابعȼ يف Û اإلسɎم
ترسيǸ اƟɍاه األɎǹقي يف قلب النظرية اɍقتصادية Ƚو  ثيقة واملتبادلة فيما بينها ولعلǊواɍجتهاد ذات العɎقة الو

الǾي يøȦرȏ   وȽناȫ أيȒا اإللزام اɍقتصادي. ما ينهي باɍقتصاد اإلسɎمي ƂǙ أȷ يصبȡ Ǵري حمدد بȦجوة ما
وɍ شȬ يف أȷ أنسب اƩلوȑ Û ȯرورة وȜȑ اƩدود للمشاكل اɍقتصادية الƔ تعصȤ باجملتمعات اإلسɎمية 

  .Ƚي النابعة من العقيدة اإلسɎمية
اإللزام اɍجتماعي ǵيث Ʊ ɍد ǹططا للتنمية اɍقتصادية وǵدȽا وƴǙا Ƣتد لتشمل التنميøة   هيźǖ بعد

جاوب اجلماȽرييÛ والǾي يȒمن Ʊاǳ التǺطيÛȔ وبناǒ علɂ ذلȬ فȷǚø النظøرة   ǵيث يتم الت. اɍجتماعية 
          اإلسɎمية بوصȦها őتم باملنظور اɍجتماعي تȦرȏ نȦسها علɂø فلسȦøة التنميøة والتǺطøيȔ اɍقتصøادي      

  .يف الظروف اƩالية
ة Ǚعادőا بعد ذلȬ ميȮن أȷ وأǹريا فهناȫ اإللزام التارƸي املستمد من األƭاد اإلسɎمية القدمية وȑرور

ƳلƂǙ Ȍ أȽ ȷناȫ اعتبارات عدة مقنعة تȦرȏ علينا ǾȽا التوجȼ بل وتستوجبȼ سواǒ من الناǵيøة العقائديøة   
  .الروǵية أو من الناǵية النظرية الȦلسȦية أو من ناǵية العلمية التطبيقية

         ȯوɉا ǬǶبƫا :Ʉي اإلسالمǻاȎتȩɍا ȳاȚالن  
اإلسɎمي علɂ أساȃ اجتماعي واǴȑ ينتهي يف مȒمونȼ بȒرورة تقريب بƙ الناȃ يف  يقوم اɍقتصاد   

  :الدǹوȯ ولǾا Ʊده يقرر املبادǛ التالية
ɍمي : أوɎاإلس Ȝطار اجملتمǚرية مطلقة بل مقيدة بǵ رد يف التصرف ليستȦرية الǵ.  
ية التȒامنية بƙ أفراد اجملتمƞ ȜøعƖø أȷ       الناȃ يف اجملتمȜ اإلسɎمي تظلهم مظلة واقية Ƚي مظلة املسǘول:  ثانيا

       ɍ Ɂوøوالتق Ǝøال ɂمعها تعاونا عل ȷعن التعاو ȯوǘو يف اجلماعة مسȒرد عȦرد والȦولة عن الǘاجلماعة مس
 ɂتعاونا علŻاإل ȷوالعدوا.  

     
                 ȯوɉا ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȴلȝ ȤɅرȞǩ.  

  :Ǯلها تصاد اإلسɎمي ومتعددت تعاريȤ علم اɍق
  علم استǺدام اإلنساȷ ما استǺلȤ فيȼ لسد ǵاجات الȦرد واجملتمȜ الدنيوية : ȷǙ علم اɍقتصاد اإلسɎمي Ƚو -

  )1(.طبقا ملنهǰ شرعي حمدد    
-  ȼنǖب ȼمن يعرف ȫناȽيازة   : " وƩاإلجحاف عند ا ɁادȦتت Ɣتعاليم وقواعد الشريعة ال Ȩية تطبيȦو علم كيȽ  

                                                           
  .وما بعدȽا ȋ Û27  التعريȤ اإلصطǵɎي لعلم اإلقتصاد اإلسɎمي Û مطابȜ اإلƠاد العرŸ للبنوȫ اإلسɎميةÛ دوȷ تاريǸ: حممد الȦيصل ȯǓ سعود  )1(



 

         ǃو اøƲ ȼøام بالتزاماتøن القيøم ȼøينȮƢو Ɔشباع الوجود اإلنساǙ والتصرف يف املصادر املادية من أجل
Ȝ1(."واجملتم(  

العلم الǾي ƷقȨ الǳɎȦ اإلنساƆ من ȯɎǹ تنظيم   : " وذȽب رأي ǹǓر ƂǙ أȷ علم اإلقتصاد اإلسɎمي Ƚو -
  )2( "التوزيȜ  املوارد يف األرȏ علɂ أساȃ من التعاوȷ واملشاركة أو

-  ȼنǖب Ȑالبع ȼكما عرف ":      ǒاøوالبن Û نةøوالس ȷǓرجها من القرǺنست Ɣالعامة اإلقتصادية ال ȯموعة األصوƭ
    )3( ".اإلقتصادي الǾي نقيمȼ علɂ أساȃ تلȬ األصوƜ ȯسب كل بيǞة وكل عصر 

- ȼة اإل  وعرفøالطريق ȼي تتجسد فيǾم الɎسɌب اإلقتصادي لȽǾامل ȼنǖب ȷروǹǓ   اةøيƩيم اøمية يف تنظɎøس 
اإلقتصادية ƞا ميلǾȽ Ȭا املȽǾب من رصيد فȮري بتǔلȤ من أفȮار اإلسɎم   األɎǹقية واألفøȮار العلميøة   

  .اإلقتصادية أو التارƸية الƔ تتصل ƞسائل اإلقتصاد السياسي أو بتحليل تاريǸ اجملتمعات البشرية
تصاد اإلسɎميȽ Ûو العلم الǾي يتناوȯ كيȦية اسøتǺدام  علم اإلق" وȽناȫ تعريȤ استǺلصȼ الباǵث وȽو  -

ويتميز ǾȽا التعريȤø  ". الوسائل ȡري املتعارȑة مȜ املنهǰ الشرعي Ʃل املشȮلة اإلقتصادية ƞنظورȽا اإلسɎمي
źɇبا:  

أنȼ قد وȜȑ مȦهوم علم اإلقتصاد اإلسɎمي يف موȑعȼ الصحيǵ ÛǴيث ركز علɂ املنظøور اإلسɎøمي    - 1
  .تصاديةǾȽ Ûا املنظور الǾي مييز ǾȽا العلم عن قرينȼ الوȑعيللمشȮلة اإلق

أنȼ يتيǴ قدرا أكƎ من املرونة إلستǺدام الوسائلÛ فɎ يستبعد منها ɍǙ ما يتعارȏ مȜ املنøهǰ الشøرعي    - 2
والǾي يترȫ اجملاȯ مȦتوǵا ملساǵة أكƎ من ǵرية اƩركة ƞا يتȨȦ مȜ مصاſ وǵǙتياجات اجملتمȜ ويناسب 

  .تȢريةșروفȼ امل
3 -  Ȝرد واجملتمȦاجات الǵ سد Ȅلة اإلقتصادية وليȮل املشǵ اة منǹداف املتوȽمتداد ليشمل سائر األǙ ȼأن  
4 - ȼذات Ȝليشمل دور اجملتم Ȝا اتسƴǙلة وȮه املشǾȽ لǵ يف ȷدور اإلنسا ɂيقصر األمر عل Ɓ ȼأن.  

ƆاǮال ǢلȖƫساسية: اɉا ȻȂǝاȭور Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȌǝاȎǹ  
ɍأو țرȦال :Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȌǝاȎǹ:  

تتǺلȌ الواقعية واألɎǹقية Ơقيقøا   -كمقومات–يوجز  البعǹ ȐصائȌ اɍقتصاد اإلسɎمي يف أŒا 
 ǰاملنته Ȩوسلوكا للطري ÛاياتȢ4(لل(.  
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 )3(-  Ûمية ملواجهة التحديات اإلديولوجية" أمحد النجارɎالعدد " املقومات اإلس ÛمسةɎاإلس ȫلة البنوƭ Û27 Ǝديسم  Û1982ȋ Û7.  
  . ȋ73  1978سات اɍسɎمية سنة اƠɍاد الدويل للدرا" نطورات الدراسات اɍقتصادية اɍسɎمية"حممد شوقي الȦنجري  -)4( 



 

  :أǾȽ ȷه اخلصائȌ تعتƎ مȦتاǳ فهم اɍقتصاد اإلسɎمي واطاره النظري املميز وتتلȌǺ فيما يلي
تحمل مسǘøوليتȼ اɍجتماعيøة       يȷ املسلم الǾي لȼ تركيبة ƯتلȦةÛ فهو متعاوȷ مȡ ȜريهÛ اɍعتقاد يف اإلنسا -أ

ȼريا ملتزم بعقيدة توجهǹو أȽو ÛهمهاȦا ويȽويقدر.  
ǡ-          ȷاøواإلنس ÛƂاøتع ǃ Ȭمل ȏالسماوات واألر ƙما ب ȷأ Ǝم يعتɎفاإلس Ûſاملصا Ȩلتواف ǯتياǵɍعدم ا

 ǃا ȯما ɂاليد عل ȏف(عارɎǺستɍا (ȼالبشري كل Ȅاجلن ſلصا ȯا املاǾȽ دامǺاست ƙفيتع.  
ǯ- دودƩية مطلقة اȮفهي ليست مل Ûية اخلاصةȮة    . نسبية امللøة اخلاصøيȮرف بامللøم يعتɎاإلس  ȷذا كاǚف

ǃا ȯفا فحسب ملاɎǺا استŒوȮب Ȕا بقيود ترتبȽدƷ ȼأن ɍǙ ÛاȽتمر  . ويقرøاملس ȯستعماɍية مرتبطة باȮفهي مل
ƬاÛ ودفȜ زكاőاÛ واɍستǺدام النافƬ ȜاÛ دوȷ أȷ يȮوȑǙ ȷرار بالȢريÛ وȑرورة كوȷ التملȬ مستندا لسøبب  
    ǫرياøامل ȷانوøق Ȩøشرعية تطبي Ȝم Ûȯاملا Ȝنافƞ ȄȦالن ƙمǖت ȏرȢول Ûير أو تقتريǾتب ȷتدار دو ȷوأ Ûشرعي

  .اإلسɎمي
ǻ-ɎȢستɍ مɎذ ينظر اإلسǙ ÛȬأو املستهل ǰاملنت Ȕتسل Ȑرف   ɂøوم علøدامها نظرة نسبية تقǺاملوارد واست ȯ

 Ȅولي ȯوالعد Ȕنا باإلنصاف والقسȽر Ȭذل ȷوȮي ȷأ ȓرينااشتراǹɇا ȯɎȢست.  
øȽ-    منǮøام الøا من نظƶل مزǮطار ميǙ Ȝاملتوق ȼم نظامȮƷ ميɎقتصاد اإلسɍفا Ûحمدودية مشروعية الدولة

ɂ اƩافز الȦردي من النشاȓ مȜø وجøود الشøروǙ    ȓذ ميȮن اȦƩاȗ عل. والتǺطيȔ يف ȷǓ واǵد  )األسعار(
  Ȝøقاعدة التوزي Ȝة من توسيƟابية الناƶثار اإلجتماعية اإلɇا ȨقيƠ ȷماȑ Ȝوم Ûية اخلاصةȮم امللȮƠ ميةɎاإلس
اإلجباري لȮل زيادة يف الدǹل أو امللȮية وǾȮȽا يȮوȷ النشاȓ الȦردي Ƚو القاعدة األصلية الȮƠ Ɣمها ǾȽه 

Ɣال ȓدوده الشروǵل الدولة وǹتد ȯاƭ ترسم.  
اإلرتȮاز علɂ املرونة والصرامة الشرعيةÛ وǾȽا من منطلȨ وجود قواعد شرعية ثابتة ودائمة يف اإلسɎøم   -و

يتعƙ اإللتزام ŏا بدقة لȮل وقت وكل مȮاÛȷ مȜ مرونة قواعد املعامɎت لتناسب كل øƟدد يف متطلبøات   
  .اƩياة

     ƆاǮال țرȦال : Ȃǝاȭالر Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɌساسية لɉا  
علɂ الشورÛɁ  ونبǾø   يقومتوفري املناǷ اإلقتصادي واإلجتماعي املناسب وذلȬ بǚقامة السɎم اإلجتماعيÛ  -أ

ƙري املسلمȡ الرعايا Ȝسنة مƩقة اɎوالع ÛǒاȦعȒن   .العصبية ورعاية الøم مøئɎقتصادي املɍا Ƿتوفري املنا Ȝم
  .يم اɍسواȧ والرقابة عليها و اقامة املرافȨ العامة و صيانتها ȯɎǹ عدالة توزيȜ الدǹوȯ و تنظ

ǡ-   ارøǹادة اإلدøوزي ȫɎتهøد من اسƩا ɂعل ȐƷ مɎفاإلس ÛميɎا اإلسȽنظورƞ لة اإلقتصاديةȮل املشǵ      
 :يف العديد من املواطن منها

  
 
  



 

-  "ɍ ȼنǙ Ûتسرفوا ɍم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وȮوا زينتǾǹ دمǓ Ɨيا ب  ƙب املسرفƷ" يةɇ29ا 
  .سورة اɍعراف

كما ȌƸ اإلسɎم علɂ اإلستǮمار وزيادة التراكم الرأƧايل ǵيث أȷ اإلقتطاع الدائم من املاȯ بالزكøاة     
 ȼيلȢتش ɂافزا علǵ لǮالصدقة(مي ȼكلǖت ɍ Ɠǵ .(  ثøƷ كما ǰمنت ȯمار جملاǮاإلست Ȝالربا يدف ƇرƠ ȷكما أ
  )1(دة اإلنتاǯاإلسɎم علɂ العمل وزيا

Ǚذا قامت الساعة ويف يد أǵدكم فسيلةÛ فȷǚ استطاع أɍ يقøوم  " قاȯ رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم      
  ".Ɠǵ يȢرسها فليȦعل 

واملنهǰ اإلسɎمي يشجȜ علɂ استصǳɎ األرȏ وتعمريȽاÛ ويربǵ Ȕيازة األرȏ املستصلحة بǚستمرار 
 ÛاȽتعمري)Ǚسنوات و ǫɎث ȧتجز فوǂ Ȅليȼمن Ǿǹǘت ɍ.(  

  
ǯ –  مɎاخلاصة يف اإلس ȷانة اإلنساȮارية نظرا ملȒƩتمام بتنمية املوارد البشرية واȽدم "اإلǓ Ɨولقد كرمنا ب "

  Ûǒية ( سورة اإلسراǓ70 (  Û " Ƈسن تقوǵيف أ ȷلقنا اإلنساǹ لقد" ƙسورة الت Û) يةǓ4(  
" جملتمȜ اإلسɎمي قاȯ الرسوȯ صلɂ  اǃ عليȼ وسøلم  واȽتمام اإلسɎم بǚعداد املسلم ليتوƂ مسǞولياتȼ يف ا
 ȤعيȒمن الǘمن امل ǃا ƂǙ بǵري وأǹ من القويǘامل."  

  
 يلقلتللترشيد استǺدام املوارد وȐȦǹ نȦقات اإلنتاǯ بعدة أساليب منها اƩث علɂ عدم املبالȢة يف الربǴ  -د

 ɍ يثǵ بريȮال ǯبة يف اإلنتاȡوالر Ûǯوافز اإلنتاǵ نƣ ة  منøعȦمن Ǝا أكƴǙن وȮمم Ǵرب ɂمبدأ أقص ȼمȮƷ
ƤاعيةÛ مȜ عدالة توزيȜ الدǹلÛ وǵرم اإلسɎم اإلǵتȮارÛ وألɂȢ ربǴ الوسطاǒ واملǺاطرة Û ورفȐ التȢرير 

Ǝيف جانبها األك ȷɎقات الدعاية واإلعȦفوفر ن Ȭباملستهل.  
  
  

  
  
  
 
  

                                                           
Û مصادر ǾȽا اجلزǒ من الدراسة الƔ ميȮن الرجوع Ǚليها Û1980 مايو سنة ƭ Û11لة البنوȫ اإلسɎميةÛ العدد "اخلصائȌ املميزة لɌقتصاد اإلسɎميي " ǵسن العنائي  )1(

ɎصيȦحة  تȦ44 – 40ص  .  
 -  Û Ȥيم يوسȽبراǙ Ȥلتزام " يوسɌثار اإلقتصادية لɇكي اɎاإلسته ȧاȦم يف اإلنɎاإلس ǰنهƞ" مية العددɎلة الدراسات التجارية اإلسƭ Û4  رةȽ1984القا Û ȋ63.  
  .Û1984Û  ȋ90 القاȽرة  ƭ Û4لة اإلقتصاد الدراسات التجارية اإلسɎمية العدد "أȽدافȼ وƧاتȼ –اإلقتصاد اإلسɎمي : " عبد السɎم السيد - 
 -  Û Ÿحممود الرو Ȝربي "ǰمي يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  املنهɎمية العدد " اإلسɎلة الدراسات اإلسƭ Û3  رةȽر القاȽجامعة األز Û1984 ȋ Û31 اȽوما بعد.  
  



 

ƆاǮال ǬǶبƫا: Ʉر اإلسالمȮȦال Ž ȯاƫا  
    ȯوɉا ǢلȖƫا :ȼيتƵوأ ȳاإلسال Ž ȳاȞال ȯاƫا ȳوȾȦم.  

         ȯوɉا țرȦال :Ʉر اإلسالمȮȦال Ž ȯاƫا ȳوȾȦم:  
 ȘȦذكر ل " ȯافا ومنقطعا " املاȒم ÛراȮمعرفا ومن ÛعاƤردا وȦم Û مرة ȷانوƣستا و ƇرȮال ȷǓيف القر

نظرة اخلاصة لɌسɎم واȽɍتمøام  عن اإلȑافة وɍ شȬ أȷ دوراȷ املاǾŏ ȯه الǮȮرة يف كتاب اǃ دليل علɂ ال
 ȼ1(الشديد ب( ȯهوم املاȦديد مƠ ȯاƭ ة عامة -ويفȦبص- ǒقهاȦلل ƙرئيسي ƙȽاƟا ƙن التمييز بȮمي Û.  

    )2( ما مييل Ǚليȼ الطبÛȜ وميȮن ادǹاره لوقت اƩاجة: " ويترجم ǾȽا املȦهوم علɂ أنȼ: اƟاȻ اƩنȦية-أ  
  . )3("ة بƙ الناȃكل عƙ ذات قيمة مادي " او Ƚو 
ǡ- ǒاȾȪȦور الȾمج ȻاƟا:  
  .)4(" ما كاȷ منتȦعا بÛȼ أو معدا لɎنتȦاع بÛȼ وȽو Ǚما أعياȷ أو منافȽ "Ȝو : الشافعية -
  . .)5(" ما يقȜ عليȼ امللȬ ويستبد بȼ املاǙ ȯذا أǾǹه من وجهȽ "ȼو : املالȮية -
  .)6(" ما فيȼ منȦعة لȢري ǵاجة أو ȑرورة" Ƚو: اƩنابلة -

  Ȓويت ȼهومȦيف م Ȕيرتب ȯاملا ȷأ ɂعل  ȧاȦات ȫناȽ ȷأ ƙȽاƟɍين اǾȽ من Ǵ " ةøعȦباملن "  ǒيøأي الش
ȼاع بȦنتɍن اȮي ميǾال .ȷاجات اإلنساǵ اجة منǵ Ȝيشب ǒا الشيǾȽ ȷمن كو źǖعة تȦه املنǾȽو .  ȼøعلي ǒوبنا

ȯل يف عداد األمواǹيدɍ ȼفي ȜȦن ɍما ȷǚب. ف ȜȦينت ɍ نȮول ȜȦن ȼما في ȷعادة كما أ ȼ)دةǵوا Ǵبة قمǵ لǮم (
ȯاƞ Ȅلي.  
ǾƬا املȦهومÛ وȽو " القيمة املادية " ومن الطبيعي فɎȒ عن عنصر املنȦعة يف املȦهومÛ أȷ نȒيȤ عنصر   

ȯا املاǾȽ ة منǵمن الندرة الواقعية املتا Ȝي ينبǾا. العنصر الȽريȡو ǒواƬوا ǒهوم املاȦا املǾȽ من ǯرƸ وقد.  
 
 

                                                           
  
 )1(   Û يȽم " شوقي عبده الساɎماره يف اإلسǮاست ȧوطر ȯسنة " املا Û رةȽالقا Û دار املطبوعات الدولية Û Ƃالطبعة األو Û1981 ȋ Û136م.  
  .Û4ȋ Û3 طبعة دار سعاداتÛ املطبعة العǮمانيةǯ Û "رد اǂتار علɂ املǺتار" ابن عابدين  )2( 
  .ȋ Û136"املدǹل لنظرية اɍلتزام يف الȦقȼ اإلسɎمي " مصطɂȦ أمحد الزرقا  )3(
  .ȋ Û343 " القواعد" الزركسي )4(
)5(  Ƒاملوافقات" الشاط"ǯ Û2تا ȷبدو ÛɁƎȮتبة التجارية الȮامل Ûȋ ÛǸ17ري.  
 .439م 1971ȋدار الȮتاب العرŸ بريوت  ǯ5"املƗȢ و الشرǳ الȮبري  "ابنا قدامة ÛموفȨ وȄƽ الدين)6(

  
  
  
  
  
  



 

لȮȦر املايل املعاصر Ƹ ɍرǯ بȼ عن ǾȽين العنصرين رȡم تعدد اإلƟاȽات التعاريȤ وتنوعهøا  ومȦهوم املاȯ يف ا
Ơ واليف Ȥالتعري ƙهوم بȦا املǾȽ ديدȒةȦتلǺامل ȯأنواع املا ƙوب ȼأو بين Ȕواب.  
      ƆاǮال țرȦال :ȳاȞال ȯاƫبا ǻوȎȪƫا.  

ابعة من العقيدة اإلسɎمية الƔ تقرر أȷ كل مما ɍ شȬ فيȼ أȷ نظرة اإلسɎم للماɍ ȯ بد وأȷ تȮوȷ ن  
Ƃوتعا ȼسبحان ǃ Ȭو ملȽ اƴǙ يف الوجود ǒشي  ȼȑبيد عار ȯا املاǾȽ ɂعل ƙȦلǺمست ɍǙ ما يف " وما البشر ȼل

  ).3سورة طǓ Û ȼية " (السموات وما يف األرȏ وما بينهما وما Ơت الǮري 
تحدد Ǿŏا األساÛȃ وȽو يرتبȔ بامللȮية يف اإلسɎم عموما مما ومȦهوم املاȯ العام يف الȮȦر اإلسɎمي يرتبȔ وي

  .يقتȒي منا التعرȏ بƶǚاز ǾƬه اجلزئية
 ǬالǮال țرȦال :ȳاإلسال Ž امةȞية الȮلƫ1(.ا(   

ويتøرجم ǾøȽه   . من الطبيعي أȷ يتحدد نطاȧ امللȮية Ɯدود فاصلة بƙ امللȮية اخلاصة وامللȮية العامة  
Ȧم ȧا النطاǾȽدود وƩماɎية العامة واخلاصة يف اإلسȮهوم كل من املل.  

فامللȮية العامة Ƚي مسǘولية اجلماعة عن Ǚدارة أمواȯ معينة ومقررة ǾƬه اجلماعةÛ يقøوم الøȮȦر اإلسɎøمي    
بتحديدȽاÛ وعلة تقريرȽا كوǾȽ ȷه اجلماعة مǘلȦة من أفراد ذوي أنصبة أزلية يف ǾøȽه امللȮيøة تźǖø مøن     

  .باعتبارȽم يȮونوȷ الȮياȷ اجلماعي استɎǺف اƬ ǃم فيها
فاȨƩ اجلماعي املنطوي علɂ أنصبة األفراد Ƚو قوام امللȮية العامة وأساسȼ مبدأ التȮافøل والتøȒامن     

  .اɍجتماعي الǾي أتɂ بȼ اإلسɎم
أما امللȮية اخلاصة فهي أمانة يف يد الȦرد استودعȼ اǙ ǃياȽا واستǺلȼȦ عليهاÛ فجعلƞ ȼا بȯǾ من جهد   

 ſاخلاصة ومصا ȼƩمصا Ȩلتحقي ȼياتǵɎوص ȼانياتȮمǙ اƬɎǹ دم منǺا ليستŏ ريهȡ من Ȩǵا قدم من عمل أƞو
فهي ملȮية ƭازية ربطت علɂ الȦرد لتحديد مسǘولياتȼ عنها وعن قدراتȼø الƔø   . اجملتمȜ العامة دوȑǙ ȷرار

ȼفي ǃأودعها ا.  
  :أȷ يȮوȷ املورد اإلنتاجي ǹاȑعا للملȮية العامةÛ وƵا بناǒ علɂ ذلÛȬ فهناȫ شرطƠ ȷǙ ƙققا وجب       

- ȼكل Ȝروري للمجتمȑ ȜȦذا ن ȯاملا ȷكو.  
-  ȼمنافع ɂعل ȯعمل كبري للحصو ȯǾلب ǯتاƷ ɍ Û ȼبطبيعت ȯاǵ ȯاملا ȷكو) ȼفي ȯوǾيتناسب العمل املب ɍ أي

  ).مȜ عائده وفوائده
اȯ عامةÛ وƶ ɍوز للدولة ƢليȼȮ ألǵد ɍ بøالبيȜ وɍ  ومƠ ƓقǾȽ Ȩاȷ الشرطاȷ وجب أȷ تȮوȷ ملȮية امل    

Ɂرǹية وسيلة أǔب ɍبة وƬبا.  

                                                           
  :مراجǾȽ Ȝه اجلزئية  )1(
 -  Û م " حممود حممد نورɎالنظام املايل يف اإلس ȯوǵ " ÛƗالقصر العي Ȅƽ ƙتبة عȮم Û1975 ȋ Û29-30.  
 -  ÛȤيم يوسȽبراǙ Ȥيوس "ǰمي يف التنمية اإلقتصادية  املنهɎمية"اإلسɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠاإل Ȝمطاب Û.   



 

    ȼالدولة ل ȬلƢ يةǵɎص Ȭذل Ɨيع ȷأ ȷدو Ûȋاخلا Ȭللتمل ȯية املاǵɎص Ɨيع Ȭذل ȷǚيتحققا ف Ɓ ȷǙ أما.  
   

       Ȝالراب țرȦال :ȳاإلسال Ž امةȞية الȮلƫوصور ا țد صو: أنواǵأ Ǿǹǖي تȽوƙرت:  
وȽي األمواȯ اململوكة للشȌǺ املعنوي الǾي يسوȃ دنيا املسلمƙ وفقا لشøريعة اǃ    :ملȮية الدولة -أ       
  .السماوية

      ǡ-  ةȝماƨية اȮهم : ملƧا الدولة باȽوتدير Ûƙاعة املسلمƤ ɂعل Ȕترب Ɣال ȯي األمواȽو) ɂمƩل اǮم
  )1()والوقȤ واألرȏ املȦتوǵة وȡريȽا

ȨȦم     وتتɎøاإلس ſاøمص ȨøقيƠ ƂǙ ي يرميǾا العقائدي واإلجتماعي الȽزاȢية العامة يف مȮصور املل ȜيƤ
ƙام . واملسلمȮǵل واألȮيث الشǵ من Ȥتلơ نهاȮا . ولøőية الدولة مملوكة للدولة ذاȮفملÛ    ةøيȮا ملøبينم

ƙاعة املسلمƤ وȽ رǹǓ معنوي ȌǺوز للدولة ا. اجلماعة مملوكة لشƶ Ɏف ȬلǾاجلماعة ول ȯلتصرف يف أموا
  .Ƭم إلǵيائهاÛ )2(املوقوفة عليهاÛ يف ƶ ƙǵوز Ƭا مɎǮ أȷ تقطȜ األفراد من أمȫɎ الدولةÛ أو تǘجرȽا 

قوم علǙ ɂئتɎف نوعƙ من امللȮية øƵا ملȮيøة   ي ولȮن اخلɎصة أȷ شȮل امللȮية العامة يف اإلسɎم  
  .ǾȽا اإلطار مȜ امللȮية اخلاصة يف اإلسɎمومن ناǵية أǹرɁ يǖتلȤ . اعةمالدولة وملȮية اجل

   ȼعيƤ Ȩلنامما سب ǴȒهوم ا يتȦم ȷل يف أǮم يتمɎالعام يف اإلس ȯميةاألملاɎاململوكة للدولة اإلس ȯموا 
وكǾا تلȬ اململوكة جلماعة املسلمÛƙ سواǒ تلȬ الƶ Ɣوز أȷ تȮوȷ حمɎ للملȮية اخلاصةÛ أم تلȬ الƔ يقتصر 

Ǻالش ɂها علȮلƢ  ǒة األداøالشرعية املالية واجب ȤاليȮالت Ȭل يف ذلǹويد Ûƙالعام للدولة أو جلماعة املسلم Ȍ
Ûا   يداجل للدولةøل عليهøصƠ Ɣم اإليرادات العامة الȽأ ȷوǎȮم تɎية العامة يف اإلسȮرات امللƣ ȷو أȽ كرǾر بال
ة من فǞات اجملتمȜ اإلسɎøمي øƭتمعƙ   ويقصد ŏا امتȫɎ فǞة  معين وȽناȫ أيȒا امللȮية التعاونية 3Û Û(الدولة

ذلŏ Ȭدف Ǚعانة بعȒهم البعȐ علɂ اƩصøوȯ  و .ومتعاونƙ معا بعȐ أدوات اإلنتاǯ أو العقارات أو ȡريȽا
علɂ دǹل أو منȦعة أكƎ منها يف ǵالة انȦراد كل مواطن بامللȮية يف صورة ƭزأة وƷ Ɓرم اإلسɎم ذلȬ بøل  

ȼث عليǵ.  
  
  
  

                                                           
)1(  Û سنǵ عبد الرمحن Ǹافل اإلجتماعي " الشيȮقات األقارب كمصدر لتمويل مشروعات التȦدورة  "الزكاة والوقوف ونøال Û العربية ȯلقة الدراسات العربية جلامعة الدوǵ Û

ÛةǮالǮال  ȋ ÛرةȽ265القا.  
)2(  Û مية " محدي عبد العظيمɎالشريعة اإلس ǒوȑ ية اخلاصة يفȮثار اإلقتصادية للملɇا " Û Ȝوالتشري ǒصاǵقتصاد السياسي واإلɌاجلمعية املصرية ل Ûلة مصر املعاصرةƭ ÛيثƜ Û

 Û1986يوليو ȋ Û141 – 142.  
)3(   Û يمȽابرا Ȥم " يوسɎقات يف اإلسȦدراسة مقارنة"الن" Ûتاب اȮجلامعي دار ال Û8  ÛرةȽالقا ÛƑلƩا ȷسليما ȇ1400øȽ/1980 ȋ Û217م Û307.  



 

    ƆاǮال ǢلȖƫامة :اȞال ȯمواɉا Ž ȳاإلسال ǧاȾيǱوǩو ȳاȮǵأ:  
  )ȮƷ)1م املاÛ ȯ بصȦة عامة Û عدة أساسيات  

  : ȥيما ɅتȞلȨ بȖبيȞتȼ -أ
  .أȷ اǃ سبحانȼ وتعاƂ وǵده Ƚو مالȬ كل شيǒ باعتباره اخلالȨ األوȯ واǹɇر -1
2- ȷما يف يدي اإلنسا ȷأ ɍ ف Ûفيها ǃا ȼȦلǺأمانة ووديعة است ȷوȮي ȷازيةيعدو أƭ يةȮهي مل.  
  ).165سورة األنعام Ǔية (" وȽو الǾي جعل لȮم األرȏ ورفȜ بعȮȒم فوȧ بعȐ درجات ليبلوكم فيما أتاكم "  

3-     ȼمن أجل Ȩلǹ يǾال ȏرȢلل ȼام يف توجيهȮǵمن أ ǃما شرع ا ǾيȦولية عن تنǘفة ترتب املسɎه اخلǾȽ ȷأ
ǃشرعها ا Ɣدود الƩيف ا Ûȼوسعادت Ȝو اجملتمȽرف  وøوسداد التص ÛȼاقȦنǙ سنǵو Ûȼعدالة توزيع ȼب ȨقƷ اƞ 

ȼعن النعيم . " في ǾǞلن يومǖلتس Ż ") يةǓ ÛاثرȮ8سورة الت.(  
4-Ȝاجملتم ȜȦلن ȏمار وعمارة األرǮردي يف اإلستȦافز الƩا ȧɎطǙ فɎǺا اإلستǾȽ سبب ȷأ .  Ȝøميتن ȬلǾوب

 ȷوȮي ɍوأ ÛȜري أو باجملتمȢأو بال ȄȦرار بالنȑعن اإل ȄبƷو ȯر املاǮȮي ɍوأ ÛȔرامة والتسلȮدار الȽوسيلة إل
  .التداوȯ لنȜȦ املسلمÛƙ وأɍ ينȨȦ يف اǂظورÛ وأȷ ينȨȦ يف ǹري اجلماعة والȦرد دوǙ ȷسراف أو تقتري
  .كما أǵǙ ȷساȃ املستǺلȤ بǖنȼ ليȄ املالȬ اƩقيقي يǘدي ƂǙ اƩد من تسلطȼ علɂ الناƞ ȃا يف يده

  
ǡ- ȧرȕ Ǭيǵ ȸية مȮلƫا ǢȆȭ:  

    ȼبøطريقة كس ȷوȮت ȷرورة أȑ ȯوǵ يدور ȯسب املاȮل Ȩم كطريɎاإلس ȼعȑي وǾاإلطار العام ال
   )2(العمل Û واملرياÛǫ والوصية Û واƬبة: وسائل كسب امللȮية يف اإلسɎم Ƚي  .ÛɍɎǵ وƶ ɍوز علȨǵ ɂ أǵد

ǯ-  ȯاƫا ȳداǺاست ȧرȕ Ǭيǵ ȸم:  
كøالȈȢ  (Û أو اإلǵتȮارÛ أو التواطǘø  )الربا(رȡ ȧري مشروعة مǮل اɍنتظار منȜ اإلسɎم استǮمار املاȯ بط -1

  ).اƀ …والرشوة واإلنتاǯ الȒار
2-    ǒاøيǵور إلøالب ȏاألر ǳɎل الزراعة واستصǮم Ûث عليهاǵمار وǮستɍا اǾƬ ت املشروعةɍكما قرر اجملا

  .مواőاÛ والتصنيȜ والتعدين والطاقةÛ والتبادȯ التجاري 

                                                           
)1(   Û يȽم " شوقي عبده الساɎماره يف اإلسǮاست ȧوطر ȯاملا " ȋ ÛȨساب Ȝمرج Û40.  
  .Û199  1973معهد الدراسات اإلسɎمية Û القاȽرة Û " دراسات وقراǒات Ưتارة  –النظم املالية يف اإلسɎم " عيسɂ عبده  - 
  .Û1965 ȋ Û238 القاȽرةÛ17 Û دار الȮتب Û اجلزǒ " اجلامȜ ألȮǵام القرȷǓ " طƑ القر - 
  .Û1966 ȋ Û347 – 348 بريوتÛ3  Û دار املعرفة Û جزǒ " الȦتاوي الɁƎȮ " ابن تيمية  - 
 -  Û Ÿالعر ǃم " حممد عبد اɎا يف اإلسȽدودǵو ȯية املاȮالعدد "مل ÛميةɎاإلس ȷوǘللش ɂاألعل Ȅاجملل Û234 Û مايو ÛرةȽ1964القاȋ Û19  .  
 )2(   ȋ ÛȨالساب Ȝاملرج Û يȽنتاجا للعمل46شوقي السا ɍǙ Ȅلي Ȝوالبي ǒالشرا Ȩعن طري Ȭالتمل ȷأ ƂǙ ونشري Û.  
  



 

رشد اإلسɎم سبل استǮمار املاǵ ƙǵ Ûȯث علɂ طلب العلم واملعرفةÛ وǙتقøاȷ العمøل    ويف نȄȦ الوقت -3
 ȨقيƠ ȯɎǹ من ÛميɎاإلس Ȝاجملتم ǳɎمار من أجل صǮاإلست ȷوȮمارية ليǮيف التوجيهات اإلست ȷوالتواز

  .الȦȮايةÛ وȑرورة التǺطيȔ ومداومة اإلستǮمار
4- Ȯالت ǾيȦالة تنȦȮل لǹالتد Ȩǵ لويل األمر ɂأعط    ɂøعل ȗاøȦƩا واøقيقهƠ ɂيقوم عل Ɣالشرعية ال Ȥالي

  ).تنظيم القطاع اخلاȋ(مقاصدȽا 
ǻ- ȳاإلسال Ž يǻاȎتȩاإل ȓاȊالن:  

  :يتميز النشاȓ اإلقتصادي يف اإلسɎم ƞا يلي  
1 - ȫاعي ومشترƤ قتصاديǙ ȓنشا  
  .يف اƬدفيقر اإلسɎم النشاȓ اخلاƛ ȋانب اجلماعي وينظمȼ بقيم وقيود وƷميȼ ويوǵد بينهما  - 2
3 - Ȝاجملتم ſصا ɂعل ȼلقيام ȯيقدم األو ȋاخلا ȓاجلماعي والنشا ȓالنشا ƙب ȏعند التعار.  
  )1(تتم الرقابة الǾاتية واخلارجية علɂ النشاȓ اإلقتصادي من منطلȨ ديƗ قوي - 4

: ȷ سياسة اȮƩم اإلسɎمي وسياسة املاȯ العام تستهدف ȑ ȘȦǵرورات اƩياة اخلمȄ أɍ وøȽي  أ ماك    
وبناǒ علɂ ذلȬ ميȮن لنا القوȯ بȷǖ أȮǵام وتوجيهات الøȮȦر  .واملاȯ العقل والنȄȦالنȄȦ و النسل ولدين وا

  .اإلسɎمي بالنسبة للماȯ العام تدور يف فلȬ اȦƩاȗ علɂ كل ذلȬ باعتباره أداة إلشباع اƩاجات العامة
   ǬالǮال ǬǶبƫة التنمية : اȞبيȕ ǧاإلسالوأساسيا ǰȾنƫا Ž اȾومȾȦمɄم.  

        ȯوɉا ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǰȾنƫا Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا:  
تعتƎ التنمية اɍقتصادية عملية تطور ȒǵاريÛ فهي جزǒ من التنمية الشøاملة للمجتمȜø بǖبعادøȽا    
املǺتلȦةÛ والتنمية يف اإلسɎم ɍ تركز علɂ تنمية اجلانب العادي فحسب لتوفري الرǹاǒ والسعادة لɊفراد بøل  

فهي Ǚذا مواجهة صرƷة وشاملة ألسباب التǺلȤ وعقباتȼø تسøتهدف   . دƂǙ Ɂ اجلانب القيمي لȧɎǹɊتتع
  .اإلنساȷ بالدرجة األوƂ ورقيȼ وتقدمȼ ماديا وروǵيا واجتماعيا وأɎǹقيا

            ȯوɉا țرȦنة: الȆوال ȷǓرȪال Ž التنمية ȯمدلو  
عمل ليعƎ عن عملية التقدم واɍرتøȦاع ƞسøتويات   ȷǙ لȘȦ التنمية ليȽ Ȅو اللȘȦ الوǵيد الǾي يست 
ȯوǹة  . الدøا التنميøأم ÛɁيري طويل املدȢالت Ûالتقدم Ûا النموȽمن أشهر ȗاȦريا من األلǮك ȬلǾدم كǺبل يست     

   يف الȮȦر اإلسɎمي فقد استعملت لȘȦ العمارة أو التعمري يف اجملاȯ اɍقتصاديǵ Ûيث يقوȯ املوƂ عز وجøل 
ويعلȨ اإلمام القرطƑ يف كتابȼ جامȽ "  Ȝو أنشǖكم من األرȏ واستعمركم فيها " من سورة Ƚود 60يف اɇية 

                                                           
)1(  Ûاملالية العامة " حممود نور Ǜومباد Ȅأس " ÛرةȽالقا ÛƂالطبعة األو Ûȷتبة التجارة والتعاوȮم Û1973 ȋ Û255.  



 

ȼية بقولɇه اǾȽ سريȦام عن تȮǵب  : األøيف استعمركم للطل ǒوالتا ƙا السƬستعماɍ ا تقصد طلب العمارةŒأ
  . )1(والطلب املطلȨ من اǃ يȮوȷ علɂ سبيل الوجوب

ȷǖ لȘȦ العمارة الواردة يف القرȷǓ الȮرƇ يعƗ التنمية اɍقتصاديةÛ وقد يȦوȧ يتبƙ لنا مما سبȨ طرȼǵ ب
 ȘȦا اللǾȽ )قتصادية كما ) العمارةɍالتنمية ا ȯدد التنمية بزيادة تمدلوƠ Ɣرية والȮȦال ȃري من املدارǮȮعرفها ال

   .ɍت اɍقتصادية ƽ ƂǙوȯ شƭ Ɠاɍت اƩياة اإلنسانيةااإلنتاǯ يف ƤيȜ اجمل
           : واألمر الǮاƆ الǾي يǘكد معƖ العمارة ما جاǒ يف سرية السلȤ الصاſ ومنها قøوȯ عمøر بøن اخلطøاب    

  )2()من كانت Ƭم أرȏ فلم يعمروȽا ثǫɎ سنƙ فعمرȽا قوما ǹǓروȷ فهم أŏ Ȩǵا( 
 ن نظøرȫ  ليȮن نظرȫ يف عمارة األرȏ أبلȠ م: باإلȑافة ƂǙ قوȯ علي بن أŸ طالب نائبȼ علɂ مصر

ǯاخلرا ǯراǺبالعمارة. يف است ɍǙ ȫيدر ɍ Ȭذل ȷد. ألɎرب البǹعمارة ا ȷبدو ǯ3(ومن طلب اخلرا( .  
   ǒاøǹالر ȨøقيƠ ƂǙ دفő Ɣقتصادية الɍالتنمية ا Ɨيع Ǵا املصطلǾȽ هومȦم ȷأ ɂدليل عل Ǝا أكǾȽو

  .والرقɂ للȦرد من اجلانبƙ املادي والروǵي
د بالتعبري عن التنمية يف اإلسɎمÛ ولȮن Ƚناȫ مصøطلøǹǓ Ǵر اǵتøوȷǙ    Ɂ مصطلǴ العمارة Ɓ ينȦر

  ) .التمƙȮ( مȒموȷ لتنمية اɍقتصادية وȽو 
  .09سورة األعراف اɇية " ولقد مȮناكم يف األرȏ وجعلنا لȮم فيها معايǵ ":Ȉيث يقوȯ املوƂ عز وجل

   ƙجانب ȼل ȷأ ɂويا علȢل ƙȮسر التمȦويشمل : وي ȯاذ ال( األوơقرار ا–  ȷاȮالوطن  –امل (  ƆاøǮواجلانب ال
  ).السيطرة والقدرة علɂ التحȮم( يتمǮل يف 

أما اجلانب التȦسريي لɈية فهو يعƗ أȷ اǃ سبحانȼ وتعاƂ قد مȮن اإلنساȷ من السيطرة علɂ الطبيعة 
  .وȽو Ǚذ مȮننا يف األرȏ طلب منا تعمريȽا وتنميتها وȽو ما ƷقȨ التنمية اɍقتصادية

 ȯɎǹ1400 ما سبȨ التعرǙ ȏليȼ من مصطلحات التنمية أŒا ثابتة الورود يف املنهǰ اإلسɎمي منǾ من 
  .سنة وǾȽا ما يزيدنا وȑوǵا أȷ لɌسɎم منهاجȼ اخلاȋ بالتنمية اɍقتصادية

وƶدر بنا بعد Ǚثبات ورود مصطلǴ التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎøم وأسøبقيتها يف معاجلøة اƩالøة     
  .ة لɊفراد أȷ نتطرƂǙ ȧ مȦهومها بشȮل أوسȜاɍقتصادي

ƽ ȷǙولية اإلسɎم للمبدأ اɍجتماعي يعƗ باȷ التنمية اɍقتصادية Ƚي جøزɍ ǒ يتجøزأ مøن النظøام     
  : اإلسɎمي ومنȼ ميȮن أƳ ȷتصر يف النقاȓ التالية

فهي تتȒمن النواǵي . تلȦةأȷ التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم جزǒ من التنمية الشاملة للمجتمȜ بǖبعادȽا املǺ -أ
اإلنساȷ فالتنمية Ǚذا ليست عملية Ǚنتاǯ فحسب ƴǙا Ƚي عملية Ǚنسانية تستهدف . ادية والروǵية واخللقيةامل

                                                           
)1 (   Ƒالقرط-  ȷǓام القرȮǵأل Ȝتب املصرية  –اجلامȮدار الÛ 1935سنةÛ ȋ56.  
)2(  Ȥم والتنمية –أبو يوسɎعن كتاب إلس Ɏنق ǯاخلراÛ  ȋ85.  
)3( ȋالرصا Ȥستاذ شريɊل Ȅالث دار األندلǮة اجمللد الȡɎالب ǰŒÛ 1980 Ûȋ96.  



 

أي أŒا نشاȓ يقوم علɂ قيم وأȽداف اجملتمȜ اإلسɎمي يف كل ǾøȽه  . )1(قدمȼ ماديا وروǵيا وأɎǹقياوت
ȼدافȽيف أ ȏتتعار ɍ يȽة وȦتلǺالية يف  األبعاد املƩيم اȽاȦامل ȼليǙ تقرȦا ما تǾȽية وǵياة الروƩا Ȝالدنيوية م

  .التنمية اɍقتصادية
ȷǙ اȽتمام اإلسɎم بالتنمية اɍقتصادية نابȜ من كوŒا من مشȮلة تنمية وبناǒ اإلنساǵ Ûȷيث أȷ الøȮوȷ   -ب

من سورة  29اɇية رقم ) ةǱاȝل Ž اɉرǹ ȏليȦ وȩ ǽǙاȯ ربȬ للمالȮǝة ƆǙ( والǾي Ʒدده املوƂ عز وجل 
  .البقرة

ȼعز وجل يف قول Ƃاملو ȼفيبين ȷدف اإلنساȽ أما " : ȷبدوȞلي ɍǙ Ȅنɉوا ȸƨت اȪلǹ ية رقم  "ماɇا
ويتبƙ مما سبȨ أȷ نواة اجلهد التنموي وصميم عملية التنمية يف اإلسɎم يعƗ اإلنساȷ نȦسȼ .سورة الǾريات 56

لȪد ȭرمنا بȳǻǓ Ɨ ومحلناŽ ȴȽ الƎ والبǶر ورȩȁنøاȴȽ مȸø   : " انȼ وتعاƂالǾي كرمȼ اǃ وأعزه قائɎ سبح
أȷ التنمية تعمøل   ومعǾȽ Ɩا.سورة اإلسراǒ 70اɇية رقم  "الȖيباǧ وȒȥلناȝ ȴȽلƘǮȭ ɂا ǹ ȸưلȪنا ȒȦǩيال 

والروǵيøة  علƟ ɂسيد ǾȽه اɇية الȮرمية بتوفري مصطلǴ كرامة اإلنساȷ وعزتȼ شاملة يف ذلȬ اƩاجات املادية 
  .ɎƝف املنهǰ العصري ملتطلبات التنمية الǾي يركز بالدرجة األوƂ علɂ اجلانب املادي

ǯ-   ǫداøǵǙ ƂǙ ديǘøي يǾجتماعية األمر الɍالتنمية ا Ȝجنب م ƂǙ م جنباɎقتصادية يف اإلسɍتسري التنمية ا
وجد أمر يƎره مǮل تنميøة الøȦرد   التوازȷ بƯ ƙتلȤ العوامل واƟɍاȽاتÛ ألȷ التركيز علɂ جانب واǵد ɍ ي

  .ةتنمية األسرةÛ تنمية اجملتمÛȜ تنمية األمة اإلسɎمي
يƎز اǹɍتȯɎ يف التنمية اɍقتصادية عند تركيزȽا علɂ اȽɍتمام ƛانب واǵد وǾƬا فالتنمية تتȒمن كل من  -د

  .التȢريات الȮمية والنوعية
øȽ-ا ȨقيƠ ميɎاإلس ǰمن مقاصد التنمية يف املنه Ȝامن يف عدالة التوزيȮال Ȝالتوزي ȯاƭ جتماعية يفɍلعدالة ا

واȝبدوا اǃ وȊǩ ɍرȭوا بǒɄȉ ȼ وبالوالدȆǵǙ ȸɅانا وبǾøي الøȪرŷ واليتøامɂ    : " يقوȯ املوƂ عز وجل
  ɍ ǃا ȷǙ ȴȮانøƹت أȮبيل وما ملȆال ȸواب Ǣنƨبا ǢǵاȎوال Ǣنƨار اƨوا ŷرȪي الǽ ارƨوا ƙȭاȆƫوا

 ȷاȭ ȸم ǢƷتƯينا اȾابا مǾȝ ȸɅرȥاȮتدنا للȝل واǺبالب ȃالنا ȷمروǖɅو ȷلوǺبɅ ȸɅǾال ÛوراǺȥ ɍ "   ةøيɇا
وتبǾȽ ƙه اɇية الȮرمية ƽولية املȽǾب اɍقتصادي اإلسɎمي يف عملية التوزيȜ .من سورة النساǒ 36و  35رقم 

ا بعبøادة اǃ سøبحانȼ وتعøاƜ    Ƃيث ƽل أȽم الشرائǴ اɍجتماعية وجعل Ȩǵ اجملتمȜ يف توزيȜ الǮروة مقترن
  .واإلǾŏ ǒɎǹا اȨƩ كȦر يترتب عليȼ العقاب يف الدنيا واǹɇرة

ويتبƙ أȷ اإلسɎم يعمل علɂ أȷ تȮوȷ التنمية اɍقتصادية علɂ اǹتɎفها تتƤ ȨȦيعا علɂ اɍستȦادة من 
ية للȦرد واجملتمøƞ Ȝا يǘøدي   املوارد بǖقصɂ درجة ممȮنة شاملة بǾلȬ كل األبعاد الروǵية واخللقية واɍجتماع

                                                           
  .1988Û ȋ14لسنة Û اعة والنشر والتوزيȜدار السɎم للطبÛ"التنمية والرفاه من منظور ǙسɎمي"ǹياȓعبد العزيز )1(



 

ƠقيȨ أقصɂ رفاȽية اقتصادية واجتماعية ممȮنة وبالتايل املنȦعة القصوɁ لɊفراد يف الدنيا واøǹɇرة يف øǵدود   
  )1(املمȮن شرعا

وميȮن أƳ ȷلƂǙ Ȍ تعريȤ التنمية اɍقتصادية يف șل املنهǰ اإلسɎمي بŒǖا تلȬ العملية الƔø يøتم   
وجودات أو املǺلوقات يف ǾȽا الȮوȷ من ثروات طبيعية ونواميȄ كونيøة ووسøائل   ƞوجبها استǺدام كل امل

علمية ǵديǮة وطاقات بشرية من أجل تنمية جوانب اإلنساȷ الروǵية واخللقية واملادية بصورة متوازنة من ȡري 
Ʒ اƞ ǰالنات Ȝتوزي Ȝنستطي Ɠǵ رǹǓ ساب جانبǵ ɂه اجلوانب علǾȽ يف جانب من ȔريȦأو ت ȓفراǙ دǵ Ȩق
Ȝات اجملتمǞف ƙالعادي ب ȷوتقليل نسب التعاو Ȝأفراد اجملتم Ȝجلمي ǰا الناتǾȽ جمǵ Ȝاية املتناسب مȦȮ2(ال(.  

اɍستǺدام السليم والتوزيȜ العادȯ للǮروات ǵقȨ النظام اإلسɎøمي يف عهøد    –وǾŏا املȦهوم للتنمية 
   ɂȒ علɂ الȦقر Œائيا فلم يوجد يف اجملتمȜø مøدين  جلميȜ األفراد وق) ǵد الȦȮاية( اخلليȦة عمر بن عبد العزيز 

ȃالنا ȜيƤ ميɎالنظام اإلس Ɩȡفقد أ Ûȯأو من يقبل األموا ǯ3(أو حمتا(  

ƆاǮال ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǰȾنƫا Ž ةɅǻاȎتȩɍساسية للتنمية اɉد اȝواȪال  
       ȯوɉا țرȦال :ǯل اإلنتاǝية وساȮية ملǱواǻȁا  

 لعامة واخلاصة يف املنهǰ اإلسɎميÛ ويعتƎ وجود أǵدƵا ȑروري بالنسøبة تتȮامل كل من امللȮية ا
فɎ يوجد تناقȐ أو تناǵر بƙ امللȮيتƙ وǾȽا ألȷ كل منهما Ʒدد بسياǯ من القيم التشريعية واخللقية  للǹɈر
  .واملعنوية

ȷǙ ǰنتائ Ȭلتمل ȷقرار للميل الطبيعي يف اإلنساǙ ابةǮƞ يȽ ية اخلاصةȮقرار امللǙ    نøمȮا تøبينم Ûȼعمل
مسøتوɁ  : ةيأƵية Ǚقرار امللȮية العامة من باب تȦȮل الدولة بتوفري اƩاجيات الȒرورية الƔ تȒمن ǵد الȦȮا

ɍئȨ من العيȈ لȮل فردÛ وƢويل املشاريȜ الɎزمة لǾلȡ Ȭري أȷ مشاريȜ كɎ من امللȮيتƙ متȮاملة يتمم كøل  
تنمية Ʒدد ƭاɍت معينة للملȮية العامة لوسائل اإلنتøاǯ تøȮوȷ يف   منها اǹɇرÛ وǾƬا فȷǚ املنهǰ اإلسɎمي لل

  Ȑøبع ǯنتاǙ ɂت القائمة علǔاملنش Ȑالعامة وبع Ȝواملناف ÛروريةȒال Ȩواملراف Ûروات الطبيعيةǮال ȷياǵلب األȡأ
الɍ Ɣ يȮوȽ ȷاÛ وبعȐ اجملاɍت اǵɍتياجات الƔ تعد ȑرورية بالنسبة ألفراد اجملتمȜ والƔ تتȦȮل الدولة بتوفري

  .للملȮية اخلاصة القدرة علɂ اɍستǮمار فيها
وماعدا ǾȽا يȮوǹ ȷاȑعا للملȮية الȦردية ǾȽه الƔ تعتȨǵ Ǝ ثابت وɍ ميȮن التعدي عليȼ أو Ơويøل  
ɍا عادȒتعوي Ȭب ذلǵيصا Ȝقيقية فيها مصلحة راجحة للمجتمǵ اجةǵ الة وجودǵ يف ɍǙ أو نزعها ȼيتȮمل.  

Ɏاإلس ǰاملنه ȷǙ وسائل ȷوȮت ȷأ ȓروات شرǮاوت يف الȦبل لقد أجاز الت Ûية اخلاصةȮدد امللƷ Ɓ مي
  .وأساليب الȮسب املشروعة

                                                           
  .Ûȋ41 1978عام  Ûمطبوعات اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎميةÛ "مشȮلة التǺلȤ وǙطار التنمية والتȮامل اɍقتصادي" عبد املنعم عȦر )1(
)2( -  Ȥة اليوسȦاخللي Ȥقتصادية"يوسɍل التنمية اȮش" ÛميɎقتصاد اإلسɍلة اƭÛ ŸدÛ 1983 Ûȋ31/36.  
)3(  Ȥيم يوسȽبراǙ Ȥم"يوسɎالتنمية يف اإلس ȬتيȮمي"استراتيجية وتɎاإلس ȫاد الدوي للبنوƠɍمطبوعات ا ÛÛ 1981سنة Ûȋ212.  



 

ويتǴȒ لنا من ǾȽ ȯɎǹا الطرǳ أȷ املنهǰ اإلسɎمي للتنمية ينȦرد بتعايȈ النشاطƙ اɍقتصاديƙ العام 
őا اɍقتصادية بالتȦȮل بقøدر مøن   واخلاÛȋ وǾȽا يȮمل ǾȽا ويدعمÛȼ بينما تȒطلȜ الدولة من ȯɎǹ وǵدا

النشاȓ خلدمة سائر أفراد اجملتمÛȜ يقوم األفراد اخلواȋ من ȯɎǹ املشاريȜ اɍستǮمارية اخلدماتية بتوفري بøاقي  
  .السلȜ واخلدمات

    ƆاǮال țرȦة: الɅǻاȎتȩɍة اɅرƩا  
قوم عليها املنøهǰ اإلسɎøمي   تعتƎ اƩرية اɍقتصادية يف ƢلȬ وسائل اإلنتاǯ من أوƂ القواعد الƔ ي  

لƙȮ أǵرارا يف التصرف يف ممتلȮاőم يف ما ȌƸ النشاȓ اɍقتصاديÛ العمøل  اللتنميةǵ Ûيث يȮوȷ األفراد امل
د وȡريȽا بشرȓ التقيد بقيود معنية تتماشɂ مȜ قيم اجملتمȜ وتتحدد Ɯدود الشøريعة  واɍستهÛȫɎ اإلنتاÛǯ العق

  :ȓ يف النقاȓ التاليةاإلسɎمية وسنوجز أȽم ǾȽه الشرو
- ȼوجملتمع ȼرد نافعا لȦال ȓنشا ȷوȮي ȷب أƶ.  
- ȼتياجاتǵوا Ȝداف اجملتمȽأ Ȝرد مȦال ȓنشا ȏيتعار ɍ ȷب أƶ  
  .أȷ يسلȬ يف Ǚشباع ǵاجاتȼ واستȯɎȢ املوارد املتاǵة بالطرȧ املشروعة -
  .اɍبتعاد عن كل ما من شǖنȽǙ ȼدار املوارد أو سوǒ استǺدامها -
  .ȑرار بالنȄȦ أو اجملتمȜ يف ƭايل اإلنتاǯ واɍستهȫɎمراعاة عدم اإل -
  .اɍبتعاد عن Ǚنتاǯ اخلبائث أو استهɎكها أو التعامل ŏا -
  …دفȜ الȦرائȐ املستحقة علɂ األمواȯ كالزكاة وǹǙراǯ وȡريȽا -
  .عدم اكتناز الǮروة أو ǵجبها أو تعطيلها عن ƭاȯ اɍستǮمار -
  .راف وɍ تقتري ǵسب ما تقȒيȼ الظروف اǂيطةالتحلي بالقوام يف اɍستهÛȫɎ فǙ Ɏس -
  .أȷ يتقيد األفراد بنوعية اإلنتاǯ الƔ تتطلبȼ مرǵلة وșروف التنمية يف اɍقتصاد القومي   -

ǬالǮال țرȦي: الǻاȎتȩɍا ȓاȊالن Ž ل الدولةǹدǩ.  
ȦرديةÛ ويستهدف ǾȽا تدǹل يف امللȮية الالمن القواعد األساسية للتنمية اɍقتصادية يف املنهǰ اإلسɎمي 

ة تستدعي نالتدǹل علɂ السري املتوازȷ للنشاȓ اɍقتصاديÛ وɍ يȮوȷ تدǹل الدولة مشروعا ɍǙ يف ǵاɍت معي
  :ذلȬ وسنوجز أȽم اƩاɍت الȮƢ Ɣن الدولة من التدǹل يف امللȮية الȦردية وذلȬ يف النقاȓ التالية

مǮل الƛ ȈȢميȜ أنواعÛȼ كالȈȢ يف امليزاȷ وأنøواع   اƩاɍت الƔ تȮتسب فيها امللȮية بطرȡ ȧري شرعية -
  .السلÛȜ ويف النقود

اإلنتاǯ أو اƟɍار يف اخلبائث مǮل اخلمر واملǺدراتÛ امليتةÛ اخلƕيرÛ األصنامɍǓ Ûت اللهو املنøهي عنøها    -
  .والزنا والȮهانة والشعوذة

-  Ȣال ÛناتȽوالسرقة والقمار واملرا ÛيȦيșالو ȯɎȢستɍصاȃɎتǹɍا ÛاربȮتǵɍا Ûالربا Û.  



 

  .اƩقوȧ الƔ علɂ امللȮية للȢري كالزكاةÛ الرȽنÛ اللقطةÛ اإلنȦاȧ الواجب -
- Ȧالس ÛريȢكالص ÛدامهاǺاست ǒية وسوȮة التصرف يف امللǒساǙرييȢرار بالȑت اإلɍاǵ ȜيƤو Ûȼ.  
  .اجلنايات الƔ تستدعي عقوبة مالية -
  . ما تستدعيș ȼروف اجملتمȜ اƩاɍت أǹرƯ ɁتلȦة -

  :تمǮل أشȮاȯ التدǹل يف ƤيȜ يف ǵاɍت فيما يليوت
• ȧقوƩا ǒاȦاستي.  
  .املصادرة والȢرامات املالية أو اإلتɎف يف بعȐ اƩاɍت كǚنتاǯ اخلبائث •
  .اƩجز ومنȜ التصرف •

Ȝالراب țرȦال :ǥرƩة اȆȥناƫا  
Ɏمي املنافسة اƩرة من بƙ القواعد الƔ ترتȮز عليها ǵرية التعامل يف األسواȧ يف املنهǰ التنموي اإلس

  .الشريȦة بƙ املنتجÛƙ وǾȽا لȒماȷ تȦاعل جيد بƙ قوɁ العرȏ والطلب يف șل ǵرية تامة لتحديد األسعار
وكوŒا ǵرة وشريȦة ألŒا ȜȒơ لȒوابƢ Ȕنș Ȝهور العوامل الƟ Ɣعل املنافسة اƩرة Ƚدامة كما øȽو    

  :  جزȽا فما يلياƩاȯ يف النظام الرأƧايل وǾȽه الȒوابȔ شرعية نو
- ȼأنواع Ȝميƛ ارȮتǵɍا Ȝمن.  
  .منȜ الȈȢ والتدليȄ والتطȦيȤ والȢرر -
- ȧرية األسواǵ ثري يفǖيترتب عليها الت Ɣالوساطة ال Ȝمن.  
- ȧرية األسواǵ ثري يفǖيترتب عليها الت Ɣالوساطة ال ȷماȑ.  
- ƙȮواملستهل ƙل من املنتجȮالعادلة ل ȧقوƩا ȷماȑ.  
  .الربا وكل ما يǘدي ƂǙ أكل أمواȯ الناȃ بالباطلمن أشȮاȯ منȜ التعامل بǖي شȮل  -
- Ɂرǹمن جهة أ ȧسواɊمن جهة ومراقبة الدولة املستمرة ل ȧبالصد ƙلي املنتجƠ رورةȑ.  
  

   ǬالǮال ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǰȾنƫا Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ȌǝاȎǹو ȣداȽأ  

           ȯوɉا țرȦال :Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ȣداȽأ ȳاإلسال  
تعتƎ التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم ذات طابǹ Ȝاȋ للجمȜ بƙ التنمية اɍقتصادية وبƙø جوانبøها     

األǹرɁ مما يǘدي ƂǙ توفري سائر اǵɍتياجات الƔ تȒمن املعيشة املتوازنة لɊفراد علɂø اøǹتɎف طبقøاőم    
  .رفاȽية اɍقتصادية والعدالة اɍجتماعيةوǵسب تȢري الظروف املعاشةÛ ويتȨȦ مȜ مȦهوم اإلسɎم لل



 

وقد بƙ الدكتور عȦر عبد املنعم  بȷǖ الرفاȽية اɍقتصادية يف اإلسɎم Ƚي وفøرة اإلنتøاǯ وسøهولة      
 ƙرئيسي ƙدفȽ قتصاديةɍوللتنمية ا Ûǯل واخلارǹيف الدا Ȝرد واجملتمȦنينة للǖمرتبطا باألمن والطم ȼعلي ȯصوƩا

  :Ƶا
اقتصادي مرǵلي يتمǮل يف استǺدام املوارد الطبيعية لتحقيȨø الرفøاه اɍقتصøادي    اƬدف األوȽ ȯدف  -

للجماعة والȦردÛ وǾȽا يتǖتɂ بالسيطرة الȮاملة علƯ ɂتلȤ موارد الطبيعة واستƬɎȢا أمǮلياÛ وǾŏا ميøȮن  
املوƂ عز وجل للȦرد املسلم أȷ يتعدǾȽ Ɂه املرǵلة املتمǮلة يف الرفاه العام لȮي يصل Ƚ ƂǙدفȼ الǾي سطره 

ǃوعبادة ا ȏفة األرɎǹ ل يفǮاملتم.  
Ƚدف ǙنساƆ وȽو اƬدف النهائي ويȮمن يف استǺدام نتøائǰ التقøدم   : اƬدف الǮاƆ العدالة اɍجتماعية -

اɍقتصادي لنشر العدالة اɍجتماعية مشتملة عن القيم اإلنسانية الرفيعة يف ƤيȜ نواǵي املعمورةǵ Ûيøث  
مȒيȦا بȷǖø معƖø أȷ يسøتǺدم     )Ǚ()1نسانية اɍقتصاد(علɂ دنيا ǾȽا اƬدف اسم يطلȨ الدكتور شوقي 

ȄȮالع Ȅولي ȯوالعد ȨƩر خلدمة اǺيس ȷي أȢقتصادي ينبɍا ȼتقدم ȷاإلنسا.  
يتطلب أȷ يøȮوȽ ȷنالȬø   ) اƬدف املرǵلي(ليȼ أƠ ȷقȨ كل من اƬدف األوǙ ȯومما Ɵدر اإلشارة 

مȜ قد ارتȜȦ يف صورتȼ اƩقيقية املتمǮل يف تعزيز قدرة الȦرد الشøرائية  ارتȦاع لدǹل كل فرد من أفراد اجملت
   ȷراد أøتطاع األفøذا اسǚف Ûȼلǹد ȧاȦنǙ عليها نتيجة ȯصوƩن اȮواخلدمات املم Ȝها السلƤتتر Ɣعلية الȦال

Ʒ ي بدورهǾرفاه اقتصادي ال ƂǙ طريقها موصل ȷقيقية واǵ التنمية ȷا أǾȽ Ɩاية فمعȦȮد الǵ يتعدوا  Ȩøق
  ɂمøعما يس ȤتلƸ مɎاية يف اإلسȦد كǵاية اإلنسانية وȦȮل ȯل يف سيادة اخلري والعدǮدف النهائي املتمƬا

ȼوسلم بقول ȼعلي ǃا ɂصل ǃا ȯرسو ȼعن Ǝفقد ع Ûعيȑقتصاد الوɍاف يف اȦȮد الƛ) : توفري القوام من ȼأن
Ȉأي امل)2()العي Ûأمره Ǵرد ويصلȦياة الǵ يستقيم ȼأي ما ب Û  Ȅبøن وملȮيف املعيشة من مس ƇرȮال Ɂستو

  .ومطعم ومشرب وȡريه ǵسب الظروف الƔ يعيȈ فيها الȦرد
ȼاية بقولȦȮد الǵ يȢف ȼعن ǃي اȑيف تعبري عمر بن اخلطاب ر ǒنوا : (أما ما جاȡاøذا أعطيتم فǙ()3( .

  .أي يعطي الȦقري ما يستǖصل شȷǖ فقره
فيدفƂǙ Ȝ الȦقري املسƙȮ من الزكøاة  : (الǵ ƖȢيث قاȯ واعتƎ املارودي ǵد الȦȮاية Ƚو أدƅ مراتب

ƖȢمراتب ال ƅأد ƂǙ ƙȮقري واملسȦمن اسم ال ȼب ǯرƸ 4()بقدر ما(.  
  
  

                                                           
  . Û 1972 Ûȋ96جامعة األزȽر -رسالة ماجستنري يف التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم -شوقي دنيا )1(
  . Û 1981 Ûȋ502زȽريةمȮتبة الȮليات األ Û"كتاب األمواȯ" أبو عبيد )3( )2(
  .Û 1978 Ûȋ122بريوت Ûدار الȮتب العلميةÛ "األȮǵام السلطانية " املارودي )4(

  
  



 

ƆاǮال țرȦال :ȳاإلسال Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ȌǝاȎǹ  
  

  .واملسǘوليةالواقعية Û يةالشمول :Ƚي  يف اإلسɎم التنمية اɍقتصاديةȷǙ أȽم اخلصائȌ الƔ تتميز ŏا    
مما سبȨ ذكره يف شȷǖ صبȢة التنمية اɍقتصادية اإلسɎمية الƔ ذكرنا بøŒǖا شøاملة ومتوازنøة    : الȊمولية -أ

   ǒواøȽواأل Ȍواقøايل من النǹ Ɔربا ǰمن منه Ȝمي التنموي نابɎاإلس ǰاملنه ȷأ ƙيتب ȼسȦن ȷايتها اإلنساȡو
د التنمية دعائم دائمة وصاƩة لتقوم بȽǖداف وأȡراȏ التنميøة  مما ƶعل من قواع. )1(البشرية واǂدودية الزمنية

  .اƩقيقية 
      ȷǙ املنهǰ اإلسɎمي للتنمية ƸتلȤ عن املناǰȽ املعاصرة لȮونȼ يهتم باإلøȑافة ƂǙ اجلانøب املøادي   

  .ƂǙ تطوير اجلوانب األǹرɁ الروǵية واألɎǹقية
اǵɍتياجات البشرية ƞعƖ توفري ȑروريات اƩياة ويتجلɂ الطابȜ الشمويل للتنمية كوŒا تتȒمن كافة 

من ملبȄ ومسȮن ونقل وتعليم ورعاية صحية ومواصɎت وǵرية التعبري وȨǵ العملÛ وȡريȽا من اƩاجøات  
  .الƔ تساعد اإلنساȷ علɂ تطوير طاقاتȼ واملساƵة يف اجملهود اɍجتماعي
وي روǵي وɍ يȦرȧ بƙ ما Ƚو دنيوي وأǹفاإلسɎم ɍ يعرف الȦصل بƙ اجلانب املادي واجلانب الر

فȮل نشاȓ ميارسȼ اإلنساȷ طاملا كاȷ مشروعا وبȼ يتجƂǙ ȼ املوƂ عز وجل يعتƎ عمɎ صاƩا ألȷ املوƂ عøز  
 ȯوجل يقو " ȷبدوȞلي ɍǙ Ȅنɉوا ȸƨت اȪلǹ يةرقم  "وماɇرايات 56اǾسورة  ال.  

ȃرȡ ȬلǾك Ɨالشمولية تع ȷǚف Ȩما سب ƂǙ افةȑوباإل  Ȝوالقيم اإلنسانية يف سائر أفراد اجملتم ȧɎǹاأل
ȼورقي Ȝالظروف لتنمية اجملتم Ɠت ويف شɍاƩا ȜيƤ يف ȷمتعاو Ȥلǔمت.  

وينبȜ العمل الصاſ من اجلوانب األɎǹقية الƔ ينميها اإلسɎم يف اإلنساȷ املسلم عندما تتȢلȢل العقيدة 
ونواȽي اǃ سبحانȼ وتعاÛƂ ومسنده ƂǙ الرمحøة واألȧɎøǹ    يف أعمȨ أعماȧ النȄȦ اإلنسانية مƢǘرة بǖوامر

األمر الǾøي   )2(الȮرمية واملساواة ومǘدية باإلنساƂǙ ȷ القوة والصɎبة ليعمل ويȮد ويطبȨ التȮامل اɍجتماعي
  .  يǘدي ƂǙ تنمية شاملة لȮل جوانب اƩياة وما يترتب عليȼ من تقدم اقتصادي واجتماعي

ǡ- يةȞȩا   تتم:   الواøŒة أي أøقيقيƩا Ȝروف اجملتمș Ȝم ɂا واقعية تتماشŒǖمية بɎقتصادية اإلسɍيز التنمية ا
ȇقتصادي املعاɍا Ȝقيقيا يف الواقǵ ن تطبيقها تطبيقاȮيث ميƜ قتصاديةɍاملعاجلة للمشاكل ا ȜȒت.  
Ƭواǵǖب Ɓالبشر والعا Ȩالǹ وعة من عندȑا موŒالية ألǮم مɎالواقعية يف اإلس Ǝوتعت ȬلǾو بȽ م مسبقا

  .ɍ ميȮن أȷ يشرع مناǰȽ للحياة اɍقتصادية تȮوȷ بعيدة عن ǙمȮانية تطبيȨ العبادة Ƭا
  

                                                           
)1( Ȥة اليوسȦاخللي Ȥيوس- ƆاǮمي  -اجمللد الɎقتصاد اإلسɍجمللة اÛ Ȩساب ȜمرجÛȋ478 .   
)2( Ƒاد الشنǘم " فɎقتصادية يف اإلسɍالتنمية ا"Û ريةȽلمات األزȮتبة الȮمÛ 1982 Ûȋ62.  



 

وتظهر واقعية التنمية اɍقتصادية يف كوȷ أȷ اإلسɎم وȜȑ املعايل املɎئمة لȮل املشاكل اɍقتصøادية  
نȼ أوجد الƗȢ والȦقري Ɓ يترǾȽ ȫا التȦاوت واɍجتماعية اǂتملة الوقوع يف اجملتمȜ البشري لȮن Ȯǵمتȼ تعاƂ أ

بدوȷ تشريȜ يȦȮل لǵ ȼسن التنظيم إلƶاد التوازȷ بƙ املستويÛƙ ولǾلƱ Ȭد اإلسɎم قد فرȏ الزكاة وجعلها 
 سورة الǾاريات 19اɇية  " وŽ أمواȨǵ ȴƬ للȆاǝل واǂروǵ " :ȳقا للȦقري من ماȯ الƗȢ مصداقا لقولȼ تعايل

ǃا ɂصل ȼوسلموقول ȼعلي  ) :ȴȾǝراȪȥ ȜȆɅ در ماȪب ǒنياȡɉا ɂلȝ ȏرȥ ǃا ȷدقة  . )1()أøوالزكاة ليست ص
علǙ ɂجبار األȡنياǒ علɂ دفǾȽ Ȝا اȨƩ عند ) الدولة ( مين ŏا الƗȢ علɂ الȦقري ولȮنȨǵ ȼ ثابت يتوƂ ويل األمر 

 ɂجبار مانعي الزكاة علǚب Ȩر الصديȮة أبو بȦولقد قام اخللي Ûمتناعɍدفعهاا.  
  

ɍسøتهɎكي  اتوسȔ بƙø اإلنøȦاȧ   لوتبدو الواقعية يف التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم يف دعوتƂǙ ȼ ا
 67اɇية رقم  " والǽǙ ȸɅǾا أنȪȦوا ȆɅ Ɓرȥوا وȪɅ Ɓتروا وȭاȷ بǽ ƙلȩ Ȭواما" واɍستǮماري فيقوȯ عز وجل 

ȷرقاȦسورة ال.  
ȄȦ وعلɂ منافȜ اجملتمȜ مƠ ȜرƇ كل مøن اإلسøراف   وǾȽا املتوسȔ يف اإلنȦاȧ اɍستهɎكي علɂ الن  

وتبديد املاȯ والربا واɍكتنازÛ وفرȏ الزكاة علɂ املاȯ املدǹر الǾي ƶ ɍد طريقƂǙ ȼ اɍستǮمار وتسيري سøبل  
 اɍنتȦاع بǮروات اجملتمȜ واƩوافز املرتبطة بǾلȬ يǘدي واقعيا ƂǙ اƟاه املاƂǙ ȯ سبل اɍستǮمار املǺتلȦة وزيادة

  .اإلنȦاȧ اإلسɎمي لتحقيȨ أȽداف التنمية

ǯ- وليةǘȆƫوسلم:   ا ȼعلي ǃا ɂصل ȯيقو ) :ȼيتȝر ȸȝ ȯوǘȆم ȴȮلȭو țرا ȴȮلȭ()2( .   اǾøȽ ƙبøوي
اƩديث الشريȤ أȷ مبدأ املسǘولية يف اإلسɎم واǴȑ جدا فالȮل مسǘوȯ يف Ǚطار الدائرة والشرƷة الƔ ينتمي 

مام اǃ سبحانȼ وتعاƂ يف كل عمل يقوم بÛȼ لǾلƱ Ȭد أȷ مسǘøولية الøȦرد   ǙليهاÛ وكل األفراد مسǘولوȷ أ
تتعدɁ من اإلطار الشǺصي ƂǙ اإلطار اجلماعيÛ كما أȷ مسǘولية اجلماعة تتعدƂǙ Ɂ اإلطار الȦردي وǾøȽا  

وƶعøل  يعززه اإلسɎم بقانوȷ التȮامل اɍجتماعي فاإلسɎم يعترف بȮل من اƩرية الȦردية واƩرية اجلماعيøة  
لȮل منها ǵدودا مسǘولة بتحقيȨ رقي وازدȽار  اجملتمȜ بǖكملȼ وǾȽا التوافȨ بƙ مصلحة كøل مøن الøȦرد    
   ȧاøƩǙ Ȝøومين ƙاملصلحت ƙب Ȩل التوافȦȮا يƞ قتصاديɍا ȓل الدولة يف النشاǹت تدɍاǵ ديدƠو Ȝواجملتم

Ȝرد باجملتمȦرر بالȒال  .  
طȼ بصورة ƯتلȦة يف أȷ ميتنȜ عن كل ما من شǖنȽǙ ȼدار املواد وتتǴȒ مسǘولية الȦرد يف مزاولتȼ لنشا  

    Ȝاجملتمøرد أو بȦالøر بøȒعن كل ما ي ȼم اتباعɎاإلس ɂŒ فقد Ȝأو باجملتم ȼسȦرار بنȑدامها واإلǺاست ǒوسو
Ȝارة باجملتمȑ ȷوȮدمات تǹو Ȝسل ǯنتاǙ ري أوجهها والعمل أوȡ يف ȯاألموا Ȥدار املواد وتصريȽǙو.  

                                                           
  .Û دار الȮتب العلميةÛ  ǯ2يف اǵاديث النǾير البشري-اجلامȜ الصȢري جȯɎ الدين السيوطي )1(
  .رواه البǺاري ومسلم )2(



 

لية الدولة يف كوŒا تلعب دورا يف النشاȓ اɍقتصادي يتمǮل يف تطبيȨ أȮǵام الشøريعة  وتتǴȒ مسǘو  
اإلسɎمية كتحرƇ الرباÛ وƠرƇ اǵɍتȮار ومراقبة مدɁ التزام النشاȓ اɍقتصادي بالتعاليم اإلسɎمية وتوفري ǵد 

لصاſ العامÛ فحيǮما وجدت املصلحة الȦȮاية لسائر أفراد اجملتمȜ ومسǘولية الدولة تتعدɁ األȮǵام ƂǙ ما Ʒده ا
 ɂية علǵمن نا ȋرƠ فهي ÛȜمن التشري ȟراȦال ǜمل ƂǙ تدƢ اőولياǘفمس ȬلǾلت وبǹلها  تدǹي تدȒتقت Ɣال

  .تطبيȨ العناصر املشتركة وفقا لظروف كل مرǵلة من املراǵل التنموية
العزيز ƂǙ  بن عبداب اخلليȦة عمر ومن بƙ األدلة الƔ توǴȑ مسǘولية الدولة عن تنمية اɍقتصادÛ كت  

Ɏقائ ȼتɍد وǵلث : ( أǮا بالȽعطوǖتزرع ف Ɓ وما ÛȤا باملزارعة بالنصȽعطوǖالصافية ف ȏم من أرȮأنظر ما قبل
طوȽا Ɠǵ تبلȠ العشرÛ فƁ ȷǚ يزرعها أǵد فامنحهاÛ فƁ ȷǚ تزرع فانȨȦ عليهøا مøن بيøت    عƁ ȷ تزرع فǚǖف

 ƙ1() املسلم(  
  .اɍستنتاǯ بȷǖ املسǘولية يف اإلسɎم مشتركة بƙ كل من الȦرد واجملتمȜومن ǾȽا ميȮن 

ǻ-  ȷȁتلزمات  :التواøكل مس ȯɎȢيف است ȷو التوازȽ مɎقتصادية يف اإلسɍالتنمية ا Ȍصائǹ مȽأ ƙمن ب ȷأ
التنمية ƶمȜ بƙ التنمية اɍقتصادية املتوفرة يف اجملتمȜ من موارد بشرية وماديةÛ فاملنهǰ اɍقتصادي اإلسɎمي يف 

اȝدلوا " النمو اɍقتصادي من ناǵية وبƙ عدالة توزيȜ الǮروة من ناǵية أǹرɁ ويف ǾȽا يقوȯ املوƂ عز وجل 
ɁوȪللت ǡرȩو أȽ " ية رقمɇيتوافر  .سورة املائدة 09ا ȷو أȽ قتصاديةɍم يف التنمية اɎدف اإلسȽ ȷأ ƙا يبǾȽو

ديانتǵ ȼد الȦȮاية ɍ الȦȮافÛ أي الوصøوƂǙ ȯ مسøتوɍ ɁئȨø    لȮل فرد يف اجملتمȜ أي كانت جنسيتȼ أو 
ȼانȮوم ȼسب زمانǵ للمعيشة.  

ȷ من ǹصائȌ التوازȷ يف اجملتمȜ اإلسɎمي عدم الترجيÛǴ فهو ɍ يرجǴ الصناعة علɂ الزراعة كما أ  
 ÛماريǮتøسɍا ǯاإلنتا ɂكي علɎستهɍا ǯأو اإلنتا ÛريةȒƩالتنمية ا ɂية علȦالتنمية الري ɍة   وøنولوجيȮأو الت

كǮيȦة رأȃ املاȯ علɂ العمالة أو ƠقيȨ أȽداف األجياȯ املعاصرة علǵ ɂساب األجياȯ القادمة أو دور اȮƩومة 
   Ȝøات اجملتمøمتطلب ǒوȑ ɂالقرارات وعل ȜيƤ اذơالوسطية يف ا ɂيعتمد عل ȼبل أن Ûȋدور القطاع اخلا ɂعل

تǴȒ مما سøبȨ بøاȷ   يو. )2(وازȷ يف عملية التنمية املنشودةاإلسɎمي ويف Ǚطار مصادره الشرعية لȮي ƷقȨ الت
 ȄȦكر يف نǾالسلمية كما ي ȧالوسائل والطر Ɠريه بشǮȮوت ǯزيادة اإلنتا ɂث علƷ ميɎالتنموي اإلس ǰاملنه
  Ȝøالتوزي ǒسو Ȝم ǯوفرة اإلنتا ȷا ألǾȽو Ûرǹعن األ ƙد الطرفǵأ ƗȢيست ɍ يثƜ ÛȜعدالة التوزي ɂالوقت عل

 Ǝا    يعتǾøȽو ȃǘøر والبøقȦال Ȝتوزي Ɨيع ǯوفرة يف اإلنتا ȷدو Ȝعدالة التوزي ȷكما أ ÛمɎاإلس ȼيȦارا ينȮتǵا
  .مرفوȽ ȏو األǹر يف اإلسɎم

     ƂǙ رةøالنظ ȷدو Ȝøتستهدف تنمية ثروة اجملتم Ɣالية الƧنظرة الرأ Ȝم للتنمية مɎنظرة اإلس Ȥتلơو
  .توزيǾȽ Ȝه الǮروة

                                                           
  .Û1981شركة مȮتبة عȮاȗ -حممد شوقي الȦنجريƲ Ûو اقتصادي ǙسɎمي  )1(
  .Ûȋ477بȨ امرجȜ سÛسɎمي امشȮل التنمية اɍقتصادية من منظور  )2(



 

ة اɍشتراكية تǘكد علɂ العɎقة بƙ أشȮاȯ اإلنتاǯ والتوزيɍǙ Ȝ أŒا تøرɁ أȷ  كما أنǙ ȼذا كانت التنمي  
 ȼنǚالسائدة ف ǯاإلنتا ȯاȮين ما كانت أشǖه التنمية فǾȽ مɎاإلس Ȑيرف ƙǵ يف ǯدائما اإلنتا Ȝيتب Ȝنظام التوزي

Ż ÛȧقوƩكل ا ȧيعلو فو ǃا ȼشرع Ȩكح Ȭوذل ȼاجتǵ سبǵ ل فردȮاية لȦȮد الǵ ɍمن أوȒي  Ȭøبعد ذل 
 ǫدƷ و ماȽو Ȝل فرد من اجملتمȮاية لȦȮد الǵ ن توفريȮمي ɍ وجهده وعندما ȼتبعا لعمل ȼل فرد نصيبȮل ȷوȮي

وǾȮȽا )1(يف الظروف اɍستǮنائية كاجملاعات واƩروب والȮوارǫ الطبيعية التزم سائر أفراد اجملتمƜ Ȝد الȦȮاية
واǃ لن Ǔكل Ɠǵ يشøبȜ أطøȦاȯ   ( خلطاب يف سنƙ القحȔ يȮوȷ بداية بويل األمرÛ ويف ǾȽا يقوȯ عمر بن ا

ƙاملسلم.(  
ȷǙ اإلطار التوازȷ للتنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم Ƚو اإلطار الدقيȨ واملتوازȷ الǾي رȼƧ املøوƂ عøز   
ة وجلÛ لȮي يعمر األرȏ الƔ جعلǹ ȼليȦة عليها وذلȬ تبعا للقوانƙ الربانية الƔ سطرȽا سبحانȼ وتعاǮƞ Ƃاب

  .الطريȨ املستقيم الǾي يȒمن استقرار ورقي وتقدم اإلنساȷ يف الدنياÛ وثوابا وجزاǒ يف اǹɇرة
وأǾȽ ȷا صراɄȕ مȆتȪيما ȥاǩبȞوÛȻ وǩ ɍتبȞوا الȆبل ȥتȦرȧ بȴȮ : " ويف ǾȽا يقوم املوƂ عز وجل

ȼسبيل ȸȝ "  ية رقمɇسورة األنعام 153ا.  

Ȝالراب ǢلȖƫا :ɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ǧوماȪمȳاإلسال Ž ة  
Ʊ ȷǙاǳ واستمرار التنمية اɍقتصادية يستوجب تدعيمها وتقويتها وذلȬ بتركزȽا علɂø مقومøات     
  :نǾكر منها أساسية 

ȯوɉا țرȦال :   ȷاȆنɌالتربية اإلسالمية ل  
  Ƒبن ن Ȭر اجلزائري مالȮȦامل ȯاع   : ( يقوøȑاألو Ȝøم żتتنا Ɣجتماعية للمسلم والɍثار اɇهرت اș
ادية الǵ Ɣددőا وفرȑتها اȒƩارة الȢربية منǾ اللحظة الƔ وقȜ فيها يف األǵبولة اɍستعمارية فǖصøبǴ  اɍقتص

Ɏل لȢديثالعميل املستبد املستƩ2()قتصاد ا( .    ǒلم وراøاملس ǒراøȡǙ ةøيȦكي ɂه املقولة القيمة علǾȽ وتنطوي
Ɏǹالقيم واأل ȼياه بتجريعǙ ستعمارɍاه اǾȡ Ɣربية الȢارة الȒƩربية اȢوقيات ال  Ȭيف ذل Ȝواق Ȝم żأسلوب يتنا

ر *وقيم ومقومات وبيǞة ǾȽه الشعوبÛ واستطاعت اȒƩارة الȢربية تربية الȦرد املستعمر علɂ أøƴاȓ وأفøȮا  
șهرت ǓثارȽا اɍجتماعية متنافية منǾ الوȽلة األوƂ مȜ األوȑاع اɍقتصادية الƔ فرȑتها اȒƩارة الȢربيةÛ ولقد 

يف بداية استعماره ǹ ƂǙطورة املنهǰ التربوي وǓثاره علɂ تنشǞة األجياȯ فبدأ ƞحاربة كل ما لȼø   تنبȼ املستعمر

                                                           
  .Û ȋ66بȨ ذكرهامرجȜ س Ûة اɍقتصادية يف املنهǰ اإلسɎميالتنمي )1(
)2(  Ɨبن ب Ȭقتصاد "مالɍا Ɓاملسلم يف عا"Û سنة ȷبدو  Ûدار القلم بريوت Û  ȋ16.  

ترسيǸ عادات وأفȮار بعيدة عن الواقȜ شرين عملوا جاȽدين علɂ استȯɎȢ بعȐ العناصر لتجهيل وǾȽا ما ǵدǫ يف اجلزائرÛ فقد استعملت فرنسا قبل دǹوƬا اجلزائر فǞة من امل(*)
 Ɣال ȃاملدار Ȩلȡ ɂعل Ȭمية وعملت يف ذلɎصية اجلزائرية اإلسǺحمو الش ɂل ما لديها علȮاجلزائر عملت ب ƂǙ فرنسا ȯوǹمي وبعد دɎيم    اإلسøالة التعلøوم برسøكانت تق

Ɔبعاد الشعب عن معاǙ وا يفƵأئمة جهل سا Ȑنصبت بع Ż Ûمنها ȷǓصوصا القرǹرنسا وȦل ǒɍرة الوȮت فǺوالسنة ورس ȷǓالقر  
  



 

صلة باألصالة واألȧɎǹ اإلسɎمية ǵيث أȡلȨ كل املدارȃ الƔ كانت őدف ƂǙ العمل علɂ توعية األفøراد  
النظم اɍجتماعية الȢربيøة الƔø    وتعليمهم وأنشȽ ǖياكل تربوية علمانية تستمد فلسȦتها التربوية وأȽدافها من

  .تتعارȏ مȜ معتقداتنا وقيمنا وأɎǹقنا اإلسɎمية
 ɂيشتمل عل ȼم املقومات التنموية ألنȽمن أ Ȝتمƭ النظام التربوي يف أي Ǝتمعة اعتƭ ه األسبابǾƬو

ȯاألجيا ȃوȦرسها يف نȡ يتم Ɣال Ȝاملستمدة من قيم ومعتقدات اجملتم Ǜداف واملبادȽاأل.  
ده املادةÛ وɍ يستȢلȼ الȢري وباعǮها Ƚو با كانت ȡاية التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم Ƚي اإلنساȷ نȦسɍ ȼ تستعومل

ȯعاȦا العنصر الǾŏ تمامȽɍبد من اɍ ȷكا Ȝتمƭ ل فرد منȮاية لȦȮد الǵ توفري) :ȷا   ) اإلنساøتقومي ȼøوتقومي
يم القيم واألɎǹقيات التنموية اإلسɎميةÛ وذلȬ جǾريا Ɯيث يصبǴ يتماشɂ ويتȦاعل ويطبȨ ويعمل علɂ تدع

بتطوير النظم التربوية القائمة علɂ نظم تتجسد فيها ǹصائȌ املنهǰ اإلسɎمي وتسعƠ ƂǙ ɂقيȨø األøȽداف   
  .املنوطة برقي اإلنساȷ وازدȽاره ماديا ومعنويا

     ƆاǮال țرȦال :Ʉاإلسالم ȳالȝاإل  

ية يستǺلȌ أȷ جل وسائل اإلعɎم تابعة للȢرب سواǒ كانت مرئية ȷǙ املتابȜ لواقȜ اجملتمعات اإلسɎم
أو Ƨعية أو املȮتوبة أو وسائل ترفيهية أو قنوات تǮقيȦية ɍ تعȄȮ معتقدات وتصورات األفøرادÛ بøل أøŒا    
أصبحت ơلȨ عندȽم ازدواجية وƵية تساعد علɂ تȬȮȦ اجملتمȜ وانتشار األمراȏ اɍجتماعية بشƓ أصøنافها  

الوسائل السمعية البصرية علɂ مستوɁ واسȜ من العاƁ اإلسɎمي وتوسȜ شبȮات البث التلȦزيوȷ من  فانتشار
شƓ اǂطات ومن أبعد املسافات وانتشار وسائل اɍلتقاȓ مȜ فقداȷ الوعي لدɁ كǮري من األفøراد يف Ɵنيøد   

 ǰامƎال Ȝم ȷعدم اإلتقا Ȝم ȼوتشاب ȯزȽية وǵربية من ناȢال ǰامƎال ȓيل  التقاøتوص ɂلية ساعدت كلها علǂا
 ƙبيوت املسلم ƂǙ ربيةȢارة الȒƩبا ȬتȦت Ɣجتماعية الɍا ȏكية ( األمراɎاسته ȓاƴجنسي وأ ȓɎتǹمن ا  

  

وتȬȮȦ أɎǹقي وȡريȽا أما اجلانب التǮقيȦي لوسائل ǙعɎمنا فɎ يȢدو أȷ يȮوȽ ȷامشيا وبعيدا عøن  
Ɂ جزǒا متناثرا من اخلري يف اǂيȔ من الشر املتجسد يف بقية اجلوانøب  املقومات اƩقيقية لɊفرادÛ فهو ɍ يتعد

Ɂرǹمية األɎ1(اإلع( .  

                                                           
)1( Ȥة يوسȦليǹ Ȥمي" يوسɎقتصاد اإلسɍلة اƭ"Û ذكره Ȩسب ȜمرجÛ ȋ31.  



 

  ȯاøة األجيǞالوقت يف تنش ȄȦواخلطري يف ن ȯعاȦمية الدور الɎسسات اإلعǘللم ȷǖب ȘǵɎن Ȩومما سب
لية النابعة من واقعهم املعاȇ ألنȼ يساعد األفراد يف اجملتمȜ علɂ التحلي بالقيم واألȧɎǹ الơ Ɣدم التنمية األص

ǯارǺا للȽريȡالتبعية اخللقية و Ȩتعمي ƂǙ ديǘي ȼرافƲا ȷطري ألǹو.  
ومن ǾȽا كاȷ واجبا بل لزاما علɂ األمة اإلسɎمية مراجعة اƬياكل اإلعɎمية مøن بشøرية وفȮريøة    

فري اإلطارات الƟ ƔمȜø بƙø   املتوفرة لديهاÛ وتوجيهها لتتماشɂ مȜ القواعد العامة لɌسɎمÛ باإلȑافة ƂǙ تو
قيøة الƎøامǰ مøن    نالȦȮاǒة والȦهم الصحيǴ لɌسɎم Ɠǵ يتمȮنوا من Ơليل األǹبار من منظور ǙسɎميÛ وت
Ǚ ɍسɎøمية ذات فهøم   االشوائب اخللقية الƔ تعتƎ من املبادǛ الروǵية للمجتمȜ وذلȬ لتستطيȜ أȷ ترŸ أجي

  .أفȮارȽا اجلديدة اجلادة يف ǹدمة التنمية اɍقتصادية ورقيهاصحيǴ تستطيȜ أƠ ȷرȫ طاقاőا الȮامنة و

       ǬالǮال țرȦيا     : الǱنولوȮالت ȳدȪالت  
م بزيøادة  تȽا يتبƙ من اɇية أȷ اإلسɎم.من سورة طȼ 111اɇية رقم  " وȩل رȝ Ɔǻȁ Ÿلما: " يقوȯ املوƂ عز وجل

Ɏوقد تركزت مطالب العلم يف اإلس Ûتصارواستمرارية العلمǹا باƵكرǾن ƙدعامت ɂم عل:  

     Ƃوɉامة اȝالد :ȴلȞال ȧاȥأ  
   ȼليǙ دود وما توصلǵ ȼل Ȅالعلم لي ȷرف ألșكل عصر و Ȝم ȼاشيƢوه وƴقابلية العلم و ƂǙ ويهدف

اإلنساȷ من Ưترعات تȮنولوجية وطرȧ عملية ومناƯ ǰȽتلȦة سواǒ يف العصور السابقة لعصرنا أو يف عصøرنا  
اɇية رقم  " ȩليال وما أوǩيتȴ مȸ الȞلɍǙ " :ɍǙ ȴ قليɎ من ǾȽا الȮوȷ الزاǹر ويف ǾȽا يقوȯ املوƂ عز وجلاƩايل 

85 ǒسورة اإلسرا.  
    ȤøشȮا العلم والǾȽ ستزادة منɎاذ كافة األسباب والوسائل لơا ƂǙ ا تدفعناŏ منǘن Ɣه القلة الǾȽ

 ȷوȮالعلمية املوجودة يف ال ƙر عن القوانǮأك ȯا يقوǾȽ ويف Ûر خلدمة البشريةǮكǖر فǮري الطبيعة أكǺلتس Ȭوذل
  )ȂɅ ɍ()1اȯ اإلنȆاȕ ȷالبا ما ȕلǢ الȞلȸș ȷǚȥ ȴ أنȝ ȼلȪȥ ȴد ȾǱل : ( رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم

ونستنتǰ من ǾȽا العرȏ املبدئي أȷ العلم يتصƝ Ȥاصية التطوير املستمرة وأȷ اإلنساȷ مطالب بتطوير   
ǾȽ ه اخلاصيةوتنمية.  

  اɍستȦاǥǻ مȸ أي Ȫǩدȝ ȳلمɄ: الدȝامة الǮانية
ويتبƙ من اøƩديث  . )2()اȕلبوا الȞلȴ ولو ȭاŽ ȷ الƙȎ : ( ويقوȯ رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم  

 Ǵفت ƂǙ ا يهدفǾȽو ÛȼانȮأو م ȼزمان ȷادة من أي تقدم علمي مهما كاȦستɍا ƂǙ م يدعواɎاإلس ȷأ Ȥالشري

                                                           
  .Û  ȋ209اإلسɎم والتنمية اɍقتصاديةÛ نقɎ عن ابن عبد ربÛȼ العقد الȦريد )(1

  .Ûȋ308 اجمللد األوÛ ȯمرجȜ سابȨ الǾكر Û"اجلامȜ الصȢري " السيوطي )2(



 

ويف ǾȽا يقوȯ علɂ بøن أŸ  . املعرفة أمام الȦرد املسلم بȐȢ النظر عن اجلبهة املǹǖوذة منها العلمأبواب العلم و
  .)1()العلم ȑالة املǘمنÛ فǾǺوه ولو من أيدي املشركƙ: ( طالب

   ȯالدو ƙبري بȮزات واسعة بسب التقدم العملي الȦز قȦالعلم قد ق ȷر أȑاƩيف عصرنا ا ȘǵɎومن امل
املنظم الرامي ɍستǺدام نتائǰ البحث العلمي يف تطوير أساليب العمليات اإلنتاجيةÛ وǾȽا ما  واستعماȯ اجلهد

يطلȨ عليȼ اسم التȮنولوجيا التقنية الƔ تعرف بŒǖا تطبيȨ العلم علɂ الطبيعة والعمل ورأȃ املاȯ والتنظيم Ɯيث 
صر السابقةÛ وøőدف التȮنولوجيøا ƂǙ   ينتǰ عن ذلȬ وسائل Ǚنتاجية جديدة تزيد من الȦȮاية اإلنتاجية للعنا

توșيƭ Ȥموع الوسائل لتسǺري الطبيعة اǂيطة باإلنساÛȷ وتطويȜ ما فيها من مøوارد وطاقøات وǙشøباع    
  ȼøȮتلƢ يǾال ȫتاȦال ǳɎعالة والسȦايل القوة الƩنولوجيا يف عصرنا اȮالت Ǝوتعت Ûاجات اإلنسانية األساسيةƩا

الدوȯ الƢ ɍ ƔلȬ مǮل ǾȽه التȮنولوجياÛ ومن Ƚنا كاɍ ȷبد مøن أجøل أȷ   قوɁ الȢرب وتسيطر بƭ ȼموعة 
ƠقȨ الدوȯ اإلسɎمية ƴوا اقتصاديا متزايدا ومستمرا أȷ تستǺدم الوسائل العلمية اƩديǮة الƔø تȮمøل دور   

  .املوارد البشرية واملادية يف ǵǙداǫ التنمية املطلوبة
  Ɏفالتنمية املطلوبة والتنمية املطلوبة يف اجملتمعات اإلس ȬلǾل ƙة املسلمǞوبي Ȝمن واق Ȝي تنمية تنبȽ مية

ȼتǞروف وبيș يف ȼعن ȤتلƸ رǹأ Ȝجملتم Ǵذ ما يصلǙ ȼتياجاتǵوا Ȝاجملتم Ȝواق Ȝتتناسب م ȷب أƶ . ȷب أƶ أي
تماعية الƔ تȮوȷ ذات كȦاǒة اقتصادية وǾȽه الȦȮاǒة ترتبȔ بطبيعة املوارد املتوفرة وباملشاكل اɍقتصادية واɍج

  .تتصدƬ Ɂا
نوعا ɍ يȦȮي وǵده لتحقيȨ اɍستǺدام األمøǮلÛ لøǮروات    و ȷǙ وجود املوارد البشرية واملادية كما  

اجملتمȜ األǹرɁ الǾي يستدعي تطوير الوسائل العلمية اƩديǮة واملتمǮلة يف املعارف املǾȢية اجملسدة يف وسøائل  
Ƚا من النشاطات الő Ɣدف ƂǙ املساعدة علƠ ɂقيȨ األøȽداف  اإلنتاǯ والتسويȨ واإلدارة واɍستهȫɎ وȡري

التنموية وبȮلȦة منȒȦǺةÛ وقد Ʒتاǯ اجملتمȜ اإلسɎمي يف األطøوار األوƂ للتنميøة ƂǙ اسøترياد الوسøائل     
التȮنولوجية ȡري أنƶ ȼب تطويعها مȜ الواقȜ املعاȇ وɍ يتسƖ ذلɍǙ Ȭ بتȮوين اإلنساȷ الǾي Ƹرǯ بعد مøدة  

فȮرة اɍسترياد ƂǙ فȮرة اإلبداع واǹɍتراعÛ وبǾلȬ يستطيȜ الȦرد املسلم من توطƙ الوسøائل العلميøة    من
  .وجعلها أكǮر فائدة وبصورة ɍ تتعارȏ مȜ معتقدات وǓماȯ وطموǳ  وقيم ǾȽه اجملتمعات

ȏ اجملتمȜ تبعا ȷǙ عملية توطƙ وتطوير التȮنولوجيا ɍ يقدم Ǚنتاجȼ األمǮل Ǚ ɍǙذا استنبȔ من داǹل أر  
ملشاكلȼ واǵتياجاتȼ وǾȽا ما يدعوا Ơ ƂǙقيȨ مناǷ علمي فعاȯ يساعد علɂ تȦجري الطاقøات واإلمȮانيøات   

  العلمية ألبناǾȽ ǒه اجملتمعات 

                                                           
  . Û ȋ101اجمللد األوÛ ȯي ديناÛ اإلعɎم والتنمية اɍقتصادية مǹǖوذ من ابن عبد ربȼ جامȜ بياȷ العلم وفȒلȼشوق )(1



 

     Ȝالراب țرȦالتنمية : ال Ž اإلسالمية ȯور الدوǻ  
تقيم شريعة اÛǃ وøȽو مøا   يرɁ اإلسɎم وجوب دولة قوية تȒطلƞ Ȝهمة تنمية اجملتمȜ واستمرارȽا و  

وǾȽا يعȷǙ()1( . Ɨ اǃ ليțȂ بالȆلȖاȷ ما țȂɅ ɍ بالȪرȷǓ ( يȦهم من قوȯ الرسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم 
  Ɂدøبل تتع ǯل والدفاع عن الوطن يف اخلارǹاألمن يف الدا ȘȦǵ ɂتقتصر مهمتها عل ɍ مɎالدولة يف اإلس ȷأ

Ơ ɂاملتعلقة بالسهر عل ȯاألعما ƂǙجتماعيةɍقتصادية واɍاع اȑوترقية األو ƙس.  
     Ɩøويتس ÛرادøفɊزمة لɎاجات الƩقتصادية وتوفري اɍالتنمية ا ȨقيƠ ولة عنǘم مسɎفالدولة يف اإلس

 ȓة يف النشاƵاألفراد املسا Ȝي يستطيȮة وسائل العمل لǞبتهي Ȭوذل Ûل فردȮزمة لɎالعمل ال ȋبتوفري فر Ȭذل
Ȝقتصادي للمجتمɍا  . اøŏ ȜطلȒت Ɣم األدوار الȽم ومن أƬرة أعماƣ من ƇرȮال Ȉفراد العيɊن لȮنا ميȽ ومن

  :الدولة اإلسɎمية ما سيźǖ ذكره باǹتصار
Ǚنشاǒ املرافȨ العامة وتطوير املǘسسات اɍقتصادية والسياسية واɍجتماعية كǚنشاǒ املشاريȜ الɁƎȮ ذات -أ   

Ƚم بقدر كبري يف ƠقيȨ التنمية اɍقتصادية من ناǵية زيادة Ǚثراǒ اجملتمÛȜ ومøن  اɍستǮمار املايل الȮبريÛ الƔ تسا
  .ناǵية أǹرɁ القȒاǒ علɂ البطالة وǙشراȫ الȦرد يف الǮروة العامة للمجتمÛȜ من جهة Ǚنتاجها واɍستȦادة ŏا

راعة والصøناعة  تشجيȜ وتطوير اƬياكل األساسية الƔ تساعد علǵ ɂدوǫ التنمية اɍقتصادية كتشجيȜ الز-ب
وبناǒ اجلسور وما Ǚليها مøن   ȧرطواخلدمات التربوية والصحية وتعبيد الطرȧ وǙنشاǒ السدود واملوانǜ وشȨ ال

  .  املراǵل واخلطوات الƔ يستلزم ŏا القيام بعملية التنمية اɍقتصادية
  ǯ- قيقهاƠ ƂǙ يرمي Ɣداف الȽمن أولويات األ Ǝي يعتǾجتماعي والɍا ȷالتواز  ƂǙ ȯللوصو Ȭم وذلɎاإلس

فالتȦاوت الطبيعي يف القدرات . فاإلسɎم دين الوسÛȔ دين التوازȷ. )2(تنمية أساسها العدالة اɍجتماعية اƩقة
 Ɔالعمل اإلنسا ȷجتماعي طاملا أɍا ȷر التوازȽجو Ȝا مȒتناق ȼيف طيات Ɂير ɍم وɎنية يقره اإلسȽǾاجلسدية وال

  .   واȷ التمايز بƙ أفراد اجملتمȜ لن يȮوȡ ȷري ǾȽا األساȽ  ȃو املصدر اƩقيقي للقيمة
وعلɂ ذلȬ يقوم التوازȷ الǾي كȦلȼ اإلسɎم تǖسيسا علȑ ɂماȷ مستوɁ واǵد من املعيشة ألفøراد  

  .اجملتمȜ املسلمɍ Û مستوɁ واǵد من الدǹل
مستوɁ معيشة سائر أفراد وانطɎقا من ǾȽا يȮوȷ دور الدولة اإلسɎمية يف العمل علƠ ɂقيȨ التوازȷ يف 

أȷ يتȦاوتوا وƸتلȦوا يف دǹوƬم ǵسب العمل املقدم وǾȽا يعƗ باȷ اإلسɎم يقر التȦاوت اǂتمøل الǾøي   
  .مصدره العمل يف Ǚطار اƩدود الشرعية

  : الȒماȷ اɍجتماعي) التȮافل العام( -د
   ƙدعامت ɂمي علɎب اإلسȽǾجتماعي يف املɍا ȷماȒيقوم مبدأ ال:  

                                                           
  .Û 1977Û ȋ60القاȽرة ÛÛ مȮتبة املǺتار اإلسɎميÛ ترƤة أمحد ǙدريȄ"اȮƩومة اإلسɎمية" أبو األعلɂ املووردي )1(
  .Û  ȋ104-108أ السنة ȡري مǾكورة.ب.د.وماتȼ ونتائجȼ من مطبوعات أÛ مق"اɍقتصاد اإلسɎمي" ǙبراȽيم السوقي أباșة )2(



 

     ɍأو:ȜتمŎا ǻراȥأ ƙب ȳاȞل الȥاȮد    :التøا وقøȒهم بعȒل بعȦȮي Ƿǔيف ت ƙسائر املسلم Ȉيعي ȷأ Ɨويع
  ɂلøص ȯه يقوǾȽ ويف Ûدود طاقة كل فردǵ كل مسلم ومسلمة يف ɂة علȒالة فريȦȮه الǾȽ م منɎجعل اإلس

  . )1()ليǘƞ Ȅمȸ مȸ باȉ ǧبȞاȷ وǱارǱ ȻاȜǝ: ( اǃ عليȼ وسلم
سɎم علɂ األȡنياǒ أȷ ينȦقوا علɂ الȦقراǒ واملساكƙ والعاجزين عøن الȮسøب مøن    وقد أوجب اإل

أقربائهم تبعا للحدود الشرعيةÛ وأوجب علɂ أȽل كل ǵي أȷ يتȮافلوا ويتعاȑدوا ǵيث يسد شبعاŒم ǵاجة 
ن Ƚنøا  وم. )3()اȆƫلȴ أǹو اȆƫلȚɅ ɍ ȴلمȼ وȆɅ ɍلمȼ : ( ويف ǾȽا يقوȯ صلɂ اǃ عليȼ وسلم. )2(جائعهم

Ȝسائر أفراد اجملتم ƙامن بȒوة والتǹاأل ɂي التعبري الواقعي علȽ الةȦȮال Ǝتعت.  

  :  Ȩǵ اŎتمŽ Ȝ موارǻ الدولة:ثانيا     
 حȨø ويظهر ǾȽا فيما Ǚذا كاȷ الȦرد عاجزا عن العمل أو أȷ دǹلɍ ȼ يȦȮيȼ لسد ǵاجاتȼ اƩقيقيةÛ ف

Ȯل فرد سواǒ كاȷ عاجزا أو معوزا ǵد الȦȮاية مøن  لوة توفر لدولة تǖسيسا علȨǵ ɂ اجملتمȜ يف مصادرة الǮرل
املعيشة كما ƶوز للدولة التدǹل يف النشاطات اɍقتصادية عند الȒرورةÛ وقد يȮوȷ التدǹل مباشرا مǮل Ǚقامة 

العمل ومراقبة السوȧ ومنȜ الȈȢ  كتدǹلها لتنظيمقطاع عام قوي قادر علɂ القيام بدور فعاÛȯ أو ȡري مباشر 
  .دليȄ واǵɍتȮار وحماربة الربا وȡريȽاوالت
ȘȦǵ األمن الداǹلي واخلارجي وذلȬ بتȮوين جيǙ ȈسɎمي متطور يعتمد علǙ ɂمȮانياتȼ الǾاتية من عøدة     

 .وعتاد
 

                                                           
)1( )2( )3(  Ȥاب عبد اللطيȽعبد الو ȨقيƠو Ȩدار القلم بريوت تعلي ÛȬاإلمام مال ǖموطÛ ȋ328.  

  
   



 

 
 
 
 

ȯوɉا ǡالبا  
اȩتȎاɅǻاǧ  البنوك اإلسالمية 

 وȝالȩتȾا بالتنمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ȯوɉل اȎȦة: الɅالتنمو Ȼدȝواȩو Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȌǝاȎǹ  
تتجلɂ أƵية اɍقتصاد اإلسɎمي بصȦة عامة أوɍ يف اإللزام اإليديولوجي علينا بوصȦنا نøدين بøدين   

القرȷǓ الȮرƇ الǾي لȼ ذاتيتȼ اخلاصة وكǾøا يف السøنة واإلøƤاع     ذلȬ اإللزام الǾي ƶد منابعȼ يف Û اإلسɎم
ترسيǸ اƟɍاه األɎǹقي يف قلب النظرية اɍقتصادية Ƚو  ثيقة واملتبادلة فيما بينها ولعلǊواɍجتهاد ذات العɎقة الو

الǾي يøȦرȏ   وȽناȫ أيȒا اإللزام اɍقتصادي. ما ينهي باɍقتصاد اإلسɎمي ƂǙ أȷ يصبȡ Ǵري حمدد بȦجوة ما
وɍ شȬ يف أȷ أنسب اƩلوȑ Û ȯرورة وȜȑ اƩدود للمشاكل اɍقتصادية الƔ تعصȤ باجملتمعات اإلسɎمية 

  .Ƚي النابعة من العقيدة اإلسɎمية
اإللزام اɍجتماعي ǵيث Ʊ ɍد ǹططا للتنمية اɍقتصادية وǵدȽا وƴǙا Ƣتد لتشمل التنميøة   هيźǖ بعد

جاوب اجلماȽرييÛ والǾي يȒمن Ʊاǳ التǺطيÛȔ وبناǒ علɂ ذلȬ فȷǚø النظøرة   ǵيث يتم الت. اɍجتماعية 
          اإلسɎمية بوصȦها őتم باملنظور اɍجتماعي تȦرȏ نȦسها علɂø فلسȦøة التنميøة والتǺطøيȔ اɍقتصøادي      

  .يف الظروف اƩالية
ة Ǚعادőا بعد ذلȬ ميȮن أȷ وأǹريا فهناȫ اإللزام التارƸي املستمد من األƭاد اإلسɎمية القدمية وȑرور

ƳلƂǙ Ȍ أȽ ȷناȫ اعتبارات عدة مقنعة تȦرȏ علينا ǾȽا التوجȼ بل وتستوجبȼ سواǒ من الناǵيøة العقائديøة   
  .الروǵية أو من الناǵية النظرية الȦلسȦية أو من ناǵية العلمية التطبيقية

         ȯوɉا ǬǶبƫا :Ʉي اإلسالمǻاȎتȩɍا ȳاȚالن  
اإلسɎمي علɂ أساȃ اجتماعي واǴȑ ينتهي يف مȒمونȼ بȒرورة تقريب بƙ الناȃ يف  يقوم اɍقتصاد   

  :الدǹوȯ ولǾا Ʊده يقرر املبادǛ التالية
ɍمي : أوɎاإلس Ȝطار اجملتمǚرية مطلقة بل مقيدة بǵ رد يف التصرف ليستȦرية الǵ.  
ية التȒامنية بƙ أفراد اجملتمƞ ȜøعƖø أȷ       الناȃ يف اجملتمȜ اإلسɎمي تظلهم مظلة واقية Ƚي مظلة املسǘول:  ثانيا

       ɍ Ɂوøوالتق Ǝøال ɂمعها تعاونا عل ȷعن التعاو ȯوǘو يف اجلماعة مسȒرد عȦرد والȦولة عن الǘاجلماعة مس
 ɂتعاونا علŻاإل ȷوالعدوا.  

     
                 ȯوɉا ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȴلȝ ȤɅرȞǩ.  

  :Ǯلها تصاد اإلسɎمي ومتعددت تعاريȤ علم اɍق
  علم استǺدام اإلنساȷ ما استǺلȤ فيȼ لسد ǵاجات الȦرد واجملتمȜ الدنيوية : ȷǙ علم اɍقتصاد اإلسɎمي Ƚو -

  )1(.طبقا ملنهǰ شرعي حمدد    
-  ȼنǖب ȼمن يعرف ȫناȽيازة   : " وƩاإلجحاف عند ا ɁادȦتت Ɣتعاليم وقواعد الشريعة ال Ȩية تطبيȦو علم كيȽ  

                                                           
  .وما بعدȽا ȋ Û27  التعريȤ اإلصطǵɎي لعلم اإلقتصاد اإلسɎمي Û مطابȜ اإلƠاد العرŸ للبنوȫ اإلسɎميةÛ دوȷ تاريǸ: حممد الȦيصل ȯǓ سعود  )1(



 

         ǃو اøƲ ȼøام بالتزاماتøن القيøم ȼøينȮƢو Ɔشباع الوجود اإلنساǙ والتصرف يف املصادر املادية من أجل
Ȝ1(."واجملتم(  

العلم الǾي ƷقȨ الǳɎȦ اإلنساƆ من ȯɎǹ تنظيم   : " وذȽب رأي ǹǓر ƂǙ أȷ علم اإلقتصاد اإلسɎمي Ƚو -
  )2( "التوزيȜ  املوارد يف األرȏ علɂ أساȃ من التعاوȷ واملشاركة أو

-  ȼنǖب Ȑالبع ȼكما عرف ":      ǒاøوالبن Û نةøوالس ȷǓرجها من القرǺنست Ɣالعامة اإلقتصادية ال ȯموعة األصوƭ
    )3( ".اإلقتصادي الǾي نقيمȼ علɂ أساȃ تلȬ األصوƜ ȯسب كل بيǞة وكل عصر 

- ȼة اإل  وعرفøالطريق ȼي تتجسد فيǾم الɎسɌب اإلقتصادي لȽǾامل ȼنǖب ȷروǹǓ   اةøيƩيم اøمية يف تنظɎøس 
اإلقتصادية ƞا ميلǾȽ Ȭا املȽǾب من رصيد فȮري بتǔلȤ من أفȮار اإلسɎم   األɎǹقية واألفøȮار العلميøة   

  .اإلقتصادية أو التارƸية الƔ تتصل ƞسائل اإلقتصاد السياسي أو بتحليل تاريǸ اجملتمعات البشرية
تصاد اإلسɎميȽ Ûو العلم الǾي يتناوȯ كيȦية اسøتǺدام  علم اإلق" وȽناȫ تعريȤ استǺلصȼ الباǵث وȽو  -

ويتميز ǾȽا التعريȤø  ". الوسائل ȡري املتعارȑة مȜ املنهǰ الشرعي Ʃل املشȮلة اإلقتصادية ƞنظورȽا اإلسɎمي
źɇبا:  

أنȼ قد وȜȑ مȦهوم علم اإلقتصاد اإلسɎمي يف موȑعȼ الصحيǵ ÛǴيث ركز علɂ املنظøور اإلسɎøمي    - 1
  .تصاديةǾȽ Ûا املنظور الǾي مييز ǾȽا العلم عن قرينȼ الوȑعيللمشȮلة اإلق

أنȼ يتيǴ قدرا أكƎ من املرونة إلستǺدام الوسائلÛ فɎ يستبعد منها ɍǙ ما يتعارȏ مȜ املنøهǰ الشøرعي    - 2
والǾي يترȫ اجملاȯ مȦتوǵا ملساǵة أكƎ من ǵرية اƩركة ƞا يتȨȦ مȜ مصاſ وǵǙتياجات اجملتمȜ ويناسب 

  .تȢريةșروفȼ امل
3 -  Ȝرد واجملتمȦاجات الǵ سد Ȅلة اإلقتصادية وليȮل املشǵ اة منǹداف املتوȽمتداد ليشمل سائر األǙ ȼأن  
4 - ȼذات Ȝليشمل دور اجملتم Ȝا اتسƴǙلة وȮه املشǾȽ لǵ يف ȷدور اإلنسا ɂيقصر األمر عل Ɓ ȼأن.  

ƆاǮال ǢلȖƫساسية: اɉا ȻȂǝاȭور Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȌǝاȎǹ  
ɍأو țرȦال :Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ȌǝاȎǹ:  

تتǺلȌ الواقعية واألɎǹقية Ơقيقøا   -كمقومات–يوجز  البعǹ ȐصائȌ اɍقتصاد اإلسɎمي يف أŒا 
 ǰاملنته Ȩوسلوكا للطري ÛاياتȢ4(لل(.  
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)1(   – Hassanus, Z., « Definition Of Islamic Economic » . Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1 , 

N° : 2 Winter, 1984, Jedda, P.52 
)2(  – Akram, M.K, « Islamic Economic : Nature and need  » Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1 , 

N° : 2 Winter, 1984, Jedda, P.55 
 

 )3(-  Ûمية ملواجهة التحديات اإلديولوجية" أمحد النجارɎالعدد " املقومات اإلس ÛمسةɎاإلس ȫلة البنوƭ Û27 Ǝديسم  Û1982ȋ Û7.  
  . ȋ73  1978سات اɍسɎمية سنة اƠɍاد الدويل للدرا" نطورات الدراسات اɍقتصادية اɍسɎمية"حممد شوقي الȦنجري  -)4( 



 

  :أǾȽ ȷه اخلصائȌ تعتƎ مȦتاǳ فهم اɍقتصاد اإلسɎمي واطاره النظري املميز وتتلȌǺ فيما يلي
تحمل مسǘøوليتȼ اɍجتماعيøة       يȷ املسلم الǾي لȼ تركيبة ƯتلȦةÛ فهو متعاوȷ مȡ ȜريهÛ اɍعتقاد يف اإلنسا -أ

ȼريا ملتزم بعقيدة توجهǹو أȽو ÛهمهاȦا ويȽويقدر.  
ǡ-          ȷاøواإلنس ÛƂاøتع ǃ Ȭمل ȏالسماوات واألر ƙما ب ȷأ Ǝم يعتɎفاإلس Ûſاملصا Ȩلتواف ǯتياǵɍعدم ا

 ǃا ȯما ɂاليد عل ȏف(عارɎǺستɍا (ȼالبشري كل Ȅاجلن ſلصا ȯا املاǾȽ دامǺاست ƙفيتع.  
ǯ- دودƩية مطلقة اȮفهي ليست مل Ûية اخلاصةȮة    . نسبية امللøة اخلاصøيȮرف بامللøم يعتɎاإلس  ȷذا كاǚف

ǃا ȯفا فحسب ملاɎǺا استŒوȮب Ȕا بقيود ترتبȽدƷ ȼأن ɍǙ ÛاȽتمر  . ويقرøاملس ȯستعماɍية مرتبطة باȮفهي مل
ƬاÛ ودفȜ زكاőاÛ واɍستǺدام النافƬ ȜاÛ دوȷ أȷ يȮوȑǙ ȷرار بالȢريÛ وȑرورة كوȷ التملȬ مستندا لسøبب  
    ǫرياøامل ȷانوøق Ȩøشرعية تطبي Ȝم Ûȯاملا Ȝنافƞ ȄȦالن ƙمǖت ȏرȢول Ûير أو تقتريǾتب ȷتدار دو ȷوأ Ûشرعي

  .اإلسɎمي
ǻ-ɎȢستɍ مɎذ ينظر اإلسǙ ÛȬأو املستهل ǰاملنت Ȕتسل Ȑرف   ɂøوم علøدامها نظرة نسبية تقǺاملوارد واست ȯ

 Ȅولي ȯوالعد Ȕنا باإلنصاف والقسȽر Ȭذل ȷوȮي ȷأ ȓرينااشتراǹɇا ȯɎȢست.  
øȽ-    منǮøام الøا من نظƶل مزǮطار ميǙ Ȝاملتوق ȼم نظامȮƷ ميɎقتصاد اإلسɍفا Ûحمدودية مشروعية الدولة

ɂ اƩافز الȦردي من النشاȓ مȜø وجøود الشøروǙ    ȓذ ميȮن اȦƩاȗ عل. والتǺطيȔ يف ȷǓ واǵد  )األسعار(
  Ȝøقاعدة التوزي Ȝة من توسيƟابية الناƶثار اإلجتماعية اإلɇا ȨقيƠ ȷماȑ Ȝوم Ûية اخلاصةȮم امللȮƠ ميةɎاإلس
اإلجباري لȮل زيادة يف الدǹل أو امللȮية وǾȮȽا يȮوȷ النشاȓ الȦردي Ƚو القاعدة األصلية الȮƠ Ɣمها ǾȽه 

Ɣال ȓدوده الشروǵل الدولة وǹتد ȯاƭ ترسم.  
اإلرتȮاز علɂ املرونة والصرامة الشرعيةÛ وǾȽا من منطلȨ وجود قواعد شرعية ثابتة ودائمة يف اإلسɎøم   -و

يتعƙ اإللتزام ŏا بدقة لȮل وقت وكل مȮاÛȷ مȜ مرونة قواعد املعامɎت لتناسب كل øƟدد يف متطلبøات   
  .اƩياة

     ƆاǮال țرȦال : Ȃǝاȭالر Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɌساسية لɉا  
علɂ الشورÛɁ  ونبǾø   يقومتوفري املناǷ اإلقتصادي واإلجتماعي املناسب وذلȬ بǚقامة السɎم اإلجتماعيÛ  -أ

ƙري املسلمȡ الرعايا Ȝسنة مƩقة اɎوالع ÛǒاȦعȒن   .العصبية ورعاية الøم مøئɎقتصادي املɍا Ƿتوفري املنا Ȝم
  .يم اɍسواȧ والرقابة عليها و اقامة املرافȨ العامة و صيانتها ȯɎǹ عدالة توزيȜ الدǹوȯ و تنظ

ǡ-   ارøǹادة اإلدøوزي ȫɎتهøد من اسƩا ɂعل ȐƷ مɎفاإلس ÛميɎا اإلسȽنظورƞ لة اإلقتصاديةȮل املشǵ      
 :يف العديد من املواطن منها

  
 
  



 

-  "ɍ ȼنǙ Ûتسرفوا ɍم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وȮوا زينتǾǹ دمǓ Ɨيا ب  ƙب املسرفƷ" يةɇ29ا 
  .سورة اɍعراف

كما ȌƸ اإلسɎم علɂ اإلستǮمار وزيادة التراكم الرأƧايل ǵيث أȷ اإلقتطاع الدائم من املاȯ بالزكøاة     
 ȼيلȢتش ɂافزا علǵ لǮالصدقة(مي ȼكلǖت ɍ Ɠǵ .(  ثøƷ كما ǰمنت ȯمار جملاǮاإلست Ȝالربا يدف ƇرƠ ȷكما أ
  )1(دة اإلنتاǯاإلسɎم علɂ العمل وزيا

Ǚذا قامت الساعة ويف يد أǵدكم فسيلةÛ فȷǚ استطاع أɍ يقøوم  " قاȯ رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم      
  ".Ɠǵ يȢرسها فليȦعل 

واملنهǰ اإلسɎمي يشجȜ علɂ استصǳɎ األرȏ وتعمريȽاÛ ويربǵ Ȕيازة األرȏ املستصلحة بǚستمرار 
 ÛاȽتعمري)Ǚسنوات و ǫɎث ȧتجز فوǂ Ȅليȼمن Ǿǹǘت ɍ.(  

  
ǯ –  مɎاخلاصة يف اإلس ȷانة اإلنساȮارية نظرا ملȒƩتمام بتنمية املوارد البشرية واȽدم "اإلǓ Ɨولقد كرمنا ب "

  Ûǒية ( سورة اإلسراǓ70 (  Û " Ƈسن تقوǵيف أ ȷلقنا اإلنساǹ لقد" ƙسورة الت Û) يةǓ4(  
" جملتمȜ اإلسɎمي قاȯ الرسوȯ صلɂ  اǃ عليȼ وسøلم  واȽتمام اإلسɎم بǚعداد املسلم ليتوƂ مسǞولياتȼ يف ا
 ȤعيȒمن الǘمن امل ǃا ƂǙ بǵري وأǹ من القويǘامل."  

  
 يلقلتللترشيد استǺدام املوارد وȐȦǹ نȦقات اإلنتاǯ بعدة أساليب منها اƩث علɂ عدم املبالȢة يف الربǴ  -د

 ɍ يثǵ بريȮال ǯبة يف اإلنتاȡوالر Ûǯوافز اإلنتاǵ نƣ ة  منøعȦمن Ǝا أكƴǙن وȮمم Ǵرب ɂمبدأ أقص ȼمȮƷ
ƤاعيةÛ مȜ عدالة توزيȜ الدǹلÛ وǵرم اإلسɎم اإلǵتȮارÛ وألɂȢ ربǴ الوسطاǒ واملǺاطرة Û ورفȐ التȢرير 

Ǝيف جانبها األك ȷɎقات الدعاية واإلعȦفوفر ن Ȭباملستهل.  
  
  

  
  
  
 
  

                                                           
Û مصادر ǾȽا اجلزǒ من الدراسة الƔ ميȮن الرجوع Ǚليها Û1980 مايو سنة ƭ Û11لة البنوȫ اإلسɎميةÛ العدد "اخلصائȌ املميزة لɌقتصاد اإلسɎميي " ǵسن العنائي  )1(

ɎصيȦحة  تȦ44 – 40ص  .  
 -  Û Ȥيم يوسȽبراǙ Ȥلتزام " يوسɌثار اإلقتصادية لɇكي اɎاإلسته ȧاȦم يف اإلنɎاإلس ǰنهƞ" مية العددɎلة الدراسات التجارية اإلسƭ Û4  رةȽ1984القا Û ȋ63.  
  .Û1984Û  ȋ90 القاȽرة  ƭ Û4لة اإلقتصاد الدراسات التجارية اإلسɎمية العدد "أȽدافȼ وƧاتȼ –اإلقتصاد اإلسɎمي : " عبد السɎم السيد - 
 -  Û Ÿحممود الرو Ȝربي "ǰمي يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  املنهɎمية العدد " اإلسɎلة الدراسات اإلسƭ Û3  رةȽر القاȽجامعة األز Û1984 ȋ Û31 اȽوما بعد.  
  



 

ƆاǮال ǬǶبƫا: Ʉر اإلسالمȮȦال Ž ȯاƫا  
    ȯوɉا ǢلȖƫا :ȼيتƵوأ ȳاإلسال Ž ȳاȞال ȯاƫا ȳوȾȦم.  

         ȯوɉا țرȦال :Ʉر اإلسالمȮȦال Ž ȯاƫا ȳوȾȦم:  
 ȘȦذكر ل " ȯافا ومنقطعا " املاȒم ÛراȮمعرفا ومن ÛعاƤردا وȦم Û مرة ȷانوƣستا و ƇرȮال ȷǓيف القر

نظرة اخلاصة لɌسɎم واȽɍتمøام  عن اإلȑافة وɍ شȬ أȷ دوراȷ املاǾŏ ȯه الǮȮرة يف كتاب اǃ دليل علɂ ال
 ȼ1(الشديد ب( ȯهوم املاȦديد مƠ ȯاƭ ة عامة -ويفȦبص- ǒقهاȦلل ƙرئيسي ƙȽاƟا ƙن التمييز بȮمي Û.  

    )2( ما مييل Ǚليȼ الطبÛȜ وميȮن ادǹاره لوقت اƩاجة: " ويترجم ǾȽا املȦهوم علɂ أنȼ: اƟاȻ اƩنȦية-أ  
  . )3("ة بƙ الناȃكل عƙ ذات قيمة مادي " او Ƚو 
ǡ- ǒاȾȪȦور الȾمج ȻاƟا:  
  .)4(" ما كاȷ منتȦعا بÛȼ أو معدا لɎنتȦاع بÛȼ وȽو Ǚما أعياȷ أو منافȽ "Ȝو : الشافعية -
  . .)5(" ما يقȜ عليȼ امللȬ ويستبد بȼ املاǙ ȯذا أǾǹه من وجهȽ "ȼو : املالȮية -
  .)6(" ما فيȼ منȦعة لȢري ǵاجة أو ȑرورة" Ƚو: اƩنابلة -

  Ȓويت ȼهومȦيف م Ȕيرتب ȯاملا ȷأ ɂعل  ȧاȦات ȫناȽ ȷأ ƙȽاƟɍين اǾȽ من Ǵ " ةøعȦباملن "  ǒيøأي الش
ȼاع بȦنتɍن اȮي ميǾال .ȷاجات اإلنساǵ اجة منǵ Ȝيشب ǒا الشيǾȽ ȷمن كو źǖعة تȦه املنǾȽو .  ȼøعلي ǒوبنا

ȯل يف عداد األمواǹيدɍ ȼفي ȜȦن ɍما ȷǚب. ف ȜȦينت ɍ نȮول ȜȦن ȼما في ȷعادة كما أ ȼ)دةǵوا Ǵبة قمǵ لǮم (
ȯاƞ Ȅلي.  
ǾƬا املȦهومÛ وȽو " القيمة املادية " ومن الطبيعي فɎȒ عن عنصر املنȦعة يف املȦهومÛ أȷ نȒيȤ عنصر   

ȯا املاǾȽ ة منǵمن الندرة الواقعية املتا Ȝي ينبǾا. العنصر الȽريȡو ǒواƬوا ǒهوم املاȦا املǾȽ من ǯرƸ وقد.  
 
 

                                                           
  
 )1(   Û يȽم " شوقي عبده الساɎماره يف اإلسǮاست ȧوطر ȯسنة " املا Û رةȽالقا Û دار املطبوعات الدولية Û Ƃالطبعة األو Û1981 ȋ Û136م.  
  .Û4ȋ Û3 طبعة دار سعاداتÛ املطبعة العǮمانيةǯ Û "رد اǂتار علɂ املǺتار" ابن عابدين  )2( 
  .ȋ Û136"املدǹل لنظرية اɍلتزام يف الȦقȼ اإلسɎمي " مصطɂȦ أمحد الزرقا  )3(
  .ȋ Û343 " القواعد" الزركسي )4(
)5(  Ƒاملوافقات" الشاط"ǯ Û2تا ȷبدو ÛɁƎȮتبة التجارية الȮامل Ûȋ ÛǸ17ري.  
 .439م 1971ȋدار الȮتاب العرŸ بريوت  ǯ5"املƗȢ و الشرǳ الȮبري  "ابنا قدامة ÛموفȨ وȄƽ الدين)6(

  
  
  
  
  
  



 

لȮȦر املايل املعاصر Ƹ ɍرǯ بȼ عن ǾȽين العنصرين رȡم تعدد اإلƟاȽات التعاريȤ وتنوعهøا  ومȦهوم املاȯ يف ا
Ơ واليف Ȥالتعري ƙهوم بȦا املǾȽ ديدȒةȦتلǺامل ȯأنواع املا ƙوب ȼأو بين Ȕواب.  
      ƆاǮال țرȦال :ȳاȞال ȯاƫبا ǻوȎȪƫا.  

ابعة من العقيدة اإلسɎمية الƔ تقرر أȷ كل مما ɍ شȬ فيȼ أȷ نظرة اإلسɎم للماɍ ȯ بد وأȷ تȮوȷ ن  
Ƃوتعا ȼسبحان ǃ Ȭو ملȽ اƴǙ يف الوجود ǒشي  ȼȑبيد عار ȯا املاǾȽ ɂعل ƙȦلǺمست ɍǙ ما يف " وما البشر ȼل

  ).3سورة طǓ Û ȼية " (السموات وما يف األرȏ وما بينهما وما Ơت الǮري 
تحدد Ǿŏا األساÛȃ وȽو يرتبȔ بامللȮية يف اإلسɎم عموما مما ومȦهوم املاȯ العام يف الȮȦر اإلسɎمي يرتبȔ وي

  .يقتȒي منا التعرȏ بƶǚاز ǾƬه اجلزئية
 ǬالǮال țرȦال :ȳاإلسال Ž امةȞية الȮلƫ1(.ا(   

ويتøرجم ǾøȽه   . من الطبيعي أȷ يتحدد نطاȧ امللȮية Ɯدود فاصلة بƙ امللȮية اخلاصة وامللȮية العامة  
Ȧم ȧا النطاǾȽدود وƩماɎية العامة واخلاصة يف اإلسȮهوم كل من املل.  

فامللȮية العامة Ƚي مسǘولية اجلماعة عن Ǚدارة أمواȯ معينة ومقررة ǾƬه اجلماعةÛ يقøوم الøȮȦر اإلسɎøمي    
بتحديدȽاÛ وعلة تقريرȽا كوǾȽ ȷه اجلماعة مǘلȦة من أفراد ذوي أنصبة أزلية يف ǾøȽه امللȮيøة تźǖø مøن     

  .باعتبارȽم يȮونوȷ الȮياȷ اجلماعي استɎǺف اƬ ǃم فيها
فاȨƩ اجلماعي املنطوي علɂ أنصبة األفراد Ƚو قوام امللȮية العامة وأساسȼ مبدأ التȮافøل والتøȒامن     

  .اɍجتماعي الǾي أتɂ بȼ اإلسɎم
أما امللȮية اخلاصة فهي أمانة يف يد الȦرد استودعȼ اǙ ǃياȽا واستǺلȼȦ عليهاÛ فجعلƞ ȼا بȯǾ من جهد   

 ſاخلاصة ومصا ȼƩمصا Ȩلتحقي ȼياتǵɎوص ȼانياتȮمǙ اƬɎǹ دم منǺا ليستŏ ريهȡ من Ȩǵا قدم من عمل أƞو
فهي ملȮية ƭازية ربطت علɂ الȦرد لتحديد مسǘولياتȼ عنها وعن قدراتȼø الƔø   . اجملتمȜ العامة دوȑǙ ȷرار

ȼفي ǃأودعها ا.  
  :أȷ يȮوȷ املورد اإلنتاجي ǹاȑعا للملȮية العامةÛ وƵا بناǒ علɂ ذلÛȬ فهناȫ شرطƠ ȷǙ ƙققا وجب       

- ȼكل Ȝروري للمجتمȑ ȜȦذا ن ȯاملا ȷكو.  
-  ȼمنافع ɂعل ȯعمل كبري للحصو ȯǾلب ǯتاƷ ɍ Û ȼبطبيعت ȯاǵ ȯاملا ȷكو) ȼفي ȯوǾيتناسب العمل املب ɍ أي

  ).مȜ عائده وفوائده
اȯ عامةÛ وƶ ɍوز للدولة ƢليȼȮ ألǵد ɍ بøالبيȜ وɍ  ومƠ ƓقǾȽ Ȩاȷ الشرطاȷ وجب أȷ تȮوȷ ملȮية امل    

Ɂرǹية وسيلة أǔب ɍبة وƬبا.  

                                                           
  :مراجǾȽ Ȝه اجلزئية  )1(
 -  Û م " حممود حممد نورɎالنظام املايل يف اإلس ȯوǵ " ÛƗالقصر العي Ȅƽ ƙتبة عȮم Û1975 ȋ Û29-30.  
 -  ÛȤيم يوسȽبراǙ Ȥيوس "ǰمي يف التنمية اإلقتصادية  املنهɎمية"اإلسɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠاإل Ȝمطاب Û.   



 

    ȼالدولة ل ȬلƢ يةǵɎص Ȭذل Ɨيع ȷأ ȷدو Ûȋاخلا Ȭللتمل ȯية املاǵɎص Ɨيع Ȭذل ȷǚيتحققا ف Ɓ ȷǙ أما.  
   

       Ȝالراب țرȦال :ȳاإلسال Ž امةȞية الȮلƫوصور ا țد صو: أنواǵأ Ǿǹǖي تȽوƙرت:  
وȽي األمواȯ اململوكة للشȌǺ املعنوي الǾي يسوȃ دنيا املسلمƙ وفقا لشøريعة اǃ    :ملȮية الدولة -أ       
  .السماوية

      ǡ-  ةȝماƨية اȮهم : ملƧا الدولة باȽوتدير Ûƙاعة املسلمƤ ɂعل Ȕترب Ɣال ȯي األمواȽو) ɂمƩل اǮم
  )1()والوقȤ واألرȏ املȦتوǵة وȡريȽا

ȨȦم     وتتɎøاإلس ſاøمص ȨøقيƠ ƂǙ ي يرميǾا العقائدي واإلجتماعي الȽزاȢية العامة يف مȮصور املل ȜيƤ
ƙام . واملسلمȮǵل واألȮيث الشǵ من Ȥتلơ نهاȮا . ولøőية الدولة مملوكة للدولة ذاȮفملÛ    ةøيȮا ملøبينم

ƙاعة املسلمƤ وȽ رǹǓ معنوي ȌǺوز للدولة ا. اجلماعة مملوكة لشƶ Ɏف ȬلǾاجلماعة ول ȯلتصرف يف أموا
  .Ƭم إلǵيائهاÛ )2(املوقوفة عليهاÛ يف ƶ ƙǵوز Ƭا مɎǮ أȷ تقطȜ األفراد من أمȫɎ الدولةÛ أو تǘجرȽا 

قوم علǙ ɂئتɎف نوعƙ من امللȮية øƵا ملȮيøة   ي ولȮن اخلɎصة أȷ شȮل امللȮية العامة يف اإلسɎم  
  .ǾȽا اإلطار مȜ امللȮية اخلاصة يف اإلسɎمومن ناǵية أǹرɁ يǖتلȤ . اعةمالدولة وملȮية اجل

   ȼعيƤ Ȩلنامما سب ǴȒهوم ا يتȦم ȷل يف أǮم يتمɎالعام يف اإلس ȯميةاألملاɎاململوكة للدولة اإلس ȯموا 
وكǾا تلȬ اململوكة جلماعة املسلمÛƙ سواǒ تلȬ الƶ Ɣوز أȷ تȮوȷ حمɎ للملȮية اخلاصةÛ أم تلȬ الƔ يقتصر 

Ǻالش ɂها علȮلƢ  ǒة األداøالشرعية املالية واجب ȤاليȮالت Ȭل يف ذلǹويد Ûƙالعام للدولة أو جلماعة املسلم Ȍ
Ûا   يداجل للدولةøل عليهøصƠ Ɣم اإليرادات العامة الȽأ ȷوǎȮم تɎية العامة يف اإلسȮرات امللƣ ȷو أȽ كرǾر بال
ة من فǞات اجملتمȜ اإلسɎøمي øƭتمعƙ   ويقصد ŏا امتȫɎ فǞة  معين وȽناȫ أيȒا امللȮية التعاونية 3Û Û(الدولة

ذلŏ Ȭدف Ǚعانة بعȒهم البعȐ علɂ اƩصøوȯ  و .ومتعاونƙ معا بعȐ أدوات اإلنتاǯ أو العقارات أو ȡريȽا
علɂ دǹل أو منȦعة أكƎ منها يف ǵالة انȦراد كل مواطن بامللȮية يف صورة ƭزأة وƷ Ɓرم اإلسɎم ذلȬ بøل  

ȼث عليǵ.  
  
  
  

                                                           
)1(  Û سنǵ عبد الرمحن Ǹافل اإلجتماعي " الشيȮقات األقارب كمصدر لتمويل مشروعات التȦدورة  "الزكاة والوقوف ونøال Û العربية ȯلقة الدراسات العربية جلامعة الدوǵ Û

ÛةǮالǮال  ȋ ÛرةȽ265القا.  
)2(  Û مية " محدي عبد العظيمɎالشريعة اإلس ǒوȑ ية اخلاصة يفȮثار اإلقتصادية للملɇا " Û Ȝوالتشري ǒصاǵقتصاد السياسي واإلɌاجلمعية املصرية ل Ûلة مصر املعاصرةƭ ÛيثƜ Û

 Û1986يوليو ȋ Û141 – 142.  
)3(   Û يمȽابرا Ȥم " يوسɎقات يف اإلسȦدراسة مقارنة"الن" Ûتاب اȮجلامعي دار ال Û8  ÛرةȽالقا ÛƑلƩا ȷسليما ȇ1400øȽ/1980 ȋ Û217م Û307.  



 

    ƆاǮال ǢلȖƫامة :اȞال ȯمواɉا Ž ȳاإلسال ǧاȾيǱوǩو ȳاȮǵأ:  
  )ȮƷ)1م املاÛ ȯ بصȦة عامة Û عدة أساسيات  

  : ȥيما ɅتȞلȨ بȖبيȞتȼ -أ
  .أȷ اǃ سبحانȼ وتعاƂ وǵده Ƚو مالȬ كل شيǒ باعتباره اخلالȨ األوȯ واǹɇر -1
2- ȷما يف يدي اإلنسا ȷأ ɍ ف Ûفيها ǃا ȼȦلǺأمانة ووديعة است ȷوȮي ȷازيةيعدو أƭ يةȮهي مل.  
  ).165سورة األنعام Ǔية (" وȽو الǾي جعل لȮم األرȏ ورفȜ بعȮȒم فوȧ بعȐ درجات ليبلوكم فيما أتاكم "  

3-     ȼمن أجل Ȩلǹ يǾال ȏرȢلل ȼام يف توجيهȮǵمن أ ǃما شرع ا ǾيȦولية عن تنǘفة ترتب املسɎه اخلǾȽ ȷأ
ǃشرعها ا Ɣدود الƩيف ا Ûȼوسعادت Ȝو اجملتمȽرف  وøوسداد التص ÛȼاقȦنǙ سنǵو Ûȼعدالة توزيع ȼب ȨقƷ اƞ 

ȼعن النعيم . " في ǾǞلن يومǖلتس Ż ") يةǓ ÛاثرȮ8سورة الت.(  
4-Ȝاجملتم ȜȦلن ȏمار وعمارة األرǮردي يف اإلستȦافز الƩا ȧɎطǙ فɎǺا اإلستǾȽ سبب ȷأ .  Ȝøميتن ȬلǾوب

 ȷوȮي ɍوأ ÛȜري أو باجملتمȢأو بال ȄȦرار بالنȑعن اإل ȄبƷو ȯر املاǮȮي ɍوأ ÛȔرامة والتسلȮدار الȽوسيلة إل
  .التداوȯ لنȜȦ املسلمÛƙ وأɍ ينȨȦ يف اǂظورÛ وأȷ ينȨȦ يف ǹري اجلماعة والȦرد دوǙ ȷسراف أو تقتري
  .كما أǵǙ ȷساȃ املستǺلȤ بǖنȼ ليȄ املالȬ اƩقيقي يǘدي ƂǙ اƩد من تسلطȼ علɂ الناƞ ȃا يف يده

  
ǡ- ȧرȕ Ǭيǵ ȸية مȮلƫا ǢȆȭ:  

    ȼبøطريقة كس ȷوȮت ȷرورة أȑ ȯوǵ يدور ȯسب املاȮل Ȩم كطريɎاإلس ȼعȑي وǾاإلطار العام ال
   )2(العمل Û واملرياÛǫ والوصية Û واƬبة: وسائل كسب امللȮية يف اإلسɎم Ƚي  .ÛɍɎǵ وƶ ɍوز علȨǵ ɂ أǵد

ǯ-  ȯاƫا ȳداǺاست ȧرȕ Ǭيǵ ȸم:  
كøالȈȢ  (Û أو اإلǵتȮارÛ أو التواطǘø  )الربا(رȡ ȧري مشروعة مǮل اɍنتظار منȜ اإلسɎم استǮمار املاȯ بط -1

  ).اƀ …والرشوة واإلنتاǯ الȒار
2-    ǒاøيǵور إلøالب ȏاألر ǳɎل الزراعة واستصǮم Ûث عليهاǵمار وǮستɍا اǾƬ ت املشروعةɍكما قرر اجملا

  .مواőاÛ والتصنيȜ والتعدين والطاقةÛ والتبادȯ التجاري 

                                                           
)1(   Û يȽم " شوقي عبده الساɎماره يف اإلسǮاست ȧوطر ȯاملا " ȋ ÛȨساب Ȝمرج Û40.  
  .Û199  1973معهد الدراسات اإلسɎمية Û القاȽرة Û " دراسات وقراǒات Ưتارة  –النظم املالية يف اإلسɎم " عيسɂ عبده  - 
  .Û1965 ȋ Û238 القاȽرةÛ17 Û دار الȮتب Û اجلزǒ " اجلامȜ ألȮǵام القرȷǓ " طƑ القر - 
  .Û1966 ȋ Û347 – 348 بريوتÛ3  Û دار املعرفة Û جزǒ " الȦتاوي الɁƎȮ " ابن تيمية  - 
 -  Û Ÿالعر ǃم " حممد عبد اɎا يف اإلسȽدودǵو ȯية املاȮالعدد "مل ÛميةɎاإلس ȷوǘللش ɂاألعل Ȅاجملل Û234 Û مايو ÛرةȽ1964القاȋ Û19  .  
 )2(   ȋ ÛȨالساب Ȝاملرج Û يȽنتاجا للعمل46شوقي السا ɍǙ Ȅلي Ȝوالبي ǒالشرا Ȩعن طري Ȭالتمل ȷأ ƂǙ ونشري Û.  
  



 

رشد اإلسɎم سبل استǮمار املاǵ ƙǵ Ûȯث علɂ طلب العلم واملعرفةÛ وǙتقøاȷ العمøل    ويف نȄȦ الوقت -3
 ȨقيƠ ȯɎǹ من ÛميɎاإلس Ȝاجملتم ǳɎمار من أجل صǮاإلست ȷوȮمارية ليǮيف التوجيهات اإلست ȷوالتواز

  .الȦȮايةÛ وȑرورة التǺطيȔ ومداومة اإلستǮمار
4- Ȯالت ǾيȦالة تنȦȮل لǹالتد Ȩǵ لويل األمر ɂأعط    ɂøعل ȗاøȦƩا واøقيقهƠ ɂيقوم عل Ɣالشرعية ال Ȥالي

  ).تنظيم القطاع اخلاȋ(مقاصدȽا 
ǻ- ȳاإلسال Ž يǻاȎتȩاإل ȓاȊالن:  

  :يتميز النشاȓ اإلقتصادي يف اإلسɎم ƞا يلي  
1 - ȫاعي ومشترƤ قتصاديǙ ȓنشا  
  .يف اƬدفيقر اإلسɎم النشاȓ اخلاƛ ȋانب اجلماعي وينظمȼ بقيم وقيود وƷميȼ ويوǵد بينهما  - 2
3 - Ȝاجملتم ſصا ɂعل ȼلقيام ȯيقدم األو ȋاخلا ȓاجلماعي والنشا ȓالنشا ƙب ȏعند التعار.  
  )1(تتم الرقابة الǾاتية واخلارجية علɂ النشاȓ اإلقتصادي من منطلȨ ديƗ قوي - 4

: ȷ سياسة اȮƩم اإلسɎمي وسياسة املاȯ العام تستهدف ȑ ȘȦǵرورات اƩياة اخلمȄ أɍ وøȽي  أ ماك    
وبناǒ علɂ ذلȬ ميȮن لنا القوȯ بȷǖ أȮǵام وتوجيهات الøȮȦر  .واملاȯ العقل والنȄȦالنȄȦ و النسل ولدين وا

  .اإلسɎمي بالنسبة للماȯ العام تدور يف فلȬ اȦƩاȗ علɂ كل ذلȬ باعتباره أداة إلشباع اƩاجات العامة
   ǬالǮال ǬǶبƫة التنمية : اȞبيȕ ǧاإلسالوأساسيا ǰȾنƫا Ž اȾومȾȦمɄم.  

        ȯوɉا ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǰȾنƫا Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا:  
تعتƎ التنمية اɍقتصادية عملية تطور ȒǵاريÛ فهي جزǒ من التنمية الشøاملة للمجتمȜø بǖبعادøȽا    
املǺتلȦةÛ والتنمية يف اإلسɎم ɍ تركز علɂ تنمية اجلانب العادي فحسب لتوفري الرǹاǒ والسعادة لɊفراد بøل  

فهي Ǚذا مواجهة صرƷة وشاملة ألسباب التǺلȤ وعقباتȼø تسøتهدف   . دƂǙ Ɂ اجلانب القيمي لȧɎǹɊتتع
  .اإلنساȷ بالدرجة األوƂ ورقيȼ وتقدمȼ ماديا وروǵيا واجتماعيا وأɎǹقيا

            ȯوɉا țرȦنة: الȆوال ȷǓرȪال Ž التنمية ȯمدلو  
عمل ليعƎ عن عملية التقدم واɍرتøȦاع ƞسøتويات   ȷǙ لȘȦ التنمية ليȽ Ȅو اللȘȦ الوǵيد الǾي يست 
ȯوǹة  . الدøا التنميøأم ÛɁيري طويل املدȢالت Ûالتقدم Ûا النموȽمن أشهر ȗاȦريا من األلǮك ȬلǾدم كǺبل يست     

   يف الȮȦر اإلسɎمي فقد استعملت لȘȦ العمارة أو التعمري يف اجملاȯ اɍقتصاديǵ Ûيث يقوȯ املوƂ عز وجøل 
ويعلȨ اإلمام القرطƑ يف كتابȼ جامȽ "  Ȝو أنشǖكم من األرȏ واستعمركم فيها " من سورة Ƚود 60يف اɇية 

                                                           
)1(  Ûاملالية العامة " حممود نور Ǜومباد Ȅأس " ÛرةȽالقا ÛƂالطبعة األو Ûȷتبة التجارة والتعاوȮم Û1973 ȋ Û255.  



 

ȼية بقولɇه اǾȽ سريȦام عن تȮǵب  : األøيف استعمركم للطل ǒوالتا ƙا السƬستعماɍ ا تقصد طلب العمارةŒأ
  . )1(والطلب املطلȨ من اǃ يȮوȷ علɂ سبيل الوجوب

ȷǖ لȘȦ العمارة الواردة يف القرȷǓ الȮرƇ يعƗ التنمية اɍقتصاديةÛ وقد يȦوȧ يتبƙ لنا مما سبȨ طرȼǵ ب
 ȘȦا اللǾȽ )قتصادية كما ) العمارةɍالتنمية ا ȯدد التنمية بزيادة تمدلوƠ Ɣرية والȮȦال ȃري من املدارǮȮعرفها ال

   .ɍت اɍقتصادية ƽ ƂǙوȯ شƭ Ɠاɍت اƩياة اإلنسانيةااإلنتاǯ يف ƤيȜ اجمل
           : واألمر الǮاƆ الǾي يǘكد معƖ العمارة ما جاǒ يف سرية السلȤ الصاſ ومنها قøوȯ عمøر بøن اخلطøاب    

  )2()من كانت Ƭم أرȏ فلم يعمروȽا ثǫɎ سنƙ فعمرȽا قوما ǹǓروȷ فهم أŏ Ȩǵا( 
 ن نظøرȫ  ليȮن نظرȫ يف عمارة األرȏ أبلȠ م: باإلȑافة ƂǙ قوȯ علي بن أŸ طالب نائبȼ علɂ مصر

ǯاخلرا ǯراǺبالعمارة. يف است ɍǙ ȫيدر ɍ Ȭذل ȷد. ألɎرب البǹعمارة ا ȷبدو ǯ3(ومن طلب اخلرا( .  
   ǒاøǹالر ȨøقيƠ ƂǙ دفő Ɣقتصادية الɍالتنمية ا Ɨيع Ǵا املصطلǾȽ هومȦم ȷأ ɂدليل عل Ǝا أكǾȽو

  .والرقɂ للȦرد من اجلانبƙ املادي والروǵي
د بالتعبري عن التنمية يف اإلسɎمÛ ولȮن Ƚناȫ مصøطلøǹǓ Ǵر اǵتøوȷǙ    Ɂ مصطلǴ العمارة Ɓ ينȦر

  ) .التمƙȮ( مȒموȷ لتنمية اɍقتصادية وȽو 
  .09سورة األعراف اɇية " ولقد مȮناكم يف األرȏ وجعلنا لȮم فيها معايǵ ":Ȉيث يقوȯ املوƂ عز وجل

   ƙجانب ȼل ȷأ ɂويا علȢل ƙȮسر التمȦويشمل : وي ȯاذ ال( األوơقرار ا–  ȷاȮالوطن  –امل (  ƆاøǮواجلانب ال
  ).السيطرة والقدرة علɂ التحȮم( يتمǮل يف 

أما اجلانب التȦسريي لɈية فهو يعƗ أȷ اǃ سبحانȼ وتعاƂ قد مȮن اإلنساȷ من السيطرة علɂ الطبيعة 
  .وȽو Ǚذ مȮننا يف األرȏ طلب منا تعمريȽا وتنميتها وȽو ما ƷقȨ التنمية اɍقتصادية

 ȯɎǹ1400 ما سبȨ التعرǙ ȏليȼ من مصطلحات التنمية أŒا ثابتة الورود يف املنهǰ اإلسɎمي منǾ من 
  .سنة وǾȽا ما يزيدنا وȑوǵا أȷ لɌسɎم منهاجȼ اخلاȋ بالتنمية اɍقتصادية

وƶدر بنا بعد Ǚثبات ورود مصطلǴ التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎøم وأسøبقيتها يف معاجلøة اƩالøة     
  .ة لɊفراد أȷ نتطرƂǙ ȧ مȦهومها بشȮل أوسȜاɍقتصادي

ƽ ȷǙولية اإلسɎم للمبدأ اɍجتماعي يعƗ باȷ التنمية اɍقتصادية Ƚي جøزɍ ǒ يتجøزأ مøن النظøام     
  : اإلسɎمي ومنȼ ميȮن أƳ ȷتصر يف النقاȓ التالية

فهي تتȒمن النواǵي . تلȦةأȷ التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم جزǒ من التنمية الشاملة للمجتمȜ بǖبعادȽا املǺ -أ
اإلنساȷ فالتنمية Ǚذا ليست عملية Ǚنتاǯ فحسب ƴǙا Ƚي عملية Ǚنسانية تستهدف . ادية والروǵية واخللقيةامل

                                                           
)1 (   Ƒالقرط-  ȷǓام القرȮǵأل Ȝتب املصرية  –اجلامȮدار الÛ 1935سنةÛ ȋ56.  
)2(  Ȥم والتنمية –أبو يوسɎعن كتاب إلس Ɏنق ǯاخلراÛ  ȋ85.  
)3( ȋالرصا Ȥستاذ شريɊل Ȅالث دار األندلǮة اجمللد الȡɎالب ǰŒÛ 1980 Ûȋ96.  



 

أي أŒا نشاȓ يقوم علɂ قيم وأȽداف اجملتمȜ اإلسɎمي يف كل ǾøȽه  . )1(قدمȼ ماديا وروǵيا وأɎǹقياوت
ȼدافȽيف أ ȏتتعار ɍ يȽة وȦتلǺالية يف  األبعاد املƩيم اȽاȦامل ȼليǙ تقرȦا ما تǾȽية وǵياة الروƩا Ȝالدنيوية م

  .التنمية اɍقتصادية
ȷǙ اȽتمام اإلسɎم بالتنمية اɍقتصادية نابȜ من كوŒا من مشȮلة تنمية وبناǒ اإلنساǵ Ûȷيث أȷ الøȮوȷ   -ب

من سورة  29اɇية رقم ) ةǱاȝل Ž اɉرǹ ȏليȦ وȩ ǽǙاȯ ربȬ للمالȮǝة ƆǙ( والǾي Ʒدده املوƂ عز وجل 
  .البقرة

ȼعز وجل يف قول Ƃاملو ȼفيبين ȷدف اإلنساȽ أما " : ȷبدوȞلي ɍǙ Ȅنɉوا ȸƨت اȪلǹ ية رقم  "ماɇا
ويتبƙ مما سبȨ أȷ نواة اجلهد التنموي وصميم عملية التنمية يف اإلسɎم يعƗ اإلنساȷ نȦسȼ .سورة الǾريات 56

لȪد ȭرمنا بȳǻǓ Ɨ ومحلناŽ ȴȽ الƎ والبǶر ورȩȁنøاȴȽ مȸø   : " انȼ وتعاƂالǾي كرمȼ اǃ وأعزه قائɎ سبح
أȷ التنمية تعمøل   ومعǾȽ Ɩا.سورة اإلسراǒ 70اɇية رقم  "الȖيباǧ وȒȥلناȝ ȴȽلƘǮȭ ɂا ǹ ȸưلȪنا ȒȦǩيال 

والروǵيøة  علƟ ɂسيد ǾȽه اɇية الȮرمية بتوفري مصطلǴ كرامة اإلنساȷ وعزتȼ شاملة يف ذلȬ اƩاجات املادية 
  .ɎƝف املنهǰ العصري ملتطلبات التنمية الǾي يركز بالدرجة األوƂ علɂ اجلانب املادي

ǯ-   ǫداøǵǙ ƂǙ ديǘøي يǾجتماعية األمر الɍالتنمية ا Ȝجنب م ƂǙ م جنباɎقتصادية يف اإلسɍتسري التنمية ا
وجد أمر يƎره مǮل تنميøة الøȦرد   التوازȷ بƯ ƙتلȤ العوامل واƟɍاȽاتÛ ألȷ التركيز علɂ جانب واǵد ɍ ي

  .ةتنمية األسرةÛ تنمية اجملتمÛȜ تنمية األمة اإلسɎمي
يƎز اǹɍتȯɎ يف التنمية اɍقتصادية عند تركيزȽا علɂ اȽɍتمام ƛانب واǵد وǾƬا فالتنمية تتȒمن كل من  -د

  .التȢريات الȮمية والنوعية
øȽ-ا ȨقيƠ ميɎاإلس ǰمن مقاصد التنمية يف املنه Ȝامن يف عدالة التوزيȮال Ȝالتوزي ȯاƭ جتماعية يفɍلعدالة ا

واȝبدوا اǃ وȊǩ ɍرȭوا بǒɄȉ ȼ وبالوالدȆǵǙ ȸɅانا وبǾøي الøȪرŷ واليتøامɂ    : " يقوȯ املوƂ عز وجل
  ɍ ǃا ȷǙ ȴȮانøƹت أȮبيل وما ملȆال ȸواب Ǣنƨبا ǢǵاȎوال Ǣنƨار اƨوا ŷرȪي الǽ ارƨوا ƙȭاȆƫوا

 ȷاȭ ȸم ǢƷتƯينا اȾابا مǾȝ ȸɅرȥاȮتدنا للȝل واǺبالب ȃالنا ȷمروǖɅو ȷلوǺبɅ ȸɅǾال ÛوراǺȥ ɍ "   ةøيɇا
وتبǾȽ ƙه اɇية الȮرمية ƽولية املȽǾب اɍقتصادي اإلسɎمي يف عملية التوزيȜ .من سورة النساǒ 36و  35رقم 

ا بعبøادة اǃ سøبحانȼ وتعøاƜ    Ƃيث ƽل أȽم الشرائǴ اɍجتماعية وجعل Ȩǵ اجملتمȜ يف توزيȜ الǮروة مقترن
  .واإلǾŏ ǒɎǹا اȨƩ كȦر يترتب عليȼ العقاب يف الدنيا واǹɇرة

ويتبƙ أȷ اإلسɎم يعمل علɂ أȷ تȮوȷ التنمية اɍقتصادية علɂ اǹتɎفها تتƤ ȨȦيعا علɂ اɍستȦادة من 
ية للȦرد واجملتمøƞ Ȝا يǘøدي   املوارد بǖقصɂ درجة ممȮنة شاملة بǾلȬ كل األبعاد الروǵية واخللقية واɍجتماع

                                                           
  .1988Û ȋ14لسنة Û اعة والنشر والتوزيȜدار السɎم للطبÛ"التنمية والرفاه من منظور ǙسɎمي"ǹياȓعبد العزيز )1(



 

ƠقيȨ أقصɂ رفاȽية اقتصادية واجتماعية ممȮنة وبالتايل املنȦعة القصوɁ لɊفراد يف الدنيا واøǹɇرة يف øǵدود   
  )1(املمȮن شرعا

وميȮن أƳ ȷلƂǙ Ȍ تعريȤ التنمية اɍقتصادية يف șل املنهǰ اإلسɎمي بŒǖا تلȬ العملية الƔø يøتم   
وجودات أو املǺلوقات يف ǾȽا الȮوȷ من ثروات طبيعية ونواميȄ كونيøة ووسøائل   ƞوجبها استǺدام كل امل

علمية ǵديǮة وطاقات بشرية من أجل تنمية جوانب اإلنساȷ الروǵية واخللقية واملادية بصورة متوازنة من ȡري 
Ʒ اƞ ǰالنات Ȝتوزي Ȝنستطي Ɠǵ رǹǓ ساب جانبǵ ɂه اجلوانب علǾȽ يف جانب من ȔريȦأو ت ȓفراǙ دǵ Ȩق
Ȝات اجملتمǞف ƙالعادي ب ȷوتقليل نسب التعاو Ȝأفراد اجملتم Ȝجلمي ǰا الناتǾȽ جمǵ Ȝاية املتناسب مȦȮ2(ال(.  

اɍستǺدام السليم والتوزيȜ العادȯ للǮروات ǵقȨ النظام اإلسɎøمي يف عهøد    –وǾŏا املȦهوم للتنمية 
   ɂȒ علɂ الȦقر Œائيا فلم يوجد يف اجملتمȜø مøدين  جلميȜ األفراد وق) ǵد الȦȮاية( اخلليȦة عمر بن عبد العزيز 

ȃالنا ȜيƤ ميɎالنظام اإلس Ɩȡفقد أ Ûȯأو من يقبل األموا ǯ3(أو حمتا(  

ƆاǮال ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǰȾنƫا Ž ةɅǻاȎتȩɍساسية للتنمية اɉد اȝواȪال  
       ȯوɉا țرȦال :ǯل اإلنتاǝية وساȮية ملǱواǻȁا  

 لعامة واخلاصة يف املنهǰ اإلسɎميÛ ويعتƎ وجود أǵدƵا ȑروري بالنسøبة تتȮامل كل من امللȮية ا
فɎ يوجد تناقȐ أو تناǵر بƙ امللȮيتƙ وǾȽا ألȷ كل منهما Ʒدد بسياǯ من القيم التشريعية واخللقية  للǹɈر
  .واملعنوية

ȷǙ ǰنتائ Ȭلتمل ȷقرار للميل الطبيعي يف اإلنساǙ ابةǮƞ يȽ ية اخلاصةȮقرار امللǙ    نøمȮا تøبينم Ûȼعمل
مسøتوɁ  : ةيأƵية Ǚقرار امللȮية العامة من باب تȦȮل الدولة بتوفري اƩاجيات الȒرورية الƔ تȒمن ǵد الȦȮا

ɍئȨ من العيȈ لȮل فردÛ وƢويل املشاريȜ الɎزمة لǾلȡ Ȭري أȷ مشاريȜ كɎ من امللȮيتƙ متȮاملة يتمم كøل  
تنمية Ʒدد ƭاɍت معينة للملȮية العامة لوسائل اإلنتøاǯ تøȮوȷ يف   منها اǹɇرÛ وǾƬا فȷǚ املنهǰ اإلسɎمي لل

  Ȑøبع ǯنتاǙ ɂت القائمة علǔاملنش Ȑالعامة وبع Ȝواملناف ÛروريةȒال Ȩواملراف Ûروات الطبيعيةǮال ȷياǵلب األȡأ
الɍ Ɣ يȮوȽ ȷاÛ وبعȐ اجملاɍت اǵɍتياجات الƔ تعد ȑرورية بالنسبة ألفراد اجملتمȜ والƔ تتȦȮل الدولة بتوفري

  .للملȮية اخلاصة القدرة علɂ اɍستǮمار فيها
وماعدا ǾȽا يȮوǹ ȷاȑعا للملȮية الȦردية ǾȽه الƔ تعتȨǵ Ǝ ثابت وɍ ميȮن التعدي عليȼ أو Ơويøل  
ɍا عادȒتعوي Ȭب ذلǵيصا Ȝقيقية فيها مصلحة راجحة للمجتمǵ اجةǵ الة وجودǵ يف ɍǙ أو نزعها ȼيتȮمل.  

Ɏاإلس ǰاملنه ȷǙ وسائل ȷوȮت ȷأ ȓروات شرǮاوت يف الȦبل لقد أجاز الت Ûية اخلاصةȮدد امللƷ Ɓ مي
  .وأساليب الȮسب املشروعة

                                                           
  .Ûȋ41 1978عام  Ûمطبوعات اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎميةÛ "مشȮلة التǺلȤ وǙطار التنمية والتȮامل اɍقتصادي" عبد املنعم عȦر )1(
)2( -  Ȥة اليوسȦاخللي Ȥقتصادية"يوسɍل التنمية اȮش" ÛميɎقتصاد اإلسɍلة اƭÛ ŸدÛ 1983 Ûȋ31/36.  
)3(  Ȥيم يوسȽبراǙ Ȥم"يوسɎالتنمية يف اإلس ȬتيȮمي"استراتيجية وتɎاإلس ȫاد الدوي للبنوƠɍمطبوعات ا ÛÛ 1981سنة Ûȋ212.  



 

ويتǴȒ لنا من ǾȽ ȯɎǹا الطرǳ أȷ املنهǰ اإلسɎمي للتنمية ينȦرد بتعايȈ النشاطƙ اɍقتصاديƙ العام 
őا اɍقتصادية بالتȦȮل بقøدر مøن   واخلاÛȋ وǾȽا يȮمل ǾȽا ويدعمÛȼ بينما تȒطلȜ الدولة من ȯɎǹ وǵدا

النشاȓ خلدمة سائر أفراد اجملتمÛȜ يقوم األفراد اخلواȋ من ȯɎǹ املشاريȜ اɍستǮمارية اخلدماتية بتوفري بøاقي  
  .السلȜ واخلدمات

    ƆاǮال țرȦة: الɅǻاȎتȩɍة اɅرƩا  
قوم عليها املنøهǰ اإلسɎøمي   تعتƎ اƩرية اɍقتصادية يف ƢلȬ وسائل اإلنتاǯ من أوƂ القواعد الƔ ي  

لƙȮ أǵرارا يف التصرف يف ممتلȮاőم يف ما ȌƸ النشاȓ اɍقتصاديÛ العمøل  اللتنميةǵ Ûيث يȮوȷ األفراد امل
د وȡريȽا بشرȓ التقيد بقيود معنية تتماشɂ مȜ قيم اجملتمȜ وتتحدد Ɯدود الشøريعة  واɍستهÛȫɎ اإلنتاÛǯ العق

  :ȓ يف النقاȓ التاليةاإلسɎمية وسنوجز أȽم ǾȽه الشرو
- ȼوجملتمع ȼرد نافعا لȦال ȓنشا ȷوȮي ȷب أƶ.  
- ȼتياجاتǵوا Ȝداف اجملتمȽأ Ȝرد مȦال ȓنشا ȏيتعار ɍ ȷب أƶ  
  .أȷ يسلȬ يف Ǚشباع ǵاجاتȼ واستȯɎȢ املوارد املتاǵة بالطرȧ املشروعة -
  .اɍبتعاد عن كل ما من شǖنȽǙ ȼدار املوارد أو سوǒ استǺدامها -
  .ȑرار بالنȄȦ أو اجملتمȜ يف ƭايل اإلنتاǯ واɍستهȫɎمراعاة عدم اإل -
  .اɍبتعاد عن Ǚنتاǯ اخلبائث أو استهɎكها أو التعامل ŏا -
  …دفȜ الȦرائȐ املستحقة علɂ األمواȯ كالزكاة وǹǙراǯ وȡريȽا -
  .عدم اكتناز الǮروة أو ǵجبها أو تعطيلها عن ƭاȯ اɍستǮمار -
  .راف وɍ تقتري ǵسب ما تقȒيȼ الظروف اǂيطةالتحلي بالقوام يف اɍستهÛȫɎ فǙ Ɏس -
  .أȷ يتقيد األفراد بنوعية اإلنتاǯ الƔ تتطلبȼ مرǵلة وșروف التنمية يف اɍقتصاد القومي   -

ǬالǮال țرȦي: الǻاȎتȩɍا ȓاȊالن Ž ل الدولةǹدǩ.  
ȦرديةÛ ويستهدف ǾȽا تدǹل يف امللȮية الالمن القواعد األساسية للتنمية اɍقتصادية يف املنهǰ اإلسɎمي 

ة تستدعي نالتدǹل علɂ السري املتوازȷ للنشاȓ اɍقتصاديÛ وɍ يȮوȷ تدǹل الدولة مشروعا ɍǙ يف ǵاɍت معي
  :ذلȬ وسنوجز أȽم اƩاɍت الȮƢ Ɣن الدولة من التدǹل يف امللȮية الȦردية وذلȬ يف النقاȓ التالية

مǮل الƛ ȈȢميȜ أنواعÛȼ كالȈȢ يف امليزاȷ وأنøواع   اƩاɍت الƔ تȮتسب فيها امللȮية بطرȡ ȧري شرعية -
  .السلÛȜ ويف النقود

اإلنتاǯ أو اƟɍار يف اخلبائث مǮل اخلمر واملǺدراتÛ امليتةÛ اخلƕيرÛ األصنامɍǓ Ûت اللهو املنøهي عنøها    -
  .والزنا والȮهانة والشعوذة

-  Ȣال ÛناتȽوالسرقة والقمار واملرا ÛيȦيșالو ȯɎȢستɍصاȃɎتǹɍا ÛاربȮتǵɍا Ûالربا Û.  



 

  .اƩقوȧ الƔ علɂ امللȮية للȢري كالزكاةÛ الرȽنÛ اللقطةÛ اإلنȦاȧ الواجب -
- Ȧالس ÛريȢكالص ÛدامهاǺاست ǒية وسوȮة التصرف يف امللǒساǙرييȢرار بالȑت اإلɍاǵ ȜيƤو Ûȼ.  
  .اجلنايات الƔ تستدعي عقوبة مالية -
  . ما تستدعيș ȼروف اجملتمȜ اƩاɍت أǹرƯ ɁتلȦة -

  :تمǮل أشȮاȯ التدǹل يف ƤيȜ يف ǵاɍت فيما يليوت
• ȧقوƩا ǒاȦاستي.  
  .املصادرة والȢرامات املالية أو اإلتɎف يف بعȐ اƩاɍت كǚنتاǯ اخلبائث •
  .اƩجز ومنȜ التصرف •

Ȝالراب țرȦال :ǥرƩة اȆȥناƫا  
Ɏمي املنافسة اƩرة من بƙ القواعد الƔ ترتȮز عليها ǵرية التعامل يف األسواȧ يف املنهǰ التنموي اإلس

  .الشريȦة بƙ املنتجÛƙ وǾȽا لȒماȷ تȦاعل جيد بƙ قوɁ العرȏ والطلب يف șل ǵرية تامة لتحديد األسعار
وكوŒا ǵرة وشريȦة ألŒا ȜȒơ لȒوابƢ Ȕنș Ȝهور العوامل الƟ Ɣعل املنافسة اƩرة Ƚدامة كما øȽو    

  :  جزȽا فما يلياƩاȯ يف النظام الرأƧايل وǾȽه الȒوابȔ شرعية نو
- ȼأنواع Ȝميƛ ارȮتǵɍا Ȝمن.  
  .منȜ الȈȢ والتدليȄ والتطȦيȤ والȢرر -
- ȧرية األسواǵ ثري يفǖيترتب عليها الت Ɣالوساطة ال Ȝمن.  
- ȧرية األسواǵ ثري يفǖيترتب عليها الت Ɣالوساطة ال ȷماȑ.  
- ƙȮواملستهل ƙل من املنتجȮالعادلة ل ȧقوƩا ȷماȑ.  
  .الربا وكل ما يǘدي ƂǙ أكل أمواȯ الناȃ بالباطلمن أشȮاȯ منȜ التعامل بǖي شȮل  -
- Ɂرǹمن جهة أ ȧسواɊمن جهة ومراقبة الدولة املستمرة ل ȧبالصد ƙلي املنتجƠ رورةȑ.  
  

   ǬالǮال ǢلȖƫا :Ʉاإلسالم ǰȾنƫا Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ȌǝاȎǹو ȣداȽأ  

           ȯوɉا țرȦال :Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ȣداȽأ ȳاإلسال  
تعتƎ التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم ذات طابǹ Ȝاȋ للجمȜ بƙ التنمية اɍقتصادية وبƙø جوانبøها     

األǹرɁ مما يǘدي ƂǙ توفري سائر اǵɍتياجات الƔ تȒمن املعيشة املتوازنة لɊفراد علɂø اøǹتɎف طبقøاőم    
  .رفاȽية اɍقتصادية والعدالة اɍجتماعيةوǵسب تȢري الظروف املعاشةÛ ويتȨȦ مȜ مȦهوم اإلسɎم لل



 

وقد بƙ الدكتور عȦر عبد املنعم  بȷǖ الرفاȽية اɍقتصادية يف اإلسɎم Ƚي وفøرة اإلنتøاǯ وسøهولة      
 ƙرئيسي ƙدفȽ قتصاديةɍوللتنمية ا Ûǯل واخلارǹيف الدا Ȝرد واجملتمȦنينة للǖمرتبطا باألمن والطم ȼعلي ȯصوƩا

  :Ƶا
اقتصادي مرǵلي يتمǮل يف استǺدام املوارد الطبيعية لتحقيȨø الرفøاه اɍقتصøادي    اƬدف األوȽ ȯدف  -

للجماعة والȦردÛ وǾȽا يتǖتɂ بالسيطرة الȮاملة علƯ ɂتلȤ موارد الطبيعة واستƬɎȢا أمǮلياÛ وǾŏا ميøȮن  
املوƂ عز وجل للȦرد املسلم أȷ يتعدǾȽ Ɂه املرǵلة املتمǮلة يف الرفاه العام لȮي يصل Ƚ ƂǙدفȼ الǾي سطره 

ǃوعبادة ا ȏفة األرɎǹ ل يفǮاملتم.  
Ƚدف ǙنساƆ وȽو اƬدف النهائي ويȮمن يف استǺدام نتøائǰ التقøدم   : اƬدف الǮاƆ العدالة اɍجتماعية -

اɍقتصادي لنشر العدالة اɍجتماعية مشتملة عن القيم اإلنسانية الرفيعة يف ƤيȜ نواǵي املعمورةǵ Ûيøث  
مȒيȦا بȷǖø معƖø أȷ يسøتǺدم     )Ǚ()1نسانية اɍقتصاد(علɂ دنيا ǾȽا اƬدف اسم يطلȨ الدكتور شوقي 

ȄȮالع Ȅولي ȯوالعد ȨƩر خلدمة اǺيس ȷي أȢقتصادي ينبɍا ȼتقدم ȷاإلنسا.  
يتطلب أȷ يøȮوȽ ȷنالȬø   ) اƬدف املرǵلي(ليȼ أƠ ȷقȨ كل من اƬدف األوǙ ȯومما Ɵدر اإلشارة 

مȜ قد ارتȜȦ يف صورتȼ اƩقيقية املتمǮل يف تعزيز قدرة الȦرد الشøرائية  ارتȦاع لدǹل كل فرد من أفراد اجملت
   ȷراد أøتطاع األفøذا اسǚف Ûȼلǹد ȧاȦنǙ عليها نتيجة ȯصوƩن اȮواخلدمات املم Ȝها السلƤتتر Ɣعلية الȦال

Ʒ ي بدورهǾرفاه اقتصادي ال ƂǙ طريقها موصل ȷقيقية واǵ التنمية ȷا أǾȽ Ɩاية فمعȦȮد الǵ يتعدوا  Ȩøق
  ɂمøعما يس ȤتلƸ مɎاية يف اإلسȦد كǵاية اإلنسانية وȦȮل ȯل يف سيادة اخلري والعدǮدف النهائي املتمƬا

ȼوسلم بقول ȼعلي ǃا ɂصل ǃا ȯرسو ȼعن Ǝفقد ع Ûعيȑقتصاد الوɍاف يف اȦȮد الƛ) : توفري القوام من ȼأن
Ȉأي امل)2()العي Ûأمره Ǵرد ويصلȦياة الǵ يستقيم ȼأي ما ب Û  Ȅبøن وملȮيف املعيشة من مس ƇرȮال Ɂستو

  .ومطعم ومشرب وȡريه ǵسب الظروف الƔ يعيȈ فيها الȦرد
ȼاية بقولȦȮد الǵ يȢف ȼعن ǃي اȑيف تعبري عمر بن اخلطاب ر ǒنوا : (أما ما جاȡاøذا أعطيتم فǙ()3( .

  .أي يعطي الȦقري ما يستǖصل شȷǖ فقره
فيدفƂǙ Ȝ الȦقري املسƙȮ من الزكøاة  : (الǵ ƖȢيث قاȯ واعتƎ املارودي ǵد الȦȮاية Ƚو أدƅ مراتب

ƖȢمراتب ال ƅأد ƂǙ ƙȮقري واملسȦمن اسم ال ȼب ǯرƸ 4()بقدر ما(.  
  
  

                                                           
  . Û 1972 Ûȋ96جامعة األزȽر -رسالة ماجستنري يف التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم -شوقي دنيا )1(
  . Û 1981 Ûȋ502زȽريةمȮتبة الȮليات األ Û"كتاب األمواȯ" أبو عبيد )3( )2(
  .Û 1978 Ûȋ122بريوت Ûدار الȮتب العلميةÛ "األȮǵام السلطانية " املارودي )4(

  
  



 

ƆاǮال țرȦال :ȳاإلسال Ž ةɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ȌǝاȎǹ  
  

  .واملسǘوليةالواقعية Û يةالشمول :Ƚي  يف اإلسɎم التنمية اɍقتصاديةȷǙ أȽم اخلصائȌ الƔ تتميز ŏا    
مما سبȨ ذكره يف شȷǖ صبȢة التنمية اɍقتصادية اإلسɎمية الƔ ذكرنا بøŒǖا شøاملة ومتوازنøة    : الȊمولية -أ

   ǒواøȽواأل Ȍواقøايل من النǹ Ɔربا ǰمن منه Ȝمي التنموي نابɎاإلس ǰاملنه ȷأ ƙيتب ȼسȦن ȷايتها اإلنساȡو
د التنمية دعائم دائمة وصاƩة لتقوم بȽǖداف وأȡراȏ التنميøة  مما ƶعل من قواع. )1(البشرية واǂدودية الزمنية

  .اƩقيقية 
      ȷǙ املنهǰ اإلسɎمي للتنمية ƸتلȤ عن املناǰȽ املعاصرة لȮونȼ يهتم باإلøȑافة ƂǙ اجلانøب املøادي   

  .ƂǙ تطوير اجلوانب األǹرɁ الروǵية واألɎǹقية
اǵɍتياجات البشرية ƞعƖ توفري ȑروريات اƩياة ويتجلɂ الطابȜ الشمويل للتنمية كوŒا تتȒمن كافة 

من ملبȄ ومسȮن ونقل وتعليم ورعاية صحية ومواصɎت وǵرية التعبري وȨǵ العملÛ وȡريȽا من اƩاجøات  
  .الƔ تساعد اإلنساȷ علɂ تطوير طاقاتȼ واملساƵة يف اجملهود اɍجتماعي
وي روǵي وɍ يȦرȧ بƙ ما Ƚو دنيوي وأǹفاإلسɎم ɍ يعرف الȦصل بƙ اجلانب املادي واجلانب الر

فȮل نشاȓ ميارسȼ اإلنساȷ طاملا كاȷ مشروعا وبȼ يتجƂǙ ȼ املوƂ عز وجل يعتƎ عمɎ صاƩا ألȷ املوƂ عøز  
 ȯوجل يقو " ȷبدوȞلي ɍǙ Ȅنɉوا ȸƨت اȪلǹ يةرقم  "وماɇرايات 56اǾسورة  ال.  

ȃرȡ ȬلǾك Ɨالشمولية تع ȷǚف Ȩما سب ƂǙ افةȑوباإل  Ȝوالقيم اإلنسانية يف سائر أفراد اجملتم ȧɎǹاأل
ȼورقي Ȝالظروف لتنمية اجملتم Ɠت ويف شɍاƩا ȜيƤ يف ȷمتعاو Ȥلǔمت.  

وينبȜ العمل الصاſ من اجلوانب األɎǹقية الƔ ينميها اإلسɎم يف اإلنساȷ املسلم عندما تتȢلȢل العقيدة 
ونواȽي اǃ سبحانȼ وتعاÛƂ ومسنده ƂǙ الرمحøة واألȧɎøǹ    يف أعمȨ أعماȧ النȄȦ اإلنسانية مƢǘرة بǖوامر

األمر الǾøي   )2(الȮرمية واملساواة ومǘدية باإلنساƂǙ ȷ القوة والصɎبة ليعمل ويȮد ويطبȨ التȮامل اɍجتماعي
  .  يǘدي ƂǙ تنمية شاملة لȮل جوانب اƩياة وما يترتب عليȼ من تقدم اقتصادي واجتماعي

ǡ- يةȞȩا   تتم:   الواøŒة أي أøقيقيƩا Ȝروف اجملتمș Ȝم ɂا واقعية تتماشŒǖمية بɎقتصادية اإلسɍيز التنمية ا
ȇقتصادي املعاɍا Ȝقيقيا يف الواقǵ ن تطبيقها تطبيقاȮيث ميƜ قتصاديةɍاملعاجلة للمشاكل ا ȜȒت.  
Ƭواǵǖب Ɓالبشر والعا Ȩالǹ وعة من عندȑا موŒالية ألǮم مɎالواقعية يف اإلس Ǝوتعت ȬلǾو بȽ م مسبقا

  .ɍ ميȮن أȷ يشرع مناǰȽ للحياة اɍقتصادية تȮوȷ بعيدة عن ǙمȮانية تطبيȨ العبادة Ƭا
  

                                                           
)1( Ȥة اليوسȦاخللي Ȥيوس- ƆاǮمي  -اجمللد الɎقتصاد اإلسɍجمللة اÛ Ȩساب ȜمرجÛȋ478 .   
)2( Ƒاد الشنǘم " فɎقتصادية يف اإلسɍالتنمية ا"Û ريةȽلمات األزȮتبة الȮمÛ 1982 Ûȋ62.  



 

وتظهر واقعية التنمية اɍقتصادية يف كوȷ أȷ اإلسɎم وȜȑ املعايل املɎئمة لȮل املشاكل اɍقتصøادية  
نȼ أوجد الƗȢ والȦقري Ɓ يترǾȽ ȫا التȦاوت واɍجتماعية اǂتملة الوقوع يف اجملتمȜ البشري لȮن Ȯǵمتȼ تعاƂ أ

بدوȷ تشريȜ يȦȮل لǵ ȼسن التنظيم إلƶاد التوازȷ بƙ املستويÛƙ ولǾلƱ Ȭد اإلسɎم قد فرȏ الزكاة وجعلها 
 سورة الǾاريات 19اɇية  " وŽ أمواȨǵ ȴƬ للȆاǝل واǂروǵ " :ȳقا للȦقري من ماȯ الƗȢ مصداقا لقولȼ تعايل

ǃا ɂصل ȼوسلموقول ȼعلي  ) :ȴȾǝراȪȥ ȜȆɅ در ماȪب ǒنياȡɉا ɂلȝ ȏرȥ ǃا ȷدقة  . )1()أøوالزكاة ليست ص
علǙ ɂجبار األȡنياǒ علɂ دفǾȽ Ȝا اȨƩ عند ) الدولة ( مين ŏا الƗȢ علɂ الȦقري ولȮنȨǵ ȼ ثابت يتوƂ ويل األمر 

 ɂجبار مانعي الزكاة علǚب Ȩر الصديȮة أبو بȦولقد قام اخللي Ûمتناعɍدفعهاا.  
  

ɍسøتهɎكي  اتوسȔ بƙø اإلنøȦاȧ   لوتبدو الواقعية يف التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم يف دعوتƂǙ ȼ ا
 67اɇية رقم  " والǽǙ ȸɅǾا أنȪȦوا ȆɅ Ɓرȥوا وȪɅ Ɓتروا وȭاȷ بǽ ƙلȩ Ȭواما" واɍستǮماري فيقوȯ عز وجل 

ȷرقاȦسورة ال.  
ȄȦ وعلɂ منافȜ اجملتمȜ مƠ ȜرƇ كل مøن اإلسøراف   وǾȽا املتوسȔ يف اإلنȦاȧ اɍستهɎكي علɂ الن  

وتبديد املاȯ والربا واɍكتنازÛ وفرȏ الزكاة علɂ املاȯ املدǹر الǾي ƶ ɍد طريقƂǙ ȼ اɍستǮمار وتسيري سøبل  
 اɍنتȦاع بǮروات اجملتمȜ واƩوافز املرتبطة بǾلȬ يǘدي واقعيا ƂǙ اƟاه املاƂǙ ȯ سبل اɍستǮمار املǺتلȦة وزيادة

  .اإلنȦاȧ اإلسɎمي لتحقيȨ أȽداف التنمية

ǯ- وليةǘȆƫوسلم:   ا ȼعلي ǃا ɂصل ȯيقو ) :ȼيتȝر ȸȝ ȯوǘȆم ȴȮلȭو țرا ȴȮلȭ()2( .   اǾøȽ ƙبøوي
اƩديث الشريȤ أȷ مبدأ املسǘولية يف اإلسɎم واǴȑ جدا فالȮل مسǘوȯ يف Ǚطار الدائرة والشرƷة الƔ ينتمي 

مام اǃ سبحانȼ وتعاƂ يف كل عمل يقوم بÛȼ لǾلƱ Ȭد أȷ مسǘøولية الøȦرد   ǙليهاÛ وكل األفراد مسǘولوȷ أ
تتعدɁ من اإلطار الشǺصي ƂǙ اإلطار اجلماعيÛ كما أȷ مسǘولية اجلماعة تتعدƂǙ Ɂ اإلطار الȦردي وǾøȽا  

وƶعøل  يعززه اإلسɎم بقانوȷ التȮامل اɍجتماعي فاإلسɎم يعترف بȮل من اƩرية الȦردية واƩرية اجلماعيøة  
لȮل منها ǵدودا مسǘولة بتحقيȨ رقي وازدȽار  اجملتمȜ بǖكملȼ وǾȽا التوافȨ بƙ مصلحة كøل مøن الøȦرد    
   ȧاøƩǙ Ȝøومين ƙاملصلحت ƙب Ȩل التوافȦȮا يƞ قتصاديɍا ȓل الدولة يف النشاǹت تدɍاǵ ديدƠو Ȝواجملتم

Ȝرد باجملتمȦرر بالȒال  .  
طȼ بصورة ƯتلȦة يف أȷ ميتنȜ عن كل ما من شǖنȽǙ ȼدار املواد وتتǴȒ مسǘولية الȦرد يف مزاولتȼ لنشا  

    Ȝاجملتمøرد أو بȦالøر بøȒعن كل ما ي ȼم اتباعɎاإلس ɂŒ فقد Ȝأو باجملتم ȼسȦرار بنȑدامها واإلǺاست ǒوسو
Ȝارة باجملتمȑ ȷوȮدمات تǹو Ȝسل ǯنتاǙ ري أوجهها والعمل أوȡ يف ȯاألموا Ȥدار املواد وتصريȽǙو.  

                                                           
  .Û دار الȮتب العلميةÛ  ǯ2يف اǵاديث النǾير البشري-اجلامȜ الصȢري جȯɎ الدين السيوطي )1(
  .رواه البǺاري ومسلم )2(



 

لية الدولة يف كوŒا تلعب دورا يف النشاȓ اɍقتصادي يتمǮل يف تطبيȨ أȮǵام الشøريعة  وتتǴȒ مسǘو  
اإلسɎمية كتحرƇ الرباÛ وƠرƇ اǵɍتȮار ومراقبة مدɁ التزام النشاȓ اɍقتصادي بالتعاليم اإلسɎمية وتوفري ǵد 

لصاſ العامÛ فحيǮما وجدت املصلحة الȦȮاية لسائر أفراد اجملتمȜ ومسǘولية الدولة تتعدɁ األȮǵام ƂǙ ما Ʒده ا
 ɂية علǵمن نا ȋرƠ فهي ÛȜمن التشري ȟراȦال ǜمل ƂǙ تدƢ اőولياǘفمس ȬلǾلت وبǹلها  تدǹي تدȒتقت Ɣال

  .تطبيȨ العناصر املشتركة وفقا لظروف كل مرǵلة من املراǵل التنموية
العزيز ƂǙ  بن عبداب اخلليȦة عمر ومن بƙ األدلة الƔ توǴȑ مسǘولية الدولة عن تنمية اɍقتصادÛ كت  

Ɏقائ ȼتɍد وǵلث : ( أǮا بالȽعطوǖتزرع ف Ɓ وما ÛȤا باملزارعة بالنصȽعطوǖالصافية ف ȏم من أرȮأنظر ما قبل
طوȽا Ɠǵ تبلȠ العشرÛ فƁ ȷǚ يزرعها أǵد فامنحهاÛ فƁ ȷǚ تزرع فانȨȦ عليهøا مøن بيøت    عƁ ȷ تزرع فǚǖف

 ƙ1() املسلم(  
  .اɍستنتاǯ بȷǖ املسǘولية يف اإلسɎم مشتركة بƙ كل من الȦرد واجملتمȜومن ǾȽا ميȮن 

ǻ-  ȷȁتلزمات  :التواøكل مس ȯɎȢيف است ȷو التوازȽ مɎقتصادية يف اإلسɍالتنمية ا Ȍصائǹ مȽأ ƙمن ب ȷأ
التنمية ƶمȜ بƙ التنمية اɍقتصادية املتوفرة يف اجملتمȜ من موارد بشرية وماديةÛ فاملنهǰ اɍقتصادي اإلسɎمي يف 

اȝدلوا " النمو اɍقتصادي من ناǵية وبƙ عدالة توزيȜ الǮروة من ناǵية أǹرɁ ويف ǾȽا يقوȯ املوƂ عز وجل 
ɁوȪللت ǡرȩو أȽ " ية رقمɇيتوافر  .سورة املائدة 09ا ȷو أȽ قتصاديةɍم يف التنمية اɎدف اإلسȽ ȷأ ƙا يبǾȽو

ديانتǵ ȼد الȦȮاية ɍ الȦȮافÛ أي الوصøوƂǙ ȯ مسøتوɍ ɁئȨø    لȮل فرد يف اجملتمȜ أي كانت جنسيتȼ أو 
ȼانȮوم ȼسب زمانǵ للمعيشة.  

ȷ من ǹصائȌ التوازȷ يف اجملتمȜ اإلسɎمي عدم الترجيÛǴ فهو ɍ يرجǴ الصناعة علɂ الزراعة كما أ  
 ÛماريǮتøسɍا ǯاإلنتا ɂكي علɎستهɍا ǯأو اإلنتا ÛريةȒƩالتنمية ا ɂية علȦالتنمية الري ɍة   وøنولوجيȮأو الت

كǮيȦة رأȃ املاȯ علɂ العمالة أو ƠقيȨ أȽداف األجياȯ املعاصرة علǵ ɂساب األجياȯ القادمة أو دور اȮƩومة 
   Ȝøات اجملتمøمتطلب ǒوȑ ɂالقرارات وعل ȜيƤ اذơالوسطية يف ا ɂيعتمد عل ȼبل أن Ûȋدور القطاع اخلا ɂعل

تǴȒ مما سøبȨ بøاȷ   يو. )2(وازȷ يف عملية التنمية املنشودةاإلسɎمي ويف Ǚطار مصادره الشرعية لȮي ƷقȨ الت
 ȄȦكر يف نǾالسلمية كما ي ȧالوسائل والطر Ɠريه بشǮȮوت ǯزيادة اإلنتا ɂث علƷ ميɎالتنموي اإلس ǰاملنه
  Ȝøالتوزي ǒسو Ȝم ǯوفرة اإلنتا ȷا ألǾȽو Ûرǹعن األ ƙد الطرفǵأ ƗȢيست ɍ يثƜ ÛȜعدالة التوزي ɂالوقت عل

 Ǝا    يعتǾøȽو ȃǘøر والبøقȦال Ȝتوزي Ɨيع ǯوفرة يف اإلنتا ȷدو Ȝعدالة التوزي ȷكما أ ÛمɎاإلس ȼيȦارا ينȮتǵا
  .مرفوȽ ȏو األǹر يف اإلسɎم

     ƂǙ رةøالنظ ȷدو Ȝøتستهدف تنمية ثروة اجملتم Ɣالية الƧنظرة الرأ Ȝم للتنمية مɎنظرة اإلس Ȥتلơو
  .توزيǾȽ Ȝه الǮروة

                                                           
  .Û1981شركة مȮتبة عȮاȗ -حممد شوقي الȦنجريƲ Ûو اقتصادي ǙسɎمي  )1(
  .Ûȋ477بȨ امرجȜ سÛسɎمي امشȮل التنمية اɍقتصادية من منظور  )2(



 

ة اɍشتراكية تǘكد علɂ العɎقة بƙ أشȮاȯ اإلنتاǯ والتوزيɍǙ Ȝ أŒا تøرɁ أȷ  كما أنǙ ȼذا كانت التنمي  
 ȼنǚالسائدة ف ǯاإلنتا ȯاȮين ما كانت أشǖه التنمية فǾȽ مɎاإلس Ȑيرف ƙǵ يف ǯدائما اإلنتا Ȝيتب Ȝنظام التوزي

Ż ÛȧقوƩكل ا ȧيعلو فو ǃا ȼشرع Ȩكح Ȭوذل ȼاجتǵ سبǵ ل فردȮاية لȦȮد الǵ ɍمن أوȒي  Ȭøبعد ذل 
 ǫدƷ و ماȽو Ȝل فرد من اجملتمȮاية لȦȮد الǵ ن توفريȮمي ɍ وجهده وعندما ȼتبعا لعمل ȼل فرد نصيبȮل ȷوȮي

وǾȮȽا )1(يف الظروف اɍستǮنائية كاجملاعات واƩروب والȮوارǫ الطبيعية التزم سائر أفراد اجملتمƜ Ȝد الȦȮاية
واǃ لن Ǔكل Ɠǵ يشøبȜ أطøȦاȯ   ( خلطاب يف سنƙ القحȔ يȮوȷ بداية بويل األمرÛ ويف ǾȽا يقوȯ عمر بن ا

ƙاملسلم.(  
ȷǙ اإلطار التوازȷ للتنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم Ƚو اإلطار الدقيȨ واملتوازȷ الǾي رȼƧ املøوƂ عøز   
ة وجلÛ لȮي يعمر األرȏ الƔ جعلǹ ȼليȦة عليها وذلȬ تبعا للقوانƙ الربانية الƔ سطرȽا سبحانȼ وتعاǮƞ Ƃاب

  .الطريȨ املستقيم الǾي يȒمن استقرار ورقي وتقدم اإلنساȷ يف الدنياÛ وثوابا وجزاǒ يف اǹɇرة
وأǾȽ ȷا صراɄȕ مȆتȪيما ȥاǩبȞوÛȻ وǩ ɍتبȞوا الȆبل ȥتȦرȧ بȴȮ : " ويف ǾȽا يقوم املوƂ عز وجل

ȼسبيل ȸȝ "  ية رقمɇسورة األنعام 153ا.  

