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  ملخص الدراسة باللغة العربية
رف اإلسـالمي  إن استخدام الصيغ املالية املتنوعة يف عمل املصارف اإلسالمية له آثار واضحة جداً داخل املص

حيث يستطيع املصرف اإلسالمي بوساطة الصيغ ) اآلثار على االقتصاد واتمع ( وخارج املصرف اإلسالمي 
    .املالية املتنوعة احملللة شرعاً واملتاحة له أن يكون فعاالً ومستثمراً يف مجيع ااالت والقطاعـات االقتصـادية  

اآلثار الداخلية من خماطر وعوائد وكفـاءة اإلدارة واملـوظفني   يف هذا البحث إظهار أهم  الباحث لقد حاول
أيضـاً إظهـار اآلثـار     الباحث كما حاولالستخدام هذه الصيغ؛ واملنافسة واالستراتيجيات واملزيج املالئم 

اخلارجية االقتصادية واالجتماعية على حد سواء فقد مت البحث يف اآلثار االقتصادية من خالل دمج عنصري 
 واإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثمار والنقود ومستوى األسعار والتضخم؛) العمل ورأس املال( اإلنتاج

أما اآلثار االجتماعية فقد مت البحث فيها من خالل العمالة والبطالة ومستوى املعيشة وتفاعـل اتمـع مـع    
   .االقتصاد
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Abstract 
The use of different financial forms in Islamic Banks has very clear internal 
and external results (on the economy and society) where the Islamic 
Banks, by using these Halal financial forms, can be effective and they will 
allow the bank to invest in all economical sectors. In this research the 
researcher tried to show the most important internal results such as the risk 
and return, management and employee efficiency, competitiveness, 
strategies, and the optimal mix to use these forms. The researcher also 
tried to show the external economical and social results; the research has 
been done depending on the following: Merging two elements of 
production (labor and capital), production and consumption, savings and 
investment, money, general prices level and inflation. As for the social 
results, the researcher depended on: unemployment, standard of living and 
the interaction between society and economy. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم



 

      

  

  

  

  

  الفصل األول 

  اإلطار العام للدراسة

  

  

  

  
  



 

  )أهمية الموضوع و سبب اختياره(المقدمة : أوالً

مضى وقت ال بأس به منذ وجود مصارف إسالمية ال تتعامل بالربا فـي معامالتهـا     

وقد جاءت هذه المصارف اإلسالمية لتحل مشـكالت الكثيـر مـن النـاس إال أن اقتصـار      

امالتها وإهمال استخدام البعض على استخدام بعض الصيغ المالية في تعالمصارف اإلسالمية 

           فـي مجـاالت أعمـال   م المصارف اإلسـالمية مـن الـدخول    رقد حخر ألسباب عديدة اآل

سوف تعود بالربح والنماء على المصارف اإلسالمية وعلـى االقتصـاد   متنوعة  واستثمارات

  .والمجتمع بشكل عام

اإلسـالمية ال تسـتخدم جميـع    نالحظ أن العديد من المصارف ضر وفي الوقت الحا

مثـل المرابحـة   ة المتاحة لها بل تعتمد في نشاطها على عدد محدود من الصيغ الصيغ المالي

   .لآلمر بالشراء

ألهمية تفعيل عمل المصارف اإلسالمية في الدول اإلسالمية بالشـكل الـذي   ونظراً 

أن أكتب موضوع بحثي عـن اسـتخدام الصـيغ الماليـة      أميل إلىيعود بالنفع على الجميع 

     .وما هي اآلثار الناجمة عن هذا االستخدامالمتنوعة في عمل المصارف اإلسالمية 

   

  أهداف البحث: ثانياً

     يهدف البحث إلى التعريف بشكل سريع ومختصر عـن الصـيغ الماليـة المتنوعـة       

ذه الصيغ المالية اآلثار الداخلية من استخدام ه اإلسالمي استخدامها وما هيوالمتاح للمصرف 

         وكفـاءة اإلدارة والمـوظفين  المتنوعة على المصرف اإلسـالمي مـن مخـاطر وعوائـد     

والمنافسة واالستراتيجيات والمزيج المالئم من هذه الصيغ وأيضـاً اآلثـار الخارجيـة مـن     

  ).ية واالجتماعية اآلثار االقتصاد( هذه الصيغ المالية المتنوعة استخدام 

  

    مشكلة الدراسة: ثالثاً

المصارف اإلسـالمية والقـائمين علـى    عدم استخدام بعض إن مشكلة الدراسة هو   

صيرفة إسالمية حقيقية لها خصائصـها  بالشكل الذي يؤدي إلى وجود الصيغ المالية إدارتها 

ذلك في النهاية سوف ألن  ؛االقتصار في العمل على بعض الصيغ الماليةو ،المميزةوسماتها 

وعدم زجها في خدمة االقتصاد سـواء كانـت رؤوس   يؤدي إلى تعطيل الكثير من الطاقات 

  .أموال أو قوة عمل



 

  مصطلحات البحث: رابعاً
  .بيع بمثل الثمن األول مع زيادةِ ربح معلوم: المرابحة

د عنـده   يشتري في الحال شيء مما يصنع صنعاً بتقديمه مصـنوعاً بمـوا   عقد :ستصناعاال

  .بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد

  .هي اختالط نصيبين فصاعداً بحيث ال يتميز نصيب أحدهما عن غيره : المشاركة

  .بثمن مقبوض بمجلس عقد،مؤجل ،عقد على موصوف بذمة : السلم

  يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه في  هو اتفاق بين طرفين: المضاربة

  .على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان ،بهذا المالاالتجار والعمل 

معاقدة على الزرع بين صاحب األرض وبين المزارع على أن يقسم الحاصل : المزارعة

  .بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد

  .معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها: المساقاة

المغارسة تكون في األشجار حيث يقوم العامل بغراسـة أرض بيضـاء لحسـاب    : سةالمغار

من األرض والشجر كأجرة لـه   صاحبها حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءاً

  .على ذلك

ن معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل يعقد على منفعة مباحة مدة معلومة من ع: اإلجارة

  .بعوض معلوم

وثائق تمثل حصصاً شائعة متساوية القيمـة فـي ملكيـة موجـودات     : ستثماريةالصكوك اال

  .تصدر وفق صيغ التمويل اإلسالمية ،مشروع استثماري قد تكون أعياناً أو منافع أو خدمات

  .كل فضل ال يقابله عوض في مبادلة مال بمال من جنسه: الربا

  

  منهج البحث: خامساً
لتي رسمت له على تتبع واسـتقراء لكـل مـا    يقوم منهج البحث في ضوء األهداف ا

لمحاولة الوصول إلى اآلثار الناجمة  االستقرائييتعلق بهذا الموضوع باعتماد المنهج الوصفي 

عن استخدام الصيغ المالية المتنوعة في المصرف اإلسالمي سواء اآلثار داخـل المصـرف   

  ).المجتمع االقتصاد و( اإلسالمي أو خارج المصرف اإلسالمي 

  



 

  خطة البحث: سادساً

  :يقسم البحث إلى ثالثة فصول

  :اإلطار العام للدراسة وفيه: ولالفصل األ

  المقدمة أهمية الموضوع وسبب اختياره  -١

 أهداف البحث -٢

 مشكلة الدراسة -٣

 مصطلحات البحث -٤

 منهج البحث -٥

  خطة البحث -٦

  :اإلطار النظري للدراسة وفيه: نيالفصل الثا

  ن منظور شرعي أنواع المعامالت م: المبحث األول

  المعامالت الحالل شرعاً  -١

 شرعاًالحرام  تالمعامال -٢

متنوعة في عمل المصارف اآلثار الداخلية الستخدام الصيغ المالية ال: المبحث الثاني

  اإلسالمية

  المخاطر -١

 العوائد -٢

 كفاءة اإلدارة والموظفين  -٣

 المنافسة واالستراتيجيات -٤

 المزيج المالئم  -٥

رجية الستخدام الصيغ المالية المتنوعة في عمل المصارف اآلثار الخا: المبحث الثالث

  اإلسالمية

  :اآلثار االقتصادية

  دمج عنصري اإلنتاج -١

 كاإلنتاج واالستهال -٢

 واالستثمار ردخااإل -٣

 النقود واألسعار والتضخم -٤



 

  :اآلثار االجتماعية

  العمالة والبطالة ومستوى المعيشة  -١

 تفاعل المجتمع مع االقتصاد -٢

  راسات السابقة الد: الفصل الثالث

  )النتائج والتوصيات ( الخاتمة 

  .الفهارس

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  
  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  المبحث األول 

  المعامالت من منظور شرعي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث مقدمة

   ،لمعامالت الحاللا (ت من منظور شرعي الأنواع المعام سيتم تناولفي هذا المبحث 

وسأستعرض وبإختصار تعريف كل نوع منها وكيفية تطبيق المعامالت ) المعامالت المحرمة 

والتركيز  الحرامفي المصارف اإلسالمية مع استعراض سريع ألنواع المعامالت الحالل منها 

هو التمهيد للدخول فـي  ساسية من ذلك على الربا وسبب تحريمه وآثار التعامل به والغاية األ

المتنوعة  المالية الخارجية الستخدام الصيغالداخلية والثاني والثالث المتضمنين اآلثار المبحثين

  .اإلسالميةفي عمل المصارف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الحالل شرعاًالمعامالت  القسم األول

  )١( )واصطالحاً ً لغة(   :المرابحة -أوالً      

  .بح الزيادةوالر ،وهي مصدر ربح، صيغة مفاعلة من الرِبحهي : لغةً

   .بيع بمثل الثمن األول مع زيادةِ ربح معلوم: هي كما عرفها فقهاء الحنفية: واصطالحاً

  .ر بالشراءلآلمومنها المرابحة 

  )٢( :تطبيق بيع المرابحة في المصرف اإلسالمي

 )المصرف هنـا   ( يشترط فيها وجود السلعة لدى البائع المرابحة من البيوع التي ال

السـلعة التـي يرغـب فـي      من المصرف )العميل  ،الزبون (يطلب المشتري  بل يجوز أن

يـتم التعاقـد مـع     ،وبعد أن يشتريها المصرف ويتملكها ،مواصفاتها بدقةويحدد له  ،شرائها

  .التي اشترطها على المصرف في البدايةفيتسلم سلعته مطابقة للمواصفات ، المشتري

   : المترتبة على بعضهاوالخطوات  ،صيالًوفيما يأتي بيان إلجراءات البيع تف

يتقدم المتعامل مع المصرف بطلبٍ يبين فيه نـوع السـلعة أو البضـاعة أو األثـاث أو      -أ

  ببيان الجـنس  (التي يرغب في شرائها؛ مبيناً جميع أوصافها  ،األراضي أو العقار أو غيرها

  .تفصيالً )والنوع و الصفة والمقدار 

  .ختص لدى المصرف بدراسة الطلب المقدم من راغب الشراءيقوم القسم الم -ب

يتفق مع المتعامل على  ،جـ في حالة موافقة المصرف على شراء السلعة أو العين المطلوبة

مضافاً إليه ما يتحملـه  ، المصرف على شراء البضاعة أو السلعة من الغيرالثمن الذي يدفعه 

التفصيالت موضحةً  يشترط أن تكون جميعو ،وكذا أرباحه، المصرف من مصروفات مختلفة

  .للمتعامل

  :وال بد من توضيح مايلي ،ربح المصرف –د 

  .يكون التعامل على علم بالثمن الحقيقي الذي اُشتُرِيتَ به السلعة أو العين -

فللمصرف أن يضيف  ،وإذا كان االتفاق أن تكون الزيادة على السعر األصلي والمصاريف -

ولكن يقـول    ،اشتريتها بكذا: وال يقول المصرف في هذه الحالة ،عارف عليهاالمصاريف المت

  .فإن ربح المصرف يكون مبلغاً مقطوعاًومن هنا  ،وقَفَت علي بكذا

                                                 
م  ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢زعتري، عالء الدين، الخدمات المصرفية، الطبعة األولى، دار الكلم الطيب دمشق،  )١(

  وسيشار إليه الحقاً بـ زعتري، الخدمات المصرفية  ٩٠ص 
  ، مرجع سابق١١٢-١١٠زعتري، الخدمات المصرفية، ص  )٢ (



 

ويحصـل   ،مع المصرف على طريقة السداد بنظام األجل –طالب شراء  –يتفق المتعامل  -

  .وهو جائز شرعاً ،ن الجديةأو دفعة ضما -العربون  –المصرف على مقدم الثمن 

ـ  وبعد االتفاق الكامل بين المصرف وطالب ا  - ه ة فيمـا  لشراء يتم إثبات هذا االتفـاق كتاب

المتعامل رغبته في أن يشتري له المصرف بضاعة أو يثبت فيه   )عقد الوعد بالشراء (يسمى 

إليـه كـل مـا تكلَّفـه      سلعة؛ تُحدد جميع أوصافها وثمنها األصلي الذي اشتُريت به مضافاً

الدفعـة   –أيضاً مقدار العربون  الوعد كما يبين بعقد ،وكذا ربحه ،المصرف من مصروفات

  .ونظام السداد ومدته ،المقرر دفعه –األولى 

يقوم المصـرف بشـراء السـلعة أو العـين طبقـاً      _ الوعد بالشراء _ وبعد توقيع عقد  -و

  .الشراء على طريقة تسليمها لهويتفق مع طالب  ،للمواصفات المطلوبة

كاً له حسبما لوم تهلتصبح في حوز العين المشتراة  ـ يقوم المصرف باستالم البضاعة أو ح

  .هو متعارف عليه في كل بلد

وكـان  _بعد قيام المصرف بشراء الشيء المطلـوب  _ إذا تراجع المتعامل عن الشراء  -ط

المصرف أن يخصم من العربون مقـدار   فإن من حق ،دون مبرر شرعي أو قانوني تراجعه

  .ما يلحقه من أضرارٍ فعلية؛ إن وجدت

عقد بيع المرابحة مع المتعامل  بعد تمليك المصرف الشيء المطلوب شراؤه يقوم بتوقيع  -ي

ويسلَّم البضاعة أو العـين   ،ويأخذ منه شيكات مؤجلة الدفع طبقاً لمواعيد السداد المتفق عليها

  .للمتعامل

وفي حال ظهور عيب خفي في البضاعة أو السلعة المباعة بشكل يحرِم المتعامَل من هذا  -ك

فإن  ،ولم يكن على علم بهذا العيب وقت استالم البضاعة ،االنتفاع بها انتفاعاً كامالً أو جزئياً

من حقه الرجوع على المصرف بالمطالبة؛ بكامل الثمن في حال مخالفة المواصفات أو وجود 

الفارق بين قيمة البضاعة السـليمة والبضـاعة    أو بأرش النقيصة؛ ،االنتفاع الكلي عيب يمنع

  )١( .المعيبة

  

  

  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق١١٢-١١٠زعتري، الخدمات المصرفية، ص  )١(



 

   )لغة واصطالحاً(  :االستصناع -ثانياً    

عمل الصانع في حرفته ومصدر استصنع الشيء أي دعـا   اللغة طلب الصنعة وهو في :ًلغة

  ً)١( .إلى صنعه

ل شيء مما يصنع صنعاً بتقديمه مصنوعاً بمواد عنـده   هو عقد يشتري في الحا :واصطالحاً

    )٢( .وبثمن محدد ،بأوصاف مخصوصة

  )٣( :تطبيق عقد االستصناع في المصارف اإلسالمية

داعات المختلفة ومن ثم توظيفها يمعروف أن المصرف اإلسالمي تتجلى مهمته بتجميع اإل

وعة وذلك من خالل تمويل المؤسسـات  بما يحقق عائداً مالئماً للمودعين في المجاالت المشر

والشركات وجزء من هذه االستثمارات يقع في القطاع الصـناعي فالمصـرف إمـا يكـون     

  .مستصنعاً أو صانعاً

 :المصرف باعتباره مستصنعاً  - أ

أي طالباً لمنتجات صناعية ذات مواصفات خاصة : يمكن أن يكون المصرف مستصنعاً

لها من ماله الخاص أو من أموال المودعين  وقد يمارس المصرف هذه المهمة مموالً

االستثمارية وقد تصبح هذه المصنوعات ملكاً للمصرف يتصرف فيها بالبيع أو التأجير أو 

والمصرف في هذه الحالة يمارس عملية تمويل لتلك المؤسسات والشركات والحكومات .غيره

  .التي تدخل معه كصناعة أو طالبة لتلك الصنعة

  :صانعاً المصرف باعتباره  - ب

يمثل المصرف في هذه الحالة الصانع أو العامل في عقد االستصناع بأن تطلب منه 

بعض الشركات أو المؤسسات منتجات صناعية معينة ذات مواصفات تحتاجها تلك الشركات 

أو من قام مقامه بتمويل رؤوس أموالها _ هو من خالل ما يمتلكه من شركات ومصانع فيقوم 

بإنتاج تلك المصنوعات أو يقوم بالتعاقد مع غيره على _ تها وأسهمها عن طريق شراء سندا

