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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  ما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللالحمد  والشكر  الذي ھدانا لھذا، و

ل اللّ   ن " ق ك مم زع المل اء وتن ن تش ك م ؤتي المل ك ت ك المل م مال ھ

ولج 26تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على كل شيء قدیر( ) ت

ت  ن المی ي م رج الح ل وتخ ي اللی ار ف ولج النھ ار وت ي النھ ل ف اللی

  .)"27وتخرج المیت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب(

ا وصلت  أن أصل لم دعائي ب یا رب أحمدك ألنك كنت المستجیب ل

ا الصبر عند الشدائد وجعلت لي من كل فیشكرك ألنك زرعت إلیھ أ

ا خالل مشواري ف شكر  الدراسي  ضیق مخرج د وأل ألف حم ف

  إلتمام ھذا العمل المتواضع. الذي وفقني

  تقدم بالشكر الجزیل إلى:أ   

ن الضیف تاذ المشرف: ب ذي األس دنان" ال د ع ار محم ى  س ي إل مع

د ى ا بنصائحھ القیمة وإلآخر المطاف ولم یبخل علی اتذة معھ ل أس ك

ي  ذانعلوم االقتصادیة و إلى أب ي اللّ اند و أم اعداس ي اني و س ني ف

  عملي ھذا .

ة كما أ تقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساھم ومدّ ید العون ولو بكلم

  طیبة في ھذه المذكرة.

 

2007  /2008 



     
    

  

  
  

الغرور  نا ال تدعنا نصاب  أس  إذار ال   فشلنا إذانجحنا وال 

ة التي تسب النجاح و رنا دائما أن الفشل هو التجر   ذ

اطل األعداءوساعدنا على قول الح في وجه    وعدم قول ال

  لكســـــــب الضعفاء.

نا    نجاحا ال تفقدنا تواضعنا. أعطیتنا إذار

  تواضعا التفقدنا اعتزازنا أعطیتنا وٕاذا

   رامتنـــــــا.

  

  
  

  

 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وسلم.علیھ یب المشفع ونور الھدى محمد صلى هللا إلى الحب 

  ا ورسولھ وجعل رضاھما قا إلى من أوصى هللا بھم ن عش ى م ن رضاه، إل م

 ي"قلبي..."أمي و أب

  ة د الكلی ى عمی م" وإل تاذ الدكتور"سالطنیة بلقاس ا األس د جامعتن إلى ابونا وعمی

 وكل من یعمل ویسھر على  تقدیم أكبر قدر من المعلومات 

  ى الذ إل احب الم ى ص ق... إل الم الطری ي مع يء ل اء وال زال یض ن أض م

ذي  ى ال ھ .....إل قاني بحنان ذي س ى ال وى... إل عادة والنج ر الس أوى... س والم

یرني  ذي س ى ال ھ.... إل اني بظل ول حم ب رس ب هللا وح ى ح ئة عل ا ناش فتات

ال  اه وأط دد خط اه.... س ھ هللا ورع الي"..... حفظ ون الغ ي الحن هللا...... أب

 عمره.... آمین.

  ي ن سھرت لسھري... تألمت آلالم ى م اس بصحبتي .....إل ن أحق الن ى م إل

ن  ة...إلى أول م انھا الدافئ متني ألحض ي وض حت دمعت ي... مس ت لفرح فرح

ي...   ت ھم ائي األول رفع ى... انتم الي األعل ر... مث ب الكبی احبة القل ص

اء  وب الحی تني ث واألخیر...  إلى التي رمت بي إلى شاطئ العلم واألمان وألبس

ة واألخالق.... أمي الحنونة العزیزة الغالیة حفظھا هللا  وأدام لھا الصحة والعافی

 ھا نبراسا ینیر لي كل طریق أسلكھ.وأدام

 م ي معھ ن جمعتن ى م ت  إل دران بی م ج متني معھ م واحد....وض ات رح ظلم

 سیف الدین،صھیب ،عالء الدین".واحد....إخواني األعزاء....." 

 أجدادي األحیاء منھم و االموات. إلى 

  رحمھ هللا و أسكنھ فسیح جنانھ.  كمال إلى خالي العزیز 

 ثم، أصیل، الحنونتین نجاة، غنیة،....وأبنائھ اخالتی إلى ما "الزھرة ،ھی

وأبنائھم.... كما ال أنسى   أعمامي و  وأزوجھم ئل" إلى كل أخواليوا

 .الكرام عماتي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي رة، وردة، ومھجت ذا الزھ ي ھ ي عمل ي ف ندا ل انو س ن ك ى م إل

  الصغیرة ریتاج.

 ا ى ع زةإل دیقاتي "عزی ھیلة ئلتي الثانیة.....ص روى ،س  ،م

ل ومحبوبتي وسام ،ھاجر،ابتسام،بسمة ت جمی ل وق "أشكرھم على ك

 .ه مع بعضنا البعضقضینا

 ى ارتي....ریم إل ة....بنت ج غیرة.... الجمیل فیة...الص ا ص  و أختھ

 ووالدیھما الكریمین.

 .إلى جارتي الحبیبة نبیلة وزوجھا وأبنائھا حفظھم هللا ورعاھم 

 معھن كلیة إلى اللواتي شاء القدر وجمعنيإلى رفیقاتي في ال 

 وم االق د العل ي معھ زمالء ف دقاء وال ل األص ى ك وم إل ادیة وعل تص

 التسییر والعلوم التجاریة...إلى كل العاملین بھ.

 ارات ال ھ عب ا تحمل ل م ل ھؤالء أزف أجم دي إلى ك اء أھ ود واإلخ

 إلیھم ثمرة جھدي.

ى  د  عل اللھم علمني ماینفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما والحم

  كل حال.

ي... دائي.....إلى األساس اتذتي....من االبت ل أس ى ك ى إل انوي إل .إلى الث

  الجامعة.... شكرا وتقدیرا.
 

  
  جلیلة

  



  



حث   ملخص ال

أفضل الوسائل واألسالیب المشروعة، ومن أجل ذلك فقد  حث اإلسالم على حف المال وتنمیته وٕاستثماره 
ة التي تكفل حسن إدارة المال وٕاستثماره، ومن بینها  ع والتجارة، وضع العدید من الضوا الشرع ة الب مشروع

وحرم الّرا واإلكتناز واإلحتكار...لخ، وتعد المحاوالت الجادة في العصر الحدیث من خالل إنشاء المصارف 
ما  ل واإلستثمار التي تسعى إلى تجسید نظرة اإلسالم للمال واإلستثمار  أعمال التمو ة التي تقوم  اإلسالم

ما تعد الب ات العصر،  ة.یتماشى ومتطل ة التقلید ة المصرف   دیل الشرعي للمعامالت المال

الح وال شك تلك اإلنجازات الكبیرة التي حققتها  ة منذ نشأتها  ة المصارف اإلسالم إن المتأمل في حر
سجل الخبیر المختص  ما  م،  ة اإلنتشار الواسعة لهذه المصارف في مختلف البیئات واألقال حیث یلمس حر

ا منها لتفاد أخطاء الماضي ستمرا في طرقة عملها وتحسنا مضطردا في شؤونها تطورا م ا دؤو في آدائها وسع
اته.   والتطلع على المستقبل ومواجهة تحد

ة سواء من الداخل أو  ة في تعبئة الموارد المال اتها المال ان ة قدرتها وٕام وقد أثبتت المصارف اإلسالم
ة في البلدان المتنوعة، حیث قاالبیوع الخارج من خالل  ة و اإلقتصاد ة اإلجتماع ة التنم مت بتوجیهها نحو عمل

ة شؤون التي تتواجد فیها، والمهتم  ل ودورها في تفعیل اإلستثمار.المصارف اإلسالم غ التمو ة ص   یدرك أهم

ارة عن أطر عامة تقوم على قواعد ثابتة من العدل واإلحسان وتسعى المصارف  ة ع إن البیوع اإلسالم
ة في مجال العمل  ق اشرها إضافة حق اجات وظروف العصر، وتمثل البیوع التي ت فها وف إحت ة لتكی اإلسالم

اإلنتا الجانب الماد لإلقتصاد أو  قا  اطا وث ضیف شیئا جدیدا المصرفي التي ترت إرت قي الذ  ج الحق
ل هذه البیوع  ه المال لإلستثمار والنماء.للمجتمع، والمقصود العام من    هو توج

ار أن الجزائر واحدة من الدول التي خاضت تجرة إنشاء مصرف إسالمي من خالل إنشاء بنك  إعت و
الت ا منا إلثراء هذه الدراسة النظرة قمنا  ، وسع ة الجزائر الة البر ة الجزائر لو طرق لدراسة حالة بنك البر

ه. ة البیوع ف ان أهم رة وتب   س

  

ة:   الكلمات المفتاح

ة، اإلستثمار. ة، البیوع في المصارف اإلسالم   المصارف اإلسالم

  



Résumé 

Il a exhorté l'Islam pour économiser de l'argent et du développement et 
d'investir les meilleurs moyens et méthodes légitimes, et pour cela il a mis de 
nombreux contrôles légitimes qui assurent la gestion de l'argent bon et 
l'investissement, y compris la légalité de la vente et le commerce, et l'usure et la 
thésaurisation et le monopole ... K interdit, et sont de sérieux efforts dans l'ère 
moderne par la création de banques islamiques qui font la finance d'entreprise et 
d'investissement, qui cherche à incarner l'islam chercher de l'argent et de 
l'investissement en ligne avec les exigences de l'époque, est également une 
alternative légitime à des transactions bancaires et financières traditionnelles. 

Regarder le mouvement bancaire islamique depuis sa création note Il n'y a pas 
de doute que les grandes réalisations de l'endroit où touche mouvement généralisé 
de ces banques dans différents environnements et territoires, enregistre également 
l'expert compétent dans les affaires développé en continu dans le mode de 
fonctionnement et l'amélioration constante de la performance et sans relâche eux 
pour éviter les erreurs du passé et dans la perspective sur le visage de l'avenir et 
ses défis. 

Les banques islamiques ont prouvé leur capacité et le potentiel financier dans 
la mobilisation des ressources financières à la fois de la maison et à l'étranger par 
le biais des ventes diverses, où elle l'a guidé vers le développement social et 
économique dans les pays où il est présent, et intéressés par les affaires de 
islamique processus de banques reconnaît l'importance des formules de 
financement et de son rôle dans l'activation de l'investissement. 

Les ventes islamique est un des cadres généraux fondés sur des règles fixes 
de la justice et de la charité est à la recherche des banques islamiques à être 
adaptés en fonction des besoins et des circonstances de l'époque, et de représenter 



les ventes réalisées par réel plus dans le domaine de l'activité bancaire qui sont 
étroitement liés à l'aspect physique de l'économie ou de la production réelle qui 
ajoute quelque chose de nouveau à la communauté, et est destiné Cette année, les 
ventes de tous est de diriger l'argent à investir et à prospérer. 

Étant donné que l'Algérie est un des pays qui ont combattu l'expérience de la 
création d'une banque islamique à travers la mise en place d'algérien Al Baraka 
Bank, et un effort pour enrichir cette étude théorique, nous adressant à étudier le 
cas de l'Al Baraka Bank algérienne dit Biskra et de démontrer l'importance des 
ventes. 

Mots clés: 

Les banques islamiques, les banques islamiques dans les ventes, les 
investissements. 
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  مقدمة

  :تمهید

مختلف وحداته  ة التي تمد القطاع اإلقتصاد  اة اإلقتصاد ل دوًرا هاما في الح ة التمو تمثل عمل
ة اإلستثمار وتحقی ال عمل ام  األموال الالزمة للق ة.ومؤسساته    تنم

ة والحیو  وتعد المصارف من ، حیث تقوم بدوًرا ة في أسواق النقد أل إقصاد وطنيأهم المؤسسات المال
ة. ة والنقد عناصرها اإلئتمان ة للدولة  اسة المال ونات الس ا في تنفیذ أهداف وم ا وٕاستراتیج ذلك فهي  راد و

ة اإل ائز التنم ل جوهر في تصعید ر ش ارها تساهم  ة بإعت ة واإلجتماع الوس الوحید الذ یتولى قتصاد
ل النشا اإلستغاللي للمؤسسات  ة تمو ة عن طر اإلدخار إلعادة توجیهها في عمل ع الموارد المال ة تجم عمل
ل اإلسالمي على  قوم نظام التمو ل، إذ  ة لتوظیف األموال عن طر التمو ة، حیث تعتبر قناة أساس اإلقتصاد

ة.منط معارض تماما لمنط عمل الم ة التقلید   ؤسسات المصرف

ا الهامة  ة تثمیر األموال وتقلیبها في أوجه الكسب المختلفة إحد القضا انت قض التي عني بها ولقد 
ة. ارها حاجة فطرة وضرورة شرع   اإلسالم بإعت

ة  ل وتحقی اإلستثمار، وتعد المصارف اإلسالم ات التمو الغة لعمل ة  عطي أهم واإلقتصاد اإلسالمي 
ل اإلسالمي في أرض الواقع. ن أن تجسد التمو م  إحد المؤسسات التي 

ة حدیثة من حیث النإن المصارف اإلسالم اإلسهامات التي ن أهم شأة وهي واحدة مة مؤسسات مصرف
طر علیها الصیرفة التقل عن الغرب ة تس اشرت تلك المصارف أعمالها في بیئة مصرف ة، ، ولقد  التقلید
ة إلى قطاع  وٕاستطاعت على ام الشرعة اإلسالم ة المتوافقة مع أح الرغم من ذلك أن تقدم خدماتها المصرف

ل مخرجا  حت تش ما أنها أص ان المصرفي العالمي،  حت جزًءا هاما من الك عرض من المتعاملین، حیث أص
  ة.مرحا للعدید من أصحاب المدخرات الذین یجدون حرجا في التعامل مع المصارف التقلید

ة فرضت نفسها على النشا  م لمعامالت مال ة من طرح بدیل عادل ومح نت المصارف اإلسالم فلقد تم
اجات وشرو  فها وف إحت ل المتعددة المستقاة من الفقه اإلسالمي وتكی غ التمو ، عن طر ص اإلقتصاد

ة في مجال العمل ق اشرها إضافة حق ة التي ت ل غ التمو قا المصرفي  العصر، وتمثل الص اطا وث وترت إرت
ضیف شیئا جدیًدا للمجتمع. قي الذ  اإلنتاج الحق   الجانب الماد لإلقتصاد أو 
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ة تؤد إلى سهولة المزج والتأل ل اإلسالم غ التمو  دةیف بین عناصر اإلنتاج في صور متعدإن تطبی ص
حة، سلم، إستصناع...لخ، األمر الذ یؤد إلى فتح مجاالت لتشغیل أصحاب المهن وذو الخبرات  من مرا
قى  ا ولم ی نت من فرض نفسها نهائ ة قد تم عني هذا النجاح أن المصارف اإلسالم في مختلف القطاعات، وال 

س تحتاج هذه المصارف الیوم إلى عمل أكبر من الع أ وقت مضى وفي سبیل تحقی  لها جهد تبذله بل و
ة  ل غها التمو میز العمل المصرفي اإلسالمي، على هذه المصارف إستخدام ص الدور التنمو واإلستثمار الذ 
غ واألسالیب  قى المجال مفتوح إلبتكار الص غ، و ع في اآلجال والص ة والتنو في مختلف القطاعات اإلقتصاد

ة. اإلستثمارة التي تناسب المصارف اد الشرعة اإلسالم ة وال تتعارض مع م   اإلسالم

ة ال   :طرح اإلش

ة أحد إنشغاالت عالم المال لذلك نجد العصر الحالي قد عرف  رة إنشاء المصارف اإلسالم حت ف أص
طرة على  مبدأ الفائدة هي المس ة التي تعمل  انت المصارف التقلید عدما  ة في عالم المصارف، ف نقلة نوع

ة اإلقت انات إقتصاد ة في العدید من الدول إلى حیز الوجود وظهرت  صاد والمال، ظهرت المصارف اإلسالم
ة تستوجب  ة ومع مرور الزمن تحول هذا النم إلى مؤسسات مال الغ الحساس ة في مح جد معقد و ومال

ال.   النظر إلیها دراسة وتحل

غیرها من دول العالم تملك جها ار الجزائر  إعت  ومن ضمنه خاضت تجرة إنشاء المصرف ز مصرفيو
ة وقواعد العمل المصرفي اإلسالمي  ام الشرعة اإلسالم العمل وف أح ة الذ یتمیز  من خالل إنشاء بنك البر

ات المصارف  ه فإنه من الواجب تسل الضوء على عمل ة على تجنب الرا أخذا وعطاًءا وعل اإلسالمي المبن
ة التي تت ل وسنقتصر هنا بنوع من التفصیل على البیوع التي تعتبر أحد أسالیب اإلسالم مثل في أدوات التمو

ل. ة في التمو   وأدوات عمل المصارف اإلسالم

سي  حث على معالجتها تكون من خالل السؤال الرئ عمل هذا ال ة التي  ال وضمن ماتقدم فإن اإلش
  التالي:

ة؟       ة لد المصارف اإلسالم ع الشرع ة لعقود الب  ماهي المساهمة اإلقتصاد

ة: ة التال ال األسئلة الفرع ندرج تحت هذا اإلش   و

ة؟ -  المصارف اإلسالم  ما المقصود 
ة؟ -  ما تتمثل البیوع في المصارف اإلسالم  ف
رة قومهل  -  س الة  ة الجزائر لو ع أنواع البیوعج بتحقی توازنا بتطبی بنك البر  ؟م
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ات:  الفرض

ة: ات التال قة نقوم بوضع الفرض ة على التساؤالت السا   ومن أجل اإلجا

ة  -  ع الموارد المال ة في تجم ام الشرعة اإلسالم أح ة مصارف ملتزمة  إن المصارف اإلسالم
. میزها عن غیرها من المصارف األخر  وٕاستثمارها وهو ما

ع الصرف.تتمثل البیوع في المصارف اإل -  ع ألجل و حة، السلم، اإلستصناع، الب ة في المرا  سالم
رة ال  -  س الة  ة الجزائر لو ة على البیوع لتنش األعمال بنك البر قدم عقود إستثمارة مبن

ة.  اإلقتصاد

حث   :تحدید إطار ال

تناول موضوع  عتبر موضوع واسع النطاق وله عدة مداخل، و صفة عامة  ة  إن موضوع المصارف اإلسالم
ة من خالل  ة والعالم ة المحل ة التي تعرفها الساحة المصرف حث في البیوع في المصارف اإلسالم الدراسة ال

ة لتؤ  اد الشرعة اإلسالم ما یتماشى مع م قها  رها وتطب فها وتطو د من خاللها الدور اإلستثمار تكی
قها لهذه البیوع، خاصة أن هذه  ة في تطب ات التي تواجه المصارف اإلسالم والتنمو المنو بها، وأهم الصعو

ة  اشرت أعمالها في بیئة مصرف ة.المصارف  طر علیها الصیرفة التقلید   تس

ة في الجزائر، في ا حث وضع المصارف اإلسالم ضا یدرس هذا ال ه إلى إنشاء بنك أ لوقت الذ إتجهت ف
ة. ذا أهمیتها اإلقتصاد قة في البنك و ع المط ، حیث سنحاول من خالله معرفة عقود الب ة الجزائر   البر

ار الموضوع: اب إخت  أس

ة  یرجع إنتقاؤنا ال ة:لهذه اإلش   إلى مجموعة دوافع نوجزها في النقا التال

احثة في -  ة لل . إثراء المعرفة الذات  المجال النقد
رة  -  ة تجسد هذه الف الرا والمصارف اإلسالم حرم التعامل  عة إنتمائنا إلى العالم اإلسالمي الذ  طب

 في عملها.
 في میدان العمل المصرفي اإلسالمي.تسل الضوء على التجرة الجزائرة  - 
ة. -  ة والشرع ة الموضوع من الناحیتین اإلقتصاد  أهم

حث:  ة ال   أهم

حث في هذا الموضوع إلى:تبرز  ة ال   أهم
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ننا م ل في ا من خالل هذه الدراسة  عالتعرف على إحد أهم أدوات التمو ة وهي عقود الب ، لمصارف اإلسالم
عتها وأنواعها وٕاعطاء صورة نظرة لما هو موجود، وما هو مطب   فعال في المصارف.من حیث طب

حث:   أهداف ال

حث للوصو  ة:نسعى من وراء هذا ال   ل إلى األهداف التال

 . ة یؤد فیها المصرف اإلسالمي دور الوس المحور  محارة ظاهرة اإلكتناز وترسیخ ثقافة مال
  ة إلستقطاب جمهور المدخرن اد الشرعة اإلسالم ة تعمل وف م فتح المجال أمام مؤسسات مصرف

أسلوب الفائدة من منط قناعة  ة.والمستثمرن الرافضین للتعامل   دین
 رها لإلستفادة منها في  التعرف على البیوع فها وتطو ة تكی ان القائمة في الفقه اإلسالمي ومعرفة مد إم

 العمل المصرفي اإلسالمي.
  ان دوره ، وتب ة الجزائر جمع المدخرات في عرض تجرة الجزائر من خالل دراسة حالة بنك البر

 وٕاستثمارها.

حث واألدوات المستعملة ه: منهج ال   ف

ان من الواجب اللجوء إلى مناهج مختلفة في معالجة هذه  ات التي أملتها دراسة هذا الموضوع  عا للمتطل ت
ة، حیث إعتمدنا في ذلك على: ال   اإلش

 خي: نالم عض هج التار ة ل ة والتسلسالت الزمن عض الوقائع التارخ ع  ه في تت تم اإلستعانة 
ع وقاالم ة مثل: تت ة.هور المئع ظراحل التارخ  صارف اإلسالم

 :حث أسلوب م المنهج الوصفي أنواع المصارف  مثلناسب للوصف في مختلف جوانب ال
ة.  اإلسالم

  :ة مثل المنهج في  إستخدمنا هذا حیثالمنهج التحلیلي تحلیل مختلف عقود دراسة حالة بنك البر
ع.  الب

 :قة هذا المنهج في الدراسة إستخدمنا  منهج دراسة حالة ع المط ة من خالل دراسة عقود الب ق التطب
ة. ة الجزائر ومعرفة أهمیتها اإلقتصاد  في بنك البر

عض المعلومات حول البنك.   ما تم إعتماد أسلوب المقابلة لتأكید 

قة: حث من الدراسات السا   موقع ال
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رزت  ة في العالم و رة اإلقتصاد شغل الساحة الف حوث حول هذا الموضوع شغل والزال  مجموعة من اال
قة منها: ة ووجدت في هذا الموضوع عدة دراسات سا   المصارف اإلسالم

رة: ة، '' مذ ضر رق ة البنوك اإلسالبو ح ات المنافسة''إستراتیج ة في مواجهة تحد حث ح، م یث تناول ال
ل في المصارف غ الهامش المعلوم التمو ة بإستخدام ص زت على  اإلسالم اد الشرعة تطبی ما ر م

ة في الجانب المالي على أرض الواقع ة اإلسالم قاء عن طر ، المصارف اإلسالم تسعى للمثابرة على ال
  المنافسة.

رة شوش عبدو،  :مذ ة''''تسو الخدماع ة في البنوك اإلسالم حث ت المصرف غ ، حیث تناول ال الص
ة في المصارف ل ة الجزائر  التمو ة مع إشارة لبنك البر ة فرع سطیف لاإلسالم عتمد بنك البر فرع سطیف، 

حة، وٕاهمال بیوع اإلستصناع في هذا الفرع.   على بیوع السلم، المرا

رة: مان ناصر، مذ زة''عالقة البنوك اإل''سل البنوك المر ة  ل في  سالم غ التمو حث ص حیث تناول ال
ة  مه.عن المصارف اإلسالم اد واألسس التي تح ل والم عة هذا التمو ة، نظرا إلختالف طب  غیرها التقلید

ة وأهمیته تاب:  ل اإلستثمار في المصارف اإلسالم اسین عبد، عزز إسماعیل محمد، التمو أحمد 
ة،  عاد الرا، اإلقتصاد ة وٕاست أنشطة متعددة تعتمد على المشار ة تقوم  للالمصارف اإلسالم في  لتمو

ة. ة على نواحي متعددة مثل إستقرار األسعار والتجارة الخارج ة إقتصاد ة أهم   المصارف اإلسالم

ه تاب ، حاولت ف ة التجرة بین الفقه والقانون والتطبی : عائشة الشرقاو المالقي، البنوك اإلسالم
ح احثة أن ت ة. ث في المصارفال ة أكثر منها إقتصاد انت قانون صفة عامة، إال أن الدراسة  ة    اإلسالم

احث  ه ال ة، حیث تناول ف ل قصیر األجل في البنوك اإلسالم غ التمو ر ص مان ناصر، تطو تاب: سل
ر  ة تطو ف ه على  ز ف صفة موجزة، ور ة  ما أنه تعرض لتجرة بنك البر ة  ل اإلسالم غ التمو مختلف ص

ة.  ة الشرع فها من الناح ل قصیر األجل وتكی غ التمو   ص

حث: ل ال   خطة وه

حث من خالل ثالثة فصول:   لقد تناولنا هذا ال

ةولقد جاء الفصل األول تحت عنوان:  ات حول المصارف اإلسالم ة عموم ه إلى ماه ، وتطرقنا ف
ات عمل هذه المصارف، حیث تطرقنا إلى  ة وأساس ة ومفهومها المصارف اإلسالم نشأة المصارف اإلسالم
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ة وأ  إشارة إلى موارد  هدافها مع التطرق إلى أنواعها، وإضافة إلى مجموعة من خصائص المصارف اإلسالم
ة  ة.وٕاستخدامات المصارف اإلسالم المصارف اإلسالم ز  ذلك عالقة البنك المر   وخدماتها، و

ة،  صل الثاني فقد جاء تحت عنوان:أما الف ع في البیوع في المصارف اإلسالم ه عقود الب وتناولنا ف
قها وٕاجراءات  انها وشرو تطب التفصیل من خالل التعرف بها ومشروعیتها وتحدید أر ة  المصارف اإلسالم

. ة هذه البیوع من الجانب اإلقتصاد ة، مع التعرض ألهم   إستخدامها في المصارف اإلسالم

الة جاء تحت عنوان: وفي الفصل الثالث الذ  ة الجزائر و ة للبیوع في بنك البر قات العمل التطب
رة ةفقد تطرق، س ة هذا الفصل إلى ماه ة الجزائر  نا في بدا له بنك البر م البنك ونشأته وه من حیث تقد

رة من حی س الة  ة الجزائر لو قة في بنك البر ذا البیوع المط ذا أهداف البنك و مي و م التنظ ث التطرق لتقد
ة. ذا أهمیتها اإلقتصاد الة و قة في الو مي مع اإلشارة إلى أنواع البیوع المط لها التنظ الة وه   الو

عدها أهم  أما الخاتمة فتم فیها ات المنطل منها، لنتناول  ار الفرض حث وٕاخت ص لما جاء في ال تلخ
 الدراسة. النتائج المتوصل إلیها، وتعرضنا في نهایتها إلى آفاق
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  الفصل األولتمهید 

ٍاستخدام  افة أنحاء العالم،حیث ٍانفردت  ارزا في القطاع المالي في  ة دورا  تؤد المصارف اٍالسالم
ة.طرق وأسالیب عدیدة ومتمیزة تهدف ٍالى تحقی رح یتواف مع الشرعة    اٍالسالم

اجات زائنها وتحقی  د تلبیتها ٍالحت حیث أن ٍاستمرار المصارف و توسعها في عملها و نشاطها یؤ
ة التي تساعد على تسهیل النشا اٍالقتصاد و العمل  ة و المصرف م العدید من الخدمات المال مصالحهم بتقد

ره  ضا في خدمة المجتمع بتحقیعلى تطو شي له.وتنمیته وٍاسهامها أ    أفضل مستو مع

حثین: م فصلنا ٍالى م   وتم تقس

 حث األ ة عنوان:  ولالم ةماه ه المصارف االسالم ون ف نشأة المصارف ، والذ س
ة. خصائصها وأهدافها، مفهومها، تطورها،و  ةاٍالسالم ذا أنواع المصارف اٍالسالم   و

  حث الثانيأما ات عمل المصارف تحت عنوان الم ة,: أساس ه والذ  االسالم ون ف س
ة،موارد(مصادر) المصارف  ةاستخدامات(موجودات) المصارف االٍ  اٍالسالم وخدمات  ،سالم

ة، ة. المصارف اٍالسالم المصارف اٍالسالم ز  ذالك عالقة البنك المر   و
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حث األ  ة ل:والم ة المصارف االسالم   ماه

ة هي مؤسسات  ة، فهي مؤسسات المصارف اٍالسالم اد الشرعة اٍالسالم ة تعمل وف قواعد وم مصرف
ة وتعمل في اطار الشرعة االٍ  م األتستهدف تحقی التنم ل الق ة، وتلتزم  ةسالم التي جاءت  بها الشرائع  خالق

ة.   السماو

حثنا الى أرع مطالب: م م   حیث تم تقس

ة وتطوورهال: والمطلب األ    نشأة المصارف االسالم

ة ٍالى عام  عندما أنشئت في مالیزا صنادی لٍالدخار تعمل من ) 1940(عود ظهور المصارف اٍالسالم
  دون فائدة.

ام الشرعة 1950وفي عام ( أح ل تلتزم  اكستان بوضع أسالیب تمو ظهر في ال یر المنهجي  ) بدأ التف
ة.   1اٍالسالم

ة ومة المصرة مع 1963ٍالى عام ( ٍاذ ترجع أولى محاوالت ٍانشاء المصارف اٍالسالم ) حینما وافقت الح
ة للمواطنین، وأسفر هذا  ة وٍاستثمارها وفقا للمعتقدات الدین ع اٍالدخارات المحل ة على تشج ا الغر وفد ألمان

ة تعمل وف اٍالتفاق عن ٍانش قي في ٍانشاء مصارف ٍاسالم اء بنك اٍالدخار في مصر وقد جاء اٍالهتمام الحق
ا ة المنعقدة في أح ة الدول اٍالسالم ات المؤتمر الثاني لوزراء خارج ة من خالل توص م الشرعة اٍالسالم

ة 1970-12-29راتشي ( )، إذ أوصو على ضروة إجراء دراسة إلنشاء مصرف إسالمي دولي للدول اإلسالم
ة ة في الدول اإلسالم ةو اإلجتماع ة اإلقتصاد   .لغرض المساهمة في تحقی التنم

ز المصر قرار في  ، ثم بإسناد مهامه  )1971(یولیو عدها اتخذ المصرف المر إلى مصرف تقلید
اكستان ومالیزا.   عقبتها محاوالت مماثلة في 

ومي) ) 1971- 09-27وفي ( هیئة عامة (مصرف ح صدر قانون بإسم مصرف ناصر اإلجتماعي 
عد أول مصرف نصت مادة في  ع وزارة الخزانة، إذ  ة أخًذا وعطاًءا، قانونه على عدم التعامل یت  الفائدة المصرف

                                                           
امن،  1 اتإحسین محمد سمحان،إسماعیل یونس    .155، ص2011، دار صفاء للنشر،عمان،األردن، النقود و المصارف قتصاد
ة، زاد جالل الدماغ،   2 ة اإلقتصاد ة ودورها في التنم وك االسالم   .53،52ص ص: 2012دار الثقافة، عمان، األردن، الص
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ة في التعامل مع الغیر،  ام الشرعة اإلسالم أح ة في إستثمار األموال واإللتزام  ل الشرع اع وسائل التمو وٕات
الدرجة األولى. س التعامل المصرفي  ع قاعدة التكامل اإلجتماعي بین المواطنین، ول     2فهو یهدف إلى توس

ة واإللتزام وفي اطار الشرعة  ة، وقد جاء نتاج ذلك اإلسالم ة التي أقرت بها الشرائع السماو م الخلق الق
االت منظمة المؤتمر اإلسالمي،  الة متخصصة من و اره و ة بإعت ة إنشاء المصرف اإلسالمي للتنم إعداد إتفاق

ة في  ة في الدول اإلسالم ، )1973- 12- 15اإلجتماع المنعقد في جدة الواف (وقد وقعت من قبل وزراء المال
دأ أعماله بتارخ ( سي بجدة و ة، ومقره الرئ وهو  )،1975- 10-20ومن ثم أسس المصرف اإلسالمي للتنم

ومات أنه مصرف ح   1.یتمیز 

عد ذالك إنشاء 2، أنشأ مصرف دبي اإلسالمي وهو أول مصرف اسالمي خاص)1975وفي ( ، ثم جاء 
، خمسة مصارف  صل اإلسالمي المصر صل اإلسالمي السوداني، ومصرف ف ة، وهي: مصرف ف إسالم

تي في عام ( ل الكو یت التمو )، ثم المصرف اإلسالمي األردني والمصرف الشامل اإلسالمي في 1977و
حرن في عام (   .)1978ال

ة لد المتعاملین مع المصارف ة  أما مرحلة التسعینات فقد تمیزت بوجود قناعة قو ان ة بإم اإلسالم
الفعل  حة، المنافسة واإلستمرار، و ر منتجاتها وأدواتها خارج إطار المرا ة بتطو عض المصارف اإلسالم بدأت 

ات  ة تقود عمل دأت المصارف اإلسالم ة جدیدة، مثل: اإلجارة، اإلستصناع، والسلم، و ل ًغا تمو فبدأنا نر ص
ة، وأخر تؤ  غ إسالم ص ل مجمعة  ل صنادی إستثمارة، ومحاف استثمارة.تمو    3سس على ش

ة   المطلب الثاني: مفهوم المصارف اإلسالم

عبر عن المعنى  ة على وضع تعرف واحد محدود ودقی  رة المصارف اإلسالم احثون لف لم یتف ال
ة من  ا النظر إلى المصارف اإلسالم قي للمصرف اإلسالمي، وهذا راجع إلختالف زوا حیث تعدد الحق

  وظائفها.