Ȝالراب ǢلȖƫا :ɅǻاȎتȩɍالتنمية ا ǧوماȪمȳاإلسال Ž ة  
Ʊ ȷǙاǳ واستمرار التنمية اɍقتصادية يستوجب تدعيمها وتقويتها وذلȬ بتركزȽا علɂø مقومøات     
  :نǾكر منها أساسية 

ȯوɉا țرȦال :   ȷاȆنɌالتربية اإلسالمية ل  
  Ƒبن ن Ȭر اجلزائري مالȮȦامل ȯاع   : ( يقوøȑاألو Ȝøم żتتنا Ɣجتماعية للمسلم والɍثار اɇهرت اș
ادية الǵ Ɣددőا وفرȑتها اȒƩارة الȢربية منǾ اللحظة الƔ وقȜ فيها يف األǵبولة اɍستعمارية فǖصøبǴ  اɍقتص

Ɏل لȢديثالعميل املستبد املستƩ2()قتصاد ا( .    ǒلم وراøاملس ǒراøȡǙ ةøيȦكي ɂه املقولة القيمة علǾȽ وتنطوي
Ɏǹالقيم واأل ȼياه بتجريعǙ ستعمارɍاه اǾȡ Ɣربية الȢارة الȒƩربية اȢوقيات ال  Ȭيف ذل Ȝواق Ȝم żأسلوب يتنا

ر *وقيم ومقومات وبيǞة ǾȽه الشعوبÛ واستطاعت اȒƩارة الȢربية تربية الȦرد املستعمر علɂ أøƴاȓ وأفøȮا  
șهرت ǓثارȽا اɍجتماعية متنافية منǾ الوȽلة األوƂ مȜ األوȑاع اɍقتصادية الƔ فرȑتها اȒƩارة الȢربيةÛ ولقد 

يف بداية استعماره ǹ ƂǙطورة املنهǰ التربوي وǓثاره علɂ تنشǞة األجياȯ فبدأ ƞحاربة كل ما لȼø   تنبȼ املستعمر

                                                           
  .Û ȋ66بȨ ذكرهامرجȜ س Ûة اɍقتصادية يف املنهǰ اإلسɎميالتنمي )1(
)2(  Ɨبن ب Ȭقتصاد "مالɍا Ɓاملسلم يف عا"Û سنة ȷبدو  Ûدار القلم بريوت Û  ȋ16.  

ترسيǸ عادات وأفȮار بعيدة عن الواقȜ شرين عملوا جاȽدين علɂ استȯɎȢ بعȐ العناصر لتجهيل وǾȽا ما ǵدǫ يف اجلزائرÛ فقد استعملت فرنسا قبل دǹوƬا اجلزائر فǞة من امل(*)
 Ɣال ȃاملدار Ȩلȡ ɂعل Ȭمية وعملت يف ذلɎصية اجلزائرية اإلسǺحمو الش ɂل ما لديها علȮاجلزائر عملت ب ƂǙ فرنسا ȯوǹمي وبعد دɎيم    اإلسøالة التعلøوم برسøكانت تق

Ɔبعاد الشعب عن معاǙ وا يفƵأئمة جهل سا Ȑنصبت بع Ż Ûمنها ȷǓصوصا القرǹرنسا وȦل ǒɍرة الوȮت فǺوالسنة ورس ȷǓالقر  
  



 

صلة باألصالة واألȧɎǹ اإلسɎمية ǵيث أȡلȨ كل املدارȃ الƔ كانت őدف ƂǙ العمل علɂ توعية األفøراد  
النظم اɍجتماعية الȢربيøة الƔø    وتعليمهم وأنشȽ ǖياكل تربوية علمانية تستمد فلسȦتها التربوية وأȽدافها من

  .تتعارȏ مȜ معتقداتنا وقيمنا وأɎǹقنا اإلسɎمية
 ɂيشتمل عل ȼم املقومات التنموية ألنȽمن أ Ȝتمƭ النظام التربوي يف أي Ǝتمعة اعتƭ ه األسبابǾƬو

ȯاألجيا ȃوȦرسها يف نȡ يتم Ɣال Ȝاملستمدة من قيم ومعتقدات اجملتم Ǜداف واملبادȽاأل.  
ده املادةÛ وɍ يستȢلȼ الȢري وباعǮها Ƚو با كانت ȡاية التنمية اɍقتصادية يف اإلسɎم Ƚي اإلنساȷ نȦسɍ ȼ تستعومل

ȯعاȦا العنصر الǾŏ تمامȽɍبد من اɍ ȷكا Ȝتمƭ ل فرد منȮاية لȦȮد الǵ توفري) :ȷا   ) اإلنساøتقومي ȼøوتقومي
يم القيم واألɎǹقيات التنموية اإلسɎميةÛ وذلȬ جǾريا Ɯيث يصبǴ يتماشɂ ويتȦاعل ويطبȨ ويعمل علɂ تدع

بتطوير النظم التربوية القائمة علɂ نظم تتجسد فيها ǹصائȌ املنهǰ اإلسɎمي وتسعƠ ƂǙ ɂقيȨø األøȽداف   
  .املنوطة برقي اإلنساȷ وازدȽاره ماديا ومعنويا

     ƆاǮال țرȦال :Ʉاإلسالم ȳالȝاإل  

ية يستǺلȌ أȷ جل وسائل اإلعɎم تابعة للȢرب سواǒ كانت مرئية ȷǙ املتابȜ لواقȜ اجملتمعات اإلسɎم
أو Ƨعية أو املȮتوبة أو وسائل ترفيهية أو قنوات تǮقيȦية ɍ تعȄȮ معتقدات وتصورات األفøرادÛ بøل أøŒا    
أصبحت ơلȨ عندȽم ازدواجية وƵية تساعد علɂ تȬȮȦ اجملتمȜ وانتشار األمراȏ اɍجتماعية بشƓ أصøنافها  

الوسائل السمعية البصرية علɂ مستوɁ واسȜ من العاƁ اإلسɎمي وتوسȜ شبȮات البث التلȦزيوȷ من  فانتشار
شƓ اǂطات ومن أبعد املسافات وانتشار وسائل اɍلتقاȓ مȜ فقداȷ الوعي لدɁ كǮري من األفøراد يف Ɵنيøد   

 ǰامƎال Ȝم ȷعدم اإلتقا Ȝم ȼوتشاب ȯزȽية وǵربية من ناȢال ǰامƎال ȓيل  التقاøتوص ɂلية ساعدت كلها علǂا
 ƙبيوت املسلم ƂǙ ربيةȢارة الȒƩبا ȬتȦت Ɣجتماعية الɍا ȏكية ( األمراɎاسته ȓاƴجنسي وأ ȓɎتǹمن ا  

  

وتȬȮȦ أɎǹقي وȡريȽا أما اجلانب التǮقيȦي لوسائل ǙعɎمنا فɎ يȢدو أȷ يȮوȽ ȷامشيا وبعيدا عøن  
Ɂ جزǒا متناثرا من اخلري يف اǂيȔ من الشر املتجسد يف بقية اجلوانøب  املقومات اƩقيقية لɊفرادÛ فهو ɍ يتعد

Ɂرǹمية األɎ1(اإلع( .  

                                                           
)1( Ȥة يوسȦليǹ Ȥمي" يوسɎقتصاد اإلسɍلة اƭ"Û ذكره Ȩسب ȜمرجÛ ȋ31.  



 

  ȯاøة األجيǞالوقت يف تنش ȄȦواخلطري يف ن ȯعاȦمية الدور الɎسسات اإلعǘللم ȷǖب ȘǵɎن Ȩومما سب
لية النابعة من واقعهم املعاȇ ألنȼ يساعد األفراد يف اجملتمȜ علɂ التحلي بالقيم واألȧɎǹ الơ Ɣدم التنمية األص

ǯارǺا للȽريȡالتبعية اخللقية و Ȩتعمي ƂǙ ديǘي ȼرافƲا ȷطري ألǹو.  
ومن ǾȽا كاȷ واجبا بل لزاما علɂ األمة اإلسɎمية مراجعة اƬياكل اإلعɎمية مøن بشøرية وفȮريøة    

فري اإلطارات الƟ ƔمȜø بƙø   املتوفرة لديهاÛ وتوجيهها لتتماشɂ مȜ القواعد العامة لɌسɎمÛ باإلȑافة ƂǙ تو
قيøة الƎøامǰ مøن    نالȦȮاǒة والȦهم الصحيǴ لɌسɎم Ɠǵ يتمȮنوا من Ơليل األǹبار من منظور ǙسɎميÛ وت
Ǚ ɍسɎøمية ذات فهøم   االشوائب اخللقية الƔ تعتƎ من املبادǛ الروǵية للمجتمȜ وذلȬ لتستطيȜ أȷ ترŸ أجي

  .أفȮارȽا اجلديدة اجلادة يف ǹدمة التنمية اɍقتصادية ورقيهاصحيǴ تستطيȜ أƠ ȷرȫ طاقاőا الȮامنة و

       ǬالǮال țرȦيا     : الǱنولوȮالت ȳدȪالت  
م بزيøادة  تȽا يتبƙ من اɇية أȷ اإلسɎم.من سورة طȼ 111اɇية رقم  " وȩل رȝ Ɔǻȁ Ÿلما: " يقوȯ املوƂ عز وجل

Ɏوقد تركزت مطالب العلم يف اإلس Ûتصارواستمرارية العلمǹا باƵكرǾن ƙدعامت ɂم عل:  

     Ƃوɉامة اȝالد :ȴلȞال ȧاȥأ  
   ȼليǙ دود وما توصلǵ ȼل Ȅالعلم لي ȷرف ألșكل عصر و Ȝم ȼاشيƢوه وƴقابلية العلم و ƂǙ ويهدف

اإلنساȷ من Ưترعات تȮنولوجية وطرȧ عملية ومناƯ ǰȽتلȦة سواǒ يف العصور السابقة لعصرنا أو يف عصøرنا  
اɇية رقم  " ȩليال وما أوǩيتȴ مȸ الȞلɍǙ " :ɍǙ ȴ قليɎ من ǾȽا الȮوȷ الزاǹر ويف ǾȽا يقوȯ املوƂ عز وجلاƩايل 

85 ǒسورة اإلسرا.  
    ȤøشȮا العلم والǾȽ ستزادة منɎاذ كافة األسباب والوسائل لơا ƂǙ ا تدفعناŏ منǘن Ɣه القلة الǾȽ

 ȷوȮالعلمية املوجودة يف ال ƙر عن القوانǮأك ȯا يقوǾȽ ويف Ûر خلدمة البشريةǮكǖر فǮري الطبيعة أكǺلتس Ȭوذل
  )ȂɅ ɍ()1اȯ اإلنȆاȕ ȷالبا ما ȕلǢ الȞلȸș ȷǚȥ ȴ أنȝ ȼلȪȥ ȴد ȾǱل : ( رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم

ونستنتǰ من ǾȽا العرȏ املبدئي أȷ العلم يتصƝ Ȥاصية التطوير املستمرة وأȷ اإلنساȷ مطالب بتطوير   
ǾȽ ه اخلاصيةوتنمية.  

  اɍستȦاǥǻ مȸ أي Ȫǩدȝ ȳلمɄ: الدȝامة الǮانية
ويتبƙ من اøƩديث  . )2()اȕلبوا الȞلȴ ولو ȭاŽ ȷ الƙȎ : ( ويقوȯ رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم  

 Ǵفت ƂǙ ا يهدفǾȽو ÛȼانȮأو م ȼزمان ȷادة من أي تقدم علمي مهما كاȦستɍا ƂǙ م يدعواɎاإلس ȷأ Ȥالشري

                                                           
  .Û  ȋ209اإلسɎم والتنمية اɍقتصاديةÛ نقɎ عن ابن عبد ربÛȼ العقد الȦريد )(1

  .Ûȋ308 اجمللد األوÛ ȯمرجȜ سابȨ الǾكر Û"اجلامȜ الصȢري " السيوطي )2(



 

ويف ǾȽا يقوȯ علɂ بøن أŸ  . املعرفة أمام الȦرد املسلم بȐȢ النظر عن اجلبهة املǹǖوذة منها العلمأبواب العلم و
  .)1()العلم ȑالة املǘمنÛ فǾǺوه ولو من أيدي املشركƙ: ( طالب

   ȯالدو ƙبري بȮزات واسعة بسب التقدم العملي الȦز قȦالعلم قد ق ȷر أȑاƩيف عصرنا ا ȘǵɎومن امل
املنظم الرامي ɍستǺدام نتائǰ البحث العلمي يف تطوير أساليب العمليات اإلنتاجيةÛ وǾȽا ما  واستعماȯ اجلهد

يطلȨ عليȼ اسم التȮنولوجيا التقنية الƔ تعرف بŒǖا تطبيȨ العلم علɂ الطبيعة والعمل ورأȃ املاȯ والتنظيم Ɯيث 
صر السابقةÛ وøőدف التȮنولوجيøا ƂǙ   ينتǰ عن ذلȬ وسائل Ǚنتاجية جديدة تزيد من الȦȮاية اإلنتاجية للعنا

توșيƭ Ȥموع الوسائل لتسǺري الطبيعة اǂيطة باإلنساÛȷ وتطويȜ ما فيها من مøوارد وطاقøات وǙشøباع    
  ȼøȮتلƢ يǾال ȫتاȦال ǳɎعالة والسȦايل القوة الƩنولوجيا يف عصرنا اȮالت Ǝوتعت Ûاجات اإلنسانية األساسيةƩا

الدوȯ الƢ ɍ ƔلȬ مǮل ǾȽه التȮنولوجياÛ ومن Ƚنا كاɍ ȷبد مøن أجøل أȷ   قوɁ الȢرب وتسيطر بƭ ȼموعة 
ƠقȨ الدوȯ اإلسɎمية ƴوا اقتصاديا متزايدا ومستمرا أȷ تستǺدم الوسائل العلمية اƩديǮة الƔø تȮمøل دور   

  .املوارد البشرية واملادية يف ǵǙداǫ التنمية املطلوبة
  Ɏفالتنمية املطلوبة والتنمية املطلوبة يف اجملتمعات اإلس ȬلǾل ƙة املسلمǞوبي Ȝمن واق Ȝي تنمية تنبȽ مية

ȼتǞروف وبيș يف ȼعن ȤتلƸ رǹأ Ȝجملتم Ǵذ ما يصلǙ ȼتياجاتǵوا Ȝاجملتم Ȝواق Ȝتتناسب م ȷب أƶ . ȷب أƶ أي
تماعية الƔ تȮوȷ ذات كȦاǒة اقتصادية وǾȽه الȦȮاǒة ترتبȔ بطبيعة املوارد املتوفرة وباملشاكل اɍقتصادية واɍج

  .تتصدƬ Ɂا
نوعا ɍ يȦȮي وǵده لتحقيȨ اɍستǺدام األمøǮلÛ لøǮروات    و ȷǙ وجود املوارد البشرية واملادية كما  

اجملتمȜ األǹرɁ الǾي يستدعي تطوير الوسائل العلمية اƩديǮة واملتمǮلة يف املعارف املǾȢية اجملسدة يف وسøائل  
Ƚا من النشاطات الő Ɣدف ƂǙ املساعدة علƠ ɂقيȨ األøȽداف  اإلنتاǯ والتسويȨ واإلدارة واɍستهȫɎ وȡري

التنموية وبȮلȦة منȒȦǺةÛ وقد Ʒتاǯ اجملتمȜ اإلسɎمي يف األطøوار األوƂ للتنميøة ƂǙ اسøترياد الوسøائل     
التȮنولوجية ȡري أنƶ ȼب تطويعها مȜ الواقȜ املعاȇ وɍ يتسƖ ذلɍǙ Ȭ بتȮوين اإلنساȷ الǾي Ƹرǯ بعد مøدة  

فȮرة اɍسترياد ƂǙ فȮرة اإلبداع واǹɍتراعÛ وبǾلȬ يستطيȜ الȦرد املسلم من توطƙ الوسøائل العلميøة    من
  .وجعلها أكǮر فائدة وبصورة ɍ تتعارȏ مȜ معتقدات وǓماȯ وطموǳ  وقيم ǾȽه اجملتمعات

ȏ اجملتمȜ تبعا ȷǙ عملية توطƙ وتطوير التȮنولوجيا ɍ يقدم Ǚنتاجȼ األمǮل Ǚ ɍǙذا استنبȔ من داǹل أر  
ملشاكلȼ واǵتياجاتȼ وǾȽا ما يدعوا Ơ ƂǙقيȨ مناǷ علمي فعاȯ يساعد علɂ تȦجري الطاقøات واإلمȮانيøات   

  العلمية ألبناǾȽ ǒه اجملتمعات 

                                                           
  . Û ȋ101اجمللد األوÛ ȯي ديناÛ اإلعɎم والتنمية اɍقتصادية مǹǖوذ من ابن عبد ربȼ جامȜ بياȷ العلم وفȒلȼشوق )(1



 

     Ȝالراب țرȦالتنمية : ال Ž اإلسالمية ȯور الدوǻ  
تقيم شريعة اÛǃ وøȽو مøا   يرɁ اإلسɎم وجوب دولة قوية تȒطلƞ Ȝهمة تنمية اجملتمȜ واستمرارȽا و  

وǾȽا يعȷǙ()1( . Ɨ اǃ ليțȂ بالȆلȖاȷ ما țȂɅ ɍ بالȪرȷǓ ( يȦهم من قوȯ الرسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم 
  Ɂدøبل تتع ǯل والدفاع عن الوطن يف اخلارǹاألمن يف الدا ȘȦǵ ɂتقتصر مهمتها عل ɍ مɎالدولة يف اإلس ȷأ

Ơ ɂاملتعلقة بالسهر عل ȯاألعما ƂǙجتماعيةɍقتصادية واɍاع اȑوترقية األو ƙس.  
     Ɩøويتس ÛرادøفɊزمة لɎاجات الƩقتصادية وتوفري اɍالتنمية ا ȨقيƠ ولة عنǘم مسɎفالدولة يف اإلس

 ȓة يف النشاƵاألفراد املسا Ȝي يستطيȮة وسائل العمل لǞبتهي Ȭوذل Ûل فردȮزمة لɎالعمل ال ȋبتوفري فر Ȭذل
Ȝقتصادي للمجتمɍا  . اøŏ ȜطلȒت Ɣم األدوار الȽم ومن أƬرة أعماƣ من ƇرȮال Ȉفراد العيɊن لȮنا ميȽ ومن

  :الدولة اإلسɎمية ما سيźǖ ذكره باǹتصار
Ǚنشاǒ املرافȨ العامة وتطوير املǘسسات اɍقتصادية والسياسية واɍجتماعية كǚنشاǒ املشاريȜ الɁƎȮ ذات -أ   

Ƚم بقدر كبري يف ƠقيȨ التنمية اɍقتصادية من ناǵية زيادة Ǚثراǒ اجملتمÛȜ ومøن  اɍستǮمار املايل الȮبريÛ الƔ تسا
  .ناǵية أǹرɁ القȒاǒ علɂ البطالة وǙشراȫ الȦرد يف الǮروة العامة للمجتمÛȜ من جهة Ǚنتاجها واɍستȦادة ŏا

راعة والصøناعة  تشجيȜ وتطوير اƬياكل األساسية الƔ تساعد علǵ ɂدوǫ التنمية اɍقتصادية كتشجيȜ الز-ب
وبناǒ اجلسور وما Ǚليها مøن   ȧرطواخلدمات التربوية والصحية وتعبيد الطرȧ وǙنشاǒ السدود واملوانǜ وشȨ ال

  .  املراǵل واخلطوات الƔ يستلزم ŏا القيام بعملية التنمية اɍقتصادية
  ǯ- قيقهاƠ ƂǙ يرمي Ɣداف الȽمن أولويات األ Ǝي يعتǾجتماعي والɍا ȷالتواز  ƂǙ ȯللوصو Ȭم وذلɎاإلس

فالتȦاوت الطبيعي يف القدرات . فاإلسɎم دين الوسÛȔ دين التوازȷ. )2(تنمية أساسها العدالة اɍجتماعية اƩقة
 Ɔالعمل اإلنسا ȷجتماعي طاملا أɍا ȷر التوازȽجو Ȝا مȒتناق ȼيف طيات Ɂير ɍم وɎنية يقره اإلسȽǾاجلسدية وال

  .   واȷ التمايز بƙ أفراد اجملتمȜ لن يȮوȡ ȷري ǾȽا األساȽ  ȃو املصدر اƩقيقي للقيمة
وعلɂ ذلȬ يقوم التوازȷ الǾي كȦلȼ اإلسɎم تǖسيسا علȑ ɂماȷ مستوɁ واǵد من املعيشة ألفøراد  

  .اجملتمȜ املسلمɍ Û مستوɁ واǵد من الدǹل
مستوɁ معيشة سائر أفراد وانطɎقا من ǾȽا يȮوȷ دور الدولة اإلسɎمية يف العمل علƠ ɂقيȨ التوازȷ يف 

أȷ يتȦاوتوا وƸتلȦوا يف دǹوƬم ǵسب العمل املقدم وǾȽا يعƗ باȷ اإلسɎم يقر التȦاوت اǂتمøل الǾøي   
  .مصدره العمل يف Ǚطار اƩدود الشرعية

  : الȒماȷ اɍجتماعي) التȮافل العام( -د
   ƙدعامت ɂمي علɎب اإلسȽǾجتماعي يف املɍا ȷماȒيقوم مبدأ ال:  

                                                           
  .Û 1977Û ȋ60القاȽرة ÛÛ مȮتبة املǺتار اإلسɎميÛ ترƤة أمحد ǙدريȄ"اȮƩومة اإلسɎمية" أبو األعلɂ املووردي )1(
  .Û  ȋ104-108أ السنة ȡري مǾكورة.ب.د.وماتȼ ونتائجȼ من مطبوعات أÛ مق"اɍقتصاد اإلسɎمي" ǙبراȽيم السوقي أباșة )2(



 

     ɍأو:ȜتمŎا ǻراȥأ ƙب ȳاȞل الȥاȮد    :التøا وقøȒهم بعȒل بعȦȮي Ƿǔيف ت ƙسائر املسلم Ȉيعي ȷأ Ɨويع
  ɂلøص ȯه يقوǾȽ ويف Ûدود طاقة كل فردǵ كل مسلم ومسلمة يف ɂة علȒالة فريȦȮه الǾȽ م منɎجعل اإلس

  . )1()ليǘƞ Ȅمȸ مȸ باȉ ǧبȞاȷ وǱارǱ ȻاȜǝ: ( اǃ عليȼ وسلم
سɎم علɂ األȡنياǒ أȷ ينȦقوا علɂ الȦقراǒ واملساكƙ والعاجزين عøن الȮسøب مøن    وقد أوجب اإل

أقربائهم تبعا للحدود الشرعيةÛ وأوجب علɂ أȽل كل ǵي أȷ يتȮافلوا ويتعاȑدوا ǵيث يسد شبعاŒم ǵاجة 
ن Ƚنøا  وم. )3()اȆƫلȴ أǹو اȆƫلȚɅ ɍ ȴلمȼ وȆɅ ɍلمȼ : ( ويف ǾȽا يقوȯ صلɂ اǃ عليȼ وسلم. )2(جائعهم

Ȝسائر أفراد اجملتم ƙامن بȒوة والتǹاأل ɂي التعبري الواقعي علȽ الةȦȮال Ǝتعت.  

  :  Ȩǵ اŎتمŽ Ȝ موارǻ الدولة:ثانيا     
 حȨø ويظهر ǾȽا فيما Ǚذا كاȷ الȦرد عاجزا عن العمل أو أȷ دǹلɍ ȼ يȦȮيȼ لسد ǵاجاتȼ اƩقيقيةÛ ف

Ȯل فرد سواǒ كاȷ عاجزا أو معوزا ǵد الȦȮاية مøن  لوة توفر لدولة تǖسيسا علȨǵ ɂ اجملتمȜ يف مصادرة الǮرل
املعيشة كما ƶوز للدولة التدǹل يف النشاطات اɍقتصادية عند الȒرورةÛ وقد يȮوȷ التدǹل مباشرا مǮل Ǚقامة 

العمل ومراقبة السوȧ ومنȜ الȈȢ  كتدǹلها لتنظيمقطاع عام قوي قادر علɂ القيام بدور فعاÛȯ أو ȡري مباشر 
  .دليȄ واǵɍتȮار وحماربة الربا وȡريȽاوالت
ȘȦǵ األمن الداǹلي واخلارجي وذلȬ بتȮوين جيǙ ȈسɎمي متطور يعتمد علǙ ɂمȮانياتȼ الǾاتية من عøدة     

 .وعتاد
 

                                                           
)1( )2( )3(  Ȥاب عبد اللطيȽعبد الو ȨقيƠو Ȩدار القلم بريوت تعلي ÛȬاإلمام مال ǖموطÛ ȋ328.  

  
   



 

ƆاǮل الȎȦة: الɅǻاȎتȩɍالبنوك اإلسالمية و التنمية ا ƙة بȩالȞد الɅدƠ  

   Ǆقتصادية ارتباطاɍبالتنمية ا ȯلة يف بيت املاǮم ممɎا يف مصدر اإلسȽهورș Ǿمية منɎاإلس ȫارتبطت البنو
مøة ممǮلøة يف   باعتبارȽا فرȏ من فروȏ الȦȮايةǙ Ûذ تقم øŏا األ  .)1(وثيقاǙ ÛǄذ ساƵت بدور Ƚام يف Ơقيقها 

  . )Ȯǵ)2امها و مǘسساőا و حمȮميها
     Ɂتوøسƞ ȏهوøالن ƂǙ اجتهاǵ Ɂمية ملدɎاألمة اإلس ȫا نتيجة إلدراǮديǵ ȓرتباɍا اǾȽ Ȩو قد تعم

  .معيشة شعوŏاÛ وأي ƠقيȨ تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة لدوƬا علɂ أساȃ املبادǛ و املǮل اإلسɎمية
سɎمية اإلدارة الرئيسية Ʃشد املدǹرات واستǺدامها يف توفري السيولة النقدية لǾلȬ اعتƎت البنوȫ اإل  

  ǫداøǵǙ ة يفƵساƞ Ûاصةǹ ةȦمارية بصǮستɍويل املشروعات اƢ ويف Ûة عامةȦقتصادية بصɍاألنشطة ا Ɠلش
  . )3(تنمية شاملة جادة و متجددة يف العاƁ اإلسɎمي وفقاǄ ألȮǵام الشريعة اإلسɎمية

و عɎقتها بالتنمية ) الربوية(بǾلø Ȭ أي البنوȫ اإلسɎمية ơ øتلȤ كǮرياǄ من البنوȫ التقليدية    و Ƚي  
  اɍقتصاديةǵ Ûيث اǹتلȦت أراǒ علماǒ اɍقتصاد املعاصرين يف Ơديد أبعاد ǾȽه العɎقة و تنوعت بƙ مǘيد 

  .و موسȜ ونايف
صادية تناوȯ أبعاد عɎقة البنوȫ التقليدية بالتنمية و يتطلب Ơديد عɎقة البنوȫ اإلسɎمية بالتنمية اɍقت  

اɍقتصادية لدɁ علماǒ اɍقتصاد املعاصرين بالدراسة أوŻ Ûɍ نتبعها بǖبعاد عɎقة البنوȫ اإلسɎøمية بالتنميøة   
  .اɍقتصادية لدɁ علماǒ اɍقتصاد اإلسɎمي

  
ȯوɉا ǬǶبƫة : اɅليدȪة البنوك التȩالȝ ǻاȞة(أبɅة ) الربوøبالتنمي    Ɂدøة لɅǻاøȎتȩɍا

ȸɅاصرȞƫا ǻاȎتȩɍا ǒاøلمȝ  
بالتنمية اɍقتصادية ɍǙ ) الربوية(Ɓ يهتم علماǒ اɍقتصاد املعاصروȷ بدراسة أبعاد عɎقة البنوȫ التقليدية   

و الǾي أبرز فيȼ ألوȯ  1911عام ) نظرية التطور اɍقتصادي)(شومبيتر(ǵديǮاÛ وبالتحديد عقب șهور كتاب 
 لعɎقة و الدور  اƬام الǾي ميȮن للبنوȫ أȷ تقوم بȼ يف Ƣويل التنمية اɍقتصادية من ȯɎøǹمرة أبعاد ǾȽه ا

أبعاد ǾȽه العɎقة و الدور اƬام الǾي ميȮن للبنوȫ أȷ تقوم بȼ يف Ƣويل التنمية اɍقتصادية من ȯɎǹ مساƵتها 
  ȷ املصøريف بالتوسȜø اɍقتصøادييف عملية تȮوين رأȃ املاȯ عن طريǙ Ȩصدار اɍئتماǙ Ûȷذ يسمǴ اɍئتما

 ȼيمǺȒبت ǯاتساع اإلنتا ȷكما أ ÛȜا التوسǾȽ لǮكافية مل ȷوȮت ɍ اراتǹم اإلدȡر ȯاملا ȃوين رأȮو بت 

                                                           
 Û ȋ104مرجȜ سابȨ " التنمية اɍقتصادية يف اɍسɎم "  (1)
 .ȋ410  ه1290ÛهÛ اسطنبوÛȯ 970ت Ûدار الطباعة العامرة Û" و النظائر ه األشيا" زين العابدين  (2)

 .ȋ Û176 " مقدمة يف اقتصاديات النقود و التوازȷ الȮلي"  عبد اƩميد الȢزايلÛ علي ǵافȘ مصور  (3) 



 

يف نȄȦ الوقت للدǹوȯ النقدية يستطيȜ أȷ يوفر الوسائل الƔ ميȮن عن طريقها تصȦية اɍئتماȷ نȦسÛȼ تاركا 
  . )1( ية أǺȑمǹلȼȦ قوة شرائية أكƎ و دǹوɍ نقد

ورȡم تǖكيد ǾȽا الȮتابø Û و الǾي șهرت طبعتȼ األوƂ باللȢة األملانية ɍǙ ø أنȘƷ Ɓ ȼ باȽɍتمام   
بالتنمية )الربوية(الȮايف من اɍقتصاديƙ يوم ذاȫ ولǾلȬ فقد استمر ƵǙاƠ ȯديد عɎقة البنوȫ التقليدية 

Ɂرǹقتصادية مدة أɍا.  
زمنية سادت فيها النظرة اɍقتصادية الɎȮسيȮية الƔ كانت تȽǾب ƂǙ  و قد كانت ǾȽه الȦترة مرǵلة  

أȷ النقود ليست ǵ ɍǙجابا ȦƸي ǹلȼȦ تبادǵ ɍقيقيا بƙ السلȜ و اخلدمات وأŒا ما Ƚي ɍǙ وسيلة لتسهيل 
الزمن قد  عملية التبادǾȽ ȯا يف السوÛȧ و أŒا ɍ تطلب لǾاőا كǺزين لقيمة شرائية ميȮن اȦƩاŏ ȗا لȦترة من

  .تطوȯ أو تقصر
وأŒا بتوسطها ǾȽا ) املȦترƙȑ(و املستǮمرين ) املودعƙ(أȷ البنوȫ تعمل فقȔ كوسيلة بƙ املدǹرين   

تعمل علɂ تسهيل انتقاȯ وسائل الدفȜ من األولƙ ذوي الȦوائȐ املالية الناƟة عن دǹوɍ ȯ ينȦقوȷ جزǒ منها 
ǹɇرين الǾين يستǮمروŒا يف أوجǙ ȼنتاجيةÛ متعدين يف ǙنȦاقهم علɂ السلȜ و اخلدمات اɍستهɎكيةƂǙ Û ا

اɍستǮماري ǾȽا ما Ʒصلوȷ عليȼ من دǹوÛȯ و قد أنȮرت املدرسة الɎȮسيȮية علɂ البنوȫ قدرőا علǙ ɂصدار 
قوة شرائية جديدة ميȮن وȑعها Ơت تصرف املنظمƙ و املستǮمرين الǾين ɍ تتيسر لديهم األمواȯ الɎزمة من 

  .)2(واردȽم اخلاصة م
   ǒراǓ ثريǖهر تș يثǵ Ɏترة طويȦه الǾȽ تستمر Ɓ شومبيتر(و (  ÛǾاقتصادي أوروبا بعدئ Ȑبع ɂعل

فظهر نظريوȷ نقديوȷ يف أملانيا ركزوا انتباȽهم علɂ الوșائȤ األساسية للبنوȫ ودورȽاÛ ليȄ فقȔ يف تȮوين 
الǾي Albert Hahm )الƎت Ƚاȷ(كاȷ من بǒɍǘȽ ƙ رأȃ املاÛȯ وƴǙا أيȒا يف توليد الدورات التجارية و 

 ȼاملصريف(نشر باألملانية كتاب ȷئتماɍنظرية ا ( 1920عام ȼكدا فيǘم  ȬلǾمتابعا ب ø)شومبيتر ( ø" ȃاألسا ȷأ
و أȷ الودائȜ  )3"(الȒروري لنظرية الدورات التجارية Ƚو Ǚدراȫ طبيعة و وșائȤ اɍئتماȷ يف العملية اɍقتصادية

ةÛ وليست الودائȜ الرئيسيةȽ Ûي الظاȽرة األساسية يف العملية املصرفيةÛ فليست البنوƭ ȫرد مǘسسات املشتق
  و بǾلȬ تصبǴ الȦائدة ) الǮقة(ɍقتراȏ النقود و من Ǚ ŻقراȑهاÛ و ƴǙا Ƚي تتعامل باɍئتماȷ باملعƖ اƩريف 

 Ȭلتل Ɏقة(مقابǮا) الǹدɎنا لƣ بعدما كانتȯ.  

                                                           
(1) Cambirdge, Harvard university press‘‘ The theory of economy development‘‘Schumpeter J.A 
1947) P:107 

  .ÛÛ  1975 ȋ Û50/49 القاȽرةÛ معهد البحوǫ و الدراسات العربيةÛ جامعة الدوȯ العربية "دور السياسة النقدية يف التنمية اɍقتصادية" عبد املنعم السيد علي) 2( 
(3)           Moulton, H.G,’’controlling factor in economi development’’ Washington; D.C the brooking 
institution, 1949, P:31. 

  
   

 
 



 

   Ǵȑا أوǾȮȽا(وȽȷ ( ȼو منقبل)شومبيتر ( ȷصدار ائتماǙ ɂا علőقتصادية وقدرɍبالتنمية ا ȫقة البنوɎع
يȦوȧ ما لديها من ودائȜ رئيسية و اǵتياطات نقدية ƞا ميȮنها من القيام بدور فعاȯ يف تȮوين رأȃ املاȯ و يف 

    .)Ƣ)1ويل التنمية اɍقتصادية
روبا ǹاصة يف القرȷ التاسȜ عشر وأوائøل القøرȷ   كما برȽنت Ɵارب بعȐ األقطار الصناعيةÛ يف أو  

العشرين علɂ مدɁ أƵية الدور الǾي قامت بȼ البنوȫ يف تصنيǾȽ Ȝه البلداȷ ويف ƠقيȨ تنمية اقتصادية سøريعة  
   .وǮǵيǮة فيها

   ǒت أراȦتلǹكر فقد اǾال Ȥالنحو السال ɂقتصادية علɍبالتنمية ا ȫقة البنوɎع ǳوȑم من وȡالر ɂوعل
و تدور أساسا ǵوȯ اƟاƙȽ . ديƙ املعاصرين ǵوȯ مدɁ فاعلية دور البنوȫ يف التنمية اɍقتصاديةاɍقتصا

 ƙثنɍبيم ا Ȥو يق Ûȼنǖمن ش ȯɎاإلق ƂǙ رǹɇا Ȑالبع ȼا الدور يتجǾȽ يةƵأ Ȑكد البعǘفبينما ي Ûƙȑمتعار
 التنمية ɍǙ أنȼ ميȮن كǾلȬ أȷ فريقا يǾǹǖ موقȦا وسطا أساسȼ أنȼ من املمȮن أȷ تقوم البنوȫ بدور Ƚام يف

             Ơدǫ التنمية رȡم عدم وصوȯ البنوƂǙ ȫ درجة النمو الȮامل Ǚذا كانت سياسات مالية و ȑريبية
و تعليميةرشيدة كما أنȼ من املمȮن أƠ ɍدǫ التنمية بالدرجة املطلوبة لنقȌ كȦاǒة املǘسسات و التنظيمات 

  :نعرȏ لتلȬ اɇراǒ علɂ النحو التايل األǹرɁ رȡم تقدم البنوȫ و سوف
ȯوɉا ǢلȖƫة: اɅǻاȎتȩɍالتنمية ا Ž ور البنوكǻ يةƵأ ƂǙ ƘȊǩ Ɣال ǒراɇا  

 )2()أدملøاȷ ومøوريƶ)  Ȅيǒ يف مقدمة اɇراǒ الƔ تشري ƂǙ أƵية دور البنوȫ يف التنمية اɍقتصøادية    
و øøøƶدر   ).جريو شنȮروȷ(Û ) شو(و  )6()ينوȫماك(و  )5()كامريوȷ(و  )4()باتريȬ(و ) 3()جولد Ƨيث(و

 ǒراɇ هǾȽ ȷأ Ƃو   ) شومبيتر(اإلشارة ا ȫوøاملي البنøع Ǝايل عندما اعتƧقتصادي الرأɍملسار النمو ا ȼليلƠ يف
ملنشǔت املالية من ناǵيةÛ و التنظيم التجديد من ناǵية أǹرƵ Ɂا اǂاور الرئيسية للتنمية اɍقتصادية باعتبارøȽا  

 ȓزمة وواجبةشروɍ. 
  

   
 .53املرجȜ السابÛ ȋ ÛȨ"دور السياسة يف التنمية اإلقتصادية") 1(

2)Diamond , « Developement bank » (Baltimore,Johns Hopkins university press , 1957) PP 
19-40.( 

Irma Ahmed and Cynthia Morris, « Society politics and economic development » 
(a quantitative approche ; Baltimore, Johns Hopkins press,1967) PP : 8-23. 
(3) Remond Goldsmith, « Financial structure and devlopment » (New Haven, Yale 
univertsity, 1969). 
(4) Hungh Pratich, « Financial developement and economic growth in inder developed 
countries ». 

(Economic development and cultural chang 14,N°2 January1966) PP 101-104.  
(5) Rando Cameron, Ed « Banking and economic development some lessons of history » 
(New York, Oxford university press, 1972). P :25 
(6) Ronald Mckinnon « Money and capital in economic development » (Washintong D.C 
brooding institution, 1973) PP : 89-117. 



 

و نظرا ǹɍتɎف أسلوب تقييم مدɁ فاعلية البنوȫ يف التنمية اɍقتصادية تبعا لȽɊداف املǖمولة و الơ ƔتلȤ يف 
دد فمنهم من اتبȜ املنهǰ تقديرȽا من باǵث ǹɇر فقد تعددت مناǰȽ الباƙǮǵ السابقƙ ذكرȽم يف ǾȽا الص

املستند ƂǙ الȦقȼ اɍقتصاديÛ و منهم من اتبȜ منهǰ الدراسة الشاملة ملساƵة البنوȫ . الȮمي أو املنهǰ التحليلي
يف التȮوين الرأƧايل و التنمية اɍقتصاديةÛ و منهم من اتبȜ منهǰ البحوǫ التطبيقية بȢرȏ اǹتيار الȦروȏ و 

  .الȮȦر اɍقتصادي النظريات الƔ انتهǙ ɂليها
  :و سوف نعرȏ لتلȬ املناǰȽ بالقدر املناسب من ȯɎǹ الȦروع الɎǮثة التالية  

ȯوɉا țرȦال:ƫاɄليلǶأو الت ɄمȮال ǰȾن  
          من أنصøار اتبøاع املنøهǰ الȮمøي    ) باتريȬ(و ) جولد Ƨيث(و ) أدماȷ و مريȄ(يعتƎ كل من   

اǒ املصريف يف الناتǰ القومي سواŹ ǒ دو رȡم اتȦاقهم علɂ قياȃ أثر اɇ أو التحليلي املستند ƂǙ الȦقȼ اɍقتصادي
  ǰاتøا األمر بالنسبة للنǾو ك Ûيةǵاملصريف من نا ǒة عن األداƎر من العناصر املعتǮعنصر أو أك ȯɎǹ من Ȭذل

دية وفقا لȽɊداف القومي من ناǵية أǹرɁ وأŒم Ɓ يتبعوا أسلوبا موǵدا يف Ǚبراز عɎقة البنوȫ بالتنمية اɍقتصا
  .الراسǺة يف ذȽن كل منهماÛ و من Ż اǹتلȦت النتائǰ الǹ Ɣرŏ ǯا كل منهم عن اǹɇر

مدɁ مساƵة البنوȫ يف التنمية اɍقتصادية وفقا لنموذǯ كمي يقøوم  ) أدملاȷ و موريȄ(لǾلƜ Ȭث   
 74بة للدولةÛ وƽلت دراستها øƲو  علɂ التȢريات القابلة للقياȃ الرقمي و الƠ Ɣدد التنمية اɍقتصادية املرتق

متȢريا اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا علɂ  39لقياȃ األثر لنمو  ƂǙ1963  1920دولة نامية عن السنوات من 
 ƙا من بƬ ǴȒو أت Ûالتنمية ȨقيƠ ɂه الدولة علǾȽ ت  14قدرةǔو املنش ȫتقدم البنو Ɂمستو ȷريا اقتصاديا أȢمت

  .ات لتحقيȨ التنمية اɍقتصاديةاملالية Ƚو أفȒل املǘشر
و لقد أشار الباǮǵاƂǙ ȷ أȷ الزيادة يف مدǹرات البنوȫ و ǵجم القروȏ املمنوǵة للنشاȓ اɍقتصادي   

  .تعȄȮ مدɁ فاعلية دور البنوȫ يف التنمية
كما أسهمت دراستها ǵ ƂǙد ما يف Ǚلقاǒ الȒوǒ علɂ أƵية ما للبنوȫ و أثر ذلȬø علɂø اإلسøراع    

     و يǮور التساȯǗ يف ǾȽا الشȷǖ عما Ǚذا كاƴǙ ȷاǒ البنوȑ ȫروري ǵتميøة . اف التنمية اɍقتصاديةبتحقيȨ أȽد
Ý ȼسببا ل Ȅالنمو و لي ȬلǾل ǰقتصاد القومي و كناتɍا ȯɎǹ من źǖا يȽوƴ ȷأم أ Ý التنمية ǫداǵو سابقة أل  

   ȯيث(كما تناوƧ قة من الت) جولدɎه العǾȽ ثƜ يف حماولة تطبيقية ǒجراǚفقام ب ȯة للدوǮديƩجارب ا
دراسة عن اƬيȮل التمويلي و التنمية خلمسة وثɎثƙ دولة متقدمة و نامية إلƶاد العɎقة الȮمية بƙ اƬيȮل املايل 
    ȔيøطǺلوب التøأس Ȝøتتب Ɣال ȯالدو ǒناǮباست ȼأن ȯالقو Ƃقتصاد القومي و انتهت اɎاألساسي ل ǒالبنا ƙو ب

  .واǵد بƙ التنمية املالية و النمو اɍقتصادي Ƚناȫ مسار. املركزي
   ȯكما تناو)Ȭا   ) باتريǾøȽ يف ȧŉرøقيقي وفƩالنمو املايل و النمو ا ƙقة السببية بɎث عƜ بالتحليل

  .الصدد بƙ نوعƙ من نظم التمويل



 

  التموɅل التابȜ للȖلǢ -أ
ɍقتصاد من الȮياȷ التقليدي لɌنتاƂǙ ǯ و Ƚو التمويل الناتǰ عن التنمية يف اجلانب اƩقيقيÛ فبانتقاȯ ا  

الشȮل األكǮر تعقيدا ليصبǴ بصȦة عامة اقتصادا نقدياÛ يتولد ǵجم معƙ من الطلب علǹ ɂدمات املنشǔøت  
و بعبارة أǹرɁ ينشǖ مǮل ǾȽا الطلب نتيجة لنمو ǵاجة املنشȷǔ للتمويل اخلارجي و Ɲاصة عندما تعجز . املالية

فاǒ باǵتياجاőا للتوسȜ و النمو مما يستوجب تواجد منشǔت مالية جديدة كنوع مøن  أرباǵها اǂتجزة عن الو
ȼزم لɎال ȏالعر ȨلƸ الطلب ȷǖر القائل بȮȦمتداد للɍا.  

و يرتبȔ نظام التمويل التابȜ للطلب بالنظام املصريف اإلƱليزي يف أواǹر القرȷ الǮالث عشر و أوائøل    
ǹوȷ يف تقدير مدɁ مساƵة اجلهاز املصريف يف التنمية اɍقتصøادية يف  القرȷ التاسȜ عشرǵ Ûيث اǹتلȤ املǘر

و باعتبار أȷ العمليات املصرفية كانت تتميز باǾƩر و التقليد و عدم  اɍبتȮار و منȜ القروȏ قصøرية  . ƱǙلترا
 .ألجل فقȔا

ǡ- دǝاȪال ɄلɅالتمو ȏرȞال  
  Ƹ ت املاليةǔو املنش ȫاخلدمات يف البنو ȏعر ȷاده أȦا  و مøيƸلة السائدة تارǮو األم Ûالطلب عليها Ȩل

مÛفȦي ǾȽه النماذǯ 1830مÛ و الياباȷ منǾ عام1830لظاȽرة العرȏ التمويلي القائد و جدت يف أملانيا منǾ عام 
   ȷوøȮي ȷل أøدات اجلهاز املصريف وجدت قبǵو ȷا كقطاع قائد أي أȽت املالية بدورǔو املنش ȫتقوم البنو

  .تزاماőا قد نشǖ بعدالطلب علɂ أصوƬا و ال
و ميȮن  لنظام العرȏ التمويلي القائد أȷ يقوم بدور مباشر يف تنمية عنصر التنظيمÛ و ذلȬ بǚمøداد    

اخلدمات ȡري التمويلية للوǵدات اɍقتصادية فȦي بعȐ اƩاɍت تساȽم البنوȫ يف الترويǰ و الرقابة ملشروعات 
قدمت للمشروعات الصناعية رǗوȃ أمواȯ قصرية و متوسطة األجل  صناعيةÛ فالǮابت تارƸيا أȷ البنوȫ األملانية

وكǾلȬ مساعدات ȡري مالية و يقاȯ أȷ مديري البنوȫ اشتركوا يف ȡالبية القøرارات املاليøة و كǾøلȬ يف    
-م 1830بƙø املعلومات اليومية يف الشركات الصناعية و نادرا ما تǖسست شركة مساƵة ȯɎǹ الȦترة مøا  

ȯ مناصبها اإلدارية الرئيسية ملصريف أو أكǮرÛ سواǒ علɂ مستوɁ املناصøب الƔø تتǾøǺ    دوȷ اشتمام 1870
  .القرارات يف العمل اليومي  أو علɂ مستوƭ ɁلȄ اإلدارة

   ȷل النظاماǹا وقد يتداǾȽ)  دøويلي القائøالتم ȏو العر Ûللطلب Ȝالتمويلي التاب (   ȤøتلƯ ا يفøمم
  .الزمناɍقتصاديات يف أي وقت و عƎ أي فترة من 

   ɂا اتنهǾل)Ȭباتري (   Ûةøالنامي ȯدوøلل Ƃل التنمية األوǵالتمويلي القائد يف مرا ȏسيادة نظام العر Ƃا
بينما يȮوȷ اɍعتماد علɂ البنوȫ و املǘسسات املالية و التنظيم يف الدوȯ املتقدمة أقل ǵدةÛ فɎȒ عن أȷ الدور 

ت الرئيسية للتنمية اɍقتصاديةÛ ليƣ Ȅة ǵاجøة عليȼø يف   الǾي يتم بȼ التحديد التمويلي يف Ǚزالة بعȐ املعوقا
 .ɍقتصاديات املتقدمة



 

     ȷمي أو التحليلي أȮال ǰمن دراستنا للمنه ǴȒا يتǾȮȽ و)Ȅو موري ȷايل  ) أدملاøأثر اجلانب امل ɍقد تناو
) جولد Ƨيث(رǯ علɂ اجلانب العيƗ يف عموميتȑ ȼمن باقي العوامل األǹرɁ املǘثرة علɂ اجلانب العيƗ و تد

  Ż ائيةøصǵاملعايري اإل Ȭدما يف ذلǺمست Ǝصيل أكȦليهما بتǙ اإلشارة Ȩالساب ƙاجلانب ɍر فتناوǮاألك Ȩالعم Ƃا
  .يف ذلȬ الدرب حماوɍ تǖصيل أو تȦسري ǾȽه العɎقة من الناǵية املنطقية)باتريȬ(استطرد 
ȮيȦية و الظروف اخلاصة بȮل دولةÛ و ذلȬ و يǾǹǘ علɂ تلȬ الدراسات ȦȡǙاƬا لǮȮري من التȢريات ال  

يف حماولتها تنميȔ و تعميم أسلوب املȢايرة وفƴ Ȩاذǯ رياȑية و انتهائها ƂǙ الشȮل املǺتصر للنموذǯ فالتȦسري 
 ǒقتصادية يتطلب توفر بيانات شاملة عن كل منا األداɍالتنظيمات املصرفية املالية و التنمية ا ƙقة بɎللع Ȩالدقي

  . و املايلÛ و األداǒ اɍقتصادي لȦترات زمنية بعيدةÛ األمر الǾي يتعǾر توافره عن أكǮر من دولة املصرف
ƆاǮال țرȦاملة: الȊالدراسة ال ǰȾمن.  

و يهدف ƂǙ الدراسة الشøاملة  ) ماكينوÛȷ و كامريوÛȷ و شوÛ و جري شنȮروȷ: (و يتزعمȼ كل من   
يد مدɁ قدرة البنوȫ علɂ املساƵة يف التȮوين الرأøƧايل و التنميøة   لعɎقة البنوȫ بالتنمية اɍقتصادية و بالتحد

  .اɍقتصادية
   ȤتلƸ ȏرȡ كل منهما عن ǫوƜ رتȦأس ƙمتميزت ƙموعتƭ ƂǙ ǰا املنهǾȽ ن تقسيم دراسةȮو مي

  :عن الȢرȏ الǾي تǖسȄ عليȼ رأɁ املنهǰ اǹɇر علɂ النحو التايل
ȯوɉا ȏرȢال :ȓوȢȒƫل اɅالتمو ɂمȆɅ و  

فȮل من الɎǮثة دافȜ بشدة عن  )1( )ماكينوȫ و كامروȷ و شو(و ينسب ƂǙ األعماȯ اƩديǮة لȮل من   
اجلهøاز  (الدور اجلوȽري للتنمية املالية يف التنمية اƩقيقية لɎقتصاديات الناميةÛ وأكدوا أȷ اجلهøاز املصøريف   

   يف اƩاɍت الƔ يتعرȏ فيهøا لȢøȒوȓ    عامل دافȜ للتنميةÛ و أنȼ فقȔ) التمويلي عند كل من ماكينوȷ و شو
Û فǚنȼ يعجز علɂ املساƵة اإلƶابية أو ميǮل عائقا )و علǵ ɂد قوƬم أȷ اƩالة كǾلȬ بصȦة ȡالبة يف الدوȯ النامية

  .للتنمية اƩقيقية
ƆاǮال ȏرȢال :ɄلȮيƬالبنيوي أو ا ȏرȢو الȽ و  ƂǙ فينسب)ȷروȮ2( )جري شن

( .  
تارƸي لدور البنوȫ يف عملية التȮوين الرأƧايل يف مراøǵل التصøنيȜ األوȯ يف   وقد بƖ علɂ تȦسري ال  
بتحليل شامل لعملية التصنيȜ األوƂ يف أورباÛ و أوƂ البنøوȫ دورا Ƚامøا يف   ) جري شنȮروȷ(فقد قام . أوربا

  .ƠقيȨ التنمية و ȷǙ اǹتلǾȽ Ȥا الدور من دولة ألǹرɁ وفقا لنموذǯ النمو ŏا
                                                           

(1)  Ȭيف ذل Ȝراج :  
- R. Mckinon, OP. Cit., PP89-117. 
- R.Cameron, OP. Cit., PP.24. 
- E. Shaw, OP. Cit., P.3. 
 (2) A.Gerschenkron, OP. Cit., P.5.   

 
 

  
 



 

Ƣويل رأȃ املاȯ الرئيسية يف ƯتلȤ مراǵل التنمية ثǫɎ مصادر رئيسية وفقا لدرجøة   و أوجز مصادر  
فȦي اɍقتصاديات املتوسطة التǺلȤ تقوم البنوǾŏ ȫا الدورÛ و يف اɍقتصاديات املتقدمøة  . التǺلȤ اɍقتصادي

ơ ةȦتلǺقتصاديات املɍا الدور يف اǾŏ الدولة ȜطلȒبينما ت ÛźاǾا يتوفر التمويل الǾȽ من ȌلǺا شديدا و يستȦل
فهي حمدودة الȦاعلية يف التنميøة عنøدما   ) جري شنȮروȷ(التوصيȤ أبعاد عɎقة البنوȫ بالتنمية اɍقتصادية عند 

  يȮوȷ اɍقتصاد عند أي من اƩدينÛ التǺلȤ الشديدÛ و تȮوȷ فعالة عندما يف التنمية عنøد درجøات
الȢرȏ و تناسبȼ مȜ الواقȜ العلمي و العملي ɍǙ أنȼ يǾǹǘ علɂ  التǺلȤ املتوسȔ و علɂ الرȡم من منطقية ǾȽا

املنهǰ التارƸي الǾي اتبعȼ عدم قدرتȼ علɂ تȦسري مدɁ فاعلية دور البنوȫ يف التنمية اɍقتصاديةÛ اذ عجز عøن  
ا Ƹ ƁرǙ ǯعطاǒ تȦسري لنا ǵد يف النمسا رȡم تشابȼ الظروف بينها و بƙ أملانيا و يف ذات اƩقبة التارƸيةÛ كم

  .)1(بنظرية للمراǵل ميȮن معها اɍستدȯɍ ملا سيȮوȷ عليȼ اƩاȯ مستقبɎ يف دولة ما يف ȑوǒ معطيات معينة
ǬالǮال țرȦية: الȪبيȖالت ǫوǶالب ǰȾمن  

    ȷǖøقتصادي بشɍر اȮȦال ȼليǙ ȼانت Ɣو النظريات ال ȏروȦتيار الǹɍ ǰا املنهǾȽ ƙقتصاديɍا Ȑبع Ȝاتب
  .تنمية اɍقتصاديةعɎقة البنوȫ بال

   ƙأساس ƙمنهج ƂǙ ا الصددǾȽ أجريت يف Ɣالتطبيقية ال ǫالبحو ǰȽننا تقسيم مناȮة عامة ميȦو بص
  .ƸتلȤ كل منهما علɂ اǹɇر

ɉا ǰȾنƫواȯ:  الدراسة Ǝقيقية و تعتƩريات اȢريات املالية و املتȢقة بيت التɎاقتصادي للع ǯوذƴ عدادǙ ƂǙ ينحو
عن بورتو ريȮو و الƔ انتهɂ فيها ƂǙ أȷ الطلب علƤǙ ɂايل اɍستǮمار اǂلي يعتمد جزئيا علɂø   )مالدونالدو(

ȷاملاليو ǒا الوسطاȽيوفر Ɣ2(مصادر طويلة األجل ال( ا حماولةǾو ك Û)يتơاǹ اتيا وŏ (   Ɂدøاف مøشȮستɍ
 بعȐ الدوȯ اإلفريقية و اɍنتهاƂǙ ǒ ارتباȓ تقدم البنوȫ بالتنمية اɍقتصادية و تقدير أثرȽا يف أǵداǫ التنمية يف

 ȷǖا الشǾȽ أعدت يف Ɣالدراسات ال Ƃكورة من أوǾقة املɎللع Ȩالتحديد الدقي ƂǙ يتم التوصل ȼنǖالرأي ب)
3

(.  
  م1978من أǵداǫ الدراسات تارƸيا يف ǾȽا الصدد Ǚذ أŒا أعدت عام ) تاȷ واي(كما تعد دراسة           

ƙل  و تتميز عن الدراستǮƢ ر عددا وǮأك ȯلت دوƽ ث اذǵدمها الباǺاست Ɣيث العينة الǵ من ƙالسابقت
عن القرȏ التمويلي ) باتريƯ)ȬتلȤ املناǰȽ اɍقتصادية باإلȑافة ƂǙ أعداد ƴوذجية يف ايطار فروȏ نظرية 

Ȝالقائد و الطلب التمويلي التاب.  

                                                           
 القاȽرة Û Û جامعة عƽ ƙسنÛ كلية التجارة Û رسالة دكتوراه ȡري منشورة"صرفية يف التنمية اɍقتصادية بالدوȯ العربيةتقييم فاعلية التنظيمات امل" فǘاد حممد شاكر -)1(

1979 ȋ Û38. 
(2)   Maldonado, Rita M.,’’The role of finacial sector in the economic development of Puarto’’,               
Washintong D.C., Federal Deposit Insurance Corporation- 1970. 
 
(3) Bhatia, Ratta J., and Khatkhat, Decna R.,’’Finacial internediation, Savings Mobilisation And Enterprenurial 
Development, : The African experience’’, Staff  Papers, Vol. XXII (March 1975)PP.132-158. 



 

يف الدوȯ الناميةÛ و منها بعȐ الøدوȯ العربيøة   وقد اتǴȒ من الدراسة أȷ البنوȫ و التنظيمات املالية 
مازالت دوȷ اƩد األمǮل ƞا قد يȦيد أȽ ȷناȽ ȫامشا بƙø فاعليøة األداǒ   ) كمصر و تونȄ وليبيا(اإلسɎمية 

  .املصريف اƩايل و ما ميȮن أȷ يȮوȷ عليÛȼ و ميȮن التحرȫ يف ذلȬ اƬامȈ صعودا فيما لو عوجلت األسباب
ية الȦروȏ الƔ بنيت عليها ǾȽه الدراسةÛ و عملية األسلوب املتبɍǙ ÛȜ أȷ البعȐ قد و علɂ الرȡم من منطق

انتقد ما توصلت Ǚليȼ من نتائǰ و عزɁ ذلȬ لقصور البيانات املتوافرة عن الظواȽر حمل الدراسة لȦترة زمنية 
(حمدودة 

1
( .  
ƆاǮال ǰȾنƫا:  Ǿǹǔقي املɎأنصاره ت ȯاوǵ يثǵ Ûقتصاديةفيتم بالبساطة نسبياɍا ǯالنماذ ǰمن منه Ûوذةǹǖامل   

   ǰاتøر يف النøا ذات أثŒيعتقد أ Ɣريات الȢافة املتȮامل لȮال ǯالة التجاوز عن اإلدراǵ اصة يفǹ تɍو املعاد
  .القومي
و اǂلي أ  منهجȼ علƶǙ ɂاد العɎقة املباشرة بƙ وسائل الدفȜ و الناتǰ القومي) فيȮتور ارجي(لǾلȬ أقام       
ذلȬ أƵية وسائل  ذات الȦترة و أيȒا بǚدǹاȯ فترة زمنية بƙ كل من املتȢري املستقل و املتȢري التابȜ مǘكدا يف يف

 ȯتماǵا ȫناȽ ȷكما و أ Ûقتصاديةɍو التنظيمات املالية يف التنمية ا ȫل عن دور البنوȒاألف Ǝا املعȽباعتبار Ȝالدف
  .(2) تواجد فترة Ǚبطاǒ بƙ الدفȜ  و الناتǰ القومي

ƆاǮال ǢلȖƫة: اɅǻاȎتȩɍ التنمية Ž لدور البنوك ƙȑارȞƫا ǒأرا  
الǾي أكد صراǵة تشȮيȼȮ فيما أɂȦȑ من أƵية علƴ ɂاǒ البنوȫ ) تلƑجري(يتزعم تلȬ اɇراǒ األستاذ   

أȷ  و املنشǔت املالية كعنصر متميز عن ȡريه من العناصر األǹرɁ املتاǵة للدوȯ يف التنميةÛ و ذلƞ Ȭøقولøة  
الوسائل املمȮنة األǹرɁ مǮل السياسات املالية و الȒريبية قد تبدوا أكǮر أƵية من ƠقيȨ ذات النتائǰ الƔ ميȮن 

 ȫمن البنو ȨقƠ ȷأ)
3

(.  

   Ȅليتجري(و قد أس (  ȬلǾøول Ûشتراكيةɍا ȯة للدوǮديƩا للتجارب اŏ قام Ɣالدرسات ال ɂعل ȼرأي
ت املالية و الȒريبية فɎȒ عن ƠويɎت املدǹرات اخلارجية األƵيøة  فقد أعطɂ للتǺطيȔ املركزي و السياسا

  .األوƂ يف التنمية اɍقتصادية
و قد ǵاوȯ ترتيب ǾȽه البدائل فǖوǴȑ أȷ اǹɍتيار بينهم يعتمد علɂ التȮلȦة اɍجتماعية من العائøد    

من ناǵية أǹرÛɁ وأكøد بȷǖø   اǂقȨ من كل منهم من ناǵيةÛ و علɂ مدɁ تناسبȼ مȜ العقيدة السياسية للبلد 
  .التȮلȦة اɍقتصادية قد ǮƢل مرتبة ثانوية
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   ȷأ ƂǙ ȼدر التنويƶ ليتجري(و ( Ǝة لدولة ما عȦلȮية و التƜللر ȼليلƠ يقم بدراسة Ɓ ȼة أنǵأشار صرا
Ȣري وفقøا  فترة زمنية أو جملموعة من الدوȯɎǹ ȯ فترة التنميةÛ و اكتɂȦ بالقوȯ بǾȽ ȷǖه اǹɍتيارات عرȑة للت

    ȔيøطǺلوب التøأس Ȩøتمية تطبيǵ دƟ قد ȯالدو Ȑبع ȷو أ Ûالزمن Ǝعة عȦة و املنȦلȮالت ƙب ȧارȦال Ɂملد
املركزي يف فترة ماÛ بينما Ơتم șروفها يف فترة ǵɍقة تطبيȨ أسلوب عدم املركزيةÛ و يف ǾȽه اƩالة قد تنتقل 

يف ǾȽا الصøدد  ) ليتجري(ملǘسسات املالية و يǾǹǘ علɂ بعȐ املوارد املالية من ȽيǞات التǺطيȔ اƂ البنوȫ و ا
  .عدم تطرقƂǙ ȼ اإلشارة ƂǙ النتائǰ املنتظرة من البنوȫ و املǘسسات املالية النقدية يف بلد ما

و أيȒا تǖكيده علɂ أȷ أسلوب التمويل من ȯɎǹ البنوȫ يزدȽر عندما يȮوȷ النظام ȡري مركزيøا يف اøơاذ   
يȌ يف اإلبداع و اɍستǮمارÛ و تركيزه علɂ أƵية التمويل اخلارجي أكǮر من التمويل القراراتÛ مȜ عدم التǺص

(اǂلي للتنمية 
1

(.  
     Ɣøة الøيƸدات التارȽاملشا Ȑبعد مراجعة بع ǒالشي Ȑاملتشدد بع ȼȦعن وق ȼعن تراجع ɎȒا فǾȽ

ȫ و املنشǔت املاليøة للتنميøة   Û بينما كاȷ رأيȼ منحصرا يف عدم أƵية ƴو البنو)كامريوȷ(أشرف علƟ ɂميعها 
  ȷدة أøبش ǳة تقترǮديƩالتجارب ا ȷكر اǾده يƱÛقتصاديةɍعجلة التنمية ا Ȝداة لدفǖالتمويل املصريف ك ȤعȒل

  .(2)  اجلهاز املصريف كوسيȔ مايل Ƚام بدرجة كبرية لعملية التنمية اɍقتصادية
بالتنميøة  ) الربويøة (ة البنوȫ التقليدية و ǾȮȽا يتǴȒ اتȦاȧ معظم اɍقتصاديƙ املعاصرين بشȷǖ عɎق  

  ȷن أøȮي ميǾسري الدور الȦت ȯاوǵ و Ûقة السببية بينهماɎاه عƟا ȯسم اجلدƷ Ɓ Ȭذل ȷكا ȷǙ و Ûقتصاديةɍا
ȼǵا لنجاȽزمة توافرɎال ȓيف التنمية و الشرو ȼتقوم ب.  

ƆاǮال ǬǶبƫا :Ɂة لدɅǻاȎتȩɍة البنوك اإلسالمية بالتنمية اȩالȝ ǻاȞأب ǒلماȝ  ǻاȎتȩɍا 

           Ʉاإلسالم  
بالتنميøة  ) الربويøة (Ǚذا كانت أراǒ علماǒ اɍقتصاد املعاصرين ǵوȯ أبعاد عɎقة البنøوȫ التقليديøة     

اɍقتصادية قد اǹتلȦت و تعددتÛ فقد جاǒ أراǒ علماǒ اɍقتصاد اإلسɎمي علɂ العȄȮ  من ذلǹ Ȭالية مøن  
أراǒ قدميا و ǵديǮا علǙ ɂبراز أƵيøة دور البنøوȫ يف ƠقيȨø التنميøة     ǾȽا اǹɍتɎف و التعددÛ اذ اجتمعت 

 .اɍقتصادية

  
ȯوɉا ǢلȖƫا: اƹدȩ Ʉاإلسالم ǻاȎتȩɍا ǒلماȝ Ɂة لدɅǻاȎتȩɍة البنوك بالتنمية اȩالȝ ǻاȞأب  

علɂ الرȡم من عɎقة البɎد اإلسɎمية للبنوȫ منǾ صدر اإلسɎم ممǮلة يف بيت املاȯ كاȷ يعد مǘسسøة    
     و علɂ الرȡم من اȽتمام فقهاǒ املسلمƙ القدامɂ بدراسات Ǚيراداتȼø و نȦقاتȼø  . مالية و مصرفية يف ȷǓ واǵد

                                                           
(1) et (2)  J.gurely ’’Review of  banking in the barly Stage or industrialization’’, ed., Rando Cameron, 
American Economic Review 57,110.4(September 1967)PP 50-53. 

 



 

 Ȝداف تنمية اجملتمȽأل ȼقيقƠ لȦȮا يƞ و و تنظيمها Ȭو الص ÛتجةȦري النقود كالسȡ املالية   ȼتɎو أدوات معام
Ɏة بدراسة عǵيهتم صرا Ɓ دا منهمǵأ ȷأ ɍǙ ÛميɎاإلس ȯالدولة(قة بيت املا Ȭقتصادية) بنɍبالتنمية ا. 

     ƙلمøاملس ǒفقها Ȑكتابات بع ȯɎǹ ري مباشرة منȡ بطريقة ø ȼو نستنبط Ɩا املعǾȽ Ǵبيد أننا نلم
Û و ابن Û(6) و الطƎيÛ(5) اخلوارزميÛ(4) و اجلهشياريÛ(3) و الȮتاÛ (2)Ÿ و املارودي)1(القدامɂ كŸǖ عبيد 

و ȡريȽم ǵوȯ بيت املاȯ و تنظيمȼ بøاȯ أننøا     .Û(10) و القلقشنديÛ(9) و املقريزي(8)دوÛȷ و ابن ǹل(7)طبا
وتقدير بعǙ Ȑيرادات و نȦقøات بيøت املøاȯ     ذات اȽɍتمام من اخلالȨ و تعøاǵ Ƃيث اøȽتم بتحديøد

ام و أيȒا من بطوȷ و جوانب و ȽوامȈ و متوȷ كتب الȦقȼ الƔ زǹرت بȮǵǖ. كاخلمȄ و اجلزية و الزكاة
الشرع اإلسɎمي التȦصيلية يف جانب املعامɎت بصȦة عامة و العمليات املصرفية املتعددة بصȦة ǹاصøةÛ ممøا   
أعاȷ املسلمƙ األوائل علɂ وȜȑ نظام دقيȨ لȒبȔ اإليرادات الǮȮرية و كيȦية التصرف فيها و أسøهم بقøدر   

ادية باقية ƂǙ اȷɇ تبهر كل من يشøاȽدȽا وأدɁ  كبري يف بناǒ دولتهم القوية الƔ مازالت ǓثارȽا العمرانية و امل
11(بالتايل ƂǙ كǮرة Ǚيرادات الدولة ƂǙ اƩد الǾي Ɓ يȮن Ƚناȫ من حمتاǯ كي يǾǹǖ منها

(  ȨøقƠ و معيارȽ و Û
 بخلطøا االتنمية اɍقتصادية يف اإلسɎمÛ و قد ƠقǾȽ Ȩا املعيار علɂ أرȏ الواقȜ يف زمن أمري املǘمنƙ عمر بن 

)ǃي اȑرȼعن (  ƖøȢم من الɎت دولة اإلسȢيث بلǵ الراشدين عمر ابن عبد العزيز ǒاȦاخلل Ȅامǹ و يف عهد Û
    .ما فاȏ عن ǵاجة املسلمƙ و أسلȦوا منȼ أȽل الǾمة
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ƆاǮال ǢلȖƫا :         ǻاøȎتȩɍا ǒاøلمȝ Ɂدøة لøɅǻاȎتȩɍة البنوك اإلسالمية بالتنمية اȩالȝ ǻاȞأب
  ȸɅاإلسالمɄ اȞƫاصر

  .اȽتم علماǒ اɍقتصاد اإلسɎمي املعاصرين بدراسة أبعاد عɎقة البنوȫ اإلسɎمية بالتنمية اɍقتصادية     
مǘكدين بǖنƁ ȼ تعد أسȄ املعامɎت اإلسɎمية أفȮار تناقȈ علɂ املستوɁ النظري و تقيل جلدواȽا و فعاليتها 

عد مسالة تطبيقها بنجاǳ و فقا علɂ فترة تارƸية يف Ơسƙ األداǒ اɍقتصادي و رفȜ مستوɁ املنطقيÛ و Ɓ ت
" ȡري اإلسɎمية"مزدȽرةÛ و Ƚي صدر اإلسɎمÛ بل Ɵسدت يف الواقȜ العلمي املعاصر تتحدɁ أسȄ املعامɎت 

 من ǵيث الȦȮاǒة و الȦعالية  و التقدم الƗȦ و األداǒ و Ƚي أوǴȑ ما تȮوȷ يف ƭاɍت اɍئتماȷ و التمويل
مȮاŒا كǖدوات  Ơرميا قاطعا كامɎ و أǾǹت صبȢة املشاركة و املȒاربة و املراƜة) لȦائدةا(ǵيث ǵرم الربا 

 ƂǙ رات و توجيههاǹشد املدǵ باملقارنة بالنظام املصريف الربوي يف Ûǒة و اعظم أداǒاȦك ɂر عصرية و أعلǮأك
ǰمار املنتǮستɍر و فقا . اøمية تسيɎسǙ ȫلبنو ǒنشاǙ ا التجسيد يفǾȽ لǮƢ مي وɎاإلس ǰامل "للمنهȮيف " ال

Ɂرǹية أǵاملصرفية من نا ȷنوȦال ǫداǵأ Ȩية تطبيǵا املصرفية من ناőɎ1(كل معام(.  
فالسرعة و التزايد يف انتشار البنوȫ اإلسɎمية القائمة ما كاȷ ليتم لوɍ اشتداد عود التيار اإلسɎøمي    

  .(2) ا أمȮن يف كل ƭاɍت اƩياةالǾي فجر يف املسلمƙ محاسهم Ʋو مسǘوليتهم عن تطبيȨ م
  Ȑالبع Ɂير ȬلǾهما    (3)لøبين ȼمية و التشابɎالشريعة اإلس Ȩربة لتطبيƟ ميةɎاإلس ȫركة البنوǵ ȷأ

  .شديد من ǵيث الدوافȜ و املǘيدين و املعارƙȑ و املنهǰ و العقبات
سøنن اǃ اƩاكمøة اȷ    لǾلƸ Ȭطǜ من يتصور ǙمȮانية الوɍدة الȮاملة التامة التجربة ذلȬ انȼ مøن 

ǹ Ûاصة واȷ البنوȫ اإلسɎمية جزǒ من النظام اɍقتصادي )4(املسافة بƙ النظرية و التطبيɍ Ȩ يطويها ɍǙ الزمن 
لǾلȬ . (5)اإلسɎمي بل جهاز من أجهزتÛȼ و ɍ ميȮن توقƱ Ȝاǵها الȮامل ɍǙ يف șل نظام اقتصادي ǙسɎمي

ها ƂǙ كوŒا و ǵدات منȦصلة يف حميƯ Ȕتلɍ Ȥ يتȦهم مراميهøاÛ و ɍ  ميȮن لنا رد معظم الصعاب الƔ تواجه
Ƭ ماية ميقدمƩا.  

 ȬيȮت التشɍمن الشبهات و حماو ɍ و ǒطاǹمن األ ɍ ميةɎاإلس ȫقامة البنوǙ ربةƟ تسلم Ɓ ȬلǾو ل
Ƴ مȒي يǾرمة الȮة املȮƞ قهيȦال Ȝو عي اجملتم Ɓا يف العاőɎمة معامɎيف جديتها و س Ɓالعا ǒرية علماǹ بة من

 øȽ و أصدر بيانا دعا فيȼ 1406اإلسɎمي و الǾي نظر املوȑوع يف جلسات دورتȼ التاسعة املنعقدة يف رجب 

                                                           
(1)  Șافǵ علي ÛزايلȢميد الƩلي" عبد اȮال ȷذكره  "مقدمة يف اقتصاديات النقود و التواز Ȩسب ȜمرجÛ  ȋ195 - 194. 

 (2)  ȷروǹǓ مية "حممد األنصاري وɎاإلس ȫالبنو "Û ذكره Ȩسب ȜمرجÛ  ȋ26. 
(3)  ȷروǹǓ الدين عطية و ȯاƤ " ميةɎاإلس ȫالبنو "Û ذكره Ȩسب ȜمرجÛ  ȋ195. 
(4) ȷروǹǓ مية" حممد األنصاري وɎاإلس ȫالبنو "Û ذكره Ȩسب ȜمرجÛ  ȋ117. 

(5)  ȷروǹǓ الدين عطية و ȯاƤ "ميةɎاإلس ȫالبنو "Û ذكره Ȩسب ȜمرجÛ  ȋ194. 
 



 

       شاǒ البنوȫ اإلسɎمية يف كøل أقطøار اإلسɎøم    ناملسلمƙ لتطهري البنوȫ الربوية من الرباÛ و دعا للتوسȜ يف أ
ǯ أقطاره Ɠǵ تتȮوȷ من ǾȽه البنوȫ شبȮة قوية őيɍ ǜقتصøاد ǙسɎøمي   و ǵيǮما وجد املسلموƟ ȷمǹ Ȝار

  .متȮامل
و رȡم ǾȽه الشهادة فاȷ البنوȫ و مǘسسات التمويل اإلسɎمي ما تزاȡ  ȯري ساملة من النقد الǾøي    

Ơجيم تتراوǳ أȽدافȼ بƙ الرȡبة يف التصحيǴ و تعديل املسار Ɯيث ƠقǾȽ Ȩه البنوȫ أȽدافها و بƙ الرȡبة يف 
 .)ǾȽ)1ه البنوȫ و وقƴ ȤوȽا Ʃساب املǘسسات املنافسة

و علɂ ذلȬ فانɍ ȼ يتصور أȷ ننسب أǹطاǒ التطبيƂǙ Ȩ مناǰȽ البنوȫ اإلسɎميةÛ فالنظريøة سليمøة و واجبة 
  ǒراøȢمية الɎøام الشريعة اإلسȮǵأل Ƈكر ȯاǮو امت ÛقتصادɎعظيم ل ȜȦييد ملا فيها من نǖا . الدعم و التøƴǙ و 

األǹطاǒ أȷ وقعت فتنسب ƂǙ أسلوب اإلدارة لبعȒها أو ƂǙ عدم تطبيǾȽ Ȩه املناǰȽ يف بعȒها اǹɇر تطبيقøا  
  .سليما

   Ȑالبع Ɂير ȬلǾاية نسبيا و من )2(لȢة للǮديǵ العمل املصريف يف ȯاƭ مي يفɎاإلس Ȩربة التطبيƟ ȷǙ Û
ǒجراǙ Ûرقتها عمليا و منطقياȢاست Ɣترة الȦر الƎت ɍ Ż   اøمية بيد أننɎاملصرفية اإلس ǯه النماذǾƬ Ɏتقوميا شام

  ɂøر من عشر سنوات علǮاك ǒاȒاصة بعد انقǹ ية العلميةǵمن النا Ȥاملوق ȏنستعر ȷمن املناسب أ ȼان Ɂنر
بدǒ ممارسة البنوȫ اإلسɎمية لنشاطها الȦعلي و ذلȬ للوقȤ علɂ اƬيȮل الȦعلي ملصادر األمواÛȯ و استǺداماőا 

  .عرف علǵ ɂجم النشاȓ و التطور كمنطȨ لتقوƇ أداǒ البنوȫ اإلسɎمية علɂ املستويƙ الدويل و اǂليو لنت
  

ǬالǮال ǬǶبƫة: اɅليدȪالبنوك اإلسالمية و الت ƙية بȆيǝالر ǧاȥتالǹɍا  
    ƙøøن بøة مøيث القوة املاليǵ الصدارة من ȷاȮو م Ûطويل من التجارب Ǹالتقليدية تاري ȫللبنو
اتÛ نظرا لتاريǸ نشǖتȼ القدƇ من جهة و لتعاملها يف النقود اǂررة الرئيسي لنشاطها من جهة أøǹرÛɁ  املǘسس

ǾȽين العاملƙ جعɎ منها مǘسسة ǺȑمةÛ ذات فعاليات كɁƎ علɂ اɍقتصادÛ لدرجة أȷ أصبحت اليøøوم   
ȼعن Ɩȡ ɍ يǾال Ȑالناب Ȝقلب اجملتم.  

تȮييǾȽ Ȥه املǘسسات ɍعتبار من أƵيتها و ȑرورőا و فقøا و قد استطاع العلماǒ املسلمǵ ƙديǮا   
لروǳ األمة و معتقداőاɍǙ Û انȼ نظرا Ʃداثة التجربة و صȢر سنهاÛ فاƱ ȷاǵها و فشلها ɍ ميȮن اȮƩم عليȼ يف 

   øن البنøا مøȽريȢانة بȮيث القوة و املǵ ننا منطقيا مقارنتها منȮمي ɍ كما Ûترة الوجيزة من الزمنȦه الǾȽ ȫو
  .التقليدية

                                                           
ستقبل البعيد ø يف ȑوǒ النتائǰ الǵ Ɣققتها البنوȫ اإلسɎمية يف األمد القريب ø باعتبار أǵ ȷركة البنøوȫ اإلسɎøمية     فɎ جداȯ فاȽ ȷناȫ مǘسسات عاملية تتحسب للم (1)

العاملية من قدرة علɂ  اكتسبتǾȽ ȼه الȮيانات ƞعدɍت تزايدȽا اƩايل سوف يǘثر علɂ املǘسسات املالية اƩالية الƔ لديها مليارات الدوɍرات ود ائȜ من البɎد اإلسɎمية و اذا ما
يا يف ǵده األدȡ ƅري متعاطȤ مȜ مسøرية  التǖثري و صياȡة و توجيȼ الرأي العام بامȮاناőا املادية اƬائلة و Ǝǹات و اتصاɍت القائمƙ عليها فقد استطاعت أƠ ȷدǫ تيارا فȮر

Ȭيف ذل Ȝراج ø ميةɎاإلس ȫرو: (البنوǹǓ حممود األنصاري و ÛميةɎاإلس ȫالبنو ȋ Ûذكره Ȩسب Ȝمرج Ûȷ109.( 
 .وما بعدȽا ÛÛ  ȋ199 مرجȜ سبȨ ذكره "مقدمة يف اقتصاديات النقود و التوازȷ الȮلي"عبد اƩميد الȢزايلÛ علي ǵافȘ منصور   (2)



 

لȮن النجاǵات الƔ أǵرزőا البنوȫ اإلسɎمية ǾȽ ȯɎǹه املدة القصريةÛ والقوة و  التوسȜø الǾøي   
وصلتÛȼ و جلبتȼ لشرائǴ عديدة يف اجملتمȜ اإلسɎميƶ Ûعل من املقارنة بينها و بƙ البنوȫ التقليديةÛ ذات أƵية 

عن ȡريȽاÛ و عن اǹɍتɎفات الƔ تȦصøل بينøهماÛ لøȮي    قصوɁ للوقوف علɂ مواطن القوة ŏا الƢ ƔيزȽا 
  .نستطيȜ معرفة أيهما افȒلÛ و التȮهن ملن سيȮوȷ املستقبل

ȯوɉا ǢلȖƫل: اɅر التموǻاȎوم ÛǥǖȊالن ÛȳوȾȦƫا Ž ǧاȥتالǹɍا.  
   Ûادøجتهɍا Ȝøا و تراجŏشعو ƂǙ ȤعȒو دب ال ÛميةɎارة اإلسȒƩم اƱ ȼفي ǖȦي انطǾيف الوقت ال
يطرة الȮȦر الȢرŸ و اɍستǮمارȽ Ż Ûبت عاصȦة التحرر ǵوايل منتصǾȽ Ȥا القرÛȷ وجدوا املسلمøøوȷ  و س

 ȷلصوǺامل ȯاوǵ و ÛميةɎعصر  من الصحوة اإلس ȟريا بزǹامليادين و أ ȤتلƯ بقيد التبعية يف ƙبلȮسهم مȦأن
طويلةÛ و أƣرت ȡريȽا يف بعȐ مواكبة ركب التطور باɍجتهاد يف فقȼ املعامɎت الǾي عرف ركودا ألǵقاب 

  .الصȦاتÛ فŒǚا ơتلȤ عنها يف صȦات أǹرɁ عديدة
ȯوɉا țرȦال :ǻوȪالن ƂǙ ǥرȚالن Ž ةɅليدȪالبنوك اإلسالمية و الت ƙب ȧرȦال  

  :أƵية النȪوǻ -أ
   øكل م ǯنتاǙ ɂقادرا عل Ȝاجملتم Ż رد و منȦيعد ال Ɓ Ûي للمجتمعات اإلنسانيةƸل التطور التارș ا يف

  .Ʒتاجȼ من السلȜ و اخلدماتÛ و بǾلȬ نشǖة ǵاجة األفراد و اجملتمعات ƂǙ تبادȯ السلȜ املنتجة فيما بينهما
يف البداية كانت العملية تتم ƞا يعرف باملقايȒةÛ أي مبادلة سلعة بسلعةÛ لȮن تنوع اإلنتاǯ و تعدده  

عمل بÛȼ ملا فيȼ من العيوبÛ و عليȼ فقد دعت ǵاȯ دوȷ استمرار ǾȽا النظام و جعل من العسري علɂ اإلنساȷ ال
 Ûǒاألشيا ȼب ȃتقا ȫالبحث عن معيار مشتر ɂقتصادية علɍرورة اȒو اخلدمات((ال Ȝار  ))السلøا املعيǾȽ Ǿơا Û

يف البداية شȮل سلعة يتȨȦ عليها اجلميȜ و ȒƠي بالقبوȯ العامŻ Û تطور األمر ƂǙ ما يعرف اليøوم بøالنقود   
ȦةÛ و النقود بشȮلها اƩايل Ƚي الوسيلة اƬامة الƔ استطاعت أȷ تزيل العراقيل من وجȼ التبادȯ بǖشȮاƬا املǺتل

 Ɂرǹة مرة أȒمن عودة املقاي Ȝمين Ɓ لȽǾا التطور املǾȽ نȮل Ûائل يف اقتصاديات الشعوبƬو تواكب التطور ا
يم السلȜ املتبادلة فاɍتȦاقيات الǮنائية من الظهور يف املعامɎت الدوليةǵ Ûيث اقتصرت مهمة النقود علƭ ɂرد تقي

بƙ الدوȽ Ûȯي مظهر من مظاȽر املقايȒة املنظمةÛ كما أȽ ȷناȫ عمليات مقايȒة تتم بيøن الøدوȯ للتȢلب 
علɂ بعȐ مشاكل النقودÛ و يرجȜ السبب يف عودة املقايȒة Ǚيل انتشار النقود النقدية اإللزاميøة ȡري القابلøة  

     ƂǙ عمɎت أجنبية كالروبɎت الروسية و اجلنيهøات املصøرية  .القابلة للتحويل اƩر للصرف بالȽǾب و الȢري
و الدينارات اليوȡسɎفية مÛɎǮ و فɎȒ عن ذلȬ فȷǚ مما دعا عودة املقايȒةÛ أƟ ȷد دولتاȷ توافقا يف ǵاجøة  

Ɂرǹالسلعة عند الدولة األ Ȭا من تلȒو فائ ÛɁرǹسلعة األ ƂǙ اƵداǵǙ(1).  

                                                           
(1)   Ûمحود Ȥت املالية"عاسǔدارة املنشǙ" ȋ ÛŸدار النشر العر Û37. لهȮيف بداية ش ȫالبنو ƂǙ اȽارȮل يف ابتȒȦيف البداية كانت يعود ال ȫه البنوǾȽ ȷوȮو نظرا لÛاőǖا و نش

 .بنوكا Ɵارية استمرت ƂǙ اليوم علɂ أساȃ سعر الȦائدة



 

  Ȭش ɍو   ȷǖøøش Ȭيف ذل ȼنǖش ÛليهاǙ ɁتدȽا Ɣم األمور الȽللنقود يعود من أ ȷتراع اإلنساǹا ȷيف أ
اǹتراع أǵرف الȮتابةÛ و ذلȬ ملا وفرتǾȽ ȼه النقود من متاعبÛ و ما ساƵت بȼ يف تسري التبøادȯ و تطøور 

لتارƸي الǾي عرفتǾȽ ȼه النقود اإلنتاÛǯ و Ơرير املعامɎت من القيودɍ Û سيما يف املراǵل األǹرية من التطور ا
  .و اخلاȋ بالتǺلي عن نظام الȽǾب و العودة ƂǙ نظام الورȧ النقدي اإللزامي

و رȡم مزايا نظام الȽǾب ƂǙ أȷ اصبǴ بعد اƩرب العاملية الǮانيةȡ Ûري ممȮن اɍستمرار يف العمل بȼ ملا ميلȼȮ من 
  .Û تعيȨ التجارة الدولية و تطور الشعوب)ǹاصة نقȌ اǵɍتياطي العاملي من الȽǾب ǹصوصا(قيود 

و يف ǾȽه األثناǒ فƤ ȷǚيȜ الدوȯ سارت علɂ نظام الورȧ النقدي اإللزاميÛ الǾي ǹولت اȮƩومات   
         ƂǙ بنوكها املركزية مهمة Ǚصداره علɂ اعتبار البنȬ املركزي Ƚو بنȬ الدولøة أوÛɍ و بنȬø البنøوȫ ثانيøا    

Ȧترȏ أȷ تȮوȷ بناǒ علɂ دراسات وفقا للتطور اɍقتصادي للمجتمÛȜø و لøيȄ   و وșيȦتȼ يف اإلصدار ǾȽه ي
Ǆصوصاǹ النامية ȯالدو Ɂلد ǫدƷ لماǮا مőاجاǵ بة الدولة وȡعند ر ɍنزو.  

و عليȼ فȷǚ تطور اجلهاز املصريف يف الوقت اƩاȑر جعل من البنȬ املركزي بنȮا إلصøدار النقøود     
   . ينافسȼ فيها أǵد ȑǙافة ȡ ƂǙريȽا من الوșائÛ Ȥ كǖوȯ وșيȦة ɍ)الورقية(القانونية 

ǡ- ǻوȪالن ƂǙ ǥرȚالن Ž ةɅليدȪالبنوك اإلسالمية و الت ƙب ȧرȦال:  
    Ûودøه النقǾƬ ȫمن البنو ƙالنوع Ɏري يف نظرة كȽجو ȧفار ȫناȽ ȷي أȽ ظة نستنتجهاǵɎم ȯأو ȷǙ

م ƠقيȨ الربǴ من الȦرȧ بƙ سøعر الȦائøدة املدنيøة و    فهي يف البنوȫ العادية Ǯƞابة سلعة يتم اƟɍار فيها و يت
  .الدائنةÛ بينما Ƚي يف البنوȫ اإلسɎمية وسيȔ للتبادȯ و مقياȃ للقيم

ǯ-البنوك ǥǖȊن*  
مÛ تɎه بنȬ الودائȜ يف مدينة برشلونة عøام  ȷǙ1157 أوȯ مصرف منظم أسȄ يف مدينة البندقية عام   

1411ǖب ȯالقو ȌǺرار نلȮفيا للتɎو ت Ûم  Ż Ûرøعش ȃالساد ȷالقر Ǿار منȽزدɍبدأت يف ا Ûȫالبنو ȯأعما ȷ
أينعت يف األوائل القرȷ السابȜ عشرÛ و تطورت ȯɎǹ القرȷ التاسȜ عشرÛ و ǹطت ǹطوات عمɎقøة أثøر   
 ǒاǹو ازداد الر Ûجديدة Ɂرǹأ ǒنشاǙ صناعات قائمة و ɂمما استدع Ûاألوربية ȯعملت الدو Ɣورة الصناعية الǮال

طاȧ التبادȯ التجاريÛ فتطور بالتايل نشاȓ البنوÛȫ و أصبحت يف الوقت من القوة Ȯƞاȷ فهي شرياȷ و اتسȜ ن
ميد اɍقتصاد القومي باألمواȯ الɎزمة لتنميتÛȼ و أي ǹلل يصيب البنوƷ ȫدǹ ǫلɎø موازيøا يف اɍقتصøاد    

  .القومي

                                                           
*  ȷالقر ǒا أوروبا أثناőشهد Ɣالتطورات ال ȷǙ16 Ƃنيسة اȮيف أوروبا دفعت بال ǒقتصادية و التجارية سواɍياة اƩريات اƭ اه اليهود عنƟثري اǖو ت Û

مÛ و بالتايل وجد اليهود ƭاȒ1545 ɍية الȦائدةÛ و ǾȮȽا اصدر رجل الȮنيسة الƎوتستنƔ املشهورÛ كالȦن رسالتȼ بǚباǵة الȦائدة سنة التساȽل يف ق
ربويøةǹ  Ûصبا للتنمية ثروőم بȮسرȽم Ʃاجز الربا يف șل نظام الȦائدة اƩاجزÛ الǾين ساƵوا بȮل محاȃ يف تروÛȼƶ حممد بوجȯɎ مرجȜ البنوȫ ال

  .ȋ3 1988معهد العلوم اɍقتصاديةÛ جامعة سطيÛȤ جانȦي 
 



 

ɍدǹار اǂلية ƞصر برائøدȽا أمحøد   بينما ترجȜ البداية األوƂ للمصارف اإلسɎمية Ɵ ƂǙربة بنوȫ  ا  
  .م1975مÛ و توǙ ƂنشاǾȽ ǒا النوع من املصارف بعد عام 1963النجار عام 

نستنتǵ ǰسب ما ورد عن أصل البنوȫ التقليدية و اإلسɎمية و تاريǸ نشőǖا  يȘǵɎ يف اǹتɎف النشǖة ما أما
Ȑهما البعȒا عن بعƵيزƢ ȷرتاȽاș أو ȷنقطتا:  

Ƃوɉنقط :ا ȷسنة أ ƂǙ ه   1157ة البداية للمصارف العادية بعيدة جدا و تعودǾøƬ Ƈدøاألصل الق ƙمما يب Ûم
البنوÛȫ و يدعم بالتايل القوȯ بȷǖ البنوȫ اليوم من ȯɎǹ تارƸها الطويل التطورات املتعاقبة الƔ عرفتها ɍسيما 

ريقتها طبعاÛ و مȮانة رفيعة من بȯɎǹ ƙ القرȷ التاسȜ عشرƟ Ûربة عريقة يف ميداȷ العمل املصريفǵ Ûسب ط
املǘسسات و قوة عظيمة يف التǖثري يف شǘوȷ اɍقتصاد باǵتوائها علɂ عصب اƩياة الǾي يǾøȢي اɍقتصøاد   

ȯو املاȽ و ɍالقومي أ.  
م فقÛȔ و انطɎقتها اƩقيقيøة  1963بينما نȘǵɎ أȷ نقطة البداية للمصارف اإلسɎمية تعود ƂǙ سنة   

نلمȄ الȦرȧ بƙ الȮبري بǾȽ ƙه و تلȬ من ǵيث القدمÛ مما يبƙ بǵ  ȷǖøيث .م1975ن سنة كانت ابتداǒا م
و تارƸها القصري Ɵربة رائدة و ǵديǮةÛ و ɍ ميøȮن  . Ɵربة البنوȫ اإلسɎمية بǖسلوŏا املتميز و أȡراȑها اƬادفة

  .لنا من ǾȽ ȯɎǹه الȦترة القصرية من الوقت أȮƠ ȷم عليها بالنجاǳ أو الȦشل
أȷ البنوȫ التقليدية يف بداية șهورȽا Ɓ يȮن ȡرȑها ǹدمة اجملتمȜ و ƴǙا Ź اكتشاف ǹدمتها لɎقتصاد  :الǮانية

القوميÛ من ȯɎǹ امتداده بالتمويل الɎزمÛ فيما بعد Ɯيث أصبحت مǘسسات Ɩȡ ɍ عنهاÛ ميȮن أصøحاŏا  
ة șهورȽا نزعة فردية Ʋو اƟɍار باألمواȯ و األفراد من املزيد من التحȮم و الǮراǒ و اɍستǙ ÛȯɎȢذا كانت لبداي

  .من ƬɎǹا ȡ ɍري
   Ȩمي للتطبيɎقتصاد اإلسɍي يبعث باǾمي الɎاد البديل اإلسƶǙ وȽ اȽهورș Ȝمية فدافɎاإلس ȫأما البنو

و Ƚوية  العلمÛ من أجل النهوȏ باقتصاديات اجملتمȜ دوȮƠ ȷم أو اɍستȯɎȢ علɂ أسȄ متينة و قواعد تتǒɎم
شعوŏا من أجل استبعاد اɇثار السلبية الƔ تصاǵب وجود البنوȫ الربوية من جهةÛ وألجل ǹلȨ جو التȦاعøل   

  .و التجارب بƙ القمة املǺططة املسرية يف اجملتمȜ و القاعدة العريȒة املنǾȦة العاملة
واجȼø التحøديÛ مȜø    و لن يتم ǾȽا التجاوب ɍǙ يف șل ǾȽا النوع  من البنوǙ Ûȫذا عرفت كيȤ ت  

     اɍلتزام Ɯدود اÛǃ يف الوقت الǾي عجزت فيȼ البنوȫ املعروفة عن ǹلȨ التȦاعل و التȦاƆ الɎزم بƙø القمøة  
ȏروȦا يف العمل املŏو القاعدة نتيجة أسلو:  

Û Ȭ للدكتور ƧǙاعيل حممد Ƚاشم تعريȤ البنø ))النقود و البنوȫ((جاǒ يف الȮتاب :رابȞا Ȟǩ øرȤɅ البنوك 
 ȼنǖيف  "ب Ȝøøه الودائǾøȽ دمøǺتست Ż ت الطلب أو األجلƠ اتǞيƬمن األفراد و ا Ȝتقبل الودائ Ɣة الǖاملنش

  .)1("منǴø القøروȏ و السلȦيات

                                                           
 .ȋ 46 مÛÛ 1976Û دار النهظة العربية"مǾكرات يف النقود والبنوȫ" اƧاعيل حممد Ƚاشم (1)



 

و عليȼ فȷǚ رƜها يźǖ من الȦرȧ بƙ سعري فائدة اإلقراȏ و اɍقتراÛȏ يف ƙǵ يǾكرنøا الدكتøور   
ȼنǖب ȯريب اجلماȡ)) :بقصد باملصرف أ Ȝøاملصرفية م ȯسسة تباشر األعماǘكل م ÛميɎو بيت التمويل اإلس

())التزامها باجتناب التعامل بالȦوائد الربوية تعامɎ حمرما شرعيا
1

(.  
- ȤɅرȞالت Ž ȣتالǹɍا:  

   ȷأ ɍǙ ÛهماȒعن بع ƙيز النوعƢ فɎتǹا ȓو نقا ÛمعهاƟ ȼتشاب ȓنقا ȫناȽ ȷأ ƙȦمن التعري ǰنستنت
ǵɎن ȧم فارȽا  أøليơ مية عنهاɎاإلس ȫلي البنوơ و Ûائدة اعتمادا كلياȦال ɂالتقليدية عل ȫو اعتماد البنوȽ ȼظ

كليا أيȒاÛ و تعتƎ الȦائدة النقطة اƩاƧة الƔø تȦصل بƙ النوعÛƙ و ɍǙ ملا اتصȤ البنȬ اإلسɎøمي Ǿøŏا   
كتور أمحد النجارÛ الǾي يقøوȯ يف  اɍسمÛ علɂ أȷ عدم التعامل بالȦائدة لوǵده ȡري كاف ǵسب ما يراه الد

أȷ النظر ƂǙ البنȬ اإلسɎمي و تصوره علɂ أȷ بنƸ ȬتلȤ من البنوȫ األǹرɁ ((ملتقɂ الȮȦر اإلسɎمي بتبسة 
())يف أنɍ ȼ يعمل بسعر الȦائدةÛ فحسب نظرة قاصرةÛ و تصور مبتور

2
(.  
تراتيجية تنمية متميزة و منøȦردةÛ ميøداȷ   و يرɁ بȷǖ البنȬ اإلسɎميȽ Ûو مǘسسة ǮƢل وسيلة فعالة لتنȦيǙ Ǿس

      عملها الرئيسي Ƚو التنمية من أسȦلƞ Ûا يدعم اجلهود الƔ تبȯǾ من أعلƞ Ûɂا ƷقȨ نتائǰ عميقøة و سøريعة  
  )).و فعالة يف اجملتمعات الƔ تزاوȯ العمل فيها

املǘسسات التقليديøøة   ǾȽا املȦهوم العميÛȨ و الدقيȨ للبنȬ اإلسɎميƶ Ûعل منȼ مǘسسة ơتلȤ عن  
اǹتɎفا جǾرياÛ ليȄ يف سعر الȦائدة و أسلوب العمل فحسبÛ و ƴǙا فيما Ƚو أوسȜ من ذلȬ بǮȮريÛ باعتباره 
القاعدة األساسية للمجتمعات اإلسɎمية إلǵداǫ تنمية ǵقيقيةÛ و يوǴȑ لنا الدكتور أمحد النجار تعريǾȽ ȼȦا 

 ȯينما يقوǵ:  
  "ÛǸد التاريȽكد لنا شواǘة  تøقتصادية بالصورة املطلوبɍالتنمية ا ǫدوƩ ايا أساسيةȒق ȫناȽ ȷأ ɂعل 

  .علɂ رأǾȽ ȃه القȒايا
  .اɍاشتراȫ اجلماȽري اشتراكا فع*  

 .أȷ يȮوȷ اɍشتراȫ و اإلسهام طواعية و اǹتيارا •
• Ȕفق ɂهود قلة من أعلƛ التنمية ȨقƠ ȷن أȮمي ɍ. 

  
  
  
 

                                                           
  (1) ȯاƤ ريبȡ  "ية النقودƵأ"Û  ȋ45. 

(2)    ɍر اȮȦال ɂلتقƞ ÛرةȽرة القاȑحما Ûقتصاديɍاجتهادات يف اجلانب ا Ûمي املنعقد بتبسةأمحد التجارɎمن)اجلزائر(س Û23  Ƃ5أوت ا  Ǝم1989سبتم Û ȋ.61 



 

ن أعلƭ ɂهود عريȐ من أسȦل Ǚذا كانøت تلøȽ Ȭøي    ɍبد و أȷ يتȦاعل مȜ اجملهود املبǾوȯ م •
القȒايا األساسية لتحقيȨ التنمية اɍقتصادية املطلوبة فȷǚ ذلȬ يǘكدÛ دوȷ اőام باإلدعاÛǒ و بعد 
Ơليøل أثار و بصمات البنوȫ اƩالية علɂ اجملتمÛȜ أȷ مǘسسة البنȬ اإلسɎميøȽ Ûي أنسøب   

  .Ƚ"(1)امǘسسة لبدǒ طريȨ التنمية بالصورة الƔ ننشد
 لناÛ بȷǖ البنȬ اإلسɎمي يتميز عن البنȬ التقليديÛ يف أنȼ املǘسسøة  ƙمن قوǾȽ ȯا العاƁ اجلليلÛ يتب    

الɎزمة للمجتمعات اإلسɎمية علɂ األقل ألǵداǫ تنمية موازيةÛ و Ȓǵارة متȮاملةÛ يف الوقت الǾي عجزت 
Ȭذل ȨقيƠ ف أنواعها عنɎتǹالتقليدية با ȫالبنو ȼفي.  

 

ȦالƆاǮال țالبنوك:  ر țأنوا  
  :أنواț البنوك التȪليدɅة) أ

ƸتلȽ ȤيȮل اجلهاز املصريف من دولة ألǹرÛɁ وفقا لنظامها اɍقتصاديÛ و مدɁ تدǹل الدولøة يف      
   ȷǖøة بøة عامȦبص ȯننا نقوǚف ȼتɎصيȦل بتȮيƬديث عن اƩو نظرا ألننا لسنا بصدد ا Ûȼاجلهاز و تنظيم ȼتوجي

 ȷوȮل اجلهاز يتȮيȽȫثة أنواع من البنوɎمن ث:  
 ɍة: أوɅارǲالبنوك الت:  

منشǖة تقوم بصȦةÛ معتاد بقبوȯ ودائȜ تدفȜ عند الطلب أي بعد أجل قصريÛ وƠتøل  "البنȬ التجاري     
ǾȽه املصارف مركزا Ƚاما يف اɍقتصاد القوميÛ باإلȑافة ƂǙ قدرőا علǹ ɂلȨ النقودÛ فŒǚا ƟمȜ ودائȜ اƬيǞات 

مدǹراőمÛ و تعيد استǮمار ما ƟمȜ لديها يف الشȮل قروȏ قصøرية األجلƢ Ûنحها للمنشǔøت  و األفراد و 
  ".التجارية و الصناعية و الزراعية وȡريȽا

  :البنوك اƫتȎȎǺة: ثانيا
و Ƚي ǵديǮة الظهور نسبيا و نسǖت لتلبية ǵاجات التطور اɍقتصøادي يف اجملøاɍت الزراعيøة و    "    

Ơ تɍاƭ يȽ و Ûار الصناعيةǹدɍمصادر ا ɂعتماد علɍا Ȝتستطي ɍ اŒǖا فǾƬ مار طويل األجل وǮاست ƂǙ ǯتا
  .(2)"التقليديةÛ بل ƶب أȷ يȮوȷ موارد أمواƬا متصȦة باɍستقرار

 ȯاøم ȃن من رأȮالتجارية و ل ȫيف البنو ȯاƩو اȽ كما Ȝتستقيها من الودائ ɍ Ûه املواردǾȽ ȷأ ɂكد علǘو ت
Ȍ لȼ يف ميزانية الدوȷǙ ȯ كاȷ اقتصادȽا موجهاÛ و من السندات الƔ تصدرȽا و تشøترȫ البنÛȬ أو مما Ƹص

    Ȝøالتوس Ȝتطيøتس ɍ ةøصصǺاملت ȫالبنو ȷǚف ȬلǾل ÛاȽمار عندǮستɍكنوع من أنواع ا Ûالتجارية ȫفيها البنو
ȷ تنمي ودائعها عن املستمر يف نشاطها ɍǙ يف ǵدود مواردȽا بعȄȮ اƩاȯ عند البنوȫ التجارية الƔ تستطيȜ أ

  .طريȨ الودائȜ و ما تقدمȼ من Ǚجراǒات للمودعƙ كي يزيدوا من مقدارȽا
  
(1) Ȩساب Ȝمرج Ûأمحد النجارÛ  ȋ.32/22  

  .ȋ Û61  "مبادǛ يف املصرفية بالبنȬ األردƆ"أمحد نبيل النموي  (2)



 

 ƭاȯ التمويل الزراعي و البنوȫ املتǺصصة علɂ أنواع عدةÛ فمنها ما ƸتȌ  بالتمويل و ما ينشȔ يف  
  ȷماøȒب ȏتقوم باإلقرا Ɣالعقارية ال ȫعن البنو ɎȒاصة بالتجارة اخلارجية فǹ و ما يباشر عمليات مصرفية

ȬلǾك ȷاȮرية بتمويل اإلسǹه األǾȽ Ȍتơ ن عقاري ألجل متوسطة أو طويلة وȽر.  
  :البنوك اƫرɅȂȭة: ثالǮا 

لنابƞ ÛȐده بالدم و ينظم ǵركتȼ و يبعث فيȼø اƩيøاةƸ   ÛتȌ البنȬ املركزي قلب اجلهاز املصريف ا  
  .فجميȜ املنشǔت املصرفية األǹرÛɁ تدور يف النطاȧ الǾي يرƬ ȼƧا و يف ǵدود السياسات الƔ يقرȽا

      و البنȬ املركزي منشǖة مصرفية علياɍ Û تȜȒ يف اعتبارȽا الربǴ بقدر ما تستهدف تدعيم النظøام النقøدي  
ام اɍقتصادي يف الدولةÛ و نظرا ألƵية ǾȽا اƬدف فȷǚ البنȬ املركزي ƶب أȷ يøȮوȷ مملوكøا   و بالتايل النظ

  .للدولة
  :ȖǩورȽا و وșاȾȦǝا: رابȞا

ȷǙ نظام البنوȫ املركزية كǖي نظام أǹر وليد التطورÛ فالبنوȫ املركزية العريقة نشǖت يف بادǛ األمøر  
لبنȬ املركزيÛ فبنƱǙ Ȭلترا مɎǮ نشǖ كبنøƟ Ȭاري عøادي   كبنوƟ ȫارية ƜقŻ Ûȼ أȑافت وșائȦها األوƂ ل

ولȮن اȮƩومة ميزتȼ منǾ البداية ǵيث أودعت لديǵ ȼساباőاÛ وفǾȽ Ȩا منحتȼ امتياز Ǚصدار أوراȧ البنوÛȫ و 
مȜ مرور الزمنÛ اكتسب البنȬ اǵترام وثقة البنوȫ األǹرǵ ÛɁيث أودعت لديȼ أرصدة نقدية ɍستǺدامها يف 

اőا و يف تطوير البنوȫ املركزية العريقةÛ كانت وșيȦتȼ اإلصøدار و القيøام øƝدمات مصøرفية     تسوية ǵساب
    Ȥائøșت الوøرعȦت ƙتȦيșوøال ƙاتȽ و عن Ûاملركزي Ȭالبن Ȥائșمن و ƙاألوليت ƙتȦيșا الوƵ ومةȮللح

Ɂرǹاأل.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ǡ (البنوك اإلسالمية țأنوا:  
  
كلها باستǮناǒ الباكستاȷ و Ǚيراȷ و السوداȷ مǹǘرا فقÛȔ يǮبت أǾȽ ȷه  ȷǙ واقȜ الدوȯ اإلسɎمية          

  .الدوȯ بعيدة كل البعد عن الشريعة اإلسɎمية يف معامőɎا اɍقتصادية و املالية ǹصوصا
  :و ǾȽا الوȽ Ȝȑو الǾي أفرز شȮلƙ لتجارب البنوȫ اإلسɎمية

  

ȯوɉل اȮȊال :ø ɎسǙ ريȡ Ȕت فردية قامت يف حميɍحماو ȷمية أو يف بلداɎسǙ املسماة ȷيف البلدا ǒسوا Ûمي
  .ȡري ǙسɎمية

  
ƆاǮل الȮȊال :ø  تɍلوǂو من ا ÛȷيراǙ و ȷل كالباكستاȮلة النظام املايل كȮيȽ إلعادة ȯبادرة من الدوƞ źأ

ȯاǮسبيل امل ɂكر علǾمية نɎاإلس ȷقامت يف البلدا Ɣردية الȦال:  
مÛ وقǵ Ȝاكم دŸ مرسوما بتǖسيȄ بنȬ دǙ ŸسɎøميÛ و  1975 مارȃ  12يف : بنȬ دŸ اإلسɎمي  

 Ƞو يبل ÛميةɎاإلس ȯيف عدد من الدو ƙاملسلم ȯاألعما ȯموعات من رجاƭ اتƵمسا ɂا املصرف علǾȽ يقوم
  رأƧالƦ ȼسƙ مليوȷ من الدراȽم و مركزه مدينة دŸ بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

أوȯ بنǙ ȬسɎمي أسȄ يف البحرين و ثالث بنȬ من نوعȼ أسȄ يف منطقة اخللøيȸɅ:   ǰ اإلسالمɄبنȬ البǶر
øȽ 1399ربيȜ الǮاƆ  08م و صدر بتاريǸ 1979لسنة ø    02العرÛŸ تǖسƞ Ȅوجب مرسوم بقانوø ȷ رقم  

 øل Ȩ07املواف  ȃمن حمرم 1979مار ƆاǮيف اليوم ال ȼأعمال Ȭالبن ȯو زاو Û1400مȨاملواف øȽ    Ǝوفمøن øøل
  .)1(م1979

   و من اǂاوɍت الƔ قامت يف البلداȡ ȷري اإلسɎمية واǾơت طابعا دوليا نǾكر علɂ سبيل املǮاȯ بنوȫ الƎكøة 
  .و دار املاȯ اإلسɎميÛ و بنوȫ فيصل

نيا فبالنسبة لبنوȫ الƎكة و شركاőا نǾكر بنȬ الƎكة اإلسɎمي ƞوريتانيا شركة الƎكة لɎستǮمار بǖملا  
الȢربيةÛ بنȬ الƎكة اǂدود بƱǚلترا بنȬ الƎكة اإلسɎمي بالسوداÛȷ شركة الƎكة لɎستǮمار و التنمية øƛدة  

  .بنȬ الƎكة لɎستǮمار بالبحرينÛ بنȬ الƎكة التركي للتمويل
بيøة  بنȬ الƎكة بالبɎȢديÛȈ الƎكة أمريȮا بǖنȮورب بنȬ بالوɍيات املتحدة األمريȮيةÛ الشركة العر  

  .التايɎندية الدولية اǂدودة
  بالسنȢاȯ اإلسɎمي  Û و مصرف فيصل  اإلسɎمي املصري  بنȬ فيصل  و بالنسبة لبنوȫ فيصل فنجد  

 ȋƎمي بقɎو مصرف فيصل اإلس ÛينياȢمي بɎو مصرف فيصل اإلس Ûȷمي السوداɎو مصرف فيصل اإلس  
  .سɎمي بالبحرينو مصرف فيصل  اإلسɎمي بالنيجرÛ و مصرف فيصل اإل

و من اǂاوɍت الƔ قامت ƞبادرة من اȮƩومات اإلسɎمية ة اǾơت طابعا دوليا و تسعɂ لتنمية   
الدوȯ اإلسɎمية و ربطها مȜ بعȒها اقتصاديا و ƟارياÛ نǾكر اǂاولة الوǵيدة املتمǮلة يف البنȬ اإلسɎمي 

ادر عن مƢǘر وزراǒ مالية البلداȷ اإلسɎمية الǾي عقد للتنمية الǾي Ƚو مǘسسة دولية أنشǞت لبياȷ العزم الص
مÛ وانعقد اɍجتماع اɍفتتاǵي øȽ1973 املوافȨ لø ديسمƎ 1393يف جدة من شهر ذي القعدة من عام 

مÛ و øȽ1975 Ź املوفȨ لø شهر يوليو من عام 1395جمللȄ اƩافظƙ يف مدينة الرياȏ يف شهر رجب عام 
  .)2(م1975أكتوبر  øȽ20 املوافȨ لø 1395ليوم اخلامȄ عشر من شواȯ عام افتتاǳ البنȬ رƧيا يف ا

ǯ-ǧاȥتالǹɍا ȴȽرة   :  أøقȦه الǾøȽ التقليدية يف ȫة البنوȦالƯ ميةɎاإلس ȫبرزت فيها البنو Ɣمن اجلوانب ال
  :Ƚي
ɍأو: ȌȎǺالت ȳداȞان:  

            Ûريهøȡ ȷدو ȓأو نشا ȯاƭ صصة يفǺري متȡ ميةɎاإلس ȫفالبنو      ȼøأوج ȜøيƤ ل يفøا تعمøƴǙو
اɍستǮمارات مهما تعددت و تباينت شريطة أȷ تȮوȷ مما اǵل اǃ فقÛȔ و لǾلȬ فعندما نقوȯ بنǙ ȬسɎøمي  

  .فهǾا يعÛƗ أو يȦهم منȼ بنƟ ȬاريÛ و بنȬ أعماÛȯ و بنȬ تنميةÛ و بنȬ استǮمار

                                                           
 .م1987التقرير السنوي لبنȬ البحرين لسنة   )1( 

  .1988/1987التقرير السنوي الǮالث عشر للبنȬ اإلسɎمي للتنمية  (2)
 



 

  ƂǙ تطورت Ż اريةƟ ȫهرت كبنوș اŒالتقليدية فنجد أ ȫأنواع  أما البنو ƂǙ مقسمة Ûȷɇا ȼي عليȽ ما
  .النشاȓ الǾي Ƣارسȼ و تعمل فيÛȼ و ǾȽا التǺصȌ طبعا فرȼȑ التطور اɍقتصادي اƬائل

  :الȞالȩة مȜ البنȬ اƫرȂȭي :ثانيا
من أجل اǂافظة علɂ أمواȯ املودعƙ من الȒياعÛ و من أجل السيطرة علɂ التوسȜ يف اجملتمŏ Ȝدف   

زȷ يف اجملتمș ÛȜهرت أساليب الرقابة علɂ البنوÛȫ بعȒها أسøاليب كمøيةÛ و بعøȒها  ƠقيȨ قدرة من التوا
أساليب نوعية ولȮن اƩاȯ و ɍشƯ ȬتلȤ مȜ البنوȫ اإلسɎمية يف بعȐ األشياǒ و لǾلɍ Ȭبد مøøن تعديل 

  .عɎقة البنȬ املركزي مȜ البنوȫ اإلسɎمية ƞا يتǒɎم و طبيعة نشاطها
أمواȯ املودعƸ ƙتلȤ األمر كǮريا لدɁ البنوȫ اإلسɎمية وǙذا كاȽ ȷناȫ التزام علɂ  فيما يتعلƜ Ȩماية  

البنȬ اإلسɎمي اƟاه صاǵب اƩساب اجلاري بȒرورة رده Ǚليȼ عند طلبÛȼ فȷǚ األمøøر ليƩ Ȅøسøابات 
لدɁ البنȬ اإلسɎمي اɍستǮمارÛالƔ تقابل الودائȜ ألجل بالنسبة للبنوȫ التقليديةÛ فحسابات اɍستǮمار مودعة 

ɍستǮمارȽا و Ƚو ليȄ مدينا ŏا ألصحاŏا وƴǙا Ƚو مƢǘن عليها فقÛȔ و من ɍ Ż يوجد أي الøتزام عليȼ بردȽا 
  ɍ ارةøائد أو اخلسøابات من العøسƩه اǾȽ مارǮاست ȼققƷ فيما Ȭالبن Ȝم ǒم شركاȽ ينǾا الŏكاملة ألصحا

ǃقدر ا.  
   ɂبسيطرة عل Ȩعيا  أما فيما يتعلøس Ûȏالقرو Ǵالتقليدية يف من ȫادي البنوƢ النقدي قد ينجم Ȝالتوس

وراǒ الربǴ مما قد ينجر عنǵ ȼالة عدم التوازÛȷ و املعروفة بالتǺȒمÛ ألȷ التوسȜ يف اɍئتماȷ يعƗø زيøادة يف   
 ɍو ȷǚف Ûو املنتجات ȓبها و يقابلها زيادة يف النشاǵيصا Ɓ ذاǙ ه الزيادةǾȽ Ûتلة النقديةȮتما الǵ ديǘøت Ȭش

  .ƂǙ التǺȒم
ȷǙ البنوȫ اإلسɎمية ɍ تعتمد علɂ منǴ اɍئتماȷ و القروȏ كȽǖم نشاȓ تقوم بÛȼ وøƴǙا نشøاطاőا     

 ɍ سابات اجلارية لديهاƩكانت ا ȬلǾاإلنتاجية و ل Ȝاملودع لديها يف املشاري ȯمار املاǮستɍي يف اȽ األساسية
Ɏل عامȮي  تشȽبقدر ما Ûي مهم يف نشاطهمȽ هاȑقرو ȷǙ ƂǙ افةȑǙ Ûا مقابل عمولة بسيطةŏتقدمها ألصحا

قروǵ ȏسنة أصÛɎ وبالتايل فȷǚ تقدميها للقروȏ حمدودة والنتيجة Ƚي أȷ مساƵتها يف التǺȒم حمدودة أيȒا 
لȮن ما ذكرناه ǾȽاɍ ÛيعƗ البنوȫ اإلسɎمية لعدم اخلȒوع لرقابة البنȬ املركزيÛ ولȮن لتوøȑيǾøȽ ȷǙ Ǵه   

بة ɍبد أȷ تȮوȷ متماثلة مȜ طبيعة البنوȫ السɎمية ومتȦهمة لدورȽاÛ وǾȽا يستوجب ǵتمøا أɍ تøȮوȷ   الرقا
  .بعȐ أساليب الرقابة املطبقة علɂ البنوȫ التقليدية Ƚي نȦسها املطبقة علɂ البنوȫ اإلسɎمية
م السيطرة عليهاÛ وعلɂ فمعروف أȷ البنȬ املركزي يطبȨ ثɎثة أنواع من الرقابة علɂ البنوȫ لتوجيههاÛ وأȮǵا

  :عملياőا وفقا للسياسة العليا للبɎد منها
  .وتتمǮل فيما يعرف بسعر البنÛȬ ونسبة اǵɍتياطي القانوÛƆ وسياسة السوȧ املȦتوǵة: الرȩابة الȮمية -
و وتتمǮل يف عدد من اإلجراǒات الƔ تستهدف التمييز بƙ أنواع القøروÛȏ أ : الرȩابة الȮيȦية أو النوȝية -

ȏالقرو ȧاستحقا ȯديد أجاƠ.  



 

- ǥرȉباƫابة اȩموعة من القرارات : الرƭ اذơوأسلوب األوامر با Ÿا أسلوب اإلقناع األدƵ ƙل يف أسلوبǮوتتم
Ȭري ذلȡ أو ƙلقطاع مع ȼاملوج ȏأوامر لزيادة القرو ǒعطاǚك Ûالتجارية باتباعها ȫتلتزم البنو.  

ǾȽه ɍ يتماشɂ مȜ طبيعة عمل البنوȫ اإلسɎميةÛ بينما ميøȮن   نȘǵɎ بȷǖ بعȒاǄ من أساليب الرقابة  
ȫا من البنوȽريȡ Ȝم ȼو عليȽ لماǮمية مɎاإلس ȫالبنو Ȝعالية مȦيسري ب ȷر أǹɇها اȒلبع.  

فبالنسبة ألساليب الرقابة الȮميةÛ نȘǵɎ أȷ نسبة اǵɍتياطي القانوƆ النقديÛ ميȮن أȷ تطبȨ علɂ اƩسøابات  
 ȫبرية  اجلارية بالبنوøفات كɎتǹلعدم وجود ا Ɂرǹاأل ȫالبنو ɂاملطبقة عل Ȅات األسǾل Ǆوفقا ÛȔمية فقɎاإلس

بينهما ɍǙ من ǵيث Ǚقراȑها بȦوائد أو بدوȷ فوائدÛ بينما تطبيǾȽ Ȩه النسبة من اǵɍتياطي علǵ ɂøسøابات   
  Œدعوøابات يøسƩه اǾȽ أصحاب ȷأل ÛساباتƩه اǾȽ طبيعة Ȝم ȏا ما يتعارǾفه ÛمارǮستɍا  ÛمارǮتøسɎا ل

متحملƙ فوائد من ربǴ أو ǹسارةÛ ومتقبلƙ كامل املǺاطرة يف ذلÛȬ ولǾلȬ فȷǚ تطبيȨ نسøبة اǵɍتيøاطي   
 ȯامل أي تعطيل جانب من أمواȮبال ȯه األمواǾȽ مارǮعدم است Ɨيع ȬلǾمار كǮستɍسابات اǵ ɂعل Ɔالقانو

  .املودعƙ علɂ اɍستǮمار علي ȡري رȡبتهم
واملتȒمن لسعر فائدة البنȬ علɂ قروƂǙ ȼȑ البنوȫ األǹرÛɁ وكǾا سøعر   )1(لبنȬوفيما ȌƸ سعر ا  

Ǚعادة ǹصم األوراȧ التجاريةÛ فيبدوا أǾȽ ȷه التقنية ɍ ميȮن أȷ تطبȨ علɂ البنوȫ اإلسɎمية نظراǄ لȮوǾȽ ȷه 
Ȭالتجارية باعتبار ذل ȧصم األوراǹ عادةǙ صم أوƸ ɍو ÛائدةȦتتعامل بسعر ال ɍ ريةǹهي   األøمن التعامل املن

ȼعن.  
   ȷوȮت ȷأو أ Ûسنةǵ ȏقرو ȷوȮت ȷبد أɍ ميةɎاإلس ȫاملركزي للبنو Ȭالبن ȏقرو ȷǖكر بǾن ȬلǾول

  .علɂ سبيل املȒاربة أو املشاركة
ونظراǄ لȮوȷ البنȬ املركزي Ƚو امللجǖ األǹري لɌقراȏ بالنسبة للبنوȫ التقليدية الƔø تعøود Ǚليȼø يف    

زماتÛ فǚنɍ ȼبد أȷ يȮوȷ كǾلȬ بالنسبة للبنوȫ اإلسɎمية علɂ األقل يف الوقت اƩاøȑر  النهايةÛ يف ǵالة األ
 ȬلǾويتحتم ك ÛريهȢالة األزمات كǵ يف ÛميɎاإلس Ȭو السند للبنȽ املركزي Ȭالبن ȏا وقروȽلقلة عدد Ǆنظرا

 Ɂلد ȼيداع نسبة من سيولتǚمي بɎاإلس Ȭيقوم البن ȷǖك ÛقةɎه العǾȽ مȮƠ ةȢاد صيƶǙ  ȷدوøاملركزي ب Ȭالبن
ȬلǾفوائد ك ȷرورة بدوȒعند ال ȼمن ȏيقتر ȷأ ȼنȮوباملقابل مي Ûفوائد.  

Û فهǾا ɍ ينȜøȦ  )2(وأما العنصر الǮالث من أساليب الرقابة الȮمية واملتمǮل يف سياسة السوȧ املȦتوǵة
Ɣيف أساليب الرقابة املباشرة ال ȼنǖب ȘǵɎننا نǚف ȼوعلي ÛرهȒي ɍمي وɎاإلس Ȭالبن ɂاملركزي عل Ȭيطبقها البن 

Ɔتياطي القانوǵɍسيما منها نسبة ا ɍو Ûالتقليدية ȫالبنو.  

                                                           
)1( Ȭوك: سعر البن ÛɁرǹاأل ȫاملركزي للبنو Ȭالبن ȼب ȏي يقرǾائدة الȦمن سعر ال ȷوȮعادة اخلصميتǙ ا سعرǾ.  
لنامية نظراȽ Ǆي دǹوȯ البنȬ املركزي بائعاǄ أو مشترياǄ لɊوراȧ املالية وǾȽا طبعاǄ بالسوȧ املايلÛولǾلȬ فȢن ǾȽه السياسة ȡري ƭدية ببعȐ الدوȯ ا: سياسة السوȧ املȦتوǵة )2(

ǄɎاملايل أص ȧنعدام السوɍ.  



 

 ȫالبنو ɂعند تطبيقها عل Ȭسعر البن ȌƸ فيما Ǆأساسيا ǄفاɎتǹا Ȥتلơ ه الرقابة قدǾȽ ȷǚف Ȭوسعر البن
 ǄɎأص Ȭسعر البن Ȩن تطبيȮمي ɍ Ɂرǹوباأل Ûالتقليدية ȫالبنو Ɂعنها لد ÛميةɎا  اإلسøأم ÛميةɎاإلس ȫعن البنو

اǹɍتɎف املوجود بƙ البنوȫ التقليدية والبنوȫ اإلسɎمية فيما ȌƸ نسبة اǵɍتياطي القانوÛƆ فهو أقل øǵدة  
نظراǄ لȮوǾȽ ȷه النسبة ميȮن أȷ تȦرȏ علɂ البنوȫ اإلسɎمية بǾات الȦعالية علɂ اƩسøابات اجلاريøةÛ أمøا    

 ɍ ȷو أȽ ȯمار فالعدǮستɍسابات اǵعليها أية نسبة ȏرȦت.  
وفيما ȌƸ الرقابة الȮيȦية أو املباشرةÛ فɎ نرɁ اǹتɎفاǄ أو مانعاǄ من أȷ تطبȨ بعǾȽ Ȑه األنواع مøن  

  .الرقابة علɂ البنوȫ اإلسɎمية كȢريȽا من البنوȫ التقليدية
1( ǬالǮال țرȦة : الɅارǲبالبنوك الت ȯمواɉر اǻاȎم ø)ȳوȎƪا) اȾدامǺواست:  
  :اȯ بالبنوك التǲارɅةمȎاǻر اɉمو -أ

ȷǙ مصادر األمواȯ بالبنوȫ التقليدية ơ ɍتلȤ كǮرياǄ عن البنوȫ اإلسɎميةÛ نوجز ǾȽه املصادر يف   
  .ومصادر ǹارجية) أو ذاتية(شȮلÛƙ مصادر داǹلية 

أرباȼøǵ  مøن  (الǾاتية أو الداǹلية تتȮوȷ من رأȃ ماȯ البنÛȬ واǵɍتياطات اجملنية ) أو املوارد(املصادر أما    
  .Û واألرباǳ الصافية املرǵلية من سنوات مȒت)السابقة ملواجهة املǺاطر اǂتملة أو لتدعيم مركزه املايل

      Ǝøوتعت Ûȏرøالوديعة أو الق Ȝطاب Ǿǹǖفهي ت ȬلǾل ÛريȢقبل ال Ȭل التزامات البنǮأما املصادر اخلارجية فتم
Ȯش Ǿǹǖالتجارية وت ȫم مصادر التمويل بالبنوȽأ Ȝالودائƙل:  

  ):اȆƩاباǧ اƨارɅة(وǻاǱ ȜǝارɅة ال -
              Ȝøن الودائøا مȽريȢليها مقارنة بǙ افةȑوباإل Ûالسحب منها ȯاع معدȦرتɍ Ǆسم نظراɍا اǾŏ يتƧو

  .ȯɎǹ فترة زمنية معينة
  :وǻاǱ Ƙȡ ȜǝارɅة -

ȯاȮأش ɂي علȽالتوفري: و Ȝودائ Ûطارǹǖب Ȝاألجل ودائ Ȝودائ.  
د النواة األوƂ ملوارد البنȬ الǾي يبدأ بȼ نشاطÛȼ وɍ يعتƎ ذا أƵية ملوارد البنȬø  رأȃ ماȯ البنȬ يع  

التجاري وƴǙا تتمǮل أƵيتȼ يف كونȼ مصدر ثقة املودعƙ وعنصراǄ من عناصر الȒماȷ واألماÛȷ لǾلøƶ ɍ Ȭوز  
  .تشȦيلȼ يف عمليات اإلقراȏ أو اɍستǮمار 

اري علɂ أɍ ȷ يسحب منها ɍǙ بعد انقȒاǒ مدة معينة يتȨȦ عليها وتودع لدɁ البنȬ التج: الوǻاǱɉ Ȝǝل -
Ȭالبن Ȝب الوديعة مǵصاÛ   Ȭøأقل من تل Ûتياطي النقديǵɍمقابلها بنسبة من ا Ȭالبن ȘȦتƷ ȷي أȦȮي Ż ومن

  .النسبة الƔ يتعƙ اǵɍتȦاŏ ȗا مقابل الودائȜ التجارية
ȼø Ȥ قيد أøǹوجود قيد معƙ علɂ السحب منهاÛ ولȮنوتشرȫ مȜ الودائȜ اɇجلة يف : الوǻاȜǝ بȖǹǖار -

ǄنسبياÛ Ǆنسبيا ɂي جعل قابليتها للسحب منها أعلǾدة معينة األمر الƞ قبل السحب Ȭطار البنǹل يف أǮويتم 



 

واȑطرار البنȬ لتجنب قدراǄ أكƎ من السيولة ملقابلة السحب منهاÛ ومǘدǾȽ Ɂا أȷ يتاǳ للبنȬ قøدر أقøل    
  .بالتايل Ƣيل أسعار الȦائدة املقررة Ƭا ألȷ تȮوȷ أقلÛ وباملقارنة مȜ النوع السابȨنسبياǄ لتوșيȦها و

- Ƙȥالتو Ȝǝاǻهم  : وøزائنǹ من تركها عاطلة يف Ǆɍبد ÛليهاǙ اجةƩا ƙƩ اŏرات يودعها أصحاǹل مدǮƢ فهي
ǵ Ûا السيولةȽحية باعتبارȒالت ȷعائد مقابلها دو ɂعل ȯصوƩويت فرصة اȦوت Ûن السحب منها اخلاصةȮيث مي

  .)1(يف أي وقت
 ȫللبنو Ȩالتقليدية كاملستح ȫللتمويل بالبنو Ɂرǹارجية أǹ مصادر Û Ȩما سب ƂǙ ȤيȒن ȷأ Ȝونستطي
             واملراسلÛƙالǾي ميǮل التزامات البنȬ قبل البنوȫ اǂلية واألجنبيøة يف Ǚطøار العɎقøات  العاديøة اليوميøة     

  .ها من ȡريهأو القروȏ الƷ Ɣصل علي
 ودائȜ أǹرɁ وتشمل مɎǮ أرصدة الȦوائد املستحقة العمÛ ǒɎ وأرباǳ املساƙƵ الƁ Ɣ يتسøلموȽا بعøد   •

  .ومبالȠ الديوȷ املعدومة
املبالȠ املقترȑة من البنȬ املركزي ميǮل يف الوقت اƩاȑر امللجǖ األǹري لɌقراÛȏ لتدعيم مركز السøيولة   •

ئȨ أساسية مȦادȽا أȷ البنوȫ التجارية مǄɎǮ تعتمد أساساǄ علɂ مواردȽا اخلارجية أȽ ȷناǵ ȫقا .بالبنوȫ التجارية
أو ȡري الǾاتيةÛ ومن ǾȽه املوارد تعتمد الودائȜ أƵها علɂ اإلطÛȧɎ أما اɍلتجاƂǙ ǒ اɍقتراȏ فيعتƎ يف اƩقيقة 

Ȝالودائ Ȝامل مȮيت ǄافياȑǙ Ǆمصدرا.  
ǡ- ȯمواɉر اǻاȎم Ž ȧروȥ ȸم ȘǵالɅ ما:  

من ȯɎǹ املقارنة بƙ مصادر األمواȯ بالبنوȫ اإلسɎمية والعادية يستنتǰ بǖنɍ ȼ يوجد ȽناɎǹ ȫف يف   
 Ȝا يف النظرة وأسلوب التعامل مǾوك ÛيتهاƵأ Ɂومد Ȝلة الودائȮيȽ ف يفɎاخل ɂا يتجلƴǙو ȫمن البنو ƙالنوع

  :ǾȽه املصادرÛ وعليȼ توجز ǾȽا الȦرȧ فيما يلي
ȷ الودائƠ Ȝت الطلب بالبنوȫ التجاريةÛ تعتƎ أȽم مصدر من مصادر األمواȯ اخلارجيةÛ فøŒǚا  بينما Ʊد أ -1

 Ȭذل Ûباملشاركة Ȝفيها الودائ Ƃانة األوȮتل املƠ يثǵ ÛȜل الودائȮيȽ يتها النسبية يفƵمية تقل أɎاإلس ȫبالبنو
مƓ بلȢت النصاب %  2,5اȯ بنسبة ألȷ األرصدة النقدية يف شȮل ǵسابات جارية بالبنÛȬ يعرȑها لزكاة امل

ȯوƩعليها ا ȯاǵو.  
ويستدȯ علي اȷ اƩسابات اجلارية تعتƎ أȽم  مصادر التمويل بالبنوȫ التجارية باجلدوȯ التايلÛ الǾي يعطøي  
توȑيحاǄ كافياǄ عن ȽيȮل الودائȜ وأƵية كل نوع منهاÛ يف اململȮة العربية السعودية املبƙ التقريøر السøنوي   

  .1996النقد العرŸ السعودي عام  ملǘسسة
  
 

                                                           
  .131النهȒة العربيةÛ  ȋ Û دار"النقود والبنوȫ"  صبحي تادريȄ قريصة )1(



 

ȯدوǱ  ȴȩ01ر : ƔنȆة لɅǻوȞȆربية الȞة الȮملƫل باǱɉار واǹǻɍا Ȝǝاǻو ǢلȖت الƠ Ȝǝاǻبة الوȆ1985ن 
- 1995:  

  اŎموț  النȆبة وǻاȜǝ اǹǻɍار وǱɉل  النȆبة  وǻاȜǝ الȖلǢ  الȆنة
1985   226,20 33% 115,6 17%  685,5  
1995   7.410,50 82% 1626,6 18%  9.037,2  

منقøوȯ عøن كتøاب     1980ȋ Û :101 Û102عن التقرير السنوي ملǘسسة النقد السعودي لسنة 
 ȋ ÛكرǾال Ȩساب Ȝمرج Ûاعيل شحاتةƧǙ 137الدكتور شوقي.  

  ȷǚøف ȬلǾوب Ûألجل Ȝري من نسبة الودائǮȮب ɂت الطلب أعلƠ Ȝنسبة الودائ ȷǖب Ûȯمن اجلدو ȘǵɎن
لبنوȫ مما يȒطرȽا اɍلتزام بعمليات التمويل القصرية األجل مناسباǄ مȜ طبيعøة ǾøȽه   أƵيتها تȮوȷ أكƎ لدɁ ا

اƩساباتÛ يف ƙǵ أننا Ʊد بȷǖ املȮانة األوƂ يف ȽيȮل الودائȜ بالبنوȫ اإلسɎمية تعود للودائȜø باملشøاركة   
ȫ اإلسɎميةÛ وȽو بنȬ ويتجلɂ لنا ذلȬ واȑحاǄ من ȯɎǹ اجلدوȯ التايل الǾي يوǴȑ نسبة الودائȜ يǾǹǖ البنو

Û وبøدأ أعمالȼø       م1971وȽو بنɍ Ȭ يتعامل بالȦوائد أǾǹاǄ أو عطاÛǒ وأنشǜ بالقاȽرة عام (ناصر اɍجتماعي 
  :م ما يلي1975ديسمÛ31  Ǝ الǾي أșهرت ميزانية يف )م25/07/1972يف 

 ȴȩر ȯدوǱ02  : ɄȝتماǱناصر اإل Ȭببن Ȝǝاǻبة الوȆ31ن  ƎمȆɅǻ1995 .  
  اŎموț  النȆبة  وǻاȜǝ ثابتة بȖǹǖار النȆبة وǻاȜǝ اǹǻɍار النȆبة اƠ Ȝǝت الȖلǢوǻ الȆنة
1995 1.018.019  21% 249,805 5% 3.608.422  74 %  4.876.246  

 % 5وودائȜ اɍدøǹار  / من ƭموع الودائȜ % 21من اجلدوȯ نȘǵɎ أȷ الودائƠ Ȝت الطلب ǮƢل   
  .Ƚي أعلɂ النسب مما يƎر أƵيتها الȮبريةو % 74والودائȜ الǮابتة وبǹǖطار ǮƢل 

- ȷو أȽو ȼظǵɎر نǹǓ ريȽف جوɎتǹا:  
2 - ȼو عليȽ لماǮم ÛمارǮستɍار أو اǹدɍساب اǵ ب الوديعة يفǵابت لصاǮمن العائد الȒي ɍ ميɎاإلس Ȭالبن

  .بالبنȬ التجاريÛ وƴǙا يتȨȦ مȜ املودع علɂ نسبƔ املشاركة يف الربǴ واخلسارة
Ǯنقطة ثالȷي أȽليها وǙ ن اإلشارةȮا الباب ميǾȽ ة يف:  
    Ɂرøǹاأل ȫاملركزي أو البنو Ȭمن البن ȏل قروȮيف ش ȷوȮت Ɣملة اخلارجية والȮاملصادر امل Ȑبع

اǂلية أو األجنبيةÛ بالبنوȫ التقليدية قائمة أساساǄ علɂ سعر الȦائدة الǮابتÛ بينما Ƚي بالبنوȫ اإلسɎمية ɍ ميȮن 
  .األساȃأȷ تقوم علǾȽ ɂا 

وǙذا كانت نسبة ǵسابات الودائƂǙ Ȝ اƩسابات اجلارية بالبنوȫ التقليدية Ƭا أƵية ǹاصة يف بياȷ مركز         
النشاȓ اɍقتصادي للمجتمȜ فŒǚا بالبنوȫ اإلسɎمية ǵسب ما أرƬ Ɂا نȄȦ األƵية أيȒاÛǄ ولȮن من منظور 

  ات اجلارية بالبنوȫ التقليديةÛ فهǾا دليل علɂ عدم رȡبةƯتلȤ فǚذا زادت نسبة ǵسابات الودائƂǙ Ȝ اƩساب



 

  ƂǙ سابات اجلاريةƩم من اƬكبري من أموا ǒمارات فيقوم األفراد بنقل جزǮستɍيف ا Ȝاألفراد يف التوس
Ȝسابات الودائǵ)1(    يف ȄøȮالع ȷوȮبينما ي Ûوجود كساد Ɨا يعǾȽو ÛمونةȒفوائد م ɂعل ȯصوƩمن أجل ا
ƩاƯ ȯالȤ بالنسبة للبنوȫ اإلسɎمية ألǵ ȷساب الودائŏ Ȝا Ƚي ǵسابات اسøتǮمار توجǵ   ȼøالة الرواǯ وا

للتوșيǺƞ ȤتلȤ أوجȼ النشاȓ اɍقتصادي املربǴ للȦرد والنافعة للمجتمÛȜ وبالتايل فȷǚ اإليداع Ǿŏه اƩسابات 
ɂعل ȯومساعد للحصو Ûماري مواتǮستɍا Ƿاملنا ȷأل Ûǯالة الرواǵ يف Ǆكبريا ȷوȮوبالتايل يزيد  ي ÛƎعائد أك

  .Ǚقباȯ األفراد علɂ اإليداع يف ǾȽه اƩسابات
ǯ- ةɅارǲبالبنوك الت ȯمواɉا ǧداماǺاست:  

   ȯɎǹ ومن Ûȼت تصرفƠ املوجودة ȯا األمواŏ دمǺيست Ɣية الȦيȮال ÛȬمليزانية البن ȯل جانب األصوǮمي
ȷǖب ȘǵɎن ÛاريƟ Ȭتويها ميزانية بنƠ Ɣالبنود ال Ȝيث  تتبƜ Ûسب درجة السيولةǵ ÛǄتنازليا Ǆمرتبة ترتيبا ȼأصول

  .تبدأ بالنقدية املوجودة باخلزينةÛ وǮƢل أعلɂ درجات السيولةÛ وتنتهي باألصوȯ الǮابتة وȽي أقلها سيولة
 ȴȩل رȮȉ03 :ǧداماǺستɍل اȮيȽ:  

  
31/12/1995  32/12/1996  
ǥرصدɉا  %  ǥرصدɉا  %  

  15,2  173,3 32,4 254,3  نȪدɅة بالȎندوȧ ولدɁ البنوك
ɄسالمǙ Ȥيșوǩ  321,7 45,9 792,3  69,4  

ǧماراǮ11,00  126,1 13,3 143,6  است  
  1,9  21,5 2,7 21,6  )بȞد اɍستȾالك(أصوȯ ثابتة 
Ɂرǹأ ȯ2,5  23,5 5,7 44,5  أصو  

ǧداماǺستɍا ƃمجاǙ  785.4 100,0 1.136,7  100,0  
 ȴȩل رȮȉ)03  (درȎƫا :ƫ نويȆر الɅرȪالت ȸȝةȆسǘ يǻوȞȆد الȪ1991   الن.  

  :يتǴȒ من ميزانية بنȬ دǾȽ Ÿا ما يلي
من %  75,3م مǮلت 31/12/1984مليوȷ درȽم يف  ǵ861.0سابات اɍستǮمار والتوفري البالȠ رصيدȽا  -1

مليوȷ درȽمÛ وǾȽا ما بƙ أƵية ǾȽه اƩسابات  533.6م برصيد 1983لعام %  67,9أرصدة املواردÛ مقابل 
  .إلسɎمية كما سبȨبالبنوȫ ا

Û مقابل رصøيد  % 15,4مليوȷ درȽم بنسبة  175.4م كانت 1984أرصدة اƩسابات اجلارية يف سنة  -2
وǾȽا دليل عدم أƵية ǾȽا النوع من اƩسابات بالبنوȫ %  20,6مÛ ونسبة 1983مليوȷ درȽم يف عام  161.8

  .اإلسɎميةÛ وأƵية الɁƎȮ بالبنوȫ التقليدية

                                                           
  .ǵسابات الودائȽ Ȝي اƩسابات ألجل وتشمل ودائȜ ألجل وودائȜ بǹǖطارÛ وودائȜ التوفري )1(



 

%  69,4مليوȷ درȽم ƞا يعøادƂǙ Û792.3   ȯ )مراƜات ومشاركات(التوșيȤ اإلسɎمي ارتȜȦ رصيد  -3
مليوȷ  471.1مÛ أي زيادة قدرȽا 1983مليوȷ درȽم يف Œاية عام  321.2من ƤǙايل اɍستǺداماتÛ مقابل 

 ȯتعاد ÛمȽ146,7در .%  
للبنÛȬø مسøاƵات يف    بلǵ Ƞجم التوșيȤ طويل األجل املتمǮل يف تǖسيȄ شركات مملوكة بالȮامøل  -4

مøن أرصøدة اɍسøتǺدامات يف    %  11مليوȷ درøȽمøƞ Ûا يعøادȯ     126.1شركات أو عقارات Ʋو 
31/12/1984.  

    ȫوøالبن ƙصصات بǺف املوجود يف جانب املɎتǹɍكري باǾالت ȷدو Ûا املقامǾȽ م يفɎȮننهي ال ɍو
  .اإلسɎمية والتقليدية

Ȯوȫ فيها أȽم املǺصصات بالبنوȫ التقليديةƱ Ûد أƯ ȷصƯ Ȍاطر فȦي الوقت الǾي ميǮل ƯصȌ الديوȷ املش
عمليات اɍستǮمار بالبنوȫ اإلسɎميةÛ ميǮل املقابل ملǺصȌ الديوȷ املشȮوȫ يف ƠصيلهاÛ أǾøǹاǄ يف اɍعتبøار   

  .اǹɍتɎف اجلوȽري يف طبيعة كل من املǺصÛȌ ومصادر تȮوينها
Ȝالراب țرȦيولة: الȆية والƜالر:  

لتجاري يف نظام املشروع اخلاȋ كǖي منشǖة يسعƠ ƂǙ ɂقيȨ أكƎ ربǴ ممȮنÛ ويف ƠقيȨø  البنȬ ا"  
ويف سعيȼ لتȦǺيȐ نȦقاتƶ Ûȼب أȷ يراعǾȽ . ɂا اƬدف علɂ الدوام ƂǙ زيادة Ǚيرادتȼ وȦơيȐ نȦقاتȼ اإلƤالية

øƲو زيøادة قروƠ     ȼøȑقيȨ أكƎ كȦاǒة ممȮنة ويف سبيل زيادة Ǚيراده اإلƤايل يتعرȏ البنȬ إلȡراǒ قøوي 
  ".واستǮماراتÛȼ ولȮنȼ يستǺدم ƞطالبة السيولة

عامل الرƜيةÛ وعامøل السøيولةÛ   : وعليȼ فȷǚ سياسة اɍستǮمار بالبنوȫ التجارية يتنازعها عامƵ ȷɎا
  ȬلǾøول ÛرورةȒر بالǹɇساب اǵ ɂعل ȷوȮا يƵدǵزيادة أ ȷأ Ɩعƞ Ûȷاȑومتعار ȷاȒمتناق ȷɎالعام ȷاǾȽو

قدرة البنوȫ علɂ املسøاƵة يف   فȮلما ازدادت السيولة بالبنÛȬ كلما ȽبȔ عائد اɍستǮمار والرƜيةÛ واȒȦƳت
وأما Ǚذا قلت نسبة السيولة عن اƩد املطلوبÛ فȷǚ ذلȬ قد يعرȼøȑ لنتøائƢ .   ǰويل ǹطȔ التنمية اɍقتصادية

ǹطريةÛ قد تǘدي ƂǙ اŒيارهǙ Ûذا عجز عن الوفاǒ بالتزاماتȼ قبل املودعÛƙ مǮل ما ǵصل لبنȬø مصøر عøام      
Û ذلȬ ألȷ اƟاȽات املودعƙ وميلøهم ƂǙ  )1(م1966 أكتوبر من عام مÛ وبنȬ انترا بلبناȷ يف1940 – 1939

زيادة السحب أو اإليداعÛ أمر ɍ ميȮن التنبǘ بȼ بشȮل قاطÛȜ فǚشاعة بسيطة عن عدم سɎمة املركøز املøايل   
  .للبنȬ قد تȦȮي ألȷ ينهاȯ عليȼ املودعƙ لسحب ودائعهم

ȣتالǹا ȸم ȘǵالɅ اư  وȽ:  
تواجȼ مشȮلة ƶǙاد التوازȷ بƙ عاملي الرƜية والسيولة وɍ فرȧ يف ذلȬ بينها وبȷǙ ƙ البنوȫ التجارية   

البنوȫ اإلسɎميةÛ وƴǙا اخلɎف يف ǾȽه النقطة قائم ǵوȯ وقȜ عامل السيولة وǹطره يف كɎø النøوعƙ مøن    
ȫالبنو.  

                                                           
)1(   źتار Ȩمية "الصديɎاإلس ȫربة البنوƟ"Û  ƙترة ما بȦاملنعقد يف ال ȷالث والعشروǮمي الɎر اإلسȮȦال ɂث مقدم يف ملتقƜ28  ƂǙ 05أوت  Ǝم1989ديسم.  



 

اجلاريةÛ وɂøȦƸ ɍ  سبȨ التعرف علɂ أȷ األƵية الȮبرية للحسابات بالبنوȫ التجارية تعود للحسابات 
يف Ʊ ƙǵد بȷǖ املȮانة األوƂ يف ȽيøȮل  . أǾȽ ȷه اƩسابات تتطلب نسبة من السيولةÛ وǵداǄ أعلɂ من ȡريȽا

لǾا يتطلب . الودائȜ بالبنوȫ اإلسɎمية تعود للودائȜ باملشاركة األمر الǾي ƶعلها أقل عرȑة خلطر عامل السيولة
أقل مما يتعƙ اǵɍتȦاȗ بȼ يف البنوȫ التجاريøةÛ أو التقليديøة عمومøاǄ    اƩاȽ ȯنا اǵɍتȦاƜ ȗجم من السيولة 

باإلȑافة ƂǙ أȷ اǵتȦاȗ البنوȫ اإلسɎمية بǖمواȯ سائلة ملدة تȦوȧ السنة يعرøȑها خلسøارة ماليøة تقøدر              
  ø2,5ب%ȯوƩدار عليها ا Ɣالنقود ال ɂكزكاة عل Û.  

 ȗاȦتǵɍمطالبة با ȫه البنوǾȽ ȷǚف ȬلǾولȫا من البنوȽريȡ السائلة عن ȯومطالبة  بنسبة أقل من األموا
كǾلȬ باستǮمارȽا يف املشاريȜ املǺتلȦةɍ Ɠǵ Û تǖكلها أمواȯ الزكاةÛ وبǾلȬ فهي تساȽم بقدر أكƎ يف Ǚقامة 

Ȝاجملتم ɂعل ȜȦتعود بالن Ɣوال Ûمارات ذات األولويةǮستɍويل اƢ ة يفƵواملسا ÛȜاملشاري.  
Ɏه املǾȽ ود   ومنøالنق ÛȜøنقود الودائ Ȩلǹ ɂمية علɎاإلس ȫمقدرة البنو ȷǖب ÛǄاȒلنا أي ƙيتب Ûظاتǵ

املصرفيةÛ قليلة مقارنة بȢريȽا من البنوÛȫ كما أȷ ودائȜ األفراد لديها يȦترȏ أȷ توجȼ لɎستǮمار املنتÛǰ واملȦيد 
مɎƝ ÛȜف األمر لøدɁ البنøوȫ   للمجتمÛȜ وǾȽا ما ƶعل البنوȫ اإلسɎمية بعيدة عن أǵداǫ التǺȒم يف اجملت

التجارية الƬ Ɣا مقدرة Ƚائلة علǹ ɂلȨ النقود املصرفيةÛ مما يȒر باجملتمƁ ȷǙ Ȝ يȮن ǾƬه النقود مقابل ǵقيقي 
ǯمن اإلنتا.  

ǾȽ ȷǙه امليزات الƔ تتمتŏ Ȝا البنوȫ اإلسɎميةƶ ɍ Ûب أȷ تȢرينا وتنسينا اǂيȔ الشرȃ الǾي تعمøل  
Ûȫه البنوǾȽ ȼشاعة فيɌا األثر اخلطري لǾد  . وكøفلقÛةƎرا عǹǘمي املصري مɎفيصل اإلس Ȭلبن ǫدǵ ولنا مما

  ȯاøدار امل ȄرئيÛاألمري حممد فيصلÛميɎقتصاد اإلسɍصيات يف ممارسة اǺد كبار الشǵورد يف استجواب أل
 Ǹبتاري Ȕاألوس ȧيف الشرÛميɎما يلي م23/05/1989اإلس:  

ȃ:ميɎفيصل اإلس Ȭبن ȷاملصاعب تردد أ Ȑمن بع Ɔيف مصر يعا:Ý قيقةƩي اȽما  
ǯ:  ƓǵÛȬøالسحب من البن ɂجوم علȽ فحصلÛȬالبن ȯوǵ ǖطǹ شاعات انطلقتǙ ȷقيقة األمر اǵ

 ƂǙ األوقات Ȑة  12وصل يف بعøطيȢبالطائرة لت ȯار األمواȒǵǙ ƂǙ طرناȑمما اÛر بالعملة الصعبةɍدو ȷمليو
Ż بدأ املوقȤø يتراجȜø وǾøȽه اƩالøة اسøتمرت       مɎي7ƙد املوقÛȤوبلȠ السحب باجلنيȼ املصري Ɯدو

ȼصعوبة يف سحب أموال ȷنساǙ د أيƶ Ɓ ذاǙÛȬا قوة البنƬɎǹ أثبتتÛلة وعادت .لشهرينǵه املرǾȽ وقد انتهت
وقد تǖكøد  .ومما أود التǖكيد عليȼ أȷ أرباǾȽ ǳا العام كانت أعلɂ من أرباǳ الȦترة السابقة.األمور ƂǙ طبيعتها

ȃريللناǹǖت ȷيسحبها بدو ȷا ȼواستطاع كل من طلب أموالÛشاعاتǙ ردƭ ȷكا ǫدǵ ما ȷاÛ)1(.  
اȷ املتمعن يف مǮل ǾȽه الظاȽرة الǵ Ɣدثت لبنȬ فيصل اإلسɎمي املصريɍÛ ميلɍǙ Ȭ أȷ يشøيد ƜنøȮة      

 Ɏøس ɂودليل علÛئهاɎمية لعمɎاإلس ȫالبنو ȼعȒي تǾال ȷاألما ɂعل ȷاȽبر ɍǙ Ȭوما ذلÛȼا  مسرييøȽمة مركز
  .املايل

                                                           
)1( źتار Ȩمية "الصديɎاإلس ȫربة البنوƟ"Û  Ȩساب Ȝمرج.  



 

 Ȝتستطي Ɣي الȽÛالناجحة Ȭدارة البنǙ ȷي اȽÛاتǾا اجلانب بالǾȽ ا يفŏ ǒɍي اإلدȢينب Ɣرية الǹقيقة  األƩأوا ȷ
Ȭمة املالية للبنɎالس ɂالوقت عل ȄȦحمافظة يف نÛية والسيولةƜعاملي الر ƙن بȮمم Ȩل توفيǮأم ȨقƠ.  

Ȅامƪا țرȦة: الȪǮر الȥوǩ:  
توفر الǮقة يف البنوȫ شرȓ أساسي لنجاǵها مهما كانت طبيعøة البنوÛȫفøŒǚا ɍ ميøȮن أȷ تقøوم               

  :بǖعماƬاÛأو تطور من نشاطها Ǚ ɍǙذا ǵظيت بǮقة اجلمهورÛوǾȽه الǮقة تنشǖ يف العادة من
ǒ وجود ȑماȷ كاف ألمواȯ املودعÛƙوأȽم ما ƷقȨ ذلȽÛȬو Ǚنشاǒ مǘسسة لȒماȷ الودائÛȜوكǾلǙ Ȭنشا -1

وتطوير صǵɎيات البنوȫ املركزيةƞÛا يȒمن تدǹلها يف Ơديøد اøƩد األدƅ لøرأȃ مøاȯ البنÛȬونسøبة      
   ƔالÛاتøادات والتوجيهøمن القيود واإلرش Ȭري ذلȡ ƂǙ اÛȜجم الودائǵ ƂǙ مارǮستɍديد نسبة اƠوÛȼسيولت

  .نǵɎظها يف مǾكرات وتعليمات البنوȫ املركزية
2 Ûانتشار الوعي املصريف øȷاȮعدد من الس Ǝأك ɁلدÛȫالبنو Ȝوعادة التعامل م.  
  .ø اɍستقرار السياسي واɍقتصادي 3
4     ǒɎøة عمøدمǹو ȯاز األعماƱǙ ن منȮيث ميƜÛǒاȦاألك ƙȦșوجهاز من املوÛداري سليمǙ وجود نظام ø

  . مصرفȼالبنȬ بسرعة ودقةÛنظرا ألȷ البǒ Ȕ يف اخلدمة أو اخلطǖ فيها تقلȷɎ كǮريا من ثقة الȦرد يف
5       Ȝøدف ɂøعل ȘافøƠ ȷوعليها أÛهاøجرد طلبƞاألفراد يف أي وقت و Ȝودائ Ȝدف ɂعل ȫالبنو ȋرǵ ȷǙ ø

  .اɍلتزامات الƔ تطلب منها بسرعة وبدوȷ مماطلة
  .ø وجود تشريȜ يȒمن سرية اƩسابات 6

 ɍ ȫاألفراد والبنو ƙقة بǮنينة والǖجو من الطم Ȩرورية خللȒال ȓه النقاǾȽ ȜيƤ ȷǙ   ȫوøالبن Ȍøơ
التقليدية فحسبÛو ƴǙا ȄƢ أيȒا البنوȫ اإلسɎميةÛلȮن عند النقطتƙ األوÛƂالǮانية و الǮالǮة أيøن يبøدو لنøا    

  .اǹɍتɎف
Ƃوɉة اȖȪبة للنȆبالن:  

تعتƎ البنوȫ املركزية يف الوقت اƩاȑر كȽǖم ȑامن ألمواȯ املودعÛƙ فعɎقة البنوȫ التجارية مȡ ȜريȽا   
املالية من جهةÛ وعɎقتها مȜ البنȬ املركزي من جهة أǹرƟ ÛɁعل ǒɍǘȽ املودعƙ يف مǖمن من  من املǘسسات

الȒياعÛ وذلȬ لتدǹل البنȬ املركزي بتعليماتȼ وتوجيهاتȼ ومساعدتȼ للبنوȫ التجارية وقت الȒرورة وعنøد  
وتبعøاǄ لǾøلøǵ Ȭددت     وأساǾȽ ȃه العɎقة بƙ بنوȫ اجلهاز املصريف كافةȽ Ûو استباǵة الȦائøدةÛ . الشدة

Ȕه الروابǾȽ ترسم Ɣالتشريعات ال.  
ȡري أǾȽ ȷا األساɍ ȃ ميȮن اɍنصياع Ǚليȼ بالبنوȫ اإلسɎميةÛ وƷ ɍل التعامل وفقȼ من ناǵيةÛ ومøن  
ناǵية أǹرÛɁ فȷǚ اǂيȔ الǾي تعمل فيȼ البنوȫ اإلسɎمية Ƚو حميȡ Ȕري ǙسɎميÛ تسيطر عليȼ البنوȫ التقليديøة  

Ǵ من الȒروري Ǚقامة تشريعات أǹرƠ Ɂدد وتوǴȑ العɎقة بƙø البنȬø املركøزي والبنøوȫ     ولǾلȬ يصب
  .اإلسɎمية



 

واخلاصة بانتشار الوعي املصريفÛ وعادة التعامل مȜ البنوȫ ما يستشȤ من فرȧ يف ǾøȽه  : بالنȆبة للنȖȪة الǮانية
ƙساسية األفراد املسلمǵ وȽ Ûمية والتقليديةɎاإلس ȫالبنو ƙالنقطة ب   ɍية وøساسƩه اǾȽ ÛائدةȦرة الȮاه فƟا

 Ɂلد ȘǵɎا ما يǾȽوقصور الوعي املصريف و Ûالتقليدية ȫالبنو Ȝبري يف عدم تعامل األفراد مȮا الȽثريǖا تƬ Ȭش
  .الدوȯ اإلسɎمية املǺتلȦة

ومȜ عدم ȮƢن املصارف التقليدية من كسب استجابة األفراد Ǿŏه الدوÛȯ ومȜ الصحوة اإلسɎøمية  
  .باركة األǹريةÛ فȷǚ العديد من الدوȯ اإلسɎمية ǴƧ بǚقامة بنوȫامل

  .اخلاصة بوجود نظام Ǚداري سليمÛ وجهاز من املوƙȦș األكȦاǒ :بالنȆبة للنȖȪة الǮالǮة
    ƂǙ افةøȑǙ Ûاŏ يف العامل ȓيشتر Ɣال ÛميةɎاإلس ȫري كاف بالنسبة للبنوȡ دهǵة لوǒاȦȮمعيار ال ȷǙ

Ǯل واألȧɎǹ اإلسɎميةÛ وɍǙ اǹتل العمل ŏا وقلت فعاليتهاÛ وǾȽا ما ǵدǫ بالȦعل عندما الȦȮاǒة والتحلي بامل
șهرت املصارف اإلسɎميةƁ Û يȮن قد أعد العنصر البشري املȽǘل معنوياǄ وعلمياǄ ليعمل ŏاÛ فتسرب Ǚليهøا  

Ɓمي وɎاإلس ȫوالسلو ÛȧɎǹل واألǮالقيم وامل ȷتقدوȦممن ي Ûƙقافة العديد من العاملǮاملعرفة وال ɂصلوا علƷ 
املطلوبة وƁ يتمرسوا علɂ العمل املصريف اإلسɎميÛ وǾȽا سبب للمصارف اإلسɎمية العديد مøن املشøاكل   
  Ɔاøمية تعɎات ومازالت املصارف اإلسǒفتراɍوبعث ا Ûǒطاǹري من األǮȮيف الوقوع يف ال Ǆمباشرا Ǆوكانت سببا

ƙالعامل ǒɍǘȽ من بقايا ȷɇا Ɠǵ.)1(  
ولقد أكدت مƢǘرات املصارف اإلسɎمية علɂ أƵية انتقاǒ وǙعداد العاملƙ باملصارف اإلسɎميةÛ فقد 
ورد يف توصيات املƢǘر الǮالث للمصرف اإلسɎميÛ وفتاوɁ جلنة علماǾȽ ǒا املƢǘرÛ الǾøي عقøد يف دŸ يف   

لماǒ الشريعة وأساتǾة اجلامعات مøا  م والǾي اشترȫ فيƳ ȼبة من ع1983أكتوبر عام  ƂǙ25  23الȦترة من 
  :يلي

يǘكد املƢǘر علɂ أƵية انتقاǒ وőيǞة وǙعداد العاملƙ باملصارف اإلسɎميةƓǵ Û يتمȮنوا من القيøام  "  
  ".بدورȽم كدعاة مسلمƙ قبل أȷ يȮونوا موƙȦș يف جهاز مايل

ƆاǮال ǢلȖƫليد: اȪالبنوك اإلسالمية والت ƙب ȓاȊالن Ž ǧاȥتالǹɍةاɅ.  
    ƙøوتسهيل التعامل ب Ûȯالعاطلة ودفعها للتداو ȯاألموا ȬريƠ ل يفǮتتم Ûȫة األساسية للبنوȦيșالو ȷǙ

Ȝدمة للتنمية واجملتمǹ Ûأنواع من اخلدمات واملساعدات مقابل ملستحقيها Ƈوتقد ÛاتǞيƬاألفراد وا.  
  Ûاصةǹ ةȦاملصرف التجاري بص ȓنشا ȌيǺن تلȮمي ȼنǚف Ûا املنظورǾȽ Ȩن    وفøزه عøما ميي ȷبيا Ȝم

źɇمي يف اɎاإلس Ȭ1:(البن (Ȝالودائ ȯقبو  
                 )2 (ȯاألموا Ȥيșتو  
  تقدƇ اخلدمات) 3(                 

                                                           
ورقة Ɯث مقدمة يف ملتقɂ نادي ابن ǹلدوȷ لɎقتصاد اإلسɎمي بقسنطينةÛ املنعقد يف الȦترة مøا   Û"أƵية انتقاǒ وőيǞة وǙعداد العاملƙ باملصارف اإلسɎمية " ǵسƙ شحاتة  )1(

 ƙسنة  14 – 12ب ȃم1990مار.  



 

  ǰنستنت Ȭدويره   : ومن ذلøة تøيƵوأ Ûȯاملا ƂǙ مية والتقليدية يف النظرɎاإلس ȫالبنو ƙف بɎǹ ɍ ȷأ
  .اȯ اجلماعة يف ǹدمة اجملتمȜواستǮمارهÛ والعمل علɂ مشاركة م

    ȼøبوج ȯمواɊمي لɎالنظر اإلس ȼليǙ اية ما يرميȡ Ȩليلح Ûالنظام املصريف يف قمة تطوره املعاصر źǖوي
عامÛ من زاوية رعاية Ȩǵ مالȼȮ فيÛȼ دوǵ ȷرماȷ اجملتمȜ من اإلفادة من ذلȬ املاÛȯ فعندما يøودع املøواطن   

Ɯ ȼسȦلن ȘȦتƷ ȼنǚف Ȭيف البن ȼة  أموالøعȦملن ȯا املاǾȽ ȯباستعما ȼسȦيف الوقت ن Ǵويسم Ûȯاملا Ȭذل ȼكɎامت Ȩ
اجملتمÛȜ سواǒ بصورة قروǵ ȏسب األساȃ املتبȜ لدɁ البنوȫ التقليديةÛ أم بصورة Ƣويل ومشاركةǵ Ûسøب  

  .األسȄ املطبقة لدɁ البنوȫ اإلسɎمية
  ÛديثƩا التطور املصريف اǾȽ عاصرت Ɣال ȯاألجيا Șǵ ǒسو ȷري أȡ  ſالصا ǰا املنهǾȽ قد جعل من

ȼيف نتائج ȯري عادȡ ǄɎعم Ûȼملƭ يف.  
فقد اقترȷ تطور العمل املصريف اƩديث بدǹوȯ التعامل بالرباÛ املȤȦǺ علɂ صورة الȦائøدة اǂميøة   

ȯواǵيف معظم األ Ȝوالتشري ȷبالقانو.  
سيطرة رأȃ املاÛȯ بصøورة  وكاȷ من نتائǾȽ ǰا التمازǯ بƙ الربا وفعالية العمل املصريف أș ȷهرت 

ƭردة عن القيود الƔ كانت ستȮبƤ ǴاÛȼǵ لو كانت Ƚناȫ سيادة لنظام اإلسɎم اɍقتصادي يف ƭاȯ التعامøل  
ȯاألموا Ȝ1(.م(  
ȯوɉا țرȦال :Ȝǝاǻالو ȯبوȩ.  

  يعتمد نشاȓ البنȬ التجاري أساساǄ علɂ الودائÛȜ الƔ تعتƎ من املوارد الرئيسøية بالبنÛȬø وتنقسøم      
ƙقسم ƂǙ:  

  ).أو Ơت الطلبÛ أو متحركة(ودائȜ جارية  .1
  .ودائȜ التوفريÛ وودائȜ بǹǖطارÛ وودائȜ ألجل:  والƔ تنقسم بدورȽا ƂǙ) ثابتة(ودائȡ Ȝري جارية  .2

  :أȽم اǹɍتɎفات
ما نǵɎظȼ من اǹتɎف يف ǾȽا اجلانبÛ يتجلɂ يف الȦرȧ اجلوȽري الǾي مييز البنوȫ اإلسɎمية عøن    
  :ن البنوȫ التقليدية واملتمǮل يفȡريȽا م

-   Ǆداøسابات عائƩه اǾȽ التقليدية تعطي أصحاب ȫفالبنو ÛابتةǮسابات الƩأصحاب ا ȼصل عليƷ يǾالعائد ال
Ǆدد مسبقاǂائدة اȦل يف سعر الǮيتم ÛǄثابتا.  

م األرباǳ يف ǵالة الøربÛǴ  أما البنوȫ اإلسɎميةÛ فŒǚا ɍ تȒمن ألصحاŏا عائداǄ سنوياǄ حمدداÛǄ وƴǙا تتقاسم معه
  .واخلسارة يف ǵالة اخلسارة

                                                           
  .Û  ȋ24م Ɯ1989ث مقدم ƞلتقɂ الȮȦر اإلسɎمي املنعقد بتبسة  ǹ"ÛصائȌ العمل املصريف اإلسɎمي لتحقيȨ التنمية املتوازنة" ن محود سامي ǵس )1(



 

-    Ɂدøر لøف األمɎƝ ÛريةȢالص Ȝيهتم بالودائ ɍو ÛȔبري فقȮال Ȝالودائ ȯوǵ Ûالتقليدي جهوده Ȭيركز البن
 Ȝوتوسي ÛǄارياǹاد Ǆسلوكا Ȭي يسلȮرد لȦب الǾج ȼجم الوديعة بقدر ما يعنيǵ ȼيعني ɍ يǾال ÛميɎاإلس Ȭالبن

  .لȼ مȜ األفرادÛ وتوسيعاǄ لȦائدة املطبقƙ لتعاليم اإلسɎمقاعدة تعام
 ǒنياȡكانوا أ ǒسوا ÛȜل أفراد اجملتمȮة لǵوالنقود املتا ÛجلǓ ȧاȦنǙ ƂǙ عاجل ȧاȦنǙ جيلǖت ɍǙ وȽ ار ماǹدɍوا

لصȦة أو فقراÛǒ ولǾلȬ كانت الودائȜ الصȢرية تلقɂ القبوȯ والعناية لدɁ البنȬ اإلسɎميÛ زيادة علɂ توȑيǴ ا
ȧاȦالتعبدية يف ترشيد اإلن.  

ǒيف سورة اإلسرا Ƃتعا ȯيقو Ûاألمم ȫɎƬ Ǆوحماربة اإلسراف باعتباره طريقا Ûارǹدɍويف ممارسة ا  
  ".وǙذا أردنا أŒ ȷلȬ قرية أمرنا مترفيها فȦسقوا فيها فحȨ عليها القوȯ فدمرناȽا تدمرياǄ" 16اɇية 

  ".أŒم كانوا قبل ذلȬ مترفƙ" 48اɇية : ويقوȯ تبارȫ وتعاƂ يف سورة الواقعة
 ȯاية األوȡ ȷلنا أ ƙالعادي(يتب Ȭالبن ( ƆاǮاية الȡو Ǵو الربȽ) ميɎøاإلس Ȭاد   ) البنøلحة العبøمص

والبɎدÛ عن طريȨ ترشيد السلوȫ اɍدǹاري وتطبيȨ شرع اȑǙ Ûǃافة ƂǙ الربǴ طبعاÛǄ ونعتقøد بǾøȽ ȷǖøا    
سلوȫ اɍدǹاريȽ Ûو األسلوب الȦعاȯ نظراǄ لتعاملȼ مƯ ȜتلȤ الøǞȦات  األسلوب يف ȜƤ املدǹرات وترشيد ال

اɍجتماعية وعدم اɍقتصار علɂ الǞȦات الȢنية فقÛȔ وőميȈ الǞȦات األǹرɁ ألȷ يف ذلȬ زيøادة يف تøدعيم    
قøدرة  وعلɂ الرȡم مما Ʃجم الدǹل من أƵية بالنسبة ƂǙ الÛمركز الǞȦات الȢنية والزيادة يف سيطرőا وتسلطها 

 ƂǙ األفراد Ȝيد يف دفǵكعامل و ȼن التسليم بȮمي ɍ ÛردهȦƞ ده أوǵل لوǹعامل الد ȷǚف Ûل فردȮاري لǹدɍا
ȫا السلوǾȽ ƂǙ األفراد Ȝيف دف ȼجنب مع ƂǙ Ǆتعمل جنبا ÛɁرǹعوامل أ ȫناȽ اƴǙو Ûارǹدɍا.  

 Ǆقويا Ǆل دافعاȮتش ɍ Ûالعادي Ȭيقدمها البن Ɣائدة الربوية الȦال ȷǙ   رǹدøي يǾøفال Ûارǹدɍيف عملية ا
ألجل الزواǯ مÛǄɎǮ لن يǮنيȼ عن اɍدǹار أȷ يرتȜȦ سعر الȦائدة أو ينÛȐȦǺ والǾي Ʒجøم عøن اɍدøǹار    
ɍعتقادات دينية لن يدفعȼ لɎدǹار أȷ يرتȜȦ سعر الȦائدة أو ينƂǙ ȐȦǺ أية نسبة ولǾلȬ فøƭ ȷǚرد عøدم   

  .للمدǹرات بالبɎد اإلسɎمية التعامل بالȦائدة يعد من أقوɁ عوامل اجلǾب
Ȭذل ƂǙ افةȑي  باإلǾوال ȼدوافع Ȝمي ما يشبɎاإلس Ȭالبن Ɂد لدƶ ÛǴري الربȡ Ȝدواف ȼركƠ يǾال ȷأ

 ſوحمققة لصا Ûة من جانبȦبطريقة نظي ÛȜه الدوافǾȽ Ȝمي ما يشبɎاإلس Ȭالبن Ɂد لدƶ ÛǴالرب Ȝدواف ȼركƠ
  .اجملتمȜ من جانب ǹǓر

اد البنȬ أياǄ كاȷ نوعȼ علɂ الودائȽ ÛȜو اعتماد كبري يف ميداȷ توșيȤ األمواÛȯ مهما وń نشري ƂǙ اعتم
  ȯاøƩوا ÛȜه الودائǾȽ ȷا قائمة دوƬ تقوم ȷأ Ǆصوصاǹ التجارية ȫن للبنوȮمي ɍو ÛȤيșت أساليب التوȦتلǹا

  .كǾلȬ بالنسبة للبنوȫ اإلسɎمية
-  Ƞي مبالȽ Ûالتقليدية ȫابتة للبنوǮال Ȝالودائ ȷǙ  Ɓ ȷǙ دøفوائ ɂعل ȯصوƩدف اŏ ȫالبنو Ɂا لدŏيودعها أصحا

وǾȽه الȦوائد الƷ Ɣصل عليها أصحاب الودائƴǙ ÛȜا تźǖ من Ǚقرار . يȮونوا Ɯاجة ماسة Ǚليها يف الوقت اƩاȑر



 

دة ǾȽه الودائƂǙ Ȝ الȢريÛ من أصحاب املشاريȜ بȦائدة أزيد وƶ ɍوز طبعاǄ سحب ǾȽه األمواȯ من البنȬ قبل م
  .حمددة علɂ األقل

 Ȝم ÛاȽمارǮستɍ Ȝه الودائǾȽ أصحاب Ȝيعقده م ȧاȦبات ÛوائدȦه الǾȽ ȯيستبد ȼنǚمي فɎاإلس Ȭأما البن
  .املشاركة يف ناتǰ اɍستǮمار رƜاǄ كاȷ أم ǹسارة

  
ƆاǮال țرȦة: الɅارǲبالبنوك الت ȯمواɉا Ȥيșوǩ.  

  ɂعل Ǝƭ وȽو Ûاملودع ȯأموا ɂأمينا عل Ȭالبن Ǝيعت  ȏعر ɍǙو Ûل أجلهاǵ Ɠفور طلبها أو م ȼليǙ اȽرد
  ɍ ȬلǾøل Ûȯاملا ȃرأ ǒناǮباست Ûȼل ǄاȮمنها ليست مل ɁƎȮالنسبة ال ÛȬبالبن ȯاألموا ȷباعتبار أ ÛطرǺلل ȼسȦن
ƶوز أȷ يستǺدم ǾȽه األمواȯ يف املȒاربة علɂ الربǴ واخلسارةÛ كȷǖ يتجرŏا يف السلȜ بالبيȜ والشراǒ مهمøا  

Ǵ املتوقȜ من وراǒ ذلÛȬ وعليȼ كانت الصور الƔ تŏ Ǿǹǖا البنوȫ التجارية يف توșيȤ أمواƬا تتǾøǺ  كاȷ الرب
  :األشȮاȯ التالية

  .التوșيȤ يف Ǚطار اجلهاز املصريف) التوșيȤ يف اɍستǮمارÛ  جø) التوșيȤ يف اإلقراÛ ȏ ب  ) أ
نوȫ التجاريةÛ كما أŒا وثيقة الصلة بوșيȦة تعتǾȽ Ǝه الوșيȦة من املهام الرئيسية بالب: التوșيŽ Ȥ اإلȩراȏ) أ

    Ȝøȑمو ȼøت لديøأودع ȷأ Ȩأرصدة سب Ȝȑات معناه وǞيƬفراد واɊل Ȭالبن ȏقراǙ ȷأل Ȭذل Ȝالودائ ȯقبو
التشȢيلÛ وبǾلȬ فهو ƷوƬا من ماȯ عاطل ƂǙ ماȯ متحرȫ يدر ǙيراداÛǄ ونافȜ للمجتمȜ ووșيȦة اإلقراǾȽ ȏه 

Ȣد الƞ Ȭل يف قيام البنǮمصريفتتم ȷل ائتماȮة نقود أو يف شǞيȽ عامل يف ȯما ȃ1(ري برأ(.  
علɂ أȷ يتعهد املدين برد مبلȠ القرȏ مȒافاǙ Ǆليȼ الȦوائد املتȨȦ عليها يف ميعاد اɍستحقاÛȧ وعادة ما 
يدعم البنǾȽ Ȭا التعهد بȒمانات كافيةÛ يȽǾǹǖا من العميل صاǵب القرƠ ÛȏسباǄ إلمȮانيات عدم اɍسترداد 

  .لة اإلعسار أو اɍمتناع عن الدفȜيف ǵا
1(-ȏراȩة اإلȖǹ Ȝȑند وȝ البنوك ȼيȝراǩ ما:  

لȮي يȜȒ البنǹ Ȭطة لɌقراȏ عن فترة مقبلةÛ عليȼ أȷ يسترشد بعدد من اɍعتبøارات يȽǾøǹǖا يف     
  ȓاøالنش ǯتياǵا Ɂمد Ûعتباراتɍه اǾȽ مȽومن أ Ûاخلطة Ȭعليها تل Ɨتنب Ɣالسياسات ال Ȝȑعند و ȼسبانǵ

ɍا  ȯاøجɇ Ǆوفقا ȏالقرو Ȝوتوزي Ûȏيف اإلقرا ȼȦيșن توȮي ميǾال ȯاملا ƙوتعي Ûȏالقرو ƂǙ قتصادي بالدولة
استحقاقها وتوزيعها بƙ القطاعات للنشاȓ اɍقتصادي ودراسة أǵواȯ طالƑ القروȏ ومدɁ كȦاية الȒمانات  

  )2(.شȢيل موارده يف اإلقراȏالƔ يقدمها املقترȑوÛȷ ومقدار الȦوائد الƷ Ɣصل عليها البنȬ من ت

                                                           
)1( ŽرȎƫا ȷتماǝɍل ا: اȮش Ǿǹǖت ȏعدة أنواع من القرو ȫناȽو ÛȬحها البنȑأو Ɣدود الƩيف ا ȼن من السحب منȮليتم Ûللعميل Ȭالبن ȼتحȦساب يǵ عتمادɍأو ا ȷئتماɍ

  :املصريفÛ كما يطلȨ عليȼ وȽي تتباين Ɯسب نوع الȒمانات الƔ تȢطيها ومن أشȮاƬا
  .يعتمد فيها البنȬ عند تقدƇ القرȏ علɂ متانة املركز املايل للعميل كȒماȷ لسداد القرȏ: اȝɍتماǻاǧ الȎǺȊية) أ
ǡ (ȜǝاȒب ȷماȒب ǧاǻتماȝɍا :Ǵفت ɂعل Ȭوجبها البنƞ عتماد  يقبلɍا)ȏأو القر (ȷماȒك Ȭالبن Ɂزين تودع لدǺقابلة للت ȜائȒمقابل ب.  
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يستطيȜ البنȬ معرفة ذلȬ اعتماداǄ علɂ امليزانية العامة للدولةÛ وما تشملȼ : اǵتياǱاǧ النȊاȓ اȩɍتȎاǻي) 2
من ǹطǙ ȔنتاجيةÛ وامليزانيات التقديرية للمǘسسات العامة والوǵدات التابعة ƬاÛ وكǾøا تنبǘøات أجهøزة    

ȫبالبنو ȔطيǺالت.  
نظراǄ ألȷ اإلقراȏ مرتبȔ أساساǄ باإليداعÛ فƠ ȷǚديد أنøواع  : Ǿي ǩ ȸȮƹوșيŽ ȼȦ اإلȩراȞǩȏيƙ اƫاȯ ال) 3

الودائȜ لدɁ البنȬ وما ميȮن أƷ ȷصل عليȼ منها مستقبÛǄɎ مƠ Ȝليل ǵركتها من سحب وǙيداعÛ فǄɎȒ عøن  
  .ية األǹرɁدراسة املوارد األǹرɁ املتاǵة للبنÛȬ كاɍقتراȏ من البنȬ املركزي والبنوȫ التجار

شبيهة بسابقتها علɂ اȷ يȮوȷ الȒماȷ يف ǾȽه اƩالøة أوراقøاǄ ماليøة    : اɍعتمادات بȒماȷ أوراȧ مالية) 4
  .كاألسهم والسندات وشهادات اɍستǮمار ǾȽا لو كانت مȒمونة من اȮƩومة

مøادات  تلعب فيها البنوȫ الدور اƩاسمÛ من ȯɎǹ مøا تȦتحȼø مøن اعت   : اȝتماǻاǧ التǲارǥ اƪارǱية) 5
مستنديةÛ الƔ تعتǮƞ Ǝابة تعهد من البنÛȬ بȷǖ يدفȜ للمصدر قيمة البȒاعة املشحونة منȼ مقابل تقدƇ املستندات 

  .الدالة علɂ تسلم الشحنÛ املطابقة لشروȓ اɍعتماد
كل ǾȽه املعلومات تȦيد البنȬ يف Ơديد النسبة املɎئمة من األمواȯ الƸ Ɣصصها لɌقøراÛȏ فǚøذا    

ǵاجة النشاȓ اɍقتصادي من ǾȽه األمواȯ تȦوȧ طاقتÛȼ فما عليɍǙ ȼ أȷ ينشȔ يف ǵدود قدراتÛȼ أو أȷ كانت 
ȏالقرو ɂجم الطلب علǵ Ȝم مǒɎا يتƞ ةȦتلǺامل ȼساليبǖزيادة موارده ب ɂيعطي عل.  

نȬø  من املبلȠ اإلƤايل املǺصȌ لɌقراƷ Ûȏدد الب: ǩوȜɅȁ الȪروȏ بȖȩ ƙاȝاǧ النȊاȓ اȩɍتȎاǻي -6
نسبة ما ƸصȌ من ائتماȷ لȮل قطاع من القطاعات اɍقتصادية بالدولةÛ صناعةÛ زراعةǹ ÛدماتÛ باɍعتماد 

  :علɂ ما يلي
  .مدǵ Ɂاجة القطاع Ƣ ƂǙويل قصري األجل -
  .أƵية القطاع يف ƠقيȨ التنمية اɍقتصادية واɍجتماعية بالدولة -

تȼ املǺتلȦةÛ فȷǚ البنȬ يقوم بǚجراǒ دراسة Ơليلية علɂø  وأما عند توزيȜ ما ǹصȌ لȮل قطاعÛ علɂ مشروعا
ȼانياتȮمǙو Ûȼن من معرفة كل مشروع وقدراتȮيتم Ɠǵ Ûȷئتماɍاملشروع طالب ا . ȏالقرو Ƒوبعد ترتيب طال

ȼمن ورائ Ȩتتحق Ɣواملصلحة العامة ال ȼليǙ اجةƩألولويات ا Ǆوفقا Ûȷئتماɍنحهم اƞ يقوم ÛǄتنازليا Ǆترتيبا.  
7(- ȏروȪال Ƒالȕ ȯواǵراسة أǻ : Ûȏياع القرȑ طرǹ وȽ ȏالقر Ǵعند من Ȭالبن ȼتواج Ɣمن املشاكل ال

لǾلȬ يعطي البنȬ ما يف وسعȼ لتȦادي شبǴ عدم استردادهÛ معتمداǄ علɂ دراسة أǵواȯ طالƑ القروÛȏ دراسة 
النشاȓ الǾي ميارسÛȼ ودرجة  الȢرȏ من القرÛȏ والسمعة الƔ يتمتŏ Ȝا طالبÛȼ ونوع: Ơليلية مستȦيظة تشمل

  .Û للتعرف علɂ مواطن القوة والȒعȤ عنده)ǾȽ)1ا النشاÛȓ وƠليل مركزه املايل

                                                           
)1( ȏليل املركز املايل لطالب القرƠ :ƞ ه الدراسةǾȽ يف ȫواخلسائر وتسترشد البنو ǳساب األرباǵو Ûمن ميزانية عمومية ȼتǔسابات اخلتامية ملنشƩز قدرة يتم بدراسة اƎت تɍعد

  .و النسباملǘسسات علɂ الدفɍ ÛȜ سيما يف األجل القصريÛ وكǾا اإلملام الȮامل بنشاȓ املنشǖةÛ ومواطن القوة والȒعȤ عندȽاÛ ومن ǾȽه املعدɍت أ



 

8(- ȷوȑترȪƫا اȾدمȪɅ Ɣال ǧماناȒة   : الøودرج Ûȏروøف أنواع القɎتǹɍ Ǆمانات تبعاȒه الǾȽ Ȥتلơ
وكǾا . انȼ كافياÛǄ ومǖموناƢ ǄاماǄاملǺاطرة الƔ تواجههاÛ فالقرȏ الǾي ينطوي علƯ ɂاطرة ينبȢي أȷ يȮوȑ ȷم

القرȏ املتوسȔ األجلÛ يقتȒي ȑماناǄ أكǮر ثباتاǄ واستقرار عن ذلȬ الǾي يستلزمȼ القرȏ قصري األجلÛ وǾȽا 
  .ƀǙ …الȒماȷ قد يȮوȷ بȒائȜ أو أوراȧ مالية أو مباƆ أو عقارات

  .لƂǙ ȼ قيمة نقدية بسهولة أيȒاǄواȑمن ȑماȷ للبنȽ ÛȬو ما ميȮن Ơديد قيمتȼ بسهولة مǙ ȜمȮانية Ơوي
9(- ȏراȩاإل Ž Ȼǻيل موارȢȊǩ ȸم Ȭا البنȾليȝ لȎƷ Ɣد الǝواȦدار الȪم :  Ɣøوائد الȦمقدار ال Ȭالبن ȜȒي

تستحȨ لȼ عن القروȏ الƔ مينحها موȜȑ اɍعتبار عند تقرير منǴ القرǙ Ûȏذا Ɓ يȮن معدǾøȽ ȯه الȦوائøد   
  .Ȭ املركزيحمدداƠ ǄديداǄ قاطعاǄ بواسطة البن

درجة املنافسة بƙ البنوÛȫ ومقدار : ويتوقȤ سعر الȦائدة الƔ تقررȽا البنوȫ علɂ عوامل عدة منها
الطلب علɂ القروȏ بǖنواعÛȼ ومستوɁ سعر الȦائدة ومدة استحقاȧ القرÛȏ وقوة الȒماȷ املقدم عنÛȼ ومن 

ارتȜȦ معدȯ الȦائدة قل ǵجم  جهة أǹرɁ يǘثر سعر الȦائدة يف ǵجم القروȏ وتركيبها ǵيث أنȼ كلما
Ǵصحي ȄȮة عامة والعȦبص ȏالقرو.  

10(- ȏراȩاإل ȷميدا Ž ǧاȥتالǹɍا ȴȽأ:  
 Ûȏيف اإلقرا Ȥيșمن تو ÛاƬالتجارية أموا ȫا البنوŏ Ȥșتو Ɣال ȯاȮاألش ȏن نستعرƲلنا و ɂما يتجل

ألساسية الƔ يظهر فيهøا الøȦرȧ   أو اɍستǮمارÛ أو يف اجلهاز املصريفȽ Ûو أǾȽ ȷه الصورȽ Ûي نقاȓ الȦصل ا
  .واȑحاǄ بƙ البنوȫ التقليدية والبنوȫ اإلسɎمية

وكيȦية التوșيȤ يف اإلقراȏ واɍستǮمارȽ Ûي ما مييز البنوȫ اإلسɎمية عن ȡريȽاÛ نظراɍ Ǆنتøهاجهما  
مد عليÛȼ منǾø بدايøة   أسلوباǄ جديداǄ يف ǾȽا املȒمارÛ ومȢايراƢ ǄاماǄ لɊسلوب الǾي تطبقȼ البنوȫ التقليدية وتعت

نشőǖا ƂǙ يومنا ǾȽاÛ والقاȑي بȷǖ ربǾȽ Ǵه البنوÛȫ يźǖ من الȦرȧ بƙ سعر الȦائدة املدينة والدائنةÛ وسøار  
 ȷاȽيف األذ ȼǺبترس Ûريهȡ سبيل ɍ يǾالسبيل ال ȼنǖوك Ǵأصب ȷمن زمن بعيد لدرجة أ ÛȜاجلمي ǰا النهǾȽ ɂعل

ي يف الوقت اƩاȑرƓǵ Û لدɁ من Ơرم ديانتهم ǾȽا النøوع مøن   واعتباره من الȒرورات للنشاȓ اɍقتصاد
  Ȥøيșالتو ȯاȮمن أش ȯل األوȮسب ما فهمناه عن الشǵو Ûريةǹاأل ƙيف السن ɍǙ اللهم ȷم املسلوȽالتعامل و

  .وȽو التوșيȤ يف اإلقراÛȏ فǚننا نستلهم Ƥلة من الȦروȧ الƔ تȦصل بƙ البنوȫ التقليدية واإلسɎمية
شاȓ البنوȫ التقليدية يف ميداȷ توșيȤ األمواȯ أساساǄ علɂ القروÛȏ ورƜها يźǖ من ȯɎǹ الȦرȧ يعتمد ن -

ƙȑه من املقترǾǹǖوما ت ƙللمودع ȼما تقدم ƙب ȧرȦال ƂǙ ائدة املدينة والدائنةȦسعر ال ƙب.  
 øǹائدة أȦتتعامل بسعر ال ɍو ÛسنƩا ȏللقر Ɂا سوŏ وجود Ɏف ÛميةɎاإلس ȫأما البنو  ǒاøأو عط ǄاǾ

  ǄاøȒفوائد أي ȯهم األمواȑممن تقر Ǿǹǖت ɍو ÛǄتعطي مودعيها فوائد ثابتة حمددة مسبقا ɍ اŒا أǾȽ Ɩمع ÛǄقاɎطǙ
  .وƴǙا تعطي القروȏ لترد عند ǵلوȯ األجل دوȷ أية زيادة وتعرف بالقرȏ اƩسن



 

قليلة منها ملواجهة طلبات السøحبÛ   تعطي القروȏ بالبنوȫ التقليديةÛ من ودائȜ األفرادÛ الƷ ƔتȘȦ بنسبة -
وبالباقي يقدم لɌقراÛȏ ولǾلȬ تقدم البنوȫ بعȐ املȢرياتÛ جللب املدǹراتÛ كسعر الȦائøدةÛ واخلøدمات   

Ǝأك ǳأربا ȨقيƠ وبالتايل Ûȏاإلقرا ɂزيادة لطاقتها عل Ȭويف ذل Ȭري ذلȡ أو Ûاملصرفية.  
ɍǙ القرȏ اƩسن من أمواȯ املودعƙ بل أȷ موارده Ƚي مøن   أما البنوȫ اإلسɎميةÛ فƬ ȨƷ Ɏا شرعاǄ أȷ تقدم

أمواȯ الزكاةÛ أو التƎعاتÛ أو الصدقات أو اƬباتÛ أو اجلزǒ الǾي Ƹصصȼ البنȬ من فائȐ أرباȼǵ ملواجهøة  
مǮل ǾȽه اƩاɍت ليست العƎة يف منǴ القروȏ واɍئتماȷ يف البنوȫ التقليدية أȷ ينȨȦ يف ȯɎǵ أو ǵرامÛ وƴǙا 

 ǙمȮانية استرداده بȦوائد أوÛǄɍ ويف ǹدمة اجملتمȜ ثانياÛǄ وكǾلɍ Ȭ يوجد اعتبøار للجوانøب األɎǹقيøة    يف
  .والروǵية

بينما اƩاƯ ȯالƢ ȤاماǄ بالبنوȫ اإلسɎميةÛ الƢ ƔتنȜ عن Ǚعطاǒ اɍئتماȷǙ ȷ كاȷ يستǺدم يف صناعة أو 
 ǃألوامر ا ǄɍاǮروه امتȮأو م Ûحمرم ȓارة أو نشاƟȯيل األمواȢيف تش ȼسبحان.  

قليǄɎ ما تعطي البنوȫ التقليدية قروȑها يف شȮل ائتماȷ نقديÛ بل يف شȮل ائتماȷ مصريف عموماÛǄ أما 
  ȯاøولطلبة امل ȯللما ǯتاƷي يريد العمل وǾكالعاطل ال Ûȼل ƙسن للمحتاجƩا ȏمية فتعطي القرɎاإلس ȫالبنو

مǘسسات واملشاريȜ وفȨ أساليب اɍستǮمار املعروفة لøدɁ البنøوȫ   وȡريȽم بينما اɍئتماȷ املصريف فيعطي لل
  .اإلسɎمية

أشȮاȯ توșيȤ األمواȯ األساسية بالبنوȫ التقليدية Ƚي منǴ قروȏ قصرية أو متوسøطة أو طويلøة   
األجلÛ مقابل ȑمانات كافية ɍسترداد القرȏ وفوائده بينما تتعدد أشȮاȯ التوșيȤ بالبنوȫ اإلسɎميةÛ ومن 

  .املȒاربة واملشاركة واملراƜة أƵها
يواجȼ البنȬ التقليدي ǵاɍت توقȤ املدين عن الدفÛȜ بالرفȜ من سعر الȦائدةÛ أما البنȬ اإلسɎøمي  

  .فɎ ميلǾȽ Ȭا األسلوبÛ لǾلȬ يعتمد ǹصوصاǄ عند تقدƇ القرȏ أو اɍئتماȷ علɂ الȒماȷ الشǺصي
تبارȽ Ûو مقدار سعر الȦائدة الǾي علɂ أساسȼ يقدر العائøد  ما يȒعȼ البنȬ التقليدي عند منǴ اɍئتماȷ يف اɍع

ȏمن القر ȼي ينالǾال.  
أما البنȬ اإلسɎميÛ فهو يȦاȑل بƙ املشاريȜ وفقاǄ ألƵيتها اɍقتصاديةÛ واɍجتماعيةÛ لتǖكيد العائøد  

ȼئɎولعم ȼاملناسب ل.  
11(- ȏراȩاإل ȷميدا Ž بة للبنوك اإلسالميةȆبالن ȻǒراǱǙ ȸȆǶتȆɅ ما:  

     ȷاøئتمɍأو ا Ûȏروøه القǾøȽ لǮوم Ûالتجارية ȫالبنو Ȥائșم وȽي أȽ القصرية األجل ȏالقرو ȷǙ 
ȑرورية يف العصر اƩاȑر للمǘسسات اإلنتاجيةÛ ألȷ دعم املǘسسات وأصحاب املشاريȜ بالسøيولة النقديøة   

  .وقت اƩاجة ǙليهاÛ تعتƎ أȽم ǹدمة تقدمها البنوȫ للقطاع اɍقتصادي
لǾي ɍ ميȮن فيȼ للبنوȫ اإلسɎميةÛ أȷ تȦي باǵتياجات املǘسسات واملشاريȜ من التمويل ويف الوقت ا  

القصري األجل من قروȑها الƔ ما Ƚي ɍǙ قروǵ ȏسنةÛ ونظراǄ لȮوȷ أصحاب املǘسسات واملشاريȜ ليسوا من 



 

Ʃصوȯ علɂ رأȃ ماȯ اǂتاجƙ للقرȏ اƩسن بل حمتاجوƢ ƂǙ ȷويل قصري األجلÛ من ألجل تǾȢية اخلزينةÛ وا
   ȼøيتƵأل Ǆاراøاعتب Ûȓمن النشا ȷا اللوǾȽ ملő ɍ ȷمية أɎاإلس ȫالبنو ɂوجب عل ȬلǾل Ûȓعامل ملتابعة النشا
الɁƎȮ بالنسبة للمǘسسات واملشروعات علɂ أساȃ أȷ يقدم ǾȽا التمويل القصري األجلǵ Ûسب رȡبة األفراد 

  .ونظرőم ووفȨ أساليب اɍستǮمار املتبعة
Ǿا   فالøاربة مøȒمار باملǮستɍم يف أسلوب اƬ ÛمŒوǘيف ش ÛناȽ Ȭالبن ÛريȢل الǹيف تد ȷبوȡير ɍ ين

يناسبهمÛ والǾين Ƚم يف ǵاجة Ǝǹ ƂǙة البنȬ ودرايتȼ وأموالƬ Ûȼم يف أسلوب اɍسøتǮمار باملشøاركة مøا    
ȼليǙ اجة فعليةǵ م يفȽ ملن ɍǙ سنƩا ȏيقدم القر ɍ ȷǖوجب ب ȬلǾك Ûيناسبهم.  

