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إن احلياة االقتصادية اليت يعيش فيها املسلم جتربه على التعامل يف حياته التجارية مبعـامالٍت               
ربوية ختالف عقيدته، فأصبحت البنوك التقليدية يف الدول اإلسالمية جزءاً من النظـام املـصريف               

إلسالمية الربوي الذي ظهر واستقر يف الدول الغربية خالل القرون الوسطى، مث انتقل إىل الدول ا              
يف أواخر القرن املاضي، وأصبح غالبية املسلمني يتعاملون معه، رغم تيقنهم بأن التعامل مع هـذه                

، وهذه األخرية أوصلت البلدان النامية إىل طريٍق مسدود أمـام مـسارها             )الفائدة(البنوك فيه ربا    
الية املطلوبة لتمويـل  التنموي، وأغرقتها يف مشاكل معقدة، وتتمثل يف عدم كفاية التدفقات الرأمس         

  .عمليات االستثمار ملواكبة الدول املتقدمة
وبعد كل هذا فكر بعض املفكرين االقتصاديني بإنشاء بنوك إسالمية تطبق مبادئ الشريعة 
السمحاء يف كل املعامالت اليت تقوم ا وتنقذ الناس من محأة الربا وجتنب غضب اهللا وحربه كما 
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السبعينيات، حيث حققت جناحاً كبرياً، وانتشرت يف العديد من الدول اإلسالمية، وهذا بفضل 
التأييد واملساندة الذي تلقته من طرف اجلماهري، باعتبار أا وجدت يف هذه البنوك ما يناسب 

 املال، ومن هنا طبقت البنوك على استثماراا األساليب اخلاصة ا واحملددة نظرة اإلسالم إىل
بالضوابط الشرعية، فاالستثمار يف اإلسالم هو حتقيق الرفاهية االقتصادية والعدالة االجتماعية، وقد 
قامت هذه البنوك بفتح فروٍع هلا يف الدول الغربية وذلك لزبائنها املسلمني الذين يفضلون عدم 

  ).الفائدة(لتعامل بالربا ا
  : إشكالية البحث

تربز معامل إشكالية حبثنا عند دراسة البنوك اإلسالمية اليت ظهرت ويف رصيدها كم هائل من               
األعمال املصرفية اليت دف إىل حتقيق العدالة االجتماعية وفق مبادئ الشريعة اإلسـالمية علـى               

  ظل أساليب التمويل اليت تعتمدها ؟ت ناجحة يف هل جتارب البنوك اإلسالمية كان: لتايلاالنحو 
وحىت تتمكن من اإلحاطة بكل جوانب موضوع البحث قسمنا اإلشـكالية األساسـية إىل           

  :أسئلة فرعية ميكن إمجاهلا فيما يلي
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ب 

 ما هي البنوك اإلسالمية وما هي أهم ميزاا؟ -1
 ه املسطرة؟ما هي أهم الوظائف اليت تقوم ا البنوك اإلسالمية لتحقيق أهداف -2
 ما هي أساليب التمويل اليت تعتمد عليها البنوك اإلسالمية؟ -3
 ما مدى جناح جتارب البنوك اإلسالمية يف خمتلف دول العامل؟ -4

  :فرضيات البحث
ملعاجلة اإلشكالية السابقة والتساؤالت اليت تفرعت عنها حندد بعض الفرضـيات كنقـاط              

  :ملعاجلة حبثنا هذا
سسات مالية ميزا األساسية عدم التعامل بالربا من أجل الوصول          البنوك اإلسالمية هي مؤ    -1

  .إىل رفاهية اقتصادية واجتماعية معينة
 .تعتمد البنوك اإلسالمية لتحقيق أهدافها على عدة وظائف -2
تعتمد البنوك اإلسالمية على عدة أساليب للتمويل ختتلف عن تلك األساليب والطرق اليت              -3

 .تعتمدها البنوك الربوية
كننا القول بأن البنوك اإلسالمية حققت جناحات هامة من خالل جتارا خاصة يف الدول              مي -4

  .اإلسالمية
  :أمهية البحث

البنوك اإلسالمية هي من إحدى املواضيع ذات األمهية البالغة وتكمن هذه األخـرية فيمـا               
  :يلي
ع هلا يف بنوكها    اهتمام الدول الغربية مبوضوع البنوك اإلسالمية وذلك من خالل إنشاء فرو           -1

تطبق أساليب التمويل اإلسالمية وكذا إقامة عالقات مشتركة هلا مع بنـوك إسـالمية يف               
الدول اإلسالمية، وتقوم بتسويق أدوات االستثمار اإلسالمية، كما تقوم هذه الدول الغربية            

  .باالستجابة لطلبات عمالئها املسلمني
وق النقد الدويل الذي قام بإنشاء وتكوين       اهتمام مؤسسات دولية بالبنوك اإلسالمية كصند      -2

 .وحدة حبثية تقوم بدراسة النموذج اإلسالمي من خالل متابعة عمل البنوك اإلسالمية
انتشار البنوك اإلسالمية عرب خمتلف دول العامل، حيث أصبح هلا طابع عاملي، جعل الباحثني               -3

 للبنوك الربوية حىت يف الدول      واملفكرين يولون اهتماما ا خاصة وأا أصبحت منافسا قويا        
 .اليت يهيمن على بنوكها التعامل بالربا كليا
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جناح بعض الدول اإلسالمية اليت حولت بنوكها الربوية إىل بنوك إسـالمية كباكـستان               -4
وإيران، والسودان، وأحسن مثال على هذه البنوك بنك فيصل اإلسالمي السوداين الـذي             

 . البنوك يف العاملحقق جناحا كبريا وأصبح ينافس أكرب
  :أهداف البحث

  :دف من وراء حبثنا هذا إىل ما يلي
اإلحاطة بكل جوانب البنوك اإلسالمية، من أجل التعرف عليها أكثر، من حيث اخلـدمات               -1

اليت تقدمها لزبائنها، واستثمار أمواهلم، وهذا حىت يصبح اجلميع على دراسٍة بعمـل هـذه               
  .البنوك

مية صاحلة للتطبيق يف كل زماٍن ومكان؛ إذ هي املنقذ الوحيد ملـا             إثبات أن الشريعة اإلسال    -2
 .تعانيه البشرية من أزماٍت على خمتلف األصعدة

تبيان ما جيب أن تكون عليه املؤسسات االقتصادية الستعاب مـستحدثات العـصر الفنيـة                -3
 .واإلدارية والتنظيمية، وتقدمي البدائل الشرعية املناسبة للتطور التقين

  :اختيار البحثدوافع 
  :من بني أهم األسباب اليت حفزتنا على اختيار املوضوع ما يلي

احلاجة إىل نظام مصريف تتوافر فيه املرونة يف إمداد رجال األعمال باألموال الالزمة لتـسيري                -1
  .نشاطام االقتصادية مع االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية وذلك بإزالة املمارسة الربوية

اعتقاد بعض االقتصاديني أن اإلسالم ال ميلك نظاما اقتصاديا يعـاجل القـضايا االقتـصادية              -2
 .املختلفة

الكثري من الدراسات السابقة ملوضوع البنوك اإلسالمية يقتصرون على التطرق إىل بعـض              -3
 .أساليب التمويل اإلسالمي دون البعض اآلخر

  :الدراسات السابقة
ألحباث العلمية اليت حاولت حتليل وتقييم البنوك اإلسالمية،        توجد العديد من الدراسات وا     

وقد تباينت تلك الدراسات من حيث منهجية التحليل والنتائج اليت مت التوصل إليها، ونعرض أبرز               
  :الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع دراستنا كما يلي

 وكالة  –ة بنك الربكة اجلزائري     بيع املراحبة يف البنوك اإلسالمية مع دراسة حال        ": الدراسة األوىل 
للطالبان حممد قصري وشعيب عياش مبعهد علوم التسيري باملدية، ختـصص نقـود، بنـوك        " البليدة
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، واإلشكالية اليت تناوالها هي حقيقة بيع املراحبة املطبق يف البنـوك            2006ومالية، الدفعة األوىل    
  :اإلسالمية؟ وتضمنت هذه اإلشكالية العديد من التساؤالت

  ما هي البنوك اإلسالمية؟ وما هي مصادر أمواهلا؟ -
 ما هي األدوات املستعملة يف البنوك اإلسالمية؟ -
 ما هو بيع املراحبة؟ -
 ما هي مراحل إجراء أو تنفيذ عمليات البيع باملراحبة والضوابط اليت حتكمه؟ -
 ما هو نطاق استخدام بيع املراحبة؟ -
 ملا ازدادت أمهية بيع املراحبة؟ -
 التمويل عن طريق املراحبة يف بنك الربكة اإلسالمي؟كيف يتم  -

  :وبعد دراستهما هلذا املوضوع توصال إىل هذه النتائج
البنوك اإلسالمية هي بنوك متعددة الوظائف، تقوم على أسس ومبادئ حتكمها الـشريعة              -

اإلسالمية هلا أهداف تسعى لتحقيقها من خالل مواردها املالية مستخدمة صيغ التمويـل             
  ...ا املضاربة، واملراحبة، واملشاركة وكذا البيع بالسلممنه

املراحبة صورة من صور البيع اليت تباع فيها السلعة برأمساهلا وزيادة ربح معلوم، ويعترب بيع                -
املراحبة من أهم البيوع املتداولة يف احلياة العملية املعاصرة سـواء يف املؤسـسات املاليـة                

 .اداإلسالمية أو يف تعامالت األفر
وقد ساعدتنا هذه الدراسة يف إجناز جزء من خطة حبثنا، باإلضافة إىل بعض العناصر، كمـا                
أا تناولت املوضوع من جانب معني يتمثل يف صيغة من صيغ التمويل وهي بيع املراحبـة الـذي                  

  .استوىف فيه الطالبان مجيع جوانب هذه الصيغة
للطالبتـان عبـدللي فاطمـة      "  التنمية االقتصادية  البنوك اإلسالمية ودورها يف   : "الدراسة الثانية 

  .2006وعماري فطيمة مبعهد علوم التسيري باملدية، ختصص نقود، بنوك ومالية،
ما مدى مسامهة البنوك اإلسالمية يف التنمية االقتصادية ؟ قامت هذه           "وقد تناولتا اإلشكالية    

ائص اليت متيز البنوك اإلسالمية عـن       الدراسة بتحديد مفهوم البنوك اإلسالمية مع إظهار أهم اخلص        
  .البنوك التقليدية ومن مث تناولت هذه الدراسة الدور الذي تلعبه هذه البنوك
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تطرقت الطالبتان إىل آليات التمويل يف البنوك اإلسالمية، ودور هذه البنـوك يف التنميـة       كما  
نية لبنك الربكة اجلزائـري     االقتصادية، والستيفاء جوانب املوضوع مت إسقاطه من خالل دراسة ميدا         

وذلك عن طريق البيانات واإلحصائيات املتعلقة به مـن أجـل اخلـروج جبملـة مـن النتـائج                   
  .واالستخالصات اليت تعرب عن واقع هذا البنك يف اجلزائر

واستفدنا من هذه الدراسة يف اجلانب النظري املتعلق بالبنوك اإلسالمية، غري أن دراستنا جاءت              
  .هذه البنوك يف الدول اإلسالمية وغري اإلسالميةمدعمة بتجارب 
أدوات متويل االستثمار يف البنوك اإلسالمية للطالبان كمال إبراهيم بـولعراس،           : الدراسة الثالثة 

  .2006 باملدية، ختصص مالية، عمر قارة، معهد علوم التسيري
حيث " ك اإلسالمية؟ ما هي أدوات التوظيف لألموال يف البنو      "متثلت اإلشكالية الرئيسية يف     

قامت هذه الدراسة بتعريف البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية واملقارنة بينهما وكيفية تعامل هذه             
  .األخرية مع زبائنها ومعرفة خمتلف أدوات التمويل االستثمارية

 عن طريق بيانات وإحصائيات مـن       يويف األخري تقدمي دراسة تطبيقية لبنك الربكة اجلزائر       
  .وصل إىل مجلة من النتائج واستفدنا من هذه الدراسة يف اجلانب النظريأجل الت

  :منهج البحث وأدوات الدراسة
اعتمدنا يف حبثنا على املنهج التارخيي من خالل التطرق إىل نشأة البنوك اإلسالمية حيث مت               

ايل مع تزايـدها    تبيان املراحل األساسية لنشأة هذه البنوك منذ بداية التظهري هلا حىت إىل الوقت احل             
  .املستمر

واملنهج الوصفي من خالل تعريف البنوك اإلسالمية وبيان خصائصها ووظائفها املختلفـة            
البعيدة عن التعامل بالربا، وكذا عرض مصادرها املالية اليت حتصل عليها وفق ألحكـام الـشريعة          

وك اإلسالمية الـيت هـي      اإلسالمية، واملنهج االستقرائي من خالل تبيان أساليب التمويل يف البن         
  .متنوعة ومتعددة وتبيان موقف الشريعة اإلسالمية منها بإعطاء أدلة من القرآن والسنة واإلمجاع

  :خطة البحث
  :لإلحاطة بإشكالية البحث قسمنا حبثنا إىل ثالث فصول

  .تناولنا فيه مفاهيم عامة حول البنوك اإلسالمية: الفصل األول
  . أساليب التمويل يف البنوك اإلسالمية وجتارامت التطرق إىل: الفصل الثاين

  .تطرقنا إىل البنوك اإلسالمية يف السودان: أما يف الفصل الثالث
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 :متهيد
   وتلتـزم بكـل القـيم       ، إسالمي  يف إطارٍ  ، تعمل  مصرفية البنوك اإلسالمية هي مؤسسات 

وتستهدف حتقيق التنمية، وتعمل وتسعى إىل تصحيح       األخالقية اليت جاءت ا الشرائع السماوية،       
 املال يف اتمع، وتقوم بترشيد السبل يف توظيف األموال كما ـدف إىل تـدريب                وظيفة رأس 

 عن حتقيق التكافل بني      فضالً ، وتنمية أمواهلم  ،راد على ترشيد إنفاقهم وحتفيزهم على االدخار      األف
  . كالزكاة والصدقة وإنفاقاً بالدعوة إىل أداء الواجبات الشرعية يف األموال مجعاً،أفراد اتمع

 يف هذا الفصل من خـالل املباحـث       وللتعريف أكثر مبثل هذه البنوك سوف نتطرق إليها         
  :ةتاليال

  .ماهية البنوك اإلسالمية: املبحث األول
  .يةموارده املالوظيمي للبنك اإلسالمية اهليكل التن: املبحث الثاين
  .دور البنوك اإلسالمية وأهدافها: املبحث الثالث
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  .ماهية البنوك اإلسالمية: املبحث األول
  ولكن أيضاً  ،مة اإلسالمية فحسب  أصبحت البنوك اإلسالمية حقيقة واقعة ليس يف حياة األ        

 ومقدمة بذلك فكرا اقتصاديا ذا طبيعة خاصة، األمر         ،يف مجيع بقاع العامل املنتشرة يف معظم دوهلا       
  . وأهم خصائصها،الذي يتطلب منا التعرض لنشأا وأنواعها، وكذا مراحل إنشائها

  . نشأا ومفهومها:البنوك اإلسالمية: املطلب األول
ها واألخذ ا يصل إىل مرتبة التكليف الشرعي، وقد         المية صارت ضرورة إنشائ   لبنوك اإلس ا

 مالية تفي باحتياجـات     التزم املسلمون القدامى بتوجيهات اهللا سبحانه وتعاىل يف إقامة مؤسساتٍ         
ـ         ، كبيت املال  ،العصور األوىل  ه يف   واستخدام بعض الوسائل للوفاء مبتطلبات التمويل، وذلك كلُّ

وهذا ما يدفعنا إىل التطرق إىل نشأة هذه البنوك          ؛)1( القرآن الكرمي والسنة الشريفة    ضوء توجيهات 
  .ومنه ميكن تقدمي عدة تعاريف عنها

  : نشأة البنوك اإلسالمية-أوالً
عندما انتشر استعمال الفائدة الربوية بشكٍل سريع يف مجيع األعمال املصرفية اليت يقوم ـا               

ي البحث عن بديٍل للبنك التجاري القائم على الفائـدة الربويـة،            البنك احلديث، كان من الطبيع    
بنوك بال  "فكانت أوىل احملاوالت يف آسيا حبملة       . )2(بإجياد بنٍك يقوم على مبادئ الشريعة اإلسالمية      

  عـام   متميزة كإسهامات جناة اهللا صديقي     وانطلقت املسرية يف شبه القارة اهلندية بكتاباتٍ      " فوائد
  .)3( ورجال األعمال، وعلماء الشريعة اإلسالمية،من االقتصاديني املسلمنيم، وغريه 1958

 الفكرة طريقها إىل التطبيق على يـد أحـد رواد االقتـصاد              أخذت 1962ويف منتصف   
 سنوات من   أربع أي بعد    ،م1967 نتصف عام م لتنتهي مبكرة يف     ،اإلسالمي الدكتور أمحد النجار   

  .)4(املمارسة

                                                 
 جواب حول البنوك اإلسالمية،     100 سؤال و    100 أمحد عبد العزيز النجار، حممد مسري إبراهيم، حممود نعمان األنصاري،            )1(

  .109، ص 1981، 2االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، ط
 اليازوري العلمية، عمـان،  فؤاد توفيق ياسني، أمحد عبد اهللا درويش، احملاسبة املصرفية يف البنوك التجارية واإلسالمية، دار             ) 2(

  .3، ص 1996
  .15/01/2007 :، تاريخ التحميلcom.tiib.www 2004 بنك التضامن اإلسالمي الدويل البنوك اإلسالمية، )3(
  .97  حممود سحنون، مرجع سابق، ص )4(
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 "بنك االدخار احمللـي   " وكان أوهلا    ، إسالمية العلمية إىل ظهور بنوكٍ   كما بدأت احملاوالت    
ظهر أول بنك إسالمي    " ميت غمر "مدينة  يف   و .لقية بدلتا النيل   يف حمافظة الده   ،م1963 عام   ،مبصر

  بالريف،  يف أماكن تواجدهم   ، يقوم بتجميع املدخرات من صغار الفالحني والعمال       ،للتنمية احمللية 
 ولقد لقيت منقطـع الـنظري       ، تناسب وعيهم وثقافتهم   ،وبواسطة وسائل بسيطة   ،ومببالغ صغرية 

 40944ارتفع مـن  ، فسنوات أربع حيث تضاعف حجم االدخار خالل ؛مقارنة بالبنوك التقليدية 
مدخر، ومع ذلك فإن هذه التجربة قـد خنقـت وانتـهت             1.328.375 إىل   1963مدخر عام   
علن عـن تأسـيس      عندما أُ  ،م1971بعثت من جديد عام      إال أن التجربة     . سياسية حمضة  ألسباٍب

، ورمبا كان هـذا     )1(م1973م، وباشر أعماله  مع مطلع عام        1971 عام   "بنك ناصر االجتماعي  "
والذي نص قانون إنشائه على عدم التعامل بالفوائد         ،)2(طبق املفهوم اإلسالمي يف مصر     ي أول بنكٍ 
 أقل مـن  بيعها بسعٍرو األوىل التجارة بشراء السلع    :هامه يف ثالث م    واحنصر نشاطُ  ، أو عطاءً  أخذاً

 وصرف النفقات   ،)*( يف القروض احلسنة   القطاع اخلاص، والثانية تقدمي اخلدمات االجتماعية متمثلةً      
 والثالثة كانـت لتحـصيل   ، والزوجات، واألمهات ،اليت حكمت ا احملاكم ملستحقيها من اآلباء      

  .)3(ها على املستحقنيزيعو وت،من الراغبني )**(الزكاة

                                                 
  .4  فؤاد توفيق ياسني، مرجع سابق، ص )1(
  .180، ص 2004د املصري، اإلدارة يف اإلسالم ،مؤسسة شباب اجلامعة،   أمحد حمم)2(
ــاىل)*( ــال تع “ Β #sŒ⎯ ® :  ق Ï% ©!$# ÞÚÌ ø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym …çµ xÏè≈ ŸÒãŠsù ÿ…ã& s! $ ]ù$ yè ôÊ r& Zο u ÏWŸ2 4 ª!$#uρ âÙ Î6ø)tƒ äÝ +Áö6tƒuρ Ïµ øŠs9 Î) uρ 

šχθ ãè y_ ö è?  〈 ] حلسن هو اإلنفاق يف سبيل اهللا، يف اجلهاد والقتـال علـى احلـق،              القرض ا ]. 245:سورة البقرة،اآلية
 ، وال شك أن القرض احلسن يشمل القرض الشرعي اخلايل من الفائدة           . والتوسعة عليهم  ،والتصدق على الفقراء واحملتاجني   

  .  كما يشمل سائر الصدقات والنفقات املفروضة واملستحبة، من الصدقةباعتباره نوعاً
بع العشر، بينما املال املنـتج  دفع عليه الزكاة وعلى أرباحه مبقدار ر  فاملال السائل ت    اقتصادية لوحدها؛  رسةًدزكاة م   متثل ال   )**(

نفق يف مـصارف     املصدر األول من مصادر املال الذي ي        الزكاة وتعترب. تدفع الزكاة على نتاجه فقط مبقدار نصف العشر       
 أن يضمن لكل    ، على كل مسلم ميلك نصابا      وفرضاً ، من أركان اإلسالم   تعد ركناً ، وهي    حددها املشرع احلكيم   ،خاصة

 من ثروام لـصاحل الطبقـة       صٍةكي رؤوس األموال أن يتنازلوا عن ح       للمعيشة، حيث فرضها على مال     فرد مستوى الئقاً  
إنَّ اهللا فَـرض    «: عنه قال علي بن أيب طالب رضي اهللا      .  شرعي للفقراء   وهي احلصة اليت مساها الزكاة، وهي حق       ،احملتاجة

ال اء، أ هم، ولن جيهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إال ِمما يصنع اَألغِْني            فقراءَ قدر الذي يسع  لى  أغنياء املسلمني يف أمواهلم ب      ع
م عذاباً أليماًوإن اهللا يِّعذرواه الطرباين»حاسبهم حساباً شديداً، وي  .  

  .245، ص 1999رة األسواق واملنشآت املالية، منشأة املصارف، هندي، إدامنري إبراهيم  )3(
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،  وأعلنت عدة دوٍل 1972 عام "مؤسسة تنمية وإدارة أموال األيتام  "نشئت يف األردن    كما أُ 
من أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي عن رغبتها يف إنشاء بنٍك إسالمي يساعد يف متويـل التنميـة                 

 النوايـا هـذا يف      االقتصادية واالجتماعية يف البلدان واتمعات اإلسـالمية، وصـدر إعـالن          
البنك اإلسـالمي   "، مث وقعت مخس وعشرون دولة إسالمية على اتفاقية تأسيس           م15/12/1973

 "بنك فيصل اإلسالمي  "م، و 1975  عام "بنك ديب اإلسالمي  " مث ظهر    .)2(1974 يف عام    )1("للتنمية
 "ويل الكوييت بيت التم "، و 1978  عام "البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار    "، و 1976عام  
 تقوم علـى تعـاطي      ، استثمارية  وشركاتٍ  كثرية عدة بنوكٍ   ، وقد تأسست يف بلدانٍ    1979عام  

 وستـشهد   ، على أساس الـشريعة اإلسـالمية      ، وأعمال االستثمار والتمويل   ،األعمال  املصرفية  
  .)3( كبرية يف إنشاء البنوك اإلسالميةالسنوات القادمة زيادةً

 تتوزع علـى قـارات   ، بنك إسالمي176 إىل 1997 عام سالمية البنوك اإل قد وصل عدد  ل
مليـار   112,6 وجمموع ودائعهـا     ،مليار دوالر  147,7املعمورة اخلمس، وبلغ عدد موجوداا      

  .)5(مؤسسة مصرفية 200 إىل أكثر من 2006 عامها ، ليصل عدد)4(دوالر
  : مفهوم البنوك اإلسالمية-نياًثا

  : ما يلي منهاسالمية نذكرنالك عدة مفاهيم للبنوك اإله
 تعمل على جذب املوارد النقدية من أفراد اتمع،         ، نقدية مالية  ة مؤسسات ك اإلسالمي والبن « -

 تعظيمها ومنوها يف إطار القواعد املستقرة للشريعة اإلسـالمية،          ، يكفلُ  فعاالً وتوظيفها توظيفاً 
اومبا خيدم6(» شعوب األمة على تنمية اقتصاديا(. 

                                                 
وهو ) املغرب(والرباط  ) ماليزيا(وكواال ملبور ) قازاقستان(  للبنك مقره العام يف جدة، وله مكاتب إقليمية يف كل من أملا آتا                )1(

له يف متويل املشروعات التنموية  يف        مليار دينار إسالمية وتتركز أعما     2اآلن يضم ثالثا ومخسني دولة إسالمية ورأس ماله         
البلدان األعضاء ويف اتمعات اإلسالمية خارج البلدان األعضاء وهو يتبع أساليب التمويل باملشاركة والبيع اآلجل وبيع                

  .التقسيط، وبيع االستصناع واإلجازة املنتهية بالتمليك
  .186  غسان حممود إبراهيم، منذر القحف، مرجع سابق، ص )2(
  .4  فؤاد توفيق ياسني، أمحد عبد اهللا درويش،مرجع سابق، ص )3(
  .186، ص 2000  غسان حممود إبراهيم، منذر القحف، االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم، دار الفكر، دمشق، )4(
  .98  حممود سحنون، مرجع سابق، ص )5(
  .17، ص 1990لقاهرة،  البنوك اإلسالمية، إيتراك للنشر والتوزيع، ا، اخلضريي أمحد  حمسن)6(
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 مصرفية هدفها جتميع األموال واملدخرات من كل مـن ال           نوك اإلسالمية هي مؤسسات   الب « -
مث العمل على توظيفها يف جماالت النـشاط االقتـصادي          ) الفائدة ()*(يرغب يف التعامل بالربا   

املختلف، وكذلك توفري اخلدمات املصرفية املتنوعة للعمالء ملا يتفق مع الـشريعة اإلسـالمية              
 .)1(»ف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اتمعوحيقق دعم أهدا

 تقوم بتجميع املدخرات وحتريكها يف قنـوات املـشاركة           هي مؤسسات  ك اإلسالمي والبن « -
لالستثمار بأسلوب حمرر من سعر الفائدة عن طريق أساليب الضاربة واملـشاركة واملتـاجرة              

إطار من الصيغ الشرعية الـيت تـضمن      واالستثمار املباشر، وتقدم كافة اخلدمات املصرفية يف        
 .)2(»التنمية واالستقرار

 مصرفية تسعى إىل التخلي عن سعر الفائدة، وإتباع قواعـد    البنوك اإلسالمية هو مؤسسات    « -
 أو  )*(الشريعة اإلسالمية كأساس للتعامل بينها وبني عمالئها، سواء من جانب قبول الودائـع            

  .)3(»ختلفة يف النشاط االقتصاديتوظيف هذه الودائع يف االستخدامات امل

 هي مؤسسات مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة           البنوك اإلسالمية  « -
اإلسالمية مبا خيدم جمتمع التكافل اإلسالمي وحتقيق عدالة التوزيع ووضـع املـال يف املـسار        

                                                 
وما أوتيتم من ربا لريبو يف أموال :(أو مصدر معناه الزيادة، فقوله تعاىل) املقدار الزائد(  الربا يف اللغة اسم معناه الزائد )*(

، أما اصطالحا فهي فضل املال خال عن عوض يف معاوضة مال مبال، وتعرف أيضا بأا زيادة أحد البديلني )الناس
 :ن غري أن يقابل هذه الزيادة عوض، فكل زيادة يف غري مقابلة عوض مشروع ربا وهي حرام  لقوله تعاىلاملتجانسني م

≅̈ ymr& uρ® ª!$# yì ø‹t7ø9 $# tΠ§ ym uρ (#4θ t/Ìh9$# 〈   ]. 275:البقرة، آية[ 4

  .117، ص 2000 رشاد العصار، رياض احللمي، النقود والبنوك، دار صفاء،عمان،  )1(
: حممد عبد احلق خفاجي   : انظر. 130، دار الوفاء، املنصورة، ص      10 السويلم، املصرفية اإلسالمية، جملدرقم        سامي إبراهيم   )2(

  .121، ص 1990االقتصاد اإلسالمي، دار اجليل، بريوت، 
أو وفقـا     الوديعة ويقصد ا النقود اليت يعهد ا األفراد أو اهليئات إىل البنك أو إىل شخص آخر يعينونه لدى أول طلب                       )*(

لشروط متفق عليها، أما بالنسبة للمصرف فإن الودائع ترلف املوارد األساسية اليت تغذي القسم األكرب واألهم من أعماله                  
  .أي أا أساس تسليفاته

  . 14، ص 1989موريس نصر، املصرف واألعمال املصرفية، دار األهلية بريوت، : فريد الصلح:  انظر     
ناوي، وعبد النعيم مبارك، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية، الدار اجلامعيـة، اإلسـكندرية،                إمساعيل أمحد الش    )3(

  .311، ص )ت.د(
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 عطاء، وباجتناب أي عمل خمالف      اإلسالمي مع االلتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا أو        
 .)1(»ألحكام الشريعة اإلسالمية

 تراعي يف وظائفها وأهدافها بقواعد الشريعة اإلسـالمية يف          البنوك اإلسالمية هي مؤسسات    « -
 .)2(»املعامالت املالية التجارية واملدنية، أو تنحى حنوا إنسانيا يف منح االئتمان

أخذا أو عطاء فالبنـك     ) الربا( ال تتعامل بالفائدة     البنوك اإلسالمية هي مؤسسات مصرفية     « -
اإلسالمي ينبغي أن يتلقى من العمالء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غري مباشـر،                 

 .)3(»بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم مع ضمان رد األصل هلم عند الطلب
 .أنواع البنوك اإلسالمية ومراحل إنشائها: املطلب الثاين
وض هو أن تتعدد البنوك اإلسالمية وتنتشر لتعميم فائدا وحىت يتواءم كل بنك مـع               املفر

البيئة اليت نشأ فيها كان من األفضل إنشاء بنوك إسالمية كبديل عن البنوك الرأمسالية الربوية لتقدمي                
خدمات مشروعة فيها مصلحة للعباد، وهلذا تنوعت كما تنوعت البنوك الربوية وصاحب هـذا              

  .)4(ع املرور مبراحل عديدة هلذه البنوك منذ نشأا ألول مرة وحىت يومنا هذاالتنو
  : أنواع البنوك اإلسالمية-أوالً

  :)5(ميكن تصور عدة أنواع من البنوك اإلسالمية ميكن تقسيمها وفقا لعدة أسس هي
ط البنـك    ويتعلق هذا األساس بالنطاق اجلغرايف الذي ميتد إليه نـشا          :وفقا للنطاق اجلغرايف   -1

اإلسالمي أو الذي تشمله معامالت عمالئه، ووفقا هلذا النشاط ميكن لنا التفرقة بني النـوعني               
  :التاليني

 وهي ذلك النوع من البنوك اإلسالمية الذي يقتصر نشاطها على           :بنوك إسالمية حملية النشاط    -أ
 خارج هذا النطاق اجلغرايف     الدولة اليت حتمل جنسيتها واليت متارس فيها نشاطها وال ميتد عملها إىل           

 .احمللي

                                                 
  . م15/01/2007:تاريخ التحميل،  com .arabyu.www املنتدى العريب املوحد، نسيم الصباح، املوسوعة اإلسالمية، ، )1(
، 2003فويل، أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف، منشورات احلليب احلقوقية، بـريوت،           نب عوض اهللا، أسامة حممد ال       زي  )2(

  .180ص 
  .259، ص 2001المية معاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، س  عبد الرمحن يسري، قضايا إ)3(
  .13األنصاري، مرجع سابق، ص   أمحد عبد العزيز النجار، حممد مسري إبراهيم، حممود نعمان )4(
  .61-62  حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص )5(
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 وهي ذلك النوع من البنوك اإلسالمية اليت تتسع دائرة نشاطها :بنوك إسالمية دولية النشاط -ب
  )*(ومتتد إىل خارج النطاق احمللي

 ميكن التفرقة بني عدة أنواع من البنوك اإلسـالمية وفقـا            :وفقا للمجال التوظيفي للبنك    -2
  :ي يغلب على نشاط البنك كما يليللمجال التوظيفي الذ

 وهي تلك البنوك اليت تتخصص يف تقـدمي التمويـل للمـشروعات             :بنوك إسالمية صناعية    - أ
الصناعية وخاصة عندما ميتلك البنك اإلسالمية جمموعة من اخلربات البـشرية يف جمـال إعـداد                

 .دراسات اجلدوى وتقييم فرص االستثمار يف هذا اال شديد األمهية
وهي تلك البنوك اليت يغلب على توظيفها اجتاههـا للنـشاط           : )*(إسالمية زراعية بنوك    - ب

الزراعي باعتبار أن لديها املعرفة والدراية  ذا النوع من النشاط احليوي اهلام، تتواجـد البنـوك                 
 الزراعية يف املناطق الزراعية احلالية، حيث تقوم باستغالل األراضي املهملة وذلك استرشادا بتعاليم            

األرض هللا وللرسول مث لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهي له             «: الرسول صلى اهللا عليه وسلم    
  »وليس حملتجر حق بعد ثالث سنوات

وهي بنوك تفتقر إليها فعال الدول اإلسالمية، حيث        : بنوك االدخار واالستثمار اإلسالمية     - ت
االدخار، مهمتها مجع املـدخرات     تقوم هذه البنوك على نطاقني، نطاق بنوك االدخار أو صناديق           

من صغار املدخرين وكبارهم على حد سواء، ودف تعبئة الفائض النقدي املتواجد لدى أفـراد               
اتمع، والنطاق اآلخر نطاق البنوك االستثمارية أو الوجه اآلخر من العملة يقوم هذا النطاق إنشاء      

