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ملخص البحث

يع�رض البح�ث بداي�ة للتعري�ف بالعمل املرصيف اإلس�امي وبي�ان طبيعت�ه وخصائصه 
وأدواته، وينتقل إىل طبيعة القوانني املرصفية التقليدية الصادرة عن البنوك املركزية.

وم�ن هن�ا إبراز اإلش�كالية القائمة : ما هو وضع العمل املرصيف اإلس�امي يف ظل قوانني 
وضعية، وما هي املسالك حلل التعارض بني طبيعة كل منهام؟

ويس�تعرض بعض القوانني التي استثنت املصارف اإلسامية من اخلضوع اجلزئي لقوانني 
البن�وك املركزي�ة وخصتها بقوانني تنظ�م عملها، مع عدم إعفائها من الرقابة والتفتيش ونس�ب 

االحتياط ونحو ذلك.

ويص�ل إىل وجوه التوافق والتعارض بني العملني املرصفيني اإلس�امي والتقليدي، وآثار 
ذلك يف العمل املرصيف اإلسامي ومؤسساته يف جوانب خمتلفة.

ويقرتح البحث مجلة من التدابري القانونية التي من شأهنا تزيل ذلك التعارض أو ختفف من 
حدته، لتخف اآلثار تبعا لذك.

وخيل�ص البحث إىل نتائج من أمهه�ا: أن أوجه التوافق والتعارض كثرية، وأن أمهها يرجع 
إىل طبيعة العمل املرصيف اإلسامي والعقود احلاكمة له، وطبيعة العقود التي يقوم عليها العمل 
البنك�ي التقلي�دي، وأن�ه ما مل تع�دل البن�وك املركزية من قوانينه�ا للتوافق مع أحكام اإلس�ام 
وتس�تقل عن البن�وك العاملية املهيمنة، فإن التعارض يبقى قائام مما قد يفقد املصارف اإلس�امية 

مصداقيتها ويعوقها عن حتقيق أهدافها، ويفقدها خصوصيتها.

* * *
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املقدمــة 

إّن احلمد هلل نحمده ونس�تعينه، ونس�تغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
س�يِّئات أعاملن�ا. م�ن هيده اهلل فا ُمِضلَّ له، وم�ن ُيضلل فا هادي له. وأش�هد أن ال إله إال اهلل 
دا عبُده ورس�وُله. اللهم صّل وس�لِّم وبارك عليه،  وح�ده ال رشيك له. وأش�هد أنَّ س�يِّدنا حممَّ

ين. آمني. وعىل آله وصحبه، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدِّ

وبعــد، فإّن رشيعة اهلل تعاىل هي الرشيعة اخلالدة عىل مرِّ العصور، والُمْصِلُح الوحيد لكل 
عت قضاياهم. ة، مهام تطّورت أحوال الناس، وتنوَّ زمان، ولكل مكان، ولكل أمَّ

و هي، وإن كانت جمموعة أحكام وُنُظم، وتشمل كل ما رشعه اهلل تعاىل لعباده من عقائد، 
وعبادات، ومعامات، وسلوك، ومنهاج حياة، لسعادهتم يف الدنيا ونجاهتم يف اآلخرة، فإهنا يف 
حقيقتها وحدة متكاملة، ال يفهم بعضها دون فهم الباقي، وال يعترب عاما هبا حقا إال من عمل 
بجميعه�ا، ك�ام ال تظهر الفائدة املرجوة م�ن العمل هبا إال بالعمل بجمي�ع أحكامها وبرشوطها 

الرشعية���. 

وعليه فا يصلح أن ُتدرس قضايا االقتصاد يف اإلسام بمعزل عن غريها من الترشيعات، 
أو بمع�زل عن أرضيتها الطبيعية، وإطارها العام واعتبارها جزءا من منهج حياة حتكمه العقيدة 

وتنظمه���.

دة ومعاجلات إلصاح  ���  يقول اإلمام أبو زهرة: » ومن حياول أن يفهم الرشيعة اإلسامية عىل أهنا قوانني جمرَّ
طوائف من املجتمع، وتنظيم معاماهتم، من غري أن يربطها باإلسام فلن يفهمها عىل وجهها الصحيح؛ 
ماهتا، واألح�كام إىل غاياهتا،  ألن الفه�م املس�تقيم م�ا قام ع�ىل رّد الفروع إىل أصوهل�ا، والنتائ�ج إىل مقدِّ
واآلراء إىل مقاص�د قائليه�ا…«. انظر امللكي�ة ونظرية العقد ، أبو زهرة، ص�و�، وانظر يف املعنى نفس�ه 
النظرية االقتصادية يف اإلس�ام، فكري أمحد نع�امن، ص�8 فام بعدها، واملدخل إىل النظرية االقتصادية 

يف املنهج اإلسامي، أمحد النجار، ص 39.
��� انظر املدخل إىل النظرية االقتصادية ، أمحد النجار، ص39.
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وإن طبيع�ة الترشي�ع اإلس�امي التكاملي�ة توجب رعايته�ا يف الدراس�ات واالجتهادات 
املعارصة، حتى نأخذ هبذه الرشيعة كاملة، بعيدا عن التجزئة، وعن بعض االجتهادات التي قد 
تؤدي إىل التفّلت من أحكامها كاالجتهاد التربيري لواقع الناس الذي ُيصِدر سندًا رشعيا، باسم 

املرونة والتطور واملصلحة، ملا حيدثونه من أعامل تبعا لقوانني دخيلة أو سلوكات منحرفة.

أهمية املوضـوع:

ظلَّ التَّمويل اإلسامي نِشطًا يف أمة اإلسام بِصَيِغه الرشعية، قرونًا طويلة، إىل أن ضعفت 
ه�ذه األم�ة وتفرقت، واحتل دياره�ا املحتلُّون واجتهدوا يف صياغة حياهت�ا ومعاماهتا صياغة 
ُذها. ومل�ا رحلوا بقيت قائم�ة، بترشيعاهتا  س�ات تنفِّ س�وا لذلك مؤسَّ خمالف�ة لرشيع�ة رهبا، وأسَّ

ت إصابة املسلمني بآثارها السيئة، وإىل يومنا هذا. رت، فاستمرَّ وهياكلها، بل ُطوِّ

وحني خرج املس�لمون م�ن وطأة االحتال املبارش واس�تعادوا أنفاس�هم، وجدوا حوهلم 
تقّدما اقتصاديا هائا، وسوق نقد متطورة، وحركة مالية كبرية واسعة، ومؤسسات مالية كثرية، 

وكان أبرزها البنوك، التي اعتربت عصب االقتصاد احلديث وحمور حركته.

ووجد أبناء األمة أنفسهم أحوج من غريهم إىل متويل الصناعة والتجارة والزراعة واحِلرف، 
وه�ذا التَّمويل واجب رشعا، ألنَّ قيام الصناعات والزراع�ات والتجارات فرُض كفايٍة ال تتمُّ 
مصلح�ة الن�اس إال هبا ���، لكن ما مصدر التمويل وهم ال جي�دون أمامهم إال البنوك التقليدية 

املعني�ة قانونا بالتمويل؟ يف حني أهنم يؤمنون بقوله تعاىل: ﴿ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
ژ     ڑ  ڑ          ک           ک ﴾. ]البقرة: �76[،  و بأن االبتعاد عن الربا وعقوده املختلفة واجب رشعا؛ 
ب�ا م�ن أعظم الكبائر التي جتُل�ب اللعنة لألفراد واألمم؛ فقد ثبت لع�ُن آكِله، وُموكِله،  إذ إنَّ الرِّ

وكاتبِه، وشاِهَدْيه���.

��� انظر احلسبة، ابن تيمية، ص�7. 
با، �598. ��� مسلم، باب الرِّ
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ساهتم املرِصفية التي تتعامل معهم عىل أساس  فاملطلوب منهم رشعًا إذن أن يكون هلم مؤسَّ
ق هلم اهتامماهتم وحاجاهتم، وترفع عنهم  ِدينِه�م وعقيدهتم وأحكام رشيعته�م وأخاقها، وحتقِّ

سات املرِصفية الربوية.  احلرج الذي جيدونه يف التعامل مع املؤسَّ

م خدماهتا  من أجل ذلك هنض بعض املسلمني فاجتهدوا يف إنشاء املصارف اإلسامية لتقدِّ
للمجتم�ع، وُتَي��ِّ عليهم ُس�بل التعامل وتبادل األم�وال والثروات، وت�ؤدِّي دورها التنموي 

انطاقا من التزامها الشامل بمبادئ الرشيعة اإلسامية وأحكامها يف األموال مجعا واستثامرا.

وموازاة مع ذلك بذل علامء األمة –جزاهم اهلل خريا- جهدهم يف البحث عن أحكام العقود 
املس�تجدة، ف�رادى ومجاعات، فام من عق�د من العقود احلديثة الطارئ�ة إال وقد بحث العلامء يف 
شأهنا ���، وأصدروا املنشورات املتنوعة التي تتضمن آراءهم االجتهادية يف أحكامها، من ذلك 

العقود املرصفية بجميع أنواعها. 

يق�ول بك�ر أبو زيد: » ومل�ا كانت هذه العقود ناش�ئة يف »البنوك الربوي�ة« القائمة عىل الربا 
غري مراعية الرشعية اإلس�امية، داخل بعضها م�ن األوصاف والرشوط، ما ُيعلم قطعًا بحرمة 
بعضها، أو دخول ش�ائبة يف البعض اآلخر،، فكان إذًا ُمَتَعيَّنًا عىل فقهاء املس�لمني النظر يف هذه 
املعامات، وتصورها، ثم تكييفها، واحلكم عليها بام يصل إليه نظر الفقيه رشعًا حسب الدليل 
وقواع�د الرشيع�ة الكلية، مع حترير مآخ�ذ التحريم، والبحث عن البدي�ل، أو التعديل يف صيغ 
مه اهلل ورس�وله ملسو هيلع هللا ىلص. وقد  العقود والرشوط تصحيحًا ملعامات املس�لمني، وابتعادًا هبم عام حرَّ
قام جممع الفقه اإلسامي بإصدار قراراته يف عقود املرابحة، واألجل، واالستصناع، بعد إعداد 

البحوث الازمة، واملناقشات املستفيضة «���. 

ومل يم�ِض زم�ن طويل حتى أصبحت املصارف اإلس�امية واقعًا ملموس�ًا، ومؤسس�ات 

��� انظر عىل طريق العودة إىل اإلسام، حممد سعيد رمضان البوطي، ص �84. 
��� بطاقة االئتامن، بكر أبو زيد، ص �3 و�4.
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ال�ة، بحم�د اهلل تعاىل، مما ش�ّجع ع�ىل مزيد البحث يف مجي�ع جوانب عملها، كتابة ودراس�ة،  فعَّ
ا وصدقا يف طبيعتها وأهدافها. واإلحاطة بضوابطها حتى تكون إسامية حقًّ

إشكالية البحث:

ل ما قامت عليه املصارف اإلسامية هو استبدال الِقَراض وسائر املشاركات املرشوعة  إنَّ أوَّ
بالَق�ْرِض القائم عليه أمر البن�وك التقليدية. لكن قوانني البنوك املركزية احلاكمة للعمل املرصيف 

يف كل بلد تتعارض ابتداء مع العمل املرصيف اإلسامي.