ة: ف المصارف اإلسالم   تعر

                                                           
 .53المرجع نفسه، ص:   1
2   ، ة، شهاب أحمد سعید العزعز  .13، ص:2012دار النفائس، عمان، األردن، ادارة البنوك اإلسالم
، ص:   3  .54زاد جالل الدماغ، المرجع الساب
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ف األول:  ام التعر فها وفقا ألح ع األموال وتوظ ة تعمل على تجم أنه مؤسسة مال عرف المصرف اإلسالمي 
ل  الرا واجتناب  عدم التعامل  حق عدالة التوزع مع اإللتزام  ما یخدم المجتمع و ة و الشرعة اإلسالم

ام  ة في تعامالت المصرف.مایخالف أح   1الشرعة اإلسالم

ف الثاني: ارة یؤسسون عمال  التعر ه أشخاص هم هیئة إعت قوم  ان  أنها م ة  تعرف المصارف اإلسالم
ضمانته  عین  ادالت التجارة وتقرب المتا أجر في تسهیل الم ا  تجارا في إستثمار األموال والعمالت، وخدم

فالته.   2و

ف الثالث:  ة.التعر الشرعة اإلسالم ع أعمالها  ة تلتزم في جم ضا على أنها مؤسسات مصرف   3وتعرف أ

ع: ف الرا ة  التعر ة واإلجتماع ة اإلقتصاد ة تعمل على دعم التنم أنها مؤسسة مال ضا  ن أن تعرف أ م و
ة ع الخدمات واألعمال المصرف ام بجم ة من خالل الق ة والتجارة، وأعمال اإلستثمار  للمجتمعات اإلسالم والمال
ة، ونَ  ام الشرعة اإلسالم ة، وذلك وفقا ألح اشر، أو من خالل المشار اء الم أساس للتعامل وٕاح ْبذ سعر الفائدة 

اة.   4فرضة الز

  مما سب نستنتج أن:

ة .1  .المصرف اإلسالمي هو مؤسسة مال
الرا. .2 ة التتعامل   المؤسسة اإلسالم
ة.تلتزم في  .3 اد الشرعة اإلسالم م ع أعمالها   جم
ة. .4 ام الشرعة اإلسالم ل مایخالف أح قوم بإجتناب   المصرف اإلسالمي 
ام الشرعة. .5 فها وف أح ع األموال وتوظ  قوم المصرف اإلسالمي بتجم
ادالت التجارة. .6 ة على تسهیل الم  تعمل المصارف اإلسالم
ة على دعم  .7 ة.تعمل المصارف اإلسالم ة للمجتمعات اإلسالم ة و اإلجتماع ة اإلقتصاد  التنم

ما یخدم المجتمع  فها  ع األموال وتوظ ة تقوم بتجم ن القول: أن المصرف اإلسالمي هو مؤسسة مال م و
ة. ام الشرعة اإلسالم   اإلسالمي في نطاق قواعد وأح

                                                           
ات العولمة، عبد العزز قاسم محارب،   1 ة  وتحد ة ، التجر ندرة، مصر،المصارف اإلسالم  .85،84، ص ص:2011دار الجامعة الجدیدة، اإلس
2   ، اد حي الع ة، أحمد ص ر للنشر، األردن، أدوات اإلستثمار اإلسالمي، البیوع، القروض، الخدمات المصرف  .169، ص: 2010دار الف
م رحون یوسف فرحات،   3 ة، فاد محمد الرفاعي وتقد ة، بیروت، لبنان، المصارف اإلسالم س الحقوق  . 11، ص: 2004منشورات الجل
ة عادل عبد الفضیل عید،  4 ندرة، مصر، اإلئتمان و المداینات في البنوك اإلسالم ر الجامعي للنشر، اإلس  .24، ص: 2007، دار الف
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ة وأهدافها   المطلب الثالث:خصائص المصارف اإلسالم

ةالفرع األول:    خصائص المصارف اإلسالم

العدید من الخصائص أهمها: ة  ة عن غیرها التقلید   تتمیز المصارف اإلسالم

الرّ  )1 عاد التعامل  ة األولى: إست  ا (الفائدة)الخاص

ة أن ة أولى خصائص المصرف اإلسالمي وأساس هذه الخاص ا وأ الرّ  اإلسالم حرم تعتبر هذه الخاص
ه حرام البتة.   1تعامل 

الها وأن  ل أش أ مصرف رو آخر، وذالك ألن اإلسالم قد حرم الّرا  ح هذا المصرف  ص بدونها 
اأیها الّذین  علن الحرب على أحد في القرآن الكرم إال على آكل الّرا حیث قال: <<  حانه وتعالى لم  هللا س

نتم مؤمنین فإن لم تآمنو اتقوا هللا وَذُرو  ا إن  قي من الّر حرب من هللا و رسوله وٕان ُتبُتم فلكم ما  فعلو فاْذنو 
ة  قرة اآل   ] 278،279رؤوس أموالكم الَتْضلموَن والُتْضَلموَن>>. [ سورة ال

ة نحو اإلستثمار الحالل )2 ل جهد المصارف اإلسالم ه  ة: توج ة الثان  الخاص

ة لك وذ ام الشرعة اإلسالم أح اع منهج هللا المتمثل  ع أعمالها من خالل إت الغراء، لذلك فهي في جم
اد. الد والع ل المشارع التي تحق الخیر لل ما أحله هللا، وهذا مایدفعه إلى إستثمار تمو ومة    2تكون مح

ة )3 ة اإلجتماع التنم ة  ة اإلقتصاد ة الثالثة: ر التنم  الخاص

ضا من أساس  ة أن المصرف اإلسالمي ینطل أ إسالمي، واإلسالم دین الوحدة واألصل في هذه الخاص
ة  االنواحي اإلجتماع عض، فاإلهتمام  عضها ال اة عن  ه الجوانب المختلفة للح والتآخي الذ التنفصل ف
ة یجر  ة اإلجتماع ة منفصلة عن التنم ة اإلقتصاد ة أصل من أصول اإلسالم، فالنظر إلى التنم واإلنسان

العائد    3الفرد دون مراعاة العائد اإلجتماعي.المصرف إلى المحظور واإلهتمام 

  

  
                                                           

ة، المصاأحمد سفرقاص،  1 ة والتقلید ز ات إدارة المخاطر والعالقة مع المصارف المر ة لعمل ة، لبنان، رف اإلسالم ، 2005إتحاد المصارف اإلسالم
 .141ص:

من   2 ، فتحي أ ة العاملة في فلسطین من وجهة نظر العمالءفضل الخالد اس مستو جودة خدمات المصارف اإلسالم ات ق رة مقدمة ضمن متطل ، مذ
ة، غزة، نیل   .22، ص:2002شهادة الماجستیر، غیر منشورة، تخصص إدارة أعمال، الجامعة اإلسالمی

، ص ص: 3  .142،141أحمد سفرقاص، المرجع الساب
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فائدة )4 ة الشاملة ال عن طر منح القروض  یز الجهد نحو التنم عة: تر ة الرا  الخاص

الّرا، وٕانما البد من توظیف أمواله في  عاد التعامل  عمل على إست في المصرف اإلسالمي حین  ال 
عتة الممیزة هي أنه مصرف    مستثمر ملتزم.األنشطة المثمرة ألن طب

عمل في مجالین هما:   فالمصرف اإلسالمي 

 :(المتاجرة)اشر ع. اإلستثمار الم ب شتر و  مثله مثل أ تاجر 
 :اشر ل اإلسالمي المعروفة والمتمثلة في  اإلستثمار الغیر م غ التمو ثالثة وذلك بواسطة ص

ع الم حة، ب ع المرا ة، ب غة هي: عقد المضارة، عقد المشار ع عشر ص الشراء، ب حة لآلمر  را
، الس ع اإلیجار لم، عقد اإلستصناع، عقد المقاولة، عقد اإلجارة، المزارعة،المساقاة، المتاجرة، الب

ع الصرف. ، ب التقس ع   القرض الحسن، المغارسة، الب
ب الفوارق بین دخول المواطنین )5 ة الخامسة: العمل على تقر  الخاص

ة على توزع ة وغیر ذات  وتقوم هذه الخاص ع األنشطة والقطاعات ذات األولو السقف اإلئتماني على جم
شمل ذالك صغار المستثمرن والمنتجین والمهنیین. حیث  ة)،  ة (التجارة المحل   1األولو

ة  )6 ة) والموجهات اإلسالم ة السادسة: إعمال قاعدة الحالل والحرام (القاعدة الذهب الخاص
 األخر المتمثلة في:

 الغنم (الرح والخسارة). _ قاعدة  الغرم 
 .(ه شر مستخلفین ف  _ قاعدة اإلستخالف في المال (المال مال هللا وال
 .(حددها ولي األمر  _ قاعدة المصلحة العامة (
 ,(ة ات (وف مقاصد الشرعة اإلسالم  _ قاعدة ترتیب األولو

عة: تجسید النظام اإلقتصاد اإلسالمي )7 ة السا  الخاص

عمل  جعله واقعا ملموسا من خالل هي أنه  ل قواه على تجسید النظام اإلقتصاد اإلسالمي الشامل و
اته المعروفة. غه وآل ة بواسطة ص ة واإلجتماع   2تأدیته لنشاطاته اإلقتصاد

                                                           
اته، أحمد سفرقاص،   1 غه وتحد ة، لبنان، العمل المصرفي اإلسالمي، أصوله، وص  .221،220، ص ص: 2004إتحاد المصارف العر
ة، أحمد سفرقاص،   2 ة والتقلید ز ات، إدارة المخاطر والعالقة مع المصارف المر ة، العمل ، ص: المصارف اإلسالم  .142المرجع الساب
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ل ( ة): خصائص المصارف 01الش   اإلسالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة بناًءا على ماسب                                       المصدر: من إعداد الطال

ة   الفرع الثاني: أهداف المصارف اإلسالم

ة تسعى جاهدة إلى تحقی أهداف النظام اإلقتصاد وف  منظور إسالمي قائم إن االمصارف اإلسالم
غیرها من  ة، وهي  على أساس مبدأ اإلستحقاق وٕاستخدام األموال في دعم التكافل اإلجتماعي وتحقی الرفاه

ة أهمها: س   المصارف األخر تطمح لتحقی أهداف رئ

ة: .1  أهداف إستثمار

ة الوعي اإلدخار بین األفراد وترشید السلوك اإلنفاقي للقاعدة  ة على نشر وتنم تعمل المصارف اإلسالم
فها  ة الفائضة ورؤوس األموال العاطلة، وٕاستقطابها وتوظ العرضة من الشعوب، بهدف تعبئة الموارد اإلقتصاد

ة غة اإلسالم مة ومستقرة ومتوافقة مع الص ة سل غ جدیدة تتواف مع الشرعة  في قاعدة إقتصاد وٍابتكار ص
ة وتتناسب مع التغیرات التي  ة.اإلسالم ة العالم   1تطرأ في السوق المصرف

                                                           
1   ، ةحیدر یونس الموسو ة، المصارف اإلسالم ازور للنشر والتوزع، عمان، األردن، آدائها المالي وآثارها في سوق األوراق المال ،   2011، دار ال

 .29ص:

  المصرف       

 اإلسالمي   
ة  ر التنم

ة  التنم ة  اإلقتصاد
ة  اإلجتماع

عاد التعامل  است
ا  الّر

یز الجهد نحو التنم منح وذالك ة الشاملة تر
 حسنةالالقروض 

یز على قاعدة  التر
الحالل والحرام 

ة والمو  جهات اإلسالم

ل جهد ه  المصارف  توج
 نحو اإلستثمار الحالل

العمل على تجسید نظام اقتصاد 
 سالمي شاملإ

ب الفوارق بین دخول المواطنین  العمل على تقر
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ة أهدافا متكاملة تتمثل في:    ولذا فإن الدور اإلستثمار للمصارف اإلسالم

  ة مع معدل النمو اإلقتصاد ة؛تحقی زادات مناس  لتحقی التقدم لألمة اإلسالم
 طالة؛ في مرتفع لعوامل اإلنتاج المتوافرة في المجتمع والقضاء على ال  تحقی مستو توظ
  ة مع المشار ج المشروعات سواًءا لحساب الغیر أو لحساب المصرف اإلسالمي ذاته أو  ترو

ة؛  أصحاب الخبرة والقدرة الفن
 ة واإلدارة الم ة والمال ة والفن  ختلفة؛توفیر خدمات اإلستشارات اإلقتصاد
 تحسین اآلداء اإلقتصاد للمؤسسات المختلفة؛ 
  ساهم في عدالة توزع الدخول بین ما  تحقی العدالة في توزع الناتج التشغیلي لإلستثمار 

ة. ة اإلنتاج ة في العمل  1أصحاب عوامل اإلنتاج المشار
 ة واإلج ة.توفیر رؤوس األموال الالزمة إلقامة المشروعات والمؤسسات اإلقتصاد ة والدین  2تماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

                                                           
 .30،29المرجع نفسه: ص ص: 1
 .99، ص: 2003بهاء الدین للنشر والتوزع، قسنطینة، الجزائر، اإلقتصاد النقد والمصرفي، محمود سحنون،  2
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ل ( ة02الش ة للمصارف اإلسالم  ): األهداف اإلستثمار

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
ة بناءً    ا على ماسبالمصدر: من إعداد الطال

ة: .2  أهداف تنمو
ة، تعد من  ة اإلقتصاد ة ومساهمتها في تحقی أهداف التنم ة الممیزة للمصارف اإلسالم س األهداف الرئ

عود على المجتمع من منافع،وما  مراعاة ما ، إنما هو ملزم  م األراح فق ستهدف تعظ فالمصرف اإلسالمي ال
ه من ضرر، نتیج مزاولة أنشطته المختلفة.یلح  امه  سمح 1ة ق ل الذ  المناط والقطاعات  الش اإلهتمام 

ة ة اإلقتصاد ع ة  األقل نمو لیتحق لتلك المجتمعات أمنها اإلقتصاد وخروجها من الت ة والثقاف اس والس
ما ینسجم مع عقیدة األمة وتطلعاتها  ة  ة اإلقتصاد الت التنم ة فالنظام المصرفي قادر على حل مش واإلجتماع

ا ل حافًزا قو ش ة، وتفجیر روح اإلبتكار واإبداع، من إلطالق الطاقات الكامنة  الحضارة، و في الدول اإلسالم
ة تأخذ عدة أهداف من بینها مایلي: حق التقدم والعدالة واإلستقرار وهي عمل   خالل نم تنمو ممیز 

                                                           
، ص ص:  1 ، المرجع الساب  .31،30حیدر یونس الموسو

األهداف     
ة      اإلستثمار

للمصارف    
ة  اإلسالم

  

ادة في معدالت  تحدید ز
 النمو اإلقتصاد

توفیر األموال الالزمة 
ع تحقی مستو مرتفع من  إلقامة المشار

 التوظیف لعوامل اإلنتاج

بیر  تحقی قدر 
من العدالة في 

ع   الدخولتوز
ج الفرص  ترو
ة  اإلستثمار
 ومشروعاتها

 توفیر مختلف الخدمات واإلستشارات محاولة تحسین اآلداء اإلقتصاد للمؤسسات
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 ة في هذا المجال إلى إیجاد المناخ المناسب، رأس المال اإلسالمي الجما عي، تسعى المصارف اإلسالم
ة التي تستنزف مواردها، وتدمر إقتصادها ة الخارج ع ة من أسر الت حق انفتاق الدول اإلسالم ما  ، و

ة عالقات الترا والتكامل  ة، ومن ثم تقو وزادة اإلعتماد الجماعي على الذات بین الدول اإلسالم
ة، وفي الوقت ذ الخیر على األمة اإلسالم عود  ل الذ  الش اته توفر الموارد الالزمة اإلقتصاد 

ة؛ ة لألمة اإلسالم ة اإلقتصاد ة نحو الرفاه ة الذات  لتحقی اإلنطالقة التنمو
  ة أسسها اإلسالم ة الشاملة، والعدة  ة في إطار سعیها الدائم ومسیرتها للتنم تعمل المصارف اإلسالم

ة داخل الوطن اإلسالمي وتحقی ا إلكتفاء الذاتي له من السلع على إعادة توطین األرصدة اإلسالم
ة؛ ة التي یتم انتاجها داخل البلدان اإلسالم ة واإلستراتیج  والخدمات األساس

  ات ة والصناعات الصغیرة والتعاون ة والبیئ ة الحرفیین والصناعات الحرف ة بتنم تهتم المصالرف اإلسالم
ة والص ر البیئة اإلقتصاد عا األساس الفعال لتطو ارها جم ةبإعت ة، واإلفادة من  ناع في الدول اإلسالم

ة في  ة والمشار ع قاعدة الملك ة التي تمت في هذا المجال وتوس ة وغیر اإلسالم تجارب الدول اإلسالم
 المجتمع؛

  ع قاعدة عمل المصرف اإلسالمي على توس من خالل التوظیف الفعال لموارد المصرف اإلسالمي، 
ة العاملین في المجتمع، والقضاء  طالة بین أفراده، ومن ثم زادة الناتج اإلجمالي للدولة اإلسالم على ال

طرة واإلستغالل لآلخرن. ه لیزداد ثراًءا ونفوًذا والقدرة على الس ن من إل  1وفي الوقت ذاته یتم
 غ جدیدة؛ ع اإلستثمار ومحارة اإلكتناز وف ص ة الوعي اإلدخار وتشج   تنم
  ة الشاملة و ة المتاحة.تحقی التنم  2تحقی اإلستعمال الرشید للموارد المال

 

 

 

 

                                                           
ة (، جمیل أحمد 1 ق ة تطب ة دراسة نظر توراه دولة في العلوم  )،2000-1980الدور التنمو للبنوك اإلسالم ات نیل شهادة د رة مقدمة ضمن متطل مذ

ة، غیر منشورة، فرع تسییر، جامعة الجزائر،   .84،83، ص ص: 2006-2005اإلقتصاد
، ص:   2  .99محمود سحنون، المرجع الساب
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ل( ة03الش ة للمصارف اإلسالم   ): األهداف التنمو

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ة بناًءا على ماسب   المصدر: من إعداد الطال

ة: .3  أهداف إجتماع

ة إلى الموازنة بین تحقی األراح  ة من جهة وتحقی األراح تسعى المصارف اإلسالم اإلقتصاد
ة من جهة أخر  فضال عن التوزع العادل للدخل والثروة في المجتمع اإلسالمي، إن المصرف  اإلجتماع

ة أبناء المسلمین والعجزة وتوفیر البیئة المالئمة  قوم برعا ه  اة التي لد اإلسالمي وعن طر صنادی الز
عمل لرعایتهم وٕاقامة المراف اإلسالم ة، و م المنح الدراس م والتدرب للمسلمین وتقد ة العامة وتوفیر سبل التعل

ة المصرف اإلسالمي  اة وٕانعاش روح التكافل اإلجتماعي بین أفراد األمة اإلسالم اء فرضة الز   1على إح

  مستخدما في هذا المجال وسائل عدة أهمها:

  مجانا للمسلمین؛العمل على إنشاء دور العلم التي تقدم خدماتها 

                                                           
1  ، ، المرجع الساب   .32ص:  حیدر یونس الموسو
 

  األهداف   

ة      التنمو

  للمصارف  

ة    اإلسالم

ة الشاملة  تحقی التنم
واإلستغالل الرشید للموارد 

ة المتاحة  المال

ة الوعي اإلدخار  إیجاد المناخ المناسب  تنم

ع قاعدة العاملین في المجتمع ة الصناعات توس  اإلهتمام بتنم

 إعادة توطین األرصدة

ة داخل  اإلسالم
 الوطن
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 ة؛ ة والصح ات والمعاهد العلم  إنشاء المستشف
  النظام اإلقتصاد اإلسالمي بوصفه الطر األمثل للوصول ة ثقة المواطنین  العمل على تنم

ة األمة وصالحها؛  إلى رفاه
 اة؛ ة عن طر الز  زادة التكافل والتكاتف بین أفراد األمة اإلسالم
  ا األهداف األهداف اإرت ة  ة للمصرف اإلسالم ة لهذه المصارف؛اإلجتماع ة التنمو  1إلقتصاد
 .ة ة اإلسالم  2نشر التراث اإلسالمي في مجال فقه المعامالت المال

ة  سعى إلى تأكید التوجهات الروح ة  ذا نجد أن األساس اإلجتماعي اإلیجابي في المصارف اإلسالم وه
ضع رأس افي إقرار دور  ع أن العمل، و ستط ون خادما ووسیلة  غي أن  ح، حیث ین لمال في موضعه الصح

ل من قادر على اإلستثمار واإلفادة منه.   یجدها 

ة  ة النسب ارة عن برامج تر األهم ولذا تكون مخرجات النظام المصرفي في هذه المصارف ع
ة  قترن مع نظام المسؤول ص الموارد، وهذا األمر  ة.للمشروعات بتخص   اإلجتماع

قها، ولكن في الواقع العملي النجد  ة إلى تحق ومما سب تتبین األهداف التي تسعى المصارف اإلسالم
ة ترجمة هذه  قها، فمن الضرور للمصارف اإلسالم قها أوالسعي إلى تطب صد واضح لهذه األهداف وتطب

ر ة، إذ لم یذ اة العمل ات أو تقارر عن برامج  األهداف النبیلة إلى واقع ملموس في الح لحد اآلن أ إحصائ
ة أقامتها المصارف.  ة أو تنمو   3إجتماع

 

 

 

 

  
                                                           

 .33،32ص:  صالمرجع نفسه،  1
ابلي،  2 ة،محمود محمد ال ة ضرورة حتم تب اإلسالمي للنشر، األردن،  المصارف اإلسالم  .193، ص: 1989الم
، ص:  3 ، المرجع الساب   .33حیدر یونس الموسو
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ل ( ة4الش ة للمصارف اإلسالم   ): األهداف اإلجتماع

  
  
 

  

  

  

  

  

  

ة بناًءا على ماسب   المصدر: من إعداد الطال

ع:  ةالمطلب الرا   أنواع المصارف اإلسالم

ما یلي: ة وفقا لعدة أسس تتمثل ف م المصارف اإلسالم ن تقس   م

:   أوال: وفًقا لألساس الجغرافي وحجم النشا

ه نشا المصرف وفقا لهذا  وفقا لألساس الجغرافي: .1 متد إل النطاق الجغرافي الذ  تعل ذالك  و
ن التفرقة بین نوعین: م  األساس 

  :ة ة محل قتصر نشاطها داخل الدولة التي تمارس فیها نشاطها وال یتعد عملها  مصارف إسالم
 1 خارج هذا النطاق.

  :ة ة دول ر منها:تتسع دائرة نشاطها إلى خارج مصارف إسالم ال نذ تخذ عدة أش  النطاق المحلي و
                                                           

ة عبد هللا،  1 ا ة، خ ة، األزمة المال ة، األسواق المال ة والنقد اس ة الس ة، البنوك اإلسالم دار الجامعة الجدیدة، اإلقتصاد المصرفي، النقود، البنوك التجار
  .242، ص: 2013الجزائر، 

 

األهداف 
ة  اإلجتماع
للمصارف 
ة  اإلسالم

إنشاء دور العلم التي تقدم 
 خدماتها للمسلمین

نشر التراث اإلسالمي في مجال 
ة  المعامالت اإلسالم

ادة التكاتف والتكافل بین  رفع وز
ة  أفراد األمة اإلسالم

األهداف  ة  ا األهداف اإلجتماع إرت
ة للمصرف  ة التنمو  اإلسالمياإلقتصاد

ات والمعاهد  إنشاء المستشف
ة ة والصح  العلم

النظام  ة ثقة المواطنین  العمل على تنم
 اإلقتصاد اإلسالمي
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  ة یتم تنفیذ الخدمات ة مراسلین قو إقامت عالقات مع المصارف األخر من أجل إیجاد ش
ة عن طرقها (الصرف األجنبي). ة الدول  المصرف

 طه وعالقاته بها. إقامة ة روا ة في الدول التي یر المصرف اإلسالمي تقو اتب تمثیل خارج  م
 ة.فتح ف ة المطلو ة یتم من خاللها ممارسة األعمال المصرف الدول الخارج  روع للمصرف 
  الكامل ة  ة مملو ة مع مصارف أخر في الخارج وٕانشاء مصارف خارج إنشاء مصارف مشتر

 للمصرف اإلسالمي. 
2.  :  وتنقسم إلى ثالث أنواع:وفًقا لحجم النشا
  :ة صغیرة الحجم قتصر نشاطها على الجانب المحلي هي مصارف محدودة مصارف إسالم النشا و

ع النشا األسرأو العائلي لكون عدد عمالئها محدود، تتواجد في القر والمدن الصغیرة،  وتأخذ طا
حات ومتاجرات، تنقل هذه  ل مرا ل قصیر األجل في ش م التمو ینصب عملها في جمع المدخرات وتقد

. المصارف فائض مواردها إلى المصارف الكبر  بر  التي تتولى إستثمارها في مشارع 
  :ة عمالء مصارف متوسطة الحجم ع قومي، تنتشر فروعها على مستو الدولة لتغط هي ذات طا

الدولة، الذین یرغبون في التعامل معها، هي أكبر من المصارف الصغیرة من حیث الحجم وعدد العمالء 
 وأكثر خدمات من حیث النوع.

  :بیرة الحجم ة  طل علیها إسم "مصارف الدرجة األولى" تمتلك فروعها في أسواق مصارف إسالم
اتب تمثیل  ذا م ة، حیث تحول القوانین دون إفتتاح فروع لها و ة ومصارف مشتر المال والنقد الدول

انات في المناط التي تزعم إفتتاح فروع بها.  1 لجمع المعلومات والب

ا: وفقا  في والعمالء المتعاملین معها:ثان   للمجال التوظ

في: .1 ة وهي: وفًقا للمجال التوظ ن التفرقة بین عدة أنواع من المصارف اإلسالم م  وفًقا لهذا األساس 
  :ة ة صناع ل للمشروعاتمصارف إسالم م التمو  وهي تلك المصارف التي تتخصص في تقد

شرة، في مجال إعداد دراسات  متلك المصرف مجموعة من الخبرات ال ة وخاصة عندما  الصناع
م فرص اإلستثمار في هذا المجال المهم.  2الجدو وتقی

                                                           
 .243،242المرجع نفسه، ص ص:  1
2  ، ة، محسن أحمد الخضیر : ایتراك للنشر والتوزع، القاهرة،البنوك اإلسالم   64، ص:1999، 3مصر، 
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 :ة ة زراع فاتها إتجاهها للنشا الزراعي،  مصارف إسالم غلب على توظ وهي تلك المصارف التي 
ة به ار أن لدیها المعرفة والدرا إعت  ذا النوع من النشا الحیو الهام.و

 ة تعمل هذه المصارف على نطاقین، نطاق مصارف اإلدخار، : مصارف اإلدخار واإلستثمار اإلسالم
وصنادی اإلدخار، وتكون مهمة هذه الصنادی جمع المدخرات من المدخرن بهدف تعبئة الفائض 

قوم هذا النطاق النقد الموجود لد األفراد، والنطاق اآلخر هو نطاق المص ارف اإلستثمارة، حیث 
ة توظیف األموال التي سب الحصول علیها، وتوجیهها إلى  عمل قوم   ، على إنشاء مصرف إستثمار
ة المتوفرة، ومن ثم إنعاش  ، والتي من خاللها یتم إستغالل الطاقات اإلنتاج مراكز النشا اإلستثمار

 اإلقتصاد اإلسالمي.
  ة:مصارف التجارة ة اإلسالم ادل التجار بین  تعمل هذه المصارف الخارج م وزادة الت على تعظ

ة في الدول  ة التي تعاني منها القطاعات اإلنتاج ل ما تعمل على معالجة اإلختالالت اله الدول، 
ع نطاق السوق ورفع قدرتها على إستغالل الطاقات العاطلة وتحسین جودة  ة، من خالل توس اإلسالم

 نتاج.اإل
 :ة ة تجار صفة خاصة  مصارف إسالم ، و ل للنشا التجار م التمو تتخصص هذه المصارف في تقد

ات،  ة، أ وفًقا للمتاجرات، أو المشار ل رأس المال العامل للتجارة، وفًقا لألسس واألسالیب اإلسالم تمو
ة. حات أو المضارات اإلسالم  1أو المرا

 حسب هذا األساس تنقسم المصارف إلى نوعین::المتعاملین معها وفًقا للعمالء .2
 :ة تتعامل مع األفراد ة عاد انو  مصارف إسالم م خدمات لألفراد سواء  صا من أجل تقد تنشأخص

ات الصغر  ات الجملة أو العمل ة الكبر أ عمل ات المصرف ین على مستو العمل عیین أو معنو طب
عیین والتي تسمى  ات التجزئة.التي تقدم لألفراد الطب  عمل

  ة ة غیر عاد ة:مصارف إسالم ة العاد ال تتعامل هذه  تقدم خدمات للدول والمصارف اإلسالم
ة من أجل  ین بل تقدم خدماتها إلى الدول اإلسالم عیین أو معنو انو طب المصارف مع األفراد سواء 

قدم خدماته ما یدعم و ة فیها،  ة واإلجتماع ة اإلقتصاد ة  مشارع التنم ة العاد إلى المصارف اإلسالم
 2لمساعدتها على مواجهة األزمات التي قد تصادفها أثناء ممارسة أعمالها.