األموال وتوجيهها إىل مراكز النـشاط      بنك استثماري يف عواصم احملافظات يقوم بعملية توظيف         
االستثماري املختلفة، ومنه يقوم البنك اإلسالمي بدور فعال يف تنشيط االستثمار يف الدول الـيت               

 .يتواجد ا ومن مث إنعاش االقتصاد اإلسالمي

                                                 
 يتخذ هذا االمتداد أشكاال خمتلفة من بينها إقامة عالقات مع البنوك األخرى، وإقامة مكاتب متثيل خارجية وفتح فـروع                     )*(

 بنوك خارجية مملوكة بالكامل للبنـك       للبنك بالدول اخلارجية، إنشاء بنوك مشتركة مع بنوك أخرى يف اخلارج أو إنشاء            
  . اإلسالمي

:   وتسمى بنوك التسليق وتستعمل أسلوبني لتمويل املزارعني بيع السلع، واشركة يف الزرع وهذه األخرية تتم كمـا يلـي                    )*(
ة، انظر مرجع   البنك يتوىل النفقات اليت تطلبها األرض وليس على املزارع إال عمل اليد وقسمة يف الفقه اإلسالمية باملزارع                

  .122رمضان حافظ عبد الرمحن، مرجع سابق، ص 
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 وهي من أهم البنوك اليت حيتاج إليها الدول اإلسالمية          :بنوك التجارة اخلارجية اإلسالمية     - ث
ول كما وقيمة بل أيضا إلجيـاد       دط من أجل تعظيم وزيادة التبادل التجاري بيت هذه ال         ليس فق 

 الوسائل واألدوات املصرفية اإلسالمية اليت تؤمن وتساعد على حتقيق هذا اهلدف، ويف الوقت ذاته             
 معاجلة االختالالت اهليكلية اليت تعاين منها قطاعات اإلنتاج يف الدول اإلسالمية من خالل توسيع             
نطاق السوق، ورفع قدرا على استغالل الطاقات العاطلة، وحتسني اجلودة ومنه حتـسني سـبل               
اإلنتاج ومن مث فإن إنشاء بنوك إسالمية للتجارة اخلارجية سوف يؤدي إىل تسيري حجم التعامـل                

 .الويل ين الدول اإلسالمية بعضها البعض وحتقيق مصاحل املسلمني
 البنوك اليت تتخصص يف تقدمي التمويل للنشاط التجاري وبصفة          وهي: )*(بنوك إسالمية جتارية   - ج

 .خاصة متويل رأس املال العامل للتجار وفقا لألسس واألساليب اإلسالمية القومية
 يتم التفرقة بني البنوك اإلسالمية وفقا هلذا املعيار وتقسيمها إىل ثالثـة             :وفقا حلجم النشاط   -3

 :أنواع هي
 وهي بنوك حمدودة النشاط، يقتصر نشاطها على اجلانب احمللي،          :مبنوك إسالمية صغرية احلج    - ح

واملعامالت املصرفية اليت حيتاج إليها السوق احمللي فقط، وتأخذ طابع النشاط األقرب إىل النشاط              
األسري أو العائلي نظرا لكون عدد عمالئها حمدود وتتواجد هذه البنوك يف القرى واملدن الصغرية               

، وتقدمي التمويل قصري األجل لبعض املشروعات       )املدخرات( جتميع األموال    ويكون عملها أساسا  
واألفراد يف شكل مراحبات ومتاجرات، وتنقل هذه البنوك فائض مواردها إىل البنوك اإلسـالمية              

 .الكربى اليت تتوىل استثماره وتوظيفه يف املشروعات الكربى اليت تتوافر لدى البنك اإلسالمي
وهي بنوك ذات طابع قومي تنتشر فروعها علـى مـستوى           : سطة احلجم بنوك إسالمية متو   - خ

الدولة، لتغطي عمالئها الذين يرغبون يف التعامل معها وتكون أكرب حجما يف النشاط، وأكرب من               
حيث عدد العمالء، وأكثر اتساعا من حيث اال اجلغرايف وأكثر خدمات من حيث التنـوع إال                

  .ة للمعامالت الدوليةأا تظل حمدودة النشاط بالنسب
 ويطلق عليها البعض بنوك الدرجة األوىل، وتكون ذات حجـم           :بنوك إسالمية كبرية احلجم    - د

يؤثر على السوق النقدي واملصريف احمللي والدويل وذات إمكانيات تؤهلها لتوجيه هـذا الـسوق               
                                                 

 يقوم هذا النوع من البنوك بإنشاء عدة مصانع منها مصانع السيارات ومصانع املنسوجات، مصانع التعمري الـصحراوي،                   )*(
  .رض البورمصانع البناء املساكن الشعبية، مصانع الثروة احليوانية، مصانع لتحسني اإلنتاج الزراعي وإصالح األ

  . 156رمضان حافظ عبد الرمحن، مرجع سابق، ص :     انظر
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يث حتول القوانني   ومتتلك هذه البنوك فروعا هلا يف أسواق املال والنقد الدولية، وبنوك مشتركة ح            
دون افتتاح فروع هلا، وكذا مكاتب متثيل جلمع املعلومات والبيانات يف املناطق اليت تزمع افتتـاح                
فروع هلا أو تلك اليت يكون حجم النشاط والظروف حتو دون افتتاح فرع أو إنشاء بنك مشترك                 

 .فيها
 )*(سالمية وفقا ألساس اإلستراتيجية ميكن التمييز بني البنوك اإل    :وفقا لإلستراتيجية املستخدمة   -4

 :اليت يتبعها كل بنك وحتديد األنواع اآلتية
 وهي بنوك تعتمد على إستراتيجية التوسع والتطوير واالبتكـار          :بنوك إسالمية قائدة ورائدة    - ذ

والتجديد وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا املعامالت املصرفية، وتتجه إىل نشر خـدماا         
ها، ولديها القدرة على الدخول يف جماالت النشاط األكرب خطرا، وبالتـايل األعلـى       جلميع عمالئ 

رحبية ومعدل منو، وهذا النوع من البنوك يكون عادة مرتفعا عن البنوك األخرى سواء يف عـدد                 
 .العمالء أو يف حجم وقيمة معامالا

قليد واحملاكاة ملـا ثبـت       وتقوم هذه البنوك على إستراتيجية الت      :بنوك إسالمية مقلدة وتابعة    - ر
جناحه لدى البنوك اإلسالمية القائدة والرائدة، ومن مث فإن هذه البنوك تنتظر جهود البنوك الكربى               
يف جمال تطبيق النظم املصرفية املتقدمة اليت توصلت إليها، فإذا ما وجدت هذه النظم استجابة لدى                

تت رحبيتها وكفاءا، سارعت هـذه      مجهور العمالء وجنحت يف استقطاب جانب هام منها، وأثب        
البنوك إىل تقليدها وتقدمي خدمات مصرفية مشاة هلا مع تقاضي تكاليف أو مصاريف أقل مقابل               

  .تقدمي هذه اخلدمات
 ويقوم هذا النوع من البنـوك علـى إسـتراتيجية           :بنوك إسالمية حذرة أو حمدودة النشاط      - ز

لرشادة املصرفية واليت تقوم على تقدمي اخلـدمات        التكميش، أو ما يطلق عليه البعض إستراتيجية ا       
املصرفية اليت ثبت رحبيتها فعال وعدم تقدمي اخلدمات األخرى اليت تكلفتها مرتفعة وهـي تتـسم                

 .باحلذر الشديد واحلذر من أي نشاط حيتمل خماطر مرتفعة مما كانت رحبيته

                                                 
 هي فن وعلم وهي تعاجل الوضع الكلي الشامل للصراع الذي يستخدم فيه القوى والقدرات واإلرادات املختلفة بـشكل                    )*(

  .زمةستخدام وتوفر له الوسائل الالمباشر أو غري مباشر من أجل حتقيق هدف السياسة وتضع خطط هذا اال
، 2002، اململكة العربية السعودية،     128إبراهيم إمساعيل كافيا، اإلستراتيجية العسكرية املعاصرة، جملة الدفاع، العدد          :  انظر    

  .30/04/2007: ،  تاريخ التحميلcom.difaa-al.www، 1ص 
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 وفقا هلذا األسـاس إىل نـوعني         حيث يتم تقسيم البنوك    :وفقا للعمالء املتعاملني مع البنك     -5
 :أساسيني مها

 وهي تلك البنوك اليت تنشأ خصيصا من أجـل          :بنوك إسالمية عادية تتعامل مع األفراد       - س
تقدمي خدماا إىل األفراد سواء كانوا أفراد طبيعيني أو معنويني وسواء على مـستوى العمليـات                

رفية العادية واحملدودة اليت تقدم لألفراد      املصرفية الكربى وتسمى عمليات اجلملة أو العمليات املص       
 .الطبيعيني واليت تسمى عمليات التجزئة

وهذا النوع ال   :  تقدم خدماا للدول والبنوك اإلسالمية العادية      :بنوك إسالمية غري عادية     - ش
يتعامل مع األفراد بل يقدم خدماته إىل الدول اإلسالمية من أجل تنميـة املـشاريع االقتـصادية                 

عية فيها، كما يقدم دعمه وخدماته األخرى للبنوك اإلسالمية العادية وذلـك ملواجهـة              واالجتما
األزمات اليت قد تصادفها أثناء نشاطها وتتأثر هذه البنوك أثناء عملها جبملة من العوامـل حيـث              

  . تضع حدودا ملواصلة خمتلف نشاطاا
  :وميكن تلخيص األنواع السابقة يف الشكل التايل
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  .أنواع البنوك اإلسالمية: )1-1(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .62-61، ص حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق :من إعداد الطالبتني اعتمادا على الشكل :املصدر

  : مراحل إنشاء بنك إسالمي-ثانياً
  :)1(ميكن لنا عرض مراحل إنشاء بنك إسالمي فيما يلي

تستند هذه املرحلة إىل وجود جمموعة من املهـتمني         و:  مرحلة ترويج الفكرة   :املرحلة األوىل  -1
بفكرة إنشاء البنك اإلسالمي، ويهتم املؤمنون بقضية الترويج بني اجلماهري، وجتميـع رأس املـال       
املبدئي الالزم لإلنفاق على احلمالت التروجيية وكذا على عمليات خماطبة الـسلطات احلكوميـة              

  .ومفاحتتها يف ذلك
بعد مرحلة التـرويج يـتم      : اطبة السلطات احمللية للحصول على موافقتها      خم :املرحلة الثانية  -2

االتصال بالسلطات احلكومية املصرفية والنقدية للحصول على موافقتها على إنشاء البنك ومعرفة            
  .القواعد والشروط املوضوعة من جانبها لتطبيقها عند إنشاء هذا البنك

                                                 
  .55-54   حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق،ص )1(

 تصنيف البنوك اإلسالمية

 من حيث العمالء من حيث إستراتيجية النشاط من حيث النشاط

صغيرة 
الحجم 
نشاطها 

محدود على 
المستوى 
 المحلي

متوسطة 
الحجم 
نشاطها 

أوسع فهي 
ذات طابع 
 قومي

كبيرة الحجم 
لها تأثير على 
السوق النقدي 
المحلي أو 
الدولي 
بفروعها 

 شرةالمنت

مصارف 
فائدة تتوسع 
في نشاطها 
مع التطور 
 العلمي

مصارف 
مقلدة وتابعة 

تقلد 
المصارف 
القائدة في 
المجاالت 

التي نجحت 
 بها 

مصارف 
ندرة ال تسهم 
في نشاط إال 

إذا كان 
مضمون 
النتائج فال 
تخاطر في 
مشروع 
 محتمل

عادية تتعامل 
مع لألفراد، 
طبيعيين أو 

معنويين على 
كافة 

مستويات 
العمليات 
 .المصرفية

غير عادية وهي 
التي تقدم خدماتها 
للدول والمصارف 
اإلسالمية األخرى 
لتمويل المشاريع 
المتنوعة ومواجهة 

 األزمات
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 واستصدار القانون األساسي يف اجلريـدة الرمسيـة          استيفاء الشروط املطلوبة   :املرحلة الثالثة  -3
يف هذه املرحلة يقوم املؤسسون باستيفاء الشروط وتقدمي املستندات والبيانـات املطلوبـة       : للدولة

احملددة من جانب السلطات املصرفية والنقدية يف الدولة، مث السعي لدى الـسلطات احلكوميـة               
  . تصريح، وبالتايل اكتساب البنك الكيان القانويناملختصة باملوافقة، سواء يف شكل قانون أو

يقـوم املؤسـسون بطـرح      :  طرح أسهم البنك اإلضافية لالكتتاب العـام       :املرحلة الرابعة  -4
، وذلك من أجل احلصول على موارد كافيـة         )**(اإلضافية لرأمسال البنك لالكتتاب العام     )*(األسهم

بنك اإلسالمي ال ميثل اجلزء األكرب مـن مـوارده          يبدأ ا البنك ممارسة أعماله حيث أن رأمسال ال        
، فضال عن حسابات األمانة واإليـداع       )***(حيث أن معظمها يأيت يف إطار املشاركات واملراحبات       

 .اجلاري ذي الطبيعة اخلاصة
ال :  إعداد اهليكل التنظيمي للبنك وتوصيف الوظائف اخلاصة ذا اهليكـل          :املرحلة اخلامسة  -5

المي مباشرة وظيفته دون هيكل تنظيمي مناسب، مصمم بطريقة جيدة تسمح           يستطيع البنك اإلس  
بوط األوامر من أعلى إىل أسفل وتدفق بيانات التنسيق من اإلدارات واألقسام املختلفة ملنـع أي                

 .تضارب أو اختناق قد حيدث يف هذا الشأن
: م اخلاصة بكل وظيفـة     وضع نظم العمل واللوائح الفنية والتنفيذية واملها       :املرحلة السادسة  -6

 بوضع النظام األساسي للبنك ونظم العمل الداخليـة واللـوائح الفنيـة             كالبنيقوم مؤسسو هذا    
والتنفيذية واملهام اخلاصة بكل وظيفة وكل بنك حيتوي على عدة وظائف متكاملة، وكل وظيفـة               

 .لوظائفهي جزء من مهمة كربى يؤديها البنك وبالتايل جيب أن يكون هناك تناسق بني ا

                                                 
السهم هو صك يثبت لصاحبه احلق يف احلصة شائعة يف ملكية صايف أصول الشركة مسامهة أو توصية باألسهم حبـسب                      )*(

  .األموال، ويضمن احلق يف احلصول على حصة من أرباح الشركة تناسب ما ميلكه من أسهم
   .20، ص 2002، 4معية، ط طارق عبد العال محاد، بورصة األوراق املالية، الدار اجلا:       انظر

االكتتاب العام أساسا هو عملية لتحويل عمل ميتلكه فرد أو عدة أفراد إىل عمل ميتلكه كثري من األفراد، وهذه العمليـة                       )**(
تتضمن عرض جزء من ملكية الشركة على اجلمهور، عن طريق بيع األوراق املالية والسبب الرئيسي لالكتتاب  العام هو                   

  .ال أكرب لتطوير الشركة واستمرار منوهامجع رأس امل
   .30، ص 1999قهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، الجيمس يب، أركباور، االكتتاب، ترمجة ليلى زيدان، :       انظر

   .تم التطرق إليهما يف الفصل الثاينسي  )***(
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حيـث يقـوم البنـك      :  تعيني وتدريب القوى البشرية اليت حيتاجها البنك       :املرحلة السابعة  -7
باإلعالن عن الوظائف الشاغرة فيه، حيث أن كل طالب للوظيفة يتم إخضاعه الختبارات فنيـة               

 .وصحية للتأكد من صالحيته، ومنه تسكينه فيما بعد
قبل الشروع يف افتتاح البنك للجمهور، جيب التأكد :  القيام بتجارب التشغيل:املرحلة الثامنة -8

من سالمة األداء الوظيفي لكل موظف يتم إحلاقه يف إحدى الوظائف بالبنك وهذا يكـون عـن                 
طريق إجراء اختبار شبه حقيقي الكتشاف النقائص املوجودة يف أي موظف واختاذ اإلجـراءات              

مي هو ثقة إذا اهتزت اهتز العمـل املـصريف          املناسبة لتغطية هذه النقائص، ذلك أن البنك اإلسال       
 .للبنك

حيـث ميثـل    :  القيام باحلمالت التروجيية املناسبة املصاحبة لعملية االفتتاح       :املرحلة التاسعة  -9
الترويج أداة فعالة وهامة يف جمال تسويق اخلدمات املصرفية اإلسالمية، وتنشيط حركات التعامـل            

 .مع خدمات البنك
وهي أهم املراحل وليـست     : تتاح البنك وممارسة العمل التنفيذي الفعلي      اف :املرحلة العاشرة  -10

مرحلة االفتتـاح الرمسـي للبنـك،       : آخرها ألا متتد امتداد حياة البنك اإلسالمي وهلا مرحلتان        
 .ومرحلة ممارسة العمل التنفيذي الفعلي

  :وميكن تلخيص املراحل السابقة يف املخطط التايل
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  . مراحل إنشاء بنك إسالمي)2-1(الشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .53 حمسن أمحد اخلضريي، البنوك اإلسالمية، مرجع سابق،ص: املصدر
  
  
  
  
  
  
  

الحصول على موافقة  مرحلة ترويج الفكرة
 السلطات المحلية

استيفاء الشروط والبيانات 
وإصدار القانون الخاص 

 طرح أسهم البنك لالآتتاب العام

إعداد الهيكل التنظيمي 
 للبنك

 وضع النظم واللوائح الداخلية للبنك

تعيين وتدريب القوى 
 البشرية

 القيام تجارب التشغيل

 بدء الحملة التسويقية للبنك

 افتتاح البنك وممارسته للعمل
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  .خصائص البنوك اإلسالمية: املطلب الثالث
تعترب البنوك اإلسالمية مؤسسات بنكية حديثة العهد نسبيا باملقارنة مع املؤسسات التقليدية،            

عنها مبيزات واضحة مستمدة من الشريعة اإلسالمية وميكن لنا أن نـوجز هـذه              حيث أا متتاز    
  :امليزات فيما يلي

وهي صفة مميزة للبنك اإلسالمي الذي هو مسة أساسـية مـن مسـات              : عدم التعامل بالربا   -1
القروض الربوية، ومن هنا فال تتعامل البنوك اإلسالمية بالفائدة أيا كانت صورها وأشـكاهلا              

عطاء، إيداعا أو توظيفا، قبوال أو خصما، ظاهرة أو خمفية، حمددة مقدما أو مـؤخرا،               أخذا و 
  . )1(ثابتة أو متحركة، إعماال ألحكام الشريعة والتزاما بأمر اهللا سبحانه وتعاىل

املسلم يف كل تصرفاته ملتزم بأصول احلالل واحلرام يف شريعته،          : ارتباطه بالعقيدة اإلسالمية   -2
 خمالفة حكم من أحكام قرآنه وسنة نبيه وقد نص القرآن الكرمي على حترمي الربا               فال جيرؤ على  

، ومنه ال جيوز للبنك اإلسالمي إنتاج أو متويل أو استرياد أو تصنيع السلع احملرمة               )*(حترميا قطعيا 
  .)2(شرعا كاخلمر، أما البنوك الربوية فتعتمد على الفائدة أخذا وعطاء وعلى دعم االحتكارات

 إن البنوك اإلسالمية يغلب على نشاطها جتميع املوارد واسـتخداماا الطـابع             :جتميع املوارد  -3
متوسط وطويل األجل، فهذه البنوك تسعى أساسا إىل التمويل الالزم لتمويـل املـشروعات              

الزراعية، الصناعية، والقطاع العقاري، دف دعـم عمليـة         : اإلنتاجية يف ااالت املختلفة   

                                                 
، 2002خاطر االئتمانية، منشأة املصارف، اإلسكندرية،       عبد احلميد حممد الشواريب وحممد عبد احلميد الشواريب، إدارة امل           )1(

  .954ص 
   ].275:البقرة)[وأحل اهللا البيع وحرم الربا:(لقوله تعاىل  )*(

  .8-7أحكام التعامل مع املصارف اإلسالمية، دار املكتيب، دمشق، ص :  وهيبة الزحيلي )2(
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االقتصادية واالجتماعية يف اتمع وذلك ملا هلذه االستثمارات من آثار مباشرة وغـري             ) *(التنمية
 .)1(وزيادة فرص العمالة يف اتمع )**(مباشرة على زيادة اإلنتاج والدخل القومي

 )****( بغري قيمتـها االمسيـة  )***( حترم الشريعة اإلسالمية بيع الديون   :جتنب التراكمات النقدية   -4
النظر عن موعد استحقاقها ألن أي فارق بني القيمة االمسية وقيمته احلالية اليت يباع ـا       بغض  

يعترب من الربا احملرم ومنه فالبنوك اإلسالمية ال تستطيع الدخول يف تراكمات لألصول النقدية              
أن  )*****(كما حيدث يف العامل اليوم بني البنوك التقليدية، وكما الحظ االقتصادي موريس آلبيه            

هذه التراكمات تفوق جدا التمويل املباشر الذي يقدم للقطاع احلقيقي يف االقتـصاد، وهـو               
قطاع اإلنتاج والتداول وتؤدي هذه التراكمات إىل خلق ما يسمى على لسان مورويس آليـه               
باهلرم املقلوب، وهي طبقات متويلية حبتة من أصول نقية متراكمة على قاعدة صـغرية مـن                

ية، وهو من أهم أسباب االضطرابات والتأرجح يف االقتصاد الغريب اليوم، وكل            السوق احلقيق 

                                                 
وجه النشاط يف اتمع مبا حيقق رفاهية اإلنسان، وهي أيضا بناء           التنمية يف حقيقتها عملية حضارية لكوا تشمل خمتلف أ          )*(

وحترير له وتطوير لكفاءته وإطالق لقدراته كما أا اكتشاف املوارد اتمع وتنميتها وحسن تسخريها هذا يف االقتـصاد                  
 .املزيد من حاجات االسـتهالك    شباع  اإلسالمي أما يف االقتصاد الوصفي تعين توفري املزيد من املنتجات املادية الصاحلة إل            

   .61-60 ، ص2003رشيد محريان، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية يف اإلسالم، دار هومة، اجلزائر، : انظر

وهو مقياس للقيمة النقدية للتدفق الكلي للسلع واخلدمات اليت ينتجها النشاط االقتصادي يف جمتمع ما خالل فترة زمنية                    )**(
حسابه بثالث طرق تؤدي مجيعا إىل نفس القيمة إذا توفرت اإلحصاءات الدقيقة عن العناصر املختلفة                وميكن   -سنة مثال –

   .580عبد العزيز هيكل فهمي، مرجع سابق،ص : اليت حتتاجها كل طريقة من هذه الطرق، انظر

  .312 إمساعيل أمحد الشناوي،، عبد النعيم مبارك، مرجع سابق، ص ) 1(
يون حتويلها أو تظهريها إىل شخص ثالث، أما إلغاء الدين أو جزء منه فيما بني الدائن واملدين فهذا مـن  يقصد ببيع الد  )***(

وإن كان ذو عسرة فنظـرة      :(اإلحسان الذي حث عليه القرآن الكرمي يف نفس جمموعة اآليات اليت حترم الربا، لقوله تعاىل              
والتصدق هو التصدق بالدين أو جبز منه على املـدين،         ]. 280:البقرة) [إىل ميسرة وإن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون        

وهذا وقد ورد يف الدين املستحق الذي عسر على املدين دفعه، ويشبه ذلك احلط من الدين غري املستحق بعد، ألنه يدخل                     
يـل أمحـد    يف باب الصدقة العامة، لذلك جيوز احلسم من الدين عند عجيل الدفع كما جيوز بدون تعجيل، انظر، إمساع                 

  .312الشناوي، مرجع ساب،ص 

 وميكن أن ختتلف هذه القيمة عن القيمة الـسوقية ألي مـن هـذه     ،وهي القيمة املكتوبة على السهم أو على السند  )****(
األوراق املالية حيث ميكن أن تزيد عنها أو تقل عنها تبعا لقوى عرض وطلب كل منها يف السوق اليت جيري التعامل فيها                      

   .593ص  نفس املرجع السابق،: ، انظر)رصاتالبو(

   .وقد نال جائزة نوبل على مسامهاته يف حتليل القطاعات املالية والنقدية يف االقتصاد الغريب املعاصر  )*****(
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هذا ال تقع فيه البنوك اإلسالمية وال خيضع له النظام االقتصادي اإلسالمي ألا شريعة من لدن                
 .)1(حكيم خبري

غريها  إن أهم أركان البنوك اإلسالمية واليت متيزها عن          :الصفة االجتماعية للبنك اإلسالمي    -5
هو إقامة صندوق للزكاة وإدارته شرعيا ومصرفيا، وذلك ألن الزكاة فريضة دينية ملزمة تعاجل              
كثريا من مشاكل اتمع فهي ضرورة واجبة للتكافل االجتماعي اإلسالمي، كما أن الـصفة              
االجتماعية للبنك اإلسالمي تفرض عليه أن يدخل املكاسب االجتماعية واملكاسب النفسية يف            

اباته عندما يدرس جدوى املشروعات ألنه بدون هذه النظرة للمسؤولية االجتماعية تفقد            حس
 .)2(البنوك اإلسالمية كثريا من عناصرها املميزة

 باإلجيابيـة   -وجيب أن يتمتع  – إن البنك اإلسالمي يتمتع      :الصفة اإلجيابية للبنك اإلسالمي    -6
اتمع اإلسالمي ويقضي نزعات التواكل     واملبادرة واخللق، وجيب أن يشجع هذه الصفات يف         

والسلبية واالعتماد على الغري واليت تشجعها البنوك الربوية، وهذه الصفات تنتشر يف الـدول              
 .)3(اإلسالمية النامية، وتستطيع البنوك اإلسالمية القضاء عليها

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .190 غسان حممود إبراهيم، منذر القحف، مرجع سابق، ص  )1(
  .380، ص 1998ؤسسات املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  حممد صاحل احلناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السالم، امل )2(
  .66، ص 2005 حممد سعيد أنور سلطان، إدارة البنوك، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  )3(
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  .اهليكل التنظيمي للبنك اإلسالمي وموارده املالية: املبحث الثاين
البنك اإلسالمي كغريه من البنوك األخرى له هيكل تنظيمي خاص به، وهذا األخري له دور               

 داخل البنك، والعالقة بني خمتلف اهلياكل من أجل تقدمي          تاملسؤولياأساسيا يف توضيح مستويات     
خدمات تليب حاجات اتمع وذلك من خالل صرف موارده يف مشروعات تتماشـى وأحكـام        

  .ميةالشريعة اإلسال
  .اهليكل التنظيمي للبنك اإلسالمي: املطلب األول

ال خيتلف اهليكل التنظيمي للبنك اإلسالمي عن اهليكل التنظيمي للبنـوك التقليديـة إال يف               
  .)*(بعض اهليئات الرقابية الشرعية

  . اهليكل التنظيمي للبنك اإلسالمي-3-الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وهي جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف فقه املعامالت، وجيوز أن يكون أحد األعضاء من غري الفقهـاء علـى أن                       )*(

ن املتخصصني يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام يبفقه املعامالت، ويعهد هليئة الرقابة الشرعية توجيـه                 يكون م 
نشاطات البنك ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكون فتواها وقراراا               

   .ملزمة للبنك
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  .67 ، ص1990 مد بوجالل، البنوك اإلسالمية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، حم:املصدر
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وتعمل هيئة الرقابة الشرعية والقانونية على مراقبة نشاط البنك والتأكد من شرعية عملياته             
  .ومطابقتها للشريعة

وإىل جانب هيئة املستشارين يساعد املدير العام سكرتري ونائب مدير يشرف على خمتلـف              
  :األقسام والدوائر املتمثلة يف

 حيث تقوم بالتنسيق بـني قطـاعي األعمـال املـصرفية            :دائرة الشؤون املالية واحملاسبية    -1
واالستثمارات حيث يقوم القطاع األول بفتح احلسابات وجتميع أموال املودعني، مث حتويلـها             

ا أن صـيغ االسـتخدام      إىل قطاع االستثمارات الذي يقوم باستثمارها يف خمتلف املشاريع ومب         
قسم االستثمار املباشر يف الصناعة، الزراعة، التجارة       : ختتلف وضعت أقسام خاصة بكل صيغة     

وميدان اخلدمات، مث قسم االستثمار باملشاركة عندما يدخل البنك شريكا يف مشاريع الغـري،              
للمـشاريع  إضافة إىل قطاع االستثمارات وحدة التخطيط والبحوث تقوم بالدراسات الكمية           

  .)1(واستكشاف فرص االستثمار املرحبة وذلك من أجل االستخدام األثل للموارد
 حيث أا أصبحت ضرورية بالنسبة لكل مؤسسة اقتصادية متنوعـة           :دائرة املراقبة الداخلية   -2

  .)2(النشاط، وذلك لضمان السري احلسن لعمليات البنك
البنك وعمالئه واجلهات اإلعالمية املختلفة ليظهـر        لتعميق الصلة بني     :دائرة العالقات العامة   -3

 .)3(كمؤسسة مالية تقدم اخلدمات العامة وليس كمؤسسة فردية دف لتحقيق الربح فقط
 وتتميز ا البنوك اإلسالمية دون سواها من البنوك ألن اإلسـالم            :دائرة التكافل االجتماعي   -4

 .)4(االجتماعي واألخالقييهتم باجلانب االقتصادي دون أن يغفل اجلانبني 

 : )5(وفيما يلي نتعرض إىل قطاعي األعمال املصرفية واالستثمارات كما يلي
 وهو قطاع يعمل على إزالة التعامل بالفائدة مع أصحاب الودائـع            :قطاع األعمال املصرفية   

جلمهور الناس سواء حسابات جتارية أو حسابات        )*(وأصحاب املشاريع ومهمته فتح حسابات    
  .اخل...مبختلف أنواعها وشراء وبيع العمالت )**(ستثمار، وإصدار شيكاتاال

                                                 
  .68 سابق، ص  حممد بوجالل، مرجع )1(
  .69، ص املرجع نفسه  )2(
  .27 فؤاد توفيق ياسني، أمحد عبد اهللا درويش، مرع ساب، ص  )3(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  )4(
  .70 حممد بوجالل، مرجع سابق،ص ) 5(
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 تقوم البنوك اإلسالمية باستثمار أمواهلا مباشرة يف املشاريع االقتـصادية،           :قطاع االستثمارات  
لوحدها أو مع اآلخرين عن طريق املشاركة أو املضاربة، وميكنها االستثمار يف خمتلف ااالت              

 ومـن مزاياهـا تنويـع       .اخل...، التجارة، احلرف واخلدمات   ناعة والزراعة االقتصادية كالص 
االستثمار التقليل من خطر عدم االسترداد حيث كل مشروع يغطي املشروع الثاين يف حالـة               
خسارته، كذلك هناك خطر يهدد املؤسسات املتنوعة األنشطة الذي أشـار إليـه الكاتـب               

ات تنمو يف اجتاهات متعددة، يصبح من الصعب        األمريكي وليم دمزه، وهو أن بعض املؤسس      
السيطرة عليها وهنا يتبني الدور الفعال الذي يلعبه مسريو البنوك اإلسالمية بالتخطيط اجليـد              

  .)1(والتسيري احلسن لكل األنشطة
  .املوارد املالية للبنوك اإلسالمية: املطلب الثاين

وك اإلسالمية والرأمسالية وبإمكان الدولـة      ال يوجد اختالف كبري بالنسبة للموارد املالية للبن       
، وتنقسم هذه املـوارد إىل مـوارد داخليـة     )2(أو األشخاص استثمار أمواهلم يف البنوك اإلسالمية      

  .)3(وموارد خارجية وكلها تساعد على تكوين القدرة االستثمارية للبنك
  :ة املوارد الداخلي-أوالً

ى على حجز جزء من األرباح وإبقائـه داخـل     يعتمد البنك اإلسالمي كبقية البنوك األخر     
رأس املال، واالحتياطات واألرباح    : املؤسسة من أجل تعزيز مكانته املالية وتشمل املوارد الداخلية        

  .)4(غري املوزعة
وذلك ألنه لفظ وارد يف القـرآن        )5( يعترب جانبا أساسيا من موارد البنك اإلسالمي       :رأس املال  -1

فلفظ رأس املـال     )1(..)فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم    (..:ا يف قوله تعاىل   الكرمي عند حترمي الرب   

                                                                                                                                                    
   .احلسابات تسمى كذلك ودائع، وسيتم التطرق إليها يف املبحث الثاين من هذا الفصل بالتفصيل  )*(

الشيك هو أمر يكتبه صاحب الشيك إىل بنك جتاري أو إىل البنك املركزي لدفع مبلغ معني  لشخص معني أو حلامـل                        )**(
  .الشيك، أو ملؤسسة معينة حيدد امسها، وقبل دفع قيمة الشيك جيب التحقق من وجود حساب لصاحب الشيك

   .123عبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سابق، ص : انظر     

   .71 ص د بوجالل، مرجع سابق، حمم) 1(
  .51، ص املرجع نفسه  )2(
  .263، ص 2002 حممد عبد اهللا إبراهيم الشيباين، بنوك جتارية بدون ربا دار عامل للكتاب، اململكة العربية السعودية، )3(
  .52ص   حممد بوجالل، مرجع سابق، )4(
  .181، ص 1993صارف، دار صفاء للنشر والتوزيع،  غسان عساف وإبرهيم علي عبد اهللا وفائق نصار، إدارة امل )5(
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يقصد به يف الفكر اإلسالمي أصل املال الذي ميتلكه اإلنسان بالفصل لالنتفاع به ويشمل املال               
، وميثل رأس املال قيمة األموال اليت حيصل عليها البنك من املسامهني عند         )2(نقدا كان أو عرضا   