ǡ(-مارǮستɍا Ž Ȥيșالتو:  
Ǚشباع ǵاجات النشاȓ اɍقتصادي  دƷتل التوșيȤ يف اɍستǮمار املȮانة الǮانية بع: مƖȞ اɍستǮمار بالبنوك -1

ƂǙ القروÛȏ فيعد Ɵنيب قدر كاف من األمواȯ الƔ يف ǵوزة البنȬ ملواجهة مسحوبات العمǒɎø وطلبøات   
هÛ يف استǮمارات طويلة األجل نسبياÛǄ بدǄɍ من تøرȫ ذلȬø   القروÛȏ يعمل البنȬ علɂ توșيȤ الȦائȐ عند

الȦائȐ عندهÛ يف استǮمارات طويلة األجل نسبياÛǄ بدǄɍ من ترȫ ذلȬ الȦائȐ عاطǄɎ دوȷ تشȢيلÛ فليȄ مøن  
ȯعن التداو ȼجبǵو ȯاكتناز املا Ȭمهمة البن.  

لربǴ وليȄ بقصøد ƠقيȨø متطلبøات    ويقصد باɍستǮمار يف البنوÛȫ األمواȯ الƔ يتم ŏا شراǒ أصوȯ بقصد ا
   ȷأل Ȭøة ذلøوميȮǵ مالية ȧوأورا ÛدمةǺاملست Ȭالبن ȯمار أمواǮستɍهوم اȦمن م ǯرơ Ȭذل ɂوعل Ûالسيولة
ǵيازة تلȬ األذوÛȷ واألوراȧ املاليةƁ Û تȮن بȢرƠ ȏقيȨ أرباǳ بالدرجة األوƂ ولȮن لتøȮوين اǵتيøاطي   

  .وقائيÛ أو ثانوي ملقابلة متطلبات السيولة
ويȦهم من ǾȽا بȷǖ كلمة استǮمار من الناǵية املصرفيةÛ يقصد ŏا األمواȯ الƔ توȜȑ لشøراǒ أسøهم   

  .الشركاتÛ والسندات اخلاصة أو العامةɇ Ûجاȯ طويلة ŏدف ƠقيȨ عائد
 ǄرياǮك ȬلǾل ÛǄجدا Ȝتياطي الوقائي رفيǵɍوا ÛȬمار يف البنǮستɍساب اǵ ƙب ȧرȦال ȷǖبت بǮي Ȝالواق ȷري أȡ ما

يشار ƂǙ اɍستǮمار يف البنوȫ التجارية علɂ أŒا تلȬ األصوȯ الƔ تȮوȷ اǵɍتيøاطي الوقøائيÛ وǵسøاب    
  ".حمȦظة األوراȧ املالية"اɍستǮمارÛ وتعرف 

Û أو املøȒمونة  )1(األذوȷ علɂ اخلزانةÛ والسندات اȮƩومية: ونلȌǺ أوجȼ اɍستǮمار بالبنوȫ التجارية ƞا يلي
  )3(.Ǿا األسهم والسندات ȡري اȮƩوميةÛ وك)2(من اȮƩومة

                                                           
لسندات بسبب ما تدره من دǹل ثابت ومعقوȯ يف مقøدارهÛ  تصدرȽا الدولة لɎكتتاب العامÛ لتمويل مشاريȜ التنمية لديهاÛ وȡالباǄ ما تȒȦل البنوǾȽ ȫه ا: سندات اȮƩومة )1(

Ǆراǹǘومة اجلزائرية مȮƩا ȼي أصدرتǾامن الȒللت Ɨالوط ȏا القرƬاǮمن ثقة م ȼب Ȝما تتمت ƂǙ افةȑباإل.  
)2( Ǿال ǒبشرا ȫه البنوǾȽ فتقوم ǯالتجارية باخلار ȫمار بالبنوǮستɍا ȼمن أوج Ǝب تعتȽǾاملقومة بال ȫوȮب والصȽǾال Ȭتل ȜȦعندما ترت ȼي تبيعȮل Ǆنسبيا ȼانƣأ ȏاȦƳب عند اȽ

  .األسعار
)3( ǾȽ ƂǙ ȼتتج ǯباخلار ȫمارات البنوǮواست Ûاب من قبل اجلمهورǞكتɎل ɁƎȮسسات الǘوامل ÛةƵها الشركات املساǵتطر Ɣباعتباره األسهم والسندات ال ÛمارǮستɍا النوع من ا

  .السيولة ميǮل Ȕǹ دفاع متƙ يف مواجهة Ưاطر



 

والقاعدة العامة الȮƠ Ɣم استǮمارات البنوȽ Ûȫي أنȼ كلما زادت املǺاطر كلما زاد الربÛǴ أمøا Ǚذا    
 ȫتراعي البنو ȬلǾل ÛǄɎالعائد قلي ȷوȮما ي Ǆالباȡ ȼنǚوبالنسبة للعوائد السنوية ف Ûبالنسبة لرد األصل ȷتوافر األما

  .يولة واألماÛȷ واعتƎ تنويȜ األوراȧ املالية الƷ Ɣتŏ ȘȦا البنȬ من القواعد املصرفية السليمةȽدف الرƜية والس
  :أȮȉاǹ ȯدمة اɉوراȧ اƫالية-)2
- ȼȆȦن Ȭالبن ǡاȆƩ Ȝوالبي ǒراȊال:  

 ǒشرا ƂǙ تǖولقد جل ÛاȽاطرǺا توزيعا ملőماراǮاست Ȝتنوي Ûسسات التجاريةǘباقي امل ȷǖش ȫل البنوȒȦت
راȧ املاليةÛيف األوقات الƔ يȮوȷ فيها السعر منȒȦǺا لȢرȏ اƩصوȯ علǵ ɂصتها من األربøاÛǳ الƔø   األو

Û وأيȒا من أجل Ǚعادة بيعها بسعر مرتȜȦ لøȢرǵ(  ȏالة السند(أو الȦائدة الƔ ستدفȜ) ǵالة السهم(ستوزع 
Ǵالرب ɂعل ȯصوƩا.  

  :   استالȳ وȘȦǵ اɉوراȧ اƫالية برسȴ اɉمانة -
ألفراد اȷ يتم ȘȦǵ شهادات ملȮية لدɁ أǵد البنوÛȫ للمحافظة عليها من الȒياع وƩمايتها يȒȦل ا

من ǹطر اƩريȨ أو السرقةÛ نظرا ملا ƢلȼȮ البنوȫ من ǙمȮانيات اȘȦƩ األمƗ يف ǹزائنøها اƩديøǮة وȡرفهøا    
  .اǂصنة

-  ȴالية برسƫا ȧوراɉا ȘȦǵو ȳاستال) ƙمǖالت(ȷماȒال:  
نȬ أǵد العمǒɎ تسهيɎت ائتمانية فقÛȔ  يشترȓ عليȼ تقدƇ أوراȧ ماليøة كøȒماȷ   عندما مينǴ الب

مÛƙ ألنȡ ȼري مȮلȤ وȷɍ البنȬ سøيتوƂ اخلøدمات   ǖويȒȦل الǮȮري من العمǒɎ تقدƇ مǮل ǾȽا النوع من الت
  .اإلȑافية املتمǮلة يف Ơصيل األرباǳ والȦوائدÛ مقابل اƩصوȯ علɂ العموɍت املقررة

   :اɉوراǩ ȧارǸɅ اɍستȪǶاȧ) أرباǳ أو ȥواǝد (ȭبوناȎƠ  ǧيل -
   ȼøل Ȩøالسند يتحق ȷǚف ȬلǾك Ûاية العام املايلŒ يتم صرفها بعد Ûمعينة ǳللسهم أربا Ȩالبا ما يتحقȡ
  ȧب األوراǵاøص ȷا ȘǵɎوقد ي ÛكتتابɎالسندات ل ǳحمددة مسبقا عند طر Ǹري صرفها يف تواريƶ فائدة

Ƃيتو ȷل أȒȦبرسم  املالية ي Ȭالبن ƂǙ أو سلمها ȼوزتǵ يف ȧبقيت األورا ǒبونات سواȮصيل الƠ عملية ȼȮبن
  .األمانةÛ  أو برسم الȒماÛȷ أما البنȬ فǚنȼ يرǵب بالقيام Ǿŏه املهمة

ألنȼ سيحصل علɂ عمولة مقابل ǹدمتÛȼ وسيحقȨ أيȒا مزايا جانبية أǹرÛɁ منها أȷ قيمة الȮبونات اǂصøلة  
  .بقɂ يف ǵساب صاǵب األوراȧ املاليةÛ مما يزيد من سيولة البنȬقد ɍ تسحبÛ بل ت

  :Ȝȥǻ أو صرȭ ȣوبوناǧ أوراȧ الȊرȭاǧ اƫالية -
 Ȝوامليزانية العمومية تقرر الشركات العمومية توزي Ûسابات اخلتاميةƩعداد اǙ اية العام املايل وبعدŒ بعد

األسهمÛ وتȒȦل الشركة ǹاصة Ǚذا كاȷ عøدد  نسبة معينة من قيمة السهم كربƶ Ǵري توزيعȼ علɂ أصحاب 
مساƵيها كبرياÛ اȷ يقوم بنȮها ƞهمة دفȜ كوبونات األرباÛǳ ألȷ يف ذلȬ توفري جهد ووقت علɂ الشøركة  



 

  ƙøترة الواقعة بȦيف ال Ûصل عليهاƷ Ɣالسيولة ال ƂǙ افةȑǙ من عمولة Ȭيد البنȦيست ƙǵ يف ÛǳرباɊاملوزعة ل
ƂǙ ǳويل قيمة األرباƠ ملة األسهمƩ سابات اجلاريةƩا ƂǙ ȼويلƠ ها يتمȒوبع ÛɎبتوزيعها فع ȼوقيام ÛȬالبن .  

- ǧنداȆوال ȴȾسɉا Ž ǡتتاȭɍملية اȝ ɂلȝ ȣراȉاإل:  
تتم املساƵة يف رأƧاȯ الشركة املساƵة بطرǳ أسهمها لɎكتتاب العم للجمهورÛ وبسبب ما تتطلبȼ عملية      

ÛانياتȮمǙ كتتاب منɍه املهمة مقابل عمولة  اǾŏ صة بالقيامǹاملر ȫد البنوǵأ ƂǙ الشركة تعهد ȷ1.(فا(  
و عن استǮمارات البنوÛȫ دوȷ اȷ نشري ƂǙ أمǮلة من القيود التشريعية الƔ تقȤ أمام البنوȫ التجارية يف ǾȽا 

جاريةÛ من استǮمار أمواƬا يف Ǚذ اȡ ȷالبية التشريعات املصرفية يف معظم الدوȒƠ Û ȯرا علɂ البنوȫ الت. املȒمار
  . ƭاɍت معينة 

  :ø أȴȽ اǹɍتالȥاƭ Ž ǧاȯ اɍستǮمار3
  ȃرأøمية لɎة النظرة اإلسȦفلس ƂǙ Ȝيرج ÛمارǮستɍايل التمويل و اƭ ف األساسي يفɎتǹɍا ȼوج ȷǙ

 ȋاǹ لȮل يف النقود بشǮي يتمǾال Ûȯيف الزي. املا Ȩǵ اƬ Ȅولي Ûللقيمة ȃا مقياŒأ Ɩعƞ ري املشاركة يف .ادةȢب
 ȏالقر ȷأل Ûنصيب من الزيادة ȼل Ȅفلي Ûا جلهة ماȑقر ɂذا أعطǚف ÛوالعملȽ ما  Ûȏسانا ورفقا باملقترǵǙ ɍǙ

 ȏيف ذمة املدين املقتر Ûȼمونا لȒم ȏالقر ȷوȮي ȷا ȏي املقرȦȮيث يǵ.  
        Ɏǹا من التوجيهات والقيم األȽريȡو Ûمية للنقودɎه النظرة اإلسǾȽ ȃو األساȽ ÛميɎقية يف النظام اإلس

 Ȍه اخلصائǾȽ قا منɎوانط Ûل عامȮصائصها أسلوب عملها بشǹو ÛدافهاȽمية أɎاإلس ȫالبنو ȼي بنت عليǾال
 ÛȬأو البن ƙبالنسبة للمودع ǒسوا Ûابت املعلوم القيمة مسبقاǮللعائد ال ȯاجملا Ǵعدم فس ȷي  كاǾاصل الȦو الȽ

Ȓن ȬلǾا ولȽريȡ ا عنȽا ما يليمييزǒا أو عطاǾǹائدة أȦعن عدم التعامل بسعر ال Ȩما سب ƂǙ Ȥي:  
عدم ǙمȮانية التعامل يف األوراȧ املالية اǂددة القيمة والعائد مسبقاÛ  باعتبارȽا من صور التعامل املنøهي         

 ǒاع العلماƤǚب ȼعن.  
ȧه األوراǾȽ مونة م: ومنȒأو امل ÛوميةȮƩاخلزانة والسندات ا ȷا أذوȽتصدر Ɣا السندات الǾوك ÛومةȮƩن ا

الشركاتÛ أما األسهم باعتبارȽا ǵصة مشاركة ميȮن Ƭا أȷ تستǺدم يف سوȧ املاȯ اإلسɎمي بالقوة والȦȮاǒة 
  .الƔ تستǺدمها البنوȫ التقليدية

   ȷǙ Ûديلøود البøعدم وج ÛرȑاƩيف الوقت ا ȧه األوراǾȽ مية يفɎاإلس ȫعدم تعامل البنو Ɨيع ɍو
  .بديل Ƚو يف تȒافر اجلهود إلنشاǒ سوȧ املاȯ اإلسɎميال

    ǒاøȑرǙو ÛȜاب الودائǾاجت ȯاƭ لي يفǂالعمل ا Ɂمستو ɂحت علƱ مية قدɎاإلس ȫذا كانت البنوǙو
 ɂا يعتمد علƴǙ ميةɎاإلس ȫقيقي للبنوƩا ǳمعيار النجا ȷǚف ÛȯɎƩأبواب التمويل ا ȷالتطلعات ملن يطرقو Ȑبع

نوÛȫ وȮƢنا يف ƶǙاد سوȧ رأȃ املاȯ اإلسɎميÛ بǖدواتȼ ووسائلȼ والنتيجة املترتبة علɂ عدم وجود قدرة ǾȽه الب
ǾȽه السوȽ Ûȧي أكǹ ƎطراǄ مما قد يتصوره الǮȮريوÛȷ من ȡري العارفƩ ƙقائȨ األمورÛ ومن ǾȽه اƩقائȨ من 



 

وع ديوȷ العاƁ اإلسɎمي بǖكملȼø  موجودات ǹارجية تȦوȧ ما عليȼ من ديوȷ بل أȷ األرقام تشري ƂǙ أƭ ȷم
  )ƭ.)1موع املوجودات األجنبية للدوȯ اإلسɎمية % 75تساوي 

    ȯاøامل ȃي رأøيلتق ɍ ثøيǵ ميɎاإلس ȯاملا ȃرأ ȧياب سوȡ ƂǙ Ȭويعود السبب الرئيسي يف ذل
انسøياب   الباǵث عن اɍستǮمار يف سوȧ العرȏ باملشاريȜ اǂتاجة للتمويل يف سوȧ الطلبÛ وتȮوȷ النتيجة

  .األمواȯ وتدفقها ǹ ƂǙارǯ البɎد اإلسɎميةÛ لɎستǮمار بǖقل األسعار
وƓǵ البنوȫ اإلسɎمية نȦسهاÛ الƔ استطاعت أȷ تصل ƂǙ املدǹرات الƁ Ɣ تتمȮن البنوȫ التقليديøة  

ɍǙ Û يف من الوصوǙ ȯليهاÛ واستǺراجها من جيوب املواطنƟ Ɓ Ûƙد وسيلة متاǵة أمامها لɎستǮمار الøدويل 
  .ǹارǯ العاƁ اإلسɎمي

ƸتلȤ استǮمار البنوȫ التقليدية عن نظريه يف البنوȫ اإلسɎميةÛ فȦي الوقت الǾي تعتمد اسøتǮمارات  
البنوȫ األوƂ علɂ العائد الǮابت واملتȢري الǾي قدره األوراȧ املالية Ơرم البنوȫ اإلسɎمية علɂ نȦسøها ǾøȽا   

ǾȽا الوقت الǾي Ơرم فيȼ البنوȫ التجارية علɂ نȦسها التعامل يف املنقøوȯ أو   التعامل يف شȮلȼ اƩايلÛ وطيلة
  .العقار أو ȡري ذلȬ من القيودƱ Ûد أǾȽ ȷا التعامل يعتƎ من األوجȼ الƔ تنشȔ فيها البنوȫ اإلسɎمية

رفها يف األصلÛ نظراǄ ولǾلȬ فȷǚ أشȮاȯ اɍستǮمار بالبنوȫ اإلسɎمية عموماɍ Ǆ تعمل ŏا البنوȫ التقليدية وɍ تع
  ȼøتعرف Ɓ ا ماǾȽو ÛميةɎاإلس ȫماري للبنوǮستɍا ȓالنشا ȃي أساȽ واخلسائر ǳقاعدة املشاركة يف األربا ȷأل

  .البنوȫ التقليدية منǾ نشőǖا
ولقد Ʊحت ǾȽه البنوȫ التقليدية من ȯɎǹ تارƸها الطويل يف أȷ تصنȜ عقلية معينøة وأȷ تشȮøل   

ومن قوانƙ ذلȬ الشيǒ  ..الشيǒ املǖلوف(عمل أصبحت ǮƢل ما ميȮن أȷ نطلȨ عليȼ  مȦاȽيم فȮرية وأساليب
ȷǙ تعديلȼ أو Ơديده أو اخلروǯ عليȼ يعد من األمور بالȢة الصعوبةÛ ومن األمور الƔ تلقɂ مقاومøة  ) املǖلوف

ơ Ɣال Ûسسات املالية اجلديدةǘامل ȼسها فيȦد نƟ يǾال Ȥعل املوقȦو بالȽ Ȭوذل Ûن    عاتيةøع ǄرياǾøج Ȥøتل
  .املǘسسات املالية التقليديةÛ يف النظرة ƂǙ وșيȦة النقود

ȷǙ اɍعتراȏ علɂ قيام البنȬ اإلسɎøمي باسøتǮمارات مباشøرة أو    : أȮȉاȯ التموɅل اإلسالمية ȭبدɅل -4
اره بدعوƴǙ Û Ɂا يقصد بȼ سد منافǾ اƩياة أمام البنȬ اإلسɎمي وƠويل مس)يف الȢنم والȢرم(بتمويل باملشاركة 

العرف املصريفƂǙ Û طريȡ Ȩري طريȨ اإلسɎمÛ فلو أȷ البنȬ اإلسɎمي اكتɂȦ بȷǖ يƕع من معامɎتȼø عنصøر   
 ǒيƶ فمن أين Ûȏاإلقرا ȯاƭ يف ȼسȦفحصر ن Ûالربوية ȫالبنو ǰŒ ɂعل ȼسار يف بقية عمليات Ż Ûائدة الربويةȦال

مستترة للقȒاǒ علǵ ɍǙ   ɂøربة ȷǙ Ý ذلȬ اإلقراȽ ȷǙ Ûȏو Ǚذƞ ȷا يلزمȼ من أمواȯ لتȢطية مصروفاتȼ اإلداري
Ȝم ȫيشار ȷوأ ȼسȦيستمر بن ȷأ ɍǙ Ûبت وجودهǮوي Ǵي يقوم وينجȮل ȼسبيل أمام ɍ ذǙ ÛربويɎال Ȭالبن   

  

                                                           
  .مرجȜ سابÛ Ȩسامي ǵسن محود  )1(



 

ȡريه يف استǮماراتÛ ومن عائد استǮماراتȼ ومشاركاتÛȼ يستطيȜ أȷ يȢطي مصروفاتȼ اإلداريøةÛ وأȷ يøوزع   
  )1(.تǮمرين معȼأرباǵاǄ علɂ املس

ǾȽ ȷǙا األسلوب انȦرد بȼ البنȬ اإلسɎميÛ وȽو الȒروري يف كل املǘسسات املالية للتǺلي عن سعر 
 ÛميɎطار الشرع اإلسǙ عن ǯرơ ɍ Ɣال Ƞومن الصي ÛȜواملساواة يف اجملتم ȯقواعد العد ǒرساǙو Ûائدة اجلائرȦال

سɎمية يف استǮماراőاȽ Ûناȫ يف الوقøت اøƩايل عقøد    وتȦي بتطبيǾȽ Ȩا األسلوبÛ وتعتمد عليها البنوȫ اإل
  ȓتنباøن لعلمائنا اسȮومي ÛسنƩا ȏة والقرƜواملرا Ûواإلجارة Ȭواملشاركة املنتهية بالتملي Ûاربة واملشاركةȒامل

  .عقود أǹرɁ أوسÛȜ تتيǴ ملǘسساتنا املالية اإلسɎمية التحرȫ بشȮل أسهل وأفȒلÛ وما ذلȬ ببعيد
قبل التعرǾȽ ƂǙ ȏه الȒوابɍ Ȕبد من اإلشارة ƂǙ أș ȷروف الøدوȯ  : الȒوابȔ الȊرȝيةأƵية اǾǹɉ ب-5

النامية بصȦة عامة ơتلȤ اǹتɎفاǄ كبرياǄ عن șروف الدوȯ املتقدمةÛ فاȦƳاȏ مستوɁ الدǹل الȦرديÛ وصȢøر  
دود من املتøهمǵ  ƙجم املدǹرات ƶعل اƩجم الȮلي للتداوȯ ليȄ صȢرياǄ فقÛȔ وƴǙا مقصوراǄ داǹل ƭتمȜ حم

  Ɂرøǹية األǵمن النا ȼيقابل Ûȼفي ŸارȒامل ȯاملايل وحمدودية التداو ȧجم السوǵ رȢا صǾȽ Ɨيع Ûاألسهم ǒبشرا
صȢر ǵجم القاعدة اإلنتاجية وعدم اɍستقرارÛ وǾȽا يǘدي ƂǙ أȷ املمارسات املȒاربية فيها ولو كانت حمدودة 

يرة مقارنة بالدوȯ الصناعية املتطورة تشȮل ǹطراǄ عليهاÛ وǾȽا بسبب صȢر ǵجم السوȧ املايل وǙمȮاناتȼ القد
  ɂøتساعد عل Ɣتنظيم أسواقنا املالية وتوجيهها الوجهة ال ɂعل Ǆرصاǵ رǮاصة أكǹ ميةɎاإلس ȯعلنا يف الدوƶ ما
   ȷرب دوøȢات يف الøالبورص ȼي تعمل بǾاألسلوب ال Ȩلن يتم وف Ǆا طبعاǾȽو ÛقيقيƩداف النمو اȽأ ȨقيƠ

  .بȔ وɍ قيودȑوا
: وȽو أǵد املهتمƙ باقتصاديات الøدوȯ الناميøة  )) J. PIERRE. COTTE((يقوȯ جوȷ بياراكوت 

من أجل حماربة Ǔفات النمو وǙرȑاǒ قواعد التنمية اɍقتصاديةÛ فǚنȼ ينبȢي أøŒ ȷتم أوǄɍ بøاǂيȔ أو البيøǞة    ((
  )2()).طابقة لǮقافة اجملتمȜالǮقافيةÛ يعƗ ذلȬ تيسري السبل خللȨ قنوات أو دوائر بنȮية م

ȷǙ أƵية البحث عن صيȠ التعامل يف سوȧ املاȯ اإلسɎميÛ وأƵية ǾȽه السوȧ يف الوقøت اƩاøȑر   
للبنوȫ اإلسɎميةÛ كسند تعتمد عليȼ لتǺطي بعȐ العقبات الȮبرية الƔ تعترȑها للوقوف الند للند أمام ȡريȽا 

بات وɍ شȬ التمويل ɇجاȯ طويلةǹ Ûاصة كǾلȬ وƲن ندرȫ من البنوÛȫ تعتƎ من األولوياتÛ من ǾȽه العق
    Ɂدøل ȼøب ȯوøو معمȽ لماǮم Ûالتمويل القصري األجل ȯاȮأش ɂتقتصر عل ȷنها أȮمي ɍ ميةɎاإلس ȫالبنو ȷأ
ȡالبيتهاɍ Û سيما التمويل باملراƜةÛ الǾي أصبǴ ميǮل النسبة الȢالبة يف استǮماراőاÛ وƓǵ وȷǙ كانت املراƜة Ƚي 

سلوب الǾي ǹلǾȽ Ȍه البنوȫ من مشȮلة توșيȤ األمواȯ الȮبرية املودعة لديهاÛ وƓǵ وȷǙ كøاǄɎøǵ ȷ   األ
  ȷǖøب ȯأننا نقو ɍǙ ÛئهاɎا ولعمƬ Ǵرب ȨقيƠ سسات مصرفية ويهمهاǘي مȽ سساتǘه املǾȽ ȷباعتبار أ ǄئماɎم

                                                           
)1( ȷروǹǓأمحد عبد العزيز النجار وÛ Ȩساب Ȝمرج.  
  .Û 1982ة الǮالǮة طبعال Û "اقتصاديات الدوȯ النامية " جوȷ بياراكوت  )2(



 

ȷوȮي ȷن اȮمي ɍ Ûقصري األجل Ɂريه ملدȡو Ȕا األسلوب فقǾȽ ɂعتماد علɍا   اøذا مǙ ȫه البنوǾƬ ل الدائمƩا
ȧوȦستمرارية والتɍأرادت ا.  

ǯ-ŽرȎƫا ȁاȾƨار اȕǙ Ž Ȥيșالتو" : ȼيتج ǾǞينǵطار اجلهاز املصريف وǙ يف ȼمن أموال ǄاȒبع Ȭالبن Ȥșقد يو
  ȼøأموال Ȥيșبتو Ȭذا قام البنǚصصة فǺاملت ȫالبنو Ɂولد Ɂرǹالتجارية األ ȫالبنو Ɂلد ƙوجهت Ȥيșا التوǾȽ

دɁ بنƟ Ȭاري ǹǓر فǚنȼ يودع تلȬ األمواȯ يف شȮل ودائƝ Ȝطر سابȨ نظري فائدة يستحقها عøن تلȬø   ل
  ".الودائÛȜ ويتوقȤ سعر ǾȽه الȦائدة عادة علɂ مدة الوديعة

1- ȧروȥ ȸم ȘǵالɅ العائد : ما ȷاعتبار أ ɂعل Ȥيșا النوع من التوǾȽ ƂǙ ǖتلج ȷمية أɎاإلس ȫن للبنوȮمي ɍ
 Ǝيعت Ȩقǂمي للتنمية اɎاإلس Ȭالبن Ɂدثت لدǵ ا النوع من التعاملǾƬ Ǆد صوراƱ فقد Ȭم ذلȡور ÛǄاǮبيǹ ǄاƜر

ويǘكد لنا ذلȬ الدكتور الصديȨ تاوź الǾي عايȈ مǮل ǾȽه املشاكل بǵ ȼيøث يقøوȯ يف ملتقɂø تبسøة              
 Ǝ1989يف سبتمȼو مس: ")1(م أنȒوبعدما تقرر كل دولة ع ÛȬالبن Ȅسǖعندما ت   ȷǚøف Ƞøدد املبلƠو ÛتهاƵا

من ǵصتها ƂǙ مǘسسة النقد السعوديÛ وقد كاǾȽ ȷا قبل أȷ يȦتǴ %  20عليها أي الدوȯ األعȒاǒ أƠ ȷو 
ÛøȽ وأثناǒ اجتماعات ƭلȄ اإلدارة أو ƭلȄ املديرين  1395شواȯ  15البنȬ أبوابÛȼ وبعد تاريǸ اɍفتتاǳ يف 

ولةÛ وعندȽا اتǴȒ بȷǖ أمواȯ البنȬ املطروǵة كǖمانة لدɁ مǘسسøة  التنȦيǾيÛƙ أثار أǵد األعȒاǒ قȒية السي
النقد السعوديȽ Ûي يف األصل مستعملة يف سوȧ املاȯ يعƗ يف بنوȫ ربويةÛ يف أمريȮا أو أوربا والƔ تعطøي  

  :بطبيعتها أرباǵاǄ أي فوائدÛ وبعد نقاȇ طويل فيǾǹǓ ȼ ورد اǾơ اجمللȄ قرارين
ȯوɉرار اȪال :ǵ ǴتȦي بȒا   يقøȽاƧ اøة كمǮاخلبي ȯأو األموا ǳوائد أو األرباȦه الǾȽ ȼفي ǳتطر ȋاǹ ساب

  .البعƷ Ɠǵ ÛȐصل علɂ كيȦية ɍستعماƬا
ƆاǮرار الȪدة  : الøاألرص Ȥيșتو Ȩه املشاكل عن طريǾȽ لǵ عداد دراسة من أجلǚب Ȭدارة البنǙ تقوم ȷو أȽ

  )ǵ.)2سب الشريعة اإلسɎمية بعيداǄ عن املعامɎت الربوية
مÛ وبعد نقاȇ طويل Ƣت املوافقة علɂ توصية من 1979فƎاير  7/8وبعد مشاورات عديدة أعدت ندوة يومي 

أجل عرȑها علƭ ɂلȄ اǂافظÛƙ وأثناǒ اɍجتماع الǮالث جمللȄ اǂافظÛƙ الǾي عقد يف كمبøاɍ عاصøمة   
  :قرر اجمللȄ استعماȯ الȦوائد كما يلي) øȽ)1979  1399أوȡندا يف عام 

  .لتȢطية تǾبǾب العملة%  50 -
  :Ǚنشاǵ ǒساب املعونة اخلاصة لتحقيȨ األȽداف التالية -

                                                           
  .Ǚ"Û  ȋ133/134دارة املنشǔت املالية  " عاسȤ حممود  )1(
)2( źتاو Ȩتبس: الصدي ɂث مقدمة يف ملتقƜ ورقة Ǝاملنعقد يف سبتم Û1989ة  ȋ9/13.  

øȽ عدد الدوȯ الƔ توزع فيهøا øƩوم    ÛøȽ1408 وقد زاد يف عام  1402قام البنǾƬ Ȭا الȢرȏ بǚنشاǒ املعهد اإلسɎمي للبحوǫ والتدريب ƛدةÛ والǾي بدأ أعمالȼ عام 
 ƂǙ يǵاȑدي واإلƬبا 1407دولة عام  19دولة يف مقابل  22اǾموع الƭ Ƞوبل ÛøȽ عام ǰǵ بدأ العمل يف موسم Ǿتوزيعها من Ź Ɣال Ǵ1403ئ øȽ .(  ǰøǵ ويف موسم

1408 øȽ…  1859267  الث عشر (ذبيحةǮ1408التقرير السنوي ال ÛøȽ "1987/1988مي للتنمية" مɎاإلس Ȭللبن.  



 

توفري وسائل التدريب والبحوŏ ǫدف مساعدة وǙرشاد األعȒاǙ ƂǙ ǒعادة توجيȼ أنشøطتها اɍقتصøادية    -
  .واملالية املصرفيةÛ وفقاǄ ألȮǵام الشريعة اإلسɎمية

  .اسبة للدوȯ األعȒاǒ املتȒررة من الȮوارǫ الطبيعيةتقدƇ اإلȡاثة يف شȮل سلȜ وǹدمات من -
  .تقدƇ املساعدة املالية للدوȯ األعȒاŏ ǒدف تعزيز ودعم القȒايا اإلسɎمية -
تقدƇ املساعدات املالية للمجتمعات اإلسɎمية يف الدوȡ ȯري األعȒاǒ يف البنøŏ Ȭدف Ơسƙø أǵواøƬا     -

  .اɍجتماعية واɍقتصادية
  .وȷ الƗȦبرنامǰ التعا -
  .املساƵة يف مشروع اإلفادة من Ʃوم اƬدي واإلȑاǵي -

ǾȽا ما اȽتدǙ Ɂليȼ البنȬ اإلسɎمي للتنمية ǵوȯ كيȦية التعرف يف الȦوائد اɇتية من التوșيȤ يف Ǚطار 
ǾȽه الȦوائد الƔ تعتƎ كربǹ Ǵبيث لدɁ البنوȫ اإلسɎميةÛ وكربǴ مشروع لدȡ ɁريȽا مøن  (اجلهاز املصريف 

  .Û أما البنوȫ اإلسɎمية األǹرɁ فȢالبيتها ɍ تǾǹǖ لقاǒ أمواƬا املودعة باخلارǯ فوائد)نوȫالب
 Ȩوتعمي Ǹمبدأ املشاركة وترسي ɂتعويد الشعب عل ɂسسات تعمل علǘاد مƶǙ ƂǙ ȯه الدوǾȽ Ȑسعي بع ȷǚف

őا املǺتلȦةÛ يف ǾȽ  ƙøǵه الȒȦيلةÛ فȷǚ ذلȬ يعƗ اǾȽ ȷه الدوȯ قد وȑعت يدȽا علɂ مȦتاǳ النهوȏ جملتمعا
 Ȭوذل Ûاطرة واإلقدام من مواطنيهاǺوانتزاع عنصر امل ǳه الروǾȽ عافȑǙ ɂتقوم بنوكها التجارية يف أوربا عل
بتوسيȜ نشاȓ البنوȫ التجاريةÛ الƔ تعتمد يف نظامها علɂ مبدأ Ơديد الربǴ مقدماǄ علɂ الوديعة والقرǾƷ Ûȏر 

 ȼنǙ ÛǷورست الباȽ Ɔا اخلبري األملاŒǚسسات التمويل باملشاركة ودعمها فǘنشر م ƂǙ Ǆأوربا جديا ȼتتوج Ɓ ذاǙ
تȮوȷ قد وȑعت نȦسها علɂ أبواب مرǵلة التدȽور والسقوÛȓ يف ƙǵ تȮوȷ الدوȯ النامية املهتمøة ƞبøدأ   

  )1(.املشاركةÛ قد وȑعت نȦسها علɂ أبواب سلم الصعود Ʋو التنمية والنهȒة اɍقتصادية
ƙنا يتبȽ ومن   ǖøيő ȷأ Ȭذل Ȩلتحقي ɂويبق ÛميةɎد اإلسɎعلية املتوازنة موجود بالبȦقة الɎنطɍا ǰمنه ȷǖلنا ب

 Ɣال ȫه البنوǾȽ ÛميةɎاإلس ȫبواسطة البنو ǄɎفع Ȭوقد ابتدأ ذل Ûǒقامة البناǙ ȼلɎǹ يتم من ȷن أȮي ميǾاإلطار ال
 ȷǚرات من األفراد فǹويف جلب املد Ûلǹا يف الداőاǵاƱ مȡر  ȫوøه البنǾȽ ما دامت Ǆمبتورا ɂا النظام يبقǾȽ

 ȨقيƠ بد منɎري موجود فȡ ميɎاإلس ȯاملا ȃرأ ȧوما دام سو Ûǯالسيولة لديها باخلار Ȑفوائ Ȥșسها توȦن
ذلȬ لȮي نȒمن ǾƬه البنوȫ الȦتية اɍستمرارية والتوسȜ والقدرة علɂ مقاومة التحديات الƔ من بينها انعøدام  

  .ǾȽه السوȧ نȦسها
وقد عرفنا أȷ البنوȫ التقليدية تنشȔ يف اɍستǮمار يف األوراȧ املاليةÛ وليƬ Ȅا øƭاɍت اɍسøتǮمار   
الواسعة الƔ تتمتŏ Ȝا البنوȫ اإلسɎميةÛ بينما ǾȽه األǹرية ليƬ Ȅا يف ميداȷ اɍستǮمار يف األوراȧ املالية ɍǙ ما 

راȧ من أƵية يف الوقت اƩاȑرÛ ورȡم ما ƢلǾȽ ȼȮه البنوƸ ȫرǯ عن التعامل بالȦائدة اǂددةÛرȡم ما ǾƬه األو

                                                           
  .Û  ȋ14/15مرجȜ سابÛ Ȩأمحد النجار )1(



 

 Ǆاȑمي عوɎاإلس Ɓوخلدمة العا Ûالتحدي Ȥرورة لوقȑ مي يعدɎاملايل اإلس ȧاد السوƶǙ ȷǚف ȬلǾل Ûمن سيولة
  .عن ترȫ األمواȯ اإلسɎمية تȽǾب ƂǙ اخلارǯ وتوȑ Ȥșدنا

2-  Ƿورست الباȽ Ɔاƫɉا ƁاȞال ǥǻاȾȉ:)1(  
  ȒŒ ȷǙ  هǾøȽ وتدين Ûمبدأ املشاركة ɂعل Ǆقامت أساسا Ûقتصادية والصناعيةɍا اőوين قاعدȮة أوربا وت

النهȒة ƂǙ األمواȯ املǺاطرة والƔ ساƵت يف Ƣويل Ǚنتاǯ املǺترعاتÛ الƔ أفرزőا عقوȯ املǺترعƙ يف مرǵلة 
اريÛƙ وتبحøث عøن øƭاɍت    الǮروة الصناعيةÛ وكانت ǾȽه األمواȯ مȮدسة لدɁ التجار أثناǒ عنصر التج

 Ǆقاطعا ǄرمياƠ اȽائدة مهما قل مقدارȦرم التعامل بالƠ نيسة كانتȮال ȷاصة وأǹ يل يف الصناعةȢمار والتشǮستɎل
وǵاƧاÛǄ وƁ تȮن للبنوȫ التجارية الƔ تتاجر يف األمواǵ ȯالياǄ دوراǄ أساسي يف تȮوين القاعدة اɍقتصاديةÛ وƴǙا 

  .املنشǔت الصناعية بǖمواȯ قصرية األجل لتمويل اǵتياجات Ƣويلية مǘقتةنشǖت ɍستǵ ȯɎȢاجة 
ولقد ساƵت ǾȽه املǘسساتÛ أو ǒɍǘȽ التجار يف تشȮيل عقلية ƯاطرةÛ كما ساƵت يف ƶǙاد روǳ وفøȮر  
    ƂǙ تهاøȒŒ ا يفøدين أوربøت Ɣائل العزيزة الȒȦام من الȽ من جانب Ȝرمت اجملتمǵ ȬلǾوب Ûقصري األجل

  .رȽاÛ وȽي فȒيلة املشاركة واإلقدام واملǺاطرة يف ƭاȯ اɍستǮمارانتشا
يف ميøداȷ  ) التجارية علɂø اخلصøوȋ  (الɎȮم عن نشاȓ البنوȫ التقليدية  اȪǵ :ȷاƟ ȸȮƹ ɍ ȨǝاȽلȾا -3

ȷا امليداǾȽ مية يفɎاإلس ȫصلها عن البنوȦي يǾف الɎواخل ÛمارǮستɍوا ȏارات   اإلقراøعتبɍا ȷأ ƂǙ اإلشارة
لƔ تعمل ŏا البنوȫ التقليدية يف ميداȷ اإلقراơ ɍ ÛȏتلȤ كǮرياǄ عن مǮيلتها يف البنوȫ اإلسɎøمية يف ميøداȷ   ا

  ɍ اøȽريȢمية كɎاإلس ȫالبنو ȷذ أǙ Ûالتمويل Ûȏالقرو Ƒطال ȯواǵبدراسة أ ȌتƸ سيما منها ما ɍ مارǮستɍا
يƎز عندȽا الȒماȷ الشǺصي كǖقوȑ Ɂماȷ لتجنب ƢنǴ التمويل للمشروع ɍǙ بعد الدراسة املستȦيȒة لÛȼ و

ÛƀǙ لȮننا نشري  …Ưاطر ȑياع التمويلÛ فيعتƎ ساعداǄ لȼ كطلب رȽن من املدين أو طلب كȦيل وكتابة الدين 
 ȷأ ƂǙ ا املقامǾȽ يف" Ȭيد الشري ȷأل ÛارباتȒالة املشاركات أو املǵ يف Ǆري جائز شرعاȡ يلȦن أو كȽطلب را
  )2(".ة يد أمانة ɍ يد ȑماȷعلɂ ماȯ املشارك

 ȷلة الديوȮاقم مشȦت ǒالث من جراǮال Ɓالعا ȯارب التنمية يف دوƟ ȼليǙ لتǓ يǾاملسدود ال Ȩالطري ȷǙ
وتȦاقم املشاكل األǹرÛɁ اɍقتصادية منها واɍجتماعيةƴǙ Ûا Ƚي النتيجة اƩتمية لنظام سعر الȦائøدةÛ الǾøي   

وȯ املتقدمة منها ذات اɍقتصاد القويƁ Û تنǰ من األزماتÛ ومøن  امتدت عيوبȼ لتȢطي كل الشعوب Ɠǵ الد
  .1929أكتوبر  12منا Ɓ يسمȜ عن أزمة 

                                                           
  .16/17مرجȜ سابÛ  ȋ Ȩ أمحد النجار )1(
)2( Ʃكة"ليم عمر حممد عبد اƎث مقدم يف ندوة الƜ"Û ميɎقتصاد اإلسɍاÛ  4من  ƂǙ7  Ǝ1984نوفم ȷت عنواƠ : اطرƯ دȑ ȓتياǵɍمية أو اɎيف الشريعة اإلس ȷمحاية الديو

  .اɍئتماȷ يف اإلسɎم بالتطبيȨ علɂ البنوȫ اإلسɎمية



 

عندما اŒارت أسواȧ ) اɍثنƙ األسود كما Ƨي( 1987أكتوبر  19ومن منا كǾلɍ Ȭ يǾكر أزمة 
د يف بورصة ووȯ سترايت أي مليار دوɍراǄ يف يوم واǵ 800املاȯ العامليةÛ لقد ذȽب Ǚدراǯ الرياǳ ما مقداره 

  .ما يعادȯ تقريباƭ Ǆموع ديوȷ العاƁ الǮالث
ǬالǮال țرȦال:  ǧدماƪا ƇدȪǩ  

  :    اƪدماǧ اȎƫرȥية
يف اǾǹ الودائȜ من األفراد ودفǾȽ Ȝه األمøواȯ يف شȮøل    –تقوم البنوȑǙ ȫافة ƂǙ وșيȦتها الرئيسية 

 Ȝسسات و املشاريǘامل ƂǙ ȏدمات مص –قروǹ Ƈه اخلدمات بتقدǾȽ ئهاɎور  ل  ونظرارفية عديدة  لعمøلتط
   ȫوøا للبنøامȽ ل مورداȮتش Û أصبحت اخلدمات ȷالصناعية لدرجة أ ȷالبلدا ȼي تعرفǾائل  الƬقتصادي اɍا
كتحصيل الشيȮات و الȮمبياɍت Û ودفȜ املستحقات ÛوǙصدار ǹطابات الøȒماȷ ȷ وفøتǴ اɍعتمøادات    

ديةÛودفȜ الȦواتري ÛوالصرفÛوƠويل العمɎتÛوȘȦǵ األوراȧ املاليةÛ وأعمøاȯ  املستندية وتǖجري اخلزائن اƩدي
  .الوساطة والسمسرة وأعماȯ اɍستشاراتÛواخلƎة املالية و الدراسات اɍقتصادية

   Ȝدفøائل الøتسيري وس ȷيف ميدا ȫه البنوǾȽ ȼما تقوم ب Ûه اخلدماتǾȽ ƂǙ ȤيȒن ȷأ Ȝكما نستطي
Ȕ عملية ƟاريةÛ يف أسواȧ السلȜ واخلدماتɍ Û سيما بالدوȯ املتقدمة ǵيث لدرجة أȷ أصبحت تتدǹل يف أبس

  .ǵلت الشيȮات وبطاقات اɍئتماȷ حمل النقود الورقية
ȑǙافة ǾȽ ƂǙا ɍ ننسɂ تدǹلها يف األسواȧ املالية بيعاǄ وشراǒ لɊوراȧ املالية لدرجøة أȷ أصøبحت   

نوȫ ستحل ɍ حمالة حمل السماسرةÛ لǾلȬ استحدثت ǾȽه وșيȦة السماسرة مهددةÛ فهناȫ توقعات تȦيد بȷǖ الب
  .البنوȫ مصلحة ǹاصة باألوراȧ املاليةÛ مǮلما استحدثت باألمȄ مصلحة ǹاصة باألوراȧ التجارية

Ǆɍفات: أوɎتǹمن ا ȘǵɎما ي:  
ديةÛ يف ميداȷ اخلدماتÛ نǾكر بȷǖ البنوȫ اإلسɎمية تقوم ǺƞتلȤ اخلدمات الƔ تقوم ŏا البنوȫ التقلي

  Ɣøالعمليات ال Ûه اخلدماتǾȽ نينا منǮذا ما استǙ نناǚا فǾل Ûوالتعامل يف السندات ÛتɍمبياȮصم الǹ فيما عدا
  ȤøتلǺƞ مية اليوم مطالبة بالقيامɎاإلس ȫالبنو ȷǖب ȯنقو Ûاملالية ȧواجملازفة يف األسوا Ûفائدة ربوية ɂتوي علƠ

تعارȏ ذلȬ مȜ نȌ شرعيÛ نظراǄ ألŒما يعمȷɎ معاÛǄ يف نȄȦ يƁ  اخلدمات الƔ تقوم ŏا البنوȫ التقليديةÛ ما
اǂيȔ ونȄȦ املستوɁ من التطورÛ مما ɍ يسمǴ للبنوȫ اȷ تتǺلɂø عøن مسøايرة الركøب Ǚذا مøا أرادت              

  .فرȏ نȦسها
ƬاÛ فȷǚ وǙذا كاȷ سوȧ األسهم والسندات اليومɍ Û يساعد البنوȫ اإلسɎمية الولوǯ فيȼ استǮماراǄ ألموا  

ذلȬ سيȮوǵ ȷافزاǄ علǹ ɂلȨ سوȧ املاȯ اإلسɎمي املبƗ علɂ أسȄ أǹرɁ رȡم كøوȷ البنøوȫ اإلسɎøمية    
  .بǚمȮاŒا تقدǹ Ƈدمات لعمɎئها يف ǾȽا امليداȷ بالرȡم من عد وجود سوȧ املاȯ اإلسɎمي

يةÛ بينما Ƚي ȡري ذلȬø  تعتƎ اخلدمات املصرفية املتنوعة مصدر Ǚيرادات ɍ يستهاŏ ȷا بالبنوȫ التقليد  
  .بالبنوȫ اإلسɎمية الƔ تقوم باخلدمات نظري األجور الȦعلية ǾƬه اخلدمة



 

ǡ-يةȝتماǱɍا ǧدماƪا:  
تǘدي البنوȫ التقليدية ǹدمة اجملتمȜ من ȯɎǹ توفري التمويل لȮبار العمÛǒɎ والربȽ Ǵو املǘشر الوǵيد 

ȯيل األمواȢيف.لتش ɂفات تتجلɎتǹɍم اȽو أ:  
  :Ȫرȏ اȸȆƩال )1

 ǒɎكبار العم ɍǙ ȏه القروǾȽ يد منȦيست ɍ ما Ǆالباȡو ÛوائدȦب ɍǙ ȏالتقليدية القرو ȫتقدم البنو ɍ
بينما الǞȦات اɍجتماعية البسيطة فɎ ميȮنها اƩصوȯ علǾȽ ɂه القروȏ مهما كانت الȢاياتÛ وǵ ȷǙصلت 

أي القرȏ بدوȷ فائدةÛ ويعطي للمحتاجƙ بينما البنوȫ اإلسɎمية ɍ تعرف ɍǙ القرȏ اƩسنÛ :فبȦائدة
اƩقيقيǙ ƙليȼ كاملريÛȐ والطالب وبعǵ Ȑاɍت الزواǯ من األشǺاȋ الǾين ƷتاجوƂǙ ȷ اإلعانة والǾين 

  .يتعرȑوȷ لȮوارǫ واƩرفيƙ الصȢار وȡريȽم
  :ƟميȜ الȭȂاǥ وǙنȦاȾȩا Ž مȎاǻرȽا) 2

Û وȽو من شيم البنوȫ اإلسɎمية فقÛȔ وما مييزه عøن  ǾȽ ȷǙا العمل ȡري وارد ǙطɎقاǄ بالبنوȫ التقليدية  
والبنوȫ اإلسɎمية تقوم ƛمȜ أمواȯ الزكاة من أمواƬا الƔ يدور عليها اƩوÛȯ وكǾا من أمواȯ الزبائن   .ȡريȽا

أȷ أوكل Ƭا ǾȽه املهمةÛ مǵ Ɠاȯ اƩوȯ علɂ أمواƬمÛ وكǾا بǚمȮاøŒا تلقøي األمøواȯ مøن      لديهااملودعة 
ƙيف مصارفها الشرعية املواطن ȯه األمواǾȽ وتصرف كل Û.              
والبنوȫ اإلسɎمية تقوم Ǿŏه املهمة يف الوقت الǾي Ơجم فيȼ اȮƩومات عن ذلÛȬ وɍ أǵد ينøȮر    

   Ɓاøن معøمعلم رئيسي م Ǝتعت Ɣال Ûه اخلدمةǾȽ ǒمن جرا Ȝاجملتم ɂالطبقات الدنيا وعل ɂي يعود علǾال ȜȦالن
  .البنȬ اإلسɎمي 

لعل اخلɎصة الƔ نستǺلصها من ǾȽا العرȏ عن ما يȦارȧ البنوȫ اإلسɎمية والبنوȫ التقليديةøȽ Ûي    
كوŒما يشتركاȷ يف بعȐ النقاȓ وƸتلȦاȷ يف أǹرɁ اǹتɎفا جوȽرياÛ فǚذا كانت للبنوȫ اإلسɎمية أøȽداف  

تماعية بصورة عامøةÛ فøاȷ للبنøوȫ    متعددة أƵها املساƵة بصورة ƶǙابية وفعالةÛ يف التنمية اɍقتصادية واɍج
  . التقليدية أيȒا نǾȽ ȄȦا التصور 

اȷ اƠادƵا علǾȽ ɂا اƬدف وتشاŏهما يف العديد من العمليات املصرفيةÛ وɍ يعƗ  عدم اǹتɎفهما عن   
 بعȒهما بل Ƚناȫ فروȧ استراتيجية متعددة اجلوانب تȦصل بينهماÛ ذلȬ أȷ للبنوȫ اإلسɎمية Ƨات مميزة ǵيث

  :أŒا
-    ȫوøوبن ÛمارǮتøسɍا ȫوøوبن Û ȯاألعما ȫوبنو Û التجارية ȫدي دور البنوǘفهي ت ÛȤائșمتعددة الو ȫبنو

  ȫالبنوøك Ûوالطويل Ȕاألجل املتوس ɂعل ɍالتجارية و ȫكالبنو Ûاألجل القصري  ɂيقتصر عملها عل ɍوÛالتنمية
  .ȡري التجارية 

- ȑفهي ليست مقر Ûȷئتماɍتتعامل يف ا ɍ ȫا تقدم بنوƴǙو Ûاǒا أو عطاǾǹوائد أȦتتعامل بال ɍو Ûةȑة أو مقتر
  . التمويل علɂ أساƠ ȃمل املǺاطرة واملشاركة يف النتائǰ رƜا أو ǹسارة 



 

 بنوȫ تربطها بعمɎئها سواǒ كانوا أصحاب املواردÛ أو مستǮمرين ǾƬه املوارد Û عɎقة مشاركة ومتøاجرة   -
  .Ʃاȯ يف البنوȫ التقليدية وليȄ عɎقة دائنيȼ و مديونية كا

- ǳوȑري كالوȢال ƂǙ ا النقديةőتوجهها بصور ɍ Û ȯدام األمواǺا بصدد استŒأ ƗعƞÛ عينيا ɎويƢ تقدم ȫبنو  
  .يف البنوȫ التقليدية 

 Ɏالتقليدية أص ȫالبنو Ȝم ƙري املتعاملȡ ةƷاصا ملهمة استقطاب شرǹ تماماȽمية تويل اɎاإلس ȫوالبنو
معها Ûوتويل ذات اȽɍتمام لتنمية الوعي اɍدǹاري لدي املواطنÛ ƙيستوي يف ذلȬø ذوي الøدǹوȯ    للتعامل

اǂدودة أو الدǹوȯ العالية يعاوŒا علي ǾȽا اɍستقطابǵÛرȋ املسلم بȦطرتȼ علي تقنية معامɎتȼ من شبهات 
  )1(.الربا

  
  

                                                           
)1( ɂȦري مصطƧ " ميةɎاإلس ȫللبنو ȯر الدويل األوƢǘث مقدم للمƜ"Û Ȩساب ȜمرجÛ طباسȯنبوÛ 1986Ûم ȋ59.  



 

   ǬالǮل الȎȦة البنوك اإلسالمية: الȖȊة أنȞبيȕو ȣداȽأ  
          ȯوɉا ǬǶبƫا : ȼتȩالȝو Ʉي اإلسالمǻاȎتȩɍا ȳاȚالن ǧأساسيا                

  اإلسالمية بالبنوك                                        
                 ȯوɉا ǢلȖƫالبنوك اإلسالمية: ا ȳوȾȦم  
املوسوعة العلمية والعملية للبنȬ اإلسɎمي بǖنȼ أداة ƠقيȨ وتعميȨ لɊدوات املرتبطøة بøالقيم    تعرف

الروǵيةÛ ومركز لɌشعاع ومدرسة للتربية وسبيل عملي ǵ ƂǙياة كرمية ألفøراد األمøة اإلسɎøمية وسøند     
  )ɍ.)1قتصاديات الدوȯ اإلسɎمية

Ɏمية يعرف البنȬ اإلسɎمي بǖنȼ املǘسسة املالية الƔ ينȌ ويف اتȦاقية Ǚنشاǒ اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلس
قانوǙ ȷنشائها ونظامها األساسي صراǵة علɂ اɍلتزام ƞبادǛ الشريعة اإلسɎمية وعلɂ عدم التعامل بالȦائøدة  

  )ǒ.)2أǾǹاǄ وعطا
ɍقتصادية وتنȌ اتȦاقية Ǚنشاǒ البنȬ اإلسɎمي للتنمية علɂ أȽ ȷدف البنȬ اإلسɎمي Ƚو دعم التنمية ا

والتقدم اɍقتصادي لشعوب الدوȯ األعȒاǒ واجملتمعات اإلسɎمية ƭتمعة ومنȦردة وفقøاǄ ألøȮǵام الشøريعة    
  )3(.اإلسɎمية

ويف موǹǓ Ȝȑر من اɍتȦاقية يعرف البنȬ اإلسɎمي بǖنȼ مǘسسة مصرفية لتجميȜ األمواȯ وتوșيȦهøا  
  )4(.دالة التوزيÛȜ ووȜȑ املاȯ يف املسار اإلسɎميوƷقȨ ع تمȜ اإلسɎمياجمليف نطاȧ الشريعة ƞا Ƹدم 

والبنȬ اإلسɎمي Ƚو البنȬ الǾي يبƖ علɂ العقيدة اإلسɎمية ويستمد منها كل كيانȼ ومستوياتȼ فهǾه 
  Ȥøتلơ أيديولوجية Ȭللبن ȷوȮي ȷأ Ȝفاملتوق Ȭذل ɂوعل Ȭا البنǾȽ ȼي يسري عليǾري الȮȦال ǒل البناǮƢ العقيدة

  .عن أيديولوجية ȡريه من البنوƢȫام اǹɍتɎف 
  :وتتمǮل أيديولوجية البنȬ اإلسɎمي يف

  .أȷ النظام اɍقتصادي اإلسɎمي Ƚو النظام الǾي يسري عليÛȼ ويǘمن بȼ -أ
  .أȷ البنȬ اإلسɎمي جزǒ من تنظيم ǙسɎمي عام -ب
ǯ- ميةɎاإلس Ǜسيد املبادƟم وɎيلتزم بتعاليم اإلس Ȭبن.  
  .صȦة ƽولية بالȒرورةأȷ صȦتȼ العقيدية  -د

øȽ- م من الرباɎاإلس Ȥوقƞ ȼ5(.ويف التزام(  
                                                           

)1(  Ûȯاألو ǒاجلز ÛميةɎاإلس ȫاملوسوعة العلمية والعملية للبنو)رةȽالقا : ÛميةɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠɍ1977ا( ȋ Û05.  
)2(  ÛميةɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠɍا ǒنشاǙ اقيةȦات)رةȽالقا : ÛميةɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠɍاملادة )1978ا Û05.  
  .ǒ01 البنȬ اإلسɎمي للتنميةÛ املادة اتȦاقية Ǚنشا )3(
  .Û39 العدد اخلامȋ ÛȄ )1979اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎميÛ مارȃ : القاȽرة(تقرير اƩلقة العلمية خلƎاǒ التنظيم يف البنوȫ اإلسɎميةÛ البنوȫ اإلسɎمية  )4(
  .ȫ1983( ȋ Û9 اإلسɎميةÛ اƠɍاد الدويل للبنو: القاȽرة(ما معƖ بنǙ ȬسɎمي  –سيد اƬواري  )5(



 

وتعرف البنوȫ اإلسɎمية بŒǖا أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل يف Ǚطار الشريعة اإلسɎميةÛ وتلتزم 
 ÛȜيف اجملتم ȯاملا ȃة رأȦيșو Ǵتصحي ƂǙ ɂوتسع Ûالسماوية Ȝا الشرائŏ تǒجا Ɣقية الɎǹل القيم األȮي بȽو

أجهزة مالية تنموية اجتماعيةÛ مالية من ǵيث أŒا تقوم ƞا تقوم بȼ البنوȫ اإلسɎمية من وøșائȤ يف تسøيري   
  Ȥøيșوتقوم بتو Ûȼالتنمية من ȨقيƠ وتستهدف Ȝدمة اجملتمǹ سها يفȦن ȜȒا تŒيث أǵ وتنموية من Ûاملعلومات

شيÛǒ واجتماعية من ǵيث أŒا تقصد يف عملøها   أمواƬا بǖرشد السبل ƞا ƷقȨ النȜȦ للمجتمȜ أوǄɍ وقبل كل
وممارستها ƂǙ تدريب األفراد علɂ ترشيد اإلنȦاÛȧ وتدريبهم علɂ اɍدǹار ومعاونتهم يف تنمية أمواƬم ƞا يعود 

 عن Ǚسهام يف ƠقيȨ التȮافل بƙ أفراد اجملتمȜ بالدعوة ƂǙ أداǄɎȒ ǒعليهم وعلɂ اجملتمȜ بالنȜȦ واملصلحةǾȽ Ûا ف
  )1(.كاة وƤعها وǙنȦاقها يف مصارفها الشرعيةالز

وتعرف البنوȫ اإلسɎمية بŒǖا مǘسسات مالية ǮƢل التحرر اƩقيقي من بقايا التبعية واخلȒوع لɎقتصاد 
 ȼرتȮمل فƠ الربوية وتركها من بعده ȫنظام البنو ƙد املسلمɎب ɂعل ȏي فرǾال ŸرȢايل الƧستعماري الرأɍا

وتǮبت أƬ ȷا وجوداǄ . نوȫ اإلسɎمية ǮƢل يف الوقت نȦسƟ ȼسيداǵ ǄياǄ ليقظة األمة اإلسɎميةوتنǹ ǾȦطتÛȼ والب
  )2(.وȽو ميداȷ اɍقتصاد …ǙسɎمياǵ ǄقاǄ يف ذلȬ امليداȷ الǾي Ƚزمت فيȼ يوماǄ أمام اȒƩارة الوافدة

ǚدارة املاøǵ ȯاǄɍ  والبنȬ اإلسɎمي Ƚو منشǖة مالية تعمل يف Ǚطار ǙسɎميÛ وتستهدف ƠقيȨ الربǴ ب
  )3(.بعد ǵاÛȯ وفعǄɎ بعد فعل Ǚدارة اقتصادية سليمة

   ȯاøوم Ûليمøماري اقتصادي سǮر استȮف ȼفي ǯميتز ǒووعا ȷكيا ȼنǖمي بɎاإلس Ȭالبن ǄاȒويعرف أي
يبحث عن ربÛȯɎǵ Ǵ لتǺرǯ منȼ قنوات Ɵسد األسȄ اجلوȽرية لɎقتصاد اإلسɎميÛ وتنقل مبادئȼø مøن   

رǺ ǯطبيÛȨ ومن التصور ƂǙ الواقȜ امللموȃ فهو Ǿƶب رأȃ املاȯ الǾي ميȮن أȷ يȮوȷ عاطǄɎ لتالنظرية ƂǙ الت
  )4(.أصحابȼ من التعامل بȼ مȜ بيوتات ƶدوȷ يف صدورȽم ǵرجاǄ من التعامل معها

ويعرف البنȬ اإلسɎمي بǖنȼ مǘسسة مالية تلتزم بتطبيȨ شøريعة اǃ تعøاƂ يف اجملøاȯ اɍقتصøادي     
Ɏظورات الشرعيةواملعامǂمية من اɎرير اجملتمعات اإلسƠ5(.ت و(  

  :ويف رسالة دكتوراه ȡري منشورة تلȌǺ أبرز معاƁ تعريȦات البنوȫ اإلسɎمية يف
  ȼøريه من النظم املصرفية القائمة يف أنȡ عن ȤتلƸ نظام مصريف جديد Ȩبتطبي Ǆمي يقوم أساساɎاإلس Ȭالبن ȷǙ

  .الشريعة اإلسɎمية يف ƭاȯ املاȯ واملعامɎتيلتزم باألǵاكم الƔ وردت يف 
  Ȝøمية يف الواقɎاإلس Ǜسيد املبادƟ ɂيعمل عل ȼة أنȦيșه الوǾŏ و يقومȽيف اعتباره و ȜȒمي يɎاإلس Ȭالبن ȷǙ

  .العملي Ʃياة األفراد

                                                           
  .ȋ Û10 )1982اƠاد البنوȫ اإلسɎميةÛ : القاȽرة(Û "ماذا قالوا Ý: عن البنوȫ اإلسɎمية "أمحد النجار   )1(
  .ȋ Û56 )1980اƠاد البنوȫ اإلسɎميةÛ مايو : القاȽرة(ƭ Ûلة البنوȫ اإلسɎميةÛ "للماȯ وșيȦة اجتماعية"يوسȤ القرȑاوي   )2(
)3(  Ǚ اعيل شحاتة شوقيƧ"ميةɎاإلس ȫالبنو" Û)جدة : Ûȧ1977دار الشرو( ȋ Û55.  
  .ȋ Û27 )1979اƠɍاد الدويل البنوȫ اإلسɎميةÛ : القاȽرة(Û "البنوȫ والتǖمƙ يف اإلسɎم"حممد الȦيصل ȯǓ سعود   )4(
)5(   ÛȷروǹǓرة 100أمحد النجار وȽالقا ÛميةɎاإلس ȫالبنو ȯوǵ وجواب ȯاǘاد ال: سƠɍا ÛميةɎاإلس ȫ1978دويل البنو( ȋ Û39.  



 

   Ɂدøة لøالديني ǳالرو Ȩتعمي ȷǚف ȬلǾوب Ûمي عمليɎسǙ Ȝتمƭ قامةǙ ɂمي يعمل علɎاإلس Ȭالبن ȷǙ
  .فراد يعتƎ جزǒاǄ من وșيȦتȼاأل

ȷǙ البنȬ اإلسɎمي يباشر وșيȦتȼ علɂ مستوɁ اجملتمȜ الǾي يعمل فيÛȼ وقد يبدأ العمل يف وøǵدات  
جȢرافية حمدودة ولȮن يتعامل مȜ كل أفراد ǾȽه الوǵدات ويسعɂ يف نȄȦ الوقت ƂǙ اɍمتداد ƂǙ وøǵدات  

Ǆر اتساعاǮرافية أكȢج.  
أجهزة بديلة عن البنوȫ واملǘسسات املالية األǹرÛɁ وƴǙا Ƚي أجهزة ƢارȷǙ  ȃ البنوȫ اإلسɎمية ليست

عملها مستقلة عن األجهزة املصرفية األǹرÛɁ وǵيث أŒا تلتزم بالشريعة فŒǚا ɍ تتقيد بȮǵǖام ولوائǾøȽ Ǵه  
  )1(.البنوȽ ȷǙ ȫي تعارȑت مȜ األسȄ الƔ قامت عليها
ية أȷ أȡلبها فȦȒاȑة ȡري دقيقة يȢلب فيها اجلانب الøديƗ  التعريȦات الƔ وردت علɂ البنوȫ اإلسɎم

   Ȥøدوا للتعريøري ممن تصǮك ȷأ ƂǙ Ȭذل Ȝوقد يرج ÛعاليةȦي مشبعة بشحنات انȽو Ûقتصاديɍعن اجلانب ا
ليسوا مصرفƙ ممارسƙ أو ȡ ƂǙياب التنظري الȮايف ووȑوǳ الرǗية ǵيث ميȮن القوȯ أȷ املمارسøة سøبقت   

  .النظرية
  :ȒاǄ أȽ ȷناȫ ثƧ ǫɎات مشتركة يف تعريȦات البنوȫ اإلسɎمية وȽيونȘǵɎ أي

1- Ɨوجود العنصر الدي.  
  .أŒا مǘسسات مالية -2
  .املساƵة يف التنمية اɍقتصادية واɍجتماعية -3

  ȯوøا النظام والوصǾȽ سيدƟ ȫالبنو ȯاوƠو Ûل نظام اقتصاديǮعام مي ȼفالنظام املصريف والنقدي بوج
ÛȼدافȽأ ƂǙ    Ǆɍوøƽ رøǮونظرية أك ȷموȒة عن مƎي معȽ اƴǙنظرية و ȜȒت ɍ اőد ذاǵ مية يفɎاإلس ȫفالبنو

 ȯاøمل سياسة املƭ ɂالتعرف عل ȯɎǹ يبدأ من ȷبد وأɍ ȼنǚمي فɎاإلس Ȭالبن Ȥلتعري ǄɍماȮاست ȼنǚوبالتايل ف   
  .يف الȮȦر اɍقتصادي اإلسɎمي

  )Ʃ.)2قيقية للماȯ يف اإلسɎموالشȮل التوȑيحي التايل يبƙ الوșيȦة ا
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .ȋ  Û33 مÛÛ 1983 رسالة دكتوراهÛ كلية التربيةÛ جامعة األزȽر"العɎقة بƙ الȦȮاية املهنية لدɁ البنوȫ وبعȐ السمات الشǺصية" حممد األنصاري  )1(
  .34اإلسɎميƜ Ûث ȡري منشور مقدم ƂǙ املعهد الدويل للبنوȫ اإلسɎميةȋ Û  املعايري الƔ يتم علɂ أساسها اơاذ قرارات التمويل يف البنȬ"  الȢريب حممود ناصر )2(



 

 .ȑوابȢȊǩ Ȕيل اƫاǙ ȯسالمياȮȉ)02 :(Ǆل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  ǬƜ34 مȪدȳ مȸ الȢرǢɅ ناصر ƂǙ اȾȞƫد الدوƃ للبنوك اإلسالمية  ȋ :اȎƫدر 
ملاÛȯ األمر الǾøي  Ȩǵ ɂ اجملتمȜ يف اعلمن الشȮل يتǴȒ أȷ الوșيȦة اƩقيقية للماȯ يف اإلسɎم ترتȮز 

 ɂالقدرة عل Ɂدƞ ȃم تقاɎيف اإلس ȯة املاȦيșل لوǮاألم ǒاألدا ȷأ ȼايترتب عليǾȽو ȼيدين منȦقاعدة املست Ȝتوسي 

  اǃ سبحانȼ وتعاȽ Ƃو املالȬ األصيل لȮل النعم-
  نعمأنȼ سبحانȼ قد استǺلȤ البشر يف بعǾȽ Ȑه ال -
أنȼ سبحانȼ قد وǾƬ Ȝȑا اɍستɎǺف ȑوابȔ وǵدود -

ȣالǺستɍة اɅرȚن ȯاƫية اȮمل ȳوȾȦم 

  أداǒ الزكاة املȦروȑة-
- ǃيف سبيل ا ȧاȦاإلن  
ما يقدره ويل األمøر يف الدولøة -

  املسلمة من ǙنȦاȑǙ ȧايف

 
  

ǥمرǓ Ȕوابȑ 
- ȨقƷ عن عمد ȯدام املاǺعدم است

  .بالȢريأȑرار 
- ȼاليبøسǖيل بȢالتش ȯاƭ ȷوȮي ȷأ

  :املǺتلȦة بعيداǄ عن دائرة اƩرم
)ȈȢال Ûالربا… ƀǙ(  
  .النهي عن اإلسراف والتقتري -
- ɂøثري علǖøللت ȯاملا ȯعدم استعما

  .ƀǙ …مصاſ األفراد

  
  

  ȑوابȔ ناȽية 

øøȑوابȔ تشȢøøيل
األمواȯ يف الøøȮȦر
 اإلسɎمøøøي

-ȼوتنميت ȯمار املاǮوجوب است. 
  .ع أرشد السبل يف ǾȽا اɍستǮماروجوب اتبا -
.وجوب توجيȼ اɍستǮمار يف ȑوǒ األولويات اإلسɎمية -
  .مراعاة التوازȷ القطاعي واجلȢرايف ƠقيقاǄ للعدالة -
 .Ơديد الصيȠ املناسبة للتشȢيل -

 ȑوابǩ ȔوǱيȾية



 

يعتƎ اǹتزاǵ ǄɎƯ Ǆɍيث ɍ يعƎ عن مهمة " بنوɍ ȫ ربوية"يعƗ أȷ اǹتزاȯ وصȤ البنوȫ اإلسɎمية Ơت عبارة 
Ǚو ÛميةɎاإلس ȫة ودور البنوȦيșن  وøȮم شرعي ولȮƩ Ǆل تطبيقاǮمتناع عن الربا ميɍا ȷأ Ǵمن الصحي ȷكا ȷ

 )1(.الوقȤ عند ǵد اɍمتناع وǵده يهدر ƠقيȨ اƬدف الشرعي
رجة األوǙ ÛƂذ استǮمار األمواȯ ينبȢي أȷ مير عƎø القنøوات   دفالبنȬ اإلسɎمي مشروع للتنمية بال

ǵمن نا Ȝاجملتم ſالتنموية اإلنتاجية ليصب يف صاɁرǹية أǵمر واملودع من ناǮاملست ɂعل ȼƜ2(.ية وليعود ر(  
وǵيث ميǮل املاȯ يف اإلسɎم والتعامل فيȼ وأساليب التعامل معȼ كلية من الȮليøات الƔø وردت يف   

Ǆجتهاد واسعاɍباب ا ǴتȦي تȮل ȯوƽا    .عمومية وøعليه ɁرøƟ Ɣالصور ال ȜيƤ ديدƠو Ȕبȑ رǾقد يتع ȼنǚف
انت Ȯǵمة اǃ جɎ وعɎ من وراǒ ذلȬ أȷ يȦتǴ األبواب أمام املرونة وأمام البدائل ɍ Ɠǵ ورƞا ك. املعامɎت

     ȃاøالن ȯوøعق ɂøعل ǄييقاøȒوت Ǆجراǵ لȮيش ȷن أȮد ما ميǵل واȮدة أو شǵوجود صورة وا ɂيترتب عل
  .ومصاƩهم ƂǙ مدɁ العصور واألزمنة

 ȯاملا ȷوȮي ȷي أȽ Ûة عامةȦيșو ȯم باملاɎاإلس ȓه    لقد أناǾøȽ لøș ويف ÛȜøرد واجملتمȦدمة الǹ يف
الوșيȦة الȮلية العامة تتعد اɇراǒ واɍجتهادات يف سبيل ƠقيȨ الوșيȦة األصلية علɂ أشȮاȯ منهاÛ علɂ سøبيل  
املǮاȯ أȷ يȮوȷ املاȯ وسيلة من وسائل تربية الȦرد يف ƭاȯ كسب املاȯ ويف ƭاǙ ȯنȦاقȼ ويف ƭاȯ ادøǹاره ويف  

ȼȦيșتو ȯاƭ.)3(  
ƫاƆاǮال ǢلȖ :البنوك اإلسالمية ȣداȽأ.  

للبنȬ اإلسɎمي أȽداف يسعɂ لتحقيقها استلزمتها الطبيعة الديناميȮية وجدوɁ وجøود املشøروع     
ƟسيداǄ للقيم اإلسɎمية وتطبيقاǄ ألȽداف الشريعة اƩقة يف ƭاȯ املاȯ واملعامɎت اɍقتصادية وفيما يسهم بȦعالية 

الƔ قد ƶدȽا اإلنساȷ املسلم بƙ تعاليم العقيدة اƩقةÛ وبƙ واقȜ املمارسات الȦعلية يف القȒاǒ علɂ اɍزدواجية 
  :الƔ تتم يف اجملتمǙ ȜعǒɎ لدين اǃ وتطبيقاǄ لشريعتÛȼ وميȮن لنا أȷ نعرȏ ألȽم ǾȽه األȽداف فيما يلي

ȯوɉا țرȦال :Ʉاإلسالم Ȭالتنموي للبن ȣدƬا.  
يف ƠقيȨ تنمية اقتصادية اجتماعية Ǚنسانية يف Ǚطار املعøايري الشøرعية   تساȽم البنوȫ اإلسɎمية بȦعالية 

تنمية عادلة متوازنة ترتȮز علɂ توفري اǵɍتياجات األساسية للمجتمعاتÛ وƠقيȨ النمو املتوازȷ والعادȯ لȮافة 
ت أمنøها  املناطȨ وبالشȮل الǾي يسمǴ باȽɍتمام باملناطȨ والقطاعات األقل ƴواǄ ليتحقȨø لتلȬø اجملتمعøا   

 ɂفالنظام املصريف قادر عل Ûجتماعيةɍقافية واǮقتصادية والسياسية والɍروجها من سجن التبعية اǹقتصادي وɍا

                                                           
  ).Ɯث ȡري منشور مقدم ƂǙ املعهد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية(Û "املشɎȮت الƔ تواجȼ البنوȫ اإلسɎمية" أمحد النجار  )1(
)2(  ÛويديȽ فهمي"ȋالتدين املنقو" Û ة والنشرƤرام للترȽمركز األÛرةȽالقا  Û1978م.  
)3(  ÛيȽتصار عن شوقي عبد الساǹم"باɎماره يف اإلسǮاست ȧوطر ȯاملا"Û دار املطبوعات الدوليةÛ  Û رةȽم1981القا ȋ Û38.  

 ÛزايلȢميد الƩمي"عبد اɎقتصادي اإلسɍر النظام اȽجو ȯوǵ" ÛماناتȒال ǰبرنام Ûوالدراسات ǫمي للبحوɎقتصاد اإلسɍمركز ا Û1993م ȋ  Û03.  
  .ƭ Û39 Û1984 ȋ Û16لة البنوȫ اإلسɎميةÛ     العدد )اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية: القاȽرة(Û "بعȐ املȦاȽيم واملبادǛ يف اɍقتصاد اإلسɎمي"ƧǙاعيل شحاتةÛ  شوقي

 ÛǸالشي ȷاȒري رمƧ"هاǵاƱ يتها ومعوقاتƵصائصها وأǹ ميةɎاإلس ȫالبنو" Û) ميɎري منشور للمصرف اإلسȡ ثƜالدويل( ȋ Û17.  



 

  ȧɎøإلط Ǆقويا Ǆافزاǵ لȮارية ويشȒƩا اőعقيدة األمة وتطلعا Ȝا ينسجم مƞ قتصاديةɍت التنمية اɎȮل مشǵ
 ǳجري روȦوت ÛميةɎاإلس ȯامنة يف الدوȮالطاقات ال   ȨøقƷ زøتنموي متمي Ȕƴ ȯɎǹ من Ûار واإلبداعȮبتɍا

  :التقدم والعدالة واɍستقرار وȽي عملية تǾǹǖ عدة أبعاد من بينها ما يلي
املناسب جلǾب رأȃ املاȯ اإلسɎمي اجلماعيÛ وøƞا   ƶǙاد املناǷتسعɂ البنوȫ اإلسɎمية يف ǾȽا اجملاƂǙ ȯ  -أ

ف مواردȽا وتدمر اقتصادȽاÛ وزيادة اɍعتماد تƕتبعية اخلارجية الƔ تسƷقȨ انعتاȧ الدوȯ اإلسɎمية من أسر ال
اجلماعي علɂ الǾات بƙ الدوȯ اإلسɎمية ومن Ż تقوية عɎقات الترابȔ والتȮامل اɍقتصادي بالشȮل الǾøي  
 يعود باخلري علɂ األمة اإلسɎمية وȽي يف ǾȽا تǵ ȜȒداǄ ملشȮلة نقǵ Ȍجم املدǹرات وصȢر ǵجم التøراكم 
الرأƧايل بالدوȯ اإلسɎمية ويف الوقت ذاتȼ توفر املوارد الɎزمة لتحقيȨ اɍنطɎقة التنموية الǾاتية Ʋو الرفاȽيøة  

  .اɍقتصادية لɊمة اإلسɎمية
ǡ-  ميةɎسسها اإلسǖوبة للتنمية الشاملة والعادة بǗا الدőطار سعيها الدائم ومسريǙ مية يفɎاإلس ȫتعمل البنو

ƙ األرصدة اإلسɎمية داǹل الوطن اإلسɎمي وƠقيȨ اɍكتȦاǒ الǾاź لȼ من السلȜ واخلøدمات  علǙ ɂعادة توط
  .األساسية واɍستراتيجية الƔ يتم Ǚنتاجها داǹل البلداȷ اإلسɎمية

ǯ-     اتøوالتعاوني ÛريةȢøناعات الصøية والصǞرفية والبيƩوالصناعات ا ƙرفيƩمية بتنمية اɎاإلس ȫتم البنوő
Ƚارب   باعتبارøƟ نøمية واإلفادة مɎاإلس ȯقتصادية والصناعية يف الدوɍلتطوير النية ا ȯعاȦال ȃاألسا ǄيعاƤ ا

Ȝية واملشاركة يف اجملتمȮقاعدة املل Ȝوتوسي ȯا اجملاǾȽ ت يفƢ Ɣمية الɎري اإلسȡمية وɎاإلس ȯالدو.  
ǻ- Ɏاإلس Ȭمي يعمل البنɎاإلس Ȭملوارد البن ȯعاȦال Ȥيșالتو ȯɎǹ يف  من ƙاملøقاعدة الع Ȝتوسي ɂمي عل

اجملتمȜ والقȒاǒ علɂ البطالة بƙ أفرادهÛ ومن Ż زيادة الناتǰ اإلƤايل للدولة اإلسɎمية ويف الوقت ذاتȼ يتمȮن 
 ɂيسع Ǆيداǵو ǄدفاȽ Ȅولي ÛميةɎأداة ووسيلة خلدمة األمة اإلس Ǵليصب Ǵالصحي ȼعȑيف مو ȯاملا ȃرأ Ȝȑمن و

  .ثراǒ ونȦوذاǄ وقدرة علɂ السيطرة واɍستȯɎȢ لǹɈرين األفراد Ǚليȼ ليزدادوا
øȽ-    ا أرادøة مøعرفƞ Ȭذل ȷكا ǒمارية سواǮستɍاملشروعات ا ǰوتروي Ȅسيǖت ɂمي علɎاإلس Ȭيعمل البن

بالȮامل أو عن طريȨ اɍشتراȫ مȜ الȢري من أصحاب اخلƎة واملعرفة والدراية املشهود øƬم Ɯسøن السøمعة    
والقدرة علǙ ɂدارة شǘونÛȼ وɍ يقتصر ƭاǙ ȯنشاǒ املشروعات علɂ نشاȓ اقتصادي معƙ واإلȋɎǹ يف العمل 

بǾاتÛȼ بل ميتد ليشمل كافة األنشطة اɍقتصادية املشروعة سواǒ يف الصناعةÛ أو الزراعةÛ أو التجارة والتوزيȜ أو 
ية أصولȼ اإلنتاجيøةÛ وتوسøيÛƀǙ   Ȝ وȽو Ǿŏا يعمل علɂ اتساع قاعدة اɍستǮمار يف اجملتمȜ وتنم …يف التعدين

    Ȝøل للمجتمøȦȮي يǾøايل الƧتنمية متسارعة يف التراكم الرأ ȨقيƠوه وƴ ȯعدƞ ستيعابية واإلسراعɍا ȼطاقت
  .اɍستقȯɎ واألمن اɍقتصادي

ويȦȮي للتدليل علɂ ذلȬ أȷ نظرة علمية متعمقة ألدوات التوșيȤ ووسائلȼ يف البنوȫ اإلسɎمية تظهر 
بل  الربǴ كهدف وǵيد علɂ م املشاركة كوسيلة أساسية للتوșيȤ اɍئتماƆ اإلسɎمي ɍ يقومبوȑوǳ أȷ نظا



 

 ǯنتاǚاع بȦرتɍت للعمالة العاطلة واɍاƭ Ǵل فتǮم Ɂرǹداف أȽققي أƠ ƂǙ Ǵدف الربȽ جانب ƂǙ ɂيسع ȼأن
  .وǙنتاجية عوامل اإلنتاǯ الداǹلة يف املشروع ورفȜ دǹوƬا وعوائدȽا

 ȷǚنا فȽ ريعة    ومنøبالش ȼøار التزامøمعي ȷǙو Ƃو أداة فعالة للتنمية بالدرجة األوȽ ميɎاإلس Ȭالبن
  Ȭøدف من البنƬا Ȅفلي Ûبالعملية التنموية ورسالتها اإلنتاجية الشرعية ȼواتصال ȼالتصاق Ɂدƞ ȃمية يقاɎاإلس

 ȯعاȦال Ȥيșها التوȦيșو توȽ دف األساسيƬن اȮول Ûƙاملسلم ȯأموا ȜميƟ ردƭ وȽ  ةøيف املشروعات التنموي
الƔ تȒيȤ للناتǰ القومي وللمجتمȜ سلعاǄ وǹدمات يف ǵاجة Ǚليها وبالشȮل الǾي يعود عائده علɂ كل من 

Ȝاجملتم ɂمر وعلǮاملست Ȭالبن ɂوعل ȯمواɊاملودع ل.  
 øويƟا وőدماǹ تطوير ɂمية علɎاإلس ȫتعمل البنو ȷتم أǂبل وا ƙمن املتع ȼأن ƂǙ ȼب التنويƶا وȽد

وتنويعها باستمرار بالشȮل الǾي يȦȮل ǹدمة التنمية اɍقتصادية واɍجتماعيøة ويوافȨø مȜø اǵتياجøات     
  ɂøي علȒمية ويقɎدم شعوب األمة اإلسƸ اƞه املشروعات وǾȽ ǰوتروي ǒنشاǙ ة يفƵبل واملسا Ûاőمشروعا

Ȭحمور عمل البن ȷأ Ȭذل Ûجتماعيɍقتصادي واɍا اƬɎاستق ȨقƷة     مشاكلها وøم التنميøو دعøȽ ميɎاإلس
  .اɍقتصادية وƠقيȨ التقدم اɍقتصادي لشعوب األمة واجملتمعات اإلسɎمية

ƆاǮال țرȦال :Ʉاإلسالم Ȭماري للبنǮستɍا ȣدƬا.  
تعمل البنوȫ اإلسɎمية علɂ نشر وتنمية وتطوير الوعي اɍدǹاري بƙ األفراد وترشøيد سøلوكيات   

واطنŏ ƙدف تعبǞة املوارد الȦائøȒة ورǗوȃ األمøواȯ العاطلøة واسøتقطاŏا     اإلنȦاȧ للقاعدة العريȒة من امل
وتوșيȦها يف اجملاɍت اɍقتصادية الƔ تعظم من عائدȽا وترفȜ من Ǚنتاجها وǙنتاجيتها وبالشȮل الǾي يسهم يف 

بتȮار صيȠ جديدة وفقاǄ للصيȠ اإلسɎمية اǂددة للتوșيÛȤ وا رهبناǒ قاعدة اقتصادية سليمة لصاſ اجملتمȜ بǖس
تتوافȨ مȜ الشريعة اإلسɎمية وتتناسب مȜ املتȢريات الƠ Ɣدǫ يف السوȧ املصرفية وتȒمن التوșيȤ األمøǮل  

Ȭملوارد البن.  
  Ȥøيșالتو ɂالتمويلية عل ȼاتȦيșمي بالتركيز يف توɎاإلس Ȭيقوم البن Ɂرǹية أǵية ومن ناǵا من ناǾȽ

Ǵ لȼ أȷ ينشǜ مشروعات بنȦسȼ يف Ưتلøƭ Ȥøاɍت النشøاȓ    اɍستǮماري متوسȔ وطويل األجل الǾي يتي
ȼقتصادية فيɍل القطاعات اȮيȽ وتقوية Ȝقتصادي يف اجملتمɍا.  

 ȼطار أنǙ يف ȼمي وواجب من واجباتɎاإلس Ȭمن رسالة البن ǒو جزȽ مارǮستɍمار ومداومة اǮستɍا ȷǙ
دعة لديÛȼ ويف واجب األمانة الƔ محلøها  تȮليȤ مȦروȏ عليȼ من واجب اɍستɎǺف يف أمواȯ املسلمƙ املو

  .عنهم
  :من Ƚنا فȷǚ للدور اɍستǮماري للبنوȫ اإلسɎمية أبعاداǄ متȮاملة ميȮن لنا أȷ نوȑحها من ȯɎǹ الشȮل التايل

  
  
  



 

 ȴȩل رȮȉ)03 :(ة للبنوك اإلسالميةɅمارǮستɍا ǻاȞبɉا.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ȋ113  موسوȝة البنوك اإلسالمية اǒȂƨ الرابȜ:اȎƫدر 
ويتم ǾȽا التوșيȤ اɍستǮماري يف Ǚطار املسǘولية اɍجتماعية الƷ Ɣرȋ عليها البنȬ اإلسɎمي اƟاه 
اجملتمÛȜ ومن ǵيث أنɍ ȼ يساȽم يف أي ƭاȯ قد يترتب عليȑ ȼرراǄ بǖøفرادهÛ وأȷ يعطøي أولويøة مطلقøة     

أفرادهÛ مǮل مشøاكل البطالøة واøȦƳاȏ    للمجاɍت الƷ ƔتاǙ ǯليها اجملتمȜ يف ǵل مشاكلȼ الƔ يعاƆ منها 
 ȏواملر ÛقرȦوال Ûȯوǹمي يف    …الدɎøاإلس Ȭøمارية للبنǮستɍداف اȽاأل Ɓطار ما تقدم تتحد معاǙ ويف ÛƀǙ

  :النواǵي التالية
  .ƠقيȨ زيادات متناسبة يف معدȯ النمو اɍقتصادي ŏدف قهر التǺلȤ وƠقيȨ التقدم لɊمة اإلسɎمية -1
2- Ɂمستو ȨقيƠ    افرةøة السøالبطال ɂعل ǒاȒوالق Ȝاملتوفرة يف اجملتم ǯلعوامل اإلنتا ȜȦيلي مرتȢي تشȦيșتو

  .واملقنعةÛ والراكد وȡري املستȢل من عناصر اإلنتاǯ وكǾا القȒاǒ علɂ كافة صور سوǒ اɍستǺدام ǾƬه العوامل
ألنشطة اɍستǮمارية اɍقتصادية العمل بȮافة الطرȧ وشƓ الوسائل علƴǙ ɂاǒ وتنشيȔ اɍستǮمار يف ƯتلȤ ا -3

عن طريȨ اɍستǮمار املباشر الصريǴ الǾي يقوم علɂ تǖسيȄ الشركات اجلديدة ǺƞتلȤ أنواعها Ûأو املسøاƵة  
 ȓه اخلطوǾȽ ديد وتطويرƟ للشركات القائمة والقيام بعمليات املشاركة يف ǯاإلنتا ȓطوǹ Ȝيف توسي  

    Ʃساب البنȬ اإلسɎمي ذاتȼ أو باملشاركة مȜ أصحاب اخلƎøة ترويǰ املشروعات سواƩ ǒساب الȢري أو  4
  و املعرفة والدراية والقدرة الȦنية ممن ƷوزوƧ ȷعة ǵسنة  

      øǹدمات نظøم اإلنتøاǯ    (توفري ǹدمات اɍستشارات اɍقتصادية والȦنية واملالية واإلداريøة املǺتلøȦة   -5
  ملنتجاتÛ الترويÛǰ التوزيÛȜø التسøعريÛ دراسøات السøوȧ    ا: واملنتǹ Ûǰدمات التسويȨ املتعددة الƔ تشمل
وتقدǹ Ƈدمات دراسة  اجلدوɁ اɍقتصادية ƛوانبها املǺتلøȦة  ) والعميلÛ وǹدمات التمويلÛ وǹدمات األفراد

البيǞيةÛ القانونيةÛ التسويقيةÛ الȦنيةÛ التجاريةÛ املاليةÛ اɍقتصاديةÛ اɍجتماعيةÛ دراسøات الظøلÛ اǹتبøارات    (

ȋفر ɂالتعرف عل
 اɍستǮمار اƩقيقية

 Ƿاملنا ƙسƠ
 اɍستǮماري العام

 ǒن األداøسيƠ  
اɍقتصادي للمشروعات

Ơليل فرȋ اɍستǮمار
 ودراسة جداوƬا

رويǰ فرȋ اɍستǮمارت
ȼومشروعات 

 Ȝالعدالة يف توزي ȨقيƠ
ǰالنات 

األبعøøøøاد
اɍسøøتǮمارية
Ȭøøøøللبن
 اإلسɎمøøي



 

Û لترشيد القرارات اɍستǮمارية للمستǮمرين وللحȦاȗ علɂ أمواƬم من الøȒياع أو اɍسøتǮمار يف   )اسيةاƩس
  .املشروعات ȡري مرƜة

6-  Ɣال Ɂرǹسسات األǘأو للم ÛȬيشرف عليها البن Ɣال ǒة سواȦتلǺسسات املǘقتصادي للمɍا ǒاألدا ƙسƠ
Ȓأدائها وبالتايل الق ƙطرة لتحسȒسها مȦد نƟ سوف    ȜائøȒال ÛدøاقȦوال Ûرافøور اإلسøكافة ص ɂعل ǒا  

  .والتالÛȤ واملعيب الƔ تنتشر يف ǾȽه املǘسسات
7-   ȧواøيف األس ȯة للتداوǵواخلدمات املطرو Ȝستقرار السعري يف أسعار السلɍمناسب من ا Ɂمستو ȨقيƠ

 ȯɎȢستɍار واȮتǵɍم صور اȽأ ɂعل ǒاȒوبالتايل الق ȯوǹالد Ɂمستو Ȝا يتناسب مƞب  وøŒ ɂتعمل عل Ɣال
    Ȭøماري للبنǮتøسɍداف اøȽد األǵمن أ ȷوȮنا يȽ ومن Ûري عادلةȡ سياسة سعرية Ȩعن طري ǒقراȦال ȯأموا

  .اإلسɎمي تطبيȨ األسعار التوازنية العادلة
ƠقيȨ العدالة يف توزيȜ الناتǰ التشȢيلي لɎستǮمار وƞا يسهم يف عدالة توزيȜ الدǹوȯ بƙ أصحاب عوامل  -8

ǯ املشاركة يف العملية اإلنتاجيةƜ Ûيث Ʒصل كل منهم علɂ العائد اجملزي اƩقيقي الǾي يسøتحقȼ مøن   اإلنتا
الناتǰ التشȢيلي الǾي ÛŹ وبالتايل Ʒرȋ كل منهم علɂ تعظيم ǾȽا الناتƷ Ɠǵ ǰصل علǵ ɂجم أكƎø مøن   

  .الناتǰ املعظم يف Ǚطار نصيبȼ املتȨȦ عليȼ من قبل
  

  ɍدف اƬا ȷǚنا فȽ ات     ومنøو دعامøȽ لøب Ûيلøقيقي أصǵ دفȽ وȽ ميɎاإلس Ȭماري للبنǮست   
ياȷ األساسي للبنȬ ويف الوقøت  نوجودهÛ ومن Ż فƟ ȷǚاȽل ǾȽا اƬدف وعدم ƠقيȨ تلȬ الدعامة يقوȏ الب

ذاتȼ تصبǴ اɇماȯ املعقودة علɂ البنوȫ اإلسɎمية ƭرد طموǵات أو أȢȑاǫ أɎǵم ɍ سند Ƭا يف الواقȜ الǾي 
  .األمة اإلسɎمية يف الوصوǙ ȯليȼ ترȡب

  
بل يصل البعƂǙ Ȑ القوȯ أȷ اƬدف اɍستǮماري للبنȽ Ȭو Ǯƞابة الرئة الوǵيدة املتاǵة لȼ والƔ عøن    

   Ȭøام البنøاألساسي أم Ȩمار املباشر الطريǮستɍعل اƶ ائدة الربويةȦالتعامل بال ǒاȢلǙ ȷيث أǵ ÛȄȦطريقها يتن
ȼمودعي ȯوأموا ȼأموال Ȥيșن   لتوøȮمي ɍ ȼنǚنا فȽ ومن Ûȼعلي ɂية عادلة ومناسبة تدعم وجوده وتبقƜر ȨقيƠو

ɍǙ أȷ يȮوȷ بنȮاǄ استǮمارياǄ تنموياɍ Ǆ ينتظر Ɠǵ يطرȧ املستǮمر بابÛȼ بل أنȼ يȽǾøب ƂǙ فøرȋ اɍسøتǮمار    
يقøدمها للøȢري   بنȦسÛȼ يدرسها وميحصهاÛ ويستǮمر فيها أموالȼ سواǒ بǾاتȼ فقÛȔ أو باملشاركة مȜ الøȢري أو  

ȼويروجها ل.  
  
  



 

وما قد ينجم  )1(ويرتبȔ باƬدف اɍستǮماري للبنȬ اإلسɎمي Ƚدف أصيل ǹǓر وȽو حماربة اǵɍتȮار  
عنȼ من استƩ ȯɎȢاجات الناÛȃ ومن Ż يعمل البنȬ اإلسɎمي علɂ كسر اǵتȮار القلةÛ وǙشاعة ونشر أدوات 

  .وǙنتاǯ وفري يȦȮي البشرÛ وƷقƬ Ȩم األمن واɍستقرار اإلنتاǯ وǙتاǵتها مما يȒمن توزيȜ عادلة للǮروة
   ǬالǮال țرȦال :Ʉاإلسالم Ȭللبن ɄȝتماǱɍا ȣدƬا.  

   ȨøقيƠ ƙøقتصادي وبɍا Ǵالرب ȨقيƠ ƙاملوازنة ب ƂǙ اȽها ملواردȦيșمية عند توɎاإلس ȫتعمل البنو
  :اسة البنȬ التوșيȦية ƵاالرƜية اɍجتماعية من ȯɎǹ جانبƙ أساسيƙ يتم مراعاőما يف سي

التدقيȨ يف ƭاɍت التوșيȤ الƔ يقوم البنȬ بتمويلها والتǖكد من سɎمتها وقدرőا علɂ :  اƨانǢ اɉوȯ -أ  
Ȭبالبن ƙاملودع ȯياع أمواȑ عدم ȷماȑ Ż عائد مناسب ومن ȨقيƠسداد التمويل و.  

  ǡ- ƆاǮال Ǣانƨا : Ȝلرف Ǆصباǹ Ǆɍاƭ Ȥيșالتو ȨقƷ ȷة  أøالعمالة ومشاركتها يف املشروعات املمول Ɂمستو
ويف الوقت نȦسȼ يسمǴ عائده بتقدǹ Ƈدمات اجتماعية ƂǙ كل من Ʒتاجها من أفراد اجملتمƠ ȜقيقاǄ لرسøالة  

  .البنȬ يف التȮافل اɍجتماعي
برعاية ǾȽه من ناǵية ومن ناǵية أǹرɁ فȷǚ البنȬ اإلسɎمي عن طريȨ صناديȨ الزكاة الƔ لديȼ يقوم   

أبناǒ املسلمƙ والعجزة واملعوقƙ منهم وتوفري وőيǞة الظروف املɎئمة لرعايتهم وǙقامة ورعاية املرافȨ اإلسɎمية 
  .العامة ودور العبادة وتوفري سبل التعليم والتدريب للمسلƙ وتقدƇ املنǴ الدراسية
سواǒ من ناتǰ نشاطها أو مøن   فȦي الوقت الǾي يعمل فيȼ البنȬ اإلسɎمي علɂ تنظيم جباية الزكاة

املاȯ الǾي ميلȼȮ البنȬ أو املودع لديȼ وكǾا من الǾين يرȡبوȷ يف ذلÛȬ فǚنȼ يعمل علǵǙ ɂياǒ فريȒة الزكøاة  
  :وروǳ التȮافل اɍجتماعي بƙ أفراد األمة ويستǺدم البنȬ اإلسɎمي يف ǾȽا اجملاȯ عدة وسائل أƵها ما يلي

وير ثقة املواطنƙ بالنظام اɍقتصادي اإلسɎمي باعتباره Ƚو الطريȨ الوǵيد العمل علǙ ɂزكاǒ وتعظيم وتط -1
 ȷوأ Ûمنها Ɔتعا Ɣصها من املشاكل واألزمات الɎخل ȷموȒيد املǵالسبيل الو ȼا وأنƬاǵ ǳɎصǙية األمة وȽلرفا

أƵيتها وأنواعهøا  أǵد أȽم األدوات املستǺدمة يف ǵǙياǒ الȦرائȐ اإلسɎمية فريȒة الزكاة وتبياȷ مȦهومها و
ǒنياȡاأل ȯيف أموا ǒقراȦقا معلوما للǵ رياǹوأ ɍا أوȽمصرفها باعتبار ȼوأوج.  

ǵصر كافة املستحقƙ للزكاة واɍتصاŏ ȯم وترتيب تلقيهم ألمواƬاÛ ويف الوقت ذاتȼ ترتيب ǹǙراجهم من  -2
مل الشريȤ وتسǺريه وتيسريه Ƭم بǖمواǵ ȯالة الȦقر اخلاملة ǵ ƂǙالة اɍستȢناǒ الȦاعلة وبزيادة قدرőم علɂ الع

  .الزكاة ومن Ż طرد شبǴ الȦقر من اجملتمȜ اإلسɎمي وƂǙ األبد

                                                           
)1( ȼمɎوس ȼعلي ǃصلوات ا ȯالرسو ȯلقو Ǆو حمرم شرعاȽو Ûȼنƣ اعȦرتɍ Ǆانتظارا ȯعن التداو ǒالشي Ȅبǵ ةȢار لȮتǵɍيقصد با" :ǜاطǹ ɍǙ رȮتƷ ɍ" من "و ǒل يف شيǹمن د

من اǵتȮر طعاماǄ أربعÛ" :  ƙø قولȼ صلɂ اǃ عليȼ وسلم"اجلالب مرزوȧ واǂتȮر ملعوȷ"و" أسعار املسلمƙ ليȢليȼ عليهم كاǵ ȷقاǄ علɂ اǃ أȷ يقعده بعظم من النار يوم القيامة
ȼمن ǃا Ǜوبر ǃمن ا Ǜفقد بر Ǆيوما"ȯوسلم يقو ȼعلي ǃا ɂصل Ƒعت النƧ ȯقا ȼأن ȼعن ǃي اȑعن عمر ر Ɂوقد رو Û" :  امǾøباجل ǃا ȼربȑ Ûطعامهم ƙاملسلم ɂر علȮتǵمن ا

ȃɎأسومما تق". واإلف ȜȦلترت ȧقد يف األسواȦلت Ȝعن البي Ȝالسل ȄبƜ رȮتǂوقيام ا Ûحمرم ǳروة وزيادة األرباǮسلوب لتنمية الǖري مشروع كȡ ارȮتǵɍدم فا   ɂوعل ÛمومǾا مȽعار
واƩقدÛ وȽو أم ɍ يقبل اǃ وɍ ترتȒيȼ تعøاليم   ǵاجة الناȃ وأŏ ȨƩم األذɁ والȒيȨ وأȑر ŏيȮل القيم األɎǹقية وأȑعȤ الǾممÛ وأفسد النȦوȃ وأدǹل بƙ الناȃ الȮراȽية

ȼقياتɎǹم وأɎاإلس.  



 

        العمل علǙ ɂنشاǒ دور العلم الƔ تقدم øǹدماőا ƭانøاǄ للمسøلمƙ سøواǒ أكانøت دوراǄ إلكسøاب        -3
والوșيȦي واملهŏ Ɨدف القȒاǒ علɂ اجلهøل   املعرفةÛ أو للتدريب العلمي أو للتȽǖيل الƗȦ أو لɎرتقاǒ التعليمي

بƙ أفراد اجملتمȜ اإلسɎمي وƂǙ األبد وتشجيȜ البحث العلمي واإلنȦاȧ علɂ البعǮات العلمية واألƜاǫ اخلاصة 
ȼتȒŒ مي وبعثɎاإلس Ȝلتطوير اجملتم ƙاملسلم ǒبعلما.  

ƭاناǄ ألبناǒ األمة اإلسɎمية وبالشȮل الǾي  Ǚنشاǒ املستشȦيات واملعاȽد العلمية الصحية الƔ تقدم ǹدماőا -4
   ɍ ينǾøال ǒراøقȦاصة للǹ ميةɎمنها األمة اإلس Ɔتعا Ɣاملتوطنة والشعبية ال ȏمشاكل األمرا ɂعل ǄاماƢ يȒيق

ȏه األمراǾƬ املناسب ǯɎالع Ȩليơ ɂزيادة قدرة األمة عل ȼويف الوقت ذات ǯɎللع ȯاملا ȷدوƶ.  
ل اɍجتماعي اإلسɎمي وفتƭ Ǵاɍت اخلري أمام أفراد األمة اإلسɎميةÛ األمر الǾي مøن  تǖكيد Ƥاعية العم -5

شǖنȼ أȷ يزيد وƶلب الƎكات اإلƬية ويعم اخلري والرفاȽية ومن Ż القȒاǒ علɂ بǘøر األمøراȏ اɍجتماعيøة    
  .Ȧاعلية كاملةاملدمرةÛ ويف الوقت ذاتȼ زيادة قدرة اجملتمȜ اإلسɎمي علɂ توșيȤ موارده البشرية ب

6-  Ȩǵ كل ذي ǒعطاǙ ȯɎǹ ابية الزكاة منƶǚمية بɎأفراد األمة اإلس ƙب ȤاتȮافل والتȮلتحام والتɍزيادة ا
ǵقȼ من املستحقƙ يف مصارف الزكاة الشرعية والتعامل مȜ طموǵات وأɎǵم األمة بالتعرف علɂ مشاكلها 

  ل وƠقيȨø تلȬø األɎøǵم والوصøوƂǙ ȯ تلȬø     وأɎǵمها وطموǵاőاÛ والعمل علɂ معاجلة ǾȽه املشاك
الطموǵاتÛ وتعظيم املنȦعة بƙ أفراد األمةÛ وتȦجري طاقات البȯǾ والعطاÛǒ وƠويل الطاقات املعطلة واخلامøة  
ƂǙ طاقات منتجة فاعلة ومتȦاعلة تȒيǙ ƂǙ Ȥنتاǯ األمة ƞا ȤȦƸ من املعاناة عن أفراد األمة اإلسɎميةÛ وسد 

الوقت ذاتȼ القȒاǒ علɂ كافة صور اإلسراف والȦاقد والتالȤ بزيادة روǳ اɍنتماǒ والøوǵ   ǒɍاجة األسر ويف
ƙاملسلم ȯما ɂعل ȋرƩوا.  

  التȦǺيȤ عن ويɎت املسلمƙ يف البɎد اإلسɎمية وȡري اإلسɎمية الƔ يتعرȑوȷ فيها للظلم واɍسøتبداد   -7
ية من قوɁ مستبدة تنصريية وőويدية وعلمانيøة تȢريبيøة   أو لȮوارǫ طبيعية أو ȡري طبيعيةÛ أو لȢȒوǙ ȓرȽاب

  .ومعاونتهم لصد ǾȽه األǹطار والصمود أمامهاÛ بل ودǵرȽا واɍنتصار عليها
8-  ȫوøه البنǾƬ رتقائيɍقتصادي التنموي اɍبالبعد ا Ǆشديدا Ǆمية ارتباطاɎاإلس ȫجتماعي للبنوɍالبعد ا ȓارتبا

يادة ǵجم الǮروة والدǹل ألفراد األمة اإلسɎمية أمر كȦيل بزيادة مøوارد  ǵيث أƱ ȷاǳ البنȬ اإلسɎمي يف ز
البنȬ وكǾا موارد الزكاةÛ كما أƱ ȷاǳ البنȬ يف نشر وتعميȨ الوعي الديƗ يساعد علɂ ترشيد سøلوكيات  

فاȽيøة  أفراد اجملتمȜ واƩد من اإلسراف والبǷǾ وزيادة الوعي اɍدǹاري واɍستǮماري ويف الوقت ذاتȼ زيادة ر
  .ƤيȜ أفراد األمة اإلسɎمية

  Ȩøنطل ȷن أȮايل عام ميƤǙ دفŏ Ȕمي يرتبɎاإلس Ȭالبن ȓجتماعي لنشاɍاجلانب ا ȷǚر فǹǓ Ɩعƞو
بشقيها املادي والقيمي أو املعنوي من ȯɎǹ التزامȼ بتجسيد أȽداف النظøام   )1(عليȼ اسم Ơسƙ جودة اƩياة

                                                           
)1( Ȝتياجات األساسية ألفراد اجملتمǵɍشباع اǙ ɂعل ǄɎȒف Ûقايف واملعريفǮال ǒرتقاɍزيادة ا Ɩعƞ.  



 

ستǮمارية لتوșيȤ كافة موارد البنȬ وƞشاركة عوامøل وعناصøر   اɍقتصادي اإلسɎمي عن طريȨ سياسات ا
Ȩا بعمȽوجب مشروعات اقتصادية مدروسة جدواƞو Ȝيف اجملتم ǯاإلنتا.  

   Ȝالراب țرȦللبنوك اإلسالمية: ال Ʉȝباȉواإل ɄǝاȪǩرɍا ȣدƬا.  
Ƈ اخلøدمات  يعمل البنȬ علɂ اɍرتقاƜ ǒاجات األفراد وعلǙ ɂشباعها اإلشباع السليم من ǵيث تقد

املصرفية الƔ تتوافȨ مȜ اǵتياجاőم اƩقيقية ومȜ معتقداتȼ الدينيةÛ وبالتايل تȒمن Ƭم اإلشباع املادي واملعنوي 
  .يف نȄȦ الوقت

    ǒواøدة سøمية جديɎøسǙ أدوات مصرفية ǫاستحدا ɂل مستمر علȮمية بشɎاإلس ȫوتعمل البنو       
لتوșيȤ واɍئتماȷ أو اɍستǮمار وبالشȮل الǾي يȢطøي اǵتياجøات   يف ƭاɍت املوارد والودائȜ أو ƭاɍت ا

  .األفراد ويتوافȨ مȜ متطلبات ومتȢريات العصر
كما تسعɂ البنوȫ واملصارف اإلسɎمية Ɵ ƂǙويد وǙتقاȷ أداǒ أجهزőا وفروعها بالشȮل الǾي يȒمن 

Ȝم Ȩي يتوافǾل الȮدرجة من اجلودة وبالش ɂعلǖا املصرفية بőدماǹ Ƈيف تقد ǒɎاجة العمǵ:  
  .املȮاȷ املناسب -
- ȷوالتوقيت املناسبا ȷالزما.  
  .بالتȮلȦة املناسبة -
  .بǖقل جهد ممȮن-

 ǒسوا Ûم املصرفيةőتياجاǵوا ǒɎبات العمȡة لرȒيȦدراسات علمية متعمقة ومست Ȩيتم عن طري Ȭوذل
قبلية وبالتايل وȜȑ النظم املصرفية اإلسɎمية اƩالية أو الƔ ميȮن أȷ تنهȐ مستقبÛǄɎ وكǾا قدراőم اƩالية واملست

    ɁدøǵǙ ǯهاøن انتøا مǾȽ ȼالقدرات وما يتطلب Ȭتل Ȝتتناسب م ȼسȦا اإلشباع ويف الوقت نǾȽ منȒت Ɣال
األساليب العلمية وأكǮرȽا تطوراǄ واستǺداماǄ للتقنيات املبتȮرة وƞا يسمǴ بالتايل بتقدǾȽ Ƈه اخلدمات لعمɎئها 

ȓمن ارتباȒا يƞو Ȭبالبن ǒɍǘȽ.  
   ȼøوافر فيøب أو تتȡملن ير ǄاȢسائ ǄɎسائ Ǆيقدم نقديا ɍ قيقة األمرǵ مي يفɎالتمويل املصريف اإلس ȷǙ
شروȓ اɍئتماȷ املصريفÛ بل أنȼ يف ǵقيقة األمر يقدم التمويل اɍئتماƆ يف شȮل توșيȤ عيƗ أو نقديÛ مøن  

  .ȯɎǹ نشاȓ اقتصادي مشروع
   Ȅامƪا țرȦال : ȨيȪƠاإلسالمية ȯالدو ƙي بǻاȎتȩɍامل اȮالت.  

ȷǙ الدولة اƩديǮة ɍ تقȤ مȮتوفة األيدي أمام تȦاعɎت اɍستǮمارÛ أو تعطي كامل اƩرية لقوɁ الȦعل 
      الȦردية بعȦويتها لتȦعل ما تشاǒ دوȑ ȷوابȔ ترشد ǹطوøőا وتوجȼø مسøريőا الصøحيحة øƲو اøƬدف      

ȦيǾ املشروعات الƔ تراȽا مناسبة لتحقيȨ أȽداف الشعب ولصاſ اجملمøوع  املطلوبÛ و من Ƚنا تقوم الدولة بتن
ȷاȮالعام للس.  



 

وملا كانت الدوȯ اإلسɎمية يف ƭموعها العام ɍ تزاȯ قابعة يف مرǵلة من مراǵل التǺلȤ اɍقتصادي 
Ȯن Ƭا اƢ ȷارȃ لقصور Ǚدراكي ومادي أو لعدم توفر عامل أو ǹǓر من عوامل اإلنتاÛǯ فȷǚ البنوȫ اإلسɎمية مي

Ǆɍقتصادي فيها توجيها فعاɍعل اȦال Ɂقو ȼمية وتوجيɎاإلس ȯالدو ƙب ȯامل اقتصادي فعاȮت ǫداǵǙ يف Ǆدورا.  
فعلɂ سبيل املǮاȯ تعاƆ الدوȯ اإلسɎمية من عدم توافر شبȮات البنية األساسية الƔ تربȔ بƙ دوøƬا    

   لƔ تستǺدم يف تنقل األفراد أو نقل البøȒائȜ بǾøȽ ƙøه   بعȒها البعȐ مǮل الطرȧ السريعة ذات الȦȮاǒة ا
وميȮن للبنوȫ اإلسɎمية ǹدمøة ǾøȽه    الȮهربائيةÛالدوÛȯ فǄɎȒ عن شبȮات السȬȮ اƩديدية ونقل الطاقة 

ȯوǹالد ȯɎǹ من Ȩيف املراف   ƙøه املشروعات وتقدميها مقابل رسم معǾȽ لǮم ǒإلنشا ȯالدو Ȝمشاركات م
 ƙاملواطن ɂعل Ȩز  يطبøƭ عائد ɂعل ȯاملمو Ȭصل البنƷ يثǵ ائدة املتعددةȦتعم ال ȬلǾا وبŒدموǺين يستǾال

  ɂøت تعمل علɎقاعدة مواص Ȩوتتحق Ûتاجها بشدةƠ ة بنية أساسيةȮشب ɂومات علȮƩصل اƠو ÛȼويلƢ من
اɍتصاɍت ǵǙداǫ التȮامل اɍقتصادي بƙ الدوȯ اإلسɎميةÛ يȒاف ƂǙ ذلȬ أيȒاǄ شركات النقل والتوزيȜ و

  .السلȮية والɎسلȮية
ومن Ż فȷǚ عملية التمويل ƶ ɍب أȷ تقتصر فقȔ علɂ املشروعات اإلنتاجية الƔ تقوم علɂ استǺدام   

عوامل اإلنتاǯ املتوفرة يف كل دولة ǙسɎمية علǵ ɂدهÛ بل وبالȒرورة ƶب أȷ تتسȜ النظرة وتعƎø اøƩدود   
Ȣالتش ɂلتقوم عل ȯه الدوǾȽ ƙميةاملصطنعة بɎللموارد اإلس ȯعاȦيل ال.  

وǾȽا يقودنا ƂǙ معرفة الدور اƩقيقي الǾي ميȮن أيȒاǄ أȷ تسهم بȼ البنوȫ اإلسɎمية يف ƭاȯ تعظøيم  
املوارد اɍدǹاريةÛ وتنميتها وتطويرȽا ليȄ فقȔ من Ǚ ȯɎǹطارȽا النقديÛ ولȮن أيȒاǄ وبشȮل أكǮر فعالية يف 

  .ǙطارȽا ȡري النقدي
ƆاǮال ǬǶبƫة البنوك اإلسالمية :اȖȊة أنȞبيȕ.  

    ɉا ǢلȖƫاȯللبنوك اإلسالمية: و ɄيمȚالتن ȔȖǺƫا.  
ȜȒơ البنوȫ اإلسɎمية عموما يف شȮلها القانوƆ لنظام شركات املسøاƵةÛ يسøمǾøȽ Ǵا النظøام     

الƔ يøنȌ  للمدǹرين املشاركة يف تǖسيȄ البنǙ Ȭذا أرادوا ذلȬ ويتبȜ البنȬ يف تǖسيسȼ القواعد واإلجراǒات 
    ȫوøا البنøƬ ȜøȒơ Ɣال Ǵواللوائ ƙل يف القوانǮواملتم ȼل ȜȒơ ɍ دǵوا ǒناǮباست ȯا اجملاǾȽ يف ȷعليها القانو
التقليدية كرقابة البنȬ املركزي عليها وكما ȜȒƸ شȮل البنوȫ اإلسɎمية القانوƆ لنظام شøركات املسøاƵة   

  .الشركاتكǾلȜȒƸ Ȭ النظام الداǹلي بصȦة عامة لنظام ǾȽه 
    Ȝøȑداف ووȽيث رسم األǵ من Ȭة العليا يف البنǞيƬا Ǝي يعتǾاإلدارة ال Ȅلƭ رمƬا ɂيف أعل ȫناȽ

  ǒɍǘøȽ لǮƢ ƙƵعية عامة للمساƤ وتوجد ÛȬديد استراتيجية البنƠامة وƬاذ القرارات اơوا Ûالسياسة العامة
ƙ ماليÛƙ وتنتǺب اجلمعية العامøة أعøȒاǵ   ǒسب عدد األسهم الƔ ميلȮها كل منهم زيادة عن وجود مراقب

Ȭالتجاري والنظام األساسي للبن ȷلقواعد القانو Ǆأمامها وفقا Ǆɍوǘمس Ǝي يعتǾاإلدارة ال Ȅلƭ.  



 

ǾȽا Ƚو اخلȔ العام الǾي تسري عليȼ البنوȫ لȮن توجد يف الواقȜ تȦاصيل تنظيمية داǹلية ơتلȤ مøن  
Ɵا وŏسب اجتهادات أصحاǵ رǹǓ ƂǙ Ȭا   بنǾøȽ د يفøن توجȮل Ȭكل بن ȓم والظروف اخلاصة بنشاŏار

التنظيم الداǹلي ȽيǞة تنȦرد ŏا البنوȫ اإلسɎمية وȽي ȽيǞة الرقابة الشرعية تتǖلǾȽ Ȥه اƬيǞة من علماǒ الشريعة 
تتوƂ مهمة الرقابة الشرعية علɂ كافة عمليات البنȬ اإلسɎمي ŏدف ȑماǹ ȷلوȽا من اǂرمات أو ƯالȦتøها  

  .ǵاكم الشريعة اإلسɎمية ومن مهام ǾȽه اƬيǞة أيȒاǙ Ǆصدار الȦتاوǙ Ɂذا اقتɂȒ األمرأل
Ƚ ȷǙيǞة الرقابة الشرعية املوجودة يف Ƚرم السلطة Ƭا سلطات واǹتصاصات رقابية Ƚامة جداǄ وɍ ميȮن 

زȽا ǹاصة يف وسȔø  للبنȬ مزاولة نشاطȼ يف ǵقل املاȯ واألعماȯ بȢري رقابة شرعية ترسم لǵ ȼدوداǄ مينƟ Ȝاو
  .مصريف يعمل يف ȡالبȼ بالربا

      ȫاøفهن ÛةƵاøركات املسøش Ȝم Ǆاŏالعام متشا ȼطǹ ȷذا كاǙ ميɎاإلس Ȭل التنظيمي للبنȮيƬا ȷǙ
    Ȭøي للبنøل التنظيمȮهيøلل Ǆوذجاƴ ميةɎاإلس ȫت موسوعة البنوǵا السبب اقترǾƬ ريةǮفات جزئية كɎتǹا

ȫ بعȒها البعȐ ونقدم Ƚنا ǾȽا النمøوذǯ دوøȡ ȷريه ألȷ اǹɍتɎفøات    اإلسɎمي ɍ Ɠǵ تبعد أشȮاȯ البنو
الȦرعية كǮرية وبالتايل تȮوȷ اƬياكل التنظيمية كǮرية ɍ يسمǴ لنا اجملاȽ ȯنا لتقدميهاÛ سنحاوȯ أȷ نعلȨ بƶǚاز 

Ǵيȑوالتو ǳدف الشرŏ لȮيƬا اǾȽ عن.  
يا يف البنȬ وƠتȼ مباشرة توجد اƬيǞة التنȦيǾية يف أعلɂ اƬرم يوجد ƭلȄ اإلدارة الǾي يعتƎ اƬيǞة العل

 Ȭاإلدارة يساعده يف ذل Ȅلƭ عهاȒي Ɣالسياسة ال ǾيȦوتن Ȭتسيري البن ɂي يسهر علǾلة يف املدير العام الǮاملتم
 مستشاروȷ يف اǹتصاصات ƯتلȦة كما تعمل ȽيǞة الرقابة الشرعية والقانونية علɂ مراقبة نشاȓ البنȬ والتǖكد

ية عملياتȼ ومطابقتها للشريعة اإلسɎمية ولقوانƙ البلد ɍجتناب التعامل يف اƩرام من فائدة واستǮمار من شرع
  .يف مشروعات ȡري مباǵة

ƙدة منها بقطاع معǵكل وا Ȍتơ بعد املدير العام اإلدارات املركزية źǖوت.  
  :قسمت اإلدارة املركزية Ʀ ƂǙسة

  .Ǚدارة اɍستǮمار -1
  .عماȯ املصرفيةǙدارة األ -2
  .التȮافل اɍجتماعي -3
  .اإلدارة العامة -4
  .التǺطيȔ والبحوǫ والتدريب واإلعɎم -5
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 مجلس اإلدارة

 المستشارون هيئة الرقابة الشرعية المدير العام سكرتاریة

قطاع األعمال  قطاع اإلستثمار
المصرفية

  التخطيط و البحوث و التدریب اإلدارة العامة  التكافل اإلجتماعي
اإلعالم و

 شؤون قانونية شؤون اداریة  شؤون مالية  التأمينات



 

  :ǻǙارǥ اɍستǮمار-أ
ميǮل قطاع اɍستǮمارات ǵǙدɁ املميزات الرئيسية للبنوȫ اإلسɎمية يقابلها يف البنوȫ التقليدية قطøاع    

Ȧي ǾȽه األǹرية ƞنǴ القروƂǙ ȏ القطاعات اɍقتصادية مقابل فائدة ثابتة دوȷ األǾǹ بعƙ القروǵ ȏيث تȮت
  .اɍعتبار اخلسارة أو الربǴ الǾي Ʒصل عليȼ املشروع

         أما البنوȫ اإلسɎمية فهي Ǚما أȷ تستǮمر أمواƬا مباشرة وǙما عن طريȨø املشøاركة مȜø اøǹɇرين    
Ǿة وبƜاربة أو املراȒتتقيد أو امل ɍسسات اقتصادية متنوعة األنشطة وǘل مȮش ɂمية علɎاإلس ȫالبنو ȷوȮت Ȭل

البنوƞ ȫجاȯ معƙ يف اɍستǮمار بل ميȮن أȷ تستǮمر يف ƤيȜ النشاطات املمȮنة كما يظهر ذلȬ من النظøام  
لȼ ميȮن اعتبار ÛƀǙ من ǾȽا ك …الداǹلي إلدارة اɍستǮمار مǮل الصناعة والزراعة والتجارة واƩرف واخلدمات

Ǚدارة اɍستǮمار نظرياǄ علɂ األقل العمود الȦقري للبنȬ اإلسɎمي والǾي øƶب أȷ يøȮوȷ مركøز اȽتمøام     
Ȭيف البن ƙولǘاملس.  

 Ȭم نشاطات البنȽمار باملشاركة بدرجة أقل أǮستɍمار املباشر واǮستɍا Ǝمار يعتǮستɍل قطاع اǹودا
  .اإلسɎمي نظرياǄ علɂ األقل

 ȃأسا ɂل  علøȮب ɂظƷ ȷب أƶ مية وبالتايلɎاإلس ȫالبنو ȼت ألجلǞي أنشǾدف الرئيسي الƬما اŒǙ
  .اȽɍتمامات

ǡ- يةȥرȎƫا ȯماȝɉا ǥارǻǙ:  
Ƹ ɍتلǾȽ Ȥا القطاع يف البنوȫ التقليدية ɍǙ يف نقطة واǵدة واملتمǮلة يف عدم التعامل بالȦائدة وتتمǮل   

  .ƀǙ …ادات املستندية وǙصدار الصȮوȫ وشراǒ وبيȜ العمɎت مهمتȼ يف فتǴ اƩسابات املǺتلȦة واɍعتم
وتتȦȮل ǾȽه املديرية بǚدارة فروع البنÛȬ وكǾا بعملية التȦتيȈ واملراقبة وتنشيȔ عمل الȦروع ǵسب   

Ȭالسياسة العامة للبن ȼيȒما تقت.  
ǯ- ɄȝتماǱɍل اȥاȮالت:  

  .الرئيسية ȜƤ الزكاة وتوزيعهاتعتǾȽ Ǝه اإلدارة من مميزات البنوȫ اإلسɎمية من مهامها 
يف اƩقيقة يعتȜƤ Ǝ الزكاة وتوزيعها من مهام الدولة وǵدȽا فقȔ لȮن الدوȯ اإلسɎمية يف معظمها 

ȼتقوم الدولة ب ȷا العمل يف انتظار أǾŏ مية القيامɎاإلس ȫت البنوǖارت ȬلǾا الواجب الشرعي لǾŏ تقوم ɍ.  
 Ǝيعت ɍ الزكاة وتوزيعها ȜƤ ȷǙ  لøرورية بȒمية ومن العمليات املصرفية الɎاإلس ȫمهام البنو ɁدǵǙ
ǒا العمل تطوعي قبل كل شيǾȽ ȷǙ لنقل.  

ȑǙافة ƂǙ التȦȮل بالزكاة تقوم بعȐ البنوȫ بالعمليات التǖمينية الƔ من املȦروȏ أȷ تقوم ŏا شركات 
ƙمǖتصة يف التƯ.  

ية ǵيث تراعي فيها أȮǵام الشøريعة اإلسɎøمية   وعمليات التǖمǾȽ ƙه ơتلȤ عن التǖمينات التقليد
Ɔالتعاو ƙمǖبالت ƙمǖا النوع من التǾȽ ɂويسم.  



 

 Ȭالبن ɂقل العمل علǮي ɍ Ɠǵ ƙمǖهمة التƞ ا تقومƬ شركات تابعة ǒنشاǚب ȫما تقوم البنو Ǆالباȡ نȮل
  .فتتشعب أعمالȼ وبالتايل تتȒاعȤ صعوبات التسيري

Ɔالتعاو ƙمǖشركات الت ȷوȮتȬما شركات مستقلة يشرف عليها البنǙو Ȭللبن Ǆما فروعاǙ هǾȽ .  
زيادة علɂ الزكاة والتǖمƙ التعاوƆ تقوم مديرية التȮافل اɍجتماعي Ɲدمات اجتماعية ƯتلȦة ǵسب 

  .الظروف واƩاجات
ǻ- امةȞال ǥارǻاإل:  

Ʃسøابات واخلزينøة   كȮل اإلدارات يف كل الشركات تتȦȮل ǾȽه اإلدارة بالشǘوȷ املالية للبنȬ كا
  .ƀǙ …والشǘوȷ اإلدارية املǺتلȦة مǮل شǘوȷ العماȯ واملǺازȷ والصيانة 

øȽ- ȳالȝواإل ǢɅوالتدر ǫوǶوالب ȔيȖǺالت ǥارǻǙ.  
Ɂرǹاأل ȫا يف الشركات والبنوȽدƱ Ɣاملهام ال ȄȦا نƬو.  

  
ƆاǮال ǢلȖƫالبنوك اإلسالمية: ا Ž ȓاȊالن ȴيȚنǩ:  

وȽو ȑرورة ǵيوية لنجøاǳ البنȬø   .ركائز القوية الƔ تستند Ǚليها البنوȫيعد نطاȧ التǺطيȔ أǵد ال
 اإلسɎمي وȽو أمر ɍزم Ơث عليȼ الشريعة وتستند Ǚليȼ العقيدة ǵيث يقوȯ اǃ تعاƂ علɂø لسøاȷ سøيدنا    

ȯقا ÛȤيوس":ȷكلوǖمما ت ǄɎقلي ɍǙ ȼروه يف سنبلǾف Źصدǵ فما Ǆدأبا ƙسن Ȝسب ȷتزرعو" Û"من بع źǖي Ż Ȭد ذل
ȷيعصرو ȼوفي ȃالنا ǫاȢي ȼيات ."عام فيɇا  Ȥ47سورة يوس  ƂǙ49. ɂمية يقدم علɎاإلس ȫيف البنو ȔطيǺفالت

اƩشد ƛميȜ املقاومات واإلمȮانيات الɎزمة للتعامل مȜ األǵداǫ املستقبلية ويف الوقت ذاتƠ ȼقيȨ أøȽداف  
  .ƴɍاǒ األمةالبنȬ واألǾǹ بǖسباب القوة لتوجيȼ قوɁ الȦعل اɍقتصادي 

  : وƢر عملية التǺطيȔ يف البنȬ بعدة مراǵل أساسية Ƚي
  :وȜȑ األȽداف  الƠ ƔيȔ بالȮليات اخلاصة ومن بǾȽ ƙه األȽداف مايلي – أ

أȷ يȮوȷ املصرف أداة تلبية وانتȦاع ونȜȦ متبادȯ للمسلمƙ وعونا دائما Ƭم الǾي يǘمن للمجتمȜ ولȮل  -1
  .ر ǵد الȦȮايةمسلم Ǚشباع ǵاجاتȼ يف Ǚطا

  .وȜȑ املشروعات اخلاصة بالبنȬ والƔ ميȮن يف عملية التنمية -2
النظم التوزيعية العادلة الƔ تȦȮل التوزيȜ العادȯ لناتǰ النشاȓ بƙ البنȬ وعمɎئȼ والتوزيȜ العادȯ يشȮل  -3

اǵة ويف Ǚطار الظروف معاƁ طريȨ وعɎمات رسالة البنȬ وتوȜȑ األȽداف يف Ǚطار موارد ǙمȮانيات البنȬ املت
ȼفيها نشاط Ȭيباشر البن Ɣال.  

ترƤة األȽداف ƂǙ برامǰ عمل ǵيث يقدم البنȬ بترƤة األȽداف الƔ يتȽǾǺا ƂǙ برامǙ ǰنȦاȧ نقøدي   -ب
  .بشȮل واǴȑ ومتوافȨ زمنياǄ مȜ كل مرǵلة من مراǵل ƠقيǾȽ Ȩه األȽداف



 

عƙ أȷ يȮوȷ لȼ مقصد حمøدد وأȷ يسøعƂǙ ɂ   ومن Ƚنا فȷǚ اإلنȦاȧ النقدي يف املصرف اإلسɎمي يت
Ơقيȡ Ȩاية معلومة ومن Ƚنا فȒǹ ȷǚوع ǾȽا اإلنȦاȧ للمعايري اإلسɎمية السليمةƶ Ûعل من البنȬ اإلسɎøمية  

Ȝتنمية اجملتم Ȩأداة فعالة لتحقي.  
وقد تǾǹǖ برامǰ العمل التنȦيǾي شȮل موازنات تقديرية أو جداوȯ للتøدفقات النقديøة الداǹلøة    

خلارجية والƔ من ƬɎǹا يتم Ǚدارة املوارد املالية والنقدية بȦȮاǒة عالية يف البنȬ كما تǾȽ Ǿǹǖه العملية شȮل وا
ƙل معȮمدة معينة أو ش ȯɎǹ اŏ القيام ƙيتب Ɣال Ȥائșموعة من الوƭ.  

عدة شروȓ  وأي ما كانت الصورة التǺطيطية الƔ تȮوȷ عليها برامǰ العمل فǚنȼ يتعƙ أȷ يتوافر فيها
  :أƵها

  .القدرة علɂ تنȦيȽǾا يف الوقت اǂدد وباملوارد املتوفرة -
مناسبتها وعدم تعارȑها أو ازدواجها وƬا مرونة مناسبة للتوافȨ مȜ املتȢريات الƔ قد تصøادف عمليøة    -

ǾيȦالتن.  
ǯ-  األدøب ȼعلي ومقارنتȦال ǒالقرار متابعة األدا ǾǺن متȮيتم Ɠǵ Ȭمعايري سليمة وذل Ȝȑويف  و ȔøطǺامل ǒا

  ȼøعن ǄɎȒف ȨقƠ يǾاز الƱجم اإلǵ ي معرفة مقدار تقدمهم أوǾيȦبالعمل التن ƙن للقائمȮمي Ɠǵ ȼالوقت ذات
  ǒاøطǹأ ƂǙ Ȝل يرجȽو Ûا القصورǾȽ ي وأسبابǾيȦالعمل التن ǒي تظهر أثناǾال ȤعȒالقصور وال ȼمعرفة أوج

واǵي اإلشراقية والتوجيهية ومن øƶ Żب أȷ توǾøȽ Ȝøȑه    العملية املǺططة أم يف العملية التنȦيǾية أو يف الن
ȼوجبƞ ȃوعي سيسهل القياȑل كمي موȮيف ش Ȅاملقايي.  

وȜȑ نظام فعاȯ لتدفȨ البيانات واملعلومات صعوداǄ وȽبوطاǄ وعلɂ نȄȦ املستوɁ وذلȬ نظراǄ ألȷ العمليøة   -د
اƩديǮة والتȦصيلية الƔ توفر ملتǾǺي القرار صøورة  املتȮاملة ɍ تتم ɍǙ يف Ǚطار من املعلومات املتدفقة املناسبة و

  .واȑحة عن اإلƱاز الǾي Ź أو الظروف اǂيطة بالعملية التقليدية
øȽ-    ǄوياøȒع Ǆاøارتباط Ȕيرتب ȔطيǺالت ȷǖب Ȭوذل Ȩقǂا ǒجم األداǵ ȃعلي وقياȦال ǾيȦالتن ɂاإلشراف عل

Ȯيتم است ȔطǺدور امل ȷǚف Ż ومن ǾيȦالتن ɂباإلشراف عل Ȩقǂا ǒومتابعة األدا ǾيȦا التنǾȽ ɂباإلشراف عل ȼمال
  .يف ȜƤ مراǵل اخلطة

  Ơديد أوجȼ اƲɍرافات وأوجȼ القصور وذلƞ Ȭعرفة أسباب اƲɍراف وȽل يعود ƂǙ نقȌ اإلمȮانيøات   -و
ǾøȽه   ذلȬø بتحليøل   …أو سوǒ التǺطيȔ أو نقȌ املهارات التنȦيǾية أو املعرفة أو سوǒ نظام ǙبȟɎ األوامر

  .األسباب ومعرفة الطرȧ املǺتلȦة للتعامل معها وƠديد بدائل ǾȽا التعامل الɎزمة وتزويد متǾǺ القرار ŏا
ȯ-  من ǒمي سواɎاإلس Ȭل أو املناسب للبنǮتيار البديل األمǹبا Ȭزمة وذلɎات التصحيحية الǒالقيام باإلجرا

 Ȭانيات البنȮمǙلظروف و ȼمتǒɎيث مǵ يث العائد أو منǵ ات التصحيحيةǒاذ اإلجراơبا Ȭيقوم البن Ż ومن
ǾيȦزمة ملعاجلة القصور يف التنɎال.  



 

مراعاة ومعاجلة أسباب اƲɍرافات يف اخلطȔ املستقبلية Ơ ɍ Ɠǵدǫ مرة أǹرÛɁ أي بنɍ Ȭبد من øƶǙاد   -م
بساطة ƂǙ أȷ البنȬ ما نظام وقائي يعاž اخلطǖ ويȒمن عدم وقوعȼ مستقبǄɎ أو تȮراره مرة أǹرɁ ويرجǾȽ Ȝا ب

   Ȭøالبن ȯاøƧقيقتها رأǵ ي يفȽو Ûثرتǖقة وتǮتزت الȽا ǒطاǹأ ȼدثت بǵ ذاǙو ȼا اجلمهور لȽɍثقة أو ɍǙ وȽ
ȼي يعتمد عليǾيد الǵالو.  
ǬالǮال ǬǶبƫالبنوك اإلسالمية: ا Ž يةȥرȎƫا ǧدماƪا.  

اإلسɎميةÛ وميøȮن القøوȯ أنȼø    يقوم البنȬ اإلسɎمي باألعماȯ الɍ Ɣ تتعارȏ مȜ أȮǵام الشريعة 
    ǒɎøن العمøم Ȝøالودائ ȯديث من قبوƩالتجاري ا Ȭالرئيسية للبن Ȥائșمي بالوɎقيام املصرف اإلس ȷاȮمǚب
وƠصيل املستندات الǮƢ Ɣل بالنقود والنيابة عن عمɎئÛȼ كما يقوم باɍستǮمارات املǺصصة يف نوع أو أنواع 

   يتم يف البنوȫ املتǺصصة ولȮن املصرف اإلسɎمي سواǒ كاøƟ ȷاري  من النشاȓ اɍقتصادي يف اجملتمȜ كما
أو متǺصȌ فمن الȒروري أȷ يقر من املعامɎت ما Ƚو مشروع وفقاǄ ألȮǵام الشريعةÛ ويدعمȼ وميتنȜ عøن  
   ÛريةǮøة كøǵت مباɎمي معامɎللمصرف اإلس ȷد أƱ Ȭذل ɂام الشريعة وعلȮǵأل ȤالƯر وȮو منȽ كل ما

  )1(:رف ƛميȜ اخلدمات الƔ يقرȽا املشروعÛ وȽي ǹدمات كǮرية ومتنوعة أƵهاǵيث يقوم املص
ȯوɉا ǢلȖƫة: اɅارǹǻɍا Ȝǝاǻة والوɅارƨا ǧاباȆƩا  

  :اȆƩاباǧ اƨارɅة -أ
    ȼحبøيس ȷأ ȼول ǒشا Ɠم ȼسابǵ يسحب املودع من ȷأ Ȝيستطي Ûت الطلبƠ Ȝي عبارة عن ودائȽو

ف يف البنوȫ الربوية علɂ أɍ ȷ تعطي عمɎئها أية فائøدة علǾøȽ ɂøه    بالȮامل يف أي وقتÛ وقد جرɁ العر
اƩساباتÛ كما قد تȦرȏ عليهم عمولة زȽيدة مقابل العمليات الدفترية واملصاريȤ الȦعليøة الƔø أنȦقتøها    

ȼفɎǹيد وƎوال ȧƎوال ȷوȦكالتلي.  
   Ȝا النوع من الودائǾȽ عاملةƞ ميɎيقدم املصرف اإلس ȷوز أƶساب(وƩات اجلاريةا ( ȼالوج ȄȦن ɂعل

  Ɣøعلية الȦال Ȥيسترد املصاري ȷأ ȼول ȼدمتǹساب اجلاري وƩدارة اǙ يف ȼعمل ɂعل ȼجره لǖعمولة ك ɂȑفيتقا
  .أنȦقها كالتليȦوȷ والȧƎ والƎيد Ǚذا Ɓ ينȌ علɂ أȷ العمولة شاملة Ƭا

ǡ- ةɅارǹǻɍا Ȝǝاǻالو:  
دفتر توفري ولȼ اȨƩ يف سحب بعȐ أو كøل ǾøȽه    وȽي ودائȜ صȢرية ȡالباÛǄ ويعطɂ صاǵبها عادة  

ǒالوديعة يف أي وقت شا.  
والشريعة اإلسɎمية Ơرم التعامل بالربا ƛميȜ صوره ƠرمياǄ قاطعاÛǄ فاملصرف اإلسɎمي يقبøل ǾøȽه   

  :الودائȜ علɂ النحو التايل
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1-  ȷأ Ȭن للبنȮومي Ûا أي فائدة ربويةŏألصحا Ȝيدف ȷأ ȷسنا دوǵ Ǆاȑيقبلها قر Ȝتتجم Ɣال Ƞيد من املبالȦيست
لديȼ عادة يف استǮمارات مناسبة مشروعةÛ وƷ ɍوȯ ذلȬ دوǙ ȷلزام البنȬ باɍستجابة لطلبات السحب مøن  

  .ǾȽه الودائȜ فوراǄ ويف أي وقت يشاǒ العميل
2- ƙوب ǳاملشاركة يف األربا Ȝمار مǮستɍساب اǵ يدعها يف ȷǖب الوديعة بǵمي صاɎري املصرف اإلسƸ ȷأ 

ȼتياجاتǵɍ Ǆر ملقابلة السحب وفقاǹǓ Ǆاǒجز ȫمار ويترǮستɍساب اǵ منها يف Ǆاǒيودع جز.  
  ونود اإلشارة ƂǙ أȷ مǮل ǾȽه املعاملة من املصرف اإلسɎمي Ơ ɍد من ǵجم الودائȜø اɍدǹاريøة    

عن الȦوائد والبعȐ اǹɇر  لديÛȼ فǚننا قد رأينا يف البنوȫ الربوية أȷ بعȐ املودعƙ يȒعوȷ ودائعهم مȜ تنازƬم
يȒعها يف صناديȨ توفري الƎيد بدوȷ فوائد وɍ شȬ أȷ كلهم يتجهوƂǙ ȷ املصارف اإلسɎمية بعد انتشøارȽا  
واتساع ƭاǹ ȯدماőا اإلقليمي باإلȑافة ƂǙ ذلȬ نظام يف األرباǳ ملǮل ǾȽه الودائȜ اǾøơ أشȮøاǄɍ متعøددة    

 Ȝن مȮول ƙار املودعȢص Ȝا ومتنوعة يشجŏوأصحا ǄرياȢالب األعم صȢيف ال Ƒالنس Ȝه الودائǾȽ جمǵ ȷǚا فǾȽ
ȯاملا ȯليسوا من كبار رجا.  

  ƆاǮال ǢلȖƫة: اɅدȪالن ǧالɅوǶل والتǱɉ Ȝǝاǻالو  
  :الوǻاǱɉ Ȝǝل -أ  

وȽي ودائȜ بعيدة املدɍ ÛɁ يسترد منها شيɍǙ ǒ بعد ستة أشهر مÛǄɎǮ ويقبل املصرف اإلسɎمي ǾȽه   
Ȝرف   الودائøويقوم املص ÛǄرماȡ ȷǙو Ǆنماȡ ȷǙ مارǮستɍا ǰا باملشاركة يف ناتȽمارǮاست ɂا علŏأصحا Ȝم ȨȦويت

   ɂøا علøمن يعمل فيه ƂǙ أو يدفعها ȼا مباشرة بواسطتȽمارǮما باستǙ Ȝه الودائǾȽ عن أصحاب Ǆأو نائبا ǄɎوكي
ربة ومنها ما Ƚو مشاركة ومنها مøا  شروȓ العقود الƔ يقرȽا اإلسɎمÛ وȽي عديدة متنوعة فمنها ما Ƚو مȒا

  .ƶمȜ بƙ املȒاربة املشاركة وكلها صور أجازőا املǾاȽب املǺتلȦة
 Ȩǵ كل ذي ǒعطاǙ وجبهاƞ نȮمي Ɣال ȤاليȮاسبة والتǂنظم ا Ȝيتب ȷمي أɎاملصرف اإلس ɂب علƶو

  .ǵقÛȼ وǙنȼ لدينا من ǾȽه النظم واألساليب ما ƷقȨ اƬدف املرجو
  ǡ- ɅوǶةالتɅدȪالن ǧال:  

Ƚي أȷ يقوم املصرف بتحويل النقود من مȮاǹǓ ƂǙ ȷرÛ كȷǖ يدفȜ شƂǙ ȌǺ املصرف مبلȢاǄ مøن    
  Ƞøل للمصرف السعودي تسليم املبلƠ ȷأو أ Ûمصرف يف مصر ɂعل ǄɎويƠ Ƞا املبلǾȽ Ǿǹǖيف السعودية وي ȯاملا

  .لشǹǓ ȌǺر يف مȮاǹǓ ȷر بطرȧ عديدة ومقابل أجور زȽيدة
Û وقøد تøȮوȷ   )1(رف Ǯƞل ǾȽه العمليات وأǾǹ عمولة أو أجر عليها جائزÛ وȽو أجرة مشøروعة وقيام املص

عمليات التحويɎت النقدية داǹلية أو ǹارجية وتتȒمن شراǒ وبيȜ العمɎت األجنبيةÛ فالعمولة الƔ يتقøȒاȽا  
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للعمǒɎ ميǮل أǵد مصادر املصرف واملصاريȤ الȦعلية الƔ يستردȽا ليست من قبيل الرباÛ وتقدǾȽ Ƈه اخلدمات 
  .اإليرادات ǾƬه املصارف

ǬالǮال ǢلȖƫنبية: اǱɉا ǧمالȞال ǒراȉو Ȝوبي ǧاȮيȊال  
  :الȊيȮاǧ -أ

  ȼøاملƩ ثالث أو ȌǺش ƂǙ Ȝساب اجلاري ليدفƩي أودع يف اǾاملصرف ال ƂǙ ي أوامر من العميلȽ
دعية بƙ املصرف والعميل وȽو تصøرف ɍ  املبلȠ املدوȷ يف الشيÛȬ والشيȬ علǾȽ ɂه الصورة تنȦيǾ لعقد الو

  .ȡبار عليȼ وبريǒ من ŻǙ الربا
Ǚصدار الشيȮات للسȦر قد Ʒتاǯ املسافر ƂǙ نقد يسهل تداولȼ يف البɎد الƔ يسافر øŏاÛ فيشøتري   

 ǄاȮشي Ǿǹǖمن النقد وي Ǆمعينا Ǆي     " نقود مصرفية"مقداراǾøال Ƞøاملبل ȄȦنøب ȷاøȮيف أي م ȼقوة النقد يبيع ȼل       
    ǳاøرف املبøل الصøا من قبيǾȽوأسلم من محل النقود و Ǆɍأيسر تداو Ȭوذل Ɂرǹأو بقيمة من عملة أ ȼعلي      

  .ألنŹ ȼ التقايȐ يف اجمللȄ باستɎم صاǵب أوراȧ النقد للشيȬ وȽو نقد مصريف
ǡ- نبيةǱɉا ǧمالȞال ǒراȉو Ȝبي:  

Ȝ وشراǒ العمɎت األجنبية لȢرȏ توفري قدر ɍ يوجد ما مينȜ املصرف اإلسɎمي من القيام بعمليات بي
كاف منها ملواجهة ǵاجة العمǒɎ وɍ جل اƩصوȯ علɂ ربȯɎǵ Ǵ فيما كانت أسعار الشراǒ أقل من أسعار 

ǒراȢام الشريعة الȮǵأ Ȭما دام املصرف يراعي يف ذل ÛȜالبي.  
  .فƸ ɎالȤ أȮǵام الصرف وɍ يدǹل يف دائرة الربا

Ȝالراب ǢلȖƫور: اɉاليةاƫا ȧوراɉا ǧملياȝة وɅارǲالت ȧا  
  ):الȮمبياǧɍ والȆند ɉمر(اɉوراȧ التǲارɅة  -أ

   Ɂدøل ȷدائنوøعها الȒي Ɣال ȷالتجارية أي مستندات الديو ȧمي بتحصيل األوراɎاإلس Ȭيقوم البن
  .املصرف ويȦوȑونȼ بقبȒهاÛ وما يǾǹǖه من عمولة ومصاريȤ يف ǾȽا الشȷǖ مقابل أجر علɂ العمل

Ȯول Ƈرر عند تقدǂقيمة الدين ا Ȝت أي يدفɍمبياȮصم الƝ يقوم ȷمي أɎاملصرف اإلس Ȝيستطي ɍ ن
  .الȮمبيالة ƯصوماǄ منȼ سعر الȦائدة أو ما يقابلȼ عن مدة اɍنتظار فǾلȬ من الربا

ƙالتالي ƙد الوجهǵأ ɂه العملية علǾŏ القيام žيعا ȷا Ȝمي يستطيɎاملصرف اإلس ȷǙ:)1(  
يدفȜ قيمة الȮمبيالة كاملة ويتȨȦ مȜ املدين علɂ أȷ يȮوȷ املبلȠ الǾي قام البنȬ بسداده Ǯƞابøة Ƣويøل   أȷ  -أ

  .يشارȫ املدين يف ناȼƟ علɂ شروȓ أǵد العقود الصحيحة يف اإلسɎم
Ǚذا كاȷ املستȦيد من الȮمبيالة عميǄɎ يف املصرف لǵ ȼساب جاري فيȼ فȷǚ املصرف يستطيȜ أȷ يصرف ǾƬا  -
ملستȦيد قيمة الȮمبيالة كاملة بȢري أƸ ȷصم من قيمتها ما ơصمȼ البنوȫ الربوية عن مدة اɍنتظار ولøيȄ يف  ا
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" فائøدة "فاملصرف يستǮمر اƩساب اجلاري ǾƬا املودع وɍ يǘدي Ǚليȼ أية  )1(ذلș Ȭلم أو Əȡ علɂ املصرف
Ý صم فائدة من قيمتهاǹ بعد ɍǙ ȼتɍيصرف كمبيا ɍ فلماذا  

  :فȷǚ شروȓ جواز ǾȽه العملية يف املصرف اإلسɎمي يȮوȷ مرőنا بǫɎǮ شروȓ وǾŏا
ȯوɉساب جاري يف املصرف: اǵ مبيالةȮيد من الȦللعميل املست ȷوȮي ȷأ.  
ɄøانǮدم   : الøتق Ɣøمبيالة الȮقيمة ال Ȥيقل عن ثلث أو نص ɍ السنوي Ȕساب يف املتوسƩا اǾȽ ȷوȮي ȷأ

اǒ تقدƇ الȮمبيالة للمصارف لدفȜ قيمتها بǮȮرة قد تعرقل سيولة رصيدȽا للمصرف لصرفهاÛ وذلɍ Ɠǵ Ȭ يس
  .النقدي
ǬالǮللجدية: ال Ǆماناȑ وعهاȑمو ɂعل ȯاتورة أو املستند الداȦمبيالة الȮبال Ȩيراف ȷأ.  

  .والشرȓ الǮالث مǘداه منȜ الȮمبيالة اجملاملة واملسلم الصادɍ ȧ ميȮن أȷ يصدر منȼ مǮل ǾȽا التصرف
ǡ- ملȝاليةƫا ȧوراɉا ǧيا:  

  :تتعدد العمليات الƔ تقوم ŏا البنوȫ فيما يتعلȨ باألوراȧ املالية وميȮن أƱ ȷملها فيما يلي
  .ȘȦǵ األوراȧ املالية -1
  ).Ơصيل كوبوناőاÛ صرف املستهلȬ منهاÛ استبداȯ األوراȧ اجملدد ǙصدارȽا(ǹدمة األوراȧ املالية  -2
  .وراȧ املاليةطرǳ عملية اɍكتتاب يف األ -3

ويقوم املصرف اإلسɎمي Ǿŏه األعماȯ مقابل أجرة يȽǾǹǖا من عملية ولȮن قيøام املصøرف Ǿøŏا    
  ȧه األوراǾøȽ Ǵرب ȷذا كاǚدمها فƸا وŏ ȘȦتƷ Ɣاملالية ال ȧه األوراǾƬ ȋاخلا Ǵشروعية الربƞ نőير ȓالنشا

 Ûه اخلدمةǾŏ Ȭاألسهم جاز قيام البن Ǵكرب ǄارياƟ ǄاƜركة  رøالش ȯما ȃيف رأ Ȭصة الشريǵ Ɨالسهم يع ȷأل
  .والشرع

     ȏرøالق ƙøب Ȭøيف ذل ȧرøف ɍ كلها ربا حمرم ȏأنواع القرو ɂائدة علȦال ȷǖب ȯالقو Ȩكما سب
اɍستهɎكي والقرȏ اإلنتاجي أو اɍستǮماري وأȷ الربا كǮريه كقليلǵ ȼرامǾƬ Ûا Ʊد أȷ الصورة يف املصرف 

ا يف املصارف الربوية تلȬ الƔ تقرȏ مقابل فائدة معينة وɍ يعنيها نوع النشاȓ وكل اإلسɎمي ơتلƢ ȤاماǄ عم
ما يعنيها استرداد القرȏ وفوائده الربوية ولȮن املصرف اإلسɎمي ɍ يقدم ما لديȼ من أمواȯ علǾȽ ɂه الصورة 

Ɣث وتقييم املشروعات الƜ بعد ƙالطالب ƂǙ ȼمي أموالɎا يقدم املصرف اإلسƴǙت     وɍاøƭا وøŏ ȷدموøيتق
  Ȝøللمجتم ǄعاȦر املشروعات نǮم وأكȽمارǮاست ȯاƭ ة وأوسعهم معرفة يفƎǹ مȽرǮتار منهم أكǺمار ليǮستɍا
  ȼøعلي ȨȦما ات ȯللعامل يف املا Ȝمية فيدفɎا الشريعة اإلسȽتقر Ɣالعقود ال ȓشرو ɂفيقوم املصرف بالتمويل عل

  .روȓ العقدمن الربǴ أو يشارȫ يف اخلسارة طبقاǄ لش
  ɍ رفøاملص ȷحمرمة كما أ ȯيوجد بينها أعما Ɏام الشريعة فȮǵوأ ȨȦاملمولة تت ȯاألعما ȷد أƱ ناȽو
يتعامل بالربا بل يقوم بالتمويل طبقاǄ للعقود املعتƎة شرعاÛǄ وǾȽه Ƨة مميزة لنشاȓ املصرف اإلسɎمي وȽويøة  
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ريȜ اإلسɎمي الȮƠ Ɣم املمارسات املاليةÛ تǘøدي ƂǙ  اقتصادية مميزة قائمة علɂ الȮتاب والسنة ومصادر التش
 ǒاǹالر ȨقƷباخلري و ȼكملǖب  Ȝاجملتم ɂا يعود علƞ قتصادية وتدعمهاɍالتنمية ا ɂمارات وتساعد علǮستɍزيادة ا
اɍقتصادي دوȷ تǺȒم قد تسببȼ أسعار الȦائدة يف النظام الربوي ودوǹ ȷلȨ لɎئتماȷ ومȒاعȦتȼ مما يزيد من 

  .ة التǺȒم ويصعب التحȮم فيǵȼد
وɍ)1(  ȷǙ مينȜ من عرǾȽ ȏه األسهم للبيȜ والشراǒ وɍ مينȜ من بيعها أكǮر أو أقل من قيمتها اƧɍية

 ȏمن قر ǒي جزȽ فالسندات Ûȧه األوراǾȽ دمةƝ وز للمصرف القيامƶ Ɏوائد السندات فȦك Ǆربويا ǄاƜر ȷكا
  .للشركة فهو دين عليها

سندات عادية أو مȒمونة أو ȡري ذلȬ فهي حمرمة ما دامت بȦائدة ثابتة معينة بل أȷ وأيا كاȷ نوع ال
    ȼøب ȏرøا أقøزيد ممǖبها بǵا صاȽيسترد Ɣي الȽو ÛوةɎكسندات اإلصدار بع ÛرمةƩيف ا ɍاȢيǙ ها أشدȒبع

القمøار الǾøي   الشركة مȒافاǙ Ǆليها الȦائدة السنوية الǮابتةÛ ومنها أيȒاǄ سندات النصيب وȽي نوع من أنواع 
Ƃتعا ȼيف قول ƇرȮال ȷǓالقر Ȍبن Ƃتعا ǃا ȼرمǵ :"ɉر واȆيƫمر واƪا اƴǙ منواǓ ȸɅǾا الȾɅا أɅ  ȄøǱر ǡاȎن
ȷوǶلȦǩ ȴȮلȞل ȻتنبوǱاȥ ȷاȖيȊمل الȝ ȸية."مɇ92سورة املائدة ا .  

ية من جهøة  وأياǄ كاȷ شȮل السندات اƧية أو ǵاملة فهي كǾلȡ Ȭري جائزة ملا فيها من الȦائدة الربو
ƂǙ.)2 ذلȬ جهالة الدائن

(  
أما قبوȯ املصرف القيام بعملية اكتتاب لبعȐ الشركات فهو مرőن كǾلȬ بصحة تركيب الشøركة  

ȼي تقوم بǾال ȓية الشرعية ومشروعية النشاǵمن نا.  
ȯه األعماǾȽ أجرة مقابل Ǿǹǖوي ȼعن عميل ǄɎه العملية وكيǾŏ ȼاملصرف يف قيام ȷوȮوي.  

  
ƪا ǢلȖƫاȄام :ȷماȒال ǡاȖǹ مولةȝ ȴȮǵة وɅندȆال ǧاǻتماȝɍا  

  :اȝɍتماǻاǧ الȆندɅة -أ
   Ɣاملستندات ال Ƈاملشحونة مقابل تقد ȜائȒللمصدر قيمة الب Ȝيدف ȷǖي عبارة عن تعهد من املصرف بȽ

  .تǮبت أȷ الشحن قد Ź وبعد التǖكد من مطابقة ǾȽه املستندات لشروȓ اɍعتماد
ي أȷ يقوم بȦتǴ اɍعتمادات املستندية وƷصل علɂ أجرة أو عمولة مقابøل  وƶوز للمصرف اإلسɎم

تعهده عن العميل املستورد بسداد ƣن البȒائȜ للمصدر ومطالبة األǹري ƞستندات الشحن وǙيصاƬا ƂǙ املستورد 
       ليتǖكد من أȷ املستندات مطابقة لشøروȓ اɍعتمøاد أي أȷ البøȒاعة مطابقøة للمواصȦøات      ) املشتري(

  .املطلوبة و السابȨ اإلنȦاȧ عليها

                                                           
)1(  ȓاألسهم والسندات" عبد العزيز اخليا" Û ميɎقتصاد اإلسɍث مقدم لندوة اƜÛ والدراسات العربية ǫمعهد البحو Û دادȢبÛ 1403 øȽ/1998م.  
  .مرجȜ سابÛ Ȩ حممود حممد نور )2(



 

  Ȭøذل ƂǙ نظرنا ǒمن عمولة سوا Ǿǹǖفعلية أو ما ي Ȥمن مصاري ȼوأجرة املصرف واستراده ملا قام ب
 ȷماȑ والة أوǵ وكالة أو ȼان ɂب(علȽاǾف يف املɎتǹا Ȝم (  ȌيøلǺيف الت ȼنظري أتعاب Ǆاملصرف أجرا ɂȑوتقا
Ɏواست ȼئɎالواردة لعم ȜائȒالب ɂن اعتباره من قبل األجرعلȮمها مي.  

   ɂøطȢري مøȡ ȼمن Ǆاǒجز ȷامل أو أȮبال ɂطȢري مȡ ȷوȮعتماد قد يɎل ȷنا أȽ ارǮت Ɣلة الȮن املشȮول
Ʒصل البنȬ املراسل املستحقة طيلة الȦترة الƔ تسبƠ Ȩصيلها يف اخلارǯ وكل ذلȬ ربا حمرمÛ وعلɂ املصøرف  

Ȯول ȧافة الطرȮب Ȭيتجنب ذل ȷمي أɎد املاسة اإلسɎاجة البƩ الربوية ȫه البنوǾȽ Ȝالتعامل م ƂǙ طرȑذا اǙ ȼن
ƂǙ البȒائȜ املطلوب فتǴ اɍعتمادات املستندية ƬاÛ فهǾه ȑرورة ƶب أȷ تقدر بقدرȽا طبقاǄ ألȮǵام الشريعة 

  .اإلسɎمية
ǡ- ȷماȒال ǧاباȖǹ:  

يف ذلȬ يعتƎ وكøيǄɎ عøن    ميȮن أȷ يقوم املصرف اإلسɎمي بǚصدار ǹطابات ȑماȷ لعمɎئȼ وȽو  
 Ȭذل ɂأجرة عل Ǿǹǖي ȷأ ȼالدائن ول Ɂللعميل لد Ǆامناȑ ǄɎيȦيد أو كȦلتزام يف مواجهة املستɍا ǾيȦالعميل يف تن
   ȷماøȒات الøطابǹ طي قيمةȢاملصرف ت Ɂللعميل وديعة لد ȷوȮي ȷويلزم أ Ȥبده من مصاريȮويسترد ما ت

  .بالȮامل
اǄ فȷǚ املصرف يستطيȜ أȷ يقدم ǹطاب الȒماȷ لعميلȼ علɂ شروȓ ولȮن Ǚذا Ɓ يȮن ǾȽا الȢطاǒ كافي

ȼبعمل ȯويل لعامل يقوم يف املاƢ ȼابتǮƞ الةƩه اǾȽ يف ȷماȒطاب الǹ ȷوȮوي Ûاملشاركة.  
ȷماȒطاب الǹ م عمولةȮǵ:  

  Ȝامøاجل Ǹليم حممود شيƩالدكتور عبد ا Ǹالشي ƂǙ ميɎاإلس Ÿد Ȭدارة بنǙ Ȅلƭ Ȅقد أرسل رئي
  )1(.األزȽر
ȯاǘم   : "سøجǵ Ȝøي نسبة تتناسب مȑيف تقا Ȭقية البنǵأ Ɂومد ȼئɎلعم Ȭالبن ȼي يقدمǾال ȷماȒكتاب ال

ȷماȒال Ƞجم مبلƜ Ȕيرتب ɍ تɍاƩلب اȡيف أ Ȭمن البن ȯوǾاجلهد املب ȷعلما أ ȷماȒال."  
 øøȽ 1397اøǹɇر  ربيȜ  27فتوɁ صادرة عن األزȽرÛ مȮتب اإلمام الȮبري شيǸ األزȽر وبتوفيقȼ يف : اجلواب
  :ونصها

أما Ȯǵم كتاب الȒماȷ الǾي يقدمȼ البنȬ لعمɎئȼ ابتداǒ أو انتهاǒ ومدر أǵقية البنȬø يف تقاøȑي   
  :نسبة مǞوية أو حمددة متȨȦ عليها بƙ البنȬ أقل مما يتناسب مǵ Ȝجم الȒماȷ فǚننا نȦيد

  .كȦالة باملاȯ وكȦالة بالنȄȦ أȷ الȦقهاǒ قد فرقوا بƙ أنواع الȦȮالة ǵسب املوȑوع الǾي يتعلȨ بȼ من
 ƙøلتزام بتسليم عɍدين أو ا ǒداǖلتزام بɍوعها اȑمو ȷوȮت Ɣالة الȦȮال ƙب ȯالة باملاȦȮوفرقوا يف ال   
 ɂية ويسمȦنƩعند ا ȫالدر ȷماȒو ما يعرف بȽو ȧقوǵ ري منȢلل ȼمن كل ما علي Ȝاملبي ȯاملا ȋلوǹ امنȑ أو

                                                           
  .وما بعدȽا øȽÛ  ȋ39 1402العدد اخلامȄ ربيȜ الǮاÛ  Ɔ"بنȬ دŸ اإلسɎمي" نشرة اɍقتصاد اإلسɎمي )1(



 

Ʃومعظم ا ÛمȽريȡ العهدة عند ȷماȑ   رøا ذكøم ɂøعل ǒاملصريف بنا ȷماȒطاب الǹ تستعمل فيها Ɣت الɍا      
  .يف السǘاȯ تعد يف أكǮرȽا من نوع كȦالة الدين

          والȦȮالة يف اɍصطǳɎ الȦقهي Ƚي ȑم ذمøة ƂǙ ذمøة يف املطالبøة كمøا øȽو مȽǾøب أكøǮر        
  .واية عن أمحداƩنȦيةÛ أو يف املطالبة والدين كما Ƚو مȽǾب الشافعية واملالȮية ور

واملقصود من ذلȬ علɂ كɎ الرأيȽ ƙو تǖكيد التوثيÛȨ وȽو الȢاية املرادة من ǹطاب الȒماȷ املصريف 
وǙذا كاȷ القانوȷ قد أجاز ǹطاب الȒماȷ بƶǚاب من املصرف دوȷ توقȤ علɂ قبوȯ املستȦيدÛ فȷǚ اإلمام أبا 

النȄȦ أو املاȯ تتوقȤ عليها صحتها وøȽو مȽǾøب   يوسȤ يف قولȼ األǹري ƶ Ɓعل القبوȯ ركناǄ يف الȦȮالة ب
  .الɎǮثة

     ȼøمره ونقلǖøة بøالȦȮت الøذا كانǙ ȼعن ȯوȦȮامل ɂيل علȦȮجواز رجوع ال ƂǙ يةȦنƩب اȽكما ذ
السرǹسي يف املبسوÛȓ كما نقل صاǵب البحر الزǹار جواز الرجوع بدɍلة املادةÛ وøǹ ɍوف يف جøواز   

  .لȦقهاǒ جواز الȒماȷ قبل وجوب اȨƩ وبعدهالȦȮالة ƂǙ أجل معلومÛ ويرɁ أكǮر ا
  :وبناǒاǄ علɂ ما تقدم

نȼ التزام من املصرف للمسøتȦيد  ȮنرɁ اǹ ȷطاب الȒماȷ املصريف يتȒمن معƖ الȒماȷ والȦȮالةÛ ل
  ȷماøȒكتاب ال ȼام ما يشتمل عليƢǙ اتǒجراǚب ȼيث يقوم املصرف نيابة عن عميلǵ الوكالة Ɩمن معȒكما يت 

  .و تسهيلها
ستحȨ ما يدفعȼ املصرف علɂ األمر يف دفعȼ للمستȦيد ȷǙ كاȷ الوكيل يستحȨ كل ما أنȦقȼ علɂø  وي

  .موكلȼ طبقاǄ للقواعد العامة
ȬلǾل:  

Ʒل للمصرف أǾǹ عوȏ لقاǒ قيامƞ ȼا وكل Ǚليȼ من اơاذ Ǚجراǒات ǹطøاب الøȒماȷ املصøريف    
  .ة باألداǒباإلȑافة ƂǙ املصروفات ألȷ الȦȮالة باألمر ما Ƚي ɍǙ الوكال



 

  
  
  

ƆاǮال ǡالبا  
أساسياǧ اɍستراǩيǲية اɍستǮمارɅة 

  للبنوك اإلسالمية

  
  
  
  
  
  
  



 

 ȯوɉل اȎȦالبنوك اإلسالمية: ال Ž مارǮستɍل واɅالتمو Ƞصي  
     ǬǶبƫا ȯوɉة: اȭارȊƫل باɅة التموɅرȚن  

اɍستǮمار عن تعتƎ نظرية التمويل باملشاركة أȽم بديل عن اإلقراȏ بالȦائدة وتقدم البنوȫ اإلسɎمية ب
  .طريȨ املشاركة وȽي يف سبيل ذلȬ تقوم باستǺدامها بǖساليب ƯتلȦة ومتعددة

   ȯوɉا ǢلȖƫا: اȾȝة وأنواȭرȊال ȤɅرȞǩ  
             ȯوɉا țرȦة: الȭرȊال ȤɅرȞǩ  

 ƙاثن ƙقيمة مالية ب ȼل Ȭي استقرار ملȽ ي الشركةǵɎصطɍهوم اȦويف امل ǄوياȢالطة لǺي املȽ الشركة
  .و أكǮر لȮل منهم Ȩǵ تصرف املالȬأ

  .ومن أركاȷ الشركة العقد بينهم ليدȯ علɂ انعقاد الشركة ويدفȜ املاȯ وممارسة العمل
ƆاǮال țرȦة: الȭرȊال țأنوا  

  اȊƫارȭة الداǝمة -أ
 ȷوȮي ȷكا Ûƙاري معƟ ر يف مشروعǮأو أك ȌǺش Ȝم ȫشتراɍمي باɎقيام املصرف اإلس Ɨي تعȽو

ÛƖ أو مزرعة أو ȡريȽا من ƭاɍت اɍستǮمار املǺتلȦة وذلȬ عن طريȨ التمويøل يف املشøروع   مصنعاÛǄ أو مب
  ǳاøسائر واألربǺاسبة للǂا ȷوȮوت Ûاملشروع Ȭذل ǳمن أربا ȼنصيب ǒد من الشركاǵكل وا Ȩفيستح ȫاملشتر

  .بعد Œاية كل سنة مالية
اشتراȫ يف ماȯ : (الȦقهاÛǒ والƔ تعƗوǾȽا النوع من الشركة تنطبȨ عليȼ شركة العناȷ الƔ ذكرȽا 

  )1( ).ليتجر يف نوع من أنواع التجارةÛ أو يف عموم التجارات
اشتراȫ اثنƞ ƙاليهما ليعمɎ فيȼ ببدŒما ورƬ ȼƜما فينǾȦ تصرف كل واǵد منøهما øȮƜم   (أو Ƚي 

ȼȮوالوكالة يف نصيب شري ȼيف نصيب Ȭ2().املال(  
  )Ƥ.)3اع علɂ مشروعية شركة العناȷوقد نقل ȡري واǵد من الȦقهاǒ اإل

             القيøام بتمويøل جهøة مøاøƛ Ûزǒ مøن       : واألسلوب املتبȜ لدɁ بعȐ املصارف اإلسɎمية øȽو 
رأȃ املاÛȯ لƟɎار يف صنȤ حمدد من البȒائÛȜ علɂ أȷ يȮوȷ العمل مشتركاǄ بينهماÛ ولȮل منهما نسبة حمددة           

Ǵ4(.من الرب(  

                                                           
)1  (źداية"  البابرƬا Ɂالعناية عا" ÛرةȽالقا ÛƑلƩالباي ا ɂȦتبة و مطبعة مصطȮم Û1970 ȋ Û3،7م.   

  .ȋ2،163  قطرÛ ÛاملȮتبة السلȦيةÛ بدوȷ تاريÛ Ǹ"املقنȜ "بن قدامة املقدسي)  2(
  .5،16 هÛ620ȋÛ املطبعة السلȦية بدوȷ تاريÛǸقطرÛ ت "املƗȢ" بن قدامة املقدسي  )3(
)4( Ɔمي السوداɎفيصل اإلس Ȭبن Ûترقيم ȷالتمويل واملشاركة بدو Ûمي املصريɎفيصل اإلس Ȭبن /ȼتɎومعام ȼدافȽمي7: أɎاإلس Ÿد Ȭا بنƬيزاو Ɣال ȯاألعما Û :4.  



 

ب يف التعامل جائز شرعاÛǄة فقد ذȽب اƩنȦية واƩنابلة ƂǙ القوƛ ȯواز قيام أǵد الشركاǒ وǾȽا األسلو
  .بالعملÛ علɂ أȷ تȮوȷ لȼ نسبة من الربȑǙ Ǵافة ƂǙ نسبة ربǴ رأȃ مالȼ يف الشركة

Ȝيف البدائ ǒا: (جاƵدǵأ ɂالعمل عل Ǆشرطا ȷǙاز  : وøج Ǵøل ربȒف ȼل Ǆي شرطاǾال ɂشرطاه عل ȷǚف       
  )1().بǴ بينهما علɂ الشرÛȓ فيستحȨ ربǴ رأȃ مالƞ ȼالÛȼ والȒȦل بعملȼوالر

ƗȢيف امل ǒب : (وجاǵصا ȷذǚف ÛȷاȦر ألǹɈول Ȥا ألƵدǵأل ÛمȽف درɍǓ ثةɎث ƙرجل ƙب ȷفلو كا
ȯقا ȷأ ƂǙ ƙȦبينهما نص Ǵالرب ȷوȮي ȷأ ɂيتصرف فيها عل Ȥب األلǵلصا ƙȦتة  : (األلøس Ǵفجعلناه أي الرب

 ÛأسهمȼȮشري ȯيف ما ȼبعمل ȼوسهم يستحق ȷسهما ȼصة مالǵ Ûثة للعاملɎمنها ث.(  
ومن ȯɎǹ التدقيȨ يف طبيعة ǾȽا العقد لدɁ املصارف اإلسɎميةƱ Ûد أǾƬ ȷه العمليøة اɍسøتǮمارية   

  :معاƁ أساسية تتحدد Ƨة العملية من ƬɎǹا وȽي
  ).رفÛ الطرف اǹɇراملص(ȷǙ املاȯ والعمل شركة بƙ الطرفƙ املتعاقدين  -1
عن نصيب كل واǵد من الطرفƙ جزǒ مشاع مما يتحقȨ من أرياǳ وليȄ نسبة حمددة ومرتبطøة ƞقøدار    -2

ȯاملا ȃرأ.  
  .أو اجلهالة طǙǖنȦاȧ الطرفƙ مسبقاǄ علɂ نسبة كل منهما من الربǹ ÛǴشية الوقوع يف اخل-3
وتشȢيل املشروعÛ أما ما تبقɂ مøن تلȬø    يتم ơصيȌ جزǒ من الربǴ للطرف الǾي يتوƂ عملية Ǚدارة -4

    ȯاøƩا ȬلǾøوك Ûركةøالش ȯاøم ȃة كل منهما يف رأƵمقدار مسا ɂبينهما عل ȼيتم تقسيم ȼنǚف ǳاألربا         
  .فيما لو وقعت ǹسارةÛ فŒǚا تقسم بƙ الطرفƙ علɂ قدر مساƵة كل منهما يف رأȃ ماȯ املشروع

ماƬا والعمل فيها يشترȫ فيهما كɎ الطøرفÛƙ وتøȒȦل   فȷǚ رأȃ ) شركة العناȷ(أما ǾȽه الشركة 
  :املصارف اإلسɎمية ǾȽا النوع من التعامل علɂ املȒاربة لɊسباب اɇتية

قلة املǺاطر الƔ يتعرƬ ȏا املستǮمروÛȷ ذلȬ ألȷ املصرف مȜ املستǮمرين يتحملوȷ يف املȒاربة املشøتركة   -
Ûȯاملا ȃم أصحاب رأȽباعتبار Ûاخلسارة ȜيƤ  الةƩه اǾȽ ن    ) املشاركة(أما يفøل مøيتحم ɍ رفøاملص ȷǚف
  .اخلسارة ɍǙ بقدر مساƵتȼ يف رأȃ ماȯ املشروع

      ذلȬ ألȷ املصرف يف ǾȽه الشøركة ميȮنǙ ȼøمسøاȫ سøجɎت ǵسøابية     : فيها تنظيم اƩساباتسهولة  -
Ǯمرين ɍǙ يف ǵالة واǵدة وȽي منظمةÛ أما يف ǵالة املȒاربة فǚنȼ يصعب عليȼ تنظيم اƩساب وȑبطȼ مȜ املست

    فيما لو قام بȦصل عملية املȒاربة عن باقي أنشطتȼ اɍستǮمارية األǹرÛɁ وɍ شȬ أȷ ذلȬø فيȼø صøعوبة   
  .بالȢةÛ بل يȮاد يȮوȡ ȷري ممȮن يف العمل املصريف

- ȼومراقبة سري العمل في ȼفي ȫمن متابعة املشروع املشتر ȼنȮƢ :مي مشɎاملصرف اإلس ȷأل Ȭذل ȃيف رأ ȫار
            ماȯ املشروع وبالتايل يف Ǚدارتȼ وذلȬ ميȮنȼ من ممارسة عمليøة املراقبøة واإلشøراف علɂø سøري العمøل       

                                                           
)1(  Ȝالصنائ Ȝ6،63: بدائ.  



 

 ɂعل Ǆتقوم أساسا Ɣوال ÛاربةȒلطبيعة امل Ȭملنافاة ذل Ǆن نظراȮري ممȡ Ȭذل ȷǚاربة فȒالة املǵ أما يف Ûيف املشروع
  .ǙطȧɎ يد املȒارب يف العمل

: لبحث يف مدɁ شرعية قيام املصرف باعتباره مȒارباǄ مشتركاǾƬ Ǆا النوع من التعاقد فǖøقوȯ بقي لنا ا
Û ذلȬ ألȷ الشركة عقد ǹǓر ȡري )1(اتȨȦ الȦقهاǒ علɂ أȷ املȒارب ɍ ميلȬ املشاركة ƞاȯ املȒاربة ƞطلȨ العقد
ربة شركة يف الربǴ فقȔ وȽو فرع املȒاربة وȽي فوȧ املȒاربة ألŒا شركة يف رأȃ املاÛȯ وȽو أصل بينما املȒا

والشيɍ ǒ يستتبȜ مǮلÛȼ فما فوقȼ أوÛƂ كما اتȦقوا أيȒاǄ علɂ جواز ذلȬ يف ǵالة اإلذȷ الصريÛǴ مøن قبøل   
ȯاملا ȃب رأǵصا.  

ȼل ȯيقو ȷǖك ÛاربȒامل ƂǙ اربةȒأمور امل ȯرب املا ȏوا فيما لو فوȦتلǹنهم اȮا : لƞ أو Ȭاعمل برأي
  :لȼ ذلȬ أوȽ Ý ɍنا اǹتلȤ الȦقهاǒأراȫ اÛǃ فهل ƶوز 

ذȽب اƩنȦية واƩنابلة ƂǙ القوƛ ȯواز ذلÛȬ ألȷ الشركة من األمور التجارية املتعارف عليهøا ومøا دام    -1
  .اƬدف منها ƠقيȨ الربÛǴ فهي داǹلة Ơت التȦويȐ العام

Ȝيف البدائ ǒجا) :   Ȭøل برأيøاعم ȼøذا قيل لǙ ȼيعمل ȷارب أȒي للمǾوأما القسم ال  Ȍنøي Ɓ ȷǙو       
عليÛȼ فاملȒاربة والشركة واخللÛȔ فلȼ أȷ يدفȜ ماȯ املȒاربة ȡ ƂǙريه وأȷ يشارȡ  ȫريه يف ماȯ املȒاربة شركة 
  Ȭøمن ذل ǄاǞيعمل شي ȷأ ȼل Ȅولي ÛȬاعمل برأي ȯرب املا ȼل ȯذا قاǙ ȼسȦن ȯاƞ اربةȒامل ȯما ȔلƸ ȷوأ Ûȷعنا

Ȭذل ȼيقل ل Ɓ ذاǙ.(  
  ƗȢيف امل ǒوجا: )ȯيقو ȷأ ɍǙ Ûفعلها ȼل Ȅاربة ليȒامل ȯأي ما Ûȼيف املشاركة ب ȯا القوǾȮȽل  : وøاعم

  )2().برأيȬ فيملȮها
2- ȯمن رب املا Ǵالصري ȷذǚب ɍǙ اربةȒامل ȯبعدم جواز املشاركة يف ما ȯالقو ƂǙ يةȮب املالȽوذ.  

  )ƶ ɍ.()3وز للمقارȏ أȷ يشارȫ أǵداǄ: وقاȯ مالȬ: (جاǒ يف املدونة
فƁ Ɔǚ أعǮر علɂ نȌ صريƬ Ǵم يف ǾȽه املسǖلةɍǙ Û أȷ الظاȽر من مȽǾبهم عدم جواز : الشافعيةأما 

Û فعد جواز الشركة يøȮوȷ  )4(بعدم جواز ǹلȔ ماȯ املȒاربة بȢريه ɍǙ باإلذȷ الصريǴ: ذلǵ ÛȬيث أŒم قالوا
Ȕبعدم جواز اخلل ȯمن القو ȼليǙ بواȽم عللوا ما ذŒأل Ȭذل ÛƂمن باب أو :ǖبǙ العام ȐويȦالت ȷ ƂǙ ا ينصرفƴ

علɂ مȽǾبهم الǾي يرɁ بȷǖ عمل املȒاربة مقصور علɂ التجارة فقÛȔ واخللȔ ليȄ من ǾȽا  ǒالتجارة فقÛȔ بنا
    ȼøالƞ اربةøȒامل ȯاøم ȔøلƝ اربȒو رأيهم فيما لو قام املȽ اǾȽ ȷذا كاǚف Ûȼعلي Ȍالن ƂǙ ǯفيحتا Ûالقبيل       

لو شارȡ ȫريه ƞاȯ املȒاربة يȮوȷ من باب أوƂ باعتبارȽا ǹارجة عما ينصرف  ȽوÛ فالقوȯ بعدم اجلواز فيما
Ȕالتجارة فق ȯاƭ صور يفǂوا Ûالعام ȐويȦالت ȼليǙ.  

                                                           
)1( )2(  Ȝالصنائ Ȝبدائ ȋ ÛȨساب Ȝمرج Û 96Û95.   
  .Û51 مرجȜ سابȋ ÛȨ"املƗȢ "بن قدامة املقدسي  )3(
)4( ȷرواية سحنو ÛɁƎȮاملدونة ال :Ȅ12،103 :اجمللد اخلام.  

  



 

Ƚو رجحاȷ الرأي القائل ƛواز املشاركة يف ماȯ املøȒاربة Ǚذا فøوȏ أمرøȽا ƂǙ    : والǾي يبدو يل  
ب من ƬɎǹا ƠقيȨ الربǴ الǾي Ƚو اƬدف األساسي من املȒاربÛ باعتبارȽا ǵǙدɁ الوسائل الƔ ميȮن للمȒار

ȯننا القوȮننا ميǚف ȃا األساǾȽ ɂوعل ÛاربةȒامل : ȷا يف ميداƬمار أمواǮمية من استɎاملصارف اإلس ȼما تقوم ب ȷأ
املشاركةȽ Ûو تصرف ȡ ɍبار عليȼ من الناǵية الشرعيةÛ ذلȬ باعتبار أȷ املستǮمرين قøد فوøȑوا املصøرف    

  . ودائعهم اɍستǮمارية بȮل ما من شǖنƠ ȼقيȨ عائد أكƬ Ǝمالتصرف يف
ȯالقو Ÿمي بدɎر املصرف اإلسƢǘيف توصيات م ǒريعة    : (وقد جاøا الشøȽاركة تقرøه املشǾȽ ȷأ

 ȯما ȃبنسبة رأ ǒأو الشركا ÛƙȮالشري ƙيوزع ب Ǵمن رب ȼب ǃا ȧوما يرز ǄɍɎǵ نشاطها ȷذا كاǙ ميةɎاإلس
Ȯت ȷوأ Ûدارة الشركة كل منهمǚب Ǆقائما ǒد الشركاǵأ ȷذا كاǚرم فȢنم بالȢذ الǙ النسبة ȄȦبن ȬلǾاخلسارة ك ȷو

ȯاملا ȃصصهم يف رأǵ سبǵ نسبة ȼل ȌصǺفت.(  
ǡ- Ȭية بالتمليȾنتƫة أو اȒȩتناƫة اȭارȊƫا  

            وȽي املشاركة الƔ يساȽم فيها املصرف اإلسɎøمي يف رأȃ مøاȯ شøركةÛ أو مǘسسøة Ɵاريøة     
أو عقارÛ  أو مصنȜ أو مزرعة أو أي مشروع Ɵاري ǹǓر مȜ شريȬ أو أكǮر وعندئǾ يستحȨ كل طرف مøن  
أطراف ǾȽه الشركة نصيبȼ من الربƞ Ǵوجب اɍتȦاȧ الوارد يف العقدÛ مȜ وعد املصرف اإلسɎمي بالتنازȯ عن 

ȒاǄ بشراǒ تلȬ األسهمÛ واƩلوǵ ȯقوقȼ بطريȨ بيȜ أسهمǒɍǘȽ ƂǙ ȼ الشركاǒ علɂ أȷ يلتزم ǒɍǘȽ الشركاǒ أي
  .حملȼ يف امللȮيةÛ سواŹ ǒ ذلȬ بدفعة واǵدةÛ أم بدفعات متعددة وǵسبما تقتȒيȼ الشروȓ املتȨȦ عليها

 ƙالعمل فيها مشاركة ب Ȩبطري ȯوǹاملنتجة للد ǒيف األشيا ȷوȮما ي Ǆالباȡ ا النوع من املشاركاتǾȽو
  .املنتجةÛ كعربات النقل و اǂاريث واƩاصدات الزراعية وȡريȽا املصرف وبƙ من يقوم بالعمل يف تلȬ اɇلة

وǾȽا النوع ȡالبا ما ينتهي بتمليȬ اɇلة املنتجة للدǹل عليهاÛ وذلȬ بترتيب يقسم علɂ أساسȼ عائد 
قسم للمصرف Û وقسم للعامل كǖجرة لعملȼ علɂ تلȬ اɇلة Û وقسم ȘȦƷ :نتاǯ العمل عليها ƂǙ ثɎثة أقسام 

Ɏة    مقابøلɇدار اøمق ȗوȦǂا ǒاجلز Ȭذل Ƞذا بلǙ ƓǵÛ قات الوقود والصيانةȦيل نƕبعد ت ȬوذلÛ لةɇلقيمة ا
  .املنتجة قام املصرف من جانبȼ بالتنازȯ عن ملȮيتها للعامل عليها

ǵالة قيام املصرف بتمويل Ǚنشاǒ األبنية علɂ األرȏ اململوكة ملن : ويدǹل يف نطاǾȽ ȧا التعاقد أيȒا
  .اإلفادة من ǾȽا األسلوب بالترتيب املعروȏ يرȡب يف

ة بالتمليȬø والƔø يريøد    يهنتوقد جاǒ يف توصيات مƢǘر املصرف اإلسɎمي بدŸ أȷ املشاركات امل
  :املصرف استǮمار أموالȼ فيها تȮوȷ علǵǙ ɂدɁ الصور اɇتية

Ƃوɉا ǥورȎال : ȯما ȃصة كل منهما يف رأǵ ديدƠ ɂعل ȼمتعامل Ȝاملصرف م ȨȦد  .الشركة وشروطهايتøوق
رأɁ املƢǘر أȷ يȮوȷ لȼ اȨƩ يف بيعها للمصرف أو ȡريهÛ وكǾلȬ األمر بالنسبة للمصرف بȷǖ تȮوȷ لǵ ȼرية 

  .شريȼȮ أو لȢريه: بيǵ Ȝصصȼ للمتعامل



 

  يتȨȦ املصرف مȜ متعاملȼ علɂ املشاركة يف التمويل الȮلي أو اجلزئøي ملشøروع ذي دøǹل   : الȎورǥ الǮانية
Ȭوذل ÛȜايف   متوقøمن ص ȼصة سعيǵ ɂالعميل عل ȯصوǵ ɂر علǹاأل Ȭالشري Ȝاملصرف م ȧاȦتǙ ȃأسا ɂعل

  Ȭøذل ȷوȮلي Ûȼعلي ȨȦيت ȼقدر من ɂاملتبقي من اإليرادات أو عل ǒباجلز ȗاȦتǵɍبا ȼقǵ Ȝم ÛɎفع Ȩقǂل اǹالد
  .اجلزƯ ǒصصا لتسديد أصل ما قدمȼ املصرف من Ƣويل

املصرف وشريȼȮ يف صورة أسهم ǮƢل ƭموع قيمة الشøيǒ املوøȑوع   Ʒدد نصيب كل من : الȎورǥ الǮالǮة
علي نصيبȼ من اإليراد اǂقȨ من العقار ) املصرف والشريȬ (Ʒصل كل من الشريƙȮ )عقارا مɎǮ (للمشاركة 

ÛوللشريǙ Ȭذا شاǒ أȷ يقتƗ من ǾȽه األسهم للمصرف عددا معينا كل سنة Ɯيث تȮوȷ األسهم املوجودة يف 
ملصرف متناقصة Ǚيل أȷ يتم  ƢليȬ شريȬ املصرف األسهم بȮاملها لتصبǴ لȼ امللȮيøة للعقøار دوǵ   ȷيازة ا

  شريȬ أǹر 
źǖكما ي ȷوȮه املشاركة فتǾȽ ة عنƟواخلسائر النا ǳية قسمة األرباȦأما عن كي :  

 –لمشروع يقوم املصرف اإلسɎمي باقتطاع نسبة معينة من اإليراد الصايف للمشروعÛ بǚعتباره مالȮا ل
  ȷǚøف ÛدمƬأو ا ȧتراǵɎاملشروع ل  ȏكتعر Ûتعد أو تقصري Ɏب Ȥذا تلǙ ȼكɎȽ تبعة Ɏومتحم Ûاǒأو جز Ɏك
املصرف اإلسɎمي يف مǮل ǾȽه اƩالة يتحمل اخلسارة بقيمة الȦرȧ بƙ أصل رأȃ املاȯ واملقدار املسترد مøن  

ǚف Ûللمصرف ȼاملȮاملشروع مملوكا ب ȷكا ȷǚف Ûل املشروعǹالعامل يف املشروع د ȷذا كاǙو ÛيعهاƤ يتحمل ȼن
مشاركا يف Ƣويل أصل املاȯ فǚنƸ ȼسر بنسبة ما ميلÛȼȮ وأما اجلزǒ املتبقي من األرباǳ الناƟةÛ فȷǚø املصøرف   

 ȧاȦتɍسب اǵ ȼȒأو بع ȼكل ȼب ȘȦتƷ ميɎالعملية  –اإلس ǒاŒǙو Ûȯاملا ȃصصا لتسديد أصل رأƯ ȷوȮي يȮل
  .تعامل مȜ املصرف اإلسɎمي كامل املشروع الǾي يشاركȼ فيȼبطريƢ ȨليȬ امل

   Ȝنøدير مصøأو م ÛɎǮøم Ȩيقوم بعمل مباشر يف املشروع كالسائ ȷذا كاǙ ȼنǚف Ûأما بالنسبة للعامل        
    ȷوøȮوي Ûȼøري عملøل نظǮمساويا ألجر امل Ǵا من الربǒيف املشروع جز ȼعمل ǒأثنا ɂȑيتقا ȼنǚف ɂȦأو املستش

ملȬ املشروع الǾي يعمل فيȼ مرتبطا بتحقيȨ شرǙ ȓمȮاȷ تسديد رأȃ املاȯ من واقȜø النسøبة   استحقاقȼ لت
  .املوجودة ǾƬه الȢاية

ȼيقوم ب ƙمي عمل معɎاملصرف اإلس Ȝن املتعاقد مȮي Ɓ ذاǙ أما-   ɍ نøويل األبنية ملƢ الةǵ كما يف
ǄاǞشي ɂȑيتقا ɍ ȏب األرǵصا ȷǚعمل من جانبهم ف Ƈيف تقد ȷبوȡير   ȼøل ȷوȮا يƴǙو Ûفترة املشاركة ȯɎǹ

 ǒالبنا ȬلƢ Ȩǵة  بøايȢه الǾƬ صيلة النسبة املوجودةǵ من Ȭوذل ÛȼقامتǙ املدفوع يف ȯاملا ȃعد تسديد أصل رأ
ȧاȦتɍسب اǵ.  

  
ǬالǮال țرȦة: الȭارȊللم ɄȝرȊال ȤييȮالت.  