 
                                                           

 .65،64نفسه، ص ص:  المرجع  1
، ص ص:   2 ة عبد هللا، المرجع الساب ا  .246،245خ
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ة المستخدمة: ة:  ثالثا: وفًقا لإلستراتیج ن تحدید األنواع التال م م    حسب هذا التقس
 ة قائدة ورائدة ر : مصارف إسالم ة التوسع والتطو واإلبتكار، وتطبی أحدث تعتمد على إستراتیج

، وتعمل على نشر  قها المصارف األخر ة التي تط ا المعامالت المصرف ه تكنولوج ماوصلت إل
التالي األعلى  ما لها القدرة على الدخول في مجاالت النشا األكبر خطر، و ع عمالئها،  خدماتها لجم

ون هذا النوع من المصارف مختلف عن المصارف األ ة عادة  ، سواء من حیث عدد العمالء رح خر
مة المعامالت.  أو حجم وق

 عة ة مقلدة وتا ة التقلید والمحاكاة ومن ثم فإن هذا النوع ینتظر : مصارف إسالم تقوم على إستراتیج
ة فإذا مانجحت في إستقطاب جانب هام من  جهود المصارف الكبر في مجال تطبی النظم المصرف

ة مشابهة لها. العمالء وأتت بجنبها سارعت م خدمات مصرف  1هذه المصارف بتقلیدها، وتقد
 ة حذرة أو محدودة النشا ش أو مصارف إسالم ة التكم قوم هذا النوع من المصارف على إستراتیج  :

ة التي  م الخدمات المصرف ة"، والتي تقوم على تقد ة الرشادة المصرف عض "إستراتیج ه ال طل عل ما
حتمل ثبتت رحیتها فعال،  ل أ نشا  الحذر الشدید وعم إقدامها على تمو وتتسم هذه المصارف 

انت رحیتها.  2مخاطر مرتفعة، مهما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .246المرجع نفسه، ص:  1
، ص:  2 ، المرجع الساب  .69محسن أحمد الخضیر
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ة  ات عمل المصارف اإلسالم حث الثاني: أساس   الم

الرا، حیث  ة التي تحرم التعامل  ادئها من العقیدة اإلسالم ة تستمد أسسها وم تقوم إن المصارف اإلسالم
ز على مقومات الشرعة  ة التي تر اد اإلقتصاد عاد ومضامین الم ة وفًقا أل ممارسة أنشطتها المصرف

ل المختلفة. غ التمو ل للمشارع بإستخدام ص ممارسة أنشطة اإلستثمار والتمو حیث تقوم  ة،    اإلسالم

حثنا إلى أرع مطالب: م م   حیث تم تقس

ة المطلب األول: موارد (مصادر)   المصارف اإلسالم

مها إلى موردین  ن تقس م ل أنشطتها المختلفة إلى مجموعة من الموارد،  ة لتمو تحتاج المصارف اإلسالم
ة. ة وأخر خارج   هما: موارد داخل

ة:   وهذه المصادر تقسم إلى: أوال: المصادر الداخل

ة رأس المال المدفوع:  .1 ل عد رأس المال المدفوع أهم الموارد الداخل ش ة للمصرف اإلسالمي، و أو الذات
مثل رأس المال المدفوع األموال التي تجمع بین مؤسسي المصرف عند  ا في جملة موارده، و ا أساس جان

ضات في المستقبل. نه، وأ إضافات أو تخف  بدء تكو

ون في اإلدارة، وال شتر ة ال  ه أن المساهمین في المصارف اإلسالم ضمون ومما تجدر اإلشارة إل
قدر أسهمهم، واألموال التي دفعوها  ة مستقلة عن أ إلتزام إال  ة التي لها ذمة مال حت ملكا للشر أص

ا في إنشاء المصرف من  س ؤد رأس المال المدفوع دورا تأس ألسهم، و ذممهم، ولذالك الیجوز التمایز 
ة الالزمة للبدء في ممارسة الم ع المستلزمات األول   1صرف ألعماله.خالل توفیر جم

اطات: .2 زه المالي، وتعتبر  اإلحت م مر الغ مقتطعة من الرح الصافي المتحق للمصرف لتدع هي م
ة مثل رأس المال، أ أنها ح  اطات حقا من حقوق الملك للمساهمین في المصرف، وتشمل اإلحت

ة: اطات على البنود التال  اإلحت
  :اطي القانوني ل مصرف اإلحت قوم  ة حیث  ة الصاف ا من أراحه السنو ة معینة سنو بإقتطاع نس

اطي رأس مال المصرف العامل. ساو هذا اإلحت اطي قانوني للمصرف حتى  إحت خصص   2و

                                                           
، ص:   1 ، المرجع الساب  .37حیدر یونس الموسو
ات العمل المصرفي اإلسالمي،  محمود حسین صوان،  2  .118، ص: 2000دار وائل للنشر، عمان، األردن، أساس
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ه. ات المعمول  ه في قانون الشر ار المنصوص عل قوم هذا اإلقتطاع مقام اإلقتطاع اإلج   و

 اإلحت : ار ة من هو إقتطاع اطي اإلخت ة للمؤسسة المساهمة العامة بناًءا نس ة الصاف األراح السنو
اطي  صه لحساب اإلحت حیث یتم تخص على إقتراح مجلس إدارتها وموافقة الهیئة العامة لها، 

. ار  اإلخت

ح للهیئة العامة  قررها مجلس إدارة المؤسسة، و ار في األغراض التي  اطي اإلخت وسیتعمل هذا اإلحت
لًا  ستعمل في تلك األغراض.توزعه  أراح على المساهمین إذ لم    أو جزئًا، 

 :اطي الخاص یجوز للهیئة العامة للمؤسسة المساهمة العامة، بناًءا على إقتراح مجلس إدارتها أن  اإلحت
ة عن تلك السنة ة من أراحها الصاف اًطا خاًصا'' تقرر سنوًا إقتطاع نس  لإلستعماله لألغراض، ''إحت

ز المؤسسة المالي، ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها. الطوار  ة مر  أو التوسع، أو لتقو
اح المحتجزة أو المدورة:  .3 ة توزع األراح األر عد إجراء عمل ة  ق هي تلك األراح الفائضة أو المت

مثل الرح الصافي الفرق بین ة على المساهمین. و ة للمصرف أو المؤسسة المال مجموع  الصاف
ة، وقبل تنزل المخصص  اإلیرادات المتحققة ومجموع المصروفات واإلستهالكات في نفس السنة المال

ة. اطي العام أو تتخذه  1لضربتي الدخل والخدمات اإلجتماع ان المصرف إضافتها إلى اإلحت إم و
ا من موار  ة.لزادة رأس مال المصرف، وتعد هذه األراح غیر الموزعة مورًدا ذات  د المصارف اإلسالم

نها المخصصات:  .4 الغ یتم تكو التحمیل على تكالیف وهي م ات األراح والخسائر أ  خصما من حسا
د  غض النظر عن نتیجة نشا المصرف وذالك لمواجهة إلتزام مؤ التشغیل (مصروفات المصرف) 

ن رة تكو مة األصول. وترت ف المخصصات بإضهار  الوقوع مثل إستهالك أو تجدیدالنقص في ق
ن المخصصات الیتم فق لمواجهة مایتوقع من  قة وتكو ة من الحق ز المالي في صورة عادلة وقر المر
ًضا لمواجهة أخطار المصرف للوفاء  متد أ ة توظیف وٕاستثمارات المصرف، بل  تدهور في نس

عض ا ات الضمان، و ة عن عمالئه تجاه اآلخرن مثل: خطا ا نواع اإلعتمادات وغیرها اإللتزامات ن
ة في المصرف اإلسالمي وحتى المصرف  أن حقوق الملك ع القول  من اإللتزامات، ومن ثم نستط

 2.التقلید تشمل نفس المصادر

                                                           
 .119،118المرجع نفسه، ص ص:   1
، ص ص:  حیدر  2 ، المرجع الساب  .39،38یونس الموسو
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ة مصدًرا مهما من مصادر األموال للمصارف ة نظًرا لكونها مصدًرا مستقال غیر وتمثل حقوق الملك اإلسالم
ة عدم التأكد أو  .خاضع لخاص   1مخاطر السحب المفاجئ مثل المصادر األخر

ة: ا: المصادر الخارج الها،  ثان مختلف أنواعها وأش ة في الودائع  ة للمصارف اإلسالم تتمثل المصادر الخارج
مایلي: ل هذه المصادر  تمثل ه سي للمصرف و   ما تعتبر المصدر الرئ

ة (ودائع تحت الطلب):  .1 ات الجار ة ضئیلة في وهي مصدر الحسا ل نس ش لفة ولكنه  لالموال غیر م
ة. المصارف التقلید ة إذا ماقورن    2المصارف اإلسالم

س للمودعین حصة فیهاوتعتبر (عقد قرض) وأن عوائد هذا الحساب   ،تضاف إلى عوائد المساهمین ول
س على  حیث أن المصرف (ضامن) لهذه األموال، وتقع مخاطر إستثمار هذه األموال على المصرف ول

الضمان). قا لقاعدة (الخراج    المودع، ط

عهد بها األفراد ستح أ نصیب في أراح اإلستثمار، وتتكون من األموال التي  أو  وأن هذا الحساب ال 
قوم بردها ما تنتقل ملكیتها من  الهیئات إلى المصرف على أن  أو برد مبلغ مساِو لها عند طلب المودع، 

ما تستخدم من  ة عوائد  ات أ ات والتستلم هذه الحسا شخص آلخر عن طر السحب علیها بإستعمال الش
وسیلة للمعاملة والمدفوعات والسیولة.   قبل الزون 

قوم بتوظیف هذه الودائع في  قروض ط ع أن  ستط قوم إن المصرف ال ان المصرف أن  لة األجل بإم و
م هذه الودائع إلى ثالثة أقسام:    بتقس

 :ة في الصندوق ل نقد ه على ش ات المودعین في حالة  قسم تحتف  ة طل ام وذالك لضمان تلب ق
ات المودعین للودائع الثابتة (اإلستثمارة) في اآلجال المحددة  ة طل ذلك من تغط السحب منها و

 3 لسحبها.

                                                           
 .39المرجع نفسه، ص:   1
ة والتسو المصرفي، سامر جلدة،   2  .217، ص: 2009عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزع، البنوك التجار
3  ، ة، صادق راشد حسین الشمر ة، أنشطتها، التطلعات المستقبل ة اإلسالم ات الصناعات المصرف ة،  أساس عة العر ازور للنشر والتوزع، الط دار ال

 .44،43، ص ص: 2008عمان، األردن، 
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 :(مضارب)ة مع المستثمر فه عن طر المضار قوم بتوظ حتل عندها المصرف قسم  ز و مر
ة من ح المساهمین ون مجرد وس حیث ستكون األراح المحققة عن طر هذه اآلل  المضارب، وال

س من ح أصحاب الودائع   متعامل أ مخاطر.نظًرا ألن المصرف من رد هذه الودائع والیتحمل ال ول

الغ. جةنتی   تشغیل أو توظیف هذه الم

 :الت ال على أساس  أما القسم األخیر منها م التسه م قروض منها لعمالئه وتقد قوم المصرف بتقد ف
م المساعدة الطارئة عند الضرورة (قوض حسنة). ة في األراح والخسائر وٕانما لتقد  المضارة والمشار

عي  النتیجة ستؤد إلى ومن الطب لفة و ذا ودائع غیر م اًقا إلجتذاب مثل ه ون المصرف س فإنه س
ان  التالي إلى زادة العائد الناتج عن تشغیل هذه الموارد، حیث بإم لفة و ة الغیر م زادة موارد المصرف المال

م اإلعفاءات، أو التخفیف  قوم بتقد ذا ودائع أن  ًعا لجذب مثل ه من دفع العموالت والرسوم المصرف وتشج
ة  ة ألصحاب هذه الودائع. وف األولو الت المصرف   في اإلستفادة من التسه

تها المستمرة حسب  ار حر ام المصرف من توظیف مثل هذه الودائع وذلك بإعت لة أمام ق قى مش ولكن ت
فها عن طر المضار صعب على المصرف تخمین ذالك أو توظ عد حاجات المودع والتي  ة التي تجعلها أ

ون عن السیولة.   1ما

ة (الودائع الثابتة):  .2 ة) والمضارة هي إعطاء مال ودائع إستثمار ة مضارة (مشار مها عقد شر ح
ة شائعة،  ه البنك (المضارب) نظیر إقتسام األراح بنس عمل  والمضارة قد من صاحب المال المودع ل

حدده  قا لما  ان العمل أو نوع التجارة أو غیر تكون مطلقة أو مقیدة ط صاحب المال من حیث م
 2ذلك.

عد هذا أهم وأكبر مصدر من مصادر أموال المصرف   اإلسالمي وتقسم الودائع اإلستثمارة إلى نوعین: و

 :ض تعامل هذه الودائع في المصرف على أساس المضارة المطلقة حیث  النوع األول: ودائع من تفو
عته في أ مشروع من المشروعات التي یراها یخول المودع للمصرف  ه في إستثمار ود أنه ینو
ا. ا أو دول  المصرف محل

                                                           
 .44المرجع نفسه، ص:   1
ندرة، مصر، إدارة البنوك،  محمد سعید أنور سلطان،  2  .69، ص2005دار الجامعة الجدیدة، اإلس
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  من الودائع آجال مختلفة: ثالث أو ستة أو تسعة أو إثنا عشر شهًرا أو أكثر قابلة للتمدید. ولهذا النوع
ةوقد درج المصرف اإلسالمي على إعطاء هذه الودائع  حددها  وفًقا نصیبها من األراح الفعل ة  لنسب مئو

  1مجلس اإلدارة.
عة. التناسب مع رأس المال واألموال األخر المستثمرة وحسب مدة الود   على ضوء صافي األراح المحققة 

 :ض ة بدون تفو في هذا النوع من الودائع یختار المودع المشروع الذ  النوع الثاني: ودائع إستثمار
ه األموال ال ستثمر ف ه مفتوحا، وفي هذا یرغب أن  عة، وأن یتر حدد أجل الود تي أودعها، وله أن 

سمى هذا  ، و ستح المودع حصته من عائد المشروع الذ إختاره فق النوع من الودائع اإلستثمارة 
ات الودائع اإلستثمارة في المصرف اإلسالمي وفًقا لمایلي: المضارة المقیدة، وتسیر حسا  2النوع 

  ن م ا أو بواسطة نائب رسمي عنه،  فتح المصرف حساب اإلستثمار ألجل للمتعاملین معه إما شخص
فتح   أكثر من حساب إستثمار؛للشخص الواحد أن 

 عة اإلستثمارة تحدده إدارة المصرف؛  الحد األدنى للود
 ا قبل ش تاب نفس الشرو إذا لم یخبر المودع المصرف  ا، و عة تلقائ ة األجل تتجدد الود هر من نها

عة؛  المحدد للود
 عة اإلستثمارة لقرارات إدارة المصرف؛  یخضع الحد األدنى للود
  ة المدة المحددة لإلیداع إال في حاالت خاصة ل ماله قبل نها سحب جزء أو  سمح للمودع أن  ال

 یخضع تقدیرها إلدارة المصرف؛
 ع مة الود ق ة، والیجوز صدر المصرف اإلسالمي شهادات إستثمار  ة ومدتها وهي شهادات إسم

لها أو تظهیرها للغیر؛  تحو
  ة المصرف وتسلم للعمیل ة لمیزان ة العموم عة اإلستثمارة أراحا من تارخ إقرر الجمع تستح الود

عة عقد مستقل. عة اإلستثمارة حیث أن لكل ود متها إلى الود ات والتضاف ق  على هیئة ش
الح هنا أن الودائ -  انت محددة األجل، فإن عائدها و المصرف اإلسالمي، وٕان  غیر ع اإلستثمارة 

ة، فإنها محددة المدة، محددة المبلغ، ومحددة الفائدة  محدد خالًفا للودائع ألجل في المصارف الرو
حرمه من  لها قبل تارخ اإلستحقاق ال ة فإن سحب المودع لجزء من أمواله أو  ة ثان سلًفا، ومن ناح

                                                           
ة المعاصرة، مصادر األموال وٕاستخداماتها في جمال لعمارة،  1 ة، الخدمات المصرف ة في الحضارة اإلسالم ة، األعمال المصرف المصارف اإلسالم

ة،  رة، االمصارف اإلسالم س أ،  ة، دار الن  .71،70، ص ص: 1996لجزائر، معهد العلوم اإلقتصاد
 .72،71المرجع نفسه، ص ص:   2
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عة قبل تارخ  ل ل الفائدة في حالة سحب الود ة التي تسترد  العائد، خالًفا للمصارف التقلید
ر  ر الرو الذ الهدف له سو تحقی الفائدة، والف ة بین الف اإلستحقاق، وهذه فروق أساس

  اإلسالمي الذ یوجهه لهدف إجتماعي.
ة):  .3 ة من المودعین ودائع التوفیر (اإلدخار قبول الودائع اإلدخارة النقد ة  ة تقوم المصارف اإلسالم غ

ون المصلرف في هذه الحالة المضارب والمودعون هم أراب  إستثمارها وتوقع مهم عقًدا للمضارة و
  .المال

ات اإلستثمار المشترك، وتشارك األموال المودعین في وقد تكون المضارة مطلقة مث ات لما في حسا هذه الحسا
حصل أصحاب  مشروع إستثمار معین، و ات اإلستثمار المشترك دون رطها  ة لعمل في صافي النتائج الكل
ات دفتر توفیر  سلم المصرف اإلسالمي لكل مودع في هذه الحسا الودائع اإلدخارة على دفاتر توفیر، إذ 

حصل المصرف اإلسالمي على تفو موجب هذه الخدمة  ه. و ض من العمیل بإستثمار وتشغیل أمواله خاص 
عة ومدة إستثمارها. حصل العمیل على عائد غیر ثابت یتناسب ومبلغ الود   1 والمضارة فیها و

وك اإلستثمار: .4 غة عقد المضارة حیث  ص ًقا لص ارها أحد مصادر أموال المصرف وتعد تطب بإعت
العمل،  قوم المصرف  وك و ة تكون األموال من أصحاب الص حدد نوع ان المصرف أن  إم و

ال: وك وهي على أش الغرم لتوزع أراح هذه الص م وف قاعدة الغنم  وك (مطلقة أو مقیدة) وتح  الص
 :وك إستثمار تكون مخصصة لمشروع محدد وك عقد مضارة مقید، لكون  ص م هذه الص ح و

لها، ثم  ار أحد المشروعات التي یرغب بتمو قوم بإخت وك إستثمار) المصرف س قوم بدوره إصدار (ص
ما سیتم تحدید مدة للصك حسب المدة  طرحها لإلكتتاب العام،  المقدرة إلنجاز لهذا المشروع و

ام المصرف بتوزع جزء من العائد تحت الحساب لصاحب الصك حسب المدة التي  ن ق م المشروع، و
ة حین اإلنتهاء من الم ة النهائ حصل المصرف على جزء من یتف علیها، وستتم التسو ما س شروع 

 الرح مقابل اإلدارة، تحدد نسبته مقدما في الصك.
 :صها لنشا معین قوم المصرف بتخص وك إستثمار  وك  ص عقد المضارة تكون هذه الص مة  مح

ة، عقارة،  ة، تجارة، صناع انت زراع ار أحد األنشطة سواء  قوم المصرف بإخت المقیدة حیث س
ة، قوم بإصدار مثل هذ فندق ة، ثم  اح طرحها لإلكتتاب العام.س وك و  2 ه الص

                                                           
، ص:   1 ، المرجع الساب  .41حیدر یونس الموسو
، ص ص  2 ، المرجع الساب  .48-46صادق راشد حسین الشمر
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ضا یتم توزع جزء من العائد تحت   تم تحدید المدن بین ثالث وخمس سنوات، وذالك حسب نوع النشا وأ و
ضا على جزء من األراح مقابل اإلدارة تحدد نسبته  حصل المصرف أ ، و الحساب الساب الحساب ُأسوة 

 مقدًما في الصك.
 :ة مطلقة م هذا الصك عقد مضار وك قوم  صك إستثمار عام، وستح المصرف بإصدار هذه الص

نفس  وك لإلكتتاب العام، و ضوا التوزع المحددة المدة غیر المحدودة لنوع النشا وتطرح هذه الص
ما یتحق للمصرف جزء من األراح مقابل اإلدارة تحق نسبته مقدًما  ة لجزء من األراح،  النس قة  السا

 في الصك.
ة  .5 ة اإلسالم ة ومستحقات المصارف العاملة: ودائع المؤسسات المال عض المصارف اإلسالم قد تقوم 

ة لدیها إلى المصرف إما في صورة ودائع إستثمار تأخذ عنها عوائد أو  ل قسم من الفوائض النقد بتحو
عض المعامالت بینها. ة    1في صورة ودائع جارة التستح عنها ودائع وذالك لتسو

ة  تعد شهادات اإلیداعشهادات اإلیداع:  .6 أحد مصادر األموال متوسطة األجل في المصارف اإلسالم
افة، وتتأرجح مدة الشهادة  ات دخول المودعین  فئات مختلفة لتناسب مستو تم إصدار تلك الشهادات  و

تم توزع 3- 1بین ( ل مشروعات متوسطة األجل، و ) سنوات، وتستخدم أموال تلك الشهادات في تمو
ا تحت حساب ا ة المدة.العوائد شهًر ة النهائي، أو یتم توزع العائد في نها  لتسو

ة المهمة حدیثة النشأة التي تعد مجاال إستثماًرا وحدات الثقة:  .7 وتعد هذه الخدمة من الخدمات المصرف
فها في  ة یتم توظ غة خدمات غیر إیداع ص تم من خاللها جمع المدخرات من الجمهور  مهًما و

ة محددة من الرح في هذا المجال وعادة ما یتم مجاالت أسواق األوراق الما أخذ نس قوم المصرف  ة و ل
.  2تحدید جهة تقوم بإدارة مثل هذا النشا

عون صنادی اإلستثمار:  .8 ستط ة ال شترون األوراق المال من المالح أن صغار المستثمرن الذین 
رجع ذلك إلى ضآلة أو صغر إستثمار  ع و ا التنو اتهم، لذلك تقدم هذه الصنادی اإلستفادة من مزا

ع، أ أن هذه  ة لصغار المستثمرن، أ التنو ن بها تحقی هذه الغا م األسلوب أو الطرقة التي 
ة. ن محفظة أوراق مال قه، أ تكو ستطع المستثمر تحق ع تحقی مالم   الصنادی تستط

فاءة ة أخر یتولى إدارة هذه المحاف مدراء ذو خبرة و ة وهو  من ناح ة في إدارة المحاف المال عال
قه. ع المستثمر تحق ستط   ماال

                                                           
 .48المرجع نفسه، ص:   1
، ص ص:   2 ، المرجع الساب    .43،42حیدر یونس الموسو
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ة ثالثة توفر هذه الصنادی للمستثمر السیولة الالزمة وذلك من خالل إستعدادها إلعادة شراء  من ناح
ه.   حصص أوأسهم أووثائ المستثمر بناًءا على طل

ة  عني أن صنادی اإلستثمار توفر ثالثة عناصر أساس    1وهي:مما 
 ع؛  تحقی التنو
 توافر اإلدارة الكفؤة؛ 
 . ة تسییل الوثائ ان  إم

ة  غرض تنم ة  مها هدف مبدئي، هو إستثمار أموالها في األوراق المال ح رغم أن صنادی اإلستثمار 
ة األخر  وذلك وفًقا ، رأس مالها وتحقی منافع ألطرافها، إال أنها تختلف إختالًفا جوهًرا من حیث أهدافها النوع

قه. ة، وما طمحو إلى تحق م وناتها التنظ   2لم

ة مضارة بین المصرف  ة على أنها عقد شر لذلك تعرف صنادی اإلستثمار في المصارف اإلسالم
تتبین فیها والممثلین في ین الم مدیر لهذه الصنادی و قدم  اإلسالمي  مجموعهم أصحاب رأس المال، و

تتبین األموال إلى إدا رة الصندوق، والتي تقوم بدور المضارب ثم تتوالى جمع حصیلة اإلكتتاب التي تمثل الم
مة معینة تمثل لكل منهم حصة شائعة في رأس المال الذ تقوم  ق ا  وً تتبین ص رأس مال المضارة وتدفع للم

ات ا أسهم الشر ة  ة وأوراق مال ع أو شراء أصول مال ب اشر  طر م ة، وتوزع اإلدارة بإستثماره  إلسالم
ال الطرفین.   األراح المحققة حسب نشرة اإلكتتاب الملتزم بها 

ة: المراحل التال مر النشا اإلستثمار في صندوق إستثمار المصرف اإلسالمي    3و

  (ة أو نشا معین حث عن الفرص اإلستثمارة المتاحة (مشروعات إقتصاد ال قوم المصرف اإلسالمي 
ار المالئم منها؛وٕاعداد دراسة  ة فیها، وٕاخت  للجدو اإلقتصاد

  عد نشرة اإلصدار التي حدد أغراضه، و ن صندوق إستثمار و قوم المصرف اإلسالمي بتكو عد ذلك 
ه، وحقوق وٕالتزامات مختلف  افة التفاصیل عن نشا الصندوق ومدته، وشرو اإلستثمار ف تتضمن 

ه؛ ة ف  األطراف المشار

                                                           
ر السنة، ص: البورصات، أسهم، سندات، صنادی اإلستثمار،  عبد الغفار حنفي،  1 ندرة، مصر، بدون ذ تب العري الحدیث للنشر، اإلس  .293الم
ه،  2 ،  أشرف محمد دوا ة والتطبی ة بین النظر ر اإلسالمي، دار السالم للنشر والتوزع، صنادی اإلستثمار في البنوك اإلسالم المعهد العالمي للف

ندر :اإلس  .55، ص: 2006، 2ة ، مصر، 
3  ، م السوق المالي،  عماد عزاز ة في تدع ندرة، مصر، دور المصارف اإلسالم ر الجامعي، اإلس  .126-124، ص ص: 2010دار الف
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  م رأس ة یتم تقس مة اإلسم ة الق وك مضارة) متساو ة (وثائ أو ص مال الصندوق إلى وحدات متساو
تتب في هذه  ل م عتبر  وطرحها أمام أصحاب األموال الراغبین في إستثمار أموالهم لإلكتتاب فیها، و

حصة شائعة في رأس مال الصندوق  ا  وك شر متلكها في رأس المال؛ الص ة الحصص التي   بنس
 عد إ ل الالزم من خالل تلقي المصرف اإلسالمي مؤسس للصندوق لألموال و كتمال حجم التمو

ة، وتتداول وثائقه في سوق  قوم الصندوق بتنفیذ إستثماراته وفًقا لنظام المضارة الشرع تتبین،  الم
متها قبل إنقضاء مدتها. ح لحامل هذه الوثائ إسترداد ق ة وال    األوراق المال

ةالمطلب الثان   ي: إستخدامات (موجودات) المصارف اإلسالم

ة في األصول التي تمتلكها ومن أهم عناصرها  تتمثل إستخدامات األموال في المصارف اإلسالم
  مایلي:

ة الحاضرة:   أوال: األرصدة النقد

الصندوق:  .1 ة  اتالنقد ة التي تحتف بها المصارف في خزائنها لمواجهة متطل الغ النقد  وتتمثل في الم
 السحب الیومي.

2.  : ز ز على المصارف أرصدة لد البنك المر ة المفروضة من البنك المر الیوجد إختالف في النس
من  ة، سواًءا على الودائع الجارة أو الودائع اإلستثمارة، ولكن  ة والمصارف التقلید اإلسالم

اطي نقد على إحت ز  الغ المفروضة من البنك المر الودائع ألنها في المصارف  اإلختالف في الم
ة تتمثل في  ة فرض یلتزم المصرف برده عند األجل المحدد مع فوائده وفي المصارف اإلسالم التقلید

ة  عقد مضارة بین المصرف (المضارب) النس والمودع (رب المال)، توزع بینهم األراح والخسائر 
ن إحتجاز جزء من أموال المودعین دون المتف علیها دون تعِد أو تقصیر من المصرف، ومن هنا فإ

ما الیجوز شرًعا  ة  ة، أن تطالب المصارف اإلسالم إستثمار الیجوز شرًعا، والیجوز للسلطة النقد
. ة مقابل الطوار اطي للمصارف اإلسالم ة إحت ا بنس   والمانع من اإلحت

3.  : حساب جاِر إذا أرصدة لد المصارف األخر انت هناك معامالت ظهر هذا الحساب لدیها 
ون هذ ن أن  م ة وال  1 ا الحساب سالًا لد هذه المصارف.ضرورة مع مصارف تقلید

                                                           
ة،   1 ة،شوقي بورق ة والبنوك اإلسالم ل في البنوك التقلید  .98،97ص:  ، ص2013عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزع، الجزائر،  التمو
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الض  وجد هذا الحساب  ة األخر داخل الدولة و  بین المصرف اإلسالمي وغیره من المصارف اإلسالم
 وحارجها.

الخارج:  .4 ون أرصدة لد المراسلین  ة أن  مراسلوها في الخارج من تجتهد المصارف اإلسالم
ة  عض البلدان فتتخذ المصارف اإلسالم ة في  ة، ولكن قد التوجد مصارف إسالم االمصارف اإلسالم
أن األرصدة الدائنة  ة، غیر أنها تعقد معها إتفاقات تقتضي  مراسلین لها من المصارف التقلید

ة فوائد، وٕاذا إ ة التدفع لها المصرف التقلید شف حساب المصرف اإلسالمي للمصارف اإلسالم ن
حسب فوائد على المصرف اإلسالمي. اب مفاجئة وغیر متوقعة، فإن المصرف التقلید ال  ألس

ا: األصول المتداولة:   ثان

ة:  .1 ة محفظة األوراق المال ة في األسهم العاد ة في المصارف اإلسالم تنحصر محفظة األوراق المال
السندات  ، فالیجوز التعامل  ة، ورغم إجازة فق ارهم من المعامالت الرو األسهم الممتازة، بإعت و

عض الظوا یجب مراعاتها تتمثل في: ة إال أن هناك  األسهم العاد  التعامل 
 ة.أن ال اد الشرعة اإلسالم اطال بناًءا على م ة  ة المصدرة لألسهم العاد  ون عقد الشر
 ة غ ون النشا الذ تمارسه الشر  یر مشروع.أن ال

ة:  .2 ة وٕاستثمار ل حل أنشطة تمو ة وهو ما ل التي تتعامل بها المصارف اإلسالم غ التمو وتتمثل في ص
ة...لخ. حة السلم اإلستصناع المشار ة، مثل: المرا  محل القروض الممنوحة من المصارف التقلید

شرائها من وتتمثل في الموجودات التي تكون درجة سیولتها مناألصول الثابتة:  ثالثا قوم المصرف  خفظة حیث 
اني، األثاث...لخ. ة، وتتمثل أساسا في األراضي، الم ام بوظائفه األساس   أجل الق

س. مصارف التأس سمى  ة أو ما   اإلضافة إلى المصارف اإلعداد

الت:  عا: التمو حةرا ع المرا ل اإلسالمي، والبیوع المؤجلة، مثل ب غ التمو ع المؤجل مثل هذا المصرف ص ، الب
، المضارة،  ك والسلم وغیرها.التقس التمل ة  ة، واإلستصناع، واإلجارة المنته   1 المشار

ًضا: وجد أ   و

                                                           
 .98المرجع نفسه، ص:   1
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ام  خامسا:اإلستثمار في األصول الثابته وتأجیرها: عها أو لق غرض ب هي إقتناء عقارات وأراضي، أو جزء منها 
ة علیها بتأجیرها أو الحصول على  التملك أو اإلحتفا بها لغرض توقع إیراد أبن ، أوتأجیرها تأجیًرا منتهًا  دور

ة. متها المستقبل   زادة في ق

عة:  سادسا: فة وتا ات حل فة هي التي نجد للمصرف فیها تأثیًرا فاعال على إستثمارات في شر ات الحل الشر
طر عل س ة ولكنه ال  ة والتشغیل اسات المال الس ة بین القرارات المتعلقة  ملك نس   %50إلى  %20یها بل 

  أسهمها.

عا: ق م، والعالج...الخ روض حسنة:سا التعل ة مبررة  ات إجتماع قدمها المصرف اإلسالمي لغا   هي قروض 

ة فوائد علیها. ة أ   وال تتقاضى المصارف اإلسالم

صعب التحق من وجودهاالموجودات الغیر ملموسة:  ثامنا: الماد مثل: الشهرة  تتألف من األصول التي 
ما في حالة  تم إهتالكها سنوًا،  سعر التكلفة، و ًضا  والعالمة التجارة وحقوق النشر، ونسجل هذه األصول أ

  األصول الثابتة.