وعليه فإنَّ األسئلة اجلوهرية املطروحة يف هذا الشأن هي:

-  ما هي طبيعة العمل املرصيف اإلسامي وصيغه التي متيزه من التمويل الربوي؟

-  ما هي أوجه التعارض بينها وبني القوانني السائدة؟

-  ما هي اآلثار التي ترتبت عىل هذا التعارض؟

-  ما هي االقرتاحات الكفيلة بإزالة التعارض أو تضييق جماله؟

م اإلجاب�ة الكافي�ة عىل تلك  ولع�ل ه�ذا البح�ث – املتوس�ط يف حجم�ه- كفيل ب�أن يق�دِّ
التساؤالت واإلشكاالت املطروحة، بإذن اهلل  تعاىل.

أسباب البحث ودوافعه:

إن من ذلك

البحث يف وضع العمل املرصيف اإلس�امي وهو حمكوم بالقوانني الس�ارية التي ختتلف   -
عنه يف الطبيعة واألهداف.
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البحث يف وجوه التعارض بني العمل اإلسامي والقوانني السارية.  -

أهداف البحث:

وبن�اء عىل ما س�بق ت�مَّ اختياري هلذا املوض�وع، وقصدت من ذلك إىل حتقي�ق أهداف من 
ها: أمهِّ

  �- بي�ان طبيعة العمل اإلس�امي وصيغه يف التمويل والضواب�ط الرشعية التي يلتزم هبا 
ليتخلَّص من الربا بجميع ُصَوره.

�- اس�تعراض القوانني احلاكمة للعمل املرصيف، س�واء املوحدة أم املزدوجة التي خصت 
املص�ارف اإلس�امية ب�ام يوافقه�ا م�ن القوان�ني للنظر يف وج�وه التع�ارض بينها وب�ني العمل 

املرصيف.

3- تعداد بعض آثار ذلك التعارض.

4- ما املأمول بعد هذا الواقع؟

راسات السابقة:  الدِّ

لي�س البحث يف موض�وع العمل املرصيف بنمط�ه األول جديدا؛ فإنَّ الفقهاء الس�ابقني قد 
َعَرض�وا يف كتبه�م إىل أن�واع التمويل وصيغ�ه، وما حيلُّ منه وم�ا حيُرم. فلامَّ ُوج�دت املصارف 
احلديث�ة يف باد اإلس�ام، بام حتمله م�ن قوانني وِصَيغ تتَِّس�م بالربا، اجته�د العلامء املعارصون 
يف بي�ان أحكامه�ا، يف املؤمترات والندوات واملجامع واملج�ات، واجتهدوا يف توظيف الرتاث 

الفقهي يف املعامات املالية يف صياغة عمل مرصيف حديث.
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ع يف البحث: املنهج املتبَّ

واملنهج الذي أسلكه يف هذا البحث جيمع بني االستقراء واملقارنة.

فاالستقراء كفيل بتتبُّع صيغ العقود املالية الرشعية لتحديد طبيعة العمل املرصيف اإلسامي، 
وتتبع القوانني السارية يف املجال املرصيف.

واملقارنة كفيلة بعرض وجوه التعارض احلقيقية بني العملني.

خطة البحث: 

وقد قسمت هذا البحث إىل ما ييل:

املبحث األول: طبيعة العمل املرصيف اإلسامي.

املبحث الثاين: القوانني احلاكمة للعمل املرصيف التقليدي.

املبحث الثالث: وجوه التوافق والتعارض بني العمل املرصيف اإلسامي وبني القوانني السارية.

املبحث الرابع: آثار التعارض بني العمل املرصيف اإلسامي والقوانني السارية.

املبحث اخلامس: املأمول 

شكر وتقدير:

أش�كر دائرة الشؤون اإلس�امية والعمل اخلريي بديب، وقس�م البحوث والدراسات هبا، 
بصورة خاصة، عىل تنظيم هذا املؤمتر املتعلق بأكثر القضايا االقتصادية اهتامما ونقاشا، وعىل أن 
أتاحت يل فرصة املش�اركة فيه. فنس�أل اهلل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتا، وأن جيعلها دائام يف 

خدمة الرشيعة وعلومها وقضاياها، ويف خدمة هذه األمة الطيبة املعطاءة. 
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املبحث األول

العمل املصريف اإلسالمي

طبيعته - خصائصه - ضوابطه - أهدافه

توطئة:

، وبدونه تتوقَّف املرشوعات، وتنقطع  التَّمويل أساس يف أي عمل اقتصادي، خاصٍّ أو عامٍّ

االستثامرات، ويفقد األفراد ُفَرَص اكتساب احلاجيات���.

ى  س�ة تتلقَّ ية التَّمويل املرِصيف – بش�كل خ�اص- يف كون املرصف مؤسَّ ورب�ام ظه�رت أمهِّ

أموال الغري يف شكل ودائع مرصفية بصورة يومية، فهي تتمتَّع بامتياز الوصول إىل هذه األموال، 

ل فيها أموال املودعني، بالنس�بة ألموال املسامهني، أضعاًفا مضاعفة، وإن قارهبا يف ذلك  وتش�كِّ

رشكات األموال املسامهة���.

ية كبرية يف مس�اعدة التجارة والصناع�ة والزراعة ليتعاون مع  وم�ن هنا كان للمرصف أمهِّ

العاملني يف كل جمال بحسب ما هييء اهلل هلم من اختصاصات وأنشطة.

��� راجع صيغ متويل التنمية يف اإلس�ام، بحث هجو قس�م السيد عيس�ى، ص ��7، معهد البحوث، بنك 
التنمية جدة. وتطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسامية، سليامن نارص، 40-39.

��� راجع ماهية املرصف اإلسامي، رفيق يونس املرصي، جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد العارش. ص��-
�7. �998م
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املطلب األول: مفهوم الوساطة املالية وأهميتها:

ن التقريب بني طرفني بقصد الربح«. الوساطة يف جمال االقتصاد هي���: »عمل يتضمَّ

وفائدهت�ا ووظيفته�ا االقتصادية ه�ي: ختفيض تكلفة التب�ادل، أو التعامل ب�ني الوحدات 

االقتصادية، وما يرتتَّب عىل ذلك من تشجيع العمل واإلنتاج والتجارة.

فاحلاجة إىل الوس�اطة تنبع م�ن واقع تفاوت األفراد يف املعرفة وامله�ارة والثروة���؛ فهناك 

ي ثروته، أو ال يس�تطيع ذلك بس�بب أعامل أو التزامات. وهناك  الثري الذي ال يعرف كيف ينمِّ

رج�ل األعامل الذي يملك املهارة واخل�ربة التجارية، لكنه ال يملك رأس املال. فإذا كان األول 

بعيدا عن الثاين، أو ال يستطيع أن يتعرف عليه، تنشأ فرصة لطرف ثالث يعرف الطرفني، ويملك 

ثقتهام، يتوىل التقريب بينهام، وإشباع حاجة كا الطرفني، يف مقابل ربح متفق عليه.

فجدوى الوساطة االقتصادية تنشأ من حقيقة النقص البرشي، يف جوانب معرفة فرص 

ي�ل، ومص�ادر رؤوس األموال، واخل�ربة يف تنمية املال وإدارت�ه. ومن هنا  االس�تثامر والتَّْمِوِ

حيت�اج الناس ملن يس�د بعض جوانب النق�ص هذه لقاء أجر، لتك�ون النتيجة حتقيق مصلحة 

مجيع األطراف.

��� انظر  الوس�اطة املالية يف االقتصاد اإلس�امي، سامي إبراهيم السويلم، جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد 
العارش، ص89-��5، �998م �بترصف�.

��� راجع يف ذلك: الوساطة املالية يف االقتصاد اإلسامي، سامي إبراهيم السويلم، جملة االقتصاد اإلسامي، 
املجلد العارش. ص89-��5، �998م.



�1د. عبد القادر جعفر جعفر

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املطلب الثاني: الفروق بني الوساطة املالية والتجارة وآثار التفريق بينهما:

ال يوجد من الناحية الفقهية حتديد هلذه املفاهيم، وإنَّام املراعى يف ذلك العرف وما خصَّ به 
التجار من املعامات والترصفات والعادات التجارية.

م عما هبدف الرب�ح، فيمك�ن اعتباره إذن تاج�را؛ ألنه  ونظ�را إىل أنَّ الوس�يط امل�ايل يق�دِّ
الت  يش�رتي املعلومات املتعلقة بفرص االس�تثامر، وأداء األس�واق، وجماالت اإلنت�اج، ومعدَّ
الربح، ودرجات السيولة لكل منها، باإلضافة إىل اخلربة واملهارة يف كيفية استغال هذه الفرص 
خرين،  واس�تثامرها، من مصادر متعددة. ثم يبيع عمله القائم عىل هذه اخلربة واملعلومات للمدَّ

من خال توجيه أمواهلم للمرشوعات األكثر ربحية... 

غري أنه بالنظر إىل جوانب أخرى تتَّصل بطبيعة عمل كلٍّ من التاجر والوس�يط املايل يمكن 
ماحظة الفروق التالية���: 

�- التاج�ر موض�وع عمل�ه هو الس�لع والبضائع، أما الوس�يط املايل فموض�وع عمله هو 
النقود.

�- التاج�ر حني يتوس�ط بني املنتج واملس�تهلك، يقصد إىل متلُّك موضوع وس�اطته، وهو 
الس�لع والبضائع. وذلك ألنه يس�عى للربح من خال اس�تغال تفاوت س�عر البيع عن س�عر 

الرشاء. وهذا يستلزم رضورة حيازة التاجر للسلعة ومتلُّكه إياها، وإذا هلكت فضامهنا عليه.

أما الوسيط املايل، فهو حني يتوسط بني ذوي الفائض وذوي العجز، فهو يف احلقيقة ينوب 
ع�ن ذوي الفائ�ض يف إدارة أمواهل�م، وال يقصد إىل متلُّكه�ا. وعمله ينصبُّ ع�ىل توجيه أموال 
املدخري�ن إىل املحتاج�ني، وه�و يربح من خال هذا التوجيه. فالوس�يط إذن ال يقصد إىل متلك 

ى أو فّرط. موضوع وساطته، بل إىل إدارهتا فحسب، ويده يد أمانة، ال يضمن إال إذا تعدَّ

��� راجع يف ذلك: الوساطة املالية يف االقتصاد اإلسامي، سامي إبراهيم السويلم، جملة االقتصاد اإلسامي، 
املجلد العارش. ص89-��5، �998م
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

3- األموال التي يشرتي هبا التاجر ويبيع هي أمواله اخلاصة، وهي مملوكة له إما استقاال 

أو رشكة، أي إنَّ التاجر قد يكون نائبا عن غريه وقد ال يكون. أما الوس�يط املايل فاألموال التي 

ا  خري�ن، فهو أبدا نائب ع�ن غريه. وأما رأس�امله فليس ُمَعدًّ يس�تخدمها لل�رشاء هي أموال املدَّ

لتملُّك السلع، بل إلدارة املدخرات.