تلك المصنوعات والطريقة الثانية تحول المصرف إلى مجرد سمسار وواسطة وأرى  صنع

أنها تحقق المطلوب كالطريقة األولى التي تجعل الشركات التابعة للمصرف مساندة لعمله في 
                                                 

إرشيد، محمود عبد الكريم، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، الطبعـة األولـى، دار    )١(
، وسيشار إليه الحقاً بـ إرشيد، الشـامل فـي معـامالت    ١١٧م، ص ٢٠٠١هـ ١٤٢١النفائس، األردن، 

 وعمليات المصارف اإلسالمية
الزرقا، مصطفى، عقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات اإلسالمية المعاصرة، د ط، مكتبة الملك  )٢(

  ٢٠هـ ، ص ١٤٢٠فهد الوطنية، جدة، 
  ، مرجع سابق١٢٣-١٢٢إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص  )٣(



 

تصناع للمواد بالمواصفات أو إنتاج مواد دوائر المشاغل جميع العمليات التي يقوم بها في االس

وبيعها في السوق محققاً أرباحاً أضعافاً مما تحققه الطريقة الثانية وهذه الحالة تحتاج إلى 

دراسات مستقلة لكي تثبتها إذا عمل المصرف اإلسالمي والشركات التابعة له في أطر 

سواء أنشأ شركات أو قام  –ملية التمويل وفي كلتا الحالتين يمارس المصرف ع. متكاملة

  .ما لديه من أموال ولتوظيف –بالتعاقد مع غيره 

وإذا قام باالستصناع بنفسه فيمكن له أن يبيع المواد التي استصنعها بكافة العقود المشروعة 

 )١( .بيع مزايدة مساومة مرابحة وتقسيط بأي شكل براه وهذا الشيء ال يمنعه مانع شرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ، مرجع سابق١٢٣-١٢٢ية، ص إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالم  )١(



 

  )١( )واصطالحاً  لغةً(  :المشاركة -ثالثاً

  .اثنين فأكثر على جهة الشيوعتوزيع الشيء بين : لغةً

  .هي اختالط نصيبين فصاعداً بحيث ال يتميز نصيب أحدهما عن غيره: واصطالحاً

  )٢( :مصارف اإلسالميةالتطبيق المشاركة في 

  ":المتوازنة"المشاركة الثابتة : أوالً
يقوم المصرف باإلسهام في مشروع معين مع شريك آخر ويكون لكل منهما  وهي أن

حصة في رأس المال ويدار المشروع بحسب االتفاق بين الطرفين على أسلوب اإلدارة 

وكيفية التمويل ونصيب كل من الشريكين بنسبة رأس مال كل منهما من الربح ويصح أن 

  .ات متعددةققة تجارية واحدة أو صفتكون المشاركة في مشروع طويل اآلجل أو في صف

  

  ":المتداخلة"المشاركة المتتالية : ثانياً

تقوم المصارف اإلسالمية بتمويل المشروعات في هذا النوع من المشاركة من أموال 

المودعين فالمساهمين كذلك ولذا فإن المودعين في المصارف اإلسالمية يحتلون مركزاً وسطاً 

تهم ليست دائمة كمشاركة المساهمين بل مؤقتة بمدة وديعتهم فهم شركاء معه ولكن مشارك

ولعدم توافق اآلجال بصفة أساسية في دخولهم وخروجهم من المشروعات فقد ظهرت في هذا 

إحداهما مصرفية واألخرى شرعية فالمصرفية تكمن في ما : النوع من المشاركة مشكلتان

يقية يصعب في معظم األحيان انضباط تقوم به المصارف اإلسالمية من تمويل لمشروعات حق

مهما » التنضيض الحقيقي بالمصطلح الفقهي«مواعيد تصفيتها وتحصيل ناتجها تنضيضها 

  .كانت تنبؤات دراسة الجدوى وبرامج التنفيذ دقيقة

ويترتب على ذلك صعوبة تنفيذ مبدأ توافق اآلجال وبالتالي صعوبة إيجاد السيولة الالزمة في 

  .رد الودائع عند مواعيد استحقاقهاالوقت المناسب ل

أما الشرعية فهي تكييف العالقة بين المصرف اإلسالمي والمودعين وكذلك المودعين بعضهم 

ومن هنا كانت صعوبة محاسبتهم على حصصهم في األرباح ونظراً لوجود عدة .ببعض

من بدالً )  التقديري (صعوبات فقد اعتمد المصرف اإلسالمي على التنضيض الحكمي 

  .التنضيض الحقيقي والتسامح في حساب الخلطاء عند تخارج يعضهم مع بعض

                                                 
  ، مرجع سابق٣٢إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص (١) 

  ، مرجع سابق٣٦-٣٣إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص ) ٢(



 

فاعتبرت الصيغة المستعملة في المصارف اإلسالمية أن المودعين خالل السنة في المصرف 

شركاء في دخل السنة المالية بصرف النظر عن تطابق مدد ودائعهم مع مدد االستثمارات 

  .التي استخدمت فيها الودائع

ن بعض األرباح عن سنوات ماضية والتي لم تكن قد نضت بعد إنما قدرت لها األرباح بل إ

  .أو مخصصات تقريبية تدخل عند تحصيلها ضمن السنة محل المحاسبة

ومن ناحية أخرى فإن بعض األرباح الناتجة عن استثمارات السنة محل المحاسبة 

سابات سنة مقبلة ومثل هذا النظام وتترك لتضمينها ح –إذا لم تكن قد استحقت  –   تستبعد 

المحاسبي كان من الضروري للتوفيق بين حاجة المودعين الذين يقومون بسحب ودائعهم دون 

انتظار تصفية المشروع االستثماري مع الحاجة إلى عمل حسابات دورية كل سنة مالية 

  .كوحدة حسابية لهذه السنة

د المقايضة بين أرباح بعض وأما الناتج الصافي من هذه السنة المختلطة بع

المشروعات وخسائر بعضها اآلخر هو ما يوزع بين المودعين وفقاً لنظام النّمر الذي يأخذ 

  .باالعتبار عنصري المبلغ والمدة لكل وديعة

قة احتساب أرباح المودعين في المصارف اإلسالمية هو ما يواألساس النظري لطر

» الثابتة«تميزاً لها عن المشاركة المتوازنة » داخلةالمت«يمكن تسميته بالمشاركة المتتالية 

وتعتبر الشركة المتتالية من المفاهيم المستحدثة في الفقه اإلسالمي وال مانع شرعي لهذا النوع 

  .من الشركات

  :»ةصالمتناق«المشاركة المنتهية بالتمليك  :ثالثاً

ف فيها الحق للشريك حقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك أنها نوع شركة يعطي المصر

في الحلول محله في ملكية عقار مثالً مع االتفاق بينهما على أن يسدد العميل إلى المصرف 

عدداً محدداً من األقساط الدورية ويتنازل المصرف مقابلها عن حصته من ملكيته للعميل 

التي اتفق  الذي يصبح في النهاية مالكاً للعقار كله كل ذلك حسبما تقتضيه شروط هذه الشركة

ة انطالقاً من صابتكرت المصارف اإلسالمية ما يعرف بالمشاركة المتناق .عليها

لمساعدة الحرفيين والمهنيين والمزارعين في امتالك أدوات وماكينات وورش حدادة اسعيه

  )١(.ونجارة والسواقين في امتالك سيارات األجرة وغيرهم

                                                 
  ، مرجع سابق٣٦-٣٣إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص (١) 



 

ثم يؤول المشروع إلى العميل  فالمصرف يقوم بتسديد حصة من رأس مال المشروع

بعد قيامه بتسديد المصرف من صافي ربحه ويحصل المصرف على قسط من إيرادات 

  .المشروع تعادل نسبة مساهمته في التمويل

ة وكذلك المتتالية وذلك لقيام نظامها على صوال مانع شرعي يمنع من الشراكة المتناق

ومشروعية الشركة ومنها الشركة المساهمة  أساس قواعد الشريعة في توزيع الربح والخسارة

  )١( .التي تشتمل على أحكام شركة المضاربة والعنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق٣٦-٣٣، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص إرشيد(١) 



 

   )١( )لغةً واصطالحاً (  :ملَالس -رابعاً

    .التقديم والتسليم: لغة

بثمن  ،مؤجل ،بأنه عقد على موصوف بذمة :هي كما عرفه فقهاء الشافعية: واصطالحاً

  . بوض بمجلس عقدمق

  )٢( :تطبيق السلم في المصارف اإلسالمية

  :بيع السلم البسيط :أوالً

وبما أن المصرف  –أكثر من غيره  –إن عقد السلم يصلح للمصرف الزراعي 

فإن عقد السلم يمكن اإلفادة  اإلسالمي مصرف شامل غير متخصص في مجال عمل محدد،

ألنه  - عقود الرئيسية في معامالت المصرف منه في المصرف اإلسالمي، بل هو من ال

يتعامل مع المزارعين الذين يتوقع أن يكون لهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو 

ثم إن المصرف الزراعي لن تكون له مشكلة كأن يقوم في بيع هذه  - محاصيل غيرهم 

وهو كذلك . حبوبالمحاصيل كتقاوي أو لالستهالك في المناطق التي ال تنتج هذا النوع من ال

يؤدي خدمات جليلة تقوم مقام الوساطة التي اعتاد التجار على استخدامها من أجل غبن 

الزارعين، ألن التاجر يقوم بإقراض المزارع إلى وقت المحصول ويقبض دينه محاصيل 

  . بسعر يومها

طريق ويمكن استخدام هذا العقد في تمويل الصناعات الزراعية كإنشاء محفظة استثمار عن 

  .السلم لتمويل صناعة السكر وكذا القطن وغيرها من المحاصيل الزراعية القابلة للتصنيع

، فقد ذكرنا الصناعيوال يعني هذا أن عقد السلم ال يمكن استخدامه في المجال التجاري و

استخدامه في المجال الزراعي التصنيعي، كون السلم أغلب ما يستخدم في المجال الزراعي 

   .كثيراً من حاجات التمويل الزراعيويغطي 

  : السلم الموازي: ثانياً

عرفنا عند التحليل الفقهي أن السلم لكي يتم صحيحاً البد فيه من أن يقدم المسلم إلى 

في مجلس العقد فإن تم فعله االنتظار إلى األجل لكي يتسلم ) الثمن ( المسلم رأس مال السلم 

  ."السلعة " المسلَمِ فيه 

ا صورة السلم الموازي فهي أنه يبيع المصرف إلى الطرف الثالث بضـاعة مـن نفـس    وأم

مؤجالً المسلَمِ فيها مع الطرف الثـاني، الجنس والمواصفات، وليس خصوص البضاعة المسلم 

                                                 
  ، مرجع سابق١٧٧زعتري، الخدمات المصرفية، ص  (١)
  ، مرجع سابق١١٤-113إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص (٢) 



 

ويتسلم الثمن مقدما، أي بطريق السلم، فيكون دور المصرف هنا دور المسلم إليه، فإذا تسـلم  

ها إلى الطرف الثالث في الوقت المضروب بينهما أداء لمن في ذمته، المصرف البضاعة سلم

  . وإن لم يتسلمها وفرها للطرف الثاني من السوق، وقد سميت هذه المعاملة بالسلم الموازي

ولما كان المصرف أيضاً يبيع سلَماً، فسيكون السعر أرخص من السعر الحاضر، فـإن كـان   

مصرف شيئاً، وإن كان بسعر أعلى حصل له بعض الـربح،  بسعر الصفقة األولى لم يستفد ال

  . والغالب أن يكون منشؤه مزيد الثقة بوفاء المصرف في الموعد

على أنه لم يسلم العميل األول البضاعة للمصرف عند األجل، فعلى المصرف تسليم ما باعه 

  . للطرف الثالث بعد تحصيله من األسواق

ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع من جنس مـا   ،قبضه ال يجوز وعلى هذا فبيع المسلَمِ فيه قبل

أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم ما أسلم فيه في العقد األول، وبين ما التزم فيه في العقد 

اآلخر، وهذا عقد آخر يطلب من المصرف اإلسالمي أن يكون له مخازن يجوز فيها السـلع  

  )١( .قبل إجراء صفقات جديدة عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  مرجع سابق ،١١٤-١١٣إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص   (١)



 

  )١( )لغةً واصطالحاً (  :المضاربة -خامساً

وهو السير فيها للسفر  مأخوذ من الضرب في األرض،عل ضاربالمضاربة مفاعلة والف: لغةً 

أو السفر بغرض التجارة وابتغاء الرزق وهي مرادفة للقراض في االصطالح الفقهي مطلقاً 

  .يردان على معنى واحد  والقرض هو القطع حيث

يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه في _ هو اتفاق بين طرفين  :صطالحاًوا

 من ،ذلك بينهما على حسب مايشترطانأن يكون ربح على  ،االتجار والعمل بهذا المال

 ،لم يكن لصاحب المال غير رأس مالهلشركة اوإذا لم تربح  ...لخإالنصف أو الثلث أو الربع 

أما إذا خسرت الشركة  –ألن الشركة بينهما في الربح  –ده وجهده ك وضاع على المضارب

فإنها تكون على صاحب المال وحده وال يتحمل عامل المضاربة شيئاً منها مقابل ضياع جهده 

إذ ليس من العدل أن يضيع عليه جهده وعمله ثم يطالب بمشاركة رب المال فيما . وعمله

  .وإهمال رضاع من ماله مادام لم يكن ذلك من تقصي

    )٢(:اإلسالميةتطبيق المضاربة في المصارف 

  :المضاربة المشتركة

هي أن يعرض المصرف اإلسالمي باعتباره مضارباً على أصحاب األموال استثمار 

باعتباره صاحب مال أو وكيل عن أصحاب األموال  –كما يعرض المصرف  - مدخراتهم ،

ك األموال على أن توزع األرباح حسب على أصحاب المشروعات االستثمارية استثمار تل

  . االتفاق بين األطراف الثالثة، والخسارة على صاحب المال 

ومعظم األموال التي تستثمر بهذه الطريقة في المصارف اإلسالمية هي من الودائع 

  المصرف اإلسالمي األردني بأنها  وقد عرفها قانون. دخاريةاالستثمارية الثابتة والودائع اإل

م المصرف للنقود التي يرغب أصحابها في استثمارها، سواء بطريق اإليداع في تسل (

وذلك على أساس –حسابات االستثمار المشترك أو باالكتتاب في سندات المقارضة المشتركة 

مقابل االشتراك النسبي فيما يتحقق  –القبول العام باستعماله في التمويل المستثمر والمختلط 

  ). فية ودون القيام بتصفية عمليات التمويل غير المهيأة للمحاسبة سنوياً من أرباح صا

  

  

  
                                                 

هـ ، ١٤٢١األمين، حسن، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، د ط، مكتبة الملك فهد الوطنية، جدة،  (١)
  ١٩ص 

  ٤٣إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص  (٢)



 

 :المضاربة المنتهية بالتمليك 

وهي المضاربة التي تنشأ بين المصرف اإلسالمي والمضارب، بحيث يدفع 

المصارف المال ويقوم المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيها الحق للمضارب في الحلول 

ى دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها، أو يقدم المصرف أداة محله دفعة واحدة أو عل

 – اإلنتاج لمن يعمل عليها بجزء شائع من النتائج على أن يجنب نصيب العامل، أو جزء منه

  .إلى أن يبلغ قيمته تلك األداة –حسب االتفاق 

  

 :المضاربة المنفردة 

، ويقوم العامـل باألعمـال   وهي أن يقدم المصرف اإلسالمي التمويل لمشروع معين

الالزمة، واألرباح بحسب االتفاق، ولقد قللت المصارف اإلسالمية من هذا النوع إلـى حـد   

انعدامه، وذلك نتيجة ممارسات األفراد البعيدة عن روح الشرع الحنيف ويصلح هذا النوع من 

. االت معينةالتمويل للمشروعات الصغيرة والحرفيين والخريجين الذين لديهم خبرات في مج

وفي حالة وجود دور للقيم واألخالق في المعامالت المالية كالصدق واألمانة وغيرها، فـإن  

هذا النوع من التمويل له دور كبير في بناء الصناعات الصغيرة والحرف وغيرها، والتي لها 

   )١(.ةأكبر األثر في الصناعات العمالقة كون هذا النوع من التمويل يوجد لها المواد األولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٥٠-٤٩إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص (١) 



 