:  تاسعا: یتألف هذا المصرف من موجودات أخر متنوعة مثل: مصروفات مدفوعة مقدًما، موجودات أخر
ة، إیجارات مد ات تحت التصف ة والمطبوعات.فوعة مقدًماش طاقات المصرف ات ال  1 ، حسا

ة: المطلب الثالث: ة اإلسالم    الخدمات المصرف

ة لعمالئها  م العدید من الخدمات المصرف غیرها من المصارف األخر تقوم بتقد ة  إن المصارف اإلسالم
  ومن بینها:

ة: أوال: ة الداخل   الخدمات المصرف

ات  ة تنش العمل م مزج من الخدمات غ ة إلى تقد ة داخلًا، تلجأ المصارف اإلسالم ة والمال المصرف
ر: ة لعمالئها ومن بینها نذ   المصرف

                                                           
ة، مدخل حدیث، جمعة عقل،  حري محمد عرقات، سعید  1   .132،131، ص:2010دار وائل للنشر والتوزع، األردن، إدارة المصارف اإلسالم
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ة، ومد قبول الودائع:  .1 فها من ناح قوم بتصن ال ودائع الجماهیر حیث  قوم المصرف اإلسالمي بإستق
ع قدرة المودع على سحبها إلى ودائع تحت الطلب (الحساب  طا )، وودائع ألجل، التي تتم  الجار

قبل المصرف الودائع هنا إما على أساس أنها ودائع إستثمارة (تَشاُرك في  اإلدخار، وودائع التوفیر، و
ة في حفظها فحسب. المعنى الفقهي، اإلستنا عة   1الرح والخسارة) أو أنها ود

ة:  .2 ات المصرف رف الذ أودع في الحساب الجار لیدفع هي أوامر من العمیل إلى المصإصدار الش
عة بین  ك على هذه الصورة تنفیذ لعقد الود ك، والش إلى شخص ثالث أو لحامله المبلغ المدون في الش

ه  اَر عل ا.المصرف والعمیل، وهو تصرف الغ رئ من إثم الّر  و
ة:  .3 االت والتعامل في األوراق التجار ات ة الیجوز للمصارف اإلسالمتحصیل الكمب عمل شرًعا أن تقوم 

ة الخصم أو الشراء تعني ''شراء دین قبل حلوله'' وهي قبیل  خصم لألوراق التجارة أو شرائها، ألن عمل
ة، االت التجار  القروض الرو مة الكمب ة ق ة أن تقوم بتأد ة المحررة ولكن یجوز للمصارف اإلسالم

دون أن یتقاضى أ فوا االت لصالح المتعاملین معه، و ة تحصیل الكمب عمل قوم  معنى آخر فإنه  ئد، و
أجر'' المشروعة في  الة  ار أن هذا التحصیل هو عمل من أعمال ''الو لصالح عمالئه على إعت

 اإلسالم.
ات الضمان(الكفالة): .4 مقتضاه المصرف أن یدفع للمستفید  إصدار خطا خطاب الضمان ''صك'' یتعهد 

ة له، ال من حیث المبدأ  منه مبلًغا معیًنا لغرض محدد، والخالف في جواز إصدار المصارف اإلسالم
عد  ة نفقة إصداره، إذ  ة، والمن حیث تقاضي األجر لتغط األجر الذ یتقاضاه المصرف لقاء خدمة فعل

عضهم ولقد ذهب فقهاء ا ة في التخرج الفقهي لخطاب الضمان إلى ثالثة، فأجازها  لمصارف اإلسالم
ات الضمان  أجر'' وآخرون فرقوا بین خطا الة  عضهم على أساس أنها ''و على أساس أنه''جعالة''، و
فالة''، وأجازو األجر على الضمان نفسه فالة'' وغیر المغطاة عدوها '' الة و  المغطاة حیث عدوها ''و

لف جهًدا. تب الفقه عن ثمن الجهد وجواز أخذه مادام  عض    إستناًدا إلى ماورد ففي 
شوف: .5 اتهم  السحب على الم السحب النقد من حسا السماح لعمالئها  ة  تقوم المصارف التقلید

ة حیث الیتم المصارف اإلسالم ة مقابل فائدة معینة وهذه الخدمة ال تجوز  الفائد الشخص ة التعامل 
 2 أخًذا وعطاًءا.

                                                           
ة، عبد الناصر براني أبوشهد،   1  .127، ص: 2013دار النفائس للنشر، عمان، األردن، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالم
قان عبد اللطیف،   2 ة، مع إشارة إلى حالة الجزائر،ت ة والمصرف ر الخدمات المال ة تحر ة في ظل إتفاق ة اإلسالم ر الصناعات المصرف رة مقدمة  تطو مذ

رة، الجزائر،  س ل،  ة، غیر منشورة، تخصص نقود وتمو ات نیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد  . 73، ص: 2009-2008ضمن متطل
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عد هذا من قبیل القرض الحسن،  ة ف مبلغ من المال مقابل مدیون شف حساب المتعامل  ولكن في حالة 
ان هذا القرض قد تعد لمدة أكبر فیتم دراسته وتنفیذه من خالل أحد  ون لمدة معینة، أما إذا  وذلك 

ن  م ة والتي  ة وخاصة المشار ل رأس المال العامل.قنوات اإلستثمار اإلسالم  إستخدامها لتمو

المصارف للعمالء لحف ممتلكاتهم  تأجیر الخزائن: .6 ة التي تقدم  تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرف
مفتاح  حتف المتعامل  فتح إال من المجوهرات أو المستندات الهامة أو العقود، و خاص لهذه الخزنة ال 

تقاضى الم المصرف، و فها الشرعي أنها عقد إجارة.معرفة مندوب     1صرف أجًرا مقابل ذالك وتكی

ة:  ة الخارج ا: الخدمات المصرف ر منها: ثان   نذ

1.  : ل اإلعتماد المستند ن من خالله حف مصلحة  م عد أسلوًا حدیثا للتعامل التجار الدولي، الذ 
ة  م عالقتها الدول ح ه المصارف  ن أن نمیز من المستورد والمصدر، وتؤد ف م ا. حیث  س دوًرا رئ

لین التالیین: ة بین الش  2في هذه العمل
 :ا ال ذات ة الممولة تمو من قبل العمیل طالب فتح اإلعتماد وفي مثل هذا  اإلعتمادات المستند

أجر. یل  ون المصرف في دور و  النوع 
  ا: اإلعتمادات الممولة ا أو جزئ ل ال  ل الكلي أو الجزئي من قبل المصرف والفرق بیتمو ن التمو

ل طرف من خسارة. مقدار مایخص رأس المال المقدم من قبله من أراح ومایتعرض له   إال 

حسب ماهو متف  ون  لًا من المصرف على أساس المضارة، فإن الرح  ل  ان التمو ففي حالة إذا 
ین عمیله. ة شائعة بینه و ة مئو ه بنس   عل

اره صاحب المال.أما في حالة الخسارة  لها هو المصرف الممول بإعت   فإن الذ یتحملها 

ون الرح حسب ماهو  ة، و ا من قبل المصرف فإنه یتم على أساس المشار ل جزئ ان التمو أما إذا 
ه بین المصرف والعمیل.    متف عل

ل منهما في رأس الما ة مساهمة    3 ل.أما في حالة الخسارة فإنها تتم بینها على حسب نس

                                                           
 .74،73المرجع نفسه، ص ص :  1
، ص   2  .130عبد الناصر براني أبو شهد، المرجع الساب
3   ، ة فرد مشر ات نیل السوق المالي اإلسالمي، عالقة البنوك اإلسالم رة مقدمة ضمن متطل ة، غیر منشورة، مذ شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد

ل،  رة، تخصص نقود وتمو س ضر،   .37، ص: 2008-2007جامعة محمد خ
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ل األموال:  .2 ات تحو ة عمل ل األموال بنفس العملة المحل ات تحو آداء عمل ة  تقوم المصارف اإلسالم
اآلداء'' وهي جائزة شرًعا وتح للمصرف  الة  داخل الدولة أو إلى خارجها، على أساس أعمال ''الو

ضیف إلیها ماتحمله من نفقات إدارة، حیث  اإلسالمي أن یتقاضى األجور علیها من المتعاملین، و
ل على مایلي: ة التحو  حصل المصرف في عمل

 .ل ة التحو  أجرة المصارف اإلدارة التي تحملها المصرف إلجراء عمل
 .أخذه المصرف من مصارف البرق، البرد، الهاتف وأجور المراسلة  1ما

ة: .3 طاقات اإللكترون طاقات  ال ال عصرا عن  حمل إنتشر في اآلونة األخیرة، إستخدام ال ة بد اإلئتمان
ة للتعامل، إضافة إلى سهولة إستخدامها، ا أمن افة المؤسسات  النقود، لما لها من مزا ا من  وقبولها دول

طاقة وعمیله  فترض وجود عالقة بین المصرف المصدر لل طاقة اإلئتمان  ة، ونظام  التجارة والخدم
طا طاقة، والعالقة بین حامل ال طاقات، والعالقة بین حامل ال قبلون التعامل بهذه ال قة والتجار الذین 

طاقة على نوعان:  المصرف وهؤالء التجار، وتشمل ال
  متها ق منح  الكامل نقًدا أو  مة الفواتیر  سدد ق حیث أن العمیل إما أن   ، نوع ینطو على قرض رو

ة لقاء األجل  ض سدد على أقسا تتضمن فوائد تعو األول، ومن الواضح أن هذا النوع رو قرًضا 
 غیر جائز شرًعا.

  مة الفواتیر من حساب العمیل المفتوح سدد للمنشأة ق حیث أن المصرف  نوع الینطو على قرض 
ه، فور تسلمها من المنشأة.  لد

طاقة اإلئتمان التي ال تتضمن قرًضا روًا  التالي فإن  ة، وهي للعمیل من الجهة المصدرة، تعتبر جائز و
طاقة الوفاء''.   التي تسمى ''

مة الفواتیر تسجل في الجانب المدین من حساب العمیل لد المصرف فور تسلمها، فهي  معنى أن ق
الغ الناشئة عنها  ة مدینة، أ تنتهي الم وتختلف المصارف إلى الطرف المدین من حساب العمیل،طاقة إئتمان

ة في  ة عن المصارف التقلید طاقة في اإلسالم ة إستخدام ال طاقات الفیزا، وهي عمل نقطة هامة في إستخدام 
، أما المصرف اإلسالمي فإنه  ، فالمصرف التقلید یتقاضى مقابل ذالك فائدة عن السحب النقد السحب النقد

ات السحب النقد إال في أضی مجال.   2شتر على المتعامل عدم إستخدامها في عمل

                                                           
 .37المرجع نفسه، ص: 1
، ص:   2 قان عبد اللطیف، المرجع الساب  .75ت
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ع: ةعالق المطلب الرا المصارف اإلسالم ز    ة البنك المر

ل  ش زة  ة وعدم إستعمالها للفوائد یتطلب تحدید عالقتها مع البنوك المر عة المصارف اإلسالم إن طب
أصحاب األسهم أو الودائع أو الزائن اآلخرن. ة أو  ضر بوضعیتها المال عوق أعمالها وال    1ال

ز على المصارف  ة البنك المر ة:رقا   اإلسالم

قتها أجهزة  زة هي حق ة ضرورة، ومؤثرة، ذالك أن البنوك المر اد ة س ز رقا ة البنك المر تعتبر رقا
ه النشا  ة أموال المودعین وتوج ة للمصارف وحما زة ینا بها المحاف على سالمة المواقف المال مر

ة ل ة اإلقتصاد عة المصارف المصرفي في اإلتجاه الذ یخدم أهداف التنم لمجتمع، ولكن التمییز في طب
عة مختلفة تؤد إلى عرقلة أو  ز علیها ذاطب ة البنك المر ة یجعل من رقا ة عن المصارف التقلید اإلسالم

ان هدفها إقتصاد تنمو عام.   إحتجاز أو منع الحد من النشا المصرفي اإلسالمي وٕان 

ة من خالل: ة الرقا   2وتتم عمل

 م في إص ص لمزاولة العمل المصرفي؛التح  دار موافقات الترخ
 ش؛ ة والتفت  الزارات المیدان
 ؛ ل دور ش ة من المصارف  انات المال  الحصول على الب
 . ل دور ش ة للمصارف  ة عن األعمال المصرف انات اإلحصائ   الحصول على الب

ما  ة المتمیزة ف   3 یلي:وتتمثل أهم الجوانب التي یجب أن تشملها هذه الرقا

  اطي ة اإلحت ة المحدودة على إنشاء أو تولید النقودنس  ؛القانوني على أساس قدرة المصارف اإلسالم
 عة األصول؛ ونة لها على أساس اإلختالف في طب ة السیولة والعناصر الم  نس
  ات على أساس زادة حجم الودائع ة في رؤوس أموال الشر ة مساهمة المصارف اإلسالم نس

 على أساس المضارة؛اإلستثمارة عن الودائع الجارة لدیها وتلقي األولى 

                                                           
ة،فؤاد الفسفوس،   1 ة للنشر والتوزع، عمان، األردن،  البنوك اإلسالم نوز المعرفة العلم  .81، ص: 2010دار 
ة، محمد محمود العجلوني،   2 ة،البنوك اإلسالم قاتها المصرف ادئها، تطب امها، م اعة، عمان، األردن،  أح سرة للنشر والتوزع والط ، 2010دار الم

 .143ص:
ماني ناصر،   3 ، بنك سل ة الجزائر ة حول عالقة بنك البر ق ة الحدیثة مع دراسة تطب ة في ضل المتغیرات الدول ز البنوك المر ة  عالقة البنوك اإلسالم

ضاء، الجزائر،  الجزائر،  .198،197، ص ص: 2006الدار الب
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 ة العقار الم ة؛تملك المصارف اإلسالم ل اتها التمو  نقول في إطار عمل
  ة قواعد ة المصرف ة رأس المال.ما تمس جوانب الرقا فا ظم  طة والحذر وخاصة منها ما   الح

ة في النقا الت المصارف اإلسالم ز  ص عالقة البنك المر ن تلخ م ة:او   ل

 شه؛ خضع إلشرافه وتفت ،  و ز مات الصادرة من البنك المر التعل  أن یتقید المصرف اإلسالمي 
  ز ن أن ینتقل دور في مأن یتقید المصرف اإلسالمي بتوجیهات البنك المر م ذلك  جال اإلستثمار، و

م  ه عرض النقود والتح ز من مجرد توج ن أن ینتقل البنك المر م ذلك  ه اإلستثمار، و ه إلى توج ف
ه اإلستثمار نحو أوجه الصناعة  ه إلى توج م ف ه عرض النقود والتح ز من مجرد توج دور البنك المر

ة في البلد؛والزراعة وغیرها من القطاعات اإلقت ة اإلقتصاد ة خدمة للتنم  صاد
  قوم تب الفني الذ  قوم بدور الم ز أن  ن للبنك المر تب الفنيم م فرص  بدور الم قوم بتقی الذ 

ل فرصة إستثمارة؛ ة، وتحدید معدل الرح في   اإلستثمار المختلفة وطرحها بین المصارف اإلسالم
  ز ة، بوصفه بنك البنوك فإن البنك المر ه فوائضها المال ة أن تودع لد فرض على المصارف اإلسالم  

ل مشارعها  قوم بتمو ة في الرح والخسارة على أن  على أساس القرض الحسن، أو على أساس المشار
المثل. ل على أساس المعاملة   1 المقابل عند حاجتها للتمو

  ز الخاصة مات البنك المر ة وسحبها؛یتقید المصرف اإلسالمي بتعل  بإیداع العمالت األجنب
  ة معینة من مجموع ودائعه ة بإیداع نس ما فیها المصارف اإلسالم ز من المصارف  طلب البنك المر

ز المالي للمصارف وأموال المودعین مقابل فائدة  ه، وذلك للمحافظة على المر ة لدد ل نقد على ش
ز للمصارف على هذه الودائع  ؛یدفعها البنك المر

  ملجأ أخیر إلقراض المصارف مقابل فائدة وذلك في حال نقص ز العمل  من وظائف البنك المر
فة نتیجة لقوامها على  ع المصرف اإلسالمي اإلستفادة من هذه الوظ ستط السیولة لد المصارف، وال

ا.  2الّر

  

   
                                                           

ة، الرقي تیجاني، حمزة شودار،   1 ة وٕادارة المخاطر في المصارف اإلسالم منشورات مخبر الشراكة واإلستثمار في المؤسسات الصغیرة الخدمات المال
 .152، ص: 2010والمتوسطة في الفضاء األورو مغاري، الجزائر، 

، ص: محمد محمود العج  2  .145لوني، المرجع الساب
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  خالصة الفصل األول:

ة تجسد لنا الجانب  العلمي والعملي للنظام اإلقتصاد اإلسالمي، الذ لقد تبین لنا أن المصارف اإلسالم
عقیدته وشرعته مما یجعلها متمیزة عن غیرها من المصارف  هو بدوره جزء من النظام اإلسالمي الشامل 

ة.   التقلید

ة وجذب الموارد  ة والمصرف األعمال والخدمات المال ة تقوم  ة نقد ة هي مؤسسات مال فالمصارف اإلسالم
ة وت ة النقد ة اإلقتصاد حق أهداف التنم ما  فل نموها، وتحقی أقصى عائد منها و ًفا فعاال،  فها توظ وظ

ة. ذا مصادرها المال ام الشرعة السمحة، التي تستمد منها خصائصها وأهدافها و ة في إطار أح   واإلجتماع

ات إستخ ر إقتصاد مستقل لممارسة نشاطها المصرفي وف آل المال وٕاستثماره، دام ما تقوم على ف
ة في المعامالت وتطبی العدالة وتحقی التوازن في مجاالت اإلستثمار  الكثیر من الصدق والشفاف حیث تتسم 
ام الشرعة  أح اإللتزام  ز وفي ظل مایتماشى  ة البنك المر ل ذلك تحت إشراف ومراق تم  المختلفة، و

ة.   اإلسالم
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  الفصل الثانيتمهید 

سعى إلى إستقطاب األموال وجذب اإلستثمارات  غیره من المصارف األخر  إن المصرف اإلسالمي 
ة وتوظیف جزء من هذه األموال  ة والخارج م الجزء وحشد المدخرات من مختلف المصادر الداخل بذاته، وتقد

ة الحاكمة  ل في إطار القواعد الشرع تم ممارسة هذا التوظیف وذالك التمو ل مشروعاتهم، و اآلخر للغیر لتمو
عا في إطار  ة لكنها تدخل جم ل في المصارف اإلسالم ألعمال المصرف اإلسالمي، حیث تتنوع وسائل التمو

الوسائل المشروعة. ه الفقه اإلسالمي  سم   ما

ل الم البیوع أحد صور التمو ل  عد التمو ظم بدوره و ع صرفي اإلسالمي والذ  ال منها: ب عدة أش
ع اإلستصناع...لخ. ع السلم، و ، ب ع التأجیر حة، الب   المرا

حثین: م فصلنا إلى م   وتم تقس

 ع عنوان: عقود ب حث األول  حة، السلم الم ةالمرا والذ  ، واإلستصناع في المصارف اإلسالم
حة، السلم، واإلستصناع و  ع المرا ه تعرف لب ون ف انهم، س شروطهم أدلة مشروعیتهم، أر

 اءاتهم.إجر ذا وأنواعهم و 
  حث الثاني ع ألجل و الم ة اإلقتصاتحت عنوان: عقود الب ة ع الصرف واألهم لعقود البیوع د

ة ه تعرف افي المصارف اإلسالم ون ف ع ألجل و، والذ س أدلة و  ع الصرفلب
انهمشروعیتهم،  ذا  م، وٕاجراءاتهموأنواعه م، شروطهمأر ةو ة األهم للبیوع في  اإلقتصاد

ة  .المصارف اإلسالم
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حة، السلم، وا ع المرا حث األول: عقود ب   إلستصناعالم

ل، التي ة أحد أسالیب العمل فیها المتمثلة في التمو ع في المصارف اإلسالم تسعى  تعد عقود الب
ة ثابته محددة  ما ینتج عنه مدیون ل عندما یتأجل الدفع،  المصارف بدورها إلى ممارسة هذا النوع من التمو

. ل الّرو س التمو   ع

حثنا إلى أرع مطالب: م م   حیث تم تقس

حة  المطلب األول: عقد ع المرا   ب

حة: ع المرا ف ب   أوال: تعر

حة لغة: لمة رح وتع المرا ا أ إستشف، حً ُ رَ ني النَّماء في الُتَجر ورح تجارته یرح رحا وتَ مأخوذة من 
ه والعرب تقول رَ  ان یرح ف ع مرح إذا  ه فیها، وهذا ب حة یرح فیها، حت تجارته إذا رح صاح وتجارة را

ل عشرة  حة على  عته السلعة مرا قال  حة، و عت الشئ مرا دراهم درهم وأرحَتُه على سلعة أ أعطیته رحا، و
حة. ذلك إشترته مرا   1و

حة في اإلصطالح: ما یلي: المرا   فقفد عرفها الفقهاء 

ة:  .1 ف مثل الثمن مع زادة الرح. <<:قال الكاسانيعند الحن ع  حة ب  >>المرا
ة: .2 حة، أجمع جمهور العلماء على <<قال إبن رشد: عند المالك ع صنفان: مساومة ومرا وأن  أن الب

ر  حة هي أن یذ ه رحا ما للدینار أو المرا شتر عل ه السلعة، و ائع للمشتر الثمن الذ إشتر  ال
 >>الدرهم.

ة: عند  .3 : الشافع حة، وه <<قال الشیراز عها مرا شتر سلعة أن یب و أن یبین رأس المال، یجوز لمن 
عتها برأس مالها، قول: ثمنها مائة، وقد  أن  ل عشرة. وقدر الرح،   ورح درهم في 

ع برأس المال، ورح معلوم.قال إبن قدامة: معنى ب عند الحنابلة: .4 حة، هو الب  ع المرا
 .ع برأس المال، ورح معلوم حة هي الب   2أجمع الفقهاء أن المرا

                                                           
رم، دار صادر للنشر،  لسان العرب، مجلدإبن منظور،   1  .103، ص:5، الجزء 2003تحقی جمال الدین م
ة، دراسة مقارنة،  قتیته عبد الرحمان العاني،  2 ة والتجار ل ووظائفه في البنوك اإلسالم ،ص 2012دار النفائس للنشر والتوزع، األردن،التمو

  .88،87ص:
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حة في المصرف اإلسالمي: ع المرا ف فكرة ب ا: تعر   ثان

عید  قوم بتوفیرها ل ائع، أو  ع سلعة معینة قد تتوفر لد ال ائع لب حة هو إتفاق بین مشتر و ع المرا عقد ب
ه هامش رح  مثل التكلفة مضافا إل ، وذلك وفقا لمواصفات محددة للسلعة، وعلى أساس سعر  عها للمشتر ب

ه الطرفان،  م فورًا، یتف عل ما قدوقد یتم التسل عد أجل،  . أو  التقس   1یتم الدفع نقًدا أو 

شتر له منفعة أو حاجة مقابل رح معین أو أجل  طلب العمیل إلى المصرف أن  أن  وتتم هذه الطرقة 
ة ضائع واآلالت  معین للتسدید، وتقوم معظم المصارف اإلسالم حة في شراء الخدمات وال اع أسلوب المرا بإت

سعر ما، ، والتجهیزات  عها للعمیل على أساس التكل والمواد األخر ة من  الرح تثم تب م فة مضاًفا إلیها نس
  2اإلتفاق علیها.

حة: ة المرا   ثالثا: أدلة مشروع

حة جائز بنص  ع المرا   3القرآن الكرم والسنة المطهرة.ب

م: ع <<قال تعالى القرآن الكر قرة_ >>وأحل هللا الب   .]275 [ ال

ًضا جّل شأنه:  مإال أن تكون تجارة  <<وقل أ  ].29[ النساء_ >>عن تراض من

ان وٕابن ماجة. السنة المطهرة: ع عن تراض) أخرجه إبن ح ه وسلم (إنما الب   قال رسول هللا صلى هللا عل

ه وسلم: الشعیر، والتمر  ( وقوله صلى هللا عل البر، والشعیر  الفضة، والبر  الذهب، والفضة  الذهب 
سواءالتمر، والملح  مثل، سواء  ان یًدا الملح، مثال  یف شئتم إذا  عو  ، یًدا بید، فإذا إختلفت األصناف فب

  بید).

ع مبرور). ل ب ه وسلم: أ الكسب أطیب؟ قال: ( عمل الرجل بیده و    4وقد ُسئل النبي صلى هللا عل

حة المرا ل  عا: أنواع التمو   في المصارف: را
                                                           

ة والمصارف ال، محمد الطاهر الهاشمي 1 ة المصارف اإلسالم ة اإلقتصاد ة ودورها في تحقی التنم ر والممارسات الواقع ة، األساس الف تقلید
ة،  ا، واإلجتماع ات و المطبوعات والنشر، لیب ت  .189، ص: 2010اإلدارة العامة للم

عقوب أبو الهول،   2 ة مقارنة، محي الدین  ة، دراسة تحلیل ة اإلستثمار م أعمال البنوك اإلسالم   ، 2012دار النفائس للنشر والتوزع، األردن، تقی
 .96،95ص ص: 

، ص ص:   3  .96،95محمد الطاهر الهاشمي، المرجع الساب
4   ، او ة، محمد محمود الم ر والقانون، مصر، اإلستثمار في البنوك اإلسالم  .195، ص: 2011دار الف
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ة  سیتین:تمارس المصارف اإلسالم طرقتین رئ حة  المرا ل    1التمو

1.  : حة بدون طلب من المشتر ع المرا قوم ب ، ثم  شراء سلعة بدون طلب المشتر قوم المصرف  حیث 
غة ال تتالئم مع  ة المتاجرة، ونظرًا ألن هذه الص عمل قوم في هذه الحالة  عها في حالة الطلب، فهو  بب

احثون عل عة نشا المصرف، عمل ال عة نشاطه والتي تتمثل في طب غة أخر تتالئم وطب ى إیجاد ص
الشراء. حة لآلمر  ع المرا  ب

الشراء: .2 حة لآلمر  ع المرا حدد فیها  ب ) من المصرف شراء سلعة معینة،  طلب العمیل (المشتر حیث 
تحمل المصرف خطر الهالك وتلف السلعة قبل التس حدد فیها ثمن الشراء، و ع مواصفاتها، و مجم  .ل

 :الشراء حة لآلمر  ع المرا ان ب   أر

الشراء من ثالثة أطراف: حة لآلمر  ع المرا   2یتكون ب

ائع األول:  .1 عها.ال رد ب ملك سلعة معینة و  الذ 
الشراء (المصرف): .2 ائع الثاني. المأمور   وهو المشتر األول لهذه السلعة، وهو ال
الشراء: .3 الشراء من  اآلمر  وهو المشتر الثاني الذ یرغب في شراء نفس السلعة وهو نفسه الواعد 

 المصرف.
 حة: شرو ع المرا حة عدة شرو أهمها: صحة ب  3لعقد المرا
 ح؛ ون العقد األول صح  أن 
 ع في العقد األول؛ ائع المب ه ال الثمن األول الذ اشتر   العلم 
  عض الرح ألن الرح  الثمن شر صحة البیوع؛العلم   الثمن، والعلم 
  یل أو الموزون بجنسه مثال ال بجنسه من أموال الّرا، فإن إشتر الم ون الثمن في العقد األول مقا أال 

حة  حة، ألن المرا عه مرا الثمن األول وزادة، والزادة في أموال الّرا تكون مثل، لم یجز له أن یب ع  ب
عا عض مؤجال، بل البد من  را ال رًحا، وت عضها ب ة  ع الذهب والفضة والعمالت النقد لذلك الیجوز ب

ض في مجلس العقد؛  الحلول والتقا
                                                           

، ص:  1 ة، المرجع الساب  .102شوقي بورق
، محمد   2 ة في فلسطین حسن أحمد المشعراو ة على المصارف اإلسالم ة، دراسة تحلیل ة المصارف اإلسالم ز المالي في رح أثر متغیرات عناصر المر

ة، غزة، فلسطین، ، 2005-1996من ل، الجامعة اإلسالم ة والتمو ات نیل شهادة الماجستیر في المحاس رة مقدمة ضمن متطل  .54، ص:2007مذ
،  رشاد  3 ع العامر ة، دراسة مقارنة في القانون والفقه اإلسالمي، نعمان شا ة في البنوك اإلسالم ة اإلئتمان ر الجامعي، الخدمات المصرف دار الف

ندرة، مصر،   .278، ص:2013اإلس
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  ائع ا لل ع مملو ون المب ه، وأن  أن  ة عل ض المعتبر شرعا وعرفا، وفي حوزته وله ح الوال ضه الق ق
ض المعتبر  ضها الق ع السلع قبل أن تق عض المصارف تب شتر المصرف و شرعا وعرفا، فمثال: قد 

ض  عها قبل أن تسجل في محفظته، فهذا الیجوز، ألن ق احة بناًءا على طلب العمیل ثم یب أسهما م
ون بتسجیلها في المحفظة اإلستثمارة؛  األسهم 

 أن ع مع التردد بین النقد والتأجیل،  النقد أو التأجیل، فإن وقع الب حزم العاقدان  حصل  البد أن  لم 
عتین  اع ب ه وسلم (من  اإلتفاق الجازم على ثمن واحد محدود فهو غیر جائز شرعا، لقوله صلى هللا عل

عة، فله  ألفین في ب ألف عاجلة و عتك دار هذه  قول: قد  ا)، ومن معاني الحدیث أن  سهما أو الّر أو
اطل، إذا قبل المشتر قبوال مبهما؛ ع   1آجلة، فهذا ب

  ائع للمشتر ما تشمله السلعة من تحدید مو ع ال حیث یب ا للجهالة،  امال وناف اصفات السلعة تحدیًدا 
 العیوب؛

  مثله؛ أخر أو معدنأ  ضة سلعة  مقا حة  ع على السلع مقابل النقود، إذ التجوز المرا قع الب  یجب أن 
 .ح عقد صح ائع قد إشتر السلعة أصال  ون ال  2یجب أن 

حة في المصارف:خامسا: إجراءا المرا ل    ت التمو

ة: حة في النقا التال غة المرا ة لص ص الخطوات التنفیذ ن تلخ   م

الطلب للمصرف اإلسالمي: .1 ه  تقدم العمیل  ا من العمیل یوضح ف حیث یتلقى المصرف اإلسالمي طل
شترها المصرف للعمیل  مواصفات محددة معروفة على أن  رغبته في شراء سلعة معینة أو خدمة و

حة ألجل مح ه؛مرا رح یتم اإلتفاق عل  3دد معلوم و
اإلستعالم عن السلعة للتأكد من توافر  دراسة المصرف للطلب: .2 قوم المصرف  ة حیث  الكم ها 

ة و  ن الحصول علیها في التوقیت المحدد وعدم وجود أ موانع المواصفات المطلو م السعر المحدد، و و
ة الطلب وفي الوقت ذاته  ع ومن ثم التأكد من مناس ة الشراء والب ة في إتمام عمل ة أو غیر قانون قانون

ة من الموردین؛  الحصول على عروض مبدئ

                                                           
 .279،278المرجع نفسه، ص ص:   1
، ص:  2 ة، المرجع الساب  .102شوقي بورق
ة بین الواجب والواقع، حسین حسین شحاته،   3 ما تقوم بها المصارف اإلسالم حة  المرا ل  ر الجامعي، مصر، التمو  .5، ص:2003دار الف



ة :                                      ثانيـل الـالفص  البیوع في المصارف اإلسالم
 

41 
 

ع عقد الصفقة: .3 ام  توق حة الذ یتضمن ق ع عقد المرا قوم المصرف والعمیل بتوق في هذه المرحلة 
ة، وتعهد  شراء السلعة المطلو العمیل بإعادة شراء السلعة من المصرف اإلسالمي عندما یوفرها المصرف 

ه بتطبی الصفقة؛ سالمتها وأهلیته للتعاقد، وعدم وجود أ موانع لد  المصرف له، وٕاقرار العمیل 
شراء السلعة: .4 ام المصرف  قوم المصرف  ق ا افي هذه المرحلة  ان عرضه مناس المورد الذ  إلتصال 

ة  م مجموعة مستندات، تثبت صالح ة المورد بتقد ح للمصرف مطال والحصول منه على السلعة، و
قتها للمواصفات حتى التحدث خالفا بین المصرف  ضاعة المشتراة، ومطا ینالسلعة أو ال عمیله عند  و

 إستالم العمیل للسلعة؛
ضاعة: .5 ضاعة من المصرف أو بإستالم مستندات  إستالم العمیل لل قوم العمیل بإستالم ال في هذه الحالة 

انت مستوردة من الخارج، أو أن یتف مع المورد  ضاعة، خاصة ماإذا  ضاعة على إرسال ال إلى ال
عد أخذ الضمانات الالزمة؛  مخازن العمیل 

ضاعة: .6 ممة ال ما  تحصیل المصرف لق حة،  ع المرا ون تحصیل المبلغ فورا في ب ن أن  م حیث 
ة ووجود  ضاعة ومد قدرة العمیل المال ون على أقسا أو دفعات، وهذا یتوقف على نوع ال صح أن 

ة. الت إئتمان ة المصرف في إعطاء تسه ه، ورغ   1األموال لد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ص ص:  1 ة، المرجع الساب  .165،164شوقي بورق
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ل ( حة في المصارف اإلسالمالتمو ): إجراءات5الش المرا   ةل 

  

  

  

  

  

  

  

  

ة    بناًءا على ماسبالمصدر: من إعداد الطال

ع السلمعق المطلب الثاني:   د ب

ع السلم: ف ب   أوال: تعر

مه.الّسلم لغة:  م رأس المال في المجلس وسلًفا لتقد م وسمي سلًما لتسل فتح الّسین والالم وضم الم لف    1السَّ

م :االّسلم إصطالحً  م الثمن في مجلس العقد، وتأجیل تسل ه تسل ع الذ یتم ف السلعة الموصوفة بدقة إلى  هو الب
  وقت محدد في المستقبل.