اإلشارة Ƚنا ƂǙ أȷ مȽǾøب  أȷ صور املشاركة كلها جائزة لȮن قبل الɎȮم عليها أود  لناالǾي يبدو   
اƩنابلة سيȮوȽ ȷو املنطلȨ يف تȮييǾȽ Ȥه العملية ألنȼ من أوسȜ املǾاȽب اإلسɎمية يف قȒايا الشøركات Ǚذا  



 

عرفنا ǾȽا فȷǚ التȮييȤ الشرعي ƸتلȤ بƙ ما Ǚذا كاȷ رأȃ املاȯ ينمي بواسطة تȢليبȼ يف التجارةÛ كالشركات 
 ȃتعتمد يف تنمية رأ Ɣا التجارية الŏ بواسطة العمل ɂينم ȯاملا ȃرأ ȷذا كاǙ ما ƙوب Ûǒوالشرا Ȝالبي ɂا علƬما

Ȭو ذلƲا وŏ بواسطة النقل ɂت تنمɍɇبزرعها والسيارة من ا ɂتنم ȏكاألر.  
  :فǚذا كاȷ رأȃ املاȯ ينمɂ بواسطة تȢليبȼ يف التجارة فهǾا فيȼ التȦصيل اɇتøي

 Ûȯاملا ȃالعميل واملصرف يف رأ ȫذا اشترǙ هǾفه Ûه الشركةǾȽ  يف ȼديǘكل منهما عمل ي ɂعل ȷوكا
شركة عناǙ Ż Ûȷذا كاȷ رأȃ املاȯ نقداÛǄ فهǾه جائزة اتȦاقاǄ وȷǙ كاȡ ȷري نقد كالبȒائȜ وƲوȽا فهي جøائزة  
أيȒاǄ علǵǙ ɂدɁ الروايتƙ عن أمحدÛ وȽو مȽǾب مالȬ وتȮوȷ القيمة يوم العقد Ƚي الƷ Ɣسب علɂ أساسها 

د Ǚجراǒ اǂاسبة ملعرفة الربǴ وألي ȡرǹǓ ȏر وǵصة كل منهما من الربƶ Ǵب أȷ تȮوȷ مقدرة رأȃ املاȯ عن
بالنسبة كالنصȤ والǮلث وƲو ذلÛȬ وƶ ɍوز أȷ تȮوȷ مقداراǄ معيناǄ بعدد كعشرة دنانري وما أشبȼ ذلȬ وǾȽا 

ȼعلي Ȝمƭ.  
ȷ تȮوȷ علɂ نسبة رأȃ املاȯ وɍ يشترȓ أȷ تȮوȷ اƩصة من الربǴ علǵ ɂسب رأȃ املاÛȯ بل ƶوز أ
  .أو أقل أو أكǮر ǵسب ما يتȦقوȷ عليȼ وǾȽا مȽǾب أمحد وȽو قوȯ أǵ ŸنيȦة

ǄاȒي جائزة أيȽاربة وȒه شركة ومǾفه Ȕبينهما والعمل من العميل فق Ǆمشتركا ȯاملا ȃرأ ȷكا ȷǙو.  
صاǵب أǵدƵاÛ فهǾا ƶمȜ من أقسام الشركات أȷ يشترȫ ماȷɍ وبدوȷ : القسم الرابȜ يعƗ: (قاȯ ابن قدامة

شركة ومȒاربة وȽو صحيÛǴ فلو كاȷ بƙ رجلƙ ثɎثة ɍǓف درȽم ألǵدƵا ألȤ ولøǹɈر ألøȦاÛȷ فǚøذا    
صاǵب األلƙȦ لصاǵب األلȤ أȷ يتصرف فيهاÛ علɂ اȷ يȮوȷ الربǴ بينهما نصƙȦ صÛǴ ويȮوȷ لصاǵب 

اǵب األلƙȦ ثɎثة أرباعÛȼ وللعامل ربعȼ وذلȬ لص: األلȤ ثلث الربȨƜ Ǵ مالȼ والباقي وȽو ثلǮا الربǴ بينهما
منها ثɎثة للعامل ǵصة مالȼ سهماȷ وسهم يستحقȼ للعمل يف : ألنȼ جعل لȼ نصȤ الربǴ فجعلناȽا ستة أسهم

  ).ماȯ شريȼȮ وǵصة ماȯ شريȼȮ أربعة أسهم للعامل فيها سهم
Ɨيع :Ȯفي ǄاȒثة أسهم أيɎث ȼفبقي ل Ûȼنا منها للعامل بسبب عملǾǹأ Ȥل منهما نصȮل ȷاصل أƩا ȷو

Ǵالرب.  
 Ǵاوت يف نسب الربȦالت ȷǚف ɍǙو ÛǴة يف الربȦاملناص ɂقنا علȦذا اتǙ الة ماƩ ابن قدامة ȼربȑ ȯاǮا مǾȽو

  .جائز عند اƩنابلة يف ƤيȜ أقسام الشركة
اɍتøȦاȧ  وǙذا كاȷ رأȃ املاȯ كلȼ من املصرف فهǾا مȒاربة Ǚ Żذا كاȷ رأȃ املاȯ نقداÛǄ فهǾا جائز ب

  .وǙذا كاȷ عروȑا فǾلȬ جائز يف ǵǙدɁ الروايتƙ عن أمحدÛ ونقلȼ ابن قدامة عن طاووȃ واألوزاعي ومحاد
 ȷوȮي ȷأ ȓن يشترȮل ÛةȦمناص ȷوȮي ȷأ ȓيشتر Ɏف ÛȷقوȦسب ما يتǵ ɂاربة علȒيف امل Ǵالرب ȷǙ Ż

  أȷ العامل Ǚذا Ơولت ƂǙ ملȮيتȘ : ȼكالنصȤ والǮلث والربȜ  وǾȽا متȨȦ عليȼ أيȒاǄ لȮن يǵɎ: مقدراǄ بالنسبة
  



 

بعȐ أسهم الشركةÛ فȷǚ طبيعة العقد يف ǾȽه اƩالة تتȢريÛ فيȮوȷ شركة عناǙ ȷذا كøاȷ املصøرف   
  .يشارȫ يف العمل ويȮوȷ شركة ومȒاربة Ǚذا كاɍ ȷ يشارȫ يف العمل

ع من املعاملة لȼø  أما Ǚذا كاȷ رأȃ املاȯ ينمɂ بواسطة العمل فيÛȼ وذلȬ كاɍɇت وƲوȽا فهǾا النو
  .تȮييǹǓ Ȥر

الربǴ    فǚذا اشترɁ املصرف سيارة مǄɎǮ ليعمل عليها العميل بنقل البȒائȜ علɂ أȷ يȮوȷ لȼ نسبة من
 ɂا النوع من أنواع املعاملة قائم علǾفه ÛǴنسبة معينة من الرب ȼراثة ولƩبا ȼليعمل العميل علي Ǆجرارا Ɂأو اشتر

اȡ ȯالبية اƩنابلة وفقهاǹǓ ǒروƛ ȷوازه وǹرجوه قياساǄ علɂ املساقاة واملزارعة أساȃ املشاركة يف الربÛǴ وقد ق
  :وقد ذكر ابن قدامة لǾلȬ صور عدة منها الصورة اɇتية

ƗȢيف امل ȯقا) :    ǄاøثɎأو ث ƙȦøهما نصøبين ǃا ȧر ليعمل عليها وما يرزǹǓ ƂǙ ȼرجل دابت Ȝولو دف       
ألŒا عƙ تنمɂ : (وعلل ذلȬ بقولȼ) ونقل عن اɍوزاعي ما يدȯ علǾȽ ɂاأو كيȦما شرطاǄ صǴ نȌ عليȼ أمحد 
  ).كالدراȽم والدنانري وكالشجر يف املسافة واألرȏ يف الزراعة: بالعملÛ فصǴ العقد عليها ببعƴ Ȑائها

ǄاȒأي ȯثة: (وقاɎث ȫاشتر ȷǚف : ȧما رز ȷأ ɂعل Ûر العملǹɇر رواية ومن اǹɇم دابة ومن اȽدǵمن أ
 ǃا  ƙøر يعمل عليها والرواية عǹǓ ƂǙ يف الدابة يدفعها Ȍقد ن ȼنǚف Ûأمحد ȯقو ȃيف قيا Ǵفهو بينهم ص Ƃتعا

ȼقوا عليȦما ات ɂبينهم عل ǃا ȧما رز ȷوȮا يǾȽ ɂفعل Ûفهي كالبهيمة Ûبالعمل عليها ɂتنم…   Ɏøما وكŒوأل
ȼ ليزرعهاÛ وǾȮȽا لو اشترȫ أربعøة مøن   العامل يف كسب مباǳ بǔلة دفعاȽا ǙليÛȼ فǖشبȼ ما لو دفȜ أرǙ ȼȑلي

أǵدȽم دكاȷ ومن اǹɇر رÛɂǵ ومن اǹɇر بȢل ومن ǹǓر العمل علɂ أȷ يطحنوا وما رزȧ اǃ تعøاƂ فهøو   
  ).بينهم صÛǴ وكاȷ بينهم علɂ ما شرطوه

أȷ املشاركة يف الربǴ ميȮن أȷ تȮوȷ عن طريȨ تنمية رأȃ املاȯ بالعمل فيȼ مȜ بقاǒ عƙ : وǾŏا يظهر
  .أȃ املاȯ قائمةر

وǙذا جازت املشاركة يف الربǴ عن طريȨ مشاركة العميل بالعمل فقÛȔ كالصور الƔ ذكرȽا ابن قدامة 
  Ȥøنص ȼل ȷوȮي ȼنǚف ÛǄاȒأي ȯاملا ȃالعمل بنسبة من رأ Ȝم ȫذا شارǙ Ƃاملشاركة من باب أو Ȩǵ ȼل ȷǚف ǄاȦنǓ

  .رة ȑǙافة ƂǙ عملȼرأȃ املاȯ أيȒاÛǄ فǚنȼ يȮوȷ لȼ نصȤ رأȃ املاȯ يف السيا
     Ȥøكالنص Ûبةøددة بالنسøحم ȷوøȮت ȷب أøƶ Ǵصة كل طرف يف الربǵ ȷأ Ȩمما سب ǴȒوقد ات       
وƲوهÛ وليȄ باملقدارÛ كما أȷ اƩصɍ Ȍ يشترȓ أȷ تȮوȷ متساوية وƴǙا ƶوز أȷ تȮوȷ متساوية أو متȦاوتة 

  .ǾȽا بالنسبة للتȮييȤ الشرعي ǾƬه املعاملة .علǵ ɂسب اتȦاقهم
  ȷاøمنها ما ك ǒسوا Ûاőذكر Ɣالصور ال ȜيƤ العامل يف ƂǙ وع الشركةȑمو ƙأما بالنسبة لنقل الع
تنمية رأȃ املاȯ فيƷ ȼصل بتقليبȼ يف البيȜ والشراÛǒ أو كاȷ تنميتƠ ȼصل بواسطة العمل بÛȼ وسواǒ كاȷ نقøل  

ألȷ العامل يف كل األǵواƴǙ ȯا Ƚو شريȬ امللȮية Ʒصل تدرƶياǄ أو دفعة واǵدةÛ فهǾا كلȼ جائز فيما يبدو يل 
  :يشتري ǵصة شريȼȮ يف الشركةÛ وذلȬ جائز قاȯ ابن قدامة



 

  ).وȷǙ اشترɁ أǵد الشريǵ ƙȮصة شريȼȮ جاز ألنȼ يشتري ملȡ Ȭريه(
    أما بالنسبة لتقسيم الربÛǴ فقد ذكرت أنƴǙ ȼا يتقاسم علǵ ɂسøب مøا تتȨøȦ عليȼø األطøراف      

ȼوعلي Ûذا: املتشاركةǚبة    فøونس Ûلøللعمي ȷوȮونسبة معينة ت Ûللمصرف ȷوȮت ȼنسبة معينة من ȷأ ɂقوا علȦات
  .معينة Ʒتŏ ȘȦا املصرف لتȮوƣ ȷناǄ لȼ ستنقل ملȮيتȼ من الشركة ƂǙ العامل فǾلȬ كلȼ جائز

ƙصتǵ ȷوȮا يƴǙ قيقيةƩيف ا Ǵالرب ȷأ ÛǴȑن من الواȮل:  
من الربǵ Ǵسب اɍتȦاÛȧ أما اƩصة األǹرɁ فهي وتلȽ Ȭي النسبة الơ Ɣصǵ : ȼصة منها للمصرف

من نصيب العاملÛ وǾȽه تȒم النسبة الƔ اتȨȦ علɂ أȷ يȽǾǹǖا العاملÛ وكǾلȬ النسبة الøƷ Ɣøتøŏ ȘȦا    
املصرفÛ فهǾه Ƚي األǹرɁ يف ǵقيقة األمر للعامل أيȒاÛǄ بديل أŒا جعلت ƣناǄ لɊسهم الƔ ستنقل ملȮيتøها  

 ȷا Ɂرǹوبعبارة أ ÛȼليǙƙقسمت قسم Ǵصة العامل من الربǵ :  ȼøب ȼي تباع لȮل ȼر لǹوقسم يد ȼل Ȝقسم يدف
  .الشركة كلهاÛ أو األسهم الɍ Ɣ ميلȮها منها

وǾȽا كلȼ فيما اتȨȦ علɂ أȷ يǾǹǖ العامل بنسبة من الربǴ يتصرف فيهاÛ وɍǙ فمن املمøȮن ادøǹار   
Ǚليȼ أسرع مما أǾǹ قسما منها وادøǹر القسøم    ǵصة العامل كلهاÛ ويف ǾȽه اƩالة يȮوȷ نقل ملȮية الشركة

  .اǹɇر
ȃا األساǾȽ ɂة  : وعلøسداد قيم ƙǵ ƂǙ املصرف Ɂره لدǹي يدǾوال Ǵنصيب العامل من الرب ȷǚف

  .السلعة املشتراةÛ يȮوȷ ملȮاǹ ǄاصاǄ بالعامل مودعاǄ لدɁ املصرف
سارة يف ǵالة وقوعهاÛ أما أما تصرف املصرف فيÛȼ فهو ȷǙ كاȷ بǚذȷ صاǵبȼ كاȷ لȼ الربǴ وعليȼ اخل

فمن اƟر بالوديعة فǾلȬ مȮروه والربǙ ( Ǵذا Ɓ يȮن بǚذȷ منȼ فȷǚ تصرف فيȼ تعد وƶب عيȑ ȼماŒا ولȼ رƜها
  ).لȼ ألنȑ ȼامن

التمويل باملشاركة قوة تنموية عالية وسيتم Ơليل ǾȽه الطبيعة املتميزة ǾƬا األسلوب التمøويلي مøن   
  .قتصادي اإلسɎميالنظام اɍب تȯɎǹȼ عɎق

ƆاǮال ǢلȖƫا : ǥوȪةلتناالȭارȊƫل باɅة للتموɅمو.  
        ȯوɉا țرȦي: الǻاȎتȩɍالنمو ا ȯدȞم ǥǻاɅȁ  

       يȄ أمøام قøوȃ   لø ) رأȃ املøاȯ املøǺاطر  (لقد اكتشȤ أصحاب رجاȯ األعمøاȯ يف ƱǙلتøرا   
ǒبنا Ȭوذل ÛȇماȮنɎويل يف مقابل ا لƢ اطرǺامل ȯاملا ȃرأ ȷأ ɂأكيد عل ȼل Ȅاطر وليǺوامل Ǵللرب Ȝينق Ȭلتمل
Ǆحمدد سابقا ȷموȒم.  

أثبتت دراسات أǹرɁ يف أمريȮا أȷ اƩاجة تزداد ƂǙ التمويل املǺاطر عندما تقȦل مصادر التمويøل  
Û فهي Ơل حمل أصحاب املɎيƙ عندما Ʒجموȷ عن اɍستǮمارÛ ويصبǾøƬ Ǵا النøوع مøن    )اɇمنة(التقليدية 

  .ندما ينȐȦǺ كم راȃ املاȯالتمويل أƵية ع



 

فǄɎȒ عن ذلȬ فȷǚ التمويل باملشاركة يزداد عندما يقل اɍكتتاب وتȒعȤ البورصة فȦي ǵالة وجود 
بورصات مالية فȷǚ الشركات تسعɂ للبنوȫ لتحصل علƢ ɂويل طويل األجل ɍ يلزمها بȦوائد ثابتøةÛ ولøȮن   

  .يشترȫ معها يف ǙصǳɎ بناǒ قاعدة الȢنم بالȢرم
يل باملشاركة أكǮر ȑماناǄ لتحقيȨ النجاǳ للمشروعات الصȢرية فمن املعروف أȷ معدȯ الȦشøل  التمو

   ȔيøطǺيف الت Ȍøقتصادية ومن قصور يف اإلدارة ونقɍفاألسباب من قصور الدراسات ا Ûللمشروعات كبرية
ɍو Ûǳرية يف مهب الرياȢة الصǖكانت املنش ȧروف األسواșو ÛةǞيف القيادة لظروف البي ǒذا وسوǙ كانت  سيما

Û معطيøاǄ  وƸططها يراجعهاȽناȫ منشǔت كبرية يف القوةÛ لȮن وقوف البنȬ اإلسɎمي مȜ املنشǔت الصȢرية 
مشورتȼ بالنسبة للبدائل دوȷ أȷ يزيد من قدرة املنشǔت الصȢرية علɂ التقدم والنمو وȡ ɍرابة يف ذلÛȬ فمعظم 

  .الشركات الȮبرية كانت منشǔت صȢرية
             شøøاركة ɍ سøøيما يف مراøøǵل اإلنشøøاǒ األوÛƂ مøøا øøȽو Ǯƞ ɍǙابøøة وجøøود  التمويøøل بامل

))ȫمشار Ȅسǘم(( Ȅسǘيشد أزر امل Û))ردȦال ǫاملستحد((   ȷاøذا كǙ ميɎøاإلس Ȭفالبن ÛردȦأو املنظم ال Û
 Ûزةøة ودراية وأجهƎǹ من ȼاملشروعات ملا ل ǒنشاǙ من األفراد يف Ɂأقو ÛǄجيدا Ǆمنظما تنظيما   Ȭøالبن ȷأي ا

  Ǆاøكمي Ǆمار تقيماǮستɍا ȋتقييم فر Ȝاملشروعات فهو يستطي ɂعل ÛردȦال ǫر قدرة من املستحدǮمي أكɎاإلس
  .لتوافر التǺصصات واخلƎات

ȷǙ البنȬ اإلسɎمي يستطيƞ Ȝا لديȼ من ǙمȮانيات معروفة وǙمȮانيات مالية أȷ يتبƖ األفȮار اɍبتȮارية 
  )1(.من ǙمȮانيات البنȬ أكƎ من اإلمȮانات املستحدثة للȦرد التȮنولوجية اجلديدة أكǮر

التمويل باملشاركة لɎستǮمارات اجلديدة الƢ Ɣيز املǺاطر وتȦعل من ǾȽه اإلدارة التمويلية الƔø يسøتǺدمها   
  )2(.البنȬ بقوة يف زيادة معدȯ النمو اɍقتصاديÛ وزيادة اإلنتاجية 

ƆاǮال țرȦمالة : الȞال ƙب ȷȁارالتواȞسɉرار اȪواست  
   ɂøمار أم علǮتøسɍمشروعات ا ǰتيار برامǹستراتيجي باɍا Ɂاملستو ɂعل ǒمية سواɎاإلس ȫالبنو ȷǙ

بدǄɍ " املȦǮȮة العمالة"مستوɁ تشȢيل مشروع معÛƙ أو تعديل بدائلها ميȮنها أȷ تشجȜ استǺدام املشروعات 
درجة أعلɂ من التوșيȤ وɍ سيما Ǚذا كاǵ ȷجøم  وبالتايل تسهم يف ƠقيȨ " املشروعات مȦǮȮة أȃ املاȯ"من 

البنȬ اإلسɎمي وǵجم املشروعات كبرياÛǄ ونȄȦ الشيǒ ميȮن اƷ ȷدǫ بالنسبة ɍستقرار األسعار Ǚذ ميȮنøها  
أو املشروعات الƔ تøȮوȷ فيهøا   ) لزيادة الطلب عنها(اǹتيار املشروعات الɍ Ɣ ترفȜ املستوɁ العام لɊسعار 

  .Ǻدمةاملوارد ȡري املست

                                                           
)1(  ǳɎاملوسوعة اصط)) ليشرابل Ȅسǘمentrepreneur  Ɩعƞ دم يف األقدامǺيست ǳɎصطɍا اǾȽو) ǫمستحد Ɩعƞ ندƬدم باǺكبرية ويست)ȯالدا ȄȮب ( Ǝأك Ȅسǘوامل

Ɏصطɍدم اǺكنا نست ȷǙو Ɩللمع ƎتعتƖاملع ȄȦيد نȦت Ɂرǹات األǵ.  
  الدراسات يف أمريȮا أȷ رأȃ املاȯ املǺاطر كرو Ƣويل املبلȠ اجلديدة التȮنولوجيا اجلديدة ƂǙ كانت ممنوعة علɂ مصادر التمويل )2(
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ǬالǮال țرȦية: الȎȎǺالت ǥǒاȦȮال ƙȆƠ  
ȷǙ البنوȫ اإلسɎمية بدراسة جدوɁ املشروعات اجلديدة املقدمة للتمويل باملشاركة تستطيȜ أȷ تعيøد  
النظر يف املوارد املستǺدمةƜ Ûيث نȜȒ القيمة اƩقيقية للموارد يف اơاذ القرار لɎستمرارÛ فǚذا كاȷ املسøتǮمر  

ǖسعار السوÛȧ وɍ يهتم باألسعار اƩقيقيةÛ فȷǚ البنȬ اإلسɎمي قد يعيøد طøرǳ بøدائل    اخلاȋ يهتم فقȔ ب
لɎستȦادة القصوɁ من املوارد املتاǵة لȮي يستǺدمها أǵسن استǺدامǙ Ûذ البنȬ اإلسɎمي يستطيȜ أȷ يتȦهم 

 Ɩهم معȦت ɂة((وعنده القدرة علǵرصة البديلة للموارد املتاȦة الȦلȮال))ت ȷǚف ȬلǾول Û  لøعƶ تمويل باملشاركة
 ɂقتصادي علɍا Ȝيف مركز املرج Ȭرد((البنȦال ǫدام املوارد)) املستحدǺسن استǵ كد منǖللت.  

 Ȝالراب țرȦال :Ʉي اإلسالمǻاȎتȩɍا ȳاȚالن ȣداȽوأ ȏرȝ:  
ÝدافȽه األǾȽ ȄȦها نȑالتقليدية بقرو ȫالبنو ȨقƠ ȷن اȮمي ɍو أȽو ÛȯǗار التساǮنا قد يȽو  

 أȷ البنوȫ التقليدية ő ɍتم ƞجاɍت استǺدام األمواȯ بقøدر مøا øőتم بترتيبøات رد     : سǘاȯوجواب ǾȽا ال
األمواÛȯ أما البنȬ اإلسɎمي فانȼ يف التمويل باملشاركة يهتم باإلȑافة ƂǙ ترتيبات رد األمواȯ بȮيȦية وƭاɍت 

  . التنموية اƩادة استǺدامهاÛ وǾȽا الȦرȧ اإلستراتيجي Ƚو التمويل باملشاركة ǾȽه امليزة 
ƆاǮال ǬǶبƫاربة: اȒƫا  

تعد املȒاربة ǵǙدɁ صيȠ اɍستǮمار الƠ ƔقȨ تȒافر جهود عناصر اإلنتاǯ من عمل ورأȃ مøاȯ يف  
سبيل Ǚنتاǯ الطيبات يف اجملتمȜ اإلسɎميÛ وȽي تǾǹǖ أشȮاƯ ȯتلȦة وƢتد لتشøمل العديøد مøن األنشøطة     

  .اɍقتصادية
 ȯوɉا ǢلȖƫا: ا ǢانƨاربةاȒللم ɄȝرȊل  

ȯوɉا țرȦاربة: الȒƫا ȤɅرȞǩ  
 Ǆما شرطا ɂبينهما عل Ǵالرب ȷوȮي ȷأ ɂعل ȼر ليتجر فيǹɇ Ǆɍما ȌǺش Ȝيدف ȷة عبارة عن أȢي يف اللȽ

ȯب املاǵصا ɂ1(.واخلسارة عل(  
  Ɩøعƞو Ûȧالرز ɂالسعي عل Ɩعƞ ȏرب يف األرȒوذة من الǹǖم ȧل العراȽي تسمية أȽاربة وȒوامل

من اɇيøة   –سورة النساǒ .))…وǙذا ȑربتم يف األرȏ: ((Û قاȯ تعاƂ)ȷ)2 اƟɍار يستلزم السȦر ȡالباǄالسȦر أل
من  -سورة املزمل  )).…اǃ  من فȒلوǹǓروȷ يȒربوȷ يف األرȏ يبتȢوȷ : ((وكǾلȬ قولȼ تعا100Ƃرقم 

  .18اɇية رقم 
  

                                                           
  .Û  ȋ256القاȽرة Û)ب.ر.ȏ(مادة  Ûاجلزǒ التاسȜ والعشروÛ ȷدار املعارف Û"لساȷ العرب"  ابن منظور )1(
  .Û  ȋ21/22 اجلزǒ اخلامÛȄ"املƗȢ " بن قدامة أبا حممد عبد اǃ بن قدامة )2(



 

          رب ألنøȽ  ȼøو الǾøي يøȒرب    بȮسر الراÜ ǒ أو الȒا –مȒارب  –و يقاȯ للعامل من املȒاربة 
Û وتźǖ من القطȜ )1(يف األرÛȏ وليȄ للمالȬ اسم مشتȨ منÛȼ كما تسمɂ عند أȽل اƩجاز قراȑاǄ أو مقارȑة

Ǵبقطعة من الرب ȼللعامل يتصرف في ȼيسلم ȼمن مال Ǆقدرا Ȝيقتط ȯب املاǵصا ȷ2( أل(Û     ȯاøرب املøل ȯاøويق
ǴتȦب ȏوللعامل مقار ǒسر الراȮب ȏنابلة مقارƩية واȦنƩا ȯستعماɍ ǄظاȦاربة لȒوامل ǒ3( الرا( Û   ȏرøأما الق

  Û)4( .واملقارȑة فاستعماȯ املالȮية والشافعية
  

(ومن ǵيث اɍصطǳɎ فقد عرف الشافعية
5

Û عقد املȒاربة بȷǖ عقد بƙ اثنƙ يتȒمن )6( Û واƩنابلة)
علوم من الربǴ كالنصȤ أو الǮلث أو ƲوȽا بشرائȔ أȷ يدفȜ أǵدƵا لǹɈر ماǄɍ ليملȼȮ ليتجر فيƛ ȼزǒ شائȜ م

بŒǖا عقد علɂ الشركة ƞاȯ من أǵد  )Ư)7صوصةÛ وكǾا تسمɂ املȒاربة أيȒا معاملة وكǾلȬ عرفها األǵناف
بŒǖا عقد توكيل صادر من رب املاȯ لȢريه علƟ ɂارة بنقøد   )8(.اجلانبƙ وعمل من اǹɇرÛ كما عرفها املالȮية

  .ǒ من ربȼمȒروب مسلم ƛز
  

وƟدر اإلشارة ƂǙ اȷ املȒاربة وفقاǾƬ Ǆا التعريȤ الشرعي ơتلȤ اǹتɎفاǄ تاماǄ عن املȒاربة املتعøارف  
  ȧوøأسعار األسهم والسندات يف س ɂاربة علȒامل ƂǙ هومهاȦتصرف م Ɣعية والȑقتصاديات الوɍعليها يف ا

Ǿŏا املعƖ نوع من املȢامرة علɂ اǵتمøاɍت øƠرȫ    األوراȧ املالية بȢية اɍستȦادة من تقلبات األسعارÛ وȽي
 ȷوȮوت Ûȏا إلعمار األرȽǗاƴǙ يȢعينية ينب ȯقيقي يف أصوǵ مارǮباست ȷتقتر ȷأ ȷدو ǄبوطاȽو Ǆاألسعار صعودا

ومشاركتها ) أو املȒارب(نقيȐ مȦهوم املȒاربة يف اإلسɎم والƔ تȦȮل تȒافر اجلهود صاǵب املاȯ والعامل 
  . العملية Ǚنتاجية خلدمة الȦرد واجملتمȜ علǵ ɂد سواǒيف شȮل منظم يف

  
أȷ املȒاربة أو القراȏ أو املقارȑة تعد ألȦاșا مترادفة علǵ ɂد مقصود واǵد مǘداه Ǚعطاǒ املاȯ مøن  
جانب ملن يعمل فيȼ نظري ǵصة من الربǴ املعلوم بالنسبة املقدرة كجزǒ شائȜ من ǾȽا الربÛǴ ومن Ż فȷǚ عقد 

                                                           
  .Û  ȋ22اجلزǒ اخلامÛ  Ȅ "املƗȢ "أنظر ابن قدامة )1(
  .Û  ȋ186اجلزǒ األوÛ ȯ مرجȜ سابȨ الǾكر  Û"كȦاية األǹبار"أبا بȮر بن حممد اƩسيƗ اƩصƗ الشافعي    )2(
  .Û  ȋ44 القاȽرةøȽ Û  1394الطبعة الǮامنة  ÛاملȮتبة السلȦية Û "زاد املستنقȜ يف اǹتصار املقنȜ"شرف الدين املقدȃ اƩجازي الدمشقي  )3(
)4( ƆاساȮاربة للȒهوم املȦم –  Ȝالصنائ ȜبدائÛ كرǾال Ȩساب Ȝمرج Û ȃالساد ǒاجلز Û  ȋ80/81.  
  .Û 1322 øȽÛالقاȽرةÛاملطبعة الɁƎȮ األمريية  Ûالطبعة األوÛƂ 233اجلزǒ الǮالث  Û"كتاب األم"اإلمام الشافعي  )5(
)6(  ƆاساȮر الȮالدين أبا ب ǒɎع–  Ȝيف ترتيب الشرائ Ȝالصنائ ȜبدائÛ  كرǾال Ȩساب ȜمرجÛ ȃالساد ǒاجلزÛ  ȋ20.  
)7(  ƆاساȮال–  Ȝيف ترتيب الشرائ Ȝالصنائ Ȝبدائ–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ89.  
  .Û  ȋ181بدوȷ تاريǸ اجلزǒ اخلامÛ Ȅ القاȽرة Û مطبعة عيسɂ الباŸ اƩلي Û "الشرǳ الصȢري علɂ أقرب املسالƂǙ Ȭ مȽǾب اإلمام ملȬ"أبا الƎكات أمحد الدرديري  )8(

  
  



 

Ȓاربة يتȒامل Ǵمن الرب Ȝنصيب شائ ƙل من اجلانبȮول Ûرǹمن جانب والعمل من جانب أ ȯاملا ȷوȮي ȷمن أ
ȨقƠ ȷǙ)1(.  

ة وأøŒا واردة  رÛ تعد املȒاربة من جنȄ املعارȑة كاإلجا)4(Û والشافعية)3(Û واملالȮية)2(فعند اƩنȦية
سينالȼ من األجرةÛ ولǾøا øȑيȨ   علɎǹ ɂف القياȃ وذلȬ جلهالة األجرة فيها ألȷ العامل ɍ يعلم مقدار ما 

أنصار ǾȽا الرأي دائرة املȒاربة وǵصر ما ورد من اتȦاقات يف نطاȧ حمددÛ وعند اƩنابلة تعد املøȒاربة مøن   
جنȄ املشاركاتÛ ويف ǾȽا يرɁ ابن تيمية أȷ املȒاربة ơ ɍالȤ القياȃ يف شيƢ ǒشياǄ مȜ مبدئȼ يف أȷ الشريعة 

أȷ املȒاربة جاǒت علɎǹ ɂف القياș ȃنوȽا : من Ż يف رأيȼ فȷǚ الǾين قالواɍ تɎƝ źǖف القياȃ الصحيǴ و
من جنȄ عقود املعارȑات الƔ يشترȓ فيها العلم بالعوƙȑ كاإلجارةÛ واƩقيقة أȷ املȒاربة من جنȄ عقود 

 Ȅي جنȽ املشاركات Ȅاربة من جنȒامل ȷقيقة أƩوا Ûكاإلجارة ƙȑفيها بالعو ȓيشتر Ɣات الȑري  املعارøȡ
  ȯاøا املقصود املƴǙو Ûيقصد فيها العمل ɍ اربةȒامل ȷأل Ȭة وذلȑشوب املعاو ȼفي ȷكا ȷǙو Ûةȑاملعاو Ȅجن

  .فرب املاȯ ليȄ لȼ قصد يف نȄȦ عمل العاملÛ كما للمستǖجر قصد يف عمل العامل وǾȽا
فيها بنȜȦ عملȯ ȼ وƁ يربǴ شيǞاƁ Ǆ يȮن لȼ شيÛǒ فاملȒاربة مشاركة والعامل يشارȫ اعماللو عمل ما 

  )5(.ورب املاȯ بنȜȦ مالÛȼ وما قسم اǃ من الربǴ بينهما علɂ اإلشاعة
  :ǾȽا فيما يتعلƜ Ȩقيقة املȒاربةÛ أما أȮǵامها فتǺتلȤ باǹتɎف أǵواȯ املȒارب كما يلي

يف  أȷ املȒارب عند قبȐ املاȯ وقبل الشروع يف العمل يȮوȷ أميناÛǄ وȮǵم األمƙ أȷ يȮوȷ املاȯ أمانøة  -1
ȯذا فقد املاǙ ȷماȒال ȼعلي Ȅورده عند الطلب ولي ȘȦǵ ȼب عليƶ يده.  

2-   ȼøفيما وكل في ȼيقوم مقام موكل ȼم الوكيل أنȮǵو ÛǄɎارب وكيȒامل ȷوȮعقد الشروع يف العمل ي ȼأن
ȼمن التعهدات املالية املتعلقة بوكالت ȼا يلحقƞ ȯب املاǵصا ɂعل Ȝويرج.  

  

                                                           
  .ȋ148/151  – 1986القاȽرة  –دار النهȒة العربية  –التعامل التجاري يف ميزاȷ الشريعة  – يوسȤ قاسم )1(
)2(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ79.  
  .ȋ160/161  –خلامȄ اجلزǒ ا –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املنتقɂ شرǳ موطǖ اإلمام مالȬ  –القاȑي أبو الوليد سليماȷ بن ǹلȤ الباجي  )3(

أنȼ عليȼø   رǹصة خلروجة عن قياȃ اإلجازات كما أŒا كǾلȬ خلوجها عن بيȜ ما Ƹ ƁلÛȨ ويرɁ أبو بȮر بن حممد اƩسيƗ اƩصƗ الشافعي أȷ األصل فيȼ: يف الȦقȼ الشافعي 
ȼ علɂ املسافات ƛامȜ اƩاجةǙ Ûذ قد يȮوȷ للشƳ ȌǺل وماǄɍ وƷ ɍسن العمل خلدƶة ƞاƬا ƂǙ الشام وȡري ذلÛȬ وأƤعت الصحابة عليȼ ومنȼ من قاƧ ……الصɎة والسɎم 

ȯم قاɎة والسɎالص ȼعلي ȼوما رواه ابن ماجة أن ÛȼسȮر عǹǓكة: وƎثة فيهن الɎاري: ثǺالب ȯقا ÛȜللبي ɍ بالشعري للبيت Ǝال ȓɎتǹوا Ûةȑأجل واملقار ƂǙ Ȝوع  : البيøȑمو ȼنǙ
  .ناد ȑعيȤ وǾȽا يعƗ أǾȽ ȷا العقد من ثɎثة مصادر من مصادر الشريعة وȽي السند واإلƤاع والقياǵȃيث رواه ابن ماجة بǚس

الشركة واملȒاربة  – 62كتابات التجارات باب  –القاȽرة بدوȷ تاريǸ  –مطبعة عيسɂ اƩلي  –سنن ابن ماجة ƠقيȨ حممد فǘاد عبد الباقي  –أنظر ابن ماجة : ƠقيȨ اƩديث
  .ȋ768  –اجلزǒ الǮاǵ2289 –  Ɔديث  –

)4(   ƗسيƩر بن حممد اȮيار  –أبا بǹاية األȦك–  ȯاألو ǒاجلز–  ȋ186.  
  .ȋ101/105  –اجلزǒ التاسȜ والعشروȷ  –املȢرب  –مȮتبة املعارف  –فتاوɁ ابن تيمية : ابن تيمية )5( 

  



 

بǴ يȮوȮǵ ȷم املȒارب كالشريȬ يف شركة العقود املاليةÛ وȽي أȷ يȮوȷ لȮل أنȼ عند اƩصوȯ علɂ الر -3
من الشريǵ ƙȮصة معينة من الربǴ الناتǰ عن استǮمار املاÛȯ مȜ مǵɎظة أȷ املȒاربة قسم ǹاȋ من أقسøام  

  .الشركة
 Ȕيǂيف ا ȯاربة قاȒي املȦنƩقاسم بن قطلو ا Ǹالشي ȯا يقوǾȽ ويف) Ɂوȑالر Ȕيǂا ȼيقصد بȄǹا  : للسرøأم

Ǵعند الرب ǄاȮعند الشروع يف العمل وشري ǄɎوكي Ȝبعد الدف Ǆأمينا ȼفصريورت ÛامهاȮǵ1( ).أ(  
  :األدلة الشرعية علɂ جواز املȒاربة

كانت املȒاربة عقداǄ من عقود اجلاȽلية شاع التعامل ŏا قبل اإلسɎم وكانت مقصورة علɂ التجøارة    
Û وقد انتقلت ǾȽه الصورة الƔ كانت للمȒاربة  ƂǙ اإلسɎمÛ فتعøاملوا بȼø   باعتبارȽا اجملاȯ الشائȜ لɎستǮمار

املسلموȷ يف عهد الرسوȯ صلɂ اǃ عليȼ وسلم وأقرȽا Ƭم علɂ ذلÛȬ كما أقر علɂ الشøروȓ الøǵ Ɣøدőا    
 ȼعلي ǃا ɂصل ȯمن أصحاب الرسو Ûزامǵ يم بنȮǵ عن Ɂيث يروǵ ÛمƬأموا ɂعل ǄاșاȦǵ همȑهم يف قراȒبع

أƟ ɍ ȷعل مايل يف كبد رطبة وɍ : "م أنȼ كاȷ يشترȓ علɂ الرجل Ǚذا أعطاه ماǄɍ مقارȑة ويȒرب لȼ بȼوسل
Û ورويت األǹبار عنøد  )Ơ)2ملȼ يف Ɯر وɍ تترȯ بȼ يف بطن مسيل ȷǙ فعلت شيǞاǄ من ذلȬ فقد ȑمنت مايل

طاب رȑي اǃ عنȼ أنȼ أعطɂ ماƤ ȯاعة من الصحابة ƞا دȯ علɂ تعاملهم باملȒاربةÛ وقد ذكر عن عمر بن اخل
عǮماȷ بن عȦاÛȷ علي بن أŸ طالøبÛ وعبøد اǃ بøن    : يتيم مȒاربةÛ وكǾلȬ ممن دفعوا ماȯ اليتيم مȒاربة

اخلسارة : وروɁ عن علي رȑي اǃ عنȼ أنȼ قاȯ)" رȑي اǃ عنهم ƤيعاǄ(مسعودÛ وعبد اǃ بن عمرÛ وعائشة 
ا عليÛȼ وكاȷ ابن عباǙ ȃذا دفȜ ماǄɍ مȒاربة اشترȓ من الشروȓ مøا  علɂ رأȃ املاȯ والربǴ علɂ ما اصطلحو

يرɁ أȷ فيȦǵ ȼاșاǄ علɂ مالȼ وأنȼ رفƂǙ Ȝ الرسوȯ صلɂ اǃ عليȼ وسلمÛ ما كاȷ يشترȓ فǖقرهÛ وكاȷ جابر Ǚذا 
سȯǖ عن اɍشتراȓ يف القراȏ يقوɍ ȯ بȃǖ بǾلȽ ȬناǓ ȫثار كǮريةÛ ولȮنها تتȒمن تȢرياǄ يف صøورتȼ عمøا   

    .كانت عليȼ اجلاȽلية
أȷ الصحابة كانوا يتعاملوا باملȒاربة علɂ الصورة الƔ كانت عليها يف اجلاȽلية : وجاǒ يف نيل األوطار

 Ƒالن ƂǙ مرفوع ǒفيها شي Ȅولي ÛاȽجواز ɂاعا منهم علƤǙ Ȭذل ȷاȮف ÛريȮري نȡ من Ȭذل ȷوكا–  ǃا ɂصل
لÛ و املقارȑةÛ واǹتȓɎ الƎ بالشعري للبيت ɍ للبيȜ ويقوم ابøن  البيƂǙ Ȝ اج: ثɎثة فيهن الƎكة -عليȼ وسلم

 Ȭزم يف ذلǵ–    ȼøنȮول Ûȼøفما وجدنا فيهما ألبت ȏتاب والسنة ماعدا القراȮا أصل من الƬ ȼقȦكل أبواب ال

                                                           
  
  .ȋ92  مÛ 1983بȢداد  Û مطبعة اإلرشاد ƠÛقيȨ وتقدƇ حممد سعود املعيÛ Ɨ أليام وواقعت ا Û"كتاب موجبات األȮǵام" الشيǸ قاسم بن قطلوا بȢا اƩنȦي )1(
يد اǃ ابƗ عمر بن اخلطøاب  رواه الدار قطƗ ورجالȼ تقات وأǹرجȼ البيهقي بǚسناد قوɁ اƩافȘ بن ǵجر ǙسنادهÛ يقاȷǙ ȯ أوȯ قراȏ يف اإلسɎم كاȷ قراȏ عبد اǃ وعب )2(

لو أقدر لȮما علɂ أمر أنȦعȮما لȦعلتŻ Û قاȯ بل Ƚنøا  : لعراÛȧ فلما قɎȦ مرا علɂ أŸ موسɂ األشعري وȽو أمري البصرة فرǵب ŏما وسهل Ż قاȯعندما ǹرجا يف جيƂǙ Ȉ ا
ƂǙ ȯاملا ȃرأ ȷدياǘباملدينة فت ȼتبعيات Ż Ûȧمن متاع العرا ȷما فتبعتاȮȦسلǖف ƙمنǘأمري امل ƂǙ ȼأبعث ب ȷأريد أ ǃا ȯمن ما ɍما ɍفقا ÛǴما الربȮل ȷوȮوي ƙمنǘا  : أمري املøوودن

ȯمنهما املا Ǿǹǖي ȷأ ȼعن ǃي اȑعمر  ر ƂǙ وكتب ÛعلȦفن.  
  ƙمنǘأمري امل ƂǙ Ȭفلما دفعا ذل ÛǄاƜور Ǆفلما قدما باعا  



 

 Ƒيف عصر الن ȷكا ȼأن ȼب Ȝي يقطǾوال Ûردƭ Ǵاع صحيƤǙ–  وسلم ȼعلي ǃا ɂصل–  Ȭذل ɍوأقره ولو ȼفعلم ب
  .ازج

 ȯقرار الرسوǙ ƂǙ اربة استناداȒجواز امل ɂل العلم علȽأ ȜƤوسلم  –أ ȼعلي ǃا ɂا  –صلƬ–  وباإلقرار
سنة وƁ ȷǙ تȮن قولية وذلƩ Ȭاجة الناǙ ȃليها ولتحقيȨ مصاƩهمÛ فقد يȮوȽ ȷناȫ من ميلȬ املاȯ وɍ يقدر 

درة علɂ استǮمار فǖجاز الشرع ǾȽه املعاملøة  علɂ استǮماره وقد يȮوȽ ȷناȫ من ɍ ميلȬ املاȯ ولȮن ميلȬ الق
لȮي ينتȜȦ كل منهما باǹɇر ويتحقȨ تعاوȷ املاȯ والعمل ومن Ż تȮوȷ املȒاربة ǵǙدɁ الوسائل اإلسɎøمية  
 ȫعمل مشتر Ȩعن طري ǯنتاǙ عنصر ƂǙ ويلهاƠقتصادي وɍا ȓاملوجودات النقدية يف النشا  ȯاǹاملشروعة إلد

  عامل معا يقوم بȼ صاǵب املاȯ وال
  :وǱوȻ اȒƫاربة

املȒاربة أŒا استǮمار للماȯ عن طريȨ التجارة والبيȜ والشراǒ وɍ يتناوȯ اسم التجارة  واقȜ تعريȤمن 
 ȯمار املاǮرياستȢماربǮستɍا من وسائل اȽ.  

لشافعية وǙذا تبعنا أقواȯ الȦقهاǒ يف عمل املȒاربة فسنجد أȷ منهم من قصرȽا علƟ ɂارة فقÛȔ وعند ا         
يشترȓ أȷ يȮوȷ العمل يف Ɵارة من بيȜ وشراǒ وɍ يصǴ املȒاربة علɂ العمل صناعي كاȷ يȒارب نسøاجا  
علɂ أȷ يشتري منȼ قطنا Ż ينسجȼ ويبعȼ منسوجا أو يȒارب ǹبازا علɂ أȷ يشتري قمحا Ż يطحنȼ وƸبøزه  

تɎȢت وميسȬ رقاøŏاÛ كǮمارøȽا   ويبيعȼ قرصاÛ وكǾا لو قارȏ علɂ دارȽم بȷǖ يشتري ƳيɎ أو دوابا ومس
  .ونتاجها وőɎȡاÛ وتȮوȷ العوائد بينهماÛ فهو فاسد

ولǾا يرɁ الشافعيةÛ أȷ املȒاربة Ƚنا لɊسترباǳ بالبيȜ والشراɍ ǒ باƩرفة كالطحن واخلبز فȷǚø فاعلøها          
 -ǾȽه األعماȯ   يسمɂ حمترفا  ɍ تاجراÛ ذلȬ ألȷ القراȏ رǹصة شرعت للحاجة ويترتب فساد القراȏ يف

  ȼجøفينس ɍزȡ ȯزȢأو ي ÛبزƸفيطحن و ȼنطتǵ يشتري ȷأ ɂصا علǺش ȏيقار ƙǵ ȌǺش ȼعلȦيقصد ما ي– 
  .علɂ ما ذكروا من العلم

       Ǵالرب ȷوȮي Ɠǵ و التجارةȽ اربةȒالعمل يف امل ȯاƭ ȷوȮي ȷية أȦنƩا ȓاشتر ȬلǾمعلوموك ȼألن Ȭوذل Û
  .Ȭ العمل مستحقا ألجر معƙ نظري ǾȽا العمل اǂددǙذا أمȮن Ơديد العمل فيȮوȷ بǾل

  .أما اƩنابلة فقد قصروا ƭاȯ املȒاربة علɂ اƟɍار
ǾȽا وƁ يقصد الȦقهاǒ التقسيم اɍقتصادي املتعارف عليǵ ȼاليا للمجاɍت اɍقتصادية من Ɵارة وصøناعة       

 ȷوأل ǒراøوالش Ȝالبي Ȩاز أي مطلƱاإل Ȩا قصدوا مطلƴǙب      وزراعة وȽǾøال ƙديøا بالنقøƬاƧاربة رأøȒامل     
وƸرǯ عن ƭاȯ اƩرفة ألȷ ذلƸ Ȭرجها من نطاȧ املøȒاربة  ) البيȜ والشراǒ(والȒȦةÛ فبالتايل تȮوȷ باƟɍار

ȷلها كشركة أبداǹويد.  
      ɂاربة علȒتعميم امل ȷاȮمǙ يدȦاربة ما يȒامل ȼتناولت فق Ɣتابات املعاصرة الȮال Ȑيف بع ǒوقد جا ȤتلƯ

أوجȼ النشاȓ اɍقتصادي ǵيث ɍ يوجد مايدȯ علɂ عدم جواز اɍستǮمار بȢري التجارة من طøرȧ الȮسøب   



 

رÛ وقøد أبøاǳ   طø األǹرɁ املستǺدمة مما فيȼ وفاǒ بالȢرȏ املطلوب من التجارة مƓ كاȷ ذلǹ ȬالياǄ من اخل
Ȣرر واجلهالة والربا وأكل أمواȯ الشارع اƩصوȯ علɂ عائد الȮسب ما دام ذلƸ ɍ ȬالȤ األصوȯ العامةÛ كال

 ȷوȮي ȼقȦأو معروفة يف عصر أئمة ال Ȝالتشري ȯن موجودة عند نزوȮت Ɓ Ɣة الǮديƩت اɎبالباطل واملعام ȃالنا
  .Ȯǵمها كما Ƚو مقرر يف أصوȯ الȦقȼ علɂ قاعدة أȷ األصل يف املنافȜ اإلباǵة ويف املȒار اخلطر

وسȜ يف معƖ التجارةÛ وأصبحت تناوǄɍ أعماǄɍ متنوعةƁ Û وفǄɎȒ عن ذلȬ فالعرف قد جرɁ علɂ الت
تȮن تتناوƬا من قبلÛ بعدما اتسعت ميادين اɍستǮمارÛ وɍ زالت تتسȜ تبعاǄ لتطور العمراȷ وعلǾȽ ɂا تشøمل  
  Ȅيøالشريعة ول ȯأصو ɂيقوم عل Ȭا مادام ذلȽريȡ ارة أوƟ Ɂرǹمار األǮستɍيث املبدأ وجوه اǵ اربة منȒامل

  )ǹ.)1طر شرعيفيها 
ƆاǮال țرȦا: الȾȕروȉاربة وȒƫا ȷاȭأر  

املȒاربة صورة من صور ابتȢاǒ وجȼ اǃ تيسر علɂ الناƠ ȃقيȨ املصاſ ودفȜ اƩوائÛǰ وتتمǮل أركاŒا 
ǵ Ûيث تقوم املȒاربة )اإلƶاب والقبوȯ(Û والصيȢة )رب املاȯ واملȒارب(يف رأȃ ماȯ العملÛ الربǴ املتعاقدين 

ملاȯ الǾي يدفȜ والعامل الǾي يتجر بȼ والعقد الǾي Ƚو الصøيȢةÛ وɍ تتحقȨø املøȒاربة Ǚ ɍǙذا    علɂ مالȬ ا
  .وجدت ǾȽه األمور

وقد وȜȑ الȦقهاǒ شروطاǄ وأȮǵاماǹ Ǆاصة باملȒاربة باجتهادȽم تناولت كل ركن من أركاŒاÛ وقøد  
  :لتايلاتȦقوا يف بعǾȽ Ȑه الشروȓ واǹتلȦوا يف البعȐ اǹɇرÛ وذلȬ علɂ النحو ا

  :الȊروȓ اƪاصة برأȃ اƫاȯ -أ
  :يشترȓ يف رأȃ املاȯ املȒاربة ما يلي

1-  ƙمن النقدي ȯاملا ȃرأ ȷوȮي ȷأ)ƙوكتȮة املسȒȦب والȽǾا ) الǾȽ ǒقهاȦوعلل ال ƙتومǺامل ƙروبȒأي امل
ȷأي أ ÛǄرياȢل أسواقها تǹيد ɍو ÛاتȦوقيم املتل ȷئتماɍا ȯي أصوȽ ةȒȦب والȽǾال ȷǖب ȓمن  الشر ȯاملا ȷوȮي

  )2(.اɍئتماȷ املطلقة
  Ǝøوالت ȃلوȦالøا كȽريȢاربة بȒوا يف صحة املȦتلǹم اŒأ ɍǙ Ûȓا الشرǾȽ ɂعل ǒقهاȦال ȨȦ3(وقد ات( 

  ɍøø Ǵ تص )4(وعروȏ التجارة كما اǹتلȦوا يف جواز التعامل بȢري النقدين املȒروبÛƙ فعند اƩنابلة والشافعية
  

                                                           
  .Û  ȋ13/14 بدوȷ تاريǸ  القاȽرة Û  للبنوȫ اإلسɎميةمطابȜ اƠɍاد الدويل Û"فقȼ املȒاربة يف التطبيȨ العملي والتجديد اɍقتصادي " علي ǵسن عبد القادر  )1(
  .Û  ȋ17/18 1981سبتمƎ /أȡسط19Û Ȅالعدد  Û "أشȮاȯ وأساليب اɍستǮمار يف الȮȦر اإلسɎمي عند البنوȫ اإلسɎمي"  الصديȨ الȒرير )2(

  .Û  ȋ153/155املرجȜ سابȨ الǾكر Û "التعامل التجاري يف ميزاȷ الشريعة"يوسȤ قاسم 
  .Û  ȋ36/37 اجلزǒ الǮالث Û"الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة" عبد الرمحن اجلزيري  )3( 
  .ȋ52  –اجلزǒ الǮالث  –القاȽرة بدوȷ تاريǸ  –دار ǵǙياǒ الȮتب العربية  –ǵاشية قليوŸ وعمرية  –قليوŸ وعمرية  )4(

  



 

Ȓري النقدين املȢاربة بȒامل ɍ ا من النقدȽباعتبار ȃلوȦالشافعية أجاز التعامل بال Ȑبع ȷكا ȷǙو Ûƙروب
Ǆقائما ȼالتعامل ب ȷذا كاǙ التجارة ȏمن عرو.  

ƶوز التعامل يف ǵالة واǵدة Ǚذا كاȷ أȽل البلد يعرفوȷ النقد املøȒروبÛ وكانøت    )1(وعند املالȮية
ȃلوȦأو بال Ǝم التعامل بالتجارة أو التعامل بالتőية عادȦنƩوأما عند ا ÛȔروب فقȒري املȡ د  )2(أو بالنقدøفق Û

 Ɓو Ûالرائجة ȃلوȦوأجازوا بالتعامل بال ÛǄرائجا ȷذا كاǙ Ǝروب أو التȒري مȢاربة بالنقد الȒوا يف جواز املȦتلǹا
ربƶ Ǵيزوا التعامل بعروȏ التجارة ألȷ قيمتها تعرف بالظن وơتلȤ باǹتɎف املقومƙ مما يǘدي ƂǙ جهالة ال

  .وقت القسمة
أȷ يȮوȷ رأȃ املاȯ معلوماǄ قدراǄ وصȦة وǾȽا الشرȓ حمل اتȦاȧ بƙ الȦقهاÛǒ فɎ يصǴ للعامل املøȒاربة   -2

 ƂǙ يȒȦت ȯاملا ȃجهالة رأ ȷأل Ûƙري معȡ Ƞمبل ɂفاعلɎتǹɍ3(.ملنازعة وا(  
3- ǵصا ȯيقو ȷأ Ǵيص Ɏف ÛاربȒيف ذمة امل Ǆدينا ɍ Ǆعينا ȯاملا ȃرأ ȷوȮي ȷل يف  أøأعم Ûب الدين للمدين

ديƗ الǾي يف ذمتȬ بالنصȤ مÛǄɎǮ ألȷ الدين الǾي عليɍ ȼ يصǴ رأȃ ماȯ للمȒاربةÛ ولǾا يشترȓ املالȮيøة  
       Ȭøد ذلøبع ȼøب ȼøيعامل Ż Ǆɍدين أوøن املøالدين م ȯب املاǵصا Ȑيقب ȷالة أƩه اǾȽ اربة يفȒلصحة امل      

  .ملدين يف الدين Ɠǵ تصǴ املȒاربةمȒاربةÛ أو شهادة من الشهود بǚبراǒ ذمة ا
وǙذا كاȷ ماȯ املȒاربة وديعة كȷǖ يȮوȷ رب املاȯ أودع املاȯ لدɁ العامل وقاȯ لȼ اعمل فيما عندȫ مȒاربة 

  .ɍǙ Û بعد أȒƷ ȷر الوديعة من عند صاǵبȼ)5(وɍ يصǴ عند املالȮية )4(فǚنƶ ȼوز عند اƩنȦيةÛ واƩنابلة
4- Ǆمسلما ȯاملا ȃرأ ȷوȮي ȷم العامل  أɎباست ǒقهاȦعند ال ȓا الشرǾȽ Ȩفيتحق Ûن من العملȮارب ليتمȒللم

 ȷكو ȓمشاركة العامل يف العمل أو اشترا ȼأو وكيل ȯرب املا ȓاشترا Ǵيص ɍ وبالتايل ȼيتصرف في Ɠǵ ȯللما
  )6(.املاȯ يف يد املالȬ وȡريه

  
  
  
  
  

                                                           
  .Û  ȋ189اجلزǒ اخلامÛ Ȅ "الشرǳ الصȢري"الدردير  )1(
)2(  źاساȮال" Ȝبدائ Ȝالصنائ"  Û ȃالساد ǒاجلز Û  ȋ80.  
  .Û  ȋ183 اجلزǒ اخلامǵ Û Ȅاشية أمحد بن حممد الصاوي املالȮي علɂ الدرديري )3(
  .Û  ȋ52 فليوŸ وعمريةǵ Ûاشية قليوŸ وعمريةÛ اجلزǒ الǮالث  )4(
)5(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ83.  
  .Û  ȋ187 اجلزǒ اخلامÛ Ȅ مرجȜ سابȨ الǾكر Û "شرǳ الصȢري "ري أنظر الدردي )6(

  
  
  



 

  :الȊروȓ اƪاصة بالȞمل
ȼاربة مطلقة ويقصد بȒامل ȷوȮقد ت  ȼما يتاجر في ɍعمل و ɍو ȷاȮم ɍو ȷتقيد بزما Ɓ Ɣاربة الȒامل

    ȓروøه الشǾøȽ Ȑبعøدة بøاربة مقيȒامل ȷوȮوقد ت Ûأي قيد من القيود ɍو ȼمن يتعامل مع ɍارب وȒامل           
  )1(.أو مǮلها

عن Ȯǵيم بøن   Û وروɁ)2(ويف ǵالة التقييد ƶ ɍوز للعامل أȷ يتجاوز الشروȓ الƔ شرطها فȷǚ تعدȽا ȑمن
 ȼب ȼرب لȒة يȑمقار ɍأعطاه ما ȷǙ الرجل ɂعل ȓيشتر ȷكا ȼأن Ûزامǵ"  ɍو Ûةøعل مايل يف كبد رطبƟ ɍ ȷأ

  ".Ơملȼ يف ƜرÛ وɍ تترȯ يف بطن مسيل فȷǚ فعلت شيǞاǄ من ذلȬ فقد ȑمنت مايل
      ƞ دة معينة أوƞ تقييد العامل ȷار دوƟɍا Ȩǵ للعامل ȷوȮية يȮن  وعند املالøم ƙأو بنوع مع ƙمع ȷاȮ

  ɍأ ȼøقǵراده بالعمل وȦان Ȩǵو Ûامنȑ ȷبدو ȯاملا Ǿǹبالنقد وأ Ȝوالبي ǒالشرا Ȩǵ للعامل ȷوȮكما ي ÛȜالسل
   ɍارب أøȒامل ɂøعل ȓيشتر ȷأ ȼفل Ȭأما املال Ûȼالƞ اربةȒامل ȯما ȔلƸ ɍاربة وأȒامل ȯريه يف ماȡ Ȝم ȫيشار

  .بعينها لقلة رƜهاÛ كما لو Ȩǵ وȜȑ العامل من بيȜ السلعة بǮمن مǘجل يسافر بالبحرɍ Û يسافر ليǄɎ سلعة
 ɍǙ ƙمع ȌǺومن معاملة ش ȏري مقبوȡ منǮب Ȝر ومن البيȦارب من السȒامل Ȝمين ȷأ Ȭللمال Ûوعند الشافعية

  :يف عدم املȒاربة )4(Û والشافعية)3(أنȼ ليȄ لȼ أȷ يقيد املȒاربة زمنياǄ وǵجة املالȮية
  .بة عقد يقȜ مطلقاǄأȷ املȒار -
-   ȼøذا منعǚف ǄاȒناق ȯاملا ȃرأ ȷوȮي ȷالعقد أ ɂȒمصلحة فمن مقت ȼفي ȼل ɍالعقد و ɂȒمن مقت Ȅا ليǾȽ ȷأ

Ȑينق Ɓ Ȝالبي.  
- ȷǙ Ȝجيل البيǖيف تبقية املتاع وت Ǵالرب ȷوȮقد ي ȼرر بالعامل ألنȑ ɍǙ ديǘقيت يǖا التǾȽ.  

لشراǒ مراƜة ومساومة ورد السلعة بالعيب والبيȜ بǮمن مǘجل وعند اƩنابلة للمȒارب اȨƩ يف البيȜ وا  
   ȯاøم ȔøلƸ ȷأ ȼل Ȅولي ÛǄداǵأ ȼفي ȫاربة أو يشارȒللم ȯاملا ȃارب برأȒي ȷأ ȼل Ȅلي ȼأن ɍǙ رȦالس Ȩǵو

  .املȒاربةƞ Ûالȼ أو ماȡ ȯريه كما انȼ ليȄ لȼ أȷ يقرȏ ماȯ املȒاربة
  )5(.كالةوƶوز للمالȬ أȷ يقيد املȒاربة زمنياǄ كالو

                                                           
)1(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ83/85.  
  .ȋ44/45  –اجلزǒ الǮالث  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة : اجلزيري )2(
)3(  Ȩالسنة  –السيد ساب ȼفق– Ǯال ǒالث اجلز–  ȋ206.  
)4(  ǖاملوط ǳشر ɂا األمر السباجي املنتقǾȽ همȦي–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ159.  
)5( Ÿوعمرية : قليو Ÿاشية قليوǵ ÛƗȢالث  –املǮال ǒاجلز–  ȋ53.  

  
  
  
  
  
  



 

ȨƷ للمالȬ أȷ يقيد املȒاربة مȮانياǄ ولȼ أȷ يقيدȽا بنوع من التجارة واȷ يقيد التعامøل مȜø    )1(وعند اƩنȦية
  .شȌǺ معƙ كما ȨƜ توقيت املȒاربةǵ Ûيث أŒا توكيل والتوكيل Ʒتمل التǺصيȌ بوقت دوǹǓ ȷر

  )ƂǙ.)1 أربعة أقسام وǙذا Ɓ يقيد العامل بالشروȓ السابقةÛ فȷǚ تصرفات العامل تنقسم
ما لȼ أȷ يعملȼ بȢري ǵاجة ƂǙ التنصيȌ عليÛȼ أعمل برأيȬ فيÛȼ ومن ذلȨǵ Ȭ البيȜ والشراǒ نقداǄ ونسøيǞة   -

Ȩǵ ما اشتراه من عروȏ التجارة لرب املاƓǵ ȯ السȦر من ماȯ املȒاربة وȨǵ توكيل ȡريه Ɠøǵ اسøتǞجار   
  .األرȏ وزراعتها

        لȼ اعمل فيȼ بدأبɍǙ ȼ بالتنصيȌ عليÛȼ كما Ƚو اøƩاȯ بالنسøبة لɎسøتدانة   ما ليȄ لȼ اȷ يعمل ولو قيل  -
  .أو اɍقتراȏ ومنǴ اƬبة أو الصدقة

- ȼذا قيل لǙ يعمل ȷا ȼريه     : ما لøȡ Ȝøد مøيتعاق ȷأ ȼøقǵ Ȭøومن ذل ȼعلي Ȍين Ɓ ȷǙو Ȭبرأي ȼاعمل في     
  .اȡ ȯريهمȒاربةÛ يشترǹǓ ȫر وƸ ȷǙلȔ ماȯ املȒاربة ƞاȯ نȦسȼ أو م

امليتøة وøƩم   (ما ليȄ لȼ أȷ يعمل وȷǙ نȌ عليÛȼ ومن ذلȬ شراǒ ماɍ ميلȬ بالقبȐ مǮل شراǒ اǂرمات  -
  ).…اخلƕير

Ǵاصة بالربƪا ȓروȊال:  
  )2(:يشترȓ يف ربǴ املȒاربة ما يلي

ȷ املعقøود  Û أل)أو تشارȓ رب املاȯ واملقارȏ علɂ نسبة كل منهما من الربƠ)Ǵديد مقدار الربǴ باجلزئية  -
  )3(.عليȽ ȼو وجها لȼ املعقود عليȽ ȼو الربǴ وجهالة املعقود عليȼ توجب فساد العقد

- ÛǄأو ربعا ǄاǮأو ثل ǄاȦنص Ǆشائعا Ǆاǒجز Ǵمن الرب ȯارب رب املاȒد منهما من املǵل واȮل ȓاملشرو ȷوȮي ȷ4(أ( 
Ǵم من الربȽا مائة درƵدǵأل ȷوȮي ȷأ Ǆشرطا ȷمقدار كا Ǆعددا ȓشر ȷǚف  ɍ ÛɁرǹɊر والباقي لǮأو أقل أو اك

  .ƶوز واملȒاربة فاسدةÛ وǙذا عمل العامل دوȷ معرفة واȑحة لنصيب من الربǴ كاȷ لȼ قراȏ املǮل

                                                                                                                                                                                     
ث فيبطȷɎ بالتǺصيȌ العقد بنوع من املتاع وألȷ لرب املøاȯ منȜø   تبطل ǾȽه الوكالة عندȽم لɎعتبار األوȯ الǾي استند Ǚليȼ املالȮية والشافعيةÛ أما اɍعتبار الǮاƆ والǮال )1(

  .املȒارب من البيȜ والشراǒ يف كل وقت فȷǚ شرȓ ذلȬ فقد شرطا ما Ƚو من مقتɂȒ العقد
  .ȋ57  –املÛƗȢ اجلزǒ اخلامȄ : ابن قدامة

)2(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝبدائ–  Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ97/100.  
  .ȋ25/31  –اجلزǒ اخلامȄ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ : مةابن قدا )3(
  .ȋ157/158  –التعامل يف ميزاȷ الشريعة  –يوسȤ قاسم  )4(
   

  
  
  
  



 

Û فلو شرطاǄ يف العقد أȷ تȮوȷ الوȑيعة عليهما بطøل الشøرÛȓ واملøȒاربة    )اخلسارة(أما الوȑيعة 
ɂعل ȷوȮفهي ت Ûيعة عليهما فاسدȑالو ȓشر ȷيعة  صحيحة ألȒال ǒيعة جزȒال ȷارب ألȒامل ɂعل Ȅولي ȯاملا

ȯرب املا ɂعل ɍǙ ȷوȮي Ɏف ȯمن املا ȬالȽ ǒجز.  
  ȷة أøقيقƩا Ɂفري Ûȯاملا ȃصامها من رأǹ اربة وجوازȒقة يف املȦالن ȷǖبش ǒقهاȦال ǒوقد تعددت أرا

  .النȦقة واجبةÛ ويرɁ املالȮية واƩنابلة جوازȽا يف ƶ Ɓ ƙǵزȽا الشافعية
وجوب النȦقة من رأȃ ماȯ املȒاربةÛ بȐȢ النظر عما سيحقȨ من ربǴ أو ǹسارة فهي من  )1(قرر اƩنȦيةفقد 

ȯمن املا ȬالȽ ǒقة جزȦالن ȷأل ȯاملا ȃن فهي من رأȮي Ɓ ȷǚف Ǵرب ȯيف املا ȷكا ȷǙ ÛǄɍأو Ǵالرب.  
اǒ أكانت وقد وȜȑ شرȓ علɂ ذلȽ Ȭو ǹروǯ املȒارب من البلد الǾي أǾǹ املاȯ منȼ مȒاربةÛ سو

بلده أم Ûɍ أي أȷ العامل ينȨȦ من ماȯ القراȏ علɂ نȦسǙ Ûȼذا سȦرÛ وɍ ينǙ ȨȦذا كاǵ ȷاȑراǄ وأما عن مقدار 
  .النȦقةÛ فهو أȷ يȮوȷ باملعروف عند التجارة من ȡري Ǚسراف

Ɠ املȒارب بشرȓ الشروع يف السȦر واǵɍتياǙ ǯليȼ لتنمية ماȯ املȒاربة وذلȬ م )2(وقد أجاز املالȮية
ȼمن ȧاȦنɌل Ȝيتس ǄرياǮك ȯاملا ȷكا.  

فǚذا شرȓ لȼ النȦقة فلȼ : أيȒاǄ نȦقة املȒارب من ماȯ املȒاربÛ فقاȯ ابن قدامة )3(كما أجاز اƩنابلة
ȼفɎǹو Ȅمن أكل وملب ȼقتȦن ȜيƤ.  

 øقة فلȦالن ȼل ȓذا شرǚف Ûابن قدامة ȯفقا ÛاربȒامل ȯارب من ماȒقة املȦيزوا نƶ فلم Ûأما الشافعية ȼ
ȼفɎǹو Ȅمن أكل وملب ȼقتȦن ȜيƤ.  

فǚذا شرȓ لȼ النȦقة فلƤ ȼيȜ : أما الشافعية فلم ƶيزوا نȦقة املȒارب من ماȯ املȒاربةÛ فقاȯ ابن قدامة
ȼفɎǹو Ȅكل وملبǖمن م ȼقتȦن.  

 øسافر بامل ǒأي سوا ǄراȒǵ أم ǄراȦس ȷأكا ǒسوا ÛاربةȒامل ȯارب من ماȒقة املȦيزوا نƶ أم أما الشافعية فلم ȯا
  ȃن رأøه مǾǹفيلزم أ ȼوقد تزيد علي Ûȼراده بȦفيلزم ان Ǵقة قد تستدعي الربȦالن ȷأ ƂǙ Ȭأقام واستندوا يف ذل

  )4(.املاÛȯ وȽو ينايف مقتȒاهÛ كما أȷ العامل لو اشترȓ ذلȬ لȦسد العقد

                                                           
)1(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ105/107.  
)2(   ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز– ȋ 105/107  
  .ȋ210/215  –اجلزǒ اخلامȄ  –شرǳ الصȢري  –الدرديري  )3(
  .ȋ35  –اجلزǒ اخلامȄ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )4(

ȯاملا ǒبقا ȓبشر ǄاȒأي Ȭة ذلȦنيǵ أجاز أبو.  
  
  
  
  
  



 

زم ذلȬ بȷǖ أيȒاǄ علǙ ɂجازة النȦقة املȒارب من ماȯ املȒاربةÛ فقد علل ابن ǵ )1(قد امتنȜ الظاȽرية
  .املاȯ يعود ƂǙ اجلهالةÛ فɎ يدري ما Ƹرǯ فيÛȼ وɍ ما يبقɂ وقليل اƩرام ǵرام ولو كاȷ مقدرة ذرة

   ǄاǞيøش ȼøأو يهب من ÛǄɎاربة سائȒامل ȯيعطي من ما ȷوز للعامل أƶ ɍ ȼأن ɂب علȽاǾقت املȦوقد ات    
عȔ للعامل ليهبȼ أو يتصدȧ بȼ وɍ ليسلȼȦ وøƴǙا  أو يȮافǜ منȼ أǵداÛǄ فɊصل اجملمȜ عليȼ أȷ ماȯ القراƁ ȏ ي

ȫɎلله ȼȑيعر ɍو ǒاƴواإل Ǵالرب ȼمره ويطلب فيǮمره ويطلب ليǮلي.  
ȯاƫا ǡاصة برƪا ȓروȊال:  

يشترȓ أȷ يȮوȷ رب املاȯ أǄɎȽ للتصرف كما Ƚو الشȷǖ يف سائر العقودÛ فɎ يصǴ عقد املȒاربة من 
لȬ املاÛȯ وɍ يصǴ اɍشتراȓ يف العقد علɂ مشاركة صاǵب املøاȯ يف  صƑ أو ƭنوȷ أو مȮره أو فȒويل ɍ مي

العمل مȜ املȒاربÛ وǙذا كانت املȒاربة مقيدة فيحȨ لصاǵب املاƠ ȯديد شروȓ عمل املȒارب وǙلزامøŏ ȼا  
  ɍ ȼøأن ɍǙ ȼøمال ɂية علɍالو ȼل Ȭاملال ȷأل Ȭوذل Ûمن التجارة ƙأو نوع مع ƙمع ȷاȮƞو ȷا بزماȽيقيد ȷǖك 
 ƙمع ȧمن سو ǒأو األمر بالشرا ȏمن مقبوǮب Ȝاه عن البيŒ ذاǙ يد كماȦري مȡ Ǆشرطا ȓيشتر ȷأ Ȭوز للمالƶ

  )2(.مȜ توفري أسواȧ بداية السلعة بسعر أقل
ǡارȒƫاصة باƪا ȓروȊال:  

يشترȓ يف املȒارب أيȒاǄ أȷ يȮوȷ أǄɎȽ للتصرف وأȷ يȮوȷ منȦرداǄ بالعمل ولȼ أȷ يعمل يف املȒاربة 
  ȃل رأøمن العامȒي ɍو Ûتصرف حمددة ȼوجǖري مقيدة بȡاربة مطلقة وȒما دامت امل Ûȯقيد من رب املا ȷدو
  ȷذǙ ȷدوøب ȼارب فيȒر ليǹǓ ȌǺلش ȼعطائǚاربة بȒامل ȯاƞ اربȒي ȷأ ȼوز لƶ ɍو Ǆمتعديا ȷذا كاǙ ɍǙ ȯاملا

  .اخلسارةرب  املاÛȯ وɍǙ كاȷ متعدياǄ وȑامناǄ لرأȃ املاȯ يف ǵالة الȒياع أو 
يقصد بالعقد الصيȢة ƞعƖ اإلƶاب والقبوÛȯ وتعد الصيȢة øǵǙدɁ أركøاȷ   : الشروȓ اخلاصة بالعقد

 ƂǙ يث نظرǵ Ûȯاب والقبوƶو اإلȽ اربةȒفركن امل ÛنابلةƩية واȦنƩأما عند ا Ûية والشافعيةȮاربة عند املالȒامل
  .كاȷ أصǄɎ للشيǒ داǄɎǹ فيȼالركن اƩقيقي وȽو ما كاȷ داǄɎǹ يف ǵقيقة الشيÛǒ أي ما 

: بǖلȦاȗ تدȯ علɂ املعƖ املقصود كȷǖ يقوȯ لȼø  )4(واƩنابلة )3(ويتحقȨ اإلƶاب والقبوȯ عند اƩنȦية
 Ǵمن رب ǃما رزقنا ا ȷأ ɂاربة علȒم ȯا املاǾȽ Ǿǹ ة أو معاملة أوȑاربة أو مقارȒم ȼواعمل في ȯا املاǾȽ Ǿǹ

    Ǿǹا ǾȽا املøاȯ بالنصȒ :  Ȥøارب أǾǹت ورȑيت أو قبلتÛ ولو قاȯفهو بيننا من نصȤ أو ثلثÛ فيقوȯ امل

                                                           
Û من ماȯ املȒاربةÛأÛ نȦقتȼ تȮوȷ من ماȯ مدام مقيمøاÛǄ وكǾøلǙ Ȭذا سøافر    )ارباملȒ(وقد قررت الȮتابات املعاصرة الƔ تناولت موȑوع املȒاربة يف شȷǖ نȦقة العامل  )1(

فيǾǹǖ كلȼ دوȷ رب املاÛȯ وألȷ لȼ نصيب من الربǴ مشروطاǄ فɎ يستحȨ معȼ شيǞاǹǓ ǄرÛ لȮن Ǚذا أذȷ رب املاȯ العامل أȷ يتȨȦ  –ألȷ النȦقة قد تȮوȷ قدر الربǴ  –للمȒاربة 
  .اǒ سȦره أو كاȷ ذلȬ مما جرɁ بȼ العرف فǚنƶ ȼوز لǵ ȼينǾǞ اȷ ينȨȦ من ماȯ املȒاربةعلɂ نȦسȼ من ماȯ املȒاربة أثن

  .ȋ248  – 1371مسǖلة  –اجلزǒ الǮامن  –القاȽرة  –دار التراƠ (–  ǫقيȨ أمحد حممد شاكر( –اǂلي  –أبا حممد علي بن أمحد بن ǵزم  )2(
  .ȋ49/58  –اجلزǒ الǮالث  – الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة –عبد الرمحن اجلزيري  )3(
)4(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ79/80.  

  



 

ومن ɍ Ż يشترȓ يف املȒاربة الصيȢة كما يشترȓ  )1(أو علɂ النصȤ وƁ يزد علǾȽ ɂا يȮوȷ مȒاربة صحيحة
    فريɁ البعȐ أنɍ ȼبد فيȼ من اللȘȦ يف ǵالة تعريȤø املøȒاربة بøŒǖا عقøد     )3(Û أما عن املالȮية)2(التوكيل

قبلت ألȷ التوكيل ɍبد فيȼø مøن   : كيلÛ كȷǖ يقوȯ أعمل يف ǾȽا املاȯ مȒاربة ولȬ كǾا من رȼƜ فيقوȯتو
اللȘȦ وɍ تȦȮي فيȼ املعاطاةÛ ويȽǾب البعȐ اǹɇر ƂǙ أنɍ ȼ يشترȓ يف عقد املȒاربة اللǙ ȘȦذا اعتƎ عقøد  

  .Ǚجارة ألنȼ اإلجارة تȦȮي فيها املعاطاة
      قبلøت :وعاملتȬ وƲوƵاÛ فيقوȯ العامøل  ȑاربتȬ: بقوȯ ابن مالȬ وتتحقȨ الصيȢة عند الشافعية

ȯالقبو ȷوȮي ȷبد أɍ يȑاملا ȘȦاب بلƶاإل ȷذا كاǚف Ûيتȑ3(أو ر( ȯيقو ȷǖاألمر ك ȘȦة بلȢذا كانت الصيǙو Û
Ȭاملال :Ȧل ȯمن القبو ȼبد فيɍ فقيل ÛƙȦبيننا نص Ǵالرب ȷوȮي ȷأ ɂعل ȼر فيƟوا ǄɎǮم Ȥا األلǾȽ Ǿǹ  ǄاøȒأي Ǆظا

كȢريه من سائر العقودÛ وقيل يȦȮي يف الشروع يف العملÛ فǚذا أǾǹه وعمل فيȼ بدوȷ قوȯ صǴ العقدÛ ومǮل 
ȼل ȯذا قاǙ Ȭبيننا: ذل Ǵالرب ȷأ ɂواشتر عل ȼوبيع Ǿǹ.)4(  

Û اȷ عقد املȒاربة مǮل عقøد  )7(Û واƩنابلة)6(Û والشافعية)5(وفيما يتعلȨ بȦسǸ املȒاربةÛ فريɁ املالȮية
Û أȷ ينȦرد بالȦسÛǸ قبل )املȒارب(الشركة من العقود اجلائزة ȡري الɎزمةÛ فلȮل واǵد من رب املاȯ والعامل 

  ɂøت وصارت كاجتماعهما علǺسȦا انƵدǵها أǺذا فسǚاخلسارة ف ǫدوǵ أو Ǵوجود الرب Ȝالعمل وبعده م
  )8(.فسǺها

ȷأ ǸسȦال Ȩفقد اشترطوا لتحق ÛǒقهاȦهور الƤ يةȦنƩا Ȥالǹ األمر   وقدøعلم ب ɂعل ȷاجلانبا ȷوȮي
 ɂعل ǄاǾناف Ǝاربة يعتȒامل ǸسȦب ȼتصرف العامل قبل عمل ȷي أȽ ناȽ ÛǒقهاȦهور الƤية وȦنƩا ƙف بɎرة اخلƣو
  ȯزøارب ينعȒامل ȷǚب اجلمهور فȽǾأما بالنسبة مل ÛيةȦنƩب اȽǾم ɂا علǾȽ Ûالعقد ǸسȦيعلم ب Ɠǵ ȯرب املا

 Ûللعقد ȯرب املا Ǹفس ƙǵ منȼعزل ǖنب ȼȢيبل Ɓ و ولوȽ ȼيتحمل ǸسȦارب بعد الȒامل ȼل تصرف يقوم بȮ9(ف(  

                                                           
  .ȋ36  –اجلزǒ الǮاƆ  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –عبد الرمحن اجلزيري  )1(
)2(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ79/81.  
  .ȋ184  –اجلزǒ اخلامȄ  –شرǳ الصȢري  –ديري الدر )3(
  .ȋ74  –اجلزǒ الǮالث  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليƑ وعمرية  –قليوŸ وعمري  )4(
  .ȋ47  –اجلزǒ الǮاƆ  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –عبد الرمحن اجلزيري  )5(
  .ȋ215/216  –اجلزǒ اخلامȄ  –شرǳ الصȢري  –الدرديري  )6(
  .ȋ188  –اجلزǒ األوȯ  –كȦاية األǹيار  –بȮر حممد اƩسيƗ  أبا )7(
)8(  ƗȢكر  –ابن قدامة املǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ54.  
)9( ȃواǵ ابȽرة : عبد الوȽالقا Ûدار األنصار Ûقهية ودراسة تطبيقيةȦب الȽاǾامل ƙدراسة مقارنة ب ÛɁاربة للماوردȒامل–  ȋ175.  

  
 
  
  
  
  
 
 



 

ǸسȦال ȷاȮإلم ȓثة شروɎعت ثȑ1(:وقد و(  
1- ȼوبعلم ȼبǵر من صاȒحƞ ȷوȮي ȷأ.  
  .أɍ ȷ يشرع املȒارب يف العمل ɍ Ɠǵ يȮوȷ يف ذلǙ ȬبطاƩ ȯقȼ يف التصرف -2
3- Ǆعينا ȯاملا ȷوȮي ȷوق )2(أ Ǆاȑعرو ȷر    فلو كاøا ليظهøبيعه ƂǙ ǯاøتƷ ȼøألن ÛǸسȦال Ǵيص ɍ ت النهي       

   الربÛǴ فيȮوȷ فيǙ ȼبطاƩ ȯقȼ يف التصرفÛ وماȯ املȒاربة يف يد املȒاربÛ ووɍية التصøرف فيɍ ȼø لøرب   
Ǆاȑبعد ما صار عرو ȼيŒ ȯرب املا Ȭميل Ɏف Ûȯاملا.  
  :وبصȦة عامة تȦسǸ املȒاربة يف األǵواȯ التالية

شرطاǄ من شروȓ الصحةÛ وكاȷ العامل قد قبȐ املاȯ واƟر فيÛȼ فيȮوȷ لȼ يف ǾȽه اƩالة أجøر  Ǚذا فقدت  -1
مǮلÛȼ ألȷ تصرفȼ كاȷ بǚذȷ من رب املاÛȯ وقام بعمل يستحȨ عليȼ األجر وما كاȷ من ربǴ فهو للمالÛȬ وما 

  .كاȷ من ǹسارة فهي عليÛȼ ألȷ العامل ɍ يȮوȷ أجرياǄ واألجر ɍ يȒمن ɍǙ بالتعدي
Ǚذا تعدɁ العامل أو قصر يف ȘȦǵ املاȯ أو فعل شيǞاǄ يتناż مȜ مقصود العقدÛ فȷǚ املȒاربة يف ǾȽه اƩالøة   -2

Ȥو املتسبب يف التلȽ ȼألن Ȥذا تلǙ ȯمن املاȒوي Û3(.تبطل(  

             أȷ ميوت العامل أو رب املاÛȯ فȷǚø مøات أøǵدƵا انȦسǺøت املøȒاربةÛ ألȷ املøȒاربة تشøتمل         -3
ɂ الوكالةÛ والوكالة تبطل ƞوت املوكل والوكيلÛ وسواǒ علم املȒارب ƞوت رب املاȯ أم Ɓ يعلم ألنȼ عزȯ عل

  )Ȯǵ.)4ميÛ وأيȒاǄ تبطل ƛنوȷ أǵدƵا ألȷ ذلȬ يبطل أȽلية التصرف
ƆاǮال ǢلȖƫاربة: اȒƫا ȳاȚن ȨبيȖǩ  

   ȯوɉا țرȦية: الȝماƨة أو اȭترȊƫاربة اȒƫا:  
تعد املȒاربة املشتركة أو اجلماعية الصøيȢة الشøرعية املɎئمøة    :بة اȊƫترȭة وأساسȾا الøȊرȞǩ ɄȝرȤɅ اȒƫار -أ

  ɍستǮمار األمواȯ يف الظروف اɍقتصادية املعاصرة الƔ تتسم بǵ ƎȮجم املعøامɎت اɍقتصøادية واتسøاع    
املاÛȯ وتعدد املȒاربƙ بȷǖ  نطاقهاÛ وتقوم ǾȽه املȒاربة علɂ عȄȮ املȒاربة بصورőا الǮنائية علɂ تعدد أرباب

  ().يعرȏ املȒاربÛ مرة أǹرɁ وبصȦتȼ وكيǄɎ عن أصحاب رأȃ املاȯ اجملتمȜ لديȼ من مشروعات
                                                                                                                                                                                     

  .ȋ179/182  –دار األمطار  –وȽاب ǵواȃ عبد ال )1(
  .القاȽرة –دار األمطار  –فقȼ املȒاربة يف التطبيȨ العلمي والتحديد اɍقتصادي  –علي ǵسن عبد القادر 

)2(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝبدائ–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ112.  
)3(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج-  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ113.  
)4(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝبدائ–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ112.  

  
  
  
  
  
  

  



 

  (1) :وتستند املȒاربة يف أساسها الشرعي علɂ ما يلي
1- ȯاملا ȃيف رأ ƙوالعامل ƙاربȒوامل ȯاملا ȃتعدد أصحاب رأ ȷاȮمǙ.  
  .وتنوعها دوȷ قصرȽا علɂ اجملاȯ التجاري فقǙȔمȮاȷ تعدد ƭاɍت اɍستǮمار  -2
  .جواز ȜƤ املȒارب بƙ صƔȦ املȒارب ورب املاȯ يف مȒاربة واǵدة -3
  .جواز تǖقيت املȒاربة -4
  .جواز  ǹلȔ ماȯ املȒاربة ɍستǮمار يف ƭاɍت متعددة-5
  .ǙمȮاȷ قيام الشȌǺ املعنوي بعمل املȒارب -6
ǡ- ةȭترȊƫاربة اȒƫا ȣراȕأ:  

املȒاربة املشتركة علɂ العɎقات اجلماعية متعددة األطراف األمر الǾي يسمǴ باتسøاع دائøرة    تقوم
  :نشاطها ومعامőɎاÛ وميȮن التمييز يف املȒاربة املشتركة بƙ ثɎثة أطراف

-  ƙȝǻوƫا)ȯاƫا ȃرأ ǡاǶأص:(  
 ȫوȮص ǒشرا ȯɎǹ مارية أو منǮاست Ȝل ودائȮيف املصرف يف ش ȼيداعǚب ȷاربةويقوموȒم.  

- ȷمروǮتȆƫا:  
  ȷمروǮتøين يسǾم أصحاب املشروعات الȽو ÛاربةȒامل ȯجموع ماƞ اربȒموعتهم املƭ يف ȷلوǮومي

ƙاملودع Ȝقة مباشرة مɎتربطهم ع ȷأ ȷدو Ȝالودائ ȯأموا.  
- ȣرȎƫا:  

 بوصȼȦ مȒارباǄ وسيطاǄ بƙ الطرفƙ ووكيǄɎ عن صاǵب املاÛȯ ويقوم بدور مزدوǵ ǯيث Ǚنȼ مȒارب
  .يف عɎقتȼ مȜ أصحاب الودائȜ ورب املاÛȯ يف عɎقتȼ مȜ املستǮمرين

  Ȩøǵ ȼل ȷوȮأي ي Ûاربة مطلقةȒارب مȒو املȽ واملصرف Ûȯموعتهم لرب املاƭ يف ƙاملودع ȷن اعتبار أȮمي
       توكيل ȡريه يف استǮمار أمواȯ املودعÛƙ وعلي ǾȽا النمȔ يقوم املصرف بتقدƇ املاȯ ألصحاب

  

                                                                                                                                                                                     
)1(  ȋ ÛƆاǮاجمللد ال ÛȄاخلام ǒاجلز ÛميةɎاإلس ȫاملوسوعة العلمية والعملية للبنو ÛميɎاملصرف اإلس Ɂدراسة جدو ÛزايلȢليم الƩ92/99عبد ا.  

ɂȒيق Ɂرأ ȫناȽما: وǮستɍ ƙاملصارف من قبل املودع ȼت بȑما فو ȷاربة  أøȒلقواعد امل Ǆا وفقاȽرȦƞ ȯاألموا Ȭتباشر تل ȷن أȮفيم Ûعرفتهاƞ Ǆمباشرا ǄماراǮم املودعة استƬر أموا
 ǄماراǮم استƬمار أمواǮستɍ ƙت املصارف من قبل املودعȑذا فوǙ أما Ûȯم رب املاȽ ƙواملودع ÛاربȒو املȽ الةƩه اǾȽ الصرف يف Ǵردة أو مشويصبȦعرفتها منƞ Ǆمباشرا Ȝتركة م

األمواÛȯ أما Ǚذا كاȷ التȦويȐ  اǹɇرين فȷǚ املصارف وكǾلȬ من يشترȫ معها املمولوȷ املستǮمروȷ ورجاȯ األعماȯ يعتƎوƤ ȷيعاǄ يف ǾȽه اƩالة يف مركز املȒارب وأصحاب
وعاőم والعمل فيها مȒاربة مقابل نصيب من الربǴ فȷǚ املصøرف يف  املعطɂ للمصرف من عمɎئȼ حمدداÛǄ وقاصراǄ علɂ أȷ يقوم عنهم مȜ رجاȯ األعماȯ اǹɇرين يف Ƣويل مشر

بل األعماȯ املصرفية اخلدمية وليȄ مøن  ǾȽه اƩالة يستحȨ اƩصوȯ علɂ األقل علɂ العمولة املتȨȦ عليها فيما بينȼ وبƙ املودع اȷɇ ما يباشره ويف ǾȽه اƩالة كوكيلȽ Ûو من ق
  .قبيل األعماȯ املصرفية اɍستǮمارية

 –اجلøزǒ اخلøامȄ    –مرجȜ سøابȨ الǾøكر    –اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎميةÛ األصوȯ الشرعية واألعماȯ املصرفية يف اإلسɎمÛ املوسوعة العلمية والعملية للبنوȫ اإلسɎمية 
  ȋ316–األوȯ اجمللد



 

اتÛ موجها كل ما لديȼ من فطنȼ ودراية مالية وƎǹة تسويقية يف اǹتبار املشروعات والقائمƙ فيها لنȼ املشروع
ȯا املاǾȽ ɂعل ƙ1(.أم(  

  :وعلɂ ذلÛȬ تتمǮل مهام املȒارب الوسيȔ أو املشترȫ أي املصرف يف
-  Ȭوذل Ûǰمار املنتǮستɍا ȏراȡم لتوجيهها ألőراǹة مدǞوتعب ƙاملودع ȯأموا ȜمƟ   رفøاملص ȯوøصǵ نظري

  .علɂ نسبة من عائد ǾȽه األمواȯ مقابل عملȼ كمȒارب
مƠ Ȝديد شروȓ املȒاربة ونصيب ) بصȦتهم مȒاربƙ(تقدم أمواȯ املودعƙ بصȦتȼ وكيل عنهم للمستǮمرين  -

ǳكل طرف من األربا.  
ǯ- ةȭترȊƫاربة اȒƫا ȳاȮǵأ:  

  :ميȮن تلǺيȌ أȮǵام املȒاربة املشتركة فيما يلي
1- ɍ  ȯواøاألم ȃوǗجملموع أصحاب ر Ǆمشاعا ǄاȮمملوكة مل Ǵبل تصب Ȕاربة الوسيȒامل ƂǙ ȯية املاȮتنتقل مل 

ȼصتƜ كل.  
ȜȒƸ عقد املȒاربة مȜ أصحاب رǗوȃ األمواȯ لقواعد املȒاربة املقيدةÛ مما يعطøي للمصøرف ǵريøة     -2

لǾي يȜȒ شروȓ املȒاربةÛ مøǮل  استǾȽ ȯɎȢه األمواȯ دوȷ تدǹل أصحاŏاÛ فيȮوȷ املȒارب Ƚو الوسيȔ ا
  .اشتراȓ اǵɍتȦاȗ بالوديعة لȦترة معينة كحد أدɍ ƅستحقاȧ العائد

3-  ȓبتحديد شرو Ȕارب الوسيȒيث يقوم املǵ Ûاربة املقيدةȒمرين لقواعد املǮاملست Ȝاربة مȒعقد امل ȜȒƸ
  )1(.املȒاربة

  .ا عمل يف ماȯ املȒاربة معهميعتƎ املȒارب الوسيȔ شريȮاǄ مȜ املستǮمرين شركة عناǙ ȷذ -4
  .املȒارب الوسيȔ أمƙ علɂ ماȯ املȒاربة وɍ يȒم Ǚ ɍǙذا تعدɁ أو قصر -5
  تقوم املȒاربة املشتركة علɂ نظام اخللȔ املتȨǵɎ لɊمواȯ نتيجة تعøدد مصøادر التمويøل وøƭاɍت     -6

Ɂرǹاربات األȒامل Ǵاربات بربȒامل ɁدǵǙ سائرǹ ƎƟ وبالتايل ÛمارǮستɍ2(.ا(  
ǻ- ةȭترȊƫاربة اȒƫا ȓروȉ:  

يف șل األȮǵام السابقةÛ يتطلب قيام املصرف بدوره كمȒارب مشترȫ توفر شروȓ معينة لȮل من 
  )3(.املودعƙ واملستǮمرين

  :يشترȓ البنȬ يف توكيلȼ واستǮمار وديعتȼ عن طريȨ املȒاربة ما يلي: فبالنسبة للشروȓ املقروȑة علɂ املودع
دع ƞلزم شرعي بǚلقاǒ وديعتȼ مدة ɍ تقل عن ستة أشهر Ơت تصرف البنÛȬ فǚذا Ɓ يوافȨø  أȷ يلتزم املو -1

ȯا اجملاǾȽ يف ȼالتوكيل عن Ȭيقبل البن Ɓو ÛاربةȒيف عقود امل ȫشتراɍبا ȼل Ǵيسم Ɓ Ȭذل ɂاملودع عل.  
                                                           

  
  .يف ǵاɍت استǮنائية تȮوȷ املȒاربة مطلقة )1(
  .ȋ308/309  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –رسالة دكتوراه  –اɍقتصاد اإلسɎمي دوافȜ اɍستǮمار يف : أمرية مشهورة )2(
  .ȋ26/30  – 1981بريوت  –دار التعارف للمطالعات  –البنȬ الɎربوي يف اإلسɎم  –حممد باقر الصدر  )3(



 

تبǙ Ɩدراجها يف تلȬø   أȷ يقر املودع ويوافȨ علɂ الصيȢة الƔ يقترǵها البنȬ للمȒاربة Û والشروȓ الƔ ي -2
  .الصيȢة

3- Ȭالبن Ȝسابا جاريا مǵ Ûوديعة ثابتة ǴتȦي ȷة   (أøاجǵمار وǮتøسɍري تبعا لظروف اȢقابل للت ȓا الشرǾȽو
 ȓا الشرǾȽ ȷوȮاربة ليȒثابتة للم Ȝودائ ƂǙ اجةƩعند ا ȓا الشرǾȽ Ȝفقد يرف Ûȼارب بȒلي Ȝالودائ ƂǙ Ȭالبن

  ).مشجعا علɂ استقدام مودعƙ جدد
  . ما الȊروȓ اȦƫروȑة ȝلɂ اȆƫتǮمرأ

1-   ȯاøƭ يف Ȭøا من البنȽǾǹǖسي Ɣال ȯمار األمواǮاست ɂعل ȼمر وقدرتǮافية املستȮالقناعة ال Ȭصل للبنƠ ȷأ
منƯ ȐȦǺاطرة Û أو علɂ األقل يتوقȜ البنȬ فرصة طيبة يف ذلȬ اجملاȯ تȮوȷ للمستǮمر يف اجملاȯ الǾي يستǮمر 

ȯاملا ȼفي.  
لعملية الƔ يريد العامل استǮمار املاȯ فيها حمددة ومȦهومة لدي البنƜ Ȭيث يستطيȜ البنȬø  أȷ اƩساب ا-2

  .يقدر نتائجها ويدرȃ اǵتماőɍا
  :أȜȒƸ ȷ للشروȓ الƔ ميليها البنȬ عليȽ ȼي -3
-  ǳبتقسيم األربا Ȩتتعل Ɣال ȓالشرو.  
- Ǯستɍا ȬلǾمر  متصلة بǮاملالية للمست ȯاألعما ȜيƤ ȷوȮت ȷأ    ȼøفي ǴتøȦي ȷǖøبÛ Ȭبواسطة البن ȋمار اخلا

  .)1(اƩساب اجلاري للمȒاربة ويودع فيȼ الودائȜ املتحركة
  .أȷ يلتزم بالسجɎت الدقيقة واملȒبوطة Ûيف ǵدود استǮمار ماȯ املȒاربة  -
Ȓاربة أȷ يȦتǴ البنȬ ملȦا لȮل عملية مȒاربة يرفȨ فيȼ كل ما يتعلȨ بتلȬ العملية من معلومات تبدأ بعقد امل -

  Ȝøميƛ Ȭيزود البن ȷأ ȼعلي ȓي يشترǾالÛ اربȒمن قبل امل ȼعلي ȓي يشترǾالÛ اربȒمن قبل امل ȼعلي Ȝاملوق
املعلومات عن سري دورة عملية املȒاربة من ساعة تنȦيǾ عقد املȒاربة ÛوƓǵ انتهاǒ العقøد ÛوتتمøǮل ǾøȽه    

   .قبل العميل وأسعار البيȜ الƔ تقل عن أسعار الشراǒاملعلومات تقلبات األسعار اƩقيقة  الȦعلية  Û واǂتملة من 
  

    ƆاǮال țرȦال :ǳرباɉا ǡاȆǵاربة وȒƫا ǧملياȝ  
   ǒاøنشǙ ȃاøأس ɂأو تقوم عل Ûاصةǹ اريةƟ قةȦص ȃأسا ɂعل Ȭتتم بواسطة البن Ɣاربة الȒتقوم امل

  .مشروع كامل
  

                                                           
 البنوȫ بقصد اȷ تȮوǵ ȷاȑرة التداوȯ والسحب عليها Ʃظة اƩاجةȽ Ûي ودائƠ Ȝت الطلب تȮوȷ اƩساب اجلاريÛ أي Ƚي املبالȠ الƔ يودع أصحاŏا يف: الودائȜ املتحركة)  1(

Ơ ȷوȮا تŒكما أ ÛȜه الودائǾȽ ɂعل ȫعادة فائدة من البنو ǒɍǘȽ ɂȑيتقا ɍو ÛȬاجات املودع كمستهلǵ أو Ûوفقا ملتطلبات العمل التجاري Ȭالبن ȷا Ɩعƞ ت الطلب الدائم
 Ȝف الودائɎǹ ÛȬطلب ذل Ɠيلتزم بدفعها م Ɠم Ûبدفعها فورا Ȭيلتزم البن ɍعليها و ÛمياɎسǙ ربويا أو Ȭالبن ȷذا كاǙ ا تبعا ملاǵفوائد أو أربا ȷوȑا يتقاŏأصحا ȷǚف ÛابتةǮطلب ال

 Ȭذل .  
   



 

  :ǵالة ȩياȳ اȒƫاربة ȝلɂ أساȃ صȪȦة ƟارɅة ǹاصة -أ
Ʃالة توȤș األمواȯ يف عمليات حمدودة عادة ما تȮوȷ قصريةÛ وǙذا Ɓ تظهر نتائجها يف بداية يف ǾȽه ا

التعريȤ الǾي يقوم فيȼ البنȬ بتسديد ǵساباتÛȼ فيمȮن أȷ تظهر يف الȦترة ما بƙ تسديد ǵسøاباتȼ وșهøور   
طلȜ علɂ نتائǰ العمليات الƔ قام امليزانية بتسديدÛ وقد تȮوǾȽ ȷه الȦترة طويلة نسبياƜ ÛǄيث يȮوȷ حماسبياǄ أȷ ي

  .بȼ البنȬ قبل Œاية السنة املالية
وǙذا كاȷ البنȬ قد قام باملȒاربات قبل Œاية السنة املالية وƁ تظهر نتائجها Ɠǵ يف ǾȽه الȦترةÛ فيمȮن 

األرباǳ  للبنȬ أȷ يقدر األرباǳ املتوقعةǵ Ûيث يعرف نوع العملية وموقȦها ǾȽ Ɠǵا الوقت فيمȮن لȼ أȷ يقدر
املتوقعةǵ Ûيث يعرف نوع العملية وموقȦها ǾȽ Ɠǵا الوقت فيمȮن لȼ أȷ يقوم بتقدير النتائǰ وأȷ يتصøرف  

  .علɂ أساǾȽ ȃا التقدير
الƁ Ɣø  (وبǾلȬ ميȮن للبنȬ أȷ يتȨȦ مȜ املودع الǾي Ɓ يشاǒ اɍنتظار علɂ أرباǾȽ ǳه املȒاربات 

Û ويøȮوȷ  )مصاƩة مȜ املودع(Û علɂ مبلƷ Ƞدد لȼ )العامة للبنƠ Ȭدد قدر أرباǵها Ɠǵ موعد șهور امليزانية
  .Ơديده علɂ أساƎǹ ȃة البنȬ بنوع العملية وșروفها وقدرتȼ علɂ التنبǘ بنتائجها

ǡ- املȭ țروȊم ȳياȩ ɂلȝ اربةȒƫا ȳياȩ الةǵ:  
الية للبنȬ ويȮوȷ ميȮن يف ǾȽه اƩالة أȷ يȦرȏ البنȬ علɂ املشروع أȷ تتȨȦ سنتȼ املالية مȜ السنة امل

ƙالتǵ يف Ȭذل:  
  .ǵالة Ǚنشاǒ املشروع ابتداǒ عن طريȨ املȒاربة -1
2-      ȃاøأس ɂøعل Ǆاøم تقريبøل دائȮيف ش ȼالƧم يف رأȽليسا Ȭالبن ƂǙ وتقدم ÛǄاملشروع قائما ȷالة كوǵ   

Ȭري السنة املالية للبنȢي ȷأ ȼن لȮومي ÛاربةȒامل.  
لزم املشروع بȷǖ يوافȨ سنتȼ املالية مȜ السنة املالية للبنȬ لصعوبة التȢيري أما يف ǵالة عدم قدرة البنȬ علɂ أȷ ي

أو ملوƧية النشاÛȓ يف ǾȽه اƩالة Ơسب األرباǳ الƔ ستظهر يف ميزانيات ǾȽه املشروعات ȑمن أرباǳ السنة 
السنوات التالية فاȷ الș Ɣهرت فيها امليزانياتÛوقد يسبب ǾȽا ǹلɎ يف توزيȜ األرباǳ يف السنة األوÛƂأما يف 

 ǳاألربا Ȝبصورة تقريبية م ȯسوف تتعاد Ûه السنةǾƬ Ȝي ترجȽو Ûالسنة القادمة ȯɎǹ ستحتسب Ɣال ǳاألربا
  .الǵ Ɣسبت ȑمن أرباǾȽ ǳه السنةÛ وȽي ترجȜ للسنة املاȑية 

لتعرف علɂ وميȮن للمودع اȷ ينتظر ƂǙ السنة القادمةÛ وƬɎǹا سنعرف أرباǳ املشروعات الƔ ميȮن ا  
  .أرباǵها ǾȽ ȯɎǹه السنةÛ وتقسم األرباǳ بنȄȦ الطريقة الƔ قسمت ŏا أرباǳ املاȑية وبنȄȦ النسب 

  
 



 

ǯ- ǳرباɉا ȜɅȁوǩ :   ةøققǂا ǳاøعل عملية قسمة األربƟ Ɣستمرارية الɍاربة املشتركة بالطبيعة اȒتتميز امل
ǖيث تǵ أمرا مناسبا من ÛɎǮكل سنة مالية م Ûل دوريȮن  بشøوم Ûيةǵمن نا ȯي األمواȮدية عائد دوري ملال

 ȼوتقومي ȼماري من متابعتǮستɍا ȓيث تنظيم النشاǵ.  
 źɇكا ǳققة : وتتم عملية تقسيم األرباǂا ǳساب األرباƜ Ȭوذل Ûاية املدةŒ ققة يفǂالصافية ا ǳسب األرباƠ

 Ȥأي املصاري ÛسهاȦاربة نȒقات املباشرة للمȦصم منها النƸ Ż   تɎجøن سøماري مǮستɍاخلاصة بالعمل ا     
  .و مطبوعات 

ȯي األمواȮاملصرف ومال ƙققة بǂالصافية ا ǳتقسيم األربا)ƙاملودع(  ȨøȦددة املتǂا ȓوفقا للشرو Û
ȫارب املشترȒفبالنسبة للم Ûƙها  )املصرف(عليها من الطرفøمشاع من ǒكجز ǳنصيبا من األربا Ȩفهو يستح Û

يستحȨ نصيبا ǹǓر كمصرف باعتباره مالȮا جلزǒ من املاȯ الداǹل يف اɍستǮمار سøواǒ   بصȦتȼ مȒارباÛ كما
   Ɣøة الøسابات اجلاريƩاملودعة يف ا ȯمن األموا ǒأو جز Ûȼتياطاتǵوا ȼمال ȃصصا  من رأƯ اǒجز Ȭذل ȷكا

  .يودعها أصحاŏا ŏدف اƩصوǹ ȯدمة مصرفية وليŏ Ȅدف اɍستǮمار 
              Û أمøا بالنسøبة ملøالȮي   )  املصøرف (لنسبة لنصيب املȒارب املشøترǾȽ  ȫا عن توزيȜ األرباǳ با

ȯاألموا)ƙاملودع (   ɂøهم علøبين ǳصم نصيب املصرف من األرباǹ ققة املتبقية بعدǂالصافية ا ǳفتقسم األربا
  .ǵسب نوع اƩسا ب ǵيث تتȦاوت نسبة الربǴ  طرديا مȜ تȦاوت مدة املǺاطر 

Ơديد نسبة :وفقا ملدة املǺاطرةÛ و يف ȑوǒ مقتȒيات السيولة النقديةÛ عن طريȨ و تتم عملية القسمة
استǮمار األمواȯ املودعة يف كل اƩسابات و ذلȬ مȜ األǾǹ يف اɍعتبار أȷ النسبة الباقية ǮƢل جانب اإليøداع  

Û الƔ )اجلزǒ(لنسبة ملقابلة الطلبات اǂتملة بالسحب من قبل أصحاب ǾȽه األمواÛȯ وذلȬ بƷ ȷǖدد املصرف ا
Û لȮل مبلȠ مود يف اƩسابات اɍستǮماريةƞ Ż Ûعرفة ما ȌƸ الوǵدة النقدية من )اɍستǮمار(تدǹل يف املȒاربة

Û أي أȷ التوزيȜø  )التوصل ƂǙ معرفة نصيب كل رب ماȯ من األربøاǳ (ماɍ ملȒاربة من ǾȽه أرباǳ كȮل 
  :األرباǳ يتم بالعمليات التالية

  )العمل اɍستǮماري(اخلاصة باملȒاربة   النȦقات  املباشرة –األرباǂ ǳققة = صافية اǂققة األرباǳ ال -1
2-  ȯي األمواȮالƞ ققة اخلاصةǂالصافية ا ǳققة = األرباǂالصافية ا ǳاألربا–                 ǳنصيب املصرف   من األربا

  الصافية                                                         
نسبة اɍستǮمار اǂددة                      ×املبلȠ املستǮمر =من ماȯ املودع)اɍستǮمار (اجلزǒ الداǹل من ماȯ املȒارب  -3

  للحساب املودع                                                                   
  ƭموع األجزاǒ الداǹلة يف ماȯ املȒاربة بالنسبة لȮل من مالȮي = األمواȯ الداǹلة من املȒاربة كȮل  -4

                                            ȯاألموا.  
  باǳ الصافية اǂققة اخلاصة ƞالȮي األر= من األرباǳ ) جنيȼ أو الدوɍر(مقدار ما ȌƸ الوǵدة النقدية  – 5

                                                                        ȯاربة / األمواȒامل ȯأموا  



 

6-  ǳمن األربا ȯنصيب كل رب املا = ǳدة النقدية من األرباǵالو ȌƸ مقدار ما ×ǒاجلز  
  .املستǮمر من املبلȠ املودع                      

 ȼأي أن Ûرصيد ƅأد ȃأسا ɂاسب علƷ ȼارب بȒامل ȯاملا ȷǚف ȼمال Ȑلبع ȯاملا Ȭالة استرياد مالǵ ويف
 ɂعل ȷوȮي ǳمن األربا ȼنصيب ȷǚالسنة املالية ف ȯɎǹ Ȭاملال Ƈالة تقدǵ أما يف Ûاملتبقي ǒاجلز ȃأسا ɂعل ȷوȮي

  .يف استحقاȧ األرباǳ يȮوȷ علɂ أساȃ الوقتأساȃ املدة الƔ يدǹل فيها اɍستǮمارǵ Ûيث أȷ معيار املȦاȑلة 
وقد يشترȓ املصرف أɍ ȷ يعتƎ املاȯ املودع مشاركاǄ يف ماȯ املȒاربة ɍǙ من بداية الشøهر التøايل             

إليداع املبلÛȠ علɂ أساȃ أȷ املصرف ƸطȔ استǮماراتȼ بشȮل منظم وبعد دراسات وافية يف øȑوǒ املøوارد   
  )1(.املتاǵة

اتباع نظام النمو عند Ơديد نصيب أصحاب رǗوȃ األمواȯ من األرباƞ ǳا يتمشɂ مǵ Ȝجم وميȮن     
ǳمن األربا ȯنصيب كل رب ما ȷوȮيث يǵ ÛاȽمارǮالوديعة وأجل است:  

ȯل رب ماȮايل النمو / عدد النمو لƤǙ ×Ǵمن صايف الرب ȯاملا ȃ2(.نصيب أصحاب رأ(  
ǻ- اربةȒƫا ȳاȚن ȴييȪǩ :اربة كافȒامل ȨقƠ   لȮøا بشøققهƷ ȷديث أƩاستطاع التنظيم املصريف ا Ɣة املزايا ال

يتوافȨ مȜ املتطلبات املتجددة واƩاجات املتȢرية واملتطورة يف اɍقتصاديات املعاصرةÛ وذلȬ بالنسøبة ملøالȮي   
  .Û علǵ ɂد سواǒ)املستǮمروȷ أو راƑȡ اɍستǮمار(األمواȯ أو من Ƚم يف ǵاجة Ǚليها 

ملاÛȯ توفر Ƭم صيȢة املȒاربة فرصاǄ كبرية ومتنوعة لɎستǮمارÛ وذلȬ بȐȢ النظر علɂ فبالنسبة ملالȮي ا
ǵجم ما ميلȼȮ كل منهما من أمواÛȯ كما أنȼ تعطيهم اȨƩ يف استرياد أمواƬم واخلروǯ من عمليات اɍستǮمار 

ȬلǾاجتهم لǵ عند.  
 ƙاربȒمرين(أما بالنسبة للمǮم)املستőتياجاǵم اƬ ا توفرŒǚف Û    تøويف الوق Ûبøم املناسȮاملالية بال

  ȏراøقتɍا ȤاليȮت تɎȮومش Ûاربة اخلاصةȒالة املǵ رد يفȦمار الǮستɍت اɎȮملش ȏنبهم التعرƟاملناسب و
  .الباȒȽة يف ǵالة املصاريȤ الربوية

    ǯزاوøالت Ȩøن طريøع ǰللعمل املنت ȋفر ȋاخلصو ȼوج ɂمرين علǮار املستȢفهي توفر لص Ż ومن
ƙن   الطبيعي بøرات مǹب املدǾƛ Ǵمارية تسمǮستɍقة اȦه الصǾȽ ȷǚف ȼسȦويف الوقت ن Ûوالعمل ȯاملا ȃرأ

األمواȯ املȮتƕة لدɁ أصحاŏا ȡري الراȡبƙ يف التعامل بالنظم الربويةÛ وتوجيǾȽ ȼه املدǹرات Ʋو اɍستǮمارات 
  .املنتجة املتȦقة مȜ أȮǵام الشريعة

  
  

                                                           
  .ȋ98  –اجمللد الǮاƆ  –جلزǒ اخلامȄ ا –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املوسوعة العلمية والعملية للبنوȫ اإلسɎمية  –دراسة جدوɁ املصرف اإلسɎمي  –عبد اƩميد الȢزايل  )1(
  .ȋ213/214  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –رسالة دكتوراه  –دوافȜ اɍستǮمار يف اɍقتصاد اإلسɎمي  –أمرية مشهورة  )2(



 

øȽ- اربة اإلسالميةȒƫوك اȮ1(:ص(  أساليب التمويل الشرعية ɁدǵǙ ميةɎاربة اإلسȒامل ȫوȮتعد ص)2(  Ɣال
  .ميȮن اɍعتماد عليها يف تسيري األمواȯ الɎزمة لعمليات املȒاربة

فبجانب توșيȤ أمواȯ املصرف اإلسɎمي و األرباǳ الȢري املوزع و الودائȜ اɍستǮماريةÛ فǚنȼ ميøȮن  
مة و املدة  Ʒ Ûصل عليها أصحاب رǗوȃ األمواȯ الøراȡبƙ يف  للمصرف أȷ يصدر صȮوكا معينة حمددة القي

  .اɍستǮمار يف عمليات املȒاربة اإلسɎمية 
 ȯرب املا ȷو يسمو ȫوȮه الصǾȽ ȷيث يشتمل املمولوǵ اربةȒلعقد امل Ȩي تطبيȽ اربةȒامل ȫوȮو ص

Ƚ Ȥيșا العقد ليقوم بتوǾȽ ارب يفȒمي بدور املɎموعهم ويقوم املصرف اإلسƭ ة  يفøصǵ قابلƞ ȯه األمواǾ
ȫوȮمحلة الص Ȩǵ من ȷوȮفي Ǵأما باقي الربÛǒعليها ابتدا ȨȦيت Ǵمعينة من الرب.  

ƙمية يف نوعɎاربة اإلسȒامل ȯاȮوتقوم أش  
  صȮوȫ مȒاربة لɎستǮمار العام  -1
  .صȮوȫ مȒاربة ألȡراȏ حمددة -2

ر ƭاɍت اɍستǮمار األكǮر تناسøبا  وتتيǴ املȒاربة لɎستǮمار العام للشركة املصدر للصȮوȫ يف اǹتيا
ورƜيةÛ وتقتصر املȒاربة اǂددة الȢرȏ علɂ عمليات أو مشروع Ûأو ǹدمة معينة Ûوبالتايل يȮوȷ للمسøتǮمر  
ǾȽا النوع من الصȮوȨǵ ȫ اǹتيار الوسيلة أو الطريقة الƔ يتم ŏا استǺدام أمواƬم يف ƙǵ أȷ املسøتǮمر يف  

عام ɍ يتمتǾŏ Ȝا اȨƩ ويترȫ للبنȬ الشريȮةǵÛرية اǹɍتيار ƭاɍت اɍسøتǮمار   صȮوȫ املȒاربة لɎستǮمار ال
  .الƔ يراȽا مناسبة

  
  

                                                           
)1( Ȭهوم الصȦتاب : مȮال Ɨفارسي معرب يع ȘȦل Ȭالص– Ȕيف معجم الوسي ȼȦمطبوع ب: وقد ورد تعري ȯاǮوه ومƲ أو ȯاƞ وثيقة ȼد  أنøǵيستعمل املودع يف أ ȋاǹ لȮش

  .ƂǙ أȷ اجملمȜ قد أقره) مǰ(إللɎ كونȼ معرباÛǄ وبالرمز ) مȜ(واجلمȜ صȮوÛȫ وقد أشار املعجم بالرمز  …املصارف لɊمر بصرف املبلȠ اǂرر
 Ȕة العربية  –املعجم الوسيȢرة  –معجم اللȽة  –القاǮالǮالطبعة ال–  ȯاألو ǒاجلز– )ȋ.ȫ.ȫ (–  ȋ538/539.  

Ƞم املبلɎباست ȯأصا Ǆو أساساȽو Ûاربة وشروطهاȒل قيمة املǮاربة ميȒامل Ȭوص .  
)2( ȯاǮسبيل امل ɂومنها عل Ûمن جوانب متعددة ȯالعمل من جانب واألموا Ƈبتقد ȯمار األمواǮيز استƟ عديدة Ɂصدرت فتاو:  

- Ǹاملصرية بتاري ǒدار اإلفتا Ɂجة  14: فتوƩ1397ذي ا  øل Ȩاملواف øȽ24 ن Ǝ304/77رقم ( 1977وفم.(  
 09املوافȨ يل  1978– 09– 11ه فتوɁ الزȽر الشريȤ بتاريǸ  1401– 03– 01الصادرة يف  28687فتوɁ األمانة العامة ƬيǞة  كبار العلماǒ بالسعودية رقم  -

 ȯه 1398شوا  
-  ȋ ميةɎاملالية اإلس ȧمار و األوراǮاإلست ȧ2مشروع صندو.  
  . ȋ19  12/1986/ 01:  الصادرة يف Ȓ1933اربة اإلسɎمية اإلطار القانوƆ الشرعي ƭلة األȽرام اɍقتصادية العدد ƧǙاعيل شلƑ مقاȯ صȮوȫ امل  -
  
  
  
  



 

وللصȬ قيمة اƧية ممǮل ǵصة ǵاملȼ يف Ƣويل املشروع أو النشاÛȓويستحȨ عنها عائد عند تصȦøية  
  Ȝøبة مøا ومتناسƬأجا ȷوȮت التسوية تƠ ن للمصرف دفعاتȮفيم Ȭة     املشروع أما قبل ذلøدة املتوقعøامل

  .للمشروع
أما أȷ رȡب ǵامل الصȬ يف تسبيلȼ  أي التǺلȌ منȼ بالبيȜ قبل انتهاǒ املشروع  فȷǚ البنȬ املصøدر   

 ǒملزما بالشرا ȷوȮي ȫوȮه الصǾȽ ȷماȒالتزام ب ɂعل ǒو بنا.  
ƙديد السعر بطريقتƠ نȮو مي:  

وقÛ ȼȦ أو باإلعطاǒ عامل الصȬ نسبة مøن  أما السعر قبل الشراǒ يف ȑوǒ التقييم املايل للمشروع و م
و ذلȬ (قيمتȼ الƔ وȑعت Ơت اƩساب ƢǙ ƙƩام املشروع Ûو ǵساب قيمة الصȬ يف تاريǸ تصȦية املشروع 

 ȏسبيل القر ɂم من الوجهة الشرعية ) علȮǵاسلم و أ ȷوȮو قد ت.  
  

 ǬالǮال ǬǶبƫة :اƜراƫا  
  ȯوɉا ǢلȖƫة: اƜللمرا ɄȝرȊال Ǣانƨا  
   ȯوɉا țرȦة: الƜراƫا ȤɅرȞǩ  

الربǴ والربǴ والربøاǳ النمøاÛǒ يف التجøارة          : تźǖ املراƜة يف اللȢة مصدراǄ لربÛǴ ويقوȯ ابن منظور
  )1(.وبعت الشيǒ مراƜةÛ ويقاȯ بعت السلعة مراƜة علɂ كل عشرة دراȽم درȽمÛ وكǾلȬ اشتريتȼ مراƜة

Û أو بيȜ السلعة بǮمنها )2(ن بزيادة أي بيȜ برأȃ املاȯ وربǴ معلومبيȜ بالǮم: واملراƜة يف اɍصطȽ ǳɎي
  )3(.الǾي قامت بȼ مȜ ربǴ معلوم

نقل ما ملȼøȮ  : )4(وتدور تعريȦات املǾاȽب ǵوǾȽ ȯا املعǵ Ɩيث يقصد باملراƜة يف املȽǾب اƩنȦي
Ǵزيادة الرب Ȝم ȯمن األوǮل الǮƞ Ȝأي بي ÛǴزيادة رب Ȝم ȯب    كما ي )5(بالعقد األوȽǾøة يف املøƜد باملراøقص

: Û وعرفها فقهاǒ املȽǾب الشافعيȼبيȜ السلعة بالǮمن الǾي Ź الشراǒ بȼ وزيادة ربǴ معلوم يتȨȦ علي )6(املالȮي
أȷ يبƙ رأȃ املاȯ وقدر الربǴ بȷǖ يقوƣ ȯن السلعة مائة وقد بعتها برأȃ ماƬا وربǴ درȽم يف كل عشرةÛ وȽو 

  .ȽǾب اƩنبليما ذȽب Ǚليȼ أيȒاǄ فقهاǒ امل

                                                           
  .دار األنصار القاȽرة – ȋ1553  –" مادة ربǴ"اجلزǒ الǮامن عشر  –لساȷ العرب  –ابن منظور  )1(
  .ȋ259  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )2(
  .ȋ278  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –اجلزيري  )3(
)4(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ  Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  ƆاǮال ǒاجلز–  ȋ287.  

  .ȋ8  –اريǸ بدوȷ ت –القاȽرة  –مطبوعات اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية  –فقȼ املراƜة  –عبد اƩميد البعلي 
 –اجلزǒ اخلامȄ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املوسوعة العلمية والعملية للبنوȫ اإلسɎمية  –األصوȯ الشرعية واألعماȯ املصرفية يف اإلسɎم  –اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية  )5(

 ƆاǮاجمللد ال–  ȋ329.  
  .ȋ275  –بȜ اجلزǒ الرا –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الشرǳ الصȢري  – ييرد الدر )6(

  .ȋ182  –اجلزǒ اخلامȄ  - 1987بريوت  –دار الȮȦر  –شرǳ الزرقاƆ علƯ ɂتصر سيدي ǹليل 



 

وكما Ƚو واǴȑ من تعريȦات املراƜة الƔ وردت يف املǾاȽب األربعةÛ أȽ ȷناƤǙ ȫاǄɍ علøȑ ɂرورة  
  :توفر ثɎثة عناصر أساسية يف تعريȤ املراƜة وøȽي

1-  ȷاإلنسا Ȝطار بيǙ ل يفǹتد ɍ Ɠǵ ÛةƜن بيعها للمشتري مراȮمي Ɠǵ ةƜمرا Ȝالبائ Ȭالسلعة يف مل ȯوǹد
 Ȅما ليǄاملمنوع شرعا Ûعنده.  

  .ذكر الǮمن األصلي للسلعة -2
3- ȼعلي ȨȦمعلوم مت Ǵزيادة رب.  

ومن Ż ميȮن ƤǙاȯ عناصر التعريȦات السابقة يف تعريȤ واǵد وȽو بيȜ ما ملȼȮ بالعقد األوȯ بالǮمن 
ȼعلي ȨȦمعلوم يت Ǵالسلعة وزيادة رب ȼي قامت بǾال.  

ƆاǮال țرȦيت: الȝروȊة ومƜراƫا ȌǝاȎǹاȾ  
  ȎǹاȌǝ اƫراƜة -أ

  )1(:بالنظر ƂǙ طبيعة املراƜة يتǴȒ باخلصائȌ التالية
أŒا عقد من العقود وȽو ما يعȑ Ɨرورة توفر ركƗ العقد يف املراƜة وƵا اإلƶاب والقبوȯ أو توفر فيهøا   -1

لية لȮل من العاقدين توفر األȽ: الصيȢة والعاقداȷ واǂل ولȮل ركن من ǾȽه األركاȷ شروȓ يتعƙ توفرȽا منها
 ȷب أƶ Ɣال ȓمن الشرو Ȭري ذلȡ ƂǙ Ûللجهالة Ǆعلما نافيا Ǆمعلوما ȷوȮي ȷǙو Ûتسليم حمل العقد ɂوالقدرة عل

  .تتوفر يف العقودÛ وƞا يتوافȨ مȜ طبيعة املراƜة
2-  ȃعن النا ȤيȦǺا للتيسري والتŏ أجيز التعامل Ɣت الɎة تعد معاملة من املعامƜاملرا ȷات  أøاجيǵ ولسد

اإلنساȷ وقȒاǒ مطالبȼ ورفȜ اƩرǯ عنÛȼ وȽي تدǹل يف دائرة املعامɎت اȯɎƩ الƔ تندرǯ يف نطاȧ املشروعية 
اإلسɎمية شŒǖا يف ذلȬ شȷǖ صور البيوع األǹرɁ كالبيȜ املطلȨ واإلجارة والسøلم والشøركات والøرȽن    

  .والوȑعية ملا فيها من النȜȦ واملصلحة
بيȜ من البيوع ويف ǾȽه اجلزئية ơتلȤ املراƜة عن البيȜ العادي الǾي يطلȨ عليȼ املساومة والƔ املراƜة Ƚي  -3

   يبيȜ فيها اإلنساȷ السلعة ƂǙ املشتري بعد املساومة بينهما علɂ الǮمن بȐȢ النظر عما قاȯ عليȼø املبيȜø مøن   
لبيȜ علɂ عقد املراƜة ومنها أȷ يȮوȷ املبيȜ املاÛȯ ويترتب علɂ كوȷ املراƜة عقد البيȜ سرياȷ األȮǵام العامة ل

  .مملوكاǄ للبائȜ عند Ǚبرام العقد
4- Ʃا Ǵالرب ɂة تقوم علƜاملرا ȷعنأ ǄاƟنا Ǵالرب ȷوȮيث يǵ ȯɎ أو العملاعي س ȯباملا ȷإلنسا    ÛةƎأو اخل

تايل يȮوȷ قد ǵصل علɂ الربǴ فالبائȜ ميلȬ ماǄɍ يشتري بȼ عيناǄ من األعياŻ ȷ يتوƂ بيعها نظري ربǴ معƙ وبال
      .من مصادره املشروعة ƞنɁǖ عن الربا أو الȈȢ أو التدليȄ أو الȢرر

                                                           
  .ȋ21/39  – 1986القاȽرة  –دار النهȒة العربية  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –حممد الشحات اجلندي  )1(



 

    ǡ- ةƜراƫية اȝروȊل:  مǮيات مǓ من Ƃتعا ǃمن كتاب ا ǒا جاƞ ةƜمشروعية املرا ɂعل ȯل ": يستدǵوأ
علɂ مشروعيتها Ƚي وȡريȽا من البيوعÛ  كدليل عام.275من اɇية رقم  –سور البقرة   "اǃ البيȜ وǵرȳ الربا

Ƃتعا ȼوقول" :ǃل اȒوا من فȢية رقم  –سورة اجلمعة  "وابتɇ10من ا.Ƃتعا ȼوقول" : ȷأ ǳم جناȮعلي Ȅلي
  .ǵيث أȷ املراƜة Ƚي ابتȢاǒ الȒȦل من البيȜ.197من اɇية رقم  –سور البقرة  "تبتȢوا فǄɎȒ من ربȮم

ǃا ɂصل Ƒبت عن النǮي Ɓ لطالب  كما Ȝالبي ǳأبا ȼأن ȼابت عنǮة بل الƜعن املرا ɂŒ قد ȼوسلم أن ȼعلي
ȯقا ȼريرة أنȽ Ÿديث ألǵ يف ǒوجا ÛلȒȦوسلم: ال ȼعلي ǃا ɂصل ǃا ȯرسو ȯة   ": قاøȖنƩالتمر واøالتمر ب

Û   )1("وانȼø باƩنȖة والƘȞȊ بالƘȞȊ واƫلǴ باƫلɅ ǴداǄ بيدȥ Ûمȁ ȸاǻ أو اǻȁاȪȥ ǻد أرɍǙ Ûŷ ما اǹتلøȦت أل 
ɍǙ ما اǹتلȦت ألوانȼ يعƗ أجناسȼ وȽو ما يستدȯ منȼ علɂ جواز املراƜة ǵيث أȷ املراƜة بيȜ : وقد قاȯ النووي

  .عƙ بǮمن يȮوȷ اجلنساȷ فيها ƯتلƙȦ فيجوز بيǵǙ ȜداƵا باǹɇر
ȼ كøاɍ ȷ  كما يستدȯ علɂ مشروعية املراƜة من أقواȯ الصحابة وما روي عن عبد اǃ بن مسعود أن

ȷماǮع ȯقو ȬلǾد عشرة وكǵǖعشرة ب Ȝعشرة أو بي ɂǮنǖعشرة ب Ȝسا من بيǖب Ɂكنت ابتاع التمر ببطن : "ير
 ȷاøمǮيا ع ȯوسلم فقا ȼعلي ǃا ɂصل Ƒللن Ȭذل Ƞفبل Ǵبرب ȼقينقاع أبيع Ɨم بƬ ȯت  : "من اليهود يقاøابتع ȷǙ

  .يف البيȜويف ǾȽا دɍلة شرعية طلب الربǴ  )2("فاكتلÛ وǙذا بعت فȮل
 ɍ Ɣوال ȃتاجها الناƷ Ɣت الɎا من املعامŒأ ɂة علƜيث أجازوا املراǵ ǄاȒأي ǒقهاȦب الȽǾا يǾȽ ويف
  ȷوøȮاألصل العام ت ɂȒقتƞ فهي ȬلǾوب ÛررȢأو ال Ȅأو التدلي ȈȢالشارع من الربا أو ال ȼعن ɂŒ من ماȒتت

درƠ ǯت وصȤ  اƩرمة Û وما سواه  يبقɂ علɂ مباǵة واƩرام مǾكور ومنصوȋ عليȼ صراǵة أو دɍلة مما ين
  .اƩل واإلباǵة

 ȷبيا ɂتقوم عل Ûȼوتوافرت شروط ȼوجدت أركان Ȝا بيŒأ ƂǙ ةƜاملرا Ǵي يبيǾالب الȢاه الƟɍويستند ا
 Û ويرɁ ابن تيمية أȷ عادة الناȃ قد جرت علɂ)3(الǮمن وقدر الربǴ وبالتايل تنتȦي اجلهالة مما ƶيزȽا يف التعامل

ألȷ تȢيري الǮمن يȮوȷ قد رȑي ƎøƝة  " البيȜ العادي"قبوȯ البيȜ بتقدير ƣن املراƜة أكǮر مما يرȑوȷ باملساومة 
التاجر البائȜ وشرائȼ لنȦسȼ وȽو أبلȠ مما يوكلȼ وȽو تاجر يشتري لنȦسȼ لريبǴ فɎ يشتري يف العادة ɍǙ بǮøمن  

  .مǮل أو أقل
  :جواز املراƜة مما يليقد استدƤ ȯهور الȦقهاǒ علɂ و        

1- Ƃتعا ǃا ȯل قوǮم Ÿɇة اǵباǚي بȒتق Ɣرم الربا: "عموم األدلة الǵو Ȝالبي ǃل اǵرة  سورة ".وأøالبق 
  274من اɇية رقم 

  .اإلƤاع ǵيث تعامل الناȃ باملراƜة ǺƞتلȤ اإلعصار واألمصار بȢري نȮري -2
3- Ȝا النوع من البيǾƬ اجة املاسةƩا.  

                                                           
  .ȋ273/274  –بيȜ التمر بالتمر  –اجلزǒ السابȜ كتاب اللبيوع  –القاȽرة  –ية املطبعة املصر –سنن النسائي  –النسائي  )1(
)2(  Ɔبار  –الشوكاǹاأل ɂملتق ǳرية  –نيل األوطار شرȽلية األزȮتبة الȮرة  –مȽالقا–  Ǹتاري ȷبدو–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ18.  
  .ȋ286/291  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الشرǳ الصȢري  –الدرديري  )3(



 

اإلشارة ƂǙ أȽ ȷناȫ رأياǹǓ Ǆر يȽǾب ǵ ƂǙد الȮراȽة أو املنȜ ويستند ƂǙ ما قد يشوه املراƜة من Ɵدر   
تǖويل أو ȡلȔ أو جهالة يف الǮمن والƔ قد ينطوي معها البيȜ علȒǵ ɂر أو ȡررÛ ويȮوƟ ȷنب ذلȬ اسøلم  

لربǴ جزǒاǄ من رأȃ املاÛȯ كما لو وأǵوÛȓ والصورة الƔ يرɁ فقهاǒ اƩنابلة أŒا مȮروȽة Ƚي الƔ يȮوȷ فيها ا
ȯقا" :ǄاƵيف كل عشرة در Ǵو مائة واربȽو ȼمايل في ȃبرأ Ȭبعت " ȯ1(".ده يازده أو ده داوزده"أو قا(  

وقد رويت كراȽة ǾȽه الصورة من املراƜة عن ابن عمر وابن عباȃ واƩسن ومسøروȧ وعȮرمøة   
ȧسحاǙ ȯابن يسار وقا ǒوز : وسعيد ابن جبري وعطاƶ ɍ   ةøȽراȮوال Ûزøƶ العقد فلم ȯاǵ ȯهوƭ منǮال ȷأل

 ɍ ȼفاعل ȷأ ȼم فيȮƩوا ȼة تتريȽه كراǾȽ ȷأ Ȝوالواق ÛƂأو ȼوالتحرز عن Ûنوع من اجلهالة ȼفي Ȝالبي ȷأ ƂǙ Ȝترج
Ƈالتحر ȼب Ǆمقصودا Ȅلي ȼالنهي في ȷأل Ûȼم فاعلǾي ɍ كما ȼتارك ǳوميد Ûالعقوبة Ȩ2(.يستح(  

وƂǙ" : ɍ ما Ƚو أبعد من ǵد الȮراȽة ويقȒي بعدم اƩلÛ وقد جاǒ يف اǂلɂ فيȽǾب )3(أما ابن ǵزم
   ǷوøسȦو مøفه Ȝوق ȷǚف ǄاƵا درǾا وكǾك ȼفي Ȭمع Ǵأرب ȷأ ɂعل ɍو ǄاƵالدينار در ƗƜتر ȷأ ɂعل Ȝل البيƷ 

  :أبداÛǄ ويستند ابن ǵزم يف عدم Ǚباǵة بيȜ املراƜة ƂǙ ثɎثة أمور Ƚي
1- ȓشر ɂتوي علƷ ȼأن Ƃتعا ǃيرد يف كتاب ا Ɓ.  
2- Ȝلصحة البي ȓشر ȼوالعلم ب ȯهوƭ ȼمن فيǮال ȷأ.  
  .أǾȽ ȷا البيȜ يتȒمن ȡرراÛǄ والȢرر منهي عنȼ ملا فيȼ من املǺاطرة -3

 )4(وبالنسبة ملا ذكر اƩنابلة يف كراȽة ǾȽه املعاملةÛ وما ذكره ابن ǵزم فبحرمتها فهøو حمøل نظøر   
ملراƜة Ơتوي علɂ شرȓ ليȄ يف كتاب اǃ وƁ يرد بȼ الشرعÛ فهǾا مردود عليȼ بȷǖø  فبالنسبة ملا قيل من أȷ ا

  Ȍنøال ȼب Ȩي نطǾو الȽ Ƈل والتحرƩيصل يف اȦالربا وال ɂي ينطوي علǾو الȽ تابȮال ȼعن ɂŒ يǾال ȓالشر
 ȼȑراȡأ Ȝم ȏالعقد أو تتعار ɂȒمقت żتنا Ɣال ȓمن الشرو Ȅة ليƜاملرا ȓشر ȷيرد الشرعي كما أ Ɓ Ɣأو ال

ŏا الشرعÛ ألȷ الشرع أجاز البيȜ وƷ ƁرمÛȼ واملراƜة من أنواع البيȜ الǾي Ɓ ينȼ عنȼ الشرعÛ كما اȷ املراƜة 
ȼالتعامل ب ɂري علƶو Ǵي يقر الربǾوال Ǵالرب ȼري بƶ ما ȓمن من الشروȒتت Ɓ.  
لƔ تتحقŏ Ȩا مصلحة كل مøن  عɎوة علɂ ذلÛȬ فȷǚ اشتراȓ الربǴ يف املراƜة يȮوȷ من الشروȓ ا

العاقدينÛ وȽي من الشروȓ الƔ عليهم اɍلتزام ŏا فاملǘمنوȷ عند شروطهم ɍǙ شرطاǄ أǵل ǵرامøاǄ أو øǵرم   
ǄɍɎǵ رمƷ أو Ǆراماǵ لƷ ة ماƜيف املرا Ǵالرب ȓيف اشترا Ȅولي ÛǄɍɎǵ.  ȯوøهƭ ȼمن فيǮال ȷأ Ɂوبالنسبة لدعو

  لɂ وجهÛƙ أǵدƵا ربǴ يȮوȷ مسمɂ علɂ محلة الǮمن والǮاƆ أȷ يȮوȷ فريد علɂ ذلȬ بȷǖ البيȜ يȮوȷ ع

                                                           
اسم أǵد عشر بالȦارسيةÛ ومعƖ ذلȬ العشرة بǵǖد عشرةÛ ومعƖ ذلȬ العشرة بøǵǖد العشøرةÛ ومعƖø    " زيادة"بȦتǴ املاȯ وسȮوȷ اƬاǒ اسم للعشرة بالȦارسيةÛ و" ده" )1(
  .اثنا عشرÛ أي أنɍ ȼ يرɁ بǖسا أȷ يبيȜ ما اشتراهÛ بعشرة بǵǖد عشر أو ǙثƖ عشر" داوزده"
  .ȋ51  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –اجلندي  حممد الشحات )2(
  –اجلزǒ التاسȜ  –بدوȷ تاريǸ  –بريوت  –املȮتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيȜ  –تصحيǴ أمحد بن حممد شاكر  –اǂلɂ  –ابن حممد علي بن أمحد بن سعيد بن ǵزم  )3(

 ȋ14/15.  
  .ȋ51/52  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –الشحات اجلندي  حممد )4(



 

مȦصǄɎ علɂ أساƠ ȃديد رقم معƙ منȼ علɂ كل جزǒ من أجزاǒ الǮمنÛ ويف اƩالتƙ يøȮوȷ الǮøمن   
  Ǵربøال ȷأ ƂǙ من تستندǮهالة الƛ ȯالقو ȷكا ȷǙو ÛمنǮواملشتري وتنحصر اجلمالة يف ال Ȝن من البائȮل Ǆمعلوما

Ƥ ɂة    علøن اجلهالøت مøوليس Ûي جهالة يسريهȽ التسليم بصحة من يدعيها Ȝه اجلهالة مǾȽ ȷǚف ÛمنǮلة ال
  Ǆاøطبق Ǵديد الربƠ اȽاȒقتƞ Ż Ûسابية يسريةǵ عملية ǒجراǚزالتها بǙ نȮومي Ȝفساد البي ƂǙ ديǘت Ɣشة الǵاȦال

  )1(.للنسب املǞوية املتȨȦ عليها
Ȓمن ȡررا وȽو منهي عنÛȼ فالرد عليȼ بȷǖ األمر ليȄ كǾلȬ يف بيȜ أما الدعوɁ بȷǖ البيȜ يف املراƜة يت

  )2(.املراƜة ǵيث أȷ البيȜ أو الǮمن معلوم ƛنسȼ وصȦاتȼ وقدره
ويرɁ ابن ǵزم أȷ تصحيǴ عقد البيȜ يقتȒي Ǚسقاȓ شرȓ الربǴ ملا يشبȼ من معاƆ الȢرر وجلهالøة  

ȯيث يقوǵ ǃيف كتاب ا Ȅما لي ȓشتراɍمن وǮفلو ت: ال  Ȝائøه البƎǹن أȮل ȓا الشرǾȽ ȷدو Ȝالبي ɂعاقدا عل
بǖنȼ اشترɁ السلعة بǾȮا أو كǾاÛ وǙنɍ ȼ يربǴ معها فيهاɍǙ Û كǾا وكǾا فقد وقȜ البيȜ صحيحاÛǄ فȷǚ وجده قد 
     كǾب قيما قاƁ ȯ يȒر ذلȬ البيȜ شيǞاǄ وɍ رجوع لȼ بشيǒ أصǄɎ من عيب فيȼø أو øș ƏøȡاȽر كسøائر    

ويستبدȯ من قوȯ ابن ǵزم أȷ شروȓ صحة بيȜ املراƜة Ƚي ǹلو املراƜة  .أŻ يف كǾبȼ فقȔ البيوعÛ والȮاذب
 ȷوأ ÛȼتȦمن وصǮال Ȅجن Ǆن السلعة حمدداƣ للمشتري Ȝالبائ ƙيب ȷوأ Ûيف العقد Ǵالرب ȓمن اشترا Ȝائøكر البǾي 

Ǯالعلم بال ȼذا توفر لديǙ ɍǙ ȼالعلم ب źǖي ɍو Ǆمعلوما ȷوȮي ȷǖ3(.منقدر الربد ب(  
 ǬالǮال țرȦا:الȾامȮǵة وأƜراƫا ȓروȉ  

  ȉروȓ اƫراƜة -1
  :ينبȢي Ɠǵ تقوم املراƜة توفر الشروȓ التالية

Ż ) البائȜ الøǮاƆ (أȷ يȮوȷ العقد األوȯ صحيحاǙ ÛǄذ أنȼ وƞقتǾȽ ɂȒا العقد تنتقل ملȮية البيƂǙ Ȝ املشتري  -
  )4(.فǚذا كاȷ العقد فاسداǄ فسد العقد الǮاƆيقوم بدوره ببيǾȽ Ȝا املبيƂǙ Ȝ املشتري مراƜة 

أȷ يȮوȷ الǮمن األوȯ معلوماǄ للمشتري الǮاƆ أو العلم ƞا قامت بȼ السلعة من الǮمن واملصاريȤ الƔ تȮلȦتها  -
السلعةÛ فǚذا Ź البيȜ وƁ يعلم املشتري بǮمن أو جهل رأȃ املاȯ فاملبيȜ فاسد ويǮار تساȯǗ عن الǮمن الواجøب  

   )6(أȷ الǮمن األوȽ ȯو الǮمن الǾي عقد بȼ بيȜ املراƜة ɍ ما نقد بȦعلÛ ويرɁ املالȮية: )5(بÛȼ فريɁ اƩنȦيةالعلم 
أȷ الǮمن األوȽ ȯو ما نقد البائɍ Ȝ ما انعقد بȼ البيȜ يف املراƜةÛ أما الشافعية فريوȷ أȷ الǮمن األوȽ ȯو ما ابتاع 

ǹ م ماȒي Ɏف ȼب Ȭو مالȽ يǾيف العقد ال ȼمنبǮمن ال Ǵما رب ȼمن ȨƷ ɍمن وǮال ƂǙ ȼ7(سر في(  .  
                                                           

  .ȋ51/52  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –حممد الشحات اجلندي  )1(
  .ȋ61/65  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –التعامل املصريف عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي و –حممد الشحات اجلندي  )2(
  .ȋ63/65  –اجلزǒ التاسȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ابن ǵزم اǂلي  )3(

  .ȋ51/52  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –حممد الشحات اجلندي 
)4( )5(   ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝبدائ– Ǿال Ȩساب Ȝكر مرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ220/222.  
  .ȋ288/290  –مرجȜ سابȨ الǾكر  - -الشرǳ الصȢري -الدرديري  )7(و  )6(

  



 

ويرɁ اƩنابلة أȷ الǮمن األوȽ ȯو الǮمن الȦعلي الǾي نقده البائȜ وƸصم منȼ ما ǵصل عليȼ من الربǴ وɍ يȒم 
  . )1(عليȼ ما ǵصل فيȼ من ǵسارة

ر قدره أو نسبتȼ من الǮøمن  Û ويȮوȷ الربƭ ǴهوǙ ɍذا Ɓ يǾك)2(أȷ يȮوȷ الربǴ معلوما ألنȼ جزǒ من الǮمن -
  .فǚذا كاȷ الǮمن األوȡ ȯري معلوم Ɓ يصǴ بيȜ املراƜة بالعلم بالربǴ فيÛȼ ألȷ ذكر الȦرع يƗȢ عن األصل

ɍǙ يȮوȷ الǮمن يف العقد األوȯ مقابƛ Ɏنسȼ من األمواȯ الربا كȷǖ يشتري املȮيل أو املوزوƛ ȷنسȼ املøǮل   -
          صǴ بيعȼ مراƜةǵ Ûيث أȷ البيȜø مراøƜة يتøȒمن زيøادة علɂø الǮøمن      باملǮل ǵيث أنȼ يȮوȷ رباÛ فɎ ي

Ǵرب ɍ ي رباȽ الربا ȯأموا ɂوالزيادة عل Ûȯاألو.  
-  ȷǚأو املعدودات املتقاربة ف ȷت أو املوزوناɎيȮت أو املɎا من العمȽريȡليا كاجلنة الدنيا وǮمن مǮال ȷوȮي ȷأ

      ȯ مطلقاÛ وȷǙ كاȷ لȼ مما ألمǮل لȼ من العøروȏ فøƶ Ɏøوز بيعȼø    كاȷ لȼ مƶ ɎǮوز بيعȼ علɂ الǮمن األو
مراƜةÛ وقد ورد ǾȽا الشرȓ عند فقهاǒ اƩنȦية وبالطبɍ Ȝبد أȷ يȮوȷ البيȜ عرȑاÛ فɎ يصǴø بيȜø النقøود    

ȑاÛǄ فɎø  التماثيل بƙ أجزائȼ عندما يȮوȷ البيȜ عر: و املرجȜ يف اعتبار الǮمن مǮليا يف الشريعة أمراȷ )3(مراƜة
  .يصǴ بيȜ النقود مراƜة

ȷيف الشريعة أمرا ǄلياǮمن مǮيف اعتبار ال Ȝواملرج :      ǄɎيøȮم ȷوøȮدما يøعن ȼøأجزائ ƙøل بøالتماث              
ȧظة وجوده يف األسواǵɎم Ȝم ÛǄمعدودا ȷوȮاده عندما يǵǓ ƙوب ÛǄأو موزونا.  

بيȜ أمانة وابتعاد وƟنب للǺيانة أو ما مياثلها ǵيث أȷ  األصل يف بيȜ املراƜة أنȼ:  أȮǵاȝ ȳامة Ž اƫراƜة -2
 ǒسوا ǒيف أي شي Ȝيانة البائǹ هورș الةǵ ن يفȮمن األصلي للسلعةولǮعن ال ȼه بƎǹفيما أ Ȝن بائƢǖاملشتري ي

أما أȷ يتم البيȜ علɂ ما Ƚو : الǮمن أو مواصȦات السلعة أو فالبيȜ يعتƎ صحيحاÛǄ ولȮن يȮوȷ للمشتري اخليار
  .عليȼ أو ما ɍ يتم

  :وǾȽه Ƚي األمانة الȽ Ɣي جوȽر عقد املراƜة توجب علɂ البائȜ التزامات معينة ميȮن ƶǙار أƵها فيما يلي     
دقة النظر فيما يشتريȼ البائȜ املشتري ƞعƖ أƷ ȷسن اǹتيار السلعة اجليدة وبالǮمن العادȯ كما لو كاȷ ينوي  -

ȼسȦه السلعة لنǾŏ ȗاȦتǵɍا.  
-     ɍادة وøري زيøȡ نøالسلعة م ȼي قامت بǾال ȯاملا ȃأو يف رأ ȼب Ɂي اشترǾمن الǮتيار بالǹɍيف ا ȧالصد

ȷنقصا.  
- ȯاملا ȃمن ورأǮال ɂدد علƷ أو ȼسب بنسبة معينة منƷ ȷǖب ȯاملا ȃمن أو رأǮوفقا لل Ǵالعدالة يف تقدير الرب.  

                                                                                                                                                                                     
  
  .ȋ63/65  –اجلزǒ التاسȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ابن ǵزم اǂلي  )1(

  .ȋ51/52  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –حممد الشحات اجلندي 
  .ȋ63/65  –اجلزǒ التاسȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ابن ǵزم اǂلي  )2(

  .ȋ51/52  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –حممد الشحات اجلندي 
  .ȋ63/65  –اجلزǒ التاسȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ابن ǵزم اǂلي  )3(

  



 

يادة أو بالنقصاȷ وأȷ يتم ذلȬ بصدȧ وأمانةÛة فȷǚ القøوȯ  أȷ يبǵ ƙقيقة شراǒ السلعة والتȢيري يف ƣنها بالز -
  .بǾلȬ يȮوȷ مقبوǄɍ بدوȷ أي بينة

فȦي ǵالة أȷ تȮوǹ ȷيانة البائȜ يف Ơديøد  : وǹيانة األمانة قد يȮوȷ يف قدر الǮمن أو يف صȦة الǮمن
Û وȽناȫ رأي ǹǓر لبعȐ أȷ املشتري لȼ أȷ يǾǹǖ السلعة ƛميȜ الǮمنÛ وȷǙ شاǒ ردȽا )1(قدر الǮمن يرɁ اƩنȦية

اƩنȦية كŸǖ يوسȤ بǹɍ ȷǖيار للمشتري ولȮن ȔƷ قدر اخليانة ويلزم العقد بالǮمن الباقيÛ وبǾلȬ يȽǾøب  
ǵيث يȮوȷ املشتري باخليارÛ وعند الشافعية فǚنȔƷ ȼ عن البائȜ اخليانة من الربǴ ويرجȜ عليȼ  )2(أيȒاǄ املالȮية

ȷ أȷ املشتري Ƹري بƙ أǾǹ املبيȜ من رأȃ مالȼ وǵصتȼ من الربǴ وبŏ  ƙøاÛ وبǾلȬ أيȒاǄ ذȽب اƩنابلة فريو
ȼترك.  

ويف املالȮية يȮوȷ البيȜ مراƜة مردوداǄ ويف مȽǾب الشافعية يǮبت املشتري اخليار Ǚذا وقعت اخليانة من 
ز البيȜ مراøƜة يف  Û وعند اƩنابلة ƶ ɍو)3(البائȜ يف صȦتȼ الǮمن وباع مراƜة دوȷ بيانȼ لɊجل Ż علم املشتري
ȷǙ للمشتري اخليار ȷǙ شاǒ اǃ أǾǹ وǾȽ)4(  ȷǙه اƩالة ويȮوȷ للمشترين Ȩǵ فسǸ البيȜ باخليانةÛ وعند اƩنȦية

شاǒ رد علɂ أساȷǙ ȃ املراƜة عقد بƗ علɂ األمانة ألȷ املشتري اعتمد البائȜ وائتمنȼ يف اخلƎ يف الǮمن فȮانت 
  .كانت صيانتȼ من اخليانة مشروطة دɍلةÛ فȦواőا يوجب اخلياراألمانة مطلوبة يف ǾȽا العقدÛ و

 أما بالنسبة للȢلȔ يف الǮمن ƞعƖ أƸ ȷطǜ يف ǹǙبار املشتري بالǮمن للȦȢلة منÛȼ أو لعدم Ơري الدقøة  
 ȷمن بالزيادة أو بالنقصاǮيف ال ȔلȢال ƂǙ ȯاƵيث القدر(أو اإلǵ ث     )منøيǵ نøم ȔøلȢال ȷوøȮأو قد ي Û    

ÛةȦالص ƙالتǵ ƙرقة بȦب التƶ يةȮفعند املال ÛمنǮيف ال ȔلȢصور ال ǒقهاȦال ȯوقد تناو:  
  
Ǚذا كاȷ البيƁ Ȝ يȦت أي Ɓ يبȜ أو يȽǾب من يده أو يطرأ عليȼ التȢري بالزيادة أو النقصøاÛȷ أو بøالتȢري يف    -

ȼالتƜو ȼبعين Ȝيرد املبي ȷǖما بǙ Ûاخليار ȼبت لǮاملشتري ي ȷǚف ȧباألسوا ȼمن     قيمتǮøال ɂøعل Ǵربøال ȼأو يقدر ل
  .اƩقيقي

  
-    ȼøقيمت Ȝدفøي ȷما أǙ ǄاȒباخلري أي ȷوȮاملشتري ي ȷǚف ȷقد فات عند املشتري بزيادة أو نقصا Ȝاملبي ȷذا كاǙ

  ɍوأ ÛȜøاملبي ȼب Ɂي اشترǾمن الǮال ȼاملشتري ألن ȼي بȑي رǾمن الǮتقل القيمة عن ال ɍ ȷأ ȓبشر ÛȜوقت البي
Ǯمن اƩقيقي فيقدر الربǴ بناǒ عليȼ ألنȼ الǮمن الǾي يدعيȼ البائȜ ويطلب أȷ يتم البيȜ مراƜة تزيد القيمة علɂ ال

ȼأساس ɂعل.  

                                                           
  .ȋ225  –اجلزǒ اخلامȄ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  – بدائȜ الصنائƆ  - Ȝكسا )1(
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  .ȋ90  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –شحات اجلندي حممد ال
  .ȋ225  –اجلزǒ اخلامȄ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –بدائȜ الصنائƆ –  Ȝكسا )4(



 

Û فريوȷ أȷ الȢلȔ يف الǮمن ɍ يقبل قوȯ البائȜ فيÛȼ وƁ تسمȜ بنيتÛȼ وƶ Ɓب ƂǙ طلبȼ )1(أما الشافعية
Ȝالبائ ȷذا كاǙ قيقيƩمن اǮبعدم العلم بال Ûاملشتري ȤليƠ يف   Ûاتøكالبينة يف اإلثب Ǝأو اعت Ȝي قام بالبيǾو الȽ

ويبƗ الشافعية Ȯǵم الȢلȔ يف الǮمن من ǵيث عدم اɍعتداد بȼ ورفȐ قوȯ البائȜ فيȼ واعتبارȽم الǮمن Ƚو ما 
  )2( :أƎǹ بȼ البائȜ مȡ ȜلȔ فيȼ علɂ أمور ثɎثة

   ره األوƂǙ ȯ اإلǹبøار بøالǮمن  الرجوع عن Ǚقرار يتعلȨ بȨǵ ȼ لشǹǓ ȌǺرÛ فɎ يقبل رجوعȼ عن ǹǙبøا  -
  ).املشتري(الǮاÛƆ ألȽ ȷنا أمر ȡري مقبوȯ فيترتب عليȑ ȼرر للطرف اǹɇر 

- ȼبينت Ȩب باإلقرار السابǾك ȼألن Ûالبينة Ȭمن أجل ذل Ȝتسم Ɏف Ûاإلقرار والبينة ƙب ȏالتعار.  
- Ơ يف ȼطلب ƂǙ بƶ Ɓ Ȝو البائȽ ȷكا ȷǚريه فȡ أو توكيل ȼسȦبن Ȝل   البيøو املوكøȽ ȷكا ȷǙاملشتري و Ȥلي

 ƙلة ميǖمس ɂعل ȼاملشتري من عدم ȤليƠ يف ȼطلب ƂǙ ي اإلجابةȢينب ȬلǾك Ûاملشتري ȤليƠ يف ȼطلب ƂǙ ابƶ
ƙاليم Ȥلǵ ناه كاإلقرارƎاعت ȷǙو ƙاليم ȤلƷ Ɓ ناه كالبينةƎذا اعتǚف ȼاملدعي علي ȷراȮن Ȝاملدعي م.  

الȢلȔ يف بياȷ الǮمن بȷǖ أƎǹ البائȜ بنقصاȷ من رأƧالÛȼ فǚنȼ يقبل قولȼ ويعتƎ الǮøمن  فريوȷ أȷ  )3(أما اƩنابلة 
   Ȕøلȡ اøم Ȝائøاملشتري رد السلعة أو يعطي الب ɂوعل ȯما يقو ɂأقام البينة عل Ɠم ÛقيقيƩمن اǮو الȽ ƆاǮال       

 ȼي أقام البينة عليǾمن الǮو الȽو Ûȼقيقي(بƩأو ا ƆاǮمن الǮال.(  
  :ƤǙاȯ ما ذȽب Ǚليȼ فقهاǒ اƩنابلة يف مسǖلة الȢلȔ يف الǮمن فيما يليوميȮن 

  .قبوȯ قوȯ البائȜ فيما أƎǹ بȼ البائȜ من زيادة يف رأȃ املاȯ واعتماد ǾȽه الزيادة -
- ȯاملا ȃمن الزيادة يف رأ ȼما يدعي ɂعل Ȝيقيمها البائ Ɣاع البينة الƧ.  
- Ɯا مراȽاشترا Ɣرد املشتري السلعة الȯاملا ȃالزيادة يف رأ Ȝبدف ȏير Ɓ ȷǙ Ûة.  
  .ƠليȤ املشتري اليمƙ بناăǒ علɂ طلب البائȜ وƷلȤ علɂ أȷ وقت ما باعها Ɓ يعلم أƣ ȷن شرائها أكǮر -
  .يترتب علɂ اƩلȤ أȷ للمشتري أȷ يǾǹǖ املبيȜ بالǮمنÛ والزيادة الƔ فلŏ Ȕا البائȜ وبƙ فسǸ العقد ورده -

Ǯمن ال ȔƩأما اȼمن كلǮال ȼعن ȜȒي ȷأ ɍ منǮال Ȑعن املشتري بع Ȝالبائ ȜȒي ȷǖ4(من ب( ȔƩا اǾفه Û
   ƂǙ بȽǾøي يǾøوالرأي ال ÛƆاǮاملشتري ال ƂǙ ينتقل ȷأ ȯاملشتري األو ɂعل Ǆقاصرا ȷذا كاǙ عما ȯǗري التساǮي

بيȜ استقر بøالǮمن  جعل اȔƩ من الǮمن قاصراǄ علɂ املشتري األوȯ يشترǵ ȓصوȯ ذلȬ بعد لزوم العقد ألȷ ال
األوǙ Ûȯما Ǚذا كاȷ اȔƩ من الǮمن يف مدة اخلري قبل لزوم العقد فǚنȔƷ ȼ من املشتري ألȷ البيƁ Ȝ يستقر بعد 

البائƎƶ ɍ Ȝ علɂ أȔƷ ȷ من املشتري بقøدر الǮøمن     فȷǚ( وعند املالȮية )5(وǾȽا Ƚو رأي الشافعية واƩنابلة
يȜ املراƜة يȮوɍ ȷزماǄ للمشتري وȷǙ اǹتار البائȜ عدم اȔƩ يف الǮøمن  الǾي وȜȑ عنÛȼ فȷǚ اǹتار ذلȬ فȷǚ ب

  .فيǮبت للمشتري اخليار
                                                           

  .ȋ134/136  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –حممد الشحات اجلندي  )2) (1(
)3(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝبدائ–  Ȩساب Ȝكر مرجǾال–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ220.  
  .ȋ140/141  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي والتعامل املصريف  –حممد الشحات اجلندي  )4(
  .ȋ202  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الشرǳ الصȢري  –الدردير  )5(



 

Ǚذا كانت سلعة املراƜة تقوم علɂ املشاركة من طرف البائÛȜ فǚنȼ يǮار تساȯǗ بشȷǖ كيȦيøة تقسøيم   
مناصȦøة دوȷ النظøر ƂǙ   أȷ الǮمن الǾي بيعت بȼ السلعة مراƜة يȮوȷ بƙ الشريƙȮ  )1(الربÛǴ ويرɁ اƩنابلة

  .الǮمن الǾي اشترɁ بȼ كل منهما نصȼȦ فيقسم بينهما علǵ ɂسب امللȮية فيها
  Ǆداøوبع Ǆقربا ȼب ȤتلƸمن وǮمن ال ȼصتǵ ȼل ȷأل ȼليǙ Ɂي اشترǾاألجل ال ȷة بياƜاملرا Ȝبائ ɂب علƶو

) Ǆة نقداƜاملرا Ȝمن فيجب عند بيǮأجل ال Ż منǮب Ɂنقد أي اشتر ɂعل Ȝبي ȷǙروب بعد العقد وȒاألجل امل ȷبيا
ȼزمن ȯطو ȷوبيا ȼوجب بيان ȷبعد زما ɍǙ ينقد Ɓنقد و ɂعل Ɂاشتر ȷǙو ȼفي Ȝكالواق ȼل ȨǵɎال ȷ2().أل(  

ƆاǮال ǢلȖƫاإلسالمية: ا ȣارȎƫا Ž ةƜراƫة اȢصي ȨبيȖǩ  
لعمɎئȼ تلبيøة   تستǺدم املراƜة علɂ نطاȧ واسȜ كǵǖد مصادر التمويل الƔ يقدمها البنȬ اإلسɎمي

ǵɍتياجاőم ولشراǒ السلȜ أو Ƣويل العمليات الƔ تتطلبها أوجȼ النشاȓ الƔ ميارسوŒاÛ والƔ يلجǘوȷ لتøوفري  
رأȃ املاȯ الɎزم لتمويلها ولتجنب التعامل بȦائدة مȜ البنوȫ التجاريةÛ وللتȢلب علɂ مشȮلة عدم توفر السيولة 

  .النقدية لديهم
Ɏمي من ǾȽا التمويل استǮمار األمواȯ املودعة لديȼ وƠقيȨ الربǴ املشøروع  ويستهدف املصرف اإلس

  .واخلايل من الربا أو شبهتها وǹدمة عمɎئȼ باألساليب الشرعية
مøن  " املراƜة لɈمر بالشøراǒ "ونتناوȯ يف األسلوب املطبȨ للمراƜة يف معظم البنوȫ اإلسɎميةÛ وȽو 

  .جهات نظرǵيث تعريÛȼȦ تطبيقÛȼ وما يǮريه من و
ȯوɉا țرȦال :ǒراȊة بالƜراƫا Ȝبي  

  ɂøعل Ȭات حمددة وذلȦواصƞ ȼسلعة معينة ل ǒر شراǹǓ ȌǺرد أو املشتري من شȦيطلب ال ȷي أȽ
ȓدفعات أو أقسا ɂمن علǮال Ȝويدف Ûȼعلي ȨȦاملت Ǵبالنسبة أو الرب Ȭوذل ÛةƜالسلعة مرا ǒبشرا ȼوعد من ȃأسا.  

  )3(:ثǫɎ معامɎتويȒم ǾȽا العقد يف واقȜ األمر 
  .مراƜة) البنȬ اإلسɎمي(بالشراǒ من البائȜ األوȯ ) املتعامل(وعد من طالب السلعة  -أ
  ).البنȬ اإلسɎمي(والبائȜ األوȯ ) البنȬ اإلسɎمي(عقد شراǒ بƙ البائȜ األوȯ  -ب
øالطرف طالب السلعة  -ج ƙب ǒاملتعامل(عقد شرا ( ȯاألو Ȝوالبائ)ميɎاإلس Ȭةمر) البنƜا.  

) طالب السلعة(ووفقاǾƬ Ǆه املعامɎت الɎǮثةÛ ميȮن القوȯ بŒǖا تتȒمن وعداǄ من جانب ويȮوȷ العميل 
   Ȝائøللب ȷوøȮالة شرائها يǵ ويف Ûا أو عدم شرائهاőاȦدد مواصǵطلبها و Ɣالسلعة ال ǒشرا ƙاخليار ب ȼل Ǆوفقا

 ɍ يعبيها للمتعامل أو ȷاخليار يف أ Ȩǵ ȯطامل((األو Ȭيتم عقد بينهماوذل Ɓ ا (( ȯاألو Ȝالبائ Ɂذا رأǙو) Ȭالبن
أȷ يبيعها للمتعامل فǚنƷ ȼرر معȼ عقداǄ علɂ أساȃ عقد املراƜة لɈمر بالشراǒ علɂ أȷ يتȒمن ǾȽا ) اإلسɎمي

                                                           
  .ȋ142/143  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –Ɏمي والتعامل املصريف عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلس –حممد الشحات اجلندي  )1(
  .القاȽرة –دار النشر للتوزيȋ176/177 –  Ȝ  –اجلزǒ اخلامȄ  –شرǳ الزرقاƆ علƯ ɂتصر سيدي ǹليل  )2(
  .ȋ328-330  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –رسالة دكتوراه  –دوافȜ وصيȠ اɍستǮمار يف اɍقتصاد اإلسɎمي  –أمرية مشهورة  )3(



 

العقد شروȓ التعاقد مراƜة من ذكر سعر السلعة وƠديد ȽامȈ الربÛǴ كما ميȮن ذكر مقدار نȦقات التǺزين 
  .و الƠ Ɣملها البائȜ األوȯ والنقل

 ȯاألو Ȝاملتعامل طالب السلعة والبائ ƙب Ź ذاǙ ǄɎمي(ويعد العقد باطɎاإلس Ȭلعة  ) البنøالس ǒقبل شرا
 ɂصل ȯديث الرسوǵ يف ǒكما جا Ȭوذل Ûȯاألو Ȝبالنسبة للبائ Ȭميل ɍ ما Ȝيعد من قبيل بي ȬلǾل ǄɎاملطلوبة فع

Ʒ ɍل سلȤ وبيÛȜ وɍ شøرطاȷ  : "عمرو أȷ الرسوȯ صلɂ اǃ عليȼ وسلم قاȯ اǃ عليȼ وسلم عن عبد اǃ بن
ȫعند Ȅما لي Ȝبي ɍو ÛمنȒي Ɓ ما Ǵرب ɍو ÛȜ1(".يف بي(  

ȷǖا الشǾȽ م ما أشري يفȽأل ȏفيما يلي عر ǒمر بالشراɈة لƜاملرا Ȝببي Ȩت وجهات النظر فيما يتعلȦتلǹوقد ا:  
1- ɍو ǄاȞت بيȆاملة ليȞƫا ȻǾȽ ȷالربا أ Ǿǹɉ يلةǵ ɄȽ اƴǙو Ûǒراȉ:  

يرɁ الȦريȨ املعارȏ أǾȽ ȷه العملية ليست من البيȜ والشراǒ يف شيÛǒ فالقصد من العملية كلها øȽو  
الربا واƩصوȯ الƔ كاƷ ȷصل عليها العميل من البنȬ الربويÛ فالنتيجة واǵدة وȷǙ اǹتلȦت الصورة فاملشتري 

أجل اƩصوȯ علɂ املاȯ والبنȬ يشتري ǾȽه السلعة بقصد أȷ بǖجøل ƂǙ   يلجǖ للبنȬ اإلسɎمي من) املتعامل(
  )2(.املشتري وليȄ لȼ قصد يف شرائها

أما الȦريȨ اǹɇر فريɁ أȷ البنȬ اإلسɎمي كǖي تاجر يشتري ليبيȜ لȢريه وليȽ Ȅناȫ شرطاǄ يقøȒي  
ǾȽ Ûǒا عɎøوة علɂø أȷ   بȒرورة أȷ يȮوȷ شراŏ ǒدف اɍستهȫɎ الشǺصي أو اɍقتناع Ʒ Ɠǵل ǾȽا الشرا

   Ǵøرب Ȉامøŏ ƙوبيعها للمتعامل ȼا لƞ ه السلعةǗفشرا Ż ومن ȼمع ƙيقدم اخلدمة للمتعامل ȷمهمة املصرف أ
معقوȯ سواǒ نقداǄ أو ألجل ƶ ɍعل ǾȽه املعاملة ǵراماǄ وǵ ɍيلة ألǾǹ الرباÛ أما املتعامل فهو يشتري السøلعة  

Ɏا وكŏ ا أو التجارةŏ ȜȦما لينتǙ ǒالعلما ȧاȦ3(.األمرين جائز بات(  
  ȷماøȑ ɂعل ȬلȽ ذاǙ Ȝالبي ȫɎȽ ȷوȮي ȷأ ȼيترتب علي ȼنǚف Ǆبيعا ǒمر بالشراɈة لƜاملرا ȷكو ȷكما أ

Û كما أنȼ لو ǵدǫ تǹǖøري يف  )4(البائƓǵ ÛȜ يقبȐ املشتريÛ وأȷ يتحمل تبعة الرد بالعيب Ǚذا șهر فيȼ عيب
     :قبوɍ ȯ تȦرȏ عليȼ أي زيادة يف البنوȫ الربوية عمǄɎø بقولȼø تعøاƂ   سداد الǮمن يف األجل اǂددÛ لعǾر م

" ƂǙ ذو عسرة فنظرة ȷكا ȷǙية رقم  "ميسرةوɇ279سورة البقرة من اÛ   رǾøلع Ȝري راجȡ ريǹǖالت ȷذا كاǙ أما
الȦعلøي  مقبوȯ أو بدوȷ أية أسبابÛ فǚنȼ من Ȩǵ البنȬ اإلسɎمي يف ǾȽه اƩالة املطالبة بتعويȐ عن الøȒرر  

Û ويف ǾȽا يتǴȒ الȦرȧ بǾȽ ƙا األسلوب يف أية ǵالøة بالنسøبة   "ȑ ɍرر وȑ ɍرار"عمǄɎ بالقاعدة الشرعية 
ȼمتها أو تسلمها من عدمɎكها أو سɎȽ يثǵ ا بالسلعة منƬ قةɎع ɍللمتعامل و.  

  
  

                                                           
  .ȋ526 – 527  –دار الشروȧ بريوت  –ǵ1234ديث رقم  –منȼ  19باب  –اجلزǒ الǮالث  –سنن الترميǾي  –أبو عيسɂ حممد بن عيسɂ بن سورة  )1(
املنعقد    يف الȮويت يف الȦتøرة مøن    دراسة شرعية مقدمة ƂǙ جلنة العلماǒ يف املƢǘر الǮاƆ اإلسɎمي –بيȜ املراƜة كما Ɵريȼ املصاريȤ اإلسɎمية  –حممد سليماȷ األشقر  )2(

21-23  ȃويت 1983مارȮال ǳɎȦتبة الȮم Û–  ȋ29/31.  
  .ȋ41/45  – 1984الȮويت  –دار القلم  –بيȜ املراƜة لɈمر بالشراǒ  –يوسȤ القرȑاوي  )4(  )3(



 

  :أȻǾȽ ȷ اȞƫاملة ȪɅ Ɓل ƜلȾا أǵد -2
  .)1(بل وجد من قاƜ ȯرمتها: بǚباǵتها أǵد من فقهاǒ األمة فريɁ املعارȑوȷ أǾȽ ȷه املعاملة Ɓ يقل  

 ǰالنتائ Ȑيف بع Ȥالǹ ȷǙاألم و ȼفيستند ملا ورد اإلمام الشافعي يف كتاب Ûه املعاملةǾƬ يدǘامل ȨريȦأما ال
ȯفقا Ûالرجل السلعة Ɂذا رأǙو ÛاصيلȦوالت :ǒفالشرا Ûا الرجلȽفاشترا ÛاǾفيها ك ȬƜه وأرǾȽ اشتر        

ئزÛ والǾي قاȯ أرȬƜ فيȼ فȮل ǾȽا سواƶ ǒوز البيȜ األوÛȯ ويȮوǾȽ ȷا فيما أعطɂ من نȦسȼ باخليارÛ سواǒ جا
ȯقا ȷكا ȷت أȦا ما وصǾȽ يف : Ȝباخليار يف البي ȷوناȮوي ȯاألو Ȝوز البيƶ Ûبنقد أو دين Ȭمن ȼوأشتري ȼأبتاع

ر األوÛȯ فهو مȦسوǷ من قبل شيÛƙǞ أǵدƵا اǹɇرÛ فȷǚ جددا جاز وȷǙ تبايعا بȼ علɂ أȷ ألزما أنȦسهما ألم
ɂعل ȼاشتريت ȷǙ Ȭاطرة أنƯ ɂعل ȼأن ƆاǮوال Ȝالبائ ȼȮميل ȷقبل أ Ûتبايعا ȷا: أǾك ȬƜ2(.ذا أر(  

Û فيستند الرأي املǘيد علɂ رأي ابن شƎمة رȑي اǃ عنȼ )3(أما من ǵيث اإللزام بالوعد يف بيȜ املراƜة
اماǄ وƷ ɍرم ÛǄɍɎǵ يȮوȷ ملزماǄ قȒاǒ وديانةÛ ويعƗ اإللزام بالوعد  يف بيȜø  بȷǖ كل وعد بالتزام Ʒ ɍل ǵر

املراƜة انȼ يف ǵالة عدم ƢǙام الوعد  يتحمل  الطرف الǾي Ƹل بالوعد الȒرر الȦعلي  الǾي قد يلحȨ الطرف 
ث اȷ البيƁ Ȝ يøتم  اǹɇر  ɍǙ أȷ الرد علɂ ذلȬ أȷ املواعدة ɍ يترتب عن النȮوȯ  عنها  دفȜ أي تعويǵ Ȑي

بعد  ومن Ż فهي  ȡري  ملزمة Ǿŏا املعƖ  وعليȼ  ميȮن صياȡة املواعدة دوȷ اإللزام يف ǵالة الرجøوع عنøها   
  .ودوȷ التقيد بȒرورة ƢǙام البيȜ أو التعويȐ عن الȒرر الناجم

ǞاǄ من النȦقøة  وبناǒاǄ علɂ ذلǙ Ȭذا اتȨȦ العميل والبنȬ علɂ شراǒ أي بȒاعة فȷǚ العميل ɍ يتحمل شي
Ɠǵ يتم البيȜ بينȼ وبƙ البنȬ بعد ƢلȬ البنȬ للسلعة وǵيازتƬ ȼاÛ أما قبل ذلȬ فالبيȜ باطل والعميل ɍ يتحمل 
 ȯلقو ÛȬكل ذل Ȭبل يتحمل البن Ûالسلعة ǒلشرا Ȭا البنƬǾيب Ɣال Ȥمن املصاري ǒبشي ȼيلزم ɍ والوعد ÛǄاǞشي

 Ȥل سلƷ ɍ وسلم ȼعلي ǃا ɂصل Ƒالنȫعند Ȅما لي Ȝبي ɍو Ȝ4(.وبي(  
  .وفيما يلي صيȢة لنموذǯ مواعدة بالشراǒ بنظام املراƜة يتȨȦ وما تقدم

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ȋ49  – 1984الȮويت  –دار القلم  –بيȜ املراƜة لɈمر بالشراǒ  –يوسȤ القرȑاوي  )1(
  .ȋ33  –اجلزǒ الǮالث  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –األم  –أبو عبد اǃ حممد ǙدريȄ الشافعي  )2(
  .ȋ12/14  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –بيȜ املراƜة كما Ɵريȼ البنوȫ اإلسɎمية  –حممد سليماȷ األشقر  )3(
  .ȋ54/55  –القاȽرة للنشر  –مرجȜ سابȨ الǾكر –حممد سليماȷ األشقر  )4(



 

 ȴøøȩر ǯǽوƴ)01(:  Ȝøøة ارمبيøøƜ  
  

  :Ƣت املواعد بƙ كل من
Ǆɍمي : أوɎاإلس Ȭالبن…………………………….……………………Ǆɍأو Ǆطرفا.  
Ǆث…………………….…………………………………………: ثانيا ǄطرفاǄانيا.  

źǖما ي ɂعل:  
أبدɁ الطرف الǮاƆ للطرف األوȯ رȡبتȼ يف شراǒ البȒاعة اǂددة واملواصȦøات والȮميøة املوøȑحة يف    ) 1

  ).………(الȮشȤ املرفȨ رقم 
  .سيقوم الطرف األوȯ بشراǾȽ ǒه البȒاعة لنȦسȼ وامتɎكها وǵيازة ŏدف املتاجرة فيها) 2
رف األوǾȽ ȯه البȒاعة وǵازȽا فǚنȼ قد يعزم علɂ شرائها منȼ ويرȼƜ وعد الطرف الǮاƆ أنǙ ȼذا امتلȬ الط) 3

  .من ǾȽه الرȡبة) 5(فيها علɂ النحو املبƙ يف الȦقرة 
للطرف األوǵ ȯرية بيǾȽ Ȝه البȒاعة بعد امتɎكها للطرف الǮاƆ أو ȡريهÛ وللطرف الǮاƆ كǾلǵ Ȭريøة  ) 4

  .م أو تǮريبالنȮوȯ عن وعده والتراجȜ عن رȡبتǙ ȼذا شاǒ دوȷ لو
5 (  ƆاøǮيشتري الطرف ال ȷأ ɂعل Ǆقا معاȦيت ȷأ ƙفللطرف ȼȮواستقرت يف مل ÛاعةȒالب ȯاز  الطرف األوǵ ذاǙ

  :البȒاعة املǾكورة ويرȼƜ يف البȒاعة علɂ النحو التايل
سøلعة  يدفȜ الطرف الǮاƆ للطرف األوȯ الǮمن األساسي للسلعة مȒافاǙ ǄليƤ ȼيȜ املصاريȤ الƔ صرفت علɂ ال

 Ȭذل ƂǙ ǄافاȒم ȼفɎǹو ȫزين واجلمارǺقات النقل والتȦ10ون % Ȭللبن ǄاƜر.  
  .يتȨȦ الطرفاȷ عند توقيȜ عقد البيȜ علɂ الطريقة الƔ يتم ŏا السداد) 6
  .للطرفǵ ƙرية تبايȜ البȒاعة املǾكورة نقداÛǄ بربǴ يتȨȦ عليȼ الطرفات) 7
8 ( Ûƙمن أي من الطرف ȯɎǹيترتب عن اإل ɍريبǮلة أو تǒلزام أو مساǙ ا الوعدǾȽ ي بند من بنودǖب.Ȝتوقي  
  

               ƆاǮال ȣرȖال Ȝيȩوǩ                                  ȯوɉا ȣرȖال Ȝيȩوǩ      
      

  
  
  
  
  



 

ȼ ويستند القائلوǾŏ ȷا اɍفتراȏ علɂ ما روي أنɂŒ ȼ النƑ صلɂ اǃ عليȻǾȽ  : ø اȞƫاملة Ȟǩد بيȞتŽ ƙ بيȞة -
أبيعǾȽ Ȭا نقداǄ بǾøȮا  : ويȦسر Ƥهور الȦقهاǾȽ ǒا اƩديث بȷǖ يقوȯ الرجل للرجلÛوسلم عن بيعتƙ يف بيعة

ونسيǞة بǾȮا ويȦترقاȷ عليÛȼ فقد اشتمل علƶǙ ɂاب عقدين يف سلعة صȦقة واǵدة فقد باع الشøيǒ الواøǵد   
ƙبيعت : ɂعل ȧاȦات ɍو ÛاƵدǵديد ألƠ ȷر بدوǮكǖقل وبيعة بǖبيعة ب  ȷاøك Ż ومن ÛȼǞنقد نسي ɍأجل معلوم و

النهي عن بيعتƙ يف بيعة ملا يترتب عليȼ من ȡرر وجهالةÛ ألنƶ Ɓ ȼزم بيȜ واǵدةÛ وألنȼ الǮمن ƭهولةǙ Ûذا أǵد 
ƙǞشي ƙذا صدر العقد بالترديد بǙ ري معلومȡو ƙري معȡ ƙيȑالعو.  

بيȜ املراƜة الǾي Ɵريȼ املصارف اإلسɎمية بعيدة كøل   أما الȦرȧ املǘيد ǾƬه املعاملةÛ فوجهة نظرȽم أȷ صورة
وميȮن القوȯ بŒǖا عملية مواعدة علɂ البيȜø   –البعد عن ǾȽا املȦهوم ألŒا بيǵ ȜقيقيÛ وليȄ أƧيا أو صوريا 

    ȷاøنƣ ȫاøنȽ Ȅيøل ȼكما أن Û دةǵي بيعة واȽ اƴǙ و Û ƙوجود فيها لبيعت ɍ ÛعلȦقيقي لسلعة مطلوبة بالǵ
ȷاȑمعرو  : ȷوȮت Ɣستمارة الɍة اȢمن صي Ȭذل ǴȒو يت Û د حمدد و معلومǵن واƣ وȽ اƴǙ و Û ةǞنقد و نسي

Û ǒمن و األجل و أسلوب الوفاǮفيها أوصاف السلعة و ال Ǵȑيو Ɣمي الɎاإلس Ȭو البن ǒطالب الشرا ƙب  
ƆاǮال țرȦال : Ȭلƹ ɍ ما Ȝبي ȧاȖن Ž لǹدɅ ةƜراƫا Ȝبي:  

وǾŏ ȷا الرأي أȷ بيȜ املراƜة لɈمر بالشراǒ يدǹل يف نطاȧ بيȜ ما ɍ ميلȬ أو بيȜ ما ليȄ و يقر القائل    
 ɂو ما يسمȽ و Ȝاملعدوم " عند البائ Ȝمن " بي Ȭميل ɍ للعميل ما Ȝمي يبيɎاإلس Ȭو البن Û ȼمنهي عن Ȝو بيȽ و

  ǯا من اخلارȽل أو استريادǹا من الداȽǒشرا ȼيطلب من Ɣال Ȝالسل.  
 –صلɂ اللȼǎ عليȼ و سلم  –أتيت رسوȯ اللȼǎ : قاȯ :و قد استدلوا علɂ ذلƜ Ȭديث Ȯǵيم بن ǵزام           

ɍ تبȜ ما ليȄ : يǖتيƗ الرجل فيسǖلƗ من البيȜ ما ليȄ عندي Û أبتاع لȼ من السوŻ ȧ أبيعȼ منÛ ȼ قاȯ : فقلت 
  ȫعند.  

     Ȝيبي ȷأ ȏيعر ɍ املصرف ȷǖيد بǘامل ȨريȦو يرد ال ɍ وÛ ȼمن عميل ǒطلبا بالشرا ɂيتلق ȼنȮو ل Û اǞشي
ǒ للتǖكد من مطابقتȼ للمواصȦات يقوم بيȜ السلعة لɍǙ ȼ بعد أȷ ميتلȬ ما طلب منȼ و يعرȼȑ علɂ اɇمر بالشرا

و بالتايل فهو Ƹرǯ بǾلȬ من كونȼ بيȜ ما ليȄ عنده Û و باإلȑافة ƂǙ ذلȬ فȷǚ البنȬ عندما يصبǴ مالȮا Ƭا  
Ż ا  و منŏ Ȩقد تلح Ɣال Ȥأو التل ȫɎƬيتحمل تبعة ا .  

أȷ املوعد علɂ بيȜ املراƜة لɊمر بالشراǒ بعد ƢلȬ السلعة املشتري : و قد قر املƢǘر الǮاƆ للمصرف اإلسɎمي 
 øعل  Ȝو أمر جائز شرعا طاملا كانت تقȽ Ȩكور يف املوعد السابǾامل Ǵبيعها ملن أمر بشرائها بالرب Ż اőيازǵو ɂ

  .املصرف اإلسɎمي مسǘولية اȫɎƬ قبل التسليم وتبعȼ الرد فيما يستوجب الرد بعيب Ȧǹي
من العموɍت أو املȮياɍت أو املوزونات أو املعدودات املتقاربة  الدينار وȡريهأȷ يȮوȷ الǮمن مǮليا باجلنيȼ أو -

 ȯن األوƣ ɂعل ȼوز بيعƶ لǮم ȼل ȷكا ȷǚفÛل ل مطلقاǮم ɍ مما ȷكا ȷǙو     ȼøوز بيعøƶ Ɏøف ȏروøمن الع ȼ     
يصǴ بيȜø النقøود    عرȑاÛ فɎورد ǾȽا الشرȓ عند فقهاǒ اƩنȦية وبالطبɍ Ȝبد أȷ يȮوȷ املبيȜ  دÛ وقمراƜة



 

             التماثيøل بƙø أجزائȼø عنøدما يøȮوȷ مøȮيɎ        :أمراȷواملرجȜ يف اعتبار الǮمن مǮاليا يف الشريعة )1(مراƜة
  .)2(ه عندما يȮوȷ معدوȷ اÛ مȜ مǵɎظة وجوده يف األسواȧ أو موزوناÛ وبƙ أǵاد

واألصل يف بيȜ املرƜة أنȼ بيȜ أمانة وابتعاد و Ɵنب للǺيانة أو ما مياثلها ǵيث أȷ املشتري  يƢǖن البائȜ يف مøا  
    أǹريه بȼ عن الǮمن األصلي ولȮن يف ǵالة șهور ǹيانة البائȜ يف أي شǜ سواǒ الǮمن أو مواصȦøات السøلعة  

  .Ǚما أȷ يتم البيȜ علɂ ما Ƚو عليȼ أو ɍ يتم: أو فالبيȜ يعتƎ صحيحا Û ولȮن يȮوȷ للمشتري اخليار 
  

 Ȝالراب ǬǶبƫا : ȯاǱɇبا Ȝالبي ǻوȪȝ  
    تعتƎ املراƜة كǵǚدɁ صورة البيɍǙ Û Ȝ أنȼ من املعلوم أȽ ȷناȫ صøورا أøǹرɁ شøائعة يف العمøل    

Ȝالسلم والبي Ȝا بيȽأبرز Û املصريف  Ɂرǹأ  Ƞوصي Û ȯجاɇا.   ȓاøرة  النشøت يف دائɎه املعامǾȽ يةƵنظرا أل
  .صريف امل

  
 ȯوɉا ǢلȖƫل : اǱɉبا Ȝوالبي ȴلȆال  Ȝلبي ɄȝرȊال Ǣانƨا  

 ȯوɉا țرȦال :ȴلȆال Ȝبي  
السلÛ Ȥ وأسلم يف :والسلم ø بالتحرȫ :يعرف السلم يف اللȢة بالسلم أو السلÛ Ȥ ويقوȯ ابن منظور 

اسم وسلم Ǚذا أسلȽ ÛȤو أȷ تعطي ذȽباǄ وفøȒة يف  : وأسلƞ ȤعƖ واǵدÛ واɍسم السلم يقاȯالشيǒ وسلم 
: سلعة معلومة ƂǙ أمد معلومةÛ فǖȮنȬ قد أسلمت الǮمن ƂǙ صاǵب السلعة وسلمتǙ ȼليȼ ويف ǵديث ابن عمر

ǃ عز وجل عن  كاȷ يȮره أȷ يقاȯ السلم ƞعƖ السلȤ كǖنȑ ȼن باɍسم الǾي Ƚو موȑوع الطاعة واɍنقياد
ǃري طاعة اȡ ري يستعمل يفȡ ȼب ɂيسم ȷ3(.أ(  

  ȯاøامل ȃرأ Ƈتقد Ȥالسل ȷǙ كما قيل ÛجازƩل اȽة أȢوالسلم ل Ûȧل العراȽة أȢل Ȥالسل ȷǙ وقد قيل
  . )4(.والسلم تسليمȼ يف اجمللÛȄ فالسلȤ أعم

دميȼ علɂ تسليم املبلÛȠ أي معجǄɎ وقيل يف التسمية بالسلم أŒا لتسليم رأȃ املاȯ فيÛȼ وتسميتȼ سلȦاǄ لتق
ȼوقت ɂعل.  

ويعرف بيȜ السلم شرعاǄ بǖنȼ بيȜ موصوف يف الǾمةÛ وȽناȫ تعريȦات املǾاȽب ǵوǾȽ ȯا املعǵ ÛƖيث 
 ȼنǖي بȦنƩب اȽǾكما يقصد يف امل ÛمةǾجل يف الǘموصوف م ǒشي Ȝبي ȼنǖي بȮب امللȽǾالسلم يف امل Ȝيقصد بي

                                                           
  
  .ǵ1231 –  ȋ524ديث رقم  –منȼ  18الباب  –اجلزǒ الǮالث  –سنن الترميǾي  –عيسɂ حممد بن عيسɂ بن سورة  أبو  )2( )1(
  .ȋ2081  –القاȽرة –دار األنصار –الطبعة الǮانية  –)م.ȃ.ȯ(مادة  –اجلزǒ الǮالث والعشروȷ  –لساȷ العرب  –ابن منظور  )3(
)4(  Ɔبار  –الشوكاǹاأل ɂمنتق ǳنيل األوطار شر–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ319 –  رةȽالقا Ȝمية  –دار النشر والتوزيɎاإلس ȫاملوسوعة العلمية والعملية للبنو–   Ȩابøس Ȝمرج

  .ȋ340  –اجمللد األوȯ  –اجلزǒ اخلامȄ  –الǾكر 



 

Û وكǾøلȬ عøرف فقهøاǒ    )1(ن عاجǄɎ ويف املǮمن ǓجÛǄɎ أي بيǓ Ȝجل بعاجلاسم لعقد يوجب امللȬ يف الǮم
يعطɂ عاجǄɎ أي قبل تسليم املبيȜ كما ) رأȃ املاȯ(السلم بǖنȼ بيȜ موصوف يف الǾمة ببȯǾ  )2(املȽǾب الشافعي

  .عرفȼ اƩنابلة بǖنȼ تسليم عǵ ƙاȑرة يف عوȏ موصوف يف الǾمة ƂǙ أجل
م جائز بالȮتاب والسنة واإلƤاعÛ وȽو رǹصة مستǮناة من بيȜ ما لøيȄ  بيȜ السل:   مȊروȝية الȆلȴ -أ

ȼ3(.عند بائع(  
Ƃتعا ȼيف قول ǒا جاƞ تابȮمشروعية السلم يف ال ɂعل ȯذا تداينتم بدين : "ويستدǙ منواǓ ينǾيا أيها ال

عن ابن عباȃ أنȼø  وقد روɁ سعيد بǚسناده    Û  282 من اɇية رقم –سورة البقرة  ."...ƂǙ أجل مسمɂ فاكتبوه
ȯقا" :ȼفي ȷوأذ ȼيف كتاب ǃا ȼلǵقد أ ɂأجل مسم ƂǙ ȷموȒالسلم امل ȷا  " أشهد أøنȽ ȷوأل Ûيةɇه اǾȽ قرأ Ż

ȼبعموم ȼللسلم ويشمل Ǵيصل ȘȦ4(الل(.  
ȯعنهما قا ǃي اȑر ȃعن ابن عبا Ɂيف السنة ما رو ȼأما دليل مشروعيت" :  ȼøعلي ǃا ɂصل Ƒقدم الن

الناȃ يسلȦوȷ يف الǮمر والعامƙ أو قاȯ السنتƙ والÛǫɎǮ فقاȯ من أسلȤ يف ƣر فيلسøوف يف  وسلم املدينة و
سǖلت ابن أŸ أوż عن السلÛ : Ȥ وعن عبد اǃ ابن أŸ اجملالد قاȯ)5("كيل معلوم ووزȷ معلوم ƂǙ أجل معلوم

ȯر وعمر ابن ا: قاȮب Ÿوسلم وأ ȼعلي ǃا ɂصل ǃا ȯعهد رسو ɂعل Ȥن  كنا نسلøم ƙاملزارع Ȥخلطاب يسل
  )6(.بيت املاȯ لتمويل زراعتهم علɂ أȷ يسددوا ما عليهم عند اƩصاد

وألȷ املǮمن يف "أȜƤ كل من ȘȦƷ عنȼ من أȽل العلم أȷ السلم جائز"أما اإلƤاع فقد قاȯ ابن املنǾر 
يÛȼ ألȷ أرباب الزروع والǮمار البيȜ أǵد بطŸɎ العقدÛ فǚجاز أȷ يǮبت يف الǾمة كالǮمن Û وألȷ الناƜ ȃاجة Ǚل

والتجارات ƷتاجوƂǙ ȷ النȦقة علɂ أنȦسهم وعليها لتȮملÛ فقد تعوزȽم النȦقة فجوز Ƭم السلم لøري تȦقøوا   
  .Ƚو الǾي يدفȜ ماȯ املسلم باɍسترǹاȋ –ويرتȨȦ املسلم 

لبائȜ علɂ املاȯ واȮƩمة يف جواز بيȜ السلم Ƚو ƠقيȨ املصلحة بالتسيري علɂ املتعاملǵ Ûƙيث Ʒصل ا
الɎزم يف اƩاȯ لتوفري السلعة واإلنȦاȧ علɂ نȦسȼ وذويÛȼ وƷصل املشتري علɂ السلعة يف فترة ǵɍقة بقيمøة  

  . منȒȦǺة
ǡ-أرȴلȆال Ȝبي ȷاȭ    : السلم Ȝري من البيوع  –يقوم بيȢالتالية –كمت ȷاألركا ɂعل :  

  .أي اإلƶاب والقبوȯ: الȎيȢة -1

                                                           
  .ȋ303  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –نقǄɎ عن اجلزيري  )1(
  .ȋ244  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليويل وعمرية  –وعمرية قليويل  )2(

  .ȋ303  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –روȑة الطالبƙ  –النووي 
  .ȋ304  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –اجلزيري  )3(
  .ȋ335/336  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –رسالة دكتوراه  –اɍستǮمار يف اɍقتصاد اإلسɎمي  دوافȜ وصيȠ –نقǄɎ عن أمرية مشهورة  )4(
  .القاȽرة –دار اɍتصاǵ2280 –  ȋ765 –  ȯديث رقم  –منȼ  59باب  –كتاب التجارة  –اجلزǒ الǮاƆ  –سنن ابن ماجة  –ابن ماجة  )5(
  .ȋ289/290  –) اب السلم يف الطعامب(كتاب البيوع  –اجلزǒ السابȜ  –سنن النسائي  –النسائي  )6(



 

2- ǧداȩاȞأي رب ا: ال ȯاملا Ȝي يدفǾو الȽجلة ) أي املشتري(لسلم وǘب السلعة املǵو صاȽو ȼليǙ واملسلم
)Ȝي البائǙ.(  
3- ȼليȝ ǻوȪȞƫه   : اǾøȽ نøن مȮول Ȝو البيȽ ƆاǮمن والǮو الȽ ȯواألو Ûȼاملسلم واملسلم في ȯما ȃيشمل رأ

  :األركاȷ شروɍ ȓبد من Ơقيقها ليصبǴ عقد السلم وȽو ما ستوȑحȼ فيما يلي
 )1(اǹتلȤ الȦقهاǒ فيما يتعقد بȼ السلم من األلȦاÛȗ فȽǾøب فريȨø منøهم وøȽم الشøافعية     :  لȎيȢةا - 

ƂǙ اشتراȓ لȘȦ السلم والسلǹ ȤاصةÛ وǵجتهم Ƚي ذلȬ أȷ األصل Ƚو عدم  )3(وبعȐ اƩنȦية )2(والظاȽرية
Ȧبل ȼفي Ȍǹاملشرع ر ȷأ ɍǙ ȼو منهي عنȽو Ûȷاإلنسا Ɂلد Ȅما لي Ȝبي ȼجواز السلم ألن  ȷب أøالسلم فوج Ș

ȼيقتصر علي.  
وبعȐ الشافعية ƂǙ جواز انعقاده بلȘȦ السلم وبلȘȦ  )5(واألǵناف )4(ورأي الȦريȨ اǹɇر وȽم اƩنابلة

     ȼøد بøا ينعقøƞ دøفينعق Ȝøالسلم بي ȷأ Ȭجتهم يف ذلǵو ÛȜا البيŏ ينعقد Ɣال ȗاȦي من األلǖأو ب Ȥالسل         
  .واع البيوع ɍǙ بتعجيل الǮمن وتǹǖري املǮمنالبيÛȜ فالسلم ɍ يتميز عن باقي أن

4- ȷداȩاȞوالعقل والرشد:   ال ȟلية التصرف أي البلوȽǖك ȓمن شرو Ȝيف البي ȓما ما يشترƬ ȓيشتر.  
5 - ȼليȝ ǻوȪȞƫا : ȷوȮي ȷأ ȼواملسلم في:  
  )6(:مȞلوȳ اȪƫدار -   

زȷǙ ȷ كاȷ موزوناÛǄ وبالعدد ȷǙ كاȷ ويعƗ ذلȬ معرفة مقدار املسلم فيȼ بالȮيل ȷǙ كاȷ مȮيǄɎ وبالو
 معدوداÛǄ لقوȯ النƑ صلɂ اǃ عليȼ وسلم من أسلȤ يف ƣر فيلسوف يف كيل معلوم ووزȷ معلوم ƂǙ أجل معلوم

وألنȼ عوȡ ȏري مشاȽد يǮبت يف الǾمةÛ فاشترȓ معرفة قدره كالǮمنÛ وليȽ ȄناɎǹ ȫف يف اعتبار معرفøة  
  .املقدار

  - țوالنو Ȅنƨا ȳلوȞة مȦȎز     )7(:والøيتمي ȼوج ɂعل ȼاملسلم في ǒمعرفة الشي ȓاشترا ɂاع علƤǙ ȫناȽ
ألȷ املسلم Ƚو بيȜ موصوف يف الǾمةÛ فɎبد من العلم بصȦاتȼ علƲ ɂو مييزه عن ȡريه  Û)8(بتلȬ املعرفة عن ȡريه

                                                           
  .ȋ246  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليويل وعمرية  –قليويل وعمرية  )1(
  .ȋ105    –اجلزǒ السادȃ  –بدوȷ تاريǸ  –بريوت  –منشورات املȮتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيƠ–  ȜقيȨ أمحد شاكر  –اǂلي  –ابن ǵزم  )2(
  .ȋ201  –اجلزǒ اخلامȄ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –بدائȜ الصنائȮ–  ȜاساƆ ال )3(
  .ȋ304  –اجلزǒ الرابȜ –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )4(
)5(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ201.  
)6(  ƆاساȮكر  –الǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ207.  
  .ȋ249/250  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليوŸ وعمرية  –ليوŸ وعمرية ق

  .ȋ14/15  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –روȑة الطالبƙ  –النووي 
  .ȋ318  –اجلزǒ الرابȜ –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )7(
)8(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝبدائ– Ǿال Ȩساب Ȝكر مرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ207/208.  

