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 :امللخص

وصحوة  اإلسالمالعالم    شهد تحرر  حركة  البديل    إلىأدت    إسالميةي  عاإلسالمحتمية  املورثة  للمؤسسات  التنمية   ن ي  على  والقائمة  الغربي  العالم 

 إسالمية قيام بنوك    إلى  أدى مما    التي ظلت تتعامل بالربا املنهي عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،  املصارف  ، ومن بين هذه املؤسسات ا االقتصادية

تتميز   اإلسالميةمما جعل البنوك    اإلسالم  تعاليم وهذه البنوك لها موارد  واستخدامات لهذه املوارد ولها صيغ تمويل خاصة تتفق مع      اإلسالمسس  أ   علىقائمة  

صر أصبحت في ظل متطلبات الع  اإلسالميةإن املصارف  السمحة    اإلسالم  تعاليم   علىواملقاصد العامة  املبنية    الهدافعن البنوك التجارية   في صيغ التمويل و 

وذلك بهدف تيسير التبادل واملعامالت وتيسير عملية   اإلسالميةحتمية لكل مجتمع إسالمي يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق الشريعة    اقتصاديةضرورة  

متعددة   اإلسالميةن البنوك  أ والبنوك التجارية  و    اإلسالميةن هناك سمة فروق بين البنوك  أ و ،  اإلسالميةاإلنتاج وتعزيز طاقة رأس املال في إطار الشريعة  

 . اإلسالميةن العربية و في البلدا  االقتصاديةالصيغ في التمويل مما كان له دور  في التنمية 

 بنوك؛ تنمية اقتصادية؛ بنوك إسالمية.   :الكلمات املفتاحية

 :املقدمة

ِقبل العديد من الكتاب وعلماء إدارة العمال كالقلب بالنسبة  وصفت من، االقتصاديةبما لها من تأثير على مجرى الحياة   كبيرة أهمية بالبنوك  تتمتع  

نشأة البنوك في  للجسد فالبنوك تعمل على بناء و تنمية االقتصاد بتغذية االقتصاد باملدخرات التي يتم تجميعها فنمو االقتصاد من نمو البنوك، فمع ظهور 

متطلبات العصر الحديث إلستمرار الحياة البشرية، و لكن فكما يوجد   واكبة  بالتعامل بها و م  ءي أهمية إنشائها و ضرورة البداإلسالمذلك العصر رأى العالم  

 جانب سلبي، فآفة الربا في البنوك املعاصرة انتشرت كإنتشار مرض مزمن يصعب إنتشاله من الجسد فعجز املفك
ً
رون ورجال  هناك جانب إيجابي يوجد أيضا

 على مستوى الجهاز املصرفي   االقتصاديةتتبنى ما يسمى بـ " اإلصالحات    االقتصاديةالكثير من السلطات  االقتصاد على حل هذه املشكلة، فنجد  
ً
" و خاصة

 للمنهج    أساليب هي    ساليبللقضاء على الربا و هذه ال   أساليب.تم إتباع  
ً
ا البنوك الالربوية، كما عليهي ويطلق  اإلسالمتمويلية شرعية والتي يتم تطبيقها وفقا

:) اللذين يأكلون الربا اليقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأنهم قالو   إلىقوله تعه  ننا الحنيف حذر من الربا و بيين بشاعة ذنبأن دي

  (275: سورة البقرة )انما البيع مثل الربا احل هللا البيع وحرم الربا ( 

  :مشكلة البحث 

ا موما شروطها  اإلسالميةالتمويل  في البنوك    وماهي صيغ   اإلسالميةماهي موارد البنوك ي  و ماهي أسسه اإلسالمتمثلت  مشكلة البحث في ما هو البنك 

 ؟ اإلسالميةالبنوك  عليه قوم الذي ت املبدأ هو 

 االقتصاديةفي تمويل التنمية   اإلسالميةاالستثمارية التي تستعملها البنوك  ساليبما هي ال 

 االقتصادية بالتنمية  اإلسالميةما هي عالقة البنوك 

 والبنوك التجارية   اإلسالميةماهي الفروقات بين البنوك 

 : فروض البحث 

    اإلسالميةالعمل وفق احكام الشريعة  اإلسالميةه البنوك إلىاملبدأ الذي تستند 

 . االقتصاديةة من الكفاءة إلىالتي تتمتع بدرجة عي بمعايير خاصة للتمويل و االستثمار تتفق مع طبيعة أعمالها املصرفية و اإلسالميتميز البنك 
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 االقتصادية ي ، و البعد الخالقي الذي يتميز به يؤهله لن يلعب دورا مهما في مجال التنمية اإلسالما العمل البنكي عليهاملبادئ التي يقوم 

 :هداف البحث أ

 االستثمار فروعه .إبراز أهمية و مكانة الجهاز املصرفي بال فوائد ، و دوره في تمويل  .1

 .اإلسالميةو صيغ التمويل و االستثمار في البنوك  أساليبة إلىإبراز كفاءة و فع .2

 سسه أي و اإلسالمتعريف البنك  :املبحث األول 

 :
ً
 :ياإلسالمتعريف البنك أوال

و تلتزم بكل القيم الخالقية التي جاءت بها الشرائع السماوية   اإلسالميةتستهدف التنمية وتعمل على في إطار الشريعة  ماليةهي أجهزة  اإلسالميةالبنوك 

، حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوك من وظائف في تيسير املعامالت  ماليةتصحيح وظيفة رأس املال في املجتمع، وهي أجهزة تنموية اجتماعية    إلىو تسعى  

تقصد في عملها و ممارستها تدريب الفراد على ترشيد اإلنفاق وتدريبهم على و معاونتهم في تنمية أموالهم بما  1ية ، كما أنها تضع نفسها في خدمة املجتمعالتنمو 

 عن اإلسهام في تحقيق التكافل بين أفراد املجتمع بالدعوة  عليهيعود  
ً
أداء الزكاة و جمعها و إنفاقها في   إلىم و على املجتمع بالنفع و املصلحة، و هذا فضال

 مصارفها الشرعية" .