عرفه فقهاء أنه عقد و ة والحنابلة    2مة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.موصوف في الذّ  الشافع

ه الثمن وتض السلعة  -  عجل ف أنه: نوع من البیوع  ع ما عرف  الوصف إلى أجل معلوم، أو هو ب
العین.  الّدین 

                                                           
، إسماعیل   1 :معجم الصحاح، بن حمادة الجوهر ر السنة، ص:2دار المعرفة، بیروت،   .508، بدون ذ
ة، محمد سمحان وآخرون، حسین   2 ة اإلدارة، مصر، إدارة اإلستثمار في المصارف اإلسالم ة للتنم   .257، ص: 2012منشورات المنظمة العر
 

حة المرا ل    التمو
5 

2 4 

1 

إستالم العمیل 
ضاعة  لل

مة  تحصیل المصرف لق
ضاعة  ال

تقدم العمیل 
الطلب للمصرف 

 اإلسالمي

دراسة المصرف 
 للطلب

شراء  ام المصرف  ق
ع عقد الصفقة السلعة  توق

6 

3 
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 1وعرف على أنه عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. - 

ع السلم ف عقد ب ا: تعر   اإلسالمي رففي المص ثان

ه دفع الثمن، ولذلك فهو نافع، للمنتجین  عجل ف م،  ع لسلع موصوفة في الذمة، مؤجلة التسل هو عقد ب
شتر من  ة موسم الزراعة، ف حصل المزارع على النقود في بدا  بها البذور، والحاجات الصناع والمزارعین، حیث 

، ث اعها سلًما إلى المشتر األخر سلم السلعة التي  عد أن یتم الحصاد  غة یرتضیها  2،م  تم ذلك مقابل ص و
 3الطرفان.

ة ثالثا:   الّسلم أدلة مشروع

ة الّسلم    الكتاب والّسنة المطهرة:ثبتت مشروع

م: قرة_'' [أجل مسمى فاكتبوه إذا تداینتم بدین إلى ین آمنوااأیها الذ''قول عزوجل: القرآن الكر   ]282ال

ه،  ه وأذن ف تا اس رضي عنه: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله هللا في  قال إبن ع
قة. ة السا   ثم قرأ اآل

مة:  ة الكر الدیون، وما یدخل فیها من معامالت وجه الداللة في اآل ة التعامل بین الناس  تض هذه اآل
ارة''مؤجلة، والّسلم نوع من الّدیون، والّدین  ان أحد العوضین فیها نقدًا، واآلخر في الذمة  هو ع ل معاملة  عن 

  ''.نسیئة

عمومها، فإن العین عند العرب ماكان حاضرًا، والّدین  ة على حل المداینات  ًا. فدلت اآل ماكان غائ
ه إلى أجله. ه ثابت في ذمة المسلم إل اره من أفرادها، إذ المسلم ف  4وشملت الّسلم بإعت

                                                           
، ص: رش  1 ، المرجع الساب ع العامر  .328اد نعمان شا
2   ،، ات المعاصرة، عمر زهیر حاف ة أمام التحد ة، البنوك اإلسالم ة ومهمة المنظمات المدن ات اإلقتصاد ة،مؤتمر حول التحد رمة، السعود ة الم  ، م

عة ، ص:   .3الدورة الرا
الكش،   3 امل حسین  ة،  م وه ، محمد سل ات التطبی ة في تحد ة، نظرة تحلیل ة للدراسات والنشر والتوزع، بیروت، المصارف اإلسالم المؤسسة الجامع

 .22، ص: 2011لبنان، 
مت عبد الرؤوف حسن مصلح،  4 ة معاصرة، ح ا في الفقه اإلسالمي، دراسة فقه ات نیل شهادة مقارنة بین الّسلم والّر رة مقدمة ضمن متطل مذ

ة، فلسطین،   11،10، ص ص: 2007الماجستیر في الفقه والتشرع، غیر منشورة، جامعة النجار الوطن
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سلفون في التمر  السنة المطهرة: ه وسلم المدینة والناس  اس أنه قال: قدم الّنبي صلى هللا عل مارو عن إبن ع
یل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلومالسنتین والثالث فقا ه وسلم:(من أسلف في شیئ في  ) ل صلى هللا عل

ه  .متف عل

ر وعمر في الحنطة والشعیر والزت  ه وسلم وأبي  نا نسلف على عهد النبي صلى هللا عل ة:  وفي روا
   1.والتمر ومانراه عندهم

 :ان عقد الّسلم قوم علیها  أر ان  ام على توفرها، ومن لكل عقد من العقود أر توقف ثبوت األح ، و
ة، والحنابلة، إال أن  ة والشافع ان الیتم إال بها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالك ذلك الّسلم، فله أر

ان السلم ثالثة وهي:   أر
غة:  .1  وهي اإلیجاب والقبول؛الص
ه؛ العاقدان: .2  وهم الُمسلم، والُمسَلم إل
ه. المحل: .3 ل أو الثمن. 2وهو رأس المال، والمسلم ف  3مقدار التمو

السلم في المصارف ل  عا: أنواع التمو   را

السلم: ل  ة نوعان من التمو   یوجد في المصارف اإلسالم

1.  : ل عاجل وحصوله على سلعة في وقت آجل.الّسلم العاد قوم المصرف بتمو  4حیث 
2. : ه المصرف  الّسلم المواز موج ع سلعة مستحقة في نفس قوم  ب ال و شراء سلعة یتحصل علیها مستق

ون اإللتزام في عقدین  شر أن  موجب العقد األول إلى المشتر  األجل ومماثلة لتلك التي إشتراها 
ائع  ه عجز ال غي أن ال یترتب عل م ین ائع في العقد األول من التسل منفصلین تمام اإلنفصال، فعجز ال

م.في العقد الث  5اني عند التسل

                                                           
1   ، او ة، اإلمحمد محمود الم ، ص ص:ستثمار في البنوك اإلسالم  .216،215المرجع الساب
، ص:  2 مت عبد الرؤوف حسن مصلح، المرجع الساب  .16ح
، ص:  3  .127جمال لعمارة، الملرجع الساب
ة، مجلة اإلقتصاد اإلسالمي، سعید المطران،  4 ة بدائل المنتجات التقلید ة، العدد: المنتجات المصرف  .56، ص:1997، سبتمبر 294السعود
، ص:  5 ة، المرجع الساب  .106شوقي بورق
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 :ع السلم ذا شروطه  شرو ب ع، و ن الب نه ر ع ولذلك فإن ر ما سب القول فإن الّسلم نوع من الب
ع، وٕاضافة إلى تلك الشرو هناك عدة منها:  1شرو الب

 ون معلوم ما یتعل برأس مال الّسلم، أ الثمن، فیجب أن  سلم في مجلس العقد، أ یدفع ثمن ف ا و
 2عاجال؛ السلعة

 ه؛ ا التأخیر في الجمع بین رأس المال والمسلم ف  أن التمنع علة الّر
  ون ائع في مجلس العقد ألنه الیجوز أن  م رأس المال لل رأس المال في الّسلم دیًنا، وقد أجاز مالك تسل

قة برأس المال م رأس المال، وتتعل الشرو الثالثة السا  ؛إشترا الیومین أو الثالثة لتسل
  الجملة أن الجنس والنوع، والجودة، والرداءة، و ما یزل الجهالة  صفاته و طا  ه منض ون المسلم ف أن 

 صفه وصًفا نافًا للجهالة قطًعا لكل نزاع محتمل؛
  ان العدد إن  ان موزوًنا، و الوزن إن  ال أو  ان م الكیل إذا  ه مقدارًا معلوًما  ون المسلم ف أن 

ان منسوًجا؛معدوًدا، أو    3الذراع أو المتر إن 
  ان الذ یو ة الم ان له حمل ومؤ تسم ع إذا  ه المب شتر ونة، في ف ن له حمل ومؤونة فال  فإذا لم 

ه الّسلم؛ ان الذ عقد ف ه الم وف ان و ة الم  تسم
 ة إلى النزاع؛ ه مؤجال إلى أجل معلوم، درًءا للجهالة المفض  إن المّسلم ف
  ّصح الس ان موقعها أ تعیینها، وهذا یناقض الشر ال لم في األراضي والعقارات ألنها بوصفها تستدعي ب

ه دینا في الذمة؛ ون المسلم ف  4الذ ینص على أن 
 ضاعة)؛تحدید اإل م المسلم (ال ه (العمیل) في تسل  5جراءات الالزمة في حالة تخلُّف أو تعذر الُمسلم إل
  ه من ون الُمسلم ف م؛أن  اء التي یتوفر وجودها، عند حلول األجل، أ عند التسل  6األش

 :ه وهي ة بین رأس المال والمسلم ف  7الشرو المشتر
                                                           

م عمر،   1 ة مقارنة،محمد عبد الحل ع السلم في ضوء التطبی المعاصر، دراسة تحلیل ة الملك فهد  اإلطار الشرعي واإلقتصاد والمحاسبي لب ت فهرسة م
ة للنشر، جدة،  :1998الوطن  .19، ص:2، 

، ص: محمد  2  .259محمود العجلوني، المرجع الساب
، ص:جمال لعمارة  3  .128، المرجع الساب
او   4 ة، ، محمد محمود الم ، ص:اإلستثمار في البنوك اإلسالم  .222المرجع الساب
ة،  5 ، ص: شوقي بورق  .106المرجع الساب
ع الّسلم، دراسة موازنة بین الفقه  محمود جالل حمزة،  6 ة، والقانون، اب ق ة للعلوم التطب ، 2008المجلد الحاد عشر، العدد األول، األردن، لمجلة األردن

 .22ص:
ة بین الواقع والمأمول، قادر محمد الطاهر،  7 ات حول المصارف اإلسالم الملتقى الدولي األول حول اإلقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهونات  عموم

ر السنة، ص: المستقبل، جامعة زان عاشور،   .21الجلفة، الجزائر، بدون ذ
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 صح الّسلم في الخمر والخنزر ونحوهما؛ عه فال  صح تملكه و ل واحد منهما مما  ون   أن 
 ونا مختلفین جنًسا، تجوز المسیئة بینهما؛  أن 
 ل واحد منه ون   ما محدد الجنس والصفة والمقدار.أن 

ع من شرو عامة. شتر في عقد الب اإلضافة إلى ما   ل هذا 

الّسلم في المصارفخامسا إجر  ل    اءات التمو

ة معلومة من سلعة مثیلة إلى  الّسلم ائًعا أو مشترًا لكم المصرفي: هو دخول المصرف في عقد الّسلم 
ة: ع الّسلم وف اإلجراءات التال ل العمیل عن طر ب تم تمو   أجل معلوم بثمن مدفوع نقًدا، و

ام المصرف بتوفیر ا .1 رغب في ق ل مشروع معین، و طلب لتمو التقدم للمصرف  لسیولة قوم العمیل 
قوم بإنتاجه على أن یرف بهذا الطلب دراسة جدو للمشروع  ة الالزمة للمشروع، ونوع المنتج الذ  النقد

ه مبلغ السیولة المطلوب؛  حدد ف
قوم المشروع بإنتاجها، وفي  .2 ة السلع التي  له، ونوع م جدو المشروع المطلوب تمو قوم المصرف بتقی

قوم المص ه  قوم المشروع (المصنع) بإنتاجها وتحدید موعد حالة الموافقة عل شراء السلع التي  رف 
ضاعة حاال. مة ال ع الّسلم) 1اإلستالم، ودفع ق  2؛(إبرام عقد ب

عد  .3 عد ذلك بإدارة أعمال المشروع (المصنع)، وف ماهو مخط له بدراسة جدو المشروع، و قوم العمیل 
م  قوم بتسل ضاعةاإلنتهاء من اإلنتاج،   3للمصرف وف الشرو المتف علیها؛ ال

ة في األجل المحدد؛ .4 م السلعة وف المواصفات المطلو  4تسل
ه بدیلین وهما: .5 ضاعة فإن لد ع تلك ال قوم المصرف بب  حتى 

حدد موعد البدیل األول ضاعة قبل اإلستالم عن طر عقد الّسلم المواز للتجار، على أن  ع ال : ب
عد اإل م  سعر أكبر من سعر الشراء من العمیل وأقل من سعر السلعة في التسل ون ذلك  ستالم من العمیل، و

.   السوق حتى یوفر میزة للمشتر

                                                           
ة، التجاني عبد القادر أحمد،   1 ة إسالم ل ت، الّسلم آداة تمو ة، العدد األول، الكو ة، معهد الدراسات المصرف ة ومصرف ، ص 2013مجلة إضاءات مال

 .4،3ص:
، ص:  2 ة، المرجع الساب  .166شوقي بورق
، ص: التجاني عبد القادر أحمد، المرجع  3  .4الساب
ة، بن عمارة نوال،   4 مصارف المشار ة  ة ومعالجتها المحاسب ل غ التمو ات نیل شهادة الماجستیر، غیر منشورة، جامعةالص رة مقدمة ضمن متطل  مذ

 .130، ص: 2002سطیف، الجزائر، 
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ع  البدیل الثاني: ع مساومة) أو عن طر ب عها نقدًا (ب ضاعة ثم ب اإلنتضار حتى موعد إستالم ال
حة   .المرا

ع ة بإسناد أمر الب   1إلى الموزعین مقابل عمولة. حیث تقوم المصارف اإلسالم

ع.  .6 ع السلعة والحصول على رح ناتج عن الفرق بین سعر الشراء والب   2قوم المصرف بب

ل( ة6الش الّسلم في المصارف اإلسالم ل    ): إجراءات التمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة بناًءا على ماسب   المصدر: من إعداد الطال

ع اإلستصناع المطلب الثالث:عقد   ب

ع اإلستصناع: ف ب    أوال: تعر

                                                           
، ص:  1   .4التجاني عبد القادر، المرجع الساب
  .166شوقي بورقبة، المرجع السابق، ص:   2
  
  
 

الّسلم ل   التمو
5 1 

2 4 3 

6 

یتلقى المصرف رحا نتیجة 
ع ة الب  عمل

ع  قوم المصرف بب
ضاعة  ال

م السلعة  یتم تسل
وف المواصفات 

ة  المطلو

م  العمیل تقد
 طلب للمصرف

قوم المصرف 
بدراسة الجدو 

قوم العمیل  للطلب ع العقد  عد توق
 بإدارة أعمال المشروع
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صنع له خاتما، واستصنع الشئ، دعا إلى صنعه، اإلستصناع لغة:  قال إصطنع فالن خاتما، إذ سأل رجال أن 
  1فاإلستصناع لغة طلب الفعل.

ه في الح اإلستصناع في اإلصطالح: شتر  مه اهو عقد  ائع بتقد صنع صنعا، یلتزم ال مصنوعا ل شئ مما 
ة لقاء ثمن محدد. أوصاف معن  2مواد من عنده 

ع اإلستصناع في المصرف اإلسالمي: ف عقد ب ا: تعر   ثان

هو عقد مسمى الیخالف تضامن نصوص الشرعة، صرحا في منعه، وهو في نفس الوقت عقًدا أجازته 
ه وهو اإلستحسان إضافة إلى أنه عقد أجازته الّسنة. وهو من العقود التي  إحد مصادر التشرع، المختلف ف

ل العقود التي جر تعارف الناس علیها طالما  طل  ه وسلم، لم ی تعارف الناس علیها والرسول صلى هللا عل
ة للنزاع أو الضرر.   انت محققة لمصالح المسلمین، وغیر جال

ع فوًرا. م المب ه تسل شتر ف ع حال  ع اإلستصناع هو عقد ب التالي عقد ب   3و

سمى مستصنع) والمصرف  ة بتعاقد بین عمیل( اإلستصناع في المصارف اإلسالم ل  ات التمو تتم عمل
قوم المصرف  سمى صانعا)، لصناعة أو إنتاج شئ مثل: إنشاء عقار مقابل ثمن معین یدفع حاًال أو مؤجال، و )

التعاقد مع صانع أو مقاول في عقد  صفته مستصنًعا  ، إلنشاء العقار مقابل  إستصناعبناءًا على ذلك  مواز
سجله على حساب المستصنع الرح الذ  4ثمن أقل من الثمن األول. مثل الفرق بین مایدفعه المصرف وما  و

  5یؤول للمصرف.

ة اإلستصناع: ثالثا:   أدلة مشروع

ع اإلستصناع جائز بنص القرآن الكرم والسنة المطهرة.   ب
                                                           

 .209، المرجع الساب ص: ، مجلد لسان العربابن منظور  1
ة، ، مستو أولاإلستصناع، المقاوالت، فقه مقارن،  سعد بن عبد هللا بن عبد العزز السبر،  2 ، 1429- 4-9المعهد العالي للقضاء، الراض، السعود

 .7ص:
ة، عقد اإلستصناع في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة،  اسب بن عبد الكرم البدران،  3 صل للنشر، السعود ، 1948، الجزء األول 2جامعة الملك ف

 .46ص:
ة، دراسة مقارنة،عادل عبد الفضیل عید،   4 ندرة، مصر،  الرح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالم ر الجامعي، اإلس ، ص: 2007دار الف

427. 
حة، ونوغي  5 ل المشروعات الصغیرة في اإلقتصاد اإلسالمي، فت ر دورها أسالیب تمو ل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وتطو الملتقى الدولي حول تمو

حوث، جامعة سطیف،  ة، المعهد اإلسالمي لل ات المغار  .12، ص:2003ما  28-25في اإلقتصاد
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م: العقود''قال تعالى  من القرآن الكر ة توجب على اإلنسان 01[سورة المائدة_'' اأیها الذین آمنوا أوفوا  ]. فاآل
ح العقد ملزما له بنتائجه، وهذا یدل على أن تحرم شئ من العقود  ص اشرها بإرادته الحرة، ف العقود التي  الوفاء 

قا لمصالحهم  حرمه هللالتي یتعامل بها الناس تحق ون األغیر دلیل شرعي تحرم لما  د صل في العقو  تعالى، ف
ة. اح    والشرو اإل

ة:  ه وسلم:( المسلمون على شروطهم إال شرطا حّرم حالالً من السنة الّنبو أو أحل  قول النبي صلى هللا عل
  حرامًا). 

حق مصالح الّناس، فعلى هذا  صادم أصول الشرعة و ل عقد ال  حة  قاس على الشرو الصح األساس، و
  .من المشروع إحداث أ عقد جدید ون 

فه  طن  ه وسلم إصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في  عن نافع أن عبد هللا حدثه: (أن النبي صلى هللا عل
ه فقال:  م من ذهب فرقي المنبر، فحمد هللا و أثنى عل سه، فاصطنع الناس خوات سة إذا ل فنبذه فنبذ إني ال أل

  .الناس). رواه البخار 

 ان ع ة وهذه المقومات  قد اإلستصناع:أر اره عقد فإنه البد من توفر مقوماته األساس اإلستصناع بإعت
 1 هي :

غة:  ارات الدالة على إتفاق الطرفین المتعاقدین، فوجود العقد متوقف وهي اإلیجاب والقبول، أوال: الص وهي الع
ة هذین المتعاقدین في إنشاءهذا العقد، وتعبر بجالء عن  غة التي تبین ن   إرادتهما؛على هذه الص

ا: شتر فیها أساًسا:  العاقدان: ثان   وهما الصانع والمستصنع و

ة الكاملة للمعاملة والتصرف، أ  .1 ة الشخص لصدور التصرفات عنه األهل ة اآلداء وتعني صالح أهل
ا ة  ه شرًعا، وتحق هذه األهل عتد   لعقل والتمییز والرشد وعدم الحجر؛على وجه 

ه،  .2 ة عل نه من تنفیذ العقد وترتیب آثاره الشرع ون للعاقد سلطة تم ة وتعني أن  السلطة ناشئة  وهذهالوال
األصالة ونه مالًكا یتصرف  ة؛عن نفسه، أو نائًا عن ال من  الة أو الوصا الو  مالك األصلي 

                                                           
الخیر،   1 قاته المعاأحمد  ة، عقد اإلستصناع وتطب ات نیل شهادة الماجستیر في صرة، دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنم رة مقدمة ضمن متطل مذ

اتنة،    .12-9، ص ص: 2008-2007اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة الحاج لخضر، 
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ه:   یرد عقد اإلستصناع على عنصرن أساسیین هما: الثمن والمثمن(السلعة). ثالثا: المعقود عل

ون  الثمن: .1 لالثمن معلوًما محدًدا نوعا وقدر  یجب أن  له أو مؤجال  ون الثمن معجال  جوز أن  ه أو ا و
ما في  ؛مقسًطا  ع العاد  الب

قته یتطلب أمرن هما: العین (الشئ المصنوع) والعمل(صناعة الشئ). وهما  المثمن: .2 اإلستصناع في حق
ان من الصانع، فالعین هي المواد الخام التي  یراد إنجاز العمل بواسطتها من قبل الصانع، وف مطلو

ة من المستصنع، والعمل هو الجهد الواعي الذ قوم مقامه  المواصفات المطلو یبذله الصانع، أو من 
طلب منه.   إلنجاز ما

 :ع اإلستصناع  شرو صحة ب

 شتر لعقد اإلستصناع شرو عدة منها:

  ،ون المصنوع معلوما منع التنازع عند أن  بتحدید مواصفات الشئ المطلوب صناعته تحدیًدا وافًا 
م؛  التسل

  قول والحبوب ونحو ذلك؛ صح في ال ون المصنوع مما تدخله الصناعة، فال   أن 
  ما التعامل صح ف ه، ألن اإلستصناع جائز إستحساًنا، فال  ون الشئ المصنوع مما یجر التعامل ف أن 

حسب األعراف السائدة ه، وذلك یختلف  ان وال زمان على  ف ان على م قاس م ان وزمان فال  ل م في 
صناعته فإنه  ان الشئ المطلوب صنعه مما لم تجره العادة  طر زمان، وأما إذا  ه  ن التوصل إل م

 الّسلم؛
  ون عقد انت من المستصنع فإنه  أن تكون المواد المستخدمة في الشئ المصنوع من الصانع، فإذا 

 إجارة العقد إستصناع؛ 
 منع التنازع، فال ما  ان الثمن جنًسا وعدًدا  األلف؛ب ، والعدد  رال السعود  جنس 
 ع إذا احتیج إلى ذلك؛ م المب ان تسل ان م  ب
  ،ه أجل، وفي هذا الشر خالف ون ف ر إشترا تحدید األجل جمع الفقه اإلسالمي الدولي قر ولكن مأال 

ه قطعا للنزاع والخصومة، إذ إن من مقاصد الشرعة في المعامالت قطع المنازعات؛  1ف
  ع المطلوب صنعه في لصیرورته معلومالبد من تحدید األوصاف للمب ذا تحدید  ما  ه، و الجهالة ف

 ثمنه؛
                                                           

، ص ص:  1  .9،8سعد بن عبد هللا بن عبد العزز السبر، المرجع الساب
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  حتاج إلى صنعه من مواد ه، وسائر ما صنع منها الشئ المستصنع ف ة التي  أن المادة أوالمواد األول
قدم ال ائع من عنده، وال  قدمه الصانع ال ل ذلك إنما  ة،  مال ة و مستصنع المشتر شیئا منه، ألنه أساس

ه في الثمن، وهو امًال؛ محسوب حسا شتر الشئ مصنوًعا   1إنما 
 ون ما یجر ف أخذ أن  حمل على السلم و اس ف ه للق ه یرجع ف ه التعامل بین الناس، ألن ماال تعامل ف

امه.  2أح

اإلستصناع في المصارف ل  ًعا: أنواع التمو   را

ن أن نتحدث عن  ) واإلستصناع المواز م نوعین من اإلستصناع، اإلستصناع العاد (التقلید
لي).   (التمو

 : ًما وحدیًثا، ومن خالله یتم أوال: اإلستصناع العاد أو التقلید تب الفقه قد وهو األسلوب الذ تحدثت عنه 
  التعاقد بین طرفین:

 فرد أو مؤسسة.مستصنع:  - 
ة. صانع: -   حرفي مقاولة، شر

ون  ات مخصومة متف علیها لقاء ثمن محدد و م أوصاف و موضوع هذا العقد هو صنع شیئ معین 
اشرة  ة بین طرفي العقد تكون م ة من الصانع، فالعالقة التعاقد معجل أو مؤجل، وعلى أن تكون المواد األول

س بینهما أ وس مالي.   ول

اة الناس ألنه یلبي  بیرة لألفراد وهذا النوع من اإلستصناع شائع في ح حق مصالح  اتهم و حاج
ة، في المجال الصناعي، وفي مجال البناء  والمؤسسات في شتى المجاالت مثل: مجال الحاجات الشخص

  3واإلنشاء.

                                                           
ة المعاصرة،  مصطفى أحمد الزرقا،  1 ة الملك فهد عقد اإلستصناع ومد أهمیته في اإلستثمارات اإلسالم ت حوث والتدرب، فهرسة م المعهد اإلسالمي لل

ر السنة، ص: ة، بدون ذ  .21للنشر، جدة، السعود
ة،  حسام الدین خلیل، 2 ة البن ة اإلدخار ة لألوع أحدالبدائل الشرع رة مقدمة ضمن عقد اإلستصناع  ات نیل شهادة الماجستیر في الفقه مذ متطل

ة، قطر،  ة الدراسات اإلسالم ل  .23، ص:2000اإلسالمي المقارن، غیر منشورة، 
، ص ص:   3 الخیر، المرجع الساب  .21،20أحمد 
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ا: لي:  ثان عد إبرام عقد اإلستصناع مع العمیل (طالب اإلستصناع المواز أو التمو قوم المصرف 
عقد إتفاق آخر مع طرف آ موجب عقد إستصناع مواز الصنعة)،  ة وذلك  ة الصناعة المطلو عمل قوم  خر ل

نفس المواصفات.   و

عني تثبیت تكلفة صناعة األصل المطلوب مع  التالي وهذا النوع من اإلستصناع  عه، و تثبیت سعر ب
ست ع، ألنها ل ة التصن ة مخاطر نتیجة تغییر أسعار المواد المستخدمة في عمل من  الیتحمل المصرف أ

ائع في عقد اإلستصناع  قى عرضة لمخاطر عدم تسلم األصل المطلوب من قبل ال ة المصرف، إال أنه ی مسؤول
اإلضافة إلى إحتمال  ة،  المواز حسب الشرو والمواصفات والموعد وهنا قد یدخل في إطار المخاطر اإلئتمان

التا ة منه، و ًضا.عدم قدرة طالب األصل على تسدسد الدفعات المطلو ة أ   1لي التعرض للمخاطر اإلئتمان

اإلستصناع في المصارفخا ل    مسا: إجراءات التمو

ل  ة:یتم التمو ع اإلستصناع وف اإلجراءات التال   عن طر ب

ات العمالء:  تلقي .1 طلب إستصناع سلعة معینة، أو عقار معین طل حیث یتقدم العمیل إلى المصرف 
افة التفاصیل المتعلقة بهذه السلعة من حیث المواصفات وذلك على النموذج المعد لذلك  ه  حدد في طل

مة الدفعة المقدمة. ة له للسداد وق عاد اإلستالم والمدة المناس ة له، وم ة المطلو  والكم
ة:  .2 ع المعلومات عن العمیل والعمل ا من حیث تجم حیث یتم طلب وثائ ومستندات عن العمیل شخص

اء المتضامنین، أو أعضاء مصدر دخله، وعن  ة، أو عن المدیر المسؤول، والشر ان شر منشأته إن 
ة، والسجل التجار  اته وقوائمه المال ذلك صور متعددة من حسا ات المساهمة، و مجلس اإلدارة في الشر

عض المتعاملین معه، سواء من األ طاقة التجارة وأسماء  عزز وال ن أن  م  ذلكفراد أو المصارف، و
ما یتم  المصرف  قسم اإلستعالمات  تم إستكمال هذه المعلومات بواسطة المختص  ة له، و بزارة میدان

ات أو المواصفات. عها سواء من حیث الكم ة المطلوب تصن ة عن العمل اف انات   طلب ب
ة:  .3 ة واإلئتمان ة اإلقتصاد ة یتم تحلیلدراسة حالة الطلب من الناح ة اإلقتصاد السوق للسلعة  فمن الناح

سیین  ع الجوانب، شامال العرض والطلب الحالي والمحتمل في المستقبل والمنتجین الرئ ة من جم المطلو
ة فیتم دراسة طلب  ة اإلئتمان للسلعة والقیود والضوا في التعامل معها وما إلى ذلك، أما من الناح

ل واإلستثمار المتعارف علیها م ا و المشروعة شرعا.العمیل وفقا لمعاییر التمو  صرف
                                                           

م نمر داوود،   1 ة نحو إقتصاد إسالمي، نع ة للنشر، عمان، األردن، البنوك اإلسالم  .177، ص:2012دار البدا
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اإلطالع على الدراسة ومناقشتها ثم تتخذ إتخاذ القرار والتعاقد:  .4 تقوم السلطة المتختصة في المصرف 
ع على العقود الالزمة على النحو التالي:القرار المناسب، یتم التحرر   والتوق

- .  عقد اإلستصناع بین المصرف والعمیل المشتر
) بین المصرف والصانع.عقد المصانعة (اإلستصناع  -   المواز

برم معها  التنفیذ، و هذا مع مراعاة أن المصرف عادة الیتولى الصناعة بنفسه وٕانما یتف مع جهة أخر 
ع  ًقا مع عمیل ب ع المطلوب وفًقا للمواصفات التي تم اإلتفاق علیها مس قوم بتصن ، ل عقد إستصناع مواز

جب أن ینص عقد     اإلستصناع على ذلك.اإلستصناع األصلي، و

عة: .5 ع العقد  التنفیذ والمتا عد توق ات الكبیرة، یبدأ التنفیذ  في المادة المحددة لبدء التنفیذ خاصة في العمل
ة یبرم عقد  ة بواسطة الغیر، وهو جائز شرعا، فإنه لتنفیذ العمل ان المصرف في العادة ینفذ العمل وٕاذا 

عد دراسة  حتو العقد إستصنناع مواز مع الغیر  شتر أن  ان العمیل حدده له، و حالته، حتى ولو 
انات للعقد األول، مع م الثاني على راعات أن المصرف في العقد األول صانعا وفي العقد الثاني نفس الب

م وتسلم الثمن  رت بتنفیذ اإلجراءات الخاصة بتسل عة مستصنعا له، و ال العقدین ومن حیث المتا في 
ن للتسهیل  فإنها تكون  م ة، و أن یتم بواسطة المصرف للتأكد من سالمة مراحل تنفیذ الصانع الثاني للعمل

عة  حدده العمیل لمتا ات المقاوالت  تب إستشار هندسي، خاصة في عمل لف م اإلتفاق على أن 
م ماإنتهى من العمل للعمی عد المعاینة لدفع الثمن للصانع، وتسل إعداد التنفیذ وٕاستالم مایتم  أول و ل أوال 

ما یناسب مع  ا  تب ا وم عة میدان ن التجانس على أساسها، وتكون هذه المتا م المستخلصات الدورة 
ًضا تحصیل األقسا من العمیل في مواعیدها. عة أ ة المتا ة، ثم تشمل عمل  1 تنفیذ العمل

ة: .6 ة والمحاس ه من دین في المواعید المحددة، ولم یف اإلیراد  التصف سداد ماعل إذا لم یلتزم المتعامل 
ون من ح المصرف إتخاذ  ساعده على إیجاد الحل ثم  ه المصرف مهلة، و عط  ، مة األقسا ق

ع.   2إجراءاته بتنفیذ الرهن وعرض العقار للب

  

  

                                                           
ان محمد علي،   1 ة،أحمد شع ة أدوات لتحقی التنم وك والبنوك اإلسالم ندرة، مصر، الص ر الجامعي، اإلس  .225،223، ص ص: 2013دار الف
ات، سعید سامي الحالق،   2 ة، الواقع والتحد ة اإلدارة، القاهرة، مصر، المصارف اإلسالم ة للتنم  .33، ص:2011منشورات المنظمة العر
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ل( إلستصناع في المصارف اإل7الش ل  ة): إجراءات التمو   سالم

  

  

  

  

  

  

  

  

ة بناًءا على ماسب                           المصدر: من إعداد الطال

ع ألجل و الم ةع الصرف حث الثاني: عقود الب ة اإلقتصاد   للبیوع في المصارف واألهم

حة، السلم، واإلستصناع، هناك عقود بیوع أخر تتمثل في عقود ع المرا ع  اإلضافة إلى عقود ب الب
ام  اد وأح ل والتي بدورها تخضع لم ة في التمو ع الصرف التي تستخدمها المصارف اإلسالم ألجل، وعقود ب

ة.   الشرعة اإلسالم

حثنا إلى ثالث مطالب: م م   وقد تم تقس

ع ألجلالمطلب األول: عق   :د الب

:( التقس ع اآلجل ( ف الب   أوال: تعر

أتي على عدة معان منها:مشت من الفعل قس اآلجلة لغة:    1و

                                                           
، ص:إبن   1  .29منظور، معجم لسان العرب، المرجع الساب

اإلستصناع ل   التمو
1 

3 

6 5 

4 2 

قوم المصرف 
ات من  بتلقي طل

  العمالء

قوم المصرف 
عة  التنفیذ والمتا

إتخاذ المصرف لقرار 
دراسة الطلب من  التعاقد

ة الناحیتین  اإلقتصاد
ة  واإلئتمان

ع المعلومات  تجم
ة  عن العمیل والعمل

ة ة والمحاس  التصف
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قال قس الشئ أ فرقه وجعله أجزاء والدّ  .1 ین جعله أجزاًءا معلومة تؤد في التفر وجعل الشئ أجزاء: 
 أوقات معلومة؛

ة أ تقسطو الشئ بینهم؛ .2 السو قال إقتسموا  ة:  التسو  اإلقتسام 
 العدل؛ .3
طا  .4 اله تقس  لیهم.إذا قتر علیهم أ قس عقاس قس الشئ على ع

ه فهو بذلك الیخرج عن المعنى  اآلجلة في اإلصطالح: حل  اآلجلة في إصطالح الفقهاء ماكان له أجل 
ة اآلجلة أ المؤجلة،  قولون: العقو ضاف إلیها أمر من األمور، ف ة التي  معنى المدة المستقبل ، أ  الّلغو

عد أجل.   1ودنانیر آجلة، أ مستحقة 

م المثمن وتأخیر الثمن.وهو أحد أنواع البیوع  ه تسل   2المؤجلة والذ یتم ف

ان التأجیل  م السلعة في الحال مع تأجیل سداد الثمن إلى وقت معلوم، سواء  ع اآلجل هو تسل والب
له  ة المدة المتف علیها، فهو للثمن  أو لجزء منه فإذا تم سداد الجزء المؤجل من الثمن مرة واحدة في نها

ع آجل، وٕاذا تم . ب التقس ع    السداد على دفعات أو أقسا فهو ب

افة مجاالت النشا اإلقتصاد من  ة في  ع اآلجل في المصارف اإلسالم غة الب ن تطبی ص م و
ة للحرفیین والم ع السلع الرأسمال ل ب ذلك األجهزة المرتفعة األخالل تمو ل هنیین، و ثمان، فضال عن تمو

ة المعمر  ة المختلفة قصیرة ومتوسطة األجل.عض السلع اإلستهالك ل ما أنها تناسب اآلجال التمو   3ة، 

ع ألجل ف عقد الب ا: تعر   ثان

لمة آجلة إلى عقد من العقود  لم یتعرض العلماء المتقدمون للتعرف بهذا المصطلح، غیر أنهم إذا نسبوا 
ره الجصاص وٕانما خص ه الثمن ومن ذلك ماذ ه العقد الذ تأجل ف احة ترك ال أرادوا  تجارات المؤجلة بإ

  4 الكتاب فیها أما المعاصرن فقد إختلفت إستعماالتهم لمصطلح العقد اآلجل.