   )لغةً واصطالحاً (  :المزارعة -سادساً

األرض  أي المعاملة على ،المزارعة على وزن مفاعلة وهي مأخوذة من الزرع: لغة

  )١( عض ما يخرج منهابب

معاقدة على الزرع بين صاحب األرض وبين المزارع على أن يقسم الحاصـل   :واصطالحاً

  )٢( .ا وقت العقدبينهما بالحصص التي يتفقان عليه

  )٣(:تطبيق المزارعة  في المصارف اإلسالمية

  :عة هي نوع من المشاركة بين طرفينإن المزار

  .ويمثله المصرف اإلسالمي باعتباره مقدم التمويل المطلوب للمزارعة: الطرف األول

  .الذي يحتاج إلى تمويل )الزارع (أو العامل ويمثله صاحب األرض : الطرف الثاني

" مشاركة حقيقيـة فعليـة   "بل هي  ،كما قد يظن البعض ،رعة ليست إجارةً أو مؤاجرةوالمزا

وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية التي تقتضي في حالة عـدم إعطـاء األرض أيـة غلّـة أو     

كما يخسر  ،وحينئذ يخسر المصرف أمواله ،أن يتحمل الطرفان الخسارة ،محصول لسبب ما

  .عائد عمله )الزارع  (ارة العامل صاحب األرض منفعة أرضه أو خس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
سن، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي، الطبعة األولى، دار وائـل، عمـان األردن،   صوان، محمود ح (١)

  ، وسيشار إليه الحقاً بـ صوان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي ١٧٧م، ص  ٢٠٠١
  ١٤٩إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص  (٢)
  ١٧٨ص  ،صوان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي (٣) 



 

  )١( )لغةً واصطالحاً (  :ةالمساقا -سابعاً  

مأخوذة من السقي وذلك أن يقوم شخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتها ويكون له : لغةً

  .من ريعها جزء معلوم

أو » مرهامعاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ث«: واصطالحاً

نوع شركة على أن تكون األشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر «هي 

والمساقاة مشروعة كالمزارعة وفيها سد لحاجة أصحاب األشجار الذين ال » الحاصل بينهما

دراية لهم في تعهد األشجار فيحتاجون إلى معاملة من له خبرة في ذلك فجاوزت المساقاة 

  .حتهماتحقيقاً لمصل

  )٢( :في المصارف اإلسالمية ةتطبيق المساقا 

  :في القطاع الزراعي بين طرفين" المشاركة " تعتبر المساقاة نوعاً متخصصاً من 

ويمثله المصرف اإلسالمي الذي يقوم بتمويل مشـروعات ميـاه الشـرب أو    : الطرف األول

 ،لتكنولوجيـا الحديثـة  مشروعات الري واستصالح األراضي لزراعتها وتطويرها باستخدام ا

  .ومن ثم إدارة مشروعات المياه والري على نبدأ الربحية التجارية

ويمثله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي والمواالة بخدمته حتـى  : الطرف الثاني

طالب التموبل الذي يمتلـك أرضـاً ويرغـب فـي     وقد يكون الطرف الثاني  .تنضج الثمار

أو نقل المياه إليها من موقـع يتميـز بغـزارة     ،باستغالل مياهها الجوفيةتطويرها وزراعتها 

  .مياهه

أو تمليك خريجي كليـات الزراعـة    ،ولعل مشروعات تمليك األراضي الصحراوية للشباب

نوعاً من المشاركات التنموية تعد  ،أراضي معينة ذات مساحة محددة للقيام بزراعتها وسقايتها

   .صارف اإلسالمية ما تستحقها من العناية واألولويةالتي يجدر أن توليها الم

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٥٠ إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص(١) 
  ١٨٠صوان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي، ص  (٢)



 

   )١( )لغةً واصطالحاً (  :المغارسة -ثامناً

  .مفاعلة من الغرس :لغةً

وهي عند مالك أن يعطـي الرجـل   : المغارسة كما يلي) الحفيد(عرف ابن رشد  :واصطالحاً

لشريكان للغارس جـزء  أرضه لرجل على أن يغرس فيه عدد من الثمار معلوما فإذا استحق ا

  .من األرض متفق عليه

أي أن المغارسة تكون في األشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها 

  .الشجر كأجرة له على ذلكنتجا أخذ العامل جزءا من األرض وحتى إذا أصبح ذلك الشجر م

  )٢( :في المصارف اإلسالمية غارسةتطبيق الم

ة أن تطبق هذه الصيغة بأن يشتري البنك أراضي من أموالـه  يمكن للبنوك اإلسالمي

أو يقوم البنك اإلسالمي بتعمير أراضي  ،ها لمن يعمرها على سبيل المغارسةالخاصة ثم يمنح

وهو اجراء يوفر البنك التمويل الالزم  ،ألصحابها على سبيل المغارسة وذلك باستخدام عمال

سواء بالنسبة للطريقـة األولـى لشـراء     ةو المساقاوبعد تملك البنك يطبق عليها المزارعة أ

  .األرض أو عن طريق التملك في المضاربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                 
(١) www.clubnada.jeeran.com 

 (٢) www.clubnada.jeeran.com  



 

  )١( )لغةً واصطالحاً (  :اإلجارة -تاسعاً

  .الكراء على العمل وجبر العظم الكسير :اسم لألجرة وهي كراء األجير ولها معنيان: ً لغة

عقد « :أما الحنفية فقالواارة لفظاً واتفقت معنى، ذاهب لإلجاختلفت تعريفات الم: اصطالحاًو

تمليك (وبعبارة أدق  »عقد وارد على المنافع ألجل« :أما المالكية فقالوا» على المنافع بعوض

وقال ) منافع شيء مباح مدة معلومة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم وضعاً

ن معلومة أو موصوفة في الذمة يعلومة من ععقد على منفعة مباحة مدة م« اإلجارة :الحنابلة

فتعريف الحنابلة يتضمن ما في التعريفات السابقة بل أضاف بعض » أو عمل بعوض معلوم

  .الشروط الالزمة في عقد اإلجارة

  )٢( :تطبيق اإلجارة في المصارف اإلسالمية

  :التأجير المنتهي بالتمليك :أوالً

ك قيام المصرف اإلسالمي بإيجار أصل إن المقصود باإلجارة المنتهية بالتملي

إلى شخص مدة معينة وقد  _وهو ما ينتفع به مع بقاء عينه كالسلع المعمرة_استعمالي ثابت

تزيد األقساط اإليجارية عن أجر المثل على أن يملكه إياه بعد انتهاء المدة ودفعه لألقساط 

ألصل المالي إلى ملك المستأجر المحددة اآلجال بعقد جديد فإذا أدى المستأجر األجر انتقل ا

  .أو بثمن رمزي أو عند دفعه القسط األخير) هبة(في بيع بالمجان 

  .فإذا تخلف عن دفع األقساط طبقت عليه أحكام عقد اإلجارة بفسخ العقد لعدم دفع األجرة

  : التأجير التمويلي :ثانياً

ثاني لمدة وهو أن يتفق المصرف وعميله على أن يشتري األول أصالً يؤجره لل

طويلة أو متوسطة ويحتفظ المصرف بملكية األصل وللعميل الحق الكامل في استخدام األصل 

في مقابل دفع أقساط إيجارية محددة وفي نهاية المدة المتفق عليها في عقد اإلجارة يعود 

  .األصل إلى المصرف

قائه لديه الً عن تكاليف الصيانة والتأمين على األصل طيلة بؤوويكون المستأجر مس

  .وله الحق في استئجاره مرة أخرى أو نقل ملكيته إليه

وليس له الحق في إلغاء اإلجارة قبل نهاية مدة العقد فهي إجارة تنتهي بالبيع بثمن 

وذلك ألن ثمن البيع يكون قد تم تحصيله عن )  بالمجان (رمزي أو بالتمليك هبة دون ثمن

  .طريق أقساط اإلجارة

                                                 
  ، مرجع سابق٦١-٦٠إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص  (١)
   ، مرجع سابق٦٥-٦٣الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص  إرشيد، (٢)



 

ارة عملية مالية مصرفية من حيث الفكر والموضوع بيد أنه في وهذا النوع من اإلج

الحقيقة ائتمان عيني وليس نقدي أي أنه ال يمنح بصورة نقدية أو فتح اعتماد بل منصب على 

تزويد المشروع باآلالت واألجهزة المختارة سلفاً بواسطة المصرف الذي حصل عليها نتيجة 

  .شرائها من الموردين

  :التشغيليالتأجير  :ثالثاً

هذا النوع يقوم على تأجير األصول للقيام بعمل محدد ثم يسترد المؤجر األصول 

  .لتأجيرها مرة أخرى لشخص آخر وهذا النوع يعتبر عملية تجارية أكثر منها مالية

عن جميع النفقات على األصل من صيانة أو تأمين أو ضرائب أو  عملياًًوالمصرف مسئول 

  )١( .غير ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق٦٦إرشيد، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية، ص  (١) 



 

  :الصكوك االستثمارية -عاشراً 

  

  مرابحة                      حسابات جارية

  سلم                     ودائع استثمارية 

 استصناع                     ))مؤسسين((مالكين 

  مشاركة                   المصرف اإلسالمي                                  مساهمين

  ضاربةم                                                   الصكوك بأنواعها 

  مزارعة                          

  ةمساقا                        سالميمصادر تمويل المصرف اإلأهم 

  اجارة                                                                                       

  سةمغار                            

           

  ليقدمها كمصدر تمويل  سالمياإل الصيغ المالية المتاحة للمصرفأهم 

  

  ).المصرف اإلسالمي الداخلة والخارجة  في تمويلالمصادر  أهم الشكل السابق يوضح( 

  

  )لغةً واصطالحاً : ( الصكوك االستثمارية

وثيقة اعتراف بالمال  وهو" ... "جمعه صكوك وأصك وصكاك" :صك : في معجم الرائد: لغةً

  )١(" وهو وثيقة تثبت حقاً في ملك أو نحوه " ... "المقبوض أو نحوه

وثائق تمثل حصصاً شائعة متساوية القيمة فـي ملكيـة موجـودات مشـروع     : واصطالحاً

وذلـك   ،تصدر وفق صيغ التمويل اإلسـالمية  ،أو خدمات استثماري قد تكون أعياناً أو منافع

وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلـه فـي   وك وقفل باب االكتتاب بعد تحصيل قيمة الصك

  )٢( .القواعد المالية اإلسالميةإطار 

  

  

  
                                                 

  أحمد اسحاق األمين، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرهـا، د ط، د ن، د م، د ت،  حامد، (١)
إليه الحقاً بـ حامد، الصكوك االسـتثمارية   عة اليرموك إربد األردن، وسيشار، رسالة ماجستير جام٢١ص 

   اإلسالمية وعالج مخاطرها
  ، مرجع سابق٢٦حامد، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها، ص  ) (٢



 

  موجودات     ميزانية      مطاليب              مطاليب      موجودات      ميزانية 

  

  

  

  

              الصك            السهم      

  زء أو حق من جزء محدد من الموجوداتج    جزء أو حق من شيوع كل الموجودات

  

  ).الشكالن السابقان يوضحان الفرق بين السهم والصك ( 

  )١(:أهمهااإلسالمية تميز الصكوك االستثمارية  عامة وهناك خصائص

   .الصكوك تشكل ملكية حصص شائعة في جزء معين الموجودات -١

  .الصكوك تصدر بفئات متساوية -٢

  ."الخراج بالضمان   "و" م الغنم بالغر" فق مبدأ ل الخسارة واستحقاق الربح وتحم -٣

  .الصكوك االستثمارية للتداول قابلية -٤

  .ضبط اإلصدار والتداول بضوابط شرعية -٥

 .ساس صيغ التمويل اإلسالميةأعلى صدور الصكوك االستثمارية  -٦

  :تطبيق التصكيك في المصارف اإلسالمية

  صكوك مرابحة               

  صكوك سلم              

  صكوك مضاربة              

  صكوك استصناع              

    صكوك مزارعة            ماليةصيغ الالوفق                       

  صكوك اجارة              

    ةصكوك مساقا              

  صكوك مغارسة              

  صكوك مشاركة              

                                                 
 ، مرجع سابق ٣٠- ٢٩حامد، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها، ص  )١(



 

  :شرعاً الحرامالمعامالت  القسم الثاني

  )١( :ًشرعا الحرامالمعامالت نواع أ -أوالً  

هو الزيادة في مقابل األجل وهو ربا النسـيئة أو ربـا   : وهو الزيادة واصطالحاً :لغةً :رباال

   .الفضل

وهـو عالقـة    ،وهو المخاطرة التي ال يدري فيها أي الفريقين يذهب بمال صـاحبه  :قمارال

    .ويغنم فيها أحدهما ما يغرمه اآلخر ،أومنافسة أو مغالبة بين متعاقدينمخاطرة 

احتمـل أمـرين    أو ما ،ما تردد بين أمرين: هو الخطر وزناً ومعنى واصطالحاً: لغةً :غررال

  .أغلبهما أخوفهما

الجهالة لوصف : حاًواصطال ،وهي أن تفعل فعالً بغير علم ،من جهلت الشيء :لغةً :جهالةال

  .في بيع أو إجارة أو إعارة ،شيء

بقصـد حبسـه    ،شراء الطعام ونحوه: واصطالحاً ،حبس الطعام إلرادة الغالء: لغةً :حتكاراال

  .إلى الغالء

علـى سـبيل المالطفـة أو     ،)..نقود أو عروض أو عقارات أو  (ما يدفع من مال  :رشوةال

   .أو إبطال حق ،إحقاق باطل: االستمالة بقصد الحاباةالمصانعة أو 

   .ناس بمثلهبيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن يتغابن ال: واصطالحاً ،النقص: لغة :غبنال

هو الزيـادة فـي ثمـن    : واصطالحاً ألن الناجش يستر قصده،اصله االستتار : لغةً :جشالن

   .فيهاممن ال يريد شراءها إلثارة الرغبة  ،السلعة

وهو االسراف فـي  ، وهو مجاوزة القصد أو الحد ووضع المال في غير موضعه :سـراف اإل

   .تجاوز الحد فوق االعتدال أو الحاجة: النفقة

وهو وضع الشيء في غير موضعه أو مجاوزة الحد والميل عن القصـد واالسـتطالة    :ظلمال

  .على الناس

هو إزالة يد المالـك   :واصطالحاً أخذه ظلماً وقهراً: غصب الشيء أو اغتصبه :لغةً :غصبال

  .أواالستيالء على مال الغير بغير حق ،عن ماله مجاهرة ومغالبة

    .خفية ،من حرزه ،أخذ نصاب من مال الغير :واصطالحاًأخذ ماله خفية : لغةً :سرقةال

 
                                                 

   م،٢٠٠٥هــ  ١٤٢٦ق يونس، فقه المعامالت المالية، الطبعة األولى، دار القلم، دمشـق،  المصري، رفي(١) 
  ) فقط تعريف لغة واصطالحاً لكل نوع من أنواع المعامالت المحرمة شرعاً(  ١٦٣-١١١ص 

، الطبعة األولـى، مكتبـة   حالوة، محمد بن علي، صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها: نظراللمزيد  -
  م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥م والحكم، مصر، العلو



 

  )١( :الربا -ثانياً

. ربا الشيء يربو، ربوا ورباء: يقال. مصدر للفعل يربو، ومعناه الزيادة، واربيته ونميته :لغةً

 إذاربا الشيء، : ويقال ، والربا هو الزيادة والنماء)٢(m X Wx  wl وفي التنزيل 

W   m X  ¹ وفـي ذلـك  . الصخرة المرتفعة على من حولها أي، زاد ونما ومنه الربوة
  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  ºl )علت وارتفعت وزادت عما كانـت   أي  )٣

  .عليه قبل نزول الماء عليها
  .كل فضل ال يقابله عوض في مبادلة مال بمال من جنسه :واصطالحاً

  )٤( :أنواع الربا المحرمة في الشرع

  :اهليةربا اجل: النوع األول

. الدفع ويسمى ربا الديون والربا الجلـي  تأخيروهو الزيادة في احد العوضين مقابل 

m X W  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  ن الكريمآفي القر وتعالىوقد حرمه اهللا سبحانه 
Á  À l)فيهمـا  وتعاملواولهذا النوع من الربا صورتان عرف بها عند العرب  )٥ 

  .معاً

  :الصورة األوىل

المال مقابل األجل عند حلول استحقاق الدين وعدم استطاعة المدين عن هي زيادة 

الجاهلية يتبايعون ويربون،  وكان الربا عندهم معروفا  أهلكان  ": الوفاء يقول ابن العربي

على مالي  أتزيدأم تربي؟ يعني  أتقضى: لرجل إلى أجل، فإذا حل األجل قاليبايع الرجل ا

  ." الربا وهو الزيادة تعالى واصبر أجال آخر،  فحرم اهللا

  :الصورة الثانية

قـال  .  ن الكريم هو القرض بزيادة مشروطة عند العقدآربا الجاهلية المحرم في القر

والدنانير  الدراهموالربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض ": بو بكر الجصاصأ