 :
ً
 : اإلسالميةأسس البنوك  ثانيا

 ي هو أساس التعامل اإلسالماملنهج  .1

في جميع العمليات التي يؤديها، و هذا يعني تكييف عمليات البنوك بحيث يتالءم مع أحكام    اإلسالميةي بأحكام الشريعة  اإلسالميجب أن يلتزم البنك  

يلها أو توظيف ة لجميع معامالت البنوك سواء اختص بحفظ أموال و مدخرات الفراد و تشغعيو قواعدها. مما يتطلب بحث الصيغ الشر   اإلسالميةالشريعة  

 العائد املحقق من توظيفها. واالمتناع عن النشطة املحرمة والتي تسبب الضرر للغير

 ي: اإلسالماالستثمار محور نشاط البنك  .2

ي، إذ أنه املصدر الرئيس ي لتوليد إراداته، كما انه الداة التي تعكس مساهمته في الجهد اإلنمائي للمجتمع و  اإلسالمعد االستثمار محو ر نشاط البنك  ي  

 اإلسالماالستثمار  
ً
 لن  محل التعامل أصول و موجودات حقيقية  ي يعد استثمارا

ً
يبثها   مالية. فكل وحدة  ماليةو ليس مجرد أصول       Tangible Assetsحقيقيـا

 بطبيعة النشاط أو الصل املمول.ماإلسال البنك 
ً
 وثيقا

ً
 ي يرتبط ارتباطا

 العمل ضروري لتحقيق التنمية و النقود وسيلة للتعامل :  .3

 
 
واملصرفية والتجارية املتعددة التي تساعد   اليةي على تصميم وإصدار الخدمات املاإلسالمعد النقود وسيلة و أداة للتعامل و على أساسها يعمل البنك ت

 لحكام الشرعية   االقتصاديةعلى توفير املوال لألفراد وأصحاب العمال بهدف تيسير أعمالهم وإقامة املشروعات  
ً
و االجتماعية، على أن يتم هذا التمويل طبقا

رأس مال في املجتمع كوسيلة لتحقيق مصالحة ال ككيان مستقبل ينمو في   على تصحيح وظفية  اإلسالميةبالنسبة لألخذ واملعطي. تعمل البنوك    اإلسالمية

ال بتقرير معزل عن املجتمع عن توفير متطلباته، مما يصحب معه االعتماد على العمل كمصدر للكسب عند مزاوجته مع رأس مال، ولن يتحقق هذا بالطبع إ 

 ي على أساس أن: اإلسالمللبنك   اإلسالميةكات واملضاربات مبدأ املشاركة في الغنم والغرم و ذلك باالعتماد على املشار 

 في املجتمع . املاديةي ال يتاجر في النقود و لكن يعتبرها وسيلة لتوجه و تعبئة الطاقات البشرية و اإلسالمالبنك  •

 تحصل النقود على نصبيها من الربح إذا مزجت مع عناصر اإلنتاج البشرية.  •

 2املشاركة هي الصيغة املناسبة ملزج عنصري النقود والعمل كبديل شرعي لالعتماد على نظام الفائدة الثابتة عند قبول الموال  •

 وصيغ التمويل  اإلسالميةموارد واستخدامات البنوك :  املبحث الثاني

 
ً
 ي: اإلسالم: موارد البنك  أوال

 : التاليالنحو  ىومدخرات الفراد علتتمثل في حقوق امللكية بجانب ودائع 

 حقوق امللكية: و تتمثل في رأس مال البنك و ما يجنيه و ما يحتجزه من أرباح . -أ 

 : و تتكون من: اإلسالميةأنظمة الودائع: التي تفق مع أحكام الشريعة  -ب

 الودائع تحت الطلب ) الحسابات الجارية( .  •

 . لعاديةالودائع االدخارية ا  •

 
  1 د. سيد الهواري : ما معنى بنك إسالمي ؟ ،القاهرة ،اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ، 1982م ،1402 هـ ، ص 9. 

  2د. علي سعد عبد الوهاب مكي ، تمويل املشروعات في ظل اإلسالم ن دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 م ، ص 191. 
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 االستثمارية العامة . الودائع  •

 ودائع االستثمارية الخاصة.   •

  اإلسالميةو يجب أن تزيد نسبة الودائع االستثمارية عن الودائع الجارية حتى تتمكن البنوك 
ً
لطبيعتها املتميزة في االستثمار  من إجراء توظيفاتها املختلفة نظرا

 و التمويل .

: استخدامات البنوك 
ً
 : وتشغيلها اإلسالميةثانيا

 فيما يلي:   اإلسالميةتضم  مجاالت استخدامات الموال و تشغيلها في البنوك 

 تكوين االحتياطي النقدي ملتطلبات السيولة الالزمة ملقابلة طلبات السحب على الودائع من قبل أصحاب الودائع الجارية . -أ 

 ة أو بعضها منها:التاليتوظيف االموال الذي قد يأخذ إحدى الصور املتعددة   -ب

 3االستثمار املباشر .