  .)3(ستخدم يف خمتلف أوجه نشاطهبدأ تأسيسه وي
الكبرية لتدعيم مراكزها املالية بتكوين االحتياطات املختلفة،        )*( تعتمد الشركات  :االحتياطات -2

     دف احملافظة على سالمة          وهذه األخرية ما هي إال أرباح حمتجزة لتقوية املركز املايل للشركة 
وتنقسم بـصفة عامـة إىل      . )4(تملة يف املستقبل  رأس املال مع إتاحة الفرصة ملقابلة اخلسائر احمل       

  :ثالثة أنواع
من األرباح يفرضها القـانون لتبقـى        )**( وهو عبارة عن نسبة معينة     :االحتياطي القانوين  -أ    

 .)5(داخل املؤسسة وال توزع بأي شكل من األشكال
املؤسسون قصد  وهو عبارة عن حساب ال يفرضه القانون ولكن يضعه         :االحتياطي العام  -ب    

  .)6(تعزيز رأمسال البنك، وال يشترط أن تكون نسبته مساوية لنسبة االحتياطي القانوين
تكون هذه االحتياطات ملواجهة خسائر قد تلحق بالبنك وبذلك         : )***(احتياطات أخرى  -ج    

 من  لن يعرف البنك أو أصحاب الودائع خسائر إال يف احلالة اليت تكون فيها هذه األخرية أكرب               

                                                                                                                                                    
  .279:  سورة البقرة، اآلية )1(
  .265-264 حممد عبد اهللا إبراهيم الشيباين، مرجع سابق، ص  )2(
  .80، ص 1996 مجال العمارة، املصارف اإلسالمية، دار النبأ، بسكرة، اجلزائر،  )3(
قتصاديا معينا، وميتلك رأمساهلا أكثر من شخص، وهي أنواع شـركات   الشركات هي عبارة عن مؤسسات تزاول نشاطا ا  )*(

  .التضامن، وشركات التوصية، وكذا شركات املسامهة
  .166 صعبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سابق، :      انظر

  .119 رشاد العصار ورياض احلليب، مرجع سابق، ص ) 4(
االحتياطي القانوين ففي بيت التمويل الكوييت مثال تنص املادة الثامنـة           عادة ما ينص القانون التأسيسي للبنك على مقدار          )**(

  . من الربح الصثايف حتول إىل حساب االحتياطي القانوين%10من القانون التأسيسي على أن 
   .رشاد العصار، ورياض احلليب، مرجع سابق: انظر     

  .53 حممد بوجالل، مرجع سابق، ص  )5(
  .حة نفسها املرجع نفسه، الصف )6(
يدخل حتت هذا النوع االحتياطات التحميلية واملخصصات، واالحتياطات التخصيصية، فاألوىل تعترب مبالغ حمملة على   )***(

  .جممل  الربح قبل الوصول إىل صايف األرباح ملقابلة تكلفة من تكاليف اإليراد حمتمل وقوعها يف املستقبل
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مقدار االحتياط املوجود وهذا نادرا ما حيدث، واملالحظ أن بعض البنوك بدأت تستعمل مثل              
  .)1(هذا احلساب ملواجهة املستقبل

 حيددها النظام األساسي للبنك اإلسالمي وفق اقتراح جملس إدارته يف           :األرباح غري املوزعة   -3 
 إضـافتها   للبنك  األعوام القادمـة وميكـن       اية السنة املالية مبقدار األرباح واليت حتول إىل       

لالحتياطي العام أو زيادة رأس مال البنك، وتعترب هذه األرباح غري املوزعة ثابتة من مـوارد                
 تستعمل عادة يف توسيع نشاط املؤسسة ومتويل استثمارات جديـدة ممـا             ،)2(البنك اإلسالمي 

 . )3(يعطي للبنك قوة ملنافسة البنوك واملؤسسات األخرى
 : املوارد اخلارجية-انياًث

ميكن أن تعترب الودائع مبختلف أشكاهلا ووفق فقه البنك اإلسالمي يف حتديد مفهومها أهـم               
 وميكن تقسيم الودائع اليت     .)4(أنواع املوارد اخلارجية للبنك، بل أهم مصادر موارده على اإلطالق         

  :يتلقاها البنك اإلسالمي إىل األشكال التالية
 وتسمى ودائع حتت الطلب أو االطالع وفيها يتم اإليداع أو السحب دون             :اريةالودائع اجل  -1

، مبوجب شيكات مسحوبة قصرية األجل كما ن استخدامها يف أغراض قصرية            )5(قيد أو شرط  
األجل جيب أن يكون حبذر حىت ال يتعرض البنك ألي موقف يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته   

 إذا   )*( وهي مصدر أموال غري مكلف ولكنها تشمل نسبة ضئيلة         ،)6(حنو أصحاب هذه الودائع   
  .)8( والودائع اجلارية يودعها مودعون دون أي فائدة ربوية عليها.)7(ما قورنت بالبنوك التجارية

                                                 
  .53 حممد بوجالل، مرجع سابق، ص  )1(
  .119 رشاد العصار ورياض احلليب، مرجع سابق، ص  )2(
  .54-53 حممد بوجالل، مرجع سابق،ص  )3(
  .120 رشاد العصار ورياض احلليب، مرجع سابق، ص  )4(
  .209، ص 2000رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، البنوك الشاملة وتطوير دور اجلهاز املصريف املصري، دار النهضة العربية،   )5(
  .383 صاحل احلناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السالم، مرجع سابق، ص حممد  )6(
   .70عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص :  انظر.%10.8تبلغ الودائع اجلارية يف البنوك اإلسالمية حوايل   )*(

  .199-198، ص 2000 فالح حسن عداي احلسني، مؤيد عبد الرمحن، عبد اهللا الدوري، إدارة البنوك، دار وائل للنشر،  )7(
  .120 رشاد العصار ورياض احلليب، مرجع سابق،ص  )8(
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وقد ختتلـف   ) متوسطة وطويلة األجل  (تسمى كذلك ودائع ألجل     : )*(الودائع االستثمارية  -2
، وهي األموال اليت يضعها أصحاا يف البنك اإلسـالمي          )1(تسميتها وشروطها من بنك آلخر    

بقصد املشاركة ا يف متويل عمليات استثمارية ويعد هذا أهم وأكرب مصدر من مصادر أموال               
، وفيها ال حيدد هذا األخري عائدا حمددا سلفا عليها ويتحدد العائدة وفقـا              )2(البنك اإلسالمي 

ونتائج األعمال للتوظيفات اليت وجهـت إليهـا هـذه           ومدته   ،)3(لطبيعة النشاط االستثماري  
  .)4(األعمال

الودائع االدخارية أو ودائع التوفري هي ودائع يعطي صاحبها مبوجبها          : )**(الودائع االدخارية  -3
وذا يضمن املودع قيمتها من البنـك، وقـد          ،   )5(دفتر توفري، يقيد فيه إيداعاته ومسحوباته     

 .)6( أرباحهيشرك البنك هذه الودائع يف
 
  
  
  

                                                 
ودائع من تفويض باستثمار وودائع استثمارية بدون تفويض فالنوع األول خيول املودع            : يقسمها مجال لعمارة إىل قسمني      )*(

 أو دوليا وهلذا النوع آجال خمتلفة للبنك بأن ينوبه ي استثمار وديعته يف أي مشروع من املشروعات اليت يرؤاها البنك حمليا
 شهر أو أكثر وهذا النوع يشبه املضاربة املطلقة، أما النوع الثاين فاملودع خيتار املشروع الذي يرغب أن يستثمر                   12 أو 6أ3

  .فيه األموال اليت أودعها وله أن حيدد آجال الوديعة أو يتركه مفتوحا ويشبه املضاربة املقيدة
   .72-71ارة، مرجع سابق، ص مجال لعم:      انظر

  .199 فؤاد توفيق ياسني، أمحد عبد اهللا درويش، مرجع سابق، ص  )1(
  70 مجال لعمارة، مرجع سابق، ص  )2(
  .199-198 فالح حسن عداي احلسني، مؤيد عبد الرمحن عبد اهللا الدوري، مرجع سابق، ص  )3(
  .72، ص 2002ديدة، اإلسكندرية،  عبد الغفار حنفي، إدارة املصارف، دار اجلامعة اجل )4(
تعطي البنوك التقليدية على هذا النوع من الودائع نسبة ثابتة من الفائدة، يف حني يعرض البنك اإلسالمي على املـودع                      )**(

أن يودع أعماله يف حساب استثمار باملشاركة يف األرباح، بأن يودع جزء من أمواله يف حـساب                 : ثالث اختيارات هي  
تك جزء آخر للسحب منه عند احلاجة، أن يودع أمواله بدون أرباح مع ضمان أصلها، إن هذه املعاملة ال تقلل        استثمار وي 

من حجم الودائع االدخارية يف البنك اإلسالمي ذلك أن بعض املسلمني هم يف حالة اضطرارية يـضعون مـدخرام يف                    
   .69، مرجع سابق،ص مجال لعمار: البنوك التقليدية مع تنازهلم على الفوائد، انظر

  .68، مرجع سابق،ص ة مجال لعمار )5(
  .70 حممد سعيد أنور سلطان، مرجع سابق،ص  )6(
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  .دور البنوك اإلسالمية وأهدافها: املبحث الثالث
تقوم البنوك اإلسالمية مبجموعة من األنشطة املتكاملة وتتمثل هذه األخرية يف الدور الـذي              

  .تؤديه هذه البنوك من أجل حتقيق أهداف متعددة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
  .دور البنوك اإلسالمية: املطلب األول

لعب البنوك اإلسالمية دورا يف تنمية اتمع املسلم وتنشيط االقتصاد الوطين مبا يتوافق مع               ت
  :الشريعة السمحاء، وميكن حتديد خمتلف هذه األدوار فيما يلي

 تقدم ألصحاب الودائع االستثمارية حصة معلومة من األرباح الـيت يـدرها             :قبول الودائع  -1
 اإلسالمي من هذه األرباح نصيبا معلوما أيضا لقاء كونه          استثمار مدخرام، ويأخذ املصرف   

مضاربا بأموال غريه من أصحاب املدخرات املودعة لديه للتثمري، أمـا إذا كانـت حمـصلة                
  .)1(استثمارات املصرف اإلسالمية خسارة فاخلسارة على رأس املال

اإلسالمية مع أصحاب    تكون العالقة بني البنوك      :احلصول على األموال على أساس املضاربة      -2
الودائع على أساس املضاربة فقط، حيث يتفق البنك بصفته كمضارب على تقسيم األرباح أو              

بنسب معينة، كما أن للبنك حق توكيـل غـريه يف           ) املودعني(اخلسائر مع أصحاب األموال     
ـ             وم استثمار مال املودعني يف خمتلف املشروعات االستثمارية والبنوك اإلسالمية كغريهـا تق

باختيار املشروع متخذة يف ذلك إجراءات ضرورية وتدابري من شأا أن حتسن من مسعته ولن               
يكون ذلك إال إذا متكنت هذه البنوك من توزيع أرباح على أصحاب املدخرات تفـوق مـا                 

  .)2(حيصل عليه غريهم يف البنوك املنافسة هلا
ز يلجأ إىل مساعدة من بنك خـر         عند تعرض بنك إسالمي لعج     :االستعانة بالبنوك األخرى   -3

 .)3(مثله حبيث تتم املساعدة يف نطاق املشاركة على الربح واخلسارة من غري فوائد
وهي عبارة عن وثائق موحدة صادرة عن البنك بأمسـاء مـن            : املقارضة )*(إصدار سندات  -4

 املتحققة سـنويا    يكتتبون ا قابل دفع القيمة احملررة ا على أساس املشاركة يف نتائج األرباح            

                                                 
  .87، ص 2001 حممد شيخون، املصارف اإلسالمية، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، ) 1(
  .79 حممد بوجالل، مرجع سابق،ص  )2(
  .66 فائزة اللبان، مرجع سابق، ص  )3(
دات هي عالقة مديونية ودائنية بني طرفني األول هو مصدر السندات وهو الطرف املدين والثاين هـو املكتـب يف                    السن  )*(

  السندات وهو الطرف الدائن ويترتب على ذلك حقوق والتزامات أمها تعمد املقترض بدفع فائدة معلومة مقدما وحمـددة                 
سندات املعروفة لدى البنوك التجارية ألن الفائدة املترتبة عنها هـي           يف نشر االكتتاب بدقة والبنوك اإلسالمية ال تتعامل بال        

  . ربا وبالتايل تتعامل بسندات املقارضة
  .223طارق عبد العال مجاد، التطورات العاملية وانعكاساا على أعمال البنوك الدار اجلامعية، مصر،ص : انظر     
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منـها سـندات    : حسب شروط اإلصدار خاصة بكل إصدار على حدى، وهي على نوعني          
 .)1(املقارضة املشتركة ومنها سندات املقارضة املخصصة

، 2 من تلك اخلدمات عمليات حتصيل الشيكات عن طريق املقاصـة          :تأدية اخلدمات البنكية   -5
األجنبية وشرائها وحتصيل الكمبياالت نيابـة      كذلك إجراء احلواالت بأنواعها وبيع العمالت       

عن العمالء بشرط أن ال تقوم البنوك اإلسالمية خبصم الكمبياالت بفائدة إمنا بعمولـة غـري                
  .)3(مرتبطة مبدة الكمبيالة، إصدار خطابات الضمان والكفاالت وإصدار االعتمادات املستندية

 ألحدث األسـاليب    دية املتعارف عليها وفقاً   كافة اخلدمات املصرفية التقلي   وهي كذلك تقدم        
 .)4( ومع أحكام الشريعة اإلسالمية، طاملا ال تتعارض مع طبيعتها اخلاصة،الفنية والتكنولوجية

 وذلك دف توثيق أواصر الترابط والتراحم بني خمتلـف اجلماعـات            :اخلدمات االجتماعية  -6
 اإلنتاجية لتمكني املستفيد مـن بـدء        واألفراد وذلك عن طريق تقدمي القرض احلسن للغايات       

حياته وحتسني مستوى دخله ومعيشته بدون فوائد، وإنشاء إدارة الصناديق املخصصة للغايات            
االجتماعية وكذا تقدمي قروض الزواج أو أي أعمال تـسعى إىل حتقيـق أهـداف البنـك                 

 .)5(اإلسالمي
ل أصحاب حسابات االسـتثمار،      وكذا أموا  :أنشطة استثمارية باستخدام أموال املسامهني     -7

ومتثل هذه األنشطة حمور عمل البنوك اإلسالمية واملصدر األساسي لتحقيق إيـرادات ألصـحاب          
 .)6(االستثمار

  

  

                                                 
  .208 رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع سابق، ص  )1(
أي مدجينني بديين متماثلني قدرا وصفة، أي كـل         =: متماثلني(الترك من اجلانبني    :  املقاصة حقيقتها املتاركة مفاعلة ومعناه     2

وزارة الشؤون الدينية واألوقـاف والـدعوة       : لصاحبه، وهي جائزة، انظر   ) عليه(واحد منهما عليه مثل ما على ثاحبه له         
  .3/04/2007: تاريخ التحميلmoa mlat-al-islam.com: بية السعوديةواإلراشادات اإلسالم، اململكة العر

  .22مرجع سابق، ص ،   فؤاد توفيق ياسني، أمحد عبد اهللا درويش )3(
  .208 رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع سابق، ص  )4(
  180 غسان عساف، إبراهيم علي عبد اهللا، وفائق نصار، مرجع سابق، ص  )5(
 مؤيد عبد الرمحن عبد اهللا الدوري، مرجع سـابق،          فالح حسن عداي احلسين   : حنفي، مرجع سابق، نقال عن     عبد الغفار     )6(

  .76ص 
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  .أهداف البنوك اإلسالمية: املطلب الثاين
  يسعى لتحقيقها استلزمتها الطبيعة الديناميكية وجـدوى وجـود          للبنك اإلسالمي أهداف 

لقيم اإلسالمية وتطبيقا ألهداف احلقة يف جمال املال واملعامالت االقتصادية وفيما           املشروع جتسيدا ل  
يسهم بفعالية يف القضاء على االزدواجية اليت قد جيدها اإلنسان املسلمني تعاليم العقيدة احلقة وبني               

ن لنا أن نعرض     وميك .)1(واقع املمارسات الفعلية اليت تتم يف اتمع إعالء لدين اهللا وتطبيقا لشريعته           
  :األهداف يف

  :األهداف التنموية للبنك اإلسالمي -أوالً
تساهم البنوك اإلسالمية بفعالية يف حتقيق تنمية اقتصادية اجتماعية إنسانية يف إطار املعايري الشرعية              

 وتتمثـل هـذه     ،)2(تنمية عادلة ومتوازنة ترتكز على توفري االحتياجات األساسية للمجتمعـات         
  :األهداف يف

تنمية وتثبيت القيم التعاقدية واخللق احلسن والسلوك السليم لدى العاملني واملتعـاملني مـع               -1
 .)3(البنك اإلسالمي لتظهري النشاط االقتصادي من الفساد

  .)4(حتقيق التنمية الشاملة وحتقيق االستعمال الرشيد للموارد املالية املتاحة -2
يني والصناعات احلرفيـة والبيئـة والـصناعات الـصغرية          تم البنوك اإلسالمية بتنمية احلرف     -3

والتعاونيات باعتبارها مجيعا األساس الفعال لتطوير البنية االقتصادية والـصناعية يف الـدول             
اإلسالمية واإلفادة من جتارب الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية اليت متت يف هذا اال وتوسيع              

  .)5(عقاعدة امللكية واملشاركة يف اتم
  :األهداف االستثمارية للبنك اإلسالمي -ثانياً

  :وتتمثل أمهها فيما يلي

                                                 
  .29 حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص  )1(
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  .292، ص 1999 حسن سربي، االقتصاد اإلسالمي، مركز اإلسكندرية للكتاب،  )3(
  .99ن، مرجع سابق،ص  حممود سحنو )4(
  .30 حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق،ص  )5(
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، واملشاركات، وترويج املشروعات، ودراسات اجلدوى للغري، وحتـسني         )*(االستثمار املباشر  -1
 .)1(املناخ االستثماري العام

2-            م واسـتثمارها   خدمة وتشجيع األفراد الذين ال يرغبون يف التعامل بالربا، وجتميع مـدخرا
  .)2(بطريقة املشاركة بشكل خيدم اتمع على أساس الشريعة اإلسالمية

يقوم البنك اإلسالمي بالتركيز يف توظيفاته التمويلية على التوظيـف االسـتثماري متوسـط               -3
وطويل األجل، ومنه يتم توسيع قاعدة النشاط االقتصادي يف اتمع وتقوية هيكل القطاعات             

 .)3(فيهاالقتصادية 
 ألغراض املـشاريع    - من أفراد ومؤسسات   -توفري رؤوس األموال الالزمة ألصحاب األعمال      -4

 .)4(االقتصادية على أن يتم هذا التمويل طبقا ألحكام الشريعة بالنسبة للمعطي واآلخذ
االحتكار وما قد ينجم عنه استغالل حلاجات الناس، ومن مث يعمل البنك اإلسـالمي              5حماربة   -5

 كسر احتكار القلة وإشاعة ونشر أدوات اإلنتاج وإتاحتها، مما يضمن توزيع عادل للثروة              على
 .)6(وإنتاج وفري يكفي للبشر، وحيقق هلم األمن واالستقرار

  :األهداف االجتماعية للبنك اإلسالمي -ثالثاً
 :وتشمل

                                                 
، ...يقوم البنك بتوظيف أموال املودعني بنفسه يف مشروعات معينة وذلك عن طريق إنشاء شركات جتاريـة وصـناعية                     )*(

  .ة مضاربةيكون البنك فيها مسؤوال مسؤولية كاملة عن إدارا ومتويلها وتكون عالقة البنك مع املودعني عالق
   .28، ص 1992حسن بن منصور، البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، مطبعة عمار قريف، باتنة، :  انظر    

  .177ص   غسان عساف، إبراهيم علي عبد اهللا، فائق نصار، مرجع سابق، )1(
  .32 حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص  )2(
  .293 حسن سربي، مرجع سابق، ص  )3(
  .35ص   حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، )4(
ومن دخل  :" يقصد باالحتكار لغة حبس الشيء عن التداول انتظارا الرتفاع مثنه، وهو حمرم شرعا لقوله صلى اهللا عليه وسلم                  5

احملتكر اجلالب مرزو و"و " يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان حقا على اهللا أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة
من احتكـر   : "مسعت الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول      : وقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال          " ملعون

ومنه االحتكار غري مشروع واستخدامه كأسلوب لتنمية الثروة وزيادة         " على املسلمني طعامهم ضربه اهللا باخلدام واإلفالس      
 .35ال ترضيه تعاليم اإلسالم من مرجع حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق،ص األرباح حمرم، وهو أمر ال يقبله اهللا و

  .36ص   حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، )6(
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الزكاة والـضرائب   العدالة االجتماعية والتوزيع اإلسالمي املنصف للدخل والثروة واستخدام          -1
والتحويالت كوسائل إضافية للمزيد من ختفيف حدة التفاوت متماشيا مع فكـرة األخـوة              

 .)1(اإلنسانية
تساهم البنوك اإلسالمية يف حتقيق سعادة اإلنسان من خالل تأمني مطالبه املاديـة واملعنويـة                -2

 طعـام وشـراب     املشروعة ورفع مستوى معيشته فتقوم بتوفري احلاجات األساسية لـه مـن           
واملسامهة يف ثقافته وتعليمه بأسعار تنافسية معقولة باعتمادها على الصيغ اإلسالمية           ... ولباس

  .)2(للتمويل واالستثمار
املسامهة يف حتقيق العدالة االجتماعية وذلك من خالل اختيار املشروعات اليت حتقق حتسينا يف               -3

املشروعات االجتماعية اليت حتقـق التكامـل       توزيع الدخل أو منح القروض احلسنة أو إنشاء         
 .)3(االجتماعي مبختلف صوره

 .)4(أن تؤمن لكل مسلم بل لكل إنسان على األرض اإلسالمية حاجاته األساسية -4
  :األهداف املالية للبنك اإلسالمي -رابعاً

  :وتتمثل يف
 .)5(السيولة والرحبية واألمان ومنو املوارد -1
وتعبئة املوارد املتاحة يف الوطن اإلسالمي وتنمية الوعي االدخـاري          جذب وجتميع الفوائض     -2

  .)6(لدى األفراد
جذب املوارد املالية وتعبئة املدخرات يف اتمع ويتمثل ذلك يف الودائع اليت حيـصل عليهـا                 -3

  .)7(البنك

                                                 
  .6، ص 1984، 2، العدد 1حممد عمر شابرا، النظام النقدي واملصريف يف اقتصاد إسالمي، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، الد   )1(
  .29، ص 2005صارف اإلسالمية واملعامالت املصرفية، اليمامة، بريوت، صاحل محيد العلي، امل )2(
  .387السيدة عبد الفتاح عبد السالم، مرجع سابق، ص و  حممد صاحل احلناوي )3(
  .141، ص 1998  حممد السويلم، إدارة املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع  الفنية، مصر، )4(
  .387صاحل احلناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السالم، مرجع سابق، ص  حممد  )5(
  .49 مجال لعمارة، مرجع سابق، ص  )6(
  .118 رشاد العصار، رياض احلليب، مرجع سابق، ص  )7(

ائـع  ، وهي أمـوال الود    تتمثل الودائع يف احلسابات اجلارية واحلسابات االدخارية، األموال اليت تودعها بغرض االستثمار                
  .االستثمارية
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  :خالصة الفصل
قواعد الـشريعة       البنوك اإلسالمية هي مؤسسات تراعي وتتقيد يف وظائفها وأهدافها ب           

اإلسالمية يف املعامالت املالية التجارية واملدنية، وتنحى حنوا إنسانيا يف منح االئتمان، هلـا عـدة                
خصائص منها عدم التعامل بالربا، ارتباطها بالعقيدة اإلسالمية، جتميع املوارد، وتنقسم مواردهـا             

ياطات واألرباح غري املوزعة، وموارد     املالية إىل قسمني، موارد داخلية وتتمثل يف رأس املال واالحت         
خارجية وتتمثل يف الودائع اجلارية، الودائع االستثمارية، والودائع االدخارية، هلا عدة وظائف منها             
قبول الودائع، احلصول على األموال على أساس املضاربة، إصدار سندات املقارضة، كما هلا عدة              

يم التعاقدية، حتقيق التنميـة الـشاملة، وأهـداف         أهداف منها أهداف تنموية كتنمية وتثبيت الق      
استثمارية منها االستثمار املباشر، توفري رؤوس األموال، وأهـداف اجتماعيـة منـها العدالـة               
االجتماعية يف توزيع الدخل واستخدام الزكاة والضرائب، كما هلا أهداف مالية تتمثل يف تـوفري               

  . السيولة والرحبية، جتميع الفوائض املالية
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  :متهيد
إن ما يتميز البنوك اإلسالمية يف جمال األعمال املصرفية جتديدا هو استبدال عالقة القرض بعالقة 
املشاركة، وعالقة الفائدة بعالقة الربح، واستطاعت هذه البنوك أن ختلق انسجاما بني األوعية 

 اليت أقرها اإلسالم بني رأس ية واألساليب التمويلية اإلسالمية اليت ترتكز العالقةستثمارية واالدخاراال
وهذه التجربة جنحت يف دول وفشلت يف دول أخرى وذلك لعدة مشاكل . املال وجهد اإلنسان

  .اعترضتها، خاصة أا تقوم بكل نشاطاا يف بيئة مصرفية مزدوجة يف أغلب الدول
  : مباحث كما يليةذا الفصل إىل ثالثلذلك سوف نتطرق يف ه

  التمويل يف البنوك اإلسالميةأساليب : املبحث األول
  جتارب البنوك اإلسالمية: املبحث الثاين
  املشاكل اليت تعترض البنوك اإلسالمية وطرق معاجلتها: املبحث الثالث
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  أساليب التمويل في البنوك اإلسالمية: المبحث األول
وي ولكل أسلوب من هذه للتمويل اإلسالمي أشكال وأساليب عديدة تعد بدائل التمويل الرب

فهناك أساليب ال تؤدي إىل خلق الدين وهي تعرف باألساليب . األساليب طبيعته التمويلية اخلاصة
  .القائمة على املديونية

  ستثمارأساليب التمويل القائمة على املشاركة يف عائد اال: املطلب األول
. استبدال عالقة القرض بعالقة املشاركةإن ما مييز البنوك اإلسالمية يف جمال األعمال املصرفية هو 

وهذه العالقة هي اليت حتدث التغيري اجلذري يف األدوات واالهتمامات، ويسمى هذا النظام بنظام 
  .حصص امللكية ويشتمل هذا األخري على مزيج من األساليب منها املضاربة واملشاركة

  :  املضاربة-أوالً
  .عملية التمويل يف البنوك اإلسالميةتعترب املضاربة من األساليب الشائعة ال

   : تعريفها-1
  :هناك العديد من التعاريف للمضاربة لغة واصطالحا

  :)1( كثرية يف اللغة منها للمضاربة معاٍن:لغة  -أ
⎢sŒÎ)uρ ÷Λä# ®: الضرب أي السفر من أجل التجارة لقوله تعاىل ö/uŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_ β r& 

(#ρ çÝÇø)s? z⎯ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9$# 〈)2(وقوله تعاىل ،:® tβρ ãyz# u™uρ tβθç/ÎôØtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ äótG ö6 tƒ ⎯ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# 〈 )3(.  
 .وتعين القسم يقال اضرب يل يف هذا األمر بسهم أي اقسم يل نصيبا فيه

z>u ® :وتعين الوصف والتبيني لقوله تعاىل ŸÑ ª!$# ¸ξsV tΒ # Y‰ö6 tã % Z.θè=ôϑ̈Β ω â‘ Ï‰ø) tƒ 4’ n? tã &™ó© x« 〈 )4(.  
  .)5(وتعين املسامهة كقول القائل ضربت مع القوم يسهم أي مسامهتهم عليه

  
  
  

                                                 
سالمية، جملة التوعية اإلسالمية، اململكـة العربيـة الـسعودية،     عبد اهللا بن عبد العزيز العجالن، شركة املضاربة يف الشريعة اإل            )1(

  .2/490: بن منطور ، نقال عن لسان الشعوب ال152 هـ، ص 1420، 22الرياض، العدد 
  .101سورة النساء، اآلية   )2(
  20 اآلية ،سورة املزمل  )3(
  .75 اآلية ،سورة النحل  )4(
  .73، ص 10 علي القري، البنك اإلسالمي، جملة رقم  )5(
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  :ضاربة بتعاريف متباينة نذكر منها عرف الفقهاء امل:حااصطال -ب

املضاربة هي أن يعطي الشخص املال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من  -
ثلثا أو ربعا أو نصفا وأن اقتسامه ال يتم إال بعد : جزء كان مما يتفقان عليهال، أي ربح امل

  .)1(التصفية الكاملة للمضاربة
هي عملية تتعلق بالصفقات طويلة األجل ما بني مؤسسة مالية ومشروع جتاري أو صناعي  -

أ الغنم مبد(ويف مثل هذه العمليات تتحمل املؤسسة املالية املخاطر مثلما تستفيد من الربح 
  .)2( )بالغرم

 : مشروعيتها-2
  . )3(املضاربة من املعامالت اليت كانت يف اجلاهلية فأقرها اإلسالم

  .)4(واتفق الفقهاء على جواز عقد املضاربة ومشروعيته وامتد لو على ذلك بالقرآن والسنة واإلمجاع
tβρ ®:قوله تعاىل )5(ودليل مشروعيتها من القرآن ãyz# u™uρ tβθç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ äó tGö6 tƒ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# 〈 )6(.  