  .ȋ250/255  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليويل وعمرية  –قليويل وعمرية 
  



 

Ȯوȷ مما ميøȮن أȷ يøȒبȔ   وأيȒاǄ أȷ ي )1(العقد منها للجهالة والȢرر اللǾين يǘدياƂǙ ȷ املنازعة ويوجباȷ فساد
Ǆيسريا ǄاوتاȦت ɍǙ Ȥبعد الوص ɂيبق ɍ ȼوج ɂعل Ȭوذل ÛȤبالوص ȼتȦ2(.قدره وص(  

 - łǻ ȷوȮɅ ȷأ    ȳوøلȞل مøǱأ ƂǙ ǄالǱǘøم ȼليǙ ȴلȆƫمة اǽ Ž ǄناɅ)3(       يةøȒȦة املøللجهال Ǆاøمنع Ȭøوذل             
من أسلȤ يف ƣر فيلسوف يف كيل معلøوم  " :ƂǙ املنازعةǵ Ûديث ابن عباȃ عن الرسوȯ صلɂ اǃ عليȼ وسلم

كǖوائل الشøهورÛ واألعيøاد   : وƶب أȷ يتحدد األجل بزمن معرف Ƹ ɍتلȤ".ووزȷ معلوم ƂǙ أجل معلوم
  ɍ تøديد وقƠ Ȭاملراد من ذل ȷأل ÛǴيص Ɏف ǄɎǮصاد مƩري معلوم كوقت اȡ وقت ƂǙ جيلǖأما الت Ûاملعلومة

وɍ تتبايعوا ƂǙ اƩصاد والøدياÛȃ  : "وقد روي عن ابن عباȃ أنȼ قاƸ)4(Ûȯتلɍ Ɠǵ Ȥ يȒȦي ذلƂǙ Ȭ نزاع
  )5(".وɍ تتبايعوا ƂǙ ɍǙ شهر معلوم

تقدر ǾȽه املدة بنحو Ʀسة عشر يوماǄ  )6(فعند املالȮية: أما عن Ơديد أقل مدة يǘجل املسلم Ǚليȼ فيها
فقدروȽا بشهر علɂ أسøاȃ   )7(اƩنȦية وقد قدرت علɂ أساȃ الوقت الǾي ترتȜȦ فيȼ األسواȧ وتنÛȐȦǺ أما

فلم يقدروا ǾȽه املدة ǵيث Ǚنƶ ȼوز عندȽم السøلم اøƩاȯ    )8(أنȼ أقصɂ العاجل وأدƅ األجلÛ أما الشافعي
   يف الǮمن كالشøهر ) أو أثر(أȷ تȮوȷ املدة Ƭا وقȜ  )9(واȽتموا فقȔ بتعيƙ األجل يف املǘجلÛ واشترȓ اƩنابلة

Ȭذل ȼأجل التسليمأما فيم.أو ما شاب ȯلوǵ بتسليم السلعة قبل Ȩلم   : ا يتعلøرب السøوز لƶ الةƩه اǾȽ يȦف
أȷ يتسلم السلعةÛ أما Ǚذا رفȐ تسلمها فهناȫ اǹتɎف بƙ الȦقهاǵ ÛǒوǙ ȯلزامȼ بتسليمها أو عدم ) املشتري(

 ȷأ ȃأسا ɂيلزم املشتري بتسليم السلعة مهما كانت نوعيتها عل ɍ يةȮفعند املال ÛلزامهاǙ Ȩǵ األجل يف السلم
   ȷأل ÛȼøليǙ لمøالطلب املس ȷǙ Ûقبل أجل التسليم ȼقبول ɂاملسلم عل Ǝƶ يثǵ Ǆنقدا ȼن املسلم فيȮي Ɓ ل ماȮل

فقد فرقوا بǵ ƙالتƙ علɂ أسøاȃ نوعيøة السøلعة     )11(واƩنابلة )10(األجل Ȩǵ ملن عليȼ الدينÛ أما الشافعية
لم السلعة منȼ أو كانت نوعية السلعة يف ذاőا Ƭا وȜøȑ  كوقت ǵرب Ƹشɂ من تس(وأسباب رفȐ التسليم 

ȋاǹ) (   لعة ذاتøالس ȷوøȮأو ت ÛزينǺالت ȷاȮبعد م ȼيتوافر ل Ɓزينها وơ ƂǙ اجةǵ املشتري يف ȷوȮي ȷǖك
موسم ǹاȋ يرعب املشتري تسلمها فيÛȼ أما يف ǵالة كوȷ عرȏ املشتري ȡري صøحيǴ يف اɍمتنøاع عøن    

                                                           
)1(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ201.  
)2(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ208/210.  
  .ȋ322  –اجلزǒ الرابȜ –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )3(

  .ȋ84  –اجلزǒ الǮالث  –القاȽرة  –الدار املصرفية للتǖليȤ والترƤة  –األم  –اإلمام الشافعي 
  .دار الشروȧ بريوت – ȋ297  –اجلزǒ الرابȜ  –املنتقɂ شرǳ موطǖ اإلمام مالȬ  –الباجي  )4(
)5(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ213.  
  .ȋ7  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –روȑة الطالبƙ  –النووي  )6(
  .ȋ85  –اجلزǒ الǮالث  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –األم  –الشافعي  )7(
  .ȋ323  –اجلزǒ الرابȜ –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )8(
  .ȋ7  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –روȑة الطالبƙ  –وي النو )9(
  .ȋ85  –اجلزǒ الǮالث  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –األم  –الشافعي )10(
  .ȋ323  –اجلزǒ الرابȜ –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )11(



 

Ȝالبائ ȏرȡ ȷوȮوي Ûيف التعجيل التسلم Ǆصحيحا Ǆاȑرȡ( Û)   ɂøدرة علøمن عدم الق ɂشƸ أو ǄناȽر ȬȦي ȷǖك
  ).التحصل علɂ السلعة وقت ǵلوȯ التسليم

- ȴلȆالت ɂلȝ ǥدرȪل  :   الøǂعند ا Ȝأسلم يف منقط ȷǚف Ûلǂعام الوجود يف ا ȼاملسلم في ȷوȮي ȷأ ȼيقصد ب
عƗ أȷ يȮوȷ املسلم فيȼ مقدوراǄ علɂ تسليمȼ عنøد  كالرطب يف الشتاǒ أو العنب يف ȡري وقتƁ ȼ يصÛǴ وǾȽا ي
وǵجتهم يف ذلȬ ما ورد  )3(والشافعية )2(واƩنابلة )ǵ)1لوȯ أجل التسليمǾȽ Ûا شرȓ أȜƤ عليȼ فقهاǒ املالȮية

يف ǵديث ابن عباȃ أȷ الناȃ كانوا يسلموȷ يف التمر السنƙ والÛǫɎǮ فǖقروا علɂ ذلȬ وƁ ينهوا عنÛȼ أمøا  
فقد اشترطوا باإلȑافة ƂǙ ذلȬ أȷ يȮوȷ املسلم فيȼ موجوداƙǵ Ǆ العقد وموجوداǄ يف وقت ǵلوÛ  ȯ)4(األǵناف

ȯوسلم قا ȼعلي ǃا ɂصل ȯالرسو ȷما روي عن ابن عمر أ Ȭجتهم يف ذلǵو Ûل  : "األجلøƳ تسلموا يف ɍو
ȼǵɎيبدوا ص Ɠǵ "اǵ يف Ǆن موجوداȮي Ɓ ذاǙ Ǝأك ȼفي ȷوȮرر يȢال ȷم رأوا أŒǖوك Ȝبي ȼيشب ȼنǖوك Ûالعقد ȯ

ȨلƸ Ɓ ما Ȝالسلم بي ȧا فارǾŏمة وǾا يف الǾȽو Ǆا معيناǾȽ ȷكا ȷǙو ÛرǮأك ȨلƸ Ɓ 5(.ما(  
 ȼليǙ ياب املسلمȢل Ȭذل ȷأكا ǒأجل التسليم سوا ȯلوǵ وقت ȼتسليم املسلم في ȷاȮمǙ الة عدمǵ أما يف

)Ȝالبائ( Ȝانقط Ɠǵ من التسليم ȼنȮƢ Ɓ روفș أو لوقوع Û ȼالسلم في)  ȼøعلي ȯصوƩا ɂعل Ǆقادرا Ǵيصب Ɓ ȷأ
وابن قاسم مøن أصøحاب    )8(واƩنابلة )7(والشافعية )6(وقد اتȨȦ أبو ǵنيȦة).ليسلمȼ عند ǵلوȯ أجل التسليم

كȷǖ تøȮوȷ  (مالÛȬ علɂ أȷ املشتري لȼ اخليار يف ǾȽه اƩالة بƙ أȷ يصƂǙ Ǝ العام املقبل Ɠǵ تتواجد السلعة 
ǄɎǮم Ǆاراƣ(  ȷكا ȷǙ ȼأو قيمت ǄلياǮم ȷكا ȷǙ ȼلǮأو م Ǆموجودا ȷكا ȷǙ منǮال Ǿǹǖالعقد وي ǴسȦي ȷا أو أŏ فيطالب

Ǆقيما.   ȷأل ǒاøȦاإلي ȷاøȮذكر م ȓيشتر ɍ نابلةƩفعند ا Ûȼباملسلم في ǒالوفا ȷاȮم ƙيف تعي ǒقهاȦال Ȥتلǹوقد ا
 ÛȼانȮيف م ǒاȦي اإليȒالعقد يقت ȷاألصل أ)ɍ Ȝوقƞ ذا أسلمǙ ɍǙȼالتسليم في Ǵيص  (  ǃا ɂلøص ǃا ȯرسو ȷأل

ǒاȦاإلي ȷاȮكر مǾي Ɓ وسلم ȼ9(علي( يةȦنƩأما عند ا)10(  Ȝȑن املوȮي Ɓ ȷǙ لǂا ƙوالشافعية فقد اشترطوا تعي
                                                           

  .ȋ300  –بȜ اجلزǒ الرا –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املنتقɂ شرǳ موطǖ اإلمام مالȬ  –الباجي  )1(
  .ȋ320/327  –اجلزǒ الرابȜ –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )2(
  .ȋ256  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليويل وعمرية  –قليويل وعمرية  )3(
)4( ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ211/212.  
  .ȋ113  –اجلزǒ الǮالث  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –لبǺاري صحيǴ ا –البǺاري  )5(
)6(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ211.  
  ȋ248/249  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليوŸ وعمرية  –قليوŸ وعمرية  )7(
  .ȋ326/327  –رابȜ اجلزǒ ال –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )8(
  .ȋ339/340  –اجلزǒ الرابȜ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )9(
)10(  ƆاساȮال–  Ȝالصنائ Ȝكر  –بدائǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȅاخلام ǒاجلز–  ȋ213  

  
  
  
  
  
  
  



 

 Ȝيتب Ɓو ƙالتعي ȓشر ȷǙو Ûونةǘمحل وم ȼل ȷللتسليم أو كا ǄاƩوبطل العقد(صا ȷاملتعاقدا ȼاجلهالة )ترك ȷوأل Û
 ȼاملنازعةفي ƂǙ يȒ1(.تقت(  
ǻ- ȯاƫا ȃرأ : Ȭويف ذل ÛȄيف اجملل Ǆاȑمقبو ȷوȮي ȷأ ȯاملا ȃيف رأ ȓفقد شر ȼاملسلم في ȓشرو ƂǙ افةȑباإل

ǒقهاȦال ǒراǓ وردت:  
     سøلعة معينøة  (يشترȓ أȷ يȮوȷ رأȃ ماȯ املسلم مقبوȏ يف اجمللȄ سواǒ كاȷ عيناǄ  )2(فعند اƩنȦية

  )3(:Û وقد اشترطوا يف رأȃ املاƦ ȯسة شروȽ ȓي)ن العملةأو كاȷ ديناǄ أو ȡريȽا م
- ȼȆنǱ ȷري  : بياøȡأو الشعري و Ǵكالقم Ǆعينا ȷأو كا Ûا من أنواع العملةȽريȡ من النقدين الدينار أو ȷكا ȷǙ

Ȭذل.  
- ȼȝنو ȷبيا :Ƒو حملي أو أجنȽنوع النقد أ ƙيب ȷǖك.  
- ȼتȦص ȷة: بياǒمن اجلودة والردا ȼالتǵ ƙيب ȷǖك.  
- Ȼدرȩ ȷات  : بياøن املزروعøمن مǮال ȷذا كاǙ الة ماǵ القدر يف ȷمن بيا ǄɎاإلشارة بدي ȷوȮت ȷن أȮنا ميȽو    

كالǮياب مÛǄɎǮ أما Ǚذا كاȷ الǮمن من املȮيɎت أو املوزوناتÛ فقد اǹتلȤø يف ذلȬø   (أو املعدودات املتȦاوتة 
Ȭذل ɂايتها وعلȦير ك Ɓ Ȑاية اإلشارة والبعȦك Ɂرأ Ȑالقدر فالبع ȷبد من بياɍ.  

- ȴلȆال Ȅلƭ Ž ǄاȑبوȪم ȷوȮɅ ȷما يلي: أ ȯاملا ȃية فقد اشترطوا يف رأȮاملال ǒقهاȦأما ال:  
- ɍ أم Ȅاجلن Ɂمتحد ȷأكا ǒسوا ƙطعام ȼاملسلم في ȯاملا ȃرأ ȷوȮي ȷ4(.أ(  
  )5(.أɍ ȷ يȮونا نقدين -
سÛȼ أما اجلنساȷ املǺتلȦات فǚنƶ ȼوز أȷ يسøلم  أɍ ȷ يȮوȷ رأȃ املاȯ أقل من املسلم فيǙ ȼذا كاȷ من جن -

  )6(.أǵدƵا يف اǹɇر ولو كانت منȦعتهما متقاربة

  .أơ ɍ ȷتلȤ صȦة رأȃ املاȯ واملسلم فيȷǙ ȼ كانا من جنȄ واǵد -
-  ȯاملا ȃرأ ȔبȒي ȷأ)ȼاملسلم في ȬلǾوك ( ȼبطوا بȒي ȷفيها العقد أ Ȝوق Ɣيف اجلهة ال ȃا جرت عادة الناƞ

       ل أو وزȷ أو عددÛ وكǾلȬ بياȷ الصȦات الơ ƔتلȤ رȡبات الناȃ من أجلها Ǚذا كøاøƬ ȷا دøǹل   من كي
ȯاملا ȃف قيمة رأɎتǹ7(.يف ا(  

                                                           
  .ȋ256/257  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –ǵاشية قليوŸ وعمرية  –قليوŸ وعمرية  )1(
  . ȋ201/203  –اجلزǒ اخلامȄ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –بدائȜ الصنائȜ  –لȮاساƆ ا )2(
  .ȋ305/306/311/314  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجعية الǾكر  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –اجلزيري  )3(
)4  ( Ȭاإلمام مال–  ɁƎȮرة  –مطبعة السعادة  –املدونة الȽ323 –القا  øȽ–  Ȝالتاس ǒاجلز–  ȋ26.  
)5( )6 ( Ȭكر  –اإلمام مالǾال Ȩساب Ȝمرج–  Ȝالتاس ǒاجلز–  ȋ2/5/20/24.  
  .ȋ305  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –اجلزيري   )7(



 

Ǚما أȷ يøȮوǙ :  ȷذا تǹǖر قبȐ رأȃ املاȯ عن ƭلȄ العقدÛ فƸ Ɏلو: قبȐ رأȃ املاȯ يف ƭلȄ العقد وقالوا -
تǹǖري فيȦسد اتȦاÛȧ أو أȷ يȮوȷ التǹǖري بɎ شøرÛȓ ويف ǾøȽا   املشتريÛ (التǹǖري بشرȓ كȷǖ يشترȓ املسلم 

ȷما فساده أو عدم فساده: رأياǙ.()1(  
 ƙمع ǒعة شيȦمن ȯاملا ȃرأ ȷوȮي ȷوز اƶ يةȮدار (وعند املال ƖȮøكس (  ȷواøيǵ دامǺتøأو اس)2( 
ȧرȦالعقد قبل الت Ȅلƭ املسلم يف ȯما ȃرأ Ȑنابلة قبƩا ȓ3(.ويشتر(  

  :يف رأȃ املاȯ شرطƙ اترطواش )4(أما الشافعية
-    Ɓ اøل مøبط ȼȒبع Ȑرقا قبل قبȦة بطل العقد ولو تȒرقا قبل قبȦفلو ت Ûالعقد Ȅلƭ يف ȯاملا ȃتسليم رأ

Ȑا قبل القبƵدǵأ Ȥفتل ƙǞشي Ȑيقب.  
ȯبل لو قا Ûعند العقد ȯاملا ȃرأ ƙتعي ȓيشتر ɍوسلم : و ƙع Ż اǾيف ك Ɣيف ذم Ǆدينارا ȬليǙ أسلمت

  .لȄ جازيف اجمل
-  ɂلǮو مȽو Ǆمعينا ȷكا ȷǚف Ǆاȑعو ȷكا ȷǙ ȼتȦذكر ص ǄاȒوأي ÛمةǾيف ال ȷذا كاǙ ȯاملا ȃمعرفة قدر رأ ȓاشترا

فɎبد من ذكر صȦتȷǙ ȼ وقدره كيǄɎ يف املȮيل ووزناǄ يف املوزوȷ وذرعاǄ يف املǾروعÛ أما اøƩاȯ فيȮتøȦي يف   
Ȝيف البي ȯاƩو اȽ املعاينة.  

ƆاǮال țرȦال : Ȝل البيǱɇا"ȔيȆȪبالت Ȝالبي:"  
  :ȞǩرȤɅ البيȜ اǱɇل لȢة -أ

ȡاية الوقت أو مدة الشيǒ أو ǵلوȯ الدين والتǖجيل Ƚو Ơديد األجل أما كلمøة  " األجل"تعƗ كلمة   
"Ȕدفعات متتالية" القس Ɨيع Ȕوالتقسي Ûصة أو النصيبƩأو ا ȯالعد Ɨابن منظور )5(فتع ȯاية الوقت : ويقوȡ

تǖجيل وȽو نقيȐ العاجل : مدة الشيǒ  أجل الشيǒ فهو Ǔجل وأجيل: لدين وƲوه واألجليف املوتÛ وǵلوȯ ا
  )6(.املǘجل ƂǙ وقت: واألجيل

ǡ- ǳالȖصɍا Ž ȤɅرȞالت:  
 ȄȮا عǾŏ وȽمن وǮري الǹǖمن وتǮتسليم امل Ɨفهو يع ÛǄنها نقداƣ جل يزيد عنǘمن مǮالسلعة ب Ȝو بيȽ

 Û وȽو Ǿŏا يقوم علƙȮƢ ɂ املشتري من ǵيازة السلعة واɍنتȦاع )Ǯ)7منبيȜ السلم ǵيث يسلم الǮمن ويتǹǖر امل
 

                                                           
  .ȋ312  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –اجلزيري  )1(
  .ȋ320  –بȜ اجلزǒ الرا –مرجȜ سابȨ الǾكر  –املƗȢ  –ابن قدامة  )2(
  .ȋ305  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –اجلزيري  )3( 
  .ȋ312  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –اجلزيري  )4(
  .ȋ228  –) 1983جامعة أم قرÛɁ مȮة (رسالة ماجستري  –شركة اɍستǮمار اإلسɎمية  –ǹلȤ سليماȷ النمري  )5(

  .ȋ32  –اجلزǒ األوȯ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –لساȷ العرب  –نظور ابن م )6
  .ȋ339  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –رسالة دكتوراه  –دوافȜ وصيȠ اɍستǮمار يف اɍقتصاد اإلسɎمي  –أمرية مشهورة  )7(



 

  Ǵبøيص Ż ومن Ûفترة زمنية معينة Ɂمد ɂحمددة عل ȓأقسا ɂعليها عل ȨȦقيمتها املت Ȝيدف ȷأ ɂا علŏ
Ȝمن البيǮللمشتري ب Ǆدائما Ȝالبائ.  

  :وعلɂ ذلȬ فȷǚ عقد البيȜ اɇجل يتȒمن يف اƩقيقة عقدين
1- Ȝالسلعة عقد بي ȼسلم Ż امل من املشتريȮمن بالǮال Ȑقد قب Ȝالبائ ȷأ ȏبافترا Ȭوذل Ûبالنقد.  
  )1(.عقد املداينةÛ ويȦترȏ أȷ املشتري قد افترȏ من البائȜ قيمة السلعة فǖصبǴ مديناǄ لȼ بقيمتها -2
ǯ- لǱɇا Ȝية البيȝروȊم:  

Ƃتعا ȼيف قول ǒا جاƞ جلɇا Ȝمشروعية البي ɂعل ȯأجل يا أ: "يستد ƂǙ ذا تداينتم بدينǙ منواǓ ينǾيها ال
      ǵيث يعتƎ تǖجيل الǮمن مøن املøداينات اجلøائزة يف ǾøȽه     282من اɇية  –سورة البقرة  ."مسمɂ فاكتبوه

Ƃتعا ȼقول ȬلǾوك Ûيةɇرم الربا: "اǵو Ȝالبي ǃل اǵية –سورة البقرة  "وأɇأنواع 275 من ا ȜيƤ ية تشملɇوا
  .لبيȜ اɇجل من البيوعالبيȜ عموماǄ وا

ثǫɎ فøيهن  : "أما دليل مشروعيتȼ يف السنةÛ ما ورد عن صهيب عن رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم
Û كما أنȼ صǴ عن النƑ صلɂ اǃ عليȼ )2("البيƂǙ Ȝ أجل واملقارȑة وأȓɎǹ الƎ بالشعري للبيت ɍ للبيȜ: بركة

تويف الرسوȯ صلɂ اǃ عليȼ وسلم ودرعȼ مرȽونة : "نها قالتوسلم أنȼ اشترɁ باألجلÛ فعن عائشة رȑي اǃ ع
  )3(".عند يهودي بɎǮثƙ صاعاǄ من شعري

أما عن اإلƤاعÛ فقد اƤ ȼƟهور العلماǙ ƂǙ ǒجازتȼ ألنȼ بيȜ واألصل يف البيȜ اإلباǵة كما أنƁ ȼ يرد 
Ȝا النوع من البيǾȽ Ƈبتحر Ȍن.  

ȷǙ من باع ƞائة مǘجلة أو ƣانǵ ƙالةÛ ليȽ Ȅنا ربا أو جهالة وȡ ɍرر وɍ قمار وɍ : ويقوȯ ابن القيم
ǒشا ƙمنǮأي من ال ƙريه بǹ ȼنǚف ÛاسدȦمن امل ǒ4(.شي(  

فȷǚ كاȷ قصد املشتري اɍنتȦاع بالسلعة والتجارة فيها جازǙ Ûذا كاȷ علɂ الوجȼ : "ويقوȯ ابن تيمية
ȷǙ ماǙو Ûǳموم منهي  املباǾا مǾفه Ûالةǵ ƙبسبع ȧجلة ويبيعها يف السوǘائة مƞ م فيشتريȽمقصوده الدرا ȷكا

 ɂا يسمǾȽو Ûǒهار العلماșǙ يف ȼعن"ȧالتور "ȼعن ǃي اȑعمر بن عبد العزيز ر ȯالربا: قا ȼيǹأ ȧ5(".التور(  
الرباÛ وǵجتهم يف ذلɍǙ   Ȭø أȷ بعȐ الȦقهاƶ Ɓ ǒيزوا الزيادة يف الǮمن اɇجلÛ ملا يف ذلȬ من شبهة

ȼيف بيع ƙعن البيعت ȼيŒ وسلم من ȼعلي ǃا ɂصل ȯ6(.ما ورد عن الرسو(  
  
  

                                                           
  .ȋ228  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –رسالة ماجستري  –شركة اɍستǮمار اإلسɎمية  –ǹلȤ سليماȷ النمري  )1(
  .ǵ2289 –  ȋ268ديث رقم  –منȼ  63كتاب التجارات الباب  –اجلزǒ الǮاƆ  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –سنن ابن ماجة  –ابن ماجة  )2(
)3(  Ɔالشوكا–  ȷكر  –نيل األوطاǾال Ȩساب Ȝمرج–  ȃالساد ǒاجلز–  ȋ327.  
)4(  Ƒم  –أمحد شلɎاملصرفية واإلس ȯمية  –األعماɎاإلس ȫلة البنوƭ–  مايو العدد ƆاǮ1978ال –  ȋ10.  
  .ȋ302/303  –اجلزǒ التاسȜ والعشروȷ  –املȢرب  –مȮتبة املعارف  –ƭموع فتاوɁ ابن تيمية  –ابن تيمية  )5(
  .ȋ339/340.384  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –دوافȜ وصيȠ اɍستǮمار يف اɍقتصاد اإلسɎمي  –أمرية مشهورة  )6(



 

   
  : ثɎثة شروȽ ȓي: من شروȓ البيȜ اɇجل 

وƶب Ơديد الǮمن عند التعاقدÛ وكǾا ƶوز بƤǚاع الȦقهاƠ ǒديد البائȜ لسøعرين للسøلعة   : تǖجيل الǮمن -
  ) ȫ. )1 للمشتري اخليار بينهماأǵدƵا ǵاȯ واǹɇر Ǔجل ويتر

- Ǆɍاǵ Ȝتسليم املبي.  
- Ȝتسب املدة من وقت تسليم املبيƠو Ûديد مدة األجل الوقت العقدƠ. )2(  

  :فتǺتلȤ بǹǚتɎف أسلوب تǖجيل الǮمن وȽي: أما صور البيȜ اɇجل
ǖجيل الǮمن أو تقسøيطȼ  دوȷ أي زيادة يف الǮمن مȜ ت) اليومي أو سعر السوȧ: (بيȜ السلعة بسعرȽا اƩايل -

  .وǾȽه الصورة جائزة باإلƤاع
وȽو يزيøد عøن   ) بالتقسيȔ(وسعر Ǔجل ) فوري(بȷǖ يȮوƬ ȷا سعر ǹاȋ بالنقد : Ơديد سعرين للسلعة -

  )3(.السعر اƩاȑر
ǵيث يتȨȦ الطرفاȷ علɂ بيȜ سلعة أǵدƵا لǹɈر مƠ Ȝديد قيمتها : تǖجيل الǮمن علɂ أساȃ البيȜ التǖجريي -
يداŒ ǄائياƜ Ǆيث ɍ تنتقل السلعة املباعة مللȮية املشتري ɍǙ بعد أȷ يسدد ƣنها بالȮامل للبائȜ ويف ǵالة فسƠ Ǹد

  )4(.العقد ƷتȘȦ البائƞ ȜلȮية السلعة واملشتري Ʒصل علɂ منȦعتها مقابل القيمة اإلƶارية املدفوعة
Ȅامƪا ǬǶبƫا :ǥارǱاإل ȨɅرȕ ȸȝ مارǮستɍا  
كǾلȬ من أساليب تشȢيل األمواȯ بالبنوȫ اإلسɎمية ومن وسائلها التمويليةÛ ولقد șهر  تعتƎ اإلجارة

أسلوب اإلجارة نظراƩ Ǆاجة البنوȫ اإلسɎمية ƂǙ استحداǫ نوع ǹǓر من أنواع التمويل ƂǙ جانب مساƵة يف 
يها عن طريȨ تعبǞة املوارد رأȃ ماȯ يدر عليها شرعياǄ ومعقوǄɍ وميȮن Ƣويلها من األرصدة الƔ يتم اƩصوȯ عل

  .من السوȧ املالية
 ȯسب جدوǵ عليها ȨȦار املتƶفترة اإل Ɂمد ɂجرة علǘامل ȯاع باألصوȦنتɍيف مقابل ا ǳصيل األرباƠ

  .مȒبوȓ بالقيمة واملدة
والتمويل باإلƶار من األساليب التمويلية متوسطة األجلÛ ولقد șل من أساليب Ƣويل املشøروعات  

 .سبة للبنوȫ اإلسɎميةملهمة بالنا
 

                                                           
  .ȋ229/230  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –سɎمية شركة اɍستǮمار اإل –ǹلȤ النمري  )1(
  .ȋ341  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –دوافȜ وصيȠ اɍستǮمار يف اɍقتصاد اإلسɎمي  –أمرية مشهورة  )2(
  ȋ341  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –أمرية مشهورة  )3(
  .ȋ229/230  –مرجȜ سابȨ الǾكر  –شركة اɍستǮمار اإلسɎمية  –ǹلȤ النمري  )4(

  
  



 

ȯوɉا ǢلȖƫا: اȾȝوأنوا ǥارǱاإل ȤɅرȞǩ  
    ȯوɉا țرȦال :ǥارǱاإل ȤɅرȞǩ  
  )1(.اإلƶار مشتقة من أجر وȽو العرȏ ومنƧ ȼي التواب أجر: Ž اللøȢة -أ
ǡ- Ʉاإلسالم ȼȪȦال Ž :  Ȝافøاملن ȬøليƢ يȽ وقيل Ûجر معلوم عند الشافعيةǖعة معلومة بȦمن Ȝي بيȽ ارƶاإل 

  )Ƣ.()2ليȬ منافȜ شيǒ مباǵة مدة معلومة بالعوȏ: (بعوȏ وعرفها املالȮية بŒǖا
ويرɁ ابن اƬام أȷ اإلƶار تعقد منافȜ بعوÛȏ فƶɌار بيȜ من منافÛȜ وȽي علɂ أنواع ƯتلȦة ƶمعهøا  

  .قسماÛȷ قسم يرد علɂ العمل كاستǞجار اǂترفƙ العماȯ كاخلياطة وȡريȽا
لȬ فيقوȯ أȷ املنافȜ ما تصري املنȦعة فيȼ معلومة باملرة كاستǞجار الدور لسȮøن  ويȒȦل البابرź يف ذ  

  )3(.واألرȏ للزراعةÛ ومنȼ ما تصري املنȦعة فيȼ بتعبري واإلشارة كاستǞجار عامل لينقل طعاماǄ علɂ موȜȑ معلوم
ر وبصȦة عامة فاإلƶار Ƚي تقدƇ شȌǺ يسمɂ مǘجر منȦعة معينة عند شǹǓ ȌǺر يسمɂ املسøتǖج 

  .مقابل تعويȐ علǾȽ ɂه املنȦعة ويسمɂ األجر
ƆاǮال țرȦار: الƶاإل țأنوا  

  :ينقسم عقد اإلƶار ƂǙ نوعƙ رئيسيƵ ƙا تǖجري تشȢيلي وتǖجري Ƣويلي
يف ǾȽه اƩالة يتقدم املستǖجر ƂǙ البنȬ اإلسɎمي للتǖجري أصل ما ملدة حمددة يتم øƬɎǹا  :  ȢȊǩ ƘǱǖǩيلɄ -أ

املǘجر لصاſ املستǖجرÛ يف العادة ɍ يȮوȽ ȷناȫ ارتباȓ بƙ العمر اɍقتصادي لɊصوȯ املǘجرة استȯɎȢ األصل 
وفȮرة عقد اإلƶارÛ وȡالباǄ ما يȮوȷ املǘجر يف ǾȽه اƩالة Ǚما منتǰ األصوȯ بȢرȏ تǖجريȽا لȢري لȦترات ƯتلȦة 

ȯه األصوǾȽ ȯاǮومن أم:  
  :ǖجري العماراتÛ وتǖجري التشȢيلي لǹ ȼصائȌ معينة نǾكر منهاتǖجري السيارات املعدات اإللȮترونية وت     

  .يتحمل املǘجر Ưاطر عدم صǵɎية األصوȯ املǘجرة -1
2- ȬلǾزمة لɎمينات الǖالت ǒجراǙعن صيانة األصل و Ǆɍوǘجر مسǘامل ȷوȮي.  
  Œاية مدة يف  شراǒ األصلويف العادة ɍ تȮوȷ للمستǖجر يف ǾȽا النوع من التǖجري فرصة اǹتبار  -3

  .)4(التعاقد Û ذلȬ أȷ التǖجري التشȢيلي ǹدمة معينة يقدمها صاǵب األصوȯ اƂ املستǖجر     
  ويف العادة ɍ تȮوȷ للمستǖجر يف ǾȽا النوع من التǖجري التشȢيلي ǹدمة معينة يقدمها صاǵب  -4

  .األصوȯ اƂ املستǖجر     
ǡ- ɄلɅالتمو ƘǱǖاملعدا  :الت ǒشرا ȼنظري     واملقصود ب Ûأو الشركات ǒɎا للعمȽجريǖوالقيام بت Ûȯت أو األصو  

                                                           
  .ȋ177  –دار الȮتاب العرǯ3 –  Ÿ –سابȨ فقȼ السنة السيد ال )1(
)2(  ȯɎمية  –حممد بوجɎاإلس ȫالبنو–  Ȩساب Ȝمرج–  ȋ38.  
لعرŸ مطابȜ املنار ا –القاȽرة  – ȓ1 –مطبوعات اƠɍاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية  –وǵل أزمات وƠقيȨ التقدم  –سياسات اɍقتصادية والشرعية  –حممد عبد املنعم عȦر  )3(

– 1987 –  ȋ169/170.  
)4( ȋ ÛكرǾال Ȩساب Ȝمرج ÛميɎسǙ من منظور ȯمار األمواǮاست ÛةȦالǹ70محو بو.  



 

         أقطار شهرية أو نصȤ سنوية علɂ اعتبار ذلȬ من أبوب Ƣويل مشروعات ǒɍǘøȽ العمÛǒɎø وللتǖøجري       
źɇي كاȽو ȯاȮاش ǫɎالتمويلي ث:  

1-  Ȝالبي ȓرȊب ƘǱǖǩ  : اقيȦات ÛȼƧا ȼعلي ȯا النظام كما يدǾȽ Ǝرف              يعتøن طøد مøار مرتبطة بوعƶǙ ة
Û بشراǒ تلȬ األجهزة واملعدات املǘجرة ǙليÛȼ وعقد التǖجري بشøرȓ البيȜø شøبيƂǙ ȼ             )عميل البنȬ(العميل 

  :درجة كبرية بعقد اإلƶار باستǮناǒ مايلي
عøدات واألجهøزة   ȷǙ سعر شراǒ اǹɍتيار Ʒل حملȼ سعر شراǙ ǒجباري يساوي تȮلȦة ǵصوȯ علɂø امل       

Ȭبواسطة البن.  
   Ƞøاملبل ɂøعل Ȭية معقولة للبنƜفترات معينة لتوفري نسبة ر ɂار علƶاإل ȓأقسا Ȝساب التزام العميل بدفǵ يتم

ȫɎȽقيمتها بسبب اإل Ȍتناق ƂǙ افȦلتɍا ȷبدو ȜائȒالب ɂعل ȯمره للحصوǮي يستǾال.  
لɂ فترات يف ǵساب استǮماري مȢلȨø لتǖøمƙ   يتطلب من العميل القيام بدفȜ مبالȠ حمدودة القيمة ع  

  .التزامȼ بشرائȼ املعدات واألجهزة مȜ اǂافظة علɂ أǵقية العميل يف األرباǳ أو ǹسارة ǾȽا اƩساب
2-  Ȝǝللبا ƘǱǖالت Ȝم ǒراȊال :  ȼøمعدات Ȝببي Ȭسيولة وذل ƂǙ تاجةǂويل الشركات اƢ ة يفȢه الصيǾȽ Ȝوتتب

Ȧن نقدي يتƣ ǒلقا Ȭبن ƂǙ   دøقȦت ȷأ ȷة دوøا السيولة املطلوبƬ ȨقƷ اƞ الشركة ȼوتتصرف في Ûȼعلي ȷقا
  .اɍستȦادة من املعدات الƔ باعتهاǙ Ûذا تستǖجرنا من البنȬ مقابل أجرة معلومة

ويتمǮل يف العمليات التǖجريية العادية بƙ البنȬ اإلسɎمي كمǘجر وعɎقتȼø   :التƘǱǖ اƫباȉر أو الȞاǻي -3
  .الƔ تنتهي عادة بانقȒاǒ مدة العقد بǚعادة األصل بعد اɍنتȦاع بƂǙ ȼ املǘجركمستǖجرين و
ƆاǮال ǢلȖƫالبنوك اإلسالمية: ا Ž مارǮلالست Ɂرǹأ Ǣأسالي:  

وȑǙافة ملا تقدم ذكره من أساليب اɍستǮمار لدɁ البنوȫ اإلسɎمية من مȒاربة ومراجعة ومشøاركة  
ب ƂǙ صيȠ أǹرɁ لɎستǮمار لدǾȽ Ɂه البنوɍ ȫ تقل أƵية عن األوƂ وǙجازة فǚننا سوف نتطرȧ يف ǾȽا املطل

من ناǵية التنمية الشاملة ȡري أŒا ȘƠ Ɓ بالقسȔ الوافر والȮايف يف معامɎت البنوȫ ويرجǾøȽ Ȝا ǵ ƂǙداثøة   
العصرية البنوȫ اإلسɎمية Ɯيث Ɓ تتمȮن التوسƂǙ Ȝ كل اجملاɍت املستǺدمة وتطبيȨ كل البحوǫ والتطبيقات 

  .ǾƬه العمليات
  Ɂتوøمس ȄȦن ɂعل ǄɎمستقب Ǵا سوف تصبŒǙ Ǆراǹǘمية مɎاإلس ȫعمليات البنو ɂعل ȘǵɎامل ȷري أȡ
األƵية مȜ األساليب املستعملة ǵالياǄ بل ميȮن أȷ تتجاوزȽا يف بعȐ األǵياǵ ȷسب أƵية املشروع وطبيعøة  

Ȭا البنŏ Ɣالدولة ال.  
Ƞه الصيǾȽ ƙالس: ومن ب Ȝر   بيøري مباشøȡ ي ذات عائدȽسن وƩا ȏوالقر Ûلم واملزارعة واملساقات

علɂ البنÛȬ وقبل التعرǙ ȏليها بالتȦصيل Ɵدر بنا اإلشارة ƂǙ أȷ البنوȫ اإلسɎمية ميȮنها استحداǫ وتطøوير  
  .العديد من الصيȠ واملعامɎت ƭهولة ǵالياǄ وجعلها ذات مردودية عالية وذلȬ عن طريȨ األƜاǫ املستمرة

  



 

ȯوɉا țرȦال :ǧاȩاȆƫة واȝارȂƫا  
  :اȂƫارȝة -أ

   Ȑالزرع ببع ɂعل Ǆوتقوم املزارعة أساسا ÛميةɎاإلس ȫيف البنو Ȥيșالتو ȯاȮت وأشɍاƭ مȽي من أȽو
  .اخلارǯ منÛȼ وذلȬ أȷ يقدم مالȬ األرȏ بǚعطاǒ األرȏ ملن يزرعها أو يعمل ويقوماȷ باقتسام الزرع 

شاركةǵ Ûيث يشارȫ أǵد الشركاƞ ǒاȯ أو أǵد عناصر الǮروة و Ƚي األرȏ والعنصر وتعد املزارعة من نوع امل
  ȓروøكد من توافر عدد من الشǖيت ȷمي اɎاإلس Ȭعمل البن ɂويتجل Ûرǹɇا Ȭالعمل من جانب الشري ƆاǮال

  : عند Ɯث طلب للمشاركة وȽي
  نية أو الناǵية الȦقهيةÛ فɎȒ عن باقي أȽلية الطرف املتعاقد معȼ علɂ الزراعة سواǒ من الناǵية القانو - 1

  .عناصر األȽلية البنȬ اإلسɎمي ويتعƙ توافرȽاÛ يف العميل طالب التمويل يف عملية املزارعة      
2 -   ȷا ȷودو Ûيلøاصǂات اǾسترجاع بɎل ȏأو قابلية األر Ûعليها ȨȦاصيل املتǂلزراعة ا ȏية األرǵɎص

كǮرية وتȮاليǺȑ Ȥمة Ɵعل اقتصاديات اإلنتاȡ ǯري مناسبة أو تستȢرȧ رأȃ يتȮبد البنȬ أو العميل املشقة 
املاȯ دوǙ ȷنتاجية أو Ǚنتاǵ ǯقيقي ملدة طويلة نسبيا الǾي توجد فيȼ بدائل اɍستǮمار وتوșيȤ أفøȒل ذات  

  .أقلعائد ورƜية وƯاطرة توșيȦية 
صوȯ الǾي سيتم جنيȼ مشاع بƙø البنȬø   وأȷ ينȌ يف العقد علɂ أȷ النتائǰ أو اƠ :ǂديد مدة التمويل - 3

  .والعميلÛ ويتم تقسيمȼ بنسبة متȨȦ عليها بينهم
بشراǒ أƸ ȷلي البنȬ باعتباره صاǵب التمويل املاȯ بينȼ وبƙ العميلÛ أي يتيǴ لȼ التمويل املطلوب ليقوم  -4

 عن البǾور ودفȜø  واǵتياجات املزارعة من اɍɇت وأƧدةÛ وكيماويات دوائية وǵشرية فǄɎȒ مستلزمات
  .أجور األيدي العاملة

أƷ ȷدد يف العقد نوع الزارعة املستǺدمةÛ ونوع اƩصوȯ الǾي سيتم زراعتɍ Ɠǵ ȼ يǮار نزاع بƙ أطراف  -5
  .العقد

وتعتƎ املزارعة مشاركة ǵقيقية فعلية وفقاǄ للمنهǰ اإلسɎمي الǾي يقي أنǙ ȼذا Ɓ تźǖ األرȏ ليسøت  
فاȷ اخلسارةÛ فالبنƸ Ȭسر أموالȼ وصاǵب األرȏ أو العمل ǹسر منȦعة أرȼȑ وعائøد  من السباب Ơمل طر

ȼعمل.  
ǡ- ǧاȩاȆƫا:  ȷواألصل فيها أ Ûالزراعي ȯمن املشاركات يف اجملا ȌصǺا كنوع متŏ ميةɎاإلس ȫتم البنوő

    Ɣøار الøمǮن الøوم مøمعل ǒمقابل جز ǯتاƷ وعمل ما ȼر ليقوم بسقيǹǓ ƂǙ الرجل شجرة Ȝا  يدفøينتجه           
ǯا اإلنتاǾȽ من ȼل نسبȮويف ش Ûا الشجرǾȽ.  

ويف ǾȽا اجملاȯ ونظراɍ ǄمتȫɎ الدوȯ اإلسɎمية أراȑي شاسعة فŒǚا ƠتøاƂǙ ǯ مشøروعات للميøاه    
الǺȒمة لري وزراعة ǾȽه األراȑي وزراعة Ɵارية واسعة وكǮيȦةÛ وبالتايل ميȮن للبنȬ اإلسɎøمي أȷ يقøيم   

  .مشروعات



 

  الȪرȏ اț :ȸȆƩ الǮاƆالȦر
القرȽ ȏو املاȯ الǾي يعطيȼ املقرȏ للمقترȏ لريد مǮلǙ ȼليȼ عند قدرتȼ علɂ ذلȬ وȽو يف : ȞǩرȤɅ الȪرȏ -أ

ȼالǵ من ȼيقطع ȏاملقر ȷأل ȏبالقر ȏه املقرǾǹǖي يǾال ȯاملا ɂويسم Ȝة القطȢاألصل الل.  
تǾȽ ƂǙ ȼا املاȯ علɂ أȷ يøرده عنøد   Ǚذ أȷ القرȽ ȏو عبارة عن ƢليȬ ماȯ للمقترȏ رفقاǄ بƩ ȼاجا

Ȭذل ɂالقدرة عل.  
ǡ- ȸȆƩا ȏرȪال ȤɅرȞǩ :  نøم ƙاملستحق ƂǙ ɂائدة يعطȦايل من الǹ ȏو عبارة عن قرȽ سنƩا ȏالقر

Ȝأفراد اجملتم.  
ǯ- ȼيتȝروȊم:  

            1 (ǡتاȮال Ž :Ƃتعا ȯقا" : øك Ǆعافاȑأ ȼل ȼȦاعȒفي Ǆسناǵ Ǆاȑقر ǃا ȏي يقرǾمن ذا ال ǃرية واǮ
ȷترجعو ȼليǙو Ȕويبس Ȑة  –سورة البقرة  ".يقبøيɇ243ا.  

من كشȤ عن مسلم كربة من كرب الدنيا : "قاȯ رسوȯ اǃ صلɂ اǃ عليȼ وسلم: Ž الȆنøة)  2              
ȼيǹأ ȷالعبد ما دام العبد يف عو ȷيف عو ǃمن كرب يوم القيامة وا ȼكرب ȼعن ǃا Ȥ1("كش(  

رأيت ليلة أسرŸ Ɂ علɂ باب اجلنة مȮتوباǄ الصدقة لعشر أمǮاƬاÛ والقøرǃ" :  ȏ عليȼ وسلم أيȒاǄوقاȯ صلɂ ا
ȯقا Ý ل من الصدقةȒأف ȏالقر ȯيل ما باƎفقلت يا ج Ûمانية عشرǮب :  ɍ ȏرøوعنده واملقت ȯǖالسائل يس ȷأل

  ".يقترɍǙ ȏ من ǵاجة
           3 (țاøاع: اإلمجƤسن جائز باإلƩا ȏا والقرǾȽ يومنا ƂǙ وسلم ȼعلي ǃا ɂصل ȯمن عهد الرسو.  

ȃǻاȆال ǬǶبƫا: اȾيتƵور البنوك اإلسالمية وأǻ  
  ȷداøالبل Ɔوتعا Ûزمة للتنميةɎلة القصور يف املوارد املالية الȮمية ومشɎاإلس ȷلة التنمية يف البلداȮمش

ɍقتصادي وتظهر فيها اƩاجøة املاسøة ƂǙ   اإلسɎمية املعاصرة من املشاكل العديدة املرتبطة بظاȽرة التǺلȤ ا
 Ǆر جهوداȑاƩيف الوقت ا ȷه البلداǾȽ ȜيƤ ȯǾوتب Ûقتصاديةɍها  تالتنمية اøافتها أو جديتǮيث كǵ اوت منȦت

ودرجة ƱاǵهاÛ لرفȜ معدɍت التنمية اɍقتصادية بالرȡم من أȷ موȑوع التنمية اɍقتصادية ƷتøاøƜ ƂǙ ǯث   
 ȏراȡأننا أل ɍǙ يب   مستقبلøنص Ȝøل رفǮداف الشائعة للتنمية مȽة أولوية نسلم باألȦبص ȏترȦسن Ȕالتبسي

متوسȔ الȦرد من الدǹل اƩقيقي وتȢيري ȽيȮل الناتǰ الȮلي وبناǒ الطاقة اإلنتاجية الȒرورية لرفȜ معدɍت ƴو 
  .الناتǰ اƩقيقي

ادية مشȮلة تدبري املوارد وكǾلȬ أيȒاǄ سنȦترȏ أȷ من أȽم املشاكل الƔ تواجȼ عملية التنمية اɍقتص
املالية الɎزمة وتوجيهها Ʋو ƠقيȨ األȽداف املرجوة فالواقȜ أȷ البلداȷ اإلسɎمية النامية ƤيعاǄ باستǮناƭ ǒموعة 
البلداȷ املنتجة للنȔȦ تعاƆ قصوراǄ شديداǄ يف مواردȽا التمويلية اƩقيقية الɎزمøة لرفȜø معøدɍت التنميøة     

                                                           
  .رواه أبو  Ƚريرة )  1(



 

مر ناشǜ أصǄɎ بسبب قصور تيار املوارد التحويلية اǂليةÛ ويرجȜ أيȒاƂǙ Ǆ اȦƳاȏ كȦاǒة اɍقتصاديةÛ وǾȽا األ
وأȽلية النشاȓ التمويلي يف تعبǞة املوارد اإلدǹارية وتوجيهها ƂǙ التنمية اɍقتصاديةÛ فالنشاȓ التمويلي الǾøي  

Ɔاملالية تعا ȧمارية واألسواǮستɍوالشركات ا Ȥاملصاري ȓل يف نشاǮبب يف     يتمøدة تتسøاكل عديøمن مش
ȮƩومات ألȽداف ƭموعها يف مȒاعȦة اȦƳاȏ املدǹرات الوطنية بدǄɍ من التȦǺيȤ من ǵدőا وșل ǙعȷɎ ا

بعȐ البلداȷ اɍلتجاƂǙ ǒ أسلوب التمويل بøالعجز فوقȜø يف    تلموارد اǂليةÛ وقد ǵاوللاستǮمارية طموǵة 
ȯɎǹǙ بالتǺصيȌ األمǮل للموارد واɍبتعاد أكǮر فǖكǮر عøن  مشȮلة التǺȒم وما تبعتȼ من تشوȽات سعرية و

ƠقيȨ أȽداف التنمية كما التجǖ عدد كبري ƂǙ اɍقتراȏ من اخلارǯ لسد فجوة املøوارد فوقȜø يف مشøاكل    
املديونية اخلارجية وǾȽه أشد ǹطورة ويف Ǚطار ǾȽه الواقعية تصبǴ اƩاجة ملحة ƂǙ رفȜ كȦاǒة التنظيمات يف 

تمويليÛ ومن ǾȽا املنطȨ نبدأ يف Ɯث دور املصاريȤ اإلسɎمية يف تعبǞة املوارد التمويلية للتنميøة وɍ  النشاȓ ال
      نقتصر أبداǄ أننا نسلم من جهة النظر اإلسɎمية باإلطار الواقعي الǾي نعيȈ فيƴǙ ȼا Ƚي فقȔ نقطة بداية نبøدأ  

  .منها
 ǫدǵ قد Ǆحاȑوا Ǆلطاǹ ȫناȽ ȷأل Ȭعل ذلȦا نƴǙو     وøȽ اøم ƙøب ȷوøȮي ȷي أȢننشده أو ينب ƙب    

واقعيÛ وكǮري ممن Ƚو ǹارǯ دائرة املصارف اإلسɎميةÛ يقȜ يف ǾȽا اخللȔ فيحȮم علɂø فøȮرة املصøارف    
  .اإلسɎمية برمتها بŒǖا فاشلة أو حمدودة النجاƞ ǳجرد الرجوع ƂǙ التجربة

             ة ɍ تتعامøل بالȦائøدة أǾøǹا   ومن الشائȜ تعريȤ املصرف اإلسɎمي علɂ أنȼ مǘسسøة مصøرفي    
أو ǙعطاÛǒ فاملصرف اإلسɎمي يتلقɂ ودائȜ نقدية دوȷ التزام أو تعهد من أي نوع بǚعطاǒ فوائد للمودعƙ كما 
انȼ يعمل علɂ استǺدام ǾȽه الودائȜ بطرȧ شرعية دوȷ التجاƂǙ ǒ نظام الȦائدة بشȮل مباشر أو ȡري مباشøر  

Ȥا التعريǾȽ ȜȒوبينما ي  ɂينصب عل ȼأن ƂǙ ريه من املصارف الربويةȡمي وɎاملصرف اإلس ƙحة بȑوا ȼريقȦت
  Ȅيøل ȼنȮمي ولɎروري لقيام املصرف اإلسȑ Ǆشرطا Ǝا الركن يعتǾȽ ÛائدةȦو عدم التعامل بالȽد وǵركن وا

Ǆكافيا Ǆشرطا.  
عتمدت علɂ نظøم  ومما يǘكد ǾȽا القوȯ أȷ بعȐ املصارف يف أنظمة بلداȷ اǹرȡ Ɂري ǙسɎمية قد ا

كبديل للȦائدةÛ مǮاȯ ذلȬ بنوȫ اإلدǹار يف أملانيا يف الɎǮثينات من ǾȽا القرȷ امليɎديÛ وكǾلȬ املصارف يف 
Û الƔ اعتمدت منǾ نشőǖا علɂ نظام التǺطيȔ يف őيǞة وتوزيȜ املوارد )اƠɍاد السوفياź وȡريه(الȮتلة الشرقية 

  .لɂ اعتبار أȷ نظام الȦائدة رأƧايل بطبعȼ وممارساتȼاملالية علɂ اɍستǺدامات املǺتلȦة ع
فɎ يصƬ ǴاÛ أǾȽ ƂǙ Ȥȑه اƩاɍت أȷ املصارف يف الȮتلة الȢربية الرأƧالية أصøبǴ اøƟ ȷɇارب   

  .عديدة يف استǺدام مواردȽا النقدية بǖساليب ɍ تعتمد بالȒرورة علɂ نظام الȦائدة الشائȜ لديها
جȼ القصور يف التعريȤ الشائȜ للمصرف اإلسɎمي ويلزم تعريȤ املصرف وبناǒ علɂ ما تقدم بتبيƙ و

اإلسɎمي بǖنȼ مǘسسة مصرفية تلتزم يف ƤيȜ معامőɎا ونشاطها اɍستǮماري وǙدارőا جلميȜ أعماƬا بالشريعة 
Ǆارجياǹو Ǆلياǹمي داɎاإلس Ȝداف اجملتمȽǖب ȬلǾا وكȽمية ومقاصدɎاإلس.  



 

Ȥالقصور يف تعري ȷأ Ȭش ɍ  كدǘيف املمارسات العملية فمن امل ȯɎتǹا ƂǙ ديǘمي يɎاملصرف اإلس
أȷ اɍلتزام بǚلȢاǒ الȦائدة وǵده ɍ يȦȮل سɎمة املصريف اإلسɎمي وƠقيقȼ ألȽدافÛȼ والتعريȤ السليم للمصرف 

صøادية  اإلسɎمي من ناǵية أǹرɁ يǘكد انȼ يعتمد أساساǄ علƠ ɂرƇ الربا وينطلȨ لتحقيȨø األøȽداف اɍقت  
اإلسɎمية معتمداǄ علɂ الشريعة اإلسɎمية ومقاصدȽا واملصلحة الراجحة للمجتمȜ واألمøة اإلسɎøمية ǾøȽا    

  .التوȑيǴ السابȑ Ȩروري لبحث أو تقوƇ دور املصارف اإلسɎمية يف تعبǞة املوارد املالية للتنمية
ȯوɉا ǢلȖƫالية: اƫا ǻوارƫة اǞبȞǩ Ž ور البنوكǻ  

ريف اإلسɎمي أكǮر قدرة من النشاȓ املصريف التقليدي أو الربوي يف ƭاȯ تعبǞة املوارد ȷǙ النشاȓ املص
املالية للتنمية داǹل البلداȷ اإلسɎميةÛ ويف ƭاȯ التنظري يسمǾȽ ɂا الȦرȏ فرȑاǄ مȦسراǄ وƶب اǹتبار صحتȼ يف 

Ǵ اǹتبøاره ɍǙ يف Ǚطøار الøȦروȏ    الواقȜ العملي للواقȜ العملي وفقاǄ للمنهǰ التجريƑ للعلمÛ ولǾلȬ فɎ يص
  :األǹرɁ الƔ يعتمد عليها والǮƞ Ɣابة مبادǛ أو قواعد أو ǵقائȨ واȑحة وتسمɂ بديهيات أو فروȑاǄ أساسية

  :وبصȦة عامøة فȷǚ القروȏ األساسية الƔ يعتمد عليها فرȑنا املȦسر øȽي
  .اǵدة وتدرƶياƟɍاه الرƧي ƂǙ التطبيȨ الȮامل للشريعة اإلسɎمية دفعة و -أ
  .نǰȒ الوعي واɍلتزام لدɁ الȢالبية باألȽداف اɍقتصادية اإلسɎمية علɂ املستويƙ اجلزئي والȮلي -ب
ǯ-   بةøبالنس ȄȮالنظام الربوية والع Ȩتطب Ɣال ȷالبلدا Ȝت املصرفية اخلارجية مɎية النسبية للمعامƵر األȢص

 Ɣمية الɎاإلس ȷالبلدا Ȝت املصرفية مɎالنظام الربويللمعام Ȑترف.  
وجود الȦȮاǒات البشرية القادرة علǙ ɂدارة العمل املصريف وأداǒ مهامȼ يف Ǚطøار األøȽداف اɍقتصøادية     -د

  .اإلسɎمية والظروف الواقعية
Ǚذا توفرت ǾȽه الȦروȏ األربعة األساسية فȷǚ املصارف اإلسɎمية سيȮوȷ لȼ دور ومقدرة أكƎ مøن  

ȜميƟ ɂالربوية عل ȫا  البنوȽأو عدم توافر ȏروȦه الǾȽ يابȡ ȷأ Ɩعƞ Ǵصحي ȄȮوالع Ûاملوارد املالية للتنمية
بدرجة أو بǹǖرɁ يقلل من فرصة Ʊاǳ البنوȫ اإلسɎمية ويزيد من مقدرة البنوȫ الربوية علƟ ɂميȜ املøوارد  

الȦروȏ األساسية موجودة يف Ǚ ɍǙ Ûذا تǖكد "الȦرȏ املستمر"املالية للتنميةÛ ومن املǘكد أننا ɍ نستطيȜ اǹتبار 
  .الواقÛȜ ولǾلȬ فȷǚ مناقشة مدɁ واقعية الȦروȏ األساسية أمراȑ Ǆروري

1(- ȯوɉا ȏرȦال : ȷǚلة زمنية حمددة فǵمر ȯɎǹ تطبيقها ƂǙ هتƟمية او اɎذا طبقت الدولة الشريعة اإلسǙ
ǵدة أو تدرƶياǵ Ǆيث ɍ ميȮن التعامل املناǷ القانوƆ اɍقتصادي املɎئم للمصارف الربوية سوف ينتهي مرة وا

  .بنظام الȦائدة الربويةÛ كǾلȬ فƤ ȷǚيȜ لوائǴ التعامل املصريف واإلدارة املركزية للنشاȓ املصريف املركزي
   Ɣøال ƙوانøسيادة الق ȷأ Ɩعƞ Ǵصحي ȄȮوالع Ûاملصارف الربوية  ſري صاȢري لȢوالسياسة النقدية تت

  .ت املصرفية و السياسات النقدية الƔ تعتمد علɂ نظام الربويةتسمǴ بالرباÛ وكǾلȬ التنظيما
علɂ النشاȓ املصريف اإلسɎمي بينما سوف تسمǴ بøانطȧɎ النشøاȓ    وقيود شديدةستǵ ȜȒدود 

املصريف اإلسɎميÛ ورواجȼ فǚذا Ɓ تȮن الشريعة اإلسɎمية مطبقة فستجد القوانƙ الوȑعة يف البلداȷ اإلسɎمية 



 

لمتعاملƙ بالربا للقيام بǖعماƬم وɍستعادة ǵقوقهم من املقترÛƙȑ وبقوة القانوȷ ولو أدǾȽ Ɂا كلها متحيزة ل
إلدارة اجلهøاز  Ȝ قوانƙ اجلهاز املصøريف مهيǖøة   Ǚ ƂǙفȃɎ املقترȏ أو ǵبسȼ أو أبعد من ذلÛȬ وسنجد Ƥي

Ɋة لǵتوȦامل ȧسياسة السو ȷائدة ومن املعلوم أȦلنظام ال Ǆتبعا ȼا من املصريف كلȽريȡاملالية وسياسة سعر و ȧورا
  .السياسات تعتمد يف النهاية علɂ سعر الȦائدة باǹتصار لن يȮوȷ املناǷ مɎئماɍǙ Ǆ ملن يتعاملوȷ بالربا

2(- ƆاǮال ȏرȦحاب  : الøأص ȼƟمي كلما اɎقتصاد اإلسɍوالتزامهم با ȃالبية الناȡ Ɂالوعي لد ǰȒكلما ن
ربوية وǙيداع أمواƬم يف املصارف اإلسɎميةÛ وكلما اقبلوا علɂø املصøارف   املدǹرات ƂǙ رفȐ املعامɎت ال

 ȓاطر النشاƯ املشاركة يف ȯقبو ɂتعتمد عل Ɣمار والǮستɎمية لɎارة (اإلسøواخلس Ǵالرب ȯاربة  )قبوøȒكامل Û
  .ƀǙ …واملراƜة واملشاركة

 املستوɁ الȮلي للوطن Ż وعلɂ املستوɁ الȦردي Ż(وكǾلȬ كلما نǰȒ الوعي باألȽداف اɍقتصادية 
Û كلما عمل اإلفراد علɂ تعطيل مواردȽم املالية واستǺدامها بالȮل وكلمøا  )املستوɁ الشامل لɊمة اإلسɎمية

أمȮن توزيǾȽ Ȝه املوارد علɂ اɍستǺدامات املǮلɂ الƠ ƔقȨ أȽداف التنميøة اɍقتصøادية وفقøاǄ للمنظøور     
Ɠǵ بȦرȏ أȷ الشريعة Ɓ تطبȨ علɂ املستوɁ (نشاȓ املصارف الربوية  اإلسɎميÛ ومǮل ǾȽا املناɍ Ƿ يتيƴ Ǵو

Û أما ȡياب ǾȽا املناǷ أو اǹتɎلȼ فمعناه أȷ األفراد سوف يȒȦلوȷ فȮرة العائد املȒموȷ املتمøǮل يف  )الرƧي
Ȓوȷ الȦائدة علɂ فȮرة العائد املتحمل الǾي قد يتحقȨ أɍ ȷ يتحقȨ علɂ اإلطÛȧɎ ومعǾȽ Ɩا أŒم سوف يرف

وǾȽا كلȼ سوف يسøمǴ بنمøو   " Û واخلراǯ بالȒماȷ"الȢر بالȢنم"مبدأ املǺاطرة املتمǮل يف القاعدة الشرعية 
  .النشاȓ املصريف الربوي كلم ǵدǫ يف البلداȷ اإلسɎمية املعاصرة

3(- ǬالǮال ȏرȦال: ال ɂتعتمد عل Ɣال ȷالبلدا Ȝقتصاد مɍت املصرفية واɎية النسبية للمعامƵر األȢام  صøنظ
    ȄøȮة العøة للتنميøوارد املاليøة املǞتعب ȯاƭ مي يفɎاملصريف اإلس ȓفرصة كبرية لنمو النشا Ǵيتي Ûالربوي   
  ȬلǾøل Ûالعاملي Ɂاملستو ɂاألمر عل ȬلǾوك ǄاȒبع ȼȒلي يدعم بعǂا Ɂاملستو ɂاملصريف عل ȓفالنشا ÛǴالصحي

 ȷالبلدا Ȝقتصادية مɍت املصرفية واɎجم املعامǵ رȢجم كلما صǵ Ǝوكلما ك Ûالنظام الربوي ɂتعتمد عل Ɣال
Ȥعȑ مي كلماɎقتصادي اإلسɍالنظام ا Ȩتطب Ɣمية الɎاإلس ȷالبلدا ƙت بɎه املعامǾȽ.  

    ونشاȓ املصارف الربوية داǹلها واتسȜ نشاȓ املصøارف اإلسɎøمية وازدادت أƵيتȼø يف Ƣويøل     
مة ǵالياǄ يف البلداȷ اإلسɎميةÛ أنشǞت وأǾǹت فرصøتها يف  التنميةÛ والعȄȮ صحيÛǴ فاملصارف الربوية القائ

  ȯاøتصɍا Ȩلǵ وكانت Ûيȑاملا ȷالقر Ǿمن ȷه البلداǾƬ لي واخلارجيǹقتصادي الداɍا ȓالتمويل والنشا ȯاƭ
بǾȽ ƙه املصارف واملصارف الربوية يف العاƁ الȢرŸ املتقدم واȑحة منǾ البدايةÛ ولقøد تركøز دور ǾøȽه    

ربوية يف تسهيل عمليات Ǚنتاǯ وتصدير بعȐ السلȜ األولية اƬامة للبلداȷ الصناعية الȢربية من جهة املصارف ال
وتسهيل عمليات استرياد السلȜ الصناعية من ǾȽه البلداȷ من جهة أǹرÛɁ ولقد امتد دور ǾȽه املصارف فيما 

دةÛ ولȮن ǾøȽا الøدور øșل    بعد يف șروف اɍستقȯɎ السياسي Ƣ ƂǙويل بعȐ املشروعات الصناعية اجلدي
ȑعيȤ وحمدوداǄ يف معظم البلداȷ النامية ومنها البلداȷ اإلسɎميةÛ وșلت املهام األساسية للمصارف الربويøة  



 

تتمǮل يف املساƵة يف عمليات تصدير السلȜ األولية أو بعȐ املصنوعات البسيطة وعمليات استرياد املصنوعات 
  .ƀǙ …حويɎت الداǹلية واخلارجية وǹصم األوراȧ التجاريةمن البلداȷ الȢربية باإلȑافة ƂǙ الت

أنȼ بالرȡم من توسȜ توسيȜ املصرف الربوية يف البلداȷ اإلسɎمية يف نشاطها املصريف الداǹلي ɍǙ أȷ  و
  ǄماǺøȑ بل Ǆل كبرياș النظام الربوي ɂتعتمد عل Ɣال ȷالبلدا Ȝقتصادية اخلارجية مɍت املصرفية اɎجم املعامǵ

د قȒية التبعية اɍقتصادية بالنسبة للبلداȷ اإلسɎمية وميȮن أȷ نرɁ بوȑوǳ اȷ النشاȓ املصريف الربوي يف ويǘك
البلداȷ اإلسɎمية كاȷ ومازاȯ جزǒاǄ من النظام املصريف العاملي الǾي يقوم علɂ الرباÛ ولǾلȬ فȷǚø اسøتǺدام   

Ʃيف أقل ا ǫدǵ أو ÛǫدƷ Ɓ التنمية ȏراȡدوداملوارد املالية أل.  
أما Ǚذا ǵدǫ مستقبǄɎ أȷ تزداد تعبǞة املوارد املالية الǾاتية وتوșيȦها داǹلياǄ ألجøل التنميøة أو زادت   
املعامɎت اɍقتصادية واملصرفية بƙ البلداȷ اإلسɎمية علɂ أساȃ ربوي فǾȽ ȷǚا سوف يȒعȤ  بالتǖكيد ǵلقة 

النشاȓ املصريف الربوي بينما يعطي الدفعøة املناسøبة    التبعية اɍقتصادية واملصرفية للعاƁ الȢرŸ ويقوي دعائم
  .لتوسيȜ النشاȓ املصريف اإلسɎمي وأداǒ دوره يف ƭاȯ التنمية

4(- Ȝالراب ȏرȦاصة : الǹ وجود Ɨيع ÛميɎاملصريف اإلس ȓتسري النشا ɂات البشرية القادرة علǒاȦȮوجود ال
      ة ببȯǾø أقصɂø جهøده يف سøبيل تنȦيǾøȽ Ǿøه      بالنسبة لȽɊداف اɍقتصادية للمجتمȜ اإلسɎمي وملتزم

األȽدافÛ وجود ǾȽه الǞȦة أو قلتها أو اǹتȯɎ تركيبتها فǚنȼ يترȫ الȦرصة Ƚائلة أمام øƴو النشøاȓ املصøريف    
  .الربوي Ɠǵ بȦرȏ تطبيȨ الشريعة اإلسɎمية ويف داǹل مباƆ املصارف اإلسɎمية

املصارف اإلسɎمية يف تعبǞة املوارد املالية للتنمية قبل  كاȷ من الȒروري مناقشة اǂددات النظرية لدور
 ƙاو ب Ȝوالواق ȯاǮامل ƙب ȷلطوƸ ينماǵ العديد ȼفي Ȝفيما يق Ȝتق ɍ يȮل Ȭوذل Ûالتجربة املعاصرة ȏنستعر ȷأ

دوȷ ما ينبȢي وما Ƚو موجود قائم ويتهيƬ ǖم أȷ أǹطاǒ أو نقائȌ الواقȜ دليل علȑ ɂعȤ الȮȦرة أو املǮاȯ فيعم
  .ƂǙ مهاƤة املصارف اإلسɎمية كتنظيمات بدǄɍ من تقوƇ التجربة أو بعȐ نواǵي ǾȽه التجربة أو انتقادȽا

لقد بلȠ عدد املصارف اإلسɎمية الرئيسية يف العاƁ اإلسɎمي دوȷ فروع املعامɎت اإلسɎøمية øƲو     
ǙسɎميةÛ اما ǹارǯ العاƁ اإلسɎøمي   ثɎثƙ باإلȑافة ƂǙ مصارف Ǚيراȷ وباكستاȷ الƠ Ɣولت ƂǙ مصارف

Ǆعدد حمدود جدا ȫفهنا.  
     ɂøة علøاملالي ȐوائȦرين وأصحاب الǹا املالية من املدȽموارد ȜيƤ ɂمية علɎوتعمل املصارف اإلس

أساȃ مبدأ املشاركة يف الربǴ واخلسارة وتتبȜ بعȐ الصيȠ املعروفة يف فقȼ املعامɎت اإلسɎمية ألجل استǮمار 
اردÛ ومن أشهر ǾȽه الصيȠ املȒاربة واملشاركة واملراƜة واملتاجرة واإلجارة باإلȑافة ƂǙ اɍستǮمارات ǾȽه املو

املباشرة وƛانب ǾȽا تقوم املصارف اإلسɎمية بǖداǒ معظم اخلدمات املصرفية املعروفة يف املصارف التجاريøة  
وƣة مǵɎظات Ƚامة تسøتقي مøن دراسøة     الربوية مơ Ȝليصها من الȦائدة وȯɎǵǙ العمولة أو اɇجر حملها

  .ميزانيات املصارف اإلسɎمية



 

1-  Ɣري املواتية الȡ م من الظروفȡمانينات بالرǮمن ال ȯاألو Ȥاية النصŒ Ɠǵ ة مستمرةȦبص Ȝتزايدت الودائ
  .أǵاطت ŏا وباقتصاديات البلداȷ اإلسɎمية بصȦة عامة

 اɍستǮمارية لدɁ املصارف اإلسɎمية كاȷ مرتȦعøاǄ بصøورة   ويȘǵɎ أȷ معدƴ ȯو الودائȜ اɍستǮمارية وȡري
ǹاصة يف السنوات األوƂ من ǙنشائهاÛ وǾȽا أمر عادي من جهة الرقم املنطقي الرقمي ǵيث بدأ النشاȓ مøن  
الصȦر ولȮن يƎره أيȒاǄ اإلقباȯ الȢري العادي من قبل Ƥهور كبري من املسلمƙ املتحمسƙø لøȮȦرة العمøل    

  .إلسɎمياɍقتصادي ا
  ȷداøعدد من املصارف يف البل Ɂلد Ȝت النمو الودائɍت معدȒȦƳمانينات اǮمن ال ƆاǮال Ȥويف النص
   Ȑøا بعøأم ÛȜزادت لديها الودائ Ǆفاملصارف اجلديدة نسبيا Ûاملصارف Ȝبالنسبة جلمي Ȭن ذلȮي Ɓمية وɎاإلس

Ɏمية أو كøȦاǒة Ǚدارøőا ومنøها    املصارف الƔ تعرȑت ƩمɎت تشȮيǺȑ Ȭمة جداǄ سواǒ يف Ƚويتها اإلس
املصرفات الȮبرياȷ يف مصرÛ فيصل اإلسɎميÛ واإلسɎمي الدويل لɎستǮمار والتنمية فقد تعرȑت لنقȌ شديد 

  .يف الودائȜ لديها
ارتȦعت معدɍت الربǴ املوزع علɂ املودعƙ واملساƙƵ يف السنوات األوƂ إلنشاǒ املصارف اإلسɎøمية   -2

عروفة للȦائدة املصرفيةŻ Û اȒȦƳت بعد ذلȬ تدرƶياǄ لتصل يف العديøد مøن اøƩاɍت ƂǙ    فوȧ املعدɍت امل
معدɍت قريبة جداǄ من أسعار الȦائدة اجلاريةŻ Û استمر اȦƳɍاȏ بعد ذلȬ يف معدɍت الربƓǵ ÛǴ أصبحت 

ة ǹاصة عن عشøرين  يف عدد من اƩاɍت أقل من معدɍت الȦائدة السائدة لدɁ املصارف الربويةÛ ويف دراس
Û وȽي معدɍت )1(84.1980يف % 3.7مصرفاǙ ǄسɎمياƱ ÛǄد أȷ معدɍت العائد املوزع علɂ املودعƙ بلȢت 

    Ɂتوøمس ȏاøȦƳا Ȭøب ذلǵاøوص Ûƙالسنت ƙاتȽ ائدة اجلارية يفȦت الɍعن معد ȗل ملحوȮتقل بش     
لودائȜ اɍسøتǮمارية لøدɁ املصøارف    الودائÛȜ وɍ شȬ أȽ ȷناȫ عɎقة بƙ معدɍت الربǴ ومعدɍت ƴو ا

Û وما زاȯ مييل ƂǙ الدǹل املȒموȷ ولǾلȬ وجدنا أناسøاǄ  "اإلسɎمية"اإلسɎمية لن الȦرد العادي يف ƭتمعاتنا 
    ȏاøȦƳا ȷأ ȯوøن القøȮمي ɍو ǳت األرباɍيف معد Ȍوا لنقȑريين سارعوا بسحب ودائعهم عندما تعرǮك

لرئيسي يف تدƆ مستوɁ الودائȜ بل Ƚناȫ عوامل أǹرɍ Ɂ تقل أثøراǄ  معدɍت األرباȽ ǳو السبب الوǵيد أو ا
منها الظروف اɍقتصادية ومحɎت التشȮيȬ املȦǮȮة يف العمل املصريف اإلسɎمي والƔ بɎ شȬ قد ǵددت من 

  .مقدرة املصارف اإلسɎمية علɂ تعبǞة املوارد املالية
 ƆاǮال Ȥمية يف النصɎه املصارف اإلسǾȽ تȑلقد تعر  ɍ اøŒيف أ Ȑامات من البعőɍ مانيناتǮمن ال

ơتلǵ Ȥقيقة عن املصارف الربوية ɍǙ من ǵيث الشعارات املرفوعة وكǾلȬ تعرȑت Ʃملة تشȮيȬ كøبرية  
بالنسبة لȦȮاǒة Ǚدارőا يف تسيري النشاȓ املصريف اإلسɎمي بنجاÛǳ ولقد قوɁ اƬجوم علǾȽ ɂه املصøارف يف  

ة الȦاشلة لبعȐ شركات توșيȤ األمواȯ الȮبرية الƔ كانت ترفȜø نȄøȦ   مصر بصȦة ǹاصة بسبب التجرب
  .شعارات املصارف اإلسɎمية من ǵيث حماربة الȦوائد الربوية واملشاركة يف الربǴ واخلسارة

                                                           
  .1998 – 182العدد  –ƭلة اɍقتصاد اإلسɎمي  )1(



 

  ƆاøǮال Ȥاملوارد املالية يف النص ȜيƤ مية يفɎأثرت يف مقدرة املصارف اإلس Ɣم العوامل الȽمن أ ȷكا ȬلǾك
ينات ǵالة الركود العاملية الƔ أثرت يف البلداȷ النامية بشȮل واǴȑ يف كل أوجȼ نشاطها اɍقتصادي من الǮمان

 Ȥمي يف النصɎابيات العمل املصريف اإلسƶǙ منȑ من ȷكا Ȭذل Ȝوم ÛميɎري اإلسȡ مي أوɎواملصريف اإلس
ادات اɍدǹارÛ وقد سøاعد ǾøȽا   الǮاƆ من الǮمانينات نشاǙ ȓصدار األوراȧ املالية كشهادات اإليداعÛ وشه

  .النشاȓ مساعدة كبرية يف ƟميȜ موارد مالية علɂ أسȄ جيدة
من بƙ العوامل الǵ Ɣدت من مقدرة املصارف اإلسɎمية يف تعبǞة املوارد املالية يف البلøداȷ اإلسɎøمية    -3

ف اإلسɎمية اǂدودة العدد حمدودية انتشارȽا اجلȢرايف علɂ املستوɁ الداǹلي يف كل بلدÛ فلقد تركزت املصار
الƔ قامت يف ƯتلȤ البلداȷ اإلسɎمية ويف العواصم واملدȷ الɁƎȮ وșلت ǾȽه املصارف وفروعها بعيدة عøن  

  .املدȷ الصȢرɁ والقرÛɁ ويȘǵɎ أǾȽ ȷه املسǖلة تȜȒ قيوداǄ شديدة علɂ مقدرة املصارف اإلسɎمية
جارة وأصحاب اøƩرف والصøناعات الصȢøرية يف    علƤ ɂيȜ املدǹرات الصȢرية من املزارعƙ والت

األقاليمÛ وǾȽه الǞȦات Ƭا أƵيتها الɁƎȮ يف ƤيȜ البلداȷ الناميةÛ ومنها البلداȷ اإلسɎمية وتعبǞة املدǹرات ǾȽه 
املنشǔت ميȮن أȷ يرفȜ معدɍت اɍدǹار بشȮل ملموȃ ويساȽم يف التنمية اɍقتصادية بطرȧ مباشøرةÛ فǚøذا   

مل املصريف اإلسɎمي ɍبد أȷ يعتمد علɂ وجود عɎقات قوية بƙ األفراد وتوافر الǮقøة بينøهم   ǵɍظنا أȷ الع
والدور املنتظر مøن رجøاȯ   (وتشجيȜ أصحاب املدǹرات الصȢرية علɂ السلوȫ اإلƶاŸ يف استǮمار أمواƬم 

  ).املصارف اإلسɎمية يف ǾȽا الصدد كبري
ȷ الصȢرɁ والقرɁ يترȫ اجملاȯ مȦتوǵاƢ ǄاماǄ دوȷ منافسøة  ويȘǵɎ أȷ عدم اɍنتشار اجلȢرايف يف املد

 ɂم علȮƩنسارع يف ا ɍأ Ȭذل Ȝب مƶو ÛائدةȦبنظام ال ȏة املوارد أو اإلقراǞالتقليدية الربوية وتعب ȫأمام البنو
املصارف اإلسɎمية وعدم مقدرőا علɂ اɍنتشار جȢرافياǄ داǹل كل بلد ǙسɎمي قبل أȷ ندرȃ ونقدر بدقøة  

لظروف الȮلية اǂيطة Ǿŏه املصارف ومن قيود املصرف املركزيÛ والسياسات اȮƩومية العامة الƔ ما زالت ا
ɍ ترǵب كǮرياƞ Ǆا يسمɂ بعمل املصرف اإلسɎمي بل أȷ بعȐ البلداȷ اإلسɎمية ɍ يسمǴ بوجود مصøارف  

  .ملركزية والتشريعات الوȑعيةǙسɎميةÛ بينما البعȐ اǹɇر ǴƧ بوجوده لȮن يف قȌȦ من قيود البنوȫ ا
تركيز معظم نشاȓ املصارف اإلسɎمية القائمة داǹل أي بلد من البلداȷ اإلسɎمية يف ƭاȯ تعبǞة املøوارد   - 4

وȽو يتميز عøن بقيøة   (املالية علɂ املستوɁ اǂليÛ واɍستǮناǒ من ǾȽا يتمǮل يف البنȬ اإلسɎمي للتنمية ƛدة 
 ȼمية بطابعɎن  )الدويلاملصارف اإلسøجانب م Ȝمية بتجميɎسǙ مالية ȧصدارات أوراǙ Ȩي قام عن طريǾوال Û

 Ɂمستو ɂالتنمية عل ȏراȡه املوارد ألǾȽ ȼة وتوجيȦتلƯ ȷمية يف بلداɎه املصارف اإلسǾƬ ةȒائȦاملوارد املالية ال
  .البلداȷ اإلسɎمية

Ɏاإلس ȷالبلدا Ɂمستو ɂمية علɎاملصارف اإلس ȓو نشاƴ ȷأ Ȭش ɍو    ȷداøالبل Ɂتوøمس ɂøمية عل
Û كاȷ ميȮن أȷ يوسȜ النطاȧ الǾي تتم فيȼ تعبǞة املوارد املالية اإلسɎمية لȮن )بدǄɍ من البلد الواǵد(اإلسɎمية 



 

 Ȭذل Ûليةǹة املوارد الداǞتعب ȯاƭ د يفǵمي الواɎل البلد اإلسǹمي داɎاملصريف اإلس ȓو تركز النشاȽ ȘǵɎامل
  :ي للتنمية بسبب التوجȼ الدويل منǾ البدايةÛ وǾƬه الظاȽرة أسباب عديدة منهاباستǮناǒ البنȬ اإلسɎم

  .ǵداثة التجربة وقلة اخلƎة للمصارف اإلسɎمية -
  .قيامها يف وسȔ ومناǷ ربوي سواǒ علɂ مستوɁ البلد الواǵدÛ أو البلداȷ اإلسɎمية اجملتمعة -
- Ɏاإلس ȷموعة البلداƭ ƙالتجارة اخلارجية ب Ȥعȑمية.  
  .وجود مشاكل يف التعامل بƙ املصارف اإلسɎمية بالنسبة للتحوɍت النقدية وكيȦية معاملة اإليداع - 
5- Ȝالودائ ȯاƤǙ ƂǙ ماريةǮستɍا Ȝاع نسبة الودائȦارت ƂǙ مية يشريɎاملصارف اإلس Ɂلد Ȝل الودائȮيȽ دراسة

Ɏمية يف بث فȮرة الوديعøة اɍسøتǮمارية الƔø    ويف ǾȽا اƟɍاه دɍلة واȑحة علƱ ɂاǳ فȮرة املصارف اإلس
تشارȫ يف الربǴ أو اخلسارة كبديل للوديعة اɇجلة الƔ تتلقɂ عائداǄ دورياǄ مȒموناǄ يتمǮل يف نسبة مǞوية منøها  
وȽي الȦائدةÛ والواقȜ أȷ أǵد العوامل الƔ كانت ومازالت تǘثر يف ǵجم الودائȜ اɍستǮمارية لدɁ املصøارف  

تمǮل يف مقارȑة الȦارȧ بƙ الدǹل املȒموȷ علɂ الوديعة اɇجلة لدɁ املصارف الربوية والøدǹل  اإلسɎمية ي
لدɁ املصارف اإلسɎمية ويȘǵɎ أȷ البديل األǹري يتȒمن مشاركة يف قرار اɍستǮمار ) ȡري املȒموȷ(اǂتمل 

ǄمياɎسǙ Ǆووعيا Ǆاقتصاديا Ǆر ورشداǮويتطلب توافر معلومات أك.  
أرصدة ǵسابات التوșيȤ املǺتلȦة بصȦة شبȼ مستمرة يف معظم اƩاɍت مما يدȯ بصȦة عامøة  ارتȦعت  - 6

علƱ ɂاǳ املصارف اإلسɎمية يف فتǴ قنوات جديدة لɎستǮمارات علɂ أسɍ Ȅ ربويةÛ ومȜ ذلȬø تظهøر   
ودائȜ لدɁ عدد اȦƳاȑاǄ ملحوșاǄ يف نسبة التوșيƤǙ ɍǙ Ȥايل ال )1(1984/1985األرقام يف منتصȤ الǮمانينات 

وǾȽا مما جعل ) راجȜ مǄɎǮ بنȬ التȒامن اإلسɎمي السوداƆ وبيت اɍستǮمار األردƆ(من املصارف اإلسɎمية 
  Ȑøار التعليقات من بعǮم Ǵوتصب Ǵالسط ɂمية تظهر علɎاملصارف اإلس Ɂالسيولة النقدية لد Ȑلة فائȮمش

لɂ فشل املصارف اإلسɎمية ǵيث Ɵمعøت لøديها   اɍقتصاديƙ اإلسɎميƙ وȡريȽم ويعتƎوȷ ذلȬ عɎمة ع
  :موارد Ǻȑمة ولȮنها Ɓ تستطȜ أȷ تستǺدمها والواقȜ أǾƬ ȷه الظاȽرة أسباباǄ منها

عدم قدرة املصارف اإلسɎمية يف șل اإلطار العام الǾي تعمل فيÛȼ ومǵ Ȝداثة Ɵربتøها علɂø اسøتǺدام     -
  .الƔ ترجوȽاÛ فبقيت ǾȽه األرصدة ȡري موȦșةمواردȽا يف قنوات استǮمارية باألساليب الشرعية 

استمرار تدفȨ الودائȜ علǾȽ ɂه املصارف يف فترőا األوǵ Ƃيث بلȠ معدƴ ȯو الودائȜ لديها نسبة مرتȦعøة   -
  .سنوياÛ300% (Ǆ  %200(جيداǄ مقارنة باملصارف التقليدية 

مر الǾي فرȏ عليها توșيȦاǄ يف استǺدامات ارتȦاع نسبة املوارد النقدية قصرية األجل لدǾȽ Ɂه املصارف األ -
  .قصرية األجل وأتاǳ الȦرصة لنشǖة فائȐ سيولة متزايد

وقد Ȧǹت ǵدة ǾȽه املشاكل الǮȮرية يف النصȤ الǮاƆ من الǮمانينات مƴ Ȝو Ɵربة املصارف اإلسɎمية ةوزيادة 
Ƴي اǾمية يف الوقت الɎمارية اإلسǮستɍدام األساليب اǺا يف استőƎǹ  امøقي Ż اجلديدة Ȝالودائ ȯمعد ȼفي ȐȦ

                                                           
  .ȋ131  –مرجȜ سابȨ  –صداوي أمحد  )1(



 

بعȐ املصارف اإلسɎمية بǚصدارات مالية طويلة األجل نسبياǄ كǾلȬ قام البنȬ اإلسɎمي للتنمية بعمل حمȦظة 
لɊوراȧ املالية وبيعها يف دوǙ ȯسɎمية ƯتلȦة للمصارف اإلسɎمية فǾǹǖ بعȐ فوائȐ األمواȯ منها واستǮمرȽا 

Ư ميةɎسǙ ميةيف مشروعاتɎاملصارف اإلس ȷمن تعاو ǰتنت ȷن أȮمي Ɣابية الƶثار اإلǓ ا يظهرǾȽو ÛةȦتل.  
  
يتǴȒ بصȦة عامة ارتȦاع نسبة التوșيȤ قصري األجل ومتوسȔ األجل ƤǙ ƂǙايل التوșيÛȤ ويف دراسøة   - 6

Ȕقصري ومتوس Ȥيșنسبة التو ȷا ǴȒمانينات يتǮال Ȥمية يف منتصɎشرات املالية اإلسǘاصة للمǹ   ل يفøاألج
علɂ الترتيøبÛ يف   )1(1985 م1984يف عام  %91,3 عشرين مصرفاǄ من املصارف اإلسɎمية الرئيسية بلȢت

يف السنتƙ املǾكورتÛƙ ويف بعȐ املصøارف   ƙǵ8,8%  Û9% أȷ نسبة التوșيȤ طويل األجل بلȢت لديها 
ɍعت نسبة اȦارت ÛƔويȮوبيت التمويل ال ÛميɎاإلس Ÿل دǮمية مɎم  اإلسøن معظȮمارات طويلة األجل ولǮست

  .ǾȽه اɍستǮمارات كانت يف ƭاȯ النشاȓ العقاري
  
الصناعية والزراعية أǾǹت نصøيباǄ  : يتǴȒ بصȦة عامة أȷ اɍستǮمارات طويلة األجل يف اجملاɍت اإلنتاجية -7

اإلسɎøمية بøدور    صȢرياǄ وحمدوداǄ من موارد املصارف اإلسɎميةÛ ولقد كاȷ من املȦروȏ أȷ تقوم املصارف
: ƶǙاŸ يف ǾȽا اجملاȯ الǾي يعتƎ أساسياǄ بالنسبة ألȽدافها اإلƴائية وذلȬ علɂ عȄȮ املصارف التجارية الربوية

الƔ يرتȮز نشاطها عادة علɂ عمليات اإلقراȏ القصري واملتوسȔ األجل وɍ يتوقȜ منها أő ȷتم بقȒية التنمية 
  .اɍقتصادية

  
اإلسɎمية بتهيǞة قدر مناسب من التمويل ألصحاب املشروعات الصȢرية وƱد عدد  قامت بعȐ املصارف - 8

كبري من األمǮلة يف املصارف اإلسɎمية يف السوداȷ وبنȬ ناصر اɍجتماعي ƞصرÛ ولقد قامت ǾȽه املصøارف  
 Ȭذل Ȝوم ÛمƬ روريةȑ نتاجيةǙ دوات ومعداتǖرية بȢأصحاب املشروعات الص Ȑوبع ƙرفيƩأثريت بتزويد ا

اعتراȑات علɂ املصارف يف بيǾȽ Ȝه األدوات واملعدات وفقاǄ لنظام التقسيȔ أو اإلƶار املنتهɂ بالتمليǵ Ȭيث 
قيل أȷ السعر النهائي يتحدد بطريقة تتȒمن ȑǙافة نسبة مساوية عادة لسعر الȦائدة علɂ السøعر اجلøاري يف   

تȼ ولȮن األȽم من ǾȽه أȷ النشاƢ ȓويل اƩرفيƙ السوȧ وȽو أمر ƷتاƂǙ ǯ تدقيȨ وƜث ودراسة ملعرفة ǵقيق
أو أصحاب الصناعات الصȢرية Ʒ Ɓتل ƂǙ اȷɇ أƵية تǾكر يف النشاȓ الȮلي للمصارف اإلسɎمية بالرȡم من 

  .أƵيتȼ الȦائقة لتنمية اɍقتصاد يف ƤيȜ البلداȷ النامية اإلسɎمية
  
9 -  Ȥيșجم عمليات التوǵ Ǝك ƂǙ ل  تشري البياناتȮøمية بشɎري اإلسȡ املصارف Ȝت مɎاخلارجي واملعام

واǴȑ فمǄɎǮ من بعȐ ما نشر نستǺلȌ أȷ رصيد عمليات التوșيȤ اخلارجي لبنȬ فيصل اإلسɎمي املصري 
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مليوȷ دوɍر يف  1.837,5من ƤǙايل التوșيȤ الǾي بلȠ  )1( %40مليوȷ دوɍر أي Ʋو  749بلȠ  1984يف 
من  19%السوداƆ يف نȄȦ العام șهر أȷ األرصدة يف البنوȫ اخلارجية بلȢت Ʋو نȄȦ العامÛ ويف بنȬ فيصل 

 ȯموع األمواƭ)447 Ɔسودا ȼجني ȷمليو( Ɂلد ƔويȮالنقد واألرصدة لبيت التمويل ال ȷأ ȘǵɎي ȬلǾوك Û
 Ƞمية بلɎري اإلسȡ ر يف  120املصارفɍدو ȷ74و 1983مليو ɎسǙ ريȡ سسات ماليةǘم Ɂدينار لد ȷمية مليو

Ɂرǹلة أǮأم ȫناȽو Ûالعام ȄȦيف ن.  
  :وǹطورة عمليات التوșيȤ يف اخلارǯ كبرية لɊسباب اɇتية

-   Ȭøسارة كبرية وذلǹ يف األمر Ǵيصب ǯمية يف اخلارɎسǙ ماريةǮسسات استǘبواسطة م Ȥيșيتم التو Ɓ ȷǙ
ستȢل ǾȽه املوارد لصاƢ ȼƩاماǄ أو øȑد  لوقوع املوارد املالية للبلداȷ اإلسɎمية النامية يف أيدي الȢري والǾي قد ي

  .مصاſ األمة اإلسɎمية أو بوسائل ɍ تقرȽا الشريعة
بنȬ فيصل (Ǚذا Ź توșيȤ األمواȯ بواسطة مǘسسات استǮمارية ǙسɎمية كما كاƷ ȷدǫ يف بعǵ Ȑاɍت  -
ǄɎǮي) مȒة عامة وبالنسبة لقȦمار بالنسبة للعائد بصǮستɍا Ɂكد من جدوǖنت ȷبد أɎبة  فǵاøص ȷة التنمية للبلدا

 ȷوȮي ȷن أȮمي ȼهرت التجربة أنșماري اخلارجي فقد أǮستɍا Ȥيșاصة وبالنسبة للعائد من التوǹ ةȦاملوارد بص
   ȼøأن ǄاøȒهرت التجربة أيșلية كما أǹمارات الداǮستɍالعوائد املقارنة املتوقعة من ا ȧفو Ǵȑل واȮبش ǄعاȦمرت

سالباǄ بتحقǹ ȨسارةÛ وقد ǵدǾȽ ǫا فعǄɎ يف ǵاɍت بعȐ املȒاربات  ميȮن أȷ يتدɍ ƂǙ ƅ شيǒ أو ينقلب
ȡري املȒمونة يف Ɵارة الȽǾب العامليةÛ أما بالنسبة لقȒية التنمية اɍقتصادية فاألمر Ʒ ɍتمل ذلÛȬ ألȷ العائøد  

 øسɍ ائعةȒرصة الȦة الȦلȮت Ǆأبدا ȏيعر ɍ ȼنǚف ǄموناȒوم Ǆنسبيا ǄعاȦمرت ȷكا ȷǙو Ɠǵ Ȝوارد  املتوقøدام املǺت
  Ǆردوداøا املردود يولد مǾȽو Ǆلياǹدا Ǆقتصادية مردوداɍدام املوارد املالية يف التنمية اǺاست ɂذ يترتب علǙ ÛǄلياǹدا
   Ȩøن طريøع Ȥيșأما بالنسبة للتو Ûدǵمردود وا Ɂا سوƬ Ȅلي ǯمارات يف اخلارǮستɍبينما ا ÛاǾȮȽر وǹǓ

Ǚ ريȡ سسات ماليةǘمصارف أو م Ɂاإليداعات لدǯمية يف اخلارɎس.  
  

ƆاǮال ǢلȖƫي: اǻاȎتȩɍرار اȪستɍا Ž يةȥرȎƫا ǧامالȞƫور اǻ  
ȯوɉا țرȦساسية: الɉا ȏروȦال  

  :لبناǙ ǒطار Ơليلي اقتصادي تتم فيȼ املعامɎت املصرفية واملالية بصيǙ ȠسɎمية سيتم تبƗ الȦروȏ التالية
ملوارد الطبيعية وأȷ العائد املتحقȨ لȮل عنصر سيǺتلȤ قليȷǙ ǄɎ عناصر اإلنتاǯ ثɎثة العمل ورأȃ املاȯ وا -)1

  .شǄɎȮ ومȒموناǄ عن نظريه يف النظام اɍقتصادي باملȦهوم التقليدي
أȷ عائد العمل يتوقȤ علɂ طبيعة العɎقة بƙ العمل من ناǵية ورأȃ املاȯ واملوارد الطبيعية مøن ناǵيøة    -)2

  .ة األجر أو جزǒ من الناتǰ أو نصيب من الربǴأǹرÛɁ ومن Ż فقد يǾȽ Ǿǹǖا العائد صور
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3(-  Ǵل نسبة من الربȮيدة يف شǵصورة و Ǿǹǖي ȯاملا ȃعائد رأ ȷأ)ة    )او اخلسارةøن العمليøد عøاملتول Û
  .اإلنتاجية

  .اȷ التمويل املتاǳ يف اجملتمȜ من ȯɎǹ جهاز السوȧ يتجȼ كلȼ ألنشطة Ǚنتاجية -)4
5(- Ǿǹǖعائد املوارد الطبيعية ي ȷدد  أǂما صورة املقابل اǙ)ازƶǙ(Ȩقǂا ǰل املشاركة يف الناتȮش Ǿǹǖأو ي Û.  
6(-   ȯوøالق ȷكر أǾعن ال Ɨȡمي وɎها النظام اإلسȒيرف Ɣارية الȮتǵɍا ȯاȮلو من كافة األشƸ ȧالسو ȷأ

اǂددة سلȦاǄ  بتطبيȨ الصيȠ اإلسɎمية للمعامɎت يعƭ Ɨموعة من الȦروȏ الȒمنية مǮل ǙلȢاǒ كل صور الȦائدة
  .وƠرƇ الȈȢ والȢرر وما Ǚليȼ اɍلتزام بتطبيȨ فريȒة الزكاة والبعد عن اǂرمات يف ƭاȯ اإلنتاǯ او اخلدمات

  :ويف șل ǾȽا النظام فǚنȼ من املتصور أȷ يتȮوȷ اجملتمȜ من أربعة قطاعات رئيسية
1- ȧللسو ǯاإلنتا ȏرȢب Ǆي يقوم أساساǾو الȽاملنظم و ȯل    قطاع األعماøللتموي ȨøȦقطاع مت ȼنǖويتسم ب

  .اɍستǮماري
  :القطاع العائلي وȽو ينقسم ƂǙ ثɎثة فروع -2
  .القطاع العائلي ȡري املدǹرÛ وȽو الǾي يȦȮي دǹلȼ ملواجهة ǵاجاتȼ اɍستهɎكية -
القطاع العائلي املدǹرÛ وȽو الǾي يȦيȐ دǹلȼ اجلاري عن ǵاجتȼ اɍستهɎكية ولøȮن يقøوم مباشøرة     -

Ǯباستȼراتǹمار مد.  
القطاع العائلي املدǹرÛ املستǮمر ويشمل بصورة عامة كل أصحاب األعماȯ الصȢرية وǹاصة يف الزراعøة   -

والǾي قد ɍ يتجȼ نشاطȼ يف املقام األوȯ لɌنتاǯ للسوȧ ولȮنȼ يعمل باستمرار لɎنتقاƂǙ ȯ تلȬø الصøورة   
Ȩللتسوي Ȝالسل Ȑبع ǯنتاǚب.  

ǒ اɍستǮمار وȽم يقوموȷ بتجميȜ املدǹرات من القطøاع العøائلي املøدǹر    ويȒم وسطاǒ التمويل وƎǹا -3
وكǾلȬ من القطاع املدǹرÛ املستǮمر وƠويلها ƂǙ قطاع األعماȯ املنظم أو القطاع العائلي املسøتǮمر أو øȡري   

  .املدǹر أو استǮمارات مباشرة
القواعد اإلسɎøمية األساسøية يف    ƞا يف ذلȬ البنȬ املركزيÛ وتȮوȷ مهمتȑ ȼماȷ تطبيȨ: جهاز الدولة -4

املعامɎت بȮل ما قد يستلزم ذلȬ من مراقبة او تدǹل مباشر دوȷ ما ȯɎǹǙ بǔليات السوȧ اإلسɎمي وقواعد 
ȼالعمل في.  

       ƆاǮال țرȦة: الɅǻاȎتȩɍثار اɇا  
قوم أوǄɍ ولȮي نصل Ơ ƂǙليل اɍنعȮاسات اɍقتصادية لتلȬ الȦروȏ علǵ ɂركة اجملتمȜ فǚننøا سøن  

  :بدراسة تǖثريȽا علɂ العوامل اɇتية
1- ȯاملا ȃة رأȦلȮساب تǵ ائدة يفȦال Ǆي أساساȽو Ûȯاملا ȃة التقديرية لرأȦلȮالت.  
  .قرارات اɍدǹار واɍستǮمار -2
  .ơصيȌ املوارد تبعاǄ لɎستعماɍت املǺتلȦة -3



 

  .أساليب اإلنتاǯ ومعدɍت التحديث -4
5- ǯة اإلنتاȦلȮت.  
  .Ɏقة بƙ األصوȯ املالية واألصوȯ اƩقيقيةالع -6

1- ȯاƫا ȃة لرأɅرɅدȪة التȦلȮالت:  
تلعب تȮلȦة رأȃ املاȯ دوراǄ أساسياǄ يف قرارات اɍستǮمار ابتداăǒ يف توجيȼ املوارد بƙ اɍسøتǺدامات  

ȯاملا ȃة رأȦلȮت ƙوب ÛداماتǺستɍا Ȭمن تل Ȝالعائد املتوق ƙيث يتم املقارنة بǵ ةȦتلǺمايل  امل ȧل سوș ويف
ǙسɎمي وعندما نتحدǫ عن ƭموعة من املǘثرات ơتلƢ ȤاماǄ عن املستǮمر العاديÛ فتتمǮل العوامل الȮƠ Ɣم 

  :تقدير ǾȽه التȮلȦة ǵينǾǞ يف اɇتøي
-  ǯنتاǙ ل يف املشاركة يفǮيتم Ȥيșية أسلوب التوǵمن نا Ǆداǵوا ǄɎبدي ȼمي يواجɎاإلس ȧمر يف السوǮاملست ȷأ
عملية اإلنتاجية مما يعƗ أȷ املستǮمر يواجȼ نوعƙ من عدم اليقƙ أǵدƵا يف عائد اɍستǮمار املتوقȜ والǮاƆ يف ال

  .معدȯ التǺȒم
أȷ تقبل املǺاطرة جزǒ أصيل من سلوȫ املستǮمر املسلم ومن Ż فȷǚ الوزȷ النسƑ أو اƬامȈ الǾي سøيعطي   -

 ȷوȮة سيȦلȮاطرة يف تقدير التǺميةلعوامل املɎسǙ ريȢال ȧأقل باملقارنة بالسو.  
-  ȷǙتباعǙ   يناتøاجيات فالتحسƩا Ż رورياتȒمقاصد الشريعة ال ǒوȑ مار يفǮستɍهوم األولويات يف اȦم

  .سيǘدي ƂǙ توزيȜ زمƗ لɎستǮمار ǵيث يǘجل للمستقبل ما Ƚو كمايل
Ÿ يف قيمة األصوȯ النقدية املدǹرة وȽو ȷǙ دفȜ الزكاة وȽو ما سيتم قطعاǄ وليȄ اǵتماǄɍ يعƗ النقȌ اƩسا -

 ǯرǺف ȼدفعت زكات ȷǙو Ûȯعن التداو ȯاملا Ȅبǵ ƂǙ افةȑباإل Ȥيșالتو ȧرات يف سوǹاملد ǳلطر Ǆل دافعاǮمي
  .من دائرة الÛƕȮ ميǮل سلوكاȡ Ǆري مقبوǙ ǄɍسɎمياǄ وȽو يعŒ Ɨاية زيادة املعروȏ من املدǹرات

- ǂو اȽ Ȅلي Ǵتعظيم الرب Ȝداف ȷدف  أøƬريات دالة اȢد متǵأ Ǵالرب ȷكا ȷǙو Ûمر املسلمǮاألساسي للمست ȫر
  Ȅيøيد لǵكهدف و Ǵتعظيم الرب ȷǙ ȯا تقوƴǙو Ǵيهتم بالرب ɍ ميɎمر اإلسǮاملست ȷأ ȯتقو ɍو ÛمرǮا املستǾƬ

   ǳراوøيت ȯاøامل ȃة رأȦلȮلتقدير ت Ɂالعوامل وجود مد Ȭاعل تلȦوحمصلة ت Ûمر املسلمǮاملست ȫو سلوȽ  ƙøب
  :ǵدين
• ɂøنǻɉد اƩا : Ȍو ناقȽل الزكاة  2,5%وǮو ما ميȽمار وǮستɍالة عدم اǵ يف ǫستحد Ɣة الȦلȮو التȽو

  .الواجبة علɂ املاȯ املدǹر
• ɂȎȩɉد اƩاطرة: اǺبدرجات عالية من امل Ȕواملرتب Ȝاملتوق Ǵل يف حمصلة املشروع من الربǮي ميǾو الȽو.  

لرأȃ املاȯ ستȮوȷ أقرب ƂǙ اƩدود الدنيا منøها للحøدود العليøا     ويف تقديرنا أȷ التȮلȦة التقديرية
  :لɊسباب اɇتية

- Ɨيقي ƅد األدƩتمايل بينما اǵا ɂد األقصƩا ȷأ.  



 

أȷ العوامل الƔ تلعب دورȽا علɂ كل من الطلب والعرȏ كافتراȏ الزكاة والتøزام املسøلم بǖولويøات     -
     مستوɁ سعر ȡري مرتǵ ȜøȦيøث أȷ العøرȏ يتمتȜø بالزيøادة     اɍستǮمار تǘدي ƂǙ أȷ يȮوȷ التوازȷ عند 

  ɂøالطلب عل ȷأ ƙǵ يف Ûو مطلب شرعيȽا وőل القومي أو زيادǹو الدƴ تɍثبات معد ȏبافترا Ûباستمرار
  .األقل فيما يتعلȨ بǚنتاǯ الȮميات وȽي ما تتمتȜ عادة ƞعدɍت عالية من العائد بنمو ƞعدɍت أقل

ɍستǮماري اإلسɎمي ترفȐ تقبل درجات املǺاطرة العاملية والƔ تقترب من املقøامرة يف  أȷ طبيعة السلوȫ ا -
الوقت الǾي يعمل فيȼ التنظيم اإلسɎمي للسوȧ علɂ استبعاد ǙمȮانية وجود األرباȡ ǳري العاديøة أو توقعهøا   

  .األرباǳ اǵɍتȮارية: مǮل
ستǘثر يف تقديرات تȮلȦة رأȃ املاȯ سواǒ علɂø  وطبيعة اƩاȯ فȷǚ العوائد اǂققة يف األنشطة املǺتلȦة 

مستوɁ اخلاȋ أو اجملتمعي ƂǙ أȷ تلȬ العوائد لن تȮوȷ العنصر الوǵيد يف املدɁ املتوسȔ أو الطويل يف تقدير 
Û عند قبوƬم للمشاركة يف ǾȽا النشاȓ أو ذلȬø  )أو املستǮمرين(تلȬ التȮلȦة من وجهة نظر وسطاǒ التمويل 

  .وامل املتوقعة لȮوŒا معتدلة وليȄ مبالȢاǄ فيهاوǾȽا يعƗ ميل الع
  :ȩراراǧ اǹǻɍار واɍستǮمار -2

  سøعر : ترتبȔ قرارات اɍدǹار واɍستǮمار يف الȮȦر اɍقتصادي ƞجموعة من العوامل مøن أƵهøا  
الȦائدةÛ وتȦصيل السيولةÛ ورȡم انȼ من الȒروري يف șل السوȧ اإلسɎمي توقȜ املستǮمر لعائøد موجøب   

ȓ لقبوȯ اɍستǮمارɍǙ Û أȷ ذلɍ Ȭ ميǮل شرطاƩ Ǆدوǫ اɍدǹارǵ Ûيث ميȮن أƷ ȷدǫ اɍدǹار نتيجøة  كشر
   ȏراøد أعøǵا فهو أƬ عائد موجب Ȝتوق Ȝم ȯاألموا Ȥيșأما تو ȫɎستهɍا ɂم علɎعها اإلسȒي Ɣالقيود ال

يȦȮي ليȄ لزيøادة اɍدøǹار   اɍدǹار املتعددة ومȜ ذلȬ فȷǚ النظام اإلسɎمي يȜȒ من اƩوافز والدوافȜ ما 
  .الȦعلي فحسبÛ بل أيȒاǄ لتقليل الȦجوة بƙ اɍدǹار املتحقȨ واألمواȯ الƔ تتجȼ لɎستǮمار

ويعƗ ذلȬ أȷ عرȏ األمواȯ املتاǵة للتوșيȤ لن يȮوȷ يف العائد املتوقȜ أو اǂقȨ فحسøب وøƴǙا   
ل ما يǘيد ǾȽا األمر مøا يȘøǵɎ مøن    يستجيب للمجموعة من العوامل السلوكية والتشريعية األǹرÛɁ ولع

اȦƳاȏ نسبة اƩسابات اجلارية يف البنوȫ اإلسɎمية ƤǙ ƂǙايل الودائȜ مقارنة بȢريȽا من البنوȫ فɎøȒ عøن   
 Ȭتل ɂعل Ȩيف العائد املتحق Ƒالنس ȏاȦƳɍم اȡمية رɎاإلس ȫة عامة يف البنوȦبص Ȝو الودائƴ تɍاع معدȦارت

  .الȦائدة الƔ تقدم الȒماȷ عن الرƜية الودائȜ مقارناǄ بǖسعار
  ƂǙ رعيةøالش ȔوابȒدود الǵ يف ȼتتج ȷبد اɍ اŒǖم تسليمنا بȡمار ورǮستɍقرارات ا ƂǙ ذا نظرناǙو
ƭاɍت ذات الرƜية األعلɍǙ Ûɂ أȷ التȮلȦة املرتبطة برأȃ املاȯ يف سوȧ املاȯ اإلسɎميÛ ومȜ وجود الزكøاة  

من اɍستǮمارات Ʋو اɍستǺدامات ذات الدǹل اǂدودÛ ويǘøدي ذلƂǙ Ȭø   تǘدي ƂǙ توجȼ جانب متجدد 
  .تقليل الȦجوة بƙ اƩاجة والطلب علɂ مستوɁ اجملتمȜ كنتيجة طبيعية لقبوȯ بǖي عائد موجب

 Ȝالودائ ɂفائدة عل ȫناȽتقليدي و Ȭذا كنا أمام بنǙ 10%أو  7%أما   Ȥيșتو ȯن قبوȮمي Ɏف ÛǄɎǮم
Ûه النسبةǾȽ يقل عن    Ȭøة البنøالǵ أما يف ÛȜة حمدودة للودائȦلȮبت Ȩلتزام مسبɍا ɂيقوم عل Ȭسيما يف بن ɍ



 

اإلسɎمي داǹل النظام اإلسɎمي فلن ȮƷمǵ ȼد أدƅ متمǄɎǮ يف الȦائدة بل ȷǙ أي عائد موجب Ƚو أفȒل من 
 ȼȦلȮي سيǾمار الǮستɍلة يف الزكاة 2,5عدم اǮاملتم.  

3- ǻوارƫا ȌيȎơ:  
ȧسو ȧن   يف نطاøجملموعة م ȜȒǺة سيȦتلǺدامات املǺستɍا ƙاملوارد ب Ȍصيơ ȷǚمي فɎاإلس ȯاملا

املعايري الƔ تبدأ من املستوɁ الȮلي بȒرورة البدǒ بǚشباع الȒروريات Ż اƩاجيات يف سلم األولويات Ż يقوم 
Ȓرورة التوسȔ والبعد عن اجملتمȜ مراقبة عن اɇليات الƔ ترتبȔ علȑ ɂوابȔ السلوȫ اɍستهɎكي فيما يتعلȨ ب

السرف ومصارف الزكاة والǮƢ Ɣل ǵقناǄ متȮرر للطلب علɂ سلȜ اɍستهȫɎ األساسية ƞا يعƗ اȦƳاȏ درجة 
   Ȥøيșاه توøƟمر يف اǮباملست Ȝا يدفƞ وهƴت استمراره وɍتماǵوا Ȝه السلǾȽ ɂبالنسبة للطلب عل ƙعدم اليق

Ȝالسل Ȭتل ǯنتاǙ يف ȼأموال.  
ǹرɁ فȷǚ  طبيعة ȽيȮل عوائد اإلنتاǯ يف ǾȽا اجملتمȜ ستǘدي ƂǙ درجة عالية من اɍرتباȓ ومن ناǵية أ

بǙ ƙنتاجية ǾȽه العوامل يف اɍستǺدامات املǺتلȦة والعائد الǾي Ơصل عليها ويبدو ǾȽا أكǮر وȑوǵاǄ بالنسبة 
قعة أو املȦترȑة واملعلومة مقدماÛǄ لعنصر رأȃ املاȯ والǾي يتقرر عائده علɂ أساȃ اإلنتاجية اǂققة وليست املتو

كما Ƚو اƩاȯ بالنسبة للȦائدة ومن Ż فȷǚ قرارات ơصيȌ املوارد بƙ اɍستǺدامات املǺتلøȦة يف صøورőا   
  .الديناميȮيةɍ Ûبد أȷ تǘدي ƂǙ تȢطية Ǚنتاجية عوامل اإلنتاǯ يف ǵدود املعارف الȦتية املتاǵة

4- ǬɅدǶالت ǧɍǻاȞوم ǯاإلنتا Ǣأسالي:  
يف șل نظام املعامɎت اإلسɎمية يتوافȨ اǹɍتيار التȮنولوجي يف املدɁ الطويل مȜ النøدرة النسøبية   
   ȯدوøوال ÛǄاøالنامية عموم ȯالدو Ǆالياǵ ȼمن Ɔي تعاǾال ȗامللحو ȯɎتǹɍيظهر ا ɍو Ȝيف اجملتم ǯلعناصر اإلنتا

البطالة والعديد مøن اøǹɍتɍɎت اƬيȮليøة    املتقدمة أيȒاǄ يف الǮȮري من اƩاɍت متمǄɎǮ يف ارتȦاع معدɍت 
Ɂرǹاأل.  

ويف نȄȦ الوقت فȷǚ من املتوقȜ أȷ تȮوȷ املعدɍت التحديث باستمرار متɎئمة مȜ التȢريات النسøبية  
Û وبشيǒ من التȦصيل ميȮن "كتȮليȤ شرعي"يف جودة وكمية عناصر اإلنتاǯ وأȷ تتسم باإلȑطراد والتراكم 

لتȮنولوجي ȮƷمȼ يف العاƁ الǮالث علɂ األقل توافر التمويل وتȮليȦاتȼ والǾي يقøدم  القوȯ بȷǖ قرار اǹɍتيار ا
Û تǘدي ǹɍتيار أساليب Ǚنتاجية ذات كǮافة رأƧالية عاليةɍ Û "مدعمة"من ǹارǯ والداǹل تلȬ الدوȯ بǖسعار 

اب وتǘدي لتدƆ العائøد  تتǒɎم مȜ قدرات اجملتمȜ العاملية أو تتناسب مȜ موارده أو قدرة أسواقȼ علɂ اɍستيع
  .املدعمة" الȦائدة"اǂقȨ علɂ عنصر رأȃ املاȯ يف أǵياȷ كǮرية ƂǙ أقل من معدɍت 

 ȯبدراسة دقيقة من جانب املمو Ȕذا ما ارتبǙ تيارǹɍقرار ا ȷا Ȭش ɍل "وøتمǂدي  "للعائد اǘيøس Û
وم علɂ الرȡم من كل ما يقاȯ مøن  ɍستبعاد كل صور ȽǙدار رأȃ ماȯ والǾي تعاƆ منȼ دوȯ العاƁ الǮالث الي

ندرة رǗوȃ األمواŏ ȯاÛ ولȮن يȮوȽ ȷناƭ ȫاȯ لدعم يف تȮلȦة التمويل ومن ƣة سيǘدي للتناعم بƙ معدɍت 
Ȝة يف اجملتمǵاملتا ǯامل لعناصر اإلنتاȮال Ȥيșالتحديث والتو.  



 

جيȜ الƙǵɎȦ أو صȢار ومǮاȯ ذلȬ ما ǵدǫ بالنسبة لبنوȫ التنمية الƔ تقدم سعر فائدة منȒȦǺة لتش
  ȃاøانقسم الن Ȍيǹويل الرƢ عندما توفر ȼالتجربة أن Ȝفمن الواق ÛةǮديƩساليب التقدم اǖب Ǿǹاأل ɂعل ƙاملنتج

ƙفريق ƂǙ:  
ȯوɉا :ȼرمتƜ مȽعتقادɍ ةȒȦǺائدة املنȦم من الȡالر ɂا التعامل علǾȽ Ȑرف.  
ƆاǮو اإلس: الȽ ه القيودǾȽ نتيجة ȼنȮي قبل ولǾو الȽ   ةøالتنمي Ȭøربة بنƟو Ȍيǹر ȼألن ȯاملا ȃراف يف رأ

واɍئتماȷ الزراعيÛ أكƟ Ǝربة بنوȫ التنمية يف ǙفريقياÛ شاȽد علɂ ذلȬ وȽي يدرǵ ȃالياǄ وقد عقدت نøدوة  
 ƂǙ ي وصلǾة الȒȦǺائدة املنȦال ȯم معدȡرب فرȢة  2%لدراستها يف املøالتجاري ȫائدة يف البنوȦمقارنة بال 

17%Û13% Ƥ مȡور   ȯاøامل ȃة رأøȦلȮت Ȍǹو رȽ والسبب Ûالبية فشلت يف السدادȢال ȷǚت فɎالتسهي Ȝي
وعدم واقعيتها والǾي أدƂǙ Ɂ اإلسراف يف استǺدام معدات ǵديǮة ƞا ɍ يتناسب مȜø البيانøات اƩقيقيøة    

ازديøاد  للمجتمȜ فترتب علɂ ذلȬ اȦƳاǙ ȏنتاجية رأȃ املاȯ وبالتايل عدم القدرة علɂ السداد مما تسبب يف 
Ȝالبطالة يف اجملتم.  

كǾلȬ قدمت اȮƩومة السعودية تسهيɎت للمشروعات الصناعية كصناعي البتروكيماويات فتدنت 
فيها Ǚنتاجية رأȃ املاȯ بصورة ȡري مقارنةÛ والسبب يف ذلȬ اإلقباȯ علɂ استǺدام الǮȮافة الرأƧاليøة العليøا   

ȯاملا ȃرأ Ȍǹبسبب ر.  
فȷǚ الدوȯ الǵ Ɣصلت علɂ قروȏ مسريةƁ Û تستǮمر نصǾøȽ Ȥøه   بل Ɠǵ علɂ املستوɁ الدويل 

القروȏ أو أكǮرÛ واستنǾȦ بعȒها يف استهȫɎ تريفÛ وأصبحت ǾȽه الدوȯ عاجزة عن سداد أعبøاǹ ǒدمøة   
  .الدين من فوائد وȡريȽا نظراȦƳɍ ǄاǙ ȏنتاجية رأȃ املاȯ وسوǒ اɍستعماȯ واإلȽدار

ƙ عائد رأȃ املاȯ وǙنتاجيتȼ ستعƗ التناسب بƙ استǺدام رǗوȃ أما يف النظام اإلسɎمي فȷǚ الربȔ ب
  .األمواȯ وǙنتاجيتها اƩقيقيةÛ ومن Ż فȷǚ عمليات التحديث وتطوير ستتǒɎم معها

5- ǯة اإلنتاȦلȮǩ:  
 Ȩري عناصر التدفȢستت ǄاȦددة سلǂوائد اȦة حمل التمويل ذي الȦتلƯ ةȢاطر يف صيǺالتمويل امل ȯɎǵǙ Ȝم

للمشروعǙ Ûذ ستǺتȦي الȦائدة من التدفقات اخلارجية أو اǂتسبة ȯɎǹ فترة اإلنشاǒ وȯɎøǹ فتøرة    النقدي
سرياȷ القروȏ بعد التشȢيل ويǘدي ǾȽا ƂǙ اȦƳاȏ التȮلȦة اɍستǮمارية ƞقدار الȦوائد املستحقة علɂ أرصدة 

ȏاȦƳɍا ȯا يعادƞ ȫɎȽاإل ȌصƯ ȏاȦƳعن ا ǄɎȒيل فȢالتش ȯɎǹ ȏبعد استبعاد  وقرو ȯة األصوȦلȮيف ت
ȯاملا ȃرأ ɂالعائد عل ȯاع معدȦارت Ɂرǹثبوت العوامل األ Ȝم Ɨا يعƞ ǒفوائد فترة اإلنشا.  

ومن ناǵية أǹرɁ فȷǚ اǹتȦاǒ األعباǒ الǮابتة واملتمǮلة يف مدفوعات الȦائدة يǘدي ƂǙ تقليøل درجøة     
ره عند تقديره تȮلȦة رأȃ املاÛȯ كما أŒا يف الوقت ذاتȼø  املǺاطر وعدم اليقƙ الƔ يȽǾǹǖا متǾǺ القرار باعتبا

تعمل علɂ تقليل أثر التǺȒم واǵتماɍتǵ Ûȼيث يتجȼ العائد املتوقȜ مȜ التǺȒم وȽو ما قد Ʒ ɍدǫ يف ǵالة 
  .الȦوائد الǮابتةÛ فǄɎȒ عن ȦơيȐ التǺȒم ابتداǒ عن طريȦơ ȨيȐ تȮلȦة اɍستǮمار والتشȢيل
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   Ȕرتبøدا يøتدر عائ Ɣاجملموعة ال Ȭاملالية يف تل ȯمية ستنحصر األصوɎت اإلسɎل نظام املعامș يف
بصورة مباشرة بناتǰ النشاȓ اɍقتصادي يف صورة ƯتلȦةÛ سواŹ ǒ ذلȬ عن طريȨ العɎقة املباشرة بƙ املدǹر 

 Ȕوسي ȯɎǹ من ȯدم املاǺمر ومستǮسابات اجلارية و املستƩل اǮتدر عائد م ɍ Ɣال ȯاألصو ƂǙ افةȑǚويلي بƢ
ȫالبنو Ɂلد.  

وتȒم أصوȯ ذات العائد األسهم العادية وسندات املشاركة بصورȽا املǺتلȦةÛفɎȒ عøن ǵسøابات   
  . اɍستǮمار و شهادات الودائȜ يف اجلهاز املصريف

ǂتبعا للعائد ا ȯه األصوǾȽ ستتحدد قيمة ȯاملا ȧي واملتوقعة ويف سوȑا يف املاȽوƴ تɍمنها ومعد Ȩق
يف املستقبلÛ وسريتبǾȽ Ȕا العائد مباشرة ƞا ǮƢلȼ تلȬ األصوȯ املالية من أصوȯ عينة ǵيث أȷ األصل يف ǾøȽا  

 ȈامȽ ȯǗاȒدمة لالنظام تǹ قيقي للسلعة أوǵ Ɨاملوجودة عي ȯاملا ȃات برأȦيșكل تو ȓاملايل وارتبا Ȥيșلتو
  .و تداوƬا يتم Ǚنتاجها أ

وقد يسارع البعȐ بالقوȯ بȷǖ سعر الȦائدة يف النظام املصريف العادي يقوم Ǿŏا الدورÛ ويرتبȔ طبقøا  
للنظرية اɍقتصادية للȦȮاية اƩدية لرأȃ املاƂǙ Ûȯ أȷ النظرة الȦاǵصة ستدلنا علɂ سعر الȦائدة وȷǙ كاȷ يتǖثر 

Ǚ ȯاملا ȃرأ ɂعل Ȝبالعائد املتوق Ɂرǹمن عوامل أȑ من ǰمي ينتɎيف النظام اإلس ȼعن ǫي نتحدǾالعائد ال ȷأ Ƃ
تȦاعɎت ǵقيقية بƙ عناصر اإلنتاÛǯ وɍ يتم اɍلتزام بɍǙ ȼ بعد Ơققȼ يقينا وȽو عائد مستقل بدرجة كبرية عن 

اȏ العوامل املǘسسة الƔ تǘثر يف سعر الȦائدة وȤƸ ɍ أȷ جزǒا كبري من التعامɎت يف سوȧ اɍفتراȏ واإلقر
 Ȭد أدوات تلǵو أȽ ائدةȦسعر ال Ȭالتحري ȷأ ɂننس ɍثر بسياستها النقدية واملالية وǖومة أو متȮƩعرفة اƞ يتم

 %3(السياساتÛ فȦي كǮري من البلداȷ النامية فȷǚ الȦائدة علɂ راȃ املاȯ مقررة سلȦا من البنȬø املركøزي   
 ÛȷاȮاإلس ȏ5لقرو%  Ûالزراعة ȏ7لقرو%  Ûالصناعة ȏا %17لقروǾȮȽالتجارة و ȏة  )لقروøقɎع Ɏف Û

بƙ سعر الȦائدة وتȮلȦة رأȃ املاȯ وɍ بǚنتاجيتȼ وǾȽا ما أدƂǙ Ɂ التباين املستمر بƙ التǺȒم برفȜ سعر الȦائدة 
 ƂǙ ɍ اإليداع ƂǙ النقود ȼفتتج Ȝالنقود باجملتم Ȑفائ ȋمتصاɍمار يفǮستɍاجزة   اøع ȫد البنوƟ ȼسȦالوقت ن

  .ألمواȯ يف األوعية تستوعب ǾȽه األسعار العالية للȦائدةعن توșيȤ تلȬ ا
  :Ǔلياǧ الȞمل -7

سيتركز التحليل يف ǾȽا النظام علɂ التعامɎت الƔ تتم أو ميȮن أȷ تتم يف Ǚطار املعامɎت اإلسɎøمية  
  .بƙ الوǵدات ذات الȦائȐ وȽي ما يطلȨ عليها يف مصطلحات التمويل املدǹروȷ والوǵدات ذات العجز

نوه Ƚنا ƂǙ تȦريقة واجبة بƙ مȦهوم املدǹر واملستǮمر يف اɍقتصاد الوȑعي ويف øșل املعøامɎت   ون
اإلسɎمية فاملدǹر يف النظام األǹري ɍ يستحȨ عائدا جملرد امتناعȼ عن استهȫɎ وǙتاǵة املاȯ لɎستǺدام لȦتøرة  

أو عن طريȨ املȒاربة او املشاركة مȜø  معينة وƴǙا يستحȨ العائد Ǚذا Ơوȯ من مدǹر ƂǙ مستǮمر Ǚما مباشرة 
أǵد املنظمƙ أو وسطاǒ التمويلÛ والعائد Ƚنا ɍ يرتبȔ أساساǄ بȦترة Ǚتاǵة املاȯ للتوșيȤ وøƴǙا بنøاتǾøȽ ǰا    



 

التوșيȤ اǂقȯɎǹ Ȩ الȦترة املتȨȦ عليهاÛ ومن Ƚنا فǚنȼ ميȮن ألȡراȏ التحليل أȷ نȦرȧ بƙ املموȯ ومستǺدم 
  .لعائد لȮليهما مرتبȔ بǚنتاجȼ اɍستǺداماألمواȯ علماǄ بȷǖ ا

وǙذا بدأنا ƞصادر األمواȯ فŒǚا يف النموذǯ املطروǳ ستźǖ أساساǄ من القطاع العائلي املدǹر والقطاع 
العائلي املدǹر املستǮمر ووǵدات قطاع األعماȯ الƔ قد يȮوȷ لديها فائȐ للتوșيȤ وسيقوم املولøوȷ مøن   

    ȼ األمواȯ املتاǵة لɎستǮمار Ǚما ƂǙ وسطاǒ التمويل علɂ أساȃ املøȒاربة املطلقøة  القطاع العائلي بشقيȼ بتوجي
أو املقيدة وǙما باستǮمارȽا مباشرة يف األسهم أو الصȮوȫ اɍستǮمارية أو التمويل الƔ تصدرȽا وǵدات قطاع 

        شøطتهم اإلنتاجيøة   األعماȯ أو قد يقوم املمولوȷ يف القطاع العائلي املسøتǮمر بتوșيȦهøا بǖنȦسøهم يف أن   
املǺتلȦةÛ وبديهي أȷ عملية املȦاȑلة بǾȽ ƙه البدائل ستحȮمها توقعات العائد ومدɁ اɍلتزام باألسȄ الشرعية 

ȯاتية للمموǾات والقدرات الƎتملة واخلǂاطر اǺودرجة امل.  
  Ȥøيșالتمويل للتو ǒما لوسطاǙ Ǆأساسا ȼسيوج ȼنǚف ȯقطاع األعما ȐائȦل  وبالنسبة لøري األجøقص        

  .أو ƂǙ سوȧ األوراȧ املالية أو اɍستǮمار ƞعرفة وǵدات القطاع
     ǬالǮال țرȦل: الɅالتمو ǒاȖوس ȯالǹ ȸمار مǮستɍا  

   ɍǙ ƙة حمددة يف وقت معȦلȮمل التزام بتƠ ا لنŒم أȡلديهم ر ȯاألموا ȷǚالتمويل ف ǒذا بدأنا بوسطاǙو
تقتȒي من كل وسيȔ العمل علƶǙ ɂاد فرȋ توșيȤø متجøددة ذات عائøد    أȷ الطبيعة التنافسية للسوȧ س

موجب بصورة تǘدي ƂǙ اإلقȯɎ من الȦجوة الزمنية بƙ اإليداع والتوșيȤ وƠقيȨ عائد مشجȜ للمودعƞ ƙا 
ȧيف السو ȼنصيب ɂاألقل عل ɂافظة علǂمن ا Ȕن للوسيȮمي ȷǙ ȼن زيادتȮي Ɓ.  

  :ƞستǺدمي األمواȯ فŒǚا ستǾǹǖ أǵد أو كل الصيȠ التاليةوبالنسبة لعɎقة وسيȔ التمويل 
  .املشاركة الدائمة وǮƢل توجيȼ جانب من املوارد للتوșيȤ يف شȮل أسهم أو مشروعات -
املشاركة املتناقصة وتعƗ توفري التمويل الɎزم للمشروع يف مرǵلة اإلنشاǒ علɂ أساȃ التحرȯɎǹ ǯ فتøرة   -

  .زمنية يتȨȦ عليها
     اركة املوقوتة وȽي من ǵيث الشȮل أقرب للمȒاربة املقيدة ǵيث يتم توجيȼ التمويل لنشøاȓ بǾاتȼø  املش -

ȏرȢا الǾƬ ويل مصدرةƢ ȫوȮص ǒل عقد التمويل أو شراȮش Ǿǹǖترة حمددة وقد تȦأو لعملية بعينها ول.  
وعادة ما يȮوȷ اɍرتباȓ  املشاركة وذلȬ لتوفري اǵɍتياجات من مستلزمات التشȢيل أو املعدات واألدوات -

  .لȦترة زمنية قصرية
-    Ȭريøدم الشøتياجات التمويل الطويل والقصري ويقǵɍ التمويل تدابري كافية Ȕوسي Ƃيث يتوǵ اربةȒامل

    Ǆرداøف Ȭريøالش ȷاøذا كǙ اربة املقيدةȒة املȢقة صيɎه العǾȽ Ǿǹǖفحسب وعادة ما ت ȼتƎǹو ȼا وعملȽجهد
ا كاȷ اجلانب اǹɇر مǘسسة Ƣويلية أو ذات نشاȓ متعددة فقد تǾǹǖ العɎقة ومنشǖة ذات نشاƯ ȓصȌ أما Ǚذ

  .شȮل املȒاربة املطلقة



 

-    Ȕيøوم الوسøو قد يق Û يف عمليات قصرية األجل أو طويلة األجل ǒسوا Ȕعرفة الوسيƞ  مار املباشرǮستɍا
ȯاملا ȧية فيها يف سوȮاملل Ȩǵ من ǒجز Ȝا ببيȽبعد.  

وره علɂ أساȃ تلȬ الصيȠ يتطلب تȢرياǄ رئيسياǄ يف اƬيȮل التنظيمøي ليøȒم   وقيام وسيȔ التمويل بد
    أقساماǄ لدراسة أسواȧ وƠليل فرȋ اɍستǮمار ودراسة اجلدوɁ وتقييم املشøروعات وتبعيøة اɍسøتǺدامات    

  .يف كافة صورȽا
نها من ناǵيøة  ويف كل األǵواȯ فȷǚ اǹتيار ƭاȯ التوșيȤ وصيȢتȼ سيتوقȤ علɂ العائد املتوقȜ لȮل م

درجة املǺاطرة وƎǹة الوسيȔ من ناǵية أǹرÛɁ وبعبارة أǹرɁ فǾȽ ȷǚه ستحل حمل معايري اɍئتماȷ التقليدية 
وأƵها نوعية الȒمانات ونسبة تȢطيتها للتمويل ودرجة الرافعة املاليةǙ Ûذ يسمǴ النظøام اإلسɎøمي بتøدابري    

 Ɠǵ مرǮارب %100التمويل للمستȒت املɍاǵ كما يف ȓالنشا Ɂجدو Ɂمانات تقليدية مسبقة سوȑ ȷة وبدو
  .أو املشروع

 Ɔعاƞ ȼية ولعدم التزامǵمن نا ȼامل ألرصدتȮال ȼامل أو شبȮال Ȥيșالتمويل بالتو Ȕلتزام وسيɍ Ǆونظرا
 øيوية يف عمليƩت اɍمن اجملا ǫɎǮزم لɎلتوفري ال ǄاماƢ ǄɎȽǘم Ǵيصب ȼنǚف Ɂرǹية أǵالتقليدي من نا ȷئتماɍة ا

  :التنمية Ƚي
- źاǾالنظام ال ɂعل Ǆي يعتمد تقليدياǾمر والǮر املستǹالقطاع العائلي املد.  
القطاع العائلي الȢري املدǹر الراȡب يف الدǹوƭ ƂǙ ȯاɍت اإلنتاǯ وɍ تتوافر لȼ الȒمانات التقليدية الɎزمة  -

ȷئتماɍا ɂعل ȯللحصو.  
  .نشاȓ اɍبتȮار والبحث والتطور -

Ȝ فȷǚ النظام املصريف لن يقوم بتوفري فرصة التمويل فحسب بل Ǚنȼ سيقوم بتوفري اƩافز لدɁ ويف الواق
الǞȦات السابقة لطلب التمويل وترشيد استǺدام األمواȯ يف الوقت ذاتǵ ȼيث يلعب وسيȔ التمويل دور ǹبري 

Ȝرد واجملتمȦال Ɂمستو ɂمار علǮستɍا.  
عات واجملاɍت املǾكورة وȦǵزȽا علɂ اسøتǺدامها يعتƎø   ويف ǵقيقة األمر فȷǚ توفري التمويل للقطا

واǵد من التحديات الرئيسية الƔ تواجȼ بلداȷ العاƁ الǮالث الǾي يستوعب فيǾȽ ȼه القطاعاتÛ وƝاصة قطاع 
املدǹر املستǮمرÛ والǾي يȒم األنشطة اɍقتصادية الصȢرية يف القطاع املنظم والȢري منظم اجلانب األكƎ من قوة 

مل يف اجملتمȜ وتشȮل اجملاȯ األرǵب للتراكم الرأƧايل املنتÛǰ ورȡم اجلهود املǺتلȦة الƔ بǾلتها السøلطات  الع
النقدية واملالية واƬيǞات الدولية ɍجتǾاب ǾȽا القطاع املنظم ƂǙ دائرة التمويل اɍئتماƆ وȦǵزه علɂ استǺدام 

ȏتوفري القرو Ȩة عن طريǮديƩنولوجيا اȮبالت ɂما يسم    ǳماøرات السøوائد املسرية أو املدعمة وفتȦذات ال
  .والتجاوز عن بعȐ الشروȓ التقليدية فيما يتعلȨ بȒمانات التمويل

ɍǙ أȷ النتيجة دائماȽ Ǆي تدفȨ التمويل للقطاع املنظم الȮبري والǾي ليȄ يف ǵالة املقøام األوǾøƬ ȯه   
  .التيسريات وȽو ما أدɇ Ɂثار عȮسية



 

ǳاƱ ن أسباب عدمȮƢد   وøعن Ǆا دائماƬوǵ ȷموعة حمدودة من العوامل يتم الدوراƭ اجلهود يف Ȭتل
  .Ơليل تلȬ السياسات وتقوميها

وأوǾȽ ȯه العوامل Ƚو قناعة املنتǰ الصȢرية Ɯرمة التعامل بالȦائدة أǾǹاǄ أو عطاǒ وأŒا يف كل صورȽا 
  .من الربا اǂرم

العامل الǮاƆ يȮمن يف ơوف املنتǰ من عدم قدرتȼ علɂ  نعوǙ Ɠǵذا Ɓ يȮن اɍلتزام الديȽ Ɨو اƩافز ف
Ơمل أعباǹ ǒدمة الدين من أقساȓ وفوائد ǹاصة يف ȑوǙ ǒمȮانياتȼ اǂدودة للدراسة والتنبǘ وارتȦاع درجøة  
املǺاطر لديها ǵيث قد Ƹسر كل أصولȼ املنتجة Ǚذا Ɓ يȮتب لȼ النجاǳ يف استǮماراتȼ اجلديدةÛ أمøا العامøل   

فريتبȔ بعدم الǮقة املتوازنة يف التعامل مȜ اجلهاز املصريف ومن ơ Żوف املنتǰ من تقدƇ أي نøوع مøن   الǮالث 
ȼذا توافرت لديǙ Ɠǵ ماناتȒال.  

 ǒاȦي اكتȽ ȼكل ȬلǾصلة النهائية لǂري"واȢالص ǰدود   " املنتøǵ يف ȐȦǺنøم Ɂعند مستو ȷبالتواز
لة الƔ قد يتعامل فيها اجلهاز املصريف التقليدي ƂǙ قيام بتراكم ȡري ǙمȮانياتȼ الǾاتية أو اندفاعȼ يف اƩاɍت القلي

مطلوب يف األصوȯ الرأƧالية مدفوعاǄ بالتȮلȦة املنȒȦǺة وȡري اƩقيقية الƷ Ɣصل ŏا علɂ رأȃ املاȯ مما يǘدي 
Ƹ ɍ و ماȽو Ǆليهما معاȮاوتة من البطالة أو لȦأو لدراجات مت ȯاملا ȃنتاجية رأǙ Ɔتد ƂǙ يةȒق ȧɎاإلط ɂدم عل

  .التنمية
ويف șل نظام ǙسɎمي للمعامɎت سيتم Ɵاوز اجلانب األكƎ من العقبات فالتعامل من وجهøة نظøر   
مستǺدم األمواɍ ȯ تشوه ǵرمةÛ والتمويل يتم يف șل عɎقة شريȬ بشريȬ وليȄ بعɎقة دائن ƞدين واɍلتزام 

 ÛȨقǂا ǰمن النات ȼعلي ȨȦمت ǒزƛ وȽ ابتǮي   الøȽ Ǆاøمانات أساسȒوال Ûققةǂا ǰالنظر عن النتائ ȐȢب Ȝيدف
النشاȓ وانȒباȓ التعامɎت أما من جانب وسيȔ التمويل فهو لن يقدم علɂ توفري Ƣويل زائد علɂ اǵتياجات 
  .النشاȓ أو اɍستǮمار يف أصوȯ منȒȦǺة اإلنتاجية ومن Ż فȷǚ اǵتماɍت ȽǙدار رأȃ املاȯ تقل بدرجة كبرية

نسبة لقطاع املستهلȡ Ȭري املدǹر وفǞة املبتȮرين وأنشطة البحث والتطوير فȷǚ صيȢة املøȒاربة  أما بال
والɍ Ɣ مياثلها أي صيȠ التمويل السائدة يف النظام اɍقتصادي ǮƢل اƩل املنطقي املطروɍ ǳجتǾاب ǾȽه الøǞȦة  

وجية وأنشطة البحث واɍبتȮار والƔø  جملاȯ افتتاǳ وتوسيȜ النشاȓ اɍقتصادي مȜ دعم القدرات الȦنية التȮنول
 Ȝم Ȭم ذلǒɎيث يتǵ مي بعد دراستهاɎالتمويل اإلس Ȕاطرة سيقبلها وسيǺمن امل ɂدرجات أعل Ɨا تعȽبدور
 ȼمن سلوك Ǆرئيسيا ăǒاطر جزǺل تقبل املȮي يشǾوال ǄاȦددة سلǂة اȦلȮالت ǜاملتحرر من عب ȼل مصدر أموالȮيȽ

  .مǺاطر وليƜ Ȅاȯ من األǵواȯ عائد للȒماȷباعتبار أȷ الربȽ Ǵو عائد لل
 Ƞصي ɁدǵǙ Ǿǹǖسي ȯدم األمواǺالتمويل كمست ǒوسطا Ȝم ȼتعامل ȷǚف ȯقطاع األعما ƂǙ ذا انتقلناǙو
املشاركة أو املراجعة وقد يوجȼ وسيȔ التمويل بعȒاǄ من املاȯ املتاǳ لديȼ لشراǒ صȮوȫ التمويل أو اɍستǮمار 

  .زǒ من حمȦظتȼ لɊوراȧ املاليةالƔ يطرǵها ذلȬ القطاع كج



 

وأيا كانت صيȢة املشاركة دائمة أو متناقȒة أو موقوتة فȷǚ التزام مستǺدم األمواȯ سøيǾǹǖ شȮøل   
        نسبة من العائد اǂقȨ رƜاǄ أو ǹسارة فǄɎȒ عن رصيد التمويل الǾي تقدميȼ يف ǵالøة املشøاركة املتناقøȒة   

ري ثابت بǖعباǒ حمددة ɍ ترتبȔ بناتǰ كما يف ǵالة التمويل ذي الȦائøدة  املوقوتة ولن يǾǹǖ شȮل التزام دو أو
ȼذات ȓالنشا ȷوȮسي Ǆدائما ȷماȒال ȷعن أ ǄɎȒف.  

   ȯاøروع او جملøولية الدراسة الدقيقة للمشǘمس ȼعلي ȷوȮالتمويل سي Ȕأو وسي Ȭالبن ȷǚويف املقابل ف
العائد املتوقȜ منها وتقدير درجة املǺاطرة املرتبطة ŏا  النشاȓ أو طبيعة العملية املطلوبة Ƭا التمويل واǵتماɍت

 Ȕفق Ȅاألساسي لي ȷماȒو الȽ Ȭذل ȷأل Ȭمتابعة الشري ǒيل واألداȢوالتش ǾيȦمتابعة التن ȬلǾك ȼعلي ȷوȮوسي
للعائد بل ɍسترداد أصل األمواȯ يف ǵالة الربǴ أو رصيدȽا يف ǵالة اخلسارة وسيترتب علǾȽ ɂه النوعية مøن  

  :Ɏت ƭموعة من النتائǰ ميȮن اȷ نوجز أƵها فيما يلياملعام
ترشيد الطلب علɂ األمواȯ لɎستǮمار ǵيث لن يقبل املموɍǙ ȯ علɂ املشروعات ذات اجلدوɁ ولن يطلب  -1

مستǺدم األمواȯ أكǮر من اǵتياجاتȼ الȦعلية ǹاصة من النجاǳ ألȷ املموȯ سيȮوȷ شرعياǄ بالعائد ƞا يتناسøب  
ألقل مȜ مقدار مساƵتȼ يف التمويل ومن Ż فȷǚ رأȃ املاȯ سيتوزع يف املدɁ الطويل بƯ ƙتلȤø  جزئياǄ علɂ ا

وǵدات القطƞ Ȝا يȦȮل تعظيم Ǚنتاجȼ وميȮن مقارنة ذلȬ بالنظام التقليدي الǾي يوفر التمويøل ذا الȦائøدة   
اȯ أȷ أȽم ما تعانيȼ نøدرة رǗوȃ  املسرية أو املدعمة والǾي أدɁ بالȦعل لتدȽور Ǚنتاجية رأȃ املاȯ يف بلداȷ يق

  ȯاøامل ȃرأ Ȝتتناسب م ɍ نهاȮل Ȝقتصادية جملتمɍة اǞئمة للبيɎري مȡ نولوجياتȮدام تǺعن است ǄɎȒف ȯاألموا
  Ȩبøكما س ȄȮه األسعار لن تعǾȽ ȷǚائدة فȦري مدعم ألسعار الȡ لȮيȽ وجود ȏرȦب Ɠǵو Ûǳاملتا Ȍيǹالر

ملاȯ وȷǙ كانت ستتǖثر ŏا درجة أو بǹǖرɁ طبقاǄ للسياسة النقديøة املتبعøة   أȷ ذكرنا اإلنتاجية اƩقيقية لرأȃ ا
وطبيعة النظام اɍقتصاديÛ ومن Ż فȷǚ األمواȯ املتاǵة للتوșيȤ لن تتجȼ بالȒرورة ألكǮر األنشطة اإلنتاجية بل 

Ǆالباȡ القصري Ɂيف املد ǄياƜا رȽرǮألك.  
      دɁ القصري والقȒاǒ علɂ اجلانب األساسي مøن مسøبباőا  اƩد من الȢȒوȓ التǺȒمية يف اجملتمȜ يف امل -2

 Ȝبسل Ȕقيقي مرتبǵ ȓة من نشاƟنا ȷوȮست ȯدموا األمواǺسيتحملها مست Ɣة الȦلȮالت ȷالطويل أل Ɂيف املد    
ǹدمات Ź تسويقها بالȦعل ومن Ż فǾȽ ȷǚه التȮلȦة الƔ لن تدفɍǙ Ȝ عن عائد النشاȓ ستقلل مøن األثøر    أو

ǺȒالتȼذات ǯة إلنتاȦلȮت ȐȦǹ عن ǄɎȒاملشروع ف ǒنشاǙ فترة ȯɎǹ ǖي ينشǾمي ال.  
  ǄاøƟنا Ǆا عائداƴǙم وǺȒللت ǄɎقǵ ȷوȮلن ي ƙاملمول ȼي سيحصل عليǾالعائد ال ȷǚف Ɂرǹية أǵومن نا

ȦƳاع أو اȦارت ȓبالعائد النشا Ȕم سريتبȽعائد ȷذ أǙ ه الدائرةǾȽ من Ȕتيار واملتوسǹافة فعلية اȑǙ منȏا.  
  ɂøائدة علȦأسعار ال Ȝلرف ǖتلج Ɣاجملتمعات ال Ȑيف بع ǰتنت Ɣمية الǺȒثار التɇا ƂǙ نا نشريȽ ولعلنا
الودائȜ كوسيلة لتȦǺيȐ املعروȏ النقدي للحد من التǺȒم وذلȬ باجتǾاب مزيد من الودائƂǙ Ȝø اجلهøاز   

Ǵيسم Ǆمار تدر عائداǮاست ȋاد فرƶǙ يف ȼشل يف الوقت ذاتȦة   املصريف وتøدمǹ ǒبتحمل أعبا ȷئتماɍا Ƒلطال
 Ǆقناǵ لǮƢ عنها فوائد Ȝاجلهاز املصريف تدف Ɂة لدȦșري املوȡ اع يف نسب السيولةȦرتɍهم وينتهي األمر باȑقرو



 

صافياǄ للتǺȒم ǵيث ɍ يقابلها أي زيادة يف اإلنتاÛǯ فǄɎȒ عن جلوئها لعمليات دعم األنشøطة اإلنتاجيøة يف   
نȒȦǺة تتحمل اخلزينة العامة الȦرȧ بينها وبƙ أسعار الȦائدة علɂ الودائÛȜ مما يعƗ شȮل قروȏ ذات فائدة م

مزيد من الȢȒوȓ التǺȒمية ويصǴ اجملاȯ املȦتوǳ ملنǴ اɍئتماȷ بǖسعار العالية Ƚو األنشطة التجارية واملرتبطøة  
اإلنتاǯ والƔ قد تǘدي بøدورȽا  ȡالباǄ بعمليات اɍسترياد وȽو ما يǘدي يف النهاية ƂǙ اȦƳاȏ يف معدɍت ƴو 

ȓوȢȒال Ȭتل ɂعل ǒاȒمن الق Ǆɍمية بدǺȒالت ȓوȢȒملزيد من ال.  
ورȡم أنȼ من ȡري املتصور وواقعياǄ القوȯ بȷǖ اشتقاȧ نقود الودائȜ سيǺتȦي كلياǄ يف șل النظام املصريف 

تاǯ السلȜ أو اخلدمات يف ǾȽا النظام اإلسɎمي ƂǙ أȷ الربȔ املباشر زمنياǄ وكمياǄ بƙ تدفقات املالية وعمليات Ǚن
  ɍة وøنقدي ȏقرو ȜنƢ ɍ فاملصارف ƅدة األدǵ ئتمانية يفɍالنقود ا ȧاشتقا ȷوȮي ȷأ ƂǙ رورةȒدي بالǘست

ǫدƷ ȷة قبل أƜديد راƠ من استرداد مقدار التمويل أوȒت.  
ɍة وȒȦǺمن ȷوȮا عادة ما تŏ Ȝايل الودائƤǙ ƂǙ سابات اجلاريةƩنسبة نقود ونسبة ا Ȝالتراج ȷأ Ȭش 

  الودائƤǙ ƂǙ Ȝايل عرȏ النقود يف اجملتمȜ تعƗ مزيدا من السيطرة للبنȬ املركزي مصدر عرȏ النقود األساسي 
سيǘدي تطبيȨ النظام ƂǙ القȒاǒ التدرƶي علș ɂاȽرة العسر املايل اƩقيقي أو الƗȦ الƔ تنشǖø مøن   

روȏ ذات التزامات ثابتة ƤǙ ƂǙايل اɍستǮمارÛ فستǺتȦي عɎقة الدائن اǵتȽ ȯɎيȮل التمويل وارتȦاع نسبة الق
 ǒاȦتǹا ɂالعائد وسيترتب عل ȧة واستحقاȦلȮالت ȃيث أساǵ لية يف املشروع منǹالدا ȯد طبيعة األمواǵستتو

ǵاɍت من التدفقات النقدية مرونة اكƎ إلدارة املشروع يف قرارات التسعري ǹاصة يف " العبǒ الدوري الǮابت"
  ȏرøالة تعǵ لية يفȮاخلسارة ال ǜعب Ȝاصة ولن يقǹ ةȦمنتوجات املشروع بص ȼي يواجǾساد العام أو الȮال
مشروع أو النشاȓ لظروف ȡري مواتية رȡم كȦاǒة اإلدارة وأمانتها علɂ أصحاب املشروع دوȷ املمولƙ ممøا  

مات يف الوقت الǾي سøيحرȋ فيȼø   سيǘدي للتدعيم قدرة قطاع األعماȯ علɂ اɍستمرار والتȢلب علɂ األز
 ȄȦقت بنǘامل ƗȦت العسر الɍاǵ يف Ǆمطلوبا ȷوȮي قد يǾدقة الدراسة والتمويل املعري ال ɂالتمويل عل ǒوسطا

ǯت الرواɍاǵ استعداد لتمويل التوسعات او زيادة الواجهة ɂعل ȼفي ȷونوȮي سيǾالقدر ال.  
يف كǮري من البɎد اإلسɎمية سøتحتاǙ ƂǙ ǯعøادة   ولعل من املɎئم Ƚنا أȷ نǾكر أȷ قوانƙ الȒرائب 

النظر Ǚذا ما طبȨ النظام املصريف اإلسɎمي جزئياǵ Ǆيث أȷ تلȬ القوانƙ وȽي مبنية علȽ ɂيمنة الȦوائد الربويøة  
علɂ التعامɎت املصرفيةƢ ÛنǴ دعماȑ ǄمنياǄ لɌقراȏ بȦائدة ǵيث تعاž الȦائدة كعنصر من عناصر التȮلȦة ومن 

ǚف Ż  Ǵربøعادة التمويل باملشاركة كحصة يف ال žيعا ƙǵ ريبة يفȒقدار الƞ ȐȦǺعالة تنȦال ȏة اإلقراȦلȮت ȷ
   ȷل أøن األصøع ǄɎȒائدة فȦثار الǓ ري املواتية لدعمȡ ثارǓ ƂǙ وقد سبقت اإلشارة ÛرائبȒلل ȜȒƸ Ż ومن

ة فبدافȜ املزايا اɍقتصادية املترتبة علɂø  تشجȜ الدوȯ اإلسɎمية صيȠ التمويل اإلسɎمية Ɓ ȷǙ يȮن بدافȜ العقيد
Ƞه الصيǾȽ.  



 

أما بالنسبة للتمويل الǾي Ʒصل عليȼ قطاع األعماȯ يف صيȢة مراƜات أو طبقاǄ لنظام التǖجري التمويلي 
 Ȝبالسل ȼيعƤ Ȕيث سريتبǵ Ȩليل السابƠ عن ǯرƸ األقل لن ɂقتصاد علɍاستقرار ا ɂثريه علǖية تǵمن نا ȼنǚف

Ǘدمات فعلية تقدميتم شراǹ ا أوȽ.  
 Ȥيșللتو ȼالتمويل لدي Ȑجانب من فائ ȼكما ذكرنا سيوج ȯقطاع األعما ȷǚر فǹɇاجلانب ا ɂوعل
قصري األجل ملعرفة وسطاǒ التمويل بينما قد يوجȼ اجلانب اǹɇر لɎستǮمار يف ƯتلȤ األوراȧ املالية الƔ قøد  

ȧة يف السوǵمطرو ȷوȮت.  
الصورة بالنسبة للقطاع العائلي وقطøاع األعمøاȯ سøيعƗ أȷ النظøام      ودور وسطاǒ التمويل ǾƬه

اɍقتصادي لن يȮوƜ ȷاجة للتǺصيȌ بنوȫ للتنمية تتعامل مȜ املنتǰ الصȢري وبنوȫ عادية تتعامل مȜ القطøاع  
Ȩ اإلشارة املنظمÛ وȽو ما يدعم ازدواجية القائمة ǵالياǄ يف اɍقتصاديات النامية فǄɎȒ عن Ǔثار املعاكسة الƔ سب

Û يف بنوȫ التنمية أو التمويل املرتȜȦ للتȮلȦة يف البنوȫ األǹرɁ والǾي قøد  "املدعم"Ǚليها سواǒ بالنسبة للتمويل 
يǘدي Ơ ƂǙويل جانب من املستǮمرين ƂǙ مودعÛƙ فاملصرف اإلسɎمي بصيȠ التعامل فيȼ مȽǘل يف اƩقيقøة  

لقȒاǒ علɂ اɍزدواجية أو ثنائية وȽي بǾاتȼ مصدر من مصøادر  للقيام بوșيȦيƙ معاÛǄ ويȮوȷ مدǄɎǹ مطلوباǄ ل
  .اǹɍتȯɎ وعدم اɍستقرار للنظام اɍقتصادي

 Ȝالراب țرȦالية: الƫا ȧوراɉا ȧسو ȯالǹ ȸمار مǮستɍا:  
 ȧاألورا ɂديث علƩوسنركز ا ȯأمام القطاع العائلي وقطاع األعما ǳاملتا Ȥيșللتو ƆاǮال ȯل اجملاǮومي

  :Ɣ ميȮن أȷ تطرئها وǵدات قطاع األعماȯ ووسطاǒ التمويل والƔ تشملاملالية ال
  .أسهم الشركات القائمة أو اجلديدة -)1
  .صȮوȫ مȒاربة مطلقة أو مقيدة -)2
3(- ȼاتǾويل ألنشطة حمدودة أو عمليات بƢ ȫوȮص.  

يف السøوȧ   وبطبيعة اƩاȯ فȷǚ األصل يف كل ǾȽه األوراȧ أȷ تȮوȷ قابلة للتداوȯ وسيتحدد سعرȽا
تبعاǄ للعائد اǂقȨ أو املتوقÛȜ ودرجة املǺاطرة والȦترة املتبقية علɂ استحقاȧ رصيد الورقةÛ وسيǺتلȤ العائøد  
اǂقȨ واملتوقȜ من تلȬ األوراÛȧ وقد يتراوǳ بƙ العائد الǮابت ȯɎǹ املدة القصرية أو املتوسطة كنتيجة لطبيعة 

 ǘجرة وبƙ العائد املرتȜȦ للمǺاطر العالية مǮل صȮوȫ التمويل التنقيøب  األصل املستǮمر فيÛȼ مǮل العقارات امل
  .أو معادȷ أو أنشطة البحث والتطوير

    Ȝøم مǺøȒت التɍاøǵ يف Ǆثرياǖأسرع ت ȷوȮكورة قد يǾاملالية امل ȯاألصو ɂالطلب عل ȷأ Ȭش ɍو
Ǚ Ûمار املباشرǮستɍاصة اǹ Ɂرǹات األȦيșالتو ȼار من اوجǹدɎامليل ل ȏاȦƳا ȼيسود في Ȝيف اجملتم Ȝالتوق ȷأ Ƃ

 ȧاألورا Ȭمار يف تلǮستɍا ȷأل Ǆور كبري يف الطلب او األسعار ونظراȽتد ǫدƷ ƂǙ ميةɎسǙ Ȅأس ɂالتعامل عل
الƔ يتحرȫ عائدȽا ارتȦاعاǄ واȦƳاȑاǄ مȜ معدɍت األرباÛǳ وƞا يعȄȮ تقلبات األسعار سيشȮل وسيلة فعالøة  



 

ȑ اصة يفǹ مǺȒاب   ملواجهة التǾøاجت ȼøل Ɩيتس Ɠǵ ǳل عائد متاȒأف ȨقيƠ ɂكل مشروع عل ȋرǵ ǒو
  .ممولƙ جدد عند اƩاجة

  :ومن ناǵية أǹرɁ فȑ ȷǚوابȔ العمل يف سوȧ األوراȧ املالية يف șل النظام اإلسɎمي والƔ تشمل
  .منȜ التعامل الصوري واملȒاربة علɂ ارتȦاع األسعار •
• Ȅوالتدلي ȈȢال ƇرƠ.  
  .اƩاȯ ومنȜ البيȜ اɍئتماƆ التعامل النقدي •
• ǄاȦددة سلǂائدة اȦذات ال ȧالتعامل باألورا ƇرƠ.  

 ǄɎفع Ȩقǂا ǰا بالناتȽات أسعارȽاƟا Ż ومن Ûȧاألورا Ȭتل ɂالعائد عل ȓارتبا ƂǙ افةȑباإل Ȭكل ذل
          صøوȯ  سيǘدي ƂǙ استقرار التعامل يف تلȬ السوȧ واستبعاد اǵتمøاɍت التبøاين بƙø العائøد علɂø األ     

املاليةÛ وأسعارȽا وبƙ ما ǮƢلȼ من أصوǵ ȯقيقية ومن ƣة استبعاد اǵتماɍت اŒɍيار الدوري او املȦاجǜ كمøا  
  .Ʒدǫ يف بورصات األوراȧ املالية العاملية بƙ الوقت واøǹɇر

 Ȅامƪا țرȦال :ŽرȎƫا ȳاȚي والنȂȭرƫا Ȭالبن  
جهزőا أȷ تلعب دوراǄ أساسياǄ يف اسøتقرار النقøدي وتعبøǞة    يتطلب النظام اإلسɎمي من الدولة وأ

  Ȝøاجملتم ǫداǵأ Ȝم مǒɎو يتƴ تɍمعد ƂǙ ȯمار املطلوبة من أجل الوصوǮستɍا ȼرات وتوجيهها ألوجǹاملد
  .وǙمȮانياتȼ وسعيȼ لتحقيȨ الرفاȽية اɍقتصادية مȜ التوزيȜ العادȯ للدǹل والǮروة

مر علɂ عاتȨ البنȬ املركزي ƞصطلحاتنا املعاصرة ǵيث ينøاȓ بȼø   ويقȜ العبǒ الرئيسي يف ǾȽا األ
        ƭموعة من املهام تتشابȼ يف جانب منها مȜ الوșائȤ التقليديøة للبنøوȫ املركزيøة وơتلȤø يف جوانøب     
أǹرÛɁ فالبنȬ املركزي Ƚو املسǘوȯ عن التحȮم يف عرȏ النقود والƔ تتȮوȷ أساساǄ مما يصدره من نقود وما 

Ǵي سيتولد من طبيعة التعامل يف اجلهاز املصريف يسمǾالنقود املشتقة ال ȈامȽ عن ǄɎȒمن نقود مساعدة ف ȼب.  
        وللȦقهاǒ املسلمƙ ومȮȦرőم دراسات رائدة يف مسøائل نقøود ومسǘøولية الدولøة يف اسøتقرار     

اǵتياجات النشاȓ اɍقتصøادي  ولȮن األمر اƬام أȷ يراعي البنȬ املركزي اȷ يتǒɎم عرȏ النقود مÛ Ȝقيمتها 
ومن ƣة فɎ يلجǖ لɌصدار النقدي ملواجهة عجز يف موازنة يترتب عاديȢȑ ȼوȓ تǺȒمية ɍ مƎر ƬاÛ وøƴǙا  
سيȮوȷ عليȼ يف ǵالة اƩاجة ƂǙ موارد أȷ يقوم بتعبǞة موارد ǵقيقية أما عن طرǙ ȧصøدار صȮøوƢ ȫويøل    

Ǯمار فيها ويȮوƩ ȷاملي الصȮوȨǵ ȫ يف عائد تلȬ األنشطة وǙما لɊنشطة اإلنتاجية أو اخلدمة املطلوب اɍست
أȷ يقوم باستǺدام جانب من ودائȜ اجلهاز املصريف لتمويل املشروعات ذات النȜȦ العام والɍ Ɣ تȦي Ǚيرادات 
ئد السيادة يف الȦترة اخلارجية Ɯاجتها وذلȬ يف شȮل نسبة من تلȬ الودائȜ ترد يف فترات قادمة دوȑǙ ȷافة عا

  ).قرǵ ȏسن(Ƭا 
    

  



 

ǬالǮال ǢلȖƫة: اɅليدȪالبنوك الت Ȝارنة مȪƫا البنوك اإلسالمية باȾدمȪǩ Ɣال ǧدماƪا  
ȯوɉا țرȦا: الȾدامǺالبنوك واست ǻليل موارƠ  

  :يȮمن ƤǙاȯ اخلدمات الƔ تقدمها البنوȫ اإلسɎمية يف نوعƙ رئيسيƵ ƙا
  :اƪدماǧ اȩɍتȎاɅǻة واȎƫرȥية وɄȖȢǩ -أ

  .ǵشد املوارد -1
  .توșيȤ املوارد -2
  .Ǚدارة اɍستǮمارات -3
  .تقدƇ اɍستǮمارات املالية واɍقتصادية -4

ǡ- ɄȖȢǩية وȝتماǱɍا ǧدماƪا:  
  .تقدƇ القروȏ اƩسنة-1
  .Ǚنشاǒ املنظمات اإلسɎمية-2
3-Ɨي الديøتنمية الوع.  

نوȫ التقليدية يف ƭاȯ تقدƇ اخلøدمات  ومȜ اǹɍتɎف الواǴȑ بƙ أسلوب عمل البنوȫ اإلسɎمية والب
اɍقتصادية واملصرفيةÛ فȷǚ من اليسري القوȯ باȷ البنوȫ اإلسɎمية تنȦرد عن البنوȫ التقليديøة ƞزيøة ƭموعøة    

  .اخلدمات اɍجتماعية الƔ تقدمها
ملقارنة مȜø  ونعرȏ فيما يلي بƶǚاز العناصر الرئيسية جملموعة اخلدمات الƔ تقدمها البنوȫ اإلسɎمية با

  .البنوȫ التقليدية دوȷ اخلوȏ يف التǺريǰ الشرعي ǾƬه اخلدمات
1- ǻوارøƫة اøǞبȞǩ د أوøȊǵ:  

وȽو من مستلزمات ƙȮƢ البنȬ اإلسɎمي من القيام ƞهامȼ املǺتلȦة عɎوة علɂ كونȼ أداة مهمøة يف    
  .دية واɍجتماعيةƟميȜ مدǹرات اجملتمȜ وتوجيهها الوجهة الصحيحة خلدمة التنمية اɍقتصا

ومن األشȮاȯ املعروفة لتعبǞة موارد املساƵات الرأƧالية يف رأȃ املاȯ اخلøاȋ بالبنȬø اإلسɎøمي    
واƩسابات اجلاريةÛ أو ودائȜ األمانة والودائȜ اɍستǮمارية أو ǵسابات اɍستǮمارÛ كما تشȮل أمواȯ الزكøاة  

لبنوȫ اإلسɎمية تنȦرد يف معظمهøا عøن البنøوȫ    والصدقات واƬيǞات والدعم واملنǴ مصادر أǹرɁ لدǹل ا
  .التقليدية

2- ǻوارƫا Ȥيșوǩ  :   دøللقواع Ǆاøوفق ȼوتتم ممارست ÛميɎاإلس Ȭعمل البن ȃمار أساǮستɍوا Ȥيșيعد التو
  ȓاøالنش ȼأوج ȤتلƯ يف ȼȦيșتو ȯɎǹ من ȼوزيادت ȯاملا ȃرأ ǒاƴ منȒل يȮت بشɎم املعامȮƠ Ɣالشعبية ال

  .السلȜ واخلدمات الƷ ƔتاǙ ǯليها اجملتمȜ املسلماإلنتاجي من 



 

      Ȭøا البنøƬɎǹ نøم ȃاع ميارƤباإل ǒقهاȦا واجملاوزة من قبل الŏ املعترف Ƞالعديد من الصي ȫناȽو
اإلسɎمي توșيȦاتȼ أƵها املراƜات اإلسɎمية اǂلية والدوليةÛ املشاركات اإلسɎمية ɇجاȯ متȦاوتة املشاركات 

و املتنهية بالتمليÛȬ واملȒاربات اإلسɎمية الǮنائية او املتعددة األطرافÛ املتاجرات اإلسɎمية كبيȜø  املتناقȒة أ
  .بالتقسيȔ واإلجارة وبيȜ سلم وعقود املزارعة واملصانعة واɍستسقاǒ أو املساقات والصȦقات املتȮافǞة

3- ǧماراǮستɍا ǥارǻǙ:  
فظة علɂ العمǒɎ واستقطاب العمǒɎ اجلددÛ وترتøȮز  ويرمي البنȬ اإلسɎمي من وراǒ ذلƂǙ Ȭ اǂا

    Ȅيøسǖن تøم ǒواøد سǵ ɂعل Ȝم املسلم واجملتمő Ɣايا الȒيف عدد كبري من الق ȯا اجملاǾȽ يف Ȭجهود البن
الشركات وǙدارőاÛ وعمل دراسات اجلدوɁ اɍقتصادية وتصȦية التركات وتنȦيǾ الوصøايا وǙدارة العقøارات   

  .وȡريȽا …زامات نيابة عن العميل وعمليات الشحن والتǺليȌ اجلمركيوتسويقها والوفاǒ بالت
  :ȪǩدƇ اɍستȊاراǧ اƫالية واȩɍتȎاɅǻة -4

وتقوم البنوȫ اإلسɎمية Ǿŏه املهام نظراǄ لȮونȼ بيت Ǝǹة تȒم يف Ƚياكلها الوșيȦية Ƴبة من اخلƎاǒ يف 
Ǯستɍا اőدماǹ Ƈنها تقدȮي ميǾاألمر ال Ûتɍاجملا ȤتلƯ    ǯاøواإلنت Ûةøمارات املاليǮتøسɍا ȯاøƭ مارية يف   

والتسويÛȨ والتǺطيȔ والتنظيم وǙدارة األفراد والتعاوȷ اɍقتصادي وتصميم العقود املالية والقانونيøة املنظمøة   
  .لعمليات تعبǞة املوارد وتوșيȦها

زكاة وتوزيعها وتقøدƇ  أما يف ƭاȯ اخلدمات اɍجتماعية الƔ تقدمها البنوȫ اإلسɎمية ممǮلة يف ȜƤ ال
القروȏ اƩسنة ملǺتلȤ الȢايات من زواǯ وتعليم وǵاɍت الوفاة والتسيري علɂ املعسرين وǙنشاǒ املنظمøات  

  .اإلسɎمية وتنمية الوعي الديƗ من ȯɎǹ معامőɎا اɍقتصادية واملالية يف اجملتمȜ اإلسɎمي
 ƆاǮال țرȦال :ǥارǲل التɅوƢ ȯاƭ Ž ور البنوكǻ  

Ʒ الب ذو طبيعة قصريةȢيف ال ȼاصة ألنǹ يةƵالتقليدية باأل ȫالبنو Ɂوع التمويل التجاري لدȑمو ɂظ
  .األجل ومȮونة من اɍستǮمارات املǖمونة وألنȼ سريȜ املردود والتصȦية الǾاتية

وعاǄ كما تعتƎ املراƜة من صيȠ التمويل قصرية األجل بالنسبة للبنوȫ اإلسɎمية أيȒاǄ وأŒا األكǮر شøي 
  .لدɁ البنوȫ اإلسɎمية Ǚما لسهولة تطبيقها أو ȦƳɍاȏ درجة املǺاطرة فيها

نوع املساومة والȦرȧ بينهما أȷ بيوع األمانة يتم اɍتȦاȧ عليها بƙ البائȜ : والبيوع يف الشريعة علɂ نوعƵ ƙا
Ơ األصلي للسلعة املبيعة أما بيوع املساومة فيتم ǒن الشراƣ عرفةƞ من   واملشتريǮøن الøالنظر ع ȐȢنها بƣ ديد

بيȜ ميǮل øƣن  "األصلي الǾي اشتريت بȼ السلعةÛ ويعتƎ بيȜ املراƜة من أبرز أشȮاȯ بيوع األمانة وتعرف بŒǖا 
Ǵزيادة رب Ȝم ǒالتولية "الشرا Ȝبي ȫناȽو Û)من األصليǮال ȄȦبن Ȝالبي ( عيةȑالو Ȝوبي)  منǮøمن أقل من الǮب Ȝبي

  ).األصلي
 ȯاجلدو ƙالتجارية ويب ȫئتمانية للبنوɍت اɎالقطاعي للتسهي Ȝالتايل نسبة التمويل التجاري يف التوزي
  .ƑبÛ ويف عدد من الدوȯ العربية كمǮاȯ تقر1996والبنوȫ اإلسɎمية لعام 



 

وƟدر املǵɎظة أƢ ȷويل من قبل البنوȫ التقليدية واإلسɎمية يشمل نوعي املراƜة علɂ النطاȧ اǂلøي  
Û وɍ تتوفر البيانات املȦصلة الȮƢ Ɣن الباǵث من )Ɵارة دولية أو عƎ الدوȯ(Û والنطاȧ الدويل )اǹليةƟارة د(

    ǒناǮتøمية باسɎøاإلس ȯدوøال ƙويل التجارة اخلارجية بƢ مية يفɎاإلس ȫلدور البنو ǄديداƠ رǮأك ȏعر Ƈتقد
جدة الǾي تنحصر ƢويɎتȼø التجاريøة يف   العرȏ اخلاȋ الǾي سريد ذكره بشȷǖ البنȬ اإلسɎمي للتنمية يف 

Ȕالتجارة الدولية فق.  
 ȴȩر ȯدوǱ)04 :( ةɅارǲتمانية للبنوك التǝɍمل اƭ Ž ǥارǲالت ǢيȎن)ةɅليدȪالت (  ȯدوøال ȸم ǻدȝ Ž والبنوك اإلسالمية
 ȳاȞربية لȞ1996ال.  

  .1991 – 162العدد ) عدد ǹاȋ(املصارف العربية : املصدر

  الدولة
Ɏت املصرفية ƭموع التسهي

  )مليوȷ(بالعملة اǂلية 

نصيب
التجارة 

)%(  

قروȏ وسلȤ واستǮمارات 
Ȭمية /البنɎاإلس ȫالبنو)ȷمليو(  

نصيب التجارة 
  مǵɎظøøøøøøات  )%(

ȷ37,9  125  24,6  دينار 1.634  األرد  Ɔمي األردɎاإلس Ȭالبن  
دولøøøøة
  بنȬ دŸ اإلسɎمي  م.ȟ  1.811  32,0  درȽم 9.886  اإلمارات

  بنȬ البحرين اإلسɎمي  79,9  76  19,5  دينار 607  حرينالب
ȷ4.345  السودا ȼر 246  52,1  جنيɍمار  35,5  دوǮستɎمي لɎكة اإلسƎال Ȭبن 
  مصرف فيصل اإلسɎمي  74,0  دوɍر 238  32,8  رياȯ 9.190  قطر
  بنȬ التنمية التعاوƆ اإلسɎمي  63,0  140  20,6  دينار 4.697  الȮويت
  بنȬ فيصل اإلسɎمي  28,7  164  31,6  جنيȼ 30.580  مصر
  مصرف قطر اإلسɎمي  94,0  1.560  م.ȟ  م.ȟ  موريتانيا
Ȅ35,5  1.173  14,4  دينار 4619  تون  ƔويȮالتمويل ال Ȭبن  

 
  :بالنظر ƂǙ اجلدوȯ ميȮن أȷ نستǺلȌ ما يلي

1-  ƙب ǳقطاع التجارة بنسبة تتراو ɂظƷ25-30% ت Ɣئتمانية الɍت اɎموع التسهيƭ قدمها األجهزة من
  .املصرفية العربية ممǮلة يف البنوȫ التجارية

تركز البنوȫ اإلسɎمية علƢ ɂويل اɍستǮمارات واملراƜات قصرية األجل وطويلة األجلÛ وتشȮل ǾøȽه   -2
  .األنشطة جوȽر التوșيȦات الƔ تنȽǾȦا البنوȫ اإلسɎمية للƎرات الشرعية واɍقتصادية

من ƭمل موجودات البنȬ اإلسɎمي وتشȮل بيوع  ɍ90%ستǮمارات ǵوايل تشȮل القروȏ والسلȤ وا -3
Ȥوالسل ȏالبية بند القروȡ ةƜاملرا. 

  



 

من املȘǵɎ اȷ البنوȫ اإلسɎمية ɍ تتبȜ نظاماǄ موǵداǄ يف Ǚعداد ǵساباőا اخلتامية ومميزاőا األمøر الǾøي    -4
يدية من جهة وبƙ البنوȫ اإلسɎمية ذاőا مøن جهøة   يتعǾر معǙ ȼجراǒ مقارنات سليمة بينها وبƙ البنوȫ التقل

البنوȫ اإلسɎمية أșهر بوȑوǵ ǳجم املبالȠ املوȦșة يف  قليل من علɂ سبيل املǮاƁ ȯ يوجد سوɁ عددأǹرɁ و
  .Ƣويل القطاع التجاري من ȯɎǹ التوزيȜ القطاعي للقروȏ والسلȤ واɍستǮمارات املمنوǵة

 اجلانب اإلǵصائي لبيانات البنوȫ اإلسɎمية ɍǙ أȷ دورȽا يف دعم التجøارة  ورȡم الȢǮرات املشار Ǚليها يف -5
       Ȕøيف املتوس ǳراوøارة يتøيب التجøنص ȷد أøƱ ثøيǵ ةøالتقليدي ȫمن دور البنو Ǝلية والدولية أكǂا              

ƙوايل%80-50بǵ لȮا تشŒا Ɨا يعȽمارات وǮستɍوا Ȥوالسل ȏموع القروƭ 70-45 من% ƭ ل  منøم
  .البنȬ اإلسɎمي) توșيȦات(موجودات 

مما يعزز ǾȽه النتيجة أȷ البنوȫ اإلسɎمية ǮƢل Ɵربة ǵديǮة العهدÛ وبالتايل فǚنȼ قد توفر Ƭا كم وفري مøن   -6
الƔ استدعت ƶǙاد توșيȦات قصرية األجل بتوșيȦات أطøوȯ أجǄɎø يف   ) ودائƯ ȜتلȦة(املوارد قصرية األجل 
Ǚما ɍلتزامها باملعايري الƠ ƔددȽا البنوȫ املركزية من ȯɎǹ القوانƙ واألنظمة الƔ تøنظم   املشروعات املǺتلȦة

عمل البنوȫ وǙما لعدم توفر الȦرȋ اɍستǮمارية اجملدية املعروȑة عليها يف قطاعات Ǚنتاǯ السøلȜ واخلøدمات   
  .املǺتلȦة

7- ȜطلȒت Ɣجتماعية السامية الɍقتصادية واɍللرسالة ا Ǆونظرا     ȷوازøو متøƴ ȨøقيƠ مية يفɎاإلس ȫالبنو ȼب
 Ȭموارد البن Ȥيșو توƲ رǮتوجهات أك ȼمل يف طياتƷ املستقبل ȷǚف Ȝقات متوازنة ألفراد اجملتمɎوع ÛقتصادɎل
  ȷوازøاد تƶات إلȦيșه التوǾƬ رايفȢالبعد اجل ȷماȑ Ȝواخلدمات م Ȝاملباشرة للسل ǯمي يف ميادين اإلنتاɎاإلس

ناطȨ البلد الواǵدÛ بشȮل ƷقȨ عدالة توزيȜ املوارد والدǹوȯ وƶنب اɍقتصاديات العديد مøن  بƯ ƙتلȤ م
  .اǹɍتɍɎت املوروثة

وǙذا كانت البيانات واإلǵصائيات املصرفية للبنوȫ اإلسɎمية ǵوƢ ȯويل التجارة ȡري واȑحة لدɁ معظم  -8
  .لسلǾȽȤه البنوȫ ومدƭة يف ȡريȽا من البيانات كبند القروȏ وا

  
  
 



 

ƆاǮل الȎȦال  
  اɍستراǩيǲية اɍستǮمارɅة للبنوك اإلسالمية

  
ȯوɉا ǬǶبƫا :ȼƶروǩماري وǮستɍا țروȊƫا  

   ȯوɉا ǢلȖƫمار: اǮستɍا ȳوȾȦم  
          Ȭøالبن ȷاøذا كǙمي وɎøاإلس Ȭمن البن ǒɎالعم ȼما يطلب ɂعل ăǒجم التمويل باملشاركة ابتداǵ Ȥيتوق

ين علɂ مشاركتȼ فȷǚ اƩقيقة ستبقɂ وȽي أǵ ȷجم التمويøل باملشøاركة   اإلسɎمي يستطيȜ أȷ يشجȜ الǮȮري
يتوقȤ يف التحليل النهائي علɂ ما يطلبȼ العمǾȽ ÛǒɎا ويستطيȜ البنȬ اإلسɎمي أȷ يوȤș بعȐ ما لديȼ مøن  
   ȼهامøسǙ ةøن بدرجȮمية ولɎسǙ اربةȒم ȫوȮمية ويف صɎسǙ مار يف أسهم شركاتǮستɎة لǵاملتا ȯاألموا

 Ȥترة ليست بالقصريةستتوقȦل ǄاȒحمدودة أي ɂستبق Ɣمية والɎاملالية اإلس ȧيف السو Ǵما مين ɂعل ǄاȒأي.  
      فالبنȬ اإلسɎمي ɍبد لȼ من القيام بتǖسيȄ مشروعات لɎستǮمار سواǒ أسسها ƞعرفتȼø بالȮامøل  

     ǒ كانت ǾøȽه املشøروعات  أو باɍشتراȫ مȜ الȢري أو مساعدة الȢري علɂ تǖسيسها مشتركاǄ يف ƢويلهاÛ وسوا
  Ɩøعƞ يةȮستمرار يف امللɍنية ا ȼكانت لدي ǒدمات وسواǹ ارية أو عقارية أوƟ يف أنشطة صناعية او زراعية او
 ǒوسوا Ûاملشروع ǳاƱ Ɠǵ نتظارɍكتتاب العام مباشرة أو اɍملشروع ا ǳترة طويلة أو طرȦية لȮباملل ȗاȦتǵɍا

Ɏد أو داǹلها يف املدȷ الȮبرية أو يف املناطȨ النائية وسواǒ قøام باإلشøراف   كانت ǾȽه املشروعات ǹارǯ الب
 ȷكيا ȷدو Ȭللبن Ǆجعل املشروع تابعا ǒوسوا ǳتاȦمناقصات تسليم م ǳأو طر ÛǾيȦالتعاقدات والتن ɂامل علȮال

Ǆقانونيا Ǆمستقل أو جعل للمشروع كيانا Ɔقانو.  
 ƆاǮال ǢلȖƫة اإلسالمية ا: اȆسǘƫة اȞبيȕاليةƫ  

ȷǙ قيام البنوȫ اإلسɎمية بǚنشاǒ مشروعات اɍستǮمار أو الترويƬ ǰا واملشاركة فيها ليȄ مøن بøاب   
   Ȭøالبن Ǵبøولية يصǘه املسǾȽ ȷوبدو ÛميɎاإلس Ȭولية األصلية للبنǘمن باب املس ȼنȮتيار ولǹɍأو ا ȯماɇا

  .نظام اɍقتصادي اإلسɎمياإلسɎمي ƭرد مǘسسة ȯɎǵ وليȄ بالȒرورة مǘسسة اقتصادية تدعم ال
 Ƒوطال ƙاملودع ƙوسيطا ب ȷوȮت ȷصصت يف أơ اليوم قد ƂǙ اőǖنش Ǿالتقليدية من ȫذا كانت البنوǚف

ȯا: األمواǾȽ Ȕيقتصر بدور الوسي ȷأ Ȝيستطي ɍ ميɎاإلس Ȭالبن ȷǚف.  
 ȼات مرتبطة بطبيعتȦبعدة ص Ȥمية يتصɎاإلس ȼتȦمن ص ǄقاɎمي انطɎاإلس Ȭة  فالبنøة أيديولوجيȦص

  .وصȦة تنموية وصȦة ƶǙابية وصȦة اجتماعية



 

الƔ ينطلȨ منها ǾȽا البنƟ ȬعلƸ ȼتلƢ Ȥام اǹɍتɎف العقيدة والصȦة اإليديولوجية للبنȬ اإلسɎمي 
عن اɍعتقاد الǾي يبدأ منȼ بنȬ تقليديÛ فالعقيدة األساسية للبنȬ اإلسɎمي وǵسب ما جاǒ يف اجلزǒ الǮالث 

  .Ƚي النظام اɍقتصادي اإلسɎمي )1(سوعةمن املو
  :أȽداف النظام اɍقتصادي اإلسɎمي ǵسب املوسوعة ما يلي

  .زيادة معدȯ النمو اɍقتصادي -
  .ƠقيȨ مستوɁ عاȯ من التوازȷ بƙ العمالة واستقرار األسعار -
  .Ơسƙ الȦȮاǒة اɍقتصادية -
  .العدالة يف توزيȜ الدǹل -
  .قتصادي النسبيةامليزة اɍ/ اɍستقȯɎ اɍقتصادي -
  ).املادية واملعنوية(جودة اƩياة  -

ولǾلȬ كاȷ من الȒروري للبنȬ اإلسɎمي اتساقاǄ مȜ صȦتȼ العقيدية املميزة أȷ يلتزم بتجسيد أȽداف 
 ȷفبدو ÛاƬ ǰمارية والترويǮشروعات استƞ لتزام األساسيɍا اǾƬ ǄاǾيȦيقوم تن ȷوأ ÛميɎقتصادي اإلسɍالنظام ا

شروعات اɍستǮمارية أو املشاركة فيها أو الترويƬ ǰا تصبǴ أȽداف النظام اɍقتصøادي اإلسɎøمي   القيام بامل
أɎǵماǄ أو نوايا طيبة علɂ أǵسن تقدير Ż أȷ الصȦة العقيدية للبنȬ اإلسɎمي تلزمȼ أيȒاǄ بالتصدي لقȒية تنمية 

  .اجملتمȜ وȽو لǾلȬ بنȬ تنموي
 ǬالǮال ǢلȖƫة: اɅولية التنموǘȆƫالية اƫاإلسالمية ا ǧاȆسǘللم  

 Ȕالتجاري التقليدي وسي Ȭفالبن Ûمايل Ȕرد وسيƭ ر منǮأك ȼعلƟ ميɎاإلس Ȭة التنموية للبنȦالص ȷǙ
    ƂǙ اøŒرين ويوجهوǹدøن املøم ȯاألموا ȷمعوƶ مŒأل Ûقتصاديةɍيف التنمية ا ȷمهمو ȷاملاليو ǒمايل والوسطا

  .ǾلȬ فقǙ ÛȔذ أȷ صȦتȼ التنموية تعƗ التصدي املباشر لقȒايا التنميةاملستǮمرينÛ أما البنȬ اإلسɎمي فليȄ ك
وǙذا كاȷ البنȬ اإلسɎمي للتنمية قد نȌ علɂ اƬدف التنموي صراǵة فȷǚ معظم البنوȫ اإلسɎمية األǹرɁ قد 

ǄɎǮمي املصري مɎفيصل اإلس Ȭبن ǒنشاǙ ȷفقانو ÛǄاȒة أيǵصرا ȼونصت علي ÛدفƬا ȄȦظت نǵɍ)) : ȏرȡ
بنȬ القيام ƛميȜ األعماȯ املصرفية واملالية والتجارية وأعماȯ اɍستǮمار وǙنشاǒ مشروعات التصنيÛȜ التنميøة  ال

ǯل واخلارǹة فيها الداƵواملسا ȷالعمرا Ûقتصاديةɍ2()).ا(  
 Ȭالبن ȏراȡمن أ ȷأ ɂمي علɎاإلس Ÿد Ȭبن Ȅسيǖعقد ت Ȍكما ن)) ǒمباشرة أو بشرا ȯعماǖالقيام ب

كما نصت املادة اخلامسة من النظام األساسøي  Û )3())بتمويل مشروعات أو أعماȯ مملوكة للȢري مشروعات أو

                                                           
  .ȋ87  –اجلزǒ الǮالث من املوسوعة  )1(
  .شاǒ بنȬ فيصل اإلسɎمي املصرياخلاȋ بǚن 1977سنة  48من القانوȷ رقم  2املادة  )2(
  .12/03/1975مرسوم Ȯǵومة دŸ  –عقد تǖسيȄ بنȬ دŸ اإلسɎمي  )3(



 

أȷ تقوم باألعماȯ التالية علɂ سبيل املøǮاɍ ȯ اƩصøر ƠقيقøاǄ ألȡراøȑها     ) البنȬ(للبنȬ علɂ أȷ للشركة 
  :اɍستǮمارية

- Ƈوتقد ȯاألموا ȃوǗر Ȥيșاملتعلقة بتو ǒستقصاɍمار واǮستɍا ȯه العمليات أعماǾŏ كافة اخلدمات اخلاصة 
  .واɍستǮمارات والتوصيات

كافة أعماȯ املقاوɍت اإلنشائية والصناعات اƬندسية املرتبطة ŏا وكǾلȬ القيام باألعماȯ الȮهربائية ومøا   -
  .يتصل ŏا

  .الشركات التجارية والتعامل يف بيȜ وشراǒ أسهمها -
  .اőاشراǒ املصانȜ وǙدارőا وتسويȨ منتج -
  .وشركات اɍستǮمار علɂ اǹتɎف أنواعها والقيام بȮافة األعماȯ املرتبطة ŏا أو املشاŏة Ƭا -
  .األعماȯ املتعلقة باستǺراǯ املعادȷ والزيوت واǂاجر وȡريȽا من موارد الǮروة الطبيعية -
  .أعماȯ اɍستǮمار الزراعي -
- Ɵ التها األصلية أو بعدƜ اوالعقارات بقصد بيعهاȽجريǖزئتها أو بقصد ت.  
  .بيȜ عمليات اɍسترياد والتصدير اخلاصة بالسلȜ علɂ اǹتɎف أنواعها -
- ǊȮا مȽريȡا من الباطنوȽجريǖا لتȽجارǞا أو استȽجريǖاملنقولة بقصد بيعها أو بقصد ت ȯن األموا.  

عبيدȽا وǙقامøة اجلسøور   بȮافة األعماȯ املتعلقة باملǵɎة البحرية واجلوية والنقل الƎي وبناǒ الطرȧ وت
  .والسدود وصيانتها وǙقامة اخلزانات واملستودعات بǖرصȦة املوانǜ ويف داǹل البɎد

املصøرف اإلسɎøمي الøدويل    (( Ȧسȼ للصȦة اɍستǮمارية والتنموية للبنȬ اإلسɎمي Ƨي املصرف الدويل ن
ة ƤيȜ اخلدمات والعمليøات  Ƚو مباشر) املصرف(بȡ ȷǖرȏ الشركة  –يف عقد تǖسيسȼ  –وصرǳ )). لتنميةل

املالية والتجارية املصرŏ ǳا لبنوȫ اɍستǮمار واألعماÛȯ وكافة ما تتطلبȼ أعماȯ ومشاريȜ التنميةÛ وقøد ذكøر   
  :املصرف الدويل لɎستǮمار والتنمية األعماȯ اɇتية علɂ سبيل املǮاɍ ȯ اƩصر

Û سواǒ بتǖسيȄ مشروعات جديøدة أو تøدوير   ƴǙاǒ وǙنشاǒ وتنشيȔ اɍستǮمار يف ƯتلȤ قطاعات التنمية -
  .مشروعات قائمة 

- ȼمع ȫشتراɍري باȢساب الƩ ساب الشركة أوƩ ǒأنواعها سوا ȤتلǺƞ املشروعات Ȅسيǖت.  
اخلدمات الȦنية واɍقتصادية واملالية واإلدارية والتسويقية واɍستشارية للمشروعاتÛ وǙعداد دراسات 

Ư ɂا علŏ مار املتعلقةǮستɍاألنواعا Ȥتل.  
 ȫالبنو ȷفمن املعروف مما تقدم أ ÛǄاماƢ ȼزمة لɎة مȦمي صɎاإلس Ȭمارية التنموية للبنǮستɍولية اǘاملس
   ȫوøبة للبنøمار بالنسǮستɍن اȮول ǳاألربا Ȩم مصدر لتحقيȽǖاملدينة والدائنة ك ƙائدتȦال ƙب ȧرȦالتجارية ت



 

ات البنȬ اإلسɎمي ƶعل اɍستǮمار املباشر ليȄ فقȔø مسǖøلة   اإلسɎمية Ƚو ǙلȢاǒ التعامل بالȦائدة من عملي
ȼمن عدم Ȭعليها وجود البن Ȥويتوق Ȭإلدارة البن ǄاȒل أيȡل الشاȢ1(.والش(  

البنȬ اإلسɎمي بطبيعة تركيبɍ ȼ ميȮن أȷ يȮوȷ بنȮاƟ ǄارياǄ بنȬ يتاجر باألمواȯ ولȮنȼ بنȬ استǮمار 
Ɏمي الدويل لɎستǮمار والتنميةÛ وȽو أيȒاǄ ليƭ Ȅرد بنȬ استǮمار ملا أدرȫ ذلȬ وǵدده صراǵة املصرف اإلس

ولȮنȼ بنȬ استǮمار ǙسɎميÛ أما أنȼ بنȬ استǮمار تنموي وليȄ بنȮاƟ ǄارياǄ فȷɊ أȽداف استǮماراتȼ املباشøرة  
يȄ بنȬø  أرباǳ أو زيادة يف قيمة املساƵاتÛ ولȮنها ƠقيȨ تنمية للمجتمȜ وأما أنȼ بنȬ استǮمار ǙسɎمي ول

   تقليدي فȷɊ بنوȫ اɍستǮمار التقليدية تعتمد علɂ الȦرȧ بƙ أسعار الȦائدة املدينة والدائنةÛ وأƢ ȷتلȬø كøل   
Û أما البنȬ اإلسɎمي ɍ يعتمد علɂ الȦرȧ بƙ الȦائدتƙ املدينøة  )2(أو جزǒ من املشروعات اجلديدة الƔ تنشǞها

أجل ƠقيȨ ربǴ أكƎ ألصحابȼ وƴǙا Ƚدفȼ دائماǄ تنشيȔ اɍسøتǮمار   Ǚنȼ بنɍ Ȭ يتاجر علɂ ملȮيتȼ من: والدائنة
   Ȭøار البنøتصǹرية وباȢȒرف الƩأصحاب ا Ȕوتنشي ÛارȢالص Ȕار وتنشيȢرين الصǹاملد Ȕوتنشي Ûوالتنمية
 ȼøنȮول ÛمارǮستɎل ƙȑيف انتظار املقتر Ȅلƶ ɍ ȼذ أنǙ Ûمن التنمية Ǆسلبيا ǄاȦموق Ȥيق ɍ ŸاƶǙ Ȭمي بنɎاإلس 
  Ɠøǵ املشروعات ǜري فيها أو ينشȢال Ȝم مȽويسا ÛريȢمار يدرسها ويقدمها للǮستɍا ȋفر ƂǙ ȼسȦب بنȽǾي  

  .Ǚذا ƴت ميȮنȼ أȷ يبيȜ جزǒاǄ منها أو كلها
Ȝالراب ǢلȖƫالدور التنموي للبنوك اإلسالمية: ا ǻاȞأب  

علɂ فرȋ اɍستǮمار وتعريȷǙ Ȥ الدور اɍستǮماري التنموي للبنوȫ اإلسɎمية ميȮن أȷ يشمل التعرف 
املستǮمرين ŏا واơاذ كل ما من شǖنȼ دراسة ǾȽه الȦرȋ ويتم اǹتيار املشروعات للدراسة بناǒ علɂø عøدة   

فقد يȮوȷ مبنيا علɂ دراسات قطاعية للمجاɍت الƔ يريد البنȬ الدǹوȯ فيها ابتداăǒ أو علɂ بøرامǰ  : معايري
ɂأو عل ȧدراسات السو ɂستجابة للحاجات اإلنسانية  تنمية كلية أو علɍات  (اøاألولوي ǒوȑ يف Ȩقر املطلȦال

  .ƀǙ …)اإلسɎمية
    Ɩøعƞ طلحاتøه املصǾøȽ لøمتها وكɎيتها أو سǵɎا أو صȽليل املشروعات ودراسة جدواƠو      

نية السɎمة الشرعية والسɎمة الȦ: واǵدÛ ويتم Ơليل أي مشروع من عدة زوايا لتقرير عناصر السɎمة لȼ وȽي
والسɎمة اɍجتماعية والسɎمة التجارية والسɎمة اإلدارية والتنظيمية والسɎمة املالية والسɎøمة اɍقتصøادية   

  .والسɎمة القانونية
       ترويǰ فرȋ اɍستǮمار أو ترويǰ املشروعات بعد دراستها وذلȬ بتشøجيȜ املسøتǮمرين منøȦردين   

موȜȑ التنȦيǾ ويتم ƛميȜ الوسائل املمȮنة ابتداăǒ مøن اإلعɎøم    أو ƭتمعƙ علɂ القيام بوǾȽ Ȝȑه املشروعات
  .وانتهاǒ بتǖسيȄ التجمعات املصرفية لتمويل معƙ أو عدة مشروعات متȮاملة أو مرتبطة

                                                           
  .ȋ101  –موسوعة البنوȫ اإلسɎمية  )1(
  .1982 القاȽرة -مȮتبة األƱلو املصرية –بنوȫ اɍستǮمار  –املǺتار  )2(



 

Ơسƙ املناǷ اɍستǮماري العام وذلǺƞ ȬتلȤ األساليب كنشر دراسات وøƜوǫ وǵقøائȨ عøن    
ت بعينها أو اɍتصاȯ باȮƩومة واألجهزة املركزية ومطالبتها بنشøر  اɍقتصاد القومي واƟاȽاتȼ أو عن مشروعا

بيانات مطلوبة للمستǮمرين أو بتȢيري قوانƙ أو لوائǴ تȦيد املستǮمرين بصȦة عامة والبنȬ اإلسɎøمي بصȦøة   
ƙويلية حملية ودولية جملموعات مشروعات أو مشروع معƢ معاتƟ Ȅسيǖاصة أو بتǹ… ƀǙ.  

وذلȬ بتقدƇ رأȃ املاȯ املبدئي الɎزم لبدǒ املشروع والǾي : )مȊروȝاǧ الƘȢ(اƢ ȯوɅل بǾرǥ رأȃ م -
يتحمل الȢري مسǘولية بالȮاملÛ أو بتǖسيȄ مشروعات باɍشتراȫ مȜ الȢري أو تǖسøيȄ املشøروعات   

  .ƞلȮية تامة علɂ أمل بيȜ األسهم فيما بعد
بøدوȷ شȮøل   (تابعة للبنȬ كلياǄ  سواǒ كانت ǾȽه املشروعات: ƢوɅل التوسŽ Ȝ مȊروȝاȩ ǧاǝمة -

 .أو جزئياǄ أو كانت مملوكة للȢري ƢاماǄ) قانوƆ مستقل

      Ȅامƪا ǢلȖƫا :Ʉøاإلسالم Ȭة للبنǵتاƫا ȯمواɉا  
Ɵعلȼø جهøازاǄ صøاƩاǄ    ) الودائȜ مȜ التȦويȐ باɍستǮمار(ȷǙ األمواȯ املتاǵة لدɁ البنȬ اإلسɎمي 

      فøاملودعوɍ ȷ يصøرفوȷ علɂø عائøد حمøدد      : يف أي مرǵلة من املراǵلللدǹوȯ يف املشاريȜ اɍستǮمارية 
او لɎستǮمار التنمويÛ وليȄ جملøرد Ǚعøادة   ) الشرعية(مقدماÛǄ ألŒم يعرفوȷ أǾȽ ȷه املبالȠ ستقدم للمȒاربة 

 øاملش ǒنشاǚالقيام ب ȼعلي ȏرȦمي تɎاإلس Ȭالبن Ɂة لدǵاملتا ȋرȦال ȷǚف ȬلǾائدة حمددة ولȦها بȑقراǙ روعات
  .والترويƬ ǰا واملشاركة فيها

اɍقتصاد القومي يف البɎد اإلسɎمية متعطƂǙ Ȉ مشروعات جديدة ولǾلɍ Ȭبد وأȷ يوȤș التمويل 
  .باملشاركة يف Ǚنشاǒ مشروعات جديدة Ɠǵ ولو كانت سوȧ األوراȧ املالية الواسعة

بنȦسǙ ȼذا كانت تدفقات الودائȜ البنȬ اإلسɎمي سيجد نȦسȼ مȒطراǄ للدǹوȯ يف Ǚنشاǒ املشروعات 
مȜ التȦويȐ من طلبات التمويل باملشاركةǙ Ûذ أنɍ ȼ يستطيȜ أȷ يودعها لدɁ البنوȫ األǹرɁ بȦائدةÛ فهǾøه  
معاملة تǮري ǾȽه اإلبداعات لدǾȽ Ɂه البنوƞ ȫبالȠ كبرية لȦترات كبريةÛ كما يعتƎ عجزاǄ منȼ لو أودعها لȦتøرة  

Ɂرøǹاأل ȫيف البنو.  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ȋ267  –اجلزǒ الǮالث  –موسوعة الدوȯ اإلسɎمية : اȎƫدر
  

  :وعلǾȽ ɂا ميȮن القوȯ بȷǖ العوامل الدافعة للبنȬ اإلسɎمي ƂǙ القيام بǚنشاǒ مشروعات تنشǖ من
  .الطبيعة املتميزة للبنȬ اإلسɎمي كمǘسسة استǮمارية تنموية وليƭ Ȅرد وسيȔ مايل - 1
2 - ɂالطلب عل Ȥعȑ التمويل اجلاري باملشاركة.  
  .ȑعȤ سوȧ األوراȧ املالية اإلسɎمية - 3
4 -  Ȥيșة للتوǵاملتا Ȝطبيعة الودائ)ǄاȦبعائد حمدد سل ȓرتباɍعدم ا.(  
5 - ƙمار من املسلمǮستɍبا ȐويȦالت Ȝم Ȝلتدفقات الودائ Ȝاإليقاع السري.  

Ɏو ما نȽمار وǮستɍبا ȐويȦالت Ȝم Ȝلتدفقات الودائ Ȝاإليقاع السري ȷǙ  دأتøب Ɣمية الɎاإلس ȫيف البنو ȼظǵ
تنتشر يف ƤيȜ أƲاǒ العاÛƁ يȢرȏ علɂ البنوȫ اإلسɎمية استǺدام ǾȽه األمواȯ يف Ǚنشاǒ مشروعات استǮمارية 
تدفȜ عجلة التنمية ƂǙ األمام فǚذا زادت الودائȜ اɍستǮمارية وƁ يقابلها زيøادة مماثلøة يف طلبøات التمويøل     

ت فلن ƶد أمامƭ ɍǙ ȼالƙ شراǒ أسهم أوراȧ مالية ǙسɎمية وǾøȽه حمøدودة أو بǚنشøاǒ    باملشاركة واملراƜا

Ƣويل بǾرة 
مشروعات 
  الȢري
  

 Ȅسيǖت
املشروعات 
  مȜ الȢري

  
 Ȅسيǖت

املشروعات 
اململوكة 

ملȮية تامة 
) Ȝبي Ż

  )أسهم

 Ȝويل التوسƢ
  ملشروعات قائمة

تابعة 
 Ȭللبن
Ǆكليا 

تابعة 
 Ȭللبن
Ǆجزئيا 

مملوكة
للȢري 
ǄاماƢ  

Ƿاملنا ƙسƠ
 اɍستǮماري
معلومات 
 ƙقوان

Ɵمعات 
  Ƣويلية

Ơليل املشروعات
ودراسة جدواȽا

  
 ǰتروي

املشروعات 
  املدروسة

 

ȋفر ɂالتعرف عل
  اإلستǮمار

  
  

 ȏدراسة القر 

ȴȩل رȮȊ50(ال(:Ʉاإلسالم Ȭماري للبنǮستɍناصر الدور اȝ  



 

 Ȝالعاملية م ȧو املتاجرة يف السوȽ مارǮستɍمشروعات ا ǒنشائها البديل إلنشاǙ شركات جديدة أو املشاركة يف
عات اɍستǮمارية وتعبøǞة  ترȫ التǺلȤ السائد يف العاƁ اإلسɎميÛ ولǾلȬ فȷǚ البديل الوǵيد Ƚو Ǚنشاǒ املشرو

Ɂرǹمية أɎسǙ معات مصرفيةƟ ȯɎǹ من ȯاألموا.  
         ȃǻاȆال ǢلȖƫللدراسة: ا ǧاȝروȊتيار مǹا ƘɅاȞم.  

املشروعات الƔ ميȮن اǹتيارȽا للدراسة قد تȦوȧ أي تصورÛ وملا كانت دراسة كل أنواع املشروعات 
للدراسةÛ فهǾه املعايري ليست مشȮلة دراسøة مشøروع    ȡري ممȮنة عمǄɎ من وȜȑ معايري ǹɍتيار مشروعات

واǵد ولȮنها مشȮلة اǹتيار علɂ اعتبار أȷ برنامǰ اɍستǮمار Ʒوي ƭموعة من املشروعاتÛ فȷǚ الصلة وثيقة 
بƙ برنامǰ اɍستǮمار ومشروع اɍستǮمار ونظراǄ لعدم وجود برامǰ جاȽزة لɎستǮمار يف أي دولة ƶب علينøا  

عايري الƔ تȦيد يف اǹتيار مشروعات الدراسة واȑعƙ يف اƩسباȷ أنɍ ȼ ميȮن اǹتيار للدراسة أȷ نȜȒ بعȐ امل
Û ومن Ż اǹتيار مشروع للدراسة ميȮن أȷ يȮوȷ مبنياǄ علɂ أǵد املعايري )1(جوانبȼدوȷ فهم لɎقتصاد القومي و

  ):ة قد تدعمها دراسات أǹرǾȽɁه املعايري واألسȄ تتداǹل واǹتيار املشروع للدراس: (أو األسȄ اɇتية
1 - ăǒفيها ابتدا ȯوǹالد ƂǙ Ȭالبن ɂيسع Ɣت الɍدراسات قطاعية للمجا.  
2 - ȧدراسات السو.  
  ).من املنظمات العاملية أو اǂلية(دراسات اƩاجات اإلنسانية األساسية  - 3
  .اقتراǵات قدمت يف مƢǘرات أو ندوات حملية أو عاملية - 4
5 - Ȭالبن ǒɎار مقدمة من عمȮأف.  
  .أǹرș Ɂروف - 6

  :وفيما يلي تȦصيل ǾƬا اإلƤايل
  :الدراساǧ الȖȪاȝية للمǲاǧɍ الɂȞȆɅ Ɣ البنȬ للدǹوȥ ȯيȾا -1

ȷǙ البنȬ اإلسɎمي الǾي يريد دǹوȯ ميداȷ التجارة يȮوȷ املطلوب منȼ دراسة Ǚنشاǒ شركة للتجارة 
ي يريøد الøدǹوȯ يف øƭاɍت    والبنȬ اإلسɎمي الǾ) استرياد وتصدير(الداǹلية أو شركة للتجارة اخلارجية 

ونǙ ( ȄȦسɎمية(املقاوɍت فǚنƸ ȼتار مشروعاتȼ للدراسة من ȯɎǹ دراسة ǾȽا اجملاȯ إلنشاǒ شركة مقاوɍت 
Ɔالتعاو ƙمǖعن شركات الت ȯيقا ǒالشي… ƀǙ.  