وهنا يتش�ابه عمل الوسيط مع عمل املس�تثمر. فاملستثمر يتملك األصول املنتجة عىل نحو 

ي أموال املدخرين. متلك الوسيط، لكنَّه ينمي ماله اخلاص. أما الوسيط فهو ينمِّ

أم�ا من جان�ب اآلثار – الفقهية خصوصا- فليس يف أح�كام املعامات الرشعية ما خيتص 

بالتاجر، وما خيتص بالوسيط؛ فالعاقات بني الناس التي يرتتب عليها التزامات وحقوق ينظر 

م عىل اجلميع ال خيرجه من  ما عىل أي واحد منهم فهو حمرَّ إليها من منظار التكليف. وما كان حمرَّ

ارا كانوا أم غري  احلرمة أنَّ املامرس له تاجر أو موظف أو وس�يط مايل. واملباح مباح للجميع، جتَّ

جتار. فالسؤال: هل أنت تاجر أم وسيط مايل؟ ال يرتتَّب عليه ِحلٌّ وال ِحرَمة من ناحية الرشعية؛ 

ألنه سؤال قانوين ال رشعي���.

وعىل ذلك فإنَّ إثبات كون املرصف اإلسامي »تاجرا« أو »وسيطا ماليا«، ليس مهامًّ بقدر 

ا خالية من املحرمات ومن ُمفسدات العقود. ما هيمُّ نوع نشاطاته للتأكد من أهنَّ

��� البنك اإلس�امي : أتاجر هو أم وس�يط مايل ؟ حممد عيل القري جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد العارش. 
ص69-�7، �998م �بترصف�.



�1د. عبد القادر جعفر جعفر

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املطلب الثالث: طبيعة العمل املصريف اإلسالمي:

مل يكن مصطلح »العمل املرصيف« معهودا لدى أسافنا، لسبب بسيط هو أن العمل املرصيف 
بش�كله احلايل وليد العص�ور املتأخرة. وملا وجد هذا العمل يف البن�وك التقليدية يف صورة جتارة 
يف النق�ود والدي�ون، وأراد علامؤنا أس�لمة هذا النوع م�ن العمل بمؤسس�اته مل جيدوا حرجا يف 

استعامله كذلك.

غري إهنم لتحقيق األسلمة هذه استحرضوا كل العقود املالية املتعلقة بالتجارات واإلجارات 
والرشكات، الناجزة واملنطوية عىل مداينة، وسعوا يف توظيفها لذلك الغرض.

وبعد جهود مضنية ، جازاهم اهلل خريا، فرادى ومجاعات، صاغوا ما يس�مى اليوم بالعمل 
املرصيف اإلس�امي، وأبرزوا أسس�ه، وصيغه، وأدواته، وطبيعته، مع املقارنة املس�تمرة بام عليه 

العمل املرصيف التقليدي.

ويستمد العمل املرصيف اإلسامي طبيعته وأحكامه وأدواته من فقه املعامات اإلسامي، 
هذا الفقه الغني بكل ما حيتاجه األفراد والدول من أحكام لتنظيم حياهتم املالية واالقتصادية.

وعليه فإن العمل املرصيف اإلس�امي يقوم عىل األسس واملرتكزات التي يقوم عليها ذلك 
الفقه، ويتميَّز باخلصائص نفسها.

وبام أن فقه املعامات املالية يتضمن أحكام املشاركات مثل املضاربة، والرشكة، واملزارعة، 
واملس�اقاة، ويتضمن أحكام البيوع التي تتضمن األجل، من بيع الس�لم، واالس�تصناع، والبيع 
املؤج�ل الثم�ن، كام يتضم�ن أحكام اإلجارات بأش�كاهلا وأنواعه�ا، إضاف�ة إىل القرض واهلبة 
والوصي�ة، ف�إن التمويل اإلس�امي يقوم عىل هذه املرتك�زات الفقهية ذاهتا، م�ع ما حتتاجه من 

تطوير وإعادة صياغة عند احلاجة وفق اجتهاد فردي أو مجاعي.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

غري إن ذلك أثار أسئلة جوهرية حول طبيعة العمل املرصيف اإلسامي���: هل هو الوساطة 

بني املدخرين ورجال األعامل فحسب، أم هو ممارسة التجارة بمختلف أنشطتها؟

ي�رى فريق أن مهمة املرصف هي الوس�اطة فحس�ب���، وليس التج�ارة، ويعرتضون عىل 

دة.  اقتحام املصارف عامل التجار، ويرون يف ذلك مفاسد اقتصادية متعدِّ

وي�رى فري�ق آخ�ر م�ن العل�امء أن املرصف اإلس�امي جي�ب أن يك�ون تاجرا، خش�ية أن 

يل الربوي الذي س�اد يف الع�امل اليوم؛ فإنَّ  �نة م�ن صور التَّْمِوِ تكون الوس�اطة تلك صورة حمسَّ

يون �القروض� ��3، وال يتعامل بالس�لع، فهو تاجر نقود  البن�ك التقليدي يتعام�ل بالنقود والدُّ

ل  ل فائدة، ويقرضها بمعدَّ وقروض؛ إذ يتَّخذ من القروض النقدية جتارة، فيقرتض النقود بمعدَّ

أعىل. ولذلك ال جتد له سلًعا يف خمازن أو معارض.

ق مقاصد االقتصاد  واحلقيق�ة أنَّ حملَّ النزاع فعا هو: هل هناك صيغة للوس�اطة املالية حتقِّ

يل  اإلس�امي وتتف�ق مع قواع�د الرشيع�ة وأحكامها، وختتل�ف جوهري�ا وإجرائيا ع�ن التَّْمِوِ

الربوي، وتظل مع ذلك وساطة وليست جتارة ؟

��� الوساطة املالية يف االقتصاد اإلسامي،  سامي إبراهيم السويلم جملة االقتصاد اإلسامي،  املجلد العارش. 
ص89-��5، �998م 

��� انظر املصارف اإلسامية : املبدأ والتصور واملستقبل، حممد نجاة اهلل صديقي، جملة االقتصاد اإلسامي، 
املجلد العارش. ص59-43

��3 ماهية املرصف اإلسامي، رفيق يونس املرصي، جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد العارش، مرجع سابق، 
�بترصف�.



�1د. عبد القادر جعفر جعفر

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املطلب الرابع: الوساطة يف العمل املصريف اإلسالمي:

تصنَّف الوساطة بناًء عىل العاقة التعاقدية بني أطراف الوساطة إىل���:

األول:  س�م�ة، وهي وساطة السمس�ار أو الدالل بني البائع واملشرتي. وهي قائمة عىل 

عقود أمانة �فا تتضمن النيابة، كاإلجارة واجلعالة�، بني الوس�يط واملوِس�ط، لكنها خالية عن 

الصفة العقدية بني الوسيط واملوَسط لديه.

الثاين: التجارة، وهي وساطة التاجر بني املنتج واملستهلك، وتقوم عىل عقد البيع.

الثالـث:  وس�اطة امل�رصف التقليدي، وه�ي قائمة ع�ىل االقرتاض واإلق�راض بني ذوي 

الفائ�ض وذوي العج�ز، إذ يعتم�د التموي�ل يف البنوك التقليدية عىل وس�اطة ط�رف ثالث، هو 

البنك، فصار طرفا ثالثا يف العملية، وهذا هو التمويل غري املبارش.

الرابع: وس�اطة مالية، وهي النموذج اإلسامي للوساطة �املرصفية� بني ذوي الفائض يف 

الثروة وذوي العجز. 

ومل�ا كان االق�رتاض واإلقراض بفائ�دة حراًما يف اإلس�ام ، وال توجد عق�ود فقهية هبذه 

ص يف الفقه اإلسامي يستخلص أنَّ  التس�مية املختارة كعقود وساطة مالية��� فإنَّ الناظر املتفحِّ

مفهوم الوساطة يف األموال واخلدمات قائم ومعترب يف عقود املشاركة، واملضاربة، والوكالة، يف 

كا جانبي الوساطة، وقد اعترب الفقهاء هذه الوساطة جتارة.

��� راجع: الوساطة املالية يف االقتصاد اإلسامي، سامي إبراهيم السويلم، جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد 
العارش. مرجع سابق. �بترصف�.

��� انظر أس�ئلة وإجابات حول ماهية املرصف اإلس�امي، س�امي حس�ن محود، جملة االقتصاد اإلس�امي، 
املجلد العارش. ص77-�8، �998م.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

فل�و أخذنا مس�ألة »املض�ارب يض�ارب« يف املؤلَّفات الفقهي�ة��� نجد أنَّ عم�ل املضارب 
الوس�يط مقبول ومعترب، وليس املضارب الوس�يط إال ناقًا لرأس املال. فلو أخذ أحد ماال من 
ثان مضاربة عىل النصف، ومل يعمل يف املال هذا، وإنام دفعه إىل ثالث عىل نس�بة الثلث، فالواقع 
أن�ه توس�ط يف انتقال املال من صاحب�ه األول إىل الذي عمل فيه حقيقة، ونظ�را إىل أنه حتمله يف 

ذمته كان له حظه يف الربح حسب االتفاق.

فاملسلمون قد عرفوا نوعا من الوساطة املالية���، وهي الصيغة املذكورة.

والذي يظهر أن العمل باملضاربة ، وإن بصورهتا البس�يطة، كان بالغ االنتش�ار يف جمتمعات 
اإلس�ام، وه�ي بطبيعته�ا صيغة م�ن ِصَي�غ الوس�اطة املالية، ولذل�ك هنضت بحاج�ة خمتلف 
املجتمعات، السيام أنَّ ُجلَّ النشاط املولِّد للربح يف تلك األزمنة كان يف التجارة التي هي املجال 

الرئيس للمضاربة. 

بل يرى كثري من الباحثني بأن للمرصف رشعا أن يقوم بنشاطات التجارة كلها، ومبارشة، 
كأن يكون تاجر س�لع، يبيع بالنقد وباألجل، بمعنى أن يمكن أن يكون مموالً بأس�لوب جتاري 
�َلم �وفيه  ، بحي�ث يتعاط�ى البيوع التمويلية، مثل بيع النس�يئة �وفيه يتأجل الثمن�، أو بيع السَّ

يتأجل املبيع�.