هذا كان المتعارف بيـنهم،   …  إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به

                                                 
العيادي، أحمد، فقه المعامالت وصيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية، د ط، اإلكاديميـة العربيـة للعلـوم     (١) 

، وسيشار إليه الحقاً بـ العيادي، فقه المعامالت وصـيغ  ١٤٣-١٣٨المالية والمصرفية، األردن، دت، ص 
  التمويل واالستثمار اإلسالمية

  سورة البقرة ٢٧٦: ة آي (٢) 
 سورة الحج ٥: آية  (٣) 
   ، مرجع سابق١٤٣-١٣٨العيادي، فقه المعامالت وصيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية، ص (٤) 
   سورة آل عمران ١٣٠: آية (٥)  



 

تلك الزيادة  أنخبر أف  )١(m X W¨  §   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  l لذلك 

  ."عوض له من جهة المقرض ألنهالمشروطة إنما كانت في المال العين،  

، وعطاء أخذاًوهذا القسم من الربا هو الذي تتعامل به المصارف القائمة التي تتعامل بالفائدة 

  .وبذلك تعتبر كافة الفوائد المصرفية من ربا الديون، وبالتالي فهي محرمة تحريما قاطعا
   

  :ربا البيوع  :النوع الثاين

الربا الخفي الذي حرمته السنة النبوية الشريفة  أومالت اربا المع أوربا البيوع 

ربا فضل وربا  في الحقيقة ألنهويسميه الفقهاء ربا الفضل تغليبا، . ويكون في المبيعات

مع التقابض في  حد البدلين الربويين المتفقين جنساًأفربا الفضل هو الزيادة في . النساء

في مبادالت مخصوصة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة،  تأجيلوربا النساء هو  .المجلس

سد الذريعة  أساسويعتبر تحريم هذا النوع من الربا تحريم مقاصد، وليس تحريم وسائل على 

  .)ربا الديون(لمفضية إلى الوقوع في الربا الجلي وهو ا

  

نه أكثيرة، منها ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  أحاديثوقد وردت في ربا البيوع 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، : ( الــق

فبيعوا كيف شئتم  األصنافبيد، فإذا اختلفت هذه والملح بالملح، مثال بمثل سواء بسواء، يدا 

  .)٢() إذا كان يدا بيد

  

بيع  أنوقد جاءت السنة النبوية بهذين النوعين من الربا،  حيث لم يكن معروفا لدى العرب 

 أومع بعضها اآلخر متفاضال  أوالمذكورة في الحديث مع جنسها  األخرى واألشياءالنقدين 

  .مته السنة النبوية ربامؤجال، انه ربا،  وإنما س

الربا ممنوع سواء كان من ربا الجاهلية مقابل األجل، وهو ما  أنومن كل ما سبق نرى 

  )٣( .كان من ربا البيوع أويقابله في الفكر االقتصادي القرض، ويستحق الفائدة،  

  

                                                 
  سورة الروم ٣٩: آية  (١) 
ار إحياء التراث العربي، القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، د ط، د مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين (٢) 

 ١٢١٠ص  ٣بيروت، دت، كتاب البيوع باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، جزء 
  ، مرجع سابق١٤٣-١٣٨العيادي، فقه المعامالت وصيغ التمويل واالستثمار االسالمية، ص  (٣) 



 

  :سبب تحريم الربا -ثالثاً

 ،تصـادي االقسـبب  الا هو الربأسباب تحريم  أهم من أن واهللا جل جالله أعلم، أعتقد

نـرى أن العمـل   با يؤدي إلى تشويه االقتصاد ولو نظرنا إلى االقتصاد الكلي ن العمل بالرأل

االقتصاد عن كتلة السلع والخدمات وأن العالقـة هنـا    فيالنقود  بالربا يؤدي إلى عزل كتلة

نهيـاره عنـد أي   واوبالنتيجة يؤدي هذا إلى تفكك االقتصاد  )ن ـ ن  ( نقدية أي نقد ـ نقد  

صـحيحة  الخالي من التعامل بالربا تكون العالقة االقتصاد  فيوعلى العكس  ،أزمة يواجهها

وهذا يعني تماسك االقتصاد وصالبته في ) ن ـ ب ـ ن  ( نقد بضاعة نقد أي وكاملة لإلنتاج

  .مواجهة أي أزمة

اع األسـعار  ية عديدة منها التضخم وارتفقتصادن التعامل بالربا يؤدي إلى أضرار اإ

مـن  ومن ناحية أخـرى   .األموال في أيدي قلة من الناس رؤوس تصبحنتاج ووتخفيض اإل

ألن التعامل بالربا فيه ظلم لطرف علـى   ،جتماعياالسبب التحريم التعامل بالربا هو  أسباب

فمن الطبيعي أن يتم تحـريم  حساب طرف آخر وبما أن الشريعة اإلسالمية قائمة على العدل 

  .بالرباالتعامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )١( :آثار التعامل بالربا -رابعاً

  :ألخالقيةا االرب مضار :أوالً
  

يتجرد من يتعامل بالربا من القيم اإلنسانية واألخالق الفاضلة، فهو جشـع وشـرير     
وبخيل، وقلبه أشد قسوة من الحجارة، ال يتورع من أن يضحي بكل المثل واألخالق السـامية  

m X W  A ولذلك وصفه القرآن بأنه مجنون ومسـعور وقلـق،    من أجل درهم ربا،
  T     S    R  Q  P  O  NM  L  K  J    I  H   G  F  E  D  C   B

   k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU
  r   q  p  on  m  ll)٢(.  

ــى ي  ــا أن المراب ــامرة  كم ــة والمق ــاإلثْرة والفردي ــم ب ــداع  تس ــذب والخ    .والك

وإذا نظرنا في الواقع العملي لنجد أن المرابي يتكلم دائماً عن المال ويصبح ذلك أكبر همـه  

ويتابع أخبار المقترضين ويفكر دائماً في كيفية وضع الضمانات للمحافظة على أصـل مالـه   

بحـرب مـن اهللا    مضافاً إليه الفوائد الربوية دونما أن يعبأ بتحريم الشرع له وإنذاره للمرابين

  .ورسوله إن لم ينتهوا عنه

  

   :مضار الربا االقتصادية: ثانياً

  

لقد أجمع علماء االقتصاد الوضعي أن النظام الربوي القائم على الفائدة يعوق التنمية    

ويسبب التخلف ويزيد الفقير فقراً، ولقد أوصى صندوق النقد الدولي الدول النامية بأن تتجنب 

القروض بفائدة ألن ذلك يسبب لها مزيداً من التأخر، كما أوصى الصندوق بأن تمويل التنمية ب

الدول الغنية وفقاً لقاعـدة الغـنم   تعتمد هذه الدول على التمويل بصيغة المشاركة بينها وبين 

  ).المشاركة في الربح والخسارة ( بالغرم 

  

لة والكسـاد إالّ إذا  وقال كبير االقتصاديين كينز بأنه لن يتحقق العالج الصحيح للبطا

كان سعر الفائدة صفراً، وتتسابق دول العالم اآلن لتخفيض سعر الفائدة حتى أنه وصل فـي  

حدث لو كان سعر الفائـدة صـفراً؟   سنوياً، ونتساءل ماذا ي%  1و ½بعض الدول العالم إلى 

                                                 
م، ٢٠٠٤م أون اليـن،  شحاته، حسين، اآلثار السيئة للنظام الربوي، د ط، د ن، الموقع اإللكتروني إسـال (١) 

  وسيشار إليه الحقاً بـ شحاته، اآلثار السيئة للنظام الربوي
  سورة البقرة ٢٧٥: آية (٢) 



 

  .اإلجابة هي أن يتحول الناس إلى نظام المشاركة وهذا هـو مـنهج االسـتثمار اإلسـالمي    

  :ويرجع السبب في طلب االقتصاديين الوضعيين التخلي عن سعر الفائدة إلى اآلتي

ـ أن إضافة الفوائد على تكلفة األصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إلى ارتفاع األسـعار،  ] ١[ 

إن الفائدة هي وقود التضخم، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما : وهذا يقود إلى التضخم، ولقد قيل

  .لتضخمزاد معدل ا

ـ يؤدى نظام الفائدة إلى تعسر الشركات أو توقفها أو تصفيتها وذلك في حالـة تعـذر   ] ٢[ 

... رجال األعمال المقترضين عن سداد الفوائد واألقساط وهذا هو الواقع الذي نعيشـه اآلن  

وهذا يقود لسلسلة من المضاعفات قد تنتهي إلى انهيار البنوك وإفالس الشركات وخلـل فـي   

  .م النقديالنظا

، وما حدث في )البورصات(ـ يؤدى نظام الفائدة إلى حدوث الخلل في األسواق المالية ] ٣[ 

سيا ليس منا ببعيد حيث تبين أن السبب الرئيسي في ذلك هـو االقتـراض مـن    آدول شرق 

البنوك بفائدة لتمويل المضاربات في البورصة بنظام االختيارات والمستقبليات والمعـامالت  

  .ةالوهمي

ـ يؤدى نظام الفائدة إلى خلل فى انسياب األموال إذا كان سعر الفائدة أعلى من العائـد  ] ٤[

المتوقع من استثمار المال، وهذا يحجب التمويل عن المشروعات الضرورية التى يقل عائدها 

  .المتوقع عن سعر الفائدة

وقف رجال األعمال عن ـ يؤدى نظام الفائدة إلى الكساد واألزمات االقتصادية حيث يت] ٥[ 

السداد، وتتوقف البنوك عن التمويل وهذا هو الواقع، لذلك يؤكد رجال االقتصـاد اإلسـالمي   

بأنه ال يوجد نظام أشر على العالم من نظام الفائدة فهو شر ويقود إلى شر وأن البديل له هـو  

  .)١(نظام االستثمار القائم على المشاركة واإلجارة والتصنيع والسلم

  

 

  

  

  

  

  

                                                 
  شحاته، اآلثار السيئة للنظام الربوي، مرجع سابق ) (١



 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

   اآلثار الداخلية

 الستخدام الصيغ المالية المتنوعة

   في عمل المصارف اإلسالمية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث مقدمة

 اآلثار الداخلية الستخدام الصيغ المالية المتنوعة في أنواع سيتم تناولفي هذا المبحث 

ـ  ،داخل المصرف اإلسالمي المصارف اإلسالمية أي اآلثار التي تحدث عمل ذا وقد قسمت ه

األول يتحدث عن المخـاطر التـي يتعـرض لهـا      لقسمفا ،أقسام رئيسةالمبحث إلى خمسة 

الثالث يتحدث عن كفاءة اإلدارة  قسمث عن العوائد والدالثاني يتح قسمالمصرف اإلسالمي وال

الخامس يتحدث عـن   مقسالرابع يتحدث عن المنافسة واالستراتيجيات وال قسموالموظفين وال

   .المزيج المالئم الستخدام الصيغ المالية المتنوعة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :المخاطر القسم األول

المصرف اإلسـالمي يقتضـي وجـود     عمل فيالمالية المتنوعة صيغ الاستخدام إن 

دارة في المصرف تكون مختصة بشؤون تحديـد  إمخاطر متنوعة وهذا يتطلب وجود قسم أو 

فقد يقتضي األمر في بداية عمل المصرف اإلسالمي  ،مخاطر بكافة أشكالهاالودراسة وتحليل 

وكونه حديث العمل أن يعتمد على صيغة معينة من صيغ التمويل المتنوعة المتاحة له كما هو 

عتماد المصارف اإلسالمية في أغلب أنشطتها التمويلية للزبائن على أسـلوب  إحاصل اآلن ب

ن هذا األمر ال يجب أن يتحول إلى أسلوب عمل دائـم بحجـة   ولك ،المرابحة لألمر بالشراء

المخاطر ألنه بالتأكيد يحرف عمل المصرف االسالمي عن وظيفته االساسـية وهـي القيـام    

أو أي صيغة عمل جديدة شرعية مطـورة   )الصيغ المالية  (بكافة األنشطة المتوفرة المتاحة 

  .من الهندسة المالية اإلسالمية

حصائية ولكن بشـكل عـام   إر ضخم جداً وبحاجة إلى بيانات ودراسات إن موضوع المخاط

  )١(:يمكن عرض المخاطر التي يتعرض لها المصرف اإلسالمي وفق التالي

  

  :المخاطر المالية – أوالً

، وأهم مايمكن توقعه من مخاطر صلة بإدارة الموجودات والمطلوباتوهي المخاطر المت

  :مالية مايلي

  :مخاطر اإلئتمان-١
وقد يكون عدم الوفاء . في موعدها بالتزاماتهوالوفاء ) العميل(رتبط بالطرف اآلخر ت

بالتزاماته تجاه البنك في موعدها عائدا الى عدم قدرته على الوفاء أو عـدم  ) المدين( العميل 

  .رغبته بالوفاء

 والدين قد يكون قرضا بفائدة كما هو الحال في الغالب في المصارف التقليدية أو دين

بالذمة ناتج عن تمويل إسالمي بأحد المنتجات المالية اإلسالمية، فهو فـي صـورة مخـاطر    

تسوية أو مدفوعات بحيث يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا، أو عليه أن يسـلم  

، وقد يتأتى في المصارف اإلسالمية أيضا من عدم قيـام الشـريك بتسـليم نصـيب     "أصال

  .الربح كما هو الحال في المشاركة أو المضاربةالمصرف من رأس المال أو 
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  :مخاطر السيولة -٢ 
لتزامـات  بإو لإليفـاء  أوهي تكون في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبات التشـغيل  

وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف وعن صعوبة الحصـول  . المصرف في حينها

ة تمويل السيولة، أو تعذر بيع اصول وهـو  على السيولة بتكلفة معقولة وهو مايدعى بمخاطر

  .مايدعى مخاطرة بيع األصول

وتنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بـين عـرض   

األصول السائلة والطلب عليها، فالمصرف اليستطيع السيطرة على من مصادر أمواله مـن  

المصرف يمكنه السيطرة على استخدامات هذه األموال  الودائع ولكن البد من اإلشارة إلى أن

وتوظيفها وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من مخاطر السيولة كما سـنرى  

  . عند تعرضنا إلدارة مخاطر السيولة

  

ف اإلسالمية نظرا لطبيعـة المصـارف   ومخاطر السيولة قد تكون أكثر شدة في المصار

  )١( :نهااإلسالمية وألسباب م

إن المصارف اإلسالمية التستطيع اإلقتراض بفائدة لتغطية أحتياجاتها للسـيولة عنـد    -١

  .الضرورة

 .وال تستطيع بيع الديون مبدئيا إال بقيمتها اإلسمية -٢
بـدور المقـرض األخيـر     ) حتى اآلن على األقل ( والتقوم المصارف المركزية   -٣

والبد من التنويه هنا . ارف التقليديةللمصارف اإلسالمية كما هو الحال بالنسبة للمص

أنه على المصارف المركزية العمل على تطوير أدواتهـا ووسـائلها لتقـوم بـدور     

المقرض األخير للمصارف اإلسالمية بوسائل تنطبق مع الشريعة اإلسالمية وتستطيع 

 .المصارف اإلسالمية اإلستفادة منها

حـوالي  ( في الحسابات الجاريـة  معظم الودائع في المصارف اإلسالمية هي ودائع  -٤

من المودع للبنك  حسناً وتعتبر قرضاً)  من إجمالي الودائع طبقا لدراسة أخيرة% ٧٦

 .يلتزم البنك بضمانه وسداده عند الطلب
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تقـوم المصـارف   ستثمارية اليستسـاغ أال  الودائع اال وتجدر المالحظة أنه حتى في -٥

تى ولو قبل حلول أجلها رغم أنهـا غيـر   اإلسالمية بردها الى المودع عند الطلب ح

سالمية مصارف اإلملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ ال

وفي الحقيقة وعلى حد علمنا لم تسجل أي حالة رفضت . على ثقة المودعين وسمعتها

 .فيها المصارف اإلسالمية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها

  

  ):هامش الربح (  –الفائدة مخاطر سعر  -٣

مخاطر سعر الفائدة يجب أن تواجه في األساس المصارف غير اإلسالمية أو الربوية    

مكانيـة اخـتالف   وتنجم هذه المخاطر عن إ. عامالتهاالتي تعتمد على الفائدة ومعدالتها في ت

ـ  أسعر الفائدة خالل مدة القرض اقتراضا  ة عـن  و اقراضا مما قد يؤدي إلى خسـائر ناجم

أو قد ينشأ  خطر سعر الفائدة بسبب . أعلى من السعر الذي تم اإلقراض به اإلقتراض بسعر

التفاوت الزمني آلجال وإعادة تقييم األصول والخصوم والبنود خارج الميزانية وقد يكون سببا 

لما يدعى بمخاطرة األساس وهو الفرق بين السعر اآلني واآلجل ومخاطرة منحنى العائـد أو  