وخلط  ،)*(قارضة واملُ، إىل أجلالبيع:  الربكة  فيهنثالثٌ«ρودليل مشروعيتها من السنة قول النيب 
  .)7(»الرب بالشعري

مما عنا  عنه فهو  واحلرام ما حرم اهللا يف كتابه، وما سكت،هاِبت اهللا يف ِك ما أحلَّاحلاللُ...«:ρوقوله 
  .)8( »ملكُ

التراض كان يف اجلاهلية وكانت قريش أهل جتارة وال معاش هلم من غريها وفيهم "قال ابن حزم 
الشيخ الكبري الذي ال يطيق السفر واملرأة والصغري واليتيم فكانوا يعطون املال مضاربة ملن يتحر به 

  .)1( ..."ه املسلمونذلك يف اإلسالم وعمل ب ρجبزء مسمى من الربح، فأقر رسول اهللا 

                                                 
  .544حممد سويلم، مرجع سابق، ص   )1(
  .1991ي العريب اإلسالمي، األوراس، اجلزائر، قتصاد الفائز، مقتطفات من الفكر اال.مو حميطنه. أ.وم بن حسني. ل.م  )2(
  .134، ص 1999أمحد بن حسن أمحد احلسين، الودائع املصرفية، املكتبية املكية، دار ابن حزم، بريوت،   )3(
  .67 ، ص1997حممد حمسن، العقود الشرعية يف املعامالت املالية املصرفية، جملس النشر العلمي، الكويت،   )4(
  .241 – 240الشباين، مرجع سابق، ص  حممد عبد اهللا إبراهيم  )5(
  20 اآلية ،سورة املزمل  )6(
   .املقارضة تعين املضاربة  )*(

  .ه ابن ماجةروا  )7(
  .ذيوالترمه ابن ماجة روا  )8(
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كما دل اإلمجاع على جوازها، فقد روي عن مجاعة من الصحابة أم دفعوا مال اليتيم 
  .)2( ...مضاربة، منهم عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب

   : شروطها-3
تعلق  ومنها ما ي، ومنها ما يتعلق بالربح، منها ما يتعلق برأس املالللمضاربة عدة شروٍط

  .بالعمل
  :ما يتعلق برأس املال  -أ

 إال إذا علق العقد على قبضة كأن يقول له إذا قبضت ، وأال يكون ديناًأن يكون معلوماً -
  .)3( فالن فضارب بهديين الذي على

أي أن يكون رأس املال . )4( فال تصح املضاربة بالعروض؛أن يكون رأس املال من النقود -
  .)5(نقداً

  .)6(احب العمل وله عليه سلطة التصرفأن يسلم املال لص -
  :ما يتعلق بالربح -ب

  .)7( كالنصف أو الثلث أو الربع، ومعلوماًأن يكون الربح شائعاً -
أن يعلم نصيب كل من املضارب ورب املال، فإن مل يكن هناك ربح فال حق للمضارب يف  -

 كنت من رأس شيء وإن كانت هناك خسارة احتسبت من الربح املتحقق فإن مل يربح املال
، فمثال لو أشترط أن يكون ألحدمها )8(املال، وال يصبح اشتراط مقدار من النقود ألحدمها

  .)9(مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي لآلخر فهذا ال جيوز
  : ما يتعلق بالعمل-ج

                                                                                                                                                    
  .30، ص 5ج  عن نيل األوطار ،رمضان حافظ عبد الرمحان، البنوك واملعامالت املصرفية والتأمني، دار السالم، القاهرة، نقالً  )1(
  .250حسن سري، مرجع سابق، ص   )2(
  .134أمحد بن حسن أمحد احلسين، مرجع سابق، ص   )3(
  .241، ص حممد عبد اهللا إبراهيم الشيباين، مرجع سابق  )4(
  .115مجال لعمارة، مرجع سابق، ص   )5(
  .1029عبد احلميد حممد الشورايب وحممد عبد احلميد الشواريب، مرجع سابق، ص   )6(
  .108حممود سحنون، مرجع سابق، ص   )7(
  .135أمحد بن حسن أمحد احلسين، مرجع سابق، ص   )8(
  .286، ص 2001مي، اليمامة، دمشق، بريوت،  اإلسالقتصادصاحل محيد العلي، توزيع الدخل يف اال  )9(
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 جانبه رأس وحده، أما صاحب املال فإن من) املضارب(العمل يف املضاربة من اختصاص العامل      
املال وليس عليه عمل مطلقا، ويتسع مفهوم العمل يف املضاربة ليشمل كافة األعمال يف التجارة 

، وهناك )1(والصناعة والزراعة وشراء األراضي وبناءها ألن املقصود من العمل الربح لكال الطرفني
  : شروط تتعلق بالعمل نذكر منها 

  .)2(راعة وغريهايشمل العمل كل األعمال يف التجارة والز -
إذا أخل صاحب العمل بالشروط أثناء املضاربة فسدت املضاربة ويكون الربح لصاحب  -

  .)3(املال ويتحول صاحب العمل إىل أجري، وحيصل على أجر املثل
أن ال يتدخل رب املال بني املضارب واملال الذي يعهد إليه أمر تنميته، فإذا اشترط رب  -

 فسدت اللمضاربة وهذا ال ينبغي أن يتوىل رب املال رسم املال التدخل يف عمل املضارب
  .)4(سياسة املضاربة باشتراطها مقيدة يف احلدود اليت يريد ويتفق حوهلا مع عامل املضاربة

أن ال يكون عمل املضارب من قبيل الوساطة والضمان الذي يؤهل هلا املركز االجتماعي  -
  .)5(نمية املالواملايل للمضارب إمنا يكون مقصود بذاته يف ت

  : أنواعها-4
  .)6( وأطرافها، ودوران رأس ماهلا،للمضاربة أنواع من حيث شروطها

  : تنقسم إىل قسمني:من حيث شروط املضاربة -أ
 وهي اليت ال يقي فيها صاحب املال املضارب بنوع حمدد من التجارة أو :املضاربة املطلقة 

يه النشاط ذا املال، حبيث يكون بأشخاص يتاجر معهم أو يف مكان أو زمان يزاول ف
للمضارب احلرية الكاملة يف تشغيل مال املضارب بطريقة تؤدي إىل احملافظة على املال 

 .وحتقيق عائد مناسب

                                                 
  .115مجال لعمارة، مرجع سابق، ص   )1(
  .109حممود سنون، مرجع سابق، ص   )2(
  .1029عبد احلميد حممد الشورايب، حممد عبد احلميد الشواريب، مرجع سابق، ص   )3(
، 16 اإلسالمي، جملـد     قتصادجملة جامعة عبد العزيز، اال    عبد اجلبار محد عبيد السيهاين، مالحضات يف فقه الصريفة اإلسالمية،             )4(

  .15، ص 1العدد 
  .15عبد اجلبار محد عبيد السيهاين، املرجع السابق، ص   )5(
  .116مجال لعمارة، مرجع سابق، ص   )6(



  تعترضهاأساليب  التمويل في البنوك اإلسالمية وتجاربها والمشاكل التي                                        : الفصل الثاني  

 37

 وهي أن يضع صاحب املال للمضارب قيودا أو شروطا معينة ويوضع هذا :املضاربة املقيدة 
تري إال سلعة كذا، أو ينهاه أن يشتري ، كأن يشرط عليه أال يش)1(القيد عند عقد املضاربة

  .)2(سلعة بامسها، أو يقيده بالعمل يف مكان معني، أو يقيده بوقت معني
 .)3(وتعترب صيغة املضاربة املطلقة األنسب بالنسبة للبنوك اإلسالمية

  :)4( تنقسم املضاربة من حيث دوران رأس املال إىل قسمني مها:من حيث دوران رأس املال -ب
 وهي اليت تأخذ شكل صفقات يشتريها املضارب صاحب العمل بتمويل :بة املوقوتةاملضار 

وتتم احملاسبة بني طريف املضاربة . من صاحب املال، وتصفى خالل فترة زمنية قصرية نسبيا
، أي يكون دوران رأس )5(على أساس الربح الفعلي بعد كل البضاعة حسب االتفاق بينهما

 .)6(تتكرر مرة واحدةاملال دورة واحدة والصفقة 
 وهي اليت تأخذ شكل  الشراكة املستمرة لتنفيذ جمموعة متتالية من :املضاربة املستمرة 

أي هي مضاربة غري حمدودة بصفته وتتميز بدوران رأس .)7(الصفقات، وتستمر ألكثر من فترة
  .)8(املال عدة مرات

 :)9(إىل قسمني تنقسم املضاربة من حيث أطرافها : من حيث أطراف املضاربة-ج
 تكون بني طرفني فقط، صاحب رأس املال وصاحب العمل، :املضاربة ثنائية األطراف 

وجيوز أن يكون صاحب رأي املال أكثر من شخص، غري أنه يعترب طرفا واحد هو كذلك 
 .األمر لصاحب املال

من  وتكون عندما يأخذ صاحب العمل املال ):ثالثية األطراف(املضاربة مجاعية األطراف  
صاحب رأس املال ويعطيه إىل صاحب عمل آخر فيكون صاحب العمل األول صاحب مال 

 .بالنسبة لصاحب العمل الثاين

                                                 
  .15عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص   )1(
  .46حسن األمني، مرجع سابق، ص   )2(
  .79ع سابق، ص عبد الغفار حنفي، مرج  )3(
  .116مجال لعمارة، مرجع سابق، ص   )4(
  .1028حممد عبد احلميد الشواريب، مرجع سابق، ص د احلميد حممد الشواريب وعب  )5(
  .117مجال لعمارة، مرجع سابق، ص   )6(
  .1028عبد احلميد حممد الشواريب و حممد عبد احلميد الشواريب، مرجع سابق، ص   )7(
  .117 مرجع سابق، ص مجال لعمارة،  )8(
  .الصفحة نفسها، املرجع نفسه  )9(
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ويف البنوك اإلسالمية املضاربة مجاعية األطراف هي املضاربة املناسبة، حيث ميثل املودعون صاحب 
النسبة لصاحب العمل رأس املال والبنك ميثل صاحب العمل األول، مث يصبح البنك صاحب مال ب

  .)1(الثاين
  
 

  أنواع املضاربة : 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :من إعداد الطالبتني اعتمادا على :املصدر
  سالمية جلمال لعمارة، مرجع سابق؛مرجع املصارف اإل          

   مرجع سابق، عبد احلميد حممد الشواريب و حممد عبد احلميد الشواريب         
                                                 

  .110 حممود سحنون، مرجع سابق ص  )1(

 أنواع المضاربة

 من حيث شروط المضاربة من حيث دوران رأس المال من حيث أطراف المضاربة

 ثالثية األطرافثنائية األطراف   مستمرة مطلقة مقيدة

 المضارب صاحب المال

المضارب 
األول صاحب 
 المال الثاني

 المضارب
  الثاني

صاحب 
 المال األول

س المال
ت لرأ

عدة دورا

س المال
دورة واحدة لرأ

ضمن الشروط الشرعية
تت

ضمن الشروط الشرعية وشروط أخرى
تت
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  : ملشاركة ا-ثانياً
  . اجلماعي يف حياتنا االقتصادية املعاصرةستثمارتعترب املشاركة األسلوب املناسب لال

  : تعريفها-1
  : اريف للمضاربة لغة واصطالحا منهاهنالك عدة تع

 املشاركة لفظ مشتق من الشركة، ويقال اشتركنا مبعىن تشاركنا وقد اشتركا الرجالن : لغة-أ
خر، ويقصد ا يف الفقه اإلسالمي يف رأس املال والعمل والربح وتشاركا وشاركا أحدمها اآل

  .)1(واخلسارة
  : ا عدة تعاريف ونذكر منها ما يلي هل:اصطالحاً -ب
  .)2(وهي عقد بني اثنني فأكثر على أن يكون املال والعمل من كل منها بقصد الربح -
ع جتاري أو صناعي ويف  األجل ما بني مؤسسة مالية ومشروهي عملية تتعلق بالصفقات طويلة -

مثل هذه العمليات تتحمل املؤسسة املالية خماطر اخلسارة مثلما تستفيد من الربح مبدأ غنم 
  .)3(بالغرم

 .)4(املشاركة من أهم ااالت اليت ميكن للبنك اإلسالمي أن يستثمر موارده فيها -
  :  مشروعيتها-2

$!™uρ #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ï(βÎ¨ ® :اب قوله تعاىلودليلها من الكت. )5(جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع sÜn= èƒ ø: $#)*( ‘Éóö6 u‹s9 

öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã CÙ ÷èt/ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ×≅‹ Î= s% uρ $ ¨Β öΝèδ 3 〈 )6( . وقوله تعاىل: ® ôΜßγ sù 

â™!% Ÿ2 uà° ’Îû Ï]è= ›W9$# 4 〈)7( . ومن السنة أن النيبρ للسائب ابن السائبكاًكان شري )وقوله . )8ρ: » قال
  . )9(» أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما:اهللا تعاىل

                                                 
  .306، دار لسان العرب، بريوت، ص 2 عن ابن املنظور، لسان العرب، جنقالً. 452-451نوال بن عمارة، مرجع سابق، ص   )1(
  .138 أمحد بن حسني أمحد احلسين، مرجع سابق، ص  )2(
  .45 حسني، مرجع سابق، ص ن،.ل.م  )3(
  .552حممد سويلم، مرجع سابق، ص   )4(
  .235ص  حممد عبد اهللا إبراهيم الشوريب، مرجع سابق،  )5(
   .اخللطاء هم الشركاء  )*(

  .24سورة ص، اآلية   )6(
  .12سورة النساء، اآلية   )7(
  .70 فائزة اللبان، مرجع سابق، ص  )8(
  .د وصححه احلاكمداورواه أبوهريرة، أخرجه أبو   )9(
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  : أشكاهلا-ب
   .الثابتةاملشاركة  و،املشاركة املتناقصة: للمشاركة شكالن مها

 البنك يف ملكية املشروع إما يف هذا النوع من حق الشريك أن حيل حمل:  املشاركة املتناقصة-1
 باملشاركة دفعة واحدة أو على مراحل وفقا لشروط املشاركة، وقد يطلق على هذا النوع أيضاً

، وهذا النوع من املشاركة يعتمد على توزيع األسهم اليت متثل املشروع أو البنك )1(املنتهية بالتملك
يع إىل شريكه حسب ما تقتضيه الشروط وشريكه، وميكن للبنك أن يتنازل عن أسهمه عن طريق الب

، وتسمى )2(املتفق عليها، ومنه تكون املشاركة متناقصة من جهة البنك ومتزايدة من جهة الشريك
ية ستثماركذلك باملشاركة بضمانات عينية، ويكون الغرض منها املشاركة يف اقتناء كافة األصول اال

وجيب أن تكون ذات فترة حمدودة قد تزيد عن ... للمشروع مثل األراضي، املباين، اآلالت واملعدات
  .)3(مخس سنوات متضمنة فترة اإلنشاء

 يطلق عليها أيضا املشاركة الدائمة يف رأس املال للمشروع، بينما يشارك البنك :املشاركة الثابتة
 من رأس مال املشروع، مما %15شخصا واحدا أو أكثر يف متويل جزء من رأس املال ال يقل عن 

  .)4(ب عليه أن يصبح شريكا يف ملكية هذا املشروع ويف إدارته وتسيريه واإلشراف عليهيترت
  – 4الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  عبد الغفار حنفي،  )1(
  .103حممود سحنون، مرجع سابق، ص   )2(
  .1009عبد احلميد حممد الشواريب و حممد عبد احلميد الشواريب، مرجع سابق، ص   )3(
  .102حممود سحنون، مرجع سابق، ص   )4(

 أشكال املشاركة

املشاركة الثابتة  املتناقصةاملشاركة

 املنتهية ةاملستمر
حلول الشريك حمل البنك بعقد مستقل عن عقد التمويل، 
 وبعده حبيث يكون لكل شريك حريته يف البيع لشريكه أو لغريه

 صفقة

 عملية

 دورة

 نشاط

ختصيص جزء من الدخل املتولد لسداد متويل البنك إضافة 
 إىل نصيبه من العائد

تقسيم العملية إىل حصص أو أسهم وللشريك حق اقتناء عدد من أسهم 
 البنك كل مرة حىت ميتلك كامل األسهم

 حلول الشريك مل البنك وملكيته التامة للشركة
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  .94 مجال لعمارة، مرجع سابق، ص :املصدر
   : شروطها-3

  :)1(للمشاركة عدة شروط نذكر منها
 األقصى، أن تتضمن بيانات العميل، اسم العميل والشكل القانوين ومركزه الرئيسي واحلد -

  .وإمجايل عمليات التمويل باملشاركة املنفذة وجمموع األرصدة املدنية والضمانات القائمة عليها
أن تتضمن بيانات العملية مواصفاة البضاعة ومصدر الشراء وطريقة الدفع والتسليم ومكان  -

  .التخزين، وسهولة تسويقها وعدم تعرضها للتلف
صول من املوارد على فاتورة مبدئية يوضح ا املواصفات عند تقدير التكاليف املتوقعة جيب احل -

 .واألسعار وشروط الدفع والتسليم والصالحية
عند تقدير مصادر التمويل املتوقعة جيب أال تزيد مشاركة البنك يف التمويل عن ما ورد باملوافقة  -

 .لتكاليف املتوقعةاإلئتمانية أو حسب التوزيع النسيب ملشاركات كل من البنك والعميل يف متويل ا
 .أن يكون املعقود عليه قابال للوكالة فيه، أي فيما ميكن أن ينعقد فيه التوكيل -
 .أن يكون الربح معلوم بنسبة حمددة أي انتفاع جمهولية الربح -
 .)**(أو من عروض التجارة )*(أن يكون رأس املال من النقدين -
 . من طرف البنوك اإلسالميةتعمالس تعترب من املشاركة، وهي قليلة اال: املزارعة-ثالثا
  : تعريفها-1

  .هلا عدة تعاريف لغة واصطالحا
األول جمازي وهو إلقاء البذور يف األرض، :  املزارعة يف اللغة من الزرع، وللزرع معنيان : لغة-أ

أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أم حنن : "قال تعاىل . )2(واملعىن الثاين حقيقي وهو اإلنبات
                                                 

، حممد عبد اهللا إبراهيم الـشيباين، مرجـع         1009ق، ص   عبد احلميد حممد الشواريب و حممد عبد احلميد الشواريب، مرجع ساب            )1(
  .235سابق، ص 

   .256، ص 2004السيد سابق، فقه السنة، املكتبة العصرية، بريوت،  : انظرالنقدين مها الذهب والفضة،   )*(

   .199حممد شيخون، مرجع سابق، ص  : انظر .وهي األموال اليت يتجر فيها  )**(

  .159بق، ص حممد شيخون، مرجع سا  )2(
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ال يقولن أحدكم : "قال  ρويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا . )1("رعونالزا
  .)2("زرعت وليقل حرثت

،حيث يشارك أحد )3(هي دفع األرض إىل من يزرعها، أو يعمل عليها، والزرع بينها: اصطالحاً
جانب الشريك اآلخر، ، والعنصر الثاين العمل من )األرض(الشركاء باملال أو أحد عناصر الثروة 

ومبعىن آخر يقوم مالك األرض بإعطاء األرض ملن يزرعها أو يعمل عليها، مما يؤدي إىل تطوير 
  .)4(املشاريع الصغرية الزراعية

 :مشروعيتها -2
هي جائزة عند الصاحبني من احلنفية واحلنابلة واملالكية وأجازها الشافعية، ودليل جوازها ما رواه 

عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو  ρأن : "رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمر 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أىب : "،وقوله صلى اهللا عليه وسلم )5("زرع

  .)6("فليمسك أرضه
 :)7(يشترط لصحة املزارعة الشروط اآلتية:  شروطها -جـ

 تصح املزارعة من انون، والصيب غري املميز، أما البلوغ بأن يكونا عاقلني، فال: أهلية العاقدين  -
  .فليس بشرط جلوازها

  .أن تكون األرض صاحلة للزراعة -
 .أن تكون مدة املزارعة معلومة -
أن يكون اخلارج مشاعا أو مشتريا بني املتعاقدين، ويشترط كذلك أن يكون هذا اخلارج معلوم  -

 .القدر
 .، وإعالما للمعقود عليهبيان من عليه البذر منعا للمنازعة -
 .بيان جنس البذر ليصري األجر معلوما، آلن األجر جزء من الناتج فال بد من بيانه -

                                                 
  .64سورة الواقعة، اآلية   )1(
  .رواه أبو هريرة  )2(
  .293صاحل محيد العلي، مرجع سابق، ص   )3(
، نقال عن عثمان بابكر أمحد، جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بـصيغة الـسلم،                452بن عمارة، مرجع سابق، ص        )4(

  .1نك اإلسالمي للتنمية، طاملعهد اإلسالمي للبحوث والدريب التابع للب
  .293صاحل محيد العلي، مرجع سابق، ص   )5(
  .رواه مسلم  )6(
  .294صاحل محيد العلي، مرجع سابق، ص   )7(
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   : املساقاة-رابعاً
تعترب من أساليب التمويل غري املعمول ا بشكل كرب رغم أن جمال تطبيقها واسع يف البلدان 

  .النامية
 

   : تعريفها-1
  .هلا عدة تعاريف لغة واصطالحا

  .)1( املساقاة مفاعلة عن السقي: لغة-أ
 وهي أن يقوم الشخص على سقي النباتات، وصورا أن تعقد شركة بني شخصني : اصطالحا-ب

أحدمها مالك لألشجار يبحث على من ينميها، واآلخر ميلك اجلهد لذلك، على أساس توزيع ناتج 
  .)2(بينهما حسب اإلتفاق

  :  مشروعيتها-2
 ألهل ρكية، والشافعية واحلنابلة وصاحبني من احلنفية ودليل جوازها معاملة النيب هي جائزة عند املال

أقسم بيننا وبني إخواننا النخلة فرفث، تكفوننا املؤونة : ρ، وروي أن األنصار قالت للنيب )3(خيرب
انت أي السقي والرعاية ألا ك–ونشرككم يف الثمر، فقالوا مسعنا وأطعنا، فعرضوا أن يتولوا أمره 

  .)4( وهلم الشطر فوافق-تسقى من اآلبار
 حبسب ما يليق ا، ويشترط فيها بيان حصة الناتج  وشرعاً املساقاة كاملزارعة حكماً:شروطها -3

مشاعا بني الطرفني، وجتوز املساقاة يف مجيع أنواع الشجر املثمر، وبالنسبة للناتج يف املساقاة ينطبق 
 حيث كونه على الشرط بينهما ومن حيث معلوماته، وكونه جزء عليه نفس الكالم يف املزارعة من

  .)5(مشاع بينهما
  أساليب التمويل القائمة على املديونية: لثايناملطلب ا

                                                 
 اإلسالمي، مكتبة مدبويل،    قتصاد، نقال عن أمرية عبد اللطيف مشهور، اإلستثمار يف اال         159حممد شيخون، مرجع سابق، ص        )1(

  .281، ص 1991القاهرة، 
، نقال عن عبد ايد عبد احلميد الذبياين، دراسات حول املال واملعامالت يف الـشريعة               452نوال بن عمارة، مرجع ساق، ص         )2(

  .36، ص 1993اإلسالمية، إصدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالم، 
  .5/554املساقات، / لكبري، ك  عن ابن قدامى، املغىن والشرح ا، نقال296ًصاحل محيد العلي، مرجع سابق، ص   )3(
  .159حممد شيخون، مرجع سابق، ص   )4(
  .296صاحل محيد العلي، مرجع سابق، ص   )5(
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لتمويل القائمة على  هنا أساليب استثمارإىل جانب أساليب التمويل القائمة على املشاركة يف عائد اال
  . واإلجيارستصناعتتمثل يف املراحبة، السلم، االاملديونية 

  : املراحبة-أوالً
  . يف البنوك اإلسالميةاستعماالعترب املراحبة من أكثر أساليب التمويل ت

  
   :تعريفها -1

  : منها واصطالحاًللمراحبة عدة تعاريف لغةً
 .)1( املراحبة يف اللغة مصدر من الربح وهي الزيادة:لغة-أ
  : هلا عدة تعاريف ومنها:اصطالحا -ب
توسط من خالل املداينة، فيستخدم الوسيط أموال املدخرين لشراء سلعة حاضرا مث هي صيغة لل -

 .)2(للموسط لديه، دف ربح الفرق بني سعر العاجل واآلجل) دينا(بيعها بآجل 
  .)3(وهي البيع مبثل الثمن األول مع ربح معلوم: )*(املراحبة أو املشافة -
لب عميله من ك أصال ملموسا بناءا على طوهي شراء وإعادة بيع عقد يشتري فيه أحد البنو -

  .)4(عادة البيع على أساس التكلفة مضافا إليها الربح اإلمجايلمورد ومع حتديد سعر إ
تفاق بني البائع واملشتري على ة يف الشريعة اإلسالمية وتتم باالهي أحد صور بيوع األمانة املعروف -

 اشتراها ا البائع أي أنه بيع مبثل الثم األول مثن السلعة، مع األخذ باإلعتبار مثنها األصلي الذي
  .)5(مع زيادة ربح

  :مشروعيتها -2
اتفق الفقهاء على جواز بيع املراحبة ومشروعيتها واألصل يف ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، أما من 

 من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال: " وقوله تعاىل)6("وبتغوا من فضل اهللا" الكتاب لقوله تعاىل 

                                                 
  .245حممد عبد اهللا ابراهيم الشيباين، مرجع  سابق، ص  )1(
  .98سامي إبراهيمالسويليم، مرجع سابق، ص  )2(
   .بحاملشافة من الشيف وهو الزيادة وتعنن املراحبة أو الر  )*(

  .9، ص2001رفيق يونس املصري، املصاريف اإلسالمية، دار املكتيب، دمشق،   )3(
  .4، ص2005ديسمرب،  4، العدد 46أرمينيو فراجا، نورا لوستيج، راجان، جملة التمويل والتنمية، الد   )4(
  .200فالح حسن عداي احلسين ومريد عبد اهللا عبد الرمحان الدوري، مرجع سابق، ص  )5(
  ..10سورة اجلمعة اآلية   )6(



  تعترضهاأساليب  التمويل في البنوك اإلسالمية وتجاربها والمشاكل التي                                        : الفصل الثاني  

 45

فما رحبت :" ، وقوله عز وجل)2( ووجه الداللة من اآليتني أن املراحبة ابتغاء للفضل ن الربح)1("ربكم
بيع مربور وعمل الرجل :" عندما سئل عن أفضل الكسب؟  فقال ρ، وأما من السنة فقوله )3("جتارم
، فهذا "م إذا كان يدا بيدإذا اختلف اجلنسان فبيعو كيف شئت:" ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم )4("بيده

  .)5(احلديث يدل على جواز بيع السلعة بأكثر من رأس املال
  .)6(وقد أمجعت األمة على جواز املراحبة

  : شروطها-3
يشترط يف بيع املراحبة باعتباره عقد ما يشترط يف البيوع األخرى بصفة عامة غري أنه خيتص بشرط 

  .)7(أمهها
العقد األول صحيح، فإذا كان فاسدا مل جيزي بيع املراحبة، ألا بيع حىت تصح املراحبة جيب أن يكون 

  .)8(يالثمن األول مع زيادة
كية واملصاريف تتضمن مثن الشراء، والرسوم اجلمرجيب حتديد التكلفة الكلية للسلعة تفصيال حبيث 

  .)9(األخرى حسب مكان وشروط تسليم السلعة
  .)10(دد أو نسبة من الثمنأن يكون الربح معلوما وقد يكون مقدار حم

العلم بالثمن األول، فيبني البائع للمشتري وقت البيع، أصل الثمن وما غرمه من نفقات على السلعة 
  .)11(إخل....كأجره

يفضل أن تكون البضاعة حمل املراحبة مشتراة من القطاع العام أو مستوردة مبوجب اعتمادات 
فرع، ويف حالة الئراء من القطاع اخلاص جيب اإلستعانة مفتوحة من طرف البنك مبعرفة ال )*(مستندية

  .)1(خببري متخصص مبعرفة البنك

                                                 
  .198سورة البقرة، اآلية   )1(
  . مرجع سابق، عالء الدين الزعتريانظرللتوسع أكثر و ؛08 حممود حممد حمسن، مرجع سابق، ص  )2(
  .16سورة البقرة، األية   )3(
  .92، ص2006عالء الدين زعتري، اخلدمات املصرفية، دار الكلم الطيب، دمشق ، بريوت،   )4(
  .8 حممود حممد حمسن، مرجع سابق، ص  )5(
  .92 عالء الدين زعتري، مرجع سابق، ص  )6(
  101مجال العمارة، مرجع سابق، ص  )7(
  .9 حممود حممد حمسن، مرجع سابق، ص  )8(
  .212 رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع سابق، ص  )9(
  .73 فايزة اللبان، مرجع سابق، ص  )10(
  .73 رجع سابق، صفايزة اللبان، م  )11(
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  : السلم-ثانياً
  .يصلح السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية بشكل كبري

  : تعريفه-أ
السلم لغة أهل احلجاز والسلف لغة أهل ا لعراق وقيل السلف تقدمي رأس املال والسلعة تسليمه : لغة

  .)2(م وأمشلفالسلف أع
  .له عدة تعاريف ونذكر منها: إصطالحا

السلم عقد على موصوف، يف الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض يف الس وصورته أن يتعاقد الطرفان 
  .)3(على شراء شيء ويدفع املشتري الثمن، على أن يسلمه البائع السلعة بعد أجل معني

فع الثمن على الفور بينا تسلم السلعة يف السلم هو بيع شيء وصوف يف الذمة بثمن معجل وفيه يد
  .)4(تاريخ الحق

هو عقد شراء مع تأجيل تسليم السلع على عكس عقد املراحبة وهو يستخدم غالبا يف التمويل 
  .)5(الزراعي

عند موصوف يف الذمة ببدل يعطي عاجال وقبل بيع موصوف يف الذمة املعجل فيه رأس املال واملؤخر 
  .)6(فيه الثمن

  .)7(جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع: وعيته مشر-ب
، وأما من )1("يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه:" أما الكتاب فقوله تعاىل

 من أسلف منكم فليسلق يف كيل معلوم، ووزن معلوم إىل « :أنه قال ρالسنة فما روى عن الرسول 
 .)3(»من أسلم يف شيء فال يصرف إىل غري«: ρ  اهللارسولقال : يب سعد قال، وعن أ)2(»أجل معلوم

                                                                                                                                                    
عتماد املسندي هو تعمد كتايب صادر من بنك بناءا على طلب مستورد بضائع لصاحل مصدرها يتعهد فيه البنـك يـدفع أو                 اال  )*(

 لـشروط   ستالمه مستندات للـشحن طبقـاً     لغ معني ولغاية أجل حمدود مقابل ا      بقبول كمبياالت مسحوبة عليه يف حدود مب      
 03، تاريخ التحميل الـسبت      www.arablaranlators.net:اعة معينة مبواصفات وأسعار حمددة    عتماد واليت تظهر شحن بض    اال

   .2007مارس 

  .1021عبد احلميد الشواريب وحممد عبد احلميد الشواريب، مرجع سابق، ص  )1(
  .364 رفيق يونس املصري، مرجع سابق، ص  )2(
  .247 حسن نسري، مرجع سابق، ص  )3(
  .364 ي، مرجع سابق، صرفيق يونس املصر  )4(
  .47 ارمينيو فراجا، نورا لوستيج، راجان، مرجع سابق، ص  )5(
  .160رمضان حافظ عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   )6(
  .148أمحد بن حسن أمحد احلسين، مرجع سابق، ص   )7(
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 :)5(ρ  وقال)4(»من أسلم يف شيء فال يأخذ إال ما أسلم فيه أو رأس ماله« :وقال صلى اهللا عليه وسلم
أمجع كل : ، وأما اإلمجاع فقال ابن املنذر )6(»من أسلف سلفا فال يشترط على صاحبه غري قضائه«

  .)7( أن السلم جائزمن حتفظ عنه من أهل العلم
  .هنالك عدة شروط للبيع بالسلم:  شروطه -جـ

، أما ما ال ...أن يكون فيما ميكن ضبط صفاته كاملكيل واملوزون واملقيس واملعدود مثل اللحم -
، أي بيان صفة السلعة املباعة بيانا يوضحها )8(ينضبط كاحليوان احلامل واجلواهر فال جيوز فيه السلم

  . )9(توضيحا
من أسلف منكم فليسلف يف كيل معلوم «: ρ معلوم لقوله كون السلم فيه مؤجل إىل أجٍلأن ي -

 واحلكمة يف ذلك إمنا رخص فيه للرفق بأصحاب احلاجات، وال .»ووزن معلوم، إىل أجل معلوم
  .)10(يتحقق الرفق إال إذا كان املسلم فيه مؤجال

لتسليم ليكون البيع بعيدا عن أن يكون موجودا يف السوق من وقت العقد العقد على وقت ا -
ألن القدرة على التسليم ينبغي أن تكون مستمرة جلواز أن ميوت البائع  )11(، وبإمكان التسليم)*(الغرر

 .)12(فيحل السلم وذلك ألن الديون املؤجلة حتل بوفاة املدين
لقدر حرم أال جتمع البديلني يف عقد السلم على الربا، فلو اجتمع فيهما جتاه اجلنس أو جتاه ا -

 .)1(** والنسيئة*الفضل

                                                                                                                                                    
  .282سورة البقرة، اآلية )1(
  .أخرجه األئمة الستة يف كتبهم  )2(
  .بن ماجةرواه أبو داوود و ا  )3(
  .رواه الدارقطين  )4(
  .364رفيق يونس املصري، مرجع سابق، ص   )5(
  .رواه الدرقطين  )6(
  .160أمحد ابن حسن أمحد احلسين، مرجع سابق، ص   )7(
  .248حسن سري، مرجع سابق، ص   )8(
  .161رمضان حافظ عبد الرمحان، مرجع سابق، ص   )9(
  .158ابق، ص أمحد بن حسني أمحد احلسين، مرجع س  )10(
: الغرر لغة اخلطر واخلديعة، أما شرعا هو اجلهل بوجود الشيء أو مقداره أو عدم القدرة على تسليمه، وهو حمرم لقوله تعاىل   )*(

Ÿωuρ ® (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡ uθ øΒr& Νä3oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ 〈] 188 ، اآلية البقرة[.   