وحتى يكون ذلك حقيقيا ال صوريا ينبغي أن يش�رتي الس�لعة، عىل معرفة هبا، ويكون من 
ش�أنه التجارة فيه�ا، وحيوزها أدنى مدة ممكن�ة، ويتحمل خماطرها، ويضي�ف إىل ثمنها أرباحه، 

ويعرضها للبيع.

��� راجع مثا تبيني احلقائق، الزيلعي، 64/5. وراجع ماهية املرصف اإلسامي، رفيق يونس املرصي، جملة 
االقتصاد اإلسامي، مرجع سابق.

��� الوس�اطة املالي�ة يف االقتص�اد اإلس�امي، س�امي إبراهيم الس�ويلم، جمل�ة االقتصاد اإلس�امي، املجلد 
الع�ارش. مرجع س�ابق. وانظر  البنك اإلس�امي: أتاجر هو أم وس�يط مايل ؟ حممد ع�يل القري. مرجع 

سابق، �بترصف�.
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وإذا كان جائزا رشعا للمرصف أن يكون تاجرا، فإن قيامه بأعامل بيع السلع ورشائها، نقًدا 

وتقسيًطا، ال جيعل منه مرصًفا باملعنى االصطاحي، بل يكون عندئٍذ تاجًرا كسائر التجار، لكنه 

يتمت�ع بامتياز الوص�ول إىل أموال الغري، إذ ُيس�مح له بتلقي الودائع؛ ألن املتاجرة بالس�لع بيًعا 

ورشاًء ف�ا تدخ�ل كام أوضحن�ا يف األعامل املرصفية التي تعارفت عليه�ا املصارف ، من خال 

أنظمتها وقوانينها وأعرافها.

لكن يمنع أن يكون مموالً بأس�لوب مرصيف، ألن هذا معناه التعامل بالربا، أو كأن يش�رتي 

ا ويتفادى املخاطرة بالتأمني عىل الس�لعة، وبتوكيل العميل باختيار مصدر  الس�لعة رشاًء صوريًّ

ل يتظاهر  الرشاء، والس�لعة ، لكي يتنصل من املس�ؤولية، ويلقي هبا عىل العميل، فهو حينئذ مموِّ

بمظهر البائع ، ويبيع ما ليس عنده، وما ليس أهًا لبيعه. 

املطلب اخلامس : خصائص العمل املصريف اإلسالمي:

العمل املرصيف اإلسامي جزء من االقتصاد اإلسامي، وهذا جزء من الرشيعة اإلسامية، 

التي تقوم أساسا عىل عقيدة التوحيد، وحتكمها قواعد فقهية مقررة، وهلا مقاصد عامة وأخرى 

خاص�ة ب�كل باب م�ن أبواهبا، وهل�ا إطار أخاقي تتس�م ب�ه، وموصفات خاص�ة للنظام الذي 

حيكمها ويسوسها.

فهو إذن جزء من نظام عقدي وترشيعي ومعامايت وأخاقي متميز.

فطبيعة العمل املرصيف متميزة متّيز مرجعيته ونظامه.

ومن هنا كان استثامر األموال يف اإلسام يقوم عىل أساس العقيدة، وذلك باعتقاد أن املال 

مال اهلل تعاىل، فا نعمل فيه إال بام يرضيه سبحانه وتعاىل.
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ومن اخلصائص التي يتميز هبا العمل املرصيف اإلسالمي:

َلم، واالستِْصنَاع، واملشاركات، وامُلضاربة  ع أدواته: فمنها: امُلَرابحة، واإلجارة، والسَّ 1- تنوُّ

َيغ، خافا لاستثامر املرصيف التقليدي املنحرص يف اإلقراض. الرشعية، وغريها من الصِّ

ل بيت  ع عاقة املرصف اإلس�امي بُعَمائه، وهو أوَّ َيغ يف�رتض أن تتنوَّ ع الصِّ وتبع�ا لتن�وُّ

ر أو املستأِجر لألصول، وتارة  ُيعنى بالتَّمويل، فتارة يقوم بدور البائع للسلع، وتارة بدور املؤجِّ

�َلم وعقود االس�تصناع، وتارة يكون رشيكا مع العميل أو  بدور البائع أو املش�رتي يف عقود السَّ

دة. مه من متويل ملرشوعات حمدَّ ربِّ املال بام يقدِّ

2- األخذ بمبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة ���: استنادا إىل قاعدة »اخلراج بالضامن«،  أو 

»الغن�م بالغ�رم«���، َبَدال من القيام عىل عن�رص الفائدة الربوية القائم أساس�ا عىل االقرتاض أو 

اإلقراض كام يف التَّمويل الربوي.

م اإلس�ام الرب�ا، بنص�وص الق�رآن الكري�م  �- اسـتبعاد املعامـالت الربويـة: فق�د ح�رَّ

م  دا بذلك مواقف الرشائع الس�اموية الس�ابقة. وحرَّ واألحاديث النبوية الرشيفة واإلمجاع، مؤكِّ

ية إليه، خصوصا ما كان منها بسبيل التحيُّل.  كلَّ الوسائل املؤدِّ

�- الكفـاءة واملرونة: فهو عمل كفؤ، ألن مصدره الوحي، واالجتهاد فيه مطلوب رشعا، 

ومس�تمر يف كل زم�ان، ومرن ألنه يس�تفيد م�ن أصحاب األف�كار الناجحة واخل�ربات العاملية 

خصوصا يف اجلانب الفنِّي واإلجرائي، مما جيعله أكثر نجاحا وإفادة لألمة من غريها. 

 ، http://www.islamicfi.com ،راج�ع موق�ع املجلس العام للبنوك واملؤسس�ات املالي�ة اإلس�امية ���
��/��/�004م.

��� راجع يف بياهنا »الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية«، حممد صدقي البورنو، �36 فام بعدها.
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ل وتستثمر بالطرق املرشوعة،  �- االطمئنان يف التعامل: فإنَّ التعامل مع املصارف التي متوِّ

مة، تطمئن إليه نفوس املس�لمني،  البعيدة عن أس�اليب االس�تغال واخلداع واملعام�ات املحرَّ

أفرادا كانوا أم مؤسسات.

�ة والتَّمويلية  �- الرقابـة الرشعيـة لعملـه: إذ املفرتض يف املنش�آت املالية اإلس�امية عامَّ

خاصة أن تس�تقي مبادئها وتطبيقاهتا من الرشيعة اإلس�امية���. ولكي يطمئنَّ املس�امهون فيها 

واملتعامل�ون معها إىل التزامها بأحكام ه�ذه الرشيعة ال ُبدَّ من وجود هيئة للرقابة الرشعية فيها. 

وهذا ما تتميَّز به املصارف اإلسامية يف جمال الرقابة عن غريها من البنوك.

��� األس�س الفنية للرقاب�ة الرشعية وعاقتها بالتدقيق الرشعي يف املصارف اإلس�امية  انظر موقع املجلس 
العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية، http://www.islamicfi.com، ��/��/�004م.
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املطلب السادس: صيغ العمل املصريف اإلسالمي:

إذا كان أس�اس العمل املرصيف اإلس�امي، يف نظر مؤسسيه األوائل يف العرص احلديث هو 
الرشكة واملضارب�ة ���، فإنه بالرجوع إىل خمتلف العقود املالية الرشعية يمكن تقسيم صيغ العمل 
املرصيف اإلسامي��� وأساليبه يف التمويل إىل جمموعات رئيسية كل جمموعة هلا خصائص حمددة 
متيزه�ا وحت�دد طبيعتها، كام يندرج ضم�ن كل منها عدد من العقود املختلفة املس�تمدة من الفقه 

اإلسامي، وهذه املجموعات هي: 

ار. - صيغ االجتِّ

- وصيغ اإلجيار.

- وصيغ االشرتاك.

- وصيغة القرض احلسن.

أوالً: صيغ االجتار:

وهي تش�مل الصيغ واألس�اليب القائمة عىل التمويل بالبيوع، أي: عمليات الرشاء بقصد 
البي�ع؛ للحص�ول عىل الربح احلال املتمثل يف الفرق بني تكلفة الرشاء وثمن البيع، ومتكن هذه 
الصيغ من تقديم املواد األوىل وخمتلف البضائع والسلع واألصول لكل من حيتاجها، من األفراد 

��� راجع البنك اإلسامي بني فكر املؤسسني والواقع املعارص أ. د. حممد عيل القري، من خال:

 www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/5-1.doc

��� راج�ع بح�ث: »التمويل واس�تثامر األم�وال يف الرشيعة اإلس�امية - نظ�رة موجزة يف ضواب�ط القواعد 
وس�عة املقاصد«، أ.د. حس�ام الدين بن حممد صالح فرفور بحث علمي مقدم للمؤمتر الثاين للمصارف 
واملؤسسات املالية اإلسامية حتت شعار: الصريفة اإلسامية صريفة استثامرية، دمشق، يف الفرتة: ��3- 

�4 صفر �4�8ه� املوافق �� - �3 آذار �007م�. �بترصف�. من خال

 www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/
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واملؤسس�ات. وتتضمن هذه املجموعة خمتلف عقود البيوع املعروفة، مثل: البيع املعتاد، والبيع 
إىل أجل، والسلم، واالستصناع...

ففي البيع املعتاد والبيع إىل أجل، يكون فيها املرصف بائعا؛ إذ إنه بعد رشاء السلع واألصول 
ومتلكها يقوم ببيعها إىل عميله.

ويف عقد الس�لم يكون املرصف مش�رتيا؛ إذ يش�رتي س�لعة موصوفة يف الذمة مقابل دفعه 
الثمن كامًا لعميله البائع عند إبرام العقد، و يستلم السلعة يف األجل املتفق عليه، ثم يبيعها إىل 

غريه.

ويف عقد االستصناع يمكن للمرصف أن يدخل يف التمويل مع عميله إما بصفته صانعًا أو 
مستصنعًا:

ف�إذا كان عميل�ه الراغب يف التمويل هو جهة تقوم بالتصني�ع واإلنتاج فإن املرصف يكون 
حينئذ مس�تصنعا؛ يش�رتي سلعة موصوفة بدقة، ويتس�لمها يف األجل املتفق عليه، ويدفع ثمنها 

معجًا، خروجا من اخلاف، ليبيعها بعد استامها ملن رغب فيها.

وإذا دخ�ل املرصف يف العملية باعتباره صانعا لوج�ود عميل راغب يف مصنوعات معينة، 
قام املرصف بصناعتها لدى من شاء ثم تسليمها للعميل.

ثانيًا: صيغ اإلجيار: 

وه�ي ختتل�ف ع�ن املجموعة �االجت�ار� يف أن حم�ل العقد ليس ه�و العني، وإن�ام منفعتها، 
الس�تعامهلا خال مدة زمنية حمددة مقابل أجر معل�وم، يبقى فيها املرصف مالكا للعني املؤجرة، 

وعليه حتمل صيانة هذه العني وما عطف عليها.