 املشاركة املنتهية بالتمليك . .1

 املشاركة قصيرة الجل.  .2

 .املضاربة لصفقات معينة .3

 البيع باملرابحة . .4

      البيع التأجيري . .5

 :اإلسالميةصيغ التمويل في البنوك 

 :املضاربة  .1
 وذلك أنها وسيلة لتوظيف و استثمار الموال بصورة تالئم متغيرات وواقع العصر.  اإلسالميةاملضاربة هي إحدى أهم صيغ تمويل االستثمارات في البنوك 

  عليهابن رشد بما يلي: " أن يعطى الرجل املال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال أي جزء كان بما يتفقان 
ً
  ثلثا

ً
  أو ربعا

ً
     4. أو نصفا

  يتفقان   ما   على  بينهما  ذلك   ربح   يكون   أن   على  فيه  ليعمل  لآلخر   ماله  بموجبة  أحدهما  يقدم  طرفين  بين   اتفاق: "    مياإلسال    االقتصاد  في  املضاربة  وتعني

  .املقارضة أو القراض مثل أخرى  أسماء املضاربة على يطلق وقد العامل، أو املضارب الثاني و املال  رب الول  ويسمى ،يهعل

 الشروط املتعلقة برأس املال::  شروطها •

  -أ 
ً
 من حيث القدر و الجنس و الصفة لكل من رب املال و املضارب.  أن يكون رأس املال )مال املضاربة( معلوما

من النقود  أن ال يكون رأس املال دينا في ذمة املضاربة و املقصود هنا أن هنا ال يكون ذلك عند ابتداء املضاربة بأن يكون شخص مدينا لخر بمبلغ   -ب

 5من دين   عليكفيقول له الدائن ضارب بما لي 

 ح:الشروط املتعلقة بالرب •

 كالنصف أو ال -أ 
ً
 شائعا

ً
ثلث أو  أن تكون نسبة الربح محدودة و معلومة لكل من رب املال و املضارب، ويشترط أن تكون حصة كل منهما من الربح جزاءا

 الربع.  

 طاملا ال توجد إثباتات لحاالت ال  الخسارة في املضاربة التمويلية يتحملها رب املال وحدة، -ب
ً
تعدي والتقصير ومخالفة نصوص  وال يتحمل املضارب منها شيئا

 العقد ضد املضارب .

 الشروط املتعلقة بعمل املضارب: •

  -أ 
ً
  أن يستقل املضارب استقالال

ً
 بالعمل و اإلدارة بما يناسب طبيعة النشاط وما يوافق مصلحة املضاربة. تاما

 6ا في العقد.عليهالشروط املنصوص في حالة الخسارة يخسر املضارب علمه و جهده ويخسر رب املال ماله ما لم يخالف املضارب  -ب

 :اإلسالميةأهمية تطبيق املضاربة في البنوك 

 .عليه)الرباح( في نهاية العملية االستثمارية، و توفير السيولة النقدية كما تحمل الخسارة  إن وجدت حسب النسب املتفق  اليةالحصول على املوارد امل •

 
  .ي للبحوث و التدريباإلسالم م ، املعهد  2004هـ /  1425، كلية التجارة ، جامعة املنصورة ، ط الولى ،  اإلسالميةستراتيجية في البنوك عبد الحميد عبد الفتاح املغربي: اإلدارة اإل  3

 .  25، ص  4م ،املجلد الثاني، ج1997\ هـ 1418. 1ط، بيروت ،دار املعرفة  ،أبو محمد ابن رشد القرطبي: بداية املجتهد ونهاية املقتصد 4  
     212م ، ص 1976سامي حمود :تطوير العمال املصرفية بما يتفق و الشريعة اإلسالمية ، توزيع دار التراث ،دمشق،  5

       م2000،املغرب ،سنة عائشة الشرقاوي املالقي: البنوك اإلسالمية التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق،الدار البيضاء  6
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  الصيغة   هذه   وتعتبر  التعاقد،  اعليه  يتفق  بنسب  املودعين  مع  الربح  اقتسام  واالستثمارية،  االدخارية  الودائع  تلقي  عند  املربحة  لالستثمارات  الموال  توجيه  •

 .  التقليدية البنوك تدفعها التي للفوائد الشرعي البديل

ه من الموال ملباشرة عملياتهم االستثمارية سواء كانت: صناعية أو تجارية أو زراعية  إلىتقديم التمويل الالزم للمضاربين أو املستثمرين  بما يحتاجون   •

 7...ألخ. 

 املشاركة: .2

هي عقد من   عبارة عن :"تعاقد  بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الموال أو العمال ،ليكون الغنم بالغرم بنيهم حسب االتفاق واملشاركة

طالب التمويل في تقديم ي مع  اإلسالمباعتبارها" أسلوب تمويلي يشترك بموجبة املصرف    اإلسالميةي و تستخدمها البنوك  اإلسالمعقود االستثمار في االقتصاد  

       ، أما الخسارة فبنسبة تمويل كل منهما"عليهاملال الالزم ملشروع ما أو عملية ما، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان 

عمالء هي عالقة شريك  ي ال تقتض ي منه التمويل فقط و إنما املشاركة في النشاط االستثماري . وأن عالقته مع الاإلسالمفإن املشاركة في البنك    عليهو  

ي مع املتعاملين معه في تحمل اإلسالمبشريك و ليست عالقة دائن بمدين كما هو الحال في البنوك التقليدية، ومن ثم يترتب على هذه العالقة مشاركة البنك 

 8  املخاطر طاملا كان ذلك من دون تقصير من جانبهم .

 :شروطها

 الشروط املتعلقة برأس املال: •

قة يكون رأس املال املشاركة من النقود املحددة و املعروفة ومن املعامالت املتداولة، وإذا كانت حصص بعض الشركاء عينية فيجب تقييمها بدأن   -أ 

 مراعاة للعدل في تقدير وتقييم حصص الشركاء تخذ كأساس لتوزيع الرباح بعد ذلك.

 اء في ذمة شريك أخر.أن ال يكون جزء من رأس املال املشاركة دينا لخذ الشرك   -ب

  .كبراءة االختراع أو االسم التجاري أو العالمة التجارية، كما يرى أحد الفقهاء املعاصرين ماليةيجوز اشتراك أحد الشركاء بش يء معنوي له صيغة 

 الشروط املتعلقة بالربح : •

 أن يكون الربح نسبة شائعة و معلومة و ليس محددا بمقدار من املال .  -أ 

وقوع الخسارة فيتحملها الشركاء بقدر حصة كل شريك و مساهمته في رأس املال وهذا إذا لم يحدث تقصير أو مخالفة من طرف أحد الشركاء  في حالة   -ب

 القائم باإلدارة والعمل . 