وهذه فـي مجموعهـا تشـكل    ) options ( التأكد من الدخل ومخاطر أدوات الخيارات  عدم

  .مايدعى بمخاطر التقييم

  

أو مايـدعى  )  سعر الفائـدة ( ولكن المصارف اإلسالمية تتأثر حقيقة بهذه المخاطر 

أيضا بمخاطر هامش الربح وربما كان ذلك يعود في حقيقته للسعر المرجعي الـذي تعتمـده   

دواتها المالية  ففي حال اعتمادها على أسـعار  أاإلسالمية لتحديد أسعار منتجاتها والمصارف 

الفائدة كسعر مرجعي لتحديد هامش ربحها وتسعير منتجاتها ستتأثر تلقائيا بالمخاطر الناشـئة  

عن سعر الفائدة، ونرى أيضا أن ذلك سيعرض المصرف اإلسالمي الـى مخـاطر أخـرى    

أن يقـوم المودعـون بسـحب ودائعهـم نظـرا      ( خاطر السحب كمخاطر الثقة والتنافس وم

ألنه قد يؤدي الى أن يكون العائد الموزع على المودعين أو المسـتثمريين  ) النخفاض العائد 

في المصارف اإلسالمية أقل من العائد أو الفائدة التي قد يحصل المودعون فـي المصـارف   

أننا نرى أنه البد من تطوير أدوات و اعتمـاد   ولذلك البد من اإلشارة هنا إلى. التقليدية عليه

  . )١(سعر مرجعي اليعتمد على سعر الفائدة بشكل أساسي
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ولعله من المفيد التنويه أن  مخاطر هامش الربح تتفاوت في شدتها من منتج اسالمي 

آلخر، فيمكن اعتبارها أكثر شدة في عقود السلم واإلستصناع لطول أجلها عادة وعدم امكانية 

قل شدة نسبيا في عقود المرابحة حيث اليمكن تغيير السعر أو إعـادة  أيير أسعارها مبدئيا وتغ

التقييم ولكن جرت العادة أن تكون عقود المرابحة قصيرة األجل وتكون أقلها شدة وتأثيرا في 

  .عقود اإلجارة نظرا ألن اإليجار يقبل التعديل

  

  :مخاطر السوق -٤

أو هامش الربح ضمن مخاطر السوق، وعلى كـل   يضع البعض مخاطر سعر الفائدة

  :فإن مخاطر السوق يمكن تحديد مالمحها بمايلي

وتبدو تأثيراتها واضحة في المنتجات اإلسالمية المختلفـة حيـث أن   : مخاطر أسعار السلع -

المصرف هو مالك السلعة في فترات مختلفة فقد يحتفظ المصرف مخزون من السلع بقصـد  

لدخوله في عقد استصناع أو عقد سلم، أو أن يمتلك عقارا أو ذهبا مـثال، أو  البيع، أو كنتيجة 

يجارها بعقود إجارة تشغيلية،  وبالتـالي فـإن انخفـاض    إن يمتلك معدات أو آليات بغرض أ

وتجدر اإلشارة . سعرها بشكل لم يسبق توقعه أو دراسة احتمالياته سيؤدي الى خسارة محققة

لع التي تكون نتيجة عن تملك المصرف لسلع أو أصول حقيقية لى اختالف مخاطر أسعار السإ

  .عن مخاطر هامش الربح الناتج عن احتفاظ البنك بمطالبة مالية

ألسهم وتنخفض أسعارها، أو تكون األسـهم   حين يكون البنك مالكاً: مخاطر أسعار األسهم -

  .ممنوح لعمالئهضمانا لديه فينخفض قيمة الضمان الذي لديه مقابل تسهيالت أو تمويل 

  .اختالف أسعار صرف العمالت المختلفة والمقصود: مخاطر أسعار الصرف -
ومن المالحظ أن هذه المخاطر قد تكون متعلقة بأسباب أو ظروف عامة كانخفاض في غالبية 

األسهم في بلد معين أو ارتفاع صرف عملة معينة مقابل معظم العمالت األخرى أو ارتفـاع  

كما قد تكون مرتبطة بأسباب . و سلع مرتبطة ببعضها نتيجة لظروف عامةسعر سلعة معينة أ

تتعلق بمنشأة معينة أو بسلعة معينة نتيجة تغير في ظروف منشأة أو مؤسسة بعينها أو أحوال 

لعـدم   ومن الممكن أن تكون المصارف اإلسالمية أكثر تعرضا لهذه المخاطر نظـراً  .جزئية

ية المعروفة في إدارة هذه المجموعة من المخاطر كما تفعـل  جواز استخدامها المشتقات المال

  )١( .المصارف التقليدية
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    :مخاطر التشغيل –ثانيا 
وهي المخاطر التي يكون مصدرها األخطاء البشرية أو المهنية أو الناجمة عن التقنية 

فـي  الداخليـة   أو األنظمة المستخدمة أو القصور في أي منها، أو التي تنجم عن الحـوادث 

المصرف كما تشمل أيضا المخاطر القانونية حيث اعتبرتها اتفاقية بازل للرقابـة المصـرفية   

  .جزءا من مخاطر التشغيل

ومخاطر التشغيل يمكن أن تنتج عن عوامل داخلية وخارجية وتسـبب خسـارة للمصـرف    

  .مباشرة أو غير مباشرة
  

  :يلي ا بماويمكن أن نتصور بعضا من مصادر هذه المخاطر وتحديد مالمحه

  .المالي واإلختالس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين :اإلحتيال -١

بناء على دراسة اعتمدت مراجعة لخمس سنوات في عدد من البنـوك العالميـة ، تبـين أن    

، وأن مـدراء قـام بهـا   % ٢٠، منها إلختالس قام بها موظفون في البنكمن حاالت ا% ٦٠

  .وك كانت بسبب عدم أمانة الموظفينمن خسائر البن% ٨٥مانسبته 

ومن المفترض مبدئيا أن تكون المصارف اإلسالمية أقل عرضة لهذا النوع مـن المخـاطر   

نظرا لألهمية التي يفترض أن توليها هذه المصارف للمستوى األخالقي لموظفيهـا والبيئـة   

  .رجيااألخالقية التي يتوجب توفرها في معامالت المصارف اإلسالمية داخليا وخا

للموظفين قد تكون غير مقصودة ولكن نتيجة اإلهمـال   أخطاء بشريةمخاطر ناجمة عن  -٢

  .أو عدم الخبرة

وتتعرض المصارف اإلسالمية بجدية لهذا النوع من المخاطر نتيجة لواقع نقـص الكـوادر   

والخبرات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتطوير المهـارات للكـوادر البشـرية الالزمـة     

  .رف اإلسالمية وخاصة في ظل واقع توسعها السريعللمصا

وتشمل تزوير الشيكات والمستندات والوثـائق المختلفـة واسـتخدامها،    : مخاطرالتزوير  -٣

من أسـباب خسـائر   % ١٨-١٠وتقدر إحدى الدراسات اإلحصائية أن جرائم التزوير تشكل 

  )١( .البنوك
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قدرت إحدى الجهات األمريكية المسؤولة أن كميـة العمـالت النقديـة     :تزييف العمالت -٤

المزورة من عملة الدوالر والمتداولة خارج الواليات المتحدة والتي اليتمكن أي خبيـر مـن   

كشف تزويرها بحدود البليون دوالر أمريكي، وهذا يبين حجم هذه المشـكلة وخاصـة لـو    

  .قد تكون أقل تقنية من الدوالر تصورنا حجم العمالت األخرى المزورة والتي

  السرقة والسطو -٥

  .أجهزة الصرف اآلليالمخاطر الناشئة عن استخدام  -٦

وخاصة بعد التوسع فـي اسـتخدام التقنيـات     الجرائم اإللكترونيةالمخاطر الناتجة عن  -٧

تخدام المختلفة في المعامالت المصرفية وتشمل بطاقات اإلئتمان، ونقاط البيع بالبطاقات، واس

، وعمليات التجزئة اآللية كسداد الفواتير المختلفة، وكذلك الناجمة اإلنترنت، والهاتف والجوال

  .عن تبادل المعلومات إلكترونيا

 البرامج التقنيةومخاطر ناشئة عن أخطاء أو عيوب أو أعطال أو عدم كفاية في األجهزة  -٨

  . المستخدمة في المصارف

  :المخاطر القانونية -٩
  :طيع توقع احتماالت عدد من المخاطر القانونية منهانست 
  .المخاطر الناجمة  عن أخطاء في العقود أو المستندات أو التوثيق -

  .المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده -

  .ةالمخاطر الناجمة عن التأخر باتخاذ بعض اإلجراءات القانونية في مواعيدها الملزم -

المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أو اإلتفاقيات الملزمة، كمخالفة قوانين مكافحة  -

غسيل األموال أو مكافحة اإلرهاب، أو القوانين المقيدة لتحويل العمالت أو تـداول العمـالت   

  .األجنبية في بعض الدول أو قوانين المقاطعة الملزمة

لتعـدد العقـود    مية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظراًومن الممكن أن تكون المصارف اإلسال

  )١( .واعتمادها على صيغ مختلفة لكل منها لكل منها شروطها وإجراءاتها الخاصة
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  :مخاطر وتحديات ومسائل تنفرد بها المصارف اإلسالمية –ثالثا 

  :مخاطر غياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود اإلسالمية -١

مل المصارف اإلسـالمية ورسـالتها ومبـدأي الخـراج     إن غياب الفهم الصحيح لع

لدى المتعاملين واألخطر من ذلك أن يكون لدى العاملين فـي  " بالضمان والغنم بالغرم سواء

بـأن يسـحب    ( مخاطر في الثقة وإلى مخاطر السـحب المصارف اإلسالمية قد يؤدي إلى 

بين المصارف اإلسـالمية  بسبب الشعور بأن قد اليوجد فروق جوهرية  ) المودعون ودائعهم

والبنوك التقليدية من حيث النتيجة على األقل وبسبب أن العائد على الودائع قد اليكون منافسا 

  . مقارنة بالفوائد التي يتقضاها المودعون لدى البنوك التقليدية

وتحدث بشكل رئيسي في حال  بمخاطر اإلزاحة التجاريةوقد يولد ذلك أيضا مايدعى 

. اإلسالمية بسبب المنافسة إلى دعم عائدات المودعين من أرباح المسـاهمين  لجوء المصارف

ستثمارية باإلعتماد على اجتهـادات فقهيـة التتمتـع    إلى محاولة ضمان بعض الودائع اال أو

  .باإلجماع واإلستقرار

 :المخاطر المؤسسية -٢
اإلسالمية  ، وقد تجعل المصارفقد تفقد المصارف اإلسالمية رسالتها وأهدافهاوالتي    

تتجه الى اإلبتعاد عن العمليات التي تتضمن مخاطر أكثر صعوبة في إدارتها وتحتـاج إلـى   

خبرة وكوادر بشرية ونظم أكثر فعالية، إلى الحد الذي جعلنا نرى عددا مـن البـاحثين فـي    

اإلقتصاد اإلسالمي يجهدون في محاولة جعل مخاطر الصيغ اإلسالمية للتمويل مساوية تماما 

ن هذا األمر ليس فقط غير مطلوب بل أساسا ينطلق من أسـاس  إو. اطر التمويل بالفائدةلمخ

خاطئ بعيد عن الفهم الصحيح للعمل المصرفي اإلسالمي وأهدافـه ووسـائله  فالمصـارف    

اإلسالمية وجدت لتكون بديال متكامال عن المصارف الربوية بمفاهيم ووسائل مختلفة جـذريا  

  .بعضها ومع الغايات الكلية للشريعة وأهداف واضحة منسجمة مع

 .مخاطر تتعلق بصيغ التمويل اإلسالمية -٣

تنفرد صيغ التمويل اإلسالمي بمخاطر تتعلق بشروطها الشرعية وطبيعتها وقد تكون 

 األراء المتباينة للفقهاء في بعض مسائلها وخاصة إذا لم يوجد نظام قضائي فعال، مصدراً

  )١( .لما يدعى بمخاطرالطرف اآلخر

  

                                                 
  ، مرجع سابق١٠-٢الدروبي، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، ص  (١)



 

  :من ذلك مثالً  

  .تراجع العميل عن اتمام الصفقة حتى بعد صدور الوعد عنه ودفع العربون -

  .عدم زيادة السعر أو العائد في حال تأخر العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه -

عدم تسليم السلع أو الخدمة في الوقت المتفق عليه كما هو الحال في عقـود السـلم أو    -

انعكاس مخـاطر   :ويمكن أن يكون ذلك أيضا لسبب اليعود للزبون مباشرة. اإلستصناع

  .الزراعة في عقود السلم
  .مخاطر عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته نتيجة ظروف عامة -

  .في األسواق المنظمة أو خارجها بشكل مباشر عدم جواز تداول بعض العقود -

   .نهابعض العقود وإمكانية التراجع ع عدم لزومية -

تجارة أو صناعية أو زراعيـة   خبرة المخاطر الناشئة عن عدم تصور ضرورة وجود -

  .أو في الترتيبات الضرائبية مثال

نجاز بيعها وتسليمها للزبون أو إالمملوكة من قبل المصرف اإلسالمي قبل  تلف السلع  -

  .تلفها وهي مؤجرة

المنفعة في العـين فـي عقـود    أو عدم توفر " في المرابحة مثال العيب الخفيضمان  -

  .اإلجارة

 :مخاطر الدخل الحالل والدخل الحرام -٤

وهي من المخاطر العامة الخطيرة، وتظهر أكثر ماتظهر بالمصارف التقليدية الربوية    

التي تقدم خدمات إسالمية أو لديها فروع اإلسالمية، فإذا لم يكن لديها رقابة جدية وحقيقية 

بدورها كما يجب، قد يتم خلط المال الحالل بالمـال الحـرام    من هيئة رقابة شرعية تقوم

وقد ينشأ ذلك من بداية افتتاح أو تأسيس الفرع أو الوحدة اإلسالمية إذا ما استعمل المـال  

 .الحرام الناجم عن المراباة في ذلك

 :عدم جواز استخدام المشتقات المالية التقليدية -٥

ـ  ن المشـتقات الماليـة كالخيـارات مـثال     اعتادت البنوك التقليدية استخدام عددا م

والمستقبليات والمقايضات بأسعار الفائدة وهذه المشتقات تفيد هذه البنوك التقليديـة مـن   

 حيث يمكن اعتبارها من وسائل إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها وكذلك تعتبر مصدراً

  . )١(للدخل
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وبالتالي فليس باستطاعة البنوك  هذه المشتقات في معظمها اتفق الفقهاء على عدم جوازها

ويحاول الباحثون ابتكار طرق متطابقة مع الشريعة الغراء وتحقـق  . مهاااإلسالمية استخد

بعض النتائج المرجوة في هذا المجال مما قد نأتي علـى ذكـره خـالل بحثنـا بـإدارة      

  .المخاطر

  :تحديات إنتقال المخاطر -٦

برزها يكمن في انتقـال المخـاطر بـين    لمسألة انتقال المخاطر جوانب متعددة لعل ا

ستثمارية، وكذلك انتقـال  والودائع اال)  الودائع الجارية تحت الطلب( الحسابات الجارية 

  .مخاطر رأس المال في المصارف اإلسالمية الى الودائع الجارية

ألصحاب المصرف " فأساس الحسابات الجارية في المصارف اإلسالمية أنها قرضا حسنا

وبالتالي فمن المفتـرض وجـوب   . ية فائدة وتلتزم المصارف برده عند الطلباليستحق أ

  .حماية كاملة ألصحاب الودائع الجارية من مخاطر أعمال المصرف

حقـوق أصـحاب   ( ولكن الواقع أنه في الغالب اليتم التفرقة بدقة بين األصول المختلفة 

ستثمار كافة هذه األصول والمصرف يقوم با)  المصرف، ودائع جارية، ودائع استثمارية

في استثمارات مختلفة وإن اختلفت سياساته في هذا المجال وهذا قد يكون البأس به مـن  

الناحية الشرعية كون الحسابات الجارية تعتبر قرضا حسنا للمصرف والمصرف يضمن 

سدادها عند الطلب، ولكن في حقيقة األمر فإن المخاطر التي قد يتعرض لها المصـرف  

لمخاطر العامة ومخاطر السوق البد أن تصيب أصحاب الودائع الجارية بنصيب وخاصة ا

مخاطر األصـول المكونـة لحسـابات    فإن  -السمح اهللا-منها، وفي حال حدوث أزمة 

سيتحمل جزء منها أصحاب الحسابات الجارية، وهـذا  )  ستثماريةالودائع اال( االستثمار 

  .على قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرميضعنا أمام تساؤل مدى انطباق هذا الواقع 