وللمصارف اإلسامية تطبيقات خمتلفة لصيغ اإلجارة ، غري الصورة املعتاد املشار إليها.
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ثالثًا: صيغ االشرتاك:

وفيها يتم االشرتاك من أطراف العقد، إما يف رأس املال، أو يف العمل واإلدارة والترصف، 
مع االشرتاك يف الربح واخلسارة.

ومن الصيغ التي يمكن العمل هبا:

- رشكة األموال: بأن يشرتك املرصف يف رأس مال رشكة ما.

- القراض: بأن يدفع املال ملن يعمل فيه مضاربة، فيقتس�م معه الربح، كام ما هو مفصل يف 
كتب الفقه.

- املزارعـة: بأن يدفع أرضا ملن يزرعها وقسمة احلاصل حسب االتفاق. 

ولعل أهم عقد يتوافق مع العمل املرصيف املعارص دون اللجوء إىل االقرتاض أو اإلقراض 
يل عاقة ظاهرة؛ إذ فيها متويل مبارش  بالربا هو عقد املضاربة �املقارضة�، كام أن عاقتها بالتَّْمِوِ

للعامل باملال الذي يفقده، لكنه ال يفقد القدرة عىل تنميته واستثامره، وهو رشيك يف أرباحه.

رابعًا: صيغة القرض احلسن:

ويكون من جهتني:

- من املودعني إىل املرصف اإلس�امي، تربعا منهم له، وإن مل يكن هلم غرض يف إقراضه، 
ملاءته، وإنام غرضهم حفظ أمواهلم، وهذا جائز قياسا عىل السفتجة ونحوها.

وللمرصف اس�تثامر ودائع احلساب اجلاري، وله ريعه، وهذا جائز متى كان االستثامر 
نفسه جائزًا.
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- ويكون من املرصف ملن احتاج إليه من املس�لمني، وفق قدراته ، وحس�ب توفر ضامنات 
الوفاء.

وعىل املرصف اإلس�امي أال حيرم نفس�ه من فضل القرض احلس�ن، كام حيرص عىل الربح 
م�ن خال املعاوضات، واهلل تعاىل يق�ول: ﴿  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   

ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴾  ]البقرة:�45[.

املطلب السابع: ضوابط العمل املصريف اإلسالمي:

يتميز العمل املرصيف بضوابط مقتبسة من مصادره الرشعية، ومنها:

َيغ  با بجميع ُص�َوِره، ومن كلِّ الصِّ أوالً: البع�د ع�ن الربا الرصيح: وذل�ك بأن خيلو من الرِّ
م رشعا، فوجوده يف املعامات س�بب لتحريمها، ومنعها  با حمرَّ التي ُتتَّخُذ وس�يلة إلي�ه، ألن الرِّ

رشعًا���.

واهلل تع�اىل يأمرن�ا برتك الربا مطلق�ا، قليله وكثريه، وذل�ك يف قوله:﴿ ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ ۓ ﴾  ]البقرة: �78[.

ب�ا التحريم، ف�إن أهل العلم قد اختلفوا يف بعض تفاصيل مس�ائله  وإذا كان األص�ل يف الرِّ
با كام  ي والتأينِّ يف احلكم؛ ألنَّ الرِّ وأحكام�ه، ويف تعيني رشائطه. وعىل ه�ذا يلزم الباحث التحرِّ

قال ابن كثري رمحه اهلل: » من َأْشَكِل األبواِب عىل كثري من أهل العلم «���. 

ومم�ا يدخل�ه الربا من املعامات الدي�ون عامة، والقروض خاصة، بن�اء عىل أن كل قرض 
ة املتضافرة يف ذلك، فام ُعِفي عن�ه منها جيب أن يكون بدليل  ج�ر نفع�ا للمقرض فهو رب�ا، لألدلَّ

��� انظ�ر: بداي�ة املجته�د، ابن رش�د، �/��5، جمموع الفت�اوى، ابن تيمي�ة، 4�9/�9، تفس�ري ابن كثري، 
�/3�7، املوافقات، الشاطبي، 4�/4.

��� تفسري ابن كثري، �/3�7، وراجع املوافقات، الشاطبي، 4�/4.
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رشعي مقبول، يتوافق مع مقاصد الرشيعة وأصوهلا، كحفظ املال بطريق الس�فتجة وما يش�بهها 

من الصكوك والكمبياالت، أو كإقراضه خوف تلفه، كأن يكون طعاما، لو مل يقرضه غريه.

ثانيا: البعد عن الوسائل واحليل الربوية: 

توطئة: املمنوع يف رشيعة اإلسام شيئان: ُمعاَنَدُة الرشع، والتَّحاُيُل عليه���.

يا واستهانة. وال يفعل ذلك إال  ا معاندة الرشع: فهي فعل ما مل يرشعه اإلسام، حتدِّ �- أمَّ

فاق�د اإليامن، كام يفعل بعض الناس الذين ال ُيلُقون باال ألحكام الرشيعة، وال يلتفتون إليها يف 

معاماهتم، وكذلك تفعل البنوك التقليدية.

�- وأما التحيُّل��� عىل الرشع: فهو اختِّاذ املتحيِّل فعا ظاهر املرشوعية لتحقيق غرض أو 

اه الش�ارع من أصل مرشوعي�ة ذلك الفعل��3. وال يلجأ إىل ذلك  مقِص�د غري املقصد الذي توخَّ

إال ضعيف اإليامن أو غري الصادق فيه من الذين ُيؤثرون الدنيا عىل اآلخرة.

ه�ذا التحيُّل ع�ىل الرشع ليس جديدا��4، فم�ن احليل الربوية القديم�ة: أن يعقد قرضا با 

فائدة، ويكون معه بيع فيه حماباة يف الثمن للمقرض، أو يكون معه رهن، فينتفع املقرض بثمراته. 

��� راج�ع يف حقيق�ة التحي�ل وآث�اره املوافق�ات ، الش�اطبي، �0�/4 فام بعده�ا، وبحوث مقارن�ة يف الفقه 
اإلسامي وأصوله، حممد فتحي الدريني، �/4�6 فام بعدها.

ف يف األم�ور. راجع املعجم الوس�يط.  �ة التعرُّ ��� يق�ال: حتيَّ�ل: إذا كان حاذق�ًا، جيِّ�د النظ�ر، قدي�رًا عىل ِدقَّ
.80�/�

كام يراد باحليلة: سلوك الطرق اخلفية التي يتوصل هبا الرجل إىل حصول َغَرضه، بحيث ال ُيَتفطَّن له إال 
بنوع من الذكاء والفطنة، سواء كان الغرض مرشوعا أم ممنوعا. راجع احليل الفقهية يف املعامات املالية 

حممد بن إبراهيم، ص �3، وراجع أعام املوقعني، �5�/3.
��3 راجع املغني، البن قدامة، اجلزء الرابع، ص �6.

��4 راجع إعام املوقعني ، ابن القيم، 3/ ��5.



�2د. عبد القادر جعفر جعفر

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

عي أنَّه يبيع باألجل، وحقيقته أنَّه مقرض بفائدة، بحيث ال يزيد عمله  ومن احِلَيل احلديثة أن يدَّ

ل���. عىل أن يدفع للبائع ثمن البيع النقدي، وجيعل املشرتي مدينا بالثمن امُلَؤجَّ

ومما جاء يف النهي عنها حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » لعن اهللُ 

مت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثامهنا، وإنَّ اهلل إذا حّرم عىل قوم أْكَل يشء حّرم  اليهوَد؛ ُحرِّ

عليهم ثمنه «���. 

فلم ينفعهم التحّيل بإذابتها لتغيري اسمها، وال بيعها إلظهار صورة البيع املباح��3.

وج�اء كذلك هنُي الش�ارع عن بي�ع الِعينَة؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص  :  »  إذا تبايعُتـم بالِعينَة، وأخذتم أذناب 

البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلَّط اهلل عليكم ذالً ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم «��4. 

ل ثم يش�رتهيا ممن باعها عليه بثمن حالٍّ أقّل مما باعها به؛  وبيع الِعينَة :  أن يبيع الس�لعة بثمن ُمَؤجَّ

ألنَّ املش�رتي إنَّام يش�رتهيا ليبيعها بعني حارضة تص�ل إليه من فوره؛ ليصل ب�ه إىل مقصوده��5. 

فالقصد هو التفاضل يف الدراهم، وإنام جعلت السلعة وسيلة إىل ذلك .

با فإنَّه حُيْتاُط فيه��6، وأنَّ كلَّ  ر العل�امء أنَّ ما كان األصل فيه التحريم كاألَبضاع والرِّ ك�ام قرَّ

با ��7.  حيلة يف َدْين حيلة عىل الرِّ

با والفائدة، يونس املرصي واألبرش، ص58. ��� راجع الرِّ
��� رواه أبو داود يف البيوع، ح 30�6، وأمحد يف مسند بني هاشم، ����، واحلاكم وصححه.

��3 أعام املوقعني، 3/ ��4 -��6.
��4 رواه أمحد وأبو داود، كتاب البيوع، باب يف النهي عن العينة، ورجاله ثقات، وله طرق يشد بعضها بعًضا .  

وحسنه ابن القيم، حاشية ابن القيم، �4�/9. وراجع نيل األوطار، الشوكاين،  ��9/5    . 
��5 انظر نيل األوطار، الشوكاين، ��9/5.

��6 انظر: الدر املنثور، السيوطي، �/�38، وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية، عيل الندوي، �/408.
��7 انظر مغني ذوي األفهام، مجال الدين احلنبيل، ��6.



العمل املصريف اإلسالمي يف ظل القوانني  السارية 2�

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

با: إنش�اء عق�ود صورية، تش�به العقود املرشوعة يف التس�مية والش�كل،  ومـن وسـائل الرِّ
وختتلف عنها يف احلقيقة واملقاصد.

والعقـود احلقيقية: وهي العقود التي توفرت فيها صورة العقد الرشعي، فتوفرت رشوطه 
الرشعية، وتوافق فيه قصد املتعاقدين مع مقاصد الرشع اخلاصة بذلك العقد.

وأما العقود الصورية فاملراد هبا كل ما اختذه العاقدان من عقود مباحة شكا وسيلًة لتحقيق 
دت أس�امؤها؛  عت صورها وتعدَّ غرض غري مباح رشعًا ���، خصوصا يف األمور املالية التي تنوَّ
فيبدو العقد –يف ظاهره- تامَّ الرشوط واألركان، إال أنَّ الغرض واإلرادة الباطنة فيها حتايل عىل 

احلرام، ويتَّخذون الرضا ذريعة إلمتام هذا العقد.

وُيعّد بيع العينة الذي أصا يف هذا الباب، والذي من صوره:

�- أن يبي�ع الرج�ُل الرجَل الس�لعة بثمن معلوم إىل أجل، ثم يش�رتهيا من�ه بأقلَّ من ذلك 
الثمن، أو يشرتهيا بحرضته من أجنبي يبيعها من طالب الِعينَة بثمن أكثر مما اشرتاها به إىل أجل، 

ثم يبيعها هذا املشرتي األخري من البائع األول نقدا بأقّل مما اشرتاها به���.