 اقسامها : 

 املشاركة الثابتة املستمرة : •

 
ً
ي كشريك مع املتعامل في رأس مال عملية تجارية أو صناعية محددة، يقترحها هذا اإلسالمباملشاركة الدائمة وهي "التي يدخل فيها البنك    و تسمى أيضا

لضوابط املتفق  قتسام أرباحها وكل ذلك حسب ا أ ا، والتحمل بالتزاماتها و خسائرها و عليه، فيصبح الطرفان شريكين في ملكيتها و تيسيرها و الرقابة  عليهالخير  

 9ا و املقصود لكونها ثابتة الشركة عليه

 املشاركة املتناقصة و املنتهية بالتمليك : •

املشروع في تحقيق الرباح يتن ازل البنك وهي املشاركة التي يتم فيها تحديد حصة كل طرف من البنك و العميل في رأس مال املشروع وعندما يبدأ هذا 

 
ً
يأخذ هذا النوع من ، ا مملوكا بكامله من طرف العميلعليهأن يصبح هذا املشروع بعد مدة زمنية يتفق   إلىالعميل   إلىعن حصته في رأس املال يبيعها  تدريجيا

 املشاركة ثالث صور هي: 

العميل بعد ذلك    إلىة البنك  يتفق البنك مع الشريك على تحديد حصة كل طرف في رأس مال املشاركة والشروط املرتبطة بذلك ثم يكون بيع حص -أ 

 بعقد مستقل بعد انتهاء آجال.

الشريك -ب أرباح  اقتطاع جزء من  الرباح مع  أو جزئي ملشروع ذي دخل متوقع مقابل حصة من  املشاركة في تمويل كلي  الشريك على  البنك مع    يتفق 

 لتسديد حصة البنك من رأس مال. 

، ويحصل كل منهما على نصيبه من عليهيتفق البنك مع الشريك على أن يكون رأس مال املشاركة في شكل أسهم تمثل مجموع قيم املشروع املتفق   -ج

 
ً
   .أن يصبح املشروع بالكامل ملكا للشريك إلىاإليراد املتحقق مع قيام الشريك بشراء جزء من أسهم البنك سنويا

 
 .      167م ، ص 2004\ هـ 1425،  1تنمية ،جدة ،طعبد الحميد عبد الفتاح املغربي :اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ، البنك اإلسالمي لل 7
 . 126م ، ص 1990\ هـ0141،  1عبد الحميد البعلى : أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط 8
 .  372 – 371عائشة الشرقاوي املالقي : البنوك اإلسالمية ، التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق ، مرجع سابق ص   9
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 :اإلسالميةبنوك أهمية تطبيق املشاركة في ال

•  
ً
للمستثمرين بعيدا املتوسط والطويل  املدى  املشروعات في  لتمويل  يتبعها من مشاكل سعر   إعطاء فرص جديدة ومالئمة  القروض وما  عن مشكالت 

 الفائدة والضمانات وتأخير السداد كما تقوم به البنوك التقليدية.

 لكل منهما. اليةتحقيق الرباح و تقوية القدرات امل إلىنقل الخبرات واالستفادة منها بين البنك والشركاء، إضافة  •

•  
ً
  توزيع املسؤولية واملخاطر توزيعا

ً
 لبنك والشركاء. بين ا  عادال

 التمويل التأجيري:   .3

  اإلسالمية البنوك    ةطبقتي بمعاني مختلفة وقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها، ومايهمنا مااإلسالمالتأجير مأخوذ من اإلجارة و قد وردت في كتب الفقه  

 نوعين:  إلىواملقصود بذلك اإلجارة على العيان وهو ما يسمى عادة باإليجار أو التأجير وهذا الخير ينقسم 

الناس لسد حاجاتهم".أما النوع   إلىاملعدات و العقارات املختلفة ثم تقوم بتأجيرها    اإلسالميةالتأجير التشغيلي " الخدمي" وهو الذي " تمتلك فيه البنوك  

اإلجارة املنتهية بالتمليك ...الخ . وهو املطبق بكثرة   ، اإليجار التمويلي،اليعدة مسميات منها، التمويل التأجيري، التأجير التمويلي أو الرأسم عليه الثاني فيطبق

 
ً
و يقصد به قيام املصرف " بشراء املعدات الكبيرة مثل تلك التي تحتاجها شركات املقاوالت و القيام بتأجيرها للشركاء أو العمالء   في البنوك لحداثة ظهوره نسبيا

 10. لعميلنظير أقساط شهرية أو نصف سنوية كنوع من التمويل لهؤالء العمالء للقيام بعملياتهم الكبيرة و قد ينتهي هذا التأجير بتمليك املعدات ل

 :روطهش

 رضا املتعاقدين: فلو أكره أحدهما على اإلجارة فإنها ال تصح . •

 ا و املدة معلومتين .عليهأن تكون املنفعة  •

•  
ً
 .أن تكون املنفعة مقدورة اإلستيفاء و غير متعذرة و مباحة شرعا

 :اإلسالميةأهمية تطبيق التأجير التمويلي في البنوك 

  اإلسالمية توفير سيولة مستمرة خالل تسديد أقساط اإليجار والقدرة على تسييل الصول الثابتة، وبعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك   •

 11لنه يساعد على حل مشكلة امتصاص املدخرات والودائع في هذه البنوك.  