  .161رمضان حافظ عبد الرمحان، مرجع سابق، ص   )11(
  .152أمحد بن حسن أمحد احلسين، مرجع سابق، ص   )12(
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  : ستصناعاال: ثالثا
 . واسعة أمام البنوك اإلسالمية لتمويل حاجات العامة واملصاحل الكربى للمجتمعٍ ستصناع االفتح

  : تعريفه-1
  . لغة واصطالحاستصناعميكن تعريف اال

فهو مصنوع ) نعاصنعه، يصنعه، ص( كما جاء يف لسان العرب ستصناع املعىن اللغوي لال: لغة-أ
 يف اللغة هو ستصناع، فاال")2(صنع اهللا الذي أتقن كل شيء"وصنعه أي عمله ومن ذلك قوله تعاىل 
  .)3(طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه

 هو شراء شيء حمدد املواصفات ستصناعاال:  تعاريف متعددة منها ستصناع لال:اصطالحا -ب
وم بثمن معلوم، والربح هنا يظل مفترضا إىل أن جيري التسلم يكون ممكن الصنع ويسلم يف موعد معل

  .)4(والتسليم، ويتم بيع بضاعة الشيء املصنوع بعد استالمه
 شراء شيء من صانع يطلب إليه صنعه، فهذا الشيء ليس جاهزا للبيع بل يصنع حسب ستصناعاال

 للسوق لزبائن غري معينني  إنتاج شيء لزبون معني وليس كصناعة اليوم إنتاجاستصناعالطلب، فاال
  .)5(وهو يصلح يف الصناعات اليدوية

 قسم من أقسام السلم، ولذلك يدرج يف تعريفه، أما احلنفية ستصناعمجهور الفقهاء يرون أن اال •
فقد جعلوه عقدا مستقال مميزا من عقد السلم وعرفوه بأنه عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعلمو 

                                                                                                                                                    
 ربا الفضل هي الزيادة يف أحد البديلني املتجانسني عل اآلخر، إذا كانت املبادلة فورية أي يتم فيها تقايض بديلني يف جملس العقـد                 *

 .غ ذهب فالعشر غرامات هنا ربا الفضل 110غ ذهب بـ 100: مثل ) يدا بيد(
ة هي فضل احللول على األجل أي أو فضل املعجل على املؤجل، أو الناجز  بالغائب أو الفني على الدين، وال ينطبق يف                        ربا النسيئ  **

 110غ ذهب معجلة بـ     100: مبادلة متجانسة فقط كالذهب بالذهب بل يشمل أيضا مبادلة املتقاربني كالذهب بالفضة مثل              

 ربا القروضغ ذهب مؤجل وتسمى ربا التفاضل وربا النسيئة ب
  .162أمحد بن حسن أمحد احلسين، مرجع سابق، ص   )1(
  .88سورة النحل، اآلية   )2(
  ..222حممد عبد اهللا إبراهيم الشيباين، مرجع سابق، ص   )3(
، ،  1، ع 4، م 2، العـدد    3 الـد    ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، السعودية     ية إسالمية، اقتصاددراسات   سامي محود،   )4(

  .96، ص 1996
  .377رفيق يونس املصري، مرجع سابق، ص   )5(
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ويقال للمشتري مستصنع وللبائع صانع وللشيء . ع يف الذمة شرط يف العملشيئا وأنه عقد على مبي
  .)1(ستصناعمصنوع والعقد عقد اال

  :  مشروعيته-2
 مثل السلم بشروطه، فإذا حتققت شروط السلم ستصناعيرى املذهب املالكي جواز عقد اال

  . يلحق بعقد السلمناعستصأما املذهب الشافعي فإن عقد اال.  فيعترب عقد جائزستصناعيف عقد اال
 سلعة ألنه استصناع فهو املنع حيث ال يصح ستصناعأما رأي املذهب احلنبلي اجتاه عقد اال

  .باع ما ليس عنده على غري وجه السلم
 عند فقهاء احلنفية اجلواز ووجه اجلواز هو التعامل بني الناس هلذا ستصناعأما حكم عقد اال

ي واإلمجاع العملي يعتربه احلنفية حجة قوية استنادا إىل قوله صلى العقد باالستناد إىل أنه إمجاع عمل
ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند اهللا "اهللا عليه وسلم 

  .)2( "قبيح
  : شروطه-3

  : من الشروط نذكر منها جمموعةٌستصناعلال
نوع والقدر وفق املواصفات املطلوبة، واملتفق ليها أن يكون املعقود عليه معلوما ببيان اجلنس وال -

  .)3(بني الصانع واملستصنع
 أن يكون املستصنع هو الذي يقوم بنفسه فعال بصناعة السلعة اليت ستصناعال يشترط يف بيع اال -

التزم ببيعها وتسليمها يف موعد مستقبلي معىن ذلك أنه يستطيع أن يعهد بأمر صناعتها لشخص 
 آخر نذكر فيه نفس أوصاف السلعة وموعد تسليمها األمر الذي ميكن البنك ناعاستصآخر بعقد 

 املوازي، فيكون البنك مستصنعا يف عقد مع ستصناعاال وستصناعاإلسالمي اختاذ أسلوب اال
 .)4(زبونه ومستصنعا يف عقد آخر مع الصانع الفعلي، ويكون كسبه هو الفرق بني الثمنني

ي به التعامل وال يتناىف مع الشريعة اإلسالمية، وأن تكون املوارد  مما جيرستصناعأن يكون اال -
 .)5(الداخلية يف التصنيع والعمل من الصانع

                                                 
 ملتقى املنظومة املـصرفية     -حالة اجلزائر –خالدي خدجية، خصائص وأثر التمويل اإلسالمي على املشاريع الصغرية واملتوسطة             )1(

  يةقتصاداجلزائرية والتحوالت اال
  .224 – 223حممد عبد اهللا إبراهيم الشيباين، مرجع سابق، ص   )2(
  .224حممد عبد اهللا إبراهيم الشيباين، مرجع سابق، ص   )3(
  .180غسان حممود إبراهيم، منذر قحف، مرجع سابق، ص   )4(
  .225حممد عبد اهللا الشيباين، مرجع سابق، ص   )5(
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  :رابعا اإلجيارة
اإلجيارة وهي ما يقع على األرض أو على : من التصرفات اليت جيرا البنك على عقار عميه 

 .املبىن املشاد على األرض، أو على مبىن مفروش
  :ا تعريفه-1

  :ة تعاريف لغةً واصطالحاً، نذكر منهالإلجيارة عد
  .)1( اإلجيارة لغة الكراء، يقال أجر الشيء أكراه، وأجر فالنا فالنا الدار، أي أكراه إياها: لغة-أ
  .)2(ضو اإلجيارة عقد يفيد متليك املنفعة بِع: اصطالحا-ب

ت النشاط اإلقتصادي مث يقوم حبيث يقوم البنك بشراء األصول اليت حيتاجها العمالء يف جماال
بتأجريها هلم لفترة حمددة تغطي الدفعات اإلجيارية مثن األصل وكافة املصروفات مع عائد مناسب، 

  .)4(ويتحمل البنك كل املخاطر املتعلقة بامللكية )3(ويف اية فترة اإلجيار يصبح األصل ملكا للعميل
  :ا مشروعيته-2

  .)5( واإلمجاعاإلجيارة مشروعة بالكتاب والسنة
وقوله عز وجل " )6(فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن: "أما من الكتاب فقوله سبحانه وتعاىل 

إنين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين "على لسان شعيب عليه السالم 
  .)7("حجج

ثالثة : " نه وتعاىل قال اهللا سبحا: وأما من السنة، ففي احلديث عن النيب صلى عليه وسلم، قال
رجل أعطى  يب مث غدر، ورجل باع حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا : أنا خصمهم يوم القيامة 

، وقد أمجعت األمة على مشروعية اإلجارة حلاجة الناس إىل التبادل يف )8("فاستوىف منه ومل يعط أجره
  ".املنافع واخلدمات كحاجتهم إىل التبادل يف السلع أألعيان

  : العامةهاشروط -3
                                                 

  .118عالء الدين زعتري، مرجع سابق، ص   )1(
  .نفس املرجع السابق، نفس الصفحة  )2(
  .شناوي، عبد النعيم مباركإمساعيل أمحد ال  )3(
  .47أرمينيو فراجا، نور الوستينج، راجان، مرجع سابق، ص   )4(
  .118عالء الدين زعتري، مرجع سابق، ص   )5(
  .6اآلية  ،سورة الطالق  )6(
  .27اآلية  ،سورة القصص  )7(
  .اه البخاريرو  )8(
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  .)1(إن اإلجارة عقد يشترط فيه ما يشترط يف سائر العقود
  .ه، ويباع لالنتفاع به شرعاادخارأن تكون ماال متقوما وهو ما ميكن  -
 )2(»من استأجر أجريا فليسم له أجرته «: ρأن تكون معلومة، علما ال يفضي إىل  املنازعة لقوله  -

  . اجلنس والنوع والصفة والقدر واملعاينة، أو بالصفة ببيانرؤيةويتحقق العلم باألجرة إما بال
أن ال تكون منفعة من جنس املعقود عليه، فال تصح إجازة السكن بالسكن أو اخلدمة باخلدمة  -

 .املقابلة هلا يف موضع آخر
  :مزايا التمويل باإلجارة -4

 كل من املؤجر ، ببعض املزايا من وجهة نظرإلجارة بني أدوات التمويل األخرىتتميز ا
 .)3(واملستأجر

 أهم ما مييز اإلجارة هو أا متويل من خارج امليزانية ألن املستأجر يستطيع :بالنسبة للمستأجر -أ
 اآلالت أو السيارات املستأجرة من األصول املعمرة اليت حتتاج إليها دون أن يقوم بشراءها، استعمال

لتخطيط والربجمة لنفقاته ألنه يعرف التزامه ملا يل وكذلك فإن اإلجارة تساعد املستأجر على حسن ا
مقدما وتعترب وسيلة جيدة حتميه ضد التضخم، خصوصا  إذا ارتبط بعقد إجارة ثابت األجرة لوقت 

  .طويل وهي تيسر األعمال االدارية واحملاسبية للمستأجر
جمال اختياراته بني جارة أسلوب أخرى من أساليب التمويل مما يزيد يف  فاإل:بالنسبة للمؤجر -ب

هذه األساليب  املعتمدة وهي أقل خماطرة من القراض واملشاركة، ألن املؤجر ميلك األصل املؤجر من 
جهة ويتمتع بإيراد مستقر، وشبه ثابت وهي تدر إيرادا للمؤجر خالف للقرض احلسن، وفضال عن 

على املستأجر يف شكل ختفيض يف ذلك فإن بعض املزايا الضريبية اليت يناهلا املؤجر ميكن أن تنعكس 
 .األجرة

  : اأشكاهل -5
 :إلجارة عدة أشكال نوجزها فيما يليل

وهي عقد إجارة يتضمن وعدا من املؤجر : )*( )اإلجارة املنتهية بالتملك(اإلجارة التملكية  -أ
داد هذا للمستأجر بنقل امللكية له بعد قيامه بسداد مثن الشيء إضافة إىل األجرة، وغالبا ما يتم س

                                                 
  .121-120 ، صعالء الدين زعتري، مرجع سابق  )1(
  .رواه مسلم  )2(
سالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، السعودية، حبث        ارة واألعيان املؤجرة، املعهد اإل    سندات اإلج منذر قحف،     )3(

  .15 ، ص2000، 28رقم 
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الثمن على أقساط فيكون مقدار األجرة متناقصا مع تزايد  احلصة من األصل الثابت اليت ميتلكها 
  .)1(املستأجر

يقوم البنك اإلسالمي مبوجب هذا األسلوب باقتناء موجودات وأصول  **: اإلجارة التشغيلية -ب
تشغيلها واستفاء منافعها خمتلفة، ويتوىل البنك إجارة هذه األعيان ألي جهة ترغب فيها دف 

خالل مدة حمددة يتفق عليها، وبانتهاء تلك املدة تعود إىل حيازة البنك ليبحث من جديد على 
  .)2(مستخدم آخر يرغب يف استئجارها

  :أنواع التمويل يف البنوك اإلسالمية وكيفية حتصيل اإليرادات منها: 1جدول 
 سالمي معيار حتقيق االيرادات للبنك اإل نوع التمويل

معيار احملاسبة التامة بني البنك العميل وإعالن مقدار احلق يف الربح لكل طرف   التمويل باملضاربة-1
وذلك يف كامل الصفقة أو بعضها أو ويشترط االتفاق على البدأ باجلزء املتبقي 

 كمضاربة جديدة أو تصفيته بالبيع الفعلي
   البيع الثاينيتحقق الربح عند إمتام  التمويل باملراحبة-2

فاألول شراء والثمن هو ما مثابة السلعة والثاين بيع حبسب السعر املتفق على 
  .طريقة حسابه بالتكلفة الزائدة كذا

والربح هو الفرق بينهما وهو يتحقق عند البيع أما التوزيع فإن أمره يعود على 
 حملولة تقدير سالمة الديون وطاملا وجد االحتياطي املخصص هلا، فإن املسألة

 بطبيعتها
إجراء احملاسبة التامة، فإن كانت شركة أمالك فالربح هو حصة البنك من   التمويل باملشاركة-3

اإليرادات بنسبة االمتالك بعد طرح ما ينوب حصته من املصروفات، والعربة هنا 
  تكون بتاريخ االستحقاق وإن مل يتم القبض

لفعل ويأخذ البنك نصيبه مبقدار وإن كانت شركة عقود فالربح هو ما يتحقق با
حصته املتفق عليها وال يقبل التقدير أو االقتراض أو األقفال الصوري للحسابات

يتحقق الربح عند إمتام البيع الفعلي ملا مت استالمه حقيقة والربح هنا ميثل الفرق   التمويل بالسلم -4
 .بني مثن الشراء ومثن البيع

                                                                                                                                                    
 ظـر ان .يوتر، واآلالت واملعدات املختلفة   ا يف جمال العقارات وأجهزة الكمب     صجارة التملكية خصو  تستخدم البنوك اإلسالمية اإل     )*(

   .157 خالدي خدجية مرجع سابق، ص

  .181 غسان حممود ابراهيم، منذر قحف، مرجع سابق، ص  )1(
  .2001، 13سالمي الد قتصاد اإل، نقال عن جملة جامعة امللك عبد العزيز اال157نفس املرجع السابق، ص  )2(
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ه وإجراء التسليم واالستالم استصناعق الربح عند إمتام البيع الفعلي ملا مت يتحق ستصناع التمويل باال-5
 األول ومثن البيع ستصناعمن املشتري األخري، والربح هنا ميثل الفرق بني مثن اال

 الالحق
يتحقق الربح مبجرد إبرام عقد اإلجارة ويتمثل يف حصول البنك على أقساط   التمويل باإلجارة-6

 .التأجري
   من إعداد الطالبتني اعتمادا على سامي محود، مرجع سابق، غسان حممود إبراهيم، منذر قحف، مرجع سابق:صدر امل
  

  تجارب البنوك اإلسالمية: المبحث الثاني
بدأت عملها يف  )1(تعد البنوك اإلسالمية مؤسسات حديثة بالنسبة للتاريخ الطويل للعمل املصريف

ثمانينات من هذا القرن، كما أقيمت بعض البنوك اإلسالمية يف بعض الدول اإلسالمية منذ عقد ال
، وهذا ما يدفعنا لدراسة جتارب هذه البنوك يف )2(بعض العواصم الغربية مما يعطي هلا مظهرا عامليا

  .الدول اإلسالمية والدول الغري إسالمية
  جتارب البنوك اإلسالمية يف الدول اإلسالمية: املطلب األول

 من النظام املصريف يف الدول اإلسالمية وهناك دول مثل باكستان وغريان مية جزٌءالبنوك اإلسال
، أي حتويل بنوكها التجارية إىل بنوك إسالمية )3(والسودان أصبح نظامها بالكامل نظاما إسالميا

وهناك دول أنشأت بنوك إسالمية يف ظل وجود بنوك جتارية تتعايش معها جنبا إىل جنب مثل الدول 
  .وسنحاول عرض جتارا يف بعض الدول اإلسالمية )4( )مصر مثال(ية العرب

  : جتارب البنوك اإلسالمية يف باكستان-1
صدر عدد من القوانني اإللزامية إىل أسلمة البنوك يف باكستان وانتهت هذه القوانني إىل إلغاء 

 1985البنوك ابتداء من عام املستندة إىل الفائدة بالنسبة إىل مجيع  )*(مجيع أنواع الودائع والقروض

                                                 
ية إسالمية، الد الثاين، العدد األول      اقتصاد دراسات   سامي حسن محود، مسرة البنوك اإلسالمية بني الواقع والطموحات، جملة           )1(

  .83 م، ص1994م ديسمرب 1415رجب 
  .309إمساعيل أمحد الشناوي، عبد النعيم مبارك، مرجع سابق، ص   )2(
  .205رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع سابق، ص   )3(
  .83سامي حسن محود، مرجع سابق، ص   )4(
 اليت يوليها البنك لعميله حبيث يضع حتت تصرفه مبلغ املال الستخدامه غرض حمدد خالل فتـرة حمـددة                   القرض هو تلك الثقة     )*(

من مرجع حممود حممد عبد ربـه، حماسـبة         . مقابل حصول البنك على عائد مايل  متفق عليه مع تقدمي العميل وعد بالتسديد             
   .40، ص 2000، اإلسكندريةالتكاليف، الدار اجلامعية، 



  تعترضهاأساليب  التمويل في البنوك اإلسالمية وتجاربها والمشاكل التي                                        : الفصل الثاني  

 54

وهذا كان  )siddiqi( )1(باستثناء احلسابات بالعملة األجنبية اليت حافظت على كسب فائدة ثابتة 
 بأن احلكومة تعتزم بإلغاء القائد يف غضون 1979نتيجة لإلعالن الذي أصدره الرئيس الباكستاين عام 

من  )**(طريقة 12عة من التعليمات حتدد باكستان جممووات وقد أصدر البنك املركزي يف ثالث سن
 بدأ اخلطوة 1980طرق التمويل اليت ميكن للبنك أن يستثمر فيها األموال اليت قام بتعبئتها، ويف سنة 

األوىل حنو استخدام أسلوب املضاربة يف التمويل عندما صدر قانون يتم مبوجبه تسجيل مجيع 
ية بوصفها شركات مضاربة، وتعبئة األموال بإصدار الشركات والبنوك وغريها من املؤسسات التمويل

 إللغاء الفائدة يف القطاع املايل يف 1979شهادات املضاربة، وعلى الرغم من اختاذ عدة خطوات منذ 
باكستان فإن األسلمة مل تتخذ مسارها الطبيعي الكامل بعد والدليل على ذلك عدم إحراز أي تقدم 

ركة يف الربح أو اخلسارة وكذا عدم وجود آلية مؤسساتية تقوم ملموس يف التحويل إىل نظام املشا
  .)2(بالفحص املستمر إلجراءات تشغيل البنوك ومؤسسات التمويل األخرى من الناحية الشرعية

  : جتارب البنوك اإلسالمية يف إيران-2
ئدة  الستبدال أعمال الصرافة اليت تقوم على الفا1983صدر قانون مصريف جديد يف إيران سنة 

بالصرافة غري الربوية، وقد ألزم القانون اجلديد البنوك بتحويل ودائعهم إىل نظام ال يقوم على الفائدة 
يف غضون عام واحد وعملياا األخرى خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون، حيث يسمح 

ية ذات ستثمار االوالودائع )*(ودائع القرض احلسن: القانون للبنوك بقبول نوعني من الودائع مها 

                                                 
 قتصادمود أ اجلمل، أشراك املصارف اإلسالمية يف معامالت السوق املفتوحة للبنوك املركزية، جملة جامعة امللك عبد العزيز اال              حم  )1(

  .16-15 ص 2003، 10اإلسالمي احمللي 
ل القروض  متويل القروض، متويل التجارة، التمويل االستثماري، ويأخذ متوي       : ميكن تصنيف هذه الطرق إىل ثالث جمموعات          )**(

يسدد عندما يكون املقترض قادرا علـى       (شكل القرض احلسن الذي يعطي على أساس إنساين بدون أية فائدة أو رسم خدمة               
شراء البنوك للبضائع وبيعها للعمالء امش ربح مالئم وبأسعار تسدد علـى            : السداد، وتشمل عمليات متويل التجارة ما يلي        

ارية، شراء البنوك للممتلكات الثابتة واملنقولة من عمالئها باتفاق على إعادة شرائها أو غـري               أقساط مؤجلة، شراء الفواتري التج    
املشاركة، املسامهة  : ، وتشمل طرق التمويل االستثماري ما يلي        )والتقسيط يعين السلم  (ذلك، اإلجارة، شراء أو بيع بالتقسيط       

 .ربة، املشاركة يف االستئجاروشراء األسهم، شراء شهادات املشاركة ألجل وشهادات املضا
ية إسالمية، الد الثاين، العدد األول،      اقتصادضياء الدين أمحد، النظام املصريف يف اإلسالمي، الوضع احلايل، جملة دراسات            :     انظر

   .28 ص) 1994ديسمرب /  هـ 1415رجب 

  .29-28-27ضياء الدين أمحد، نفس املرجع السابق، ص   )2(
ئع القرض احلسن من احلسابات اجلارية وحسابات االدخار اليت ختتلف يف قواعدها التشغيلية، ويـضمن القـانون                 تتكون ودا   )*(

ألصحاب احلسابات اجلارية واملدخرات سالمة أصل إيداعام وال حيق هلم تقاضي أي عائد عليها، ومع ذلك فقد مسح للبنوك                   
 عينية، اخلفض أو اإلعفاء من رسوم اخلدمة املصرفية أو أتعاب الوكيـل             بتقدمي حوافز للمودعني عن طريق منح جوائز مالية او        

   ...اليت تدفع للبنوك
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، ويف ضوء هذا النظام اجلديد أعطى البنك املركزي صالحيات كبرية يف ضبط عمليات )**(األجل
البنوك واإلشراف عليها مع استمراره أيضا يف عمليات إشرافه السابقة على القروض اليت ال حتمل ربا 

 التقليدية إىل عمليات وقد ظهرت مشكالت يف االنتقال من عمليات متويل التجارة قصرية األجل
التمويل املتوسطة والطويلة األجل القائمة على املشاركة يف الربح وكان من املتوقع مع مرور الوقت 

، وحسب )***(أن تزيد البنوك من مشاركتها يف متويل املضاربة واملشاركة غري أن ذلك مل يتحقق
ية إلعادة توجيه نشاطات البنوك بعض الدراسات أن الدولة يف السنوات األخرية بذلت جهودا واع

  .يف إيران لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية اإلسالمية
  :ارب البنوك اإلسالمية يف ماليزيا جت-3

، حيث استطاعت )1(1940تعود بداية فكرة العمل املصريف اإلسالمي يف ماليزيا إىل سنة 
نظام انتقايل متطور ناجح للغاية يف القطاع ماليزيا من بني مجيع البلدان اإلسالمية أن تتوصل إىل 

املصريف لالستجابة ملتطلبات البنوك اإلسالمية، حيث اختذت السلطات النقدية مبوجب قانون الصريفة 
 والقوانني الالحقة الداعية له العديد من اخلطوات خللق بيئة تؤدي إىل 1983اخلطوات اإلسالمية لعام 

ازل عن قدرا على متابعة هذه البنوك ومراقبة عرض النقود، وتعطي جناح البنوك اإلسالمية دون التن
البنوك اإلسالمية يف ماليزيا مرونة أكثر من البنوك العادية، فيما يتعلق بامتالك األصول السائلة، ويتم 

 ستثمار اليت ال تتعهد بأي فوائد ثابتة وفقا لقانون اال***** احلكوميةستثمارإصدار شهادات ال
، وحتتفظ ا البنوك اإلسالمية املاليزية طبقا لشروط األصول السائلة اخلاصة ا، 1983لعام احلكومي 

 ستثماروقد كان هذا النموذج متاما لإلجراء املتبع يف مصر من قبل البنك األهل ٌإلصدار شهادات اال
  .)2(اخلاصة به

   جتارب البنوك اإلسالمية يف الدول العربية-4
                                                 

حيق ألصحاب ودائع االستثمار ذات األجل احلصول على عائد متغري يتوقف على مدى رحبية املشروعات اليت تستخدم فيها                    )**(
  .ستثمارية ذات األجل وضمانه حتما أو اختيارياأمواله، ويسمح القانون للبنوك بالقيام بسداد أصل الودائع اال

 أن نصيب املضاربة يف إمجايل التمويالت للبنك قد اخنفض 1990 – 1989 إىل 1985 – 1984توضح البيانات املقارنة للفترة   )***(
الفترة ومـن   خالل هذه  %36,4 إىل  %18وظلت حصة املشاركة بدون تغيري تقريبا حيث بلغت          % 0,7 إىل   18,1بالفعل من   

   . خالل نفس الفترة %36,4 إىل  %33,3جانب آخر ارتفع نصيب البيع بالسلم من 

  .51رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع سابق، ص   )1(
 تعترب شهادات االستثمار احلكومية بشكل عام مبثابة سندات خزانة بني سنة ومخس سنوات، وقد حظيت هذه السندات بشعبية                   *****

 حممود أ اجلمل، مرجع سابق، ص       انظر.  احلكومة بعد ذلك بزيادة املبالغ املستحقة قصد االستجابة للطلب املتزايد          كبرية قامت 
15.  

  .16-15حممود أ اجلمل نفس املرجع السابق، ص   )2(
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اإلسالمية واإلشراف عليها يف العديد من البلدان اإلسالمية العربية من ال يعد ترخيص البنوك 
األمور اجلذابة سياسيا، فاإلقرار الكامل بأن البنوك اخلالية من الفائدة هي بنوك إسالمية هو مبثابة 
اعتراف ضمين ومثري، ونظرا لتباين اآلراء حول الوضع الشرعي للعمليات البنكية التقليدية، فإن 

فمثال يف . )1(ة العربية اإلسالمية جتد نفسها ألسباب معرضة عن القيام ذا االعتراف الضميناحلكوم
مصر تعد البنوك اإلسالمية أحد أعضاء اجلهاز املصريف ال ميكن إغفال دورها يف التنمية االقتصادية 

ها يف قنوات واالجتماعية، وتقوم بدور متميز يف جتميع املدخرات واملوارد املالية وإعادة توظيف
غري أن البنك املركزي  )2()*( بنوكة املختلفة، حيث بلغ عدد البنوك اإلسالمية يف مصر ثالثستثماراال

املصري ال مييز يف أحكامه التنظيمية بني البنوك اإلسالمية والبنوك األخرى هذا ما صعب املهمة أما 
دية مثل دار املال اإلسالمي، والربكة وكذا البنوك اإلسالمية أما هذه األخرية يف اململكة العربية السعو

فروع الراجحي فال تتمتع بأي وضع قانوين مصريف خاص بالرغم من أا تنشط فيها منذ عدة 
سنوات فمؤسسة النقد العريب السعودي اليت متلك صالحيات الترخيص والتنظيم واإلشراف ترفض 

اوية لغريها من البنوك التجارية التقليدية يف منح البنوك اإلسالمية تراخيص تعطيها مكانة قانونية مس
  .)3(النظام الصريف السعودي

  .جتارب البنوك اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية: املطلب الثاين
ظهرت بعض التجارب املفيدة يف عدد قليل من الدول غري اإلسالمية وهو ما ميكن أن نطلق عليه 

سالمية يف حشد الودائع والتمويل وليس نظاما استخدام بعض املؤسسات للطرق واألساليب اإل
أستراليا، : مثل) **(مصرفيا إسالميا كامال وهكذا ظهرت مؤسسات متويل إسالمية يف بالد بعيدة

                                                 
  .19حممود أ اجلمل، مرجع سابق، ص   )1(
سالمي الدويل لالستثمار والتنمية ويضاف إليهـا بنـك         البنك اإلسالمي املصري بنك التمويل املصري السعودي، املصرف اإل          )*(

ناصر االجتماعي بكونه مؤسسة مالية تتوىل وظيفة اجتماعية وال يتعامل بسعر الفائدة أخذا وعطاء، وخيضع إلشـرا ف وزارة                   
فرعا ولكـن ال    63الشؤون االجتماعية، وقد قامت بعض البنوك التقليدية مبصر بإنشاء فروع للمعامالت اإلسالمية بلغ عددها               

فرع بنسبة  19 البنك الوطين للتنمية   %46فرع بنسبة    29توجد هلا ميزانيات مستقلة، وال تتوفر بيانات خاصة بالبنك مصر منها            
فروع باإلضافة إىل فرعني لكل من بنك النيل االستثماري العريب والتجارة والتنمية، وفرع واحد              4 والبنك املصري املتحد   31%

السويس الوطين املصري، القاهرة، الشرق األقصى، املهندس، املصري اخلليجي، من مرجع رشـدي صـاحل   لكل من بنك قناة     
   .216عبد الفتاح صاحل، مرجع سابق،ص

  .216 ص رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، املرجع السابق،  )2(
  .20حممود أ اجلمل، مرجع سابق، ص   )3(
 مثل صندوق النقد الدويل حيث قرر تكوين وحدة حبثية تعىن بالنموذج اإلسالمي             اهتمت أيضا ذه التجربة مؤسسات عاملية       )**(

   .50 ص رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع سابق،: انظر" بنوك بال فوائد"
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وبالرغم من أن البنوك التجارية  )1( ...الدامنارك، اهلند وليبرييا وليختاين ولكسمبورغ والفلبني والو م أ
 )2(م مبعامالت ربوية، جندها ال تتعامل بالربا يف معامالا كبنوك مراسلةالتقليدية الدول الغربية تقو

  .للبنوك اإلسالمية
  
  
  :ارب البنوك اإلسالمية يف الواليات املتحدة األمريكيةجت -1

" سييت بنك اإلسالمي"األمريكية بإنشاء بنك إسالمي ي املنامة باسم " سييت كروب"قامت مؤسسة 
، كذلك أخذت البنوك العاملية األمريكية التقليدية 1996مليون دوالر يف اية  20برأس مال قدره 

الشهرية يف إنشاء وختصيص وحدات مستقلة لتقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية اإلسالمية وأيضا 
 بإطالق أول مؤشر قياسي عاملي لألسهم للراغبني 10/02/1999يف ) داو أند جونز كومباين(بدأت 
سهم من أسهم  200 وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية حيث يقوم هذا املؤشر مبتابعة ارستثميف اال

وكذا مؤسسة  )3( دولة30الشركات اليت حترص على مراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية وذلك يف 
اليت يديرها مسلمون أمريكيون ) first path financial services(فريست باث فاينتشبال سريفسز 

  .)4(وكنديون
  :جتارب البنوك اإلسالمية يف الدول األوروبية -2

تقدم معظم البنوك األوروبية العربية املشتركة على سبيل املثال التمويل اإلسالمي للتجارة باملراحبة، 
ومن احملتمل أن يزداد حجم متويل التجارة للدول اإلسالمية يف التسعينات على هذا األساس كما 

 اإلسالمية، فقد اختار بنك االحتاد يف سويسرا ستثماربتسويق أدوات االتقوم بعض البنوك األوروبية 
 اإلسالمي لديه، وقد افتتحت جمموعة الربكة منفذا هلا يف ستثمارات املالئمة لصندوق االستثماراال

، واموعة الراجحي العربية السعودية حيث 1983 عام ستثمارلندن من خالل شركة الربكة لال
ن الحتياجات عمالئها املسلمني والبنوك اإلسالمية اليت تتعامل معها وتقوم دار تستجيب بنوك لند

املال اإلسالمي يف جنيف بدور املنفذ األورويب لبنوك فيصل اإلسالمية، كما أصبحت وحدة األعمال 
 املصرفية اإلسالمية يف بنك الكويت املتحد من أهم األجهزة اليت تقدم اخلدمات غري الربوية يف لندن،

                                                 
  .53 ص ضياء الدين أمحد، مرجع سابق،  )1(
  .119 ص رودين ويلسون، مرجع سابق،  )2(
  .50 ص ق،رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، مرجع ساب  )3(
  .119 ص رودين ويلسون، مرجع سابق،  )4(
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خدمات ) ANZ(ومثة وحدة مماثلة يف البنك السعودي العاملي كذلك يقدم بنك أستراليا ونيوزيلندة 
 .)1(مالية إسالمية من لندن

قام خبطوة أوىل حنو سوق إسالمية بني البنوك  )*(ويف األخري ميكن القول أن البنك اإلسالمي للتنمية
ىل االعتراف املتزايد بأن هناك دورين هلذه  برناجمني يشري كل منهما إ1987حيث أصدر البنك عام 

املؤسسة الدولية تقوم ما البنوك التجارية اإلسالمية أحدمها هو صندوق حمفظة البنوك اإلسالمية 
، وقد نفذ األول على )**(ستثماروالثاين هو صندوق البنك اإلسالمي للتنمية حلصص اال )2(ستثمارلال

بعد أن أدخلت عليه  1990ينما بدأ الربنامج الثاين عملياته يف الفور وحقق درجة عاملية من النجاح 
تعديالت أخرى، وبالنسبة حملفظة البنوك اإلسالمية دعيت البنوك التجارية اإلسالمية الكربى إىل 
االكتتاب يف صندوق يديره البنك اإلسالمي للتنمية، ويهدف الربنامج إىل استخدام احملفظة لتمويل 

                                                 
  .119-118 ص ،املرجع نفسه  )1(
ية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعـضاء       قتصاد، اهلدف منها دعم التنمية اال     1985هو مؤسسة مالية دولية أنشئت عام         )*(

دولة ويبلغ رأس املال املكتتب فيـه   47ألعضاء يف البنك واتمعات اإلسالمية وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية يبلغ عدد الدول ا     
 مليون دينار إسالمي، وتشتمل وظائف البنك على املسامهة يف رؤوس أمـوال املـشروعات وتقـدمي القـروض                   2.028.74

جتماعيـة،  ية واال قتصادللمشروعات اإلنتاجية يف الدول األعضاء وتقدمي املساعدة املالية يف أشكال أخرى ألغراض التنمية اال             
ومن مسؤوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية، بلغ إمجايل التمويل الذي اعتمده البنك منذ إنشائه وحىت اية عام                    

 مليون دينار إسالمي، وقد حظيت عمليات متيل التجارة اخلارجية القائمة على املضاربة بالصيب األكرب مـن              9389.13  1992
من إمجايل التمويل، يف حني بلغت حصة عمليات         %76.5 قدمها البنك إىل الدول األعضاء إذ بلغت نسبتها          إمجايل املوارد اليت  

 مـن إمجـايل هـذا       %0.2 على التوايل واملساعدة املقدمة من خالل املشاركة يف الربح           %6.3 و %5.3اإلجارة والبيع بالسلم    
   .32 ص ضياء الدين أمحد، مرجع سابق،: انظر .التمويل

 فشارك 1987 حىت اية عام % 75مليون دوالر أمريكي65بلغ االكتتاب يف رأس املال املبدئي حملفظة البنوك اإلسالمية مقدار   )2(
ماليني دوالر، غري أن  9.25مليون دوالر، واكتتب بنك الربكة لالستثمار يف البحرين مببلغ       25فيه البنك اإلسالمي للتنمية مببلغ      

 مليون دوالر أمريكي نظرا ألن اموعة يف السودان وبنجالديش وموريتانيا وتركيـا             17.75كة بلغ   إمجايل حصة جمموعة الرب   
ماليني دوالر، وبنـك فيـصل       5وتونس واألردن ولندن واكتتب مجيعها، كما اكتتب بنك فيصل اإلسالمي بالبحرين مببلغ             

 ماليني دوالر، وبلغ إمجايل عدد البنوك اإلسـالمية         5بلغ  مليون دوالر، وبيت التمويل الكوييت مب     0.25اإلسالمي املصري مببلغ    
  . مليون دوالر80يادة رأس املايل إىل متت ز 1991اليت شاركت يف احملفظة واحدا وعشرون بنكا، ويف عام 

  .126-125 رودين ويلسون، مرجع سابق، ص: انظر     
 برأس  1990 وقد بدأ الصندوق عملياته يف عام        1989سمرب   دي 2أنشأ البنك اإلسالمي للتنمية صندوق حصص االستثمار يف           )**(

 مليون دوالر أمريكي ويدي الصندوق البنك اإلسالمي للتنمية الذي يعمل يف نفس الوقت أمينا على هذا              100مال مبدئي قدره    
ـ                 ار تأسـيس   الصندوق وقيمة الشهادات للمكتتبني دوالر واحد للشهادة، وهي شهادات قابلة للتداول والتحويـل، وقـد أث

الصندوق حصص االستثمار العديد من القضايا ليس أقلها ما إذا كان سيطلق على الصندوق بالفصل صندوق احلصص، أو ما                   
  .ار املشترك أو كان صندوق استثمارإذا كان هذا الصندوق نوعا من االستثم

   .126-125 ص سابق،رودين ويلسون، مرجع : انظر     
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واردات فيما بني الدول اإلسالمية وكذا بني الدول اإلسالمية وبقية دول العامل، جتارة الصادرات وال
  .)1(وقد مت االكتتاب بالدوالر األمريكي

  .املشاكل اليت تعترض البنوك اإلسالمية وطرق معاجلتها: املبحث الثالث
األمة لقد أصبحت البنوك اإلسالمية ضرورة من ضروريات احلياة يف العصر احلديث ال تستطيع 