�- أو أن يق�ول رجل آلخر��3: اش�رت يل س�لعة بك�ذا، وُأربُِحك فيها ك�ذا. مثل أن يقول: 
با؛ ألنَّ مذهب مالك  اش�رِتها بعرشة، وأعطيك فيها مخس�ة عرش إىل أجل. فإنَّ هذا يؤول إىل الرِّ
أن ينظ�ر م�ا خرج ع�ن اليد ودخل به، ويلغي الوس�ائط، فكأنَّ هذا الرج�ل أعطى ألحد عرشة 

دنانري، وأخذ منه مخسة عرش دينارا إىل أجل، والسلعة واسطة ُملغاة.

3- ومن ُصورها��4: أن يكون عند الرجل املتاع فا يبيعه إال نسيئة. ونّص أمحد عىل كراهة 

��� انظر الفقه اإلسامي وأدلته، وهبة الزحييل، �96/4، وراجع كتاب التعريفات، اجلرجاين، ��0.
��� راجع: مواهب اجلليل، احلطاب، 404/4، والرشح الكبري، الدردير، 88/3

��3 انظر القوانني الفقهية، ابن جزي، �/��7،  والرشح الكبري، الدردير، 89/3.
��4 حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، �50/9.



�2د. عبد القادر جعفر جعفر

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ذلك فقال: » الِعينَة أن يكون عنده املتاع فا يبيعه إال بنس�يئة، فإن باع بنس�يئة ونقد فا بأس «. 
وقال أيضا: » أكره للرجل أن ال يكون له جتارة غري الِعينَة، فا يبيع بنقد «.  قال ابن عقيل: » إنام 
با، فإنَّ البائع بنس�يئة يقصد الزيادة غالبا «. وعلَّله ابن تيمية رمحه اهلل بأنَّه  كره ذلك ملضارعته الرِّ
ر النقد عليه؛ فإذا كان الرجل  يدخل يف بيع املضطر؛ فإنَّ غالب من يشرتي بنسيئة إنَّام يكون لتعذُّ
ال يبي�ع إال بنس�يئة كان ربحه عىل أهل الرضورة واحلاجة، وإذا باع بنقد ونس�يئة كان تاجرا من 

التجار���.

بوا أنفس�هم لطلب رشاء الس�لع منهم  حت�ى ص�ار للعين�ة أهلها، عرفوا هب�ا، وهم قوم نصَّ
وليست عندهم فيذهبون إىل التجار فيشرتوهنا منهم ليبيعوها ملن طلبها منهم���. 

وإذا أطلق�ت الِعين�ة أريد هبا صورهتا املمنوعة وهي ال جت�وز عند مجهور الفقهاء من حنفية 
ومالكية وحنابلة وعدد من الصحابة والتابعني��3. وهلم أدلتهم عىل ما ذهبوا إليه.

تهم:  ومن أدلَّ

�- حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام أنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » إذا َضنَّ الناس بالدينار والدرهم، 
وتبايعوا بالِعينَة، واتَّبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سـبيل اهلل، أنزل اهلل بالًء فال يرفعه حتى 

يراجعوا دينهم «��4. 

�-  م�ا ثبت عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنَّه س�ئل عن رجل ب�اع من رجل حريرة بامئة، 

��� حاشية ابن القيم، �50/9.
��� ج�اء يف املدون�ة: »قل�ت: صف يل أصح�اب الِعينَة يف ق�ول مالك. قال: أصح�اب الِعينَة عن�د الناس قد 
عرفوهم: يأيت الرجل إىل أحدهم فيقول له: أسلفني ماال. فيقول: ال أفعل، ولكن َاشرتي لك سلعة من 
الس�وق، فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعها منك بكذا وكذا، أو اش�رتي من الرجل سلعة ثم تبيعها إياه 

بأكثر مما ابتاعها منه«.املدونة الكربى، سحنون، 89/9. وانظر الرشح الكبري، الدردير، 3/ 88.
��3 نيل األوطار، الشوكاين، 3�9/5.

��4 رواه أمحد وأبو داود.



العمل املصريف اإلسالمي يف ظل القوانني  السارية �0

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ثم اش�رتاها بخمس�ني، فقال: »دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة«. ويف رواية عنه أنه 
قال: » اتَّقوا هذه الِعينَة، ال تبيعوا دراهم بدراهم بينهام َحِريرة « ���.

واعت�رب اب�ُن عبد الرب���، كغريه من العلامء، بيَع الِعينَة حتيُّا يف بيع دراهم بدراهم أكثر منها 
إىل أجل، بينهام سلعة حملِّلة. وأنه من باب »بيع ما ليس عندك«.

م منها ما كان عن ُمواَعدة  ر أنَّ املحرَّ فالنُّصوص وأقوال أهل العلم تُذمُّ الِعينَة وأهَلها، وتقرِّ
أو مراوضة سابقة��3، ُيظهر هبا املتبايعان صورة البيع احلال، وُيبطنون التواطؤ عىل دفع القليل 

ألخذ الكثري، وما السلعة الواسطة إال حملِّل.

فمت�ى توفَّ�ر القصد إىل ذل�ك، وتوافقت صورة البيع م�ع صورة الِعينَ�ة املحرمة، أو جرى 
بذلك عرف، كانت عينة جيب تركها، وإن محلت اسام آخر تفنن يف إنشائه أهل اخلربة بذلك.

ومل الرتكيز عىل العينة يف موضوع العمل املرصيف؟

س�ات مالية  إنَّ�ام ذلك ألن الذي خُيش�ى هو أن تع�ود الِعينَة يف ثوب جديد، ويف َكنَف مؤسَّ
حديثة، ممَّا يستدعي تركيز البحث يف صلة الِعينَة بام جتريه املصارف من عقود.

والظاهُر إنَّ ِصَلة الِعينَة بذلك يف جوانب، منها:

با بصورة ظاهرها اجلواز. �- جانب التحايل عىل الرِّ

�- كون معظم ُصَور الِعينَة مشتملة عىل بيع آجل، وهو من املداينات. 

د  مة وبني بعض صيغ التمويل باملرابحة التي يتجرَّ 3- التشابه الكبري بني صورة الِعينَة املحرَّ
فيها املرصف متاما عن دور البائع وما يقتضيه.

��� حاشية ابن القيم ، �4�/9. 
��� الكايف، ابن عبد الرب، �/ 3�5 و3�6.

��3 راجع مواهب اجلليل، احلطاب، 404/4. و الكايف، ابن عبد الرب، �/ 3�5 و3�6.



�1د. عبد القادر جعفر جعفر

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

وم�ن أكثر ما جير إىل ه�و العمل باملداينات املرصفية، خصوص�ا املداينات الثاثية، التي 
أطرافه�ا ثاث�ة: دائن، ومدين، والثال�ث هو املرصف، عىل نحو ما حي�دث يف العمل املرصيف 

التقليدي.

ومن تطبيقاته: البيع بالتقس�يط الذي دخل جماالت كثرية بأش�كال وأسامء متعددة، فدخل 
املرابحة املرصفية، وبعض صور االعتامد املستندي، وبعض صور املشاركة املتناقصة، واإلجارة 

املنتهية بالتمليك، مما جعل اإلقبال عليها كثريًا.

وإذا م�ا قارنته مس�ائل مث�رية للجدل ، إضاف�ة إىل كونه من املداين�ات، كان أمره أقرب إىل 
االشتباه منه إىل احلال البنّي، ومن أبرز هذه املسائل:

�- أنَّ فيه تأجيا للثمن عن زمان العقد، ويرافق هذا عادة زيادة يف الثمن، تعويًضا للبائع 
عن تأخري قبضه وحرمانه من اس�تثامره. وهي مس�ألة الزيادة مقابل التأجيل، وعكسها: الوضع 

ل مقابل تعجيله.  من الثمن امُلَؤجَّ

�- ما شاع يف التعامل مع املصارف من رضورة مواعدة سابقة من املشرتي ملزمة له بإمتام 
العقد.

ل، فربَّام  ل أكرب مقدارا من امُلَعجَّ �ل، وامُلَؤجَّ ل وُمَؤجَّ 3- م�ا يكون فيه من ذكر ثمنني: ُمَعجَّ
كان ذلك من بيعتني يف بيعة. 

4- م�ا قارن�ه م�ن عق�ود وإج�راءات التوثي�ق حفظ�ا للحق�وق، كالتأم�ني ع�ىل احلي�اة 
ندات. والسَّ

5- ما قارنه من رشوط جزائية، أو غرامات تعويضية لو تأخر املشرتي يف السداد.

6- أنَّ البيع بالتقس�يط ال متارس�ه املصارف، وال ُيقدم عليها العماء إال لكون الثمن فيها 
اء نقدا. طا، وغالبا ما يكون ذلك اضطرارا بسبب عجز الناس عن الرشِّ مقسَّ



العمل املصريف اإلسالمي يف ظل القوانني  السارية �2

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ومن حذر العلامء من أن يصبح املرصف اإلس�امي وسيطًا ربويًا؛ ُيقِرض املشرتي بفائدة، 
م�ع التظاه�ر أنه يش�رتي ويبيع. واحلقيقة أن�ه جيري إجراءات ش�كلية ال معنى هل�ا إال التَّحايل 

والدوران عىل األمر الرشعي.

وه�ذا التعلي�ل يف الكايف البن عبد الرب: » معناه: أنَّه حتيَّ�ل يف بيع دراهم بدراهم أكثر منها، 
إىل أجل، بينهام س�لعة حملِّلة. مثال ذلك: أن يطلب رجل من آخر س�لعة يبيعها منه بنسيئة، وهو 
يعلم أهنا ليست عنده، ويقول له: اشرِتها من مالكها هذا بعرشة، وهي عيلَّ باثني عرش إىل أجل 

كذا. فهذا ال جيوز ملا ذكرنا «���.

وورد ه�ذا التعلي�ل ع�ن ابن عباس –ريض اهلل عنه�ام- يف قوله: » إنه يك�ون قد باع دراهم 
بدراهم والطعام مرجأ «���. 

ولعلَّ هذه العلة هي من أقوى علل حتريم صيغة املرابحة التي تعمل هبا كثري من املصارف 
اإلسامية، خصوصا تلك التي يف باد ال تعمل برشيعة اهلل تعاىل، وال تسمح أصا للمصارف 

بالبيع والرشاء.

فاخلشية كل اخلشية أن يؤول أمر املصارف اإلسامية إىل بنوك متارس الربا بطرق ملتوية.