 . اليةامل ليةبتوسيع نشاطه واملحافظة على استقال تحسين مركز السيولة للمستأجر وعدم إرهاقه بالديون، مما يسمح له •

•  
ً
  يدر هذا السلوب من التمويل عائدا

ً
  معقوال

ً
  للمؤجر لمواله املستثمرة و ليس عائدا

ً
 )سعر الفائدة(.  افتراضيا

•  
ً
استثمارا    يحقق 

ً
يلي  يللآل  ناجحا الوقت ذاته  املهارات وفي  بالعمل واستغالل  البشرية   ات والطاقات 

ً
   للمجتمع حاجات ضرورية تمثل عنصرا

ً
في    أساسيا

   .للمواطن كالسكن ووسائل النقل وغيرها اليومي االقتصادي النشاط 

 التمويل باإلستصناع:   .4

   اإلسالميةاإلستصناع في البنوك    تتم صيغة  و 
ً
   بتمويل مشروع معين تمويال

ً
بواسطة التعاقد مع املستصنع )طالب الصنعة( على تسليمه املشروع   كامال

 
ً
يمثل بمبلغ محدد ومواصفات محددة وفي تاريخ معين ومن ثم يقوم املصرف بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفيذ املشروع حسب املوصفات املحددة . و   كامال

املصرف. إذن فاإلستصناع املصرفي هو دخول البنك في وساطة بين   إلىح الذي يؤول  الفرق بين ما يدفعه املصرف وما يسجله على حساب املستصنع الرب

 12طالب الصنعة والصانع)املقاول( لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين.

 :شروط اإلستصناع

 فقهاء لصحة اإلستصناع شروطا ثالثة وهي:الاشتراط  

 بيان جنس املصنوع ونوعه  قدره وصفته وكل ما يتعلق به  •
ً
 للنزاع . نفيا

 أن يكون املصنوع مما يجري فيه تعامل الناس والتعامل يختلف الزمنة والمكنة. •

•  
ً
  أن ال يذكر فيه أجل محدد، فإن ذكر العاقدان أجال

ً
 عقد سلم . إلىلتسليم املصنوع تحول العقد   معينا

 :اإلسالميةأهمية تطبيق التمويل باإلستصناع في البنوك 

 وفي هذا مصلحة لكال الطرفين الصانع املستصنع. االقتصاديةتأمين مختلف السلع االستهالكية واإلنتاجية لألفراد والقطاعات  •

وتخليصهم من املشاكل التمويلية والتقنية ومخاطر القروض  ، تقليب وتحريك أموال البنك في التمويالت أقل خطورة تكسبه خبرة واسعة مع املتعاملين  •

 التي يتعرضون لها في البنوك التقليدية.  وفوائدها

 
 م  2001،  4محمد عثمان شبير :املعامالت املالية املعاصرة في الفقة اإلسالمي ، دار النفائس الردن ، ط   10
   475م ، ص 1985، 5مصطفى رشدي شيخة : االقتصاد النقدي و املصرفي ، الدار الجامعية ، بيروت ،ط 11
 .  240بدون طبعة ، ص مركز االقتصاد اإلسالمي للبحوث و الدراسات واالستشارات و التدريب، القاهرة، إسماعيل حسن : التأجير التمويلي لألصول و املعدات كأحد وسائل التمويل، 12
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 ادي.حماية املشاريع الصغيرة واملتوسطة وفتح أسواق جديدة للمنتجات املحلية وتحقيق استقرار اقتص •

 التمويل عن طريق البيع بالتقسيط:   .5

العميل ابتداء من توقيع ودفع   إلىوتنتقل فيه حق ملكية السلعة املباعة  ،هو عقد يقض ي سداد ثمن البيع على عدد محدد من الدفعات في تواريخ معينة

 13.ومن هنا ال تصبح للبائع )البنك( أية حقوق على السلعة املباعة إال أنه من حقه مطالبة املشتري بسداد أي قسط تخلف عن دفعه ،القسط الول 

البنوك   للعميل لجل معلوم بأقساط معنية   إلى  اإلسالميةوتقوم  تبيعها  التجهيزات واملواد و  الصيغة في معامالتها وذلك عن طريق شراء  اعتماد هذه 

ي للتنمية يقدم تسهيالت على البيع بالتقسيط حيث فصل اإلسالموأجل الداء ال يتعدى بصفة عامة أربع سنوات . إال أن البنك    ،ومحددة حسب عقد اإلنفاق

 14سنة في حاالت الشراء و مشروعات البنية التحتية.   إلىعشر سنوات ويمكن تمديدها  إلىاآلجال 

 شروط صحة البيع بالتقسيط:

 يشترط في البيع بالتقسيط ما يلي:

  ،أن يتم تحديد الجل عند ابتداء عقد البيع •
ً
 للنزاع بين املتعاقدين.  تجنبا

 يشترط في بيع التقسيط بيان قيمة كل قسط من الثمن و تعيين أجله.  •

 :اإلسالميةأهمية تطبيق التمويل عن طريق البيع بالتقسيط في البنوك 

 مراعاة حاجة الناس لتمليك بعض الشياء لتحقيق مصالحهم خاصة أصحاب الدخول املحدودة منهم. •

 لشراء املواد الخام أو السلع الوسطية التي تحتاجها في نشاطها اإلنتاجي.  إتاحة فرصة تمويلية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة •

وليس الحال كما هو العقد الوضعي الذي يحدد فيه الدين    ،سر والسماحة واملنفعة لكليهماإلىتراض ي العاقدين حول ثمن املبيع وأقساطه يحقق نوع من   •

  .سعر الفائدة  يهإلعلى أساس السعر الحاضر مضافا 

 : املرابحة .6

و  15" %2أو   1مثل في اصطالح الفقهاء " هي البيع بمثل الثمن الول مع زيادة ربح كأن يشتري الش يء بعشرة دنانير ويريد بيعة بربح دينار أو بنسبة عشرية 

 يعتمد بيع املرابحة على أمانة وصدق البائع في اإلفصاح عن الثمن الصلي )ثمن شراء السلعة(.

 :شروط صحة بيع املرابحة

•  
ً
 ف( التي تكبدها .اليبما في ذلك املصروفات )التك أن يكون الثمن الول للسلعة معلوما

•  
ً
  أن الربح جزء من الثمن سواء كان الربح مبلغا

ً
 أو نسبة من الثمن .  معينا

ي(  اإلسالمو ذلك حتى ال يقع البائع )وهو عادة البنك    ،املشتري الثاني )العميل(  إلىأن يمتلك البائع )املشتري الول( السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها   •

 16في محظور شرعي وهو بيع ما ال يملك .