  
  
  
  

                                                           
)1(  Manual on economic development projects (New York :Unites Nations, 1958) Sales No E 58 11 G5. 



 

2- ȧوȆال ǧراساǻ:  
Ƣييز اإلطøار العøام    ȷǙ دراسات السوȧ قد توǵي باǹتيار مشروع للدراسةÛ ويف البɎد النامية ميȮن

  :للمشروعات الơ Ɣتار للدراسة بناǒ علɂ دراسات السوȧ كاɇتøي
  -  Ǆمشهورة عامليا Ȝسل ǯنتاǙ صصة يفǺالدولة مت ȷيث أǵ التصدير ȧسو)  Ȝنيøازيل تصƎال ƂǙ Əتصدير ال

  ). القطن املصري طويل التيلة
رة ǹاصة Ɠǵ يف اƩاɍت الƔ يوجد فيها مøوارد  سوȧ التصدير لɎستȦادة من فرȋ عاملية منافسة أو قد -  

  ).صناعات التصدير يف الياباȷ(طبيعة داǹل البɎد 
ȷǙ دراسة متǖنية إلǵصائيات الواردات قد تعطي أساساǄ جيداǄ لتقدير الȮميات املمøȮن  : بدائل الواردات -  

  .Ǚنتاجها حملياǄ بدǄɍ من استريادȽا
ȷǙ دراسة اǵتماɍت ȯɎǵǙ بعȐ الصناعات اƩرفية ببعȐ : ناعات اƩرفيةȯɎǵǙ اإلنتاǯ الȮبري حمل الص -  

  .املصانȜ رƞا يǘدي ƂǙ اǹتيار بعȒها ɍ كلها
زيادة الطلب علɂ بعȐ املنتجات نتيجة زيادة عدد السȮاȷ أو مستوɁ دǹوƬم والتنبǘø بزيøادة عøدد     -  

  .السȮاȷ أو مستوɁ الدǹوȯ قد يǘدي ƂǙ دراسة مشروع أو أكǮر
  .نقȌ املعروȏ من سلعة معينة أو ǹدمة معينة فدراسات العرȏ قد تساعد علɂ اǹɍتيار -  
ȷǙ دراسات اƩاجات األساسية الƔ تنشرȽا املنظمات الدولية أو اǂلية عن :ǻراساǧ اƩاǱاǧ اɉساسية  -3

مشروع ما للدراسةÛ لنøȦرȏ  اƩاجات اإلنسانية األساسية تعتƎ من أȽم املعايري الƔ تساعد البنȬ علɂ اǹتيار 
  ȷوøȮنا يȽ تيار مشروع للدراسةǹا ȷǚف Ǆدود جداǂل اǹوي الدǾنية لȮدات سǵو ǒنشاǚالدراسة توصي ب ȷأ
مبيناǄ علǾȽ ɂه الدراسات املبدئية وقد يȮوȷ اǹتيار البنǾƬ Ȭه املشروعات لتحقيȨ أȽداف التȮافل اɍجتماعي 

ا قد يȮوȷ من أȽداف اɍستǮمار العادي للبنÛȬ وǾȽا يȮوȷ وفقøاǄ  أو لɎستǮمار بالنسبة لصندوȧ الزكاةÛ كم
  .لظروف كل ǵالة

ȷǙ كǮرياǄ من املشروعات تظهر من دراسات : اȩɍتراǵاǧ اȪƫدمة Ž مƢǘراǧ أو ندواǧ حملية أو ȝاƫية -4
معلومøات   املتǺصصƙ يف املƢǘرات والندوات العاملية تلȬ الƔ تȮوȷ مبنية عادة علɂ دراسات واøȑحة أو 

يعرفها املطلعوȷ علɂ بنوȫ املعلومات املركزيةÛ ولǾلȬ ينصǴ بȒƷ ȷǖر ممǮلوا البنوȫ اإلسɎمية ǾȽه املƢǘرات 
  .والندوات

5-Ȭالبن ǒمالȝ ȸدمة مȪƫار اȮȥɉوقد : ا Ûليةǂا ȧاألسوا ȼتاجƠ اƞ علم ɂعادة عل ȷونوȮي Ȭالبن ǒɎعم ȷǙ
سة ميدانيةÛ ولȮن علǵǙ ɂساȃ باألسواȧ وǾȽا مصدر جيد من مصادر ɍ يȮوȷ علمهم بǾلȬ مبنياǄ علɂ درا

  .اǹتيار املشروعات للدراسة
  



 

6- ǥǻوǱوƫا ǻوارƫأو ا ǧاراȮبتɍار : اȮا نتيجة أفƴǙنتيجة دراسة و ȷوȮت ɍ ار املشروعاتȮمن أف ǄرياǮك ȷǙ
  .ƀǙ …امهاابتȮارية جاحمة أو نتيجة وجود موارد طبيعية يتم التȮȦري يف كيȦية استǺد

  .والشȮل التايل يوǴȑ معايري اǹتيار مشروعات استǮمارية للدراسة
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ƆاǮال ǬǶبƫمار: اǮستɍا ǧاȝروȊم Ž المةȆناصر الȝ  
 ÛريةȢللعمليات واملشتريات الص ǄفاɎǹ عادة ȷوȮمار تǮستɍمشروعات ا ȷǙ تظهر ɍ نتائجها ȷكما أ

   ƂǙ ǯاøتƠ ɍ ةøلة بديهيǖمة أي مشروع مسɎدرجة س Ȍلزوم فح ȷكا ȬلǾل Ɂبعد فترات طويلة املد ɍǙ
لتǖكد من سɎمة املشروعات ȑروري سواǒ قام البنȬ بتمويل املشروع ȦƞردهÛ أو باɍشøتراȫ مȜø   ابرȽاÛȷ ف

  .البنȬ ومشورتȼ باعتبارȽا ǹدمة متǺصصة ȡريهÛ أو قام الȢري بالتمويل الȮامل بناǒ علɂ نصيحة
ولقد اȽتمت منظمات التنمية الدولية Ǿŏا املوȑوعÛ ونشرت فيȼ عدة Ɯوǫ ودراسات فظهرت أدلة 
متǺصصة وȷǙ اǹتلȦت جوانب التركيز يف كل منهاÛ فبعȐ املراجȜ تركز علɂ اجلوانب التجاريøة والȦنيøة   

  مȞاƘɅ اǹتيار مȊروȝاǧ استǮمارɅة للدراسة

دراسøøøات
قطاعيøøøøة
Ɣت الɍللمجا
Ȭøالبن ɂيسع
  للدǹوȯ فيها

دراسøøøات
ȧالسو  

دراسøøøات
اƩاجøøøات
اإلنسøøøانية

 ألساسيةا

اقتراøøøǵات
قøøøدمت يف
مƢǘøøرات أو
ندوات حملية

  أو عاملية

أفȮار مقدمة
ǒɎøمن عم

Ȭالبن  

أفȮار مقدمة
ǒɎøمن عم

Ȭالبن  

øøøșروف
Ɂرøøǹأ  

ȴȩل رȮȉ)06(:ǧاȝروȊتيار مǹا ƘɅاȞةمɅمارǮللدراسة  است  



 

لبعȐ اǹɇر يركز علɂ اجلوانøب اɍقتصøادية أو اɍقتصøادية    والبعȐ اǹɇر يركز علɂ اجلوانب املاليةÛ وا
  )1(.اɍجتماعية

  :ومن جهة نظر ǾȽه املوسوعة يعتƎ مشروع اɍستǮمار سليماǙ Ǆذا استوż سبعة عناصر
  .السɎمة الشرعية - 1
  .السɎمة الȦنية - 2
  .السɎمة التجارية - 3
  .السɎمة التنظيمية واإلدارية - 4
  .السɎمة املالية - 5
  .ادية واɍجتماعيةالسɎمة اɍقتص - 6
 .السɎمة القانونية - 7

         ȯوɉا ǢلȖƫية: اȝرȊالمة الȆال  
  Ɂتوøمس ɂعل Ȕفق Ȅام الشريعة ليȮǵات ألȦالƯ يف املشروع ȷوȮت ɍمة الشرعية أɎاملقصود بالس

م Ɵنب الربا والسلȜ واخلدمات اǂرمةÛ بل وعلɂ مستوɁ األولويات واɍلتزام بالسلوȫ اإلسɎمي بشȮل عøا 
  :أيȒاǄ ولǾلȬ فȷǚ املشرع اɍستǮماري يعتƎ سليماǄ من الناǵية الشرعية Ǚذا توفرت فيȼ الشروȓ اɇتيøة

1- Ǆɍالǵ ȼǩامالȞم ȷوȮǩ ȷعد: أ Ɩعƞو مȦب ȏقتراɍا ȃأسا ɂائد أو تصميم املشروع علǙ  تɎامøتباع مع
Ȧة الشرحمرمة والǞيƬعها يف البداية اȒت Ɣو القائمة الȽ اǾȽ مية صل يفɎاإلس ȫاد  (عية العليا للبنوøƠɎالتابعة ل

  .أو اƬيǞة الشرعية اخلاصة بالبنȬ اإلسɎمي) الدويل للبنوȫ اإلسɎمية
2- Ǆɍالǵ ȼǩدماǹو ȼتȞسل ȷوȮǩ ȷري : أȡ ديتهاǖنتاجها أو اخلدمة املطلوب تǙ السلعة املطلوبة ȷوȮت ȷأ Ɩعƞ

  ).ƀǙ …اخلمر –Ʃم اخلƕير (ية حمرمة ƞوجب األȮǵام القطعية للشريعة اإلسɎم
فبالرȡم من ذلǙ : Ȭذا توفر الشرطاȷ السابقاȷ والشرȓ التايل أيȒاǄ:التȪيد باɉولوɅاǧ اإلسالمية ومراȝاőا -3

ɍ يعتƎ املشروع سليماǄ من الناǵية الشرعية ومǄɎȒȦ علȡ ɂريه من املشروعات Ǚ ɍǙذا كانت السلȜ املقدمة أو 
                                                           

  :أنظر) 1957(عن اليونيدو  )1(
Manual on economic development projects (New York :Unites Nations, 1958) Sales No E 58 11 G5 

  .عن منظمة التعاوȷ اɍقتصادي والتنمية) مترجم(عن مركز التنمية الصناعية للدوȯ العربية 
Organization for co-operation and development  

  ).مترجم(دليل ƠرƇ املشروع الصناعي يف الدوȯ النامية 
  .1978مركز التنمية الصناعية للدوȯ العربية : القاȽرة

  .USAIDالوɍيات املتحدة األمريȮية  –عن وكالة التنمية الدولية 
Feasibility analysis procedures manual. (Washington D.C Unites States Agency for International Development, 
1976). 

  ):1978(عن اليوتيدو 
Manual for the preparation if industrial feasibility studies, New York :Unites Nations, 1978) Sales No E 68 11 
B5 



 

وơتلȤ األولويات اإلسɎمية من دولة ƂǙ أøǹرɁ  (ية أيȒاǄ يعيȈ فيȼ كǮرياǄ من املسلمƙ اخلدمة املǘداة ȑرور
)) ǵاجيøات ((Û أما Ǚذا كانت السلعة املنتجة أو اخلدمة املǘøداة øǮƢل   )ومن زمن ƂǙ زمن يف الدولة الواǵدة

  .رعية ومǄɎȒȦ بǖولوية ثانيةمرȡوبة من شرƷة كبرية من األمة اإلسɎمية اعتƎ املشروع سليماǄ من الناǵية الش
ويعتƎ املشروع ȡري السليم من الناǵية الشرعية Ǚذا كانت السلȜ املنتجة أو اخلدمة املǘداة داǹلة Ơت   

  .بند اإلسراف والترف
4- ɄøسالمǙ مما  : سلوكøما تقدم مص ƂǙ افةȑباإل ȷذا كاǙ ية الشرعيةǵمن النا Ǆري سليماȡ املشروع Ǝيعت

السلوȫ اإلسɎمي ليȄ فقȔ يف مرǵلة اإلنشاÛǒ ولȮن أيȒاǄ يف مرǵلة التنȦيǾø واملقصøود    علɂ أساȃ ممارسة
  :اɍلتزام باملعايري األɎǹقية الƔ وردت يف القرȷǓ الȮرƇ والسنة مǮل: بالسلوȫ اإلسɎمي

  .عدم أكل أمواȯ الناȃ بالباطلÛ وǙعطاǒ الرشوة لتȢري قرارات لصاſ املشروع -
- ǒأشيا ȃالنا ȄƝ ري عادلةعدمȡ ȷبائتما ǒاألشيا ǒم كاتباع أساليب لشراȽ.  
  .عدم التبǾير يف التصميم اإلنشائي واإلنشاǒات واإلنȦاȧ بشȮل عام -
  .عدم ȦȡǙاȯ الزكاة يف ǵسابات املشروع -
  ).كالقرابة أو املصاſ الشǺصية(عدم Ǚسناد مسǘولية تنȦيǾ األعماȯ للسȦهاǒ ألي سبب من األسباب  -

ƆاǮال ǢلȖƫا :ȆنيةالȦالمة ال  
  :يعتƎ املشروع سليماǄ فنياǙ Ǆذا كاȷ سليماǄ من ǵيث

    الطاقة الȮهربائية  -د    التȮنولوجيا  -ǯ  )الطاقة اإلنتاجية(اƩجم  -ب   املوقȜ -أ
øȽ  Ɂو  القو- Ƿاملنا              ȯ-  ةǞم     البي- Ȩاملراف              
ȷ- املواد اخلام.  

  :وفيما يلي تȦصيل ǾƬا اإلƤايل
ȷǙ املوقȜ السليم للمشروع Ƚو املوقȜ الǾي يǾǹǖ يف اƩسباȷ أربعة اعتبارات : اƫوȜȩ الȆليȴ للمȊروț -أ    

مøǮل  (أوǄɍ السياسات اȮƩوميةÛ وثانياǄ الوزȷ النسƑ والتȦاعل بƯ ƙتلȤ العوامل املرتبطة باملشروع : أساسية
Û وثالǮاǄ توافر املرافȨ واخلøدمات العامøة   )Ȝ املنتجاتالقرب من العناصر املستǺدمةÛ أو القرب من منافǾ توزي

  .ورابعاǄ الظروف البيǞية اɍقتصادية واɍجتماعية) البنية األساسية أو املرافȨ اɍرتȮازية(
كما أȷ الواقȜ السليم للمشروع يǾǹǖ يف اƩسبات اƟɍاȽات اȮƩومية Ʋو توطƙ الصناعاتÛ فǮȮري 

ملشروعات ببناǒ املصانȜ يف اǂافظات واملناطȨ النائية ليȄ فقȔ لɌقȯɎ مøن  من اȮƩومات تسعȦƠ ƂǙ ɂيز ا
تلوǫ البيǞة وازدǵام السƖȮ أيȒاǄ باملناطȨ النائية أو العمرانية اجلديدةÛ أو لتنشيȔ تشȢيل املøدȷ باجملمعøات   

  .الصناعية اجلديدة
وباقي العناصر املستǺدمةÛ وكǾلȬ واملوقȜ السليم للمشروع يǾǹǖ يف اƩسباȷ مدɁ توافر املواد اخلام 

   Ɂرøǹة أøيǵمن نا Ȝوالتوزي ȫɎستهɍا Ȩية والقرب من مناطǵواخلدمات العامة األساسية من نا Ȝتوافر املناف



 

فǖبسƴ Ȕوذǯ ملوقȜ مشروع Ƚو ǵساب تȮاليȤ النقل واإلنتاǯ والتوزيȜ ملǺتلȤ املواقȜ مرة من منظور املواد 
ȧمن منظور أسوا Ɂرǹاخلام ومرة أ    ȷرة أøǮȮام بøǹ مواد ɂتعتمد عل Ɣل للمشروعات الȒȦي Ż ومن Ȝالبي

 ɂتعتمد عل Ɣل للمشروعات الȒȦعة ويȦمرت ȷوȮالنقل قد ت ȤاليȮت ȷيث أǵ املواد Ȭانب مصادر تلƛ توجد
  .موارد مستوردة أȷ تȮوȷ قريبة من ميناǒ اɍسترياد وǾȮȽا
دɁ توافر املرافȨ العامة الɎزمة للمشøروع مøǮل   واملوقȜ السليم للمشروع يǾǹǖ يف اƩسباȷ أيȒاǄ م

الطاقة الȮهربائية والنقل واملياه واملواصɎت واɍتصاɍت واإلسȮاÛȷ فعدم وجود الطاقة أو ارتȦاع تȮلȦتøها  
 ȼاألمر قد يتطلب أو يولد املشروع طاقت ȷيث اǵ ȼام فيȽ للطاقة دور ȷذا كاǙ املشروع ɂعل Ǆطرياǹ Ǆثرياǖثر تǘي

  .ƀǙ …لزم ƟميȜ بيانات عن الطاقة املتاǵة وأوقاőا وأسعارȽا عند مستويات اɍستهȫɎ املǺتلȦةبنȦسÛȼ وي
ƀǙ وƶب أيȒاǄ دراسة تسهيɎت النقل سواǒ  …كما يلزم ǵساب تȮاليȤ نقل املواد اخلام واملنتجات

Ûت السحبɍزين وقدرة املراكب ومعدǺوقدرة الت Ǆأو جويا ǄرياƜ أو Ǆبريا ǄɎنق ȷة   كاȮøالة النقل بالسǵ ويف
اƩديدية ɍبد من معرفة طاقتها وأسعارȽا وسرعتها وكȦاőǒاÛ ويف ǵالة النقل الƎي ɍبد من معرفøة سɎøمة   

  .الطرȧ وقدرőا اɍستيعابية ونȄȦ الشيǒ يقاȯ عن اǵتياجات املشروع من املياه كمياőا وأسعارȽا وتدفقها
  :Ʃسباȷ أيȒاȷǙ ŻǄ املوقȜ السليم للمشروع يǾǹǖ يف ا

-    ȃدارøتهم ومøعاشǙم وőɍم وانتقاŒاȮسǙ Ȥمصاري Ûري املهرةȡاملهرة و ȯالعما ɂعل ȯصوƩسهولة ا Ɂمد
  .أوɍدȽم

عوادم املشروع من ǵيث الدǹاȷ واƩرارة والȒوȑاǒ واملǺلȦات وكيȦية تصريȤ ذلȬø وتقليøل Ǔثøاره     -
  .الȒارة علɂ البيǞة

  .باȷ يف أرȏ زراعية مǄɎǮتسهيɎت الصيانة وǙمȮانية بناǒ م -
  .لوائǴ قانونية حملية متعلقة باملشروع مǮل املزايا املعطاة او الȒرائب او اɍعȦاǒات أو اǵتياطات األمن -
- Ƿرارة والرطوبة واألتربة : املناƩدرجة ا)Ȭمن ذل ǒشي ȫناȽ ȷذا كاǙ نةǹواألد ƙاكƎانات والȒيȦوال.(  
ǡ- ǝالƫة اȩاȖل أو الǮمɉا ȴǲƩة  مة اøنȮي الطاقة العادية املمȽ ئمةɎل أو الطاقة اإلنتاجية املǮجم األمƩا ȷǙ

   Ɣøة الøي الطاقȽ ئمةɎاجة فالطاقة املƩأو ا ȧالطلب يف السو Ȝم Ɂتتساو Ɣيل العادية والȢروف التشș تƠ
ري املواد اخلøام  تتسȨ مȜ اǵتياجات السوȧ واƩاجات األساسية اإلنسانية املطلوبة من ناǵية ومǙ ȜمȮانية توف

Ɂرǹية أǵزمة من ناɎوباقي املوارد ال.  
ȷǙ الطاقة اإلنتاجية ƶب أǮƢ ȷل األمǮل لɌنتاÛǯ والǾي يتحدد بالتȦاعل النسƑ ملǺتلȤ عناصر دراسة 
  ȧوøستيعابية للسɍوالقدرة ا ǯمار واإلنتاǮستɍا ȤاليȮت وتوافر اخلامات وتɍɇنولوجيا واȮل التǮم Ɂاجلدو

  .التȢطية وǙمȮانيات



 

 ǒوȑ ن يفȮد ميǵ وȽو ȷسباƩيل يف اȢللتش ƅقتصادي األدɍد اƩا Ǿǹǘي ȷب أƶ تɍاƩا ȜيƤ ويف
املستوɁ التȮنولوجي املستǺدم ǵسابȼ ومعرفتȼ لǮȮري من الصناعاتÛ وǙذا كانت Ƚناȫ قيøود علɂø الطاقøة    

  .ائلدɎبد من دراسة ذلȬ والتȮȦري يف باملɎئمة من ǵيث املواد اǂلية أو املستوردة أو الصناعات الوسيطة ف
علɂ أنȼ من الȒروري Ơديد الطاقة العادية املمȮنة املɎئمة يف ȑوǒ املبيعات املتوقعة يف فترات النمøو  

  .املǺتلȦةǙ Ûذ من الواجب عمل ǵسابات لزيادة الطلب علɂ سلȜ املشروع بعد الȦترة األوƂ من التشȢيل
ǯ- مةǝالƫيا اǱنولوȮالت :ȷوȮت  ɂلǮالتركيبة امل Ȝمتسقة م ȷوȮت ȷأ ɍأو ÛȼسƦ ȓئمة بشروɎنولوجيا مȮالت

  ȷوøȮت ȷأ ǄاǮوثال ƙا األصليŏأصحا Ȝقات التعاقدية مɎيث العǵ ا مدروسة منȽثارǓ Ǆونات املشروع وثانياȮمل
املمȮنة وتøȮوȷ  متسقة مȜ اɍɇت واملعدات املستǺدمة ورابعاǄ تȮوȷ متسقة مǵ Ȝجم الطاقة اإلنتاجية العادية 

Ȝة للتقادم السريȑري معرȡا األصلية وȽدɎربة يف بƭناجحة و.  
اɍعتماد األكƎ علɂ اɍɇت )) ((الǮȮافة الرأƧالية((وأȽم قȒية تǮار عادة عن التȮنولوجيا Ƚي درجة 

ي ǵالøة  فøȦ )) اɍعتماد األكƎ علɂ العمøاȯ ((باعتبارȽا عȄȮ املشروعات ذات الǮȮافة العمالية )) وامليȮنة
اȦƳاȏ األجور العمالية و اȽɍتمام بالعمالة كهدف علɂ املستوɁ القومي يȮوȷ اǹتيار درجة ميȮنة منȒȦǺة 

 Ɂرǹظات أȦلتح ȜȒƸ Ȭذل ȷو لو أ Û نة العاليةȮمة من امليǒɎر مǮأك.  
لتȮنولوجيا و التȮنولوجيا املتقدمة تȮوȷ مملوكة لشركات حمتȮرة Û فǚذا فرȑت شروȓ مقابل استǺدام ا      

       اخلاصة ŏا كاȷ من الȒروري مقارنة شروطهم و تȮلøȦة التȮنولوجيøا مقارنøة بالبøدائل التȮنولوجيøة      
 Ɂرǹو , األȽ نولوجيا معينةȮدام تǺاست Ɩمع Ǵالة يصبƩه اǾȽ و يف Û تɍǔنولوجيا مرتبطة بȮالت ȷوȮو قد ت

لتȮنولوجيا عبارة عن معرفة طريقøة اإلنتøاǯ وøȡري    استǺدام اɍɇت املرتبطة ŏاÛ ويف ǵاɍت كǮرية تȮوȷ ا
  .مرتبطة بɍǔت معينة

 Ȝت التوسɍاǵ نة يفȮجم الطاقة اإلنتاجية العادية املمǵ Ȝنولوجيا متسقة مȮالت ȷوȮت ȷب أƶا  وǾȽ
فليȄ من املعقوȯ استǺدام املعدة لطاقات Ǚنتاجية كبرية يف مشروعات ذات طاقة Ǚنتاجية ) بعد Ʊاǳ املشروع(

  .منȒȦǺة يف مراǵل النمو
وأǹرياǄ فليȄ من املɎئم استرياد تȮنولوجيا Ɓ يتم Ɵريبها يف بɎدȽاÛ أو Ɵ Źربتها وقت بينت Ʊاǵها 

  .أو Ʊحت ولȮن ينتظر Ƭا أȷ تتقادم
ǻ- يةǝرباȾȮة الȩاȖال: ال ȷأل Ǆدامها يف املشروع نظراǺاست ǳنولوجيا املقترȮهربائية مرتبطة بالتȮد الطاقة الɎب

النامية تعاƆ من مشȮلة الطاقة الȮهربائية ولǾلȬ يعتƎ املشروع سليماǄ من وجهة نظøر الطاقøة الȮهربائيøة    
ȓدمة : بشروǺدة املستǵة الوȦلȮعليها بسهولة وت ȯصوƩن اȮمصادر الطاقة معروفة ومن املم ȷوȮت ȷأ ɍأو

 ǾيȦلة التنǵومر ǒلة اإلنشاǵل من مرȮل Ȭرادمن الطاقة معقولة وذلȦان ɂكل عل.  
وثانياǄ أȷ تȮوȷ سياسة الدولة بالنسبة للطاقة واȑحة يف املناطȨ اجلديدة الƔ ستȢطɂ بالطاقة وكǾøا  
  ȯوøصƩبد من معرفة مصادر اɎف ǄرياȽدام الطاقة يف املشروع جوǺاست ȷذا كاǙ ǄاǮدرجة التزامها باملواعيد وثال



 

Ƶية الطاقة تظهر بوȑوǳ يف ǵالة اǹتيار مشøروع دواجøن   علɂ طاقة ȑǙافية فيما فشلت الطاقة اƩاليةȷǙ Û أ
  .بالنظام اɇلøي

øȽ املةȞال ɁوȪا بالقدرات : الȽكد من توافرǖللت Ûȼت دراسة العمالة املرتبطة بƢ ذاǙ Ǆفنيا Ǆاملشروع سليما Ǝيعت
ت العمالøة øƶب أȷ   واملهارات الɎزمةÛ وباألعداد املناسبة وبتȮلȦة مناسبة يف الوقت املناسب ودراسة متطلبا

 ƙاملهرة واملشرف ȯاملهرة والعما Ȥنص ȯري املهرة والعماȡ ȯتياجات من العماǵɍا Ǵȑيث توƜ صيليةȦت ȷوȮت
Ȝالبي ȯدمات املعاونة واملديرين ورجاǹو ƙواإلداري.  

ȷاȮƞ يةƵومن األ:  
  .تقدير الطلب والعرȏ من ƯتلȤ الǞȦات يف منطقة املشروع -
  .وجودة علɂ املستوɁ اǂلي والقوميمستوɁ املهارات امل -
- Ǵصل واألجور واملنȦوال ƙقات العمالية وقواعد التعيɎاكمة للعƩا Ǵمعرفة القواعد واللوائ.  
يǘثر املناǷ أǵياناǄ علɂ درجة السɎمة الȦنية لبعȐ املشروعاتÛ فالنظر الزائد وفترات القحȔø أو  : اƫناǷ -و

اجلليد قد يȮوȑ ȷاراÛǄ ولǾلȬ فمن الȒروري معرفøة مøدɁ تǖøثر    تȦشي األمراȏ وازدياد نسب الرطوبة و
املشروع لظروف املناǷ ودراسة ǙمȮانية جدولة اإلنتاƜ ǯيث يتم اǵتواș ǒروف املناǷ السيǞة وبøالرȡم مøن   

  .ǵيث ɍ يعتƎ املناǷ يف ǵاɍت كǮرية مشȮلة تستحȨ الدراسة
ȯ- ةǞذا كانت  :البيǙ Ǆفنيا ſري صاȡ املشروع Ǝيعت  Ȉيøيع Ɣية الǞالظروف البي Ȝم ȏيل تتعارȢعمليات التش

فيها املشروع ƞعƖ أȷ املشروع Ʒدȑ ǫوȑاǒ او Ƹرǯ دǹاناǄ أو أي أثار أǹرȑ Ɂارة للبيǞة ولǾلȬ يȮوȷ من 
  Ɠøǵو ȌصǺا التǾȽ ةȦلȮمنها وت ȌلǺية التȦساب كيǵة وǞالبي ɂارة املتوقعة علȒثار الɇروري معرفة اȒال

ƙا القوة لو كانت قوانƬ Ȅلي ȼة أو ألنȦتلƯ ومات لدولةȮǵ اŒة ألǞالبي ǫتلو ɂعل Ǆعقابا ȜȒت ɍ وماتȮƩا 
يف Ǚلزام املشروعات فƶ Ɏوز من ناǵية ǾȽه الترتيبات Ǚدǹاȯ تȮلȦة تنقية اجلو وƠسƙ البيøǞة يف ǵسøابات   

  .ƀǙ …باألسلوب التȮنولوجي  املشروع أو اǹتيار وسائل أǹرɁ مɎئمة سواǒ كانت بدائل متعلقة باملوقȜ أو
ȳ- Ȩȥراƫا :  Ǆل دوراøتƠ النامية ȯلة يف الدوȮه املشǾȽ ȷأل Ǆن نظراȮول Ȝتيار املوقǹعند ا Ȩلة املرافȮتظهر مش

  :جوȽرياǄ يف متطلبات التنمية فقد Ź فصلها عن املوقȜ واملقصود باملرافȽ Ȩنا
  .الطاقة الȮهربائية -
  .املتعلقة ƞعاجلتها وكيȦية التǺلȌ من النȦايات الȒارةاملياه الɎزمة لɌنتاǯ واملشاكل  -
  .اجملاريÛ مدɁ وجود شبȮات وتȮاليȤ مد شبȮات جديدة -
  .الطرȧ الƎية والسȬȮ اƩديدية والبدائل املعقولة -
  .املواصɎت السلȮية والɎسلȮية -

Ȧأو ان Ȝملصن Ȝر من موقǮأك ȫناȽ ȷذا كاǙ الة ماǵ يف ǳوȑتظهر بو Ȩلة املرافȮمش ȷǙ عن Ȝمصن ȯصا
Ȝدارات البيǙ.  



 

ȷ-   مةǝار مالȞسǖب ǯاإلنتا ǧماȂتلȆوم ȳاƪا ǻواƫا Ȩȥدǩ   تلزماتøام ومسøئم للمواد اخلɎامل Ȩالتدف Ȕيرتب
اإلنتاǯ بالتȮنولوجيا املǺتارة وبƎنامǰ اإلنتاǯ والطاقة اإلنتاجية العادية املمȮنة الƔ تقررت ويف كǮøري مøن   

ملواد اخلام ولǾلȬ كاȷ من الȒروري دراسة البدائل ودراسة مصادرȽا فتøوافر  اƩاɍت تȮوȽ ȷناȫ بدǄɍ من ا
املواد اخلام أو توافر بدائلها لȼ عɎقة ƞصادر اƩصوȯ عليها ولȼ عɎقة بالتȮلȦة وباستمرارية تدفȨ تلȬ املøواد  

ǄاȒأي.  
ȦاليȮانية النقل وتȮمǙ ذا كانت مصادر املواد اخلام حملية لتطلب األمر دراسةǚادر  فøكانت مص ȷǙو ȼ

املواد اخلام ǹارجية لتطلب األمر دراسة ǙمȮانية تدفȨ العمليات اɍستريادية وما يتبعها من عمɎøت أجنبيøة   
Ǵومة وسياسة لوائحها …وتصريȮƩات اȽاƟوا ƀǙ.  

    ȷزاøمي ɂøعل ȔبøȒبال Ȩفيما يتعل ǯمن اخلار ǒالشرا ɂثار املترتبة علɇدراسة ا ȷاȮƞ يةƵومن األ
  .عاتاملدفو

  Ǆاøفني Ǆسليما Ǝيعت ɍ فاملشروع ÛǄاȒاملشروع أي ȷاȮƞ يةƵاملشروع من األ ǾيȦاخلطة العامة لتن ǳوȑوو
Ǚ ɍǙذا كانت اخلطة العامة واȑحة ǵيث يتم معرفة مواعيد البدǒ ومواعيد اɍنتهاǒ لȮل مرǵلة مøن املراøǵل   

ن ȯɎǹ طøرǳ مناقصøات وأøƧاǒ املستشøارين     واألساليب املتبعة يف التنȦيǾ سواǒ كاȷ تنȦيǾا مباشراǄ أو م
  .املتǺصصǵ ƙيث ميȮن اɍعتماد عليهم يف ǵل بعȐ املشɎȮت الطارئة

  :وأǹرياǄ فȷǚ الصǵɎية الȦنية الȮلية تتحدد من Ʀ ȯɎǹسة حماور رئيسية
- Ȝتيار املوقǹير اƎت ȷاȮمǙ.  
- ȼتɍǓاإلشادة بعمليات املشروع و.  
  .إلنتاجيةوجود Ƣيز واǴȑ للمراǵل ا -
  .وȜȑ ترتيبات للتȢلب علɂ أي عوامل مȒادة أو șروف معاكسة -د

øȽ-    ȃاøأس ɂøحة علȑميات واجلودة املوȮبال Ȝللسل Ǆتدفقا Ȩسيحق ǳكد من املشروع املقترǖالت ȯصوǵ
ȼب ȧموثو.  

       ǬالǮال ǢلȖƫة: اɅارǲالمة التȆال  
  :Ƚنا ما يلي )1(يقصد بالسɎمة التجارية

  .ȫ سوȧ للسلعة ǵالياǄ ومستقبǄɎأȷ يȮوȽ ȷنا -أ
ǡ- اجيات اإلنسانية األساسيةƩي السلعة باȦت ȷأ.  
ǯ-  التميز التنافسي ȷوȮي ȷح امشروعأȑاوا.  
ǻ- ستراتيجية التسويقيةɍا.  

                                                           
تدǹل فيها عملية شراǒ املواد اخلام ومستلزمات اإلنتاǯ وقد سبقت معاجلة شراǒ املواد اخلام واملسøتلزمات   يف األصل عن عمليات شراǒ وبيȜ وبالتايل)) Ɵارية((تشري كلمة  )1(

ȼلزم التنوي ȬلǾنية لȦمة الɎم عن السɎȮعند ال.  



 

  سوȧ الȆلȞة واƟاȽاőا -أ
رة أو عاملياǄ يعتƎ املشروع سليماǙ Ǆذا كاȽ ȷناȫ طلب علɂ السلعة سواǾȽ ǒا الطلب حملياǄ وبالدوȯ اجملاو

ويȦȮي أȷ يȮوȷ الطلب واȑحاȄƦ Ǆ سنوات مǄɎǮ لȮل سلعة رئيسية وتوافر الطلب علɂ أي سلعة رئيسøية  
ملدة ȄƦ سنوات ɍ ميȮن التوصل Ǚليƞ ɍǙ ȼعرفة اإلنتاǯ القومي اƩايل واملتوقȜ وǵجم اɍسترياد والتصøدير  

  .وقعة يف الطلب اǂليوبالتايل معرفة صايف اɍستهȫɎ اǂلي والزيادة املت
  ȤاليøȮمن أجل الت Ȕفق Ȅالسلعة لي ɂذا وجد طلب عاملي علǙ ȯاƩبطبيعة ا Ǆاملشروع سليما Ǝويعت
أيȒاƞ Ǆا تتȒمنȼ من تȮاليȤ النقل ورسوم الواردات Ƚناȫ واǵتماɍت Ǚنشاǒ صناعات تقلøل أو ƢنȜø مøن    

  .الصادرات
ȧمعرفة السو Ǆاملشروع سليما ȷوȮي يȮي لȦȮي ɍات    وøȽاƟة اøمعرف ǄاȒب أيƶ الية للسلعة بلƩا

اȮƩومة Ʋو السلعة أو Ʋو مȮونات تصنيعهاÛ أو Ʋو تسعريȽا وشروȓ بيعها وƲو Ǚنشاǒ مشروعات منافسøة  
   Ȍøصǵو ȫارøسترياد والتصدير واجلمɎل Ǵولوائ ƙل قوانȮومية تظهر يف شȮǵ ا معرفة أية تصرفاتǾوك

ɍعانات اǙسترياد والتصدير وɍعانات التصديراǙسترياد و.  
وليȄ من اȮƩمة أبداǄ أȷ تȦصل ǙمȮانيات السوȧ عن اƟاȽات اȮƩومة وتصرفها وɍ سيما يف البɎد 

ȷياǵاأل Ȑيف بع Ǆالب وفجائياȢيف ال Ǆحاȑومات واȮƩثري اǖت ȷوȮيث يǵ النامية.  
ǡ- ساسيةɉانية اȆاإلن ǧاǱاƩا  

Ȭمن وجهة نظر البن Ǆاملشروع سليما Ǝنسانية أساسية  يعتǙ اجاتǵ ȨقƷ املشروع ȷذا كاǙ ميɎاإلس
  .ولو Ɓ تȮن القدرة الشرائية اƩالية كافية لبيȜ السلȜ بǖسعار ƠقȨ أرباǵاǄ كافية
الƔ تنادي بøȒرورة  )) العاملية((وانطɎقاǄ من مقاصد الشريعة وتوكيداǄ لɎلتزام ŏا تǾǹǖ بوجهة النظر 

الطلøب  ((ساسية أساȃ التوجيȼ اɍقتصادي وơصøيȌ املøوارد باإلøȑافة ƂǙ    اعتبار اƩاجات اإلنسانية األ
ȯعاȦم يف ))الɎمن اإلس Ȅلي Ȭعن ذل ǄɎȒوف ȧهوم الطلب يف السوȦمل Ǆعبيدا ȼي كنا فيǾالزمن ال ɂفقد انته Û

  .ساسيةشيǒ أȷ ننتǰ األشياǒ الƔ يستطيȜ شراȽǗا من لديهم القوة الشرائية ونتجاȽل اƩاجات اإلنسانية األ
ǯ- ɄȆȥالتنا Ȃالتميي  

 ȷوȮي ȷن أȮومي Ǆحاȑالتميز التنافسي للمشروع وا ȷذا كاǙ ية التسويقيةǵمن النا Ǆاملشروع سليما Ǝيعت
ȯاƭ ر منǮالتميز التنافسي يف أك:  

  .جودة املنتجات -
  ).أسعار تنافسية(اȦƳاȏ األسعار  -
  .جة واخلدمات املقدمةǙمȮانية استمرار تلبية طلبات املستهلƙȮ من السلȜ املنت -
  .توافر السلعة يف عدة أماكن منتشرة -



 

مزايا التنافسي ليȄ مسǖلة مطلقة ولȮنȜȒƸ ȼ لتحركات اǹɇرين ومن Ƚنا يلزم أȷ يȮوȷ للمشøروع   -
  ).يف ȑوǒ املنافسة(استراتيجية تسويقية واȑحة 

ǻ- يةȪɅوȆية التǲيǩستراɍا:  
التجارية اȷ تȮوȽ ȷناȫ سوǵ ȧاليøة للسøلعة وɍ   ɍ يȦȮي لȮي يȮوȷ املشروع سليماǄ من الناǵية 

  Ǿøǹǘي ȷية أǵه الناǾȽ من Ǆاملشروع سليما ȷوȮي يȮل Ȭعن ذل ǄɎȒب فƶ بل ÛǄتنافسيا ǄيزاƢ للمشروع ȷوȮي
يف اɍعتبار ردود فعل املنافسƙ للتميز التنافسيÛ ولǾلȬ فǚنȼ يتحتم أȷ يȮوȽ ȷناȫ استراتيجية تسويقية واȑحة 

شروع اɍستǮماريÛ وǾȽا بناǒ علɂ أȷ اɍستراتيجية التسويقية تعتƎ مسǖلة ǵاكمøة لنجøاǳ   عند مصممي امل
  )1(.املشروع علɂ املستوɁ الديناميȮي التنافسي وȽناȫ عدة استراتيجيات تسويقية ميȮن ƢييزȽا

  .Ǚستراتيجية توازȷ تركز علɂ سلȜ املشروع الƔ بدأ ŏا -
اتيجية تركز علǵǙ ɂداǫ التعøديɎت املمȮنøة املطلوبøة أو    استراتيجية اȦƩاȗ علɂ السوȧ وȽي استر -

ȧالسو ȧسو Ȝاملتمشية م.  
  .استراتيجية تنمي السوȧ بالتركيز علɂ أسواȧ جديدة أو سلȜ جديدة -
  .استراتيجية التوسȜ بالتركيز علɂ الدǹوȯ يف األسواȧ اجلديدة لسلȜ جديدة وبȮميات كبرية -
  .ت جديدة ƢاماǄ باإلȑافة للمشروع اƩايلاستراتيجية ابتȮارية بالدǹوȯ يف مشروعا -

ومن الطبيعي أơ ȷتȌ كل استراتيجية من ǾȽه اɍستراتيجيات بعدة أساليب لتنȦيȽǾا مǮل أسøلوب  
ǒالوسطا ɂعل Ȭعتماد يف ذلɍأو ا Ȝتوزي Ǿمناف ǴتȦب ȼسȦوقيام املشروع بن Ȝالتوزي.  

Ȝالراب ǢلȖƫة: اɅارǻيمية واإلȚالمة التنȆال  
جاǳ املشروع أȷ يȮوȷ سليماǄ من الناǵية الشرعية والȦنية والتجارية ولȮن يلزم أيøȒاǄ أɍ  ȷ يȦȮي لن

  :يȮوȷ سليماǄ من الناǵية التنظيمية واإلدارية ويȮوȷ املشروع سليماǊ من ǾȽه الناǵية
  .Ǚذا كاȷ اƬيȮل التنظيمي مصمماǄ بشȮل سليم -أ   
 ǡ- Ɏǹة قادرة ذات أǵة اإلدارة طموǞيȽ ذا كانتǙاتƎت اخلɎامȮعالية ومت ȧ.  
  ǯ- ئمةɎتبار والتدريب مǹɍا ǰمعروفة وبرام ƙيǾيȦالتن ƙȦșذا كانت أعداد املوǙو.  
  ǻ- فترة املشروع ȯجم التمويل طواǵ ȷماȒذا كانت طريقة اإلدارة سليمة لǙو.  

  
  
  

                                                           
)1(  Robert Shirely et al. Strategy and policy formulation A multi functional operation (New York: John Wiley 

and Sons: 1981) 2n ed .. P 145. 



 

  )1(:اƬيȮل التنȚيمɄ الȆليȴ -أ
شروع مصحوباƝ Ǆريطة تنظيمية وتوǴøȑ املناصøب   من األƵية Ȯƞاȷ وصȤ التنظيم الǾي سيدير امل

اƩالية املستقبلية ومرفقاǄ بȼ أوصاف للمناصب األساسية ولǾا نورد Ƚنا بعȒاǄ من األمور الƔ يتصŏ Ȥا  اƬيȮل 
  :التنظيمي السلم

  .كونȼ مصمماǄ بطريقة موȑوعية وليȄ علɂ أسȄ شǺصية -
  .زة تسهيلية متعددةكونȼ مصمم Ɯيث ƷقȨ تدفقاǄ للعمل دوȷ وجود أجه -
  .كوȷ نطاȧ اإلشراف معقوɍ وكوȷ عدد املستويات اإلدارية معقوǄɍ بالنسبة Ʃجم املشروع -
  .كوȷ التنظيم مرنا يسمǴ بǵ ƎȮجم املشروع دوȷ اƩاجة Ǚ ƂǙعادة التنظيم كلية -
- ȋتصاǹɍبعدم ا Ȝيدعم الدف ɍاز وƱيث يدعم اإلƜ ǰالنتائ Ȩمن منط Ȥائșالو Ȥوص Ȝȑو.  
ǡ- ǥارǻة اإلǞيȽ:  

تعتȽ ƎيǞة اإلدارة سليمة Ǚذا كانت طموǵة قادرة وذات Ɵربة وكانت بȧɎǹǖ عاليøةÛ وتȮامøل يف   
  :اخلƎات فيما بينها

ǯ- ȷوɅǾيȦالتن ȷوȦșوƫا:  
ɍبد من وȜȑ برامǹɍ ǰتيار املوƙȦș التنȦيǾيƙ وعمل برامǰ التهيǞة والتدريب وذلȬ علøȡ ɂøرار   

  .لȦنيةبرامǰ القوɁ العاملة ا
ǻ- ǥارǻة اإلȪɅرȕ:  

يف معظم اƩاɍت تȮوȷ طريقة اإلدارة ǵاكمة لنجاǳ أو فشل املشروعات Ɠǵ ولو توافرت العوامل 
Ɂرǹاألقل: األ ɂدارة علɌل ȧثة طرɎث ȫالتنظيمية واإلدارية فهنا:  

-  ȷوȦșواملو ȷد املديروƶالعمل و ɂعل Ǵيث تسيطر اللوائǵ جن   طريقة اإلدارة البريوقراطيةøهم يف سøسȦأن
Ǵاللوائ.  

-   Ǵبøدارة الشركة وتصǙ ɂعل ɂو األعلȽت وɎȮيث يسيطر صوت املشǵ علȦورد ال ȓطريقة اإلدارة بالنشا
  .Ǚدارة الشركة يف الواقǙ Ȝدارة تستجيب للمشɎȮت

- ȯاƭ ناȽ Ȅولي ǰداف والنتائȽاأل Ȩمن منط ǒاإلدارة كل شي ȷوȮيث تǵ ǰداف والنتائȽطريقة اإلدارة باأل 
  )2(.شرǳ أنواع ǾȽه الطرȧ فهناȫ كتب متǺصصة عن اإلدارة يف الواقȜ العملي

  
  
  
  

                                                           
  .التنظيم يف البنوȫ اإلسɎمية –اجلزǒ الǮالث من املوسوعة  )1(
  .1976سنة Û القاȽرة ÛمȮتبة عÛȄƽ ƙ "اإلدارة باألȽداف والنتائǰ " سيد اƬواري )2(



 

  Ȅامƪا ǢلȖƫالية: اƫالمة اȆال  
  :الȞاǝد اƫاȝ ƃلɂ اɍستǮمار -أ  

يعتƎ املشروع سليماǄ من الناǵية املالية Ǚذا كاȷ العائد املايل علɂ اɍستǮمار مɎئماǄ وɍستǺراǯ العائøد  
Ȯرية عديدة وأساليب حماسبية ƯتلȦةÛ وƓǵ تقدير ما Ƚو مɎئم وما Ƚو ȡري مɎئم قȒية فȮريøة  املايل قȒايا ف

ǒالسوا ɂعل ƙرين واملمارسȮȦامل ȯل باȢلت وتشȢش.  
ما Ƚو املقصود ƞعدȯ العائد املايل لɎسøتǮمار Ý  : ومن القȒايا الȮȦرية املطلوب ǵسمها اإلجابة عن

وكيȤ يستǺرÝ ǯ وملاذا يستǺرǯ بطريقة معينة Ǝǹ ȷǙ Ýاǒ اإلدارة املالية يستǺدموȷ معدȯ العائد الøداǹلي  
Ƚو ما Ʒسب علɂ أساǹ ȃصم التøدفقات  علɂ اɍستǮمار باعتباره معدǄɍ تقريباǄ ملا ميȮن أƷ ȷققȼ اɍستǮمار و

   ȷوøȮث تøيƜ ا اخلصمǾȽ ȯالية للتدفقات ويتم معدƩالقيم ا ǯراǺستɍ لة للمشروع واخلارجةǹالنقدية الدا
القيمة اƩالية للتدفقات النقدية الداǹلة متساوية مȜ القيمة اƩالية للتدفقات النقدية اخلارجيةÛ ولǾøلȬ فمøن   

ملاذا نستǺدم مȦهوم القيم اƩالية ɍ القيم املستقبلة Ý وملاذا نستǺدم سøعر  : نها ȽنااألسǞلة املطلوب اإلجابة ع
Ɩعƞ ȼدامنا لǺل استȽو Ý ة   : اخلصمƎøل العøȽو Ý ئمɎو سعر اخلصم املȽ وما Ý رامǵ أم ȯɎǵ سعر اخلصم

  طلƞÝ Ȩعدȯ العائد الداǹلي لɎستǮمار كنسبة مǞوية أم العƎة بصايف القيمة اƩالية كرقم م
معøدȯ العائøد    فمƓ يعتÛƎ ))قȒية املɎئمة((Ƚناȫ  التدفقات النقدية)) ǹصم((وباإلȑافة ƂǙ قȒية 

Ƚو Ý ئماɎمار مǮستɍا ɂلي علǹف طبيعة املشروعاتالداɎتǹبا Ȥتلơ لÝ  
ولȮن العائد املايل علɂ اɍستǮمار يتǖثر بدرجة اǹɍتɎفات املتوقعة للتدفقات النقديøة العائøدة مøن    
 Ȝجنب م ƂǙ Ǆجنبا ȃوعادة ما تدر Ûلة واردةǖاطر مسǺيث املǵ مة املشروع منɎس ȷوȮت ȬلǾول ÛمارǮستɍا

  .قȒية العائد املايل علɂ اɍستǮمار
    ǡ-رȕاǺƫة اǱرǻ  

  ɂøعل Ȝالعائد املتوق ȷذا كاǚف ÛاطرهƯ درجة Ȝم Ǆمتناسبا ȼيتƜر Ɂمستو ȷذا كاǙ Ǆاملشروع سليما Ǝيعت
: اǄ ولȮن Ưاطره أكƎ فǚننا نتوقȜ ابتداăǒ وقبل البدǒ يف املشروع أنȼ سيحقǹ ȨسøائرÛ وبالتøايل  اɍستǮمار كبري

يعدȯ عنǙ ȼذ ليȄ من املنطȨ للدǹوȯ يف مشروع ǹاسر Ǚذا كانت Ƚناȫ مƎرات اجتماعية قويةÛ لøȮن مøن   
  .ناǵية اقتصادية Ɯتة يلزم توقȜ املǺاطر وعمل ǵسابات Ƭا

اǵɍتمøاȯ  )) التوزيȜø اإلøƤايل  ((Ȯن Ơديد درجتها وقياسها يف ȑوǒ واملǺاطرة ألي مشروع مي
التقديري املصاǵب لȮل رقمÛ فلما كاȷ اƲɍراف املعياري صȢرياǄ كاȷ التوزيȜ اǵɍتمايل ȑيقاǄ وبالتايل قلت 

  .املǺاطرة
ملتوقعøة ألȷ  ومǒɎمة درجة املǺاطرة ليست شيǞاǄ مطلقاǄ يف ǵد ذاتȼ وƴǙا Ƚي مسǖلة مرتبطة باألرباǳ ا

  .اǹتيار ǹاȯ دائماǄ من اخلطورة Ʒ ɍقȨ أمǮل عائد يف األجل الطويل



 

ولǾلȬ فالɎȮم عن املǺاطرة Ƚنا ɍ يعƗ النصǴ باǹتيار املشروعات الƔ تȮوȷ فيها املǺاطرة معدومة 
Ǵøȑ يف  أو قليلةÛ بل بالعȄȮ فǚنȼ من الȒروري الدǹوȯ يف مشروعات فيها Ưاطرة لتحقيȨ أرباÛǳ وǾȽا وا

 Ɣريات الȢأثر الت ȃساسية لقياƩليل اƠو Ûȯليل نقطة التعادƠ ǒجراǚمار بǮستɍا ǒاƎǹ اربة الشرعية ويوصيȒامل
  .Ʒدǫ يف متȢري واǵد أو أكǮر علɂ نتائǰ املشروع

        ǯ- يولةȆال:  
ة املشروع عجزاǄ يعتƎ املشروع سليماǄ من ǵيث السيولة Ǚذا Ɓ تظهر جداوȯ التدفقات النقدية عǵ Ǝيا

مالياǄ جوȽرياǹ Ǆاصة يف تلȬ السنوات الƶ Ɣب فيها تسديد أقساȓ امللȮية املتناقȒة للبنÛȬø ولǾøلȬ فمøن    
البديهي أȷ تظهر دراسات املشروع متطلبات ǹدمة التمويل وكǾلȬ النȦقات النقدية األǹرÛɁ واملتحصɎت 

 ȌحȦوع الȑمار موǮستɍبا Ǆأساسا Ȕترتب ɍ Ɣل بي(الǮسندات للدولةم ǒي الزائدة أو شراȑاألرا Ȝ.(  
  
  
  
  

  أمǮل                
  
  
  
  
  
  
  
  

 ȴȩل رȮȉ)07 :(يةƜبالر ǥرȕاǺƫة اȩالȝ          درȎƫا :ǬالǮال ǒȂƨة البنوك اإلسالمية اȝموسو  ȋ304.  
ȫɎات طويلة األجل من املƵاملسا ȷأ ƙتب ȷǙ ية السيولةǵمن نا Ǆاملشرع سليما ȷوȮكما ي  Ȭومن البن

  ȫوøمن البن ȼطيتȢن تȮي ميǾالعجز النقدي يف أي سنة حمدود بالقدر ال ȷوأ Ûكافية ȷوȮت ȷن أȮمي ميɎاإلس
  .اإلسɎميةÛ أو ميȮن التǺلȌ منȼ بǚعادة تشȮيل بعȐ التدفقات النقدية الداǹلة أو اخلارجة

ǳ للمساƙƵ يف املشروع يف ويدǹل يف سɎمة املشروع من ناǵية السيولة ǙمȮانية ƠقيȨ وتوزيȜ أربا
ȷمروǮاملست ȼبȡي يرǾالوقت ال.  

  

 املǺاطر يف األجل الطويل

الرƜية
يف 
األجل
الطويل

أو املعدومةȷǙ املǺاطر القليلة 
ɂلǮا مǵأربا ȨقƠ ɍ  



 

    ǻ-لɅل التموȮيȽ  
يعتȽ ƎيȮل التمويل للمشروع سليماǙ Ǆذا ȡطɂ التمويل طويøل األجøل تøȮاليȤ املشøروع مøن      
اɍستǮماراتÛ وكǾا رأȃ املاȯ العامل املقررǙ Ûذ ƶ ɍوز استǺدام أي Ƣويل مشاركة قصري األجøل لتمويøل   

ابتةÛ ألȷ ذلȬ يشȢل امليزاȷ النقدي ƞتطلبات السداد العاجل يف األجل القصري باإلȑافة ƂǙ نصøيب  أصوȯ ث
التمويل باملشاركة من األرباÛǳ وقد تȮوǾȽ ȷه املتطلبات ثقيلة من ناǵية Ƣويلية Ǚذا كانت التدفقات النقديøة  

  .الداǹلة الƔ تنتجها ǾȽه األصوȯɎǹ ȯ الȦترة ȡري الȮافية
  :ل باملشاركة مزايا ǹاصة يف تصميم ȽيȮل التمويل للمشروعات اجلديدة لɊسباب اɇتيةوللتموي

- ɍ أم Ǆاǵأربا ȨقƷ املشروع ȷذا كاǙ النظر عما ȐȢب دفعها بƶ وائدȦعدم وجود التزامات ثابتة ب.  
عدم وجود أقساƶ ȓب دفعها يف مواعيدȽاÛ ولǾا يȮوȷ من املمȮن للبنȬ اإلسɎøمي أȷ يسøتمر يف    -
  .ملشاركة دوȷ ما ǵاجة ƂǙ تصȦية املشاركة Ɠǵ ولو كاȽ ȷناȫ أجل حمدد Ƭاا

ولȮن كǮرياǄ من املستǮمرين ما زالوا يروȷ أȷ للتمويل بالقروȏ مزايا وذلȬ علɂ اعتبار أȷ الȦوائøد  
   Ûاركةøل باملشøالة التمويǵ يف Ǆالياǵ ǫدƷ ɍ و ماȽو ÛاربةȒللم Ȝȑاخلا ǒالوعا ȐȦơ ȫاملدفوعة للبنو ȷوأ

التمويل بالقروȏ فǄɎȒ عن ǾȽا ƶعل الشركة تȮسب أكǮر Ǚذا كانت األǵواȯ اɍقتصادية مزدȽرةÛ وميȮنøها  
استǺدام أمواȯ مقترȑة كبرية بالنسبة لرأȃ املاȯ اململوȫ ودفȜ (من ƠقيȨ أرباǳ بواسطة املتاجرة علɂ امللȮية 

ȫɎكبرية للم ǳأربا ȼفي Ȩي تتحقǾفائدة ثابتة يف الوقت ال.(  
     ȃǻاȆال ǢلȖƫية:  اȝتماǱɍة واɅǻاȎتȩɍالمة اȆال  

  الȆالمة اȩɍتȎاɅǻة واǱɍتماȝية-أ        
يرتبȔ مȦهوم السɎمة اɍقتصادية يف النظام اإلسɎمي بالسɎمة اɍجتماعية ارتباطاǄ متɎزماǄ فɎ ميøȮن  

Ǆم اجتماعياƬواǵتتحسن أ Ɓ ذاǙ اقتصاديا ȃالنا ȯواǵبتحسن أ ȯالقو    ȼøر فيøȮȦي بدأ يǾاه الƟɍا ȄȦو نȽو
  :وبالتايل ينبȢي اإلجابة عن ǾȽه األسǞلة" اɍقتصاد البحت"الȢربيوȷ علɂ عȄȮ الȮȦرة القدمية بوجود 

1- Ý ميةɎاإلس ȫا البنوŏ تقوم Ɣمار الǮستɍجتماعية ملشروعات اɍقتصادية واɍمة اɎلم عن السȮملاذا نت  
  Ý ما Ƚي عناصر ǾȽه السɎمة -2
3- Ý ميɎاإلس Ȭمار يف البنǮستɍه العناصر عند صناعة قرارات اǾȽ يتم تقييم كل عنصر من Ȥوكي  

    źǖذا توفر ما يǙ جتماعيةɍقتصادية واɍية اǵمن النا Ǆاملشروع سليما Ǝويعت:  
يف șل  يعتƎ املشروع سليماǙ Ǆذا Ƚو أȑاف ȑǙافة مɎئمة للدǹل القومي بالنسبة للمقيمƙ داǹل البɎد

تشȢيل ǵ ȷǙ Ż ÛȯɎǵساب القيمة املȒافة طريقة دقيقة لتحديد Ǚسهام مشروع ما يف اɍقتصاد القومي عøن  
) ǹاصة باملنشǖة(ƭرد ǵساب ƤǙايل املبيعات مÛǄɎǮ ألŒا تشري ƂǙ القيمة الƔ أȑافتها املنشǖة بالعملية الصناعية 

واملȮافǔت واملنǴ العينيøة ومرتبøات املøديرين وأتعøاب     األجور واملرتبات : ولǾلȬ فالقيمة املȒافة تشمل



 

 ȃلتسديد أصل رأ ȓقساɊوأي رد ل ȫɎȽاإل ȬلǾجتماعي وكɍا ȷماȒجتماعية والɍمينات اǖاملستشارين والت
  ).للمودعƙ واملȫɎ(املاȯ وأيȒاǄ الȒرائب واجلمارȫ واألرباǳ اǂتجزة واألرباǳ املوزعة 

ة الƔ توزع داǹل البɎد فقد يقوم أصحابȼ بتحويلها للǺارǯ ولȮن العƎة والعƎة ليست بالقيمة املȒاف
  ).وليست باǂلية(بالقيمة املȒافة الƔ توزع للمقيمƙ داǹل البɎدÛ ولǾلȷǙ Ȭ العƎة بالقيمة املȒافة القومية 

نوعة ǾȽا ويشترȓ أȷ تȮوȷ تلȬ القيمة من منظور ȯɎǵ أي معامɎت ǵرة ألȷ املعامɎت اǂرمة مم
ȯɎƩة باƎا العƴǙا وŏ يعتد ɍسب وƠ Ɏف ǖمن قبيل اخلط Ɠǵا ألي سبب وȽǾيȦتن Ź ȷǙو Ǆشرعا.  

       ǡ - ارȞسɉرار اȪامل واستȮال Ȥيșالتو Ž ةƵاȆƫا:  
يعتƎ املشروع سليماǄ من ناǵية التوșيȤ الȮامل Ǚذا Ƚو ساȽم يف تشȢيل عدد مɎئم مøن األيøدي     

Ɏزوم    العاملة يف البøل Ɩøمع Ȅيøالعمالة ول ɂلية للمشروع علȮثار الɇسابات اƩيظهر ا ȷب أƶ ȬلǾول Ûد
استǺدام املشروعات األقل تȮنولوجيا لتشȢيل عدد أكƎ من عماȯ الصناعة ولȮن العƎة بصøايف ǵسøابات   

  .العمالة يف القطاعات املǺتلȦة
نتجاتȼ لȮي يȢطɂ قاعدة عريøȒة مøن   ويعتƎ املشروع سليماǄ أيȒاǙ Ǆذ Ƚو أسهم يف ȦơيȐ أسعار م

املستهلÛƙȮ كما يعتƎ سليماǙ Ǆذا Ɓ يǘدي ƂǙ ارتȦاع أسعار مواد أǹرɁ او سلȜ أøǹرɁ وسøيطة أو Œائيøة    
  .واملسǖلة ǾȽه ليست انطباعية ولȮن باƩسابات

        ǯ - ǻوارƫا ȳداǺاست ǥǒاȦȭ:  
ɂعل Ȕفق Ȅدم املوارد ليǺذا استǙ Ǆاملشروع سليما Ǝيعت    Ȩøن الطريøيف البداية ع ȌصيǺالت Ɂمستو

 ɂللموارد بل وعل Ɂادة قصوȦاست ȨقƠ Ɣتيار البدائل الǹاƗȦال Ɂاجليد املستو ȔطيǺالت Ȩعن طري ǄاȒأي.  
        ǻ- ǧاȝوȥدƫا ȷاȂمي ƙȆƠ:  

كǮري يعتƎ املشروع سليماǄ لو أسهم يف Ơسƙ ميزاȷ املدفوعات ومن املعروف أȷ ميزاȷ املدفوعات يف   
من البلداȷ يȮوȷ مقياساǄ لنجاǳ اɍقتصاد الوطÛƗ فاخللل املستمر يف ميزاȷ املدفوعات لȼ أȑراره املعروفøة يف  

  .اɍقتصاد ابتداăǒ من اȦƳاȏ قيمة العملة ƂǙ اǵɍتȯɎ لȒماȷ رد األمواȯ اخلارجية املقترȑة
فوعات لو Ƚي قامت بǚنتاǯ سøلȜ  ومن الطبيعي أȷ املشروعات ميȮنها أȷ تساȽم يف Ơسƙ ميزاȷ املد

بديلة لɎسترياد أو قامت بتصدير سلƁ Ȝ تȮن مصدرة من قبل وصدرت سلعاǄ بȮميات أكƎ مما كاȷ يصøدر  
قبÛǄɎ وǾȽا العامل قد ɍ يȮوȷ مهماǄ بالنسبة للبɎد ذات الȦائȐ من العملة الصعبة سواǒ للبتøروȯ أو لسøبب   

  .ǹǓر
        øȽ لǹالد ȜɅȁوǩ ƙȆƠ:  

  .عتƎ املشروع سليماǄ لو أسهم يف Ơسƙ توزيȜ الدǹل بƙ الطبقات وبƙ املناطȨ وبƙ األجياȯي
وɍ يȦȮي أȷ تȮوȷ القيمة املȒافة كبرية سواǒ ألصحاب األمواȯ أو للعماÛȯ ولȮن السǘøاȯ الǾøي   

ȼسȦن ǳيطر : ȼيد منȦيث يستƜ املشروع املصمم ȷǙ Ý يف املشروع ȯو عدد أصحاب األمواȽ ما  Ȭøمال Ȥأل



 

أفȒل من منظور Ơسƙ الدǹل من املشروع املصمم لȮي يستȦيد منȼ عشر مȫɎ واملشروع املصøمم Ɯيøث   
يستȦيد منȼ بالنسبة للربǴ طبقة فقرية نسبياǄ أفȒل من منظور Ơسƙ توزيȜ الدǹل من املشروع املصمم Ɯيøث  

  .يستȦيد منȼ أفراد طبقة ȡنية
Ȧة داǹل بɎد أفȒل من منظور Ơسƙ توزيȜ الدǹل بƙ املناطȨ من واملشروع املصمم ليȦيد منطقة Ưتل

  .املشروع املصمم لتستȦيد منȼ مدينة متحȒرة ȡنية وǾȮȽا
وبƙ دǹوȯ األجياȯ القادمøة  ) اɇباǒ(واملشروع املصمم ليحدǫ توازناǄ بƙ دǹوȯ األجياȯ اƩاȑرة 

)ǒاألبنا ( ȯاألجيا ƙل بǹالد Ȝتوزي ƙسƠ ل من منظورȒرة أفȑاƩا ȯاألجيا ȼيد منȦمن املشروع املصمم لتست
Ȕفق.  

وعلɂ ذلȬ يȮوȷ املشروع الǾي Ʒدǹ ǫلǄɎ يف Ơسƙ توزيȜ الدǹل بالنسبة للطبقات أو املناطȨ أو 
األجياȯ مرفوȑاǙ ǄسɎمياǙ ɍǙ Ǆذا أمȮن Ǚدǹاȯ تȢيريات يف البدائل وȽو ما ƶب أȷ يتم التȮȦري فيȼ منǾ بدايøة  

ǄاȒاملشروع أي.  
  ):اƫاɅǻة واȞƫنوɅة(Ǳ ƙȆƠوǥǻ اƩياǥ  -و       

يعتƎ املشروع سليماǙ Ǆذ ما Ƚو أسهم بشȮل واǴȑ يف Ơسƙ اƩياة ليȄ فقȔ اƩياة املادية بل واƩياة 
ǄاȒاملعنوية أي:  

    أو يزيد من الȒوȑاǒ أو من اɍزدøǵام يف املøرور  ) الƎ أو اجلو(فاملشروع الǾي يسبب تلوǫ البيǞة 
  )1(.و من املناطȨ املزدمحة بالسȮاɍ ȷ يعتƎ سليماǄأ

 ȷأ Ȭعن ذل ǄɎȒب فƶ ية بلǞالظروف البي ƙسƠ ملا يسهم يف Ǆاملشروع سليما ȷوȮي ȷي ألȦȮي ɍو
يȮوǙ ȷسهام املشروع واȑحاǄ يف Ơسƙ جودة اƩياة املعنوية فاملشروعات املبنية علơ ɂريب الǾمم مرفوøȑة  

علɂ التشجيȜ علɂ اإلسراف والتبǾير مرفوȑةÛ واملشروعات املصøممة لøدفȜ الȢرائøز    واملشروعات املبنية 
       والشهوات ƂǙ األمام بدوȑ ȷوابȔ مرفوȑة واملشøروعات املصøممة علɂø انȢمøاȃ النøاȃ يف اللøهو       

  .مرفوȑةÛ واملشروعات املصممة Ɯيث تسبب املنافسة القاتلة مرفوȑة
ǄɍɎǵ املشروعات ȷوȮت ȷي أȦȮي Ɏف ȷأ Ȭذل ƂǙ افةȑن يلزم باإلȮياة ولƩيف جودة ا ǄسيناƠ Ȩلتحق 

تصمم املشروعات من ǵيث السلعة والتسويȨ واإلدارة بطريقة ƠقƠ ȨسيناǄ يف اجلودة املادية التقليدية املعروفة 
  .يف الȢرب

  
  
  

                                                           
)1( Ȧالعشرة ف ȫɎوامل Ȥاألل ȫɎار للمǹدɎدي لƩي امليل اȽو Ɂرǹية أȒية قȒه القǾȽ مار تشريǮستɍانية والزيادة مرتبطة باǮا يزيد للمجموعة الƞور Ƃيما يزيد للمجموعة األو

  .والنمو وǾȮȽا



 

     ȜابȆال ǢلȖƫانونية: اȪالمة الȆال  
ية Ǚذا كاȷ الشȮل القانوƆ لȼ يتǒɎم مȜ طبيعة وƯاطر املشروع يعتƎ املشروع سليماǄ من الناǵية القانون

 ȯالية املعموƩا ƙات للقوانȦالƯ ȫناȽ نȮي Ɓ ذاǙ Ǆسليما ȷوȮكما ي ȼولǵ ية منǞوالظروف البي Ûȼت عملɍاƭو
  .ŏا
   ǬالǮال ǬǶبƫمار: اǮستɍا ǧاȝروȊة مȞمتاب  

Ǯماري أنɍ ȼبد من القيام ƞجموعة من املراøǵل  يتǴȒ منن Ơليل  عناصر السɎمة يف أي مشروع است
 ɂحة علȑماري يف دورة واǮومير أي مشروع است Ûدف واخلطورةƬيث اǵ ا منȽريȡ موعة عنƭ كل Ȥتلơ

ɁƎل كǵمرا ǫɎث:  
Ƃوɉلة اǵرƫمار: اǮستɍلة ما قبل اǵلة الدراسة أو مرǵمر.  
  .ة اإلنȦاȧ اɍستǮماريمرǵلة التنȦيǾ أو اإلنشاǒ أو مرǵل: اƫرǵلة الǮانية
  .مرǵلة التشȢيل أو اإلنتاǯ: اƫرǵلة الǮالǮة

    ȯوɉا ǢلȖƫل: اɅمار والتموǮبلية لالستȩ راسةǻ  
تشمل ǾȽه املرǵلة يف الواقȜ عدة مراǵل فرعية ơتلȤ كل منها عن األǹرɁ من ǵيث أȽدافها ومن 

  :ǵيث الدقة املطلوبة فيها
       ȯوɉا țرȦأ: ال ƙب ȔالربțروȊƫتيار اǹا ƙي وبǻاȎتȩɍا ȳاȚالن ȣداȽ  

  ɂøا تبدأ من أعلŒǙ ذǙ ȧɎاإلط ɂل علǵطر املراǹي أȽ مارǮستɍلة ما قبل اǵلة الدراسة أو مرǵمر ȷǙ
مستويات التحليل من التحليل علɂ مستوɁ الȮȦر اɍقتصادي اإلسɎمي وعلɂ مستوɁ املƢǘرات اإلسɎøمية  

التحليل علɂ املسøتوɁ اإلقليمøي   : النظام اɍقتصادي اإلسɎميÛ ويلي ذلȬالدولية ǵيث البداية من أȽداف 
Ɠǵ التحليل علɂ مسøتوɁ اإلدارة  ية قليمية مستوɁ األولويات اإلسɎموعلɂ مستوɁ املƢǘرات اإلسɎمية واإل

  .العليا واإلدارة التنȦيǾية ǵيث األȽداف التشȢيلية للبنȬ اإلسɎمي وǵيث Ưرجات النظام
املبدئي يȮوȷ يف Ǚطار برنامǰ استǮمار وليȄ يف Ǚطار مشروع مȦرد وبعده تźǖ عملية دراسة  واǹɍتيار

ǾيȦل لوسائل التنǮاألم ǰتيار املزيǹا Ɩعƞ تيار املشروعǹيتم ا ȷأ ƂǙ مشروع حمدد Ɂجدو.  
ǾȽ ȷǙه الطريقة من Ơليل دراسات جدوɁ مشروع حمدودة بتجميȜ وƠليل البدائل املمȮن مقارنøة  

Ȓها ببعƞ ȐعƠ Ɩليل جدوɁ مشروعات داǹل Ǚطار معÛƙ وɍ يصبǴ من الȒروري أو من املرȡوب Ǚجراǒ بع
مقارنة بدائل بƙ مشروعƯ ƙتلƢ ƙȦاماǄ علɂ مستوɁ موȦșي البنȬ اإلسɎميÛ فليȄ من املطلوب وɍ مøن  

  .وبǙ ƙنشاǒ شركة تǖمƙ املرȡوب وɍ من املɎئم املقارنة بǙ ƙنشاǒ شركة ǙسɎمية للتجارة اخلارجية
      
  



 

  ):التȞرȝ ȣلȮȥ ɂرǥ اȊƫروț(مرǵلة ǻراسة الȦرصة -أ   
  :ȷǙ البنȬ اإلسɎمي يستطيƟ ȜميȜ معلومات عامة ليست مرتبطة ƞشروع معÛƙ وذلȬ بالطرȧ اɇتية 

  .Ǚرساȯ مندوبية ȒƩور املƢǘرات والندوات اǂلية والدولية -
  .رين جلمȜ أفȮار عن مشروعات جديدةعمل اجتماعات للموƙȦș واملدي -
اɍتصاȯ باخلƎاǒ وبǖصحاب األمواȯ وبالبنوȫ والȢرف التجارية واƠɍادات للبحث عن فرصة أو أكøǮر   -

  .لɎستǮمار علȡ ɂرار ما قيل عن معايري اǹتيار مشروعات ǵيث يتم البدǒ يف التعرف علɂ فȮرة املشروع
ويف الȢالب يȮوȷ التعرف علɂ فرصة استǮمارية " Ȧرصةدراسة ال"ويسمɂ التعرف علɂ فȮرة املشروع 

شيǞاǄ صعباǄ يف ȡياب البيانات فدراسة الȦرصة ɍبد وأȷ توǴȑ الȦرصة اɍستǮمارية الƔ ستȜȒǺ للدراسة بعøد  
Ǆɍالدراسة أو Ȩا تستحŒبت أǮي Ȭذل.  
  )1(:ويف دراسة الȦرصة يتم Ơليل ما يلي

  .ها يف التصنيȜالطبيعية الƔ ميȮن استǺدام داملوار -
  .النمȔ الزراعي اƩايل باعتباره أساȃ أي تصور عن تصنيȜ زراعي -
أو اƩاجات األساسية للمستهلȬ والƔ يتوقȜ أȷ تزيد نتيجة زيادة السȮاȷ أو زيادة القøدرة   املتوقȜالطلب  -

  .الشرائية
  .الواردات من أجل معرفة بدائل الواردات للتصنيȜ اǂلي -
اعية الناجحة يف بɎد أǹرɁ تتماثل مȜ الدولة يف șروف التنمية ورأȃ املاȯ والعمل واملوارد القطاعات الصن -

  .الطبيعية واخللȦية اɍقتصادية
  .اɍرتباطات املمȮنة مȜ الصناعات األǹرɁ اǂلية أو العاملية -
  .امȮاȷ مد ǹطوȓ انتاǯ جديدة لتربȔ صناعات أمامية أو صناعات ǹلȦية قائمة -
- ɍتماǵصناعات قائمةا Ȝت تنوي.  
  .اǵتماɍت توسȜ يف طاقة قائمة لɎستȦادة من اقتصاديات اƩجم األمǮل -

  ɂøعل ɍ اليةƤǙ تقديرات ɂوتعتمد عل Ûعامة ȓطوǹ رصة بطبيعتها عبارة عن دراسةȦدراسات ال ȷǙ
أو دراسøة مصøادر    Ơليل تȦصيلي فبيانات التȮاليȤ تǾǹǘ عادة من املشروعات القائمة ɍ من دراسة ميدانية

التوريد وبيانات املبيعات تعتمد علɂ مǘشرات قومية عامة وȽدف دراسة الȦرصة Ƚو التركيز علɂ وجود فرصة 
   ɍ يøȽو ÛيلøاصȦيف أي ت ȯوǹالد ȷامنة يف املشروع دوȮاجلوانب ال Ǵيȑو توȽ مار وبالتايلǮستɎأساسية ل

  .تȮلȤ كǮرياǄ يف اعدادȽا
Ȑ املزايا الȮامنة يف املشروع يȮوȷ القرار Ƚو القيام بدراسة جøدوɁ  وǙذا أșهرت دراسة الȦرصة بع

  .مبدئية
                                                           

)1( Manual on economic development projects (New York :Unites Nations, 1958) Sales No E 58 11 G5. 



 

   ǡ- يةǝبدƫا Ɂدوƨراسة اǻ لةǵمر:  
         Ɂدøن مøن القيام بدراسة فنية اقتصادية عȮصيلية ولȦيتم تعميقها بدراسة ت ȷبد وأɍ رة املشروعȮف ȷǙ

ǄɎطوي Ǆوقتا ȧرȢلة تستǖاذ قرار مسơɍمة املشروع وɎس   Ȍيøصơ قبل ȼنǚف ȬلǾعة ولȦمرت ȤاليȮوتتطلب ت
تلȬ األمواȯ للدراسة التȦصيلية ƶب القيام بتقييم مبدئي لȮȦرة املشروع يظهر يف شȮل دراسة جدوɁ مبدئية 

  :فهدف دراسة اجلدوɁ املبدئية Ƚو اơاذ قرار فيما Ǚذا
  .مرǵلة الدراسة املبدئية كانت الȦرصة اɍستǮمارية مشجعة بناǒ علɂ معلومات أكǮر تȦصيǄɎ يف -
-  Ɂل دراسة جدوȮيف ش ǄصيلياȦت ǄɎليƠ مارية تتطلبǮستɍرصة اȦصيلية(كانت الȦت.(  
مøǮل دراسøة السøوȧ أو دراسøة     (كاȽ ȷناȫ جانب من جوانب املشروع يتطلب دراسة عميقة ǹاصة  -

  .علɂ اعتبار أȷ تلȬ اجلوانب ǵاكمة لصǵɎية املشروع) …العملية
  .ومات املتوافرة كافية للحȮم ƛدوɁ أو بعدم جدوɁ املشروعكانت املعل -

فدراسة اجلدوɁ املبدئية مرǵلة وسȔ بƙ دراسة الȦرصة ودراسة اجلدوɁ التȦصيلية والȦرȧ بƙ الȽ ǫɎǮو يف 
   ȤøتلǺادية ملøقتصɍروري دراسة البدائل اȒومن ال Ûةǵوعات املطروȑيف املو ɍ اصيل املعلوماتȦدرجة ت

  :وع منǾ البداية فيما يتعلȨ بøجوانب املشر
 Ȝاملوق.  
  .اƩجم أو الطاقة اإلنتاجية 
  .التȮنولوجيا 
  .الطاقة الȮهربائية 
  .القوɁ العاملة 
 Ƿة/املناǞالبي/Ȩاملراف.  
  .السوȧ واƟاȽاőا 
  .اƩاجات اإلنسانية األساسية 
  .التميز التنافسي واɍستراتيجية التسويقية 
  .ȽيȮل التمويل/السيولة/راملǺاط/العائد املايل علɂ اɍستǮمار 
  .السɎمة اɍقتصادية واɍجتماعية 

فهيȮل دراسة جدوɁ مبدئية Ƚو نȦسȽ ȼيȮل دراسة اجلدوɁ التȦصيلية وȽي مرǵلة øȑرورية Ǚذا Ɓ تøȮن   
بدراسة الȦرصة معلومات كافية أما Ǚذا كانت دراسة الȦرصة Ơوي معلومات كافية فقد يȮوȷ ذلȬ كافياǙ Ǆما 

  .Ǿ البداية أو ơɍاذ قرار بعمل دراسة جدوɁ تȦصيلية دوȷ الدǹوȯ يف ǾȽه املرǵلة الوسȔلرفȐ املشروع من
ȷǙ Ż دراسة اجلدوɁ املبدئية يف ǵالة ما Ǚذا كاȽ ȷناȫ شȬ يف اقتصاديات املشروع ǾȽا وتسøتǺدم  

  .األساليب التقديرية يف دراسة اجلدوɁ املبدئية



 

       ǯ-  مةȝاǻ ةȎȎǺية متȝرȥ ǧراساǻ)يةلدراǝبدƫا Ɂدوƨسة ا:(  
تȢطي الدراسات الȦرعية املتǺصصة كما Ƚو șاȽر من اƧها جانياǄ واǵداǄ أو أكǮر من جوانøب أي    

مشروع وǾȽه الدراسات تȮوȑ ȷرورية ȡالباǄ للمشروعات الȮبرية أو يف اƩاɍت الɍ Ɣ توجد فيها معلومات 
  :ɍت التاليةكافية وميȮن أȷ تȮوǾȽ ȷه الدراسات يف أǵد أو كل اجملا

- ȧالسو :  Ȩøيتحق ȷن أȮبالطلب وما مي ǘمن التنب ȼوما تشمل ÛنتاجهاǙ السلعة املطلوب ɂللتعرف عل Ȭوذل
  .نتيجة استراتيجية تسويقية معينة

  .املواد اخلام واملستلزمات ومدɁ توفرȽا وأسعارȽا واƟاȽاőا -
  .Ǻدام مواد ǹام معينة مǄɎǮوƟرɁ فيها دراسات معملية ملعرفة مدɁ مǒɎمة است: املعامل -
- Ȝاملوق :ȼتɎȮالنقل ومش ȤاليȮملعرفة ت.  
  .اقتصاديات اƩجم األمǮل -
  .ƀǙ …العدد واɍɇت ومصادر اƩصوȯ عليها وتȮاليȦها ورƞا ȒƠري املناقصات والعقود -

   ȷوøȮا يøمل Ǆاøوفق Ɂرǹأ ƂǙ صصة من دراسةǺكل دراسة فرعية مت Ɂحمتو ȤتلƸ ȯاƩوبطبيعة ا    
مطلوباÛǄ وǙذا كانت ǾȽه الدراسات الȦرعية املتǺصصة عالية التȮاليȤ باإلȑافة لتȮاليȤ الدراسة املبدئية فقد 

  .يȮوȷ من األفȒل القيام بدراسة جدوɁ تȦصيلية مرة واǵدة
       ƆاǮال țرȦال :țروȊة للمɅǻاȎتȩɍا Ɂدوƨراسة اǻ  

الȦنية والتجارية واملالية واɍقتصادية واɍجتماعية  ȷǙ دراسة اجلدوɁ تقدم قاعدة عريȒة من املعلومات
ÛماريǮاذ قرار استơɍ زمةɎلل اجل والقانونية الƠ ȷبد وأɍ ه الدراسةǾȽة كما اووǵاكمة والبدائل املتاƩنب ا

 ɍبد من أȷ تنتهي برأي Œائي عن الطاقة اإلنتاجية وعن املوقȜ وعن التȮنولوجا وعن املواد اخلام ومسøتلزمات 
التشȢيل بتȮاليȤ استǮمارية وتشȢيلية واȑحةÛ وبǖرباǳ حمددة علɂ اɍستǮمار وǺƞاطر حمسوبة وسيولة معروفة 
وȽيȮل مايل مناسب Ż أǾȽ ȷه الدراسة ɍبد وأȷ تنتهي بتحليل اɇثار اɍقتصادية واɍجتماعيøة للمشøروع   

  .بشȮل واǴȑ وحمدد
Ơ ȷبد وأɍ صيليةȦالت Ɂدراسة اجلدو ȷǚف ȬلǾاجةولƩليل اƠ وي/ƗȦوالتحليل ال Ûȧل  /السوøالتحلي

منǾ البداية ƂǙ أȷ مراǵل دراسة اجلدوɁ التȦصيلية متداǹلة فǵǖيانøاǄ تøȮوȷ    نǾكراإلداريÛ والتحليل املايل و
البداية بالدراسة السوقية وأǵياناǄ تȮوȷ البداية بالدراسة الȦنية وأǵياناǄ تȮوȷ البدايøة باƩاجøات األساسøية    

ودراسات اجلدوɁ ليست ȡاية يف ذاőا وƴǙا Ƚي أداة للتوصل ƂǙ قرار استǮماري قد يتȨȦ .نية ɍ بالسوȧاإلنسا
مȜ نتائǰ الدراسة وقد ɍ يتȨȦ ومن أجل ǾȽا فصلنا التقييم السابȨ لɎستǮمار باعتباره مرǵلة مسøتقلة عøن   

  .نا التقييم عن عملية اơاذ القرار النهائيدراسة اجلدوɁ علɂ اعتبار أŒا Ơوي قيماǄ عند ƯتلȤ القرار كما فصل
 Ɂمستويات دراسات اجلدو ƙوفيما يلي دراسة مقارنة ب.  
  



 

   Ý Ɂدوƨراسة اǻ ةȞǱأو مرا ǻداȝǚب ȳوȪɅ يǾال ȸم  
    Ȥøتلơ Ɣات العملية الƎموعة من املعارف النظرية واخلƭ أو مراجعتها Ɂعداد دراسة جدوǙ يتطلب

 ȬلǾف املشروعات ولɎتǹات باƎللمعارف واخل Ǆائزاǵ ȷوȮي ȷأ Ɂيقوم بدراسة اجلدو ȌǺيف كل ش ȓيشتر
  :والقدرات اɇتية

  :مȞرȥة نȚرɅة) أ
    Ɂدوøة جøام بدراسøللقي ȼلȽǘتدريب ت ǰل برامȮأم يف ش Ûل شهاداتȮية يف شƧكانت ر ǒسوا

ȷم من أȡبالر Ǆه الدراسة نسبياǾȽ Ȥتلơ فهاɎتǹوبا Ȥتلơ فاملشروعات ȌصǺة   ملشروع متøا العامȽقواعد
    ƙمøروع تسøملش Ɂدوøة جøعداد دراسǙ عن Ǆنسبيا ȤتلƸ ȷاȮسǙ ملشروع Ɂعداد دراسة جدوǚف Ûثابتة     
عجوÛȯ وǙعداد دراسة جدوɁ إلنشاǒ بنƸ ȬتلȤ عن Ǚعداد دراسة جدوɁ إلنشاǒ مدرسة ولǾلȬ اشترȓ يف 

 ȓيف النشا ȌصǺمعارف نظرية مت ȼتتوفر لدي ȷه الدراسة اǾŏ عداد من يقومǙ املعارف النظرية يف ƂǙ افةȑباإل
  .دراسات اجلدوɁ وتقييم املشروعات

ǡ (مليةȝ ǥƎǹ:  
لقات اخلطرة يف اإلعداد ويف التقيøيم  ȷǙƕ اخلƎة العملية ȑرورية إلدراȫ التȦاصيل املميزة وإلدراȫ امل

رسة عن قربÛ وكلما كاȷ للمشروع فɎ تȦȮي املعرفة النظرية إلعداد دراسة او تقييم مشروع دوȷ رǗية ومما
 Ǆجدا ȌصǺاملت ȌǺوالش ÛرǹǓ Ȍصơ متابعة مشروع من ȼصعب علي ƙيف مشروع مع ǄصصاǺمت ȌǺالش

  .يصعب عليȼ قيادة الȦريȨ املنوȓ بǙ ȼعداد الدراسة
ǯ (ȯاȎǩɍا ɂلȝ ǥدرȪال:  

  .وȽي تظهر يف قدرتȼ علɂ التعبري ƞا يف ذلȬ التحدǫ باللȢات األجنبية
øȽ (ɂلȝ ǥدرȪال ȸɅرǹɇا Ȝامل مȞوالت ȃالنا ȴȾȥ:  

  ƙاريøالتج Ȝكل منهم التعامل م Ȝويف التعامل م ȃألنواع النا ȼوفهم ÛȼسȦيف فهم لن Ǆɍي تظهر أوȽو
  Ȩøفري ǳل روȮيف ش ȷيف استعداده للتعاو ǄاȒكما تظهر أي ƙصائيǹار األȢوكبار املستشارين وص ƙواملهندس

 Ɣال ȯمن األعما Ɂعداد دراسة اجلدوǚف ȷذا كاǙ سيما ɍد وǵا فرد واŏ يقوم ȷن أȮمي ɍعمل و Ȩتتطلب فري
Ǆاملشروع كبريا.  

ǻ(- Ɂدوƨلدراسة ا ȨɅرȥ ǻوǱو ǥرورȑ:  
توǴȑ عناصر السɎمة ألي مشروع باإلȑافة Ư ƂǙتلȤ مراǵل دراسات اجلøدوɁ أنɍ ȼø ميøȮن    

ايل يȮوȷ من الȒروري اǹتيار أفøراد  لشȌǺ واǵد أȷ يقوم Ǿŏه الدراسة وأنɍ ȼبد من فريȨ إلعدادȽا وبالت
الȦريƜ Ȩيث يعطɂ كل فرد فيȼ جانياǄ من جوانب الدراسة والȦريȨ املناسب إلعداد ǾȽه الدراسة عن مشروع 

  :استǮماري كبري ميȮن تȮوينȼ علɂ الوجȼ التايل
  



 

  ).ميȮن أȷ يȮوȷ رئيساǄ للȦريǹ)Ȩبري اقتصادي صناعي  -
- ȧبري دراسة السوǹ.  
  .Ȍ يف الصناعة الƔ تȮوȷ حمل الدراسةǹبري مهندȃ متǺص -
  .ǹبري مهندȃ صناعي او مهندȃ ميȮانيȮي -
-  Ɔمد ȃبري مهندǹ)Ǆمطلوبا ȷذا كاǙ.(  
  .ǹبري حماسبة وتȮاليǹ /Ȥبري Ǚدارة صناعية -

  .Ǝǹ… ƀǙاǒ يف التربة Ǝǹاǒ معامل: وƶب يف بعȐ األوقات أȷ يتم تدعيم ǾȽا الȦريƎƝ ȨاǹǓ ǒرين
ơطيȔ العمل وتنظيمȼ واإلشراف علȷ : ɂ وșيȦة رئيȄ فريȨ دراسة اجلدوȽ Ɂي وبطبيعة اƩاȯ تȮو

  .أعماȯ الȦريƓǵ Ȩ انتهاǒ الدراسة
ودراسات ما قبل اɍستǮمار يقوم ŏا عدد ȡري قليل من املنظمات اȮƩومية واǂلية فدراسات الȦرصة 

جيƙ ويف أǵياȷ أǹرɁ تقوم اȮƩومة أيøȒاǄ  تقوم ŏا عادة األجهزة اȮƩومية جلǾب املستǮمرين اǂليƙ واخلار
  .بتقدƇ دراسات جدوɁ مبدئية

أما دراسات اجلدوɁ التȦصيلية فيتوȽɍا عادة املستǮمروȷ املهتموȷ بتنȦيǾ املشروع او البنوȫ املهتمøة  
دو اɍɇت بالترويǰ أو التنȦيǾ أو املشاركة يف التمويل أو املقالوȷ الǾين يقدموȷ املشروع تسليم مȦتاÛǳ أو مور

  Ɣøات الȑفتراɍإلعادة دراسة ا Ɂروري عمل دراسة جدوȒمن ال ȷوȮي ǒɍǘȽ ȼم من كل ما يقوم بȡوبالر
قدمت علɂ أسسها دراسات جدوɁ املوردينÛ أو دراسات جدوɁ املقاولɍ ƙسيما Ǚذا Ɓ تȮن العوامل اǂلية 

ȷسباƩت يف اǾǹقد أ.  
شائها األوƂ أȷ تقوم بدراسات اجلدوɁ ولǾا يلزم Ǚسøناد  وɍ تستطيȜ البنوȫ اإلسɎمية يف مراǵل Ǚن

Ȭبالبن Ɂدارة دراسات اجلدوǙ Ɂتقو Ɠǵ صصةǺاتب استشارية متȮه لعملية ملǾȽ.  
ومȜ ذلƶ Ȭب أȷ تȮوǙ ȷدارة دراسات اجلدوɁ أو Ǚدارة اɍستǮمار قادرة علɂ مراجعøة دراسøات   

 كǮري من األǵياȷ تȮوȷ مراجعتها أصعب من القيام ŏا اجلدوɁ املقدمة من العمǒɎ أو املȮاتب اɍستشارية ويف
 ǳوȑليلية يف الدراسة أو عدم وȒات تȽاƟا ȫناȽ ȷأو كا ÛƙصصǺري متȡ ت الدراسة منƢ ذاǙ سيما ɍ ăǒابتدا

  .اɍفتراȑات املبنية عليها الدراسة أو منهجها
ƆاǮال ǢلȖƫا : țروȊƫا ǾيȦنǩ لةǵماري(مرǮستɍا ȧاȦلة اإلنǵمر:(  

  ȧاøȦلة اإلنǵا مرŒǙ ماريǮستɍاذ القرار اơɍ لة التاليةǵي املرȽ ǒلة اإلنشاǵأو مر ǾيȦلة التنǵمر ȷǙ
  :اɍستǮماري وتتȮوȷ يف الواقȜ من عدة مراǵل فرعية

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التȢȊيل                                                  
  

                    ƫدراȎ: اǬالǮال ǒȂƨة اإلسالمية اȝوسوƫ  ȋ319.  
  
ويف ǾȽه املرǵلة يتم تعبǞة القوɁ العامة الɎزمة والعøدد واɍɇت واألدوات  :مرǵلة التȞاȩداǧ والȊراǒ -أ 

  .ومباƆ املصنȜ والتسهيɎت واملواد اخلام وكل مȮونات املرافȨ العامة
ǡ- ǡارǲللت ǯاإلنتا ǒوبد ɄلȞȦال ǒاȊلة اإلنǵمر:Ƚ ام     وتشملøوالقي ǒاøة اإلنشøعملي ǒاøŒǙ لةǵه املرǾ

ȤاليȮيف الزمن والت ȷمتواز ǒل أداȒديد أفƠالتجارب و ǒتبارات املبدئية وبدǹɍبا.  
ǯ- يلȢȊلة التǵيل   :مرȢøالتش ǒدøلمة مشروع تنتهي عند بȮل املشروع فǵيل من مراȢلة التشǵمر Ǝتعت ɍ

 ǾǞينǵ ȼعلي Ȩنطل ȷننا أȮة"وميǖيف دورة   "الشركة"أو " املنش Ȝابøة التتøافتها ملعرفȑǙ تƢ لةǵه املرǾȽ ويف Û
  .العملية كȮلÛ ومǮلها يف ذلȬ عملية التقييم الȨǵɎ لɎستǮمار

ǾيȦة التنɅبدا  

 اƫواصȦاǱ ǧدولة اإلنتاǯ-الرسوماǧ التȎȦيلية

ǒالتعاقدات والشرا 

  اإلنشاǒ الȦعلي وبدǒ اإلنتاǯ للتجارب

 ما قبل التشȢيل

ǾيȦلة التنǵمر  
 )إلنȦاȧ اɍستǮماريا( 

Ȫال ǽاơماري ررااǮاإلست

   )01( 

)02( 

     )03(

ȩل رȮȉ ȴ08 : ǾيȦية للتنȝرȦل الǵراƫا)ǒاȊماري) (اإلنǮستɍا ȧاȦلة اإلنǵمر(



 

ǻ- مارǮلالست Ȩǵالال ȴييȪلة التǵمر:  
ɍ تعتƎ مرǵلة التقييم الȨǵɎ لɎستǮمار من مراǵل املشروعÛ وƴǙا أردناȽا Ƚنا إليȒاǳ أƵية معرفøة  

Ȧرافات التنƲه   اǾøȽ ǰائøادة من نتȦستɎول ȷاملسار قبل فوات األوا Ǵن تصحيȮمي Ɠǵ Ɂيف دراسة اجلدو Ǿي
  .املرǵلة يف ơطيȔ ودراسة املشروعات اجلديدة

øȽ Ɂدوƨا ǧراساǻ țنوǩ:  
ơ ɍتلȤ دراسة جدوɁ املشروعات فيما Ǚذا كانت مبدئية أو تȦصيلية ولȮن ơتلȤ مøن مشøروع   

اجلدوɁ التȦصيلية يف ǵالة املشروع الȮبري أكǮر وجوباǄ من دراسøة جøدوɁ   صȢري ƂǙ مشروع كبري فدراسة 
  ǄاøامƢ مشروع جديد Ɂعن دراسة جدو ȤتلƸ مشروع جديد لشركة قائمة Ɂري ودراسة جدوȢمشروع ص
لشركة جديدة ƢاماÛǄ ودراسة مشروع ǹارǯ البɎد ƸتلȤ عن دراسة مشروع داǹل البɎد ودراسة مشروع يف 

لبتروǵ ȯيث فائȐ العملة ƸتلȤ عن دراسة مشروع يف دولة تعاƆ من عجز يف العملة ودراسة بɎد مصدرة ل
جدوɁ مشروع من منظور بنǙ ȬسɎمي ǹاȋ مملوȫ ألشǺاƸ ȋتلȤ بالتǖكيد عن دراسة مشøروع مøن   

  .منظور بنǙ ȬسɎمي مملوȫ للحȮومة أو جملموعة من اȮƩومات اإلسɎمية
Ȯلن ي ȯاƩف بطبيعة اɎتǹɍريات  واȢتøامل Ȝيف التعامل م ǄفاɎتǹا ȷوȮبقدر ما ي ǰيف املنه ǄفاɎتǹا ȷو

  …املɎئمةÛ ومȜ مستوɁ الدقة املطلوبة
  ȩانونياÝ Ǆ استȪالɍمȊروǩ țابȜ أȉ ȳرȭة مȆتȪلة  -و

ǘمية سɎاإلس ȫالبنو ȼواتواجȽ ȯاǘا السǾȽ املشروعات ǒنشاǚعند قيامها ب Ǆرئيسيا Ǆɍ :   ȷوøȮل يøȽ
جزǒ من البنȬ أم شركة مستقلة استقǄɍɎ قانونياÝ Ǆ فȦي ǵالة كوȷ املشروع اجليد جزǒ مøن   املشروع اجلديد

    Ȭøام البنøدير عøرة ملøمباش Ǆعاȑاǹ املدير ȷوȮوي Ǆمديرا ȼل ƙفيع Ȭدارات البنǙ دارة منǙ لǮم Ǝيعت Ȭالبن          
 ǄɎمستق Ǝيعت ɍ الةƩه اǾȽ واملشروع يف Ȭدارة البنǙ Ȅلƭ Ȅأو لرئيȼب ȋاǹ Ɔل قانوȮش ȼل ȷوȮي ɍو.  

أما Ǚذا أراد البنǙ Ȭعطاǒ املشروع كياناǄ قانونياǄ منȦصǄɎ عن كياȷ البنȬ فǚنȼ يقوم بتسجيلȼ علɂ أنȼ شركة من 
شركات األمواȯ وǾȽه الشركة تȮوȷ مستقلة استقǄɍɎ قانونياǄ وتعتƎ شركة تابعة للبنȬ وليȄ من الȒروري 

لبنȬ أسهمها بالȮاملÛ صحيǴ اȷ البنȬ قد يǘسȄ الشركة بالȮاملÛ وƷتȘȦ بامللȮيøة  ǾƬه التبعية أȷ ميتلȬ ا
بالȮامل يف بداية اإلنشاǒ ولȮنȼ قد يȦجر ƞجرد șهور Ǚنتاǯ الشركة يف بيȜ األسهم بعد أȷ يȮوȷ اجلمهور قد 

  .اطمƂǙ ȷǖ الشركة وƂǙ أعماƬا
Ƚو Ǿŏا ميلȬ معظم أسهمها أما األسهم الباقية والبنȬ بتȮوينȼ شركة تابعة يȮوǮƞ ȷابة شركة قابȒة و

ȯاألموا ȃوǗمن أصحاب ر ƙƵمملوكة لشركة قطاع عام أو للمسا ȷوȮفقد ت.  
   ȷن أøȮا ميøكم ÛȬدارة البنǙ Ȅلƭ من قبل Ǆمعينا ȷوȮي Ȭة التابعة للبنƵدارة الشركة املساǙ Ȅلƭو

  ة أو يȮوȷ لȼ فيȼ أعȒاƜ ǒيث يسيطر علɂ يȮوƭ ȷلǙ Ȅدارة البنȬ نȦسȽ ȼو ƭلǙ Ȅدارة الشركة التابع



 

 Ȭسياسات البن ƙب ȧواتسا Ȩتنسي ȫناȽ ȷوȮي ȷالة نتصور أƩه اǾȽ األصوات يف الشركة التابعة ويف
وسياسات الشركة التابعةÛ وبالرȡم من وجود ǾȽا اɍتساȧ وذلȬ التنسيȨ بƙ سياسات البنȬø والشøركة   

Ȅلƭ يف ȋاǺاألش ǒɍǘȽ م من وجودȡا مستقلة عن  وبالرőا والتزاماȽسائرǹالشركة و ȯأصو ȷوȮاإلدارة ت
Ǆقانونا Ȭالبن.  

ومن Ż فاألمواȯ املتوافرة للشركة التابعة للبنɍ Ȭ تȮوȷ متاǵة للبنɍǙ Ȭ من ȯɎǹ اتøȦاȧ بينøهما   
وافرة لدɁ يقȒي باستǮمار ǾȽه األمواȯ املتوافرة بطريȨ املشاركة شŒǖا شȷǖ أمواȯ أي عميل ǹǓر واألمواȯ املت

البنȬ بنȄȦ الطريقة أي ɍ تȮوȷ متاǵة للشركة التابعة ɍǙ من ȯɎǹ اتȦاȧ بƙ البنȬ والشركة لȮننا øƱد يف  
ǙمȮاȷ قيامȼ باستǮمار أموالȼ يف أسøهم  : الواقȜ أȷ البنȬ يقوم بتȮوين شركة مستقلة عنȼ قانوناǄ ألسباب منها

والȼ مȜ الشركة باملشاركة يف أعماƬا دوȷ أȷ تسري øƯاطر  الشركة التابعة Ɯرية مɎئمةÛ وقيامȼ بتوșيȤ أم
  .الشركة وǹسائرȽا ƂǙ البنȬ مباشرة

واألرباǳ الƔ توزعها الشركة التابعة يقبȒها البنȬ لو كانت مملوكة للبنȬ بالȮامøلÛ وɍǙ قسøمت   
أو تشȢيلية ƢنȜ توزيȜø  األرباǳ بƙ البنȬ واملساƙƵ اǹɇرين بنسب األسهمÛ وǙذا كانت Ƚناȫ موانȜ قانونية 

األرباǳ فɎ يǾǹǖ البنȬ بطبيعة اƩاȯ أي أرباǳ وقد يقوم البنȬ يف ǵالة عدم وجود سيولة لøدɁ الشøركة   
  .التابعة بالرȡم من ƠقيȨ أرباǳ بتمويل الشركة ويǾǹǖ أرباǵها

ست ǹسائر وديوȷ الشركة املستقلة قانوناǄ عن البنȬ ليست ديوناǄ علɂ البنȬ وǹسائر ǾȽه الشركة لي
  ɍ ȼøأن Ɂذا رأǙ ȃɎاإلف ƂǙ ȼشركة تابعة ل Ȝيدف ȷأ Ȝمي يستطيɎاإلس Ȭمستقل بل البن ȷل كياȮفل ÛȬللبن
 Ȭللبن Ȝمشروع تاب Ȝم Ȭعل ذلȦي ȷأ Ȝيستطي ɍ ȼنȮول ÛسهاɎفǙ مباشرة نتيجة ȼب Ȩتلح ȷأ ȷمنها دو Ɂجدو

 ȼذات)Ǆري مستقل قانوناȡ (Ȭللبن Ȝفشل املشروع التاب ȷذ أǙ  دǵ ƂǙ Ȭمستقل معناه فشل البن Ɔل قانوȮش ȷدو
Ǚدارات املراجعة والتȦتيȈ والتǺطيȔ واملتابعøة واملøدير   (كبري ǵيث تȮوƤ ȷيǙ Ȝدارات البنȬ متورطة مǮل 

  ).ƀǙ …املشرف واملدير العام
  øسȦن Ȭøالبن ǳاƱ من Ǝأك ǄاǵاƱ Ȭعن البن Ǆالشركة املستقلة قانونا Ǵا تنجƞر Ɂرǹية أǵومن نا ȼ

وǵينɍ ǾǞ تدفȜ للبنȬ األرباǳ الƔ تقرر توزيعهاÛ أما البنȬ الȒعيȤ نسبياǄ الǾي ميلȬ أسهم شركات قويøة  
فيستطيȜ أȷ يبيȜ أسهمȼ فيهاÛ بل علɂ أمواȯ يستǮمرȽا يف مشروعات أو Ƹرǯ من أزمات السيولة الƔø قøد   

  .يتعرƬ ȏا بسحب مȦاجǜ من أصحاب املشروعات اɍستǮمارية
ɍا اǾȽ ȷǙ ƙمالي ƙنظام Ȭم من ذلȡبالر ȼمل معƷ املشروع Ȭالشركة وذل Ȭتل ƙب Ɔف القانوɎتǹ

 ȷين يتعاملوǾفال Ûمعظم أسهم الشركة التابعة ɂعل Ȭالة سيطرة البنǵ يف ǄاماƢ Ǆحاȑوا ȷوȮو ما يȽو Ûƙمتماثل
تدعم املوارد املاليøة  ) الشركة القابȒة(Ȭ يعلموƢ ȷاماǄ أȷ املوارد املالية للبن) املستقلة قانونا(مȜ الشركة التابعة 

  .للشركة وأȷ الشركة تسحب علɂ قدرات البنȬ املالية



 

: تقدم ملساƵيها ƭموعتƙ مøن القøوائم املاليøة   ) باعتبارȽا شركات قابȒة(ȷǙ Ż البنوȫ اإلسɎمية 
ألصوȯ واخلصøوم  ǵǙداƵا علɂ أساȃ قانوƆ منȦصلÛ واألǹرɁ علɂ أساȃ مدمǰ فȦي اƩالة األوƂ تȮوȷ ا

 Ȭالبن ȯأصو Ȝالشركة م ȯأصو ǰانية تدمǮالة الƩويف ا ÛصلةȦمن ȼامل لȮوالشركة اململوكة بال Ȭل من البنȮل
Ȭالشركة والبن ƙاملديونيات املتبادلة ب ȯاƩتظهر بطبيعة ا ɍو ÛȬصوم البنǹ Ȝصوم الشركة مǹو.  

بعة تعتƎ بالنسبة للمستǮمرين مøن قبيøل   ƂǙ أȷ أسهم البنوȫ اإلسɎمية وأسهم الشركات التا نǾكرو
فشراǒ أسøهم  ) ŏيȮلة ƯاطرȽا(اɍستǮمار اجليدÛ فاملستǮمروȷ كقاعدة عامة يȒȦلوȷ اɍستǮمارات الƔ تتميز 

  ȷوøȮعندما ت ǄɎǮارية مƟ أسهم شركات ǒاطرة من شراǺيث املǵ ل منȒارية وشركات مالية أفƟ شركات
  .بةاألǵواȯ التجارية العاملية مȒطر

ȯ- ماريǮستɍا țروȊƫا ȯوǘȆم ȳاȚن:  
ƶب أȷ يȮوȷ لȮل مشروع استǮماري من مشروعات البنȬ مسǘوȯ يسمɂ مسǘوȯ املشروع وøȽو Ǯƞابøة   

"ȷذاǓو ȷمشروع " عيو ȯوǘمس ȫناȽ ȷوȮي ȷن أȮومن املم Ûمي يف املشروعɎاإلس Ȭدارة البنǙ Ȅلƭ Ȅرئي
ي مملوȫ للبنȬ بالȮاملÛ ويȒȦل يف ƤيȜ اøƩاɍت أȷ يøȮوȷ   لعملية استǮمار باملشاركة أو ملشروع استǮمار

  .مسǘوȯ املشروع مشتركاǄ منǾ البداية يف Ơليل املشروع علɂ املستوɁ التǺطيطي
  :اɍستǮماري" مسǘوȯ الشروع"وفيما يلي تصور لبعȐ مسǘوليات 

- țروȊƫا ȔيȖơ:  
Ȭدارة البنǙ من ȼل ǴنƢ Ɣات الȒويȦوليات للتǘه املسǾȽ ȜȒơ.  

 Ȭمار يف البنǮستɍمار واستراتيجية اǮستɍداف اȽة أȡاملشروع يف صيا ȯوǘمس ȫيشتر.  
  .ويشترȫ يف دراسة الȦرصة ويف Ǚعداد تقرير دراسة الȦرصة 
ويشترȫ يف دراسة اجلدوɁ املبدئية ويف أية دراسات فرعية ơصصيةÛ ويسهم بشȮل رئيسي يف Ǚعøداد   

  .تقرير دراسة اجلدوɁ املبدئية
ǾلȬ يف التحليل املايل واɍقتصادي واɍجتماعي للمشروع ويساȽم بشȮل رئيسي يف Ǚعøداد  ويشترȫ ك 

  .التقرير النهائي لɌدارة العليا
  Ɂاطر لدǺوامل ȔوابȒمار ويف معرفة البدائل والǮستɎل Ȩيف التقييم الساب Ȭاإلدارة العليا للبن Ȝم ȫويشتر

  .اإلدارة العليا
  .ويلية املتعلقة باملشروعكما يقوم بǚعداد الترتيبات التم 

  :مرǵلة ما ȩبل التȞاȩد -
  ).ǾȽه املسǘوليات ǹاȑعة للتȦويȒات الƢ ƔنǴ لȼ من Ǚدارة البنȬ يف كل ǵالة(

        يقوم مسǘوȯ املشروع باإلشراف علɂ تقسيم املشروع ƂǙ مهام فرعيةÛ ويقوم بǚسøناد كøل مهمøة    
  .أو ƭموعة من املهام ƂǙ شȌǺ أو ƭموعة عمل



 

  .يقوم بتحليل ومراجعة الرسومات التȦصيلية واملواصȦات واجلداوȯ اإلنتاجيةو 
 ȷǖا الشǾȽ بسياسات اإلدارة العليا يف Ǆهز العقود مسترشداƶاملوردين و Ȝزمة مɎات الȑاوȦويقوم بامل.  

ويعمل كȒابȔ اتصاȯ بƙ املقاولƙ وبƙ البنÛȬ ويصرǳ لȼ بتȦسري املقصود من بنود اɍتøȦاȧ وǹدمøة    
  .العملية التمويلية وبتسهيل أية عقوبات

  .تقدƇ تقارير ǹاصة 
- ǡارǲالت ǒوبد ɄلȞȦال ǒاȊلة اإلنǵمر:  

  .يقوم مسǘوȯ املشروع بزيادة املصانÛȜ او أماكن العمل ملتابعة تنȦيǾ بنود العقد أو متطلبات التشȢيل 
  .يقوم بالتوقيȜ علɂ املستǺلصات للصرف 
    إلنȦاǵ ȧوȯ اإلجراǒات املطلوب اơاذȽا يف ǵالة أي قصور يف التنȦيǾø يقوم بعد اɍتȦاȧ حمامي البنȬ با 

  .أو التشȢيل
  .ƷتȘȦ ببيانات متȮاملة عن املشروع وƶعلها جاȽزة لɎسترجاع يف أي Ʃظة 
يȮوȷ مسǘوǄɍ عن صحة ǵسابات املشروع ولȼ أȷ يطالب بتصحيǴ أي ǹلل وɍǙ رفȜ األمر ƂǙ زيøادة   

Ȭالبن.  
  .قرير التقييم الȨǵɎ لɎستǮماريساعد يف وȜȑ ت 

- țروȊƫولية اǘȆم ȸȝ ȘȦǶالت:  
 Ȭل تلȮاملشروع مطالب بالقيام ب ȯوǘمس ȷليها أǙ اإلشارة Ȩهم من تعدد الواجبات السابȦي ɍب أƶ

فقد يتطلب األمر تنȦيȽǾا أو بعȒها يف وقت ÛȨǵɍ وǙذا كاȷ املشروع كبري جداǄ ومعقداǄ فرøƞا  : املسǘوليات
      اونƙ متǺصصƙ أو يطلب مساعدين متǺصصƙ للقيام بعȐø العمليøات املتǺصصøة وينتøهي     يطلب مع

األمرÛ ومن ناǵية أǹرɁ قد يȮوȷ املشروع صȢرياǄ جداǄ ويف ǾȽه اƩالة رƞا يستند Ǚليȼ مشروعاȷ ليȮوøȽ ȷو  
  .مسǘوǄɍ عنهما طبقاǄ لظروف كل ǵالة

اǄ من املǘسسات املالية واɍستǮمارية ǵيث تتحدد ȷǙ فȮرة استحداǫ مسǘوȯ مشروع تلقɂ قبوǄɍ كبري
   ȃارøƢ Ɣøري من املنظمات الدولية الǮك Ǿǹولقد أ ÛشلȦومصادر ال ǳيث تتحدد مصادر النجاǵولية وǘاملس

  .التمويل بنظام مسǘوȯ املشروع
 



 

  
  
  

ǬالǮال ǡالبا  
  ǵاȖǩ ǧɍبيȪية للبنوك اإلسالمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ȯوɉل اȎȦللتنمية: ال Ʉاإلسالم Ȭالة البنǵ راسةǻ  
م بǚنشøاǒ   1970لقد كاȷ من ƣرات القرار الǾي اǾơه قادة دوȯ منظمة املƢǘر اإلسɎمي من عøام  

ȯي الدوǾȽ ƙقتصادي بɍا ȷودعم التعاو ǒاȒاألع ȯايل  لشعوب الدوøواملساعدة يف تطوير جهاز مصريف م Û
تتȨȦ عملياتȼ مȜ أȮǵام الشريعة اإلسɎمية وتقدƇ العوȷ للجمعيات اإلسɎمية يف الدوȡ ȯري األعȒاǒ وƁ يȮن 
للبنƴ Ȭوذǯ سابƷ ȨتǾي يف ǾȽا اجملاÛȯ ومȜ ذلȬ فȦي ȯɎǹ فترة قصرية نسبيا أǵرز البنȬ تقدما واǵتجاجا 

  .م1976دȽا ǙليÛȼ و البنȬ اإلسɎمي للتنمية عملياتȼ التمويلية يف عام تنȦيǾ املهام الƔ عه
ȯوɉا ǬǶبƫة :اɅǻاȞال ǧملياȞية (الǝاƴاإل ǧاȭرȊل الɅوƢ(  
ȯوɉا ǢلȖƫنية: اȦال ǧداȝاȆƫنة واȆƩا ȏروȪال  
ȯوɉا țرȦنة: الȆƩا ȏروȪال  

تȮاليȤ الȦعلية الƔ يتعøرøƬ ȏا   يقدم البنȬ قروȑا بشروȓ ميسرة ɍ تتجاوز رسوم اخلدمة عليها ال
  .البنȬ علɂ دراسة ومتابعة ǾȽه املشاريȜ وذلȬ وفقا ملا تقتȒيȼ مبادǛ الشريعة اإلسɎمية

وتقدم القروȏ للدوȯ األعȒاǒ لصاſ مشاريȜ البنية األساسية فيها مǮل الطøرȧ ومشøاريȜ امليøاه    
  .قدƇ القروȏ للدوȯ األعȒاǒ األقل ƴواوالصرف واملدارȃ واملستشȦيات واملوانÛǜ وتعطي األولوية يف ت

 
ƆاǮال țرȦنية: الȦال ǥدȝاȆƫا  

 ǒاȒاألع ȯتياجات الدوǵم اȽدة من أǵوا Ȝم ɂتتمش Ȭا البنŏ يقوم Ɣنية الȦعمليات املساعدة ال ȷǙ
   Ȭøتل Ȑøبع ɂصل علƠ Ɣو ال Ûواƴ قلɍا ȯسيما الدو ɍمن أجل التنمية اإلقتصادية والتقدم اإلجتماعي و

وتلعب عمليات املساعدة الȦنية  دورا أساسيا يف نشاطات البنȬ . ملساعدات يف صورة منحة كلية أو جزئية ا
  :وȽي ơدم بشȮل أساسي عدة أȽداف نǾكر منها ما يلي . بصȦة عامة 
  .نقل التȮنولوجيا و املعرفة ƂǙ الدوȯ األعȒاǒ يف مراǵل Ǚنشاǒ و تطوير املشروعات -أ
  .جلدوɁ الȦنية و اإلقتصادية للمشاريǙȜ عداد دراسات ا -ب
øيل األولية -جȢلة التشǵالتشييد و مر ǒسسات أثناǘاملشروعات و امل ɂاملساعدة يف اإلشراف عل.  
  .Ǚعداد التصميمات اƬندسية التȦصيلية  و وثائȨ  العطاǒات للمشاريȜ -د
  

ƆاǮال ǢلȖƫا :ǥارǱاإل ǧملياȝو ȯاƫا ȃرأ Ž ةƵاȆƫا  
ȯوɉا țرȦال :ȯاƫا  ȃرا Ž ةƵاȆƫا  

املشروعات اإلنتاجية الصناعية أو الصناعية الزراعية ذات اجلدوɁ اإلقتصاديةÛ وتعتƎ بعȐ مدارȃ الȮȦر       
املǺتصة بالتمويل اɍنتمائي أȷ النوع من التمويل ينطوي علɂ نسبة عالية من املǺاطرÛ ومن سياسة البنȬ عدم 



 

ألرجǴ يف رأȃ ماȯ املشروعÛ ومن Ż فȷǚ مساƵة البنƠ Ȭدد ƞا ɍ يزيøد  اƩصوȯ علɂ النصيب الȢالب أو ا
  .علɂ ثلث رأȃ ماȯ املشروع كي يتمȮن من Ƣويل عدد أكƎ من املشروعات

ويف مǮل ǾȽه اƩاɍت يهدف البنƂǙ Ȭ القيام بدور اȦǂز لتشجيȜ املمولƙ اǹɇرين علɂ املساƵة يف 
Ȧال Ǵو ما يتيȽو Ûويل املشروعƢ  يف Ȭøالبن Ȝيتعاونوا م ȷأ ȋمرين يف القطاع اخلاǮالتجارية واملست ȫرصة للبنو

  .سبيل توفري التمويɎت الɎزمة للمشروعات الصناعية والصناعية الزراعية اجملدية
عمليøة   36مشøاريȜ و   103عملية Ƣويل ƽلت  288ما يقارب  2001بلȠ ما اعتمد البنȬ يف 

  ).البنȬ(عملية من طرف صندوȧ الوقƟ52  Ȥارة و عملية Ơويل  97مساعدة فنية و 
 20.93دوɍر أمريȮي ǾȽا مقابøل   مليار 29.4مليار دينار اسɎمي ما يعادȯ  22.83بلȠ اƤايل 

   .5.53ĕبنمو تقريبا  2000مليار دوɍر أمريȮي Œاية 
ƆاǮال țرȦال :ǥارǱاإل ǧملياȝ  

قليديةÛ ويف ǾȽا النوع من التمويل يقøوم البنȬø   يعد التمويل عن طريȨ اإلجازة وسيلة Ƣويلية ȡري ت
 Ȭوبعد تركيب تل Ûاملعدات املطلوبة للمشروعات الصناعية ǒمتلقية التمويل بشرا ǒاȒاألع ȯالدو Ȝوبالتشاور م

سنوات ƞا فيها فتøرة   ƂǙ10  5املعدات وبدǒ تشȢيلها يقوم بتǖجريȽا ƂǙ اجلهة املستȦيدة لȦترات تتراوǳ من 
ǳتتراو ǳاƧ  ƙ26أشهر و  6ب     Ǵøرب Ȉامøŏها وøا وتركيبȽاملعدات املطلوبة وتوريد ɂعل ȯللحصو Ǆشهرا

 ƙب Ǆالياǵ ǳ9 -8يتراو %  ɂعل ȓاألقسا Ƞمناسب لسداد مبال ȷماȑ ɂعل ȯصوƩا ɂعل Ȭالبن ȋرƷو ÛǄسنويا
رة التǖجري وعند انتهاǵ ǒسب اتȦاقية التǖجري ويف عمليات اإلجارة ƷتȘȦ البنƞ ȬلȮية املعدات املǘجرة ȯɎǹ فت

 Ȭالبن ȯجر وقد موǖاملست ƂǙ ية مباشرةȮاملل ȯوǘاقية اإلجارة تȦدد يف اتǂا Ƞترة وبعد سداد كامل املبلȦه الǾȽ
 Ɠǵ47  جري يفǖايل قدره  16عملية تƤǙ Ƞبلƞ ǒاȒاألع ȯي 497دولة من الدوȮر أمريɍدو ȷمليو.  

ǬالǮال ǢلȖƫا :Ǯال ȔيȆȪǩ Ȝل مǱɉ Ȝالبيȸم  
ويف ǾȽا النوع من التمويل يقوم البنȬ بشراǒ العƙ وƞجرد تسلمها يعيد بيعها ƂǙ اجلهøة املسøتȦيدة   

 ƙب ǳترات تتراوȦسنوية متساوية ول Ȥنص ȓأقسا ɂعل Ȝن يدفƣ 10 و 5مقابل   ǳاøƧ ا فيها فترةƞ سنوات
طلوبة وƷدد ƭلȄ املديرين التنȦيǾيƙ شهراơɍ Ǆاذ Ǚجراǒات شراǒ وǙعداد العƙ امل 36أشهر ƂǙ  6تتراوǳ من 

 ƙا العائد بǾȽ ǳايل يتراوƩويف الوقت ا Ûا النوع من التمويلǾȽ ماره يفǮمن است Ȭالبن ȼصل عليƷ يǾالعائد ال
8 – 9 %.  

والȦرȧ بǾȽ ƙا النوع من التمويل وأسلوب التǖجري ȷǙ ملȮية العƙ املبيعة تنتقل ƂǙ املشتري فوراǄ ويتم 
  .لɂ أساȃ املراƜة مȜ دفȜ الǮمن علɂ أقساȓ وȽو بيǙ Ȝجارة Ƥهور الȦقهاǒالبيȜ ع

ȃأسا ɂالة علƩه اǾȽ يف Ȝويتم البي:  
  .أȷ يقدم الȒماȷ من بنƟ Ȭاري من الدرجة األوƂ ومقبوȯ لدɁ البنȬ اإلسɎمي للتنمية -أ
  .ةأȷ يراعي عند Ơديد فترة البيȜ بالتقسيȔ العمر التشȢيلي للعƙ املبيع -ب



 

Ȝالراب ǢلȖƫا :ǳرباɉا Ž ةȭارȊƫل واɅالتمو ǧاǻتماȝا  
ȯوɉا țرȦل: الɅالتمو ǧاǻتماȝا  

  Ȕيøبالتقس Ȝاملشروعات والقيام بعمليات اإلجارة والبي ȯأموا ȃوǗة املباشرة يف رƵاملسا ƂǙ افةȑباإل
تقسيȔ الǮمن للمǘسسات  اعتمادات للتǖجري والبيȜ ألجل مȜ بصȦة مباشرةÛ يقدم البنȬ اعتمادات للمساƵة و

الوطنية للتمويل التنموي يف الدوȯ األعȒاÛǒ لتȮوȷ واسطة يف Ƣويل مشروعات صȢرية أو متوسطة اƩجم مما 
   ɂøات علøسسǘه املǾȽ ة ويدعم من قدرةƵيث مقدار املساǵ التمويل املباشر من ȓشرو Ȑيتوافر فيها بع ɍ

اǄ للقواعد الƔ تطبقهøا ويف Ǚطøار األوøȑاع والسياسøات     ǹدمة اɍستǮمار اإلƴائي يف الدوȯ األعȒاǒ وفق
  .اɍقتصادية يف كل دولة

ويف ǾȽا النطاȧ تقوم املǘسسات الوطنية للتمويل التنموي نيابة عن البنȬ اإلسɎمي للتنمية بøالتعرف  
Ȩ اخلاصة øŏا  علɂ املشروعات الصناعية والصناعية الزراعية الصȢرية أو املتوسطة اƩجم وتقييمها وتقدƇ الوثائ

ƂǙ البنȬ للدراسة وǙصدار قرار بشŒǖا من ƭلȄ املديرين التنȦيǾيÛƙ واƩد األدƅ لتمويل مشøروع يف ǾøȽا   
ȯاملا ȃة يف رأƵالة املساǵ مي يفɎسǙ دينار Ɔمي ومليوɎسǙ دينار Ȥمائة أل ƙالتمويل ما ب ǳيتراو ȧأما  النطا

دينار ǙسɎمي ومليøوƆ دينøار    250.000فيتراوǳ التمويل ما بƙ يف التǖجري والبيȜ ألجل مȜ تقسيȔ الǮمن 
ǙسɎميÛ وǾȽا األسلوب من شǖنȼ تعزيز جهود املǘسسات الوطنية للتمويل التنموي وزيادة قدرőا اɍستيعابية 
ملوارد ȑǙافيةÛ ويساعد البنȬ اإلسɎمي للتنمية علɂ الوصوƂǙ ȯ دعم وتشجيȜ القطاع اخلاȋ وȮƢينȼø مøن   

ار وتنȦيǾ املشروعات الصناعية والصناعية الزراعية الصȢرية واملتوسطة اƩجم ƞا يوفر Ƭا من عملة أجنبيøة  اǹتي
يصعب ȡالباǄ توفريȽا حملياÛǄ بوساطة ǾȽه املǘسسات لتوسيȜ نطاǹ ȧدمة املشروعات ذات العɎقøة بالتنميøة   

  .اɍقتصادية
مɎيƙ دينار اسɎمي من  1050يل مقداره عملية Ƣويل اƤا 47م 2000و قد قدم البنƓǵ Ȭ سنة 

مɎيƙ دوɍر أمريȮي  5.76من الدوȯ األعȒاǒ بتمويل قدره  17عملية لصاǾȽ19  ſه العمليات اعتمدت 
من الدوȯ الȢري األعȒاǒ بتمويل مقداره  28عملية لصاſ اجملتمعات اإلسɎمية و اƬيǞات اإلسɎمية يف  28و 

  .مɎيƙ دوɍر أمريȮي 7.572
ƆاǮال țرȦال :ǳرباɉا Ž ةȭارȊƫا  

   ȷطرف ثا Ȝمي للتنمية يف ترتيبات مɎاإلس Ȭل البنǹاه يدȒقتƞ أسلوب للتمويل ǳاملشاركة يف األربا
 ȯمن املا Ƞمبال Ȝȑو ȃأسا ɂر علǮأو أك"Ǆأو عينا Ǆوزع  " نقداøويل مشروع ما وتƢ دفŏ ȫمشتر ȧيف صندو
  . التمويل وذلȬ بعد ǹصم كافة النȦقات اإلداريةأرباǳ املشروع بنسبة ǵصة كل مساȽم يف

 26,99وقد اعتمد البنȬ أربȜ عمليات يف ǾȽا اجملاȯ لصاſ أربȜ دوȯ من الدوȯ األعȒاƞ ǒبلƤǙ Ƞايل قøدره  
مليوȷ دوɍر أمريȮي علماǄ أƭ ȷمøوع مøا    2.420مليوȷ دوɍر أمريȮي واملبالȠ املعتمدة للمشاريȜ التنموية 

  .مليوȷ دوɍر أمريȮي 2.420لمشروعات واملساعدات الȦنية اɇنȦة الǾكر بلȠ اعتمده البنȬ ل



 

  
ƆاǮال ǬǶبƫا :      ȯالدو ƙية بǱارƪا ǥارǲر التɅوȖǩ Ž للتنمية Ʉاإلسالم Ȭور البنǻ  

  اإلسالمية                
ȯوɉا ǢلȖƫلل: ا Ʉاإلسالم Ȭالبن Ž يةǱارƪا ǥارǲل التɅوƢ ǰامƎل ȂǱمو ȤɅرȞǩتنمية  

    ȯدوøال ƙøة بøويل التجارة اخلارجيƢتنمية و ȯاƭ الية يفƩمي للتنمية اɎاإلس Ȭتشمل جهود البن
   ǄɎøأج ȯوøالتمويل األط ǰويل الواردات وبرنامƢ ǰي برنامȽ ǰثة برامɎمي ثɎر اإلسƢǘيف منظمة امل ǒاȒاألع

  .بǾة Ưتصرة عن كل واǵد من ǾȽه الƎامǰوحمȦظة البنوȫ اإلسɎميةÛ وفيما يلي ن) Ƣويل الصادرات(للتجارة 
ȯوɉا țرȦال :ǧاǻل الوارɅوƢ ǰبرنام  

مÛ وقøد øȽدف   1977بدأ البنȬ  اإلسɎمي للتنمية تنȦيǾ برنامƢ ǰويل عمليات الواردات يف فƎاير 
 ǾøȽ ل عام ومساعدةȮبش ȼفي ǒاȒاألع ȯالدو ƙالتجاري ب ȯتنمية التباد ɂالعمل عل ƂǙ Ȭذل ǒمن ورا Ȭه البن

الدوȯ يف جهودȽا التنموية من ȮƢ ȯɎǹينها من استرياد بعǵ Ȑاجياőا من السلȜ ذات الطبيعة التنمويةÛ وقد 
أتاǾȽ ǳا الƎنامǰ أمام البنȬ فرصة تǮمري الȦوائȐ املالية ȡري املطلوبة بصȦة عاجلة للعمليات العادية يف Ƣويøل  

  .عمليات البنȬ متوسطة وطويلة األجل
ǵ ت املوافقةƢ سنة Ɠ2001 ȯɎǹ Ȭت البنɎويƢ ادت منȦيث استǵ وة  40م 2001مȒدولة ع

 16دولة عȒوة و دولة واǵدة ȡري عȒوة و  42م ǵيث استȦادت 2000اقليمية مقارنة بسنة منظمات  6و 
ǵيث بلȠ اجملموع الȮلøي  ) عملية مساعدة فنية 28مشروعا و  87(عملية  115منظمة اقليمية اعتمدت Ƭا 

ĕ من التمويøل  29مليوȷ دينار اسɎمي أي  210و . م2001ب و املساعدات الȦنية Œ Ɠǵاية من املسحو
 ȯɎǹ ققتƠ Ɣت الɍالسحب املعد ȯا يف معدșاȦƳه النسبة اǾȽ 1998املعتمد للعام و تظهر Û1999م Ûم

  .م2000
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 ȴȩر ȯدوǱ)05 :(  ȸم ǥترȦال ȯالǹ ǧاǻل الوارɅوƢ ǧملياȝ الصةǹ1983 ȳ– 2000 ǒناǮباست ȳ
ǥاȢلƫا ǧملياȞال  

 ǻوɍر أمرɅǻ( ɄȮɅنار ǙسالمɄ(اƫبالȠ اȎȎǺƫة  ȝدǻ اɉوȯ اȆƫتȦيدǥ الȆنة
1983 4 43.608.000 50.519.960 
1984  9 127.440.830  155.815.240  
1985  13 262.360.101  338.087.047  
1986  18 350.062.522  456.992.800  
1987  14 456.992.800  453.440.000  
1988  12 453.300.000  400.300.000  
1989  11 400.300.000  519.500.000  
1990  14 519.500.000  704.422.217  
1991  13 704.422.217  655.400.000  
1992  14 655.400.000  620.383.300  
1993  12 620.383.300  536.340.750  
1994  13 536.340.750  589.000.000  
1995  15 459.737.259  600.000.000  
1996  11 129.390.771  163.250.000  
1997  14 127.440.000  155.815.000  
1998  12 400.300.000  519.500.000  
1999  14 456.992.800 453.440.000 
2000 17 704.422.217 655.400.000 
țموŎ8.027.606.314 7.408.393.567 /  ا 

  .م2001التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي للتنمية سنة  :اȎƫدر
 ǰنامƎة الǖنش Ǿايل التمويل املعتمد للواردات منƤǙ رقم (من ƙ2و1انظر امللحق.(  

اȧ برنøامǰ  كما ƽلت قائمة السلȜ املȽǘلة للتمويل والƔ دǹلت ميداȷ التبادȯ التجاري الȦعلي يف نط
 ɂويل الواردات ما يزيد علƢ33  طيةȦالصناعية الوسيطة واملنتجات الن Ȝاخلام والسل ȔȦا النȽأبرز ȷوكا Ûسلعة

  .املȮررة والزيوت النباتية واإلƧنت واألƧدة واƩوت والقطن
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 ȴȩر ȯدوǱ)06 : ( ȯالدو ƙاري بǲالت ȯǻر التباɅوȖǩ Ž للتنمية Ʉاإلسالم Ȭور البنǻ   ȯالøǹ ǒاøȒȝɉا
  ǥترȦ1983الȳ-2000ȳ).ɄȮɅر أمرɍوǻ ȷليوƫبا.(  
 )%(النȆبة اǞƫوɅة  Ǚمجاƃ التموɅل اȞƫتمد لالستƘاǻ مǻ ȸوȯ أȒȝاǒ امجاƃ التموɅل الȆنة

1983 50.52 27.97 55.38 
1984  155.82 99.10  63.66  
1985  338.09 268.51  79.42  
1986  456.99 371.09  81.30  
1987  453.44 342.64  75.56  
1988  400.30 316.30  79.03  
1989  519.50 430.50  82.87  
1990  704.42 530.05  25.25  
1991  655.40 555.00  94.68  
1992  620.38 546.39  88.07  
1993  536.34 416.39  88.07  
1994  589.00 522.50  88.71  
1995  600.00 508.90  84.82  
1996  784.92 692.92  85.00  
1997  800.00 708 87.03  
1998  969.84 877.84  89.42  
1999  1050.00 958 91.05  
2000  1234.92 1142.92  95.7  
țموŎ83.52  9.315.02 10.919.88  ا  

  .م2001التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي للتنمية سنة  :اȎƫدر
ƆاǮال țرȦال : ǥارǲللت ǄالǱأ ȯوȕɉل اɅالتمو ǰبرنام)ǧراǻاȎل الɅوƢ(  

   Ǆداøة وبعøويل التجارة اخلارجيƢ ȯاƭ يف Ȭملة ألنشطة البنȮة مǾويل الصادرات نافƢ ǰبرنام Ǝيعت
 Ǆجديدا Ź وقد ÛميɎر اإلسƢǘيف منظمة امل ȯالدو ƙالتجاري ب ȯدعم وتعزيز التباد ƂǙ الرامية ȼمن أبعاد سياست

وعلɂ شȮل صندوǹ ȧاƠ ȋت Ǚشراف وǙدارة البنøȽ)1994 ( Ȭ  1407تشȢيل ǾȽا الƎنامǰ يف Œاية عام 
  .مواردهاإلسɎمي للتنمية مȜ استقȯɎ تام مليزانيتȼ وموارده عن ميزانية البنȬ و

ويهدف الƎنامƂǙ ǰ زيادة ǵركات الصادرات من السلȡ Ȝري التقليدية بƙ الدوȯ األعȒاƞ ǒنظمøة  
 ƙفترات التمويل ب ǳوتتراو ÛميɎر اإلسƢǘ60 و 6امل   ȷوøȮيث تǵ لة للتمويلȽǘلطبيعة السلعة امل Ǆوفقا Ǆشهرا

شøهراǄ أمøا    36سيطة واملواد اخلام يف ǵدود شهراǄ والسلȜ الو 24فترة التمويل للسلȜ اɍستهɎكية يف ǵدود 
 øددة  بǂترة التمويل اȦل ɂد األقصƩبا ɂلة فتحظȽǘالية املƧالرأ Ȝ60السل Ǆشهرا.  

و بلƭ Ƞموع . دولة )  20( وقد بلȠ  عدد الدوȯ املشاركة يف الƎنامƓǵ ǰ تاريǙ Ǹعداد ǾȽه الورقة 
 ȯه الدوǾȽ 151,5(اكتتابات  (ɎسǙ دينار ȷو مليوƲ أي Û مي )201  ( ƂǙ افةȑباإل Û يȮر أمريɍدو ȷمليو

 Ƞبلƞ ǰنامƎمي للتنمية يف موارد الɎاإلس Ȭة البنƵ150( مسا  (   وøƲ أي Û ميɎøسǙ دينار ȷمليو )200  (
  .مليوȷ دوɍر أمريȮي 



 

 ƙب ǳا تتراوȽتصدير Ȝوية من قيمة السلعة املزمǞاليا نسبة مǵ ǰنامƎ40% و 30و يقدم ال   Ȅøوجملل
Ǚدارة الƎناƭاȷ يتجاوز ǾȽه النسب عندما يرɁ ذلȬ مناسباÛǄ وللتعامل مȜ الظøروف التنافسøية السøائدة يف    

و قد بلȠ مɎيƙ دينار ǙسɎميÛ  3من قيمة العملية الɍ Ɣ تزيد علɂ  % 80السوÛȧ وقد أجاز الƎنامƢ ǰويل 
مليøوȷ دينøار    83.3عملية بقيمøة   67م 2000نة عدد عمليات التصدير الƔ موƬا الƎنامŒ Ɠǵ ǰاية س

 Û ميɎة السعودية و ماليزيا ومصر  103اسȮمن بينها اململ ȯاد منها عدة دوȦي تقريبا استȮر أمريɍدو ȷمليو
  . واملȢرب وتركيا وسوريا

ǬالǮال țرȦة البنوك اإلسالمية: الȚȦحم  
Ȓاألع ȯالدو ƙالتجاري ب ȯاية عام لتوفري املزيد من الدعم للتبادŒ يف Ź ميɎر اإلسƢǘيف منظمة امل ǒا

م Ǚنشاǒ حمȦظة البنوȫ اإلسɎميةÛ وتقدم اȦǂظة ǵالياǄ التمويل الɎزم لعمليات التجارة بنوعيها الواردات 1994
والصادرات من السلȜ الرأƧالية وȡري الرأƧالية وكǾلƢ Ȭويل عمليات التǖجريÛ ويشارȫ يف اȦǂظة يف الوقت 

ȑاƩة     21ر اȦøة بوصøظȦǂات اøدارة عمليǙ Ƃي يتوǾمي للتنمية الɎاإلس Ȭالبن ƂǙ افةȑباإل ǄمياɎسǙ ǄاȮبن
مليوȷ دوɍر مدفوعة بالȮاملÛ كما تسمǴ لوائǴ اȦǂظة  65,5مȒارباÛǄ وقد بلȠ رأȃ املاȯ املبدئي للمحȦظة 

Ǵاملبدئي مما يتي ȯاملا ȃعاف رأȑعشرة أ Ƞصدارات عامة تبلǚة   القيام بøظة لتمويل عمليات بقيمȦللمح ȯاجملا
مليوȷ دوɍرÛ كما أȷ عمليات اȦǂظة موجهة أساساƂǙ Ǆ املصدرين واملستوردين من القطøاع   720تقرب من 
ȋاخلا.  

مɎيƙø دينøار    1050عملية Ƣويل اƤايل مقøداره   ǵ Û47وايل م2000و قدم البنƓǵ Ȭ سنة 
  .عدة دوȯ من الدوȯ األعȒاǒ اسɎميÛ أفاد منها مصدروȷ و مستوردوȷ يف

  ǄمارياǮتøاس Ǆا صندوقاȽاري باعتبارƟ ȃأسا ɂمية تدار علɎاإلس ȫظة البنوȦحم ȷنا اȽ كرǾوجدير بال
ينتظر أȷ يقدم عائداǄ مناسباǄ ألصحاب رأȃ املاȯ من البنوȫ املشاركة فيÛȼ ويف نȄȦ الوقت فǙ ȷǚøجøراǒات   

  .باملرونة كما أȷ التنȦيǾ يتم يف فترة قصريةوشروȓ التمويل الƔ تعتمدȽا اȦǂظة تتميز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ȴȩر ȯدوǱ)07 :( Ȭالبن Ž ǧاǻل الوارɅوƢ ǰا برنامȾلƽ Ɣية الȆيǝالر ȜلȆمة الǝاȩ)ȯاɅر ȷمليو(  

  جلود ȡري مصنعة -18  النȔȦ اخلام -01
  منتجات اƩوت -19 السلȜ الصناعية الوسيطة -02
 األǹشاب -20 املشتقات النȦطية املȮررة -03
  فحم الȮوȫ -21 السȮر اخلام -04
  عجينة الورȧ -22  اإلƧنت -05
  ǹامات اƩديد -23 القطن وǹيوȓ القطن -06
 الرصاȋ -24 الزيت النباź اخلام -07
  الدراجات اƬوائية -25  الƎȮيت -08
  اسطوانات الȢاز -26  الȮلȮري -09
  الȢاز السائل -27 زوارȧ الصيد -10
  املولدات الȮهربائية -Ȧ  28اتالȦوس -11
  أنابيب فوɍذية -29 األكياȃ الورقية -12
  مȦاتيǵ Ǵديدية -30 كرات طحن الȮلȮري -13
14- Ȅ31  اجلب- ȓاملطا 
  علȤ املاشية والدواجن -32  األمونيا -15

16  ƙيلǮاألي ȯوȮيɎلت -33 جȦاألس 
    األƧدة -17
  

  .2001إلسɎمي لسنة التقرير السنوي لبنȬ التنمية ا:اȎƫدر
ƆاǮال ǢلȖƫا :ǒاȒȝɉا ȯالدو ƙاري بǲالت ȯǻر التباɅوȖǩ Ž للتنمية Ʉاإلسالم Ȭور البنǻ.  

أولت اتȦاقية تǖسيȄ البنȬ موȑوع تطوير التبادȯ التجاري بƙ الدوȯ األعȒاǒ اȽتمامøاǹ ǄاصøاǙ Ǆذ   
من اتȦاقية تǖسيȄ البنȬø الƔø    )2/8)(1(جعلتȼ أǵد أبرز أعماȯ البنÛȬ وقد Ɵسد ذلȬ بوȑوǳ يف املواد 

ǵددت اƬدف الرئيسي للبنȬ ووسائل ƠقيȨ ذلÛȬ ويف واقȜ األمر فقد ǵظي موȑوع تطوير وƢويل التجارة 
اخلارجية عناية كبرية من البنÛȬ ومن ȯɎǹ تزايد عمليات الواردات أمȮن للبنȬ اإلسɎمي للتنمية أȷ يساȽم 

  .جاري بƙ الدوȯ األعȒاǒبشȮل ƶǙاŸ يف تطوير التبادȯ الت
من ƤǙايل املبالȠ املعتمدة لتمويل عمليات الوارداتÛ منǾ مباشرة  %81ويشري اجلدوƂǙ ȯ أǵ ȷوايل 

مليوȷ دوɍرÛ قد مولت الواردات  10919والبالȢة  2000وŒ Ɠǵاية عام  1983برنامǰ البنȬ ألنشطتȼ عام 



 

السنوي املعتمد من البنȬ اإلسɎمي للتنميøة لعمليøات    من الدوȯ األعȒاÛǒ وبصورة رقمية نرɁ اȷ التمويل
Û كما وصل 2000مليوȷ دوɍر عام  ƂǙ1234.92  1983مليوȷ دوɍر عام  250,5الواردات قد ارتȜȦ من 

مليøوǵ9.315   ȷوايل  ƤǙ1983-2000ايل املبالȠ املقدمة لتمويل الواردات من الدوȯ األعȒاȯɎǹ ǒ الȦترة 
 ȼر أو ما نسبتɍواردات  %83.52دوøلتمويل كافة عمليات ال Ȭقها البنȦأن Ɣال Ƞايل املبالƤǙ من)  ȯن دوøم
ǒاȒري أعȡو ǒاȒأع.(  

 ǒاȒاألع ȯالدو ƙالتجاري ب ȯويل عمليات التبادƢ يف Ȭالبن ǰنامƎزات امليزة لȮواملرت Ȍومن اخلصائ
  :نǾكر ما يلي

1- Ȧتقوم اجلهة املست ȷأ ǾبƷ ÛكورǾامل Ȭالبن ǰمن برنامȑ من Ȝا من السلőتياجاǵيدة من التمويل باسترياد ا
   Ɂرøǹو أøȒسترياد من دولة عɍرية اǵ وȒللدولة الع ȫا املبدأ يترǾƬ ǄقيقاƠو Ȭيف البن ǒاȒأع ȯدولة أو دو

  .مباشرة ووفȨ الشروȓ الƔ تراȽا مناسبة بناǒ علɂ اɍتȦاȧ الǮنائي بƙ املستورد واملصدر
تم وفقاǄ ألسلوب العطاǒات الدولية يتǾǺ البنȬ كافة اخلطوات الɎزمøة  وǙذا كانت عملية اɍسترياد ت

إلبȟɎ املصدرين اǂتملƙ من الدوȯ األعȒاǒ بشروȓ العطاǒات لتمȮينهم من املشاركة فيهاÛ وǙذا ما أسȦرت 
   ǰائøنت ȟɎبǚøب Ȭيقوم البن ÛوȒري عȡ واألسعار مقدمة من مورد من دولة ȓل الشروȒأف ȷالعملية عن كو

لعطاǒ املعƂǙ Ɨ املوردين اǂتملƙ من الدوȯ األعȒاÛǒ وǙذا ما قبل أǵد املوردين من دولة عȒو بǖفȒل شروȓ ا
  .العطاǒ املعروȑة عليÛȼ فȷǚ األفȒلية يف توريد السلعة املعنية تقدم لǾلȬ املورد من الدولة العȒو

ت الواردات يعتƎ ميسراǄ ويقدم للمستȦيد Ƚ ȷǙامȈ الربǴ الǾي يتقاȑاه البنȬ علɂ التمويل املقدم لعمليا -2
Ɂرǹاملماثلة من مصادر التمويل األ ȓي الشروȽاȒت Ǆشروطا.  

وɍ يساور البنȬ اإلسɎمي للتنمية أي شȬ يف أȷ الدوȯ األعȒاǒ الƔ أفادت من برناȼƭ يف Ƣويøل    
  .ارد من البنǙ Ȭليهاالتبادȯ التجاري ȯɎǹ العقد املاȑي قد ǵققت ƠويǄɎ صافياǄ وتدفقاǄ من املو

ينطوي التمويل التجاري الǾي يقدمȼ البنȬ يف نطاȧ برنامƢ ǰويل الواردات علɂ ميزة الوفاǒ األجل ملدة  -3
 ƙما ب ǳ24-9تتراو Ǆشهرا.  

رȡم ǵداثة برنامƢ ǰويل الصادرات وحمȦظة البنوȫ اإلسɎمية فمن املǘمل أȷ تȒيȤ أبعاداǄ جديدة جلهود  -4
ƂǙ تنمية وتطوير التبادȯ التجاري بƙ الدوȯ األعȒاǒ نظراǄ لȮوŒا تقدم التمويل ألجاƯ ȯتلøȦة   البنȬ الرامية

) شهراǄ لƎنامǰ الصادرات وƢويɎت قصرية األجل لȮل من الصادرات والواردات بالنسبة للمحȦظøة  6-60(
ت باإلȑافة ƂǙ كوŒا تȦسǸø  عɎوة علɂ كوŒا تȢطي العديد من السلȜ الƁ Ɣ يشملها برنامƢ ǰويل الواردا

  .اجملاȯ أمام القطاع اخلاȋ لɌفادة من التمويɎت املقدمة
ȷǙ دور برامǰ البنȬ املǺتلȦة يف تعزيز التبادȯ التجاري بƙ الدوȯ األعȒاǒ يتوقȤ علɂ مدɁ توافر املزايا  -5

Ǝطار الǙ تها يفȦلȮوت Ȝة العاملية للسلȦلȮالت ƙب ȧرȦة عن الƟالنسبية النا    ɂøعل Ȭøل البنøوسوف يعم ǰنام
ǒاȒاألع ȯالدو ƙالتجاري ب ȯدف تعزيز التبادŏ املزايا بصورة كاملة Ȭتل ȯɎȢاست.  



 

وɍ شȬ أȷ تǖثري برامǰ البنɍ Ȭ يزاȯ حمدوداǄ فيما يتعلȨ بتحقيȨ املنجزات املتوقعة السالȦة الǾكرÛ ولȮن ينبȢي 
رتب عليȼ من تنمية اقتصادية واجتماعيةÛ يدعو أوǄɍ وما قبل أɍ يȢيب عن الȽǾن أǾȽ ȷا التعزيز للتجارة وما يت

كل شيƂǙ ǒ املبادرات والعمل من جانب الدوȯ األعȒاǒ ذاőا لتǖمƙ أفȒليات Ɵاريøة مشøتركة وكافيøة    
ɍستȯɎȢ املميزات اɍقتصادية اإلقليمية أو شبȼ اإلقليمية من ȯɎǹ تȮوين مǘسسات دولية مǮل مناطȨ التجارة 

ÛرةƩا ǒاȒاألع ȯالدو ƙقتصادية التامة بɍادات اƠɍاملشتركة أو ا ȧادات اجلمركية أو األسواƠɍأو ا.  
ǬالǮال ǢلȖƫا :ǧاǻل الوارɅوƢ ǧاǒراǱǙو ǧسياسا  

  :سياسة ƢوɅل الوارǻاǧ) أ
من اتȦاقية تǖسيȄ البنȬ عمد البنǙ ƂǙ Ȭنشاǒ برنامƢ ǰويøل عمليøات    7فقرة  2عمȮƜ ǄɎم املادة 

  :Û بȢية ƠقيȨ األȽداف التالية)1(تجارة اخلارجيةال
توșيȤ الȦوائȐ املالية ȡري املطلوبة بصȦة عاجلة للعمليات العادية يف Ƣويل عمليات البنȬ متوسطة وطويلة ) أ

 ȯيد مقابل معدȦاملست ƂǙ يبيعها Ż السلعة املعنية ǒشرا ƂǙ Ȭيعمد البن ȬلǾل ǄقيقاƠاألجل و)ȈامȽ ( ȨȦمت Ǵرب
  .يȼ وعلɂ أساȃ الدفȜ اɇجل لǮمن البيȜعل

  .وميǮل ǾȽا النشاȓ بيȜ املراƜة وȽو أسلوب معروف يف نظام التمويل التجاري يف اإلسɎم
مساعدة الدوȯ األعȒاǒ يف جهودȽا التنموية من ȮƢ ȯɎǹينها من استرياد بعȐ اǵتياجاőا مøن السøلȜ   ) ب

  .ذات الطبيعة التنموية
øالت) ج ȯتنمية التبادǒاȒاألع ȯالدو ƙجاري ب.  

وبنهاية ديسمƎ اعتمد Ƭا  2000بدأ البنȬ اإلسɎمي للتنمية تنȦيǾ برنامƢ ǰويل عمليات الواردات يف 
  .دوɍر أمريȮي تقريباǄ ارليم7.56  دينار ǙسɎمي أي ما يعادȯ ارليم 7.01مبلƤǙ Ƞايل قدره 

ǡ(- اǻل الوارɅوƢ ǰبرنام ȸم ǥǻاȦلة لالستȽǘƫا ȜلȆالǧ:  
ƤيȜ السلȜ ذات الصȦة التنموية مȽǘلة لɎستȦادة من برنامƢ ǰويل الوارداتÛ وقد اشøتملت قائمøة   
السلȜ الƔ موƬا البنȬ بشȮل رئيسي كɎ من النȔȦ اخلام ومشتقات النȔȦ املȮررةÛ اإلƧنتÛ األƧدةÛ املøواد  

  .اخلام والسلȜ الوسيطة لȡɊراȏ الصناعية
  
  
  
  

                                                           
الǾي دǹل ) شȮل رئيسيƢويل الصادرات ب(أعيد تسمية الƎنامƂǙ ǰ برنامƢ ǰويل الواردات لتمييزه عن برنامǰ التمويل األطوȯ أجǄɎ للتجارة  )1(

  ).م1987أȡسطǓ/ Ȅب(ǵ1408  øȽيز التنȦيǾ الȦعلي مȜ مطلȜ عام 



 

 ȴȩر ȯدوǱ)08(: ȭالتر ǧاǻل الوارɅوƢ ǧملياȞل ɄȞلȆال Ǣي)ȯاɅر ȷمليو:(  
 2000 1999 1998 السلع الرئيسية الترتيب

 5.675 5.312 5.107 حيوانات حية ومنتجات حيوانية  1
 8.278 7.637 6.868 منتجات نباتية   2
 0.784 0.927 0.880 شحوم ودهون وشموع حيوانية ونباتية   3
 5.531 4.191 4.761 وبات ، خل ، تبغ منتجات صناعية األغذیة ، مشر  4
 1.062 1.274 1.055 منتجات معدنية   5
 9.512 9.496 9.249 منتجات الصناعة الكيمياویة و المرتبطة بها   6
 4.130 3.488 3.753 لدائن ، إثيرات ، استرات السليولوز، مطاط   7
 0.394 0.381 0.381 جلود ، حقائب ، الحریر ، مصنوعات المصارین   8
 1.444 1.259 17.434 خشب ومصنوعاته ، فلين ومصنوعاته ، حصر وسالل  9

 2.356 2.087 4.305 صناعة الورق والموارد المستعملة فيه   10
 6.674 6.494 7.464 مواد نسجية ومصنوعات هذه المواد  11
 0.899 0.935 1.082 أحذیة، أغطية رأس، شماسي، أزهار صناعية  12
 1.931 1.392 1.460 ر وإسمنت وخزف وزجاجمصنواعت من حج  13
 4.575 5.113 2.263 لؤلؤ أحجار آریمة، حلي، معادن ثمينة  14
 8.895 8.808 10.743 معادن عادیة ومصنوعاتها  15
 24.982 25.187 22.486 آالت وأجهزة معدات آهربائية وأجزاؤها  16
 19.996 15.201 20.705 معدات نقل  17
 0.048 3.102 2.950 ية دقيقة، ساعات، أدوات موسيقيةأجهزة إذاعية طب  18
 0.788 0.636 0.987 أسلحة وذخائر وأجزاؤها  19
 2.260 1.929 2.133 أصناف مصنوعة منوعة غير مذآورة  20
 0.023 0.127 0.330 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثریة  21

 110.440 104.976 130.396  المجموع
  

  .2001سنوي للبنȬ اإلسɎمي للتنمية سنة التقرير ال :اȎƫدر
  

كما جرƢ Ɂويل بعȐ السلȜ الرأƧالية اخلȦيȦة بشȮل حمدود كالدراجات اƬوائية واسطوانات الøȢاز  
السائل وزوارȧ الصيد وƠ Ɓظɂ السلȜ الرأƧالية الǮقيلة كاملولدات الȮهربائية ɍǙ بنسبة قليلة من املوارد املتاǵة 

Ǝل الș كورللتمويل يفǾامل ǰنام.  
  
  
  
  



 

وليست Ƚناȫ قائمة موǵدة للسلȜ املȽǘلة ألȷ وجود مǮل ǾȽه القائمة من شǖنȼ أȷ يǘدي ƂǙ اجلمود 
   Ûيةøكية األساسɎتهøسɍا Ȝالسل Ȑيف املستقبل ليشمل بع ǰنامƎال ȧنطا Ȝا يتسƞور ÛǰنامƎال ȧنطا ȨييȒوت

  .ȯ وجهود البنȬ يف اجتǾاب الودائȜوبصȦة ǹاصة املواد الǾȢائية وذلȬ علǵ ɂسب توافر األموا
وȯɎǹ الȦترة  2000التركيب السلعي لعمليات Ƣويل الواردات ȯɎǹ عام ) 07(ويبƙ اجلدوȯ رقم 

  .م2000-م1998
øǱ (- دɅدر التورȎم:  

- ǒاȒȝɉا ȯلية للدوȒȥɉا ǒاȖȝǙ:  
الواردات ولتحقيǾȽ Ȩا  ȷǙ تطوير التجارة البينية كاȷ وɍ يزاǵ ȯجر الزاوية يف أȽداف برنامƢ ǰويل

  ɁدøǵǙ من ǰنامƎا الǾȽ لș املمولة يف Ȝجعل مصدر السل ɂعل Ǆمي للتنمية دوماɎاإلس Ȭالبن ȋرǵ دفƬا
  :الدوȯ األعȒاÛǒ أما اɍسترياد من دولة ȡري عȒو فقد Ǚ Źقراره عند الȒرورة يف ǵالتƵ ƙا

  .ǵيث ɍ تتوافر السلعة املطلوبة يف أي دولة عȒو) 1
من الدولة العȒو منافȄ للشروȓ املماثلة ɍسترياد نƞ ( ȄȦا فيها األسعار(ɍ تȮوȷ شروȓ اɍسترياد  ǵيث) 2

ǒاȒري أعȡ ȯالسلعة من دو.  
ويتم توريد السلȜ املمولة يف Ǚطار الƎنامǰ عادة عن طريȨ مناقصة تنافسية دوليةɍǙ Û أنƶ ȼوز للدولة 

مولة من دولة أǹرɁ عȒو بصورة مباشرة وفǄɎȒ عøن ذلǙ Ȭøذا   العȒو متلقية التمويل أȷ تستورد السلعة امل
  ɂøتعط Ǿو عندئȒري عȡ و ودولةȒالتوريد من الدولة الع ȓرت املناقصة التنافسية الدولية عن تساوي شروȦأس

  .األفȒلية للموردين يف الدولة العȒو
  :ȖȝǙاǒ اȒȥɉلية للتورɅد اƫباȉر -

  .مباشرة Ǚذا كاȷ من دولة عȒو لدولة أǹرƶ Ɂب أȷ يتم توريد السلعة املمولة بصورة
  :وǾƬا الȢرȏ يعد التوريد مباشراǙ Ǆذا Ź بǵǚدɁ الصور التالية بƙ الدوȯ األعȒاǒ املعنية

أȷ يȮوȷ التوريد دوȷ مشاركة أية جهة وسيطة ودوǙ ȷعادة تصدير من قبل مǘسسة التصدير يف الدولøة   -1
  .لدولة العȒو املستوردةالعȒو املصدرة ƂǙ مǘسسة اɍسترياد يف ا

أȷ يȮوȷ التوريد بدوǙ ȷعادة تصدير ولȮن من ȯɎǹ شركة أجنبية تعمل مȜ مǘسسة التصدير للدولøة   -2
  .العȒو املصدرة بȢرȏ تنمية أو تسهيل الصادرات من السلعة املعينة

3- őصادرا Ȝتشجي ȏرȢيها بȑأرا ǯارǹ اƬ ȷازƯ التوريد من الدولة املصدرة من ȷوȮي ȷأ  Ǿøاد منافƶǙا و
  .تسويƬ Ȩا

من الدولة العȒو املصدرة ) فوب(أȷ يȮوȷ التوريد عن طريȨ وسيȔ يقوم بشراǒ السلعة علș ɂهر السȦينة  -4
أو بسعر التȮلȦة والشحن ƂǙ الدولøة العøȒو   ) سيŻ)Ȥ يبيȜ السلعة نȦسها بسعر التȮلȦة والتǖمƙ والشحن 



 

تƙ قادرة علɂ اơاذ الترتيبات الɎزمة لتوفري النقل أو أي متطلبøات  املستوردةÛ وذلǙ Ȭذا Ɓ تȮن أي من الدول
Ɂرǹرورية أȑ.  

 ȴȩر ȯدوǱ)09  (  ȯدوøلل ǧاǻل الوارɅوƢ ǰبرنام ǢǱوƞ نويȆل الɅللتمو ǒاȥالو ǧتراȦل ɂȎȩɉد اƩا
ǒاȒȝɉا  

  الȦترǥ بالøøȾȊر
  التورɅد مǻ ȸولة Ȓȝو  التورɅد مǻ ȸولة Ȓȝ Ƙȡو  الȆلøøøȞة ȳ.ر

  5  9 نȔȦ اخلام ومشتقاتȼال 01
  15  12 منتجات اجلوت 02
  18  15  األƧدة 03
04 ƙبوزال ÛȄاجلب Ûȧالور ȃأكيا ÛريȮلȮال ÛنتƧ18  12 اإل  

05 
املواد اخلام للصناعة ƞا فيها القطن والȦوسȦات والƎȮيت

  18  12  واألمونيا والزيوت النباتية ولب الورȧ والنشادر

  24  12 ة وقطȜ الȢيارالسلȜ الصناعية الوسيط 06
  
  :ǱǓاȯ التموɅل -

ƙما ب ǳوتتراو ÛاȽلنوع السلعة املعنية وملصدر توريد Ǆالتمويل وفقا ȯجاǓ اوتȦ24-9 تت  ȨȦوتت Ǆشهرا
   Ûاøعليه Ȕرتبøامل Ȭموارد البن Ȍصيơ مي للتنمية يفɎاإلس Ȭسياسة البن Ȝا التمويل قصري األجل مǾȽ طبيعة

  .توșيȦات أطوȯ أجǄɎ للموارد قصرية األجلǵيث تستبعد تلȬ السياسة أية 
ويبƙ اجلدوȯ اƩد األقصɂ لȦترات الوفاǒ للتمويل املمنوǳ للسلȜ املسøتȦيدة مøن برنøامƢ ǰويøل     

  .الواردات
  :ȮǩلȦة التموɅل -

   ȃأسا ɂتسب علǂا Ǵالرب ȈامȽ ȯɎǹ من Ȭا البنȽǾȦين Ɣويل عمليات الواردات الƢ ةȦلȮت ȄȮتنع
  .مة اإلƤالية لبيȜ السلعة الƔ يشتريها نيابة عن البنȬسنوي علɂ القي

ويطبȨ املشتري ȽامȈ ربǴ موǵد حمسوباǄ كنسبة من قيمة الشراǒ ويȒمنƣ ȼن البيȜ كمعدȯ مراøƜة  
  .وƟري مراجعة ǾȽا اƬامȈ بصȦة دورية

  
  
  
  
  



 

من  15%اǄ بنسبة كما Ɵدر اإلشارة ƂǙ أȷ اجلهات املستȦيدة من عمليات Ƣويل الواردات Ƣنǹ Ǵصم
ȽامȈ الربǴ اǂدد Ǚذا قامت بسداد املبالȠ املستحقة للبنȬ يف مواعيدȽا اǂددةÛ وقد بدأ البنȬ بتطبيǾøȽ Ȩه  

Ǚذا Ź الوفاǒ بǮمن البيȜ عند أو  Û%7,225 وعليȼ يȮوȽ ȷامȈ الربǴ الȦعلي املطبǵ ȨالياǄ 1995 عامالسياسة 
ȧستحقاɍا Ǹقبل تواري.  
ارة البنȽ ȬامȈ الربǴ بصȦة دورية تǾǹǖ يف اƩسباǵ ȷاجة البنȬ لتحقيǙ Ȩيøرادات  وأثناǒ مراجعة Ǚد

Ȕالعادية فق ȼتياطياتǵا ǒولبنا Ȭقات اإلدارية للبنȦطية النȢكافية لت ȷوȮويل الواردات تƢ ǰبرنام Ǝع Ûمالية.  
- ǢاسǶملة التȝ:  

Ƣ عمليات ɂباملوافقة عل ȼقرارات ƙيǾيȦاملديرين التن Ȅلƭ ر    يصدرɍدوøة بالøواردات مقومøويل ال
األمريȮيÛ ومن أȮǵام اتȦاقية تǖسيȄ البنȬ الƠ Ɣدد الدينار اإلسɎمي كوǵدة للحساب يف البنÛȬ فȷǚ قيمة 
بيȜ أي سلعة ميوƬا البنƶ ȬرƠ ɁديدȽا بالدينار اإلسɎميÛ وتتم عملية التقوƇ علɂ أساȃ سøعر الصøرف   

وعملة السحب الƔ موǵ ( ȯقوȧ السحب اخلاȋ لصندوȧ النقد الدويلوǵدة (السائد بƙ الدينار اإلسɎمي 
ǄɎفع Ȝالدف ȼفي Ź يǾال Ǹللتاري Ȩيوم العمل الساب Ǹو بتاريȽ العملية كما Ȭا البنŏ.  

 ȯتعاد Ƞبالƞو Ȭالبن Ɂبعملة قابلة للتحويل ومقبولة لد ȧستحقاɍاملدفوعة عند ا Ƞباملبال ǒكما يتم الوفا
ار اإلسɎمي كما Ƚو مǮبت يف قيود البنȬ اǂاسبيةÛ ويتم ǵساب الǮمن املǾكور علɂ أسøاƣ  ȃن البيȜ بالدين

    Ǹاريøلت Ȩابøوم السøي يف اليȽ مي كماɎالقابلة للتحويل والدينار اإلس ǒعملة الوفا ƙسعر الصرف السائد ب
ȧستحقاɍا.  

- ȣرȎال:  
  ƂǙ ويل وارداتƢ يف العادة يتم صرف التمويل املعتمد لعملية ȃأسا ɂعل Ȭاجلهة املوردة للسلعة وذل 

الشحنات الȦعلية وƞوجب ǹطاب اعتماد علǵ ɂسب ما Ƚو متعارف عليÛȼ وƶوز أȷ يتم الصرف للمǘسسة 
  .املستȦيدة للدولة متلقية التمويلÛ وذلȬ يف مقابل ما دفعتȼ فعǄɎ مقابل شحنات فعلية من املورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- ȧاȪǶستɍيد اȝموا Ž ǻداȆال:  
للتǖكد من Ʊاǳ عمليات Ƣويل الواردات الƢ ƔوǙ ȯما من املوارد اخلاصة للبنȬ اإلسɎمي للتنميøة أو    

من الودائȜ الƔ يعنيها من اخلارƶ ǯب أȷ تعطɂ األƵية القصوɁ بالوفاǒ بǮمن البيȜ وøȽامȈ الøربǴ عøن    
ɍت عøدم السøداد يف تøاريǸ    الصȦقات يف الوقت اǂدد لɎستحقاÛȧ ويف ǵاɍت تǹǖري الوفاǒ أو يف øǵا 

اɍستحقاȧ فǚنɍ ȼ ميȮن اعتماد أية عمليات أǹرɁ سواǒ كانت عمليات Ƣويل واردات أو أي نوع ǹǓر مøن  
Ǵالرب ȈامȽالسداد و ȓقساǖب ǒرت يف الوفاǹǖت Ɣو الȒالدولة الع ſمي للتنمية لصاɎاإلس Ȭعمليات البن.  

ǻ- ǧاǻل الوارɅوƢ ǧاǒراǱǙ:  
الƔ اكتسبها البنȬ من ȯɎǹ تنȦيǾ عمليات Ƣويل الواردات من ȯɎǹ العقد املاøȑي  يف ȑوǒ اخلƎة   

  Ȅøأس ɂويل الواردات علƢ ǰيل برنامȢات اخلاصة بتشǒديها اإلجراȽ ɂرشادية تتم علǙ Ǆطوطاǹ Ȭالبن Ȝȑو
  .سليمة

دوȯ األعȒاǒ ويهدف العرȏ املǺتصر التايل إلجراǒات Ƣويل الواردات املطبقة يف البنƂǙ Ȭ تعريȤ ال
واملصدرين واملستوردين اǂتملƙ يف ǾȽه الدوȯ بتلȬ اإلجراǒات بȢية ȮƢينهم يف النهاية من اإلفادة من ǾøȽا  

ǰنامƎال.  
- ǧاǻالوار ǧملياȝ لɅلتمو ǧلباȖال ƇدȪǩ ǧاǒراǱǙ:  
Ȝ تلȬ الدوȯ وذلȬ ميȮن للدوȯ األعȒاǒ أȷ تتقدم بطلبات التمويل عن طريȨ القنوات الرƧية املتȨȦ عليها م) أ

علɂ صورة رسالة أو تلȄȮ أو برقية معنوية مباشرة ƂǙ رئيȄ البنÛȬ ويشتمل الطلب علɂ اسøم املǘسسøة   
املستȦيدة من التمويل وعنواŒا الƎيدي والƎقي والسلعة املطلوبة ومصدر توريدȽا اǂتمøل وكميøة السøلعة    

  .عملية بالدوɍر األمريȮيومواصȦاőا الȦنية وسعر الوǵدة والقيمة اإلƤالية لل
بعد دراسة الطلب اخلاȋ بالتمويل من قبل اإلدارة املعنية يتم ǙبȟɎ حمافȘ البنȬ اإلسɎمي للتنمية عن 

بشروȓ التمويل الƔ تراȽا Ǚدارة البنȬ لȮي يتم نقل ǾøȽه الشøروƂǙ ȓ   ) تلȄȮ(الدولة املعنية برسالة مƎقة 
  .ريȨ السيد اǂافȘاجلهات املعنية واجلهة املستȦيدة عن ط

  ȬلǾøمي للتنمية بɎاإلس Ȭالبن ȟɎبǙ Źو Ûة عليهاȑالتمويل املعرو ȓذا ما قبلت الدولة املعنية شروǙو
   Ȅøلƭ ɂøعل ȏرȢلل Ȭالبن Ȅعداد تقرير وتوصيات رئيǙالطلب و Ȥاملتبعة تبدأ عملية تصني ȯسب األصوǵ

ƙيǾيȦاملديرين التن.  
Û وينتظر من اǂافȘ اơاذ اإلجراǒات الɎزمة )تلȄ)ȄȮ برسالة مƎقة يتم ǙبȟɎ اǂافȘ بنȌ قرار اجملل
 ȼات اخلاصة بقيام دولتǒة   ) اجلهات املعنية(للتعجيل باإلجراøل عمليøلتموي Ȅا اجمللȽأقر Ɣاملوارد ال ȯɎȢباست

  .واردات لصاſ الدولة
  
  



 

- ǧاǻل وارɅوƢ مليةȝ ǾيȦنǩ ǧاǒراǱǙ:  
يطلب البنƂǙ Ȭ السلطات املعنية يف الدولة العȒو ƞا فيها اجلهøة   ǵاƱǙ ȯاز اخلطوات سالȦة الǾكر

املستȦيدة من التمويلÛ القيام باǹتيار موردي السلȜ املعتمد ƢويلهاÛ كما يطلب Ǚليها التȦاوȏ بشȷǖø عقøد   
  :ةالشراǒ مȜ املورد Ż التȦاوȏ إلبرام اتȦاقية البيȜ مȜ البنȬ اإلسɎمي للتنمية وفقاǄ للسياسة التالي

øȽ- دɅر التورǻاȎسياسة م.  
- ǻوȪȞوم  : سياسة الøليق ǾȦالوكيل املن ȷوȮو لتȒسسة مناسبة يف الدولة العǘمي للتنمية مɎاإلس Ȭتار البنƸ

 Ȭالسلعة املعنية من املورد نيابة عن البن ǒبشرا)ȼسȦيد نȦو املستȽ الوكيل ȷوȮي ȷلب أȢوي (  Ȝøيتم بي Ż ومن
Ȧاجلهة املست ƂǙ السلعة ȄȦة  نøمي للتنمية واجلهɎاإلس Ȭالبن ƙالعقد ب Ȝتوقي Ɂرƶ ȼو وعليȒيدة يف الدولة الع

املستȦيدة والوكيل املنǾȦ والبنȬ الȒامن وبعد قبȐ الوكيل للسلعة يتم بيعها للمستȦيد بعقد يتم Ǚبرامȼ عøن  
  .طريȨ تبادȯ الرسائل املƎقة

- ǧاǻالوار ǧملياȞل ǳمنوƫل اɅالتمو ȯالȢاست:  
جراǒات املتبعة بعدم موافقة البنȬ اإلسɎمي للتنمية علɂ أي عملية Ƣويل واردات جديøدة  تقȒي اإل

 ǒبعملية واردات سابقة لشرا ȋاǹ ه الدولةǾȽ ſرصيد لصا ȫناȽ ما دام Ûسترياد سلعة معينةɍ وȒألي دولة ع
  .نȄȦ نوع السلعة املقترǵة

  :وɅل اȞƫتمد لȞملياƢ ǧوɅل الوارǻاǧاإلǱراǒاǧ اƫتȞلȪة باƩدوǻ الȂمنية ɍستȢالȯ التم -
    ȯɎȢتøسرعة اس ǒاȒاألع ȯمن الدو Ȭالبن Ȝويل الواردات يتوقƢ للطبيعة قصرية األجل لعمليات Ǆنظرا

املوارد املعتمدة لعملياőا وƠقيقاǄ لǾلȬ عمد البنƠ ƂǙ Ȭديد اإلجراǒات التالية متȒمنة ǹطوȓ النهاية الزمنيøة  
  :Ȓاǒ املستȦيدة من برنامǰ عمليات Ƣويل الواردات أȷ تراعيهاالƔ ينبȢي للدوȯ األع

     ȯɎȢتøة اسøعملي ȷǚف Ûعتمادɍطابات اǹ ɂنظام الصرف املباشر القائم عل Ȝتتب Ɣال ǒاȒاألع ȯبالنسبة للدو
عƗ التمويل املعتمد يف نطاȧ الƎنامǰ يبدأ بȦتǹ Ǵطاب اɍعتماد Ȓȡوȷ ثɎثة أشهر من تاريǙ ǸبȟɎ اǂافȘ امل

ƙيǾيȦاملديرين التن Ȅلƭ بقرار.  
ويف ǵالة عدم ȮƢن الدولة العȒو من ƱǙاز ترتيبات فتǹ Ǵطاب اɍعتماد يف Ȓȡوȷ فتøرة الشøهور   

أو برقية ƂǙ اǂافȘ املعƗ للتǾكري وƢدد املøدة ƞوجøب   ) تلȄȮ(الɎǮثة املشار Ǚليها يرسل البنȬ رسالة مƎقة 
Ɂرǹثة أشهر أɎث Ȭذل.  

 Ɓ ذاǙاملدة الزمنية و ǒاȒاة بانقȢعملية التمويل مل Ǝتعت Ȭبعد ذل ǄاȒعتماد أيɍطاب اǹ Ǵتتم عملية فت
  .إلشعار التǾكري

أما بالنسبة للدوȯ الɍ Ɣ تتبȜ نظام الصرف املباشر بل تستǺدم نظام التعويȐ املايل تبدأ عملية الصرف من     
ر اǂافȘ عن الدوȯ املعنيةÛ وǙذا Ɓ تبدأ عملية الصرف يف التمويل املعتمد يف Ȓȡوȷ ستة أشهر من تاريǙ Ǹشعا

أو برقية تǾكري ƂǙ اǂافȘ املعƢ Ɨدد ƞوجبȼ ) تلȒȡ)ȄȮوȷ الشهور الستة املǾكورة يتصل البنȬ برسالة مƎقة 



 

مȜø  املدة ثɎثة أشهر أǹرɁ وǙذا Ɓ تبدأ عملية السحب بعد مهلة Ǚشعار التǾكري تعتƎ عملية التمويل ملøȢاة  
  .انقȒاǒ املهلة اǂددة

ƶب أȷ يتم سحب املبلȠ املعتمد بȮاملȼ يف ȯɎǹ فترة ɍ تتجاوز تسعة أشهر من تøاريǸ أوȯ سøحب Ǚذا    
 ȯɎǹ ويف Ûتسعة أشهر Ȝمن املبيǮب ǒ12كانت فترة الوفا  Ȝمن املبيǮب ǒذا كانت فترة الوفاǙ Ǆويف  12شهرا Ǆشهرا

 ȯɎǹ15 ǒذا كانت فترة الوفاǙ Ǆشهرا  Ȝمن املبيǮ18أو  15ب  ȯɎǹ ويف Ǆ18شهرا  ǒذا كانت فترة الوفاǙ Ǆشهرا
 Ȝمن املبيǮ24ب  Ȭام السحب من البنƢǙ Ȭا يف ذلƞ العملية ǾيȦالية لتنƤترة اإلȦال ȷوȮت Ȭذل ɂعل ăǒوبنا ÛǄشهرا

 ȯɎǹ من Ȭالبن ƂǙ ام السدادƢǙأو  18و Ǆأو  24شهرا Ǆأو  30شهرا Ǆأو  33شهرا Ǆالتوايل  42شهرا ɂعل Ǆشهرا
Ȭسحب من البن ȯأو Ǹممن تاري Ǆاعتبارا.  

ويف اƩاɍت الƔ يتǹǖر فيها تنȦيǾ العمليات ألسباب ترǙ Ɂدارة البنȬ أŒا ǹارجøة عøن سøيطرة    
السلطات املعنية يف الدولة العȒو ȨƷ لرئيȄ البنƢ Ȭديد الȦترات الزمنية لɎǮثة أشهر أǹرɁ عند اɍقتȒاǒ وǙذا 

ǾيȦر تنǾاة تعȢمل Ǝتعت Ǿا عندئŒǚفترة التمديد ف ȯɎǹ العملية.  
 ȴȩر ȯدوƨا ǴȑوɅ10(و (ǻداȆوال ǾيȦوالتن ǢǶȆال ȳاƢإل ǥǻدǂا ǧتراȦال ƃالتا:  

 ǻداȆال ǥترȥ)رȾȊبال(  
 ǢǶȆال ǸɅارǩ ȸم Ǆتباراȝا ǢǶȆال ȳاƢǙ ǥترȥ

 ȯوɉر(اȾȊبال(  
  )بالȾȊر(الȦترǥ اإلمجالية لتنȦيǾ الȞملية 

9  9 18  
12  12 24  
15  15 30  
18  15 33  
24  18 42  

  .2001التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي للتنمية سنة  :اȎƫدر
- ǻوȪȞال:  

 Ǆوفقا ǒعملية الشرا ǒجراǙ يف Ȭيدة من التمويل كوكيل عن البنȦاجلهة املست ƙتعي ƂǙ عادة Ȭالبن ǖيلج
نȬ ونيابة عنȼ وǾƬا الȢرȏ يقوم البنȬ بالدǹوȯ إلجراǒات البنȬ للسلعة املطلوبة من املورد وذلƩ Ȭساب الب

  ȓروøه الشǾȽ قة الوكالة وتشملɎام املتصلة بعȮǵواأل ȓالشرو ȼدد فيƠ يدةȦاجلهة املست Ȝيف عقد وكالة م
بشراǒ السلعة موȑوع عقد الوكالة ƞجرد تسلمȼ لتلȬø السøلعة   ) الوكيل(واألȮǵام علɂ وعد من املستȦيد 

وكالة كǾلȬ علɂ األȮǵام والشروȓ اخلاصة بعقد الشراǒ الǾي وعد املستȦيد بǚبرامȼø  املوردÛ ويشتمل عقد ال
أو بنøƟ Ȭاري  (مȜ البنÛȬ ويوقȜ عقد الوكالة من البنȬ واملستȦيد باإلȑافة ƂǙ البنȬ املركزي للدولة املعنية 

للوفاǒ بالتزامøات اجلهøة    ƞا يȦيد Ǚعطاȑ ǒماȡ ȷري مشروȓ وȡري قابل لɌلȢاǒ) يقبلȼ البنȬ اإلسɎمي للتنمية
ȧاȦتɍطار اǙ يدة يفȦاملست.  



 

وعندما تقوم اجلهة املستȦيدة بتسليم السلعة املمولة نيابة عن البنȬ يتم عن طريȨ تبادȯ الƎقيات Ǚبرام 
   ȼøبرامǚدت بøيدة قد وعȦي كانت اجلهة املستǾو العقد الȽيدة وȦاجلهة املست ƂǙ Ȭللسلعة من البن Ȝعقد البي

  .وȓ وأȮǵامȼ يف اتȦاȧ الوكالةوأدرجت شر
  ɂøعل Ȍن النȮمي ȼأن ɍǙ ويلهاƢ ɂعل ƙيǾيȦاملديرين التن Ȅلƭ Ȩل عملية يوافȮصل لȦمن ȧاȦم اتƎوي

أي (Ɵديد اɍتȦاȧ من ȯɎǹ تبادȯ الƎقيات Ǚذا كانت العملية تتȒمن نȄȦ السلعة وتȒم نȄøȦ األطøراف   
  .نة املاليةوكاȷ اعتمادȽا يف نȄȦ الس) املستȦيد والȒامن

  :ǩنȦيǾ الȪȞد -
بعد موافقة ƭلȄ املديرين التنȦيǾيƙ علɂ الطلب املقدم من الدولة العȒو لɌفادة من عمليøة Ƣويøل   
واردات وبعد ǙبǾȽ ȟɎه املوافقة ƂǙ حمافȘ البنȬ عن الدولة يطلب البنȬ من السلطات املǺتصة يف الدولة ƞا 

وردة للسعة كما يطلب منهم Ǚرساȯ وفد عنهم ƂǙ جدة للتȦاوȏ وتوقيȜø  فيها اجلهة املستȦيدة Ơديد اجلهة امل
عقد الوكالة وعندما يȮوȷ من املمȮن توريد السلعة من ǵǙدɁ الدوȯ األعȒاǒ فȷǚ عقد الوكالة Ƹوȯ للجهة 

اƩصوȯ علɂ السلعة من أي دولة عȒوɍǙ Û أنȼ عندما ɍ ميȮن توريد السلعة مøن دولøة   ) الوكيل(املستȦيدة 
Ȓو فȷǚ املستȦيد Ƹوȯ شراǒ السلعة من املورد الǾي يتم اǹتياره طبقاǄ إلجøراǒات البنȬø وتøنǾøȽ Ȍه     ع

اإلجراǒات علɂ من املورد الǾي يتم اǹتياره طبقاǄ إلجراǒات البنÛȬ وتنǾȽ Ȍه اإلجراǒات علɂ اȷ تقوم اجلهة 
م نتيجة املناقصة أو املشøاورات ƂǙ  بطرǳ مناقصة دولية أو Ǚجراǒ مشاورات دولية Ż تقد) الوكيل(املستȦيدة 

  .بǚبرام عقد التوريد) الوكيل(البنȬ للموافقة عليها قبل أȷ يقوم املستȦيد 
بȦتǹ Ǵطاب اɍعتماد الɎزم لصاſ املوردين وبنøاǒ  ) الوكيل(وبعد Ǚبرام عقد التوريد يقوم املستȦيد 

اد املǾكور لتǖمǵ ƙقوȧ البنȬ الǾي يتعامل يقوم البنȬ بتعزيز ǹطاب اɍعتم) الوكيل(علɂ طلب من املستȦيد 
معȼ املورد نظري كل شحنة فعلية من السلعةÛ ولȮن بشرȓ أȷ يǘكد األǹري عن طريȨ التلȄȮ أنŹ ȼ اɍلتøزام  
ƛميȜ أȮǵام وشروǹ ȓطاب اɍعتمادÛ وطبقاǄ لنظام السحب املبƙ يف سياسات التمويل ترسøل املǘسسøة   

ƂǙ امنȒال Ȭيدة أو البنȦاملست ɂعل ăǒوبنا Ȝام الدفƢǙكد توريد السلعة وǘت Ɣال Ȩمي للتنمية الوثائɎاإلس Ȭالبن 
  .ǾȽه الوثائȨ يقوم البنȬ اإلسɎمي للتنمية بتعويȐ البنȬ التابȜ للمǘسسة املستȦيدة

 Ȝعادة البيǙ ديد سعرƠ ويتم)  ǄافاøȒاملوردين م ƂǙ مي للتنميةɎاإلس Ȭالبن ȼي دفعǾال ǒأي سعر الشرا
بالدينار اإلسɎمي وذلȬ علɂ أساȃ سعر الصرف بƙ الدينار اإلسɎمي وعملة الدفȜ اليوم ) يȽ ȼامȈ الربǙǴل

   ƂǙ Ȭøذل Ƞøمي ويبلɎبالدينار اإلس Ȝعادة البيǙ لسعر ȯاملعاد Ƞاملبل Ȭدد البنƷو Ûالسحب Ǹتاري ɂعل Ȩالساب
ب الȦعلي الǾي يتم مقابل كل شحنة فعلية املǘسسة املستȦيدة والبنȬ الȒامن ȯɎǹ سبعة أيام من تاريǸ السح

من السلعة للتنمية ومعادلة بالدينار اإلسɎمي املسحوب علɂ املǘسسة املستȦيدةÛ وذلȬ علɂ أسøاȃ سøعر   
  .الصرف السائد بƙ الدينار اإلسɎمي والعملة املǾكورة يف تاريǸ السداد



 

البنȬ اإلسɎمي للتنمية بǚعداد جøدوȯ   وƞجرد استǺدام املبلȠ املعتمد لعملية Ƣويل الوارداتÛ يقوم
السداد موȑحاǄ بȼ املبالȠ املسحوبة من البنȬ وتواريǸ سحبها وȽامȈ الربǴ واملبلȠ اإلƤايل املطلوب تسديده 
وأقساȓ التسديد وتاريǸ كل منهاÛ ويبلȠ ذلƂǙ Ȭ املǘسسة املستȦيدة والبنȬ الȒامن وتلتزم املǘسسة املستȦيدة 

حȨ يف تاريǸ اɍستحقاȧ ويف ǵالة عدم السداد من قبل املستȦيد يلتزم البنȬ الøȒامن بøدفȜ   بدفȜ املبلȠ املست
  .أقساȓ السداد يف تواريǸ استحقاقها

  وƶب أȷ تدفȜ أقساȓ السداد كاملة من قبل املستȦيد أو البنȬ الȒامن ƂǙ البنȬ اإلسɎمي للتنميøة  
ǒصم أي جزǹ ȷدو Ȭوذل Ûȼرائب ورسوم أو أجور  أو أي جهة يعنيها كوكيل عنȑ مقابل ȓه األقساǾȽ من
  .أو أي تȮاليȤ مستحقة ألي Ȯǵومة أو أي طرف ǹǓر

وتتȦȮل املǘسسة املستȦيدة يف الدولة العȒو أو يتȦȮل البنȬ الȒامن بتحمل كافة النȦقات الƔ قøد  
  .تنشǖ نتيجة إلبرام أو تنȦيǾ عملية Ƣويل الواردات

يل املدفوع من البنȬ اإلسɎمي للتنمية ƂǙ املورد يف أية عمليøة Ƣويøل   وƶ ɍوز أȷ يزيد املبلȠ اإلƤا
واردات علɂ املبلȠ الȦعلي الǾي وافȨ عليƭ ȼلȄ املديرين التنȦيǾيÛƙ وتلتزم املǘسسة املستȦيدة يف الدولة العȒو 

Ȅاملعتمد من اجملل Ƞاملبل ɂافية تزيد علȑǙ Ƞمتلقية التمويل بتحمل أية مبال.  
ن الدوȯ األعȒاǒ املستȦيدة من عمليات Ƣويل الواردات أƠ ȷرȋ علɂ استǺدام العمليات واملرجو م

  .بطريقة مباشرة ودوȷ تدǹل من وسطاǒ أو Ƨاسرة أو وكǒɎ أو ما شابǒɍǘȽ ȼ من األشǺاȋ واألطراف
Ȝالراب ǢلȖƫا :ǧراǻاȎل الɅوƢ ǧسياسا  

  :سياساƢ ǧوɅل الȎاǻراǧ -أ
ظمة املƢǘر اإلسɎميÛ شاŒا شȷǖ الدوȯ النامية األøǹرɁ يف السøنوات   واجهت الدوȯ األعȒاƞ ǒن

األǹرية ȽبوطاǄ يف فرȋ التصدير وتǖثرت بǾلȬ عوائدȽا من صادراőا للدوȯ الصناعية املتقدمةÛ وقد بǾøلت  
التجارة جهوداǄ كǮرية يف ƯتلȤ اǂافل التابعة ملنظمة املƢǘر اإلسɎمي للوصوǹ ƂǙ ȯطȔ وبرامǰ مناسبة لدعم 

ǒاȒمية األعɎاإلس ȯالدو ƙب.  
وبناăǒ علɂ توصية اللجنة الدائمة للتعاوȷ اɍقتصادي والتجاري بƙ دوȯ منظمة املƢǘر اإلسɎøمي يف  
اجتماعها األوȯ أجرɁ البنȬ اإلسɎمي للتنمية الدراسات والبحوǫ الɎزمة إلنشاǒ الƎنامǰ اخلاȋ بالتمويøل  

  .ƭ ƂǙلȄ املديرين التنȦيǾيƙ وȜȑ القواعد واللوائǴ الɎزمة لتنȦيǾهاألطوȯ أجǄɎ للتجارةÛ وعهد 
من  )22(وقد Ǚ Źنشاǒ الƎنامǰ بشȮل صندوǹ ȧاȋ يف البنȬ اإلسɎمي للتنمية ƞقتɂȒ نȌ املادة 

Ǿøŏ øøȽا    4/1406 -اتȦاقية تǖسيȄ البنȬ اإلسɎمي للتنمية بعد صدور قرار ƭلȄ حمافظي البنȬ رقم م م
ȷǖالش.  

  
  



 

1- ǰنامƎال ǥارǻǙ:  
يتم تشȢيل ǾȽا الƎنامǰ وǙدارتȼ بǚشراف البنȬ اإلسɎمي للتنمية مȜ استقȯɎ ميزانيتȼ وموارده عøن  
ميزانية البنȬ وموارده استقǄɍɎ تاماÛǄ ويعتƭ ƎلȄ املديرين التنȦيǾيƙ للبنȽ Ȭو ƭلǙ Ȅدارة الƎنøامǰ ويøتم   

ǖسيȄ البنȬ واملبادǛ التوجيهية اخلاصة بتشȢيل الƎنامǰ وقواعøده ƂǙ  اɍسترشاد باألȮǵام الواردة يف اتȦاقية ت
  .ات وǙرشاداتجانب ما يصدره ƭلǙ Ȅدارة الƎنامǰ من Ǚجراǒات وقرار

2- ǰنامƎال ȏراȡأ:  
الȢرȏ من الƎنامȽ ǰو زيادة ǵركة الصادرات من السلȡ Ȝري التقليدية بƙ الدوȯ األعȒاƞ ǒنظمøة  

دƇ التمويل الɎزم لصادرات الدوȯ املشاركة يف الƎنامƂǙ ǰ أي دولة عøȒو يف منظمøة   املƢǘر اإلسɎمي بتق
 ƙفترات التمويل ب ǳمي وتتراوɎر اإلسƢǘ60و  6امل Ǆشهرا.  

3- ǰنامƎة الɅوȒȝ:  
-     ȷة أøوز للدولøƶو ǰامøنƎا الǾȽ ƂǙ مامȒنɍيف ا ȨƩمي اɎر اإلسƢǘيف منظمة امل ǒاȒاألع ȯالدو Ȝجلمي
  .رȫ فيȼ مباشرة أو بتȦويǵǙ ȐدɁ اƬيǞات أو املǘسسات التابعة Ƭا لɎشتراȫ باƧهاتشا
-  Ƞو مبلȽ ǰنامƎا الǾȽ و يفȒكتتاب الدولة العɍ ƅد األدƩ1,5(ا (  Ȥøنص Ȝمي ويتم دفɎسǙ دينار ȷمليو

Ǹيف التاري Ȝفيدف ƆاǮال Ȥسنوية متساوية أما النص ȓثة أقساɎث ɂعل ȼتتب بȮامل Ƞا   املبلøȽيقرر Ɣوبالطريقة ال
ǰنامƎدارة الǙ Ȅلƭ.  

-  Ƞبلƞ ǰنامƎا الǾȽ ȯاƧمي للتنمية يف رأɎاإلس Ȭم البنȽ150(يسا ( ȼالƧمي من موارد رأɎسǙ دينار ȷمليو
 Ȅلƭ قرار يصدره ɂعل ăǒبنا Ȝفيدف ƆاǮال Ȥأما النص Ûمتساوية Ȥمي للتنمية نصɎاإلس Ȭالبن Ȝوقد دف Ûالعادية

  .ƎنامǙǰدارة ال
4- ǰنامƎال ǻموار:  

  :تتȮوȷ موارد ǾȽا الƎنامǰ من  
-  ǰنامƎاملشاركة يف ال ǒاȒاألع ȯمي للتنمية والدوɎاإلس Ȭا البنŏ تتبȮي Ɣال Ƞاملبال.  
املوارد الƔ يعبǞها البنȬ بǚصدار األدوات املالية وقبوȯ الودائȜ من املǘسسات العامة واخلاصة ومن األفøراد   -

 ƙبȡميةالراɎالشريعة اإلس Ǜملباد Ǆم وفقاƬمري أمواǮيف ت.  
األرباǳ الƔ تتحقȨ من عمليات الƎنامǰ وƷدد ƭلȄ حمافظي البنȬ سنوياǄ الȮيȦية الƔ يتم ŏا توزيȜ الدǹل  -

ƙاملشارك ɂعل Ȝتياطي أو التوزيǵɎل ȌصيǺيث التǵ من ǒسوا ǰنامƎعن عمليات ال ǰالصايف النات.  
  
  
  
  



 

5- ȳداǺاست ǰنامƎال ǻموار:  
ǵيث أȷ موارد الƎنامǰ تȦوƭ ȧمل اكتتابات الدوȯ املشاركة فيÛȼ يراعي البنȬ تناسøب التمويøل   
املقدم ƂǙ املصدرين يف أي دولة مشاركة مǵ Ȝجم مساƵة الدولة يف موارد الƎنامÛǰ ويف ǾȽا الصدد يقøوم  

Ǻصصة لȮل دولة مشاركةÛ كما يقøوم بوƭ   ȜøȑلǙ Ȅدارة الƎنامǰ بتحديد سقوف سنوية ملبالȠ التمويل امل
ȼيلȢوتش ǰنامƎموارد ال ȯɎȢسن استƜ يلةȦȮالتدابري ال.  

 ȴȩر ȯدوǱ)11 ( ǥارǲللت ǄالǱأ ȯوȕɉل اɅالتمو ǰبرنام Ž ةȭارȊƫا ȯالدو)ǧراǻاȎسنة ) ال Ɠǵ1996:  
Ǣيǩية الترȆيǝالر ȜلȆ2000 1999 1998 ال 

 58.832 37.185 23.695 الوɍيات املتحدة األمريȮية 1
2 ȷ31.273  28.496 21.668  اليابا  
  31.273  20.429 13.886 كوريا اجلنوبية 3
  12.823  8.175 6.083  اƬند 4
  14.632  11.107 8.697  سنȢافورا  5
  5.630  2.352 1.231 الصƙ الشعبية 6
  7742  4485  3470 الصƙ الوطنية 7
  Ƚ  6.043 7.845  11.592ولندا  8
  5886  4710  4912  ت اإلمارا 9

  Ǚ  4.908 4.428  6.971يطاليا  10
  10.910  7.469 5.456  فرنسا  11
  7.158  5.560 4.387  البحرين  12
  Ǚ  3.050 3.388  5.013سبانيا  13
  4.071  3.318 2.280  أندونسيا   14
  3.578  2.100 1.607  تايɎندا  15
16  ȷ4.766  2.562 1.520  الباكستا  
17  ƙلبȦ4.023  2.828 2.020  ال  
18  ȷ3.964  2.321 2.127  اليونا  
19  ȷ642  647  768  األرد  
  3.248  1.944 2.320  تركيا  20

 .2001التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي للتنمية سنة  :اȎƫدر
 

  
  



 

6- ǰنامƎال ȸم ǥǻاȦلالست ȷلوȽǘƫا:  
 ƭاȯ التصøدير يف  املȽǘلوȷ لɎستȦادة من التمويل الǾي يقدمǾȽ ȼا الƎنامȽ ǰم املǘسسات العامة يف

الدوȯ األعȒاƞ ǒنظمة املƢǘر اإلسɎمي املشتركة يف الƎنامÛǰ وميȮن للمستȦيد أȷ يصدر ƂǙ أي دولøة مøن   
  .الدوȯ األعȒاǒ يف منظمة املƢǘر اإلسɎمي سواǒ كانت من الدوȯ املشاركة يف الƎنامǰ أو Ɓ تȮن

  :الȆلȜ اȽǘƫلة للتموɅل -7
يلȼ يف بادǛ األمر علɂ صادرات الدوȯ املشاركة فيȼ من السلȡ Ȝري التقليدية اجلøاȽزة  يقصر الƎنامƢ ǰو      

و تعرف الصادرات من السلȡ Ȝري التقليدية . للشحن و املتجهة ƂǙ أي دولة عȒو يف منظمة املƢǘر اإلسɎمي 
يمة øƤǙايل صøادرات   من ق (40%)علɂ أŒا ƤيȜ السلȜ الǮƢ Ɣل يف املتوسȔ السنوي ما ɍ يزيد علɂ نسبة 

ȯɎǹ فترة السøنوات الǫɎǮø   ) فوب ( الدولة املعنية حمسوبة علǵǙ ɂساȃ سعر التسليم علș ɂهر السȦينة 
و ميȮن جمللǙ Ȅدارة الƎنامǰ النظر يف Ƣويل أية سلȜ أǹرɍ Ɂ تندرȑ ǯمن التعريȤ السابǙ Ȩذا مøا  . السابقة

و ميȮن يف مرǵلة ǵɍقة النظر يف Ƣويل . سɎمي تتطلب ذلȬ رأɁ أȷ مصاſ الدوȯ األعȒاƞ ǒنظمة املƢǘر اإل
 Ȝلة التصنيǵيف مر Ȝويل ما قبل الشحن ( السلƢ . (   ȯدوøال Ȝøم ȷبالتعاو Û ǰنامƎدارة الǙ Ȅلƭ كما يقوم

 ǰنامƎاملشاركة يف ال ǒاȒه   . األعǾøȽ Ǵيøراجعة و تنقƞ و ǰنامƎلة للتمويل من الȽǘامل Ȝعداد قوائم بالسلǚب
وتتوافر ǾȽه القوائم لدɁ الوكاɍت الوطنية الƔ . و تتوافر ǾȽه القوائم من وقت ǹɇر. وائم من وقت ǹɇر الق

عينتها كل دولة من الدوȯ املشتركة يف الƎنامǰ لتȮوȷ جهة اɍتصاȯ الرƧية بƙ املصøدرين اǂلøيǾøƬ ƙا    
ǰنامƎال.  