يق�ول د. يونس امل�رصي��3: » إذا مضت املصارف اإلس�امية يف بي�ع املرابحة، وأمعنت، 
فلتعل�م أالَّ يشء يميِّزه�ا ع�ن املصارف األخرى، الله�م إال يف زيادة الكلفة النائش�ة من حماولة 
م متويات مب�ارشة، ال تاجر ال�رصف والقرض  إظه�ار نفس�ها بمظه�ر تاجر الس�لع الذي يق�دِّ
ْين والضامن، الذي يمنح متويات غري مبارشة «. واستش�هد بقول ابن القيم يف وجود علة  والدَّ

��� انظر الكايف البن عبد الرب، 3�5، وانظر بيع املرابحة كام جتريه البنوك اإلس�امية، س�ليامن األشقر، ضمن 
بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، جمموعة من املؤلفني، �/74-73

��� رواه البخاري، كتاب البيوع، ومسلم، كتاب البيوع كذلك، وراجع نيل األوطار، الشوكاين، �69/5.
��3 بحوث يف املصارف، يونس املرصي، ص�73.
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الرب�ا يف ص�ورة الِعينَة���: » املعنى الذي ألجل�ه حرم الربا موجود فيها بعين�ه مع زيادة الكلفة، 
م الرضر األدنى، وتبيح ما هو أعىل منه«. برشاء السلعة وبيعها واخلسارة فيها، فالرشيعة ال حترِّ

ويؤيده يف ذلك د. األشقر���، فإنَّ معظم املصارف انطلقت مع قضية اإللزام بالوعد السابق 
يف املرابحة، ونشأ عن ذلك أهنا صارت تربط العميل ربطا حُمَْكام بوعده السابق، بحيث ال يكون 
له بدٌّ من إمتام عملية الرشاء، وإال فإنه يلزم بذلك قضاء، وأصبح يتحمل كافة املخاطر، بحيث 

ال يتحمل املرصف شيئا منها بحال من األحوال.

وزاد بع�ض املص�ارف أن محَّ�ل العميل كلفة االتص�ال بالبائعني واملصدري�ن، والتفاوض 
معهم، ومعاينة السلع التي ستشرتى، وأصبح العميل يكفل البائع، ويضمن ما قد جيد يف سلعته 

من عيوب. وربام وكله املرصف وكالتني: 

إحدامها: وكالة بإجراء عقد الرشاء مع البائع، نيابة عن املرصف.

والثانية: بالقيام بنفسه نيابة عن املرصف ببيع السلعة لنفسه.

له املرصف بتسليم الثمن النقدي للبائع ويف قبض السلعة منه. وربام وكَّ

ويف كثري من احلاالت التطبيقية ال يطَِّلع املرصف عىل السلعة، وربام ال يدري أين هي، وال 
يدري كم ثمنها احلقيقي...

وهكذا تقلَّص دور املرصف شيئا فشيئا... وتضاءل... واقترص دوره عىل تبادل التوقيعات 
بينه وبني العميل عىل جمموعة من األوراق، من وعد وتوكيات، ثم يرصف شيكا بعرشة آالف 
لة مقابل ذلك باثني عرش ألفا، وقد  دينار مثا يس�لِّمه بيد العميل، ويتس�لَّم منه كمبياالت مؤجَّ

حيسب املرصف ربحه عىل أساس سعر الفائدة اجلاري لدى املصارف الربوية. 

��� إعام املوقعني، ابن القيم، �8�/3.
��� بيع املرابحة كام جتريه البنوك اإلسامية، سليامن األشقر، ضمن بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، 

جمموعة من املؤلفني، �/��9.
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وهلذا وضع املانعون للمرابحة املرصفية احلالية ضوابط ورشوطا جلوازها، منها ���:

�- تويلِّ املرصف رشاء السلعة بنفسه، أو بَِوكيل عنه غري اآلمر بالرشاء، ودفع ثمن الرشاء 
ط اآلمر بالرشاء. مبارشة للبائع، دون توسُّ

�- تسلُّم املرصف للسلعة، بحيث تدُخل يف ضامنه، وإرفاق املستندات املثبتة لعملية رشاء 
لعة وتسلُّمه إياها. املرصف السِّ

3- أن يك�ون ل�كل من امل�رصف والعميل احلرية الكامل�ة يف إمتام البيع وعدم�ه، فا يقيَّد 
أحُدمه�ا بعرب�ون، أو كفالة، أو وثيقة، أو كتابة موقعة، أو ش�هود، أو غري ذلك، فإن كانت كتابة 

ق الرضا عند العقد. ُنصَّ عىل أنَّ هلام احلرية الكاملة يف التعاقد عىل البيع مستقبا، ليتحقَّ

4- أن ال يلزم أحد الطرفني اآلخر بالتعويض ملا قد يقع عليه من رضر. وذلك ملا ييل: 

ل كام�ل التكاليف؛ فيقع عليه ما  - أنَّ ال�رشاء يت�مُّ للمرصف ال للعمي�ل، فهو الذي يتحمَّ
يكون من خسارة.

- أنَّه ال حِيلُّ تغريم العميل، وإال كان من أكل أموال الناس بالباطل، و عىل الطرفني النصُّ 
عىل عدم ترتُّب هذه الغرامات يف حالة النكول. 

5- أال يبيع املرصف السلعة إال بعد متلُِّكه هلا متلُّكا تاما ودخوهلا يف ضامنه.

��� ه�ي م�ن توصيات الن�دوة التي عقدت بجدة م�ن 5 إىل 7 رمضان عام �4�4ه� املواف�ق من �5 إىل �7 
ش�باط �994م برعاية إدارة التطوير والبحوث ملجموعة دل�ة الربكة. انظر بيع املرابحة كام جتريه البنوك 
اإلس�امية، س�ليامن األش�قر، ضمن بحوث فقهية يف قضاي�ا اقتصادية معارصة، جمموع�ة من املؤلفني، 
�/�04 و��3. وه�و مما جاء عن جممع الفقه اإلس�امي بخصوص املرابح�ة املرصفية يف دورة مؤمتره 
اخلام�س بالكويت من �-6 مجادى األوىل �409ه� املوافق�0-�5 كانون األول �ديس�مرب��988م، 

جملة املجمع ع 5، ج� ص 753و965. وراجع موقع dorar.net، �005/6/�5م.
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6- أن تكون صيغة الوعد بمثل: »اش�رتوا هذه الس�لعة ألنفس�كم، وأنا يل رغبة يف رشائها 
إىل أجل، وإذا اش�رتيتموها ربام اش�رتيتها منكم بثمن مؤجل بربح«. أو: »إن اشرتيتموها يكون 

خري«.

حا به جاز مع الكراهة. واألوىل عدم الترصيح بسعر البيع، وإن رصَّ

واعتق�د أن�ه هبذه القيود يثبت امل�رصف صدقه يف العقود التي يزاوهل�ا، وأهنا عقود حقيقية 
ال صورية. واهلل أعلم.

املطلب الثامن: املؤسسة املصرفية اإلسالمية، تعريفها ومواصفاتها وأهدافها:

يتجس�د العمل املرصيف من خال مؤسسات تنفذه وتبارشه مع الراغبني يف التعامل معها، 
وعىل رأسها املؤسسات املرصفية.

وال يكتمل العمل املرصيف وحيقق أهدافه إال إذا تلك املؤسسة منسجمة مع طبيعته وأدواته 
وأهدافه وأخاقه.

الفرع األول: تعريفها:

يمكن تعريف املصارف اإلس�امية بأهنا: » مؤسسات مرصفية لتجميع األموال وتوظيفها 
يف نط�اق الرشيعة اإلس�امية ب�ام خيدم بناء جمتمع التكافل اإلس�امي، وحتقي�ق عدالة التوزيع، 

ووضع املال يف املسار اإلسامي « ���.

 ،http://www.islamicfi.com ،ع�ن موق�ع املجل�س الع�ام للبن�وك واملؤسس�ات املالي�ة اإلس�امية ���
��/��/�004م. وانظر دراس�ة رشعية ألهم العقود املالية املستحدثة، الشنقيطي، �/��6. وقريب 
من ذلك ما يف »ألف باء متويل إسامي«، خالد حنفي عيل، موقع إسام أون الين، مراجعات اقتصادية، 

�004/9/�9م.
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الفرع الثاين: مواصفاهتا:

يفرتض يف املنش�أة اإلس�امية عام�ة ، ومنها املرصفي�ة، أن تكون خمتلفة عن املنش�آت غري 
سة تقوم عىل  ا مؤسَّ اإلس�امية، يف أهدافها، ويف سياستها االقتصادية، وخططها التسويقية؛ ألهنَّ
مبادئ اإلس�ام التي جيب أن تصب�غ العاقات الداخلية ضمن املنش�أة الواحدة، مثلام جيب أن 

تصبغ عاقات املنشأة اخلارجية مع الزبائن وسائر املنشآت األخرى.

ُتراعى هذه الصبغة اإلسامية عىل املستويات الثاثة: اإلنتاج، والتسويق، والتَّمويل.

ويمكن تلخيص مواصفات املنشأة اإلسالمية فيام ييل���: 

مه اإلس�ام، فا تقرتض بربا، وال ُتقِرض  - أال متارس املنش�أة اإلس�امية أيَّ نش�اط حرَّ
به، وتلتزم يف استثامراهتا ويف عمليات متويلها أحكام الرشيعة، وتستفيد من التجارب اإلنسانية 
األخ�رى، وال تبتغي احِلَيَل س�بيا إىل املمنوع م�ن املعامات املالي�ة، وال َتْرعى برامج املعايص 

كالقامر بشتى صوره.

- أن تبتعد عن االحتكار، واالستغال، وعن كل ما يؤدِّي إىل ذلك من خطط ووسائل.

- أن تلتزم املنش�أة اإلس�امية أخاق اإلس�ام يف مجي�ع أعامهلا، بائعة ومش�رتية للبضائع 
واخلدمات.

- أن حُتِج�م املنش�أة اإلس�امية عن اس�تعامل اإلعان اخل�ادع رغبة يف توس�يع حصتها يف 
السوق، أو رفع أسعار إنتاجها. 

��� راجع نموذج س�لوكي ملنش�أة إس�امية، خمتار حممد مت�ويل، ترمجة عبد اهلل حممد القس�ام، ضمن بحوث: 
قراءات قي االقتصاد اإلس�امي، مركز أبحاث االقتصاد اإلسامي، جامعة امللك سعود، ص 4�9 فام 

بعدها. �بترصف كبري�.
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الفرع الثالث: أهدافها: 

إن األهداف الرشيفة للمؤسسات االقتصادية واملالية عامة يمكن تلخيصها فيام ييل: 

ة ودولة اإلس�ام من أجل  - أن يقص�د القائمون عليه�ا توفري األموال الازمة ألبناء األمَّ
حتقيق حدِّ الكفاية، ورفع راية اإلس�ام، ونرش تعاليمه، ودعم تطبيقها، وس�ّد حاجات الفقراء 

واملحتاجني.

ة وطاقاهتا خلدمة اإلس�ام  ر م�ن التبعي�ة االقتصادية، باس�تثامر كلِّ خ�ريات األمَّ - التح�رُّ
واملسلمني.