 :اإلسالميةبيع املرابحة لآلمر بالشراء في البنوك 

أن يشتري سلعة معينة بمواصفات محددة  آخر )أو مصرف(  املشتري من شخص  أو  الفرد  السلعة ،  هي طلب  وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك 

 ويدفع الثمن على دفعات أو ، عليهالالزمة له مرابحة، وذلك بالنسبة أو الربح املتفق 
ً
 .  اليةإلمكانياته و قدرته امل أقساط تبعا

افرها في بيع املرابحة لآلمر بالشراء  :شروط التي يجب تو

 ودفع ثمن الشراء مباشرة من البائع دون توسط اآلمر بالشراء .  ،تولي املصرف شراء السلعة بنفسه أو بتوكيل عنه •

 تسليم املصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه. •

 املستندات لعملية شراء املصرف للسلعة و تسليمه إياها.إرفاق   •

 17:اإلسالميةأهمية تطبيق بيع املرابحة لآلمر بالشراء في البنوك 

مساهمته توفير احتياجات قطاع التجارة الداخلية والخارجية فتسهم بذلك في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق املحلي  ورفع حجم الطلب الكلي و  •

 . االقتصادي في دوران النشاط 

 
  .  31ص ،م 1992 ،باتنة، دار الشهاب للطباعة و النشر،حسن بن منصور : البنوك اإلسالمية بين النظرية و التطبيق13   

  30البنك اإلسالمي للتنمية   14
ً
 م .2004\ هـ1425جدة  ، مطبوعة إعالمية  ،من املساهمة في تنمية البشرية عاما

 . 67ص ،م 2002\ هـ1423 ،الطبعة الولى، دمشق ،كردار الف ،وهبة الزحيلي : املعامالت املالية املعاصرة 15
 .  131ص ،م 1998\ هـ1418 ،1ط  ،دار النفائس الردن ،محمد سليمان الشقر : بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة  16
 .  72- 71ص  ،م 2000\ هـ1420، 1مصر ط ، مركز اإلعالم العربي، نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق ، جمال لعمارة :اقتصاد املشاركة  17
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ت اإلنتاجية مما يسهم في دعم الكفاءة اإلنتاجية  توفير مستلزمات اإلنتاج من املواد الخام والسلع الوسيطية واملعدات واآلالت والجهزة بالنسبة للقطاعا •

 لالقتصاد الوطني.

الوطني دعم النشاط االستثماري للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وذلك بتوفير وسائل اإلنتاج وتصريف املنتجات المر الذي يسهم في تنمية االقتصاد  •

 وتحقيق درجة أعلى من الترابط بين قطاعاته.

 : السلمالتمويل ببيع  .7

 
ً
أي أنه يقدم فيه رأس  السلم أو السلف، هو بيع آجل بعاجل أو بيع ش يء موصوف في الذمة يتم تسليمه في أجل الحق ويجب أن يكون الثمن كله معجال

 ويتأخر تسليم املبيع لجل في املستقبل .  ،املال أم الثمن

لجهزة مما يؤدي تمويل القطاع الفالحي بإمداد املزارعين بالتمويل الضروري لهم لتغطية نفقات الدورة اإلنتاجية من شراء مستلزمات اإلنتاج واآلالت و ا  •

 تحسين اإلنتاج و وفرة املحصول الزراعي املتوقع.  إلى

صول على جزء من منتجاتها ثم بيعها بهامش ربح وكذلك بتقديم التمويل الالزم تمويل القطاع الصناعي وذلك بتوفير املادة الولية للمصانع مقابل الح •

 للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة. 

الديون الخارجية    إلىتغطية عجز ميزان املدفوعات ويحول دون اللجوء    إلىاملستوى الذي يؤدي    إلىتمويل التجارة الخارجية في دفع حصيلة الصادرات   •

 18ائها و أعباء خدماتها . تحمل أعب التاليوب

 ة  ياملبحث الثالث: الدراسة امليدان

 : األدوات املستخدمة في البحث 

الدراسة    بعد مراجعة الدراسات ذات العالقة اتضح لي أن أنسب وسيلة لجمع املعلومات هي االستبيان و قد تم تصميم االستبيان بما يتوافق مع أهداف

 : التاليك 

 . الجنس ( ،املؤهل الدراس ي،الخبرة العملية)  الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة حيث تكونت ثالث فقرات الجزء األول:

البنوك  الجزء الثاني:   الجهاز املصرفي بال فوائد   اإلسالميةاملتغيرات التي تتعلق  ومدى مساهمتها في تنمية اإلقتصاد وتحقيق أهدافه، وإبراز اهمية مكانة 

  .اإلسالمية وصيغ التمويل واالستثمار في البنوك  أساليب اليةاالستثمار وفروعه و إبراز كفاءة وفع ودوره في تمويل

أن   إلى( مما يشير 63.6كثر من خمس سنوات فاكثر بلغت )%أ ن النسبة الكبرى من االفراد اللذين لهم خبرة أ ( 1يوضح الجدول رقم ) الخبرة العملية:  .1

 البيانات سوف تكون أكثر دقة.

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة العلمية : (1جدول)

 النسبة الخبرة العملية 
 % 13.6 اقل من سنة  

 % 13.7 سنوات  3 إلىسنة 
 % 9.1 سنوات  5 إلىسنوات 3من

 % 63.6 فاكثر   5من 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن توزيع املستجيبين حسب سمة املؤهل العلمي بأن غالبية االفراد املستجيبن هم الذين يمتلكون مؤهالت اكأدىمية 2يوضح الجدول )  املؤهل العلمي: .2

شهادة الدكتوارة كانت نسبتهم ( وفي املرتبة الخيرة حاملي  %11.6في حين كانت نسبة الحاصلين على املاجستير )  (47.4من حملة البكالريوس والتي بلغت )%

 ريوس . الو ( مما يدل على أن أغلبية املبحوثين من حملة البك3.0.5)%

 
 .  74جمال عمارة : اقتصاد املشاركة , مرجع سابق ,ص  18
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 املؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب : (2جدول)