اإلسالمية االستغناء عنها، ولكن هذا ال مينع من وجود مشاكل تعترضها يف تأدية خدماا بالصورة 
  .املطلوبة، وهلذا سنحاول عرض هذه املشاكل مع بعض احللول املقترحة ملعاجلتها

  .املشاكل املعترضة للبنوك اإلسالمية: املطلب األول
اإلسالمية يف السبعينات والثمانينات من القرن هناك عدة مشكالت أسفرت عن جتربة البنوك 

  :املاضي
  :)2(وذلك نتيجة :صعوبة ممارسة املضاربة -1
ما يشري إليه بعض الباحثني من اخلطر األخالقي الذي مصدره تصرفات املضارب يف غري صاحل  -

صاحب رأس مال املضاربة، مبا يف ذلك إخفاء بعض املعلومات بقصد احلصول على ما ال 
 .هيستحق

  .خطر املماطلة يف سداد رأمسال املضاربة وأرباحها -
التكاليف اإلدارية املبالغ فيها، حيملها املضار على تكلفة املضاربة وتضر بالتايل بصايف األرباح اليت  -

 .على أساسها يتم توزيع العائد النهائي
 .احلاجة إىل توفري صيغة للحوافز يف عقد املضاربة -
 .شل املشروعخطر ضياع جهد العامل إذا ف -
معناه أن القوانني املوجودة حاليا أنظمة ربوية وليس هناك قوانني  :مشكلة الرقابة الشرعية -2

 .)3(خاصة ملثل هذه احلاالت اليت ال تتعامل بالربا
القوانني اخلاصة اليت أنشئت البنوك اإلسالمية مبوجبها مل تعط أمهية كبرية لعالقتها بالبنوك  -1

 .)1( الذي تعمل به رغم احلاجة املتبادلة لكل منهما إىل اآلخريف البلد )*(املركزية
                                                 

  .124 بق،صسارودين ويلسون، مرجع   )1(
جناح عد العليم أبو الفتوح، مراجعة علمية لكتاب حبوث يف النظام املصريف اإلسالمي، تأليف حممد جناة اهللا صـديقي، جملـة                       )2(

  .111 ، ص2004، 1، ع17جامعة امللك عبد العزيز، م
  .124 رشاد العصار، رياض احلليب، مرجع سابق،ص  )3(
كا تعمل يف خدمة احلكومات فيما يتعلق بتحقيق وظيفتها اخلاصة لتوجيه نظام االئتمـان يف               كل الدول تقريبا أصبح لديها بنو       )*(

توجيـه  -إقراض البنوك التجارية وقبول ودائعهـا،       -اإلشراف على إصدار النقود   : الدولة، وتقوم هذه البنوك بوظائف خمتلفة     
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 :)2(معناه عدم استفادة البنك اإلسالمي من تسهيالت البنك املركزي وهذا يؤدي بدوره إىل
  .جعل مدة التمويل قصرية األجل أو متوسطة -
  .االحتفاظ بسيولة كبرية ملوجهة أي طارئ قد حيصل -
واليت من أمهها التأثري  :آلجلة يف العمل املصريف اإلسالمية والبيوع ااآلثار السلبية لغلبة املراحب -3

يف مصداقية البنوك لدى اجلماهري، وفشل البنوك يف إقناع الناس بالفارق بني املراحبة والقرض، فضال 
 .)3(عن افتقار املراحبة إىل املرونة

والضمان املصريف والتجارة يف التفاوت بني البنوك اإلسالمية يف معاجلتها ملشاكل املماطلة  -3
، وهنالك مشكالت عامة )4( األمر الذي يسيء إىل مسعة البنك اإلسالمي ويشوه صورته:العمالت

 :)5(ميكن حصرها يف
 تتمثل يف وجود خلل يف اهليكل التنظيمي لبعض البنوك اإلسالمية، وميل :مشكالت متويلية -4

ية والقصور يف دخارة األجل وضعف األوعية االأنواع وأحجام املوارد املتاحة ألن تكون قصري
استحداث أوعية جديدة، ووجود خلل يف إدارة السيولة، وبعضها اآلخر يعاين من فائض كبري يف 

 .السيولة
 منها عدم وضوح طبيعة التعامل املصريف اإلسالمي وصيغه لدى أغلب : وحملية مشكالت بيئية-5

 .ك لدى بعض أجهزة الرقابة املصرفيةاملتعاملني، وعدم وضوح طبيعة عمل البنو
 يف بعض ستثمار اليت جنمت عن ضعف إمكانيات أجهزة اال:ستثمارمشكالت التوظيف واال -6

البنوك، خاصة يف جمال دراسة املشروعات والعمليات وتقييمها، وعدم وجود إستراتيجية حمددة 
 .للتوظيف والنقص يف كفاءة أجهزة املعلومات واالستعالمات

                                                                                                                                                    
ية مع البنوك   تنظيم التحويالت النقدية والذهب   -البنوك،  اهليكل اخلاص بأسعار الفائدة املختلفة عن طريق السعر الذي تقترض به            

  .املركزية يف اخلارج
   .119 ص عبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سابق،: انظر     

  .111 جناح عبد العليم أبو الفتوح، مرجع سابق،ص  )1(
  .124 رشاد العصار، رياض احلليب، مرجع سابق،ص  )2(
  .112 رجع سابق،صجناح عبد العليم أبو الفتوح، م  )3(
  .112 جناح عبد العليم أبو الفتوح، مرجع سابق،ص  )4(
  .610 ، ص2005، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، قتصادفوزي عطوي، اال  )5(
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  ومنها أيضاًكالت عدم وجود أوراق مالية إسالمية قابلة للتداول يف األسواق املالية احلاليةمش -7
وجود قيود يف بعض الدول على البنك األجنيب، وعدم قابلية كثري من العمالت للتمويل مما يعرقل 

 .انتقال رؤوس األموال
 :)1(وهناك مشاكل مشتركة للبنوك اإلسالمية ميكن تلخيصها فيما يلي

االنقسام يف اجلهد الدويل حلركة البنوك اإلسالمية ومتحور احلركة يف جمموعتني أو جمموعات  -
  .مما يشتت اجلهود ويضعفها

  .تستشري داخل جمموعة املؤسسات املالية اإلسالمية" اإلقليمية"الرتعة إىل  -
يت ال تتناسب أمناط القيادات احلالية للمؤسسات املالية اإلسالمية كوا تضم بعض العناصر ال -

 .قدراا مع عبء قيادة هذه املؤسسات
تشتت اجلهود البحثية والتدريبية واإلفتاء واإلعالم، باإلضافة إىل ضعف شديد يف قدرات  -

 .تبادل املعلومات
اخنفاض حجم األنشطة املشتركة، خاصة يف جمال التمويل، وعدم توحيد نظم العمل  -

 .ومكوناا
 .رحة ملشاكل البنوك اإلسالميةاحللول املقت: املطلب الثاين

 حناول يف هذا املطلب عرض بعض احللول للمشاكل اليت تعترض البنوك اإلسالمية يف تطبيق أساليب 
  :)2(التمويل اليت تعتمد عليها هذه البنوك

  : وما يتعلق ا:الودائع -1
 . بطرق تتالءم مع أحكام املضاربة الشرعيةستثمارضمان الودائع اال -
  .ائع بني البنوك على غري أساس الفائدةتبادل الود -
 .التكييف الشرعي للودائع واملعاجلة احملاسبية هلا -
 .إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموما أو يف نشاط حمدد -
 .مصاريف املضاربة ومن يتحملها، املضارب أو وعاء املضاربة -
 .حتديد العالقة بني املودعني واملسامهني -
 .ضاربة واإلجارة والضمان أو اإلدارة التنفيذيةالوساطة يف امل -

                                                 
  .611 ص فوزي عطوي، مرجع سابق،  )1(
: بن ناصر الغامـدي، تـاريخ التحميـل       جممع الفقه اإلسالمي ملتفرع عن رابطة العامل اإلسالمي، ملتقى الفقه والثقافة، سعيد               )2(

04/04/2007  .http //islameiat.com.  
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 ).املسامهون أو جملس اإلدارة(حتديد املضارب يف البنك اإلسالمي  -
 .البديل اإلسالمي للحسابات املكشوفة -
 .الزكاة يف البنوك اإلسالمية ألمواهلا وودائعها -

  :املراحبة -2
 .ونا يف السدادتأجيل تسجيل امللكية يف بيوع املراحبة لبقاء حق البنك مضم -
  .املراحبة املؤجلة السداد مع توكيل األمر بالشراء واعتباره كفيال -
 .التأمني على الديون -
 .بيع الديون -

 : التمويل التأجريي -3
 .إعادة التأجري ملالك العني املأجورة أو لغريه -
  .استئجار خدمات األشخاص وإعادة تأجريها -
  .إجارة األسهم أو إقراضها أو رهنها -
 .لعني املأجورةصيانة ا -
 .شراء عني من شخص بشرط استئجار هلا -
 .اجلمع بني اإلجارة واملضاربة -

 :العقود -4
 .الشرط االتفاقي على حق البنك يف الفسخ يف حال التخلف عن سداد األقساط -
الشرط االتفاقي على حتويل العقد من صيغة إىل صيغة أخرى عن التخلف عن سداد  -

  .األقساط
 :)1(لول هنالك حلول أخرى نذكرها فيما يليباإلضافة إىل هذه احل

إنشاء ندوق لإلمداد بالسيولة العاجلة للبنوك اليت تتعرض ألزمات سيولة خاصة يف املعامالت  -
  .احلرة، وال تستطيع احلصول عليها من املصادر أو البنوك املركزية

ودات البنوك ذاا أو إنشاء صندوق مشترك للتأمني التعاوين لتغطية املخاطر اليت تتعرض هلا موج -
  .عملياا

إنشاء صندوق مركزي للتكافل اإلسالمي من أجل تنظيم دور البنوك ككل وذلك بأن تساهم  -
 .جبزء من حركاا، إذا جاز ذلك شرعا

                                                 
  ..612 فوزي عطوي، مرجع سابق،ص  )1(
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أسواق مالية إسالمية للنقد ورأس املال وتشجيع املؤسسات املالية اإلسالمية على طرح أوراق  -
 .تعاون أو يسهل تسييلها وأن تشكل جلنة مركزية ملتابعة اهلدفمالية إسالمية تكون قابلة لل

 وبتقدمي األدوات واألوعية دخارزيادة موارد البنوك بصورة عامة، بالعمل على زيادة اال -
 .ية اليت تشبع رغبات املدخريندخاراال

 .ترشيد املصرفات ال سيما وأن التواضع يف املصروفات هو من أهم مسات السلوك اإلسالمي -
رشيد سياسات األجور واملرتبات يف معظم البنوك اإلسالمية مبا يتالءم مع نظريها املدفوع يف ت -

 .البنوك األخرى، مع مراعاة أنه ال جيوز أن جتور األجور على حقوق امللكية أو العكس

 .آفاق البنوك اإلسالمية: املطلب الثالث
يف دول العامل املتقدم إال أنه ال زال هناك على الرغم من شيوع علوم املستقبل والدراسات املستقبلية 

فجوة بني هذه العلوم وتلك الدراسات وبني العامل اإلسالمي ولعل األزمة اليت مرت ا بعض البنوك 
اإلسالمية قد أظهرت أن السبب احلقيقي لنشوئها كان تغييب املستقبل ودراساته، وميكن التوجه إىل 

  :)1( اآليتاملستقبل اإلسالمي املنشود من خالل
 إن هذه اإلستراتيجية :إجياد إستراتيجية تكاملية بني وحدات اجلهاز املصريف اإلسالمي -1

التكاملية تصبح ضرورة حياة، وأساسا قاعديا للمنطق الفكري املصريف اإلسالمي لصيانة اخلطط 
ي للتعاون والربامج العملية الكفيلة بتحقيق أهداف األمة اإلسالمية، وتصيغ هلا املنطق الفكر

  .الفعال بينهما
 وتعمل على سد الثغرات ورأب الصدع يف :إجياد مؤسسات علوية مصرفية إسالمية -2

املمارسات املصرفية للبنوك اإلسالمية وعلى الرغم من وجود بنك مركزي يف معظم الدول اليت 
 إسالمية افتتح ا بنك إسالمي إال أنه ال يزال هناك قصور كبري يف إنشاء مؤسسات مصرفية

إشرافية، فالبنك املركزي وحده ال يكفي بل كثريا ما يكون هذا األخري يف بعض الدول قيدا 
معوقا على احلركة التنموية واملصرفية اإلسالمية للحد من انتشارها، ومن هنا فإنه قد حان الوقت 

  .)*(إلنشاء املؤسسات املصرفية اإلشرافية واملتخصصة

                                                 
  .319 حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق،ص  )1(
حويليـة  من بني هذه املؤسسات اإلشرافية بنوك إعادة التمويل اإلسالمية، بنوك التجارة اخلارجية اإلسالمية، بنوك املقاصـة الت              )*(

اإلسالمية، صناديق املشروعات اخلاصة اإلسالمية، مراكز البحث العلمي املصريف اإلسـالمي، مراكـز التـدريب املـصريف                 
  .334 حمسن أمحد اخلضريي، املرجع السابق، ص: انظراإلسالمي، 
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 إن كل أمر من أمور اإلسالم نشأ بالتدرج وبشكل :ك اإلسالميةالتدرجية يف نشاط البنو -3
بسيط لني ميسر ليتقبله الناس وتستوعبه عقوهلم يف حقائقه البديهية، وهو ما يتعني أن تأخذ ذا 

يف مجيع أنشطتها حىت حتمي أنفسها من خماطر  )*(املنهج البنوك اإلسالمية أي مبدأ التدرجية
 .جم عن التسرعالتقلبات العنيفة اليت تن

 ال تزال البنوك اإلسالمية يف معظم الدول اإلسالمية تفصلها هوة :التقنية التكنولوجية املصرفية -4
عن غريها من البنوك غري اإلسالمية يف الدول املتقدمة صناعيا، والرأمسالية من حيث التطبيق 

سية هي تقنية خاصة بوسائل ألحدث أدوات التكنولوجيا اإللكترونية املصرفية هلا ثالث أبعاد أسا
االتصال املصرفية، وتقنية خاصة بأداء اخلدمات املصرفية ذاا، وهنالك تقنية خاصة بأمن البنك 

 .وأمن العاملني فيه
وإمنا ملا يدل داللة قاطعة على التخطيط املستقبلي لنجاح البنوك اإلسالمية وتفوقها يف  -

لبنوك األساسية الربوية تلك الندوات اليت تتوالها اتمعات اإلسالمية على األقل، على بقية ا
املنظمات العربية واإلسالمية والدولية املعنية بالنشاط املصريف اإلسالمي وكلها ندوات ومؤمترات 
متخصصة دف إىل جالء طبيعة البنك اإلسالمي وأنشطته وآفاق املستقبل والتحديات اليت يواجهها 

يف اجتماعه "احتاد املصارف العربية "تدارس جملس إدارة  1990ووسائل التعامل معها ففي عام 
، ويف 1991بالقاهرة عددا من األوراق املعدة للندوة املتخصصة اليت عقدها االحتاد يف القاهرة سنة 
أن العمل : "عداد هذه األوراق ورقة أعدا األمانة العامة الحتاد املصارف العربية وأشارت فيها إىل

مي قد فرض نفسه على املعامالت االقتصادية والتجارية واملالية كما بدأت تظهر املصريف اإلسال
بدليل استحداث فروع لبعض البنوك اإلسالمي يف بعض  )**(انعكاسات هذا العمل يف العامل الغريب

 .)1(الدول الغربية
  

                                                 
يث ال يتخذ أي قرار إال بعد تثبت جـدواه          تتيح التدرجية عدة مزايا للبنوك اإلسالمية منها القيام بالدراسات العميقة املتأنية حب             )*(

وحتقيق ملعدل رحبية مناسبة، وكذا االستقرار املتنامي والنمو املتوازن يف أعمال ومعامالت البنك اإلسالمي،التوافق املـرن مـع                  
عليها أوال بأول   التغريات احمللية والدولية، كذلك تأكيد عناصر القوة يف أداء البنك اإلسالمي ومعاجلة عناصر الضعف والقضاء                

دون أن يقع البنك حتت ضغط وتوتر هذا باإلضافة إىل تأكيد عناصر الثقة وتدعيم االنطباع املصريف عن البنـك يف الـسوق                      
املصرفية لدى عمالئه ولدى املتعاملني مع هؤالء العمالء مما يكسب البنك عمالء جدد وجيعله يف وضع أفضل وحيتفظ بعمالئه                   

   .337 ص  أمحد اخلضريي، مرجع سابق،حمسن: انظراحلاليني، 

    .تم التطرق إليها يف املبحث الثاين من الفصل الثاين سي)**(

  .622 ص فوزي عطوي، مرجع سابق،  )1(
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  :خالصة الفصل
ي إجياد أساليب متويل مصرفية ال إن غاية البنوك اإلسالمية واليت متثل أهم التحديات أمامها ه

تعتمد الفائدة املصرفية يف معامالا كنت أخذا وعطاء سواء يف عالقتها باملدخرين واملقترضني، أو 
عند تقدمي اخلدمات املصرفية، وتتمثل هذه األساليب يف األساليب التمويلية القائمة على املشاركة 

 يتجر فيه على أن ما حيصل من الربح بينهما حسب وتشمل املضاربة وتعين أن بدفع رجل ماله آلخر
ما يشترطان واملشاركة هي عقد بني اثنني أو أكثر على أن يكون املال والعمل من كل منهمكا 
بقصد الربح، وكذا املزارعة واملساقاة فاألوىل تعين دفع األرض إىل من يزرعها أو يعمل عليها، 

  .لكن يف الثمار وليس الزرعوالزرع بينهما، والثانية تشبه املزارعة و
املراحبة وهي بيع الشيء ميثل : باإلضافة إىل األساليب التمويلية القائمة على املديونية  وتشمل

 الذي يعين ستصناعالثمن األول مع ربح معلوم والسلم وهو عقد شراء مع تعجيل تسليم السلعة، واال
ة وهي عقد متليك املنفعة بعوض، وذه شراء شيء حمدد املواصفات يكون ممكن الصنع وكذا اإلجار

األساليب البعيدة عن التعامل بالفائدة اليت أدت إىل إتباع دائرة البنوك اإلسالمية لتشمل الدول 
اإلسالمية اليت كانت جتربتها ناجحة خاصة يف الدول اليت حولت نظامها املصريف بالكامل إىل نظام 

ل العربية اليت قامت بإنشاء فروع للبنوك اإلسالمية إسالمي، وامتدت هذه التجربة حىت إىل الدو
، وذا أصبحت البنوك اإلسالمية عاملية رغم اعتراض بعض املشاكل ...أ وفرنسا ولندن.م. كالـ و

  . وخاصة اإلدارةستثمارهلا يف التمويل والتوظيف، واال
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  :متهيد
 وذلك لتفرده من حيث املساحة واملوقع       ، ناجحا بالنسبة لالقتصاد اإلسالمي    تعترب السودان منوذجاً  

 خالل سنوات اإلنقاذ يف ظل ظـروف غـري           كبرياً واملوارد املختلفة حيث شهد اقتصادها تطوراً     
د مواتية وظروف اجلفاف والتصحر، ويظهر هذا التطور خاصة يف اجلهاز املـصريف الـذي شـه    

 هدفت هذه التحوالت للتهيؤ ملرحلة االنفتاح االقتصادي وإجياد         2004-2002حتوالت يف الفترة    
كيانات مالية ومصرفية كبرية قادرة على االستجابة ملتطلبات النشاط التمويل القادم واملنافسة اليت             

ـ              سودان بنـك   يفرزها تيار العوملة وذلك بتعميق إسالم العمل املصريف ومن البنوك الناجحة يف ال
فيصل اإلسالمي السوداين فهو رائد البنوك اإلسالمية يف النظام املصريف اإلسالمي العاملي مث هـو               

  .الرائد اليوم يف جمال التقنية املصرفية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                     البنوك اإلسالمية في السودان                                         :  الفصل الثالث

  
 

67

  .النظام املصريف اإلسالمي يف السودان: املبحث األول
كانت احملاولة األوىل ألسلمة النظام     مل تكن عملية أسلمة النظام املصريف يف السودان سهلة و         

عندما صدر مرسوم رئاسي يطلب من مجيع البنوك التجاريـة وقـف             1984املصريف بكامله عام    
معامالا الربوية فورا، وتفاوض بشأن حتويل الودائع والسلفات القائمة على الفائدة إىل أشـكال              

السياسة يف البنك املركزي وانتهت     مقبولة شرعا، حيث فشلت هذه احملاولة برفض القائمني على          
 مع تغري احلكومة، وقد اختذت احلكومة احلالية قرارا بأسلمة النظام املصريف مرة ثانيـة               1985عام  

  .)1(وكانت احملاولة هذه املرة أكثر محاسا وتنظيما
  .السمات االقتصادية يف السودان: املطلب األول

 سيطرة احلكومة على النشاط االقتصادي  إىل فرض  1972اجتهت مجهورية السودان منذ عام      
وامتدت حركة التأميم حبيث مشلت مجيع املؤسسات الصناعية ومؤسسات التجـارة اخلارجيـة،             
وبدأت احلكومة برناجما للتنمية يقوم على إنشاء عدة مشروعات ضخمة وخاصة يف اال الصناعي 

اردات السودان بصورة كـبرية،     كما أدت هذه السياسة االستثمارية إىل تعديل منط صادرات وو         
وحقق كل من امليزان التجاري وامليزان احلسايب عجزا متزايدا، مما أجلـأ احلكومـة إىل زيـادة                 

وعندما تـبني للحكومـة      1978مليون دوالر حىت عام      100االقتراض اخلارجي الذي ارتفع من      
زمت بتنفيـذ براجمـه      إىل صندوق النقد الدويل والت     1978خطورة املوقف االقتصادي جلأت عام      

للتسهيالت املمتدة ملدة ثالث سنوات وذلك يف إطار خطة شاملة  إلعـادة تنظـيم االقتـصاد                 
السوداين تضمنت إصالح النظام الضرييب، وختفيض اعتمادات دعم السلع االستهالكية وإعـادة            

 1984طلع عام   تنظيم املشروعات الكبرية التابعة للقطاع العام، وقد أعلنت مجهورية السودان يف م           

اعتزامها إتباع األسس اإلسالمية يف تنظيم معامالا واقتصادها، وأصدرت قانون جديد لتنظـيم             
 يقضي بعدم دفع فوائد عن املعامالت احمللية، كما         1984املعامالت املدنية يف شهر مارس من عام        

اآلن مل تتضح أبعاد    بدأت احلكومة يف توجيه النظام املصريف للعمل وفقا لألسس اإلسالمية وحىت            
وآثار اجتاهات احلكومة بشأن تطبيق األحكام اإلسالمية يف ااالت االقتصادية، وإن كـان مـن               
املفيد سرعة حتقيق استقرار ووضوح أسس تنظيم االقتصاد السوداين وذلك بقصد إجياد اإلطـار              

ة امللحـة إلسـهامها يف      املناسب لتشجيع االستثمارات اخلاصة الوطنية والعربية، واليت تربز احلاج        

                                                 
  .31 ص ضياء الدين أمحد، مرجع سابق،  )1(
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التنمية االقتصادية للسودان، واليت ال ميكن لالستثمارات العامة وحـدها النـهوض باحتياجاـا              
  .)1(املتزايدة

وجند من أهم عناصر اهليكل االقتصادي يف السودان النشاط الزراعي الذي حيتـل املكانـة               
ـ          ا فيمـا يتعلـق بالـصناعة       األوىل، بينما تنخفض بصورة ملحوظة مكانة النشاط الصناعي أم

االستخراجية فتكاد أن تكون معدومة يف الوقت احلايل، وإن كان ينتظر هلا أن حتتل مكانة كـبرية       
يف اهليكل االقتصادي قد تنافس فيه النشاط الزراعي، وذلك بعد البـدء باالسـتغالل التجـاري                

  .)2(1985للحقول النفطية والذي كان مقدرا له عام 
ر من  تل القطاع الزراعي مكانة الصدارة يف االقتصاد السوداين إذ حيقق أكث          حي: القطاع الزرعي  •

 ن قيمة الصادرات وعلى رأسـها       %90، كما حتتل منتجاته أكثر من       ثلث اإلنتاج احمللي اإلمجال   
 1973القطن الذي يعتب احملصول النقدي األول لالقتصاد الوطين، وقد اجتهت احلكومة منذ عام              

راعات املروية وزادت من الزراعة الكثيفة، وذلك وفقا للسياسة اليت اتبعتها مـن             إىل التوسع يف الز   
أجل تنويع اإلنتاج الزراعي واحلد من االعتماد على القطـن وزيـادة إنتـاج القمـح والفـول         

 .)*(السوداين
فشل سياسة تنويع اإلنتاج الزراعي السوداين والتحول عن القطن إىل التوسـع يف             وقد أدى   

اصيل األخرى، وخاصة القمح، تلك السياسة اليت واجه تنفيذها العديد من الـصعوبات             إنتاج احمل 
ولعل من أمهها قصور وعجز البنية األساسية وزيادة أعباء القروض اخلارجيـة وعجـز ميـزان                
املدفوعات، ولذلك عادت احلكومة مرة أخرى إىل االهتمام بزيادة حمـصول القطـن وتعـديل               

اعي وفقا لذلك، وإن كانت بعض املشروعات احملدودة إلنتاج الغـذاء ال            أولويات االستثمار الزر  
زالت قائمة بتمويل عريب، كما يقول كل من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري والصندوق الكـوييت               

                                                 
، 1985يونس أمحد البطريق، املالمح الرئيسية يف اقتصاديات البلدان العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بـريوت،                   )1(

  .205ص
  .206ص ،املرجع نفسه  )2(
 أكثر من مليون    1975ذه السياسة اليت كبدت الدولة أعباء مالية جسيمة إىل تدهور حمصول القطن فقد قدر يف عام                 أدت ه   )*(

إىل حوايل نصف مليون    1981ألف بالة فقط، وواصل ف ي االخنفاض يف عام          600 إىل حوايل    1980بالة، واخنفض يف عام     
   .206يونس أمحد البطريق،مرجع سابق،ص: انظر    ،1975بالة فقط، أي أقل من نصف ما كان عليه يف عام 
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للتنمية االقتصادية والعربية بتمويل مشروع ضخم لتأهيل وتنمية مناطق زراعة القطن على مـدى              
  . )1( سنوات10
بدأت بعض املشروعات الصناعية يف السودان منذ احلرب العاملية الثانيـة،           :الصناعيالقطاع   •

 من  %9، وتستوعب حوايل    %7وتعتمد الصناعة اليت ال يزيد نصيبها يف الناتج احمللي اإلمجال عن            
القوى العاملة على املواد اخلام الزراعية بصفة رئيسية، حيث توجد بالسودان عدة مصانع لزيـت               

 .)2(طن وإنتاج الصابون والغزل والنسيج وتكرير السكر، والصناعات اجللدية واملالبسبذرة الق
 إرجاع أسباب ختلف القطاع الصناعي يف السودان والذي مل يتعد معدل منوه خالل              وميكن

  :)3( سنويا إىل عدة عوامل لعل من أمهها%1السبعينات عن 
  .الية على التجهيزات غري احلديثةختلف أساليب اإلنتاج الصناعي واعتماد املصانع احل -1
عدم توفر إمكانيات حتديث الصناعة واسترياد املعدات احلديثة، نتيجة لعدم توفر العمـالت              -2

 .األجنبية
 .تركز اهتمام احلكومة خالل السبعينات على االهتمام بالقطاع الزراعي -3
 .يةندرة األيدي العاملة املدربة، نتيجة للهجرة املتزايدة إىل الدول النفط -4
ارتفاع تكلفة استرياد النفط الالزم لتوليد الطاقة، وزيادة قيمة ما يسترتفه من االحتياطـات                -5

اخلارجية، ومن املنتظر أن يستمر السودان يف استرياد منتجات النفط حىت بعد البدء بتـصدير               
القائمـة  النفط اخلام من حقوله اجلديدة، وذلك إىل أن تتم زيادة الطاقة احلالية ملعامل التكرير    

  .بالبالد
 ونسبة مسامهة يف النـاتج احمللـي        %6حقق القطاع اخلدمي معدل منو بلغ       : القطاع اخلدمي  •

، ويعزى ذلك النمو يف القطاعـات اخلدميـة مثـل النقـل             2007 عام   %30.1اإلمجايل قدرها   
 .)4(واالتصاالت واخلدمات االقتصادية األخرى

  :2004إىل  2000ت من سنة  التايل يبني نسبة تطور هذه القطاعاواجلدول

                                                 
  .206ص يونس أمحد البطريق، مرجع سابق،  )1(
  .207 ص ،املرجع نفسه  )2(
  .207 ص ،املرجع نفسه  )3(
  .//وزارة املالية واالقتصاد الوطين، اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية  )4(

www.mof.gov.cd/arabic/socialeconomi/program/htm،18/04/2007: تاريخ التحميل.  
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  :2004 -2000 خالل الفترة نسبة تطور القطاعات االقتصادية:  )2-3(جدول رقم 
  السنوات
  2004  2003  2002  2001  2000  القطاعات

  %44.5  %45.6  %46  %45.6  %46  القطاع الزراعي
  %25.4  %24.1  %22.1  %22.8  %21  القطاع الصناعي
 %30.1  %30.2  %20.9  %31.6  %22  القطاع اخلدمي

  . وزارة املالية واالقتصاد الوطين، اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية:املصدر
htm/program/socialeconomi/arabic/cd.gov.mof.www  

  .القطاع املصريف يف السودان: املطلب الثاين
، هدفت  2004-2002قطاع املايل وخاصة اجلهاز املصريف حتوالت هامة يف الفترة          شهد ال   

هذه التحوالت للتهيؤ ملرحلة االنفتاح اقتصادي وإجياد كيانات مالية ومصرفية كبرية قادرة علـى              
ليت ، إن مسة االنتقالية ا1االستجابة ملتطلبات النشاط التنموي القادم واملنافسة اليت يفرزها تيار العوملة

) التجارية(متيز ا عقد السبعينات جتد أبلغ تعبري هلا يف حتول العديد من املؤسسات املالية التقليدية                
إىل مؤسسات مالية إسالمية مما يؤكد جناح جتربة استثمارات كبرية يف جمال البنوك حيث أسـس                

ـ          100بنك السالم برأمسال     رب بنـك يف     مليون دوالر، وأيضا بنك اإلمارات والسودان وهـو أك
مليون دوالر، واملؤسسون من كبار مستثمرين عرب وسـودان،     200السودان برأمسال مصرح به     

وسيعمل البنكني على تقدمي خدمات مصرفية إسالمية تتالءم مع احتياجات ومتطلبات مجيع فئات             
  . )2(اتمع السوداين من أفراد وشركات

والت وذلك من خالل ما قام به البنك        ذلك أن اخلدمات املصرفية أصبحت أبرز هذه التح         
املركزي من إجراءات دف لتشجيع دمج البنوك الصغرية ورفع رأمسال البنوك السودانية واملعلوم             

  . )3(أن اجلهاز املصريف السوداين يعمل وفق نظام الشريعة اإلسالمية
  :)4(وينقسم القطاع املصريف يف السودان إىل

                                                 
وهي عملية اختراق كربى لإلنسان وتفكريه، وللذهنيات وتراكيبها، وللمجتمعات وأنساقها، وللدول وكياناا، وللجغرافيا  1

وياا، ولإلعالميات وتداعياا، انظر حممد مرهف حسني أسد، العوملة وجماالا، ولالقتصاديات وحركاا، وللثقافات وه
 .11، ص2003رؤية إسالمية، دار وحي القلم، 

  2005املستشارية االقتصادية بالسفارة السودانية بدولة اإلمارات العربية املتحدة،   )2(
  htm.masrafiar7.sudan in line/ane.org.sudeneco.www، 10/4/7تاريخ التحميل 

  .املرجع نفسه  )3(
  .2005، 2002وزارة املالية واالقتصاد الوطين،   )4(
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طاع العام واخلاص والبنوك األجنبية، فقد ظهرت آثار برنـامج           وتشمل بنوك الق   :بنوك جتارية -1
 110380إصالح وإعادة هيكلة اجلهاز املصريف يف ارتفاع رؤوس األموال واحتياطات البنوك من             

بنسبة زيادة   2004مليون دينار سوداين يف عام       143711إىل   ،2003مليون دينار سوداين يف عام      
-2000ي ميكن تفصيل امليزانية املوحدة للبنوك التجارية للفترة         ، واستنادا على ما يل    %30.3بلغت  

  :)1(  على النحو التايل2205
 مليون دينار سوداين بينما كانـت       1043506حوايل   2004 بلغ إمجايل اخلصوم مسة      : اخلصوم -أ

مليون دينـار سـوداين      253909 مليون دينار سوداين بزيادة قدرها       789597حوايل   2003عام  
  .%32.2بنسبة 

 حـوايل   2003 بينما بلغت الودائـع يف عـام         646649بـ   2004بلغ إمجايل الودائع عام      •
 .%37مليون دينار سوداين بنسبة  173697مليون دينار سوداين بزيادة قدرها  472952

مليون دينار سـوداين، بينمـا       141189حوايل   2004بلغت التزامات املراسلني باخلارج لعام       •
 دينـار    مليـون  10916مليون دينار سوداين بزيادة قـدرها        130273ايل  حو 2003بلغت يف عام    
 .%8.4سوداين بنسبة 

 ارتفعت كل بنود األصول، كما حققت إمجايل األصول نسبة ارتفـاع قـدرها              : األصول -ب
  .2004 عام 32%
 وتشمل بنك االدخار للتنمية االجتماعية وجمموعة بنك النـيلني للتنميـة            :بنوك متخصصة  -2