                                                           
ات نیل شهادة الماجستیر في الفقه المقارن، غیر منشورة، العقود اآلجلة في اإلقتصاد اإلسالمي البدیل، أسامة یوسف الجزار،  1 رة مقدمة ضمن متطل مذ

ة غزة، فلسطین،   .8،7، ص ص:2009الجامعة اإلسالم
، ، نور عبد الرسول الخاقاني  2 ات التطبی ال ة وٕاش ة، األسس النظر ة اإلسالم ة للنشر والتوزع، عمان، األردن، المصرف ازور العلم ، 2011دار ال

 .237ص:
3   ، او ، اإلسالمي، المتهج العلمي إلتخاذ القرار، محمد محمود الم ل المصرفي التقلید ة العصرةالتمو ت ، 2010للنشر والتوزع، مصر،  الم

 .189ص:
، ص:  4  .8أسامة یوسف الجزار، المرجع الساب
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قى مصطلح العقود اآلجلة على عرف األوائل، وٕاستعمله في العقود التي تأجل فیها الثمن.   فمنهم من أ

ائع، لشراء أو ب أنه: إتفاق بین طرفین أحدهما مشتر واآلخر  ع سلعة في تارخ مستقبلي الح وعرف 
ه عند إنشاء العقد. سعر متف عل   1و

ع ألجل: ة الب   ثالثا: أدلة مشروع

ع ألجل مجاز بنص القرآن الكرم والسنة المطهرة   الب

م: '' ا القرآن الكر ع وحرم الّر قرة_''.قال تعالى: وأحل هللا الب   ]275[ ال

ضا مالتأكلو أموالكم '' جل شأنه: وقال أ اطل إال أن تكون تجارة عن تراض من ال م    2].29.[النساء_''بین

ه وسلم  السنة المطهرة: حدیث عائشة أم المؤمنین رضي هللا عنها، إذا قالت (توفي رسول هللا صلى هللا عل
  من شعیر). ودرعه مرهونة عند یهود بثالثین صاًعا

ه وسلم قوله: (ثالثة  ع إلى أجل، والمقارضة، وٕاخال وقد ورد عن الرسول صلى هللا عل ة: الب فیهن البر
ع.) الشعیر للبیت الللب   البر 

ه وسلم  (إشتر طعاًما من یهود إلى أجل ورهن درعا من وقد رو الشیخان أن رسول هللا صلى هللا عل
  3حدید)

 ع ألجل أطراف تكون من: :في المصارف عقد الب  و
ال  العمل: .1 ون هذا الطرف عم ضاعة بثمن مؤجل وقد  عتبر الطرف الثالث، یرغب في شراء ال و

ل طلب الشراء المقدم منه إلى المصرف ائع بتحو ائع(المنتج)، قام ال  .لل
تطلب العقد وجود منتج المنتج:  .2 ضاعته بثمن نقد أو معجل للحصول على األموال و ع  یرغب في ب

ة اإلنتاج.  4 الالزمة لعمل

                                                           
  المرجع نفسه، ص: 1
2   ، ع األجل، عبد الرحمان عبد الخال ت، مقال حول القول الفصل في بب  .2ص:، 1985الكو
، ص ص:محمد   3  .153-151محمود العجلوني، المرجع الساب
، ص:  4 حي، المرجع الساب   .245حسني عبد العزز 
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ع للطرف المصرف:  .3 ة من خالل الشراء من المنتج نقًدا أو معجال لیب دخل برغبته هو للتوس في العمل و
 ثمن آجل.بالثالث 

 :ع ألجل إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقدة في دورة مؤتمره السادس  شرو صحة الب
ة من  ة السعود ان  23_17بجدة في المملكة العر م، 1990مارس  20_14المواف له  1410شع

ع ألجل، وٕاستماعه للمناقشات  حوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الب عد إطالعه على ال و
  1:التي دارت حوله قرر مایلي

  األقسا لمدة ع نقًدا، وثمنه  ر ثمن الب ما یجوز ذ تجوز الزادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحلي، 
ع  صح الب ع مع التردد بین النقد والتأجیل معلومة، وال النقد أو التأجیل، فإن وقع الب إال إذا جزم العاقدان 

حصل اإلتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غیر جائز شرًعا؛  أن لم 
 مفصولة عن الثمن الحالي ، ص في العقد على فوائد التقس ع ألجل، التنص حیث ال یجوزشرًعا في الب  ،

األجل،  الفائدة السائدة؛ترت  ة الفائدة أم رطها   على سواء إتف العاقدان على نس
  شر إذا تأخر المشتر المدین في دفع األقسا في الموعد المحدد فال یجوز إلزامه، أ زادة على الّدین 

، ألن ذلك را محرم؛ ، أو بدون شر  ساب
 وم ، ماطل في آداء ماحلَّ من األقسا ض في حالة حرم على المدین أن  ع ذلك الیجوز إشترا التعو

 التأخر عن اآلداء؛
  أجل حلو ائع  شتر ال عضها، ل األقسا قبل مواعیدها، عند تأخیجوز شرًعا أن  ر المدین عن آداء 

 مادام المدین قد رضي بهذا الشر عند التعاقد؛
  ائع أن ع، ولكن یجوز لل عد الب ع  ة المب ملك ائع اإلحتفا  ح لل ع ال  شتر على المشتر رهن المب

فاء األقسا المؤجلة؛   2عنده لضمان حقه في إست
 تأجیل الثمن؛ 
 ع؛ م المب  تسل
 .ع م المب  3أن تكون المدة معلومة وقت العقد وتحسب المدة من وقت تسل

                                                           
،ص: محمد محمود  1  .254العجلوني، المرجع الساب
 .255،254المرجع نفسه، ص ص:  2
ة، بن الضیف محمد عدنان،   3 ة اإلسالم   .88،87، ص ص:2012دار النفائس للنشر والتوزع، األردن، مقومات اإلستثمار في سوق األوراق المال
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ع ألجل عًا: أنواع الب   في المصارف: را

ع المؤجل صورتان هما:   للب

ع الصورة األولى:  ه هو السعر الحالي أو السعرأن یب السعر الیومي، والمقصود  ائع سلعته  الموجود في  ال
ثیر،  ة وخیر  ه من بر ع في هذه الحالة الشك في جوازه لما ف ، دون الزادة في الثمن، والب التقس السوق 

  وتسییر على المحتاجین وتوسعه على الناس.وتعاون بین األفراد 

ة: قول سعرها أن  الصورة الثان ائع لسلعته سعرن ف ة نقًدا، و 100یجعل ال ة لمدة  110وحدة نقد وحدة نقد
ون الدفع على أقسا قد  امال وٕاما أن  عد أجل للمبلغ  ون الدفع  سنة، وهذه الصورة لها صورتان إما أن 

 حددت وحدد تارخها ولهذه الصورة أقوال:

شر أن یثبت ا -   لثمن على التأجیل أو النقد في مجلس العقد؛فمنهم من یراه على الجواز 
؛ -  ه من علة الّرا، وٕاستغالل حاجة المشتر  ومنهم من یراه على غیر الجواز لما ف
اآلتي: -  فصلها   ومنهم من 

  ن، وال وب والس س والر ان قصد المشتر للسلعة اإلنتفاع بها في المأكل والمشرب والمل إذا 
عینها، فهذا جائز ع شر أن ال تصل الزادة إلى یتاجر فیها  ة وجمهور العلماء  م ند إبن ت

 اإلستغالل الفاحش والظالم.
 .ع العینة، أو التورق، فهذا الیجوز شرًعا ان من أجل ب  1إذا 

ل المؤجل في المصارف   خامًسا: إجراءات التمو

ة: ل بهذا النوع وف اإلجراءات التال التمو ة    2تقوم المصارف اإلسالم

مبلغ یتف یدخل  .1 عها إلى المصرف  واف على ب ائع األصلي لشراء أموال منقولة و العمیل في إتفاق مع ال
ع)؛ سمى (سعر الب ه   عل

ضاعة للعمیل؛ .2 م ال  قوم المصرف بتسل

                                                           
 .89،88المرجع نفسه، ص ص:  1
، ص:نور عبد الرسول الخاقاني، المرجع   2  .241،240الساب
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سمى (سعر  .3 ه  سعرمعین متف عل ة من المصرف  ضاعة نفسها ثان یواف العمیل نفسه على شراء ال
 دة السعر؛الشراء) وهو یتضمن زا

ًقا؛ .4  یتم السداد من العمیل في تارخ الح معین مس
 یتم التسدید إما على دفعة واحدة أو عن طر دفعات؛ .5
ضا خاصا. .6 ه تخف عط ه، فإن المصرف  التسدید في التارخ المتف عل  إذا قام العمیل 

ة األقسا  ق ة أما إذا تأخر في سداد أ قس من موعد إستحقاقه، تعتبر  مستحقة، وللمصرف الح في المطال
طالب بتسدید سعر الشراء حاال،  اب في أن  ان األس ما أن للمصرف الح ومن دون ب امل سعر الشراء، 

حدود  ضا دفع العطل والضرر،  ه أ الغ التي طالبها المصرف  %20فإذا تخلف العمیل وجب عل مة الم من ق
  وتخلف العمیل عن دفعها.

ل( ةإج ):8الش ل المؤجل في المصارف اإلسالم   راءات التمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة بناًءا على ماسب                            المصدر: من إعداد الطال

ل المؤجل  التمو

6 1 

2 

5 

4 
3 

التسدید في  إذا قام العمیل 
ه  الموعد المتف عل
ص ون التسدید إما  حصل  على تخف

على دفعة أو على 
 دفعات

یتم السداد من 
خ  العمیل في تار

 الح

یتف العمیل مع 
ائع األصلي لشراء  ال
واف  أموال منقولة و

عها   للمصرفعلى ب

م  قوم المصرف بتسل
ضاعة للعمیل  ال

یواف العمیل نفسه على 
ضاعة نفسها  شراء ال

ة من المصرف  ثان
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ع د ي:عقالمطلب الثان   الصرف:ب

ع الصرف: ف ب   أوال: تعر

ل ومن ذلك قیل تصرف الراح، وتصرف األمور، وتصرف الخیل وتصرف  الصرف لغة: التغییر والتحو
ل من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال. ه التحو ل ذلك یراد  اه،    1الم

عالصرف في اإلصطالح:  ب س، و الفضة أو الع ع الذهب  ب النقد، أ  ع النقد  الدرهم. ب   الدینار 

الفضة، أو  الذهب، والفضة  ع الذهب  ب ع النقد بجنسه،  ان ب شمل عند جمهور الفقهاء ماإذا  وهو 
الفضة. ع الذهب  ب    غیر جنسه 

ع النقد بنقد من غیر صنفه، إذا  ة، حیث قصروا الصرف على ب إنفردوا بإصطالح وخالف في ذلك المالك
النقد، و  ع النقد  ادلة وصرف.خاص في ب   قسموه إلى ثالثة أقسام: مراطلة، وم

مثله وزًنا. ع النقد   والمراطلة هي: ب

ادلة هي مثله عدًدا. :والم وك  ع النقد المس   ب

الذهب والفضة. :والصرف هو ع النقد بنقد من غیر صنفه    ب

ع  قال ورأیت في مختصر اآلخر، والمصارفة إسم لب ع أحد النقدین  قتضي أن الصرف إسم لب البوطي ما 
  النقد بجنسه.

ي أن: أصل  عضها إنما سمي صرًفا، إما ألن وح ع األثمان ب الصرف من الفضل أو النقل، وأن ب
ال البدیلین من ید الغالب عل عاقده طلب الفضل والزادة، أو اإلختصاص  إلى ید في مجلس هذا العقد ینقل 

  2 العقد.

ادلها مع الدول المصدرة لهذه  غیرها من السلع یتم ت ة سلعة  مثا عتبر أن النقد األجنبي هو  ما 
ة.   3العمالت وتعبر عن ثمنها بوحدات من العملة الوطن

                                                           
م، لفضیلة الشیخ أحمد بن عمر الحازمي،   1 ة، الشر األول، شرح نظم المقصود، الناظم الشیخ أحمد بن عبد الرح  .15، ص:2004معجم الّلغة العر
دان،   2 ةمحمد بن ولید بن عبد اللطیف السو ة في المصارف اإلسالم ، ، التكلفة الفعل اب والظوا ، ص 2010النفائس للنشر والتوزع، األردن، دار األس

 .101،100ص:
ة في الفترة موال بوعالم،   3 اس اسات سعر الصرف في الجزائر، دراسة ق ات نیل شهادة الماجستیر في ، 2003-1990س رة مقمة ضمن متطل مذ

  . 3، ص:2005اإلقتصاد الكمي، جامعة الجزائر، 
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ع الصرف ف عقد ب ا: تعر  ثان

ع  الب العمالت  ة هو التعامل  ة الفقه ع الصرف من الناح ار للمتعاقدین في عقد ب والشراء، وال یوجد خ
 1فسخ عقد الصرف خالل مدة معینة ألنه ینافي التفاوض.

ة الصرف   ثالثا: أدلة مشروع

ة الشرفة. ات الكرمة واألحادیث النبو ه عموم اآل   2الصرف نوع من أنواع البیوع الجائزة، وهذا مادلت عل

م: تاب هللا عز  من القرآن الكر عموم النصوص الدالة على الصرف مشروع  وجل، وثبتت مشروعیته 
ع، ومن هذه النصوص قوله عز وجل:  ع، ألن الصرف نوع من أنواع الب ة الب ع وحرم ''مشروع وأحل هللا الب

قرة _'' الّرا   ].275[ال

اطل إال أن تكون تجارة عن تراض ''وقوله تعالى: ال م  م.اأیها الذین آمنوا التأكلو أموالكم بین   ].29[النساء_''من

، وحیث أن الصرف نوع  ع المطل احة الب قتین تدالن على إ شمله إن اآلیتین السا من أنواع البیوع  ف
م وم   شروعیته.الح

فة: ة الصرف منها: عن أبي سعید الخذر رضي هللا  من السنة الشر ثیرة تدل على مشروع وردت أحادیث 
الشعیر والتمر عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عل البر والشعیر  الفضة والبر  الذهب والفضة  ه وسلم(الذهب 

مثل  الملح مثًال  ه سواء).أخرجه مسلم في التمر والملح  یًدا بید فمن زاد أو إستزاد فقد أرى اآلخذ والمعطي ف
حه، وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده.   صح

الذهب رًا إالَّ هاَء و  وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: قال رسول ه وسلم: (الورق  هللا صلى هللا عل
ا إالَّ هاَء وهاءَ هاَء والت التمر ًر حه. والترمیذ في سننه.. )مر    أخرجه مسلم في صح

الدینار ال فضل بینهما  ه وسلم قال (الدینار  وعن أبي هررة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عل
الدرهم الفضل  حه.والدرهم    بینهما.) أخرجه مسلم في صح

                                                           
ار مشعل،   1 ة،ضوا صرف عبد ال ة اإلسالم دائل التحو المشروعة في المؤسسات المال عة من الملتقى الدولي حول التحو  العمالت و النسخة الرا

ة، الخرطوم،  ة اإلسالم  .3،2، ص ص:2012أفرل  6-5وٕادارة المخاطر في المؤسسات المال
2   ، ة بدو ام الصرف اإللكتروني في الفقه اإلسالمي، عاصم أحمد عط ر أح ات نیل شهادة الماجستیر في الفقه المقارن، غیر مذ ة مقدمة ضمن متطل

ة، غزة،   .7، ص:2010منشورة، الجامعة اإلسالم



ة :                                      ثانيـل الـالفص  البیوع في المصارف اإلسالم
 

62 
 

 :ع الصرف  للصرف ثالثة أطراف هي: أطراف عقد ب

ائع والمشتر  أوال: العاقدان: ة منهما وتراض، فال اشرته برغ م قومان  البد لكل عقد من العقود من طرفین 
عض. عضها ب ادالن األثمان    في الصرف هما من یت

ا: غة:  ثان صدر من الص دل على إراوهي اللف الذ  ورغبتهما في تعاقد الصرف، دتهما المتعاقدین، و
عتك  ائع،  ل قول یدل على الرضا، مثل قول ال صلح لهما  غة على اإلیجاب والقبول، و وتشمل هذه الص

قول المشتر قبلت أو إشترت أو صرفت، أو نحو ذلك. الدراهم التي معك، أو أصرفتك ف    هذه الدنانیر 

ه:  ثالثا: جب أن المعقود عل عقد الصرف، و ادلین  ارة عن البدیلین المت محل العقد، وهو ع سمى  وهو ما
ة المعاصرة  ونا من ضا األوراق النقد ه أ لح  ع الثمن، و النقدین وهما الذهب والفضة ألن الصرف بب

  1 الدوالر والدینار.

  :ع الصرف ع الصرف على عدة شرو شرو صحة ب  وهي:قوم ب
 2التفاوض قبل التفرق؛ 
  انا من ) إذا  انا من جنس واحد في حین یجوز التفاوت(عدم التساو ان إذا  ون البدالن متساو أن 

 جنسین مختلفین؛
 ض البدیلین أو أحدهما ولو لحضة؛ فضة مع تأجیل ق ع ذهب بذهب والفضة  صح ب  ال
  ض ق ائع ماجعل ثمنا و ض ال ق أن  ض في المجلس  أبدانهما قبل التقا المشتر مبتاعه فإن إفترقا 

طل العقد؛ ض   الق

طة العالم اإلسالمي المنعقدة عام ولقد  ع لرا جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي اإلسالمي التا
ة مایلي:1402   ه حول العملة الورق

 مال ، ة األخر غیره من األجناس النقد عض، أو  عضه ب ع الورق النقد  ن ذهب أو فضة أو یجوز ب
 غیرهما نسیئة مطلقة؛

  ان ذلك نسیئة أو یًدا بید فال عض متفاضال سواء  عضه ب ة  ع الجنس الواحد من العملة الورق الیجوز ب
ع  ة ورًقا ب  100یجوز ب ة قطًعا حاال أو نسیئة؛ 110وحدة نقد  وحدة نقد

                                                           
 .16-7المرجع نفسه، ص ص:  1
، ص:   2 دان، المرجع الساب  .105محمد بن ولید بن عبد اللطیف السو



ة :                                      ثانيـل الـالفص  البیوع في المصارف اإلسالم
 

63 
 

  ان عض(النقود) من غیر جنسها مطلقا، إذا  عضها ب ع   1ذلك یًدا بید؛یجوز ب
 ون البدالن حالین، فال یجوز للعاقدین أو ألحدهما إشترا التأجیل؛  شتر في عقد الصرف أن 
 طل للعقد والشر معا؛ صح وهو م ار في الصرف ال  الخ
 اغة،في الج اتماثل بین البدالن في الوزن وٕان إختلفیجب ال الصناعة والص وهذا بإتفاق  ودة، والعبرة 

انا یًدا بید. اا إذا إختلفالعلماء، أم الفضة فیجوز التفاضل بینهما إذا  ع الذهب  ب   2في جنسیهما 

عا ع الصرف: را   : أنواع ب

  3أرعة أنواع وهي: للصرف

عین: النوع األول: شتر  صرف عین  ة حاضرة، فهذا  ة حاضرة بدوالرات أمر صرف راالت سعود مثل أن 
ض في مجلسلصحته ون التقا   العقد؛ ، أن 

ون في ذمة شخص آلخر ألف رال سعود وللشخص : صرف دین حال بدین حال: النوع الثاني مثل أن 
الدین،  متها وقت الحلول ألف رال، فأرادو صرف الدین  ة ق اآلخر في ذمة الشخص األول دوالرات أمر

اإلسقا وتسمى ل منهم من اآلخر  ستوفي  ل منهم دینه عن اآلخر، ف سق    هذه مقاصة. ف

ض ضاهر، ل ه تقا حصل ف ل هذا بهذا وأسق هذا بهذا؛فهذا النوع لم    كن قو

ان لرجل على آخر دین دنانیر: صرفها  النوع الثالث: إذا  ن عنده دنانیر وعنده دراهم، ف فإذا حل األجل ولم 
؛ عد هذا صرفا إذا أحد العوضین دین حال واآلخر عملة أخر سعر یومها، و   له 

عین حاضرة: ع: صرف دین مؤجل  ان محمد له عند زد عشرة آالف رال سعود تحل  النوع الرا ومثاله إذا 
ة. ت عملة الدنانیر الكو ك عنها اآلن في شهر رجب    في رمضان، فقال أعط

الصرف في المصارف: ل    خامسا إجراءات التمو

اشرة طرقة م ة  ع الصرف في المصارف اإلسالم ة: وف ون ب   الخطوات التال

                                                           
، ص: بن الضیف  1  .90محمد عدنان، المرجع الساب
ة  2 ، ص ص: عاصم أحمد عط ، المرجع الساب  .23،22بدو
، ص ص:  3 دان، المرجع الساب ة السو  .104- 101محمد بن ولید بن عط
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 قدم العمیل طلب إلى المصرف لشراء العملة؛  
 قوم المصرف بدراسة طلب العمیل؛ 
 ل العملة؛ قدمى المصرف على تحو   عد توفر الشرو الالزمة 
 ة؛ ع الصرف في المصرف اإلسالمي ضمني في معامالت التجارة الخارج   ون ب

ل( الصرف في المصارف9الش ل    ): إجراءات التمو

  

  

  

  

  

  

  

  

ة بناءا على ماسب   المصدر: من إعداد الطال

ة للبیوعالمطلب الثال ة اإلقتصاد   في المصارف ث:األهم

حة:  ع المرا ة لعقود ب ة اإلقتصاد حة من خالل:أوال:األهم المرا ل    یبرز دور التمو

 ا عنه؛ ون اإلستثمار مشروعا، والتعامل مرض أن  الرا، وذلك   إیجاد البدیل عن اإلقتراض 
  حتاجونها قبل توافر الثمن المطلوب على أساس دفع ین األفراد من الحصول على سلع  طرقة تم مة  الق

ه ذلك؛  القس الشهر أو ماشا

الصرف ل   التمو

1 

2 

3 

4 

م طلب إلى  تقد
 المصرف

ون الصرف 
ضمني في 

معامالت التجارة 
ة  الخارج

دراسة 
المصرف 

 للطلب

عد توفر الشرو 
ل العملة  یتم تحو
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 .   1دعم وتنش األعمال التجارة في القطاع التجار
  ع والشراء ة الب ة، فتساهم بذالك في تنش حر ة والخارج اجات قطاع التجارة الداخل حة إحت توفر المرا

ة ورفع حجم الطلب الكلي والمساهمة في دوران النشا اإلقت ؛في السوق المحل  صاد
  :حیث تستهدف مثال انت مخططة  ة تؤد دورًا في اإلقتصاد القومي إذا  حات الخارج ما أن المرا

ة والسلع اإلستثمارة الالزمة إلقامت المشروعات، أو تعزز التكامل اإلقتصاد  توفیر األصول الرأسمال
ر الجها ا الالزمة لتطو ز اإلنتاجي، أو جلب السلع التي بین روع العالم اإلسالمي، أو نقل التكنولوج

 حدث فیها قصور في العرض؛
  غرض توفیر مستلزمات اإلنتاج من المواد الخام حة تستخدم  ة، فإن المرا ة للقطاعات اإلنتاج النس أما 

ة لإلقتصاد الوطني،  ساهم في دفع الكفاءة اإلنتاج ة، والمعدات واآلالت، واألجهزة، مما  ط والسلع الوس
قتصر أثرها على طرفي أو ألنها تج ة، ال  ة من خدمات إنتاج ق ه التجارة الحق ل ماتؤد ارة تنطو على 

ة ألفراد المجتمع ا على األوضاع اإلقتصاد س إیجاب ة ، واأطراف التعامل، وٕانما تنع ألنشطة اإلقتصاد
فتقر إلیها الوطن، وعلى إنتقال السلع  ة التي  اب السلع األجنب من أجزاء الوطن المتوافرة عملها على إنس

 إلى األجزاء التي تحتاج إلیها؛
  ساعد على الحصول ا للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ألنه  ا مناس حة أسلو المرا ل  عتبر أسلوب التمو

ساعدها  ة، ف ، حیث أنها عادة التملك األموال الكاف على مختلف الموارد التي تحتاجها دون دفع فور
حة  ة؛أسلوب المرا ل أقسا مستقبل  على دفع ماعلیها على ش

  ًضا أن حصل على عائد مع ضمان إسترداد ماله، وله أ ضا المصرف ألنه  ناسب هذا األسلوب أ و
الشراء. حة لآلمر  ع المرا  2طلب ضمان طرف ثالث في حالة ب

ا: ع الّسلم: ثان ة لعقود ب ة اإلقتصاد ة إقتص األهم ثیرة أهمها:ینطو عقد الّسلم على أهم ة    اد

  ما الوحدات الصغیرة التي تعاني من ن وحدات اإلنتاج والس م اشرة إلى نشا اإلنتاج، و أنه موجه م
ه) في توفیر  ائع (المسلم إل ة وفي حالة إخفاق ال ة اإلنتاج نقص رأس المال من اإلستمرار في العمل

                                                           
ة، سعدعید محمد، مي حمود عبد هللا،   1 حة في المصارف اإلسالم ع المرا ة، العدد عقد ب ة العوم اإلقتصاد ل غداد،  ، 2012، 31مجلة جامعة 

 .5ص:
حة  2 غ التموعقون فت ، ، ص ة الجزائر ل اإلستثمار، دراسة حالة بنك البر ة ودورها في تمو ات نیل ل في البنوك اإلسالم رة مقدمة ضمن متطل مذ

رة،  س ضر  ة، غیر منشورة، جامعة محمد خ  .87، ص: 2009-2008شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد
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ع من مصدر  موجب العقد ملزما بتوفیر المب قى  ع، ی صرف المب حفز اإلنتاج،  معنى أن السلم  آخر، 
اشرة في اإلنتاج؛ ه هو المعني م ان المسلم إل  النظر عن الجهة المنتجة، وٕان 

  ل الالزم ل العاملین إلى منتجین من خالل توفیر التمو ة (تحو ن الوحدات اإلنتاج عتبر السلم حافزا لتكو
 لدورة اإلنتاج؛

  مستو ض األسواق س لض المواصفات الرقي  ومراقبتها، بإشاعة إستخدام المواصفات والمقای
س؛  والمقای

  أسعار أرخس من ضاعة  سبب حصولهم على  یوفر العقد فرصة للمستثمرن لتحقی أراح مجزة 
ع العاد ألن العقد  عي أن تكون أسعار الّسلم أقل من أسعار الب م، ومن الطب األسعار المتوقعة عند التسل

ل واإلنتاج؛س ض تكالیف التمو  1اهم في تخف
 مّن ل ل القطاع الفالحي  ل واسع في المجال الزراعي تمو ش غة الّسلم  ة أن تطب ص لمصارف اإلسالم

ستفید من الثمن المنخفض على  شراء المحصول الزراعي من الفالح قبل حصاده ف قوم المصرف  حیث 
ه بها عد جن ع هذا المحصول  قوم بب ستفید من تعجیل الثمن في أن  هذا فالفالح  مش رح مناسب، و

 اإلنفاق على زراعته، مما یجعلها أكثر صالًحا.
  اهضة من أجل إنشاء ل تكالیف  ساهم المصرف في تمو ا واألصول الثابتة حیث  ل التكنولوج تمو

ساعد على تنوع اإلنتاج  ما  ا الحدیثة  ع المصانع الكبیرة، وٕاستیراد التكنولوج وتحدیثه، ومحاولة تصن
أسعار زهیدة؛ ة بدال من تصدیرها في حالتها الخام   المواد األول

  ساهم المصرف من خالل أسلوب الّسلم في رفع حصیلة الصادرات إلى المستو ة  ل التجارة الخارج تمو
ة و حول دون الّلجوء إلى الدیون الخارج ة عجز میزان المدفوعات، و التالي تحمل الذ یؤد إلى تغط

اء خدماتها؛ ائها وأع  أع
  ة دون تعطیلها مما ع شرة والطب ن من إستغالل الموارد ال م ل إنتاج المستقبل  إن أسلوب الّسلم أو تمو

ساهم  هذا  ة، و قة أو تكالیف إضاف اء مس حملها أع یؤد إلى تشغیل رؤوس األموال الثابتة ودون أن 
ة اإلقتصاد الوطن  ي ورفع درجة النمو؛في تحرر حر

  ان منتجا لهذه السلع، فسوف سدد مقابل رأس مال الّسلم سلعا، فإنه إذا  ه أن  ان على المسلم إل ما 
حد أدنى إلنتاج القدر الالزم للسداد؛ ل مافي وسعه و  عمل 

                                                           
حي،  1 ة لإلستثمار في رأس المال العامل، حسني عبد العزز  غ اإلسالم توراه، تخصص المصارف الص ات نیل شهادة الد رة مقدمة ضمن متطل مذ

ة، األردن،  ة والمصرف ة العلوم المال ل ة، غیر منشورة،   .65،66، ص ص:2009اإلسالم
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 عض العاملین لد الغیر إلى أصحاب أعم ل  ة، وذلك عن طر تحو ن الوحدات اإلنتاج ع تكو ال تشج
التالي تنشأ المشارع الجدیدة وتزداد اإلستثمارات. ل، و  عملون لحسابهم ألن ماكان ینقصهم هو التمو

ستفید المنتج من مراحل اإلنتاج  -  ، فس ل مختلف أنواع النشا اإلقتصاد غة الّسلم آداة تمو فتعتبر ص
ات الصناعة والز  ة نفقات التشغیل واإلنجاز، ومتطل اف لتغط راعة، وٕاعانة شرائح مختلفة برأس مال 