 النسبة املؤهل العلمي 
 % 47.4 بكالوريوس 

 % 11.6 ماجستير 

 % 30.5 دكتوراه   

 

 

 

 

( من جملة املبحوثين 41.2على نسبة في صحيح لحد ما والتي بلغت )%أ ( ان  3تشير إجابات املبحوثين في الجدول رقم )لديا معرفة بالبنوك اإلسالمية :   .3

 ن اغلبية االفراد لهم املام ومعرفة بالبنوك اإلسالمية. أ ( وهذا يشير إلى 2.0وأقل نسبة كانت ال أوافق بشدة )%

 اإلسالمية لديا معرفة بالبنوك  :(3جدول)

 النسبة لديا معرفة بالبنوك اإلسالمية 

افق بشدة    % 22.7 أو

افق    % 27.8 أو

 % 41.2 صحيح لحدما  

افق    %6.3 الاو

افق بشدة    % 2.0 ال أو

 

 

 

 

( ان أراء املبحوثين كانت كاالتي: صحيح 4)يوضح الجدول رقم  اإلسالمیة:    و  العربیة   للشعوب   اقتصادیة  تنمیة   تحقیق  في  اإلسالمیة  البنوك  ساھمت  .4

 على إتفاق العينة على أن %27.8( وتليها موافق وموافق بشدة وكانت النسبة لكليهما )32.0لحدما ظهرت كأعلى نسبة حيث بلغت )%
ً
( وهذا يعطي مؤشرا

 البنوك اإلسالمية له مساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية للشعوب العربية واإلسالمية. 

 اإلسالمیة؟  و العربیة  للشعوب اقتصادیة تنمیة تحقیق في اإلسالمیة البنوك ساھمت :(4جدول)

ساهمت البنوك اإلسالمية في تحقيق تنمية 

 اقتصادية للشعوب العربية واإلسالمية 

 النسبة

افق بشدة    % 27.8 أو

افق    % 27.8 أو

 %32.0 صحيح لحدما  

افق    %9.3 الاو

افق بشدة    %3.3 ال أو
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( وتليها في املرتبة الثانية صحيح 38.9( أن أعلى نسبة كانت في أوافق حيث كانت )%5يوضح الجدول رقم )متنوعة:  تمویل  بصیغ اإلسالمیة البنوك تتميز .5

 ( مما يدل على حتمية أن للبنوك اإلسالمية صيغ تمويل متنوعة. 27.4لحد ما )%

 متنوعة  تمویل بصیغ اإلسالمیة  البنوك تتميز :(5جدول)

 النسبة متنوعة  تمویل بصیغ اإلسالمیة  البنوك تتميز

افق بشدة    %25.3 أو

افق    %38.9 أو

 % 27.4 صحيح لحدما  

افق    % 7.4 الاو

افق بشدة    % 1.0 ال أو

 

 

 

 

 

( 23.7( وتليها أوافق )%49.5على نسبة كانت أوافق بشدة )%أ ( أن  6يوضح الجدول )مايدفعك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو عدم تعاملها بالفائدة:   .6

 وهذا مؤشر إلى أن غالبية أفراد العينة متفقون على أن ما يدفعهم للتعامل مع البنوك اإلسالمية عدم تعاملها بالفائدة. 

 ؟مايدفعك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو عدم تعاملها بالفائدة :(6جدول)

مايدفعك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو عدم  

 تعاملها بالفائدة 

 النسبة

افق بشدة    % 49.5 أو

افق    %23.7 أو

 % 15.5 صحيح لحدما  

افق    %9.3 الاو

افق بشدة    % 2.0 ال أو

 

  

 

 

 

( أن أغلبية املبحوثين إجاباتهم توضح أعلى نسب كانت في 7يوضح الجدول رقم )إختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو سبيل تطويرها ودعمها:   .7

البنوك ( تشير هذه النسب بوضوح إلى ان اختيار التعامل مع 1.3( وجاءت أقل نسبة ال أوافق )%29.9( وأوافق كانت )%37.1أوافق بشدة حيث بلغت )%

 اإلسالمية هو سبيل تطويرها دعمها.
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 اختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو سبيل تطويرها ودعمها  :(7جدول)

اختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو  

 سبيل تطويرها ودعمها

 النسبة

افق بشدة    %37.1 أو

افق    % 29.9 أو

 %23.7 صحيح لحدما  

افق    % 8.0 الاو

افق بشدة    %1.3 ال أو

 

 

 

 

 

 
8.  

ً
 مهما

ً
)في مجال التنمية االقتصادية:    تلعب البنوك اإلسالمية دورا الجدول رقم  بلغت )%8يوضح  أوافق بشدة  أعلى نسبة كانت  أن  وأوافق 35.1(   )

 أ ( وهذا يدل على اتفاق افراد العينة 32.0)%
ً
 مهما

ً
 في مجال التنمية االقتصادية.  ن البنوك تلعب دورا

  :(8جدول)
ً
  تلعب البنوك اإلسالمية دورا

ً
 في مجال التنمية االقتصادية مهما

اختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو  

 سبيل تطويرها ودعمها

 النسبة

افق بشدة    %37.1 أو

افق    % 29.9 أو

 %23.7 صحيح لحدما  

افق    % 8.0 الاو

افق بشدة    %1.3 ال أو

 

 

 

 

 

قل نسبة كانت ال أوافق أ ( و 37.1يوضح أن أعلى نسبة أوافق بشدة )%  (9الجدول رقم )يوجد اختالف جوهري بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية:   .9

 ( وهذا يؤكد على وجود اختالفات جوهرية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية. %2.0بشدة )

 يوجد اختالف جوهري بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية :(9جدول )