 .ية، بنك املزارع التجاري والبنك العقاري التجاريالصناع
 هو امتداد لبنك االدخار السوداين السابق الذي مت إنـشاؤه  :بنك االدخار للتنمية االجتماعية   -أ

، وتتمثل أهدافه يف تنمية الوعي االدخاري وتشجيعه لدى املواطنني، وجتميع املدخرات            1973عام  
قتصادية، تقدم التمويل ملختلف القطاعات االقتصادية وعلى وجه        واستثمارها يف جماالت التنمية اال    

اخلصوص دعم الفقراء وصغار املنتجني من احلرفيني واألرامل وأرباب املعاشات، يعمل على حتقيق             
  . )2(التكافل االجتماعي

                                                                                                                                                    
  htm.sstatic/arabic/sd.gov.mof.www ،18/04/2007تاريخ التحميل 

  . مرجع سابق،2005-2002وزارة املالية واالقتصاد الوطين،   )1(
  املرجع نفسه  )2(
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فرع موزعة علـى معظـم واليـات         33ولقد توسع بنك االدخار وأصبحت فروعه حنو        
 مليون دينار سوداين بينما 119280حوايل  2004 الودائع لبنك االدخار عام    السودان، وبلغ إمجايل  

 دينار سوداين بنسبة     مليون 3192 مليون دينار سوداين، بزيادة بلغت       8736حوايل   2003كانت يف   
  . حيث تركزت هذه الزيادة يف حجم الودائع اجلارية وودائع االدخار والودائع األخرى36.5%

بلغ حجم التمويل املقدم للقطاعات االقتصادية املختلفة       :  للتنمية الصناعية  جمموعة بنك النيلني    . أ
 2003مليون دينار سوداين عام  15946مقارنة مببلغ  2004 مليون دينار سوداين يف عام 17606.2

، ويليـه   %37، وقد حظي قطاع آخر بأكرب نسبة من التمويل بلغت           %10.4بنسبة زيادة قدرها    
، أما القطاع االجتماعي فقـد نـال        %14.3، مث قطاع التجارة احمللية      %23.1القطاع الصناعي   

   .)1(2003 عن عام %54.6 من إمجايل الدعم إذ اخنفض بنسبة 2.9%
 للعمل على   1992مت إنشاء بنك املزارع لالستثمار والتنمية الريفية عام         : بنك املزارع التجاري   . ب

عي، ويف الفترة األخرية مت حتويلـه إىل بنـك          حتريك موارد اإلنتاج االستثماري يف النشاط الزرا      
املزارع التجاري بعد أن مت دجمه مع البنك التجاري، وبنك املزارع، وبلغ حجم رأس املال املصرح                

مليون دينار   3001حوايل   2004 مليون دينار سوداين، وصل حجم رأس املال يف عام           1517.7به  
 16286.2 قد بلغت    2004عات املختلفة لعام    سوداين، وحجم التمويل املمنوح من البنك للقطا      

وقدم البنك التمويل الالزم لشرائح اتمـع       . 2003 لعام 17080مليون دينار سوداين مقارنة مببلغ      
املختلفة بالواليات من أسر منتجة وحرفية لرفع مستوى املعيشة وإخراجها من دائرة الفقر حسب              

  .   )2(2004التوزيع اجلغرايف عام 
 10ساهم البنك يف توفري اإلسكان الشعيب والتجاري، ولـه اآلن           : لعقاري السوداين  البنك ا  . ت

 2004إىل   2000 فروع بوالية اخلرطوم، ومتيزت الفتـرة مـن          4 فروع بالواليات و   6أفرع منها   

 مليون دينار سوداين، كما يالحظ ارتفاع حجـم الودائـع           537.1بثبات رأس ماله البالغ قدره      
 دينـار   مليـون  1498 مقارنة مببلغ    2004مليون دينار سوداين يف      1965يت بلغت   اجلارية احمللية ال  

 ،%50.9كما ارتفعت الودائع اجلارية بالعملة األجنبية بنسبة        ،  %31.2سوداين بنسبة زيادة قدرها     
  .)3(2003مقارنة عام 2004 عام %6.9وحجم ودائع التوفري بـ

                                                 
  . مرجع سابق،2005-2002وزارة املالية واالقتصاد الوطين،   )1(
  .املرجع نفسه  )2(
  املرجع نفسه  )3(
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  .ز املصريفاجلهود املبذولة إلصالح اجلها: املطلب الثالث
يف إطار اجلهود املبذولة لتطوير إصالح اجلهاز املصريف مت إعداد دراسة شـاملة ألوضـاع               

، حيـث مت إصـدار      1991اجلهاز املصريف على ضوء متطلبات قانون تنظيم العمل املصريف سنة           
مشروع توفيق األوضاع ومتابعة تنفيذه، ويتبع ذلك تعميق أسلمة اجلهاز املصريف حيث ألزمـت              

بنوك بتكوين هيئات للرقابة الشرعية للتأكد من شرعية العمليات واألنشطة املصرفية، إضافة إىل             ال
اعتماد وتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من أجل تطوير العمل احملاسيب             

ديد من اجلهود مـن     بالبنوك، وتعزيز الشفافية واإلفصاح عن التقارير املالية لديها، وقد بذلت الع          
  :))1اية التسعينات وحىت اآلن وتطوير اجلهاز املصريف ومتثلت يف اآليت

إصدار العديد من القوانني واللوائح اليت ترمي إىل تنمية واستقرار القطاع املايل عامة، والقطاع               -1
 :املصريف خاصة وهي

 .2003قانون تنظيم العمل املصريف لسنة  -
 .2002 قانون بنك السودان لعام -
 .2004الئحة الترخيص مبزاولة العمل املصريف يف السودان  -
 .2004الئحة عمل تنظيم مؤسسات االستثمار املايل  -
 .2004املايلالئحة عمل صناديق االستثمار  -
 .2004إصدار ضوابط ترخيص مكاتب متثيل البنوك األجنبية -
  .2004الئحة العقوبات املالية واإلدارية  -

تطلبات اجلهاز املصريف ملرحلة ما بعد السالم حيث مت إعداد مقترحـات            مت إعداد دراسات مل    -2
تعديل بعض البنود بقانون تنظيم العمل املصريف ملواكبة النظام املصريف املزدوج املتوقع العمـل              

 .به، كما مت اقتراح تعديالت بقانون بنك السودان ملواكبة املرحلة املقبلة
الذي متت من خالله مطالبة البنوك      إصالح اجلهاز املصريف و   مت إصدار منشور سياسة اهليكلة و      -3

مليار دينار سوداين كحد أدىن وقد شجع هذا        3بتقوية مواقفها املالية ورفع رؤوس أمواهلا إىل        

                                                 
   .18/04/2007 :تاريخ التحميل ، htm.statics/arabic/sd.gov.mof.www، 2005، 2002وزارة املالية واالقتصاد الوطين،   )1(



                                                     البنوك اإلسالمية في السودان                                         :  الفصل الثالث

  
 

74

 أحد خيارات اهليكلة، وظل بنك السودان مواصال يف تطبيق          1اإلجراء عمليات الدمج املصريف   
صريف، ويقوم بدراسة وتقومي هذه السياسة باسـتمرار        سياسات وبرامج اهليكلة واإلصالح امل    

للوصول لألهداف اإلستراتيجية اليت ترمي لرفع قدرات البنوك املالية ومطالبة البنوك لرفع احلد             
مليار دينار سوداين اة حتديات املنافـسة       6مليار دينار سوداين إىل     3األدىن لرأس املال من     

 .املقبلة يف مرحلة ما بعد السالم
، وذلك دعمـا لفكـرة      2004فرعا بنهاية    538إىل   98فرع عام    335ارتفعت فروع البنوك     -4

 .اإلنشاء املصريف
 واليت ترمي إىل إعادة هيكلـة اجلهـاز         2002-99مت إصدار السياسة املصرفية الشاملة للفترة        -5

 ورفع كفاءتـه    املصريف، وبناء قدراته وتنمية وتطوير وحداته وتأهيل وتأصيل عملياته وتفعيلها         
 .مبا ميكنه من أداء الدور املنوط به لالستقرار االقتصادي والتنمية

إىل احلـدود    )2(استمر بنك السودان يف بذل املزيد من اجلهود لتخفيض نسبة الديون املتعثـرة            -6
 2004املقبولة دوليا ونتاجا للمجهودات املقدرة يف هذا اإلطار اخنفضت نسبة التعثر يف ايـة               

 .2003 عام %12 بدال من %10إىل 
مت إعداد مواجهات شاملة لتفعيل وتقوية نظم الرقابة الداخلية بشقيها التقليدي واإللكتـروين              -7

 .بالبنوك
قام بنك السودان بإنشاء وحـدة       )*(متاشيا مع املتطلبات الدولية حملاربة ظاهرة غسيل األموال        -8

باختاذ اإلجـراءات الـضرورية وبنـاء       ملكافحة غسيل األموال، وقد وجهت إدارات البنوك        
 .الوحدات الرقابية للحد من هذه الظاهرة

                                                 
هو عبارة عن اتفاق بني بنكني أو أكثر على ضم مواردمها واحتادمها يف وحدة واحدة حبيث يصبح الناتج كيانا واحدا له  1

مدحت اخلراشي، اندماج : يتها االعتبارية املستقلة، انظرشخصية اعتبارية عن البنوك اليت اندجمت وفقدت بالتايل شخص
  .09/05/2007: تاريخ التحميلcom.mafhoum.wwwاملصارف العربية واخليار االستراتيجي 

صادي أو فائض نشاط يكفـي      هي مواجهة املنشأة لظروف طارئة غري متوقعة تؤدي إىل عدم قدرا على توليد مردود اقت                )2(
، 1،1996حمسن أمحد اخلضريي، الديون املتعثرة، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر،ط        : لسداد التزاماا يف األجل القصري، انظر     

  .23ص
هي عمليات متتابعة ومستمرة يف حماوالت متعددة إلدخال األموال القذرة الناجتة عىن األنشطة اخلفية غري املشروعة الـيت                    )*(

متارس من خالل ما يسمى باالقتصاد اخلفي يف دو النشاط االقتصادي لالقتصاد الرمسي، أو الظاهر الكتساا صفة شرعية                  
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العمل على توسيع وتطوير قاعدة اخلدمات املصرفية وتسهيلها وقطعت البنوك شوطا يف هـذا               -9
اال مشل أنظمة الدفع، كما ربطت البنوك مع فروعها بشبكة مصرفية واسعة لكل واليـات               

 .)1(قاصة اإللكترونيةالسودان، وكذلك مشروع امل
كما متت مواصلة العمل يف تقوية وتعزيز وتطوير العمل الرقايب واإلشرايف لبنـك الـسودان                -10

حيث مت اعتماد تطبيق كثري من متطلبات الرقابة الوقائية واملمارسات املصرفية املقبولة دوليـا              
ز املصريف علـى املعـايري     وتدريب العاملني عليها، وقد عقدت دورات تدريبية للعاملني باجلها        

احملاسبية والرقابية ومواكبة لاللتزام باملعايري الرقابية الدولية، يقوم بنك السودان بإعداد البنـوك             
 .)* ( )2بازل(بتطبيق معيار كفاية رأس املال اجلديد ومتطلباته

لرقابيـة  يـتم إصـدار املعـايري ا      ) ماليزيا(باالشتراك مع جملس اخلدمات املالية اإلسالمية        -11
 .للمؤسسات املالية اإلسالمية مثل معيار كفاية رأس املال، إدارة املخاطر والضبط املؤسسي

العمل على تنمية واستقرار القطاع املصريف وملايل لدى دول الكوميسا باالشتراك يف اللجـان               -12
 .املختصة

ييم القطاع املايل وقـد     للحصول على التعاون الدويل املطلوب مت تقدمي دعوة لبعثة برنامج تق           -13
بذلت جهود مقدرة لتسهيل مهمة البعثة حيث نظمت لقاءات مع مجيـع البنـوك ومعظـم                
املؤسسات االقتصادية األخرى جلميع البيانات الالزمة للتقييم، وقد مت إجراء تقيـيم ورفـع              

 .التوصيات اليت نفذ عدد منها والبقية قيد التنفيذ
  
  
  
  

                                                                                                                                                    
عبد املطلب عبد احلميد، العوملة واقتصاديات البنوك، كليـة         : عرب اجلهاز املصريف أو أجهزة الوساطة املالية األخرى، انظر        

   .234التجارة، جامعة عني مشس، ص

 وبدون أن جيري تبادل الشيكات      ةوهي إجراء تقاص شيكات بني البنوك عن طريق البنك املركزي مبوجب صور إلكتروني              )1(
  .09/05/2007:  تاريخ التحميلjo.exectech.wwwأخبار ومقاالت، : فعليا بني البنوك، انظر

راءات واألفكار اليت دف إىل الكفاية يف رأس مال البنك وتؤكد على أمهية إدارة املخاطر               هي عبارة عن جمموعة من اإلج       )*(
 2عباس إبراهيم البغدادي، بني مطرقة جلنة بازل      : وتشجيع التحسينات اجلارية على قدرات البنوك يف تقييم املخاطر، انظر         

   .09/05/2007: تاريخ التحميلcom.almadapaper.wwwوسندات املصارف العراقية، 
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  .ريف اإلسالمي يف السودانالتمويل املص: املبحث الثاين
إن موضوع تطبيق الصيغ اإلسالمية يف النظام املصريف وأثره على السياسات النقدية موضوع             
فريد، وللسودان جتربة مميزة، فهو حىت اآلن يعترب الدولة األوىل اليت التزمت باالقتصاد اإلسالمي يف               

  .مل الدولة وعالقاا االقتصاديةمجيع مناحي النشاط االقتصادي وأصبح املرجعية اليت حتكم ع
  .أساليب التمويل املستخدمة يف النظام املصريف السوداين: املطلب األول

إن طبيعة النظام املصريف اإلسالمي القائمة على االلتزام باألحكام الـشرعية يف املعـامالت              
عي للفائدة الربوية اليت    هي البديل الشر   )*( )الغنم والعزم (املالية جتعل املشاركة يف الربح واخلسارة       

يرتكز عليها النظام املصريف الربوي وجتعل من الصيغ التمويلية اليت ترتكز عليها العالقـة، هـي                
األساس يف التعامل التمويلي بني البنوك وعمالئها هذا حيقق مبدأ املشاركة يف الـربح واخلـسارة                

  :)1(املزايا التالية
 ألن الربا يضمن غنم طرف دائما وأبدا، بينما يضمن          عدالة توزيع الثروة بني أفراد اتمع      -

 .فائدة حمتملة للطرف اآلخر إذ قد خيسر أو يربح
حتقيق االستخدام األمثل للموارد املالية ألنه حيول البنك إىل شريك يف العملية اإلنتاجية، مما               -

 .تثماريةيدفعه إىل التدقيق والتحقيق ويف دراسات اجلدوى والبحث عن أحسن اخليارات االس
 .يؤدي إىل زيادة الناتج القومي بتوجيهه للموارد االقتصادية يف أفضل استخداماا -
 .يزيد من معدل التراكم الرأمسايل وحيقق االستقرار االقتصادي -

هذا وتشمل أساليب التمويل اإلسالمي املستخدمة يف النظام املصريف السوداين معظـم أسـاليب              
 توزع البنوك السودانية مواردها بني االسـتخدامات املختلفـة          التمويل اإلسالمي املعروفة حيث   

حبسب املخاطر املتصلة بكل أسلوب من األساليب وحبسب السياسات املقررة من بنك السودان،             
، املـشاركة، املراحبـة، الـسلم،       )املطلقة واملقيدة (واألساليب املستخدمة يف التمويل هي املضاربة     

 األساليب متثل مرجعية التعامل يف النظام املـصريف الـسوداين           واالستصناع، واإلجيار وظلت هذه   

                                                 
ومقتضاها أن املستثمر معرض للربح واخلسارة، وال يصح له أن يضمن لنفسه الغنم ويرمي بالغرم على عاتق غريه، وهـي                      )*(

طر ويف األمـل    قاعدة تضع احلاصل على التمويل ومقدم التمويل أي أن البنك اإلسالمي يف درجة واحدة، يف درجة املخا                
لتحقيق األرباح خبالف أدوات االستثمار الربوي اليت تعمل على حماباة رؤوس األموال ضد املخاطر وتأمينهم بينما تعرض                 

   .03/03/2006: تاريخ التحميل،net.islamonline.www: املقترض املخاطر التمويل

  .16/04/2007: تاريخ التحميل،  net.meshkat.www:  اإلسالميةشبكة املشكاة  )1(
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ووزعت استخدامات املوارد يف البنوك بني هذه األساليب واجلدولني التاليني يوضحان نصيب كل             
  كما يوضحها ) باملليون دينار(من أساليب التمويل يف مجلة موارد النظام املصريف خالل العام 

  .كنسبة من إمجايل التمويل
  .2005-1999 تدفق التمويل املصريف بالعملة احمللية خالل الفترة  )3-3(ول رقمجد

 امللتقى الـدويل    مداخلة يف  ،»جتارب وخربات : متويل املشروعات الصغرية يف السودان       «عبد املنعم حممد الطيب،   : املصدر
 - الذي نظمته جامعة حسيبة بن بـوعلي بالـشلف           ،»ةمتطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربي       «

  . 2006 أفريل 18 -17 يومي اجلزائر

  :من اجلدول يالحظ ما يلي
أسلوب املراحبة ظل يستحوذ على النسب األكرب من إمجايل تدفق التمويل  إن التمويل املصريف ب    -1

املصريف حسب األساليب وذلك للخربة الطويلة للبنوك يف ممارسة التمويل ذه األسـاليب،             
باإلضافة إىل قلة املخاطر يف هذه األساليب مع ضمان العائد والرحبية يف التمويل بأسـلوب               

  .رىاملراحبة بعكس األساليب األخ
يونيـو  -1999 خـالل الفتـرة      %49.1- %33.7تراوح التمويل بأسلوب املراحبة ما بني        -2

 ويالحظ أن نـسبة     %42.9- %23.2م، بينما تراوح التمويل بأسلوب املراحبة ما بني         2005
 .التمويل ذا األسلوب جاءت متباينة من عام آلخر

 2005يونيـو -1999تـرة    خـالل الف   %6.2-%3.7تراوح التمويل بصيغة املضاربة ما بني        -3
 .2005-2004ويالحظ أا تسري يف اجتاه تصاعدي ال سيما يف العامني 

-1999 خالل الفتـرة     %5.1-%2.2سجل التمويل بصيغة بيع السلم نسبا تراوحت ما بني           -4
 .، ويالحظ أا تسري يف اجتاه تنازيل2005يونية

                                                 
 تشمل أساليب اإلجارة واملقاولة 1

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  البيان

  النسبة  الرصيد  النسبة  الرصيد  النسبة  الرصيد  النسبة  الرصيد  النسبة  الرصيد  النسبة  الرصيد  النسبة  الرصيد  

  42.7  118000  38.5  165298  44.7  125859  35.9  74265.5  39.5  57869.4  33.7  34188.2  49.1  36200  املراحبة

  37.3  89400  32  137239  23.2  65469  27.9  57651.2  31  45329.4  42.9  43446.1  30.8  22700  املشاركة

  4.2  11700  5.7  24625  5.7  16093  4.6  9668.6  6.2  9147.9  3.7  3554.9  4.1  3000  املضاربة

  2.2  5900  3  12653  4.8  13521  3.3  6855.6  5  7288.7  3.3  3396.6  5.1  3700  السلم

  18.6  51500  20.8  89259  21.6  60994  26.3  57439.7  18.3  26736.6  16.4  16738.7  10.9  8000  1أخرى

  100  276500  100  429071  100  281926  100  206780.6  100  146382  100  101324.5  100  73700  اموع



                                                     البنوك اإلسالمية في السودان                                         :  الفصل الثالث

  
 

78

  .ميةمتويل القطاع الزراعي وفق األساليب اإلسال: املطلب الثاين
يعترب التمويل بالسلم من األساليب األكثر استعماال لتمويل القطاع الزراعي، وبدأ التطبيـق             

 املؤسسات الزراعية من بنك السودان إىل البنوك التجارية اليت كونت ةالفعلي له مع انتقال املسؤولي
م 1991-1990حتت إشراف بنك السودان، حمفظة متويل مشترك، بدأت العمل مع املوسم الزراعي           

  . )1(واستمرت يف املواسم الزراعية التالية لذلك املوسم
استمرت الدولة تلعب الدور الرئيسي يف متويل القطاع الزراعي واستمر بنك الـسودان يف              

ويف العام نفسه كونت جلنة لدراسـة        1990تقدمي السلعة الزراعية للمؤسسات الزراعية حىت عام        
البنوك التجارية، ووضعت هذه اللجنة األسس الـيت مبوجبـها          متويل املؤسسات الزراعية بواسطة     

  :)2(متويل هذه املؤسسات ومنها
أن تكون آجال التمويل متوافقة مع طبيعة الودائع املصرفية املتاحة للبنوك وهـي يف غالبـها                 -1

  .ودائع جارية
 .أن تقدم البنوك التمويل إما منفردة أو جمتمعة -2
 للمؤسسات الزراعية اإلجراءات املصرفية اليت تتعامل ـا         أن تطبق البنوك عند تقدمي التمويل      -3

 .مع القطاع اخلاص
ونتيجة هلذه اإلجراءات نشأت حمفظة لتمويل القطاع الزراعي مسيت حمفظة البنوك التجارية            
لتمويل املؤسسات الزراعية احلكومية، وتعترب هذه أول جتربة لنظام التمويل املوحـد وبقيامهـا مت               

  . الزراعية احلكومية من بنك السودان إىل البنوك التجاريةحتويل املؤسسات
عند تقدمي حمفظة التمويل لسداد احتياجات املؤسسات الزراعية من املصروفات التـشغيلية            
فإا تستخدم صيغة السلم، ومتاشيا مع نظام احملفظة يتم حتديد أسعار حماصيل السلم وفقا لألسس               

  :التالية
  .ان الواحد للمحصول املعين واليت تعدها وزارة الزراعة املركزيةتؤخذ تكاليف زراعة الفيد -1
 .حتتسب إنتاجية الفدان الواحد من القطن مثال -2

                                                 
عثمان بابكر أمحد، جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسـالمي                   )1(

  .51لتدريب، جدة،صللبحوث وا
  .52،صاملرجع نفسه  )2(
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 من التكلفة مقدرة وبالتايل يتم الوصـول لـسعر          %33تضاف أرباح للمزارع يف حدود     -3
 .قنطار من القطن مثال

، م1991-1990  لتمويل القمـح والقطـن ملوسـم       1990 بدأت احملفظة عملها يف نوفمرب    
مليـون  1759مليار جنيه سوداين مت توفري       2وحددت احتياجات املالية للمؤسسات الزراعية مببلغ       

  .)1(جنيه من مسامهات سبعة عشرة بنكا من مجلة أربعة وعشرون بنكا عامال يف السودان
الـسلم،  أدار بنك السودان أموال احملفظة ومنح متويل للمؤسسات الزراعية على أساس املراحبـة و       

حيث منح التمويل بأسلوب املراحبة لتمويل املدخرات الزراعية، وبأسلوب السلم ملقابلة الـصرف             
اجلاري على التشغيل وقدم التمويل بضمانات قدمتها وزارة املالية، ومت استغالل أمـوال احملفظـة               

  .)2(%99بنسبة 
ل القمـح مببلـغ      بينما مول حمصو   ،%56مليون جنيه بنسبة    977مول حمصول القطن مببلغ     

 من مجلة التمويل الذي قدمته احملفظة، وقد حـصلت املؤسـسات            %44مليون جنيه بنسبة    770
 طن مـن    265392الزراعية على متويل مقابل بيع السلم هلذين احملصولني مبقتضاها اشترت احملفظة            

  .)3(جنيه للقنطار 623قنطار قطن بسعر  1565141 جنيه للطن، و27640القمح بسعر 
  .متويل القطاع الصناعي وفق األساليب اإلسالمية يف السودان: لب الثالثاملط

درجت املؤسسة املالية بالسودان على تقدمي التمويل الصناعي وفق نظام التمويل بالفائـدة،             
 جاء القرار احلكومي مبنع العامل بالفائدة املصرفية خصوصا يف البنوك املتخصصة،            1984ويف عام   

صناعي، ومنذ ذلك الوقت والبنك الصناعي يقدم تـسهيالته املـصرفية وفـق             ومن بينها البنك ال   
األساليب اإلسالمي من خالل املراحبة، واملشاركة يف رأس املال الثابت والتشغيلي، ومبرور الوقت             
تطورت التجربة لتشمل التمويل بأساليب أخرى وتابع بنك السودان هذا التطـور يف التمويـل               

  .)4(سالميةالصناعي باألساليب اإل

                                                 
  .53 ص عثمان بابكر أمحد، مرجع سابق،  )1(
  .53 ص ،املرجع نفسه  )2(
  .54 ص ،املرجع نفسه  )3(
عثمان بابكر أمحد، جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسـالمي                   )4(

  .37 ، ص99حبث رقم  دريب،للبحوث والت
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إال أنه جتدر اإلشارة إىل أمن البنوك التجارية واملتخصصة عمـدت إىل التطبيـق الـصوري                
لألساليب اإلسالمية، خصوصا يف اال الصناعي لقلة التجربة فيه وفق هذه األساليب املستخدمة،             

ية تنفيذها، فضال كما أن التزام البنوك بتطبيقها سبق اإلعداد الكايف هلا بالتعرف على طبيعتها وكيف          
عن ذلك فقد ألزمت البنوك ا دون إعطائها الوقت الكايف لتوفيق أوضاعها املترتبة عـن هـذا                 
التحول إىل األساليب اإلسالمية، من كل هذا ميكن القول أن التطبيق العملي لألساليب اإلسالمية              

 1991أنه يف عـام      إال   1991  وحىت عام  1984يف القطاع الصناعي مل يكن كافيا حني بدأ عام          

جاءت قرارات رمسية أخرى بشأن حتويل القطاع املصريف ليعمل وفق األساليب اإلسالمية وجاءت             
  .)1(هذه القرارات متسقة مع أهدافها ومقاصدها

البنـك  - تقوم جمموعة بنك النيلني للتنمية الصناعية      :التمويل الصناعي باألساليب اإلسالمية    •
 وشركات التمويل بتمويل القطاع الصناعي وفقـا ألسـاليب           والبنوك األخرى  -الصناعي سابقا 

 .املراحبة، املشاركة، املضاربة، االستصناع
 ظلت البنوك اإلسالمية تطبق هذا األسلوب خصوصا يف القطاع التجاري، أما يف             :املراحبة -أوالً  

اعي من املـواد    جمال الصناعة فقد استخدمتها أوال البنوك اإلسالمية لتوفري احتياجات القطاع الصن          
اخلام ومدخالت اإلنتاج مث ألزمت البنوك األخرى بتطبيق األساليب اإلسـالمية تبناهـا البنـك               

 .)2(الصناعي ومن مث جمموعة بنك النيلني لذات الغرض
  :متبعة اخلطوات التالية )*(تقوم البنوك باستعمال هذا األسلوب

وع املواد اخلام وكمياا وأسعارها     يتقدم صاحب املنشأة الصناعية بطلب كتايب موضحا فيه ن         -1
  .ومواصفاا وامليعاد املطلوب للحصول عليها

بعد دراسة الطلب وعند املوافقة عليه تضع اموعة الشروط املالئمة للتنفيذ مثل قيمة القسط               -2
األول، هامش الربح، عدد األقساط، ونوع الضمان املطلوب، كما يتم إعداد عقد مراحبة بني              

 .م الزبون بالشراء حال مطابقة البضاعة للمواصفات اليت حددها يف طلب التمويلالطرفني يلز

                                                 
  .37 ، صاملرجع نفسه  )1(
  .38 ،صاملرجع نفسه  )2(
الضمانات اجليدة اليت تقدم لتغطية خمـاطر       : من وجهة نظر البنوك اليت تستعمل أسلوب املراحبة ترى أن هلا عدة مزايا منها               )*(

األساليب املفضلة لتمويل السلع الرأمسالية من حرفيني       عدم سداد األقساط اآلجلة، سهولة التنفيذ واملتابعة، تعترب املراحبة من           
   .وصغار املنتجني والصناع اجلدد
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وجتدر اإلشارة هنا أن بعض البنوك اإلسالمية بالسودان إن مل يكن جلها تأخذ هامش الربح                -3
مراحبة كنسبة من كامل مبلغ املراحبة دون أن ختصم قيمة القسط األول من مبلـغ املراحبـة                 

أخذ به هذه البنوك أنه ال جيوز خصم املبلغ املدفوع مقدما من مبلـغ              والرأي الشرعي الذي ت   
  .املراحبة واحتساب هامش املراحبة من اجلزء املتبقي

بعد التوقيع على العقد تقوم اموعة بفتح حساب جاري باسم الزبون دون إلزامه بإيداع أي                -4
ملراحبة يبني العالقـة    مبلغ فيه كان من احلرفيني، كما يتم فتح حساب آخر خاص بعمليات ا            

الدائنة واملدينة بني اموعة كبائع والزبون كمشتري، وختصم قيمة البضاعة من هذا احلساب             
 .وتعطى للتاجر البائع وليس للزبون

بعد التوقيع على عقد املراحبة وتسلم البضاعة يدفع الزبون قسطا أوليا مـن القيمـة الكليـة                  -5
سودان كما يتم تقسيم املتبقي إىل أقساط متساوية تدفع         للبضاعة وذلك وفقا ملا حيدده بنك ال      
 .بكمبياالت آجلة بضمان يقدمه الزبون

 :املشاركة -ثانياً 
ميكن القول أن البنوك اليت مولت القطاع الصناعي مل جتد صعوبة يف سبيل متويل األصول الصناعية                

كها مث بيعها كما متكنت البنوك      الثابتة بصيغيت املراحبة واملشاركة ذلك أن هذه األصول ميكن امتال         
اإلسالمية من متويل هذه األصول بصيغة املشاركة املتناقصة غري أن هنالك عقبات رمبا تنشأ وحتول               

،والذي ال يكون دائما أصـوال عينيـة ميكـن     )*(دون متويل البنوك لرأس املال الصناعي التشغيلي     
 .)1(امتالكها وإعادة بيعها للصناع
  :نشأة يف املشاركة يقوم البنك اإلسالمي بالتأكد من اآليتوقبل دخول مالك امل

  .اكتمال املنشأة يف جوانبها الفنية واهليكلية واإلدارية -1
 .سالمة الوضع املايل لصاحب املنشأة -2
 .حجم التمويل املطلوب -3

                                                 
 من رأس مال املنشأة الذي خيصص ملتطلبات التشغيل من يوم آلخر، والستمرار دورة اإلنتـاج، وتتمثـل                  ءهو ذلك اجلز    )*(

لشراء قطـع الغيـار     (د التعبئة، املصروفات التشغيلية     استخدامات رأس املال التشغيلي يف املواد اخلام، املواد املساعدة، موا         
 من رأس مال املنشأة الذي خيصص ملتطلبات التشغيل من ءهو ذلك اجلز .املصروفات اإلدارية كاألجور والرواتب) والوقود

عدة، مواد التعبئة،   يوم آلخر، والستمرار دورة اإلنتاج، وتتمثل استخدامات رأس املال التشغيلي يف املواد اخلام، املواد املسا              
  .املصروفات اإلدارية كاألجور والرواتب) لشراء قطع الغيار والوقود(املصروفات التشغيلية 
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 .جدول التمويل من حيث العائد وإمكانية التصفية -4
  :-بعد دراسة طلب التمويل واملوافقة عليه-:هذا وقد طبقت اموعة املشاركة على النحو التايل

حيدد نصيب الشريك يف التمويل املطلوب، فقد حدد بنك الـسودان احلـد األدىن ملـسامهة                 -
 وتقوم اموعة يف العادة بزيادة حصة الزبون يفي املشاركة مما يـضمن             %25الشريك بنسبة 

  .جديته وحرصه على جناح املشروع
للشريك نظري إدارة أعمال املشاركة، ويكون هـذا اجلـزء          خيصص جزء من األرباح كحافز       -

بنسبة من األرباح يتم التفاوض عليها مع الشريك وتتفاوت من عملية ألخى حسب اخلربات              
 .اليت يتمتع ا الشريك واجلهد املطلوب إلدارة أموال املشاركة

 .يتم تقدير الفترة الزمنية لتصفية أعمال املشاركة -
ية حسب املسامهة يف رأس املال ويتحمل الطرفان اخلسارة حال حـدوثها            توزع األرباح املتبق   -

  .بنسبة املسامهة يف رأس املال
 :املضاربة -ثالثاً

تعترب املضاربة أقل استعماال يف متويل القطاع الصناعي كما هـي يف متويـل القطاعـات                
ا، ولذلك مل تتوسع األخرى، ذلك أا تتطلب املضاربني األكفاء يف جمال عملهم ويلتزمون شروطه

فيها البنوك وذلك ملخاطر فقدان رأس املال إما بسبب قلة كفاءة املضارب يف حالة املضاربة املطلقة               
 .أو لطبيعة املشروع يف حالة املضاربة املقيدة

لية األخرية لبنك السودان، توضح كيفية اسـتخدام املـضاربة          وقد جاءت السياسات التموي    -
، 1995-1994وضوابط تطبيقها كما أشارت إىل ذلك السياسة التمويلية لبنـك الـسودان           
  :)1(يقتصر متويل الصادرات على صيغة املراحبة واملضاربة واملشاركة بالشروط التالية

ق على التمويل بعد التأكد من فتح خطاب        يف حالة التمويل بنظام املضاربة املقيدة يتم التصدي        -
  .اخل...اعتماد مستندي غري قابل لإللغاء وساري لصاحل املصدر