ح  ة حیث یت مثل مجال رحب للمصارف اإلسالم ومتنوعة من الناس المنتجین أو المقاولین أو التجار، و
ة  الد الزراع ا لل ون مناس ل اإلنتاج الزراعي في المستقبل أو اإلنتاج الصناعي، و ألصحابها تمو

ة على حد سواء.   والصناع

ع اإلستصناع: ثالثا: ة لعقود ب ة اإلقتصاد غة إلى:  األهم ة لهذه الص   یؤد إستعمال المصارف اإلسالم

 ل الحاجات العامة والمصالح الكبر للمجتمع؛ ة لتمو  فتح مجاالت واسعة أمام المصارف اإلسالم
 اة المعاصرة؛  ستخدم عقد اإلستصناع في الصناعات المتطورة والمهمة جًدا في الح
 ثیر من المنتجات  یؤد ة في الصناعات المختلفة في اإلقتصاد، ف غة اإلستصناع أهم إستخدام ص

ن الحصول على  م اة الناس الیتم الحصول علیها بدون وجود هذه الصناعات، و المستخدمة في ح
ات بین الصانع  ة من خالل المعروض منها في السوق، أو من خالل إتفاق المنتجات الصناع

 والمستصنع؛
  س والمواصفات المقای طها  ن ض م ستخدم عقد اإلستصناع عموما في مختلف االصناعات مادام 

ة وغیرها). ع ة (تعلیب، تجمید المنتجات الطب ن إقامة 1 المتنوعة، ومن ذلك الصناعات الغذائ م  ما 
عقد مقاولة؛ ة للمستصنع  اني على أرض مملو  2م

  اء ح اإلستصناع ینحصر في األش التي تتطلب مواصفات خاصة التتوفر عادة في السوق أو أص
متها، وٕارتفاع تكالیف تخزنها؛ ضاعة التي الیتوفر مخزون منها إلرتفاع ق  ال

  سب الطلب الفعلي من المستهلكین؛بقوم ل  ش ة مختلف الحاجات واألذواق   3تلب

                                                           
، ص ص:   1 حة، المرجع الساب  .88،87عقون فت
، ص:مصطفى أحمد الزرقا، المرجع ال 2  .33ساب
ة لإلستثمار في رأس المال العامل، حسني عبد العزز جرادات،  3 غ اإلسالم  .109، ص: 2011دار صفاء للنشر والتوزع، عمان، األردن، الص
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  ،الطائرات والسفن ل الصناعات الثقیلة والسلع مرتفعة التكالیف  ع اإلستصناع في تمو ن إستخدام ب م
أنواعها،  ذا صناعة التشیید والبناء والمقاوالت  ة، و ة، والصناعات اإلستخراج ل والصناعات التحو

ع مراحل اإلنتا ضا في جم فة مثل آالت العمل، وأ  1ج.والصناعات المتوسطة والخف

ع ألجل: ة لعقود الب ة اإلقتصاد عا: األهم بیرة أهمها: را ة  ة إقتصاد ع األجل أهم   لعقد ب

  ائع، فالمشتر یرد السلعة، وال تم ذلك التأجیل في المراعاة لحاجة المشتر وال التوسع في رفع الحرج و
ائع ینتفع برواج  سر، وال طه أ ملكه لكن تقس امال، أو  سادها، وذلك لما في ملك ثمنها  سلعته وعدم 

ع ألجل من إغراء للمشترن؛  الب
 .ة  2 تعتبر البدیل عن المعمالت الّرو
  ادالت التجارة، فال تظل مقیدة ، حیث تزد العقود اآلجلة من حجم الم زادة حجم التعامل التجار

ة  السلع المتوفرة، وهذه الزادة تعو المتوفرةالسیولة النقد اإلنتعاش، وتساعد في ، والحتى  د على اإلقتصاد 
طالة في المجتمع؛  محارة ال

 ل الحاجة العامة والمصالح الكبر للمجتمع؛ ة لتمو  3فتح مجاالت واسعة أمام المصارف اإلسالم
  سمح بإختالف أسعار السلع عبر الزمن، أ إختالف السعر اآلجل عن السعر العاجل ع ألجل  الب

 4 التحدید اآلني لكال السعرن؛للسلعة الواحدة، مع شر 
  ة ع السلع الرأسمال ل ب افة مجاالت النشا اإلقتصاد من خالل تمو ع ألجل في  ن تطبی الب م

 للحرفیین والمهنیین؛
 لة األجل؛ الت المختلفة، قصیرة ومتوسطة وطو التمو ع ألجل   5سمح الب
 ؛   6دعم وتنش األعمال التجارة في القطاع التجار
 .ل نقد سائل غة یتم على ش ل وف هذه الص  7التمو

  
                                                           

، ص:  1 ان محمد علي، المرجع الساب  .128أحمد شع
، ص ص: 2  .37،36یوسف الجزار، المرجع الساب
3   ، حة، المرجع الساب  .88ص:عقون فت
، ص:  4  .256محمد محمود العجلوني، المرجع الساب
5   ، او ل المصرفي التقلید اإلسالميمحمد محمود الم ، ص:التمو  .189، المرجع الساب
، ص:  6  .5سعد عید محمد، مي حمود عبد هللا، المرجع الساب
، ص:  7 حي، المرجع الساب  .103حسني عبد العزز 
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ع الصرف في المصارف: ة لعقود ب ة اإلقتصاد ل في المصرف من خالل: خامسا: األهم   یبرز دور التمو

 ات العالم؛ اقي إقتصاد  عتبر آداة ر بین إقتصاد مفتوح و
  ع والتكلفة بین مثل حلقة تر بین أسعار الب الصرف  ل  اء التجارین على المستو الدولي؛التمو  الشر
 قي؛ التالي في وضع میزان المدفوعات وفي معدالت التضخم والنمو الحق ة، و  1یبین قدرة اإلقتصاد التنافس
  ل اإلقتصاد من أجل الرفع من مستو اإلنتاج والنمو واإلستثمار والقضاء على معدالت ساهم في تمو

طالة؛  ال
 ة؛ساهم في دعم العملة ا ة في األسواق الدول  لوطن
 2یوفر مناخ من اإلطمئنان للمستثمرن األجانب؛ 
  ات التي ترمي إلى الحفا على إستقرار سعر الصرف أو ة اإلصدار النقد في العمل ساهم في تغط

 دعم الدین العام المستح لصالح الدولة؛
 ة للبلد أو المنطقة على تحمل الصدمات؛  3تزد القدرة الكل
 ة، وفي هذه الحالة ساع ة في حاالت اإلستثمار في دول أجنب ات أسعار الصرف المستقبل د في تجنب تقل

ادل قبل الدخول في اإلستثمار. ة الت  4تجر عمل

  

  

  

  

  

  
                                                           

ة الزهراء،   1 ة ألهم محددات سعر الصرف، بن بر اس ة وق ة، غیر دراسة إقتصاد ات نیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد رة مقدمة ضمن متطل مذ
رة،  س  2، ص:2007-2006منشورة، جامعة 

2   ، ، القاسم زایر ة في اإلقتصاد الجزائر اطات الدول ة اإلحت ا، جامعة الشلفا ات شمال إفرق ع، السداسي الثاني، مجلة إقتصاد ، 2009ف، العدد السا
 .45ص:

ات البنوكالطاهر لطرش،   3 :، تقن ة، الجزائر،   .222، ص:2003، 2دیوان المطبوعات الجامع
، ص:  4 ار مشعل، المرجع الساب  .9عبد ال
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  الثاني: خالصة الفصل

ة، وهذا  ل اجاتهم التمو الت لعمالئها لمواجهة إحت منح تمو ة تقوم  یتبین لنا أن المصارف اإلسالم
ة. اد الشرعة اإلسالم ل ذلك یتم وف م ة، والتأجیر و المضارة، المشار ال:  عدة أش ون  ل    التمو

ع الصرف) من أهم  ع ألجل، و حة، السلم، اإلستصناع، الب ع المرا البیوع المختلفة (ب ل  عد التمو و
ة لمد أهمیتها  ل المعتمدة في المصارف اإلسالم بیر في توفیر أسالیب التمو ل  ش ة ألنها تساهم  اإلقتصاد

ل لمختلف  ة للتمو التجارة والصناعة وغیرها، وهي من األسالیب المناس اجات ففي مختلف القطاعات  اإلحت
مستو األسواق. ما تساهم في الرقي  ة،    المشارع اإلقتصاد

ات المجتمع اإلسالمي، ونجد أن ة حاج للر بین  وجدتهذه العقود  ما تساهم هذه العقود في تلب
ة.مختلف فئات المجتمع اإل اد الشرعة اإلسالم ما یتماشى وم ره      سالمي وتطو
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  الفصل الثالثتمهید 

ا  ا جماهیرا إسالم ة مطل حت المصارف اإلسالم م اإلسالم ومساهمتلقد أص ها فهي تقوم على تطبی تعال
ة قد فرضت نفسها د أن المصارف اإلسالم ة المجتمع، والوقع المرئي یؤ ة وسوق على الساحة اإلقتصاد في ترق
ات التي تواجهها. ل التحد ح وجودها واقعا رغم    المال في العالم العري، وأص

ة  ة واإلجتماع ة اإلقتصاد ان له مردود ظاهر في تحقی التنم ة  حیث أن تطبی تجرة المصارف اإلسالم
ة.    من خالل مساهمتها في جلب رؤوس األموال لتشغیل المشروعات اإلنتاج

ة، حیث تم ذلكلبیوع في اإلقتصاد اإلسالميولقد تناولنا ا قها من طرف المصارف اإلسالم یف یتم تطب  ، و
ة  نظرة،الدراسة المن خالل  ة البیوع في المصارف اإلسالم وسوف  ها،من مختلف جوانبالتي تطرقنا فیها إلى ماه

ة وذلك من خالل دراسة  ة للمصارف اإلسالم ل ة تطبی هذه البیوع في األنشطة التمو ف نر في هذا الفصل 
ة.حالة  ق دراسة تطب رة،  س الة  ة الجزائر و   بنك البر

حثین:  م فصلنا هذا إلى م   حیث تم تقس

 حث األول ة عنوان:  الم ة ومجموعة البر س دلة البر ه تأس ون ف ة الجزائر والذ س ة بنك البر ماه
ة الجزائ ة، نشأة بنك البر ذا المصرف ، و مي و ر له التنظ   أهدافه.ه

حث  ا :تحت عنوانالثاني الم ة الجزائر و قة في بنك البر ون فالبیوع المط رة والذ س س م لة  ه: تقد
ة الجزائر  رة-بنك البر س الة  مي، -و له التنظ اأنواع وه ة الجزائر و قة في بنك البر رة البیوع المط س لة 

ر  س الة  ة الجزائر و قة في بنك البر ع المط ة اعقود الب ة اإلقتصاد ذا األهم  ة.و
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حث األول: ة الجزائر  الم ة بنك البر   :ماه

البنوك  هورعد ظ س شبیها  ، حیث أنه ل ة الجزائر حدثا ممیزا في النظام المصرفي الجزائر بنك البر
ة  سعى لتحقی مجموعة من األهداف من خالل ممارسة األعمال المصرف ة، وٕانما هو بنك إسالمي  التقلید

ة، ومن بین  ل واإلستثمار بواسطة مجموع ،هذه األعمالاإلسالم ستخدمها المصیة من البأعمال التمو   .رفوع التي 

حثنا إلى ثالثة مطالب: م م   حیث تم تقس

ةالجزائر  م بنك البر ة : المطلب األول:تقد ل من دلة البر س  ة حول تأس سیتم التطرق إلى نبذة تارخ
ة المصرف ضة ومجموعة البر ة القا   ة.الدول

س   ة:تأس ة المصرف ة ومجموعة البر   دلة البر

ة: : أوال س دلة البر ة) سنة تأس ة (سعود ة شر ضة الدول ة القا برأس مال  1980نشأت دلة البر
ة أحد أكبر  50قدره  امل، وتعتبر هذه الشر ي، وأسسها الشیخ عبد هللا صالح  ملیون دوالر أمر

اتها على  ة، إذ یزد عدد شر ة بل والعالم ة العر انات اإلقتصاد ة منتشرة في أ 300الك كثر من شر
عمل بها أكثر من  40 ع األنشطة  70دولة من دول العالم، و ألف موظف، وتستثمر في جم

التجارة والصناعة والزراعة والخدمات. ة   اإلقتصاد

ا ة: :ثان ة اللمصرف س مجموعة البر ةتأس ة المصرف ، 2002في منتصف  تأسست مجموعة البر
حرن برأس مال مدفوع قدره ممل ار دوالر، وهاته المجموعة ناشئة عن توحید البنوك  1.5كة ال مل

انات  ان مصرفي ینافس الك سها بناء  ان الغرض من تأس ة، و ضة الدول ة القا ة البر عة لشر التا
ات اإلندماج. ة الكبر وعمل   الكبر في ظل القو المال

ة خالل سنة  ة المصرف ون دوالر، أ مایزد عن ملی 10104ب  2007قدر حجم أصول مجموعة البر
ل واإلستثمار خالل نفس السنة  8ملیون دوالر، في حین تزد ودائعها عن  10 ار دوالر بینما یزد مبلغ التمو مل
ار دوالر. 7عن    مل

ا تقع في  12تتكون المجموعة من   1 ا وهذه البنوك هي:فرع 250دولة تدیر بدورها أكثر من  11بن

ي بنك -2 البنك اإلسالمي األردني-1 ة التر ل المصر السعود (مصر) -3البر بنك -4بنك التمو
ة الجزائر  حرن) -5البر حرن) -6البنك اإلسالمي (ال ل التونسي السعود-7بنك األمین (ال (تونس)  بنك التمو

                                                           
، ص: 1 حة، المرجع الساب  .92عقون فت



ة     الفصــل الثالث:      ة للبیوع في بنك البر قات العمل االتطب رةالجزائر و س  لة 
 

74 
 

ا) -8 ة المحدود (جنول إفرق ة لبنان -9بنك البر ة السودان -10بنك البر ة -11بنك البر اإلسالمي بنك البر
اكستان)  ة سورا.-12(ال   بنك البر

ة الجزائر    :المطلب الثاني: نشأة بنك البر

ة فهي مرحلة اإلعتماد  رة أما الثان ة الجزائر مرحلتین تمثلت األولى في طرح الف عرفت نشأة بنك البر
ة مزاولة النشا المصرفي. دا   و

:أوال:  ة الجزائر  فكرة إنشاء بنك البر

رة إنشاء  س الجزائر الشاذلي طرحت ف ة عهد الرئ بنك إسالمي على مستو رئاسة الجمهورة في بدا
ة في 1984ي سنة بن جدید، حیث بدأت ف ة  اإلتصاالت األول ة الرف الجزائر متمثلة في بنك الفالحة والتنم
ة ة الدول ة دلة البر م قرض مالي للجزا  وشر مته وقد نتج عن هذا اإلتصال تقد ملیون دوالر، خصص  30ئر ق
ة. م التجارة الخارج   1لتدع

ة وا ة  1986ر نوفمبستمر الوضع على حاله إلى غا ة دلة البر أین حدث إتصال ثان بین الجزائر وشر
الجزائر عة  ضة حیث عقدت هذه األخیرة ندوتها الرا رة في نزل األوراسي، وأهم مانوقش في هذه الندوة ف القا

عة مایلي:  متا الجزائر ومن نتائج هذه الندوة إنشاء لجنة تقوم    2إنشاء بنك إسالمي 

ملة لتوطید التعاون بین  - ون وجود هذه المؤسسة في الجزائر حلقة م ة الجزائر ل دراسة إنشاء بنك البر
ة  ة البر حققه وجود البنك اإلسمختلف القطاعات، وشر ضة، وذلك إلى جانب ما  اب المي من إجتذالقا

ة؛  المدخرات الوطن
ر سائر وجوه التعاون  - عة تطو ر متا ة بهدف تطو ین دلة البر القائمة بین القطاعات المختلفة في الجزائر و

ادل التجار مع بلدان العالم اإلسالمي؛  الصادرات والت
اسي الجزائر آنذاك بإهتمامه بإثراء المیثاق الوطني  - من المعلوم أنه من خالل هذه الفترة تمیز الشارع الس

ار اإلشتراكي، غیر أنه مع إنخفاض الرع النفطي تعرض اإلقتصاد  الذ حاف من حیث المبدأ على الخ
یر  ومة الجزائرة إلى التف الح ة حادة دفعت  صاد الجاد في ضرورة اإلصالح اإلقتالجزائر ألزمة إقتصاد

                                                           
 .93المرجع نفسه، ص:  1
2   ، مان مرا ة،عبد هللا بن منصور، سل ة الجزائر ة في إطار المنظومة المصرف م تجرة بنك البر ل المش تقی ة حول تمو ة الدول روعات الدورة التدرب

ام   الصغیرة والمتوسطة ة، جامعة سطیف الجزائر، أ حوث والتدرب، جدة، السعود اإلشتراك مع المعهد اإلسالمي لل ة،  ات المغار رها في اإلقتصاد وتطو
  .5، ص:2003ما  25-28
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حت الجزائر مح أنظار الكثیر من رجال األعمال  ومن بینهم المستثمرن العرب، وأمام هذا الوضع أص
ة الدراسة عض الدراسات حول اإلقتصاد الجزائر ومع إیجاب ة بإجراء   ،وفي هذا الشأن قام مسؤولو البر

ة على السلطة الجزائر .طرح مسؤولو البر ة إنشاء بنك إسالمي جزائر ان  ة إم

ا :: ثان ة الجزائر   إعتماد بنك البر

ة الجزائر في تم تأ س بنك البر سمبر 6س عد صدور قانون النقد والقرض، ،1990 د  عدة أشهر فق 
ة، ارة عن مؤسسة مختلطة جزائرة و سعود ة ال الجانب الجزائر بنك الفالحة و مثو  وهذا البنك هو ع لتنم

قع مقره في جدة، و قد تم توزع حصص رأس  ة الدولي و الذ  مثل الجانب السعود بنك البر ة، بینما  الرف
ة بواقع عطي للجانب الجزائر أغلب ل  ش ة %5المال  . %49، بینما تعود ملك   من رأس المال للجانب السعود

نك ، و  و ارة عن بنك تجار ة هو ع ة البر ة التي تقوم بها إلى قواعد الشرعتخضع النشاطات البن
ة، و اإلس الجزائر العاصمة تطورا محالم قع مقره  ل غیتطورت أعمال هذا البنك الذ  ر سوسا في مجال التمو

.   1الرو

ة مساهمة بتارخ  ل شر ة الجزائر في ش ام القانون رقم  1991ما 20تأسس بنك البر في إطار أح
ة  1990أبرل  14المقترح في  90/10 ات المصرف ل العمل ام  النقد والقرض، وهو مؤسسة مؤهلة للق والمتعل 

ة، ولقد بلغ رأس مال البنك آنذاك  اد الشرعة اإلسالم قة لم ة واالستثمارة المطا ل ملیون دینار  500و التمو
ة. ة الرف نك الفالحة والتنم ة و ل من مجموعة البر التساو بین    جزائر موزعة 

ات األفراد، وموز  وفي االت تلبي حاج ة الجزائر إلى فتح عدة و ات السوق، عقد بنك البر ة عظل متطل
ؤد ة دورا تجارا فعاال، حیث  بنك على تسع مناط من الوطن، و ع الودالبر ت نموا ائع الذ عرفقوم بتجم

ال بیرا وتطورا ات التحو عمل ام  ما یوضح الق ، و ة منمستمرا من سنة ألخر لجأ إلى عمل ة، و ح القروض ت البن
ة الجزائر یلعب دور الوس بین أصحاب  وف األسالیب المشروعة، ه فبنك البر ع الفوائض، وعل قوم بتجم ما 

ة من الفائدة ل قروض خال   2. رؤوس األموال من جهة وأصحاب الحاجة لهذه األموال من جهة أخر في ش

ة الجزائ ر في السنوات األولى من إنشائه خسائر وذلك لحداثة وقلة تجرته، إال أنه مع ولقد حق بنك البر
ا  مرور ما قام بتحقی  2.5فرع البنك من رأسماله إلى  2006ففي سنة السنوات بدا یتحسن أداه تدرج ار دج،  مل

                                                           
 .203:ص، سابالمرجع الطاهر لطرش،ال  1
مال،   2 ةصالح عبد هللا   .46:،ص 1987،6ع  لبنان، مجلة االقتصاد واألعمال،، ندوة مجموعة البر
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ضا أن بنك ال ر أ ، ونذ حر ات في مجال التامین، التخزن، والنقل ال ة الجزائرمشارع إنشاء شر في إطار  بر
ة قد سجل مساهمات في ة التنمو موضوعه ونشاطاته. اإلستراتیج ات لها صلة     شر

اد  فعلى سبیل المثال ة تأمین تقوم على الم ة واألمان وهي شر ة البر مساهمة البنك في رأس مال شر
فرض وجوده في السوق الجزائرة ل هذه النتائج سمحت للبنك أن  ة،  ة مشارك فعال في تحقی اإلسالم  التنم

ة.  1 االقتصاد

ة مساهمة رأسمالها ( ة الجزائر شر ام األمر رقم  10.000.000.000بنك البر  03/11دج) خاضعة ألح
ة الجزائر تحت  26/08/2003المؤرخ في  قانون النقد والقرض المسجلة في السجل التجار لوال والمتعل 

ال رقم  والكائن مقره B/0014294/00رقم دف ف حي بوثلجة هو سي  نون الجزائر. 1الرئ   بن ع

ة الجزائر وأهدافه المطلب الثالث: مي لبنك البر ل التنظ   اله

: ة الجزائر مي لبنك البر ل التنظ   أوال: اله

ة الجزائر واحد من ة، والذ له  بنك البر مي هذه المصارف اإلسالم ل تنظ   تهیئتهة قوم بإعداده وٕاعاده
ر المنتجات م وتطو   الجدیدة. مدیر التنظ
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ل( ة الجزائر 10الش مي لبنك البر ل التنظ  ): اله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

حة، ، المصدر: عقون فت ة الجزائر ل اإلستثمار، دراسة حالة بنك البر ة ودورها في تمو ل في البنوك اإلسالم غ التمو  ص
ات نیل شهادة الماجستیر  رة مقدمة ضمن متطل ة،مذ رة، الجزائر، في العلوم اإلقتصاد س    .2008-2007جامعة 

 اإلدارة

ة  لجنة التدقی اللجنة التنفیذ

 المدیر العام
 األمانة العامة

ة  شر ة الموارد ال نمدیر  والتكو

ة ة العامة المساعدة للرقا  المدیر

ش والتدقی ة العامة للتفت  المدیر
ل ة التمو  مدیر

 اللجان
ة التسییر واإللتزامات ة مراق  مدیر

ة العامة المساعدة  المدیر
 لإلستغالل

ة التسو والتجارة  مدیر

ة الفرع   مدیر

ة التحصیل  مدیر

ة  ة الشؤون القانون مدیر
 والمنازعات

ة العامة المساعدة  المدیر
ة ل والعالقات الدول  للتمو

ة ة العالقات الدول  مدیر

ل المؤسسات ة تمو  مدیر

ة اإلجارة  مدیر

ة العامة المساعدة  المدیر
 لإلمداد

ر  م وتطو ة التنظ مدیر
 المنتجات الجدیدة

ة اإلمداد واألمن  مدیر

ة  ة لمدیر ز ة المر المدیر
 اإلعالم اآللي

ة،األمن ة،النقد ات المعلومات ة ش  مدیر

ة ر المعلومات ة تطو  مدیر
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: ة الجزائر ا: أهداف بنك البر   ثان

ة الجزائر لتحقی مجموعة من األهداف حیث بینت المادة  ) من القانون األساسي لبنك 3(سعى بنك البر
ما یلي:الب ة الجزائر أهدافه    1ر

اجات اإلقتصاد - ة اإلحت ل واإلستثمار یهدف البنك إلى تغط ة وأعمال التمو ة في میدان الخدمات المصرف
ات على وجه الخصوص مایلي:  المنظمة على غیر أساس الّرا وتشمل تلك الغا

  أفضل العوائد حة و ة الصح الطرق اإلسالم تحقی رح حالل من خالل إستقطاب الموارد وتشغیلها 
راعي القواعد اإلستثم مة؛ما یتف مع ظروف العصر و  ارة السل

  األسلوب المصرفي ة في اإلستثمار  ر وسائل إجتذاب األموال والمدخرات وتوجیهها نحو المشار تطو
؛  غیر الرو

  عیدة عن أماكن اإلفادة ما تلك القطاعات ال اجات القطاعات المختلفة س ل الالزم لسد إحت توفیر التمو
ة. ة التقلید الت المصرف  من التسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ص: 1 حة، المرجع الساب  .94عقون فت
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حث الثاني: ة الجزائر الم قة في بنك البر رة-البیوع المط س الة    -و

ما مصرف مجموعة من البیوع المختلفة لكل  اإلقتصاد اإلسالمي  قها بهدف تسییر نشاطها والنهوض  قوم بتطب
ة. ام الشرعة اإلسالم   یتماشى وأح

حثنا إلى ثالث مطالب: م م   حیث تم تقس

ة الجزائر المطلب األول:  م بنك البر رة–تقد س الة  مي: -و له التنظ   وه

مي على النحو التالي: له التنظ رة ثم التطرق إلى ه س الة  ة لو م بنك البر   سوف نقوم بتقد

ة الجزائر  م بنك البر رة-أوال: تقد س الة    :-و

رة، والتي ر  س ة  الة وال االت الناشطة على المستو الوطني، و االت البنك من الو ، 305مزها ضمن  و
رة في  س ع 2011ما 10فتحت أبوابها في حي األمیر عبد القادر وس مدینة  الة توفیر جم ، حیث تحاول  الو

ة و العمیل في هذه المنطقة  ، وهي بذلك همزة وصل بین بنك البر ة الجزائر عرضها بنك البر الخدمات التي 
  والمناط المجاورة لها.

رة. ما ینوب س الة  صفته مدیر و   عنه في اإلمضاء السید دراجي عمار 

الطرق  ل  ات التمو قدمها البنك عمل حة و ومن الخدمات التي  المرا ل  التمو ة   رة وذلك المضااإلسالم
ة   .عیدا عن الفوائد الرو

ة الجزائر  مي لبنك البر ل التنظ ا: اله رة-ثان س الة   :-و

ة  ل بنك البر الة لتوفیتش مات التي تدیر الو یلة عامة تتولى إدارته وتسییره وذلك لتطبی التعل یر من تش
   أفضل الخدمات للعمالء.

ة حیث  مي لبنك البر ل التنظ ل اله رة من:لیتش س الة    و

قوم بها المدیر: .1 ة تتمثل المهام التي  ون تحت سلطة مدیر الش وهو المسؤول عن الفرع ونتائجه حیث 
 في:

 .مات والتوجیهات المنظمة لعمل الفرع  إعطاء التعل
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 .تها لة في تسو ال الزائن في حالة وجود مش  استق
 اإلمضاء على البرد. 
 مات التي تدیر الفرع. السهر على تطبی  التعل

اب هذا األخیر، تتمثل مهامه نائب المدیر:  .2 قوم مقامه عند غ ون خاضع لسلطة مدیر الفرع و  والذ 
شرة والعتاد إضافة إلى الجانب المتعل  ذلك تسیر الوسائل ال ة في تحقی نشاطات وأهداف الفرع و األساس

ة و أمن الفرع  .المیزان
ما یتعل  قوم بتسییر شؤون الزائن، ف ل فإّن نائب المدیر   النظر إلى التطورات الحاصلة في طرق التمو و

افة اتخاذ  ة وذلك  ل من مضارة و  المعامالت المال ات التمو ة الواجب اتخاذها إلنجاح عمل اإلجراءات البن
حة وغیرها.    مرا

 وهي مصلحة تحت إشراف نائب المدیر، وتتفرع إلى:مصلحة الصندوق والمحفظة:  .3
فتها في:مصلحة الصندوق -أ   :تتمثل وظ

 .الت من وٕالى حساب الزون ال الودائع وتنفیذ التحو  استق
 ة). ضمان الدفع وسحب الدینار أو العملة الصح  األموال(
 .ات ودفاتر التوفیر  إصدار ومنح الش

  مصلحة المحفظة:-ب       

  1 وتتمثل مهامها في:            

  األوراق التجارة وسندات الصندوق المقدمة من طرف العمالء من أجل تحصیلها قبل تارخ االحتفا 
 استحقاقها.

  م.مقاصة األوراق التجارة ات وغیرها من الق  والش
 .ازة لسندات الصندوق ات االكتتاب، واالحتفا و رهن الح عمل ام   الق
 .دفع األوراق التجارة 
 .م إلى البنوك األخر للتحصیل  إرسال الق

 مصلحة القروض: .4
                                                           

 .16:00، على الساعة 2015مارس  30تارخ الزارة:   bank.com-www.elbaraka: الموقع اإللكتروني 1
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  وهي التي تتولى تسییر القروض في الفرع حیث تتفرع إلى:

 :قروض المؤسسات 
انت هذه القروض ممثلة في قروض االستغالل تكون مسؤولة عن منح القر  وض للمؤسسات وتسیرها سواء 

 أو قروض االستثمار.

 قروض األشخاص: 
  وهي التي تكون مسؤولة عن تسیییر القروض الموجهة لألفراد.

ة: .5  مصلحة التجارة الخارج
ات  ة من طرف توطین عمل التجارة الخارج ّل المعلومات المتعلقة  صدیر، االستیراد والتوهي مسؤولة عن 

ة حیث تكون تحت إشراف نائب مدیر الفرع. ذلك السجالت القانون ادل النقد و ة والت عة حساب العملة الصع   متا

ة منذ فترة وجیزة (مارس )، إال أّن مصلحة التجارة 2012 رغم أن البنك منح إجازة ممارسة التجارة الخارج
مصلح اشر نشاطها  ة مازالت لم ت ة، وعلى الرغم من ذلك تقوم نائب المدیر، الخارج ة مختصة في األعمال الدول

ة للمصدرن والمستوردین والمتعاملین الدولیین. ة الدول   بتوفیر الخدمات المصرف

ة مي لبنك البر ل التنظ ل اله ل التالي یبین ش رة.-الجزائر  والش س الة    -و
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ل ( ة الجزائر 11الش مي لبنك البر ل التنظ رة-): اله س الة    -و

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

، نائب مدیر بنك  ة الجزائر المصدر: نجاة زید رة-البر س الة    -و

ات تحصیل أو منح قروض أو  ، من عمل ة الجزائر ات التي یختص بها بنك البر ل العمل الة  وتتولى الو
ات الضمان. ة أو خطا الت مستند  تحص

ة الجزائر المطلب الثاني: قة في بنك البر رة-أنواع البیوع المط س الة    -و

الة لكل مصرف من المصارف هناك  مجموعة من البیوع تستخدمها دون غیرها من المصارف األخر وو
التالي: رة هي األخر لدیها مجموعة من األنواع وهي    1س

حة:   أوال: عقود المرا

                                                           
رة  1 س الة  ة الجزائر و ل ببنك البر س مصلحة التمو ار محمد منصف رئ ة مع السید ط   .2015ما  28،27، مقابلة شخص

 المدیر

 نائب المدیر

مصلحة الصندوق 
 والمحاف

 مصلحة القروض مصلحة التجارة

قروض 
 المؤسسات

قروض 
 األشخاص

 المحاف الصندوق 
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ا من جهةالنظر لسهولة تطبی العقد  حة تكون  عمل المرا ل  ة، فعقود التمو عة العقد من جهة ثان وطب
حة مر عقد المرا الت قصیرة األجل، و ة: المراحل أساسا مخصصة للتمو   التال

 حة منتظمة. ضمن المصرف ة مرا لي أو عمل ا، یتضمن هذا العقد فتح خ تمو ل  والزون عقدا تمو

 ل المصرف ما یو شرو شراء السلع من طرف یتع زونه للتفاوض مع المورد ف ل و  المصرفل  ام  الق
ة استالم السلعة أو المنتجات. ه، وفي النها ل لحسا ة محل التمو العمل طة   اإلجراءات المرت

 .حتاجها ل السلع والمنتجات التي  طلب یتضمن   قدم المشتر النهائي إلى الزون المورد 

 ا(أمرا)  یرسل العمیل إلى المصرف الشراء.شطل یل وأمر  ة وعقد التو ل فاتورة ش  راء السلع مرفقا 

 ) ة یل قبل دفع العمیل للدفعة الجد الشراء وعقد التو ع على األمر  مة الفاتورة%30یتم التوق  .) من ق

  100طلب اإلقتطاع من مبلغ الفاتورة%. 