يوجد اختالف جوهري بين البنوك اإلسالمية  

 والبنوك التجارية

 النسبة

افق بشدة    %37.1 أو

افق    % 29.9 أو

 % 25.8 صحيح لحدما  

افق    % 5.2 الاو

افق بشدة    % 2.0 ال أو
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)توفر البنوك التجارية فرص أفضل للحصول على قرض بدل من البنوك اإلسالمية:   .10 الجدول رقم  أعلى نسبة كانت صحيح لحد ما 10يوضح  أن   )

%(27.6) 

 توفر البنوك التجارية فرض افضل للحصول على قرض بدل من البنوك اإلسالمية  :(10جدول )
  توفر البنوك التجارية قرض افضل للحصول 

 على قرض 

 النسبة

افق بشدة    % 18.4 أو

افق    % 22.4 أو

 % 27.6 صحيح لحدما  

افق    % 8.2 الاو

افق بشدة    %23.5 ال أو

 

 

 

 

 

( 30.6( وتليها أوافق )%34.7على نسبة كانت أوافق بشدة )%أ ن أ ( 11يوضح الجدول رقم )البنوك اإلسالمية لديها تشريعات مناسبة ومواكبة للتطور:  .11

 ن البنوك اإلسالمية تمتلك تشريعات تناسب وتواكب للتطور. أ وهذا يبين أن العينة تتفق على 

 البنوك اإلسالمية لديها تشريعات مناسبة ومواكبة للتطور  :(11جدول )

البنوك اإلسالمية لديها تشريعات مناسبة  

 للتطور ومواكبة 

 النسبة

افق بشدة    %34.7 أو

افق    %30.6 أو

 % 26.5 صحيح لحدما  

افق    % 5.2 الاو

افق بشدة    %3.0 ال أو

 

 

 

 
 

( أن إجابات املبحوثين في عينة هذه الدراسة قد أجمعت 12يوضح الجدول رقم )البنك اإلسالمي هو األفضل ألنه يستمد مبادئه من الشريعة اإلسالمية:   .12

ن البنك اإلسالمي هو أ ( يتبين من خاللها االتفاق على  %20.0( ونسبة صحيح لحد ما نسبة )20.0( ونسبة أوافق )%54.0حول أوافق بشدة بنسبة )%

    الفضل لنه يستمد مبادئه من الشريعة اإلسالمية.
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 البنك اإلسالمي هو األفضل النه يستمد مبادئه من الشريعة اإلسالمية :(12)جدول 

البنك اإلسالمي هو األفضل ألنه يستمد مبادئه  

 من الشريعة اإلسالمية 

 النسبة

افق بشدة    % 54.0 أو

افق    % 20.0 أو

 % 20.0 صحيح لحدما  

افق    % 5.0 الاو

افق بشدة    % 1.0 ال أو

 

 

 

 

 

 الخاتمة: 

استثمارية تستهدف الربح  اإلسالمية إن البنوك   وإنما هي مؤسسات مصرفية تلتزم في جميع معامالتها االستثمارية   ،ليست مجرد مؤسسات تجارية أو 

ه أصوله  التقليدية وإذ أنها مؤسسات ذات فكر مستقل ل  اليةوهي مؤسسات يمكن تكون بديله عن البنوك واملؤسسات امل  ،و مقاصدها  اإلسالميةبالشريعة  

 ومناهجه وفلسفته . 

واالجتماعية من خالل مساهمتها في جلب رؤوس الموال   االقتصاديةكان له مردود ظاهر في تحقيق التنمية    اإلسالميةحيث أن تطبيق تجربة البنوك  

ريع الصغيرة ومولت احتياجات الخبراء واملهندسين  فتح وتوفير العديد من املصالح التنموية من حد البطالة و دعم املشا  التاليلتشغيل املشروعات اإلنتاجية وب

 والطباء من أدوات العمل. 

 : النتائج

 في آن واحد . اقتصاديةو  ماليةباتت تشكل قوة  اإلسالميةإن املصارف  .1

 من قبل املصارف التجارية العاملية. اإلسالميةواجهت املصارف  .2
ً
 كبيرا

ً
 تحديا

 دولية منظمة للمساعدة على االستخدام المثل لألموال خاصة . إسالمية ماليةعدم وجود سوق  .3

 على أداء نفس الدور الذي تقوم به البنوك القليدية.  اإلسالميةقدرة البنوك  .4

 التوصيات: 

 .  اإلسالميةحكام الشريعة أ مع ما تتفق مع  تداول أسهمها ومنتجاته اإلسالميةالتي تتيح للمصارف   اإلسالمية اليةضرورة تفعيل االسواق امل .1

 مقام البنوك التقليدية. اإلسالميةالعمل على إحالل البنوك   .2

 .االقتصاديةبت جديتها و جدواها  وذلك لنه يدعم حميع املشاريع التنموية متى ما أث اإلسالميةدعم تفعيل مبدأ املشاركة الذي تتبناه البنوك   .3

 .و تذليل العقبات أمامها  اإلسالميةيجب على الحكومات العربية إلزام البنوك املركزية بالتعاون مع البنوك  .4
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Abstract: The Islamic world witnessed a movement of Islamic liberation and awakening that led to the inevitability of 
the Islamic alternative to the institutions inherited from the Western world and based on economic development. 
Among these institutions are banks that have been dealing with usury forbidden in the Holy Qur’an and the Noble 
Prophet’s Sunnah, which led to the establishment of Islamic banks based on Islam’s foundations. These banks have 
resources and uses for these resources and they have special financing formulas consistent with the teachings of Islam, 
which made Islamic banks distinguished from commercial banks in the formulas of financing and the general goals 
and purposes based on the tolerant teachings of Islam that Islamic banks in light of the requirements of the times have 
become an imperative economic necessity for every Islamic society that refuses to deal With interest and desires to 
apply Islamic law in order to facilitate exchange and transactions and facilitate the production process and enhance 
capital capacity within the framework of Islamic law And that there is a feature of differences between Islamic banks 
and commercial banks, and that Islamic banks are multiple forms of financing, which had a role in economic 
development in the Arab and Islamic countries. 

Keywords: Banks; Economic development; Islamic banks. 
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