ميكن متويل قطاع احلرفيني واملهنيني بصيغة املضاربة املقيدة، باإلضافة إىل الـصيغ التمويليـة          -
 .األخرى عدا صيغة املضاربة املطلقة
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ملضاربة يف اال الصناعي هي القيام أوال بدراسـة         والطريقة املتبعة لدى اموعة يف تطبيق ا      
تتضمن سجل تعامله التجاري، وموقفه املايل ودراسة املـشروع موضـع           ) املضارب(عن الزبون   

التمويل من كافة اجلوانب مبا فيها التكلفة واإليرادات املتوقعة، واجلوانب األخرى املتعلقة بالبيئـة              
  .االقتصادية للمشروع
ة بدفع مبلغ التمويل للمضارب إما دفعة واحدة أو جمزأ حسب احتياجـات             وتقوم اموع 

التمويل وال تتدخل اموعة يف اإلدارة إال بالقدر الذي يضمن عدم التقصري واإلمهال مـن قبـل                 
  .املضارب

ويف جمال التطبيق العملي أتت املضاربة يف املرتبة الثالثة بعد املراحبة واملشاركة من حيـث درجـة                 
 . )1(اهلا بواسطة اموعةاستعم
  :االستصناع -رابعاً

 يف متويل القطاع الـصناعي،      -1991بعد عام   – االستصناع من الصيغ اليت طبقت مؤخرا       
فقد تبنتها اموعة لتمويل الصناعات الصغرية، مثل معاصر الزيوت، ومعامل صناعة الـصابون،             

 والكميات املطلوبة وتـواريخ تـسلم       وتقوم اموعة باالتفاق مع أصحاب الورش على األسعار       
 .)2(املعاصر أو املعامل مثال، وهناك تكون اموعة مستصنعا والطرف اآلخر صانعا

وبدورها تقوم ببيع هذه املعاصر واملعامل مراحبة إىل صغار املنتجني واملهنيني  وبعـض اجلهـات                
 تكون اموعة مستصنعا من     الرمسية مثل صناديق التكافل االجتماعي احلكومية واألهلية، وبذلك       

  .جهة وبائعة وفق صيغة املراحبة من جهة أخرى
هذا، وقد كونت اموعة شركة هلذا الغرض تتوىل أمر التعاقد مع اجلهات املصنعة علـى               
جتهيز ما هو مطلوب من آليات ومعدات صناعية وفق صيغة االستصناع بعد ذلك تقوم أقـسما                

  .)3(ذه املنتجات الصناعية وبيعها للزبائن بصيغة املراحبةاالستثمار باموعة بالترويج هل
  .حدود تطبيق أساليب التمويل اإلسالمية: املطلب الرابع

  :)4(على البنوك يف السودان مراعاة اآليت عند تطبيق األساليب التمويلية
                                                 

  .40 ،صاملرجع نفسه  )1(
  .40 عثمان بابكر أمحد، مرجع سابق،ص  )2(
  .41 ،ص نفسهاملرجع  )3(
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 : صيغة املراحبة  - أ
لتمويل الكلي للبنك    كمؤشر من إمجايل رصيد ا     %30أن ال تتجاوز نسبة التمويل ذه الصيغة         -

 .يف أي وقت
 . يف العام كمؤشر للمثلني احمللية واألجنبية%10تطبيق هامش مراحبة بـ -
أن يتم التمويل وفقا ملرشد صيغة املراحبة الصادر من بنك السودان وتعترب املراحبة صورية إذا مل                 -

  .يتم التقيد فيها باملرشد
 :صيغة املشاركة واملضاربة  - ب
نسب املشاركات وهوامش اإلدارة يف املشاركات ونصيب املضارب يف         يترك لكل بنك حتديد      -

 .املضاربات املقيدة يف حالة منح التمويل بالعملة احمللية واألجنبية
 :القطاعات واألنشطة احملظور متويلها  - ت
  :حيظر على البنوك منح أي متويل لألغراض اآلتية •
  . العملةمتويل العمالء لشراء العمالت األجنبية بغرض املتاجرة يف -
 .متويل شركات صرافات النقد األجنيب -
 .متويل العمالء لشراء األسهم والشهادات مبا يف ذلك شهادات احلكومة -
 .متويل العمالء لسداد عمليات متويل قائمة هلم -
 :حيظر على البنوك متويل اجلهات اآلتية •
  .ك اليت تصدرهااحلكومة املركزية واحلكومات الوالئية واحملليات وشراء الشهادات والصكو -
متويل الشركات واملؤسسات واهليئات املركزية أو الوالئية اليت متتلك فيها الدولة أسهم بنسبة              -

 . أو أكثر20%
  :وهنالك ضوابط عامة ميكن للبنوك مراعاا

على البنوك مراعاة التطبيق السليم ملنشورات وتوجيهات بنك الـسودان املتعلقـة بتأسـيس               -
  .لضوابط املصرفية العامةوضوابط منح التمويل وا

 .على البنوك االلتزام مبراعاة التطبيق السليم ألساليب املعامالت خاصة أسلوب املراحبة -
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  .بنك فيصل اإلسالمي السوداني: المبحث الثالث
 يوجد يف السودان عدد من البنوك اإلسالمية أكرب مما يف أي بلد إسالمي آخر، فهناك بنك                

ك اإلسالمي لغرب السودان، وبنك التنمية التعاوين اإلسـالمي، والبنـك           الربكة السوداين، والبن  
الشمايل اإلسالمي، والبنك اإلسالمي السوداين، وبنك التـضامن اإلسـالمي، وبنـك فيـصل              
اإلسالمي، وكلها تقوم بأعمال غري ربوية ويعترب هذا األخري بنكا إسالميا لـه سـجل حافـل                 

دائع اإلسالمية ويف هذا املبحث سنتطرق إىل التعرف أكثر          من إمجايل الو   %80بالنجاحات إذ ميثل  
  .)1(تفصيال ذا البنك
  .نشأة البنك وأهدافه: املطلب األول

الغرض األساسي من قيام البنوك اإلسالمية هو االلتزام بتطبيق توجيهات اهللا تعاىل يف اال              
نك فيصل اإلسالمي أحد هـذه       اإلسالمية من احملظورات الشرعية وب     تاالقتصادي وحترير اتمعا  

  .البنوك الذي نشأ لتحقيق عدة أهداف يف إطار إسالمي
  :نشأة بنك فيصل اإلسالمي السوداين -أوالً

بدأت فكرة إنشاء بنوك إسالمية يف منتصف السبعينات حيث كانت البداية بإنشاء البنـك              
و إنشاء بنـوك    اإلسالمي للتنمية جبدة، وهو بنك حكومات، وتبع ذلك جهد شعيب وخاص وحن           

إسالمية كان لسمو األمري فيصل حممد فيها الريادة بدعوته إلنشاء بنوك إسالمية كما قامـت دار                
املال اإلسالمية وهي شركة قابضة لرأمسال قدره مليون دوالر بالسعي حنو إقامة بنوك إسالمية يف               

ء بنـك إسـالمي     عدد من األقطار ومل يكن السودان بعيدا عن تلك اجلهود بل أن فكرة إنـشا              
، إال أن الفكـرة مل جتـد        1966بالسودان قد برزت ألول مرة جبامعة أم درسان اإلسالمية عام           

 أفلحت جهود األمري حممد الفيصل ونفر كرمي من الـسودانيني           1976طريقها للتنفيذ، ويف فيفري     
ودان، وقد  يف احلصول على موافقة الرئيس األسبق جعفر حممد منريي على قيام بنك إسالمي بالس             

بتـاريخ   1977 لسنة   9مت بالفعل إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداين مبوجب األمر املؤقت رقم          
 .  )2( )جملس الشعب آنذاك(م الذي متت إجازته من السلطة التشريعية 1977أفريل04

 من املؤسسني السودانيني والسعوديني وبعض مواطين الـدول         86 اجتمع   1977ويف ماي   
خرى ووافقوا على فكرة التأسيس واكتتبوا فيما بينهم نصف رأس املال املصدق بـه              اإلسالمية األ 

                                                 
  .116، ص1994، 1، العدد2رودين ويلسون، تطوير أدوات مالية يف إطار إسالمي، جملة دراسات اقتصادية إسالمية الد  )1(
  .رة البحوث االقتصادية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين، مرجع سابقإدا  )2(
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، مت تسجيل بنك فيـصل اإلسـالمي        1977أوت   18مليون جنيه سوداين، ويف      6آنذاك والبالغ   
  .)1(1925السوداين كشركة مسامهة عامة حمدودة وفق قانون الشركات لعام 

وحدد قانون إنشاء البنك على أن       1978را من ماي    وهذا وقد باشر البنك أعماله فعليا اعتبا      
يعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية على تنمية اتمع وذلك بالقيام جبميع األعمال املـصرفية              
واملالية والتجارية وأعمال االستثمار، كما جيوز له لتحقيق أغراضه وإنشاء شركات تأمني تعاوين             

فق القانون اخلاص املذكور املسامهة يف مناشط التنميـة       أو أي شركات أخرى، وجيوز له كذلك و       
االقتصادية واالجتماعية داخل السودان وخارجه، وقد حدد القانون أن يكون البنك رأمسـال ال              

 ماليني جنيه سوداين، وترك لعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك توزيع رأس املـال              6يقل عن   
  .مهة اجلانب غري السوداين بعملة قابلة للتحويلونسبة املسامهة ونص صراحة أن تدفع مسا

واستثىن القانون اخلاص املشار إليه للبنك القوانني املنظمة للخدمة وفوائد ما بعد اخلدمة علـى أال                
تقل املرتبات واألجور وفوائد ما بعد اخلدمة اليت حيددها البنك عن احلد األدىن املنصوص عليه يف                

البنك من القوانني املنظمة للتأمني وقانون ديـوان املراجـع لعـام            تلك القوانني، وكذلك استثىن     
 من قـانون بنـك      45-44-32 ، أو أي قانون آخر حيل حمله، كما أعفى كذلك من املواد           1970

السودان دون املساس بسلطة بنك السودان باإلشراف على السياسة االئتمانية للبنك وتوجيههـا،             
، وكذلك األموال املودعة بالبنك     )*( من مجيع أنواع الضرائب    أما أموال البنك وأرباحه فقد أعفيت     

االستثمار ومرتبات وأجور ومكافآت ومعاشات مجيع العاملني بالبنك ورئيس وأعـضاء جملـس             
  .إدارته وهيئة الرقابة الشرعية

باإلضافة لإلعفاءات املنصوص عليها أعاله فقد جوز القانون للبنك أن يتمتع بأي إعفاءات             
ات منصوص عليها يف قانون آخر، أما فيما يتعلق مبسألة الرقابة على النقد األجنيب، فقـد                أو امتياز 

خول القانون حملافظ بنك السودان أن يعفي البنك من أحكام القوانني املنظمة للرقابة على النقـد                
األجنيب يف احلدود اليت يراها مناسبة، ونص القانون صراحة كذلك أنه ال جيوز مـصادرة أمـوال                 

  .البنك أو تأميمها أو فرض احلراسة أو االستيالء عليها، وكذلك ال حتجز مبوجب أمر قضائي

                                                 
  .املرجع نفسه  )1(
الضريبة هي مسامهة إجبارية تفرضها الدولة أو بتعبري آخر هي جزء من الثروة يسهم به أفراد أو جمموعة أفراد من أجـل                        )*(

راشد : إىل ضرائب مباشرة وغري مباشرة، انظرخدمة السلطات العامة وتتخذ الضرائب صورا عديدة ولكنها عموما تنقسم     
  .336 ، ص1971، 1ط الرباوي، املوسوعة االقتصادية، دار النهضة العربية، مصر،



                                                     البنوك اإلسالمية في السودان                                         :  الفصل الثالث

  
 

87

 سنوات من عمر البنك فإن قانون البنك مت تعديله حبيث سحبت            مخسةإال أنه وبعد انقضاء     
امليزات واإلعفاءات املمنوحة للبنك مبوجب األمر املؤقت اخلاص بقانون بنك فيـصل الـسوداين              

  .  )1( وذلك يعد ثبات ورسوخ التجربة وانتشارها ومنوها،عند تأسيسهاإلسالمي 
 :أهداف البنك -ثانياً

 :)2(حدد البند الرابع من بنود عقد التأسيس أهداف البنك وأغراضه كاآليت
القيام جبميع األعمال املصرفية والتجارية واملالية وأعمال االستثمارات واملسامهة يف مشروعات            -

ة االقتصادية والعمرانية والزراعية والتجارية واالجتماعية يف أي إقليم أو منطقة           التصنيع والتنمي 
  .أو مديرية جلمهورية السودان أو خارجها

 .قبول الودائع مبختلف أنواعها -
حتصيل ودفع األوامر وأذونات الصرف وغريها من األوراق ذات القيمة والتعامـل يف النقـد                -

 .األجنيب بكل صوره
قبول وتظهري وتنفيذ وإصدار الكمبياالت والشيكات سواء أكانت تدفع         سحب واستخراج و   -

يف مجهورية السودان أو يف اخلارج وبوالص الشحن وأي أوراق قابلة للتحويل أو النقـل أو                
 .التحصيل أو التعامل بأي طريقة يف هذه األوراق شريطة خلوها من أي حمظور شرعي

 .قررها البنكإعطاء القروض احلسنة وفقا للقواعد اليت ي -
 .االجتار باملعادن النفيسة وتوفريها، وتوفري خزائن حلفظ املمتلكات الثمينة -
العمل كمنفذ أمني للوصايا اخلاصة بالعمالء وغريهم وتعهد األمانات بكل أنواعها والعمـل              -

 .على تنفيذها والدخول كوكيل ألي حكومة أو سلطة أخرى أو ألي هيئة عامة أو خاصة
املصرفية املختلفة شريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة قواعد الشريعة اإلسالمية يف           متثيل اهليئات    -

 .معامالا مع هذه البنوك
 .قبول األموال من األفراد واألشخاص االعتباريني سواء كانت بغرض توفريها أو استثمارها -
 .اعتباريونالقيام بتمويل املشروعات واألنشطة املختلفة اليت يقوم ا أفراد أو أشخاص  -

                                                 
 :تاريخ التحميل ،php.lopbank deve/com.sudan.fib.wwwدية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين، إدارة البحوث االقتصا  )1(
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فتح خطابات االعتماد والضمان وتقدمي اخلدمات اليت يطلبـها العمـالء يف اـال املـايل                 -
 .واالقتصادي والقيام بأعمال أمناء االستثمار

تقدمي االستثمارات املصرفية واملالية والتجارية واالقتصادية للعمالء وغريهم، وتقدمي املـشورة            -
خيتص مبواضيع االقتصاد اإلسـالمي وخاصـة البنـوك         للهيئات واألفراد واحلكومات يف ما      

 .اإلسالمية
قبول اهلبات والتربعات وتوجيهها وفق رغبة دافعيها أو مبا يعود بالنفع على اتمع وكـذلك                -

 .قبول أموال الزكاة وتوجيهها وفق البنوك الشرعية احملددة
مـاال شـبيهة    االشتراك بأي وجه من الوجوه مع هيئات وشركات أو مؤسسات تـزاول أع             -

بأعماله وتعاونه على حتقيق أغراضه يف مجهورية السودان أو خارجها شريطة أن ال يكـون يف   
 .ذلك تعامال بالربا أو حمظورا شرعيا

إنشاء مؤسسات أو أنشطة عقارية أو صناعية أو جتارية أو شركات معاونة له لتحقيق أغراضه                -
 .كشركات تأمني تعاوين أو عقارات وخالفها

واستئجار العقارات واملنقوالت وله أن يبيعها أو حيسنها أو يتصرف فيها بأي وسـيلة              امتالك   -
 .أخرى وله على وجه العموم حق استثمار أمواله بأي طريقة يراها مناسبة

القيام بأي عمل أو أعمال أيا كانت يرى البنك أا ضرورية من شأا أن متكنه من الوصول                   -
أو أي جزء منها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من ممتلكاته أو            إىل كل األغراض املبنية أعاله،      

 .موجوداته شريطة أن يكون كل ذلك متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية
القيام بالبحوث والدراسات املتعلقة بإنشاء املشروعات االقتصادية وتوظيـف آخـرين هلـذا      -

 جزء منها أو تزيد بطريقة مباشرة  من الوصول إىل كل األغراض املبنية أعاله، أو أي        .   الغرض
أو غري مباشرة من ممتلكاته أو موجوداته شريطة أن يكون كل ذلك متفقا مع أحكام الشريعة                

 .اإلسالمية
القيام بالبحوث والدراسات املتعلقة بإنشاء املشروعات االقتصادية وتوظيـف آخـرين هلـذا      -

 .الغرض
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  .ا البنك وعوامل جناحهاخلدمات املصرفية اليت يقدمه:املطلب الثاين
لعل من أهم األسباب اليت جعلت بنك فيصل اإلسالمي السوداين حيتل املراتـب األوىل يف               
السودان وحيقق جناحات عالية هو تعدد اخلدمات اليت يقدمها وتطويرها حسب متطلبات اتمـع              

  .احلديث وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية
  : البنكاخلدمات املصرفية اليت يقدمها -أوالً

يقدم بنك فيصل اإلسالمي السوداين بالعديد من اخلدمات املصرفية ميكـن تقـسيمها إىل              
 :)1(نوعني

  .قبول الودائع بالعملتني احمللية واألجنبية -
 .التحاويل الداخلة واخلارجية -
 .االعتمادات -
 .الكمبياالت -
 .الضمانات -
 .شهادات اإليداع -
 .متويل األفراد والشركات -
 .نةخدمة حسابات األما -
 .التمويل التأجريي -
 .متويل املشروعات الصغرية والكبرية -
 .شهادات االستثمار -
 .اخلدمات املصرفية اإلسالمية -
 .االستثمار حلساب العمالء -
 .خدمة األوسوفت -
  .اخلدمات املصرفية اإللكترونية -
  :خدمات املعلومات املصرفية -ثانياً
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تكاليف يدخلها البنك مما جعله يف طليعة       خدمات مصرفية إلكترونية متطورة ختتصر الزمن وتقلل ال       
 :املتعاملني بالتقنية املصرفية مع عمالئه وهي

مت ربط فروع البنك بشبكة مـصرفية       ): العميل للبنك وليس للفر   :(شبكة املعلومات املصرفية   -
واحدة حبيث تعمل فروع البنك كلها كبنك واحد تودع وتسحب وتتعامل مع أي فرع من               

يد بالفرع الذي مت فيه فتح احلساب، اختصارا لزمن العميـل وختفيـضا           فروع البنك دون التق   
  ".العميل للبنك، وليس للفرع"للتكلفة وتسهيال للمعامالت وذلك نعت شعار 

عددا من اخلدمات املصرفية لعمالء البنك يف سرية وأمن، إذ يتمتع النظـام             : )*(اهلاتف املصريف  -
عامل مع النظام عرب رقم حسابه والرقم السري لـه،         باخلصوصية الكاملة نسبة إىل أن العميل يت      

 :وهو رقم ميكن للعميل تغيريه يف أي وقت من مميزات اهلاتف املصريف
  .استخدام اخلدمة يف أي زمان ومكان -
 .اختصار زمن العميل عند طلبه خلدمة مصرفية حمددة -
 .ساعة 24ويستفيد العميل من تلك اخلدمة على مدار  -
 خدمة يقدمها البنك عن طريق ماكنات الصرف اآليل اليت تعمل طوال          وهي: )**(الصرف اآليل  -

ساعة دون توقف، حيث تتصل هذه املاكنات بكل فروع البنك وتتـيح العديـد مـن                 24
 .اخلدمات يف أي وقت دون التقيد بزمن فتح أو إغالق البنك أو الفرع

مل مع حسابام يف البنك     تكفل هذه اخلدمة للعمالء املتميزين التعا     : )1(خدمة البنك الشخصي   -
 .عرب ربط احلساب الشخصي للعميل مع خادم اخلدمة يف البنك عرب خط اهلاتف

تكفل هذه اخلدمة لعمالء البنك املشتركني يف اخلدمـة عـرب           : اخلدمة املصرفية عرب اإلنترنت    -
 : اآليتbrowserاستخدام متصفح االنترنيت 

  .االستعالمات -
 .االستعالم عن أسعار العمالت -
 .الستعالم عن أرصدة حساب العميلا -

                                                 
(*)  Phone bank. 

(**)  Automated Taller Machine 
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 .االستعالم عن حتصيل كمبيالة -
 .التحويل من حساب إىل حساب -
 .طلب إصدار شيك مصريف -
 .االكتتاب يف احملافظ االستثمارية -
 :)1(هناك عدة عوامل سامهت يف جناح البنك منها:  عوامل جناح البنك األساسية -1
  .ألداء ضبطا وسرعةاستخدام نظم وتقنيات حديثة حتقق كفاية وكفاءة ا -
 .اختيار عاملني مؤهلني واعتماد خارطة لترقيتهم علما ومهارة واستقرار ووالء -
 .استقطاب املوارد رأمسال وودائع -
 .تطوير وتنويع صيغ اخلدمة املصرفية واالمتياز فيها والتدقيق يف تنفيذ الشرعية -
 . جدد وتعيد السابقنيتنفيذ سياسة ائتمانية نشطة تستوعب متطلبات العمالء وجتذب عمالء -
  .بناء عالقات خارجية منتشرة ومتطورة -

  .جتربة بنك فيصل يف متويل القطاع الصناعي: املطلب الثالث
يعترب بنك فيصل اإلسالمي أول بنك إسالمي بالسودان إذ ميارس النشاط املصريف اإلسالمي             

 أنه أوىل بعض االهتمام     يف جماالت استقطاب املوارد واستخدامها ومن ضمن نشاطاته االستثمارية        
  :للتمويل الصناعي وفق الصيغ اآلتية

   :املراحبة -أوالً
مول البنك احتياجات املنشآت الصناعية يف األغراض العينية        ) 1978يف مايو   (يف بداية عمله    

مستخدما صيغة املراحبة وقد ثبت بعد التجربة أن مثة مصاعب الزمت التمويل            ) آليات، مواد خام  (
 :)2(صيغةوفق هذه ال

بعض املنشآت الصناعية قد تفشل يف تسديد األقساط اآلجلة يف آجاهلا املضروبة وذلك لعـدم    -
انتظام اإلنتاج ألسباب قد ال تعود للزبون نفسه، وإمنا ترجع لعوامل مثـل انقطـاع التيـار                 

  .الكهربائي
صروفات غري املباشرة،   عادة ما حتتاج املنشآت الصناعية لسيولة ملقابلة االلتزامات املالية مثل امل           -

 .وهذه ال ميكن توفريها بصيغة املراحبة

                                                 
)1(    
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بعض االحتياجات العينية للمنشآت تعطي هلا بامتياز مبوجب قوانني تشجع االستثمار وتكون             -
 .حقا هلا، ومن مث ال ميكن للجهة املمولة متلك هذه األشياء ويستحيل متويلها باملراحبة

ية الكافية يف اإلنتاج والتسويق إن كانـت فتـرة سـداد            صيغة املراحبة ال تعطي املنشأة احلر      -
 .األقساط املستحقة آجاال قصرية

يعتمد بعض أصحاب املنشآت الصناعية إىل أخذ مدخالت اإلنتاج بغرض املتاجرة فيها بـدل               -
 .استخدامها يف الصناعة

  :املضاربة -ثانياً
 يف التمويل الصناعي ذلك أـا ال        أما صيغة املضاربة فلم يستعملها بنك فيصل اإلسالمي إال قليال         

 للبنك أن يدخل يف إدارة املنشأة ومن مث ال يقدر على التحكم يف زيادة األرباح                -شرعا–تسمح  
 .)1(أو جتنب اخلسارة

  :املشاركة -ثالثاً
 كان  -حىت املقيدة –لكي ال تعتمد البنوك اإلسالمية على املراحبة فقط، ومع قلة استعمال املضاربة             

 :فضل صيغة املشاركة وذلك أاالبديل األ
  .األنسب من حيث سالمتها الشرعية وفاعليتها يف عمليات التمويل -
 علـى مـسألة     -بصورة تلقائية –االفضل يف التمويل متوسط وطويل األجل ذلك أا تتغلب           -

اخنفاض قيمة العملة خصوصا يف بلد يعاين يف اقتصاده من االرتفاع املـستمر يف مـستويات                
 .األسعار

 .تميز املشاركة أكثر املسامهات املستمرة يف رؤوس أموال الشركات الصناعيةت -
متكن البنك اإلسالمي من اإلسهام يف متويل إنشاء الوحدات الصناعية بكاملها بدء باألصـول               -

الثابتة بصورة ميسرة دون أن يتضرر يف املشاركة أو أن تتم العملية على حـساب الـسالمة                 
 .الشرعية

 تنشأ عنها أي آثار تضخمية كما أن األرباح تكون جمزية ذلك أا تتغري مع قوى                تتميز بأا ال   -
 .العرض والطلب

                                                 
  .49 ص ق،عثمان بابكر أمحد، مرجع ساب  )1(



                                                     البنوك اإلسالمية في السودان                                         :  الفصل الثالث

  
 

93

وبالنظر يف جتربة بنك فيصل فقد كان يقوم بتوفري رأس املال العامل ويلتزم صاحب املنشأة               
 .)1(بإعداد التجهيزات الالزمة للعمل وتكون مشاركته بإهالك موجودات املنشأة

  :ركة واإلجارةاملشا -رابعاً
تقوم هذه الطريقة على احتساب رأس املال الذي حتتاجه املنشأة الصناعية وتنشأ مـشاركة              
بني البنك وصاحب املنشأة لتمويل املال الالزم للتشغيل بنسب يتم االتفاق عليها، وتكون مسامهة              

 . من مجلة رأس املال املقدر للتشغيل%10الشريك منخفضة لكنها ال تقل عن 
 ذات شخصية اعتبارية قائمة بذاا من الناحية القانونية وتقوم مبوجب ذلك بإجيار             ة املشارك تعترب

املنشأة الصناعية وتدفع مصاريف اإلجيار اليت ستخصم الحقا من عائد املشاركة، ولـيس هلـذه               
  :اإلجارة عالقة بربح املشروع أو خسارته، وتعترب إجارة قائمة بذاا من وجهتني مها

كون إجارة معلومة لكل املشروع للسنة املالية املعينة أو الفترة الزمنية املتفـق عليهـا               إما أن ت   -
لإلنتاج، ويف هذه احلالة تدفع قيمة اإلجارة سواء عملت املنشأة بكامل طاقتها أم مل تعمل ألي   
سبب ما دام صاحب املنشأة قد وضع موجوداا حتت التصرف لتنفيذ املشاركة يف اإلنتـاج               

  .املتفق عليها كدورة إنتاجللفترة 
 .أو أن يتم االتفاق على إعطاء إجارة معينة للوحدة املنتجة تدفع عند اإلنتاج مباشرة -

  :وتنفذ هذه الطريقة يف التمويل الصناعي كما يلي
حيسب رأس املال الالزم للتشغيل من واقع دراسة دورات اإلنتاج السابقة للمنشأة ومن واقـع                -

يت ستدخل يف اإلنتاج وأسعار هذه املنتجات وحتديد مـا إن كـان             سوق السلع واخلدمات ال   
  .سيتم توفريها مرة واحدة أم على دفعات

يتفق البنك مع مالك املنشأة على نسب املشاركة لكل منهما على أن تكون مسامهة الزبـون                 -
 . من رأس املال%10حقيقية وال تقل عن 

ية لفترة اإلنتـاج بكاملـها أو حـسب         يتم االتفاق على اإلجارة للمنشأة على أن تكون كل         -
  .)2(الوحدات املنتجة
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  :خالصة الفصل
بعد أن نال السودان استقالله كان اقتصاده يعاين من عجز كبري، حيث قامـت احلكومـة                

 النشاط االقتصادي واليت تولت عملية التأميم اليت مشلـت املؤسـسات الـصناعية              على السيطرة
 لزراعي كان حيمل املكانة األوىل يف اهليكـل االقتـصادي           ومؤسسات التجارة اخلارجية فالنشاط   

السوداين إذ حيتل أكثر من ثلث اإلنتاج احمللي اإلمجايل، أما القطاع الصناعي فلم يعـرف سـوى                 
بعض املشروعات الصناعية الصغرية أما النظام املصريف فتميز باالنتقالية اليت متثلت يف حتول العديد              

ليدية إىل مؤسسات مالية إسالمية واألساليب التمويليـة الـيت طبقتـها            من املؤسسات املالية التق   
املشاركة ) املقيدة واملطلقة (السودان هي معظم أساليب التمويل اإلسالمي املعروفة ومشل املضاربة          

  .والراحبة، السلم، االستصناع، اإلجيار
البنـك الـصناعي     املراحبة من األساليب اليت استحوذت على النصيب األكرب ويقوم           وتعترب

والبنوك األخرى وشركات التمويل بتمويل القطاع الصناعي وفقا لـصيغ املراحبـة املـشاركة،              
املضاربة، االستصناع، ويعترب بنك فيصل اإلسالمي السوداين الذي أثبت وجـوده يف الـسودان              

ـ          اإلسالميةوخارج السودان من البنوك      داف  األوىل يف التأسيس، وكان يهدف إىل حتقيق عدة أه
 األعمال املصرفية والتجارية واملالية قبول الودائع مبختلـف أنواعهـا، إعطـاء             جبميعالقيام  : منها

استخدام نظم وتقنيات حديثـة     : وهناك عدة عوامل ساعدت على جناحه منها      ...القروض احلسنة 
ويـل  اختيار عاملني مؤهلني، تطوير وتنويع أساليب اخلدمة املصرفية كما كان له دور كبري يف مت              

  .القطاع الصناعي من خالل أساليب التمويل اليت يستخدمها
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 مع حداثة   -إذا كانت البنوك الربوية قد متكنت يف األعمال االقتصادية فإن البنوك اإلسالمية           

 قد بدأت يف التمكن يف سوق األعمال املصرفية، وصارت منافسة حيسب له حساب يف               -نشوؤها

  .عامل االقتصاد والبنوك، وذلك بإجتهاد من القائمني على البنوك اإلسالمية، ودعم من املسلمني

مل تقم هذه البنوك من أجل حترمي الربا فقط بل قامت من أجل تطبيق اإلسالم جبميع أوامره           و

ونواهيه يف جماالت عملها، فهي أداة النهضة التنموية من حيث خدمة الفرد واتمـع وشـعور                

  .إسالمي متني الضرورة التعبئة للموارد االقتصادية وجعلها يف خدمة احلياة

ك اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، واتمعات اإلسالمية يف الدول غـري           ومل يكن انتشار البنو   

اإلسالمية إال استجابة لتطلعات األفراد، وحققت جناحا باهرا رغم الصعوبات اليت تواجههـا ألن              

أشكال املعامالت الربوية مازالت هي السائدة واملتغلغلة يف اقتصاديات معظم الـدول اإلسـالمية       

لك جهات عديدة تسعى إللقاء ظالل كثيفة من الشكوك حول سالمة معامالت            والعربية كما هنا  

  .هذه البنوك

وقد أصبحت البنوك اإلسالمية حقيقة ال تقبل النقاش، فهي متثل األوعية الـيت تـستقطب               

مدخرات األفراد واهليئات، فهي ولدت لتبقى، والتجربة تصقل يوما بعد يوم باملمارسة واخلربات             

بل هلذه البنوك، طاملا كانت مرتبطة بشرع اهللا سوف تزداد هذه البنـوك قـوة               تكتسب، واملستق 

  . ومنوا، وتنمو عملياا وعوائدها أضعافا مضاعفة لتحقيق رسالة اإلسالم اجلامعة املانعة
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واملسلمون ليسو حباجة إىل تقليد الغرب يف أشكال وأساليب املؤسـسات املاليـة حبجـة               

خلف واللحاق بعجلة التقدم، إذ من أكرب األخطاء تقليد الغـرب           اخلالص واخلروج من مظاهر الت    

  .فيما يتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية

  :نتائج الدراسة

رغم النشأة احلديثة للبنوك اإلسالمية إال أا حققت جناحات كبرية وأصبحت منافسا قويـا               -

  ...عاا لكل جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعيةاللبنوك الربوية وذلك من خالل مر

  .تقدم البنوك اإلسالمية خدماا املصرفية املتنوعة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية -

ومشروعة ية وأخرى خارجية من مصادر خمتلفة       تتكون موارد البنوك اإلسالمية من موارد داخل       -

 . اإلسالميةوتستخدم يف جماالت اقتصادية تتالءم وأحكام الشريعة

ملـشاركة،  تنوع وتعدد أساليب التمويل املستخدمة يف البنوك اإلسالمية منـها املـضاربة ، ا              -

اح، املزارعة، املساقاة، اإلجارة، وكل أسلوب خيتلف عن اآلخر مـن  املراحبة، السلم، االستصن  

 .حيث احلقد والشروط

 اإلسالمية منها الواليـات     انتشار البنوك اإلسالمية بشكل كبري وامتدت حىت إىل الدول غري          -

 .لتصبح عاملية...املتحدة األمريكية، لندن

تطبيق بعض البنوك غري اإلسالمية ألساليب متويل إسالمية وتقدمي خدمات ماليـة إسـالمية               -

 .لعمالئها املسلمني
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حتويل بعض الدول اإلسالمية نظامها املصريف بالكامل إىل نظام مصريف إسالمي منها السودان،              -

حيث جنحت يف ذلك والدليل على ذلك النجاحات اليت قدمها بنك فيـصل             ... ، إيران ماليزيا

 .اإلسالمي السوداين

 :آفاق الدراسة

بعد دراستنا ملوضوع البنوك اإلسالمية من خالل التركيز على أساليب التمويل والتجارب،            

  :نقترح بعض املواضيع

  .البنوك اإلسالمية يف ظل العوملة -

  .مية من البنوك الشاملةواقع البنوك اإلسال -

  .حماسبة البنوك اإلسالمية -

  .مام الدول اإلسالمية إىل املنظمة العاملية للتجارةانضالبنوك اإلسالمية يف ظل  -
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