ستثمار أيضا يمكن أن تتـأثر أيضـا   ، ومن جهة أخرى نرى أن حسابات االهذا من جهة

)  الرافعة (بالمخاطر العامة للودائع الجارية، فالودائع الجارية كقرض تزيد من المديونية 

   .)١(للمصارف اإلسالمية وبالتالي من مخاطرها المالية
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  :العوائد لقسم الثانيا

في دخول الأمام المصرف اإلسالمي في  المجال يتيح استخدام الصيغ المالية المتنوعة

استثمارات وأعمال عديدة وفي شتى المجاالت والميادين ومن الطبيعـي أن تتنـوع العوائـد    

يمكـن   والتـي  بتنوع النشاطات ويمكن أن تقاس العوائد نتيجة لذلك بالعوائد واألرباح الحالية

  )١(:حسابها بإحدى الطريقتين

  

  :األصولالعائد على  

 نسـبة  حيث يمثـل  ،لربحيةلساسية المقاييس األ أحد على األصولبر معدل العائد تيع

ويعطي المؤشر معلومات تبـين درجـة    ،جمالي أصول المصرفإصافي الربح المحقق إلى 

كل وحدة نقدية مسـتثمرة   عنكفاءة عملية إدارة أصول المصرف وعن مقدار الربح المحقق 

  .إلتي يملكها المصرففي األصول 

  

  : العائد على حقوق الملكية

يعبر معدل العائد عن حقوق الملكية عن الربحية المحققة لكل سهم مـن رأس مـال   

ويتم حسابه مـن خـالل قسـمة     مصرفالربحية المحققة بواسطة ال ءةكفا فيعكس مصرفال

  .رفصافي ربح المصرف على رأس مال المص

  

أنه يوجد عوائد مستقبلية نتيجة للتنوع في استخدام الصيغ الماليـة  يالحظ الباحث كما 

وهـذا   مع المصرف اإلسـالمي  متعاملينأو ال تؤدي إلى استقطاب شرائح جديدة من الزبائن

  .شهرة وسمعة تنعكس بشكل إيجابي على العوائد المستقبليةبدوره يكسب المصرف اإلسالمي 

  

  

  

  

  

  
                                                 

المكونات االستراتيجية (سامر، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  قنطقجي،  )١(
، د ط، مركز التدريب اإلداري لغرفتي تجارة )والتميز التنافسي للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية

  ١٦-١٥، ص م٢٠٠٧وصناعة حلب، حلب، آذار 



 

  )١( :كفاءة اإلدارة والموظفين ثالث القسم ال

تعتبر الموارد البشرية العنصر األساسي لنجاح أي مؤسسة على اإلطالق، إذا ما تـم  

وضع العنصر البشري المناسب في مكانه الصحيح، من خالل التنسيق بين قـدرات األفـراد   

  .وخصائص الوظائف

  : طانللوظيفة ينبغي أن يتوفر فيه شر وحتى يكون الشخص مناسباً

، بما يحقق له الكفاءة في فهم طبيعـة  وعملياً علمياً إلمامه بطبيعة ومهام وظيفته إلماماً: األول

  . تلك الوظيفة، وما تقتضيه من أعمال

  . األمانة في أداء عمله، بما يمكنه من حفظ ما استودع بين يديه من أعمال: الثاني

ذي يقـوم عليـه علـم إدارة المـوارد     ويكاد يجزم المرء بأن هذين الشرطين هما األساس ال

  .البشرية

}  m X W  وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين الشرطين كأساس للمورد البشري الناجح،
       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|l. )٢(  

  
فأداء الوظيفة بكفاءة أو قوة فهم لخصائصها دون أمانة يؤدي بالعنصر البشري إلـى  

نة دون كفاءة أو قوة فهم لطبيعة الوظيفـة يـؤدي بالعنصـر    االنحراف، كما أن توافر األما

البشري إلى ضعف قدرته الفنية واإلدارية، وبخاصة إذا كان من هم دونه أكثر منه قدرة على 

  . فهم المهام المنوطة بعملهم

ومن خالل ما سبق، يمكن القول إن تحقيق المصـارف اإلسـالمية ألهـدافها التـي     

لة أساسا في المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيـة  وضعتها منذ نشأتها والممث

إلى جنب مع تحقيق الربحية، مرهون بمدى توافر الموارد البشرية  في البلدان اإلسالمية جنباً

  . ، لممارسة تلك المصارف لعملهاوفنياً المالئمة والمؤهلة شرعياً

اإلسالمية يعتمد على المبادئ  فالنشاط التمويلي واالستثماري والخدمي في المصارف

والقواعد الشرعية لفقه المعامالت اإلسالمي، ولذلك فهناك ضوابط شرعية تحكم هذا النشاط، 

  . وهذا يتطلب بطبيعته ضرورة توافر العلم بهذه الضوابط وفهمها لمن يقوم على تطبيقها

                                                 
البنـوك اإلسـالمية، د ط، د ن، د م، د ت، مـن الموقـع      محمود، أشرف، تقويم الموارد البشرية فـي  (١) 

   اإللكتروني إسالم أون الين، وسيشار إليه الحقاً بـ محمود، تقويم الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية
  سورة القصص ٢٦: آية  (٢) 



 

وفهـم   فالمصارف اإلسالمية تحتاج إلى موارد بشرية قادرة على جذب المـودعين، 

طبيعة العالقة التي تربط المودع بالمصرف اإلسالمي، وكذلك تتطلب عمالة قادرة على تقديم 

  . الخدمة المصرفية بالسرعة والجودة المالئمة ووفقا لقواعد الشريعة المنظمة لذلك

إضافة إلى القدرة على توجيه األموال لالستثمار وفق الصـيغ الشـرعية بأنواعهـا    

ويات المجتمع، وهذا يتطلب بدوره نوعية من الموارد البشرية قادرة على المتعددة، ووفق أول

البحث عن الفرص االستثمارية المالئمة، ودراسة جدواها وتقويمها وتنفيذها، ومتابعتها فـي  

  . إطار هذه الضوابط الشرعية

بتكار لدى العاملين القائمين على إلعقلية تتصف بالمهارة والخبرة وا وكل هذا يتطلب

تطبيق العملي لفكرة المصرفية اإلسالمية، حتى يتسنى لهم الربط بين الواقع ومتغيراته مـن  ال

  . ناحية، وبين فقه النص اإلسالمي من ناحية أخرى

إن وجود الكفاءات البشرية القادرة على تسيير دفة النشـاط المصـرفي اإلسـالمي    

من جهة، ومزودة بما يلزم  يستلزم وجود فئة خاصة من العاملين مدربة على العمل المصرفي

من القواعد الشرعية الالزمة للمعامالت، وناضجة بالنسبة لألهـداف االقتصـادية للمجتمـع    

اإلسالمي، وملتزمة ببذل أقصى جهد في سبيل تنفيذ هذه األهداف من جهة أخرى، ووجـود  

للتنميـة،   هذه الفئة من العاملين ضرورة لنجاح النشاط المصرفي اإلسالمي في تعبئة الموارد

أما عدم وجودها أو ندرتها أو اختالل تركيبها فإنه يترك الفرصة هائلة أمـام نمـو النشـاط    

  . المصرفي الربوي حتى بفرض تطبيق الشريعة داخل المصارف اإلسالمية

وإذا انتقلنا إلى المجال التطبيقي فإننا نجد أن تجربة المصارف اإلسالمية قد عانـت  

توافر العناصر البشرية المؤهلة والمناسبة لطبيعتها الخاصة، وتكاد  منذ بداية نشاطها من عدم

تكون هذه الصعوبة قد مثلت المشكلة األم لحركة المصارف اإلسالمية خالل الفترة الماضـية  

من تجربتها ألن هذه المؤسسات تمثل نظاما مصرفيا جديدا له طبيعة خاصة، ومن ثم يتطلب 

رات والسمات والقدرات التي يلـزم أن تتـوافر فـي    مواصفات خاصة كذلك من حيث المها

  . العاملين في هذا المجال

وقد توصلت أكثر من دراسة علمية ميدانية إلى أن غالبية المصارف اإلسـالمية مـا   

زالت تواجه لآلن مشكلة بشأن توفير الكوادر التي يتطلبها العمل المصرفي اإلسالمي والتـي  

رة المصرفية اإلسالمية؛ ما كان له تـأثير غيـر محمـود    تجمع بين المعرفة الشرعية، والخب

   .)١(ومشكالت عديدة في التطبيق العملي للنموذج المصرفي اإلسالمي

                                                 
  محمود، تقويم الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، مرجع سابق (١) 



 

ويرجع ذلك في األساس إلى اعتماد تلك المصارف منذ نشأتها على العمالـة الوافـدة   

لعمالة سبيلها في من بنوك تقليدية، دون االهتمام بالنواحي المعرفية الشرعية، وقد أخذت تلك ا

الترقي، حتى تولى بعضها إدارة العديد من المصارف اإلسالمية، فازداد برقيهم تدني الجانب 

  . الشرعي في بعض المصارف اإلسالمية

وتكشف إحدى الدراسات عن حجم تلك المشكلة التي تمثل بطبيعتها العامل األهم فـي  

وفي هذا الصـدد  . المصارف اإلسالميةتطبيق المنهج اإلسالمي أو عدم تطبيقه من عدمه في 

عز الدين خوجة األمين العام للمجلس العام البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في . يشير د

إلى أن عدد الموظفين في المؤسسات  ٢٠٠٥دراسة حول الصناعة المالية اإلسالمية في عام 

  . الشرق األوسطألف موظف، أكثر من نصفهم في  ٢٥٠المالية اإلسالمية يصل إلى 

من الكوادر في المؤسسات المالية اإلسـالمية  % ٨٥لكن الدراسة تشير أيضا إلى أن 

وتفسر هذه النسبة ما آل إليه الحال مـن انفصـام بـين النظريـة     . لهم خلفيات مالية تقليدية

   )١( .والتطبيق في بعض المصارف اإلسالمية

  :اإلسالمية مايليأنه يجب على المصارف  في ظني واهللا تعالى أعلمو

  :بالنسبة لإلدارة

دارية بعناية شديدة وبناء على الخبرة العمليـة  ار المدراء في كافة المستويات اإلختيا

 فـي مجـال   ينفالمدراء يجب أن يكونوا من أصحاب الكفاءات ومختص .والمؤهالت العلمية

التي يعملـون  سواق األن يكونوا واعين لطبيعة البيئات والمصارف اإلسالمية كما أنهم يجب أ

البنك وعليها تقع إدارة استثمار هـذه األمـوال   بها ذلك ألن إدارة البنك مستأمنة على أموال 

  .وتوظيفها بالشكل األمثل

  :بالنسبة للموظفين 

يجب أن يكون في المصرف اإلسالمي كما في أي شركة أو مؤسسة أو منشأة قسم أو 

   :ق هذه االدارةيقع على عاتإدارة مختصة بالموارد البشرية 

  .اإلسالميةاستقطاب العناصر المؤهلة وذات الخبرة في مجال المصارف  -١

ورات مختصة في مجال دتدريب وتأهيل العناصر الموجودة بالشكل المالئم بإتباعهم  -٢

 .عملهم ومتابعة وقياس أدائهم خالل فترات زمنية محددة

  

  

                                                 
  الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، مرجع سابقمحمود، تقويم  (١) 



 

  )١( :الستراتيجياتاالمنافسة و القسم الرابع

 :ستراتيجية في البنك اإلسالميدارة االاإل أهمية

 الدراسـات  مـن  هـدي  علـي  وأنشـطتها  اتهـا مليع بإدارة تمته التي المنظمات تحقق

 واضعي أمام المستقبلية الرؤية بوضوح يرتبط ما منها والمنافع، المزايا من العديد االستراتيجية

 المنظمـة  تحقيق إمكانية بجانب بيئتها، مع المنظمة لتفاعل المبادأة عنصر وتحقيق االستراتيجية

 الممكنـة  الفـرص  باسـتغالل  يسهم ما وفق مواردها وتخصيص المرضي، االقتصادي للعائد

  .الداخلية الضعف عوامل وتحجيم المحيطة المخاطر وتجنب المتاحة القوة نقاط من واالستفادة

 بـاإلدارة  اهتمامهـا  جراء من اإلسالمية البنوك ىعل تعود التي المزايا بعض نتناول يلي وفيما 

  : ستراتيجيةاال

  :ستراتيجيةاال القرارات واتخاذ المستقبلية الرؤية وضوح-١

 مسـتقبالً  األحـداث  توقع دقة من اًكبير اًقدر تتطلب ستراتيجيةاال القرارات صياغة إن 

 تفالمنظما وبقائها، المنظمة نمو وبالتالي تطبيقها نجاح من يمكن مما األحوال بمجريات والتنبؤ

 تكـرس  وبالتالي تهاتوقعا في ودقة المستقبلية األمور عن صائبة رؤية لها التي تلك هي الناجحة

 في واضحة عيوب إلى فشلها يرجع فال الفاشلة المنظمات أما .األمور لهذه تهاواهتماما مواردها

 القـرار  واتخـاذ  صـنع  إلـى  االفتقار إلى السبب يرجع ولكن فقط، المالية مواردها أو حجمها

 ألعمالها واضحة إستراتيجيات بوضع تمته التي المنظمات أن القول يمكن وهكذا . ستراتيجياال

ـ  لغيرهـا  حفـز  عامـل  يمثـل  بما وأرباحها، امبيعاته و إنتاجيتها في اًملحوظ اًنجاح تحقق  نم

  .لها المناسبة ستراتيجيةاال وصياغة ببناء والعناية لالهتمام المنظمات

  :البعيد المدى ىعل البيئي التفاعل-٢

 فال القصير، المدى في بيئتها ومتغيرات ظروف في التأثير األعمال منظمات تستطيع ال

 ذلك يمكنها حين في السائدة، االجتماعية أو االقتصادية الظروف ىعل السيطرة أو التحكم يمكنها

 مـن  تمكنهـا  تيال . االستراتيجية تهاقرارا ىعل بناء البعيد، المدى ىعل البيئي تفاعلها خالل من

 للمنظمة يمكن ثم ومن البيئة، هذه في يحدث لما السلبية ستجابةإلا مجرد وليس بيئتها، في التأثير

 القـوى  عناصـر  يخـدم  بما البيئية المخاطر أثر من وتقلل المتاحة الفرص باستغالل ىتحظ أن

 .الداخلية الضعف عوامل من ويحسن الداخلية

                                                 
المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية، الطبعة األولى، مكتبة الملـك  (١) 

، وسيشار إليـه الحقـاً بــ المغربـي، اإلدارة     ٢٢٤-٢٢١م، ص ٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥فهد الوطنية، جدة، 
  ك اإلسالميةاالستراتيجية في البنو



 

  :المرضية ماليةال و االقتصادية النتائج تحقيق-٣

 اهتمامهـا  مدى و للمنظمة المالية و االقتصادية النتائج بين إيجابية إحصائية عالقة هناك   

 .اإلستراتيجي القرار اتخاذ دقة وتحريها المدى طويلة االستراتيجية باإلدارة

 :التنافسي المركز تدعيم-٤

 أو المحليـة  نافسيةالت ظروفل الظ في المنظمات مركز تقوي االستراتيجية اإلدارة إن

 المنظمات وتساعد المتالحقة، التكنولوجية التغيرات تواجه التي الصناعات مركز وتدعم الدولية،

 على الفكرية سيطرتها التساع نظراً والبشرية والمادية الفنية تهاوثروا مواردها من االستفادة علي

  .أمور السوق

  :التغيير إحداث على القدرة-٥

 تحمـل  للمسـتقبل  ثاقبة ونظريات تحديات ذات كوادر علي الستراتيجيةا اإلدارة تعتمد    

 وصـياغة  وضـع  علـى  فالقـائمون  واالكتشـاف،  والتصحيح التغيير إحداث في الرغبة معها

  .ومعوق تحدي منه أكثر التغيير أن يرون االستراتيجية

  :فعالة بطريقة واإلمكانات الموارد تخصيص-٦

 البعيد المدى في الصحيح التوجيه المنظمة جهود توجيه ىعل االستراتيجية اإلدارة تساعد 

القـوة   نـواحي  اسـتغالل  من يمكن بما فعالة بطريقة وإمكاناتها مواردها في استخدام تسهم كما 

 .الضعف نواحي ىعل والتغلب

  

 :ستراتيجيةمستويات اإلدارة اال

 التقسـيمات  أكثر بحسب اإلسالمي البنك في ستراتيجيةاال لإلدارة مستويات ثالثة توجد

 هـذه  وتتمثـل  بوضـعها  والمختصـين  لها المخطط والدور وسماتها مكانتها منها لكل  شيوعاً

 : في المستويات

 .ككل اإلسالمي البنك مستوى - ١

   .)القطاعات( األعمال مستوى - ٢

 )١( .الوظائف مستوى - ٣

  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق٢٢٤- ٢٢١المغربي، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية، ص  (١) 