  موجب الفاتورة حة  ع على الشرو الخاصة للمرا اعة والتوق ن الط م  األولى.ال

 ل ة لبنود عقد التمو قة العمل قوم المصرف بدفع مبلغ الفا عد التأكد من مطا ه،  ص المتعل  تورة  والترخ
الة أو أ طرصك أو  اشرة لصالح المورد.مب   قة دفع أخر م

 ع على الشرو الخاصة حة من المصرف التنفیذو  یتم التوق ل المرا عد إستالم ون إلى الزون  الفعلي لتحو
ة من طرف المصرف ة الفاتورة النهائ النس حة المبرمة. وتسلم السلعة    للمرا

  ل وتفضیل اإلجارة، فقد توقفت الهروب من هذا النوع من التمو ل هذا فإن المصرف قام  ومع 
رة عن إبرام مثل هذه العقود في  س الة  ة  9و ل عود لمزاولته 2009جو  وعالنهذا ل، مع العلم أنه س

ة القادم من العام  ل ة شهر جو   .2015مع بدا

حة: المرا ل    هناك عدة شرو البد من توفرها أهمها: شرو التمو

 ل أ مشروع مح ن تمو م  .ظور شرعا أو قانوناال 

 ة ل فتح حساب جار لد بنك البر  .یجب على العمیل الذ یرد الحصول على التمو

 في السلع محل هذا العقد یتحمل العمیل وحده الخلل أو العیب. 

 .ة التسدید ف السعر المرجعي لهامش الرح ومهلة الدفع و   1ضرورة علم العمیل 

                                                           
 المرجع نفسھ 1
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ا: عقود  ع ثان   السلم:ب

غة  رة ص س الة  ة الجزائر لو ع ستخدم بنك البر تطلب ذلك مجموعة من الخطوات:السلم ب   و

  ة من ة لحساب عمیله لكم ةقوم المصرف بإجراء طلب ل اته التمو مة تطاب حاج ق  .السلع 

 م ة السلعة وسعر الوحدة وتارخ الفاتورة وتارخ التسل شتر وجود و یجب على المصرف التأكد من نوع
ة. حة وشرع ة صح  المخزون السلعي فعال لكي تكون العمل

  ة و ات وسعر السلعة المطلو م عة و ائع) للمصرف فاتورة تحدد طب  التارخ.سلم العمیل (ال

  ،عة السلع حدد الشرو المتف علیها(طب یوقع الطرفان عند اإلتفاق على شرو الصفقة على عقد السلم، و
م....لخ) ات التسل ف ات، السعر آجال و  .الكم

 .ة من العمیل عد إستالم الفاتورة النهائ  قوم المصرف بتعبئة رأسمال السلم 

  ع  ف ألجل مسمى.السلعة لصالح المصر  قوم العمیل بب

 عد التأشیرة على وصوالت عند حلول تارخ اإلس اعة  ات الم سلم الكم قدم العمیل للمصرف الفاتورة و تحقاق 
 الشحن.

  ض أو المساهمة في هامش الرح ل عمولة أو تخف ن أن تمنح في ش م ائع  حصل علیها ال األراح التي 
ع  ة ب ه من طرف المصرف في عمل   السلع.المتحصل عل

قة  ة الصفقة وٕادراجها في مبلغ التسب ن إحتسابها عند بدا م ل الح ما  ل السلم) وفي  االت یجب (تمو

ات مشابهة.  قة في السوق على عمل ة الهامش المط  )1الملح رقم (إحتساب مبلغه مقارنة بنس

السلم: ل    هناك عدة شرو أهمها: شرو التمو

  ةیجب على العمیل الذ یرد ل لد بنك البر م طلب بذلك. الحصول على التمو  تقد

  ة ونوع السلعة معروفة ومحددة في العقد، وتكون من السلع الجائز التعامل بها م عة و یجب أن تكون طب
 شرعا.

 .م والمدة في العقد  تحدید تارخ التسل

 .م ان التسل  تحدید م

 .ون ثمن السلعة معروفا في العقد  یجب أن 
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 ح لل ائع.ال  ع السلعة قبل إستالمها من ال  مشتر ب

ع اإلستصناع: ثالثا:   عقود ب

، أ أن المصرف  اإلستصناع المواز ل  رة التمو س الة  ة الجزائر لو ي حاالت ون فستخدم بنك البر
انا صانعا.   مستصنعا وأح

لین التالیین: ل من الش اإلستصناع تحت ش ل  ات التمو ن أن تتم طل   م

 .ل إنجاز منقول أو عقار حسب الطلب  تمو

 .ة ل إنجاز مشروع في إطار صفقة عموم  تمو

ما یلي: قوم    في حالة المصرف صانع والعمیل مستصنع 

 .یل مع العمیل ع عقد تو  قوم المصرف بتوق

  من خالل عقد إستصناع ثاني من خالله یلعب مطلوب المشروع اللف المصرف مقاول محترف إلنجاز
 ف دور صاحب المشروع (المستصنع) والمقاول (الصانع).المصر 

 .م فاتورة للمصرف تتضمن األعمال المنجزة قوم بتسل البناء و  شرع المقاول 

 .م األعمال المنجزة من طرف المقاول  قوم المصرف بتقی

  ة المشروع. (الملح رقم ضخ األموال على ثالثة مراحل حتى نها  ) 2قوم المصرف 

اإلستصناع:شرو  ل    یلي: من أهم هذه الشرو ما التمو

 .ه هذه المهمة  تحدید رح المصرف، وهذا یتم عند مفاوضته للمقاول الذ تسند إل
 .ة قابلة لإلستعمال ل المنتوج نصف المصنع لمنتوجات نهائ ة تحو ستوجب عمل  اإلستصناع عقد 
  عة العمل، ونعني بذلك تحدید ص طب ل خصائص المستصنعالعقد یتطلب تخص ة والنوع و  .الكم
  ع، یجب أن تكون من ة التصن ل الوسائل التي تتم بها عمل ات والمواد النصف مصنعة و المواد والمر

ة اإلستصناع. عمل لف   الم

ع ألجل عا: عقد الب   را

ة  قوم بنك البر رةال  س الة  ل  لو حة. بهذا النوع من التمو المرا ل  التمو ه    ألنه شب
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ع الصرف    خامسا: ب

الصرف  ل  رة التمو س الة  ة الجزائر لو ة البورصة حیث:ستخدم بنك البر   برؤ

  .الطلب إلى المصرف  عد تقدمم العمیل 

 .قوم المصرف بدراسة الطلب 

 .ة البورصة ة الصرف حسب رؤ ه تتم عمل  عد الموافقة عل

ن أن تتم  م ة بین البنوكو ة في العاصمة في مدیرة الشؤون الدول ات الصرف في التجارة الدول یث أن ح عمل
ل ذلك یتم حسب سعر العملة في البورصة. . و ز    بنك العمیل هو الذ یدخل في معامالت مع البنك المر

ة الجزائر خالل الفترة المطلب الثالث:  قة في بنك البر ةتها أهمیو  2007-2003تطور البیوع المط   :اإلقتصاد

ة وأهم الشرو الواجب توفرها سنتطرق إلى تطور  قات العمل عد ما وقفنا على أنواع البیوع خالل التطب
ل بهذه البیوع خالل الفترة    .2007-2003التمو

حة خالل الفترة ( أوال: ع المرا   والجدول أدناه یبین هذا التطور.): 2007-2003تطور ب

حة خالل الفترة ): 1الجدول ( ع المرا   .2007-2003تطور ب

ة(   )%الوحدة: النس

حة          المرا
  السنوات

  

ع  حةب   قصیر األجل المرا
  

الغ(دج)   ة    الم   النس

حة متوس  ع المرا   ب
  األجل

ة  الغ(دج)        النس   الم

حةو إجمالي التم المرا   ل 
  

ة  الغ(دج)      النس   الم
2003  7.948.599.724   56.1   6.220.084.061    43.9  14.168.683.785  100  
2004  2.434.074.198   19.1  10.370.105.347 80.99  12.804.179.545  100  
2005  1.827.016.262  10.76   15.151.098.253 89.24  16.978.114.515  100  
2006  1.850.208.416   8.52  19.864.662.238 91.48  21.714.870.654  100  
2007  1.799.788.533   5.99   28.233.974.472 94.01  30.033.763.005  100  

حة ة الجزائر، المصدر: عقون فت ل اإلستثمار، دراسة حالة بنك البر ة ودورها في تمو ل في البنوك اإلسالم ر التمو ة مقدمة ، مذ
ات نیل شهادة الماجستیر في  رة، الجزائر، ضمن جزء من متطل س ة،جامعة    .2008،2007العلوم اإلقتصاد
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ل ة الجزائر للفترة12(الش حة لد بنك البر ع المرا اني یوضح تطور ب   .2007-2003): رسم ب

الملیون دج الغ             الم

  

ة بناءا على الجدول رقم(   )1المصدر: من إعداد الطال

اني من خالل الجدول  ل الب   أن:نالح و الش

حة من سنة ألخر بإستثناء سنة  المرا ل  ، حیث إنخفض إجمالي 2004هناك تطور عام إلجمالي التمو
ل من  قدر ب دج  12.804.179.545دج إلى  14.168.683.785التمو ، أ دج 1.364.504.240فرق 

ة  حة لسنة  %9.63بنس المرا ل  ل قصیر األجل 2003من إجمالي التمو ، وذلك راجع إلى اإلنخفاض في التمو
بیرة تقدر ب  ة  غة بنس قدر ب ، %69.38لهذه الص مبلغ  ة دج 5.514.525.526و ، في 2003، مقارنة بنس

ل متوس األجل خالل نفس سنة  ل 2004المقابل إرتفع مبلغ التمو مبلغ أقل من مبلغ اإلنخفاض في التمو ، ولكن 
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ة تقدر ب دج 4.150.021.286قدر هذا اإلرتفاع ب القصیر األجل، و  نس ل متوس  %66.72، و من التمو
سنة  غة مقارنة    .2003األجل بهذه الص

 ، حة من سنة إلى أخر المرا ل  ة إلى إجمالي التمو النس ل المتوس یتزاید  ومن حیث األجل، نجد أن التمو
ل )، %94.01-%91.48- %89.24-80.99-%43.9حیث قدرت هذه النسب ب ( في حین نجد أن التمو

حة، حیث قدرت هذه النسب ب (قصیر األجل  المرا ل  ة إلى إجمالي التمو النس  -%19,01-%56,1یتناقص 
ة للسنوات ( وهذا اإلرتفاع واإلنخفاض)، 5,99%-8,52%-10,76% -2006-2005-2004-2003النس
  على التوالي.) 2007

ة المصرف من حیث إعتماده على  تعد 2004من هذا التحلیل نستنتج أن سنة  نقطة تحول في إستراتیج
ل متوس  حة على التمو له للمرا عتمد في تمو ح المصرف  ل قصیر األجل، حیث بدًءا من هذه السنة أص التمو

  األجل،( وهذا خالل فترة الدراسة).

عد ب حة ع ما  ةفي المصارف اإلسالالمرا بیرة  ذا م ة    ألنه:أهم

 ؛ أداة للتقس  ستخدم 

  ؛غرض توفیر مستلزمات اإلنتاج ستخدم 

 ع والشراء في السوق؛ ینش ة الب  حر

 في توفیر السلع الالزمة إلقامت المشارع؛ ساهم 

 في الحصول على مختلف الموارد؛ ساعد 

 ن اجاتهم؛األفراد  م  من الحصول على مختلف إحت

ا: ع السلم خالل الفترة  ثان   والجدول أدناه یبین هذا التطور:): 2007-2003(تطور ب
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ع السلم خالل الفترة( ):2الجدول(   ).2007-2003تطور ب

ة(   )%الوحدة: النس

  السلم       
  السنوات

ع السلم قصیر األجل   ب
ة          الغ (دج)      النس الم

ع السلم متوس األجل   ب
ة    الغ (دج)     النس   الم

السلم ل    إجمالي التمو
الغ(دج)       ة  الم   النس

2003  3.699.582.19    73.26  1.350.480.243  26.74  5.050.062.434  100  
2004  4.184.626.362   73.21  1.531.631.033  26.79  5.716.257.395  100  
2005  5.233.275715    79.82  1.323.137.569  20.18  6.556.413.284  100  
2006  4.320.962.191   73.89  1.526.839.353  26.11  5.847.801.544  100  
2007  4.823.854.569   71.45  1.927.288.547  28.55  6.751.143.116  100  

حة،  ل في المصارف اإلسالمصدر: عقون فت غ التمو ل اإلستثمار، دراسة حالة ص ة ودورها في تمو ة الجزائالم ، ر بنك البر
رة، الجزا س ة، جامعة  ات نیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد رة مقدمة ضمن متطل   .2008،2007ئر، مذ

ل ة الجزائر للفترة 13(الش ع السلم لد بنك البر اني یوضح تطور ب    2007-2003): رسم ب

الملیون دج الغ    الوحدة: الم

  

ة بناءا على الجدول رقم(المصدر: من إعداد    ).2الطال
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ل من خالل الجدول   نالح أن: والش

ا سنة  غة أنه مرتفع إجماال إذا إستثن ل بهذه الص ة إلجمالي التمو مبلغ  2003، حیث بلغ سنة 2006النس
ة تقدر ب ، 2003دج، عن سنة  666.194.961 مبلغ 2004دج، وارتفع سنة  5.050.062.434 نس و

غة لسنة   13.19% ل بهذه الص ستمر في اإلرتفاع سنة ، 2003من إجمالي التمو حیث بلغت نسبته ، 2005ل
سنة ، 14.7% سنة %29.83وما نسبته ، 2004مقارنة    .2003، مقارنة 

صل إلى 2006ورغم هذا اإلرتفاع إال أنه إنخفض في سنة  ة  5.847.801.544  ل دج أ تقدر نس
سنة  %10.81اإلنخفاض ب  ل مع نظیره في سنة 2005مقارنة  ، نجده 2003، إال أننا إذا قارنا مبلغ هذا التمو
ة  صل إلى مبلغ 2007وقد بلغ ذروته سنة  %15.8قد إرتفع بنس دج، أ ارتفع بنسبتي  6.751.143.116، ل

سنتي (33.68%-15.45%(   )على التوالي.2007-2003) مقارنة 

ل غة  أما من حیث توزع هذا التمو ل القصیر األجل بهذه الص ز على التمو على األجل فإن المصرف یر
ل المتوس األجل، حیث نجد أن متوس هذه النسب  قدر ب (على حساب التمو -%74.33خالل خمس سنوات 

ل القصیر األجل والمتوس األجل على التوالي.25.67%   ) لكل من التمو

بیرة منها:  ة  ة ذوأهم ع السلم في المصارف اإلسالم عتبر   و

 ؛  ساعد على تحفیز اإلنتاج و دعم عجلة النشا اإلقتصاد

 بیرة للمستثمرن في الحصول على أراح؛  منح فرصة 

 ة؛  یدعم مختلف القطاعات اإلنتاج

 ع اإلنتاج و المساهمة في رفع الصادرات؛  ساعد على تنو

 ساهم السل  م في تشغیل رؤوس األموال ودفع عجلة النشا اإلقتصاد نحو األمام.ما 

ع اإلستصناع خالل الفترة (ثالثا: تبین لنا هذا التطور من خالل الجدول التالي:): 2007-2003تطور ب   و
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ع اإلستصناع خالل الفترة): تطور 3الجدول(   )2007-2003(ب

ة:(   )%الوحدة النس

  اإلستصناع
  

  السنوات

ع  اإلستصناع ب
  قصیر األجل

الغ(دج)   ةالم   النس

ع اإلستصناع متوس  ب
  األجل

ة الغ(دج)    النس   الم

ل  ع اإلستصناع طو ب
  األجل

ة الغ(دج)  النس   الم

ع  إجمالي الب
  اإلستصناع
الغ(دج)   الم

2003  26.000.000 7.9  289.000.000   68.64  18.573.594  5.57   333.573.594  
2004  23.179.442 8.58  232.129.009   85.93  14.819.995  5.49  270.128.446  
2005  410.294.053 64.76  214.000.000   33.77  9.297.340    1.47  633.591.393  
2006  775.691.454 79.11  190.000.000   19.38  14.838.947  1.51  980.530.401  
2007  509.158.157 71.27  193.000.000   27.01  12.260.921  1.72  714.419.078  

حة، ة  المصدر: عقون فت ل اإلستثمار، دراسة حالة بنك البر ة ودورها في تمو ل في المصارف اإلسالم غ التمو ص
رة، الجزاالجزائر  س ة، جامعة  ات نیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد رة مقدمة ضمن متطل   .2008،2007ئر، ، مذ

ل( ةالجزائر للفترة ): رسم 14الش ع اإلستصناع لبنك البر اني یوضح تطور ب   2007-2003ب

الملیون دج الغ  الوحدة: الم

  

ة بناءا على الجدول رقم(   )3المصدر: من إعداد الطال

0
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ل من خالل الجدول   نالح أن: والش

ل،  اإلستصناع في اآلجال المختلفة (طو ل  عتمد على منح التمو ة الجزائر  ، قصیر متوسبنك البر
  األجل).

ل عن طر اإلستصناعو  ل  المالح أن التمو في تذبذب بین اإلرتفاع واإلنخفاض فعندما بلغ التمو
مبلغ 2004دج إنخفض سنة  333.573.594مبلغ  2003اإلستصناع في سنة  صل  63.445.148،  دج ل

ة تقدر ب  270.128.446إلى  عد ذلك في سنة ، %19.02دج، بنس دج  363.462.947إلى  2005ثم یرتفع 
صل إلى  ة  633.591.393ل عادل نس ، وهذا 2005أ ما یزد عن الضعف في سنة  %134.55دج أ ما 

صل  ما تواصل هذا اإلرتفاع ل ل،  اد اإلهتمام بهذا التمو  مبلغ إجمالي قدر ب 2006ذروته سنة یدل على إزد
ة زادة قدرها دج  980.530.401 غة عن سنة  %54.76أ بنس ل بهذه الص ، إال أنه 2005من إجمالي التمو

عد ذلك في سنة  ة قدرها  266.111.323مبلغ قدره  2007تراجع  ة. %27.14دج أ بنس   عن السنة الماض

ل  اإلستصناع أما من حیث آجال التمو ل  ة الجزائر على توزع التمو لى األجل عفقد إعتمد بنك البر
ل ( ، إذ بلغت نسب هذا األخیر إلى إجمالي التمو  )2004،2003) في سنتي (%85.93-%68.64المتوس

ة سنة  یز تغیر مع بدا یز المصرف على األجل المتوس إال أن هذا التر ، 2005على التوالي، وهذا مایوضح تر
ز على األجل القصیر وسار على ذلك النحو حتى  ح یر ال2007وأص رغم من التراجع النسبي في السنة األخیرة ، 

قدر متوس هذه النسب خالل ثالث سنوات  ثیرا على األجل القصیر، حیث  عتمد  ، إال أنه  إلى األجل المتوس
ل %26.72-%71.71) في األجلین القصیر والمتوس (2005-2006-2007( ) على التوالي من إجمالي التمو

غة ل الثالث سنوات  رها.بهذه الص   الساب ذ

ل خالل الخمس  ه إذ یبلغ متوس نسب هذا التمو ز عل ل فالمصرف ال یر ة لألجل الطو النس أما 
قین.%3.15سنوات ب  لین السا   ، وهي نسب صغیرة جدا مقارنة مع التمو

ة - ع اإلستصناع لبنك البر ان إجمالي ب رة-و س الة  دج  75000000قدر ب  2011سنة  -و
صل إلى  2012 وٕانخفض في سنة   دج. 3000000ل

الغة منها: ة  ع اإلستصناع أهم  ولب

 ل مختلف الصناعات الثقیلة والعقارات وغیرها؛  ستخدم في تمو
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 ة مختلف أذواق الزائن؛  ساهم في تلب

  الكبر للمجتمع؛ساعد المصارف على تسهیل المصالح 
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  خالصة الفصل الثالث

ة تجبر هذه األخیرة على ضرورة تبني مجموعة  ة التي تشهدها البیئة المصرف ة والخارج إن التغیرات الداخل
ش مع هذه التغیرات.  نها من التعا البیوع التي تم ل    من التمو

رة والتطرق إلى الو  س الة  ة الجزائر لو یوع بعد أن تعرضنا في هذا الفصل إلى التعرف ببنك البر
قوم بإستخدام تالمس ة الجزائر هو أول بنك إسالمي قام في الجزائر وهو بدوره  ه تبین لنا أن بنك البر خدمة ف

ل عدة مشارع إستثمارة  قوم من خاللها المصرف بتمو البیوع، الذ  ل  ل المختلفة ومن ضمنها التمو غ التمو ص
ز فیها على إستخدام السلم ة ممختلفة یر ل غ تمو ما اتساهم هذه البیوع في ض أدوات وص مان واإلستصناع، 

ه إلى أرقى درجات التقدم.  إستمرار المصرف والوصول 

رهالبیوع على دفع عجلة النشا  ما تساهم  .اإلقتصاد إلى األمام والنهوض بإقتصاد اإلسالمي وتطو
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  الخاتمة

ة تمثل المصارف  ة وهي جزء ال إضافة للقطاع المصرفي وتزد من قوته اإلسالم ة والمال یتجزأ اإلقتصاد
ة في العالم اإلسالمي والمجتمعات من هذا القطاع،  ن إنتشار المصارف اإلسالم ة من أجل ولم  اإلسالم

ه في مجال عملها ع أوامره ونواه   .تحرم الرا فق وٕانما من أجل تطبی اإلسالم بجم

ش فیها قد تزاید تأثره بتلك  ع تأثر في البیئة التي  ار أن المصرف اإلسالمي نظام مفتوح یؤثر و إعت و
ة، ة أو خارج انت داخل ات جدیدة لها صفات وأن العمل المصرفي اإلسالمي أد البیئة سواء  خل إلى السوق آل

  مختلفة عن العمل المصرفي التقلید في تعبئة المدخرات وجذب اإلستثمارات في الدول التي تعمل فیها.

ة  حت المصارف اإلسالم ة التي تستقطب مدخرات ولقد أص قة ال تقبل النقاش، فهي تمثل األوع حق
قى، والتجرة تتطور  التجاألفراد، فهي ولدت لت عد یوم  انت والممارسات وٕاكتسابها للخبرات،  اربیوما  طالما 

شرع هللا سوف تزداد هذه المصارف  طة  اتها وعوائدها أضعافا مضاعفة لتحقی رسالة  قوةمرت ونموا، وتنمو عمل
 اإلسالم.

فضلون اإلحتفا  قة من الجمهور الذین  اجات ط فهاما أنها قد لبت إحت لد المصارف  أموالهم على توظ
ر  ة على حد سواء لتساهم في تطو ة واإلقتصاد ة المال ة وذلك حتى یتم وضعها في خدمة أغراض التنم التقلید

   المجتمعات.

ات:  ار الفرض ة:نتائج إخت ات وتوصلنا إلى النتائج التال   لقد إنطلقنا من ثالث فرض

ة األولى: ع األموال  بخصوص الفرض ع إسالمي تقوم بتجم ة ذات طا ة مؤسسات مال تعتبر المصارف اإلسالم
ة، ولقد أثبتنا  ام الشرعة اإلسالم ما یخدم أفرا المجتمع وف قواعد وأح فها  والمدخرات من األفراد وٕاعادة توظ

قها، ولكل عنصر  ة تطب ف ة و منها بوضح صحة هذا ذلك من خالل تطرقنا لمختلف أعمال المصارف اإلسالم
  اإلفتراض.

ة:  ة الثان ة للفرض ة في الرح والخسارة النس ة في ممارسة أنشطتها على المشار تعتمد المصارف اإلسالم
ع الصرف،  ع ألجل، و حة، السلم، اإلستصناع، الب ل ومن ضمنها البیوع المتمثلة في المرا غ التمو مختلف ص

ة ولكل عنصر منها ولقد أثبتنا ذلك من خالل ما تطر  ذا أهمیتها اإلقتصاد ه من شرو وٕاجراءات و قنا إل
  بوضوح لصحة هذا اإلفتراض.
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ة الثالثة: ة للفرض طب العدید من أنواع البیوع النس رة  س الة  ة الجزائر لو خالل  ولقد تبین لنا من بنك البر
ة أن المصرف ق یوع ألجل الدراسة التطب حة و یوع اإلستصناع  یهمل بیوع المرا عتمد على بیوع السلم و و

حق توازنا بینها. التالي فهو ال    و

  النتائج العامة للدراسة:

جب مراعاتها. .1 ة و م المعامالت المال ة هي التي تح اد الشرعة اإلسالمی  إن م
ة هي المصارف الوحیدة التي تتواف مع  .2 ة المصارف اإلسالم ة واإلسالم  معتقدات الشعوب العر

ة.خالل تعبئ من طرقة شرع ل المشارع   ة مواردها وٕاعادة تمو
عض الفروق إن واقع التطبی في المصال .3 ه  ة وجد  رة رف اإلسالم بین ماطرحته المصادر الف

ة. ات الممارسة العمل ین معط ة من خالل المنظر بین األوائل و  األول
ة قامت من أجل تطبیإن المصارف اإل .4 ه، في  ياإلسالم اإلقتصاد سالم ع أوامره ونواه بجم

س من أجل أن الرا حرام.  مجاالت عملها ول
ع الصرف)  .5 ع ألجل، و حة، السلم، اإلستصناع، الب البیوع (المرا ل  ل التمو من ضمن أسالیب التمو

ة أعطت وجها  ات.للمداینات وأهملت حیث أن المصارف اإلسالم  المشار
ة  .6 ت المصارف اإلسالم المواعدات الملزمة.إستمس  في مجال المداینات 
ة في  .7 غ ذات عائد محدد، أما التي على أساس المشار ة ص ل على أساس المدیون غ التمو تعتبر ص

 العائد فهي ذات عائد متغیر.

ة: ق االدراسة التطب   النتائج المتعلقة 

ة في:تتمثل مختلف النتائج على مستو  ق   اإلدارة التطب

ة  .1 ة التقلید م مجموعة من الخدمات المصرف رة على تقد س الة  ة الجزائر لو عمل بنك البر
ا منه للقدرة على المنافسة.   والمستحدثة، وسع

عمل البنك على تحدید هامش الرح إنطالقا من أسعار الفائدة المتداولة في السوق و معدل إعادة  .2
ه  من طرف بنك الجزائر. الخصم المعمول 

قها في معامالته. .3 ط  لكل مصرف إسالمي مجموعة من البیوع 
ل عتمد المصرف على تطبی بیوع السلم واإلستصناع والصرف  .4 قوم بإهمال البیوع األخر لتمو و

 المشارع.
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ات   وتتمثل في:عامة: اإلقتراحات: توص

ز یجب  .1 ة على البنك المر عة عمل المصارف اإلسالم ل بلدان العالم أن یتفهم طب المختلفة عن في 
غي إعادة النظر في خضوع هذه  التالي ین ة، وأن یتعامل معها على هذا األساس و المصارف التقلید
ة توظیف األموال  ة التي تطب على المصارف التجارة األخر مثل نس المصارف للقوانین اإلئتمان

ة اإلح اطي القانوني.ونس  ت
ه العدید من المصارف  .2 عمل ف ل بلد  ة في  ة والسلطات النقد یجب التعاون بین المصارف اإلسالم

ة عل ة.اإلسالم ة اإلسالم  ى إنشاء السوق المال
ة للعمل في السوق الجزائرة یتطلب توفیر المناخ المالئم لعملها  .3 إن فتح المجال أمام المصارف اإلسالم

الفائدة.وذلك من  ارها ال تتعامل   خالل مراعاة خصوصیتها بإعت

المصرف: ات خاصة    توص

حةعلى  .1 المرا ل  شرع في إستخدام التمو ة أفضل. المصرف أن   لتحقی مردود
ل  .2 ة في التمو المشار ار وتفعیله اإلعتناء  یز على إخت حها وخاصة منها التر اإلجراءات التي تم توض

ل العمالء الجادین في  فایتها للمشروع محل اإلستثمار و ة ومد  اإلستثمار والتأكد من قدراتهم المال
. عد دراسة الجدو  هذا 

عض خاصة وأن هذا القطاضرورة دخول المصرف لإلستثمار في المیدان الزراعي  .3 الدنا تعتره  ع في 
ات  .الصعو

ات .4 ل المستو  .الحرص على إنشاء مراكز للتدرب المصرفي اإلسالمي 

  آفاق الدراسة:

ه هذه المصارف  ن أن تؤد م ا من الدور الذ  ة وأبرزنا جان حث المصارف اإلسالم لقد تناولنا في هذا ال
ل اإلستثمار وف المنهج اإلقتصاد اإلسالمي، ولقد تبین لنا أن  مساهمة منها في تسهیل أنشطتها وتمو

ملة له الخوض في مسا أن له جوانب م حث    الزالت في حاجة إلى الدراسة والتحلیل.ئل هذا ال

حاث وهي: مجموعة من مقترحات أ ن أن نتقدم  م   وختاما لهذا الموضوع 

ة. -  ة في المصارف اإلسالم  تسو الخدمات اإللكترون
ة. -   التخط اإلستراتیجي للتسو المصرفي في المصارف اإلسالم
المشتقات الم -  ة في التعامل  ة.مستقبل المصارف اإلسالم   ال



  قائمة المصادر والمراجع:

  أوال: المصادر:

I. .م  القرآن الكر
II. .تب الحدیث والتفسیر 
III. :المعاجم 

رم، دار صادر للنشر،  لسان العرب،مجلد إبن منظور،  .1  .2003تحقی جمال الدین م
2. : ، معجم الصحاح، دار المعرفة، بیروت،  ر 2إسماعیل بن حمادة الجوهر ، بدون ذ

 السنة.
م، لفضیلة الشیخ أحمد بن عمر الحازمي، شرح نظم الناظم الشیخ أحمد  .3 بن عبد الرح

 .2004المقصود، 

ا: قائمة االمراجع:   ثان

 الكتب: -1
ة أحمد سفرقاص،  .1 ز ات إدارة المخاطر والعالقة مع المصارف المر ة لعمل المصارف اإلسالم

ة، ة، لبنان، والتقلید   .2005إتحاد المصارف اإلسالم
اته،العمل أحمد سفرقاص، .2 غه وتحد ة  المصرفي اإلسالمي،أصوله،ص إتحاد المصارف العر

  .2004لبنان،
ان محمد علي،  .3 ة، أحمد شع ة أدوات لتحقی التنم وك والبنوك اإلسالم ر الجامعيالص ، دار الف

ندرة، مصر،    .2013اإلس
4.  ، اد حي الع ر، دار الة، أدوات اإلستثمار اإلسالمي، البیوع،القروض،الخدمات المصرفأحمد ص ف

  .2010األردن،
ة،  .5 ، أشرف محمد دوا ة والتطبی ة بین النظر لسالم دار اصنادی اإلستثمار في البنوك اإلسالم

ندرة،    .2006، 2للنشر والتوزع، اإلس
ة، الرقي تیجاني، حمزة شوادر،  .6 ة وٕادارة المخاطر في المصارف اإلسالم ات منشور الخدمات المال

  .2010ستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائر، مخبر الشراكة واإل



ة، بن الضیف محمد عدنان،  .7 ة اإلسالم دار النفائس مقومات اإلستثمار في سوق األوراق المال
  .2012للنشر والتوزع، األردن، 

ة  جمال لعمارة، .8 ة، الخدمات المصرف ة في الحضارة اإلسالم ة، األعمال المصرف المصارف اإلسالم
ة، أ، الجزائر،  المعاصرة، مصادر األموال وٕاستخداماتها في المصارف اإلسالم   .1996دار الن

ة، حري محمد عرقات، جمعة عقل،  .9 دار وائل للنشر والتوزع، إدارة المصارف اإلسالم
  .2010عمان،

ة لإلستثمار في رأس المال العامل،بد العزز جرادات، حسني ع .10 غ اإلسالم نشر دار صفاء لل الص
 .2011والتوزع، عمان، األردن، 

ة، ببین الواجب والواقع،  حسین حسین شحاتة، .11 ما تقوم بها المصارف اإلسالم حة  المرا ل  التمو
ر الجامعي، مصر،    .2003دار الف

ة، إدار حسین محمد سمحان وآخرون،  .12 ة ة اإلستثمار في المصارف اإلسالم منشورات المنظمة العر
ة اإلدارة، مصر،    .2012للتنم

ات النقود والمصارف، حسین محمد سمحان، إسماعیل یونس،  .13 دار صفاء للنشر، عمان، إقتصاد
2001.  
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