8- ǖȊنƫد اȝواȩ:  
ات من السلȜ املȽǘلة الƔ يȮوȷ منشȽǘا يف دولة عøȒو مصøدرة   يقتصر Ƣويل الƎنامǰ علɂ الصادر  

وتعتƎ السلعة املزمȜ تصديرȽا ذات منشǖ حملي Ǚذا  Ǚ Źنتاجها أو تصنيعها يف الدولة املشتركة يف الƎنامǰ مøن  
مدɎǹت حملية و مستوردة من ǵǙدɁ الدوȯ األعȒاǒ يف منظمة املƢǘر اإلسɎمي Ɯيث ɍ تقل نسøبة ǾøȽه   

ǹتمعة عناملدƭ تɎ)40 % ( النهائي ǰايل قيمة املنتƤǙ من) سلعة التصدير ( ȃأسا ɂحمسوبا عل)فوب(.  
9- ǻداȆل والɅالتمو ȯاǱأ:  
     ƙب ǳترات تتراوȦعمليات التصدير ل ǰنامƎال ȯلة . شهرا20-6ميوȽǘامل Ȝفترات السداد للسل ȷوȮوت

  :للتمويل علɂ النحو التايل
  )من تاريǸ دفƣ Ȝن الشحنة للمصدر(شهرا24رة سداد ɍ تتجاوز فت: الȆلȜ اɍستȾالȭية -
  .شهرا 36فترة سداد ɍ تتجاوز: الȆلȜ الوسيȖة واƫواǻ اɉولية -
  .شهرا60فترة سداد ɍ تتجاوز : الȆلȜ الرأƧالية -
  
  



 

10- ǰنامƎا الȾدمȪɅ Ɣل الɅبة التموȆن:  
تتراوǳ بƙø  ) فوب(يمة السلعة املزمȜ تصديرȽا تقتصر ƢويɎت الƎنامǵ ǰالياǄ علɂ نسبة مǞوية من ق

وجمللǙ Ȅدارة الƎنامǰ أȷ يتجاوز ǾȽه النسبة عندما يرɁ ذلȬ مناسباǄ وللتعامل مȜø الظøروف    40%و  30
مɎيƙ دينار  3من قيمة العملية الɍ Ɣ تزيد علɂ  80%التنافسية السائدة يف السوÛȧ وقد أجاز الƎنامƢ ǰويل 

  .مɎيƙ دوɍر 4رب ǙسɎمي أي ما يقا
كما ميȮن للƎنامǰ أȷ يشترȫ معȼ برامƢ ǰويلية أǹرɁ يديرȽا البنȬ كمحȦظة البنøوȫ اإلسɎøمية   

Ǆمناسبا Ȭذل Ɂرأ Ɠلة مȽǘنسبة التمويل للصادرات امل Ȝدف رفŏ مارǮستɎل.  
ɍ Ɣال ȼزم لصادراتɎاملصدر عن توفري النسبة الباقية من التمويل ال ɂل عام يبقȮوبش  ǰنامƎا الȽيوفر

وȽنا فȷǚ اجملاȯ أيȒاǄ مȦتوǳ للبنوȫ العربية واإلسɎمية للتعاوȷ مȜ البنȬ اإلسɎمي للتنمية عن طريȨ املشاركة 
ǰنامƎا الǾȽ ȧويل العمليات التصديرية املعتمدة يف نطاƢ يف.  

  :أسلوǡ التموɅل -11
اȃ املراƜة والبيȜ بالتقسيǵ ÛȔيøث  يتم تقدƇ التمويل للصادرات من السلȜ اجلاȽزة للشحن علɂ أس

يعمد البنƂǙ Ȭ شراǒ السلعة مباشرة من املصدر أو عن طريȨ الوكالة الوطنية املعدنية يف الدولة العȒو املشاركة 
  ȏاوøȦالت Ȩعن طري Ȭدة وذلǵ ɂالة علǵ كل ȃأسا ɂديده علƠ يتم Ǵاملستورد مقابل رب ƂǙ بيعها Ż ومن

وȓ السوȧ الدولية والشروȓ السارية بالنسبة لعمليات البنȬ األøǹرɁ املتعلقøة   مȜ األǾǹ بعƙ اɍعتبار شر
  .بتمويل التجارة

  :الوǵدǥ اƫالية للتȞامل
1-  ȷية عملة يقبلها األطراف املعنيوǖب ǒبرام عقود الشراǙ وزƶ)واملستورد ǰنامƎال Ûاملصدر.(  
اإلسɎميÛ وذلȬ علɂ أساȃ سøعر الصøرف    يتم اǵتساب التزامات مشتري السلȜ اƟاه البنȬ بالدينار -2

السائد يف اليوم السابȨ لدفȜ الƎنامǵ ǰصتȼ يف عقد املراƜةÛ وباعتبار أƣ ȷن املبيȜ سيدفƂǙ Ȝ الƎنامǰ بعملøة  
قابلة للتحويل ومقبولة للƎنامǰ علɂ أساȃ سعر الصرف السائد بƙ العملة املǾكورة والøدينار اإلسɎøمي يف   

  .عد السداداليوم السابȨ ملو
12- ǰنامƎبال ȯاȎǩɍية اȦيȭ:  

يتقدم املصدروȷ بطلبات التمويل ƂǙ الƎنامǰ عن طريȨ الوكاɍت الوطنية املعنية يف بلداŒم وتنظøر  
  .الوكالة الوطنية يف ƤيȜ الطلبات الƔ ترد Ǚليها قبل تقدميها للƎنامǰ للنظر يف ǙمȮانية Ƣويلها

  :مȾاȳ الوȭالة الوȕنيøة -13
قوم كل دولة من الدوȯ األعȒاǒ املشاركة يف الƎنامǰ بتعيƙ وكالة وطنية وƠديد قنøاة اɍتصøاȯ   ت  

الرƧية مȜ البنȬ اإلسɎمي للتنميةÛ وتعطǾƬ ɂه الوكالة سلطة رƧية للنظر يف كافة طلبات التمويل الواردة من 



 

باőم للƎنامǰ عن طريȨ الوكاɍت الوطنية الدوȯ األعȒاǒ املشاركة يف الƎنامǰ يتقدم املصدروȷ اǂتملوȷ بطل
  :املعنية ومن مسǘوليات الوكالة الوطنية ما يلي

دراسة وتقييم طلبات التمويل الواردة من املصدرين واملستوردين اǂليƙ للتǖكد من مطابقتøها إلجøراǒات    -
ǰنامƎال Ǵولوائ.  

علȨ بعمليات التمويل والعمليات التجارية لتنȦيǾø  أȷ تقوم نيابة عن الƎنامǰ عند اɍقتȒاǒ بǖية Ǚجراǒات تت -
ǰنامƎنيابة عن ال Ȝوالبي ǒبرام عقود الشراǙاملصدرة و Ȝالسل Ȍفح ȬلǾعقد معتمد للتصدير وك.  

 ȼلتنوب عن ǰنامƎاملشاركة يف ال ǒاȒاألع ȯكل وكالة وطنية تعينها الدو Ȝعقد توكيل م ǰنامƎم الƎي
  .ة Ǚعادة بيȜ مȜ املستورديف عقد شراǒ مȜ املصدر واتȦاقي

 :البياناǧ الرǝيȆية لنموȕ ǯǽلƢ ǢوɅل الȎاǻراǧ اƫرسل ƂǙ الوȭالة الوȕنية -14
مǙ ȜرفاǹǓ ȧر تقريøر سøنوي   ) اɍسمÛ العنواÛȷ الوȜȑ القانوÛƆ اإلنتاǯ(بيانات ǵوȯ املǘسسة املصدرة  -

  .بȼ املǘسسةوǵسابات ǹتامية مدققة وعقد التǖسيȄ أȷ القانوȷ الǾي أنشǞت ƞوج
مǙ ȜرفاøǹǓ ȧر تقريøر   ) الدولةÛ اسم املǘسسةÛ العنواÛȷ الوȜȑ القانوƆ(بيانات ǵوȯ املǘسسة املستوردة  -

  ȷانوøأو الق Ȅسيǖوعقد الت Ûȼل ƙسابق ƙر تقريرين سنويǹǓ ȯرساǙ لȒȦتامية مدققة وبǹ ساباتǵسنوي و
  .الǾي أنشǞت ƞوجبȼ املǘسسة

-  ǳامن  املقترȒال Ȭالبن)ɍاȷالعنوا Ûتامية مدققة) سمǹ ساباتǵ رǹǓ ȧرفاǙ Ȝم.  
  .املزمȜ تصديرȽا) السلȜ(بياƞ ȷواصȦات السلعة  -
Ǚرفاȧ نسǺة من عقد التوريد املزمǙ Ȝبرامȼ بƙ املصدر واملستورد أو مǾكرة تȦاȽم بينهما تȦيد برȡبتهما يف  -

ǰنامƎال ȧذا توفر التمويل يف نطاǙ قةȦبرام الصǙ.  
  ).للشحن البحري أو اجلوي(ǒ التصدير واɍسترياد Ơديد مينا -
- ǖلتحديد قواعد املنش ǄاȦنǓ الوارد Ȥللتعري Ǆحملي وفقا ǖا ذات منشȽتصدير Ȝالسلعة املزم ȷǖقرار بǙ.  
  .قيمة التصدير املتوقȜ بالعملة األجنبية -
  .نسبة ومقدار املساƵة املطلوبة من الƎنامǰ يف Ƣويل قيمة التصدير-
-  ȈامȽǒن الشراƣ وية منǞكنسبة م ǳاملقتر Ǵالرب.  
- Ȝعادة البيǙ منǮب ǒة للوفاǵفترة التمويل املقتر.  

ƪا ǢلȖƫاȄام :ǧراǻاȎل الɅوƢ ǧاǒراǱǙ  
  :تȢطي ǾȽه اإلجراǒات ǵاɍت التمويل التالية

  .تȮوȷ فيها طلبات التمويل مقدمة من املصدرين -
  .نيȮوȷ التمويل مطلوباǄ للسلȜ اجلاȽزة للشح -
- Ȕبالتقسي Ȝة أو البيƜاملرا ȃأسا ɂيتم فيها التمويل عل.  



 

Ǆɍأو :ǧراǻاȎل الɅلتمو ǥتمدȞƫا ǧملياȞال ǾيȦنǩ Ž ǒللبد ɂȎȩɉد اƩا  
  :للتعجيل باɍستȦادة من العمليات املعتمدة من قبل ƭلǙ Ȅدارة الƎنامǰ يتم اơاذ اخلطوات التالية -1
Ǝقة ƂǙ الوكالة الوطنية املعنية ƞوافقة ƭلǙ Ȅدارة الƎنøامǰ علɂø عمليøة    يرسل الƎنامǙ ǰشعاراǄ برسالة م -

  .التمويل املعنية مبيناǄ شروȓ ذلȬ التمويل
ترسل الوكالة الوطنية بǖسرع وسيلة ممȮنة رد املستȦيد باملوافقة علɂ شروȓ التمويل املشار Ǚليها يف البنøد   -

  .رسل ǙليهاأعɎه يف Ȓȡوȷ أسبوعƙ من تاريǸ اإلشعار امل
تعطي Ǚدارة البنȬ مهلة ستة أشهر اعتباراǄ من تاريǙ Ǹشعار الوكالة للبنȬ يف الȦترة اǂددة ƞوافقة املسøتȦيد   -

  .علɂ شروȓ التمويل كحد أقصɂ للبدǒ بتنȦيǾ العملية املعتمدة
ة للبنƞ Ȭوافقøة  يف ǵالة عدم الشروع يف تنȦيǾ العملية ȯɎǹ ستة أشهر من تاريǙ Ǹشعار الوكالة الوطني -2

ƶوز إلدارة البنƢ Ȭديد املهلة لȦترة أǹرɍ Ɂ تتجاوز ستة أشهر وبنȄȦ  و د ȯɎǹ الȦترة اǂددة يف البنداملستȦي
  .الشروȓ أو بشروȓ أǹرɁ يتم اɍتȦاȧ عليها بƭ ƙلǙ Ȅدارة الƎنامǰ والوكالة الوطنية املعنية

ية يف Ȓȡوȷ الشهور الستة األصلية أو يف Ȓȡوȷ الȦتøرة  ويف ǵالة عدم استȯɎȢ التمويل املǺصȌ للعمل -3
  .اإلȑافية ǵسب ما تȮوȷ اƩاȯ تعتƎ العملية ملȢاة

Ǆثانيا :ǧراǻاȎل الɅلتمو ǥتمدȞƫا ǧملياȞال ȳداǺاست ǥترȦل ɂȎȩɉد اƩا  
علɂ ستة أشøهر   ينبȢي أɍ تزيد الȦترة اإلƤالية ɍستǺدام املبلȠ املعتمد ألية عملية لتمويل الصادرات عادة -1

  .من تاريǸ أوȯ سحب
  .أǹرɁ أشهرستة  ɂويف اƩاɍت اخلاصة ƶوز لرئيȄ البنƢ Ȭديد فترة اɍستǺدام ƞا ɍ يزيد عل -2
  ȥتراǧ الȆداǻ و الȆماǳ : ثالǮا

يقوم املستورد بوفاǒ كامل التزاماتƂǙ ȼ الƎنامǰ علي دفعة أو دفعات دورية وفقا ملا Ƚو حمدد يف اتȦاقيøة   -1
 Ȝعادة البيǙ.  

  .Ơدد فترة السماǳ يف كل ǵالة ǵسب طبيعة السلعة -2
  .Ǚجراǒات التقدم للحصوȯ علي التمويل وǙجراǒات املوافقة والدفȜ –رابعا

1-  Ȭيتم ذل Ûعلي التمويل واملوافقة علي أية عمليات لتمويل الصادرات ȯات طلب للحصوǒجراǚفيما يتصل ب
  .وفقا لɌجراǒات اǂددة أدناه

  :يتم تنȦيǙ Ǿجراǒات السحب والسداد باتباع أǵد الطرȧ التالية-2
ǹطاب اعتماد يȦتحȼ املستورد لصاſ املصدر Ʒدد املبالȠ الƔ سيدفعها كل من البنȬø املصøدر خلطøاب      

اɍعتماد والƎنامǰ علɂ التوايل وسوف يتم تعزيز اخلطاب لصاſ املصدر ǹ ȜȒƸطاب اɍعتمøاد املǾøكور   
  .عراف املوǵدة لɎعتمادات املستنديةلɊصوȯ واأل



 

أي طريقة دفȜ أǹرɁ تȮوȷ مناسبة لɊطراف يف عملية Ƣويل الصادرات ومتȦقة مȜ املمارسøات التجاريøة    
  .الدولية ǵسبما يتم عليȼ اɍتȦاȧ بƤ ƙيȜ األطراف املعنيƙ بالعملية

  .لƎنامǰ للسداد يف املوعد اǂدداملستورد ȑماناǄ مصرفياǄ مقبوǄɍ ل/ لȒماȷ السداد يقدم املصدر -3
ǄاȆامǹ : لɅالتمو ǧملياȞل ǾيȦالتن ǧاǒراǱǙ)ǻتماȝɍا ǡاȖǹ ȨɅرȕ ȸȝ:(  

1- ǒاȢلɌري قابل لȡوجود اعتماد معزز و ɂالة علƩه اǾȽ ات املتبعة يفǒتستند اإلجرا.  
سعار والتǖمƙ وطريقøة  يتȨȦ املصدر مȜ املستورد علɂ الشروȓ التجارية للعملية مǮل Ơديد الȮميات واأل -2

  .الشحن واملواصȦات وعدد الشحنات واملستندات املطلوبة
  .ويف نȄȦ الوقت يعرȏ املصدر علɂ املستورد ترتيب Ƣويل العملية جزئياǄ من برنامƢ ǰويل الصادرات -3
4- ȋاǹ ǯلنموذ Ǆويل عملية وفقاƢ الوكالة الوطنية بطلب ƂǙ يتقدم املصدر.  
  .لوطنية تقييم الطلب للتǖكد من مطابقتها إلجراǒات ولوائǴ الƎنامǰ وقواعده التشȢيليةتتوƂ الوكالة ا -5
6-   Ż نøوم ǰنامƎال ƂǙ اőتوصيا Ȝا النهائي مȽتقرير ȯرساǚذا اقتنعت الوكالة الوطنية بطلب التمويل تقوم بǙ

  .يقوم الƎنامǰ بǚبȟɎ الوكالة الوطنية بقراره يف أسرع وقت ممȮن
لوكالة الوطنية شروȓ وأȮǵام عرȏ التمويل ƂǙ املصدر واملبلȢة Ǚليها من الƎنامǰ وتطلب مøن  ترسل ا -7

  .املصدر أȷ يقوم بدوره بǚرساƬا ƂǙ املستورد
يرسل املستورد ƂǙ املصدر بǖسرع وسيلة ممȮنة موافقتȼ علɂ عرȏ التمويلÛ مǙ Ȝرساȯ نسǺة من ǾøȽه   -8

  .والƎنامǰ املوافقة ƂǙ كل من الوكالة الوطنية
9- ǰنامƎاملستورد نيابة عن ال Ȝم Ȝعادة بيǙ املصدر وعقد Ȝم ǒعقد شرا Ȝتقوم الوكالة الوطنية بتوقي.  

  :تتم Ǚجراǒات دفȜ السلم املشتراة يف ǵالة استǺدام أسلوب اɍعتماد املستندي وفقاǄ للǺطوات التالية -10
صاſ املصدر وǙعɎم الƎنامƝ ǰطاب اɍعتماد املȦتøوǳ  يتقدم املستورد ƂǙ بنȼȮ طالباǄ فتǹ Ǵطاب اعتماد ل -

  .برسالة مƎقة موثقة
-  ɂتعزيزه عل ȤيȒاملراسلة لي ȼد بنوكǵأ ƂǙ ȼصدار تعليماتǚب ǰنامƎقة املوثقة يقوم الƎللرسالة امل ȼمɎعند است

بتنȦيǾ كافøة الشøروǹ   ȓطاب اɍعتماد املȦتوǳ والدفƂǙ Ȝ بنȬ املصدر مقابل شهادة منȼ تǮبت قيام املصدر 
ȼƩلصا ǳتوȦعتماد املɍطاب اǹ الواردة يف.  

  .يقوم املصدر بشحن البȒائƂǙ Ȝ مستورد ويقدم وثائȨ الشحن ƂǙ بنȼȮ ليقبƣ Ȑن البȒائȜ املصدرة -
  ).فاتǴ اɍعتماد(يرسل البنȬ املبلȠ أو املعزز النسǺة األصلية من وثائȨ الشحن ƂǙ البنȬ املصدر  -
  .نȬ املبلȠ أو املعزز نسǺة مصدقة من الوثائƂǙ Ȩ الوكالة الوطنيةيرسل الب -
يقوم البنȬ املصدر بتسليم الوثائȨ الواردة Ǚليȼ من البنȬ املبلȠ أو املعزز ƂǙ املستورد لتمȮينȼ مøن اسøتɎم    -

ȼليǙ املصدرة ȜائȒالب.  
  



 

 ȴȩر ǯǽوƴ)2(  
  
ȴøøȩد رøøȪȝ :……………  

  جارةبرنامǰ التمويل األطوȯ أجǄɎ للت
  ƴوذǯ طلب Ƣويل صادرات

ɂøøلǙ :مي للتنمية رقمɎاإلس Ȭالبن :……………  
  ..…………: اململȮة العربية السعودية التاريǸ –جدة 

يف نطøاȧ  ) الوكالة الوطنية( øøøبطلب Ƣويل صادرات عƎ ) الدولة( øøø) يف(املصدر  øøøيتقدم 
  :ǾƬا الطلب Ƚيبرنامǰ التمويل األطوȯ أجǄɎ للتجارة والسمات الرئيسية 

1- ǥدرȎƫة اȆسǘƫا:  
  .اɍسم الȮامل 
  .العنواȷ الȮامل 
 Ɔالقانو Ȝȑالو.  
  ).اƀ …تاريǸ تǖسيÛȄ رأȃ املاǙ ÛȯنتاÛǯ مبيعات حمليةÛ تصدير ǹارجøي(البيانات الȦنية  
  .يرفǹǓ Ȩر تقرير سنوي متȒمناǄ اƩسابات اخلتامية املدققة 
  ).ǵسبما تȮوȷ اƩاƞ)ȯوجبȼ املǘسسة  يرفȨ عقد التǖسيȄ أو القانوȷ الǾي أنشǞت 

2- ǥǻتورȆƫو اȒȞالدولة ال:  
3- ǥǻتورȆƫة اȆسǘƫا:  

  .اɍسم الȮامل 
  .العنواȷ الȮامل 
 Ɔالقانو Ȝȑالو.  
  ).اƀ …تاريǸ تǖسيÛȄ رأȃ املاǙ ÛȯنتاÛǯ مبيعات حمليةÛ تصدير ǹارجøي(البيانات الȦنية  
  .ية املدققةيرفǹǓ Ȩر تقرير سنوي متȒمناǄ اƩسابات اخلتام 
  ).ǵسبما تȮوȷ اƩاȯ(يرفȨ عقد التǖسيȄ أو القانوȷ الǾي أنشǞت ƞوجبȼ املǘسسة  

4- ǳترȪƫا ȸامȒال Ȭالبن:  
  .اɍسم الȮامل 
  .العنواȷ الȮامل 
ويȒȦل Ǚرفøاȧ تقريøرين سøنويƙ    (يرفǹǓ Ȩر تقرير سنوي متȒمناǄ اƩسابات اخلتامية املدققة  

ǄاȒمباشرة أي ȼل ƙسابق.(  



 

5- ȜلȆا الȽرɅدȎǩ ȜمȂƫا:  
  .السلȜ ومواصȦاőا/ اسم السلعة 
  .الȮميات 
  .سعر الوǵدة 
  ).سي أند أف(أو ) سيȤ(Û أو )فوب(الǮمن اإلƤايل  
 Ȝالشحن املتوق Ǹتاري.  
  .استǺدامات السلعة السلȜ املصدرة 
يرفȨ مسودة عقد التوريد املبدئي بƙ مǘسسة التصدير واɍسترياد أو مǾكرة تȦاȽم تبƙ رȡبøة   
رفƙ يف ƢǙام عملية التصدير يف ǵالة موافقة البنȬ اإلسɎمي للتنمية علɂ تقدƇ التمويøل للعمليøة   الط

  .بشروȓ يقبلها كل من املصدر واملستورد
  .ميناǒ التصدير -6
  .ميناǒ اɍسترياد -7
نشǖ من الدوȯ تعامل املدɎǹت ذات امل( %للسلعة املصدرة ) فوب(نسبة املȮونات اǂلية يف القيمة النهائية  -8

  ).األعȒاǒ يف منظمة املƢǘر اإلسɎمي معاملة املدɎǹت اǂلية ألȡراƠ ȏديد النسبة
مقدم مøن مǘسسøة   ) ǵسب املȮونات املشار Ǚليها يف البنȬ أعɎه(ومرافǾƬ Ȩا قرار يǮبت منشǖ السلعة  -9

  .التصدير ومصدȧ من قبل الوكالة الوطنية
10-  Ȝن التصدير املتوقƣ)فوب.(  
  .ƤǙايل مبلȠ التمويل املطلوب -11
  ).يرجɂ تعيƙ املصادر(املساƵة املتوقعة من مصادر أǹرɁ  -ب.  املساƵة املطلوبة من الƎنامǰ -أ

12- ǳاملقتر Ǵالرب ȈامȽ.  
13- Ǆشهرا Ȝمن عادة البيǮب ǒة للوفاǵفترة التمويل املقتر.  

  Ȝبالتوقي ȏوȦامل  
Ȓالع ȯو املصدرةعن الوكالة الوطنية يف الدو  

  øøøالتوقيøøø  Ȝøاɍسم    
  

  .1996التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي للتنمية سنة  :اȎƫدر
  
  



 

ǬالǮال ǬǶبƫة: اɅارǲة البنوك التøȚȦحم  
   Ɂرøǹة األøالنامي ȯيف الدو ȯاƩو اȽ مي كماɎر اإلسƢǘيف منظمة امل ǒاȒاألع ȯالدو ȷمن املعلوم أ

ǄاȑاȦƳرية اǹن   واجهت يف السنوات األøوم ȯه الدوǾȽ اقتصاديات ɂعل Ǆا من التصدير مما أثر سلباȽيف عوائد
أسباب ذلȬ تدƅ معدɍت التجارة من جهة وتوسȜ الدوȯ الصناعية املتقدمة يف تطبيȨ سياسات وǙجøراǒات  

اجات اƩماية أمام صادرات الدوȯ النامية ǾȽا ƂǙ جانب عدم توافر التسهيɎت اɍنتمائية الȮافية ملواجهة اǵتي
املصدرين من الدوȯ الناميةÛ علماǄ بȷǖ الȦرȋ التسويقية متوافرة وƭاőɍا متعددة يف الدوȯ النامية بصȦة عامøة  
واإلسɎمية بصȦة ǹاصة والƔ ميȮن اإلفادة منها علɂ نطاȧ كبري Ǚذا وجد الøدعم والتشøجيƂǙ Ȝ جانøب    

  .التسهيɎت املناسبة
   ǂا ȤتلƯ لت جهود متعددة يفǾه وقد بǾȽ راتƣ مية وكانت منɎاإلس ȯالدو ƙدعم التجارة ب ȏرȢافل ب

  .اجلهود
Ǚنشاǒ برنامǰ التمويل األطوȯ أجǄɎ للتجارة بƙ دوȯ منظمة املƢǘر اإلسɎمي وȽو برنامȮǵ ǰومات أنشǜ  -أ 

نȬ اإلسɎøمي  يف نطاȧ البنȬ اإلسɎمي للتنمية ويساȽم فيȼ عدد من الدوȯ األعȒاǒ باإلȑافة ƂǙ مساƵة الب
  .للتنمية
ǡ-  Ȭøا البنȽمية ويديرɎسسات املصرفية اإلسǘوامل ȫم فيها عدد من البنوȽيسا Ɣمية الɎاإلس ȫظة البنوȦحم

 ƂǙ Ǆظة موجهة أساساȦǂه اǾȽو Ûمي للتنميةɎاإلس »ȋمن مصدرين ومستوردين  »القطاع اخلا.  
ȯوɉا ǢلȖƫة: اȚȦǶية للمȆيǝالر ǧياساȆال  

مليوȷ دوɍر أمريȮيÛ وقد Ƣت  65,5بنȮاǙ ǄسɎمياǄ برأȃ ماȯ أساسي مقداره  ǾƬ22ه اȦǂظة  املǘسسوȷ -أ
  .تȢطية اإلصدار األساسي بالȮامل

عȒواǄ اǹتريوا بواسطة البنوȫ املǘسسةÛ وتتوǾȽ Ƃه اللجنة  13مȮونة من  »جلنة مشاركƙ« للمحȦظة   -ب
  .وسبل اɍستǮماروȜȑ السياسات العامة للمحȦظة وتقر ǹطة العمل 

ǯ-     ةøظȦǂة باøئحة اخلاصɎال ǒوȑ يف ǄارباȒة مȦظة بوصȦǂدارة عمليات اǙ مي للتنميةɎاإلس Ȭالبن Ƃيتو
ويستǺدم يف ذلǙ ȬمȮاناتȼ املادية والبشريةÛ كما يستعƙ باخلƎاǒ اخلøارجيƙ يف   »جلنة مشاركƙ« وقرارات 

  .ات العɎقةƭاȯ الشريعة وأسواȧ املاȯ واألمور الȦنية ذ
موجودات ومطلوبات اȦǂظة منȦصلة من ƤيȜ الوجوه عن أمواȯ البنÛȬ كما أǵ ȷساباőا مستقلة ƢامøاǄ   -د

عن ǵسابات البنȬ العادية وتراجȜ بواسطة مȮاتب املراجعة اخلارجية وتنشر ǵساباőا اخلتاميøة يف وسøائل   
  .اإلعɎم املعروفة

øȽ- لة اǵظة يف املرȦǂموارد ا ȼا تقوم بتمويل توجŒمية كما أɎاإلس ȯويل عمليات التجارة للدوƢ وƲ اليةƩ
  .بعȐ العمليات األǹرɁ ومنها اإلƶار واملساƵة يف رأȃ املاȯ اإلسɎمي للمشروعات الصناعية



 

  .توجȼ موارد اȦǂظة أساساƂǙ Ǆ القطاع اخلاȋ من مصدرين ومستوردين يف الدوȯ اإلسɎمية-و
ȯ- ر األمرɍالدو  Ɂرøǹدام أي عملة أǺمي للتنمية استɎاإلس Ȭوز للبنƶو ÛظةȦǂو عملة التعامل يف اȽ يȮي

Ǆمناسبا Ȭذل Ɂرأ Ɠم.  
ƆاǮال ǢلȖƫل: اɅامة للتموȞال ȓروȊال  

املقبولة من الناǵية الشرعية واملتعارف (تعتƤ ƎيȜ السلȜ الرأƧالية وȡري الرأƧالية : الȆلȜ اȽǘƫلة للتموɅل -أ
  .مȽǘلة لɌفادة من Ƣويل اȦǂظة)  التجارة الدوليةعليها يف

ǡ- لɅالتمو ȸم ȷيدوȦتȆƫا : اȽطرفا ȷوȮي Ɣاملصدرين ال Ȝمي للتنمية باب التمويل جلميɎاإلس Ȭالبن ǴتȦي
من الدوȯ األعȒاǒ وميȮن أȷ ينظر يف طلبات التمويل الƔ يȮوȷ أǵد طرفيها من دولة ȡري ) املصدر املستورد (

  .كانت العملية ơدم األȡراȏ التنموية يف الدولة العȒو عȒو Ǚذا
ǯ-ǧملياȞال ȣوȪأو س ǧملياȞال Ž ةȚȦǂة اƵاȆم ǢȆه :  نǾȽ ديدƠ عتبار عندɍظة يف اȦǂمدير ا Ǿǹǖي

وقدرة املصدر أو املستورد ) أو ȡري رأƧالية/ رأƧالية(طبيعة السلعة املطلوب Ƣويلها : النسب أموراǄ عديدة منها
علɂ املشاركة يف التمويل املطلوبÛ وميȮن يف بعȐ اƩاɍت اخلاصة بالسلȡ Ȝري الرأƧالية النظر يف ǙمȮانيøة  

أو املستورد من املشاركة يف التمويلÛ وللمحȦظة أȷ تدǹل يف عمليات Ƣويل مشترȫ مȜ أøǵد  / ǙعȦاǒ املصدر
  .البنوȫ املشاركة فيها

ǻ- ȷماȒال :Ǆمصرفيا ȷماȒال ȷوȮي ȷل أȒȦن    يøم ȷماøȒال ȯن قبوȮاصة ميǹ تɍاǵ ويف ȷاȮبقدر اإلم
   Ȭøة لبنøالشركات التابع ɁدǵǙ ا أوŏ املركزي Ȭأو البن ǒاȒاألع ȯالدو ɁدǵǙ ومةȮǵ لǮم Ɂرǹمصادر أ

ȫمشار.  
øȽ- ȧاȥالو ȯاǱǓ :اőاياȡاملمولة وقيمة العملية و Ȝدة طبيعة السلǵ ɂعتبار يف كل عملية علɍا ƙبع Ǿǹǘي.  
يتم Ơديد ȽامȈ الربǴ لȮل ǵالة علǵ ɂدɁ وذلȬ عن طريȨ التȦاوȏ الǾي يǾøǹǖ يف  : ربȽǴامȈ ال -و

اɍعتبار شروȓ األسواȧ العاملية وǓجاȯ الوفاǒ ونوع الȒماȷ املقدم ƂǙ جانب مراعاة الشروȓ املعموøŏ ȯا يف  
ǒاȒاألع ȯمي للتنمية لتمويل التجارة اخلارجية للدوɎاإلس Ȭالبن ǰبرام ȧنطا.  

  ǱǙراǒاǧ التموɅل: Ǣ الǮالǬاȖƫل
  .يتم التقدم بطلب التمويل ƂǙ وكيل البنȬ اإلسɎمي للتنمية وȽو أǵد البنوȫ اإلسɎمية املشاركة يف اȦǂظة -أ
بدراسة الطلøب مøن   ) الǾي قد يȮوȷ مشاركاǄ أيȒاǄ يف Ƣويل العملية املقدمة عن طريقȼ(يقوم الوكيل  -ب

  .وȏ مȜ الطالب فيما يتعلȨ بشروȓ التمويلالناǵيتƙ الȦنية واملالية ويتȦا
ǯ-    ميɎøاإلس Ȭøظة بالبنȦǂدارة اǙ ƂǙ البيانات اخلاصة بالعملية املطلوبة ȜيƤ ǄمناȒيقدم الوكيل تقريره مت

  .للتنمية لتقوم بدراستها واơاذ القرار بشŒǖا



 

بƙ األطراف املǺتلȦة وȽي اȦǂظøة   بعد املوافقة علɂ العملية يتم Ǚبرام عقود الشراǒ والبيȜ اɇجل وȡريȽا -د
أو املستورد وذلȬ علɂ أساȃ / واملصدر) أǵد البنوȫ اإلسɎمية املشاركة(والوكيل ) البنȬ اإلسɎمي للتنمية(

عقود املراƜة الشرعية كما Ơدد طريقة السحب وتواريǸ استحقاȧ الوفاǒ باألقساȓ وȡري ذلȬ من األمور ذات 
  .العɎقة

ميȮن تقدƇ ) منها عدم وجود بنǙ ȬسɎمي مشارȫ يف دولة املصدر أو املستورد(ويف ǵاɍت ǹاصة 
  .الطلب مباشرة Ǚ ƂǙدارة اȦǂظة بالبنȬ اإلسɎمي للتنمية ليتم اơاذ اإلجراǒات املناسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ƆاǮل الȎȦل اإلسالمية : الȎيȥ ة بنوكȝموƭ الةǵ راسةǻ  
األوƂ للبنوȫ اإلسɎمية أȷ اخلطوة األوƂ كانت من جانب املƢǘر اإلسɎمي يف  تȮشȤ نظرة ƂǙ البدايات

اجتماعƞ ȼدينة كراتشي والƠ Ɣققت بǚنشاǒ بنȬ التنمية اإلسɎمي ƛدةŻ Û تبعت ǾȽه اخلطوة مبادرات من 
șهور البنوȫ  جانب أناǓ ȃمنوا بȮȦرőا الɍ Ɣقت قبوɍ كبريا داǹل اجملتمعات اإلسɎميةÛ وǾȮȽا توايل

اإلسɎمية علɂ الساǵة املصرفية وبدأت يف ممارسة أنشطتها املتميزةÛ وكاȷ لزاما عليها ǵينǾǞ وبعد أƱ ȷحت 
 Ɣل اجملتمعات الǹدا ǒا سواƬ داتǵو ǳبافتتا Ȭا وذلȽتدعم تواجد ȷأ Ȅسيǖوالت ǒلة اإلنشاǵطي مرơ يف

ملساƵة يف رǗوȃ أمواȯ شركات ومصاريȤ مǮيلة جديدة تعمل ŏا أو ǹارجهاÛ وǙقامة املشروعات املشتركة وا
Ɓالعا ǒاƲيف كل أ.  

          ɁدǵǙ مȒفهي ت ÛايلƩمية يف الوقت اɎفيصل من أبرز اجملموعات املصرفية اإلس ȫموعة بنوƭ وتعد
عشر بنȮا فɎȒ عن عدد كبري من الشركات الƔ تȢطي ƯتلȤ أوجȼ النشاȓ اɍقتصادي وتنتشر بنوكا 

  .ركاőا يف قارات Ǚفريقيا وأوربا وأمريȮا وƬا عɎقات بȽǖم البنوȫ واملǘسسات املالية يف العاƁوش
 ȯوɉا ǬǶبƫبنوك :ا ȤɅرȞǩ ةȝموƭ ل اإلسالميةȎيȥ ملȞية الǲȾومن  
 ȯوɉا ǢلȖƫا : ȤɅرȞǩة  بنوكبȝموƭل اإلسالميةȎيȥ   

  :نورد فيما يلي  تعريȦا موجزا عن ǾȽه البنوȫ ويصل عدد ǾȽه البنوȫ اǵǙ ƂǙ ȷɇدɁ عشر بنȮا و        
كانت اȮƩومة املصرية سباقة يف تدعيم العمل املصريف اإلسɎمي فقد  :بنȥ ȬيȎل اإلسالمɄ اȎƫري  - أ

مÛ كمǘسسة اقتصادية واجتماعية تǾǹǖ شȮل  1977لسنة ) 48(تǖسȄ البنƞ Ȭوجب القانوȷ اخلاȋ رقم 
Ȯǵام الشريعة اإلسɎمية وŹ تعديل نظام اإلنشاǒ فيما بعد بناǒ علɂ شركة مساƵة مصرية وتعمل وفقا أل

Û وقد افتتǴ البنȬ رƧيا وبدأ ممارسة أنشطتȼ يف اخلامȄ من يوليو عام 1981لسنة  142القانوȷ رقم 
1979.  
         ƂǙ ȼب Ȍǹاملر ȯاملا ȃ500ويصل رأ  ƂǙ ر واملصدرɍدو ȷ100مليو  ȷɇا Ɠǵ منها Ȝدف ȷ70مليو 

مليار دوɍرÛ ويعمل البنȬ  2.6مليوȷ دوɍرÛ ويبلƤǙ Ƞايل ǵجم نشاطȼ وفقا ǹɇر ميزانية منشورة أكǮر من 
 ƙروع بȦه الǾȽ وتتوزع Û هورية مصر العربيةƤ لǹرافية داȢاجل Ȩطي معظم املناطȢعشر فرعا ت Ɨاث ȯɎǹ من

ă البحري ȼندرية والوجȮالقبلي و اإلس ȼرة والوجȽالقا ă Ɣة  منطقȮارجيا باململǹ يلǮƢ تبȮم Ȭللبن ȷكما أ
العربية السعودية ƞدينة جدة وتشمل شبȮة مراسلية أكǮر من مائة وأربعƙ بنȮا ومǘسسة مالية ينتشروȷ يف 
أكǮر من Ʀسƙ دولةǾȽ Ûا باإلȑافة ƂǙ مساƵتȼ يف رǗوȃ أمواȯ الشركات واملشروعات يف الداǹل 

ǯواخلار. 
 
  



 

ǡ-ل اإلسالمȎيȥ ȬبنƆاǻوȆال Ʉ:   ةøهوريƤ الشعب يف Ȅلƭ أجازه ȋاǹ ȷوجب قانوƞ Ȭالبن Ȅسǖت
  Û Ą وŹ تسجيل البنȬ كشركة مساƵة عامة 1977السوداƷ ȷمل اسم Ąقانوȷ بنȬ فيصل اɍسɎمي لعام 

 Ȝميƛ عɎطȑɍا ȯɎǹ من Ȝمية من أجل تدعيم تنمية اجملتمɎسɍام الشريعة اȮǵɍ حمدودة تعمل وفقا
ȯيف العاشر من مايو عام  األعما ǒɎيا للعمƧر Ȭالبن Ǵوقد افتت Û مارǮستɍا ȯ1978املصرفية واملالية وأعما Ûم

 ƂǙ ȼب Ȍǹاملر ȯاملا ȃ100ويصل رأ ƂǙ مقسمة Ɔسودا ȼجني ȷية 10مليوƧɍسهم قيمة السهم ا ƙيɎم
10 Ƞيبل ȷɇا Ɠǵ ايل58.5جنيهات سودانية واملدفوعƤǙ Ƞكما يبل Û ȷر من  مليوǮأك Ȭالبن ȓجم نشاǵ

  .مليوȷ جنيȼ سوداƆ وفقا ǹɇر ميزانية منشورة 887
ويعمل البنȬ داǹل السوداȷ من ȯɎǹ تسعة عشر فرعا ومȮتبا للمصرف Û ومن ǾȽه الȦروع يوجد ستة يف 

  .مدينة اخلرطوم العاصمة
ǯ-ةȒابȪال Ʉاإلسالم ȯاƫار اǻ: وجب عقƞ ةȒمي القابɎاإلس ȯسست دار املاǖت ƙطبقا لقوان Ȅسيǖد ت

م وذلȬ كشǺصية قانونية مستقلة بȢرȏ مزاولة أعماƟ ȯارية طبقا 1981يوليو 27كمونولث البهامȄ يف 
 ȼب ǳاملصدر و املصر ȯما ȃرأ Ƞويبل Û ميةɎوتقاليد الشريعة اإلس Ǜام ومبادȮǵدة 10ألǵر وɍدو ƙيɎم

دوɍر أمريȮي بƤǚايل بليوȷ دوɍر أمريȮي كما يصل ǵجم النشاȓ 100مة الوǵدة اƧɍية سهمية قي
مليار دوɍر Û وتقوم الدار بالعمل يف Ǚطار النظام اإلسɎمي من ȯɎǹ شركات 1.2م Ʋو 21/12/1988

 ɂا يربو علȽا وعددƬ مية التابعةɎسɍا املصارف اǾافل وكȮمار والتǮستɍا باإل 22اǾȽ دةǵالعديد و ƂǙ افةȑ
من املȮاتب الƔ تنتشر يف كافة أƲاǒ العاÛƁ وجدير بالǾكر أȷ ارقام نشاȓ  ونتائǰ أعماȯ دار املاȯ اɍسɎمي 

) اململȮة املتحدة(مصرف فيصل اɍسɎمي جريسي اǂدود ومصرف فيصل اɍسɎمي : تتȒمن كل من 
ȷدود بلندǂا.  
ǻ-  ȸɅرǶبالب Ʉسالمɍل اȎيȥ ȣرȎس: مǖعشر من يوليو عام ت Ȝيف الراب Ȅ1982  لȮالش Ǿǹأ Û م

القانوƆ لشركة مساƵة معȦاة مرƬ Ȍǹا ƞزاولة العمل كوǵدة مصرفية ǹارجية من قبل مǘسسة نقد البحرين 
ويلتزم املصرف يف ƤيȜ عملياتȼ بȮǵǖام الشريعة اɍسɎمية Û وقد بدأ املصرف يف ƤيȜ عملياتȼ باȮǵام 

مÛويصل رأȃ املاȯ  1982وقد بدأ املصرف نشاطȼ الرƧي للعمǒɎ يف اɍوȯ من ديسمƎ  الشريعة اɍسɎمية
 Ƃامل اȮواملصدر و املدفوع بال ȼب Ȍǹ30املر  ɂي موزعة علȮر أمريɍدو ȷسهم بقيمة  300مليو Ȥأل

100 ɎȒمركزه الرئيسي يف البحرين ف ȯɎǹ من ȓجم النشاǵ ايلƤǙ Ƞويبل Û ل سهمȮي لȮر أمريɍعن دو 
 ȷباد بباكستاǓ كاراتشي وفيصل Ɣدينƞ ƙة العربية السعودية و فرعȮاتب يف اململȮستة م.  

øȽ-  ياȭرǩ لɅل للتموȎيȥ ةȆسǘمارسة أنشطتها من  :مƞ Ȍيǹتر ɂعل ȯصوƩبعد ا ȯسست يف اسطنبوǖت
 Ǹاملركزي بتاري Ȭوبعد أ1985يناير 23البن Û وائدȦرر من الǂم وفقا لنظام التعامل ا Ȅموافقة نائب رئي Ǿǹ

الوزراǒ التركي للǺزانة والتجارة اخلارجية يف مارȃ يف نȄȦ العام Û وقد فتحت املǘسسة أبواŏا رƧيøا أمøام   



 

م Û ويصل رأȃ املاȯ املصدر واملدفوع اƂ عشرة بɎيƙ لرية تركيøة Û  1985العمǒɎ يف الǮاƆ من أبريل عام 
  بليوȷ لريةÛ وتعمل املǘسسة من 359مÛ ما يقرب من  1988يسمƎ يبلƤǙ Ƞايل ǵجم النشاȓ يف Œاية دكما 

  
فروع بتركيا فɎȒ عن فرع ǹارجي ƞدينة فرانȦȮورت بǖملانيا ) ȯɎǹ)5 مركزȽا الرئيسي باسطنبوȯ وعدد 

  .الȢربية ومȮتب ǮƢيل ǹارجي ƛدة يف اململȮة العربية السعودية
ملصرف وفقا للƎوتوكوȯ املوقȜ من Ƨو األمري حممد تǖسǾȽ Ȅا ا :مȎرȥ ȣيȎل اإلسالمɄ بالȆنȢاȯ  - و

مÛ ومارȃ أنشطتȼ 1981أكتوبر  14الȦيصل ȯǓ سعود رئيƭ Ȅموعة بنوȫ فيصل ورئيȄ السنȢاȯ يوم 
مليوȷ فرنȬ أفريقيÛ ويبلȠ  1550مÛ ويصل رأƧاȯ املصرف  اƂǙ ȷɇ 1983فƎاير  22الȦعلية اعتبارا من 

  .م أكǮر من عشرة مليارات فرنȬ فرنسيƤǙ30/09/1988ايل ǵجم أنشطتȼ يف 
ȯ-  ينياȢب Ʉل اإلسالمȎيȥ ȣرȎا املصرف العمل عام  :مǾȽ 1984وقد بدأ ƂǙ املدفوع ȼالƧويصل رأ Ûم

  .1988مليار فرنȬ يف Œاية عام  12مليوȷ فرنȡ ȬيÛƗ أما ƤǙايل ǵجم نشاطȼ فقد جاǒ بنحو  1.860
Û ويصل رأƧالȼ 1984بدأ مزاولة أنشطتȼ املصرفية يف يناير  :مصرف فيصل اإلسɎمي بالبهامȄ: ثامنا 

 ȷɇاية عام  2املدفوع اŒ ت يفȢفبل ȼلة نشاطƤ أما Ûرɍدو ȷو 1988مليوƲ ر 6.531مɍدو ȷمليو.  
ȳ-  رǲبالني Ʉل اإلسالمȎيȥ ȣرȎعام  :م ȯɎǹ ǒɎا املصرف أمام العمǾȽ Ǵدينة نيامي  1984وقد افتتƞ

ƂǙ ȼالƧيف  1.907,5 ويصل رأ ȼايل أصولƤǙ Ƞكما يبل ÛفريقيǙ Ȭفرن ȷما يقرب  30/09/1988مليو ƂǙ
  .مليارات فرنȬ 6من 

ƆاǮال ǢلȖƫل اإلسالمية : اȎيȥ ة بنوكȝموƭ Ž ملȞية الǲȾمن  
ǾƬه البنوȫ منهǰ ونظام قامت عليȼ ومن أجلȼ تعملƸ ÛتلƢ Ȥام اǹɍتɎف عن البنوȫ التقليدية فهي تقوم      

  يف األساȃ علɂ اɍلتزام ƞبادǛ الشريعة اإلسɎمية الȢراǒ وتستمد كل مقوماőا وألŒا ɍ تتعامل بالȦوائد أǾǹا 
وعطاǒ فŒǚا تعتمد علɂ املشاركة مȜ الȢري يف ƠقيȨ األرباǳ وفقا للمبدأ املعروف  ă الȢنم بالȢرم ă ومن Ƚنا 

ة وƭموعة فيصل منهاÛ كما برزت أƵية الدور الǾي تلعبȼ يف نشǖت الطبيعة التمويلية املǺتلȦة للبنوȫ اإلسɎمي
Ǚدارة عجلة النمو اɍقتصادي واɍجتماعي يف اجملتمÛȜ ولǾا فهي تعمل علƠ ɂقيȨ الȦȮاية يف Ǚدارة األمواȯ يف 
اجملتمȜ اإلسɎمي بǖسره من ȯɎǹ املشاركة الȦعالة يف اإلنتاǯ والتوزيƞ Ȝا ƷقȨ التȦاعɎت اɍقتصادية 
واɍجتماعية الɎزمة ألǵداǫ التنمية اɍقتصادية واɍجتماعيةÛ ويتم ذلȬ من ȯɎǹ التزام بنوȫ اجملموعة 

  .بوșائȼȦ األساسية وباألسȄ واملبادǛ الƔ يقوم عليها العمل املصريف اإلسɎمي
 
 
 
 



 

  ȯوɉا țرȦة : الȝموŎساسية لبنوك اɉا Ȥǝاșالو:  
  :ربوɅةƠرɅر اȞƫامالǧ مȸ الȦواǝد ال - أ
وذلȬ ألȷ الربا يترتب عليȼ أمور ȡري شرعية واقتصادية ȡاية يف اخلطورة منها ƯالȤ ملا استقر عليȼ الشøرع   

  ǰتøا املنŏ د عناصره وبالتايل يتحملǵǖك ǯة اإلنتاȦلȮل يف تǹوائد تدȦال ȷأما اقتصاديا فمعلوم أ Û ميɎاإلس
حملها يف التمويل نظام املشاركة يف الربǴ و اخلسارة بدɍ النهائي Û فتعمل علɂ رفȜ األسعار ɎƝف ما أو ǵل 

  من اɍقتراȏ بȦائدة Û ومن Ż فاȷ أسعار املنتجات ستحدد عن أقل من مǮيلها اǂددة يف șل نظام يسوده سعر
  

الȦائدة ومن Ż فȷǚ النظام ȡري الربوي يعمل علȦơ ɂيȤ وطǖة األسعار علɂ املستهلƙȮ وبصȦة ǹاصة ذوي 
  .اǂدودالدǹل 

كǾلȬ فȷǚ مȒار الȦوائد علɂ اقتصاديات البلداȷ املقترȑة واǴȑ و ملموǵ ȃيث أŒا ƢتǮل Ȣȑطا علɂ املوارد 
 ǒمن أعبا ȤاعȒائدة يȦاع أسعار الȦارت ȷǚف Ɂرǹعملية التنمية ومن جهة أ ȧة مما يعوȑاملقتر ȯاملالية للدو

 ȤيȒالنامية مما ي ȯالدو ɂعل Ɣال ȷسداد فوائد الديو ȷالديو ȯɎȡيف أ Ǹعلها ترسƶو ǒعب ɂا علǞليها عبǙ
وتدور يف فلȮها ɍ تȮاد تنتهي من دين Ɠǵ تقȜ يف ǹǓر Û والتاريǸ يشهد أȷ الديوȷ كانت سببا يف وقت من 

Ǵستعمار املسلɎوعها لȒǹريتها السياسية وƩ ȯالدو Ȑبع ȷاألوقات يف فقدا.  
ǡ -  ةɅمارǮستɍة اȦيșالو:  

Ȧيșالو Ȭا وتشمل تلƬ ǰمشروعات جديدة والتروي ǒنشاǙاملشروعات املهمة القائمة و ɂة البحث والتعرف عل
وǙتاǵة التمويل الɎزم لقيامها Û بل أȷ البنوȫ اɍسɎمية تتوƂ يف بعȐ اǵɍياǙ ȷدارة جانب كبري من 

نتقائها ملشروعاőا املشروعات يف ǵالة عدم توافر املنظمƙ ذوي اخلƎة وȮƠم بنوȫ فيصل اɍسɎمي يف ƭاȯ ا
  :وǙدارőا ثɎثة معايري رئيسية Ƚي

  اɍلتزام الȮامل بȮǵǖام الشريعة اɍسɎمية -       
  الوفاǒ باƩاجيات الȒرورية للجماȽري املسلمة -       
  اɍسهام الȦعاȯ يف تنȦيǹ ǾطȔ التنمية-       

املناǷ اɍستǮماري Û فعن طريȨ ما تقوم بȼ من وبنوǾȽ ȫه اجملموعة يف مباشرőا لوșيȦتها اɍستǮمارية تدعم  
دراسات ملتابعة ǾȽا النشاȓ تȜȒ يدȽا بتقدƇ علɂ املشاكل والعقبات الƔ تǘثر علɂ أدئها وكǾا علɂ أوȑاع 

 ɂكما تعمل عل Û جهاɎزمة لعɎات الǵالتوصيات واملقتر Ƈا بتقدƬ Ǵا يسمƞ معها ƙمرين واملتعاملǮاملست
ساليب اɍدارة الƔ تتبعها ƞا يدعم قدرőا التقدم باستمرارÛ وɍ يقȤ اɍمر عند ǾȽا اƩد بل تعديل سياستها وأ

يتعداه اƂ اǵداǫ تȮوينات راƧالية عن طريȨ تشجيȜ كبار املستǮمرين واملǘسسات واƬيǞات املالية والتجارية 
Û كما )ǹدمية-صناعية-زراعية(ǺتلȦة والصناعية واخلدمية علɂ املشاركة يف اقامة املشروعات اɍستǮمارية امل

تعمل علɂ تنمية قدرات صȢار املستǮمرين الǾين لديهم اخلƎة الȦنية واإلدارية والتنظيمية Û وميȮنهم أȷ يقوموا 



 

بدور مǘثر يف عمليات التنمية وتنقصهم األمواȯ وذلƞ Ȭساعدőم علɂ بدǒ وزيادة وتوسيȜ أعماƬم ƞا يȦȮل 
  . دعم البنياȷ اɍقتصادي للمجتمȜزيادة اإلنتاǯ وبالتايل

ǯ-  ليةɅة التموȦيșالو :  
 Ƈا بتقدƬ Ǵا يسمƞ املناسبة ȯجاɇتدبري املوارد املالية ذات ا ɂة علȦيșه الوǾƬ اőيف مباشر ȫه البنوǾȽ تعتمد

اخلام  التمويɎت متوسطة وطويلة األجل للمشروعات مȜ اɍلتزام بتمويل العمليات أإلنتاجية وتسويȨ املواد
الɎزم استريادȽا من اخلارǯ والƔ تدǹل يف صلب تلȬ العملياتÛ ويف ǾȽا الصدد تسلȬ البنوȫ اإلسɎمية 

  :العديد من السبل لتحقيǾȽ Ȩا اƬدف أƵها 
- Ȭالنمو املطرد يف األنشطة املصرفية للبن Ȝاشيا مƢ تياطاتǵɍاملدفوع وتدعيم ا ȯاملا ȃتمام بزيادة رأȽɍا.  
-  Ȝث اجملتمǵماريةǮستɍزمة للعمليات التنموية واɎا يوفر املوارد الƞ ارǹدɍا ɂعل. 
 .استحداǫ أوعية ادǹارية تتناسب مȜ كافة الدǹوȯ واملستويات -
العمل علɂ اɍرتقاƞ ǒستوɁ أداǒ اخلدمات املصرفية اإلسɎمية وƠسينها ƞا يساعد يف جǾب املزيد من  -

 .املدǹرات
سواǒ علɂ املستوɁ اǂلي أو الدويل ŏدف توصيل اخلدمات املصرفية اإلسɎمية  اȽɍتمام باɍنتشار اجلȢرايف -

 .ƂǙ العمǵ ǒɎيǮما كانوا
ǻ- ɄȝتماǱɍل اȥاȮالت:  

 Ȭعل ذلƶ ɍ مɎاإلس ȷأ ɍǙ ةȦتلǺجتماعية املɍالطبقات ا ƙا بŏ مسلم ȯوǹيف الد ȧفوار ȫناȽ ذا كانتǙ
لواجبات أو املƕلة عند اǃ عز وجلÛ وƴǙا كانت تلȬ الȦوارȑ ȧرورية سببا يف التȦرقة بƙ الناȃ يف اƩقوȧ وا

ɂويسع ǯا لتدور عجلة اإلنتاȒهم بعȒبع ȃدم الناǺكي يست ƙالطرف Ɏيد كȦفيست ȧسب والرزȮال ƂǙ ȃالنا 
 Û وعليȼ فǚذا ما وجد ذوي الدǹوȯ اǂدودة الǾين ɍ يتحصلوȷ من)املعطي لɊجر واألǾǹ لȼ (النهاية  يف

 ȬلǾول Ûم اخلاصةƬم من أمواȽسد عوز ǒنياȡاأل ɂلزاما عل ȷاية كاȦȮد الǵ من ƅو أدȽ ما ɂعل ɍǙ ȯوǹالد
كانت فريȒة الزكاة الƔ أوجبها اǃ عز وجل علɂ األȡنياǒ بشروطها لترسيǸ مبادǛ التȮافل اɍجتماعي 

Ɏاإلس Ȝيف اجملتم ǯيوجد حمتا ɍ Ɠǵ ȃالنا ƙب ȯوǹالد Ȝعادة توزيǙة ركنا وȒريȦه الǾȽ ǃوقد جعل ا Ûمي
من أركاȷ اإلسɎم يتعبد الناŏ ȃا رŏم ويقيموȷ صرǵا اجتماعيا راقيا فيها بينهم يسعɂ فيȼ الƖȢ إلسعاد 

  .الȦقري وسد ǵاجتȼ ولقȒاǒ علɂ البطالة أو الشروع يف الȮسب اƩرام
 ƆاǮال țرȦة: الȝموŎا اȾليȝ ȳوȪǩ Ɣال Ǜǻباƫوا Ȅسɉا .  

د أدت الدعوات املتǵɎقة للعودة ƂǙ أصوȯ الشريعة اإلسɎمية من أجل تصحيǴ املسار اɍقتصادي واملايل وق
لɊمة اإلسɎمية ƂǙ عمل علɂ اơاذ اخلطوات الȦعالة من أجل تطبيȨ النماذǯ الشرعية يف ƭاȯ املعامɎت املالية 

ة الƔ ميȮن أȷ يقوم عليها التعامل يف اجلهاز ومن Ż قام العلماǒ املسلموȷ املتǺصصوȷ بوȜȑ األسȄ العلمي
وƜيث ƷقȨ نȄȦ املصريف Ǚذا ما أراد أȷ يتحوȯ من التعامل بالȦوائد الربوية ƂǙ املعامɎت اخلالية من الربا 



 

املعدɍت العالية من اɍنسياب دوȷ معوقا وفقا ǾƬه النماذǯ املستحدثة علɂ الساǵة املصرفية Ûومن Ż بدأت 
Ȅسɍه اǾȽ  Ǜواملباد Ȅسɍه اǾȽ وفيما يلي نوجز ÛميةɎسɍة املصارف اǖبداية نش Ȝم Ȩيز التطبيǵ ƂǙ تظهر

  .الƔ يقوم عليها العمل املصريف يف بنوȫ فيصل اɍسɎمية
Ƚو البيǮƞ Ȝل الǮمن اɍوȯ مȜ زيادة ربǴ يتȨȦ عليها الطرفاȷ ويشترȓ اȷ يȮوȷ الǮمن  :بيȜøø اƫراƜة - أ

  .لوما للمشتري واȷ يȮوȷ الربǴ الزائد عن الǮمن معلوما ايȒا لȼاɍوȯ للسلعة مع
  

 Ȭيقوم البن ȷأ ɂدد أوصافها علƷسلعة ما و ǒيف شرا Ȭالبن Ɂلد ȼبتȡر ǒبداǚب ǒɎالة يقوم العمƩه اǾȽ ويف
تȮاليȤ بشرائها وبيعها لƞ ȼراÛ ȼƜ ويتم يف ǾȽا الشȷǖ اɍتȦاȧ علƠ ɂديد الǮمن اɍصلي للسلعة مȜ اȑافة اي 

اǹرɁ من شحن وɎǹفȼ للوصوȯ اƂ التȮلȦة الȮلية Û وميǮل ǾȽا املبلȠ الزائد ربǴ البنȬ يف تلȬ السلعة Û كما 
Ȭالتسليم وطريقة سداد القيمة للبن ȓوشرو ȷاȮديد مƠ ɂعل ȷالطرفا ȨȦيت.  

ǡ - يةȝرȊاربة الȒƫا ǡاذ :أسلوƴ اربة الشرعية من الصور املهمة يفȒأسلوب امل Ǝالتمويل وفقا ويعت ǯ
 Ȭبينما ميل ȼيلȢة يف تشƎاخل Ȭميل ɍو ȯاملا Ȭد األطراف ميلǵوجود ا ɂو يقوم أساسا علȽام الشريعة وȮǵأل

 ɂويسم ȼمال ȯب املاǵيقدم صا ȷا ɂفيما بينهما عل ȷالطرفا ȨȦويت ȯقد املاȦة ويƎر اخلǹرب (الطرف األ
ي يستǮمره لƞ ȼعرفتȼ وفقا للشروȓ الƔ يتȦقاȷ عليها لȮ) املȒارب بعملȼ(ƂǙ الطرف األǹر ويسمɂ ) العمل

علɂ أȷ يتحدد الربǴ بينهما بنسبة شائعة فيȼ وليƞ ȄبلȠ حمدد مقطوع بÛȼ أما يف ǵالة اخلسارة فيتحملها رب 
املاȯ وǵده ويȦȮي املȒارب بعملǹ ȼسارة جهده ووقتȼ دوȷ عائد وليȄ عليȑ ȼماȷ اخلسارة Ǚ ɍǙذا قصر أو 

 ȓشرو ȤالǹǾǞينǵ منهاȒعليها ي ȨȦاربة املتȒامل.  
ǯ-ةȭارȊƫل باɅالتمو ǡيث  :أسلوǵ ميةɎاإلس ȫارسها البنوƢ Ɣاألساسية ال Ƞة من الصيȢه الصيǾȽ Ǝتعت

ȼمع ƙللمتعامل ȫمشار ȼنȮول ȯرد مموƭ Ȅمي ليɎاإلس Ȭالبن ȷرة كوȮز فƎي  تȽ مŏ ȼتربط Ɣقة الɎالع ȷوأ
تتǴȒ  دائن ƞدين كما Ƚو اƩاȯ يف البنوȫ التقليدية ومن منطلǾȽ Ȩه العɎقةعɎقة شراكة وليست عɎقة 

البنȬ مȜ املتعاملƙ معȼ يف Ơمل املǺاطر الƔ قد تتعرƬ ȏا العمليات الƔ يقوموŏ ȷا طاملا  للعياȷ فȮرة Ǚسهام
املشاركة بنسبة  كاȷ ذلȬ بدوȷ قصري من جانبهم Û ويتم اǵتساب الربǴ و اخلسارة بƙ الطرفƙ يف عملية

  .رأȃ ماȯ كل منهما 
وȽي أȷ مينǴ البنȬ عملية اȨƩ يف اƩلوȯ حملȼ ) باملشاركة املتناقصة(ومن صور التمويل باملشاركة ما يعرف 

 ȷي أȦƸ ɍوع املشاركة وȑالعقد وطبيعة العملية مو ȓشرو ȼيȒما تقت Ȩل وفǵمرا ɂدة أو علǵمرة وا ǒسوا
ǒ األصوȯ الرأƧالية الɎزمة لȼ وƢلȮها يف النهاية طبقا لقدرتȼ دوȷ أȷ يتحمل أعباǒ ذلȬ يعاوȷ العميل علɂ اقتنا

  ).سعر الȦائدة(أو التزامات ȑǙافية 
   Ȥيتص Ɣرير العميل من السلبية الƠ ة عامة من العديد من املزايا منهاȦأسلوب التمويل باملشاركة بص ȨقƷو

ميارȃ تقليدي وينتظر ما Ʒصل عليȼ من فوائدÛ كما أȷ البنȬ وȽو ŏا املودع الǾي يودع أموالȼ يف البنȬ ال



 

 Ȑنهم من اقتحام بعȮا ميƞ نيةȦواملساندة املالية وال ȷمينحهم التعزيز واألما ȼنǚف ȼئɎعم Ȝا األسلوب مǾȽ
وزيȜ اجملاɍت اɍستǮمارية الɍ Ɣ ميȮنهم طرقها ȦƞردȽم ǾȽا فɎȒ عما يتم بǾȽ ȼا األسلوب من عدالة يف ت

  .العائد
ǻ-  Ȭبالتملي ɄȾنتƫا ƘǱǖعن  :الت ǒɎالية للعمƧالرأ ȯمي بتوفري األصوɎاإلس Ȭة يقوم البنȢه الصيǾƬ ووفقا

طريȨ شرائها Ż تǖجريȽا Ƭم من ȯɎǹ فترة حمددة تنتهي بتملȮهم Ƭا بعد بلوȟ مقدار اإلƶارات اǂصلة منهم 
  .ل اɍنتȦاع بƙƩ ȼ انتقاȯ امللȮية بصȦة Œائيةالقيمة البيعية لɊصل مȒافا Ǚليها مقاب

  
نظرا ألȷ العمل املصريف اإلسɎمي Ƚو عمل مستحدǫ من ǵيث اɍلتزام بȮǵǖام الشريعة اإلسɎمية يف و

كافة األعماȯ الƔ يقوم ŏا البنȬ اإلسɎمي وƓǵ تȮوȷ كافة املعامɎت الƔ تقوم ŏا تلȬ البنوȫ مطابقة 
ȷǚام الشريعة فȮǵاع  ألȒǹǙ ɂعل Ȍموعة فيصل تنƭ يف ǒاȒمية األعɎاإلس ȫاألنظمة األساسية ملعظم البنو

كافة معامɎت  البنȬ للرقابة الشرعية وذلȬ من ǹلل ȽيǞة فيصل أو جلنة أو مستشار شرعي لɌفتاǒ يف املسائل 
همȼ وتطبيقا وفقا للصيȠ املتعلقة باملعامɎت املصرفية وما يستجد منها من أعماȯ أو ما يلتبȄ عن العاملƙ ف

  .الشرعية
ǾȽا ويتم اǹتبار علماǒ اƬيǞات الشرعية أو اللجاȷ الشرعية من كبار العلماǒ املتǺصصƙ يف العلوم الشرعية 

ȷالقانو ǒاƎǹ Ȑم بعŒيانا يعاوǵوأ. 

ƆاǮال ǬǶبƫل اإلسالمية: اȎيȥ ة لبنوكȞمŎا ȳاȩرɊليلية لƠ ǥرȚن.  
  :قسام التاليةنتناوȯ يف ǾȽا العنصر األ -
-  ƙا فيما بȽفيحصل تطور ȫموعة بنوƭ ȯأعما ǰشرات الرئيسية األنشطة ونتائǘم املȽǖقائمة مقارنة ب

 2000-1999عامي 
ȒǹǙاع األرقام اجملمعة للمجموعة يف عامي املقارنة ألساليب التحليل املايل املǺتلȦة واستȋɎǺ أȽم  -

ȫبنو ǒة أداǒاȦازات وكƱǚاملتعلقة ب ǰاجملموعة النتائ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ȴȩر  ȯدوǱ)12(:  ȳاȝ ل اإلسالميةȎيȥ ة بنوكȝموŎ يةȆيǝالر ǧراȉǘƫور اȖǩ مةǝاȩ2000  
ǻالبنو ȴȽنة  أȆال)ȳاȞال ȯالǹ ƘيȢالت( 

1999 2000 
ȓجم النشاǵ  572.00 471.3  
ȯايل األصوƤ9127.19 8749.63  ا  

  787.00 7545.3 أرصدة التوșيȤ و اإلستǮمار
  7600.00 7124.7  ة الودائƤȜل

  0.764 0.707 النقدية بالصندوȧ و لدɁ املركزي
  230.17 230.103  أصوȯ ثابتة
  376.00 854.4  املوارد الǾاتية

  ǹ  21.72 24.64صوم
  494.94 295.26  اإللتزامات العرȑية

  32.2 29.3  أرباǳ العام
أصحاب اƩسابات اإلستǮمارية نصيب

 ǳمن األربا)ƙƵاملسا(  
22.01 24.17  

Ȝالقابل للتوزي ȐائȦ32.231 29.34  ال  
  .2001التقرير السنوي لبنȬ اجملموعة سنة : اȎƫدر

ونورد فيما يلي أȽم املǵɎظات واإليȒاǵات اخلاصة باǵتساب األرقام اجملمعة وƽلت املǘشرات اجملمعة 
ƞ موعة فيصلƭ ȫافة بنوȮصيلية لȦاألرقام الت Ȩالساب ȯحة باجلدوȑريسي املوƛ ا فيها أرقام مصريف فيصل

  ولندȷ الƔ جاǒت ȑمن دار املاȯ اإلسɎمي
تعد القوائم املالية يف كǮري من بنوƭ ȫموعة فيصل بالعمɎت الوطنبية للدوȯ الƔ تعمل ŏا مراكزȽا الرئيسية 

  .م2000ية عام البنوƂǙ ȫ الدوɍر األمريȮي وفقا ألسعار الصرف السار) ǾƬا فقد Ơ Źويل كافة أرقام(



 

ȯوɉا ǢلȖƫالنمو: ا ǧɍدȞوم ƘيȢالت:  
  

źɇشرات الرئيسية كاǘقائمة تطور امل ǒمن استقرا ǴȒيت:  
أي أƭ ȷمل اإليرادات  Ʋ ƂǙ471,38و  2000وصل ǵجم النشاȓ جملموعة بنوȫ فيصل اإلسɎمية عام 

 ȯمقارنة سنة  8471,3تعاد Ȍنق ȬلǾمصري حمققا ب ȷ100,62م قدره 99مليو  Ûمصري ȼجني ȷمليو
źɈة وفقا لȦتلǺامل Ȭه اإليرادات عن أنشطة البنǾȽ يث تولدتǵ.  

 Ƞبلƞ اتƜاربات واملراȒيرادات تولدت عن عمليات املشاركات واملǙ376,2  ا يف سنةǾȽ ȷم2000مليو  
  مليوȷ جنيȼ مصري  Ǚ68,8يرادات نشǖت عن أداǒ اخلدمات املصرفية املǺتلȦة بلȢت 

ɍيرادات اǙ ȯا يعادƞ اتƵمارات املالية واملساǮه  26,3ستǾȽ ȯلة أصوƤ ȷكر أǾومن اجلدير بال Ûȼفي ȷمليو
  .مليوȷ جنيȼ مصري 7870البنوȫ فاقت 

 199,48مليوȷ جنيȼ بعد أǵ ȷققت ƴوا يقدر بø  494,74كما أȷ اɍلتزامات العرȑية Ƭا جاǒت بنحو 
تطور ǾȽه اɍلتزامات يعƗ فعالية مساƵة بنوȫ اجملموعة يف ومن املعلوم أȷ  1999مليوǯ ȷ م مقارنة بسنة 

ƭاɍت Ƣويل التجارة الداǹلية واخلارجية باجملتمعات الƔ تعمل ŏا متمɎǮ ذلȬ يف فتǴ اɍعتمادات املستندية 
  .الȒماȷ تابوǙصدار ǹطا

 ȯا يعادƞ اتيةǾت املوارد الȒȦƳ478,4ا  ƂǙ لتصل Ȭمصري وذل ȼجني ȷعام م 376مليو ȷ2000ليو.  
 ƂǙ7600,5  2000مليوȷ جنيȼ مصري لتصل عام  475,8ائƞ Ȝا يعادƲ ȯو 100ارتȦعت Ƥلة الود

  %6,26مليوȷ مسجلة معدƴ ȯو 
مليوȷ جنيȼ مسجلة  7870أما أرصدة التوșيȤ واɍستǮمار فلمجموعة بنوȫ فيصل اإلسɎمية فقد وصلت 

من % 86,22وأصبحت ǾȽه األرصدة ǮƢل % 4وȧ معدƬا مليوÛȷ ويȦ 324,7زيادة ȯɎǹ العام مقدارȽا 
  .ƤǙايل أصوƭ ȯموعة بنوȫ فيصل اإلسɎمية

 ƂǙ العام ǳيث وصلت أرباǵ Ûققةǂا ȯاألعما ǰنتائ ɂاجملموعة عل ȫست أرقام األنشطة الرئيسية لبنوȮكما انع
 378,6دة قدرȽا Û أي بزيا1999مليوȷ مصري عام   8749,6مليوȷ جنيȼ مصري صعودا من  9137,2

 ȧوȦونسبة ت ȷ4,2مليو%  
ƆاǮال ǢلȖƫة: اȝموŎببنوك ا ǧداماǺستɍوا ǻوارƫل اȮيȽ  

  .عند استعراȽ ȏيȮل املوارد واɍستǺدامات يف ƭموعة بنوȫ فيصل سيتم استǺدام أسلوبƙ للتحليل
اجملموعة فيما بƙ عامي يتمǮل يف ǙيȒاǳ تطور األوزاȷ النسبية ألȽم مصادر واستǺدامات األمواȯ يف ǾȽه -أ

1999-2000  
  مǙ2000عداد قائمة املوارد واɍستǺدامات ȯɎǹ عام -ب
  



 

  .ومن ǾȽ ȯɎǹين األسلوبƙ ميȮن Ơديد أȽم اخلصائȌ املميزة للهيȮل

 ȴȩر ȯدوǱ)13 :(ل اإلسالميةȎيȥ ة بنوكȝموƭ Ž ȯمواɉا ǧداماǺبية واستȆالن ȷاȁوɉور اȖǩ  
ǻوارƫس %2000 %1999 اɍاǧداماǺ2000 %1999 ت% 

 87,44 83,83 التوșيȤ واɍستǮمار 4,70 10,68 اƫوارǻ الǾاǩية

Ȝǝاǻلة 95,00 89,05  الوǝسا ȯ10,01  13,62  أصو  
Ɂرǹأ ȳوȎǹ  0.27 0.30 Ɂرǹثانية أ ȯ2.55  2.55  أصو  

ƃ100 100  اإلمجا ƃ100 100 اإلمجا  

  .2001التقرير السنوي لبنȬ اجملموعة سنة : اȎƫدر
Ƚما يليوأ ȯا اجلدوǾȽ ɂعل ȘǵɎم ما ي:  

ȯمواɉر اǻاȎƫ بةȆبالن:   
     ÛماريةǮاست Ȝي يف معظمها ودائȽاجملموعة و ȫيف بنو ȯمواɊم مصادر لȽي من أȽو ȯاألموا Ȝل ودائǮƢ

م وليست جاريةÛ وǾƬا فŒǚا تتسم بالرسوǷ واɍستقرار وƟدر اإلشارة ƂǙ أȷ الوزȷ النسǾƬ Ƒا املصدر جاǒ عا
من Ƥلة املوارد وفوȧ أŒا نسبة مرتȦعة باملقارنة ǮƞيőɎا يف البنوȫ األǹرɁ فقد سجلت % 95بنمو  2000

  .زيادة فيما بƙ تارƸي املقارنة
% ƂǙ4,70 % 10,68علɂ الرȡم من تراجȜ األƵية النسبية يف Ƥلة املوارد فيما بƙ عامي املقارنة من    

ƭ يف Ȭا البنǾȽ Ɂمستو ȷأ ɍǙ اǾȽ عن املعايري الدولية يف ȜȦئما جدا وبل مرتɎفيصل يعد م ȫموعة بنو
  .اخلصوȋ مما يǘكد مدɁ اȽɍتمام بتدعيم ǾȽه البنود ŏدف تقوية املركز املايل لبنوȫ اجملموعة

ȯمواɉا ǧداماǺستɍ بةȆبالن:  
ة فيصلÛ وقد بلȠ الوزǮƢ ȷل أرصدة التوșيȤ واɍستǮمار أȽم أوجȼ اɍستǺدامات األمواȯ يف ƭموع     

وعلɂ الرȡم من أǾȽ ȷه النسبة مرتȦعة ɍǙ أŒا % 87,44النسƑ لتلȬ األرصدة يف Ƥلة اɍستǺدامات 
  .تصاعدت أيȒا فيما بƙ تارƸي املقارنة ƞا يعƱ Ɨاǳ السياسات اخلاصة بǚدارة األمواȯ يف بنوǾȽ ȫه اجملموعة

ƂǙ %  13,62وȯ السائلة لدƭ Ɂموعة بنوȫ فيصل من علɂ الرȡم من اȦƳاȏ الوزȷ النسƑ لɊص  
بقدر ما يعȄȮ اƩرȋ علƶǙ ɂاد تشȢيل عائد (ɍǙ أȷ ذلɍ Ȭ يعȄȮ وجود نقȌ يف السيولة % 10,01

لȮافة املوارد البشرية للتوșيȤ وƜيث يلƑ ذلȬ التشȢيل يف جزǒ منȼ مطالب السيولة بصȦة عامةÛ وǾȽا ما 
ǵ Ûيث بلȠ عدد 2000مليوȷ جنيȼ مصري عام  Ź324 توجيȼ أكǮر من  ƠقȨ لبنوƭ ȫموعة فيصل Ǚذ

  .م1999يف سنة  1426عامل مقابل  ƂǙ1444  2000العاملƙ يف Œاية 
 .نȄȦ الوقت عائدا مناسبا   كل ǾȽا من أجل توșيȦات تتسم بدرجة عالية من السيولة وتدر يف

  
  
  



 

 ȴȩر ȯدوǱ)14(  :Ŏ ǧداماǺستɍو ا ǻوارƫمة اǝاȩل اإلسالميةȎيȥ ة بنوكȝمو  :  
 ȳاȞال ȄȦن Ž تƢ Ɣال ǧداماǺستɍا ȳاȝ ȯالǹ تǶيǩأ Ɣال ǻوارƫ2000اȳ. 

 ȳوȎƪا ǻيوȩ Ž ǥǻاɅȂال ȼنيǱ ȷمليو %  ȯصوɉا ǻيوȩ Ž ǥǻاɅȂال  ȼنيǱ ȷمليو % 
  املوارد الǾاتية 

Ȝالودائ  
 Ɂرǹصوم أǹ  

376 
7600  

27  

4.00 
94.00  

0.30  

ɍو ا Ȥيșمارأرصدة التوǮست  
  أصوȯ ثابتة 

  

7870  
  

230.175  

97.15  
  

2.85  

ȼلƤ  8003 98.30 لةƤ 8100.17  100  
 ȯيف بنود األصو Ȍالنق 

 النقدية بالصندوȧ و لدɁ املركزي
 

764.37  
  

 
1.70 

     

ȼلƤ  764.37 1.70      
  100  8100.17  اإلƤايل 100 767.37 8  اإلƤايل

  م2001عة سنة التقرير السنوي لبنȬ اجملمو:  اȎƫدر
م بلȢت ما يعادȯ 2000سينتǰ من ǾȽه القائمة أƤǙ ȷايل املوارد الƔ أتيحت للتوșيȯɎǹ Ȥ عام  -

وȽي عبارة عن موارد ȑǙافية استقتها ǾȽه البنوȫ بصȦة أساسية , مليوȷ جنيȼ مصري  8767.37
فɎȒ عن تدعيم  من فوائد املوارد% 94.00من الزيادة الǵ Ɣدثت يف ودائȜ العمǒɎ و الƔ مǮلت 

ǾȽا يف الوقت الǾي ǵصلت فيȼ البنوȫ فيصل علɂ , منها % 4.00املوارد الǾاتية الǾي الƔ بنحو 
 Ɂرǹو اخلصوم األƴ ا السائلة , باقي املوارد منőأرصد ȐيȦơه املوارد , وǾȽ دامǺاست ȋصوƝ أما

ث استوعبت تلȬ العمليات فقد Ź تشȢيلها بالȮامل يف ƢǙام عمليات توșيȤ و استǮمار جديدة ǵي
 .من املوارد املتاǵة للتوșيƲ97.15 % Ȥو 

ǬالǮال ǢلȖƫل اإلسالمية: اȎيȥ ة لبنوكȞمŎا ȳاȩرɉليل اƠ Ž اليةƫا ǢȆالن ǡأسلو ȳداǺاست  
           ȷوøȮوت Ûȫاملراكز املالية للبنو ɂم علȮتعد النسب املالية من أدوات التحليل املايل املهمة للح

  .نسب ƭموعات فيما بينها Ɯيث تقيȄ كل منها وșيȦة أو Ƨة معينة يف البنơ ȬتلȤ عن األǹرǾȽɁه ال
وألعماǾȽ ȯا األسلوب التحليلي يف األرقام اجملمعة لبنوȫ فيصل اإلسɎميةÛ سوف نسøتǺرǯ أرقøام   

 Ȅتقي Ɣالنسب املالية الȼي نسب  أوجȽو  ȫه البنوǾȽ ة يفȦتلǺامل ȯاألعما ǰونتائ ȓالنشا Ȥيșالسيولة والتو
ومدɁ كȦاية ǵقوȧ امللȮية والرƜية وسيتم اǵتساب تلȬ النسب يف تارƸي املقارنة لتوȑيǴ التطور الǾي طرأ 

ȼعلي.  
  
  
  



 

 ȴȩر ȯدوǱ)15(  : يولةȆال ǢȆن.  
 % 2000 % 1999 نǢȆ الȆيولة

 ƤǙايل الودائȜ) /1(األصوȯ السائلة 
  ƤǙايل األصوȯ / األصوȯ السائلة 

ȯمار  األصوǮستɍو ا Ȥيșالسائلة األرصدة التو  
 )ƤǙ)2ايل اɍلتزامات / األصوȯ السائلة 

9.92  
8.08  
9.37  
8.95 

10.05  
8.37  
9.71  
8.73 

  .2001التقرير السنوي لبنȬ اجملموعة  سنة : اȎƫدر
سب تقل عن يبƙ من استقراǒ أرقام نسب السيولة أŒا تراجعت فيما بƙ عامي املقارنة كما أنا ǾȽه الن     

 و قد يظن أȷ ذاȫ يعȄȮ تزايد املǺاطر الƔ ميȮن أȷ تتعرƬ ȏا بنوǾȽ ȫه, مǮيلتها يف البنوȫ اǂلية و العاملية 
  الوفاǒ بطلبات املودعƙ و متطلبات التشȢيل Û اليومي و أيȒا يف ƭاȯ التنسيȨ و املواǒمة بƙ املوارد  اجملموعة

  : قاÛ ȧ وǾȽا األمر مردود عليȼ يف النقاȓ التالية و اɍستǺدامات بالنسبة ألجاȯ اɍستح
 كما سبقت اإلشارة Ǚليȼ فȷǚ جانب ȡري يسري من توșيȦا بنوǾȽ ȫه اجملموعة يتميز بسيولة عالية -

  مليوȷ جنيȼ مصري 7851.62م علɂ 1999و ǾȽا اجلانب يرتȜȦ من عام ألǹر Û فقد اقتصر عام 
ȷ جنيȼ مصري و Ǚذا ما أȑيǾȽ Ȥا الرقم علɂ األصوȯ مليو 8174.80و بلȠ يف العام الǮاƲ Ɔو  

  .السائلة ستنȐȦǺ نوعا ما نسب السيولة جملموعة بنوȫ فيصل ƂǙ مستويات مɎئمة 
-  ǒɎمقابلة مسحوبات العم ɂعل ȫنسب السيولة يف األصل قدرة البنو Ȅسابات , تقيƩسيما من اɍ و

ǾƬ  Ƒا النوع من الودائɍ Ȝ ميǮل يف تارƸي اجلارية و الودائƠ Ȝت الطلب ǵ Ûيث أȷ الوزȷ النس
املقارنة سوɁ نسبة Ǟȑيلة من Ƥلة ودائǾȽ Ȝه اجملموعة يتǴȒ عدم ǹطورة تراجȜ مستويات نسب 
 Ȝالودائ ɂا علȽام من مواردȽ ǒتعتمد يف جز Ɣالتجارية ال Ɂرǹɍا ȫالبنو Ȝالسيولة لديها باملقارنة م

 .Ơت الطلب 
ƶ Ɂرǹوجهة نظر أ ȫناȽ هǾȽ ȫقدرة بنو Ɨه النسب يعǾȽ ȏاȦƳيث اǵ ȋا اخلصوǾȽ يف Ǝتعت ȷب ا

اجملموعة علɂ توșيȤ اɍمواȯ و املوارد املتاǵة Ƭا يف اوجȼ استǺدام ǵقيقة تدر عوائد تساȽم يف ارتȦاع 
 ƙƵاو املسا ƙبالنسبة للمودع ǒية سواƜت الرɍمعد   .  

 ȴȩر ȯدوǱ)16(  :يلȢȊالت ǢȆن.  
% 2000%  1999 لنǢȆ التȢȊي

 ƤǙايل امليزانية/ارصدة التوȑيȤ و اɍستǮمار
 ƤǙايل الودائȜ و املوارد الǾاتية / ارصدة التوșيȤ و اɍستǮمارات 

86.23  
94.56 

86.22  
98.66 

  .م  2001سنة , التقرير السنوي لبنȬ اجملموعة :  اȎƫدر



 

جاǒت يف تارƸي املقارنة عند مستويات مرتȦعة نȘǵɎ اȷ نسب تسهيɎت التشȢيل لدƭ Ɂموعة بنوȫ فيصل 
 ƙƸالتار ƙئمة فيما بɎا سجلت زيادات مŒة تنجم عنها , كما اǒاȦȮا بƬاجملموعة يف ادارة أموا ǳاƱ كدǘمما ي

 Ȥيșة للتوǵافة املوارد املتاȮكامل ل ȼيل شبȢتش. 
 ȴȩر ȯدوǱ)17(  : يةƜالر ǢȆن  

% 2000%  1999 نǢȆ الرƜية
 رأȃ املاȯ املدفوع  /رأȃ املاȯ املدفوع الȦائȐ القابل للتوزيȯ /Ȝ العائد معد

 ƤǙايل اɍصوȯ    / رƜية األصوȯ أرباǳ العام 
11.12   

  
0.33 

11.12  
  

0.35 
  .م2001سنة , التقرير السنوي لبنȬ اجملموعة  :اȎƫدر

مما , م 2000اƂ مستويات عالية عام يتǴȒ تصاعد كȦاǒة نسب الرƜية فيما بƙ عامي املقارنة و وصوƬا  
 ǒداɍة اǒاȦاجملموعة و ك ȫبنو ȯدارة امواǙ السياسات املتبعة يف ǳاƱ ȄȮيع. 

م تنبȷǙ2000 ǜ استعراȏ معدɍت ƴو األنشطة املصرفية ونتائǰ األعماȯ يف ƭموعة فيصل ȯɎǹ عام  -
تصاعد ǵجم النشاȓ وƤǙايل امليزانية  عن أȷ بنوǾȽ ȫه اجملموعة قد ǵققت ƱǙازات طيبة للȢاية ǮƢلت يف

وƤلة الودائȜ وأرصدة التوșيȤ واɍستǮمار وكǾا ƤǙايل أرباǳ العام والعائد املوزع علɂ أصحاب 
ǵسابات اɍستǮمار والȦائȐ القابل للتوزيÛȜ كما أǾȽ ȷا التصاعد جاƞ ǒعدɍت متصاعدة تزيد عن 

Ɋنشطة الرئيسيةÛ كاإليداع وƟميȜ املدǹرات والتوșيȤ مǮيőɎا يف البنوȫ األǹرɁ وɍسيما بالنسبة ل
  .واɍستǮمار الƔ يقوم عليها كياȷ اجلهاز املصريف كȮل

  :ȷǙ تتبȽ ȜيȮل املوارد واɍستǺدامات يف بنوƭ ȫموعة فيصل يشري ƂǙ مميزات أƵها         
  .للموارداعتماد ǾȽه البنوȫ علɂ ودائȜ العمǒɎ واملوارد الǾاتية كمصادر أساسية  -
-  Ȥيșعمليات التو ȯɎǹ من ǒسوا ȫه البنوǾȽ يف Ȥيșة للتوǵكامل للموارد املتا ȼيل شبȢتش ȫناȽ

أو من ȯɎǹ املساƵات املباشرة يف ) املشاركات و املȒاربات واملراƜات اإلنتاجية والتجارية (اإلسɎمية 
 .تصادية املǺتلȦةرǗوȃ أمواȯ املشروعات وتǖسيȄ الشركات الƔ تعمل يف اجملاɍت اɍق

يستنتǰ من استيȒاǳ أرقام النسب املالية يف بنوǾȽ ȫه اجملموعةÛ أŒا تتسم بوȜȑ أمن من ناǵية السيولة  -
 Ȥيșلة توȮمش ȼتواج ɍ اŒيل(كما أȢتش ( Ǝوتعت Ûȯدارة األمواǙ ة عالية يفǒاȦشرات كǘيث تظهر املǵ

يل يف ǾȽه البنوÛȫ ولȮن من صاſ األمور أرصدة ǵقوȧ امللȮية متسقة من ǵيث كȦايتها للوȜȑ اƩا
اȽɍتمام بتدعيمها بصȦة مستمرة ملواجهة التوسȜ الȮبري يف األنشطة املصرفية من ناǵية وإلتاǵة موارد 

 .ذات Ǔجاȯ مناسبة لɎستǮمارات الطويلة األجل الƔ تعتǵǙ ƎدƧ Ɂات البنوȫ اإلسɎمية عامة
  



 

الية لبنوǾȽ ȫه اجملموعة يف األعوام األǹريةÛ فقد أȽلتها أرقام أنشطتها نظرا لɊداǒ املرȑي ومتانة املراكز امل -
 Ɣوفقا للدراسات السنوية ال ÛŸعر Ȭمائة بن Ǝمن أكȑ منها مراكز متقدمة Ȑا ليحتل البعƬأعما ǰونتائ

ي ǵداثة تعدȽا اجملɎت العاملية املتǺصصة يف ǾȽا الشÛȷǖ وɂȦƸ ɍ أǾȽ ȷا يعد ƱǙازا جيدا يف șل اعتبار
 .النشǖة واɍفتقار ƂǙ التجربة العلمية الطويلة للبنوȫ التقليدية

وقد جاǒت البنوȫ التالية ȑمن قائمة أكƎ مائة بنȬ عرŸ يف السنوات األǹريةÛ سواǒ بالنسبة          
  :ملعيار ƤǙايل امليزانية أو ƤǙايل ǵقوȧ امللȮية

  .بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري -        
  .مصرف فيصل اإلسɎمي بالبحرين  -        

        - Ɔمي السوداɎفيصل اإلس Ȭبن    .  
  :     دور ƭموعة بنوȫ فيصل اإلسɎمية يف ƭاɍت التنمية اɍقتصادية   واɍجتماعية: املبحث الǮالث

لميøة  تتميز املصارف اإلسɎمية بŒǖا مǘسسات مالية őدف يف األصل Ǚ ƂǙرساǒ األسȄ والقواعد الع
لɊساليب الشرعية يف املعامɎت املصرفية واɍستǮمارية والتجاريةÛ مȜ التǖكيد علɂø اقتøراȷ مȦهøوم البعøد     
اɍجتماعي بالبعد اɍقتصادي يف الȮȦر اإلسɎمي من ȯɎǹ قيام ǾȽه املصارف بدعم أȽداف التنمية اɍقتصادية 

ƭ ȫبنو ȋرƠو Ûاŏ تعمل Ɣل اجملتمعات الǹجتماعية داɍة   واøائيƴرية اإلøتدعيم املس ɂموعة فيصل دائما عل
للدوȯ اإلسɎمية الƔ تعمل ŏا سواǒ يف اجملاȯ اɍجتماعي أو اɍقتصاديÛ كما تǾȽ ȜȒه البنوȫ أولويات مطلقة 

ȯه الدوǾȽ تياجات التنمية يفǵا Ƒتل Ɣنشطة الɊل.  
ǬالǮال ǬǶبƫالتن: ا ǧɍاƭ Ž ل اإلسالميةȎيȥ ة بنوكȝموƭ ورǻيةȝتماǱة و اإلɅǻاȎتȩمية اإل  
ȯوɉا ǢلȖƫل اإلسالمية: اȎيȥ ي لبنوكǻاȎتȩɍالدور ا :  

  :توفري التمويل الɎزم لȮافة قطاعات النشاȓ اɍقتصادي وɍ سيما اإلنتاجية منها -أ
   ȓاøات النشøي لقطاعȮر أمريɍر من أربعة مليارات دوǮتمعة بتوفري أكƭ فيصل ȫموعة بنوƭ قامت

  .1996يف اجملتمعات اإلسɎمية الƔ تعمل ŏا ȯɎǹ عام اɍقتصادي 
ومن النماذǯ الرائدة يف ǾȽا اجملاȯ بƙ بنوȫ اجملموعة ƶيǒ بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري الǾي أتاǳ يف العام 

مليار دوɍر لتمويل ƯتلȤ قطاعات النشاȓ اɍقتصادي وɇجاȯ متنوعةȽ Ûادفا من وراǒ 1.5املايل املاȑي Ʋو 
 Ȭعن ذل ɎȒف Ûيةǵمن نا ƙوع املواطنƤ دمةǹقتصادية وɍالتنمية ا Ȕطǹ عالة يف تدعيمȦة الƵاملسا ƂǙ

ترسيǸ املȦاȽيم األساسية ألساليب التمويل اإلسɎمي يف اجملتمȜ املصري من ناǵية أǹرÛɁ وقد وصل عدد 
لصناعة والنقل واإلسȮاȷ عمليةÛ واستوعبت قطاعات الزراعة وا 3.56عمليات التوșيȤ يف ذات العام Ʋو 

من ƤǙايل األرصدة وعدد العملياتÛ ونظرا لƵɊية الɁƎȮ الƔ يتمتŏ Ȝا  %64والسلȜ اإلستراتيجية أكǮر من
قطاع البناǒ والتشييد يف Ƥهورية مصر العربية ولدوره الȦعاȯ يف ƠقيȨ أȽداف ǹطة التنمية ويف معاجلة أزمة 



 

صةÛ عمɎ علɂ تطويره وتزويده بȮافة اǵتياجاتȼ من األمواȯ واملعدات اإلسȮاȷ فقد أوɍه البنȬ عناية ǹا
  واألجهزة  ومستلزمات اإلنتاǯ للقيام بواجباتȼ علɂ أكمل وجÛȼوقد بادر بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري

بالتعاوȷ مȜ عمɎئȼ املتǺصصǙ ƂǙ ƙقامة الǮȮري من املشروعات اإلسȮانية و املدȷ املتȮاملة الơ Ɣدم 
ألساȃ اجلماȽري العريȒة يف اجملتمȜ ويف أƲاǒ البɎدÛ وميارȃ البنȬ نشاطȼ يف ƭاȯ اإلسȮاȷ مøن ȯɎøǹ   يف ا

   Ɣøال ǒاøقتنɍات واإلجارة واƜاربات واملراȒلة يف املشاركات واملǮمية ممɎمار اإلسǮستɍوا Ȥيșأساليب التو
ة بنȬ فيصل اإلسɎمي املصøري ƞنطقøة   تتناسب Ƣاما مȜ اɍستǮمارات يف ǾȽا القطاعÛ ويعتƎ مشروع مدين

وǵدة سȮنية من أȽم مشروعات البنȬ يف ǾȽا اجملاȯ وكǾلȬ مشøروع   8300(سيدȃ بشر باإلسȮندرية 
Û وبصȦة عامة )وǵدة سȮنية 660(ومشروع أبراǯ أȡاǹاȷ ) وǵدة سȮنية 575(مدينة فيصل السȮنية باƬرم

ȷ دوɍرȽ Ûي قيمة مشاركة البنȬø يف øƤǙايل تȮلøȦة    مليو 64فقد اǹتȌ قطاع البناǒ والتشييد بǖكǮر من 
ȷɇا Ɠǵ اȽǾيȦتن Ź Ɣانية الȮاملشروعات اإلس.  

وقد قام البنȬ أيȒاǄ بتوقيȜ بروتوكوȯ تعاوȷ مȜ اƠɍاد التعاوƆ اإلنتاجي املركزيŏ Ûدف الصناعات 
ǒة تشȢيل اجلمعيøات التعاونيøة   الصȢرية واƩرفية والعمل علɂ استȯɎȢ الطاقات العاطلةÛ ولزيادة نشاȓ وكȦا

 150اإلنتاجية وأعȒائها واƩرفيƙ بصȦة عامةÛ أما بنȬ فيصل اإلسɎمي السوداƆ فقد قدم ما يقرب مøن  
مليوȷ جنيȼ سوداƆ كتوșيȦات استǮمارية خلدمة قطاعات وأنشطة Ǚنتاجية متوسطة وطويلة األجل ȯɎǹ عام 

1996.  
عملية توșيȤø قيمتøها تصøل ƂǙ     1800ل التركية Ʋو ويف ذات العام أيȒاǄ نǾȦت مǘسسة فيص

237.3  ɂمارات علǮستɍا Ȭوقد توزعت تل Ûقتصاد التركيɍا ȓكافة قطاعات النشا ſلرية تركية لصا ȷبليو
  ǩوȜɅȁ اإلستǮماراȭ: ǧالتاƃ)18(اƨدوȯ رȴȩ تلȬ القطاعات  ǵسب 

țاȖȪال  ǧاɅيماوȮال 
ǧɍɇا
ǧداȞƫوا 

ȯȂȢال
ǰيȆوالن ȸɅدȞالت 

 ǻواƫا
 الǾȢاǝية

 ǧواǻوأ ȧالور
  الȖباȝة

 ǯاإلنتا
ɄȝراȂييد الȊالت 

 ƑȆالن ȷȁالو
 ȼليȝ لȎǵ اƫ

 )%(مƢ ȸوɅل 
17.8  5.7  16.7 26.3 7.9  5.3  16.9 3.4  
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لدوليةǵ Ûيøث قøام   كما لعب مصرف فيصل اإلسɎمي بالبحرين دوراǄ أساسياǄ يف عمليات التجارة ا

 300بترتيب وƱǙاز ثǫɎ عمليات للتمويل اإلسɎمي املشترȫ وبقيمة ƤǙاليøة قøدرȽا    ȯɎǹ1992 عام 
 ȫمي املشترɎعمليات التمويل اإلس ǳر وطور بنجاȮمن ابت ȯا املصرف أوǾȽ Ǝويعت ÛيøȮر أمريɍدو ȷمليو

ركة فيها وذلȬ لتركيبها الȦريد ومرونتها البالȢة ǵ Ɠǵازت تلȬ العمليات رȑاǒ وقبوȯ املǘسسات املالية املشا
 ƂǙ افةȑئمةباإلɎدمة فيها مǺالعقود املست.  



 

مليار فرنǙ ȬفريقيÛ وبلȢت  4.3وقد قدم مصرف فيصل اإلسɎمي بالسنȢاƢ ȯويǄɎ لɊنشطة اɍقتصادية بنحو 
  .ǵ%30صة قطاعي الزراعة والصناعة منها Ʋو 
فقد قامت ȯɎǹ العام األǹري بتنȦيǾ عمليات Ƣويلية واستǮمارية بلøȢت   وبالنسبة لدار املاȯ اإلسɎمي

مليوȷ دوɍر تتوزع علɂ أنشطة اقتصادية متنوعة يف كǮري من البلداȷ اإلسɎميةÛ ومعظøم   694.3قيمتها Ʋو 
ȷالبلدا Ȭالتنموية يف تل ȏراȡدم األƸ اƞ متوسطة وطويلة األجل ȯجاɇ ةǵت متاɎه التمويǾȽ.  

  شاǒ املشروعات اɍقتصادية واملساƵة يف رǗوȃ أمواȯ الشركات وبصȦة ǹاصة الƔ تتمتȜ بƵǖية Ǚن -ب
  :ǵيوية بالنسبة لɎقتصاد القومي      

وصلت املبالȠ املسددة يف رǗوȃ أمواȯ املشروعات والشركات التابعة لبنوƭ ȫموعة فيصل اإلسɎمية 
ǾȽه املشروعات والشركات ƂǙ ستƙ وǵدة تȢطي أوجÛ  ȼ ويصل عدد1991مليوȷ دوɍر عام  Ʋ ƂǙ1.2و 

Ýȫه البنوǾȽ تعمل فيها Ɣال ȷقتصادي يف البلداɍا ȓالنشا  
يعتƎ بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري أǵد بنوƭ ȫموعة فيصل الǾي لȼ باع كبري يف ǾȽا اجملاǵ ȯيøث  

 ƂǙ ȼومشروعات ȼ33وصل عدد شركات  ȼا قيمتƬأموا ȃوǗم رǵ ة   ملي 676شركةøت قيمøȢر وبلɍدو ȷو
مليوÛȷ وتتوزع ǾȽه الشركات علɂ القطاعات اɍقتصادية املǺتلȦة وفقاǄ للبياȷ الǾي  66.1مساƵة البنȬ فيها 

يتǴȒ منȼ اƩرȋ علɂ تنوع وتعدد الشركات الƔ يǘسسها البنȬ أو يساȽم يف رǗوȃ أمواƬا Ɠǵ تȢطي كافة 
  . )19(أوجȼ النشاȓ اɍقتصادي ǵسب اجلدوȯ رقم 

 ȴȩر ȯدوƨي: )19(اǻاȎتȩاإل ȓاȊالن țأنوا  

țاȖȪال ȴاس   ɄȝراȂال
ƆيواƩوا ɄȝناȎال 

Ʉǝالدوا
والرȝاɅة 
  الȖبية

 ǥارǲالت
اƪارǱية 
  والداǹلية

 ȯاƫا
ȣرȎƫوا 

الȆياǵة 
Ɂرǹأ ǧدماǹو ƃاإلمجا 

ǧاȭرȊال ǻدȝ 3 11 5 2  7 5  33  
 ȷليوƫة باƵاȆƫا
ɄȮɅر أمرɍوǻ 7.4  18.4  10.1  3.4  23.6  3.2  66.1 
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وɍ يقتصر دور بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري بالنسبة لشركاتȼ ومشروعاتȼ علɂ التǖسيȄ واملساƵة يف 
رǗوȃ األمواȯ فحسب بل يتعداه ƂǙ توفري اǵɍتياجات التمويلية Ƭا وفقاǄ لɊساليب الشرعيةÛ وǾȮȽا تسøهم  

كات بنصيب وافر يف فتƭ Ǵاɍت توșيȤ جديدة أمام البنȬ مما يساعد أيȒاǄ علɂ زيøادة قدرتǾȽ   ȼøه الشر
للتوسȜ يف أنواع التمويل اإلسɎمي الƔ تتطلب يف șل șروف السوȧ اƩالية ǵرصاǄ وعناية ǹاصة عند اǹتيار 

Ǆمي املصري رواجاɎفيصل اإلس Ȭقي منتجات يف الشركات العاملة لبنɎوت ÛǒɎاملصرية  العم ȧيف األسوا Ǆكبريا
  :واخلارجية وبصȦة ǹاصة ȯɎǹ األعوام الɎǮثة األǹرية ومن أȽم ǾȽه الشركات



 

 
  

Û الشركة اإلسɎøمية للتصøنيȜ   )فاركو(الشركة اإلسɎمية لɊدوية والȮيماويات واملستلزمات الطبية 
)ȯسيلتا( ائيةǾȢاعيلية الوطنية للصناعات الƧشركة اإل Û)وȮفودي.(  

بنȬ فيصل اإلسɎمي السوداƆ فȷǚ شركاتȼ التابعة تتمǮل يف ثǫɎ شركات تباشر أعماȯ التǖøمƙ   أما
والتجارة واخلدمات واإلسȮاȷ داǹل اɍقتصاد السوداǾȽ Ɔا باإلȑافة ƂǙ مصنȜ لɊملنيومÛ وقد بلøȢت قيمøة   

  .مليوȷ جنيǙ ȼسترليƗ 24مساƵات البنȬ يف رǗوȃ أمواȯ شركاتȼ ومشروعاتƲ ȼو 
شøركة  : م بǚنشاǒ شركتƬ ƙا Ƶا1990وƝصوȋ مǘسسة فيصل التركية للتمويل فقد قامت عام 

مليوȷ لرية تركية وشركة فيصل العقاريøة للتشøييد    1500فيصل للتجارة اخلارجية والتسويȨ برأƧاȯ قدره 
  .مليوȷ لرية 1250والتجارة برأƧاȯ قدره 

شركةÛ وتصل Ƥلة املبالȠ الǮƢ Ɣل ǵصة الøدار يف   22يف وبالنسبة لدار املاȯ اإلسɎمي فŒǚا تساȽم 
مليوȷ دوɍر ويوǴȑ البياȷ التايل توزيȜø الشøركات علɂø     50رǗوȃ أمواǾȽ ȯه الشركات ƂǙ أكǮر من 

  ).20(القطاعات اɍقتصادية املǺتلȦة رقم 
ȣارøøȎار  مøøمǮل استøøȥاȮǩ ǧاøøدمǹ  Ʉøøاإلمجال  

10  07 03 02  22  
  .1998ر السنوي لبنȬ اجملموعةÛ سنة التقري :اȎƫدر

     Ȭøتل Ȝøايل توزيøالت ȷاøالبي Ǵȑويو Ɓالعا ǒاƲمي يف معظم أɎاإلس ȯكما تنشر شركات دار املا
  ).21(الشركات جȢرافياǵ Ǆسب اجلدوȯ رقم 

ǰليƪا ȯوǻ رȎيا مȪɅرȥǙ ǡرȡ ȷاǻوȆا والøøيȭرǩ اøøأورب Ɂرøøǹأ Ʉøاإلمجال 
04  05 03 01  04  05  22  

  .1998التقرير السنوي لبنȬ اجملموعةÛ سنة  :اȎƫدر
  
ǯ-  ɂيث األفراد وتشجيعهم علǵرات وǹة املدǞتعب ȯɎǹ زمة لعمليات التنمية منɎاملواد ال ȜميƟ  

  :اɍدǹار فǄɎȒ عن استحداǫ أƴاȓ وأساليب جديدة لتطوير العمل املصريف      
مليøار   3.8اجتǾاب ما يقرب مøن   1996ام كما سبȨ توȑيحȼ فقد استطاعت بنوȫ اجملموعة مŒ Ȝاية ع

 ȋاخلا ȓالنشا ȫه البنوǾȽ Ƃنتاجية وتوǙ دمت معظمها يف عملياتǺاست Ûراتǹومد Ȝي كودائȮر أمريɍدو
بتجميȜ الودائȜ واملدǹرات أƵية كبرية نظراǄ ألنȼ ميǮل املصدر الرئيسي للموارد املتاǵة للتوșيȤ واɍسøتǮمار  

هود يف ǾȽا الصدد تعزي أساساǄ للصيȠ اإلسɎمية للمعامɎت فǄɎȒ عن استحداǫ لديهاÛ وɍ شȬ أƱ ȷاǳ اجل
أوعية ادǹارية تتناسب مȜ دǹوȯ األفراد وتتǒɎم مș ȜروفهمǾȽ Ûا باإلȑافة ƂǙ قيام بنوȫ اجملموعøة بعمليøة   



 

مøن   تطوير وƠديث مستمرة لوșيȦتها كمقدمة للǺدمات املصرفية مما ساعدȽا علɂ اجتǾاب أعداد Ǻøȑمة 
  العمǒɎ ومن أȽم ƱǙازات ǾȽه اجملموعة يف ǾȽا الشǙ ȷǖدǹاȯ نظام الصرف اɇيل بالنسبة لعمليات

اخلزينة واستǺدام اƩاسبات اɇلية يف معظم العمليات املصرفية والعمل الدǗوب مøن أجøل Ǚتاøǵة    
  .يف يف كافة أƲاǒ العاƁاخلدمات املصرفية اإلسɎمية للعمǒɎ يف كل مȮاȷ عن طريȨ التوسȜ واɍنتشار اجلȢرا

  :ويف بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري
اƩسøابات اجلاريøة   : تشمل األوعية اɍدǹارية الƔ يتيحها وفقاǄ للصيȠ اإلسɎمية الƔ تقرȽا الشريعة

باجلنيȼ املصري اƩسابات اجلارية بالعمɎت األجنبية ǵسابات اɍستǮمار العام باجلنيȼø املصøري ǵسøابات    
  .عام بالعمɎت األجنبية ǵسابات اɍستǮمار اخلاصة ملدة سنتƙ فǖكǮر باجلنيȼ املصرياɍستǮمار ال

  :وتتمǮل ƱǙازات البنȬ يف ǾȽا اجملاȯ فيما يلي
مليار دوɍر أمريȮيÛ وقد كانت ǾȽه الودائȜ عند  1.4بلȢت Ƥلة ودائȜ البنȬ يف العام املاȑي Ʋو 

 ɂقاصرة عل Ȭللبن ȯاية العام األوŒ26 مليوǄر تقريباɍدو ȷ.  
 436تصاعد عدد اƩسابات من Ʀسة ɍǓف ǵساب عند Œاية العام األوȯ للبنȬ ليصل ƂǙ أكǮر من 

  .ألǵ Ȥساب يف Œاية العام املاȑي
ألȤ  255تتسم قاعدة اإليداعات يف البنȬ باɍستقرار والǮبات النسƑ وȽي Ȍơ اȷɇ ما يقرب من 

  .عميل معظمهم من صȢار املدǹرين
Ɏي   ȼدتøاعدت أرصøوقد تص Ûاملصرية ȧل السوǹدا Ǆكبريا ǄɍقباǙ األجل Ȕاري متوسǹدɍا ǒقي الوعا

 ȼا نسبتƞ يȑالعام املا ȯɎǹ%37.6.  
  Ɔوداøالس ȼاجلارية باجلني Ȝالودائ ȫارية فهناǹدɍتتنوع األوعية ا Ɔمي السوداɎفيصل اإلس Ȭويف بن

  .Ȝ اɍستǮمار اǂلي واألجنǾȽ ÛƑا باإلȑافة ƂǙ ودائȜ املȢتربƙوبالعمɎت األجنبية وكǾا ودائȜ اɍدǹار وودائ
ǵسøابات  : فقد استحدثت أوعية ادǹارية كǮøرية منøها  : وƝصوȋ مǘسسة فيصل للتمويل بتركيا

باللرية التركيøة  ) يوماǄ 360 –يوماǄ  180 –يوماǄ  90(املشاركة يف األرباǳ واخلسائر ذات اɇجاȯ املتنوعة 
باللرية التركيøة والعمɎøت   " اƩسابات اجلارية اخلاصة للنظام اǂرر من الȦوائد"بيةÛ وأيȒاǄ والعمɎت األجن
ǄاȒاألجنبية أي.  

 Ȝاجلهود من أجل توسي ȤيǮȮما كانوا وتǮيǵ ǒɎالعم ƂǙ مية املتطورةɎتوصيل اخلدمات املصرفية اإلس
ǾȽ ȫه اجملموعة عƎ أƲاǒ البلداȷ الƔ تعمل ŏا قاعدة املتعاملÛƙ وذلȬ من ȯɎǹ اɍنتشار اجلȢرايف لوǵدات بنو

والدوȯ اإلسɎمية عامة وكǾا الدوȯ األǹرɁ الƔ تȒم Ɵمعات ǙسɎمية مǙ Ȝتاǵة كافة التيسريات املمȮنة يف 
  .ǾȽا اخلصوȋ أمام األفراد



 

ǵالياǄ يف øȑوƠ   ǒاوȯ بنوƭ ȫموعة فيصل اإلسɎمية اɍنتشار داǹلياǄ وǹارجياǄ يف ǵدود اإلمȮانيات املتاǵة
القواعد والقوانƙ الƔ تسود البلداȷ الƔ تعمل ŏاÛ وعلɂ أية ǵاȯ فقد ǵققت ƭموعة بنوȫ فيصل اإلسɎøمية  

  ƱاǵاǄ ذا شȷǖ يف ǾȽا الصدد مǵ Ȝداثة نشőǖاǵ Ûيث بلȠ عدد الوǵدات املصرفية الداǹلية
  

وعøة والعاملøة يف اجملتمعøات    واخلارجية وكǾا الشركات واملصارف علɂ اǹتɎفها التابعة للمجم
  .اإلسɎمية وȡري اإلسɎمية أكǮر من مائة وǵدة

ƆاǮال ǢلȖƫل اإلسالمية: اȎيȥ لبنوك ɄȝتماǱɍالدور ا  
املساƵة يف تدعيم البنية اɍجتماعية وƠقيȨ التȮافل يف اجملتمȜ من ȯɎǹ صناديȨ الزكاة ببنوȫ اجملموعة 

ƙȽاƟتعمل يف ا Ɣوال:  
فراد إلǹراǯ الزكاة وǵǙياǾƬ ǒه الȦريȒة اإلسɎمية وǮǵاǄ علɂ أدائهاÛ تطهøرياǄ للøنȄȦ   توعية األ -أ 

Ƃتعا ǃ Ǆوتعبدا.  
اȽɍتمام بالعمل التنموي عن طريȨ تطوير قدرات وǙمȮانيات مستحقي الزكاة سøواǒ كøانوا    -ب 

  .أفراداǄ أو ȽيǞات ومǘسسات
سɎمية من ǵسابات مستقلة للزكاة تصøب فيهøا   وɍ تȮاد ơلو ميزانية من ميزانيات بنوȫ فيصل اإل

 ǒة سواȦتلǺاملصارف امل ɂعل ȨȦمنها ما ين ǯرƸو Ûȼمع ƙواملتعامل Ȭيف البن ƙƵاملوارد اجملتمعة من زكاة املسا
  .يف صورة نقدية أو عينية

  :ةقد يȮوȷ من املناسب التعرف علɂ املوارد السنوية لصناديȨ الزكاة ببعȐ بنوȫ فيصل اإلسɎمي 
øȽ  1401ألȤ جنيȼ مصري عام  387تطورت موارد الزكاة يف بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري من 

 ƂǙ3.7  مصري عام ȼجني ȷ1997مليو  ȼما قيمت Ȝالسنوات التس ȯɎǹ لة املواردƤ تȢ16وبل  ȼجني ȷمليو
  .مصري وجهت Ƥيعها طبقاǄ للمصارف الشرعية

Ɔمي السوداɎفيصل اإلس Ȭيف بن:  
ألȤø                365ألȤ جنيȼø سøوداƆ وتطøورت ƂǙ     125بنحو  1993رد الزكاة عام جاǒت موا

مليوȷ جنيƲ1.6   ȼøو  ÛøȽ1994 – 1996 ولقد بلȢت Ƥلة تلȬ املوارد يف الȦترة ما بƙ  1408عام 
  .سوداÛƆ وقد Ź توجيǾȽ ȼه املبالƂǙ Ƞ املصارف الشرعية للزكاة

1- ǥدɅدǱ ملȝ ȋرȥ ǫداǶاست:  
ƭموعة بنوȫ فيصل اإلسɎمية يف ƶǙاد فرȋ عمل جديدة لɍɈف من األفرادÛ أما من ȯɎǹ  ساƵت

العمل يف البنوȫ نȦسها أو يف الشركات واملشروعات التابعة ƬاÛ ذلȬ أȷ عدد الشركات الƔ أنشőǖا بنوǾȽ ȫه 
 ƂǙ ر من  60اجملموعة يصلǮأك ǄاȒأي ȫه البنوǾƬو ÛǄاأل 50شركة تقريبا Ǆفرعا Ɂمد ɂعل Ǆاǒوȑ ɂي يلقǾمر ال

Ǚسهام اجملموعة الȮبري يف ƭاȯ توفري وǙتاǵة وșائȤ وأعماȯ جديدةǾȽ Ûا باإلȑافة ƂǙ الشركات الƔ مولتøها  



 

   Ǆاøطبق ȼøكر أنǾوجدير بال Ûاŏ العمالة ȋزادت فر Ż وتنمية أنشطتها ومن Ȝوساعدت يف توسي ȫه البنوǾȽ
ƙعدد العامل ȷǚة فǵبيانات متا ǫداǵو ألƲ ƂǙ فيصل يصل ȫجموعة بنوƞ 3500 Ǆتقريبا ȌǺش.  

  
  
2- ȸȆƩا ȏرȪال:  

تتيǴ معظم بنوȫ فيصل اإلسɎمية قروȑاǵ Ǆسنة بɎ فوائد وɍ أية أعباǒ للمحتøاجƙ مøن األفøراد    
  .املسلمƙ إلعانتهم يف مواجهة األزمات املالية الƔ تعترǵ ȏياőم

  :المǙɄثراǒ الȪǮاȥة اإلسالمية والȮȦر اإلس -3
وذلƞ Ȭا تقوم بȼ بنوȫ اجملموعة يف ƭاȯ نشر الȮتب اإلسɎمية والدوريات والنشراتÛ وƞا تعقده من 
 ȯاƭ يف ƙا املتدربǾوك ƙǮǵت للباɎتوفري كافة التسهي ƂǙ افةȑا باإلǾȽ ÛȏرȢا الǾȽ دمơ راتƢǘندوات وم

ǄاȒمي أيɎقتصاد اإلسɍمية واɎالعمليات املصرفية اإلس.  
ȷǙ  ا يف أقطارȽا وانتشارȽيث عددǵ من ǒمية سواɎفيصل اإلس ȫموعة بنوƭ ȼليǙ ي صارتǾال Ȝȑالو

   Ǆاøواقع ɂحøȑقد أ Ûجتماعيةɍقتصادية واɍا يف عمليات التنمية اőازاƱǙا وƬأعما ǰجم ونتائǵ وƴ رية أوǮك
قيست بعمøر العمøل املصøريف     يتصȤ بالنجاǳ والتوفيǹ Ȩاصة وأنȯɎǹ Ź ȼ فترة ǮƢ ɍل شيǞاǄ يǾكر Ǚذا ما

التقليديÛ يȒاف ƂǙ ذلȬ أǾȽ ȷه اجملموعة تسري متȮافǞة ابتȢاƠ ǒقيȨ املزيد من أعماȯ اɍستǮمار وǹطøوات  
التنمية يف شƓ اجملاɍت ƞا يعود باخلري والنȜȦ علɂ اجملتمعات الƔ تعمل يف نطاقها وǓية ذلȬ اخلطوات التȮاملية 

ا وشركاőا والƔ اعتمدت أساساǄ علɂ توافر العديد من مقومøات وǙمȮانيøات   الƔ جرت مǹǘراǄ بƙ بنوكه
التعاوȷ والتنسيȨ بƙ وǵدات ǾȽه اجملموعة ويتمǮل ذلȬ يف ƶǙاد نوع من التزاوǯ واɍنøدماǯ بǾøȽ ƙøه    

عاملية الوǵدات بصȦتها ǮƢل ƟمعاǄ مصرفياǙ ǄقليمياǄ ذي أȡراȏ وأȽداف واǵدة ƞا ميȮنها من ولوǯ األسواȧ ال
ويعطيها يف نȄȦ الوقت قوة تȦاوȑية يف مواجهة șاȽرة التجمعات اɍقتصادية الƔ يسود انتشارȽا يف الوقøت  
اƩايلÛ وقد أǾǹت بالȦعل ǾȽه السياسات تƣ źǘارȽا ǵيث Ź اɍتȦاȧ علɂ املبدأ يف تطبيȨ بعȐ اإلجراǒات 

ȫالعمل املشتر ǰوبرام Ȕطǹ Ȝȑامل ووȮوالت Ȩارة    اخلاصة بالتنسيøمار والتجǮتøسɍوا Ȥيșت التوɍاƭ يف
اخلارجية وتبادȯ اخلƎات واملعلومات وȡريȽا من األمور وɍ يقȤ األمر عند ǾȽا اƩد بل أƭ ȷموعة فيصøل  

ثابتة تعتمد يف األساȃ علɂ املزيد من اɍنتشار اجلȢرايف سøواǒ لوøǵداőا أو    باستراتيجيȼتنطلƂǙ Ȩ املستقبل 
معات الƔ تعمل ŏا أو ǹارǯ اƩدودÛ مȜ اȽɍتمام بǚقامة مراكز Ƭا يف األسøواȧ العامليøة   شركاőا داǹل اجملت

تȮوǵ ȷلقة اتصاȯ باملستحدثات والتطورات اجلديدة فǄɎȒ  عن قيام ǾȽه املراكز بǚعطاǒ دفعة قوية للعمليات 
  .الدولية الƔ تȒطلŏ Ȝا بنوȫ اجملموعة

  
  



 

  نيالبنك اإلسالمي األرد:الثالثالفصل 
ȯوɉا ǬǶبƫا :Ɔǻرɉا Ʉاإلسالم Ȭية البنȽما  
ȯوɉا ǢلȖƫا :ȼȥداȽو أ Ȭالبن Ȅسيǖǩ  

 ȯوɉا țرȦال :Ȭالبن Ȅسيǖǩ  
 Ȭالبن Ȅسǖقت صدر يف تǘم ȋاǹ ȷوجب قانوƞ1978 التمويلية و املصرفية ȯملمارسة األعما Ûم 

وȷ البنȮي اخلاȋ و صدور فصل øǹاȋ  و اإلستǮمارية طبقا ألȮǵام الشريعة اإلسɎميةÛ و Ź الȢاȽ ǒدا القان
  .م01/08/2000بالبنوȫ اإلسɎمية يف 

 ȼمال ȃدينار من رأ ƙيتجاوز املليون Ɓ مدفوع ȯما ȃة برأƵباعتباره شركة مسا Ȭو قد سجل البن
Ɔ مليوȷ دينار أرد) 40(اƂ أربعƙ  2001املصرǳ بȼ البالȠ أربعة مɎيƙ دينار أردÛƆ و Ź رفعȼ يف Œاية عام 

فرع و مȮتب تȢطي Ưتلǵ)52 ( Ȥساب يف  997.000كما بلȠ عدد اƩسابات املȦتوǵة لديǵ ȼوايل 
  .)1(مناطȨ اململȮة

ƆاǮال țرȦال :Ȭالبن ȣداȽأ   
  Ƚمن أ ȷرفية  اøاخلدمات املص Ƈتقد Ȩالقطاع املصريف عن طري Ȝالتعامل م ȧنطا Ȝتوسي Ȭداف البن

ات اƬادفة اƂ اǵياǒ صورة التȮافل اإلجتماعي املنظم علɂ أساȃ املنȦعةȡ Ûري الربوية مȜ اإلȽتمام بادǹاȯ اخلدم
و كǾا تطوير وسائل اجتǾاب األمواȯ و املدǹرات و توجيهها Ʋو املشاركة يف اإلستǮمار باألسلوب املصøريف  

البعيدة عن  الȢري الربوي مȜ توفري التمويل الɎزم لسد اǵتياجات القطاعات املǺتلȦة و ɍ سيما تلȬ القطاعات
  .امȮاȷ اإلفادة من التسهيɎت الصرفية املرتبطة بالȦائدة

ƆاǮال ǢلȖƫية: اȥرȎƫا ȧوȆال Ž ȴȮǶللت Ȭالبن ǧاصاȎتǹية و اǲيǩاسترا  
  ȯوɉا țرȦية: الȥرȎƫا ȧوȆال Ž ȴȮǶللت Ȭية البنǲيǩاسترا  

أƵها اǂافظة علɂ قوة املركز  تشمل استراتيجية البنȬ للتحȮم يف السوȧ املصرفية علɂ عدة عناصر     
 ɂعل ȗاȦƩا ȷكما أ Ûƙو املودع ƙƵية للمساƜالر ȨقيƠ Ûاملصريف ȧيف السو Ȭصة البنǵ و زيادة Ȭاملايل للبن
ترسيǸ القيم و املǮل العليا الƠ Ɣملها رسالة البنȬ و الƠ Ɣتوي علɂ اإللتزام بترسيǸ قيم املنøهǰ اإلسɎøمي   

Ȝاجلمي Ȝبالتعامل م   ȨøقيƠ ɂعل ȋرƩعامة و ا Ȝدمة ملصلحة اجملتمǹ ميةɎالشريعة اإلس Ǜام و مبادȮǵأ Ȩوف
   ȯاøƭ د يفøكل جدي Ƃالسعي ا Ȝم ÛƙȦșمرين و موǮو مست ƙƵقة من املساɎذوي الع ſمصا ƙب ȷالتواز

   ماشɂ مȜ املتȢريات ȑمن     الصناعة املصرفية و التȮنولوجية و التطلȜ لبلوȟ ثقة اجلميȜ يف ǹدماتنا املميزة الƔ تت
  
  

  .2000التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي األردƆ سنة  )1(



 

  .)1(اطار التزامنا ƞنهجنا اإلسɎمي 
   ƆاǮال țرȦال :Ȭالبن ǧاصاȎتǹا  

    ɍة: أوɅالربو Ƙȡ يةȥرȎƫا ȯماȝɉا  
الدينار األردƆ و بالعمɎت األجنبية من األعماȯ املصرفية ȡري الربوية قبوȯ الودائȜ و فتǴ اƩسابات ب         

املǺتلȦة ȑمن اƩسابات اجلارية و Ơت الطلبǵ Ûسابات اإلستǮمار املشترȫ و من بƙ اƩسابات اإلستǮمارية 
ǵسابات التوفريǵ Ûسابات Ơت اإلشعارǵ Ûسøابات ألجøل ǵسøابات    : يف البنȬ اإلسɎمي األردȽ Ɔي

و كǾاالتعامل بالعمɎت األجنبية بيعا و شراǒ علɂ أسøاȃ السøعر   اإلستǮمار املǺصÛȌ اǂافȘ اإلستǮماري 
اƩاȑرÛ مȜ القيام بدور الوصي املǺتار إلدارة التركات و تنȦيدالوصايةÛ و القيام بالدراسات ǹاصةƩسøاب  

 .عمɎئȼ و تقدƇ املعلومات و اإلستشارات املǺتلȦة

  اƪدماǧ اإلǱتماȝية:ثانيا    
  .املساجد و الزكاة و اجلمعيات اخلريية املǺتلȦةللجاȷ بناǒ  تقدƇ تƎعات -
- ǯو الزوا ǯɎرة كالتعليم و العƎايات اجتماعية مȢسنة لǵ ȏقرو Ƈتقد. 
 .Ƣويل املهنيƙ و اƩرفيƙ بǖسلوب املشاركة -
تǖسيȄ صندوȧ التǖمƙ التباديلÛ و ذلȬ لتعويȐ املدنيƙ بسبب الوفياتÛ و قد بلȢت التعويøȒات   -

ǖت Ǿاملدفوعة من ȧا الصندوǾȽ Ȅدينار) 872(سي Ȥأل. 
-  ɂتعمل عل Ɣاف اخلريية الȦعية العƤ و دعم Ȥديث الشريƩو ا ƇرȮال ȷالقرا ȘȦǵ ائزين يفȦال ƇرȮت

 ȷسنة للعرساƩا ȏقرو Ƈتقد ȯɎǹ من Ȭو ذل Ûللشباب ǯ2(تسيري سبل الزوا(. 

  أȝماȯ التموɅل و اإلستǮمار: ثالǮا    
      ȯعماǖب Ȭيقوم البن  ȯɎǹ من Ȭالربا و ذل ȃري أساȡ ɂعل ȷوȮت ȷمار كلها شريطة أǮالتمويل و اإلست

الوسائل الȮƢ Ɣنȼ من ƠقيȨ أȽداف منهاÛ تقدƇ التمويل الɎزم كليا أو جزئيا يف ƯتلȤ األǵواȯ و العمليات 
ةÛ و توșيȤ األمøواȯ  و يشمل أشȮاȯ التمويل باملȒاربة و املشاركة وبيȜ املراƜة و ȡري ذلȬ من الصور مماثل

  الƔ يرȡب أصحاŏا يف استǮمارȽا املشترȫ مȜ سائر املوارد املتاǵة لدɁ البنȬ وفȨ نظام املȒاربة و املشاركة
 Ȝاملشاري ȤتلƯ يف ȯمار األمواǮاست Ȝم ÛȬلǾب Ȍǹاأل ȧاȦسب اإلتǵ ȯاألموا Ȥيșالقيام بتو ȬلǾو ك  
Ȭ األمواȯ املنقولة و ȡري املنقولة و استǮمارȽا و استǞجارȽا و كǾا تǖسيȄ الشركات يف ƯتلȤ اجملاɍت و Ƣل 

  .و تطويرȽا يف ƭاɍت ƯتلȦةÛ زراعيةÛ صناعية و اسȮاȷ و ȡريȽا
  

  
)1(Û)2 ( سنة Ɔمي األردɎاإلس Ȭ2000التقرير السنوي للبن.  
  



 

       ǬالǮال ǢلȖƫمل: اȞلل Ȭالبن ǥرȉمبا 
م ƞدينة عماȷ و Ź وǹ Ȝȑطة للتȦرع ŏدف 22/09/1979عمل يف لقد باشر الȦرع األوȯ للبنȬ ال        

  ȫوøوكبة األمامية للبنȮيف ال ȼانتȮم Ǹترسي ɂاذ عمل عل ÛةȮاململ ǒاƲكافة يف أ ƙاملواطن Ƃاخلدمات ا ȯايصا
 Ǵفت Ȩعن طري Ȭو ذل Ûة  ) 12(األردنيةøيǵر نشاطا من الناǮاملنطقة األردنية األك Ɂمستو ɂاثنا عشر فرعا عل

اثنا و Ʀسƙ فرعا يف ) 52(اƂ  2000اإلقتصادية و السȮنيةÛ و عمل علɂ زياد فروعȼ اƂ أȷ وصل يف سنة 
موȦșا يف البنÛȬ مȜ تقدƇ أرقɂ اخلدمات لعمɎئÛȼ عøن طريƤ1377    ȨøيȜ أƲاǒ اململȮةÛ و توșيȤ قرابة 

البطاقة الȽǾبيةÛ البطاقøة  بǖنواعها الɎǮثة  (Visa Card)و ǹ(Master Card)دمة بطاقات اإلعتماد  
لتمƙȮ العمǒɎ من اجøراǒ   (Visa Electron)الȒȦيةÛ البطاقة اǂليةÛ باإلȑافة اƂ تقدǹ Ƈدمة بطاقات 

  Ȝøȑو Ź ساب كماƩا ɂوري علȦا الȽو قيد ÛȜو اخلدمات و املناف Ȝالسل ǒعمليات السحب النقدي و شرا
  قدƇ البنȬ لعمɎئȼ اخلدمة املصرفية املباشرة عƎ األنترنيت صرفا اليا منتشرا يف كل أƲاǒ اململȮةÛ ت) 53(

(E-Banking)   التباديل عام ƙمǖالت ȧصندو Ȅسيǖت Ȝوايل  1994مøǵ اتȒقيمة التعوي Ƞي بلǾو ال Ûم
 .مليوȷ دينار) 1.077(

   ƆاǮال ǬǶبƫا: اȾيȥ ملȞɅ Ɣة الǞبالبي Ȭة البنȩالȝ  
     ȯوɉا ǢلȖƫمل: اȞɅ Ɣة الǞالبي Ȭا البنȾيȥ  

           ȷɍا ȷر   16يعمل يف األردøǹǓ ȷكا ȼأن Ȝو م Ȝكشركات مالية عقارية تقبل الودائ ȼلǮمصرفا و م
مÛ املرتبة الرابعة بƙ البنوȫ األردنية من ǵيث 1986مصرف باشر عملȼ يف اململȮةÛ اɍ أنƷ ȼتل مŒ Ȝاية عام 

  و ذلȬ رȡم قصر املدة الƔ أنشǖ فيهاÛ و يبلȠ رأƧالƭ ȼموع كل من املوجودات و الودائȜ و اإلستǮمارات
  .مليوȷ دينار Ưصصة ملǺاطرة اإلستǮمار 9.8و اǵتياطاتȼ و Ưصصاتȼ يف الوقت اƩاȑر ǵوايل  

       ƆاǮال ǢلȖƫنبية: اǱɉلية و اǂالبنوك ا Ȝة مȩالȞال  
ل مȜ البنوȫ اǂلية وفȨ قانونȼ و تطبيقاتȼø  استطاع البنȬ من ȯɎǹ املدة املاȑية وȜȑ أسȄ التعام          

اخلالية من الرباÛ كما Ź اقامة عɎقات من املصاريȤ اخلرجية وفȨ أسȄ ذاőاÛ و اتباع سياسة اقامøة شøبȮة   
   Ɣøال Ɂرøǹاأل ȫالبنو Ƃا ȼيتج ȼا يف بلد ما فانȽر وجودǾمية و اذا تعɎاإلس ȫالبنو Ȝم ǯيف اخلار ƙاملراسل

  .لبنȬ و أسȄ تعاملȼ و قبلت التعامل معȼ وفǾȽ Ȩه األسȄتȦهمت تطبيقات ا
    ǬالǮال ǢلȖƫا :Ɔǻرɉي اȂȭرƫا Ȭالبن Ȝم ǧاȩالȞال  

تتȮوȷ موارد البنȬ من مصادر البنȬ ذاتية و تتمǮل يف رأȃ ماȯ البنȬ و اǵتياطاتȼ و تشȮøل ǾøȽه           
  فيتمǮل يف املوارد من الودائȜ اإلئتمانيةمن مصادر األمواÛȯ و أما اجلزǒ األكĕ ÛƎ  10النسبة ǵاليا 

  
  



 

و اƩسابات يف البنȬ اإلسɎمي األردƆ ثɎثة أنواع  90ĕو ǵسابات اإلستǮمار و تشȮل ǾȽه املواردǵاليا  
  :رئيسيةȽي

            ȯوɉا țرȦال :ȷتماǝاإل ǧاباȆǵ  
البنȬ علɂ أساȃ أȷ يøȦوȏ اليȼø    و Ƚي عبارة عن ودائȜ جارية و Ơت الطلب الƔ يتسلمها                

  .استعماƬاÛ و لȡ ȼنمها و عليȡ ȼرمها و ɍ تȮوȷ مقيدة بǖي شرȓ عند السحب أو اإليداع
            ƆاǮال țرȦال :ȌȎǺƫترك و اȊƫمار اǮاإلست ǧاباȆǵ  

               ɍترك: أوȊƫمار اǮاإلست ǧاباȆǵ  
ا البنȬ من الراȡبƙ يف مشاركتȼ فيما يقوم بȼ من Ƣويل و استǮمار و Ƚي اƩسابات الƔ يتسلمه               

علɂ أساȃ املȒاربة املشتركة مقابل ǵصوǾȽ ȯه اƩسابات علɂ نسبة من الربǴ املتحقȯɎǹ Ȩ السنة املاليøة  
  .ذات العɎقة و ǾȽه اƩسابات Ƚي ǵسابات التوفري و اإلشعار و األجل

  تǮمار اȆǵȌȎǺƫاباǧ اإلس: ثانيا               
و Ƚي الودائȜ الƔ يتسلمها البنȬ من الراȡبƙ يف استǮمارȽا يف مشروع معƙ أو ȡرȏ حمدد                    

ȔريȦري تعد او تȡ ة منǞيتحمل اخلسارة الناش ȷأ ȷو دو Ǵالرب ɂعل Ȭالبن ȯصوǵ ȃأسا ɂعل.  
                    ȷيبينا ȷاǾالل ȷالتاليا ȷɍم  و لدينا اجلدوøرق ȯدا يف اجلدوȽ سابات وƩو ا Ȝالودائ Ȥتصني

Û و جدوǹǓ ȯر يبƙ تصنيȤ اƩسابات اإلستǮمارية Ơت اشعار و لɊجل ǵسب اسøتحقاقها و øȽو   )22(
  .)1() 23(اجلدوȯ رقم 
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ȴȩر ȯدوǱ)22 (وȽ :ال ȤنيȎǩ ǧاباȆƩو ا Ȝǝاǻو)نارɅǻ Ȥ1() أل(  
ریة و تحت اودائع ج  السنة 

  الطلب
  المجموع  ح ألجل   ح اشعار  ح توفير

1990  4.848  1.097  4.099  1.098  11.142  
1991  12.213  1.864  8.024  3.233  25.334  
1992  16.382  3.268  11.530  4.654  35.834  
1993  20.728  4.902  13.485  19.459  58.574  
1994  22.298  6.826  15.033  38.712  82.869  
1995  23.746  8.060  15.875  55.183  102.864  
1996  26.641  10.287  16.334  74.352  127.614  
1997  29.536  12.514  16.811  93.521  152.382  
1998  30.985  13.748  17.635  109.992  172.360  
1999  32.555  15.672  19.480  129.245  196.952  
2000  36.901  17.306  21.435  144.050  219.692  

  
Ɔيل البياǮالتم  ȴȩ01(ر(  ȴȩر ȯدوǲلل)22:(  

  )Ȏǩ)2نيȤ الوǻاȜǝ و اȆƩاباǧ بǖلɅǻ Ȥنار
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)1(Û)2 ( سنة Ɔمي األردɎاإلس Ȭ2000التقرير السنوي للبن.  



 

عرف استقباȯ سنويا يتبƙ من ȯɎǹ اجلدوȯ أȽ ȷناȫ استمرارية من طرف العمǒɎ اƟاه ǾȽا البنȬ الǾي    
يف كل  2000اƂ  1990من الودائȜ و اƩسابات املǺتلȦة بصȦة متواصلةÛ و قدرة زيادة ǵجم املتحصل من 

  :من
ألȦا دينار أردƆ سنوياÛ و Ƚي زيادة معتƎة ) ǵ)12.709سابات ألجل بالزيادة املتوسطية السنوية ǵوايل    

ĕ من أدƂ90  ƅ مشاركتها يف نتائǰ أرباǳ اإلستǮمار بنسبة باملقارنة مȜ اƩسابات األǹرÛɁ و ذلȬ راجȜ ا
  .رصيد ȯɎǹ العام

ألȤ دينار أردƆ ) 3.632(و فيما ȌƸ الزيادة املتوسطية السنوية يف الودائȜ اجلارية الƔ تقدر Ɯوايل    
مǵ Ȝسابات سنوياÛ و Ƚي زيادة معتƎة لو قورنت مǵ Ȝسابات اإلشعار و التوفري و Ǟȑيلة جدا لو قورنت 

 ȓشر ɍ قيد و ȷو بدو Ȝات أو أوامر الدفȮوجب شيƞ اإليداع و السحب Ƃا Ȭيف ذل Ȝا راجǾȽ و Ûألجل
ǒɎطبيعة العم Ƃافة اȑباإل.  

ألȤ دينار أردƆ للمتوسȔ السنوي و Ƚي زيادة ) 2.088(و يف ǵساب اإلشعار وصلت الزيادة قرابة    
Ʃساب الودائȜ اجلاريةÛ و ǾȽا راجȜ اƂ مشاركتها يف نتائǰ أرباǞȑ  ǳيلة باملقارنة مǵ Ȝساب ألجل و مقاربة

ĕ من املعدȯ السنوي يف نȄȦ الوقت صاǵب ǾȽا اƩساب يلجǖ اǵ Ƃساب ǹǓر الǾي 70اإلستǮمار بنسبة 
 ǳاألربا ǰنسبة املشاركة يف نتائ ȷوȮي تǾساب ألجل الƩر كاǮأك Ǵمشاركة يف الرب ɂ90يتحصل علĕ.  

ألȤ دينار أردÛƆ و Ƚي ) ǵ ȌƸ)1.531ساب التوفري تقدر الزيادة املتوسطية لȮل سنة ǵوايل و أما فيما    
الزيادة Ǟȑيلة جدا باملقارȷ مǵ Ȝسابات ألجلÛ و ǾȽا راجȜ أيȒا اƂ أŒا تتميز بالتقيد اجلزئيÛ و املشاركة 

  .ĕ من املعدȯ السنوي للرصيد50تȮوȷ يف نتائǰ أرباǳ اإلستǮمار بنسبة 
ن ǾȽه الزيادة نستنتǰ أȷ البنȬ اعتمد علɂ ارتȦاع و اȦƳاȏ يف نسبة املشاركة يف األرباÛǳ و ǾȽا ما و م   

 Ƃا ȷين يسعوǾئها الɎطبيعة عم Ƃافة اȑباإل ÛɁرǹسابات األƩا ɂساب ألجل و سلبا علǵ ɂابا علƶأثر ا
  ).23(البحث عن النسبة املرتȦعة يف األرباǳ كما يبƙ اجلدوȯ رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ȴȩر ȯدوǱ)23 :(اȾȩاȪǶاست ǢȆǵ لǱɉ ار وȞȉت اƠ ةɅمارǮاإلست ǧاباȆƩا ȤنيȎǩ)1(   
حسابات تستحق  السنة 

  أشهر 03خالل 
حسابات تستحق من 

 06أشهر الى  03
  أشهر

حسابات تستحق من 
 09أشهر الى  06

  أشهر

 09أآثر من 
  أشهر

1990 4.99  2.120  1.810  1.598  
1991 8.024  2.930  1.910  3.233  
1992 11.530  3.270  2.150  4.654  
1993 13.485  4.180  3.160  19.452  
1994 38.299  4.721  3.698  6.987  
1995 32.526  8.746  10.887  18.899  
1996 34.297  14.810  16.801  24.777  
1997 36.068  20.874  22.715  30.655  
1998 60.882  24.899  29.904  42.567  
1999 62.837  25.440  30.442  55.032  
2000 66.343  26.188  31.452  56.453  

  
Ɔيل البياǮالتم  ȴȩ02(ر(  ȴȩر ȯدوǲلل)23(  

  
  )Ȏǩ)2نيȤ اȆƩاباǢȆǵ ǧ اإلستǮمار Ơت اإلȞȉار و ȆǵاباǱɉ ǧل

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

حسابات تستحق خالل 03 أشهر

حسابات تستحق من 03 أشهر إلى
06 أشهر
حسابات تستحق من 06 أشهر إلى
09 أشهر
أآثر من 09 أشهر

  
  
  
)1( Û)2 ( سنة Ɔمي األردɎاإلس Ȭ2000التقرير السنوي للبن.  



 

يبƙ اƩسابات املȦتوǵة لديȽ ȼو Ƹ ɍدم اإلستǮمارات  أما ǾȽا اجلدوȯ يوȽ ǴȑيȮل استحقاȧ الودائȜ و   
 Ȩتستح Ɣسابات الƩنسبة ا ȷأل Ûالقصرية األجل Ȭعملية البن ȯبقدر ما ميو Ƃالطويلة األجل بالدرجة األو

Ȕتوسƞ ثة أشهر تقدرɎث ȯɎǹ  السنوي من Ƒسنة  1990النس Ƃه النسبة  36.76ب  2000اǾȽو Ûĕ
اȯ للبنȬ باإلستǮمار يف األمد املتوسȔ و الطويلÛ ذلȬ راجȜ اƂ امليعاد املستحȨ قبل ثɎثة املǘونية ɍ تترȫ اجمل

أشهر من ميعاد استحقاǾȽ ȧه اƩساباتÛ وǾȽا ما قد يعرȏ البنȬ اǹ Ƃطر عدم توفري السيولة اذا ما قام 
ة جزǾȽ ǒه اƩسابات من بتǺصيǾȽ Ȍه النسبة يف اإلستǮمارات الطويلة األجلÛ يف ƙǵ لو يقوم البنȬ بتȢطي
Ûĕ زائد اƩسابات  14.51نسبة اƩسابات الƔ تستحȨ من ثɎثة أشهر اȯ ستة أشهر و الƔ تقدر نسبتها ب 

Ûĕ منȼ يȮوƭ ȷموع ǾȽه  17.43أشهر و الƔ تقدر نسبتها ب  9أشهر اƂ  6الƔ تستحȨ مدőا من 
  بة اƩسابات الɍ Ɣ تȦوȧ عن ثɎثة أشهرÛĕ و Ƚي النسبة الɍ Ɣ تȢطي نس 31.94النسبتاȷ تقدر ب 

Ûĕ و Ƚي النسبة الƔ ستȢطɂ من اƩسابات املستحقة بǖكǮر من تسعة  4.82و النسبة الȢري املȢطاة تقدر ب  
Ûĕ و Ƚي النسبة الƔ تȢطي جزǒ النسبتاÛĕ26.46  ȷ و بعد التȢطية ستبقɂ  31.28أشهر و الƔ تقدر ب 

Ƃثة أشهر اɎمن ث ȷمن  املستحقتا Ȝاملتوق ǳمن أربا ɂطȢسي ȷوȮسي ɂطȢري املȢو الباقي ال Ûتسعة أشهر
 Ɣنتيجة العمليات التجارية ال Ȭذل Ûطائلة ǳأربا ȷوȮي عادة تȽ و Ûثة أشهرɎسابات املستحقة يف أقل من ثǵ

بيȜ باملراƜة يقوم ŏا البنǹ Ȭاصة أنȼ يقوم باستǮمار ǾȽه اƩسابات يف شراǒ البȒائȜ لعمɎئها و تطبȨ عملية ال
كما قد يقوم بشراǒ عقارات أو سيارات أو Ǔليات قصد النتاجرة فيها أو تǖجريȽا و اƩصوȯ علɂ عائد من 

  .ǾȽه اإلستǮمارات
    ɂا علƬصوǵ يظهر يف Ȭوذل Ûوية متقاربة جداǞسابات بالنسب املƩقد قسم ا Ȭالبن ȷأ ǰنا نستنتȽ و من

لȮل عام و Ƚي النسبة املستحقة يف أقل من ثɎثة أشهرÛ يف ĕ  ƙǵ من متوسȔ النسƑ للعشرية 36.76نسب 
 ɂل عام علȮنسبة متوسطية للعشرية ل ɂصل علƠ31.94  Ƃثة أشهر اɎمن ث ȷاملستحقتا ȷجملموع النسبتا ĕ
ĕ من اƩسابت املستحقة من تسعة أشهر فما فوȧ  31.28تسعة أشهرÛ و يف نȄȦ الوقت Ơصل علɂ نسبة 

ȷأ Ɂنر ȼترة املمتدة من  و عليȦال ȯيف النسب طوا ȷا التوازǾȽ1990  Ƃ2000ا  ɂيعتمد عل ȼأن
ĕ و الƢ Ɣتد مدőا من يوم اƂ تسعة أشهرÛ أما النسبة املتبقية  68.70اإلستǮمارات القصرية األجل بنسبة 

  ).ơ ĕ)24صȌ لɎستǮماراتÛ وǾȽا ما قد يظهر جدوȯ رقم 31.3
    ǬالǮال ǬǶبƫا: ا ȳداǺاست Ȥيșالتو ǥارǻو ا ȯمواɉ  
       ȯوɉا ǢلȖƫاربة: اȒƫا  

و Ƚي اȷ يقدم البنȬ التمويل الɎزم قد يȮوȷ كليا أو جزئيا لتمويل عملية Ɵارية حمددة يقوم بالعمل          
 Ȭو يتحمل البن Ûسب التطبيقات الشرعية املعتمدةǵ و اخلسارة Ǵاملشاركة يف الرب ȃأسا ɂعل ȌǺفيها ش

Ư دهǵاخلاصةو ȼموالǖب ȫيشار Ɓ طاملا Ûتعد أو تقصري من قبل العميل ȷا دوȽاطر     .  



 

 ƆاǮال ǢلȖƫة : اȭارȊƫا  
Ƚي مشاركة البنȬ يف رأƧاȯ املشروع اما أȷ تȮوȷ مشارȫ دائمة و الƔ يقتسم البنȬ نتائجها               

بالتمليȬ تȮوȷ دǹوȯ البنȬ بصȦة  مȜ الشريǵ Ȭسب ǵصة كل منهماÛ أو تȮوȷ مشاركة متناقصة منتهية
 ɂعل Ȭالبن ȯصوƜ Ȭالشري Ȝم ȧاȦاإلت ȃأسا ɂعل Ȭو ذل ÛȜل متوقǹكليا أو جزئيا يف مشروع ذي د ɍممو

  .نسبة من ǵصة صايف الدǹل املتحقȨ مȜ اǵتȦاȗ البنȬ باجلزǒ الباقي
          ǬالǮال ǢلȖƫة: اƜراƫبا Ȝبي  

            Ɯباملرا Ȝالبي Ǝيعت ɂنا علȽ Ȭو يعتمد البن ÛƆمي األردɎاإلس Ȭمار يف البنǮم قنوات اإلستȽة من أ
 Ȝفهو بي ƆاǮأما ال Ûȯاملا ȃو املشتري برأ Ȝعلم البائ ȓاشترا Ȝمعلوم م Ǵو رب ȯاملا ȃبرأ Ȝو البيȽ ȯاألو ȷبيعا

 ȼطلب املتعاقد مع ǾيȦبتن Ȭيف البن Ȩاملطب ǒمر بالشراɈة لƜالعميل(املرا(ɂعل Û  مرɇا ȼما يطلب Ȭالبن ǒشرا ȃأسا
 Ȭو البن Ûǒعند اإلبتدا ȼعلي ȨȦاملت Ǵبالرب ȼما أمر ب ǒالتزام العميل بشرا ȃأسا ɂبالنقد كليا أو جزئيا عل ǒبالشرا

  ɍ يبيȜ الراȡب يف شراƓǵ ǒ ميلȬ السلعة ƶ ŻرɁ عقد البيȜ و من املهم اإلشارة Ƚنا اƂ أȷ البنȬ يشتري 
  .سلعة و يتحمل البنȬ تبعɎȽ ȼكها قبل تسليمها لصاǵبهاو يصبǴ مالȮا لل

الǾي يبƙ مدɁ األƵية النسبية لقنوات اإلستǮمار يف البنȬ اإلسɎمي ) 24(و ǵسب اجلدوȯ رقم          
  .)1( 2000اƂ  1990األردƆ كما Ƚي يف Œاية األعوام من 
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 ȴȩر ȯدوǱ)24 :( Ɔǻرɉا Ʉاإلسالم Ȭالبن Ž ǧماراǮاإلست ȜɅȁوǩ)نارɅǻ Ȥ1() أل(  
  المشارآة و المضاربة السنة 

  و اإلستثمارات األخرى 
نسبة المرابحة   المجموع  المرابحة

  الى المجموع
1990 4.796  33.993  38.789  %87.63  
1991 6.355  36.434  42.789  %85.14  
1992 7.914  38.875  46.789  %83.09  
1993 10.205  48.808  59.013  82.70% 
1994 11.764  51.249  63.013  81.33%  
1995 14.882  56.132  71.014  79.04%  
1996 19.464  75.998  95.462  79.61%  
1997 22.582  80.881  103.463  78.17%  
1998 27.164  100.697  127.861  78.75%  
1999 30.282  105.580  135.862  77.71%  
2000 34.864  125.446  160.310  78.25%  
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المرابحة

  
  
  
 )1(Û)2 ( لسنة Ɔمي األردɎاإلس Ȭ2000التقرير السنوي للبن.   



 

عرفة كل من  من ǾȽ ȯɎǹا اجلدوȯ نȘǵɎ أȽ ȷناȫ توزيȜ مستمر اإلستǮمارات يف ǾȽا البنƜ ÛȬيث   
باملتوسȔ النسƑ الǾي يقدر ب  2000اƂ  1990املشاركة و املȒاربة و اإلستǮمارات األǹرɁ من 

ĕ سنوياÛ و ǾȽا فيما ĕ12.12  ȌƸ لȮل سنةÛ يف ƙǵ أȷ املتوسȔ النسƑ للمراƜة يقدر ب  15.80
  ستǮمار باملشاركة و املȒاربة تزايد املتوسȔ النسƑ من سنة ألǹرǵ Ɂسب كل من اإلستǮمار باملراƜة أو اإل

Ɂرǹمارات األǮو اإلست.  
أما بالنسبة ألكƎ النسبة املوزعة من اإلستǮماراتƱ Ûد أȷ املراƜة Ơصلت علǵ ɂصة األسد يف استǮمارات     

Ûĕ و ǾȽا راجȜ اƂ الودائȜ و اƩسابات اǂصلة من طرف عمǒɎ  79.85البنȬ و الƔ تقدر نسبتها ب 
Ɣو ال ÛȬرقم البن ȯسب جدوǵ قدرت نسبتها Ɣتسعة أشهر و ال Ƃدد من يوم اǂا اƬيف أجا Ȩ23( تستح (

  ĕ يف نȄȦ الوقت تقدر نسبة كل من املشاركة و املȒاربة و اإلستǮمارات األǹرɁ  68.70ب 
Ûĕ وǾȽه النسبة املنȒȦǺة جدا راجȜ كǾلȬ اƂ مدɁ مساƵة العمǒɎ يف ايداع أمواƬم ملدة  20.14ب 
  .ĕ 31.28ب ) 23(منية أكǮر من تسعة أشهر و الƔ قد قدرت نسبتها املǞوية ǵسب جدوȯ رقم ز

و من Ƚنا نستنتǰ أȷ البنȬ يستǮمر ودائȜ و ǵسابات العمǒɎ يف اإلستǮمارات القصرية األجل و ǹاصة    
  كة و املȒاربة اإلستǮمارات التجاريةÛ الƔ قد ƠقȨ لȼ أرباǵا طائلةÛ يف Ƹ Ɓ ƙǵصȌ لȮل من املشار

 Ɂسو Ɂرǹمارات األǮ20.14و اإلست ĕ.  
ĕ و ǾȽا ǵسب اجلدولƙ  100كما نستنتǰ أيȒاÛ أȷ البنȬ يعتمد علɂ ودائȜ و ǵسابات العمǒɎ بنسبة    
  ).24(و ) 23(

        Ȝالراب ǬǶبƫة: اǵترȪƫا اƬلوǵ و Ɔǻرɉا Ʉاإلسالم Ȭالبن Ž مةǝاȪال ǧوباȞȎال  
  الȞȎوباǧ الȪاǝمة Ž البنɉ :ȬوȯاȖƫلǢ ا         

-  ȷيث أǵ ÛȼئɎمتطلبات عم ȨقيƠ مي يفɎاإلس Ȭعن معاجلة تسهيل مهمة البن ƙالقوان Ȑقصور بع
 .بعǾȽ Ȑه القوانƙ قد صيȠ ملعاجلة اإلقراȏ الربوي دوǵ ȷل مشȮلة التمويل الɎربوي

-  ȼادتȦاست ȯاƭ يف ÛميɎاإلس Ȭالبن ɂالربوية عل ȫميزة لبنو Ǵالتصدير بسعر من Ȝمن تعليمات تشجي
 .منÛȐȦǺ مما ƶعل تȮلȦة عمǒɎ البنوȫ األǹرɁ بسبب ǾȽا اإلمتياز

اȑطرار البنȬ اإلسɎمي بسبب عدم امȮاȷ اإلفادة من تسهيɎت البنȬ املركزي باعتبار امللجǖ األǹري  -
ȯاǮسبيل امل ɂما يلي عل Ƃا: 

 .جعل مدد التمويل لعمɎئȼ قصرية األجل أو متوسطة -
اإلǵتȦاȗ بسيولة مرتȦعة ملواجهة أي طوارǛ قد Ơصل مما يعيȨ استǮمار األمواÛȯ و ȐȦƸ عوائد  -

ƙاملودع. 
 



 

اعتماد البنȬ اإلسɎمي علɂ تدفȨ الودائȜ عند اơاذ ǹطة توزيȜ استǮماراتȼ و تنويعها و Ơديد مدد  -
 .التمويل الɎزمة

 ها اƂ املساƵات و املشاركات لسرعة تسيريȽا توجيȼ ألȡلبية استǮماراتȼ اƂ املراƜة بدȯ توجيه -
  .و وȑوǳ التدفȨ النقدي و وȑوǳ العائد

الƔ ميȮن ƞقتȒاȽا سرعة تدوير األمواÛȯ و اƶاد مصادر ) كالسندات القابȒة(نقȌ األدوات املالية   -     
Ɏأج ȯمار األطوǮاإلست ɂا علǮل باعȮمما يش Ȭللسيولة السريعة لبن.  

لبنȬ اƂ التشديد يف اƩصوȯ علȑ ɂماناتÛ لتȮوȷ رادعا للعمǒɎ بسبب مماطلة عدد من اȑطرار ا  -   
العمǒɎ يف السداد و جلوئهم اƂ اإلستȦادة من قوانƙ اǂاكمات اعتمادا علɂ أȷ البنɍ Ȭ يتقاɂȑ عوائد من 

  .أموالȼ املستحقة ȯɎǹ سنوات اǂاكمة
اȯ البنوȫ الربوية ملدة طويلة اƂ تركز أذȽاŒم بȷǖ أية نسبة مǞوية لقد أدɁ ارتباȓ العديد من الناȃ بǖعم  -  

  .يتقاȑاȽا البنȬ علɂ تȮلȦة املراƜة اƴا Ƚي من أعماȯ الȦائدةÛ دوȷ تȦهم لطبيعة عملية املراƜة
  .اعتراȏ عدد من العمǒɎ علɂ قيام البنȬ بتǖمƙ البȒاعة الƔ ميوƬا من ȯɎǹ شركات التǖمƙ القائمة  -  
  .ȑعȤ اجلهزة الوșيȦية ɍ سيما يف بداية عمل البنȬ و عدم قدرőا علɂ تȦهم األمور الشرعية بدقة  -  

          ƆاǮال ǢلȖƫة: اǵترȪƫا ȯلوƩا  
            Ȭمسرية البن Ȝلدف ȯلوƩا Ȑاد بعƶإل ȯا اجملاǾȽ ما يلي يف ǳن اقتراȮمي:  

ǵ Ƒاجات التطبيȨ و تسري معهاÛ وفȨ ذكر يف الصعوبات معاجلة الȢǮرات يف بعȐ القوانƜ ƙيث تل -
  .سواǒ من ناǵية الرسوم املȮررة أو من ناǵية مماطɎت العمǒɎ يف التقاȑي و ȡريȽا

-  ȷسيما أɍ ائدةȦاطار ال ǯارǹ ريǹأ ǖكملج ȫمية من البنوɎادة املصارف اإلسȦلة استȮل ملشǵ ادƶا
 ȫه املهمة من املهمات األساسية للبنوǾȽ ادة من توجيهاتȦستɌانية لȮاد اإلمƶا ȬلǾاملركزية و ك

 ȼماراتǮيف است ȼمن التوجي Ȭن البنȮليتم Ûة كالتصديرȦتلǺمار املǮت اإلستɍاƭ السياسة النقدية يف
 .ǵسب توجيهات ǹطة التنمية

ȼ و تطبيقȼ اƶاد األدوات املاليةÛ و اقرار قانوȷ سندات املقترȑة بشȮلȼ الدائم يف سبيل اإلستȦادة من -
 .إلƶاد وسائل التسيري السريعة

-  Ȕطǹ Ȩا الدولة و وفȽترا Ɣال Ȅمن األسȑ اőماراǮاست ȼمية لتقوم بتوجيɎاإلس ȫوافز للبنوǵ ادƶا
 .التنمية

-  ȌصǺمار املǮسابات اإلستǵ و Ûألجل Ȝسابات الودائǵ ɁوƲ ميةɎاإلس ȫالبنو ȼاستمرار توجي
 .حقاقات ǾȽه الودائȜ من التدفقات النقدية لɌستǮماراتȑمن اƩوافز املطلوبة لتطابȨ است



 

اƩاجة املستǮمرة للȦقهاǒ من أجل اإلستمرار يف تقدƇ الȦتاوƞ Ɂرونة و تطور و استيعاب ما يطرأ من  -
األعماȯ لتبقɂ مرونة التعامل و يبقɂ التطبيȨ للنظام املصريف اإلسɎمي مسايرا ملا يطرأȑمن قواعد 

 .السمحاǒالشريعة اإلسɎمية 
- ȼهم طبيعة العمل و استيعاب اجلديد فيȦمن أجل ت ȼيȦșبالتدريب املستمر ملو Ǿǹيف األ Ȭاستمرار البن. 
اإلستمرار يف توجيȼ اإلعɎم املصريف اإلسɎمي لتوȑيǴ طبيعة أعماȯ البنوȫ اإلسɎمية إلكماȯ مسرية  -

 .أعمالȼ و تطبيقها و تناسقها
البنȬ اɍ أنǹ ȼاƟ ȏربة ناجحة يف ƤيȜ اجملاɍت و ɍسيما من ناǵية  رȡم الصعوبات الƔ يواجهها       

اخلدماتÛ من ǵيث قبوȯ الودائȜ و اƩسابات بالدينار األردƆ أو بالعمɎت األجنبية املǺتلȦةÛ و كǾا من 
املنتهي  ǵيث اإلستǮمارات املتعددة كاملȒاربة و املشاركة و البيȜ باملراƜة و اإلستǮمار املباشر و التǖجري

بالتمليȬ و Ƣويل العقارات و البيوت و الشقȨ يف الوقت اƩاȑرÛ و كǾلȬ تقدƇ اخلدمات اجلديدة العصرية 
  ȯɎǹ من ƙيل اجملانية خلدمة املتعاملɇدمة بطاقة الصراف اǹ دƱ Ûالعاملية منها ȫ56"ملواكبة التطور البنو "

Û  (Jonet)علɂ مدار الساعة مȜ الشبȮة الوطنية للمدفوعات صرافا Ǔليا منتشر يف ƯتلȤ اململȮة األردنية و 
البطاقة الȽǾبيةÛ البطاقة : و كǾا تقدƇ أرقɂ اخلدمات لعمɎئȼ عن طريȨ بطاقات اإلعتماد بǖنواعها الɎǮثة

 ȼمال ȃمن رأ Ȝيرف ȷه اخلدمات استطاع اǾȽ من كل Ȭالبن ȷد أƱ اخلدمات ǯارǹ و Ûليةǂالبطاقة ا ÛيةȒȦال
  ĕ لنȄȦ السنة  Û10.8 كما ǵقƴ Ȩو بنسبة  2000مليوȷ دينار و ǾȽا يف Œاية سنة ) 38.5(فوع اƂ املد

ĕ و كǾا حمافظتȼ علɂ املرتبة الǮالث  9.3و حمافظة علǵ ɂصتȼ يف السوȧ املصرفية اǂلية و الƔ تقدر Ɯوايل 
مليوȷ دينار يف ƙǵ ) 853.2(ب  2000يف اجلهاز املصريف األردÛƆ كما بلȢت موجودات البنȬ يف Œاية 

اإلئتماȷ و اإلستǮمار املشترȫ و اإلستǮمار املǺصȌ و اǂافظة (وصلت األمواȯ املتجمعة يف اƩسابات املǺتلȦة 
مليوȷ دينار و الƽ Ɣلت ƯتلȤ ) 531.9(مليوȷ دينارÛ كما بلȢت توșيȦاتȼ ب ) 737(ب ) اإلستǮمارية

Ɣرورات اقتصادية و اجتماعيةالقطاعات اإلنتاجية و اخلدمية الȑ اƬ .  
  )1(:أŒا تقوم ب 2000أما ǵوǹ ȯطة البنȬ املستقبلية أي بعد سنة     

  .تنويǹ Ȝدماőا املصرفية -
 .التوسȜ يف برامƢ ǰويل املهنيƙ و اƩرفيƙ للمساƵة يف اƶاد فرȋ عمل جديدة -
 .Ș استǮمارية متنوعةاستمرار يف ترسيǸ التعامل بسندات القارȑة عن طريȨ اصدار حماف -
  .تقدǹ Ƈدمات مصرفية الȮترونية من ȯɎǹ األنترنيت و اƬاتȤ اخللوي -

  
  
  
  .2000التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي األردƆ سنة ) 1(



 285

  
  
  
  
  
  
  
  

Ȝالراب ǡالبا  
  ȝالȩة Ȗǩور البنوك اإلسالمية 

ŸرȞال ǡرȢƫبا  
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ȯوɉل اȎȦال :ŸرȞال ǡرȢƫا ȯوǻ Ž يةȥرȎƫمة اȚنɉالبنوك اإلسالمية و ا  
ȯوɉا ǬǶبƫا :ŸرȞال ǡرȢƫا ȯوǻ Ž اربيةȢƫية اȥرȎƫمة اȚنɉا ǧوناȮم  

  ين أساسيƵ ƙا القانوȷ املصريف و النصوȋ القانونيةتتȮوȷ األنظمة املصرفية املȢاربية من عنصر     
  .)1(املȮملة  

ȯوɉا ǢلȖƫا :ŽرȎƫا ȷانوȪال  
     Ȥائșديد الوƠ اه يتمȒقتƞ النواب و Ȅلƭ الشعب أو Ȅلƭ املصريف من قبل ȷالقانو ɂعل ȧيصاد

ت البنȬ املركزي و نشاطاتȼ بȼ كما يتم Ơديد تنظيمااصدار النقد و الشروȓ املتعلقة األساسية من بينها 
  و محاية كل من املودعƙ و املقترƙȑ اƬيǞات املالية كǾا األساسية الƔ تربطȼ بالبنوȫ التجارية و التنموية و

  .املقبولة و املمنوعة و تنظيم العملياتمȜ اإللتزامات املȦروȑة علɂ البنوȫ و Ơديد الصيȠ و األنشطة املصرفية  
الصيȠ من وجهة التعامɎت ذلȬ أȷ أȡلبيةمة املصرفية املȢاربية مȜ النظام املصريف اإلسɎمي و قد ơتلȤ األنظ   

ƞقتɂȒ النصوȋ القانونية املصرفية للبنȬ املركزي و Ơديد ممارستȼ و عɎقتȼ بالبنوȫ الǮانوية معظمها حمدد 
  .املȮملة و ليƞ ȄقتɂȒ القانوȷ املصريف

ƆاǮال ǢلȖƫانونية: اȪال ȋوȎملة النȮƫا  
بة قانوǮƞ ɍ ȷاالبنȬ املركزي بتشريȜ نصوȋ قانونية مȮملة  اقتراǳتقوم وزارة املالية و اإلقتصادية بعد      

يتعارȏ مȜ مقتȒيات القانوȷ املصريف و تتجلɂ مقتȒياőا باصدار تشريعات وقائية و تشريعات مرتبطة 
  (2)    :بالسياسة املالية و قد تتجلɂ فيما يلي

- ǵ ئمحايةɎللم ƅمعامل أد ȯɎǹ من ƙاملودع ȧري كاملةمقوȡ ة.  
تسوية القاعدة املالية للمǘسسات املصرفية من Ơ ȯɎǹديد اƩد األدƅ لرأȃ املاȯ أما  -

  :فهيبالسياسة املالية التشريعات املرتبطة 
Ơديد ǵد أعلɂ لȮل مǘسسة مصرفية كحȨ يف اإلستȦادة من اعادة اخلصم أو التمويل   -

  .بنȬ املركزيلدɁ ال
  .Ơديد نسبة للقروȋ املتوسطة  -
-  ƅديد أدƠ ȷطري اإلئتماǖت Ȝاملركزي م Ȭالبن Ɂتياطي النقدي املودع لدǵɌل.  

  اǵترام أدƩ ƅجم األوراȧ املالية العمومية من ȯɎǹ اǵتȦاȗ املǘسسة بنسبة معينة من   -    
  

(1)Û)2( ا يف تنمية اقتصادياتȽمية و دورɎاإلس ȫة العربية  البنوȮاململ Ûمي للتنمية جدةɎاإلس Ȭالبن Û و التدريب ǫمي للبحوɎاملعهد اإلس ÛŸرب العرȢامل
  .34السعوديةÛ وقائȜ ندوة رقم 



 287

  .الودائȜ موȦșة يف شȮل أذوȷ للǺزينة
ƆاǮال ǬǶبƫا :ŸرȞال ǡرȢƫا ȷالية لبلداƫية و اȥرȎƫمة اȚنɉا  
ȯوɉا ǢلȖƫا :ƫو ا ŽرȎƫا ȳاȚالنɅرǝاȂƨة اɅورȾمǲلل ƃةا  

     ȯوɉا țرȦري: الǝاȂƨا ŽرȎƫا ȁاȾƨا ǧوناȮم  
  :نظام املصريف اجلزائري ǵاليا يتȒمن ƭموعتƙاȷ ال        

- Ƃوɉة اȝموŎصصا: اǺا متȮوبن ÛاريةƟ ȫا مركزيا وأربعة بنوȮو تشمل بن Ûمصرفية مالية.  
 .بنȮا للتنميةÛ وصندوقا لɌدǹارÛ وشركتƙ للتǖمƙ ادǹارية استǮماريةÛ وتشمل: اŎموȝة الǮانية -

ɍري  :أوǝاȂƨي اȂȭرƫا Ȭالبن  
   .م13/12/1962املǘرǷ يف  62/144تǖسǾȽ Ȅا البنȬ بالقانوȷ رقم     

  .يف وɍيات البɎدواستقȯɎ مايل ولȨǵ ȼ فتǴ فروع وȽو مǘسسة وطنية عامة Ƭ Ûا شǺصية معنوية 
  .ر العملة الورقية واملعدنيةƞ Ûا يف ذلȬ استبداȯ التلȤ باجلديدوللبنȬ املركزي امتياز اصدا

  .وȽو بنȬ البنوÛȫ وبȼ تتم تسوية ǵقوȧ وديوȷ البنوȫ فيما بينها عن طريȨ املقاصة
  .وȽو بنȬ الدولة يقدم Ƭا امدادات واستǮماراتÛ فيما ȌƸ الوȜȑ املايل للدولةÛ والنمو اإلقتصادي للبɎد

  .ويل اخلارجيÛ كما أنȼ املسǘوȯ عن ميزاȷ املدفوعاتوȽو الرقيب علɂ التم
ɍ يتعامل مȜ األفراد Û وɍ يتعامل مȜ املنشǔت بل مȜ املصارف والدولةÛ ولȼ دور الرقابة علɂ البنوȫ  و

ȬلǾ1(ك( .  
  البنوك التǲارɅة: ثانيا
  البنȬ الوƗȕ اȂƨاǝري -أ   
  :مليوȷ دينار ووșائȽ ȼȦي 14اȯ قدره م برأ14/05/1967Ƨلقد تǖسȄ باملرسوم الصادر يف     

  .اقرا ȏ اƩرفيƙ والȦنادȧ وقطاعات السياǵةÛ والصيد وأصحاب املهن اƩرة -
- Ƣو ÛوميةȮƩيرادات اɌللعمليات املالية ل Ȕوالبلدية والشركات ويدور الوسي ÛيةɍوالوÛل مشتريات الدولة

  .الوطنية
قروƟ ȏهيز متوسطة األجل  مȜ منحÛȼ وȽو يقبل الودائÛȜ )لجيلة األوقروȏ متوسطة وط(البناǒ والتشييد  -

 ȧنادȦ2(ألمور الصيد وال(.  
  
  
  

)1(Û)2 (Ɨبن شاكر قزوي Ûاملطبوعات اجلامعية ȷديوا Ûȫرات يف اقتصاد البنوȑحماÛع Ûاجلزائر ȷنوȮ2000ȋ Û57م Û59.  
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ǡ -  ɄǱاƪر اǝاȂƨا Ȭبن  
بنوȫ  5مليوȷ دينارÛ وقد ورǫ  20برأƧاȯ قدره م 01/10/1967يف  67/204تǖسȄ باملرسوم رقم   

  .أجنبيةÛ وتǖسيسȼ ميǮل اƩلقة األǹرية من اجراǒات التǖميم املصريف
   ȯاجلزائر والدو ƙقات اإلقتصادية بɎاألساسية تسهيل تنمية الع ȼتȦيșو Ûللدولة Ȭمل Ȝالودائ Ȭو بنȽو

Ɂرǹاأل.  
ȑمانا للمصدرين اجلزائريƙ بتسهيل مهمتهم يف التصدير  عطيوȽو مينǴ اإلعتمادات عن اإلسترياداتÛ وي  

  .ويȜȒ اتȦاقات واعتمادات مȜ البنوȫ األجنبية
لديǵ ȼسابات الشركات الصناعية الɁƎȮ يف ميادين اǂروقات الȮيميائيةÛ والتعدين والنقل البحري  كما  

ȏا بالقروȽي ميدǾو الȽو ǒومواد البنا.  
فرعÛ ويبلȠ رأƧاȯ البنǵ Ȭاليا مليار دينارÛ أما ميزانيتȼ  47يسي يف العاصمة فاȷ لȼ و باإلȑافة اƂ املقر الرئ  

  .)1(م1983مليار يف Œاية  50العمومية فقد بلȢت ǵوايل 
ǯ- ليةǂالتنمية ا Ȭبن  
Ƚو من أǵدǫ البنوȫ يف اجلزائرÛ وانبȨǮ من القرȏ الشعƑ اجلزائريÛ وقد تǖسȄ البنȬ باملرسوم رقم    

م برأƧاȯ قدره نصȤ مليار دينار ومقره الرئيسي ǹارǯ العاصمة يف سطاوايل 30/04/1985يف  85/85
  .وɍية تيبازة 

ǵسابات جاريةÛ توفريÛ اقراȑ ȏمانات (Û ويتوƂ كل عمليات بنوȫ الودائȜ وȽو بنȬ ودائȜ ملȬ للدولة     
  ).Ƣويل عمليات اإلسترياد والتصدير

    ɂتوي مقره العام علƷمد 9و ȼسيسǖمن ت Ȥسنة ونص ȯɎǹ فقد امتدت Ȭأما فروع البن ÛصصةǺيريات مت
Ɨمل التراب الوطƭ ɂ2( عل(.  

ǻ- ريǝاȂƨا ƑȞȊال ȏرȪال  
مليوȷ دينارÛ وقد ورƭ ǫموع  15م برأƧاȯ قدره 1967ماي  14وقد تǖسȄ باملرسوم الصادر يف   

ȽراÛȷ وقسنطينة وعنابة وكǾلȬ الصندوȧ املركزي فعاليات البنوȫ الشعبيةÛ الƔ كانت موجودة يف اجلزائر وو
بنوȫ أجنبية بعد تǖميمهاÛ وȽو بنȬ الودائȜ وșائȼȦ  3اجلزائري للقرȏ الشعÛƑ وقد اندƭت بȼ فيما بعد 

  :الرئيسية Ƚي
-  ȏة اقراǵوقطاعات السيا ȧنادȦو ال ƙرفيƩا...ƀا  
  .دور الوسيȔ للعمليات املالية  -
  ).روȏ متوسطة وطويلة األجلق(البناǒ والتشييد   -
  
)1( Û)2 (  Û اجلزائر Û ȷنوȮبن ع Ûاملطبوعات اجلامعية ȷديوا Ûل للتحليل النقديǹمد Û1996حممود محيدات ȋ Û132،135م.  
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  .)1(التسليȤ لقدماǒ اجملاȽدين -
Ȼ- ةȝراȂال Ž ȌȎǺتƫا Ȭالبن  
  البنȬ الȦالɄǵ للتنمية الرȦɅية -
م وȽو ميوȯ نشاطات اإلنتاǯ الزراعيÛ وكل 19/03/1982بتاريǸ  206/82لقد تǖسȄ باملرسوم رقم   

  .األنشطة املمددة أو املتممة للزراعة
باإلȑافة اƂ أنة ميوȯ بعȐ التǺصصات املرتبطة بالسياسة اȮƩومية لتنمية الريÛȤ وȽو يقدم ƢويɎتȼ يف   

  .)2(شȮل قروȏ طويلة متوسطة وقصرية األجل
  Ƙȡ البنȮية اƬيǞاǧ اƫالية: ثالǮا
  : البنȬ اȂƨاǝري للتنمية  -  أ
م باسم الصندوȧ اجلزائري للتنمية وȽو بنȬ تنمية 07/09/1963تǖسȄ بالقانوȷ الصادر يف        

متǺصȌ بتمويل أو Ɵديد رأƧاȯ الǮابتÛ ولقد ساȽم يف انبǮاȧ وƢويل املنشǔت البلدية و اǂلية لɌنتاǯ اȑافة 
  .)3(كي للمنشǔت ملساƵتȼ يف التسيري اإلشترا

  ǡ- ƙمǖالت ǥǻاȝوا ƙمǖري للتǝاȂƨا ȧندوȎال  
م وقد ǴƧ لȼ بتويل كل األعماȯ اخلاصة 09/06/1963يف  63/197وقد تǖسȄ بالقانوȷ رقم      

  .بالتǖمƙ ما عدا املǺاطر الزراعية وǵوادǫ العمل
      Ȭجانب ذل Ƃوا ȬلǾك  Ƃويتو Ûƙمǖفعالية اعادة الت Ƃيف القطاعات اإلقتصادية فهو يتو ƙمǖعمليات الت

ɁƎȮ4(والصناعية ال(.  
ǯ- ƙمǖة للتɅرǝاȂƨة اȭرȊال  
  :مÛ وƬا عدة وșائȤ منها12/12/1963وقد تǖسست يف    
و املǺاطر البسيطة واملسǘولية املدنية ما عدا النقل واملǺاطر املتعددة والتǖمƙ علɂ التǖمƙ من أȑرار السرقة -

ȋاǺ5(األش(.  
ǻ- ȓتياǵواإل Ƙȥللتو Ɨȕالو ȧندوȎال  

  :م لȼ عدة وșائȤ منها1964أوت  10تǖسȄ يف    
يستجيب لȒروريات الȒماȷ بشȮل مرȑي مليȮانيزمات مرتبطة ƛميȜ املدǹرات الصȢرية لȢرȏ توزيعها  -

  .علɂ شȮل قروȏ لتمويل العمليات
  
)1 (ÛȨالساب Ȝاملرج Û حممود محيدات  ȋ131.  

(2),(3),(4),(5), B.AMMOUR, le systeme Bancaire Algerien « texte et realite » 2eme edition DAHLEB 2001 P 50,51,53,54. 
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م الصادر من طرف ƭلȄ النقد والقرƠ Ź ȏويل 06/04/1997بتاريǸ  97/01وƞوجب املرسوم رقم   
Ȭبن Ƃا ȧا الصندوǾȽ.  

ƆاǮال țرȦال :ǥدɅدƨالبنوك ا  
    ɍأو :ƭ ȫناȽ ة ومن بينهاȦتلǺة املȢذات الصي ȫموعة من البنوƭمنها ȯاǮسبيل امل ɂكر علǾموعة ن : Ȭالبن

 Ǹبتاري ǜي أنشǾاجلزائري ال Ƒاللي ȔتلǺالتجارية م 19/06/1988امل ȫشاركة أربعة من البنوƞ Ȭي البنȽ
والتنمية الريȦية وتنمية  الوطƗ اجلزائريÛ البنȬ اخلارجي اجلزائريÛ القرȏ الشعƑ اجلزائريÛ بنȬ الǵɎȦة

Ÿرب العرȢامل ȷبلدا ƙالتجارة ب.  
القرȏ الليوÛƆ سيƔ بنÛȬ الشركة العامة اجلزائريةÛ تراست بنȬ : كما Ƚناƭ ȫموعة من البنوȫ من بينها   

  . الشركة البنȮية العربية
  اإلسالمɄ البنȬ التǲاري اǺƫتلȔ الȭƎة: ثانيا     

  Ǹبتاري Ȭا البنǾȽ ǖشاركة 06/12/1990أنشƞ كة العاملي"مƎدينة جدة العربية السعودية " الƞ ي مقرهǾال
  :دينار موزع كما يلي    50.000.000مȜ بنȬ الǵɎȦة والتنمية الريȦية ǵيث رأƧاȯ البنȬ يقدر ب  

  ".الƎكة العاملي" ĕ مساƵة من طرف 49 -
 .ĕ مساƵة من طرف بنȬ الǵɎȦة والتنمية الريȦية51 -
ȼومهمت ȷمار كما أǮي التمويل واإلستȽ  ميةɎتعاليم الشريعة اإلس Ȝم Ȩتتواف Ȭأنشطة البن.  

  اȊƫارȭة لدɁ بنȬ الȭƎة اȂƨاǝري - أ
  .وسوف نتطرȧ يف األوȯ للمراǵل العملية لعقد املشاركة ويف الǮاƆ لتطور املشاركة لدɁ العقد   
  اƫراǵل الȞملية لȪȞد اȊƫارȭة - 1
    ƙقة بɎالع ȷاƎال Ȭمن طلبا كبنȒيت Ȥل ملȮا العقد تترجم يف شǾȽ يف ȷمرفقا ة والزبو ȷوȮللتمويل ي

 Ȭذل Ƃاف اȒزمة اخلاصة باملشروع حمل العقد يɎال Ȩل الوثائȮة من بǵأو للعملية املقتر ȼصيلية لȦدراسة ت
العملية وعند موافقة  لنسبة للمتعهدÛ الȒمانات املقدمةÛ شȮل ومشروعيةاملǺاطرةÛ درجة اإلǵترافية با: ǵيث

قوم الطرفاȷ بامȒاǒ باملوازاة مȜ ذلȬ ياƬيȮل املǺتصة يقوم البنȬ باجراǒات فتƢ Ǵويل للمدة الɎزمة للعملية 
باƩقوȧ قد املشاركةÛ ينȌ علɂ الشروȓ املالية والتجارية الƶ Ɣب أȮƠ ȷم املشروع وكǾا التعريȤ ع

ǵ Ûيث تسند عملية تسيري املشروع للعميل عمن املشرووالواجبات اخلاصة بȮل طرف ونصيب كل طرف 
 Ɣا املشاكل الǾا وكŏ يقوم Ɣرا عن كل النشاطات الƎو م Ȭللبن ɎصȦيقدم بانتظام تقريرا م ȷب أƶ يǾال

علما أȷ البنȬ ميǮل املȮلȤ باǂاسبة الǾي يقوم بدفȜ املستحقات الناƤة عن عقد املشاركة  تعترȏ املشروع
وثائȨ اإلثبات املقدمةÛ ويف األǹري تسيري أنȼ تعود ملȮية املشروع للمشاركة ƞجرد دفǵ Ȝصة البنȬ علɂ بناǒا 

  :Û و Ơويل امللȮية ميȮن أȷ يتم بطرȧ متعددة منهاوأرباȼǵ الناƤة عن املشاركة
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  .التنازȯ عن اسم الشركة -
- ȫاإلشترا Ȍصǵ عن ȯالتناز.  
  .ن طرف البنȬتسديد مباشر لرأȃ املاȯ املستǮمر م -
  Ȗǩور اȊƫارȭة لدɁ بنȬ الȭƎة - 2

 ȴȩر ȯدوƨكة اجلزائري من : ) 25(اƎال Ȭبن Ɂسب األجل لدǵ 1992تطور التمويل باملشاركة  Ƃا
2000.  

 
 األجل

  السنة

 
Ɂقصري املد  

  

 
Ɂاملد Ȕمتوس  

  
  طويل 
Ɂاملد  
  

  
  اجملموع

Ƃنسبتها ا  
  ƭموع
  التمويɎت

(%)  
1992  - 71413562.44 -  71413562.44  25.27  

1993  - 65849730.28 -  65849730.28  10.35  

1994  591412857.48 6156206256 -  652983920.04  40.7  
1995  38193723.96 7976228.81 50.000000 96169951.87  5.9  
1996  212850395.46 1329726.17 25.000000 239180085.50  9.4  
1997  90417564 1329726 25.000000 116747290  2.4  
1998  549173 1329726 33256050  895031169  1.27  
1999  9500 1329726 62284375  63623601  0.85  
2000  9500 1329726 -  1339226  0.01  

  .بنȬ الƎكة اإلسɎمي: اȎƫدر 
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 ȴȩر ȯدوƨكة): 26(اƎال Ȭبن Ɂتطور ايرادات التمويل باملشاركة لد  
  معطيات

  املشاركة 
  لسنوات

  
  ايراد املشاركة

Ƃنسبتها ا
  ƭموع

  (%)اإليرادات 
  

  قيمة التȢري يف
  ايرادات املشاركة

  
  نسبة التطور

 (%)  

1993  2344281.89 10.54 -  -  
1994  94456589.92 53 921.080.03 97.5  
1995  8331660.70 5.61 86.124.929.22- 10.33-  
1996  8084971.64 32.95 246689.06 - 3.05-  
1997  - - -  -  
1998  1000000 2.2 -  -  
1999  21000000 4.48 11000.000 52.38  

  .بنȬ الƎكة اإلسɎمي: اȎƫدر                 
وكǾا ايراداőا ) 25(صة باملشاركة من ǵيث املǺصصات التمويلية املمǮلة يف اجلدوȯ رقم قراǒة املعطيات اخلا   

  :بينت لنا ما يلي) 26(املمǮلة يف اجلدوȯ رقم 
أȷ التمويل باملشاركة من ǵيث املǺصصات التمويلية مر لدɁ بنȬ الƎكة اجلزائري ƞراǵل معينة  -

ويظهر لنا ذلȬ نسب املشاركة اƭ Ƃموع التمويɎت ǮƢلت أوɍ يف مرǵلة اإلعتماد املقبوȯ من ǵيث 
% ǵ25.27يث تروǳ اعتماد البنȬ علɂ التمويل باملشاركة  Û94.93  1992من ȯɎǹ سنة 

لȮنها يف ƭموعة اما ƢويɎت متوسطة % 40.70ب  1994وأعلɂ نسبة كانت سنة % 10.35و
 ÛɁاع نسبة التمويل باملشاركة سنةأو قصرية املدȦارت ȷيث أǵ 1994  اعتماد التمويل قصري Ƃا Ȝيرج

 .املدɁ والǾي Ƹصȡ Ȍالبا لتمويل قطاع التجارة
طويل األجل علɂ أساȃ تقنية املشاركةÛ ويظهر ذلȬ من مرǵلة التوسȜ من ǵيث اعتماد التمويل  -

Ƹصǯ Ȍ يعتƎ أوȯ وǹǓر مبلȠ .مليوȷ د ǵ50يث ǹصȌ لǾلȬ مبلȯɎǹ1995  Ƞ سنة 
بعد منازعة مȜ العميلÛ علما أȷ كل األرقام  1999الŹ Ɣ تصȦيتها سنة للمشاركات طويلة األجل و

املشاركة الباقي يف واملتعلقة باملشاركة طويلة األجل Ƚي يف اƩقيقة مبلȠ  1995بعد سنة الƔ تظهر 
 Ƞلƞ ȼعن Ǝومع Ûد 25ذمة العميل ȷسنة .مليو ǯ1996اصل  1997وƩاع اȦباإلرت Ȩأما فيما يتعل

مȒافا اليȼ التȮاليȤ القȒائية  1997و1996شاركة طويلة األجل  نȄȦ املبلȠ لسنة يف مبلȠ امل
ǵيث توقȤ بنȬ الƎكة Œائيا Û 1996وȽامȈ الربǴ وقد توقȤ التمويل باملشاركة وذلȬ منǾ سنة 

 1997سنة منǾ ) 26(بالȠ الƔ تظهر يف اجلدوȯ رقم Û لȮن املعدة أسباب عن التمويل باملشاركة ل
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ȡري املسددة والباقية علɂ املدɁ القصري واملتوسȔ فهي عبارة عن مبالȠ املشاركات  Ɠǵ2000 سنة 
ǒɎيف ذمة العم. 

يوǴȑ أȷ أعلɂ نسبة ايرادات عرفها التمويل ) 26(أما فيما يتعلȨ بايرادات املشاركة فاجلدوȯ رقم  -
اعتماد أكƎ مبلȠ والǾي كاȷ ناƤا عن ارتȦاع نسبة التمويل من جهة و 1994باملشاركة كاȷ سنة 

 ɍ ايرادات عملية التمويل باملشاركة ȷأ Ƃظة اǵɎدر املƟو Ûالتجارة ɂيف التمويل قصري األجل عل
توقȤ عن التمويل بل تǾكر مȜ ايرادات عمɎت أǹرɁ علما أȷ البنȬ  1997تظهر مستقلة سنة 

الƔ تǹǖر العمǒɎ عن Ƚي عبارة عن ǵقوȧ البنȬ وبالتايل فهǾه اإليرادات  1996باملشاركة سنة 
 .دفعها يف أواŒا

 ɂيعتمد عل ɍ ȼكة اجلزائري أنƎال Ȭبن Ɂوالنتيجة املتوصل اليها بعد دراسة تطور التمويل باملشاركة لد
تعامɎتǹ ȼاصة علɂ املدɁ الطويلǵ Ûيث Ɓ يتم Ƣويل سوɁ عملية  أسلوب املشاركة كǖسلوب أساسي يف
يف اإلستǮمار الوطǞȑ Ɨيلة اƁ ȷ تقل تȮاد تنعدم Ɨ أȷ مساƵة البنȬ واǵدة وانتهت باملنازعةÛ وǾȽا يع

ما تȮوȷ يف التجارة ذلȬ أȷ قطاعي الصناعة باإلȑافة اƂ أȷ اإلستǺدامات قصرية األجل للمشاركة ȡالبا 
ه لبنȬ الƎكة علɂ مستوǾȽ Ƃوالزراعة ȒƷ ɍياȷ باإلȽتمام مما يعƗ أȷ درجة األداǒ اإلقتصادي الǞȒيل 

  :Ƚي 1996وعليȼ فاȷ أسباب اإلنقطاع عن التمويل باملشاركة لبنȬ الƎكة منǾ سنة . التقنية يتǖكد لنا
- Ȭالبن Ȝم ƙعدم اعتماد ميزانيات دقيقة من طرف املتعامل.  
  .مما يصيȨǵ Ȝ البنƠȬويل اإليرادات بطرȡ ȧري شرعية  -
- Ȭات املقدمة للبنƷيف التصر ȈȢال. 
- Ɏيف املعام Ȩعدم التدقيȼئɎعم ɂميدانيا عل Ȭريها البنƶ Ɣاسبية الǂكده املراقبة اǘا ما تǾȽ و Ûت. 
- ǳأربا ɂعل ȯصوƩا ȋفر Ȭالبن ɂعل Ȝيȑ اȽأمد ȯتنجم عن املشاركات وطو Ɣاملنازعات ال . 
 .ƙȦ املǺتصƙ يف املتابعة امليدانيةÛ والدراسات التقنية اإلقتصادية علɂ مستوɁ الȦروعșنقȌ املو  -
ǡ - ȒƫرياǝاȂƨة اȭƎال Ȭبن Ɂاربة لد  

عتمد املȒاربة كاǵدɁ تقنيات التمويل لدɁ بنȬ الƎكة وǾȽا نظرا لطبيعتها املتميزةÛ ذلȬ ألǾȽ ȷا لقد ا    
 ȷأ ɂعل Ȭز البنȦƷ Ɓ اǾȽ نȮل Ûو العمل ȯاملا ȃرأ ƙمشاركة ب ȼيف أساس Ǝلالعقد يعتǹتد  Ȩيز التطبيǵ  

  :و ذلȬ لعدة معوقات من بينها
سواǒ  -املستǮمر–بدراسة نوعية عملية ǵيث يصعب علɂ البنȬ القيام معوقات ǹاصة بالعمǒɎ املستǮمرين  -

  .من ǵيث الȦȮاǒة األɎǹقية أو املهنية نظرا لعدم تنسيȨ بƙ األجهزة املصرفية و ȡري املصرفية
ة امليدانية للمشاريȜ لȒماȷ معوقات ǹاصة باملوارد البشرية و يقصد بȼ نقȌ املوƙȦș املǺتصƙ يف املتابع -

 Ȭببن ƙȦșعدد املو Ȍنق Ɂرǹا من جهة و من جهة أǾȽ لبنود العقد ɎǮسن للمشروع و تطبيقا أمƩالسري ا
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و الȦنية اƩديǮة الƎكة املȽǘلƙ للقيام بدراسة اجلدوɁ و التǺطيȔ و التنȦيǾ وفȨ األصوȯ و القواعد العلمية 
  .بة التمويل علɂ أساȃ املȒاربة أو ȡريȽاللمشاريȜ الƔ تعرȏ علɂ البنȬ طال

  علɂ البنوȫ يف اجلزائر سياسة اإلǵتياطي القانوƆ معوقات قانونية و يźǖ يف صدارة املعوقات قانوȷ الرقابة  -
من األساليب التمويليةÛ ذلȬ و سياسة السيولة النقدية و سياسة السقوف اإلئتمانية تعيȨ نظام املȒاربة و ȡريȽا 

باɍ ȷ يستǺدمها ƙ يودعوȷ وديعة علɂ أساȃ استǮماري و اإلجراǒات املǾكورة أعɎه تلزم البنȬ أȷ املودع
 ǒمن جز Ȅملها و ليƭ الوديعة من Ǵساب ربǵ Ȭمار يلزم البنǮاإليراد الناجم عن اإلست ȷعلما أ ÛعهاƤǖب

  .منها
ȑ ƙيف اجلزائر قوان Ȅلي ȼأن Ȭذل Ƃا Ȥ ȃأسا ɂاصة بتنظيم التمويل علǹالت ȧا من طرȽريȡ اربة أوȒويل مامل

  .ع ɍ يȮوȷ لȼ سند قانوƆ يلتجǖ اليƕȼايل فاǵ ȘȦǵ ȷقوȧ األطراف عند الااإلسɎميةÛ و بالت
من املعوقات األساسية الƔ تعترȏ تطبيȨ عدم توفر اإلستعداد لتحمل املǺاطر لدɁ املودعƙ وǾȽا أيȒا  -

أȡ ȷالبية املتعاملƙ مييلوȷ اƂ عامل الȒماȷ و األماȷ و ǾȽا ناجم باملȒاربة من طرف بنȬ الƎكة ذلȬ التمويل 
اجلزائريةÛ الƔ الƔ ترسǺت يف املتعاملƙ من جراǒ تعاملهم السابȨ مȜ البنوȫ التقليدية عن العقلية التقليدية 

أȽ ȷناȫ  يل فاملتعاملوȷ مȜ بنȬ الƎكة يتصوروȷاعودőم علɂ املدǹوȯ املȒموȷ دوƠ ȷمل املǺاطر و بالت
    .ǹسارة ميȮن وقوعها

  .و ȡريȽا تقǵ ȤائɎ أمام تطبيȨ نظام التمويل باملȒاربة لدɁ بنȬ الƎكة اجلزائريكل ǾȽه املعوقات 
ǯ- ريǝاȂƨة اȭƎال Ȭبن Ɂة لدƜراƫا  

Ȩ يعتƎ التمويل باملراƜة اǵدɁ أȽم عقود التمويل لدɁ بنȬ الƎكة اجلزائريÛ وǾȽا نظرا لسهولة تطبي     
العقد عمليا من جهة و طبيعة العقد من جهة ثانيةÛ فعقود التمويل باملراƜة تȮوȷ أساسا Ưصصة للتمويɎت 

  :ومير عقد املراƜة باملراǵل التلية. قصرية األجل
  .ميȒي البنȬ و الزبوȷ عقدا ƢويلياÛ يتȒمن ǾȽا العقد فتƢ Ȕǹ Ǵويلي أو عملية مراƜة منتظمة -
- ȼزبون Ȭيوكل البن ȼمن طرف Ȝالسل ǒشرا ȓبشرو Ȩاملورد فيما يتعل Ȝم ȏاوȦللت-Ȭل  -البنȮو القيام ب

  .اإلجراǒات املرتبطة بالعملية حمل التمويل ƩسابÛȼ و يف النهاية استɎم السلعة أو املنتجات
  .اƂ املورد بطلب يتȒمن كل السلȜ و املنتجات الƷ Ɣتاجها -الزبوȷ–يتقدم املشتري النهائي  -
سل املورد فاتورة شȮلية اƂ الزبوȷ حمررة Ʃسابȼ باسم البنÛȬ تتȒمن تسمية املنتجات أو السلȜ و ير -

  .الȮمياتÛ و سعر الوǵدةÛ و كǾا السعر النهائي مȒافا اليȼ اƩقوȧ و الرسوم اǂتملة
  .بشراǒ السلȜ مرفقا بȦاتورة شȮلية) أمرا(يرسل الزبوȷ اƂ البنȬ طلبا  -
و الترǹيȌ املتعلȨ بÛȼ يقوم البنȬ بدفȜ مبلȠ الȦاتورة مطابقة العملية لبنود عقد التمويل بعد التǖكد من  -

 Ƃا Ȭة من البنƜعلي لتحويل املراȦال ǾيȦالتن ȷا Ûاملورد ſمباشرة لصا Ɂرǹأ Ȝأو كمبيالة أو أي طريقة دف Ȭبص
 ȷاتورة النهائية و تسلم السلعة بالنسبة للمرالزبوȦجرد تسلم الƞ ȷوȮمة يƎة املƜيف اطار عمليات التجارة ا
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اخلارجيةÛ فاȷ قيمة التمويل تسدد للزبوȷ بواسطة بنȬ اجلزائر و ذلȬ عن طريȨ وصوȯ اإلشعار بتحويل 
 ȏري القرǹا األǾȽ املستندي–من طرف ȏالقر ǾيȦتن -.  