 

 : ) ككل المنظمة مستوى( اإلسالمي البنك ستراتيجيةا -١

 البنـك  منتجات بمجموعة تهتم إذ ككل، البنك ىمستو على الرئيسية ستراتيجيةاال تمثل

 حصـته  وتحديد التنافسي بالمركز اهتمامها إلى إضافة البيئة في له العامة وبالصورة عام، بشكل

ـ  بينها، فيما التنسيق ومحاولة الفرعية اإلستراتيجيات تحديد في دورها بجانب التسويقية  ىوبمعن

 المنظمة تسعى التي الجوهرية الغايات وتحديد االستراتيجية الفجوة وتعريف بتحليل تهتم فهي أدق

 .المنظمة داخل األعمال وحدات بين وتخصيصها الموارد تحديد منهج وبيان تحقيقها، إلى

  :األعمال وحدات ستراتيجيةا -٢

 في عينةمكانة م وتحقيق التنافس في المنظمة سبل بيان على األعمال ستراتيجياتا تركز

 أن نجـد  وهنا معينة، منتجات أو معين، سوق أو معين، قطاع أو المتكاملة، األعمال مجاالت أحد

 أهـم  ومـن  ككـل،  المنظمـة  سـتراتيجية ا مـن  مـدى  وأقل تركيزاً أكثر االستراتيجية نطاق

 ، والترويج المنتجات خطط ستراتيجياتاو السوق، بتنمية يتعلق ما الصدد هذا في ستراتيجياتاال

 الفـرص  لتحديـد  البيئية األوضاع وتحليل العمل، نظم وتصميم والتطوير والبحوث والتمويل،

 .المنظمة تواجهها أن المحتمل والمخاطر

  :الوظائف ستراتيجيةا -٣

 معين مورد استغالل تنظيم ىعل يعمل محدد وظيفي بمجال الوظائف ستراتيجياتا تهتم

 االهتمام فنجد األعمال ستراتيجيةا بعد ما إلى طاقهان ويقل بشري، أو كان مادي اإلسالمي بالبنك

 التنسـيق  ويـزداد  والضـعف،  القـوة  ونقاط مجاالت لتحديد الداخلية البيئة عناصر أحد بتحليل

  )١( .الواحدة الوظيفة داخل األنشطة بين والتكامل

مـام  أتـيح المجـال   ن استخدام الصيغ المالية المتنوعـة ي أ واهللا تعالى أعلم يبدو لي

وفي تمويل كافة المشاريع الصـغيرة   ،في كافة مجاالت األعمالدخول المصرف اإلسالمي لل

نـوع مـن المنافسـة     والمتوسطة والكبيرة وكافة الفعاليات االقتصادية وهذا بالتأكيد يخلـق 

اإلسـالمية   مـام المصـارف  أالتقليدية الربوية أو  للمصرف اإلسالمي سواء أمام المصارف

حتـى  سـتراتيجيات الضـرورية   هذا يقتضي بالضرورة وضع كافة االو ،األخرى الموجودة

ـ تؤدي بالنهايتمكن المصرف اإلسالمي من المنافسة بالشكل الصحيح ألن العشوائية سوف  ة ي

عمل المصرف ستراتيجيات التي تناسب الالتنظيم العلمي الموضوعي بوضع اأما  ،إلى الفشل

كافة األهداف المخططة في التوقيـت   ك لتحقيقاإلسالمي سوف يسهل بالتأكيد عمل إدارة البن

  .المناسب

                                                 
 ، مرجع سابق ٢٢٤- ٢٢١المغربي، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية، ص   (١)



 

  :المزيج المالئمالقسم الخامس 

أن المزيج المالئم أو األمثل لتوزيع عمل المصرف اإلسالمي على  واهللا تعالى أعلم أعتقد

  :الصيغ المالية المتنوعة يتوقف على عدة عوامل أهمها

   )حجم األموال المتاحة له (  ف اإلسالميحجم المصر -١

المصـارف  التشريعات المصرفية في الدولة ورقابة المصـرف المركـزي بـإلزام     -٢

 .اإلسالمية بسقوف معينة للصيغ المالية

قتصاد في الدولة هل هو زراعي أم صناعي أم خدمي وهـل يقـوم علـى    االطبيعة  -٣

  .مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة

ومـن   تختلف من عام آلخـر  قد ستراتيجية المتبعة في المصرف اإلسالمي والتياال -٤

 .مصرف إسالمي آلخر

 .كساداألوضاع االقتصادية في الدولة من نشاط ورواج أو  -٥

سالمي أي كون المصرف اإلسالمي جديد حديث العهد في العمل إلحداثة المصرف ا -٦

 .في العمل طويلة أو له فترة زمنية

  .المخاطر والعوائد من كل صيغة من الصيغ المالية -٧

 .في تسويق استخدام الصيغ المالية بالشكل األمثل كفاءة اإلدارة -٨

  

  

      

 

  

  

   

    

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المبحث الثالث

  اآلثار الخارجية 

 الستخدام الصيغ المالية المتنوعة

  في عمل المصارف اإلسالمية  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث مقدمة

لصيغ المالية المتنوعـة  الستخدام ا الخارجيةأنواع اآلثار  سيتم تناولفي هذا المبحث 

المصرف اإلسالمي وقد قسـمت   خارجالمصارف اإلسالمية أي اآلثار التي تحدث عمل في 

اآلثار االقتصادية والقسـم الثـاني   فالقسم األول يتحدث عن  قسمين رئيسينذا المبحث إلى ه

بعة مطالب يتحدث عن اآلثار االجتماعية، بالنسبة لآلثار االقتصادية فقد قمت بتصنيفهم إلى أر

هالك والمطلـب  واالستاإلنتاج نتاج والمطلب الثاني رئيسة، المطلب األول دمج عنصري اإل

ستثمار والمطلب الرابع النقود واألسـعار والتضـخم، بالنسـبة لآلثـار     الثالث اإلدخار واال

 االجتماعية فقد قمت بتصنيفهم إلى مطلبين، المطلب األول العمالة والبطالة ومستوى المعيشة،

   .والمطلب الثاني تفاعل المجتمع مع االقتصاد

  

  

  

  

  

  

  



 

  :اآلثار االقتصادية القسم األول

  )١( :دمج عنصري اإلنتاج المطلب األول

  :إن عناصر اإلنتاج وعوائدها في اإلقتصاد الرأسمالي هي

  الفائدة     رأس المال 

  األجر      العمل 

  الريع    األرض 

  الربح     االستحداث 

  :الشيوعيوفي االقتصاد 

  األجر       العمل 

  :وفي االقتصاد اإلسالمي فإن من عناصر اإلنتاج وعوائدها هي

  الربح     رأس المال 

  األجر و حصة من الربح       العمل 

 ،بسبب عدم التكافؤ بين عناصر اإلنتـاج  ،ضك استغالل لحاجة أحد فرقاء التعاوهنال

الي أسوة بباقي عناصر اإلنتاج بغـض  فرأس المال يتميز بحصوله على عائد أكيد وغير احتم

  .النظر عن الفكر االقتصادي السائد

 .اإلنتاج عائداً يقابلـه فقد وضع الفكر االقتصادي الرأسمالي لكل عنصر من عناصر 

والربح يقابل  ،والفائدة الربوية تقابل رأس المال ،يجار يقابل األرضواإل ،فاألجر يقابل العمل

هـو الممثـل   األجـر  كان العمل وعائده  فكر االقتصادي الشيوعيوفي ال ،التنظيم أو اإلدارة

فة أصـلها عمـل   مضـا  لعناصر اإلنتاج حيث اعتبروا عمل اإلدارة عمل ورأس المال قيمة

صلحها إال العملواألرض ال ي.  

 ،هما العمل ورأس المـال االقتصادي اإلسالمي فقد أعتبر عناصر اإلنتاج  أما الفكر

عليهـا   األرض وماعبارة عن أعيان " :ه حسبما عرفه الغزالي بقولهفالمال يشمل جميع أشكال

ثـم األمكنـة    ،إليها وهي الدوروأعالها األغذية ثم األمكنة التي يأوي اإلنسان  ،مما ينتفع به

والمزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآالتـه ثـم   التي يسعى فيها للتعيش كالحوانيت واألسواق 

اآلالت ما هو حيوان كالكلب آلة الصيد والبقر آلة حراثة والفرس آالت اآلالت وقد يكون في 

                                                 
قنطقجي، سامر، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات الماليـة اإلسـالمية، د ط، د ن ، مركـز     (١) 

، وسيشار إليه الحقاً بــ قنطقجـي،   ١٦-١٥م، ص ٢٠٠٦التدريب اإلداري لغرفتي صناعة وتجارة حلب، 
  صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية 



 

حيـث يتمثـل رأس   في الميزانية نعبر عنه بطرف األصول أو كما  ،آلة الركوب في الحرب

أمـا   ،وأوراق مالية ونقدية وغيرهاوعقار وآالت وبضاعة المال بعناصر األصول من أرض 

أو العمل الناجم عن تنظيم اإلدارة فكالهمـا  مال العمل فال فرق بين العمل الناجم عن عمل الع

 ةلذلك يقبل اإلسالم بالربح واألجر وهذا ما قامت عليه شرك، وعوائدهما الربح واألجر ،عمل

  .المضاربة أصالً

وال يقبـل بالفائـدة     )رأس المال وما يمثله (بالربح كعائد للملكية فقط يقبل اإلسالم و

  .الشتراكهما في المخاطر ) الغُنم بالغرم (اعدة الفقهية الربوية بأي شكل من األشكال للق

  

  

  اإلنتاج عوائد عناصر    عناصر اإلنتاج            

  الفائدة الربوية      ))عائد مضمون((**  رأس المال 

  األجر     ))احتماليعائد ((*        العمل في الفكر        

  اإليجار     ))ياحتمالعائد ((       األرض الرأسمالي       

  الربح      ))احتماليعائد ((    االدارة 

  

  األجر          ))احتماليعائد ((     العملفي الفكر           

 الشيوعي

  الربح      ))احتماليعائد ((  رأس المال                   

  األجر وحصة من الربح    ))احتماليعائد ((   العمل            في الفكر

  اإلسالمي

  

  

  لذلك هو غير مضمونالعائد احتمالي لمشاركته في عنصر المخاطرة * 

  )١( .العائد مضمون ألنه غير مشاركة في عناصر المخاطرة لذلك هو أكيد الحدوث** 

  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق١٦-١٥قنطقجي، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، ص  (١) 



 

فينجم الربح العادي  ،يقسم الربح من الناحية العملية إلى ربح عادي وربح غير عادي

سـباب  ألعن عناصر المخاطرة أو  لعادي فينجما غير الربح أما ،عن جهد اإلدارة وتنظيمها

ويميز الـربح غيـر    .رتفاع األسعار مثالًإعالقة بها ك خارجية ليس لقرارات إدارة المشروع

  )١( .ه بأرباح مشروع مماثل في ظروف مماثلةبمقارنة أرباح العادي ألي مشروع

سمح بشكل كبيـر  ي الصيغ المالية المتنوعة في ظني واهللا جل جالله أعلم أن استخدام

ة للتعامل بهذه الصيغ واضـحة  يالسلع طبيعةالفي الجمع والتقريب بين عنصري اإلنتاج ألن 

ير جحيث أن العالقة نقدية فقط وتقوم علـى تـأ  على عكس المصارف التقليدية الربوية  ،جداً

النقد  ألنوهذا االعتبار مرفوض من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي  ،النقد واعتبارالنقد سلعة

  .حكم على السلع والخدمات ومقياس لها

في جميع يتيح المجال للمصرف اإلسالمي العمل  إن استخدام الصيغ المالية المتنوعة

المصـرف  عنـدما يعمـل   وبالتـالي  ) تجارية  –صناعية  –زراعية  ( األنشطة اإلقتصادية

ممـا يـؤدي إلـى    نتاج اإليسهم بشكل كبير في دمج عنصري  جميعاً بهذه الصيغاإلسالمي 

  .اقتصاد متماسك ال يتأثر باألزمات المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق١٦- ١٥المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، ص قنطقجي، صناعة التمويل في  (١)



 

  :اإلنتاج واالستهالك المطلب الثاني

  :يبدو لي واهللا تعالى أعلم

  زيادة اإلنتاج      إن دمج عنصري اإلنتاج     

    ))واالقتصاد في حالة نمو  ((  

  

  زيادة الدخل         زيادة اإلنتاج           

  ))لة في توزيع عوائد اإلنتاج مع عدا ((

  

   ستهالكاال على  تحفز              زيادة الدخل    

  

  ساسية الطلب على السلع االستهالكية األ زيادة      الفقيرة والمتوسطة بالنسبة للطبقات ) ١

   ))دي لالستهالك مرتفع حالميل ال ((  

  

السـلع   لب المتزايد علـى تتوسع بأعمالها لتلبية الط  بالنسبة للطبقات الغنية ) ٢

  االستهالكية 

  زيادة الطلب على السلع االستثمارية                        

  

يـؤدي   في عمل المصارف اإلسـالمية  وبالنتيجة إن استخدام الصيغ المالية المتنوعة

   .نتاج واالستهالكإلى زيادة ملحوظة في اإل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :دخار واالستثماراإل المطلب الثالث

فإن ، نتاج وبالتالي زيادة الدخلنتاج وزيادة اإلدمج عنصري اإل ل إلى االعتقاد بأنأمي

ية التي توفر البيئة وبوجود المصارف اإلسالم ،دخارإلالدخل سوف يذهب إلى ا هذا قسم من

ستثمار فإن األفراد سيوجهون مدخراتهم إلى االستثمار في المصارف اإلسـالمية  المناسبة لال

  .وفق الصيغ المالية المتنوعةبأشكال متعددة 

  

كأحد أساليب العمـل المصـرفي يسـهم     اإلسالمية إن استخدام الصكوك االستثمارية

 بشكل كبير في تجميع هذه المدخرات وتوجيهها نحو االستثمار وهذا يـؤدي إلـى انتعـاش   

  .ملحوظ في االقتصاد

  

كات أو الجهـات  كما أنه يوجد الكثير من المدخرات الموجودة لدى األفراد أو الشـر 

يمكن بواسطة تفعيـل  ، ومعطلة وغير مستثمرة بالشكل المطلوب ألسباب عديدةهي المختلفة 

 -مع نشـر الـوعي االسـتثماري    - عمل الصيغ المالية المتنوعة في المصارف اإلسالمية

تنشـيط حركـة   بالتـالي  ا نحو االسـتثمار الفعـال و  هجيهواالستفادة من هذه المدخرات وت

  .وإعادة النقود المعطلة إلى دائرة التداول في االقتصاد اتاالستثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :النقود واألسعار والتضخم المطلب الرابع

ويترتب عليه تـدهور   ،االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعارهو  )١(:التضخم

ة فـي  زيـاد  هو أو )ورخص النقود ،غالء األسعار :بعبارة مختصرة (القوة الشرائية للنقود 

فقد اليمكن زيادة العـرض لبلـوغ    .)بنسبة أكبر من الزيادة في العرض الكلي  الطلب الكلي

أو لوجود اختناقات فـي بعـض عوامـل     ،كما في البلدان المتقدمة ،مستوى التشغيل الكامل

  .كما في البلدان المختلفة )نتاجي خلل في مرونة الجهاز اإل (اإلنتاج 

لإلنسان يد  ،أو من أسباب مصطنعة ،ال يد لإلنسان فيها ،بيعيةوقد ينشأ التضخم من أسباب ط

فـي السـلع   ينشأ عنه شح  ،اقتصادي )مقاطعة  (وقد يكون ناشاً من حرب أو حصار  ،فيها

  .والحظر الخارجي ،نتيجة الدمار الداخلي ،والخدمات

فس بـين  أي التنـا  )األرباح  (ويزداد التضخم بسبب التنافس بين أصحاب الدخول المتغيرة 

  .األسعار/ لولب األجور  )أرباب العمل (المنتجين  العمال واتحادات )نقابات  (اتحادات 

  :وللتضخم أنواع

  وتضخم مستورد ،تضخم محلي -

  وتضخم مكبوت ،تضخم ظاهر -

  وتضخم غير متوقع  ،تضخم متوقع -

  تضخم جامح  ،تضخم معتدل -

  وتضخم مصطنع ،تضخم طبيعي -

نتيجة تدهور شروط التبادل مع العالم الخارجي  )اإلنتاج نفقة  (ض تضخم من جانب العر -

وتضخم من جانـب   بطالة مقنَّعة ؛ :أو أجر اليقابله إنتاج ،أو نتيجة رشاوى ،أو نتيجة أحتكار

النقود، سرعة تداول النقود، زيادة الميل الحدي لإلنفاق، انخفـاض معـدالت   كمية ( الطلب 

 وتضـخم هيكلـي  ) قدي لدى قطاع األعمال والقطاع العائلي الضرائب، انخفاض التفضيل الن