 ȴȩر ȯدوƨكة اجلزائري) 27(اƎال Ȭبن Ɂة لدƜلنا التمويل باملرا ƙيب  
 األجل

  
  

  السنة

 
Ɂقصري املد  

 
Ɂاملد Ȕمتوس  

  
 طويل
Ɂاملد 

  
  اجملموع

 Ƃنسبتها ا
ƭموع 

التمويɎت 
(%)  

1992 202966123.60 - -  202966123.60  71.81  
1993 502173963 - -  502173963  79  
1994 794504804.6 - -  797504804.6  49.5  
1995 1162997353.63 - -  1162997353.63 71.4  
1996 1081738910.69 37488634.08 -  1119227544  44.3  
1997 1345227565 31136469 -  1376363934  28.1  
1998 775323920 9628039 -  784951959  11.15  
1999 6041624986 331143 -  6041956129  81  
2000 5494102795 1726527153 -  7220929949  91.56  

   .بنȬ الƎكة اإلسɎمي: اȎƫدر           
يوǴȑ أȷ التمويل باملراƜة لدɁ بنȬ الƎكة اجلزائري كانت يف تزايد مستمر بƙ سنة ) 27(قم اȷ اجلدوȯ ر 

1992  Ƃا سنة  1995اȦاعȒها تȢيث عرف مبلǵ1993  سنة  1992مقارنة بسنة ƙ1994و ب  
ǵيث Ȓǵيت منǾ نشǖة البنȬ و كلها ƢويɎت قصرية املدɁ كانت معظمها Ưصصة للتجارة   1995و  

م األكƎ علǵ ɂساب القطاعات اإلقتصادية األǹرÛɁ لȮنها عرفت اȦƳاȑا سنوات بȽɌتما
علما أȯǾȽ ȷ األǹري أÛ ɍ و ذلȬ أȷ التقنية الوǵيدة الƔ تنافȄ التمويل باملراƜة 1996،1997،1998

 ȼدامǺاست Ɂاليتعد Ƃن السيطرة عادت اȮذات األجل القصري ل ȼمن ɁƎȮالنسبة ال ȷو أ Ȕتمويل األجل املتوس
ǯ .مليوȷ د 6041علɂ التوايل ƞبلȠ  2000و1999بƙ سنة %  91.56و % 81باملراƜة و ǾȽا بنسبة 

  .ǯ2000 سنة .مليوȷ د 7220و  1999سنة 
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 ȴȩر ȯدوƨكة اجلزائري  :)28(أما اƎال Ȭبن Ɂة لدƜلنا ايرادات التمويل باملرا Ǵȑيو  
  .2000و  1992بƙ سنة  

 معطيات
 املراƜة

  اتالسنو

  
  ايراد املراƜة

Ƃنسبتها ا 
  ƭموع
 (%)اإليرادات 

  
  قيمة التȢري يف
  ايراد املراƜة

  
  نسبة 

 (%)التطور 
1992  - - -  -  
1993  18964139.38 85.23 -  -  
1994  78883445.53 44.12 59919306.15 76  
1995  81176993.35 54.74 2293547.82 2.8  
1996  83503252.79 34.03 2326259.44 2.7  
1997  106608546 29.64 23105293.21 21.67  
1998  54013532 14.54 52595014 - 97.37  
1999  146075902 36.85 92062370  63.02  
2000  488177214 88.44 342101312 70.07  

  .بنȬ الƎكة اإلسɎمي: اȎƫدر           
 1993فت Ƚي األǹرɁ تطورا بƙ سنة يوǴȑ ألȷ ايرادات التمويل باملراƜة قد عر) 28(أما اجلدوȯ رقم 

 1998و فيما ȌƸ نسبتها اƭ Ƃموع اإليرادات فقد كانت يف اȦƳاȏ مستمر اȡ Ƃاية سنة  1997و
وǾȽ سبب التمويل بالسلم يف السنة كما %) 97.37(بنسبة  1998والتراجȜ املسجل يف اإليرادات سنة 

بنسبة  1999عرفت ايرادات املراƜة ارتȦاعا سنة ذكرنا سابقاÛ لȮن ǾȽا التراجƁ Ȝ يستمر طويɎ فقد 
 ب 1999بلȢت نسبتها اƭ Ƃموع التمويɎت سنة %  70.07بنسبة  2000و سنة %  63.02
  %.88.48فقد بلȢت  2000أما سنة  36.85%

  :و النتيجة الƔ ميȮن التوصل اليها من ȯɎǹ املعطيات السالȦة نلǺصها فيما يلي
  .ي يعتمد التمويل باملراƜة الǾي يوفر لȼ ايرادات سريعة و مȒمونةاȷ بنȬ الƎكة اجلزائر -
اȷ البنȬ يلجǖ اƂ مǮل ǾȽا األسلوب و ذلȬ تȦاديا للمǺاطر الƔ قد يسببها استعماȯ تقنية Ƣويلية أǹرÛɁ قد  -

  .تلحȨ أȑرارا Ƚو يف Ɩȡ عنها
املتمǮل يف عȄȮ اƬدف اخلاȋ ت 2000و  1999اȷ اإلعتماد علǾȽ ɂا األسلوب بصȦة أكǹ Ǝاصة سنة  -

  .ƠقيȨ أقصɂ األرباǳ بǖدƅ التȮاليȤ و املǺاطر
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ƆاǮال ǢلȖƫية: اȆة التونɅورȾمǲلل ƃاƫو ا ŽرȎƫا ȳاȚالن  
  مȦتوǵا علɂ األسواȧ املاليةيتميز النظام املصريف و املايل للجمهورية التونسية بالتنوع و التȮامل باعتباره      

  
  :)1(لنظام املصريف التونسي من العاملية ويتȮوȷ ا

  التمويل و انشاǒ املشاريȜ التنمويةȽا تسعة بنوȫ من وșائȦها دعد: بنوك ǩنموɅة - 1
  .ميةتنƟمȜ بƙ القطاعات اإلقتصادية للبɎد مƢ Ȝويل ال: بنوك ƟارɅة - 2
و يسري من  و يتمتȜ بȒماȷ الدولة 1956انشǜ صندوȧ اإلدǹار التونسي عام : اǘƫسȆاǧ اإلǹǻارɅة - 3

  .يدƎطرف ادارة ال
  .عددȽا Ʀسة من وșائȦها تنمية السوȧ املالية: مǘسȆاǧ اǻارǥ اȚȦǂاǧ اƫالية - 4
5 - ǥرƩة اȪȖنƫا Ž ي : بنوكȮالبن Ȝالتشري ǳɎلتها يف اصȮيȽ اعادة ɂعملت اجلمهورية التونسية عل  
Ȝ و تطوير ȽيȮلها املايل ƞنǴ البنوȫ األجنبية عدة التشريȜ يف امليداȷ املصريف و التجارة اخلارجية ŏدف توسي و

  و Ɠǵ اإلسɎمية Ƚامة فيما ȌƸ اجلباية و الصرف مما أدɁ اƢ Ƃركز عدد كبري من البنوȫ اخلارجية امتيازات 
ة اإلسɎمية لɌستǮمار اƂ شركو التونسي و بنȬ التمويل التونسي السعودي و ال Ɔيولو من بينها القرȏ ال

  .من البنوȫ األǹرƭɁموعة 
ǬالǮال ǢلȖƫربية: اȢƫة اȮللممل ƃاƫو ا ŽرȎƫا ȳاȚالن  

من عدة بنوȫ وطنية و أجنبية مȜ وجود مشاركات بينها  النظام املصريف و املايل للمملȮة املȢربية يتشȮل      
  .و بƙ بعȐ البنوȫ األجنبية

  :)2(رف الدولة و نǾكرȽا كما يلي و لقد Ź انشاȄƦ ǒ مǘسسات مالية متǺصصة تراقب من ط    
  .البنȬ الوطƗ إلƴاǒ اإلقتصاد و Ƚو يشجȜ اإلستǮمارات يف النشاطات الصناعية - 1 
 2 -  ȷاȮويل السيحة و اإلسƢ ȼندقي مهمتȦالعقاري و ال ȏالقر.  
  .مهمتƢ ȼويل القطاع الǵɎȦيالصندوȧ الوطƗ للقرȏ الǵɎȦي  - 3 
  .و مهمتƢ ȼويل اجلماعات اǂلية و ǵاجيات الدولة صندوȧ اإليداع و التدبري - 4 
  .الصندوȧ الوطƗ للصȦقات يتوƂ تسهيل Ƣويل البنوȫ للصȦقات املƎمة مȜ الدولة - 5 

 ȫللبنو ȬلǾاعادة اخلصم ساحما ب Ȥاعادة سق ɂية علȮاملساعدات البن ɂرب يف سياستها النقدية علȢو تعتمد امل
 Ȭالبن Ɂاعادة التمويل لد ɂتياطي النقدي بنسبة علǵديد اإلƠ Ȝسسة مǘل مȮدود املساعدة لǵ صرƜ املركزي

6.%  
  :)3(و قد قامت اململȮة بعدة اصǵɎات اقتصادية ȽيȮلية من بينها 
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-  Ǝمن ديسم ǒباقامة 1986قامت السلطات النقدية ابتدا Ȭت و ذلɎيف التموي ǒم بازالة عمليات الوسطا
  ا الشركات الȽ Ɣي يف ǵاجة اللƢ ɂويɎت لȦترة قصرية لتتمȮن من توسيȜتلجǖ اليهسوȧ لسندات اخلزينة 

  
)1(Û)2(Û)3( ÛŸرب العرȢا يف تنمية اقتصاديات املȽمية و دورɎاإلس ȫالبنو Ȩساب Ȝمرج.  

  
  .تنمية و تطوير العɎقات املالية بƯ ƙتلȤ العناصر اإلقتصاديةلسوȧ الرأƧايل 

- Ȧالقيود امل ȤيȦơ Ƃة من قبل السلطات العمومية يهدف اȑرير اإلعتمادات روƠ هاƵات أǒاذ عدة اجراơا Ź
ألǵد متوسȔ لصاſ املقاوɍت الصȢرية و املتوسطة مȜ تليƙ مراقبة الصرف و اơاذ تدبري تشجيȜ اإلستǮمار 

  .وȷ مȜ املستǮمرين األجانبابالتعالتجارة اخلارجية و
بري قانونية إلدارة بنوكها االتوسȜ و اإلنȦتاǳ علɂ اخلارǯ بوȜȑ تدكما سعت السلطات املȢربية اƂ سياسة 

 ȷطري اإلئتماǖل تƜ يزȦƠ رǮوسائل مراقبة أك Ȝȑو ɂي وعملت علƶالتحرير التدر Ȝفعالية م ƙسƠ بقصد
ǖسعار مȜ التركيز علɂ اإلǵتياطي النقدي باإلئتماȷ املعرقلة لنشاطات البنوȫ املالية عوȏ سياسة تǹǖري الوساطة 

ȫالبنو ƙاملنافسة ب Ȝلتشجي Ȕائدة فقȦال.  
Ơديد ǵد أدƅ و ǵد بƙ املǘسسات املالية يتطلب و كما قامت بليونة أسعار الȦائدة ذلȬ أȷ تنشيȔ املنافسة 

  .تها لتنمية اإلقتصاد الوطƗرونأقصɂ ألسعار الȦائدة مƠ Ȝسƙ م
- ȬلǾسعت الدولة ك Ƃمارات و النمو ا اǮتنمية اإلستǹووسائل اإلد ȧاعتماد طر Ƃاإلقتصادي ا Ɨر الوط  

ة و الƔ تعاƆ عجز يف نتجو تعبǞتȼ مȜ اصǳɎ السوȧ املصريفÛ مȜ ازاǵة بعȐ القطاعات اإلقتصادية ȡري امل
  .ميزانيتها 

سواǒ من ناǵية و ميȮن من ذلȬ استȋɎǺ بعȐ النقاȓ أȷ النظام البنȮي املȢرŸ مازاȯ يعاƆ من عجز كبري 
اɍ أنƷ ȼتاǯ لȬ أǾȽ ȷا النظام برȡم وجود املǘسسات املالية األجنبية ذزنامة القانونية أو من ناǵية التسيري الر

  .و تطورات األعماȯ املصرفية املعموȯ بȼ دوليا يتماشɂاƂ نقلة فعلية 
Ȝالراب ǢلȖƫا :ƫا ȳاȚالنŽرȎ Ƒاللي ƃاƫو ا  

     ȯأو Ȅسيǖت Źيا يف أفريل مصريف يف ليبيا و  تنظيمƧر ȼي 1956باشر أعمالǾال Ȝنتيجة للتوس ȷم و كا
م و املنصوȋ علɂ 1963ة و قد Ź صدور أوȯ قانوȷ للمصارف سنة Ȧطيعرفتȼ ليبيا و نتيجة لɌكتشافات الن

أعلɂ و أدǵ ƅد  ȷالقانو دفصل العمليات التجارية عن العمليات املصرفية املركزية ƞصرف ليبيا كما ǵد
Ȧا ألسعار الȽردȦƞ ائدةȦديد سعر الƠ ȏعو ȏو القرو Ȝالودائ ɂكبرية من ائدة عل ȓأقسا ɂعل ȯللحصو

 Ȝم ǳاألرباơا يصŏ املصارف اإللتزام ɂعل ƙيتع Ɣتياطات الǵقواعد باإل Ȍ ا الرئيسي يفȽمركز ȷكا ǒسوا
ة انتهاǯ ليبيا للنظام اإلشتراكي الداǹل أو اخلارǯ وقد ميز النظام املصريف و املايل الليƑ عدة مراǵل أƵها مرǵل

 ƙوري اإلشتراكي ما بǮبالعهد ال ɂري لنظامها  1996- 1969أو ما يسمǾري جȢليبيا ت ȼي شهدت فيǾو ال
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العمليات املصرفية يف منها اسɎمية ƠتȮر معظم أجنبية  أربعة بتȮوين Ʀسة مصارف ليبية واملصريف و التجاري 
 ǴاتȦن بعد ثورة الȮو ل ÛدɎوالب Ǝورية يف سنة  من سبتمǮباسترياد 1974فرت القيادة ال Ȩم بصدور قرار يتعل

Ƚو مساندة الƎامǰ  153م القانوȷ رقم 22/12/1970املواȯ املقتصة من طرف األجانب و أصدر يف 
التنموية الشاملة الơ Ɣدم البɎد و من أȽدافȼ توسيȜ اخلدمات املصرفية ǵيث ارتȜȦ عدد فروع املصارف من 

و يتنوع النظام املصريف بوجود عدة مǘسسات مالية ) 1(م 1974يف Œاية  925اƂ  1969يف Œاية  69
  .بنوȫ أجنبية منها ما Ƚو تابȜ للنظام و منȼ ما Ƚي مǘسسات مالية اسɎميةو

Ȅامƪا ǢلȖƫا: اƫو ا ŽرȎƫا ȳاȚالنƃƆتاɅورƫا   
ذلȬ أنȼ قامت بعدة سة النقدية و املالية امتحȮم يف السيتȦتقر موريتانيا أساسا اƂ نظام مصريف مايل     

و كǾا اصǵɎات لتحسƙ عيوب النظام النقدي و ǹǓرȽا اقامة نظام ǹاȋ بتحصيل الديوȷ املصرفية املطلوبة 
و الǾي يهدف اƂ اعطاǒ املصارف وسائل قانونية ƯالȦة للقانوȷ العام  )2(م 1982أفريل  24األمر املǘرǷ يف 

املصرفية من تقدƇ قروȏ بدوȑ ȷماناتÛ كل ت اإلدارية ǞااƬي مȜ منƠ ȷȜصيل ديوŒا املطلوبة بقصد ȑما
م و ذلǾȽ1973 Ȭه اإلجراǒات جاǒت لتȦادي الوقوع يف أǹطاǒ سابقة منǾ قيام النظام املصريف املوريتاƆ سنة 

Ȧاإلفريقي و عن منظمة ال Ÿاد النقدي العرƠموريتانيا عن اإل ȯɎعند استق ǒعاتقها انشا ɂي أسندت علǾال Ȭرن
  .و ترتيب نظام مصريف من شǖنȼ تنمية اقتصاد البɎد و انعاشȼسياسة نقدية 

 Ɔت موريتانيا املصرف املركزي املوريتاǖر يف النظام املايل أنشǮم أكȮوافر و للتح Ȕم بقسȽي يساǾال ȃيف رأ
  .القرȏ الƔ تنشȔ يف البɎدماȯ مǘسسات 

ملوريتانيا و املصرف املوريتاƆ للتجارة الدولية البنوȫ منها مصارف Ɵارية كاملصرف الدويل  و Ƚناƭ ȫموعة من
 Ƒاللي Ÿالشركة املوريتانية و املصرف العر Ƃافة اȑصصة للتجارة والتنمية يف موريتانيا باإلǺللمصارف املت

  .و الصندوȧ الوطƗ للتنميةوريتاƆ فتȒم املصرف املوريتاƆ للتنمية و التجارة و مصرف الƎكة اإلسɎمي امل
  .كما أȷ املصرف املركزي يهتم بادارة النظام املصريف و املايل للبɎد كونȼ يقوم ƞهام مصرف الدولة

و تبعا لقانوȷ الصرف و التجارة فاƭ ȷموع الودائȡ Ȝري أما عن ممارسة البنوȫ اإلسɎمية لوșائȦها يف موريتانيا 
ɍ يف أصلها و ɍ مونةȒا مȽمن طرف املصرف و من طرف الدولة يف عائد ƙمبدأ محاية املودع ȤالƸ اǾȽ و  

 Ȥيșات مالية أو كسندات توȦيșها لتوȒكلها أو بع Ȝالودائ ȷوجبها أƞ Ɣو ال ȯلوƩا Ȑاد بعƶا Ƃا Ɂمما أد
وارد ǵسابات و Ƚو ما يطابȨ سندات املقارȑة من اجلانب الȦقهيÛ أما يف ǹصوȋ التوșيȦات اإلستǮمارية مل

اإلستǮمار اإلسɎمية يتم عن طريȨ الصيȠ اإلستǮمارية أساسا ادا قيست بالقروȏ باعتبار أȷ البنوȫ املوريتانية 
Ɔاإلئتما Ȥتياطي و القيود الرابطة بالسقǵɌل ȜȒơ ȷب أƶ.  

  
  

)1( Û)2 (سا Ȝمرج Û Ÿرب العرȢا يف تنمية اقتصاديات املȽمية و دورɎاإلس ȫالبنوȨب.  
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ƆاǮل الȎȦال :ŸرȞال ǡرȢƫا ȯة لدوɅǻاȎتȩالتنمية اإل Ž اȽورǻ اإلسالمية و ȣارȎƫا  
ȯوɉا ǬǶبƫا :ŸرȞال ǡرȢƫا ȯوǻ ةȪȖنƞ اإلسالمية ȣارȎي للمǻاȎتȩالدور اإل ƇوȪǩ  

بنوȫ  لدراسة تقوƇ الدور اإلقتصادي للمصارف اإلسɎمية ƞنطقة دوȯ املȢرب العرŹ Ÿ اǹتيار أربعة     
  :اسɎمية أساسية منتشرة بدوȯ املȢرب العرŸ و Ƚي كالتايل

  بنȬ الƎكة اإلسɎمي - 1
2 - ƔويȮبيت التمويل ال 
 بنȬ التمويل اإلسɎمي - 3
 البنȬ اإلسɎمي القطري - 4

ȯوɉا ǢلȖƫلية: اȮة الɅǻاȎتȩاإل ǧاƘȢتƫا ȐȞب ɂلȝ Ƙثǖالت Ž ȣارȎƫور اǻ ȴييȪǩ  
  ن ȯɎǹ معيارين ƵاوميȮن دراسة و تقييم ǾȽا الدور م  

ȯوɉيار اȞƫا :Ƥبنسبة ا ȼا عنƎمع Ûمار القوميǮايل املوارد دور املصرف يف تدعيم اإلستƤا Ƃا Ȥيșايل التو  
Ȥيșايل التوƤا Ƃمار املباشر اǮاربة و اإلستȒمار باملشاركة و املǮو نسبة اإلست:  

 ȴȩر ȯدوƨايل ا): 29(اƤا Ƃا Ȥيșايل التوƤنسبة ا Ȕ1985يف السنوات من (%) ملوارد متوس  Ɠǵ
2000  .  

 الȆنة
ȣرȎƫا  

Ȕوسøøøøøøتƫا  

 88.3 بنȬ الƎكة اإلسɎمي
ƔويȮ72 بيت التمويل ال 
 98 بيت التمويل السعودي
 93.7  بنȬ قطر اإلسɎمي

  .Û 2001القاȽرة Û املركز الديبلوماسي للدراسات اإلستراƟيةÛمǘشرات املصارف اإلسɎمية: اȎƫدر     
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 ȴȩر ȯدوƨ30(ا :( Ȥيșايل التوƤا Ƃمار املباشر اǮاربة و اإلستȒمار باملشاركة و املǮنسبة اإلست Ȕمتوس
  .2000اȯɎǹ1985  Ƃ الȦترة من 

 الȆنة
ȣرȎƫا  

Ȕوسøøøøøøتƫا  

 3 بنȬ الƎكة اإلسɎمي
ƔويȮ50.8 بيت التمويل ال  
  Ƙȡ متاǳ بيت التمويل السعودي

  3.2  اإلسɎمي بنȬ قطر
  .مǘشرات املصارف اإلسɎميةÛ مرجȜ سابȨ: اȎƫدر      

ɄلɅ ما ǴȒتɅ ȨابȆال ȯدوƨا ǧبيانا Ȝȩوا ȸم:  
أȷ متوسȔ العام لنسبة اƤايل التوșيȤ اƂ اƤايل املوارد يشري اƂ ارتȦاع ǾȽه النسبة بدرجة عالية جدا يف  - 1

توسȔ العام للنسبة يف بيت التمويل الȮويƔ أقل بǮȮري مما Ƚي ƭموعة املصارف بصȦة عامةÛ و اȷ كانت قيمة امل
تعمل علɂ توجيȼ كل مواردȽا عليȼ يف بقية املصارف األǹرɁ للمجموعةÛ و ǾȽا يدȯ علɂ أǾȽ ȷه املصارف 

  .املالية لɌستǮمار و عدم تركها عاطلةÛ و Ƚو ما يساȽم يف تدعيم اإلستǮمار القومي من ǵيث املبدأ
اإلستǮمار باملشاركات و املȒاربات و اإلستǮمار املباشر متدنية جدا يف كل من بنȬ الƎكة كانت نسبة  - 2

 ÛميɎقطر اإلس Ȭمي و بنɎد كبري اإلسǵ Ƃكانت النسبة مقبولة ا ƙǵ ɂبسبب عل ƔويȮيف بيت التمويل ال
  .ارتȦاع نسبة التوșيȤ بǖسلوب اإلستǮمار املباشر

   Ǝال Ȭدور بن ȷأ Ɨو ما يعȽ حمدودا و ȷوȮي ȷقطر من املنتظر أ Ȭمار القومي كة و بنǮيف تدعيم اإلست
ȷǖا الشǾȽ يف ƔويȮدور بيت التمويل ال ɂعل ȃبالقيا.  

ƆاǮيار الȞƫافة : اȒوية للقيمة املǞا عنها بالنسبة املƎمع Ûالقومي ǰافة للناتȒة املصرف يف القيمة املƵمسا
  .للمصرف اƂ اƤايل موارده
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ƨا ȴȩر ȯايل موارده من ): 31(دوƤا Ƃافة للمصرف اȒنسبة القيمة امل Ȕ1985متوس  Ɠǵ2000.  
 الȆنøة

ȣرȎƫا  
Ȕوسøøøøøøøøتƫا  

 4.6 بنȬ الƎكة اإلسɎمي
ƔويȮ2.7 بيت التمويل ال 
 2.4 بيت التمويل السعودي
 6.2  بنȬ قطر اإلسɎمي

  .سابȨ مǘشرات املصارف اإلسɎمية Û مرجȜ: اȎƫدر    
1 -  Ȭايل موارده تقدم بنƤا Ƃل مصرف اȮافة لȒوية ملقدار القيمة املǞالعام للنسبة امل Ȕيظهر املتوس

 Ȕتوسƞ ȯا اجملاǾȽ مي يفɎقدره %  6.2قطر اإلس Ȕتوسƞ ميɎكة اإلسƎال Ż Ûعن فترة الدراسة
ا بيت التمويل و أǹري%  2.7عن فترة الدراسةŻ Û بيت التمويل الȮويƞ ƔتوسȔ قدره % 4.6

  .يف املتوسȔ% 2.4السعودي ƞتوسȔ عام قدره 
جملموعة املصارف عامة ) 2000-1985(رȡم تǾبǾب النسبة بصȦة عامة ȯɎǹ سنوات الدراسة  - 2

و Ƚو ما يعد مǘشرا طيبا Ʒسب لصاſ اɍ أنȼ يȘǵɎ اƟاه النسبة للصعود يف السنوات األǹرية 
  .ǾȽه املصارف

ميǮل ƭموع أرباǳ املودعƙ و أرباǳ املساƙƵ العنصر الرئيسي يف تȮوين مقدار القيمة املȒافة من      -3    
 ɂأعل Ȩتمام بتحقيȽه املصارف اإلǾȽ ɂب علƶ ȼأن Ɨو ما يعȽ و ÛȬة يف ذلƵة املساȦتلǺالعناصر امل ƙب

Ƭا يف ȷǓ واǵدÛ فقد بلȢت النسبة  معدɍت للرƜيةÛ ألȷ ذلȬ يساȽم يف تدعيم األȽداف املصرفية و اإلقتصادية
يف بنȬ الƎكة % 77.6املǞوية جملموع أرباǳ املودعƙ و املساƙƵ اƂ اƤايل قيمة عناصر القيمة املȒافة 

  .يف بيت التمويل السعودي% 79.4يف بيت التمويل الȮويƔ % 80.8يف املتوسȔ اإلسɎمي 
ƆاǮال ǢلȖƫا :ȣرȎل مȮي لǻاȎتȩراسة الدور اإلǻ اȞلية مȮية و الǝȂƨا ƘɅاȞƫا ɁتوȆم ɂلȝ  

           ȫناȽ ȷل فاȮللدور اإلقتصادي ك Ȩدمت يف التقييم السابǺأست Ɣلية الȮية املعايري الƵم من أȡبالر
 ȋɎǺن يف النهاية استȮو مي ÛتملȮي Ɠǵ افتها للتقييمȑن اȮامة ميȽ شرات اقتصادية جزئيةǘا عدة مȒأي

  :ييم و من أȽم تلȬ املǘشراتالنتائǰ الȮلية للتق
  :مȞيار ȞǩبǞة اƫوارǻ و ȴȒɅ ثالثة مȞاȥ ƘɅرȝية  -  أ

  .معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد -
  .نسبة اƤايل الودائȜ اƂ اƤايل املوارد -
- Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮاإلست Ȝنسبة الودائ.  
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ǡ -     يةȝرȥ ƘɅاȞا ثالثة مȒɅأ ȴȒǩ و ǻوارƫا Ȥيșوǩ:  
  .نسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل التوșيȦات -          

          - Ȥيșايل التوƤا Ƃاربة اȒمارات باملشاركة و املǮنسبة اإلست.  
          - Ȥيșايل التوƤا Ƃمار يف قطاعي الزراعة و الصناعة اǮنسبة اإلست.  

Ǻدمت يف التحليل السابȨ ميȮن الوصوȯ اƂ تقييم الƔ استو باستǺدام تلȬ املعايري اجلزئية و املعايري الȮلية 
  :شامل لȮل بنȬ علǵ ɂدɁ كالتايل

 țرȦاالȯوɉ :Ʉة اإلسالمȭƎال Ȭبن  
 ȴȩر ȯدوƨمي ): 32(اɎكة اإلسƎال Ȭلبن Ƈالعام ملعايري التقو Ȕاملتوس(%)  
  
  اŎموȝة

 
  اȞƫيار

 Ȕتوسƫا
ȳاȞال  

 (%)  
 

  تعبǞة املوارد
1-Ƥجم اإلƩو اƴ ȯايل للمواردمعد.  
  .نسبة اƤايل الودائȜ اƂ اƤاي املوارد - 2
3 - Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮاإلست Ȝنسبة الودائ.  

21.2  
89  

75.7  

 
  توșيȤ املوارد

  .نسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل التوșيȦات-4
5 - Ȥيșايل التوƤا Ƃاربة اȒمارات باملشاركة و املǮنسبة اإلست.  
 .  ستǮمار يف قطاعي الزراعة و الصناعة اƂ اƤايل التوșيȤنسبة اإل - 6

3.1  
3  

9.2  

املتȢريات اإلقتصادية 
  الȮلية

  .دور املصرف يف تدعيم اإلستǮمار القومي-7
  .املȒافة للناتǰ القومي ةمساƵة املصرف يف القيم - 8

48.7  
4.6  

  .شرات املصارف اإلسɎميةÛ مرجȜ سابǘȨم: اȎƫدر      
 Ȝاإلقتصادي من واق ǒاألدا ȷأ ƙيتب Ȩالساب ȯددة  –بيانت اجلدوǂموعة املعايري اƭ ȯɎǹ كة  –منƎال Ȭلبن

 ɍمقبو ȷمي كاɎو قد سجلت أرقام اإلس ÛɁرǹالعناصر األ Ȑيف بع Ȭذل ȷدو ȷالعناصر و كا Ȑيف بع
  :ةاجلدوȯ السابȨ أȷ الدور امللموȃ لبنȬ الƎكة اإلسɎمي ǮƢل يف العناصر التالي

ارتȦاع معدƴ ȯو اƩجم اإلجايل للموارد بالقياȃ علɂ موقȤ بقية مصارف : علɂ مستوɁ تعبǞة املوارد -
Û و كǾلȬ قيامȼ %21.2اجملموعة يف ǾȽا الشǵ Ûȷǖيث بلȠ املتوسȔ العام ملعدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد 

يف املتوسȔ و Ƚي نسبة مرتȦعة % 89ملوارد بتعبǞة قدر كبري من الودائǵ ÛȜيث بلȢت نسبة الودائȜ اƂ اƤايل ا
  .بالقياȃ علɂ موقȤ بقية مصارف اجملموعةأيȒا 
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لبنȬ الƎكة اإلسɎمي متمɎǮ يف ارتȦاع نسبة اإلستǮمار كاȷ الدور امللموȃ : و علɂ مستوɁ توșيȤ املوارد -
رتȦعة بالقياȃ علɂ يف املتوسÛȔ و Ƚي و اȷ كانت نسبة م% 9.2يف قطاع الصناعة ǵيث بلȢت Ƚده النسبة 

موقȤ بقية مصارف اجملموعةÛ اɍ أŒا بالقياȃ علɂ الدور املطلوب من املصارف اإلسɎمية يف ǾȽا الشȷǖ تعد 
ستǮمارات يف قطاع نسبة منȒȦǺةÛ نظرا لطبيعة șروف التنمية يف دولة اإلمارات و ما تتطلبȼ من تنمية اإل

  ة املساƵة فيȼ باƩجم املɎئم انطɎقا من دوره التنموي الصناعة ǹاصةÛ  وȽو ما كاƶ ȷب علɂ بنȬ الƎك
ملا ƷققǾȽ ȼا القطاع من مميزات و لȮن البنȬ كȢريه من ȡالبية املصارف اإلسɎمية ركز علɂ القطاع التجاري 

  .يف املتوسȔ 36.8عديدةǵ Ûيث بلȢت نسبة اإلستǮمار يف القطاع التجاري 
لɂ بعȐ املتȢريات اإلقتصادية الȮلية فȮاȷ دوره امللموȃ الوǵيد أما علɂ مستوɁ تǖثري نشاȓ املصرف ع -

لقيمة املȒافة اƂ الناتǰ القوميǵ Ûيث بلȢت نسبة القيمة املȒافة اƂ الناتǰ متمɎǮ يف Ơقيقȼ نسبة مقبولة من ا
درجة أداǒ  يف املتوسÛȔ و فيما عدا ǾȽه العناصر األربعة السلبقة كانت% 4.6القومي بالنسبة إلƤايل موارده 

  .البنȬ يف بقية عناصر التقييم األǹرɁ متدنية
-  ȃكة بالقياƎال Ȭة يف بنȒȦǺمن Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮاإلست Ȝة املوارد كانت نسبة الودائǞتعب Ɂمستو ɂفعل

  .يف املتوسȔ% 80.8علɂ مǮيőɎا يف بقية مصارف اجملموعة ǵيث بلȢت النسبة 
رد فقد كاȷ أداǒ البنȑ ȬعيȦا بصȦة عامة يف ȑوǒ املعايري الɎǮثة اǂددة أما علɂ مستوɁ توșيȤ املوا -

 ȼتمامȽيث اǵ أما من Ûد ماǵ Ƃمارات يف القطاع الصناعي اǮاإلست Ȑدوره يف القيام ببع ǒناǮباست
 باإلستǮمارات طويلة األجل فȮاȑ ȷعيȦاǵ Ûيث بلȢت نسبة اإلستǮمارات طويلة األجل اƂ اƤايل اإلستǮمارات

3.1 %Ȕفق.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 305

ƆاǮال țرȦال : ƔɅوȮل الɅبيت التمو  
 ȴȩر ȯدوƨ33(ا :( ƔويȮلبيت التمويل ال Ƈالعام ملعايري التقو Ȕاملتوس(%)  
اƫتوسȔ الȞاȳ   اȞƫيار  اŎموȝة

(%)  
 

  تعبǞة املوارد
 معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد-1
  . نسبة اƤايل الودائȜ اƂ اƤايل املوارد - 2
3 - Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮاإلست Ȝنسبة الودائ.  

18.3  
73.7  
84.6  

 
  توșيȤ املوارد

  .نسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل التوșيȦات-4
5 -- Ȥيșايل التوƤا Ƃاربة اȒمارات باملشاركة و املǮنسبة اإلست.  
.  șيȤنسبة اإلستǮمار يف قطاعي الزراعة و الصناعة اƂ اƤايل التو - 6

7  
0.8  

0  

  املتȢريات اإلقتصادية
  الȮلية 

  .دور املصرف يف تدعيم اإلستǮمار القومي-7
  .مساƵة املصرف يف القيمة املȒافة للناتǰ القومي - 8

61.4  
2.7  

  .مǘشرات املصارف اإلسɎميةÛ مرجȜ سابȨ: اȎƫدر      
  :من واقȜ بيانات اجلدوȯ السابȨ يتبƙ ما يلي

 –ǵسب املعايري اǂددة  –قتصادي امللموȃ لبيت التمويل الȮويƔ يف ƭاȯ تعبǞة املوارد كاȷ الدور اإل - 1
  .حمصورا يف قيامȼ بتعبǞة قدر كبري من الودائȜ اإلستǮمارية املɎئمة لتمويل نشاطȼ اإلستǮماري

ǾȽا يساȽم يف يف املتوسÛȔ و % 84.6فقد بلȢت نسبة الودائȜ اإلستǮمارية اƂ اƤايل الودائȜ باملصرف    
  .توفري املوارد املɎئمة لتمويل النشاȓ اإلستǮماري

و فيما عدا ذلȬ كاȷ دوره حمدودا سواǒ من ǵيث معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للمواردÛ أو من ǵيث نسبة    
  .اƤايل الودائȜ اƂ اƤايل املوارد

ȑعيȦا ǵسب معايري التقييم أما علɂ مستوɁ توșيȤ املوارد املالية فقد كاȷ مستوɁ أداǒ املصرف  - 2
املوȑوعة بصȦة عامةÛ و اȷ كاȷ دوره يف ƭاȯ القيام باإلستǮمارات طويلة األجل يعد مقبوɍ اǵ Ƃد ما 

طويلة األجل اƂ بالقياȃ علɂ موقȤ بقية مصارف اجملموعة يف ǾȽا الشÛȷǖ فقد بلȢت نسبة اإلستǮمارات 
تعتƎ نسبة منȒȦǺة ملصرف اسɎمي ƶب عليơ ȼصيȌ يف املتوسȔ و Ƚي % 7اƤايل استǮمارات املصرف 

  جزǒا كبريا من استǮماراتȼ للمجاɍت طويلة األجلÛ أما من ǵيث درجة اعتماده علɂ أسلوŸ املشاركة
و املȒاربة فقد كانت متدنية جداǵ Ûيث بلȢت نسبة اإلستǮمارات باملشاركة و املȒاربة اƂ اƤايل استǮمارات  

أما من ǵيث درجة اȽتمامȼ بقطاعي الزراعة و الصناعة فقد تɎشǾȽ ɂا اإلȽتمام . توسȔيف امل% 0.8املصرف 
 ƙين القطاعǾȽ مار يفǮنسبة اإلست Ƞد بلǵ ƂرااȦمارات املصرف صǮايل استƤا Ƃا.  
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ǬالǮال țرȦي: الǻوȞȆل الɅبيت التمو  
 ȴȩر ȯدوƨملصرف التمويل السعو): 34(ا Ƈالعام ملعايري التقو Ȕدي املتوس.(%)  
اƫتوسȔ الȞاȳ   اȞƫيار  اŎموȝة

(%)  
 

  تعبǞة املوارد
 معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد-1
  . نسبة اƤايل الودائȜ اƂ اƤايل املوارد - 2
3 - Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮاإلست Ȝنسبة الودائ.  

37  
94.3  
97.4  

 
  توșيȤ املوارد

  .التوșيȦاتنسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل -4
5 -- Ȥيșايل التوƤا Ƃاربة اȒمارات باملشاركة و املǮنسبة اإلست.  
6 - Ȥيșايل التوƤا Ƃمار يف قطاعي الزراعة و الصناعة اǮنسبة اإلست  .

0.8  
-  

2.5  

  املتȢريات اإلقتصادية
  الȮلية 

  .دور املصرف يف تدعيم اإلستǮمار القومي-7
  .للناتǰ القوميمساƵة املصرف يف القيمة املȒافة  - 8

40.4  
3.7  

  .مǘشرات املصارف اإلسɎميةÛ مرجȜ سابȨ: اȎƫدر    
  :من واقȜ بيانات اجلدوȯ السابȨ يتبƙ ما يلي

كاȷ دور مصرف التمويل السعودي يف ƭاȯ تعبǞة املوارد Ƚو األفȒل بصȦة عامة من ǵيث معايري  - 1
فقد ǵقȨ أعلɂ معدȯ للنمو يف . عةاملوȑوعة بالقياȃ علɂ بقية مصارف اجملموالتقوƇ الɎǮثة 

Û و ذلȬ يعود يف %37اƤماƂ مواردهÛ اذ بلȠ املتوسȔ العام ملعدƴ ȯواƩجم اإلƤايل للموارد 
علɂ مدار سنوات الدراسةÛ كما كانت نسبة الودائȜ اƂ األساȃ لتدفȨ الودائȜ عليȼ بصورة كبرية 

% 94.3ذ بلȠ املتوسȔ العام ǾƬه النسبة اƤايل موارده أعلɂ نسبة Ơققت يف ƭموعة املصارف ا
و Ƚو ما يعƗ أȷ املوارد اخلارجية ǮƢل املصدر الرئيسي للموارد املالية للمصرف و أيȒا من ǵيث 
نسبة الودائȜ اإلستǮمارية اƂ اƤايل الودائȜ فقد ǵقȨ املصرف أعلɂ نسبة بالقياȃ علɂ موقȤ بقية 

ملتوسȔ العام لنسبة الودائȜ اإلستǮمارية اƂ اƤايل يف ǾȽا الشǵ ȷǖيث بلȠ امصارف اجملموعة 
 Ȝة %97.4الودائȒȦǺاجلارية نسبة من Ȝنسبة الودائ ȷأل Ɨو ما يعȽ و Ûو ȫناȽ ȷا أȒأي Ɨيع

املصرف لɌعتماد عليهالتȮويل نشاطȼ من الودائȜ اإلستǮمارية قد أتيحت ǾƬا قدرا كبريا 
 .Ƚدافȼ املصرفية و اإلقتصاديةاألداة الرئيسية لتحقيȨ كافة أاإلستǮماري 

فقد كاȷ دور املصرف متدنيا جدا بصȦة : أما علɂ مستوɁ دور املصرف يف توșيȤ املوارد املالية - 2
و اخلاȋ بنسبة اإلستǮمار يف قطاعي  عامة من ǵيث عناصر التقييم اǂددةÛ باستǮناǒ العنصر الǮالث

من بƙ مصارف اجملموعة الǾي سجلت الزراع و الصناعةÛ فعلɂ الرȡم من أنȼ املصرف الوǵيد 
اإلستǮمارات كانت ȑعيȦة جداÛ اذ البيانات قيامȼ باإلستǮمار يف قطاع الزراعة اɍ أȷ نسبة ǾȽه 
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كما Ʒسب لȼ أيȒا قيامȼ بتوجيȼ جزǒا من استǮماراتȼ لقطاع الصناعة و اȷ كانت % 2.9بلȢت 
Û أما من ǵيث درجة %7ث بلȢت نسبتها متدنية جدا أيȒا بالنسبة إلƤايل استǮماراتǵ ȼي

اƤ Ƃلة اȽتمامȼ باإلستǮمارات طويلة األجل فقد كانت متدنية جدا ǵيث بلȢت نسبتها 
يف املتوسȔ و من ǵيث درجة اعتماد علɂ أسلوŸ املشاركة % 0.8استǮمارات املصرف 

 .واملȒاربة فلم تتǴ بيانات تساعد يف Ơديد ǾȽا األمر
Ȝالراب țرȦر اإلس: الȖȩ ȬبنɄالم  
 ȴȩر ȯدوƨمي ): 35(اɎقطر اإلس Ȭلبن Ƈالعام ملعايري التقو Ȕاملتوس.(%)  
اƫتوسȔ الȞاȳ   اȞƫيار  اŎموȝة

(%)  
 

  تعبǞة املوارد
 معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد-1
  . نسبة اƤايل الودائȜ اƂ اƤايل املوارد - 2
3 - Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮاإلست Ȝنسبة الودائ.  

19.3  
48.4  
89.2  

 
  توșيȤ املوارد

  .نسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل التوșيȦات-4
5 -- Ȥيșايل التوƤا Ƃاربة اȒمارات باملشاركة و املǮنسبة اإلست.  
6 - Ȥيșايل التوƤا Ƃمار يف قطاعي الزراعة و الصناعة اǮنسبة اإلست  .

10.4  
3.2  

0  

  املتȢريات اإلقتصادية
  الȮلية 

  .املصرف يف تدعيم اإلستǮمار القوميدور-7
  .مساƵة املصرف يف القيمة املȒافة للناتǰ القومي - 8

48.5  
6.2  

  .مǘشرات املصارف اإلسɎميةÛ مرجȜ سابȨ: اȎƫدر    
  : من واقȜ بيانات اجلدوȯ السابȨ يتبƙ مايلي  
تمɎǮ يف قيامȼ بتعبǞة قدرا كبريا من كاȷ الدور امللموȃ لبنȬ قطر اإلسɎمي معلɂ مستوɁ تعبǞة املوارد  -1   

 ودائȜ املصرف اƂ اƤايلالودائȜ اإلستǮمارية بالنسبة إلƤايل ودائعǵ Ûȼيث بلȢت نسبة الودائȜ اإلستǮمارية 
89.2 % Ɨو ما يعȽ و ÛȔت اإلشارة –يف املتوسȦكما سل-  ȜميƟ ة املوارد وǞتعب ȯاƭ بدور كبري يف ȼقيام

  .يل النشاȓ اإلستǮماري املدعم لعملية التنمية اإلقتصاديةاملدǹرات الɎزمة لتمو
بصȦة عامة يف ȑوǒ معايري فقد كاȷ الدوراإلقتصادي للبنȑ ȬعيȦا : أما علɂ مستوɁ توșيȤ املوارد املالية - 2

 ȬلǾددة لǂا Ƈات التقوȦيșايل توƤا Ƃات طويلة األجل اȦيșنسبة التو ȷأ ǴȒيت ȯيث املعيار األوǵ من
يف ǾȽا الشȷǖ علɂ الرȡم من أǾȽ ȷه النسبة كانت متدنية بالقياȃ علɂ ما ƶب علɂ املصرف القيام بȼ  املصرف

فقد بلȢت نسبة  تعد أفȒل نسبة Ơققت علɂ مستوƭ Ɂموعة املصارفÛالǵ Ɣققها بنȬ قطر اإلسɎمي 
  ن ǵيث املعيار الǮاƆ يف املتوسÛȔ أما م% 10.4طويلة األجل اƂ اƤايل استǮمارات املصرف اإلستǮمارات 



 308

واخلاȋ بنسبة اإلستǮمار باملشاركة و املȒاربةÛ فقد جاǒ دور املصرف يف ǾȽا الشȷǖ متدنيا جدا أيȒا كبقية 
يف املتوسÛȔ و من ǵيث املعيار % 3.2باملشاركة و املȒاربة مصارف اجملموعة ǵيث بلȢت نسبة اإلستǮمار 
يف قطاعي الزراعة و الصناعة اǵ Ƃيث بلȢت نسبة اإلستǮمار امة الǮالث كاȷ دور املصرف فيȼ منعدما بصورة  ت

لبنȬ قطر اإلسɎمي يف ƭاȯ توșيȤ اƤايل استǮمارات املصرف صȦرÛ و ǾȽا كلȼ يعƗ أȷ الدور اإلقتصادي 
  .مǮل ȡريه من بقية مصارف اجملموعة يف ǾȽا الشȷǖاملوارد كلن ȑعيȦا 
ǬالǮال ǢلȖƫا :ȝ يǻاȎتȩراسة الدور اإلǻاȞم ȣارȎƫة اȝموŎ يارȞل مȭ ɁتوȆم ɂل  

 ȴȩر ȯدوƨل معيار): 36(اȮتمعة بالنسبة لƭ موعة املصارفƭ وية لدورǞالنسبة امل Ȕمتوس.  
اƫتوسȔ الȞاȳ   اȞƫيار  اŎموȝة

(%)  
 

  تعبǞة املوارد
 معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد-1
  . نسبة اƤايل الودائȜ اƂ اƤايل املوارد - 2
  .سبة الودائȜ اإلستǮمارية اƂ اƤايل الودائȜن - 3

24  
85.4  
86.8  

 
  توșيȤ املوارد

  .نسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل التوșيȦات-4
5 -- Ȥيșايل التوƤا Ƃاربة اȒمارات باملشاركة و املǮنسبة اإلست.  
6 - Ȥيșايل التوƤا Ƃمار يف قطاعي الزراعة و الصناعة اǮنسبة اإلست  .

5.3  
2.3  
4.8  

  املتȢريات اإلقتصادية
  الȮلية 

  .دور املصرف يف تدعيم اإلستǮمار القومي-7
  .مساƵة املصرف يف القيمة املȒافة للناتǰ القومي - 8

20.9  
51.2  

  .مǘشرات املصارف اإلسɎميةÛ مرجȜ سابȨ: اȎƫدر            
Ƭ ȷكا Ɣت الɍاجملا ȷأ ƙيتب Ȩالساب ȯبيانات اجلدو Ȝة من واقȦفيها بص ȃه اجملموعة من املصارف دور ملموǾ

  :عامة Ƚي العناصر املعƎ عنها باملعايري التالية
  .معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد -1  
  2- Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮاإلست Ȝنسبة الودائ.  
  .نسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل التوșيȦات  -3  
  .يم اإلستǮمار القوميدور املصرف يف تدع -4  

اجملموعة ملموسا من ǵيث املعايري الɎǮثة املوȑوعة بصȦة عامة املدǹرات كاȷ دور ǾȽه فعلɂ مستوɁ تعبǞة 
 Ȕايل املوارد يف املتوسƤو اƴ ȯمعد Ƞفقد بل ÛماريةǮاإلست Ȝالودائ ȜميƟ ة وǞتعب ȯاƭ ديدا يفƠي % 24وȽ و

 Ȩت تدفɍمعد ȷأ ɂعل ȯعة تدȦه املصارف نسبة مرتǾȽ ɂمدار سنوات املوارد عل ɂكانت يف تزايد مستمر عل
  .الدراسة بصȦة عامة
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ǵيث بلȢت نسبة الودائǮƢ–  Ȝل القسم الرئيسي من اƤايل ǾȽه املوارد و ملا كانت الودائȜ اإلستǮمارية 
 Ȝايل الودائƤا Ƃمارية اǮ86.6اإلست %Ȕايل -يف املتوسƤه الزيادة السنوية يف اǾȽ كانت Ƃاملوارد راجعة ا 

يعƗ أȷ دور Ƚده اجملموعة من املصارف بصȦة عامة يف ƭاȯ تدفȨ الودائȜ اإلستǮمارية ƞعدɍت كبريةÛ و Ƚو ما 
 Ûابياƶدورا ا ȷمارية كاǮاإلست Ȝرات من الودائǹة املدǞم بصورة مباشرة يف تدبري املوارد املالية تعبȽو ما يساȽ و

  .مية بصȦة عامةÛ و النشاȓ اإلستǮماري ǾƬه املصارف بصȦة ǹاصةالɎزمة اƢويل عمليات التن
الوزȷ النسɇ ƑجاǾȽ ȯه الودائȡ Ȝري أȷ الوقوف علɂ كامل ǵقيقة دور املصارف يف ǾȽا اجملاȯ يتطلب معرفة 

 Ȝجم الودائǵ يثǵ من ÛماريةǮر من اإلستǮو ألك Ûو ملدة سنة Ûملدة ستة أشهر Ȝو الودائ Ûثة أشهرɎملدة ث
و ǵجمها كلما كاȷ دور ǾȽه املصارف مدة و ǓجاǾȽ ȯه الودائȜ اÛƀ علɂ أساȃ أنȼ كلما زادت ...تƙ سن

 Ûȷǖا الشǾȽ ابية يفƶر اǮانية أكȮام ȷدو ȯوƷ Ȝه الودائǾȽ ȯجاǓ بيانات عن ɂعل ȯصوƩانية اȮن عدم امȮو ل
Ȭذل ȨقيƠ.  

 ȃيد امللموǵالدور الو ȷاȮاملوارد ف Ȥيșتو Ɂمستو ɂه أما علǾƬ Ȩات املصارف يتعلȦيșالتو ȯاƭ ا يفȽبدور
 Ƃات طويلة األجل اȦيșت نسبة التوȢفقد بل Ûات طويلة األجلȦيșايل التوƤا ɂعل Ȕموعة يف املتوسƭ Ɂمستو

ƭموعات املصارف اإلسɎمية تȼ نسبة مرتȦعة اذا ما قيست ƞا ǵققÛ و Ƚي % 5.3املصارف بصȦة عامة 
التǖكيد علɂ أǾȽ ȷه النسبة تعتƎ نسبة متدنية ادا ما قيست ƞا من املهم اعادة  –مȜ ذلȬ  –األǹرÛɁ و لȮن 

 ȏترȦالنظري امل ǯسب النموذǵ مارات التنموية طويلة األجلǮاإلست ȯاƭ يف ȼه املصارف القيام بǾȽ ɂب علƶ
  .ǾƬه املصارف

Ȓاربة فȮاȷ حمدودا للȢايةǵ Ûيث و املأما فيما يتعلȨ بدور ǾȽه املصارف يف اإلعتماد علɂ أسلوŸ املشاركة 
باملشاركة و املȒاربة اƂ اƤايل اإلستǮمار علɂ مستوǾȽ Ɂه اجملموعة من املصارف بلȢت نسبة اإلستǮمار 

جدا ǵيث من املȦترȏ  أȷ ميǮل أسلوبا املشاركة و املȒاربة فقȔ يف املتوسÛȔ و Ƚي نسبة متدنية % 2.3
  .تǮمار املوارد املاليةǹاصة القناتƙ األساسيتƙ لتوșيȤ و اس

الزراعة و الصناعة اƂ اƤايل توșيȦات ǾȽه املصارف و كǾلȬ كانت نسبة املوارد املالية املوȦșة يف قطاعي 
ǾȽه يف قطاعي الزراعة و الصناعة اƂ اƤايل توșيȦات منȒȦǺة جدا أيȒا ǵيث بلȢت نسبة اإلستǮمار 

من املصارف اإلسɎمية الȒ Ɣة جدا يف ǾȽه اجملموعة يف املتوسÛȔ و Ƚي نسبة منȦǺ% 4.8املصارف عامة 
استǮماراőا لقطاع الصناعة ǹاصة و أȷ الدوȯ الƔ تعمل فيها ǾȽه يȦترȏ فيها أȷ توجȼ القسȔ األكƎ  من 

من اخلارÛǯ و لǾلȬ فاȷ عملية التنمية اǵتياجاőا من املنتجات املصنعة  -أو كل-املصارف تقوم باسترياد ȡالبية
و املستورد من اخلارǯ من تهدف النهوȏ بالقطاع الصناعي لتقليل ǵجم ǾȽه الȦجوة بƙ املنتǰ حمليا فيها تس

 ȼة فيƵه املصارف املساǾȽ ɂب علƶ ȷو ما كاȽ و Ûالصناعية Ȝا التنمويالسلȽقا من دورɎانط.  
من املصارف كاȷ موعة دور املصارف يف تدعيم اإلستǮمار القومي أǾȽ ȷه اجملكǾلȬ أșهراملتوسȔ العام ملǘشر 

 ǴȒليلية يتƠ ن بنظرةȮو ل Ûȯا اجملاǾȽ يف ȃا دور ملموƬ راجعا ȷكا Ȕا املتوسǾȽ اعȦارت ȷاع نسبة اȦارت Ƃا
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و األكǮر  –يف األساÛȃ يف ƙǵ كانت النسبة األǹرɁ املȮوǾƬ ȷا األثر اƤايل التوșيȤ اƂ اƤايل املوارد 
و املȒاربة و اإلستǮمار املباشر اƂ اƤايل مار بǖساليب املشاركة متدنية جدا و Ƚي نسبة اإلستǮ - أƵية

و Ƚو ما يعƗ أنȼ علɂ الرȡم من ارتȦاع مستوɁ املǘشر العام لدور ǾȽه اجملموعة من املصارف يف اإلستǮمارات 
ل علɂ علɂ األساليب اإلستǮمارية الƔ تعماجملاȯ اɍ أǾȽ ȷا الدور كاȷ حمدودا بسبب اȦƳاȏ اعتمادȽا ǾȽا 

  .تدعيم اإلستǮمار القومي
 ȴȩر ȯدوƨل معيار): 37(اȮمرتبة كل مصرف بالنسبة ل.  

 اƫرǩبة
  اȞƫيار

Ƃوɉبة اǩرƫانية اǮبة الǩرƫة  اǮالǮبة الǩرƫا  

  بنȬ قطر اإلسɎمي  بنȬ الƎكة اإلسɎمي تمويل السعوديبيت ال .معدƴ ȯو اƩجم اإلƤايل للموارد
  بنȬ قطر اإلسɎمي  بنȬ الƎكة اإلسɎمي تمويل السعوديبيت ال .Ƃ اƤايل املواردنسبة اƤايل الودائȜ ا

نسبة الودائȜ اإلستǮمارية اƂ اƤايل
Ȝالودائ  

  بيت التمويل الȮويƔ  بنȬ قطر اإلسɎمي تمويل السعوديبيت ال

نسبة التوșيȦات طويلة األجل اƂ اƤايل
  .التوșيȦات

  بنȬ الƎكة اإلسɎمي  الȮويƔبيت التمويل بنȬ قطر اإلسɎمي

نسبة اإلستǮمارات باملشاركة و املȒاربة
Ȥيșايل التوƤا Ƃا  

  بيت التمويل الȮويƔ  بنȬ الƎكة اإلسɎمي بنȬ قطر اإلسɎمي

 نسبة اإلستǮمار يف قطاعي الزراعة
 Ȥيșايل التوƤا Ƃو الصناعة ا.  

  -  بنȬ الƎكة اإلسɎمي تمويل السعوديبيت ال

  تمويل السعوديبيت ال  بنȬ قطر اإلسɎمي بيت التمويل الȮويƔ .ملصرف يف تدعيم اإلستǮمارالقوميدور ا
ǰافة للناتȒة املصرف يف القيمة املƵمسا

  .القومي
  بيت التمويل الȮويƔ  بنȬ الƎكة اإلسɎمي بنȬ قطر اإلسɎمي

  .مǘشرات املصارف اإلسɎميةÛ مرجȜ سابȨ: اȎƫدر       
  ǩوصياǧ لنتاǰǝ الدور اإلȩتȎاǻي Ŏموȝة اȎƫارȣ اإلسالمية ƫنȪȖة ǻوȯ : رابȜاȖƫلǢ ال

                    ŸرȞال ǡرȢƫا  
    ɂدف العمل علŏ Ÿرب العرȢامل ȯنطقة دوƞ مية العاملةɎاملصارف اإلس Ƃالتوصيات ا Ȑبع ǯن ادراȮو مي

لوبÛ و ازالة العقبات الƔ تعترȏ طريقها يف ǾȽا من القيام بدورȽا اإلقتصادي املطǾȽ ƙȮƢه املصارف 
  :الشÛȷǖ أƵها

و ذلȬ بالعمل علɂ الية علɂ املصارف اإلسɎمية أȷ تعمل علɂ تصحيǴ اإلǹتȯɎ يف ȽيȮل مواردȽا امل - 1
توفري املوارد الơ Ɣدم Ƚدف التوșيȤ متوسȔ و طويل األجل من ȯɎǹ العمل علɂ زيادة رǗوȃ أمواƬا 
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Ƃافة اȑباإل ǫرات  استحداǹو املد Ȝب الودائǾار أدوات و أساليب جديدة جلȮويل و ابتȮƢ تناسب Ɣال
  .طويلة األجلاملشروعات 

يف اǹتيار املتعاملƙ معها وفقا ألساليبها اإلستǮمارية علɂ املصارف اإلسɎمية استنباȓ املناǰȽ العلمية  - 2
 Ûجيل جديد من املاجلديدة Ȝن تشجيȮا الصدد ميǾȽ األساليب و يف Ȩيف التعامل وف ȷبوȡين يرǾمرين الǮست

ȑمن أȽدافها التوصل اƂ أساليب قانونية و تشȢيلية تساعد اإلسɎمية يف اإلستǮمار علɂ أȷ تȜȒ املصارف 
 Ǿǹأ ɂكعل Ȭو ذل ÛاربةȒاملشاركة و امل ɂماري القائم علǮر يف نشاطها اإلستǾƩيطة و اƩن جانب اȮي تتم

  .لنشاÛȓ و من Ż ميȮن أȷ تساȽم اƶابيا يف أداǒ الدور اإلقتصادي املنتظر منهامن التوسȜ يف ǾȽا ا
  يف ƭاȯ التصدير زيادة دور املصارف اإلسɎمية يف ƭاȯ التجارة اخلارجية لدوȯ العاƁ اإلسɎمي  - 3

و يتطلب  ő ɍتم بتوجȼ نشاطها اǾȽ Ƃه العمليات ȡالباÛو اإلسترياد  ǵيث أȷ معظم املصارف اإلسɎمية 
مɎئمة تنمǴ تسهيɎت ǹاصة للمتعاملƙ بوȜȑ صيȠ اسɎمية ƠقيǾȽ Ȩه التوصية اȽتمام املصارف اإلسɎمية 

يقتصر دورȽا يف Ƣويل الواردات من الدوȡ ȯري اإلسɎمية علɂ  األǹرÛɁ و من جانب أǹر مȜ الدوȯ اإلسɎمية 
فقÛȔ و Ɵنب التوسȜ يف Ƣويل أية واردات رية السلȜ الوسيطة و املواد اخلام الɎزمة للصناعات التصدي

  .استهɎكية أو كمالية بȐȢ النظر عن درجة رƜيتها التزاما ƞبدأ األولويات اإلسɎمية
التعاوȷ بƙ املصارف اإلسɎمية ألجل انشاǒ املشروعات اإلستǮمارية املشتركة علɂ نطاȧ الدوȯ اإلسɎمية  - 4

من مواجهة للشركات الدولية الȢربية بǾȽ ƙه الدوÛȯ و ملا Ʒققȼ اإلقتصادي  ملا لǾلȬ من أثر يف ƠقيȨ التȮامل
الƔ تȢزو العاƁ اإلسɎمي يف وقتنا اƩاȑر ألجل ƠقيȨ مصاƩها اإلقتصادية بصȦة ǹاصةÛ متعددة اجلنسية 

  .بصرف النظر عن مصاſ العاƁ اإلسɎمي
بتǖسيȄ أو انشاǒ شركات تǖمƙ  -مȜ بعȒها البعȐمتعاونة –دراسة امȮانية قيام املصارف اإلسɎمية  - 5

و ذلȬ لتجنيب ǾȽه املصارف Ưاطر  العمليات اإلستǮماريةÛ اسɎمية علɂ الودائȜ أو صناديƯ Ȩصصة ملواجهة 
يف اجملاɍت و العمليات اإلستǮمارية الƔ تساȽم يف لتشجيعها علɂ القيام باإلستǮمار اإلستǮمارية Ưاطر عملياőا 

  .ɍت التنميةرفȜ معد
ƆاǮال ǬǶبƫا :ŸارȢƫا ǯاإلندما Ž اإلسالمية ȣارȎƫور اǻ  
ȯوɉا ǢلȖƫا : ǯو اإلندما Ʉاإلسالم ȬالبنȝتماǱاإلɄ  

وșيȦة املاȯ يف اإلسɎم Ɵعل من البنوȫ اإلسɎمية بنوكا اجتماعية تعمل علƠ ɂقيȨ التȮافل اإلجتماعي    
لقطاعات املǺتلȦةÛ و توزيȜ العائد كما تǾǹǖ دراسة اجلدوɁ وذلȬ من ȯɎǹ توزيȜ استǮماراőا بƙ ا

  .للمشروعات يف Ǚعتبار العائد اإلجتماعي ƛانب العائد املادي
و Ơتم الصȦة اإلجتماعية للبنوȫ اإلسɎمية انشاǒ ادارات تعƗ بالزكاة و التƎعات و القروȏ اƩسنة   
و ȡريƵا من ȡري العمǒɎ بتȦويȐ كاة أمواȯ عمɎئها اإلستǮمارات اخلرييةÛ و ذلȬ لɌشراف علɂ توزيȜ زو
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و التعليم  Ûيف ƭاɍت الصحةعلɂ مصارفها الشرعية ƛانب اإلشراف علɂ تƎعات األعماȯ اخلريية منهم 
  .و اجلماعية Ûو الظروف الطارئة الشǺصية Ûو مواجهة الȮوارÛ ǫالشǘوȷ الدينيةو

   Ɏاإلس Ȭات املتميزة للبنȦه الصǾȽ ȨقƠ ي وǾو الدور الȽ و Ûالصعيد اإلجتماعي ɂبدور متميز عل ȼمي قيام
  .علɂ اǹتɎف مسميات البنوȫ اإلسɎميةقريب أو بعيد يف البنوȫ التقليدية ɍ يوجد لȼ مǮيل 

و توǵده لȢة  Ûو يتميز اإلƠاد املȢارŸ بعدة مقومات ȮƢنȼ من اإلندماǯ باعتباره يدين بالدين اإلسɎمي   
دوȯ جوارية اɍ أȷ عنصر اإلندماǯ قد يȮوȷ من الناǵية الشعبيةÛ اɍ أȷ العنصر السلƑ الǾي  و كلȼواǵدة 
بعد املمارسة اليومية و القطيعة الƔ توǵد بƙ اإلسɎم اإلندماǯ اإلجتماعي يعود اƂ عدة أسباب منها يهدد 

ب Ơمل يف ثناياȽا بǾور التȬȮȦ الǾي كل ǾȽه األسباة يمȜ انعدام التقرير للوǵدة السياساملمارسة اإلقتصادية و
 ȷأ ȼنȮمي ɍربيةȢدة املǵالو ǳصر ǒم يف بناȽيسا.  

    ȯɎǹ مية منɎاإلس ȫة التنموية للبنوȦالص ȷاإلقتصادي تمارسة املا Ɂاملستو ɂاملسلم عل Ȕرب ȼدين Ǜبادƞ  
تبعية انتمائȼ اƭ Ƃموعة اسɎمية و قد يǘدي بȼ اƂ التمسŏ Ȭويتȼ الǮقافية اإلسɎمية و بال Ûو ينعȈ صلتŏ ȼا

  اƩدود الترابية ذلȬ أȷ اإلندماǯ مرȡوب فيȼ لسȮاȷ دوȯ املȢرب العرŏ Ÿدف وǵدتȼ اإلقتصادية تتجاوز 
Ƚو ذلȬ أȷ البنȬ اإلسɎمي يهدف اƂ تنمية اجتماعية باعتبار أȷ العنصر البشري  Ûو اإلجتماعية و الǮقافية

و ذلȬ ما للبنوȫ اإلسɎمية يف ǹلȨ جو  ÛاإلسɎمي و ƠقيȨ التنمية الشاملةȽدف و أساȃ النظام اإلقتصادي 
باملساƵة بتوفري ȑروريات اƩياة لȢري القادرين علɂ ذلȬ أبناǒ املǘسسات اإلجتماعية للحياة اإلنسانية مɎئم 

 ɂȑافحةكاأليتام و املرȮالصحي و م Ɂاملستو ƙسƠ Ȝم ƙاملزمنة و العار و املسن ȏة و املستوطنة األمراȑ
  .والعمل علɂ انشاǒ شركات تǖمƙ اسɎمية تعمل وفȨ مبادǛ الشريعة اإلسɎمية

   ƆاǮال ǢلȖƫي: اǻاȎتȩاإل ǯو اإلندما Ʉاإلسالم Ȭالبن  
بصȦة عامة مشȮلة عدم قدرة رǗوȃ األمواȯ الوطنية تواجȼ دوȯ املȢرب العرŸ كȢريȽا من الدوȯ النامية       

ǵة لتمويل برامǰ وǹطȔ التنمية اإلقتصادية ǾƬه الدوȯ مما يعرقل التنȦيǾ و يȒعȤ فرȋ و األجنبية املتا
و ǹاصة يف املشروعات الوطنية الɍ Ɣ و ذلȬ لعدم القدرة علɂ اإلدǹار و ȑعǵ Ȥوافز اإلستǮمار  ÛاإلستǮمار

ساسية لɌنتاǯ الȒرورية األƠقȨ للمستǮمر أرباǵا سريعة أو عوائد مرتȦعة باإلȑافة اƂ عدم كȦاية اƬياكل 
  .أكǮر انتاجية يف القطاعات اإلقتصادية املǺتلȦةلتحقيȨ أساليب 

    ȯه الدوǾȽ اȽتتلقا Ɣو املساعدات اإلقتصادية ال ȏية القروƵم من أȡة ثنائية و بالرȦاملتقدمة بص ȯمن الدو
اخلاصة بɎȢقة الدوȯ السياسية  اɍ أȷ أȡلب ǾȽه املساعدات ơتلȔ بالنواǵي Ûأو عن طريȨ املǘسسات الدولية

و ما يترتب علɂ ذلÛ  Ȭو ǾȽا يقلل من أƵيتها يف ǵقل التنمية اإلقتصاديةالدائنة بالدولة النامية املدينة املتقدمة 
  الدائنة و Ɵعلها تدور يف فلȮها سياسيامن تبعية اقتصادية تربȔ الدوȯ املتǺلȦة باقتصاديات الدوȯ املتقدمة 

ǾȽا فɎȒ عن  Ûيǘثر علɂ التنمية اإلقتصادية و مشروعاőا ƞا Ƹدم الدوȯ املتقدمة بالدرجة األوƂا مما و اقتصادي
منها قد باإلȑافة اƂ أȷ القروȏ اخلارجية و ǹاصة الǮنائية Ơمل الدوȯ املدينة فوائد Ơرمها الشريعة اإلسɎمية 
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 ȏه القروǾȽ ȷوȮيث تǵ النامية ȯمية للدوǺȒثار تǓ البا يفتصدرȡ Ȝتدف ɍ ل مواد و معدات وȮش 
اقتصاديات الدوȯ النامية Ơملها ǾȽا مȜ وجود مما ƶعل تȮاليȤ التنمية باȒȽة ɍ تستطيÛ  ȜبالعمɎت اƩرة

عدة اعتبارات يف الوقت اƩاȑر Ơوȯ دوǵ ȷرية انسياب رǗوȃ األمواȯ من الدوȯ املتقدمة اƂ الدوȯ النامية و 
اƂ تردد و عدم التبȢية اإلقتصادية  و سياسات التحرر السياسيمية اإلقتصادية منȼ نستنتǰ أȷ السياسات القو

النامية ƞنǴ و لǾلȬ فقد بدأت العديد من الدوÛ  ȯاملستǮمرين األجانب ǹوفا من التǖميم أو مصادرة أمواƬم
يف وجȼ الدوȯ  أبواŏارǗوساألمواȯ األجنبية بعȐ الȒمانات و التسهيɎت كما أȡلقت أسواȧ املاȯ العاملية 

أو اإلشتراȫ يف Ƣويل الشركات العاملية النامية و أصبǴ دورȽا ɍ يتعدɁ اإلكتتاب يف سندات اƬيǞات الدولية 
  .املباشر بالبɎد الناميةالƔ تقوم باإلستǮمار 

بالقدر  و ǾȮȽا Ʊد عدم استعداد رǗوȃ األمواȯ اخلارجية للمساƵة يف التنمية اإلقتصادية يف الدوȯ النامية  
 Ȝروري لدفȒزم و الɎال Ȝم Ɠǵ ات الصحيحةȽاƟمام و بالسرعة املطلوبة يف اإلɊعجلة التنمية اإلقتصادية ل
فقد يǘدي اƂ الǮȮري من املتاعب و اإللتزامات املالية الƔ تعوȧ مسرية التنمية ǵيث Ɵد وجود التمويل اخلارجي 

ة ǵجم صادراőا ملقابلة أعباǒ سداد ديوŒا مما يهدد أȽداف ǹطȔ نȦسها بعد فترة Ǝƭة علɂ زيادالدوȯ النامية 
يف تنȦيǾ املشروعاتÛ كما أȷ تقلب قيمة ǾȽه الصادرات يǘدي و يǘدي اƂ عدم اإلستقرار التنمية اإلقتصادية 

من ذات الȦائɍ Ȑ ميȮنها بǖي ǵاȯ فيما عدا دوȯ البتروȯ و الدوȯ العربية اإلسɎمية اƂ عجز يف املدفوعات 
من عمليات التصدير كمصدر لتمويل اإلقتصاد اذ أȷ معظمها يعاƆ األǵواȯ أȷ تعتمد علǵ ɂصيلة مواردȽا 

  .من عجز يف موازين مدفوعاőا
للمشروعات علɂ توفري املدǹرات الɎزمة و Ƚنا تƎز أƵية و قدرة البنوȫ و املǘسسات املالية اإلسɎمية    

  .يل التنمية اإلقتصادية يف البɎد اإلسɎميةاإلستǮمارية و يظهر دورȽا يف Ƣو
  و اذا يتعƙ اإلعتبار دوȯ املȢرب فاȽ ȷناȑ ȫرورة للبنوȫ اإلسɎمية للمساعدة علɂ تنمية دوȯ املȢرب    

و اذا نظرنا من الوجهة التطبيقية فاȷ اإلندماǯ اإلقتصادي ɍ يف اقتصادياőا و اندماجها ذلȬ بŒǖا Ɯاجة اليها 
 Ȝȑو Ɨجنب يع Ƃالنشاطات و القطاعات اإلقتصاديات الوطنية جنبا ا ȼأوج ȤتلǺاعل ملȦالت ȼنȮو ل

 ǯا اإلندماǾȽ Ȩويتوفر اإلقتصادية و لتحقي Ÿاد األوروƠاإل ȯبالتجارب السابقة لدو Ǿǹب األƶل  أربعةǵمرا
فتتميز بتوǵيد ملرǵلة الǮانية اجلمركية أما ا تتميز املرǵلة األوƞ Ƃنطقة السوȧ اƩرة و ذلȬ بالȢاǒ اƩواجز

 Ȝة بنقل السلǮالǮلة الǵاملر Ǵو تسم Ɓالعا ȯدة من باقي دوǵالوا Ȝل السلȮبالنسبة ل ȫل عناصر اجلمارȮب Ȕفق
  .بƙ الدوȯ املرشحة لɌندماǯ اإلنتاǯ مȜ السماǳ من ƬɎǹا بالتنسيȨ للسياسات اإلقتصادية

                .للوصوȯ لɌندماǯسلȼȮ دوȯ املȢرب العرŸ فهي Ơدد النهǰ الǾي ت لرابعةأما املرǵلة ا
و املȘǵɎ أȷ اإلندماǯ اإلقتصادي لدوȯ اƠاد املȢرب العرŸ يتطلب شجاعة سياسية كبرية لتجوز كل    

 ȷأ ȬلǾسياسيا ك ȼوب فيȡاه املرƟيتطور دائما يف اإل ɍ اإلقتصادي Ȝالواق ȷأ Ȭيقة دلȒفات الɎاخل  
  توجد يف ǵالة ركود ǾǹǓين بعƙ اإلعتبار املعطيات اخلاصة بȮل دولة مȢاربية علǵ ɂدȢ Ɂاربية اإلقتصاديات امل
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  لعدد السȮاȷمليوȷ نسمة و Ƚو يف زيادة مستمرة  30يبلȠ عدد سȮاȷ اجلزائر ǵاليا أكǮر من : اȂƨاǝر - 1
بوǵة Ɯخلارجية و Ƚي تعيȈ يف من ديوŒا افاجلزائر استطاعت أȷ تسدد األȡلبية الساǵقة و املȘǵɎ اقتصاديا  

اɍ أȷ استقطاب اإلستǮمار األجنƑ مليار دوɍر أمريȮي  60اذ تصل اǵتياطات الصرف اƂ أكǮر من مالية 
فهناȫ تȦشي بعȐ أما اجتماعيا فاƂ جانب الوفرة املالية اɍ يف قطاع اǂروقات مازاȯ يسجل ȑعȦا كبريا 

  .يةبو الȦقر و ȡياب اȮƩم الراشد و زيادة الرشوة واǂسوبة البطالة الظواȽر اإلجتماعية اخلطرية كزيادة نس
  .كل ǾȽه األمور تشȮل عقبة للتنمية اإلقتصادية مما قد يعيȨ توسȜ اإلستǮمارات داǹليا  
2 - ǡرȢƫرمن : اǮرب أكȢامل ȷاȮعدد س Ƞ30يبل  Ȝرب باإلقتصاد الزراعي مȢنسمة و يتميز اقتصاد امل ȷمليو

برȡم دǹوȯ اإلستǮمارات  وكاƩديد و الȦوسȦات اɍ أŒا تعاƆ من مديونية ǹارجية وارد الطبيعية توفر بعȐ امل
ȑعيȦا مȜ تسجيل  ادياصاɍ أŒا تسجل ƴوا اقتدوره يف قطاعات اخلدمات األجنبية للمȢرب و الǾي اقتصر 

  .البطالة و الȦقر يف زيادة نسبية
3 - Ȅونǩ :Ȑبع ɂيعتمد اإلقتصاد التونسي عل  ȷو الزيتو ȐوامƩاصيل الزراعية كاǂة اǵو بقطاعات السيا

  .كالبنوȫ و التǖمينات و الصحةو اǹتȌ املستǮمر األجنƑ يف قطاع اخلدمات . أساسا
الǾي أثر سلبا  كبرية و من عدم اإلستقرار السياسيتعاƆ موريتانيا ǵديǮا من مديونية : ليبيا و مورɅتانيا - 4

  .مȜ اȦƳاȏ كبري للنمو اإلقتصادي علɂ التنمية اإلقتصادية
Ƭا أمواɍ طائلة و الǾي يعادȯ من الوجهة أما ليبيا فيعتمد اقتصادȽا أساسا علɂ عائدات النȔȦ الǾي يدر 

  .من ȑعȤ اقتصاديات سواǒ يف ƭاȯ التصنيȜ أو Ɠǵ قطاع اخلدماتǵيث تعاƆ ليبيا اإلقتصادية 
فهي Ɯاجة اƂ اإلندماǯ بدɍ من النظرات تȒادات املȢرب العرŸ اقو من ǾȽه النظرة الوجيزة ملميزات      

  .الصȦية و Ƚي Ɯاجة أكǮر من مɂȒ اƂ الوǵدة
  : لɊسباب التالية للنمو ةأداة ǵافز اعتبارȽاو ɍ يتǖتɂ ذلȬ اƞ ɍساعدة البنوȫ اإلسɎمية ب

الربوية أو الơ Ɣشɂ القنوات املصرفية  األمواȯ املȮنوزةيعتƎ البنȬ اإلسɎمي الوǵيد القادر علɂ استقطاب  -
 Ûإلعتبارات دينية ƙƵجم املساǵ Ȝمن توسي ȼنȮيف العملية اإلقتصادية كما مي  

و كلما ارتȦعت عادة ما تȮوȷ أسعار الȦائدة عائȨ من بƯ ƙتلȤ العوائȨ الƔ تقȤ يف وجȼ اإلستǮمارات  -
و السر أما اƩالة املناسبة أكǮر فهي ȡياب الȦائدة  و العȄȮ بالعǾȽȄȮه األسعار كلما قلت اإلستǮمارات 

  و نسبة الȦائدة الƢ Ɣنحها يȮمن يف كوȷ عملية توجيȼ رأȃ املاȜȒơ ȯ لقانوȷ مقارنة نسبة الربǴ املرتقب 
ȫ1(البنو(.    

  ر سيمȮنȼ كحد أدƅ للقيام باإلستǮماأما البنȬ اإلسɎمي فɎ يتعامل بسعر الȦائدة و اعتماد نسبتȼ فوȧ الصȦر 
  

)1 ( Ȩساب Ȝمرج ÛŸرب العرȢا يف تنمية اقتصاديات املȽمية و دورɎاإلس ȫالبنو.  
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لȮوȷ كما تساعد ǾȽه البنوȫ علɂ اإلستقرار اإلقتصادي علɂ صعيد كل املستويات من توفري فرȋ الشȢل 
ر علɂ املستوɁ رة علɂ مستوɁ عمɎتȼ دوȷ تǖثصƟعل Ǔثار النتائǰ السلبية لȮل بنȬ منحأساليب عملها 

  .الȮلي
ǬالǮال ǢلȖƫي: اǻاȎتȩاإل ǯاإلندما ȧاȥǓ و ǧوباȞص  

    ǯا اإلندماǾȽ ƙتتوفر اإلرادة و الشجاعة السياسية لتحس Ɓ ما ŸارȢامل ǯلم عن اإلندماȮيف ومن الصعب الت
 Ȭلم يتجسده ذلǵا التجسيد من بينǾȽ Ȩصعوبات قد تعي ȫناȽ ȷأ ɍدة للدين اǵهاملا يوفره من و:  

  .عدم توفر ارادة سياسية شجاعة مȜ النظرة الȒيقة لɊمور -
  .الƔ من شŒǖا أȷ تساعد علɂ اإلندماǯتدȽور األوȑاع اإلقتصادية و اإلجتماعية  -
  .عدم توافȨ املمارسات اإلقتصادية اليومية مȜ مبادǛ البنوȫ اإلسɎمية -
عي عرȏ أوجȼ اإلستǺدامات و توسيȜ السوȧ عدم وجود أسواȧ مشتركة لدوȯ املȢرب العرŸ الƔ تستد -

  .اإلستيعابية 
  .الȽ Ɣي ȑرورية لȮل عملية انطȧɎ اقتصادياو التȮنولوجية افتقاد ǾȽه الدوȯ اƂ امللȮة الصناعية   -
  .عدم قدرة ǾȽه الدوȜƤ ȯ مدǹرات بالعملة الصعبة -
املشاريȜ  تعمل علȦƠ ɂيز Ƣويل كيبعȒها البعȐ بمǾȽ Ȝه الدوȯ عدم وجود شبȮة اتصالية متȮاملة  -

  .املشتركة و تسريȜ التنمية و التȮامل اإلقتصادي
يف ƙǵ ينƟ Ȍسيد اإلندماǯ لدوȯ املȢرب العرƸ Ÿاž كل مواطن من دوȯ املȢرب العرŸ مȜ العلم أȷ كل 

ǹاصة كل الظروف الدوǮƜ ȯت عن التȮتɎت اإلقتصادية و اإلقليمية كدوȯ اإلƠاد األوروŸ و دوȯ اخلليǰ و 
   .مساعدة لتجسيد ǾȽه الȢاية و ǹصوصا ما تتطلبȼ العوملة و سياسات اƩلم الراشد
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ƪةاƢا:  
 ɂا علőثر يف مقدرǘمية وتɎاملصارف اإلس ȼتواج Ɣاملشاكل الرئيسية ال ȷشرات العملية أǘحت املȑو

ƙقسم ƂǙ ن تقسيمهاȮالتنمية مي ȏراȡة املوارد املالية وتوجيهها ألǞريف  : تعبøاملص ȓالنشا ǯارǹ مشاكل من
رجية أو مستقلة والǮانية مشاكل داǹلية أو اإلسɎميÛ ومشاكل من داǹلÛȼ وميȮن أȷ نسمي األوƂ مشاكل ǹا

   ȼøل فيøتعم Ɣقتصادية والسياسية الɍة القانونية واǞل يف البيǮثريا وتتمǖر تǮية واألكƵر أǮي األكȽ Ƃوأو Ûتابعة
املصاريȤ اإلسɎميةÛ وسياسة املصرف املركزي الƔ تعتمد علɂ نظام الȦائدة كما تتمǮل أيȒا يف درجة الوعي 

د باألȽداف اɍقتصادية اإلسɎمية وعدم مشروعية الȦائدة املصرفية واستعدادȽم للتحوƂǙ ȯ البøديل  لدɁ األفرا
   ȷداøالبل ǯارøǹل وǹاملصريف التربوي دا ȓللنشا Ƒجم النسƩل يف اǮا تتمȒأي ȬلǾوك ÛميɎاملصريف اإلس

  .اإلسɎمية
ف اإلسɎمية ومقدرőا علɂ مواجهøة  شاكل فيتمǮل يف كȦاǒة اإلدارة يف املصارأما القسم الǮاƆ من امل

البيǞة ȡري املɎئمة اǂيطة ŏا مشاكل تدريب املوƙȦș علɂ العمل املصريف يف اإلطøار اإلسɎøمي واɍنتشøار    
ȯ دور ǒاجلȢرايف داǹليا وǹارجياÛ ويتǴȒ أنȼ كلما زادت وطǖة املشاكل الداǹلية واخلارجيøة كلمøا تøȒا   

رد املالية للتنمية والعȄȮ صحيÛǴ وواǴȑ أǵ ȷجم املشøاكل اخلارجيøة يف   املصارف اإلسɎمية يف تعبǞة املوا
عديد من البلداȷ اإلسɎمية كاȷ من الǺȒامة Ɯيث Ɓ يسمǴ أصɎ بقيام نشاȓ مصريف ǙسɎøميÛ أمøا يف   
البلداȷ الƔ قام فيها نشاȓ مصريف ǙسɎمي فقد تȦاوتت درجة تǖثري املشاكل اخلارجية من جهøةÛ ومقøدرة   

  .اإلدارة املسǘولة يف املصارف اإلسɎمية يف مواجهتها من جهة أǹرɁ وكȦاǒة
وواǴȑ أيȒا من املǘشرات العامة أȷ النشاȓ املصريف اإلسɎمي مازاȯ يف ƴو مستمر ولȮن ƞعدɍت 
 Ȥه املصارف وعواطǾȽ ɂكبرية انعقدت عل ȯماǓ بتهاǵصا Ɣوال ǒنشاɌة باملقارنة بالسنوات األويل لȒȦǺمن

Ƥهور كبري من املسلمƙ الراȡبƙ يف Ʊاǳ العمل اإلسɎميÛ ولقد تǖثر نشاȓ املصøارف اإلسɎøمية    قوية من
بعمليات اƬجوم املستمرة من قبل البيǞة الƔ تعمل فيها وتشȬȮ يف مقدرőا بل ويف Ƚويتها وɍبد مøن وقøȦة   

السǘاȯ موجȼ لȮل من يقرأ القرȷǙ Ý  ȷǓ جادة من أجل املستقبل Ƚل نريد العمل املصريف اإلسɎمي أم ɍ نريده
Ȭويعرف السنة ويتمس ȼويعمل ب.  

  ɍا وøبد من حماربة الربɎوسلم ف ȼعلي ǃا ɂصل ȼوسنة رسول ǃكتاب ا ɂم علȮنتح ȷذا كنا نريد أǙ
ميȮن أȷ نتهاوȷ يف ǾȽا مǮقاȯ ذرة والǾين يشȮȮوȷ يف ǾȽا السǘاȯ بقوƬم أȷ الȦائدة املصرفية ليسøت ربøا   

ȷتقروȦرية يǮا كǾȽ ɂواألدلة عل ǒد سواǵ ɂديث علƩالعلم الشرعي والعلم ا ƂǙ .  ةøيǵصة األمر من الناɎǹو
الشرعية يتلȌǺ يف أȷ العائد املسمɂ بالȦائدة عائد علɂ مȒموȷ لرأȃ املاɍ ȯ يتوفر رفيȼ الشøرȓ الشøرعي   

سɎمية وƭمȜ الȦقȼ لرابطة العøاƁ  وƲيل ǾȽا ƂǙ فتاوƭ ɁمȜ البحوǫ اإل" اخلارǯ بالȒماȷ"أو " الȢنم بالȢرم"
أمøا مøن   . اإلسɎمي وǾƲر من الȦتاوɁ الȦردية الƔ صدرت من قبل البعƠ Ȑت șروف أو ȢȑوƯ ȓتلȦة

 ȓاطر النشاǺƞ ثرǖيت ɍ ȯاملا ȃرأ ɂائدة عائد حمدد مسبقا علȦال ȷيعا نعلم أƤ نناǚة فǮديƩقتصادية اɍية اǵالنا
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لم أيȒا أȷ نظام الȦائدة Ɓ يساعد البلداȷ النامية يف تعبǞة مواردȽا الداǹلية بالقدر اإلنتاجي ɎƝف الربÛǴ ونع
الɎزم لتنميتها وأȷ أكǮر من بلد من البلداȷ اإلسɎمية Ɓ يقم ɍǙ يف عهد اɍستعمار الȢرƬ ŸاÛ وأنȼ سøاعد يف  

 Ȝيستطي Ɓو Ûقتصادية العامليةɍلقة التبعية للمراكز املالية واǵ Ȩة   توثيøة التنميøيساعد يف عملي ȷا النظام أǾȽ
والسياسات اɍقتصøادية   املǘسساتاɍقتصادية ولن يتمȮن من ǾȽا Ǚ ɍǙذا سارت البلداȷ اإلسɎمية يف تبعية 

نعلم Ƥيعا أȷ نظام القروȏ  أنناالȢربية وارتبطت بالعاƁ الȢرŸ ارتباطا تاما وتناست أو ƟاȽلت ȽويتهاÛ كما 
معظøم البلøداȷ   يف الرئيسي وراǒ مشȮلة املديونية اخلارجية الƔ تȮاد توقȤ عملية التنمية  الربوية Ƚو العامل

  .النامية ومنها البلداȷ اإلسɎمية
  ÛيøلȮار املصريف الȮتǵɍلقة اǵ من كسر ƙيتȑاملا ƙقبتƩا ȯɎǹ ميةɎنت املصارف اإلسȮƢ لقد

العامة الș Ɣهرت مɎحمها واȑحة ȯɎøǹ مرǵلøة    ولقد ارتبȔ قيام املصارف اإلسɎمية بالصحوة اإلسɎمية
الȦȮاǳ ألجل اɍستقȯɎ السياسي وما بعدȽا لǾلȬ فهي تتǖثر سلبا وƶǙابا Ǿŏه الصحوةȡ Ûري أŒا ɍ تøزاȯ يف  

ويعتمد ƴو املصاريȤ اإلسɎمية ودورȽا املستقبلي علƴ ɂو ونǰȒ الوعي . ƴو مستمر داǹل البلداȷ اإلسɎمية
ɍمي اɎاإلس  Ȥøاملنبعث من العواص ȃماƩي اȦȮي ɍو ȯماɇي اȦȮت Ɏمية فɎل اجملتمعات اإلسǹقتصادي دا

  .األȽداف اإلسɎمية علɂ مدɁ الزمن ƠقيȨوƴǙا يلزم العلم والرشادة يف التصرفات والتǺطيȔ من أجل 
انƙ السøائدة  مɎت بدɍ من القواوɍبد من وقȦة جادة من أجل تطبيȨ الشريعة اإلسɎمية يف ƭاȯ املع

بل تعرقل نشاȓ املصارف القائم علɂ أسøاøƠ ȃرƇ الȦوائøد     -يف البلداȷ اإلسɎمية والɍ Ɣ تتناسب ǙطɎقا
  Ȩøيتم تطبي ȷتمل أǂمن ا Ȅالتعامل بالربا ولي Ȑد من يرفȑ Ȥبينما تق Ÿمي املراƠ ƙه القوانǾفه Ûاملصرفية

من املمȮن أȷ نعمل علƠ ɂقيǾȽ Ȩا اƬدف تدرƶيا علɂ مøدɁ  الشريعة اإلسɎمية يف ƭاȯ املعامɎت Ǔنيا بل 
فترة انتقالية حمددةÛ وǵينما نقوȯ حمددة نقصد أƬ ȷا أجɎ مسمɂ يشترȫ يف Ơديده رجاȯ اɍقتصاد اإلسɎمي 

ƙاملسلم ǒم من علماȽريȡ Ȝم.  
املركزي وذلȬ تلقت معاملة مميزة من طرف البنȬ -يف بعȐ البلداȷ–ورȡم أȷ املصاريȤ اإلسɎمية 

ɍعتبارات عديدة منها تقدير șروف نشőǖا واǹتɎف طريقتها يف ƤيȜ املوارد املالية واستǮمارȽا لȮن ǾøȽه  
املعاملة استمرت ǵينما تȢريت واǹتȦت املميزات بعد فترة ويف معظم اجملاɍت عوملت املصارف اإلسɎمية من 

ɍ اŒǖاملصرف املركزي معاملة املصارف الربوية وك   ÛȯاøƩري مصلحتها بطبيعة اȡ يف Ȭذل ȷاȮعنها ف Ȥتلơ
ǾȽه املصøارف اجلديøدة   يعلم رجاȯ املصرف املركزي أȷ أǾȽ ȷه األوȑاع وينبȢي ومستقبɎ ينبȢي أȷ تتȢري 

جزɍ ǒ يتجزأ من النشاȓ املصريف الȮلي داǹل البلد وأȷ من ǵقها كمǘسسات وطنية أȷ تتلقɂ من رعايتها ما 
ȨقيƠ نها منȮة امل ميǞتعب ȯاƭ يف ǒلتحقيقها سوا ɂتسع Ɣدافها املعلنة الȽمار أǮتøسɍا ȯاƭ ذا . وارد أوǙ اøأم 

  ȷيهم أøذ علǙ ريǮȮما قلناه ب ȧوȦاملصرف املركزي عليهم واجب ي ȯرجا ȷǚعتبار فɍم يف اɎية اإلسȒنا قǾǹأ
رعاية املصøارف اإلسɎøمية   مصرف أقيم برعاية املصارف الربوية ƂǙ مصرف ل من Ʒولوا املصرف املركزي

ȯɎǵ النشاȓ املصريف الɎربوي حمل النشاȓ املصريف الربوي دوȯɎǹǙ ȷ باɍلتزامات واملعøامɎت  وƸططوا إل
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اɍقتصادية داǹليا أو ǹارجيا ومȜ بȯǾ أقصɂ جهد لتحقيȨ أȽداف اɍقتصاد الوطƗ يف ƭاɍت توșيȤ املوارد 
  .مسǘولوȷ عن ǾȽا الواجب يوم القيامة أمام رب العاملƙوتنمية اإلنتاǯ ورجاȯ املصرف املركزي 

واإلدارة الǖȦȮة الƠ Ɣمل الȦهم الصحيǴ للنشاȓ املصريف اإلسɎمي وأȽدافȼ تعمل يف اإلطار التنظيمي 
السليمȑ Ûرورة Ɩȡ ɍ عنها مستقبɎ لنمو دور املصارف يف ƭاȯ تعبǞة املواد املالية للتنميةÛ ومن أكǮر األمøور  

ة تويل بعȐ األثرياǒ أو املاليƙ املتحمسƙ للعمل اɍقتصادي اإلسɎمي أو للحركøة اإلسɎøمية Ǚدارة   ǹطور
  ƙرفøمص ƂǙ يعهد باإلدارة ȷأو أ Ûقتصاديةɍاملصرفية وا ȷوǘعلم كاف بالش ȷمية دوɎاملصارف اإلس ȷوǘش

نها دوȷ التǖكد من التǖكد من وجود أكȦاǒ تدربوا علɂ أعماȯ املصارف الربوية زمنا طويɎ واكتسبوا őƎǹم م
اɍستعداد الɎزم عندȽم للتحوȯ ألداǒ العمل اإلسɎمي ومواجهة مسǘولياتȼ وǵاجتƂǙ ȼ األفøȮار اجلديøدة   
واɍبتȮار يف Ǚطار الشريعة ويف Ǚطار البيǞة اɍقتصادية واملصرفية اǂيطةÛ وǾȽه الǞȦة املǾكورة Ɓ تستȦد منøها  

ɍمية وɎدا   املصارف اإلسøمية مرتبات عالية جɎت املصارف اإلسȦبل قد كل ȷɇا ƂǙ اǞمي شيɎالعمل اإلس
  .بلȢت ɍǓف الدوɍرات

لǾلɍ Ȭبد من Ǚعادة تنظيم اجلهاز اإلداري ǹاصة يف املصارف اإلسɎمية الƔ يعøاƆ بعøȒها مøن    
عاƁ حمدد التȦاصيل Ơدد ǹǙتɍɎت واȑحة يف ǾȽا الصدد والعمل علɂ وȜȑ اجلهاز اإلداري يف قالب واǴȑ امل

Ƭاألمور اجلديدة وا ȼوتدار في Ûوليات بدقةǘية واملسȦيșاملهام الو ȼافي  Ɂورøالش ȃأسا ɂررة علȮري املȡ مة أو
   ɂøد علøتعتم Ɣاخلاصة ال ǒراɇردية واȦالتصرفات ال ɂعتماد علɍمن ا ɍبد Ȭوالدراسات العلمية اجلادة وذل

  .طǜ مراتمرة وơ اخلƎة اǂدودة وقد تصيب
ي مصرف ǙسɎمي من أȽم األمور الɎزمة لǮقة الناȃ وǙقباƬم ويȘǵɎ أȷ استقرار اجلهاز اإلداري يف أ

علǙ ɂيداع أمواƬم لديȼ والعȄȮ صحيǴ ويȘǵɎ أȷ ما يصيب مصرفا ǙسɎميا واǵدا من جهة Ƨعة أو قلøة  
Ǝǹة اجلهاز اإلداري يǘثر علƧ ɂعة بقية املصارف اإلسɎمية Ɠǵ وȷǙ كانت Ǚدارőا مǮلÛɂ كما يȘǵɎ أيȒا 

اإلدارة ȑرورية جدا يف ابتȮار أفȒل الطرȧ لتعبǞة املوارد واستǮمارȽا يف Ǚطار الشريعة واألøȽداف  أȷ كȦاǒة 
  .اإلسɎمية اɍقتصادية

يف اجلامعات ȑرورة ǵتمية لنجøاǳ النشøاȓ املصøريف    اإلسɎمية Ǚ ȷǙدǹاȯ الدراسات اɍقتصادية 
 ƙتدريب املسلم ȷǚف ȬلǾوك ÛɎم دوره مستقبșمي وتعاɎري    ممن اإلسøȡمية وɎøارف اإلسøي املصȦșو

اإلسɎمية علɂ قواعد النشاȓ املصريف اإلسɎمي ȑرورة أǹرɁ إلعطاǒ دفعة قوية ǾøƬا النشøاȓ يف اɇجøل    
ɍ تǵ Ǿǹǖظا كافيا من  -ƂǙ اȷɇ–القريب ويȘǵɎ أȷ عمليات تدريب املوƙȦș داǹل املصارف اإلسɎمية 

  اȽɍتمام من قبل اإلدارة
ƂǙ برنامǰ تدريƑ حمددة عن طريȨ منظمة ǙسɎمية بصȦة مستمرة لȮافة املøوƙȦș  كǾلȬ فǚننا نȦتقر 

  .اƩاليƙ واǂتملƙ يف النشاȓ املصريف
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ودراسة جدوɁ داǹل املصارف  ينبȢي Ǚعطاǒ أكƎ قدر من اȽɍتمام ألقسام البحوǫ اɍقتصاديةكما 
صاريȤ الربوية الǵ ɍǙ ɁƎȮديǮاÛ ومازاȯ كǮري Ɓ تنشǖ يف امل اإلسɎمية ويȘǵɎ أȷ أقسام البحوǫ اإلقتصادية

من املصارف الربوية ǹاليا منها وƷ ɍتاجهاÛ وƓǵ يف املصارف الربوية فȷǚ مهام أقسام البحوǫ اɍقتصøادية  
 ȷǚمية فɎأما يف املصارف اإلس Ûȓاملعلومات والبيانات وكتابة التقارير الدورية عن النشا ȜميƟ تتركز أساسا يف

ɍتسøاع دور املصøارف    őيǹ ǜطرية من ǵيث أŒا تبحث يف ƤيȜ الطرȧ اجلديدة أو املبتȮرة الƔ  اهمهمت
اإلسɎمية يف ƭاȯ تنمية املوارد املالية ويف ƭاɍت ơصيصها يف اɍستǺدامات اɍستǮمارية البديلةÛ كما تبحث 

شاركة للتǖكد من سɎمة القرارÛ فهǾه يف جدوɁ املشروعات اɍستǮمارية الƔ تقوم علɂ أساȃ املȒاربة أو امل
  .أمور يف ȡاية األƵية ǹاصة ȯɎǹ املرǵلة اإلنشائية األوƂ للعمل املصريف اإلسɎمي

كما ƶب دراسة ƤيȜ الطرȧ اǂتملة لتجميȜ املدǹرات واملوارد املالية بǖساليب Ɵعل النøاȃ أكøǮر   
املشاركة يف الربǴ أو اخلسارة يتحملوƯ ȷاطر النشاȓ  لɂع علɂ أمواƬم وتǘكد Ƭم أŒم ǵينما يقبلوȷ اطمǞنانا

Û ويف ǾȽا اجملøاȓ  ȯاɍقتصادي وǵده وليƯ Ȅاطر قلة اخلƎة وعدم الدراية أو عدم األمانة لدɁ القائمƙ بالنشا
تźǖ أƵية دراسات اجلدوɁ الدقيقة لȮل مشروع من املشروعات الƔ يزمȜ املصرف اإلسɎمي القيøام يȼø أو   

كة فيÛȼ كǾلȑ Ȭرورة ǙعɎم الناȃ بالوسائل اƩديǮة الǾائعة اɍنتشار بǖكƎ قدر من التȦاصيل اخلاصøة  املشار
 ȯا اجملاǾȽ ويف Ûواإلدارة ǾيȦليهم بالتنǙ صيات من سيعهدǺش ȬلǾا وكŏ ƙصيات القائمǺه الدراسات وشǾŏ

ية بالتȦاصøيل الدقيقøة للنشøاȓ    أيȒا تźǖ أƵية اإلعɎم املودعƙ أصحاب األسهم والشهادات اɍسøتǮمار 
واƩسابات اخلتاميةÛ ومǮل ǾȽا اإلعɎم الȮامل الصادȧ يعتمد علɂ قيم ǙسɎمية معروفة ويǘثر علɂ سلوكيات 
األفراد Ɵاه املصارف اإلسɎمية سواǒ كانوا ممن يتعاملوȷ معها أو ممن Ʒتمل أȷ يتعاملوا معها مستقبɎ ولقøد  

القائمة Ǚعطاǒ بعȐ التȦاصيل األساسية لنشاطها مما جعل الناȃ يشȮȮøوȷ   عȐ املصارف اإلسɎميةبأƵلت 
وتركت ƭاɍ للتȮهنات الƔ قد Ƣ ɍت للواقȜ بصلةÛ واƩقيقة الƶ Ɣب مراعاőا اȷɇ ومستقبɎ أȷ شǺصøية  

ɍتماǵواخلسارة وا Ǵوف من مبدأ املشاركة يف الربǺمية ما زالت تتɎاإلس ȷرد العادي يف البلداȦال  ȷداøت فق
رأȃ املاÛȯ وƢيل ƂǙ تȒȦيل الدǹل املنتظم املȒموÛȷ ولقد تǖثرت ǾȽه الشǺصية كǮريا بالنشøاȓ املصøريف   
   ȓاøها لنشøتǞيőيلها وȮعادة تشǙ بد منɍو ÛȷموȒل املǹالد ȯاƭ ريات يفȢوافز ومǵ الربوي وما يقدم من

  .مصريف ǹايل من الربا
ملوارد املالية من املسلمƙ ينبȢي أوɍ دراسة سلبيات وƶǙابيات ويف ƭاȯ دراسة الطرȧ اǂتملة لتجميȜ ا

العمل بالطرȧ اƩاليةÛ وبƙ الطرȧ اجلديدة الƔ تستحȨ دراسة جدية ألجل التوسȜ يف ȜƤ املوارد عمليøات  
  .Ǚصدار األوراȧ املالية اإلسɎمية املستحدثة وشروطها وكيȦية تداوƬا

دور املصارف اإلسɎميةÛ التوسȜ يف نظرة اإلجارة ونظøام البيȜø    ومن املقترǵات الƔ نقدمها لزيادة
بالتقسيȔ املنتهي بالتمليȬ يف ƭاȯ األدوات واɍɇت وȡريȽا من املعدات اإلنتاجية الɎزمة ألصحاب اøƩرف  
 Ɣøرية جدا والȢارية الصǹدɍة للموارد اǞتعب ɂمن أقصȒا النظام يǾفه Ûƙار املزارعȢرية وصȢوالصناعات الص 
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كǮريا ما تبقɂ دوȷ استǺدام أو تنȨȦ علɂ اɍستهȫɎ اجلاري كما يȒمن أيøȒا تلقائيøة اɍسøتǮمار ǾøƬه     
  .املدǹرات

  Ȩøأو العمرة عن طري ǰا للحŒروǹيد Ɣال ȯمار األمواǮاست ɂاألفراد عل Ȝا تشجيȒات أيǵومن املقتر
  . صة ملدǹرات اǰƩاملصارف بدɍ من Ǚيداعها يف منازƬم وذلȬ عن طريǙ Ȩنشاǒ صناديǹ Ȩا

باإلȑافة ƂǙ ما سبȨ ينبȢي للمصارف اإلسɎمية أȷ تبȯǾ أقصɂ جهد ممȮن يف سبيل Ǚنشاǒ الøȦروع  
  :الصȢرية يف املدȷ الصȢرية والقرɁ ملا يف ذلȬ من مصاſ كǮرية من بينها

ع الȮبرية أȷ الȦروع سوف تدار بطرƠ ɍ ȧتاǯ أبدا ƂǙ نȄȦ القدر من اخلƎة الƠ Ɣتاجها الȦرو -1
ȓالنشا Ȝا مőدارǙ ةƎǹ تنمو ȷأ Ȝومن املتوق Ûأو املركز الرئيسي.  

قرب وتتبȜ وسائل اإلرشاد واإلقناع والدعوة  أȷ تتعامل عنأǾȽ ȷه الȦروع الصȢرية تتيǴ لɌدارة -2
 .مȜ أصحاب املدǹرات الصȢرية واملتوسطة

ظمɂ من الناȃ يف البلøداȷ اإلسɎøمية   كǾلȬ فȷǚ أȽل املدȷ الصȢرية والقرɁ ميǮلوȷ الȢالبية الع-3
وبالرȡم من أȷ معظم املدǹرات يف ǾȽه البلداȷ تźǖ من أصحاب الدǹوȯ الøȮبريةɍǙ Û أȷ  . النامية

تعبǞة املدǹرات الصȢرية وتوجيهها ƂǙ التنمية مهمة ǹطرية يف ƭاȯ التنميøة اɍقتصøادية Û فهǾøه    
 .ستǺدامات ȡري استǮمارية أو ȡري رشيدةاملدǹرات مازالت تودع يف املنازȯ أو تȽǾب يف ا

وأيȒا فȷǚ عملية تزكية روǳ اɍدǹار واɍستǮمار يف ǵد ذاőا Ƚامة جدا من أجل التنميøة مøن   -4
الناǵية السلوكية Ɠǵ وƁ ȷǙ تظهر يف شȮل قدر  Ǻȑم من املدǹرات أو ǵجم أكƎ لɎستǮمار يف 

 .البداية
واجȼ املعامɎت بƙ املصارف اإلسɎميةÛ والعمل علɂ تقويøة  كافة املشاكل الƔ ت تǾليلمن اƬام جدا 

شبȮة النشاȓ املصريف اإلسɎميÛ ويȘǵɎ أȷ املعامɎت بƙ املصارف الربوية تǾǹǖ طريقها بȮل بساطة تبعøا  
املصارف اإلسɎمية فȷǚ النظام ƸتلƢ ȤاماÛ فȦي șل نظام املشاركة يف الøربǴ واخلسøارة   بينما لنظام الȦائدة 

اǯ املصارف ابتȮار طرȧ جديدة ملزيد من املعامɎت فيما بينهما يف شȮل ودائȜ أو أرصدة رƞا عن طريƠ  Ȩøت
اɍتȦاȧ علɂ تبادȯ مبالȠ حمددة من الودائȜ أو األرصدة لȦترات حمددة أو عن طريǙ Ȩصدار أøǵد املصøارف   

نشطة اسøتقرارا وøȑمانا وتقøوم    اإلسɎمية الȮبرية شهادات Ǚيداع قصرية األجل تستǮمر أمواƬا يف أكǮر األ
املصارف املǺتلȦة بشراǒ أو بيǾȽ Ȝه الشهادات نعند القيام باإليداعات أو تصȦية اƩسابات فيما بينهما واألمر 
ƷتاƂǙ ǯ دراسات دقيقة علɂ املستويƙ النظري والتطبيقي وذلȬ يف Ǚطار الشريعة اإلسɎøمية ولøيȄ أمøرا    

عامɎت أو تǾليلها وƴǙا ƷتاƂǙ ǯ مزيد من التعاوȷ بƙ املصارف اإلسɎمية مقتصرا فقȔ علǙ ɂزالة  مشاكل امل
Ƥيعا وذلƓǵ Ȭ تتمȮن من أداǒ دورȽاÛ فالتعاوȷ يف مواجهة مشاكل املناǷ اǂيȔ بالنشاȓ املصريف اإلسɎمي 

وجȼ األمǮل ȑرورة ȑ ɍرورة ɍزمةÛ وكǾلȬ فȷǚ التعاوȷ علɂ تعبǞة املوارد املالية ويف كيȦية استǮمارȽا علɂ ال
  .Ɩȡ عنها سواǒ علɂ املستوɁ الداǹلي أو علɂ مستوɁ البلداȷ اإلسɎمية ƭتمعة
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   ÛيøلȮريف الøاملص ȓالنشا Ȕريبة يف حميȡ Ǝمية مازالت يف بدايتها ومازلت تعتɎاملصارف اإلس ȷأ ɂȦƸ ɍو
ɇ النقدية من مصرف ȐوائȦت الɎويƠ ات تيسريǵم املقترȽمن أ ȷǚف ȬلǾة     ولøقامǙ ɂøل علøر والعمøǹ

Û وتزداد أƵيøة ǾøȽا   ةمشروعات استǮمارية مشتركة أيȒا فيما بينها يف أكǮر اجملاɍت أƵية للتنمية اɍقتصادي
  :التعاوȷ علɂ املستوɁ الȮلي للبلداȷ اإلسɎميةÛ وسوف يسهم ǾȽا التعاوȷ بشȮل مباشر يف

  .ƟميȜ قدر أكƎ من املوارد املالية .1
2. șالتو ƂǙ اهƟɍميةاɎسǙ امل للموارد املالية بوسائلȮال Ȥي. 
 .التشاور يف أفȒل الطرȧ وأفȒل اجملاɍت لɎستǮمار اإلسɎمي .3
 .اɍستǮمار املشترȫ يقلل Ưاطر اɍستǮمار بالنسبة للمصرف الواǵد .4
 .توسيȜ نطاȧ النشاȓ املصريف اإلسɎمي وزيادة الǮقة فيȼ من قبل اجلمهور .5
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Ȇبøȴيǵالر ȸالرمح ǃا ȴ  
)Ȓد مȪȝøاربة(  

  
  بƙ كل من    øøøøøøøøøø   العقد ƞدينة  اƠرر ǾȽ مøȽ/  /   200 املوافǙ /  / 14  Ȩنȼ يف يوم  

  :اإلسɎمي...............املصرف-)1
   أوøøøøøø ȯ طرفøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø/و ميǮلȼ السيد 

  طرف ثاƆ - -------------------------------------------------/السيد -)2
  ---------------- --------------------------------- --------و مقره    
   ȼتȦو بص ȼسȦاملة للتصرفات املالية عن نȮلية الȽǖي يقر بǾو ال.  

  تعهد 
أوȑحت  أȷ  من  بƙ  اإلستǮمارات  اȯɎƩ املȒربة الشرعية  وȽي  شركة  ملا كانت أȮǵام  الشريعة  اإلسɎمية  الȢراǒ قد  

 ƙمن  طرف  ȷوȮمي  و تتɎاإلس  ȼقȦمن شركات  ال:  
 ɂيسم  ȯب املاǵوصاÛ رǹǓ من  جانب  العمل  من  جانب  ȯاملا)ȯرب املا ( ɂمار  يسمǮستɍو القائم بالعمل  و ا

طرف أوȯ يرȡب   -------------------- :/اإلسɎمي  و ميǮلȼ السيد Ûوملا كاȷ  املصرف  الǵɎȦي  ) املȒارب(
  ------ ---------منشǖة  ȡرȑها /وǵيث  أȷ الطرف  الǮاƆ شركة  –يف ǙستǮمار  أموالȼ بطريȨ  املȒاربة  الشرعية 

  ---------------------------- ---------------------:ترȡب يف Ƣويل -----------
و انȼ قد أتǴȒ من الدراسات أȷ ) بنظام املȒاربة اإلسɎمية( --------------------- --------------- 

  Ƞتبل ȯا اجملاǾȽ املنتظرة يف ǳايل األرباƤǙ  %      ǃا ȷذǚسنويا ب.  

     Ƞبلƞ ƆاǮبتمويل ال ȯيقوم األو ȷأ ɂعل ȷالطرفا ȨȦفقد ات -------- Ȕيف ) -------------- ( فق Ȭة البنȦبص

  ).رب املاƩ)ȯالة ǾȽه ا

     ǯرƸ ɍ يǾو ال ȼعلي ȨȦاملت ȏرȢمية يف الɎام الشريعة اإلسȮǵطبقا أل ȯا املاǾȽ ȯا املاǾȽ مارǮباست ƆاǮويقوم الطرف ال

  :و قد اتȨȦ الطرفاȷ علɂ ما يźǖ). مȒارب(من التعهد الوارد Ǿŏا العقد بصȦتȼ يف ǾȽه اƩالة 

  .زأ من ǾȽا العقديعتƎ التمهيد السابȨ جزǒا ɍ يتج )1

 .................................مدة ǾȽا العقد )2

 . . .بعøøده                                                                                                         

  طرف ثاƆ ال                        طرف أوȯ                                                                ال  
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3(  Ƞدود مبلǵ يف Ȭالبن ȼي يقدمǾجم التمويل الǵ ȷوȮي ȷأ ɂعل ȷالطرفا ȨȦات -------)و قدره Ȕوفق------(. 

      ȷجديد يقره الطرفا ȧاȦتǙ وجبƞ ȷوȮي ȷب أƶ ديد ملدة العقدƟ أو Ƞا املبلǾƬ اوزاتƟ الة .و أيǵ يف ȼان ɂعل

ȷا  التجديد فيجب أȽيف مدة أقصا Ȭا العقد----------- يتم ذلȽǒانتها Ǹقبل تاري.  

اتȨȦ الطرفاȷ علɂ أȷ يلتزم الطرف الǮاƆ بنظام املȒاربة وفȨ القواعد الشرعية علɂ أȷ يلتزم الطرف الǮاƆ باستǺدام ) 4

ȷǙ يȮوȷ عملȼ يف Ǚطار أȮǵام  املبالȠ املشار Ǚليها يف البند الǮالث يف عملياتȼ و نشاطȼ الواردة مصدر ǾȽا العقد فقȔ و

ǒراȢمية الɎالشريعة اإلس.  

ما يقوم بȼ البنȬ من ǹدمات مصرفية لقاǒ أجر يعتƎ من املصاريȤ الȦعلية الơ Ɣصم من الربǴ قبل توزيعȼ و يلتزم ) 5

  .الطرف الǮاƆ بȷǖ تتم كافة العمليات املصرفية Ǿŏا النقد لدɁ املصرف اإلسɎمي

  :لɂ اȷ يȮوȷ توزيȜ األرباǳ الناƟة من عملية املȒاربة املǾكورة كما يلي اتȨȦ الطرفاȷ ع) 6

  ----------- ----------------------لرب العمل ) ب(---------------- Ȓارب امل -أ    

7 ( Ȭيتحملها البن ǃقدر ا ɍ الة اخلسارةǵ يف ȼأن ɂعل ȷالطرفا ȨȦات ) ȯرب املا ( اربȒي الȦȮو ي )ƆاǮالطرف ال  (

 ƆاǮالطرف ال ȷبت أǮي Ɓ سارة جهده ماǹ )ارب املȒ ( ȓما اشتر Ȥالǹ أو ȯاملا ȘȦǵ أو قصر يف ȯستعماɍا ǒقد أسا

 ȯرب املا  ȼعلي. ƆاǮالة يلتزم الطرف الƩه اǾȽ ارب امل( ويفȒ ( Ȭة  عن ذلƟاخلسارة النا ȷماȒب.  

بȒماȷ املاȯ شرعا علƲ ɂو ما Ź توȑيحȼ بالبند ) Ȓارب امل( ف من املتȨȦ عليȼ بƙ الطرفƙ أنȼ يف  ǵالة التزام الطر) 8

 ȷماȒيف ال ȼيلȦك ȷǚف Ȝالساب ---------------------------- ------------------------

يف ǵالة ما يرɁ البنȬ أȷ الȒمانات املقدمة Ǚليȡ ȼري ( يتعهد املȒارب ƞوافاة املصرف بǖية ȑمانات ȑǙافية فور طلبها )9

  .و ذلȬ يف ȯɎǹ أسبوع واǵد من تاريǸ طلبها Ɲطاب موصɂ عليȼ) كافية 

يتعهد املȒارب ƞسǘوليتȼ التامة عن املواصȦات اخلاصة باملبلȠ موȑوع املȒاربة و أȷ يتحرɁ الدقة الȮاملة عند شرائها ) 10

Ȩزين و التسويǺتباع األساليب العلمية يف عمليات التǙ و.  

 . . .بعøøده                                                                                                         

  طرف ثاƆ الطرف أوȯ                                                                                       ال  
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من ) رب املاȯ ( يتعهد بتمƙȮ مندوŸ املصرف  يتعهد املȒارب بǚمساȫ سجɎت منتظمة ǹاصة Ǿŏه العملية و) 11

علɂ أȷ يتم ذلȬ بدوȷ أي Ǚعتراȏ من  ةاإلطɎع علɂ السجɎت املǾكورة و Ǚجراǒ املراجعة املستندية و اƩسابية و اجلر دي

  . املȒارب

12 ( ƆاǮيتعهد الطرف ال ) اربȒسابات متاجرة و تقرير عن سري) املǵ عداد قائمة املركز املايل وǚب Ȥالعمل و تصري 

 ȨȦاملت ȏرȢدمة يف الǺاربة مستȒامل ȯأموا ȷكور و أǾكد من صحة املركز املايل املǖللت Ȭاربة و ذلȒوع املȑمو ȜائȒالب

ȼعلي.  

13 ( ƆاǮيتعهد الطرف ال ) اربȒامل (رورة سداد قيمة املستحȒبȨ  ȯللطرف األو ) ȯرب املا ( Ûعليها ȨȦيف املواعيد املت

ǚفȷ  ر يفǹǖري التǹǖبنسبة مدة الت ǳيف األربا ȼصتǵ ȐȦơ املركز املايل أو التقرير الدوري عن موعده للمحاسبة Ƈتقد

  .منسوبة ƂǙ مدة املȒاربة

14 ( ƆاǮيتعهد الطرف ال ) اربȒموافقة ) امل ɂعل ȯصوƩبعد ا ɍǙ ȼد أصولǵأ ɂعل ȋتصاǹن أو اȽأي ر ǒجراǙ بعدم

Ȭكتابية من البن.  

15 (Ɏǹ ǒوديا عند نشو ȼلǵ ه يصعبǾيȦأو تن ȼويلǖسريه أو تȦا العقد أو يف تǾȽ يف ȼيف أمر يقدر علي ƙالطرف ƙف ب

يعرȏ علɂ حمȮمƙ ملتزمƙ بالشريعة اإلسɎمية و يȮوȮǵ ȷم اȮǂمƙ سواǒ صدر باإلƤاع أو باألȡلبية Ȯǵما Œائيا و 

ƙملزما للطرف .  

  :تايلو يتم اǹتيار اȮǂمƙ علɂ النحو ال       

Ƹتاره الطرف الǮاƆ باǹتيار حمȮمة أو Ǚذا اǹتلȤ اȮǂماȷ املǺتاراȷ يف اǹتيار  اȮǵما Ƹتاره الطرف األوÛȯ وȮǵم= 

  .ǵسب اƩالة ǴاȮƩم املرجǹǙ Ǵتارت ȽيǞة الرقابة الشرعية بالبنȮǵ Ȭما من الطرف الǮاƆ أو اȮƩم األرج

يل أو تنȦيǾȽ Ǿا العقد و كل ما Ɓ يرد ذكره يتم فيȼ وفقا ألȮǵام القوانƙ كل نزاع ينشǖ بƙ الطرفƙ يف تȦسري أو تǖو) 16

  .و األعراف التجارية النافǾة يف اجلزائر و ما ɍ يتعارȏ مȜ أȮǵام الشريعة اإلسɎمية

17 (ȼوجبƞ ة للعملǺبيد كل طرف نس ƙتǺا العقد من نسǾȽ ررƠ.  

                                      ȯطرف أو                                                                Ɔطرف ثا  
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Ȇبøȴيǵالر ȸالرمح ǃا ȴ  
)Ȋد مȪȝøةȭار(  

  ƙ كل منب  ø العقد ƞدينة øøøø اƠرر ǾȽ مøȽ /  /200 املوافǙ /  / 14  Ȩنȼ يف يوم    
  øøøøøøøøøøøø:اإلسɎمي...............املصرف-)1

  øø طرف   أوøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø ȯ/د و ميǮلȼ السي
   ----------------------------------------/السيد -)2
  طرف ثاƆ - -----------------------------------------و مقره    

     ȼتȦو بص ȼسȦاملة للتصرفات املالية عن نȮلية الȽǖي يقر بǾال.  
  :ة øمȪدم

م للتعاوȷ علøȽ  /   /200 ɂ املوافȨ    14/    /     الرف الǮاƆ للطرف األوȯ املǘرǷ يف      بناǒا علɂ الطلب املقدم من 
  --------------------------------------------------- أساȃ مشاركة الطرفƙ يف عملية 

  :و علɂ أساȃ الدراسات الƢ Ɣت بƙ ممǮلي الطرفƙ فقد اتȨȦ الطرفاȷ علɂ ما يلي
1(  ǾȽ Ǝا العقده املقدمة تعتǾȽ يتجزأ من ɍ اǒجز.   
2(   Ƞدود مبلǵ جم املشاركة بينهما يفǵ ȷوȮي ȷأ ɂعل ȷالطرفا ȨȦدينار----------ات.(.................).  

                                       ȯصة الطرف األوǵ ȷوȮت%   Ƞأي مبل ----------------------- 
      ƆاǮصة الطرف الǵ ȷوȮت                                 %   Ƞأي مبل-----------------------  

3(      ȋاǹ سابǵ ƂǙ ةȦتلǺامل ȼكافة اإليرادات اخلاصة بنشاطات ȬلǾو ك ȼساباتǵ بتحويل كافة ƆاǮيتعهد الطرف ال
 Ȭالبن Ɂلد ȼƧǚب ǴتȦي)ȯطرف األو.(  

 :نحو التايل يلتزم الطرفاȷ بتوزيȜ صايف عائد عطية املشاركة علɂ ال )4
  يتعهد الطرف األوȯ بالقيام بتقدƇ كافة اخلدمات املصرفية الƔ الƷ Ɣتاجها الطرف الǮاƆ باألجور اǂددة   =      

 .باملصرف ǾƬه اخلدمات        
 من صايف عائد العملية  %--يتعهد الطرف الǮاƆ بقيامȼ باɍدارة و العمل نظري =     
 .د بعد ذلȬ بنسبة ǵصة مشاركة كل من الطرفƙ يف رأȃ املاȯ املشاركة يوزع باقي العائ=     

عند ǵدوǹ ǫسارة ɍ قدر اǃ تȮوȷ نسبة مشاركة كل من الطرفƙ ما Ɓ يǮبت أȷ القائم بالعمل و اɍدارة قصر او  )5
 ǾǞينǵ يتحمل اخلسارة ȼنǚعليها ف ȨȦاملت ȓالشرو Ȥلǹ أو ȯستعماɍا ǒأسا. 

م و يظل ساريا  øȽ  /   /   /200 املوافȨ    14/    /      ألوȯ بتنȦيǾȽ Ǿا اɍتȦاǙ ȧعتبارا من    يلتزم الطرف ا) 6   

 Ɠǵ ----------- عليها فيما بينهما ȨȦيت Ɂرǹملدة أو مدد أ ȧاȦتɍا اǾȽ  ديدƢ ديد أوƟ يف ȨƩو للطريف ا .  

 ...                             بعøده                                                                                                       

  طرف ثاƆ الطرف أوȯ                                                                                    ال  
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ت و مستندات العملية موȑوع العقد و اتȨȦ الطرفاȷ علɂ أȷ يȮوȷ للطرف األوȯ اȨƩ يف مراجعة دفاتر و ǵسابا )6

ǒو يف أي وقت شا ȼمن قبل ƙبواسطة مندوب ƆاǮالطرف ال Ɂاملوجودة لد. 
للطرف األوȯ اȨƩ يف أȘȦƷ ȷ أو Ʒتجز Ơت يده أي مبالȠ أو أوراȧ أو مستندات قابلة للتظهري أو أمواȯ أو  )7

تصرفȼ أو عمɎئȼ يف ǵالة تǹǖر الطرف الǮاƆ عن مستندات مالية ǹاصة بالطرف الǮاƆ يف ǵيازة املصرف أو Ơت 
 ƆاǮالطرف ال ȯكافة أموا ɂيف الرجوع عل ȨƩا ȷدد للمشاركة كما أǂيف امليعاد ا ȯسداد نصيب الطرف األو

ȼقوقǵ و ȯالطرف األو ȯمانا ألمواȑ جزƩا Ȩبطري. 
ات امللتزمة ŏا و الƔ تستحȨ من العملية اتȨȦ الطرفاȷ علɂ أȷ يودع الطرف الǮاƆ املبالȠ الƔ يتسلمها من اجله )8

فيلتزم الطرف الǮاƆ بƸ ȷǖتار اجلهات الƔ تستحȨ قبلها مبالȠ بتحويل  Ȭموȑوع التعاقد يف ǵساب املشاركةÛ ولǾل
ǚف Ûاملصرف مباشرة ƂǙ قيمتهاȷ اǾȽ ƆاǮالطرف ال ǾǺيت Ɓ  Ȩǵ ȯللمصرف الطرف األو ȷوȮي ȼمن جانب ǒاإلجرا

 .اɍتصاȯ مباشرة Ǿŏه اجلهات و مطالبتها ƞا Ƚو مستحȨ قبلها سواǒ وديا أو قȒائيا
9(  ȷأ ȷالتجاري دو ȷللقانو ȼتȦالƯ الةǵ رامات أو عقوبات يفȡ وليات أوǘده أي مسǵ و ȼبتحمل ƆاǮيقر الطرف ال

 األوȯ يف ǾȽا الشȷǖ  يȮوȷ لȼ اȨƩ يف الرجوع علɂ الطرف
  عند نشوɎǹ ǒف بƙ الطرفƙ يف أمر Ɓ ينȌ عليȼ يف ǾȽا العقد أو يف تȦسريه أو تǖويلȼ أو تنȦيǾه و يصعب ǵلȼ وديا ) 11 

       ƙمȮǂم اȮǵ ȷوȮمية و يɎبالشريعة اإلس ƙملتزم ƙمȮحم ɂعل ȏائيا يعرŒ ماȮǵ لبيةȡاع أو باألƤصدر باإل ǒسوا  

  . لزما للطرفƙو م      

  :و يتم اǹتيار اȮǂمƙ علɂ النحو التايل              

Ƹتاره الطرف الǮاƆ باǹتيار حمȮمة أو Ǚذا اǹتلȤ اȮǂماȷ املǺتاراȷ يف اǹتيار  اȮǵما Ƹتاره الطرف األوÛȯ وȮǵم=     

Ʃأو ا ƆاǮما من الطرف الȮǵ Ȭة الرقابة الشرعية بالبنǞيȽ تارتǹǙ Ǵم املرجȮƩم األرجاȮǴ الةƩسب اǵ.  

12(  ƙام القوانȮǵوفقا أل ȼيرد ذكره يتم في Ɓ ا العقد و كل ماǾȽ ǾيȦويل أو تنǖسري أو تȦيف ت ƙالطرف ƙب ǖكل نزاع ينش  

  .و األعراف التجارية النافǾة يف اجلزائر و ما ɍ يتعارȏ مȜ أȮǵام الشريعة اإلسɎمية

  .طرف نسǺة للعمل ƞوجبƠ ȼرر ǾȽا العقد من نسǺتƙ بيد كل) 13

  

  

                                                                                                        

  طرف ثاƆ ال                                         طرف أوȯ                                           ال  
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ȪȦال Ȝمƭ Ɂتاوȥ ȸاإلسالمم ȼɄ – Ʉر اإلسالمƢǘƫا ȼمȚنƞ 

   Ȇبøȴيǵالر ȸالرمح ǃا ȴ  
                                  ȼوصحب ȼلǓ ɂو عل ƙالنبي Źاǹ سيدنا حممد ɂم علɎة و السɎوالص ƙرب العامل ǃ مدƩا. 

ȩøȊرار بøȷǖ  

  ȴȮǵ التȞامل اȎƫرŽ بالȦواǝد 

  ةو ȴȮǵ التȞامل باȎƫارȣ اإلسالمي 

 16-10يف دورة انعقاد مƢǘر الǮاƛ Ɔدة من ƞنظمȼ املƢǘر اإلسɎميفإن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن :أما بعد

  .م 1985ديسمȨ 22-27  ƎربيȜ الǮاÛøȽ Ɔ املواف

  .بعد أȷ عرȑت عليƜ ȼوƯ ǫتلȦة يف التعامل املصريف املعاصر

ناقشة مركزة أبرزت اɇثار السيǞة ǾƬا التعامل علɂ النظام اɍقتصادي العاملي وعلɂ و بعد التǖمل فيما قدم و مناقشتȼ م      

 ƇرƠ من ǃيف كتاب ا ǒعما جا ȼȑعراǙ راب نتيجةǹ ا النظام منǾȽ مل فيما جرهǖوبعد الت ÛالثǮالعلم ال ȯاستقراره يف دو

ɍا ƂǙ و Ûȼالتوبة من ƂǙ ȼحا بدعوتȑوا ǄرمياƠ الربا جزئيا وكليا ɍزيادة و ȷدو ȏالقرو ȯأموا ȃوǗاستعادة ر ɂقتصار عل

ƙللمراب ȼو رسول ǃرب مدمرة من اƜ ديدő من ǒوما جا ÛرǮقل أو ك ȷنقصا.  

  :قøرر  

 ɍكل زيادة  -أو ȷالزيادة )أو فائدة (أ ȬلǾو ك Ûȼجيلǖمقابل ت ȼب ǒو عجز املدين عن الوفا ȼل أجلǵ يǾين الŅالد ɂعل  

  .ربا حمرم شرعاȽȷ Ǆاتاȷ الصورتا:القرȏ منǾ بداية العقدعلɂ ) ةأو الȦائد(

Ƚي التعامل وفقا -أȷ البديل الǾي يȒمن السيولة املالية و املساعدة علɂ النشاǵ ȓسب الصورة الƔ يرتȒيها اإلسɎم -ثانيا

Ƣارسها املصارف اإلسɎمية  وɍ سيما ما صدر عن ȽيǞات الȦتوɁ املعنية بالنظر يف ƤيȜ أǵواȯ التعامل الƔ–لȮǵɊام الشرعية 

  .يف الواقȜ العملي

التمƙȮ إلقامتها يف كل  وقرار اجملمȜ التǖكد علɂ دعوة اȮƩومات اإلسɎمية ƂǙ تشجيȜ املصارف اإلسɎمية القائمةÛ  -ثالǮا

ƙاجة املسلمǵ طيȢمي لتɎسǙ يف ت بلد Ȉيعي ɍ كيȼيات عقيدتȒو مقت ȼواقع ƙب Ȑناق  

  و اǃ أعلم                                                                     
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ȴيǵالر ȸالرمح ǃا ȴȆب  
ȣرȎƫا ...........Ʉاإلسالم                         ) ǧملياȝǙǻسترا(  

  عقøøد بيȜøø باملراøøƜة
  اجلزائر  - Ȯرة  م    ƞدينة بسøȽ       /       /19 املوافȨ          14/       /       يف يوم       

  :ǵرر ǾȽا العقد بƙ كل من
 ɍا العقد: أوǾȽ يف ȼلǮي و ميǵɎȦمي الɎاملصرف اإلس...............................................  

………………………………………………………………  .. ȯطرف أو
  .بصȦتȼ بائعا

  ................................../ ....................................................السيد : ثانيا
  بصȦتȼ مشتريا / طرف ثاƆ . …………………………….………………:و مقره 

  :و أقر الطرفاȷ بصȦتهما و أȽليتهما القانونية للتعاقد و اتȦقا علɂ ما يلي 
         (باع الطرف األوȯ للطرف الǮاƆ القابل لǾلȬ البȒاعة  الøمبƙ أوصافها و كمياőا بطلب الشراǒ رقم  - 1
 ( Ǹمن الطرف (                        )  بتاري ȷاملوقعا ǒو و وعد الشراȽ Ǝي يعتǾا العقد و الǾŏ Ȩو املرف

  .الǮاƆ جزǒا ɍ يتجزأ من ǾȽا العقد 
2 -  Ƞبلƞ  اعةȒايل للبƤمن اإلǮدد الǵ:……………..……….. ǯد
)Ȕفق……………………(.  

  دǯ...…......ة من الطرف األوȯ مȒافا اليȼ رƜا قدره متȒمنا الǮمن األساسي و املصاريȤ املدفوع
)Ȕالنحو التايل ) ………………فق ɂعل ȼايل املشار اليƤمن اإلǮبسداد ال ƆاǮو يتعهد الطرف ال:  

………………………………………………………………………  
………….……………………………………………………………  

ين أوɍ وثانيا بعد التǖكد من ǵيازة Ź التوقيȜ علǾȽ ɂا العقد من قبل الطرفƙ الøمنوه عنهما بالبند - 3
  .الطرف األوǾƬ ȯه البȒاعة 

اتȨȦ الطرفاȷ علɂ أȷ يȮوȷ التسليم Ƚو ميناǒ الوصوȯ ومن Ż فȷǚ أجور التȦريȠ والرسوم اجلمركية و  - 4
مصاريȤ نقل البȒاعة من امليناǒ اøƯ Ƃازȷ املشتري والتǺليȌ عليها ɍ تدǹل ȑمن الǮمن اإلƤالøي 

øاعȒللب ƆاǮا العقد و يتحملها الطرف الǾȽ من ƆاǮد الøده(ة املشار اليها بالبنǵا ) املشتري وƬ سبƷ ɍ و
 Ǵبعده                                                                    .نسبة أو مقدار يف الرب..........  
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øة بالبȒاعة حمøل ǾȽا العقد من الطرف األوȯ يتعهد الطرف الǮانيø بتسليمȼ لȮافة املستندات املتعلق - 5
 ȷوøȮو ي ȯة الوصوøهƛ هاȢريȦجرد تƞ Ȭه املستندات و ذلǾŏ اعة املتعلقةȒللب ȼكما يتعهد بتسلم

  مسǘوɍ عن تǹǖري التسليم 
  .و ما يترتب علɂ ذلȬ من أȑرار 

      
البند السابȨ أو تسلم البȒاعة فǚنȼ  يف ǵالة امتناع الطرف الǮاƆ من تسلم املستندات الواردة ذكرȽا يف – 6

يعتƎ ناقȒا لوعده و ǵينǾǞ فǚنȼ من Ȩǵ الطرف األوȯ بيعها و استȦاǵ ǒقوقȼ من الǮمن و اȷ قل الǮمن عن 
 ƆاǮالطرف ال ɂعل Ȝيرج ȷأ ȼل ȷكا ȯسائر فعلية ) املشتري(مستحقات الطرف األوǹ من ȼملƠ قدار ماƞ

ة عن مستحقات الطرف األوȯ كانت ǾȽه الزيادة ǹالصة لȼ باعتباره تترتب علɂ ذلȬ واȷ زاد ƣن البȒاع
  .مالȮا Ƭا 

7 - ȯا أو ملستندات الشحن ووصوƬ ȼاعة مقابل تسلمȒامل قيمة البȮأمانة ب ȯايصا ɂعل ƆاǮالطرف ال Ȝيوق
  املتعلقة  

Ȝ مسǘولية ơزين  ŏا و تنتهي مسǘولية الطرف األوȯ بتسلم العميل ملستندات الشحن ووصوȯ البȒاعة و تق
 ǰعن النتائ ȯالطرف األو ɂالرجوع عل ȼل ȨƷ ɍده وǵو ƆاǮالطرف ال Ȩعات ɂنية علȦال ȯصوɊوفقا ل ȜائȒالب

Ȭة ذلȦالƯ ɂقد تترتب عل Ɣال.  
يف ǵالة ما يرɁ املصرف أȷ الȒمانات (يلتزم الطرف الǮاƆ بȷǖ يقدم أي ȑمانات ȑǙافية يقبلها املصرف - 8

ȡ ȼليǙ ري كافية املقدمة ( ȼل ȷوȮي ȷأ ȷودو ȼليǙ ɂطاب موصƝ طارهǹǙ Ǹد من تاريǵأسبوع وا ȷوȒȡ Ȭوذل
Ȥأو التسوي ȏيف اإلعترا Ȩǵ ƅأد.  

9 -  ȏيتعار ɍ اƞ ة بدولة اجلزائر وǾواألعراف التجارية الناف ƙللقوان ȜȒƸ ا العقدǾȽ يرد ذكره يف Ɓ كل ما
  .لطرف األوÛȯ من اǹتصاȋ اǂاكم اجلزائريةمن أȮǵام الشريعة اإلسɎمية و عقد تǖسيȄ ا

  .ǵرر ǾȽا العقد من نسǺتƙ بيد كل طرف نسǺة للعمل ƞوجبها -10
  
  
  
  
  

ȼتȦبص ȯالطرف األو               ȼتȦبص ƆاǮالطرف ال  
      "Ȝاملشتري"                                                                          " البائ"  
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ǃا ȴȆبȴيǵالر ȸالرمح   
  

ȣرȎƫا......... Ʉاإلسالم                          )ŽرȎƫل اɅللتمو ǳالȦال ǯتياǵǙ الةǵ(  
  

ȴøøلȆبال Ȝøøد بيøøȪȝ  
  

  اجلزائر  - م    ƞدينة بسȮرة  øȽ       /       /19 املوافȨ          14/       /       يف يوم       
  :ǵرر ǾȽا العقد بƙ كل من

 ɍاملصرف) املسلم(رب السلم : أو..................ȼلǮمي و ميɎاإلس  
  بصȦتȼ مشتري/ طرف أوȯ / ............................................................ السيد 
  بصȦتȼ بائȜ/ طرف ثاƆ ................................................................ومقره 

 ȷما يلي و أقر الطرفا ɂقا علȦليتهما القانونية للتعاقد و اتȽتهما و أȦبص:  
  
  :رأȃ ماȯ  السلم ) 1

  .............................................................اسلم الطرف األوȯ للطرف الǮاƆ مبلȢا قدره
.......................................................................................ȼنا للمسلم فيƣ.  

  
2 ( ȼاملسلم في: )....................... دارȪƫأو ا ǻدȞال..............................................(  

  )..............................................اƨوǥǻ أوالنوȝية.....................................( 
.................. ) ..................ȼيȥ ȴلȆƫا ȯوǵ Ɂرǹأ ǧلوماȞم..............................(  

  م øȽ         /       /19 املوافȨ         14/     /       يوم     يتعهد الطرف الǮاƆ بتسليم السلعة يف ) 3
  .................................:.......................................................بالعنواȷ التايل
               ) ȧاȦسب اإلتǵ Ûȯالطرف األو ȷازƯ أو ÛƆاǮت الطرف الɎحم.(  

4 ( ƙب ǾǞينǵ باخليار ȯالث فالطرف األوǮال Ȭا ورد يف البنƞ ƆاǮالطرف ال ǒالة عدم وفاǵ يف ȼأن ȷالطرفا ȨȦات  
  .أȷ يصƓǵ Ǝ ترد البȒاعة -أ   
  )مǵɎظة شطب العبارة الزائدة (                   .ن الطرف الǮاƆ دفȜ القيمةأȷ يطلب م -ب  

 .أي نزاع ينشƝ ǖصوǾȽ ȋا العقد يȮوȷ من اǹتصاȋ حماكم اجلمهورية اجلزائرية )5
  ..............بعده                                                                                   
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6( Ɓ ا  كل ماƞ ة باجلمهورية اجلزائرية وǾواألعراف التجارية الناف ƙللقوان ȜȒƸ ا العقدǾȽ يرد ذكره يف 
  .اجلزائرية  اǂاكم اǹتصاȋ من واألوȯ  الطرف تǖسيȄو عقد اإلسɎمية ɍ يتعارȏ مȜ أȮǵام الشريعة 

 
 .ǵرر ǾȽا العقد من نسǺتƙ بيد كل طرف نسǺة للعمل ŏا )7

  
  
  
  

                 الطرف الǮاƆ بصȦتȯ              ȼ بصȦتȼالطرف األو      
  "البائȜ"                       "املشتري"           
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ȯاøøøøøøȮȉɉا  
 

ȝنøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøواȷ  الǶȦȎة
 الøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøȮȊل

ȴȩالر 

أنøøøøøواț البنøøøøøøøøøøوك  50
 اɍسøøالميøøøøøøøة

01 

 ȑ 02وابȢȊǩ Ȕيل اøƫاǙ ȯسالميøا 82

 03 اɉبȞاǻ اɍستǮمارɅة للبنوك اإلسøالميøøøة 86

93 ɄيمȚل التنȮيƬا ǯǽوƴ 04 

191 Ʉاإلسالم Ȭماري للبنǮناصر الدور اإلستȝ 05 

 06 مȞاǹǙ ƘɅتيار مȊروȝاǙ ǧستǮمارøøɅة للدراسة 194

 ȝ 07الȩة اǺƫاȕرǥ بالرƜية 205

215 ǾيȦية للتنȝرȦل الǵراƫماري(اǮستɍا ȧاȦلة اإلنǵمر(  08 
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ȯداوøøøøøøøøøøøøøƨا  
  

ȝنøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøواȷ  الǶȦȎة
 الøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøȮȊل

ȴȩالر 

56 
 

نȆبة الوǻاƠ Ȝǝت الȖلǢ وǻاȜǝ اǹǻɍار و اøǱɉل باƫملȮة الȞربية 
               1995.1985 لøȆنƔøøالȞȆوøøøøøøɅǻة 

                                               

01 

56 ɄȝاøøøتمǱɍناصر ا Ȭببن Ȝǝاǻبة الوȆ31ن ƎمȆɅǻ1995ȳ  02 

57 ǧاøدامǺستɍل اȮيȽ 03 

نȎيǢ التǲارƭ Ž ǥمل اǝɉتمانية للبنوك التǲارɅة و التȪليدɅة و 184
 ȳاȝربيةȞال ȯالدو ȸم ǻدȝ Ž 1996البنوك اإلسالمية  

04 

225 ǥترȦال ȯالǹ ǧاǻل الوارɅوƢ ǧملياȝ الصةǹ2000.1983
ǥاȢلƫا ǧملياȞال ǒناǮباست 

05 

الدوȯ بǻƙور البنȬ اإلسالمɄ للتنمية Ȗǩ ŽوɅر ǩباȯǻ التǲاري  226
 ǥترȦال ȯالǹ ǒاȒȝɉ2000.1983ا  

06 

228 Ȭالبن Ž ǧاǻل الوارɅوƢ ǰا برنامȾلƽ Ɣال ȜلȆمة الǝاȩ 07 

231 ǧاǻل الوارɅوƢ ǧملياȞل ɄȞلȆال Ǣيȭ08 التر 

اɂȎȩɉ لȦتراǧ الوȥاǒ للتموɅل الȆنوي ƞوǢǱ برنامƢ ǰوɅل اƩد  233
ǒاȒȝɉا ȯللدو ǧاǻالوار 

09 

237 ǻداȆوال ǾيȦوالتن ǢǶȆال ȳاƢإل ǥǻدǂا ǧتراȦ10 ال 

241  ǥارǲال للتǱأ ȯوȕɉل اɅالتمو ǰنامƎة لȭارȊƫا ȯالدو)ǧراǻاȎال (
.Ɠǵ1996ȳ سنة   

11 

259 Ŏ يةȆǝالر ǧراȉǘƫور اȖǩ ةøøمǝاȩ ل اإلسالميةȎيȥ ة بنوكȝمو
ȳاȝ ȯالǹ2000ȳ.  

12 

واƭ Ž ȯموȝةɉمȖǩور اɉوȁاȷ النȆبية Ȏƫاǻر و ǙستǺداماǧ ا 261
 بنوك ȥيȎل اإلسالمية 

13 

 ȩ 14اǝمة اƫوارǻ و اɍستǺداماŎ ǧموȝة بنوك ȥيȎل اإلسالمية 262

 15 نǢȆ الȆيولøøøøøøøøة 263

 16 نǢȆ التȢȊيøøøøøøøل 263

264  ǢȆةنøøøøøøيǶøالرب  17 

266 ǧماراǮاإلست ȜɅȁوǩ 18 



 335

 19 أنواț النȊاȓ اإلȩتȎاǻي 267

 ǩ 20وȜɅȁ الȊرȭاȝ ǧلɂøøø الȖȪاȝاǧ اإلȩتȎاɅǻة اǺƫتلøøȦة 268

268 ǧاøøøøøøøȭرȊال ȜɅȁوǩ 21 

276 ǧاباȆƩو ا Ȝǝاǻالو ȤنيȎǩ 22 

278  ǢȆǵ لǱɉ ار وȞȉت اƠ ةɅمارǮاإلست ǧاباȆƩا ȤنيȎǩ
تȪǶاȾȩااس  

23 

281 Ɔǻرɉا Ʉاإلسالم Ȭالبن Ž ǧماراǮاإلست ȜɅȁوǩ 24 
291  ȸري مǝاȂƨة اȭƎال Ȭبن Ɂل لدǱɉا ǢȆǵ ةȭارȊƫل باɅور التموȖǩ

1992 Ƃا ȳ2000ȳ. 
25 

 Ȗǩ 26ور اɅراǻاǧ التموɅل باȊƫارȭة لدɁ بنȬ الȭƎة  292
 27 التموɅل باƫراƜة لدɁ بنȬ الȭƎة اȂƨاǝري 295
296  ǧاǻراɅسنة  ا ƙري بǝاȂƨة اȭƎال Ȭبن Ɂة لدƜراƫل باɅ1992التمو ȳ  

 2000ȳو 
28 

300 Ȥيșالتو ƃبة امجاȆن Ȕمتوس  ǻوارƫا ƃامجا Ƃا (%) ȸم ǧنواȆال Ž1985 
 Ƃ2000ا.  

29 

301  ƃامجا Ƃر اȉباƫماراǮاربة و اإلستȒƫة و اȭارȊƫمار باǮبة اإلستȆن Ȕمتوس
 ȯالǹ Ȥيșالتو ǥترȦ1985ال  Ƃ2000ا. 

30 

302  ȸم Ȼǻموار ƃامجا Ƃا ȣرȎة للمȥاȒƫيمة اȪبة الȆن Ȕ1985متوس  Ƃا
2000. 

31 

303  Ʉة اإلسالمȭƎال Ȭلبن ƇوȪالت ƘɅاȞƫ ȳاȞال Ȕتوسƫ32 (%).ا 
305  ƔɅوȮل الɅلبيت التمو ƇوȪالت ƘɅاȞƫ ȳاȞال Ȕتوسƫ33 (%).ا 
306 ƘɅاȞƫ ȳاȞال Ȕتوسƫي  اǻوȞȆل الɅالتمو ȣرȎƫ ƇوȪ34 (%).الت 
307  Ʉر اإلسالمȖȩ Ȭلبن ƇوȪالت ƘɅاȞƫ ȳاȞال Ȕتوسƫ35 (%).ا 
 36 .متوسȔ النȆبة اǞƫوɅة لدور ƭموȝة اȎƫارƭ ȣتمȞة بالنȆبة لȮل مȞيار 308
 37 .مرǩبة ȭل مȎرȣ بالنȆبة لȮل مȞيار 310
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ǧاøانøøøøøøالبي  
 
 
 

اȝøøøȷنøøøøøøøøøøøøøøواȷ البي الǶȦȎة  ȴȩالر 
276 ǧاباȆƩو ا Ȝǝاǻالو ȤنيȎǩ 01 

 Ȏǩ 02نيȤ اȆƩاباǢȆǵ ǧ اإلستǮمار Ơت اإلȞȉار و ȆǵاباǱɉ ǧل 278

281 ǧماراǮاإلست ȜɅȁوǩ 03 
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ȜøøøøøøøøøøǱراƫا ǢøøøøɅبوǩ  
  
  
  :لقد بوبت املراجȜ اƭ Ƃموعات علɂ الشȮل التايل  
ɍأو :ƇرȮال ȷǓسري القرȦيف ت Ȝمراج.  
  .مراجȜ يف األǵاديث النبوية و شروǵها: ثانيا
  .مراجȜ يف أصوȯ الȦقȼ: ثالǮا
  .مراجȜ يف اإلقتصاد اإلسɎمي: رابȞا
  .اسɎميور ظمراجȜ يف التنمية من من: ǹامȆا
  .مراجȜ يف اقتصاديات البنوȫ اإلسɎمية: ساǻسا
  .مراجȜ يف اإلقتصاد العام: سابȞا
  .و Ɯوǫ و تقارير رسائل: ثامنا
  .Ɏƭت و دوريات و موسوعات: ǩاسȞا
  .مراجȜ باللȢة األجنبية: ȝاȉرا
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ɍأو :ƇرȮال ȷǓرȪال ƘȆȦǩ Ž ȜǱمرا  
1- Ȝعن ناف ȇلرواية ور ƇرȮال ȷǓالقر.  
2 - ǃاإلمام عبد ا Ƒبن أمحد األنصاري القرط-  ȷǓام القرȮǵأل Ȝاجلام–  Ƃتب –الطبعة األوȮالعلمية  دار ال
  .م1988 –بريوت  –

  مراŽ ȜǱ اǵɉاǬɅǻ النبوɅة و ȉروȾǵا: ثانيا
 - بريوت -دار الȮȦر للطباعة –اجلزǒ اخلامȄ  –فتǴ الباري بشرǳ صحيǴ البǺاري  –اإلمام البǺاري  -1
  .دوȷ تاريǸب

ǵديث  –منȼ  19اجلزǒ الǮالث باب  –سنن الترمǾي  –أبو عيسɂ حممد بن عيسɂ بن صورة  - 2
1234 øȽ-  بريوت ȧدار الشرو– Ǹتاري ȷبدو.  

3 -  Ɔنبل األوطار  –أمحد بن علي الشوكا–  Ƃتب العلمية  –الطبعة األوȮرة  –دار الȽم1983 –القا.  
4 -  Ȭاإلمام مال ǖموط– ơ و Ǵاد الباقي تصحيǘف ǰكتاب الشعب  –ري–  Ȅبن أن Ȭمال– Ǹتاري ȷبدو.  

  مراŽ ȜǱ أصوȯ الȼȪȦ :ثالǮا
 –دار الȮتاب العرŸ  –الطبعة األوƂ  –املƗȢ و الشرǳ الȮبري  –ابن قدامة عبد اǃ بن أمحد بن قدامة  - 1

  .م1971 –بريوت 
  .م1960 –بريوت  –فة للطباعة و النشر دار املعر –اجلزǒ الǮالث  –الȦتاوɁ الɁƎȮ  –ابن تيمية  - 2
  .øȽ 1334 –القاȽرة  –املواعȘ و اإلعتبار بǾكر اخلطȔ و األثار  –أمحد علي عبد القادر  - 3
 –الǺȦري يف اɇداب السلطانية و الدوȯ اإلسɎمية  –أمحد بن علي بن طابا املعروف بابن اطقطقي  - 4

  .1317øȽ –مصر  –مطبعة املوسوعات 
5 -  Ƒالشاط Ƒمي الشهري بالشاطǺالل ɂيم بن موسȽالشريعة  –ابرا ȯحممد بن  –املوافقات يف أوصو ȨقيƠ

  .القاȽرة بدوȷ تاريǸ –املȮتبة التجارية  –عبد اǃ دراز 
 –القاȽرة  –الطبعة األوƂ  –اجلزǒ الǮالث  –املطبعة الɁƎȮ األمريية  –كتاب األم  –اإلمام الشافعي  - 6

1322øȽ.  
املȮتبة  –الطبعة الǮانية  –زاد املستنقȜ يف اǹتصار املقنȜ  –ين املقدسي اƩجازي الدمشقي شرف الد - 7

  .øȽ 1394 –القاȽرة  –السلȦية 
دار اإلرشاد  –اجلزǒ الǮالث  –قسم املعامɎت  –الȦقȼ علɂ املǾاȽب األربعة  –عبد الرمحاȷ اجلزيري  - 8

 Ȥليǖرة  –للتȽالقا– Ǹتاري ȷبدو.  
 –شركة و مطبعة مصطɂȦ الباي اƩلƑ  –العناية علɂ اƬداية  –حممد بن حممد البابرź  كماȯ الدين - 9

  .م1970القاȽرة 
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  .بدوȷ تاريǸ –قطر  –طبعة السلȦية امل –املقنȜ  –موفȨ الدين عبد اǃ أمحد بن قدامة املقدسي  -10
  .بدوȷ تاريǸ –قطر  –سلȦية املطبعة ال -املƗȢ  –موفȨ الدين عبد اǃ أمحد بن قدامة املقدسي  -11
اجلزǵ–  ǒجر العسقƆɎ سبل السɎم شرǳ املرام من ȜƤ أدلة األȮǵام ألŸ  –الȮيƆɎ اƧاعيل  حممد -12

  .م1910 –القاȽرة  –الباŸ مȮتبة مصطɂȦ  –الطبعة الرابعة  –الǮالث 
13-  ǒأمحد الزرقا ɂȦمي  –مصطɎاإلس ȼقȦل لنظرية اإللتزام يف الǹا –املد Ƃلطبعة األو–  Ȩعام  –دمش

  .م1961
14-  Ȥحممد عبد الباقي بن يوس Ɔليل  –الزرقاǹ تصرǺمل Ɔالزرقا ǳشر–  Ƃاملطبعة  –الطبعة األو

  .بدوȷ تاريǸ -مصر -األسريية
الطبعة الǮانية  –شرǳ تنوير اإليصار  –رد املǺتار علɂ الدار املǺتار  –حممد أمƙ بن عمر بن عابدين  -15

  .م1979 –بريوت –
بدوȷ  –اسطنبوȯ  –دار الطباعة القاȽرة  –األشباه و النظائر  –زين الدين العابدي بن براȽيم بن Ƴيم  -16
Ǹتاري.  

Ȟاراب :Ʉاإلسالم ǻاȎتȩاإل Ž ȜǱمرا  
من مطبوعات اإلƠاد الدويل للبنوȫ  –اإلقتصاد اإلسɎمي مقوماتȼ و نتائجȼ  –ابراȽيم الشوقي أباșة  - 1

  .بدوȷ تاريǸ –اإلسɎمية 
2 -  ƇرȮفتحي عبد ال Ûȯأمحد العسا–  ȼدافȽو أ ȼم مبادئɎة  –النظام اإلقتصادي يف اإلسǮالǮتبة  –الطبعة الȮم

  .بدوȷ تاريǸ –و Ƚبة 
3 -  ȓمي  –عبد العزيز اخلياɎالتسمية و الرفاة من منظور اس–  Ȝم للطباعة و النشر و التوزيɎدار الس– 

  .م1988
4 -  ȯǓ مي  –سعود حممد فيصلɎي لعلم اإلقتصاد اإلسǵɎاإلص Ȥالتعري– ȫاد الدويل للبنوƠاإل Ȝمطاب 

  .بدوȷ تاريǸ – اإلسɎمية
  .م1987سنة  –مȮتبات عȮاȗ  –املȽǾب اإلقتصادي يف اإلسɎم  –حممد شوقي الȦنجري  - 5
  .م1981 –شركة مȮتبة عȮاƲ–  ȗو اقتصاد اسɎمي  –حممود شوقي الȦنجري  - 6

Ȇامǹم: اɄور اسالمȚمن ȸالتنمية م Ž ȜǱرا  
1 -  ȓمي  –عبد العزيز اخلياɎالتنمية و الرفاة من منظور اس–  Ȝم للطباعة و النشر و التوزيɎدار الس

  .م1988
2 -  Ɨاد الشǘم  –فɎرية  –التنمية يف اإلسȽليات األزȮتبات الȮم1982 –م.  
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3 - Ȥيوس  Ȥيم يوسȽمي يف –ابراɎاإلس ǰقتصادية التنمية اإل املنه–  Ȝمطاب ȫاد الدويل للبنوƠاإل
  .م1981سنة  –اإلسɎمية

4 - Ȥيوس  Ȥيم يوسȽم  –ابراɎالتنمية يف اإلس ȬتيȮاستراتيجية و ت-  ȫاد الدويل للبنوƠاإل Ȝمطاب
  .م1981سنة  –اإلسɎمية

  مراŽ ȜǱ اȩتȎاɅǻاǧ البنوك اإلسالمية: ساǻسا
1 -  ȷلدوǹ ابن–  ȷلدوǹ تب العلمية  –الرابعة الطبعة  –مقدمة بنȮم1978 –بريوت  –دار ال.  
  .م1981 –مȮتبة الȮليات األزȽرية  –كتاب األمواȯ  –عبيد أبو  - 2
  .م1982 –القاȽرة  –اإلƠاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية  -عن البنوȫ اإلسɎمية ماذا قالوÝ  –أمحد النجار  - 3
4 - ȷروǹǓ البن 100 – أمحد النجار و ȯوǵ و جواب ȯاǘمية سɎاإلس ȫمية  - وɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠاإل
  .م1982 –القاȽرة  –
  .م1983 –القاȽرة  –اإلƠاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية  -ما معƖ بنȬ اإلسɎم Ý  –سيد اƬواري  - 5
  .م1972 –جدة  –دار الشروȧ  –البنوȫ اإلسɎمية –شوقي اƧاعيل شحاتة  - 6
  .م1971 –جدة  –دار الشروȧ  –اإلسɎمية البنوȫ –شوقي اƧاعيل شحاتة  - 7
 –القاȽرة  –دار املطبوعات الدولية  –املاȯ و طرȧ استǮماره يف اإلسɎم  –شوقي عبد الساȽي  - 8

  .م1981
9 -  ȯريب اجلماȡ–  ميةɎاإلس ȫارب البنوƟ-  ميةɎاإلس ȫاد الدويل للبنوƠرة  –اإلȽم1983 –القا.  

املوسوعة العلمية و العملية للبنوȫ  –ة جدوɁ املصارف اإلسɎمية دراس –عبد اƩميد الȢزايل  -10
  .م1982 –القاȽرة  –مطابȜ اإلƠاد للبنوȫ اإلسɎمية  –اجمللد الǮاƆ  –اجلزǒ اخلامȄ  -اإلسɎمية

مطابȜ اإلƠاد للبنوȫ  -فقȼ املȒاربة يف التطبيȨ و التجديد اإلقتصادي  –علي ǵسن عبد القادر  -11
  .بدوȷ تاريǸ - القاȽرة –اإلسɎمية 

12-  ɂميد حممدو يعلƩاإلقتصادي املعاصر  –عبد ا Ȩة يف التطبيƜاملرا ȼو النشر  –فق Ȝم العاملية للطبɎالس
 Ȝرة  –والتوزيȽالقا– Ǹتاري ȷبدو.  

 –القاȽرة  –اإلƠاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية  -البنوȫ و التǖمƙ يف اإلسɎم  –حممد ȯǓ سعود  -13
  .م1979

  .م1981 –بريوت  –دار املعارف للمطالعات  –البنȬ الɎربوي  –حممد بافز الصدر  -14
 –دار النهȒة العربية  –عقد املراƜة بƙ الȦقȼ اإلسɎمي و التعامل املصريف  –ندي الشحنات اجل حممد -15

  .م1986سنة  –القاȽرة 
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 –القاȽرة  -القصر العيƗ –عȄƽ ƙ  مȮتبة –ǵوȯ النظام املايل يف اإلسɎم  –حممود حممد نور  -16
  .م1975

  .م1984 –الȮويت  –دار القلم  –بيȜ املراƜة يف التطبيȨ اإلقتصادي املعاصر  –يوسȤ القرȑاوي  -17
  مراŽ ȜǱ اإلȩتȎاǻ الȞاȳ :سابȞا

–Ʊلو مȮتبة اإل –دراسة Ơليلية للنظريات و األساليب و املشɎȮت  –بنوȫ اإلستǮمار  – ابراȽيم Ưتار - 1
    .م1982-مصر 

  .بدوȷ تاريǸ –البنȬ األردƆ  – مبادǛ يف العلوم املصرفية –أمحد نبيل النمري  - 2
  .م1976 –دار النهȒة العربية  –مǾكرات يف النقود و البنوȫ  –حممد Ƚاشم اƧاعيل  - 3
سنة  -اجلزائر –نوȷ ابن عȮ –ديواȷ املطبوعات اجلامعية  –حماȑرات يف اقتصاد البنوȫ  –القزويƗ شاكر  - 4

  .م2000
  .م1976 –القاȽرة  –مȮتبة عȄƽ ƙ  –اإلدارة باألȽداف و النتائǰ  –سيد اƬواري  - 5
  .بدوȷ تاريǸ –دار املعارف  –اإلعɎم و التنمية اإلقتصادية  –شومي دين  - 6
  .م1981 –مȮتبة الȮليات األزȽرية  –النقود و البنوȫ  –صبحي تادريȄ قريصة  - 7
  .م 1974 -اإلسȮندرية –منشǔت املعارف  –أصوȯ اإلقتصاد السياسي  –م البيɎوي ǵاز  - 8
9 -  Ȭاب عبد املالȽاإلقتصاد  –عبد الو ȯأصو–  Ÿر العرȮȦرة  –دار الȽالقا– Ǹتاري ȷبدو.  

مطبعة اإلƠاد الدويل للبنوȫ  -مشȮلة التǺلȤ و اطار التنمية و التȮامل اإلقتصادي  –عبد املنعم عȦر  -10
  .م1978سنة  –اإلسɎمية 

  .بدوȷ تاريǸ –بدوȷ طبعة  –دار النشر العرŸ  –ادارة املنشǔت املالية  –عاصȤ حممود  -11
  .بدوȷ سنة –التوازȷ الȮلي  –مقدمة يف اقتصاديات النقود   -ǵافȘ مصور  –عبد اƩميد الȢزايل  -12
معهد البحوǫ و الدراسات  –ية اإلقتصادية دراسة السياسة النقدية فȄ التنم –عبد املنعم السيد علي  -13

  .م1971 –جامعة الدوȯ  –العربية 
14-  Ƒبن ن Ȭاإلقتصاد  –مال Ɓدار بريوت للطباعة  –املسلم يف عا– Ǹتاري ȷبدو.  
 -الطبعة األوƂ  –و ƠقيȨ التقدم  سياسات اإلقتصادية و ǵل أزمات –حممد عبد املنعم Ȧȡر  -15

  .م1987 –القاȽرة  –مطابȜ املنار العرŸ  –ت اإلƠاد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية مطبوعا
 –القاȽرة  –مȮتبة التجارة و التعاوȷ  –الطبعة األوƂ  –أسȄ و مبادǛ املالية العامة  –حممود نور  -16

  .م1973
سنة  –اجلزائر  –ابن عȮنوȷ  -ديواȷ املطبوعات اجلامعية –مدǹل للتحليل النقدي  –حممود محيدات  -17

  .م1996
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  رساǝل و Ɯوǫ و ȪǩارɅر: ثامنا
  :الرساǝل -1
 .جامعة القاȽرة –رسالة دكتوراه  –دوافȜ و صيȠ اإلستǮمار  يف اإلقتصاد اإلسɎمي  –أمرية مشهورة  - 1
دراسة ǵالة البنȬ  –الوșيȦة التنموية للمǘسسات اإلسɎمية املالية  –مǾكرة ماجستري  –Ƥيل أمحد  - 2
  .م1996 –سɎمي للتنمية اإل
  .م1972 -جامعة األزȽر –رسالة ماجستري يف التنمية اإلقتصادية يف اإلسɎم  –شويف دنيا  - 3
تقييم فعاليات التنظيمات املصرفية يف التنمية  –رسالة دكتوراه ȡري منشورة  –فǘاد حممد شاكر  - 4

  .م1979 –القاȽرة  –كلية التجارة  –جامعة عȄƽ ƙ  –اإلقتصادية بالدوȯ العربية 
5 -    ƙشɍ مية  -حممود املرسيɎاإلس ȯالعامة للدو ȯمواɊل Ƒاسǂكرة ماجستري - التنظيم اǾبريوت  - م

1977.  
 –رسالة دكتوراه  -العɎقة بƙ الȦȮاية املهنية لدɁ البنوȫ و بعȐ السمات الشǺصية  –حممد األنصاري  - 6

  .1983  - جامعة األزȽر -كلية التربية 
II- ǫوǶالب:  
Ɯث ȡري منشور اƂ املعهد الدويل للبنوȫ    -املشɎȮت الƔ تواجȼ البنوȫ اإلسɎمية  - أمحد النجار - 1

  .اإلسɎمية 
الزكاة و الوقوف و نȦقات األقارب كمصدر Ƣويل مشروعات التȮافل  -  الشيǸ عبد الرمحاǵ ȷسن - 2

  .القاȽرة-العربية الدورة الǮالǮة  ǵلقة الدراسات العربية جلامعة الدوȯ -اإلجتماعي 
3 -  ɂȦري مصطƧ _ا ȫر الدويل للبنوƢǘث مقدم للمƜميةإلɎسط سǚنبȯم1986  - بو.  
Ɯث ȡري   -  رارات التمويل يف البنȬ اإلسɎمياملعايري الƔ يتم علɂ أساسها ơǙاذ ق - الȢريب حممد ناصر  - 4

  .منشور اƂ املعهد الدويل للبنوȫ اإلسɎمية
  ورقة عمل مقدمة لندوة بنȬ فيصل اإلسɎمي املصري عن البنوȫ اإلسɎمية_ عبد اƩميد البعلي  - 5
  .م1995ديسمƎ  03/05_  القاȽرة  - و دورȽا يف التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية 

د Ɯث مقدم يف Ǚطار Ɯوǫ معه -دراسات و قراǒات Ưتارة  –النظم املالية يف اإلسɎم  -  عيسɂ عمده - 6
  .م1973 –القاȽرة  - الدراسات اإلسɎمية 

7 -  ȓمي  - األسهم و السندات –عبد العزيز اخلياɎث مقدم لندوة اإلقتصاد اإلسƜ - ǫمعهد البحو  
  .م1998 – بȢداد –و الدراسات العربية  

  –ية اإلƠاد الدويل للبنوȫ اإلسɎم - تطور الدراسات اإلقتصادية اإلسɎمية -حممد شوقي الȦنجري  - 8
1978.  
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III- راɅارȪلت:  
  .م1987التقرير السنوي لبنȬ البحرين لسنة  - 1
  .م1987/1988/1996/2001التقرير السنوي للبنȬ اإلسɎمي للتنمية  - 2
  .منقوȯ من كتاب الدكتور شوقي  ƧǙاعيل شحاتة  1996التقرير السنوي ملǘسسة النقد السعودي سنة  - 3
بنȬ فيصل اإلسɎمي  –التمويل و املشاركة بدوȷ ترقيم  –Ɏمي املصري فيصل اإلس Ȭالتقرير السنوي لبن - 4

 Ɔالسودا /ȼتɎومعام Û ȼدافȽأ.-  
  .2001التقرير السنوي جملموعة بنوȫ فيصل اإلسɎمية   - 5
6 -  Ɔمي األردɎاإلس Ȭ2001التقرير السنوي للبن.  
7 -  Ɔمي األردɎاإلس Ȭالبن ȷية ملشروع قانوǵاȒكرات اإليǾريية - م 1989املȒاللجنة التح.  
القاȽرة  -  اƠɍاد الدويل للبنوȓ اإلسɎمية - تقرير اƩلقة العلمية خلƎاǒ التنظيم يف البنوȫ اإلسɎمية  - 8

 ȃم1979مار.  
  .øȽ 1402ربيȜ الǮاƆ   - العدد اخلامȄ –دŸ اإلسɎمي  Ȭبن –نشرة اɍقتصاد اإلسɎمي  - 9

  .1992بوȯ نǙسط –مƢǘر مواد اɍستǮمار  –سɎمي ورقة مقدمة من بنȬ األردƆ اإل -10
 .ƭالǧ و ǻورɅاǧ و موسوȝاǩ :ǧاسȞا

1- ǧالƭ و ǧاɅورǻ:  
1 -  Ƒيم الشلȽمية  –ابراɎاإلس Ȥاملصاري ȫوȮرام  –صȽلة األƭ–  م1986سنة  – 1933العدد.  
 27العدد  –البنوȫ اإلسɎمية ƭلة  –املقومات اإلسɎمية ملواجهة التحديات اإليديولوجية  – أمحد النجار - 2

 Ǝم1982ديسم.  
3 - źتار Ȩمية  – الصديɎاإلس ȫربة البنوƟ–  ميةɎاإلس ȫلة البنوƭ–  12العدد.  
ƭلة البنوȫ  –أشȮاȯ و أساليب اإلستǮمار يف الȮȦراإلسɎمي عند البنوȫ اإلسɎمية  الصديȨ الȒرير  - 4

  .م1981سبتمƎ / أȡسطȄ – 19العدد  –اإلسɎمية 
ورقة Ɯث مقدمة يف ملتقɂ  –أƵية انتقاǒ و őيǞة و اعداد العاملƙ باملصاريȤ اإلسɎمية  –ǵسƙ شحاتة  - 5

  .م1988 –ابن ǹلدوȷ لɌقتصاد اإلسɎمي بقسنطينة 
 –األثار اإلقتصادية لɌلتزام ƞنهǰ اإلسɎم يف اإلتȦاȧ اإلستهɎكي أȽدافȼ و Ƨاتȼ  –محدي عبد العظيم  - 6

  .م1984 –القاȽرة  – 38/39العدد  –بنود اإلسɎمية ƭلة ال
7 -  Ɔسن العناǵ–  ميɎقتصاد اإلسɌاملميزة ل Ȍمية  –اخلصائɎاإلس ȫلة البنوƭ–  مايو سنة  – 11العدد

  .م1980
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 –البنوȫ اإلسɎمية  –ǹصائȌ العمل املصريف اإلسɎمي لتحقيȨ التنمية املتوازنة  –سامي ǵسن حممود  - 8
  .12العدد 

 – 38/39العدد  –ƭلة البنوȫ اإلسɎمية  –أȽدافȼ وƧاتȼ  –اإلقتصاد اإلسɎمي  –عبد السɎم السيد  - 9
  .م1984 –القاȽرة 

10-  Ÿالعر ǃم  –حممد عبد اɎدوده يف اإلسǵ و ȯية املاȮمل–  ɂاألعل Ȅلة اجمللƭ ميةɎاإلس ȷوǘللش– 
  .م1964 –القاȽرة  – 234العدد 

11- Ȧاخللي Ȥيوس Ȥل التنمية اإلقتصادية  –ة اليوسȮمية  –شɎاإلس ȫلة البنوƭ–  27العدد.  
12-  Ȥيوس Ȥيم يوسȽابرا–  ȼاتƧو ȼدافȽكي أɎاإلسته ȧاȦم يف اإلتɎاإلس ǰنهƞ لتزامɌاألثار اإلقتصادية ل

  .م1984 –القاȽرة  – 38/39العدد  –ƭلة البنود اإلسɎمية  –
II - ǧاȝوسوƫا:  
اإلƠاد  –الطبعة األوƂ  –اجلزǒ الشرعي  –اجلزǒ اخلامȄ  –العلمية و العملية للبنوȫ اإلسɎمية املوسوعة  -1

  . م1982 –الدويل للبنوȫ اإلسɎمية 
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ȃرȾȦال  
 ȷنواȞالدور التنموي للبنوك اإلسالمية: ال  

  )ǻ  )1980-2000ȳراسة نȚرɅة وȖǩبيȪية
مȪدمة 

7 
ȯوɉا ǡا بالتنمية: الباȾتȩالȝالبنوك اإلسالمية و ǧاɅǻاȎتȩا  

8 ȯوɉل اȎȦة: الɅالتنمو Ȼدȝواȩو Ʉاإلسالم ǻاȎتȩاإل ȌǝاȎǹ
8 ȯوɉا ǬǶبƫمي  :اɎقتصادي اإلسɍالنظام ا 
8        ȯوɉا ǢلȖƫمي: اɎعلم اإلقتصاد اإلس Ȥتعري    
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12      ȯرع األوȦمي: الɎر اإلسȮȦيف ال ȯهوم املاȦم 
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14       Ȝرع الرابȦمأن: الɎية العامة يف اإلسȮواع وصور املل 
15        ƆاǮال ǢلȖƫالعامة: ا ȯم يف األمواɎام وتوجيهات اإلسȮǵأ 
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 التنمية اإلقتصادية يف املنهǰ اإلسɎمي: ȯاȖƫلǢ اɉو       16
 مدلوȯ التنمية يف القرȷǓ والسنة: ȯالȦرț اɉو        16
19        ƆاǮال ǢلȖƫمي: اɎاإلس ǰالقواعد األساسية للتنمية اإلقتصادية يف املنه 
19       ȯرع األوȦال :ǯية وسائل اإلنتاȮزدواجية ملǙ 
20       ƆاǮرع الȦرية اإلقتصادية: الƩا 
 ȓ اإلقتصاديتدǹل الدولة يف النشا: الȦرع الǮالث       20
21       Ȝرع الرابȦرة: الƩاملنافسة ا 
21       ǬالǮال ǢلȖƫمي: اɎاإلس ǰالتنمية اإلقتصادية يف املنه Ȍصائǹداف وȽأ 
21         ȯرع األوȦم: الɎداف التنمية اإلقتصادية يف اإلسȽأ 
23         ƆاǮرع الȦم: الɎالتنمية اإلقتصادية يف اإلس Ȍصائǹ 
26         Ȝالراب ǢلȖƫم: اɎمقومات التنمية اإلقتصادية يف اإلس 



 347

26         ȯرع األوȦال :ȷنساɌمية لɎالتربية اإلس 
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34        ȯوɉا ǢلȖƫيف التنمية اإلقتصادية: ا ȫية دور البنوƵأ ƂǙ تشري Ɣال ǒراɇا 
35      ȯرع األوȦمي أو التحليلي: الȮال ǰاملنه 
37      ƆاǮرع الȦمنهجية الدراسة الشاملة: ال 
 منهǰ البحوǫ التطبيقية: الȦرع الǮالث      38
39       ƆاǮال ǢلȖƫقتصادية: اɍ يف التنمية ȫلدور البنو ƙȑاملعار ǒأرا 
40 ƆاǮال ǬǶبƫمي :اɎاإلس ȫقة البنوɎميأبعاد عɎاإلقتصاد اإلس ǒعلما Ɂة بالتنمية اإلقتصادية لد 
40        ȯوɉا ǢلȖƫم قدميا: اɎاإلس ǒعلما Ɂمية بالتنمية اإلقتصادية لدɎاإلس ȫقة البنوɎأبعاد ع 
42        ƆاǮال ǢلȖƫمي :  اɎقتصاد اإلسɍا ǒعلما Ɂقتصادية لدɍمية بالتنمية اɎاإلس ȫقة البنوɎأبعاد ع

 اصريناملع
43 ǬالǮال ǬǶبƫمية والتقليدية :اɎاإلس ȫالبنو ƙفات الرئيسية بɎتǹɍا         
44        ȯوɉا ǢلȖƫة ومصادر التمويل: اǖهوم والنشȦف يف املɎتǹɍا 
44       ȯرع األوȦالنقود: ال ƂǙ مية والتقليدية يف النظرةɎاإلس ȫالبنو ƙب ȧرȦال 
48       Ǯرع الȦالƆا :ȫأنواع البنو 
 مصادر األمواȯ بالبنوȫ التجارية واستǺداماőا: الȦرع الǮالث         54
58         Ȝرع الرابȦية والسيولة: الƜالر 
60         Ȅرع اخلامȦقة: الǮتوفر ال        
61         ƆاǮال ǢلȖƫمية والتقليدية: اɎاإلس ȫالبنو ƙب ȓفات يف النشاɎتǹاإل 
62         ȯرع األوȦال :Ȝالودائ ȯقبو      
64         ƆاǮرع الȦالتجارية: ال ȫبالبنو ȯاألموا Ȥيșتو 
     تقدƇ اخلدمات: الȦرع الǮالث         76
79 ǬالǮل الȎȦة البنوك اإلسالمية: الȖȊة أنȞبيȕو ȣداȽأ 
79 ȯوɉا ǬǶبƫا: Ɏمي وعɎميةأساسيات النظام اإلقتصادي اإلسɎاإلس ȫبالبنو ȼقت 
79        ȯوɉا ǢلȖƫمية: اɎاإلس ȫهوم البنوȦم 
83        ƆاǮال ǢلȖƫمية: اɎاإلس ȫداف البنوȽأ 
83          ȯرع األوȦمية: الɎاإلس ȫدف التنموي للبنوƬا 
85          ƆاǮرع الȦمي: الɎاإلس Ȭماري للبنǮدف اإلستƬا 
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 اƬدف اإلجتماعي للبنȬ اإلسɎمي: ǮالثالȦرع ال          88
90          Ȝرع الرابȦمية: الɎاإلس ȫدف اإلرتقائي واإلشباعي للبنوƬا 
90          Ȅرع اخلامȦمية: الɎاإلس ȯالدو ƙامل اإلقتصادي بȮالت ȨقيƠ 
91 ƆاǮال ǬǶبƫمية :اɎاإلس ȫطبيعة أنشطة البنو 
91         ȯوɉا ǢلȖƫا :ǺميةاملɎاإلس ȫالتنظيمي للبنو Ȕط 
95         ƆاǮال ǢلȖƫمية: اɎاإلس ȫيف البنو ȓتنظيم النشا 
97 ǬالǮال ǬǶبƫمية :اɎاإلس ȫاخلدمات املصرفية يف البنو 
97         ȯوɉا ǢلȖƫارية: اǹاإلد Ȝسابات اجلارية والودائƩا 
98         ƆاǮال ǢلȖƫا :Ɏألجل والتحوي Ȝت النقديةالودائ 
99         ǬالǮال ǢلȖƫت األجنبية: اɎالعم ǒوشرا Ȝات وبيȮالشي 
99         Ȝالراب ǢلȖƫاملالية: ا ȧالتجارية وعمليات األورا ȧاألورا 

101         Ȅامƪا ǢلȖƫا :ȷماȒطاب الǹ م عمولةȮǵاإلعتمادات املستندية و 
104 ƆاǮال ǡية اإل:الباǲيǩاإلسترا ǧة للبنوك اإلسالميةأساسياɅمارǮست 
105 ȯوɉل اȎȦالبنوك اإلسالمية: ال Ž مارǮل واإلستɅالتمو Ƞصي 
105 ȯوɉا ǬǶبƫنظرية التمويل باملشاركة :ا 
105          ȯوɉا ǢلȖƫالشركة وأنواعها: ا Ȥتعري 
105            ȯرع األوȦالشركة: ال Ȥتعري 
105            ƆاǮرع الȦع الشركةأنوا: ال   
 التȮيȤ الشرعي للمشاركة: الȦرع الǮالث            109
112        ƆاǮال ǢلȖƫالقوة التنموية للتمويل باملشاركة: ا 
112          ȯرع األوȦالنمو اإلقتصادي: ال ȯزيادة معد 
113          ƆاǮرع الȦالعمالة: ال ƙب ȷو استقرار األسعارالتواز 
 Ơسƙ الȦȮاǒة التǺصصية: الȦرع الǮالث        114
114         Ȝرع الرابȦمي: الɎداف النظام اإلقتصادي اإلسȽوأ ȏعر 
114 ƆاǮال ǬǶبƫاربة :اȒامل 
114        ȯوɉا ǢلȖƫاربة: اȒاجلانب الشرعي للم 
114          ȯرع األوȦاربة: الȒامل Ȥتعري 
119          ƆاǮرع الȦاربة وشروطهاأركا: الȒامل ȷ 
126        ƆاǮال ǢلȖƫاربة: اȒنظام امل Ȩتطبي 
126         ȯرع األوȦاربة املشتركة أو اجلماعية: الȒامل 
129            ƆاǮرع الȦال :ǳساب األرباǵاربة وȒعمليات امل 
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134 ǬالǮال ǬǶبƫة :اƜاملرا 
134      ȯوɉا ǢلȖƫا :Ɯةاجلانب الشرعي للمرا 
134       ȯرع األوȦة: الƜاملرا Ȥتعري 
135       ƆاǮرع الȦة ومشروعيتها: الƜاملرا Ȍصائǹ 
 شروȓ املراƜة: الȦرع الǮالث       138
142    ƆاǮال ǢلȖƫا : ȨةتطبيȢمية صيɎة يف املصارف اإلسƜاملرا 
142      ȯرع األوȦال :ǒمر بالشراɊة لƜاملرا Ȝبي 
146     ƆاǮرع الȦال :Ȭميل ɍ ما Ȝبي ȧل يف نطاǹة يدƜاملرا Ȝبي 
147 Ȝالراب ǬǶبƫا: ȯجاɇبا Ȝعقود البي 
147     ȯوɉا ǢلȖƫألجل: ا Ȝالسلم والبي Ȝاجلانب الشرعي لبي 
147     ȯرع األوȦالسلم: ال Ȝبي 
153     ƆاǮرع الȦباألجل: ال Ȝالبي 
155 Ȅامƪا ǬǶبƫما :اǮاإلجارةاإلست Ȩر عن طري 
156      ȯوɉا ǢلȖƫاإلجارة وأنواعها: ا Ȥتعري 
156      ȯرع األوȦاإلجارة: ال Ȥتعري 
156      ƆاǮرع الȦأنواع اإلجارة: ال 
157     ƆاǮال ǢلȖƫمية: اɎاإلس ȫمار يف البنوǮستɌل Ɂرǹأساليب أ 
158     ȯرع األوȦاملزارعة واملساقات: ال 
159     ƆاǮرع الȦسن: الƩا ȏالقر 
159 ȃǻاȆال ǬǶبƫيتها :اƵوأ ȫدور البنو 
161       ȯوɉا ǢلȖƫة املوارد املالية للتنمية: اǞيف تعب ȫدور البنو 
168     ƆاǮال ǢلȖƫت املصرفية يف اإلستقرار اإلقتصادي: اɎدور املعام 
168     ȯرع األوȦال: الȦاألساسية ȏرو 
169    ƆاǮرع الȦال :ȏثار اإلقتصادية للقروɇا 
 اإلستǮمار من ȯɎǹ الوسطاǒ: الȦرع الǮالث     175
180     Ȝرع الرابȦاملالية: ال ȧاألورا ȧسو ȯɎǹ مار منǮاإلست 
181     Ȅرع اخلامȦاملركزي والنظام املصريف: ال Ȭالبن 
182   ǬالǮال ǢلȖƫا :ȫتقدمها البنو Ɣاخلدمات ال Ɂرǹاأل ȫمية باملقارنة بالبنوɎاإلس 
182   ȯرع األوȦا: الőدماǺواست ȫليل موارد البنوƠ 
183   ƆاǮرع الȦويل التجارة: الƢ ȯاƭ يف ȫدور البنو 
186 ƆاǮل الȎȦة للبنوك اإلسالمية: الɅمارǮية اإلستǲيǩاإلسترا 
186 ȯوɉا ǬǶبƫا: ȼƶماري وتروǮاملشروع اإلست 
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186    ȯوɉا ǢلȖƫمار: اǮهوم اإلستȦم 
186    ƆاǮال ǢلȖƫمية املالية: اɎسسة اإلسǘطبيعة امل 
187    ǬالǮال ǢلȖƫمية املالية: اɎسسات اإلسǘولية التنموية للمǘاملس 
189    Ȝالراب ǢلȖƫمية: اɎاإلس ȫأبعاد الدور التنموي للبنو 
190    Ȅامƪا ǢلȖƫة ل: اǵاملتا ȯمياألمواɎاإلس Ȭلبن 
192    ȃǻاȆال ǢلȖƫتيار مشروعات للدراسة: اǹمعايري ا 
194 ƆاǮال ǬǶبƫمار :اǮمة يف مشروعات اإلستɎعناصر الس 
195    ȯوɉا ǢلȖƫمة الشرعية: اɎالس 
196    ƆاǮال ǢلȖƫنية: اȦمة الɎالس 
200     ǬالǮال ǢلȖƫمة التجارية: اɎالس 
 السɎمة التنظيمية واإلدارية: لرابȜاȖƫلǢ ا     202
204     Ȅامƪا ǢلȖƫمة املالية: اɎالس 
206     ȃǻاȆال ǢلȖƫمة اإلقتصادية واإلجتماعية: اɎالس 
209     ȜابȆال ǢلȖƫمة القانونية: اɎالس 
209 ǬالǮال ǬǶبƫمار والتمويل :اǮستɍمتابعة مشروعات ا 
209     ȯوɉا ǢلȖƫمار والتمويل  دراسة ق: اǮستɎبلية ل 
209          ȯرع األوȦتيار املشروع: الǹا ƙقتصادي وبɍداف النظام اȽأ ƙب Ȕالرب 
212       ƆاǮرع الȦقتصادية للمشروع: الɍا Ɂدراسة اجلدو 
214    ƆاǮال ǢلȖƫاملشروع : ا ǾيȦلة تنǵماري(مرǮستɍا ȧاȦلة اإلنǵمر( 
220 ǬالǮال ǡالبا:ɍاǵسالميةɍية للبنوك اȪبيȖǩ ǧ 
221 ȯوɉل اȎȦللت:ال Ʉسالمɍا Ȭالة البنǵ راسةǻنمية 
221 ȯوɉا ǬǶبƫائية(العمليات العادية  :اƴɍويل املشروعات اƢ( 
221     ȯوɉا ǢلȖƫنية:اȦسنة واملساعدة الƩا ȏالقرو 
221    ȯرع األوȦسنة: الƩا ȏالقرو 
221  ƆاǮرع الȦنية: الȦاملساعدة ال 
221    ƆاǮال ǢلȖƫوعمليات اإلجارة: ا ȯاملا ȃة يف رأƵاملسا 
221      ȯرع األوȦال :ȯاملا ȃة يف رأƵاملسا 
222      ƆاǮرع الȦعمليات اإلجارة: ال 
222    ǬالǮال ǢلȖƫمن: اǮال Ȕتقسي Ȝألجل م Ȝالبي 
223    Ȝالراب ǢلȖƫاعتمادات التمويل وا: اǳملشاركة يف األربا 
223     ȯرع األوȦاعتمادات التمويل: ال 
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223     ƆاǮرع الȦال :ǳاملشاركة يف األربا 
224  ƆاǮال ǬǶبƫا: ǒاȒاألع ȯدو ƙمي للتنمية يف تطوير التجارة اخلارجية بɎاإلس Ȭدور البن 
224     ȯوɉا ǢلȖƫويل التجارة اخلارجي: اƢ ǰنامƎموجز ل Ȥمي للتنميةتعريɎاإلس Ȭة يف البن 
224         ȯرع األوȦويل الواردات: الƢ ǰبرنام 
226      ƆاǮرع الȦللتجارة: ال Ɏأج ȯالتمويل األطو ǰبرنام 
 حمȦظة البنوȫ اإلسɎمية: الȦرع الǮالث      227
228    ƆاǮال ǢلȖƫالتجا: ا ȯمي للتنمية يف تطوير التبادɎاإلس Ȭدور البنǒاȒاألع ȯالدو ƙري ب 
230    ǬالǮال ǢلȖƫويل الواردات: اƢ اتǒجراǙسياسات و 
239    Ȝالراب ǢلȖƫويل الصادرات اتسياس: اƢ                         
244    Ȅامƪا ǢلȖƫويل الصادرات :اƢ اتǒاجرا 
249 ǬالǮال ǬǶبƫالتجارية :ا ȫظة البنوȦحم 
249   ȯوɉا ǢلȖƫظةالس: اȦياسات الزمنية للمح 
250    ƆاǮال ǢلȖƫالعادية للتمويل: ا ȓالشرو 
250    ǬالǮال ǢلȖƫات التمويل: اǒجراǙ 
252 ƆاǮل الȎȦل اإلسالمية: الȎيȥ  ة بنوكȝموƭ الةǵ راسةǻ 
252 ȯوɉا ǬǶبƫمية ومنهجية العمل :اɎموعة فيصل اإلسƭ ȫببنو Ȥتعري 
252    ȯوɉا ǢلȖƫميةتع: اɎموعة فيصل اإلسƭ ȫببنو Ȥري 
254    ƆاǮال ǢلȖƫمية: اɎموعة فيصل اإلسƭ ȫمنهجية العمل ببنو 
254      ȯرع األوȦاجملموعة: ال ȫاألساسية لبنو Ȥائșالو 
256      ƆاǮرع الȦتقوم عليها اجملموعة: ال Ɣال Ǜواملباد Ȅاألس 
258 ƆاǮال ǬǶبƫرقا :اɊليلية لƠ ميةنظرةɎفيصل اإلس ȫم اجملمعة لبنو 
260     ȯوɉا ǢلȖƫت النمو: اɍيري ومعدȢالت 
260    ƆاǮال ǢلȖƫاجملموعة: ا ȫدمات ببنوǺل املوارد واإلستȮيȽ 
262    ǬالǮال ǢلȖƫاجملموعة: ا ȫليل األرقام اجملمعة ببنوƠ دام أساليب النسب املالية يفǺاست 
265 ǬالǮال ǬǶبƫا: ƭ ت التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةدورɍاƭ مية يفɎفيصل اإلس ȫموعة بنو 
265     ȯوɉا ǢلȖƫمية:اɎفيصل اإلس ȫالدور اإلقتصادي لبنو 
270     ƆاǮال ǢلȖƫمية: اɎفيصل اإلس ȫالدور اإلجتماعي لبنو 
272 ǬالǮل الȎȦال :Ɔǻرɉا Ʉاإلسالم Ȭربة البنƟ الةǵ راسةǻ 
272 Ƕبƫاȯوɉا Ǭ :Ɔمي األردɎاإلس Ȭية البنȽما 
272    ȯوɉا ǢلȖƫا :ȼدافȽوأ Ȭالبن Ȅسيǖت 
272        ȯرع األوȦال :Ȭالبن Ȅسيǖت 
272        ƆاǮرع الȦال: Ȭداف البنȽأ 
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272   ƆاǮال ǢلȖƫاملصرفية: ا ȧم يف السوȮللتح Ȭتصاصات البنǹاستراتيجية و ا 
272        ȯرع األوȦاملصرفيةا: ال ȧم يف السوȮللتح Ȭستراتيجية البن 
273         ƆاǮرع الȦال: Ȭتصاصات البنǹا 
273               ɍري الربوية: أوȢاملصرفية ال ȯاألعما 
 اخلدمات اإلجتماعية: ثانيا               273
 أعماȯ التمويل و اإلستǮمار: ثالǮا                273
274     Ǯال ǢلȖƫاǬللعمل :ال Ȭمباشرة البن 
274 ƆاǮال ǬǶبƫيعمل فيها: ا Ɣة الǞبالبي Ȭقة البنɎع 
274    ȯوɉا ǢلȖƫا :Ȭيعمل فيها البن Ɣة الǞالبي 
274    ƆاǮال ǢلȖƫلية و األجنبية: اǂا ȫالبنو Ȝقة مɎالع 
274    ǬالǮال ǢلȖƫا :Ɔاملركزي األرد Ȭالبن Ȝقات مɎالع 
275        ȯرع األوȦال: ȷسابات اإلئتماǵ 
275        ƆاǮرع الȦال :ȌصǺو امل ȫمار املشترǮسابات اإلستǵ 
275             ɍأو :ȫمار املشترǮسابات اإلستǵ 
 ǵسابات اإلستǮمار املǺصȌ: ثانيا            275
279 ǬالǮال ǬǶبƫا :Ȥيșو ادارة التو ȯدام األمواǺاست 
 املȒاربة: ɉوȯاȖƫلǢ ا      279
280    ƆاǮال ǢلȖƫاملشاركة: ا 
280     ǬالǮال ǢلȖƫة: اƜباملرا Ȝبي 
282 Ȝالراب ǬǶبƫة: اǵا املقترƬلوǵ و Ɔمي األردɎاإلس Ȭالصعوبات القائمة يف البن 
282     ȯوɉا ǢلȖƫا :Ȭالصعوبات القائمة يف البن 
283     ƆاǮال ǢلȖƫة: اǵاملقتر ȯلوƩا 
285 Ȝالراب ǡالبا:ŸرȞال ǡرȢƫور البنوك اإلسالمية باȖǩ ةȩالȝ 
286 ȯوɉل اȎȦال :ŸرȞال ǡرȢƫا ȯوǻ Ž يةȥرȎƫمة اȚنɉالبنوك اإلسالمية و ا 
286 ȯوɉا ǬǶبƫا: Ÿرب العرȢامل ȯاربية يف دوȢونات األنظمة املصرفية املȮم 
286     ȯوɉا ǢلȖƫاملصريف: ا ȷالقانو 
286     ƆاǮال ǢلȖƫا : ȋملة النصوȮالقانونية امل 
287 ƆاǮال ǬǶبƫا :Ÿرب العرȢامل ȷاألنظمة املصرفية و املالية لبلدا 
287     ȯوɉا ǢلȖƫالنظام املصريف و املايل للجمهورية اجلزائرية: ا
287         ȯوɉا țرȦونات اجلهاز املصريف اجلزائري: الȮم 
 البنوȫ اجلديدة: ǮاƆ الȦرț ال         290
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296     ƆاǮال ǢلȖƫالنظام املصريف و املايل للجمهورية التونسية :ا 
297     ǬالǮال ǢلȖƫربية املصريف و املايل النظام: اȢة املȮللممل  
298     Ȝالراب ǢلȖƫا :Ƒالنظام املصريف و املايل اللي 
299     Ȅامƪا ǢلȖƫالنظام املصريف و املايل: اƆاملوريتا   
300 ƆاǮل الȎȦال :ŸرȞال ǡرȢƫا ȯة لدوɅǻاȎتȩالتنمية اإل Ž اȽورǻ اإلسالمية و ȣارȎƫا  
300    ȯوɉا ǬǶبƫا :Ÿرب العرȢامل ȯنطقة دوƞ ميةɎالدور اإلقتصادي للمصارف اإلس Ƈتقو 
300     ȯوɉا ǢلȖƫريات: اȢاملت Ȑبع ɂثري علǖلية تقييم دور املصارف يف التȮاإلقتصادية ال 
302     ƆاǮال ǢلȖƫلية معا: اȮاملعايري اجلزئية و ال Ɂمستو ɂل مصرف علȮدراسة الدور اإلقتصادي ل 
303           ȯوɉا țرȦمي : الɎكة اإلسƎال Ȭبن 
305           ƆاǮال țرȦال :ƔويȮبيت التمويل ال 
306           ǬالǮال țرȦعوديبيت التمويل الس: ال 
307          Ȝالراب țرȦمي: الɎقطر اإلس Ȭبن 
308    ǬالǮال ǢلȖƫكل معيار جملموعة املصارف معا: ا Ɂمستو ɂدراسة الدور اإلقتصادي عل 
310    Ȝالراب ǢلȖƫا :Ÿرب العرȢامل ȯمية ملنطقة دوɎالدور اإلقتصادي جملموعة املصارف اإلس ǰتوصيات لنتائ 
311  ƆاǮال ǬǶبƫمية  : اɎدور املصارف اإلسŸارȢامل ǯيف اإلندما 
311    ȯوɉا ǢلȖƫاإلجتماعي: ا ǯمي و اإلندماɎاإلس Ȭالبن 
312    ƆاǮال ǢلȖƫاإلقتصادي: ا ǯمي و اإلندماɎاإلس Ȭالبن 
315   ǬالǮال ǢلȖƫاإلقتصادي : ا ǯاإلندما ȧفاǓ صعوبات و 
 ǹاƢة 316
322  ȨǵɎامل 
 ȯاألشȮا 333
334 ȯاجلداو 
 البيانات 336
337 Ȝاملراج 
346 ȃهرȦال 

  
  
  
  
  