  .نتيجة اختناقات في بعض عوامل اإلنتاج )بنيوي(

    :وللتضخم آثار اقتصادية منها

 ،ووظيفة الدفع المؤجـل  )قيمة مستودع لل (دخار السيما وظيفة اإل ،تعطيل وظائف النقود -١

تحت  ،واألصول النقديةلمؤجل من النقود فصار الدفع ا. ووظيفة الوحدة الحسابية والمحاسبية

  .أي صار يغذي نفسه بنفسه ،التضخم يؤدي إلى التضخموصار  ،وطأة التضخم

                                                 
المصري، رفيق يونس، آثار التضخم على العالقات التعاقدية فـي المصـارف اإلسـالمية والوسـائل      (١) 

وسيشار إليه الحقـاً   ٩-٧م، ص ١٩٩٩هـ ١٤٢٠المشروعة للحماية،الطبعة األولى، دار المكتبي، دمشق، 
  م على العالقات التعاقدية في المصارف اإلسالمية والوسائل المشروعة للحمايةبـ المصري، آثار التضخ



 

  .دخاروالميل لإل ،دخارإضعاف روح اإل -٢

  .والسيما االستهالك الكمالي والترفي ، ستهالكلالزيادة الميل  -٣

 )عمالت أجنبية ،معادن ثمينة ،يمبان ،راضٍأ (توجيه االستثمار في اتجاهات غير منتجة  -٤

  )١( .لخإ.... في الزراعة والصناعة والتجارة والنقل  ،على حساب االستثمار المنتج

  

ل المصارف عم ن استخدام الصيغ المالية المتنوعة فيفي ظني واهللا جل جالله أعلم أ

سـتقرار  إبالتالي اإلسالمية يساهم بشكل كبير في ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد المتداولة و

وبالنتيجة التخفيف من آثار التضخم علـى مسـتوى    ،المستوى العام ألسعار السلع والخدمات

عنـدها  يكون التوسع االئتماني  االقتصاد الكلي ألن المصارف اإلسالمية ووفق أساليب عملها

لدخول عنصر السلعة فـي طبيعـة عمـل المصـارف      المصارف التقليدية الربوية أقل من

تساهم بشكل كبير فـي   نالحظ هنا أن المصارف التقليدية الربوية بأسلوب عملها، وميةاإلسال

خلق نقود جديدة تطرح للتداول في الجهاز المصرفي وهذا يعني زيادة فـي عـرض النقـد    

  .وبالنتيجة التضخم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
المصري، آثار التضخم على العالقات التعاقدية في المصارف اإلسالمية والوسائل المشروعة للحمايـة،   (١) 

  ، مرجع سابق ٩-٧ص 



 

  :اآلثار االجتماعية القسم الثاني 

  :معيشةالعمالة والبطالة ومستوى ال المطلب األول

ـ  يكـون  أن إما العجز وهذا الكسب، عن العجز هي )١( :اإلسالمي الفقه في البطالة  اًذاتي

 وكـذا  العلم، بتحصيل كاالشتغال ذاتي غير أو والمرض، والشيخوخة والعتَه واألنوثة كالصغر

 الـذي  يالغن أو المعتادة، المشروعة بالوسائل معيشته أمور تدبير يستطيع ال الذي القوي العامل

  .العجز من للعبادة التفرغ يعتبر ال بينما تشغيله، يستطيع وال ماالً يملك

  :البطالة أنواع

 ويمكـن  ظهورهـا  إلى أدت التي ولألسباب لشكلها اًطبق عديدة أنواع إلى البطالة تقسم

 :التالية الفئات ضمن منها المعروفة األنواع تصنيف

 لعدم العمل عن تمعلمجا من واسع عاَّقط لُّتعط بها قصدوي : المكشوفة أو السافرة البطالة -١

  .عليه وقدرتهم به  رغبتهم مع فرصه توافر

 المتاحـة  العمل فرص عن العمالة حجم زيادة ويقصد بها : المؤقتة أو االحتكاكية البطالة -٢

 رتغي إلى أو الجغرافي التخطيط سوء إلى ذلك ويعزى .األوقات وإضاعة الجهود هدر يعني وهذا

 .مؤقتة لفترة تمتد بأنها البطالة هذه وتتصف. العمل سوق آليات

  مؤسسة في المستخدمين عدد رتفاعإ ويقصد بها  :البنيوية أو الهيكلية أو المقنعة البطالة -٣

 .فيها األعمال ألداء المطلوب العدد عن ما

 في العمل عن العاطلة الةالعم في فائض وجود ويقصد بها  :الدورية أو الموسمية البطالة -٤

 القطَّاعـات  بعـض  البطالة من النوع هذا ويصيب .للوقت هدر ذلك عن فينتج ،محددة مواسم

 تغيـرات  فيهـا  يحصـل  التي أو البدائي، اإلنتاج أساليب على تعتمد التي والصناعية الزراعية

 ليسـت  أنهـا  إال الموسمية البطالة أشكال من شكالً االنكماشية البطالة وتعتبر .ودورية موسمية

 كانـت  سـواء  الـبالد  تمر بها التي االقتصادية للدورة اًٌطبق دورية ولكن سنوي بشكل دوريةً

 نتيجـة  اًغالب يحصل ما وهذا أخرى، إلى منطقة من المشاريع لبتحو أو محددة أنشطة بانكماش

 .زمنال من فترة كلَّ مستمر بشكل للصناعة الهيكلية البنية تغير

                                                 
، ١٠-٩ة، د م، د ت، ص قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها في اإلسالم، د ط، مؤسسة الرسـال  (١) 

  وسيشار إليه الحقاُ بـ قنطقجي، مشكلة البطالة وعالجها في اإلسالم



 

 تتناسب عمل فرص توافر عدم بسبب العمل عن ُعاطلين وجود ويقصد بها : الفنية البطالة -٥

 .الفنية وقدراتهم العلمية مؤهالتهم مع

  )١(.أوإجباريةًاختيارية  البطالة تكونقد  كما جزئية، أو شاملة السابقة بأنواعها البطالة تكون وقد

 

عـن   للمسـؤولين  د أهم األهداف األساسيةأح نفي ظني واهللا سبحانه وتعالى أعلم أ

هو محاولة الوصول إلى التشغيل الكامل للعمالة قدر اإلمكان  في العالم في أي دولة  قتصاداال

  .الدولة لدىمن الموارد االقتصادية المتنوعة المتاحة  ةواالستفاد

ـ   ة إن عمل المصارف اإلسالمية بطريقة فعالة عبر استخدام الصيغ الماليـة المتنوع

إلى ذلك سابقاً فهي سوف تسـاهم   أشار الباحثسوف يؤدي إلى نتائج اقتصادية واضحة كما 

وبالتالي زيادة الدخل وكل هذه النتـائج  اإلنتاج وزيادة اإلنتاج بشكل كبير في دمج عنصري 

  .االقتصادية سوف تنعكس على الوضع االجتماعي

يسـاعد علـى تنشـيط    وف سالمالية إن استخدام المصارف اإلسالمية لجميع الصيغ 

االقتصاد في الدولة وتفعيل عنصر العمل بالشكل الذي يؤدي إلى خفـض معـدالت البطالـة    

الوصول إلى مستويات مقبولة ومعقولة لتشغيل العمالة وهذا بالتأكيد بالتالي بنسب كبيرة جداً و

  .ارسوف يكون له أثر إيجابي على مستوى المعيشة لألفراد من ناحية النمو واالستقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق١٠-٩قنطقجي، مشكلة البطالة وعالجها في اإلسالم، ص   (١)



 

  :تفاعل المجتمع مع االقتصاد  المطلب الثاني

في تفعيل الوعي تساهم بشكل كبير المصارف اإلسالمية يبدو لي واهللا تعالى أعلم أن 

 الفعالـة  من خالل توجيه األفراد نحو المشاركة االقتصادي لدى كافة أفراد وشرائح المجتمع

ستثمار والعمل التي يرى األفراد البيئة المناسبة لالوعندما  ،في األنشطة االقتصادية المتنوعة

بالتعاون معها لمـا فيـه مصـلحة     ونتؤمنها المصارف اإلسالمية فإنهم بالتأكيد سوف يقوم

ساسي في توجيه المجتمع سـواء  أالطرفين وبالتالي إن المصارف اإلسالمية تلعب دور مهم و

بالشكل الذي يخدم مصالحم وبنفس ون والتعا أصحاب األموال أو أصحاب األعمال إلى العمل

  .الوقت يطور وينشط االقتصاد في الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الثالث الدراسات السابقة

في حدود علم الباحث واهللا تعالى أعلم وجد الباحث بعض الدراسات التي بحثت في 
راسات تحدثت بعض الد هو مبين أدناهعنوان محدد من عناوين مشروع البحث هذا، وكما 

وربما وجدت بعض الدراسات األخرى التي  ،وأخرى تحدثت عن الصكوك ،عن المخاطر
ولكن لم يتسن للباحث اإلطالع  ،بحثت بعنوان واحد من المواضيع المذكورة في هذه الدراسة

عليها، ولم يجد دراسة شاملة تتضمن جميع العناوين المطروحة معاً وفق الشكل الذي تناوله 
وهذا ما يميزها عن الدراسات األخرى من  حيث أنها جاءت دراسة عامة شاملة  ،هفي دراست
  :وفيما يلي بعض هذه الدراسات .و مختصرة

  
هـ  ١٤٢٧ –إدارة المخاطر في العمل المصرفي اإلسالمي  –شيرين أبو قعنونة  .١

 م  تحدثت الدراسة عن العالقة بين الخطر والغرر والقواعد الفقهية التي تحكم ٢٠٠٦
المخاطرة والضمان، ثم البعد االقتصادي لعالقة المخاطرة بالربح وأثرها في تحقيق 
امتزاج عناصر اإلنتاج، وتناولت مفهوم إدارة المخاطر المصرفية وأهدافها وصورها 
كما تواجهها المصارف بشكل عام، وفي ضوء ما تراه مقررات لجنة بازل للرقابة 

  .المصرفية بشكل خاص
  

هـ  ١٤٢٦ –لصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها ا –أحمد حامد  .٢
م تحدثت الدراسة عن الصكوك االستثمارية اإلسالمية بأنواع هذه الصكوك  ٢٠٠٥

التي تحكم عملية  ةباألطر الشرعية والفين باعتبار الصيغ التي تصدر بها، وانتهاء
ية اإلسالمية إصدار وتداول الصكوك، كما تحدثت عن مخاطر الصكوك االستثمار

بدراسة المخاطر التي تتعرض لها الصكوك االستثمارية اإلسالمية وطبيعتها و 
  .طر الصكوك االستثمارية اإلسالميةأبعادها وتحدثت عن عالج مخا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  التوصياتالنتائج و

  :النتائج: أوالً
ل ن استخدام الصيغ المالية المتنوعة في عمهو أ أهم ما توصلت إليه الدراسة

  :المصارف اإلسالمية يؤدي إلى

 .تنوع المخاطر التي يتعرض لها المصرف اإلسالمي .١

 .تنويع العوائد .٢

العمل ( المساهمة بشكل كبير في الجمع والتقريب بين عنصري اإلنتاج  .٣

 )ورأس المال

 .زيادة ملحوظة في اإلنتاج واالستهالك .٤

 .االستثمارزيادة االدخار والمساهمة بتحويل هذا االدخار وتوجيهه نحو  .٥

المساهمة في ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد المتداولة وبالتالي ثبات األسعار  .٦

 .والتخفيف من التضخم

خفض معدالت البطالة وسوف يكون له اثر إيجابي على مستوى معيشة  .٧

 .األفراد

 .زيادة تفاعل المجتمع مع االقتصاد .٨



 

  :التوصيات: ثانياً
من قبل األكاديميين حيث أن كل عنوان من البحث بشكل معمق بهذه الدراسة  .١

عناوينها من الممكن إن يكون مشروع بحث أو رسالة ماجستير أو أطروحة 

دكتوراه في حال تم ذلك من خالل البحث الموسع والمدعوم بالدراسات 

 .اإلحصائية

تنبيه العاملين في المصارف اإلسالمية والقائمين على إدارتها الى ضرورة  .٢

كافة الصيغ المالية المتاحة لالرتقاء بعمل المصارف اإلسالمية االستفادة من 

 .وصوالً الى صيرفة إسالمية متميزة وفعالة في االقتصاد والمجتمع

 :يجب على المصارف االسالمية  .٣

اختيار الكادر البشري من إدارة وموظفين بعناية شديدة والعمل على  •

 .تدريب وتأهيل هذا الكادر بالشكل المالئم

 .االستراتيجيات المناسبة لعملها لتتمكن من المنافسة اختيار •

اختيار المزيج المالئم أو األمثل الذي يساعدها على توزيع األعمال  •

 .بشكل مالئم على الصيغ المالية المتنوعة

  
 تم بحمده تعالى واهللا ولي التوفيق نعم المولى ونعم الرفيق

  

  

  

  



 

  فهرس اآليات
 الصفحة رقم اآلية  السورة اآلية

E  D  C   B  A  ٣١  ٢٧٥  البقرة  

x  w ٢٨  ٢٧٦  البقرة  

  ¿  ¾  ½  ¼     »  º ٢٨  ١٣٠ آل عمران  

  »  º  ¹ ٢٨  ٥  احلج  

  ٤٥  ٢٦  القصص         }  |{  

  ٢٩  ٣٩  الروم  |  {  ~  �    

  

  

  

  

  

 

  

  



 

  فهرس األحاديث
  الصفحة الحديث

  ٢٩ الذهب بالذهب

  

  

  

  

  



 

  قائمة المصادر والمراجع
محمود عبد الكريم، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية،  إرشيد، .١

 م ٢٠٠١هـ ١٤٢١الطبعة األولى، دار النفائس، األردن، 
األمين، حسن، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثـة، د ط، مكتبـة الملـك فهـد      .٢

 هـ١٤٢١الوطنية، جدة، 

ية وعالج مخاطرها، د ط، د حامد،أحمد اسحاق األمين، الصكوك االستثمارية اإلسالم .٣
، رسالة ماجستير جامعة اليرموك إربد األردن، وسيشار إليه ٢١ن، د م، د ت،  ص 

 الحقاً بـ حامد، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها 

حالوة، محمد بن علي، صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها، الطبعة األولى،  .٤
 م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥مكتبة العلوم والحكم، مصر، 

الدروبي، محمد سهيل، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، د ط، د ن، د م،  .٥
 م٢٠٠٦

الزرقا، مصطفى، عقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات اإلسالمية  .٦
 هـ١٤٢٠المعاصرة، د ط، مكتبة الملك فهد الوطنية، جدة، 

لى، دار الكلم الطيب دمشق، زعتري، عالء الدين، الخدمات المصرفية، الطبعة األو .٧
 م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢

شحاته، حسين، اآلثار السيئة للنظام الربوي، د ط، د ن، الموقع اإللكتروني إسالم  .٨
 م٢٠٠٤أون الين، 

صوان، محمود حسن، أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي، الطبعة األولى، دار  .٩
 م ٢٠٠١وائل، عمان األردن، 

صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية، د ط، اإلكاديمية العيادي، أحمد، فقه المعامالت و .١٠
 العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن، دت

أبو قعنونة، شيرين، إدارة المخاطر في العمل المصرفي اإلسالمي، د ط، د ن،  .١١
  م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧جامعة البلقاء كلية أصول الدين الجامعية، 

 اإلسالم، د ط، مؤسسة الرسالة، د م، د ت قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها في .١٢
قنطقجي، سامر، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، د ط،  .١٣

 م٢٠٠٦د ن ، مركز التدريب اإلداري لغرفتي صناعة وتجارة حلب، 
قنطقجي، سامر، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  .١٤

، د )جية والتميز التنافسي للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةالمكونات االستراتي(
  م٢٠٠٧ط، مركز التدريب اإلداري لغرفتي تجارة وصناعة حلب، حلب، آذار 

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، د ط، دار  .١٥
الذهب بالورق  إحياء التراث العربي، بيروت، دت، كتاب البيوع باب الصرف وبيع

 نقداً



 

محمود، أشرف، تقويم الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، د ط، د ن، د م، د ت،  .١٦
 من الموقع اإللكتروني إسالم أون الين

المصري، رفيق يونس، فقه المعامالت المالية، الطبعة األولى، دار القلم، دمشق،  .١٧
 م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

عالقات التعاقدية في المصارف المصري، رفيق يونس، آثار التضخم على ال .١٨
اإلسالمية والوسائل المشروعة للحماية،الطبعة األولى، دار المكتبي، دمشق، 

 م١٩٩٩هـ ١٤٢٠
المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية، الطبعة  .١٩

 م٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥األولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، جدة، 
٢٠. www.clubnada.jeeran.com   