تها، وحتقيق أهدافها، وحتافظ  - حتصيل مس�توى مقبول من األرباح لتتمكن م�ن أداء مهمَّ
عىل بقائها، مع العدل يف توزيع األرباح إذا كانت رشكة. 

ن املنشأة اإلسامية من احلفاظ عىل مواصفاهتا وحتقيق أهدافها ال بد أن تكون  وحتى تتمكَّ
�ة يف إدارهتا، برشيا وتنظيميا، مبتغية أفضل الس�بل يف ميادين التخطيط والرقابة وبقية املهام  قويَّ
والوظائ�ف اإلداري�ة. وأن تتزايد إقامة هذه املنش�آت وانتش�ارها يف حق�ول خمتلفة، من صناعة 
وجت�ارة ومتويل وزراعة وخدم�ات وتعليم وغري ذلك من حقول العم�ل، وأن تقلِّص عاقاهتا 

باملنشآت غري اإلسامية بقدر املستطاع.

وأما املصارف اإلسالمية عىل وجه اخلصوص فإنه ينبغي أن تكون أهدافها كالتايل���:

�.  أْن تتواف�ق معاماهت�ا املرصفي�ة م�ع أح�كام الرشيع�ة، وأْن جت�د البدي�ل اإلس�امي 
للمعام�ات من أجل رفع احلرج عن املس�لمني، واهلل تعاىل يقول:﴿ ک  ک   گ  گ  گ  

گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ    ﴾ ]األنعام: ��4[.

��� راجع يف ذلك: النظام القانوين للبنوك اإلسامية، عاشور عبد اجلواد عبد احلميد، ص�5 فام بعدها.
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�.  احل�رص ع�ىل رعاية حقوق اهلل تع�اىل ؛ املالك احلقيقي للامل، ورعاي�ة مصالح العباد، 
وتأمني احتياجاهتم، وإشباع رغباهتم، وتقديم اخلدمات هلم.

3.  الس�عي إىل تنمية القيم العقائدية وتثبيت املبادئ الس�لوكية اإلس�امية، لدى العاملني 
واملتعاملني مع املرصف اإلسامي، وذلك لتطهري هذا النشاط االقتصادي احليوي من الفساد.

4.  العمل عىل تنمية الوعي االدِّخاري، وتش�جيع االس�تثامر وعدم االكتناز، وذلك بإجياد 
فرٍص وصيٍغ لاس�تثامر تتناس�ب مع األفراد واملؤسس�ات املختلفة، ودليل مرشوعية  اس�تثامر 

األم�وال ق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ ﴾. ]البقرة: من اآلي�ة �75[، وقال تعاىل: ﴿ ٹ  
ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     

چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ﴾ ]النساء:�9[.

5.  توف�ري رؤوس األم�وال الازم�ة ألصحاب األع�امل من أفراد ومؤسس�ات ألغراض 
املرشوعات االقتصادية كل ذلك وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسامية. 

6.  إجياد التنس�يق والتعاون والتكامل بني املصارف اإلسامية داخل املجتمع اإلسامي، 
عم�ًا بق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ﴾. ]آل عمران:�03[، وقوله 

تعاىل: ﴿ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ ﴾. ]املائدة:�[.

7.  املساعدة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية لشعوب األمة اإلسامية، بكل السبل 
املرشوعة، ودعم التعاون اإلسامي، وحتقيق التضامن االقتصادي، والتكافل االجتامعي.

* * *
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املبحث الثاني

قوانني العمل املصريف التقليدي

املطلب األول: منشأ العمل املصريف التقليدي:

إّن أول أش�كال العمل املرصيف��� كان قبول الودائع التي مل تكن تعطي أصحاهبا يف البداية 

أي ح�ق بالفائ�دة، ال ب�ل إنه كان يرتت�ب عليهم يف بعض األحي�ان دفع جزء منه�ا ملن أودعت 

لدي�ه هذه املمتلكات لقاء حراس�تها واملحافظة عليها. ومن ثم أخذت مؤسس�ات اإليداع هذه 

بمامرس�ة عملي�ات اإلقراض لق�اء فوائد وضامنات ختتل�ف باختاف طبيع�ة العمليات واملواد 

املقرضة، وكانت عمليات اإلقراض هذه تتم من ممتلكات املقرض نفسه بعد ذلك.

ومع تطور العمل املرصيف وتراكم الودائع لدى املؤسسات التي متارس العمليات املرصفية، 

الحظت هذه املؤسس�ات أن قس�اًم من املودعني يرتكون ودائعهم فرتة طويلة دون استخدامها، 

ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع، وتسليفها للمحتاجني مقابل فائدة.

وبع�د أن كان يدف�ع املودع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة ع�ىل ودائعه، وبعد أن ازدادت 

هذه العمليات الحظ الصيارفة أن باس�تطاعتهم منح قروض دون ودائع فعلية مقابلة ملا لدهيم 

. وهك�ذا من مهمة قبول الودائع يف البداية انتقل العمل املرصيف إىل ممارس�ة عمليات اإلقراض 

والتس�ليف، ليصبح الركن األسايس ألعامل املصارف احلديثة هو قبول الودائع واملدخرات من 

جهة، وتقديم التسهيات االئتامنية واخلدمات املرصفية بأشكال متعددة، من جهة أخرى.

��� االعت�امدات املس�تندية والكف�ات املرصفي�ة يف امل�رصف التج�اري الس�وري ودورمه�ا يف االقتص�اد 
بواس�طة موق������ع:  الوطن�ي، مح�زة حمم�ود، رس�الة ماجس�تري، جامع�ة دمش�ق، �004، ص �. 

 http://www.ensanyat.com/qamos/Bank_Credit.asp، �009/0�/�0م.
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فرع: مفهوم االئتامن املرصيف:

إن أصل معنى االئتامن يف االقتصاد هو القدرة عىل اإلقراض.

واصطالحًا: هو التزام جهة جلهة أخرى باإلقراض أو املداينة.

وي�راد به يف االقتص�اد احلديث: أن يقوم الدائن بمنح املدين مهل�ة من الوقت يلتزم املدين 

عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة متويلية استثامرية تعتمدها املصارف بأنواعها.

ويع�ّرف االئت�امن بأنه���: » الثق�ة التي يوليها املرصف لش�خص ما، س�واء أكان طبيعيًا أم 

معنوي�ًا، بأن يمنحه مبلغًا من املال الس�تخدامه يف غرض حمدد، خال ف�رتة زمنية متفق عليها، 

وب�رشوط معينة، لق�اء عائد مادي متفق علي�ه وبضامنات متّكن املرصف من اس�رتداد قرضه يف 

حال توقف العميل عن السداد «.

وتع�ّرف القروض املرصفية بأهنا تلك اخلدمات املقدمة للعماء التي يتم بمقتضاها تزويد 

األفراد واملؤسس�ات واملنش�آت يف املجتمع باألموال الازمة عىل أن يتعهد املدين بس�داد تلك 

األم�وال وفوائده�ا والعموالت املس�تحقة عليها واملصاري�ف دفعة واحدة، أو عىل أقس�اط يف 

تواري�خ حم�ددة. ويتم تدعيم هذه العاق�ة بتقديم جمموعة من الضامن�ات التي تكفل للمرصف 

اس�رتداد أمواله يف حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر. وينطوي هذا املعنى عىل ما 

يسمى بالتسهيات االئتامنية وحيتوي عىل مفهوم االئتامن والسلفيات.

��� تكلفة االئتامن املرصيف وقياس خماطره بالتطبيق عىل أحد املصارف التجارية السورية، منال خطيب. رسالة 
http://www.ensanyat.com/qamos/ ماجس�تري، جامعة حل�ب، �004، ص4، بواس�طة موق�ع

Bank_Credit.asp، �009/0�/�0م.
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املطلب الثاني: قوانني البنوك املركزية التقليدية:

الفرع األول: وظيفة البنوك املركزية:

إن م�ن وظائ�ف البنوك املركزية: تنظي�م املهنة املرصفية؛ ومنها تنظيم نش�اط املصارف من 

حي�ث الرتخي�ص هل�ا، واإلرشاف والرقاب�ة والتفتيش عليها، وحتدي�د االحتياطي�ات القانونية 

ونس�ب السيولة، وسقوف االئتامن وحتديد نسبة العوائد املرصفية، وأسعار اخلدمات املرصفية ، 

وحرص األعامل املرصفية وتنظيم هياكلها اإلدارية كام أهنا تدعمها وتساندها عند احلاجة���.

ونج�د يف معظم قوانني البنوك املركزية العربية، وه�ي مأخوذة عن قوانني غربية، تفرق يف 

العادة بني العمل املرصيف وغريه، فتمنع البنوك من العمل التجاري املحض.

يق�ول د. رفيق يونس املرصي: »املرصف التقليدي يتعام�ل بالنقود والديون �القروض� ، 

وال يتعام�ل بالس�لع ، فهو تاجر نقود وقروض، إذ يتخذ من الق�روض النقدية جتارة، فيقرتض 

النقود بمعدل فائدة، ويقرضها بمعدل أعىل. فتجد لدى املرصف التقليدي نقوًدا وقروًضا ، وال 

جتد سلًعا ، يف خمازن له أو معارض . فالتجارة املرصفية جتارة من نوع خاص. واملصارف مل تنشأ 

تارخييًّا إال بعد استباحة الفائدة. والتعامل بالسلع ال يدخل يف نطاق األعامل املرصفية، كام تنص 

عىل ذلك القوانني واألنظمة املرصفية«���.

http://www.cbj.gov. األردين ،�http://www.cbe.org.eg/� مواق�ع البن�وك املركزي�ة: امل�رصي ���
http://www.cbk.gov. الكويتي ،  http://www.centralbank.gov.ye/اليمن�ي ، /jo/arabic

kw/WWW/index.html

��� راجع ماهية املرصف اإلسامي، رفيق يونس املرصي، جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد العارش. ص��-
�7. �998م.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

الفرع الثاين: نامذج من قوانني البنوك املركزية:

أوالً: قانـون النقد والقرض اجلزائري���: حيدد هذا القانون عمل املصارف املرخص هلا يف 
الباد ويصنف األعامل عىل أهنا قروض، من ذلك ما جاء يف املادة ���: » تشكل عملية قرض 
يف تطبي�ق ه�ذا القان�ون كل عم�ل لقاء ع�وض يضع بموجبه ش�خص ما أو يع�د بوضع أموال 
حتت ترصف شخص أخر أو يأخذ بموجبه وملصلحة الشخص اآلخر التزاما بالتوقيع كالضامن 

االحتياطي أو الكفالة أو الضامن.

تعترب بمثابة عمليات قرض عمليات اإلجيار املقرونة بحق خيار بالرشاء،  وال سيام عمليات 
اإلقراض مع إجيار « .

ويف مع�رض بي�ان ما للمص�ارف أن تقوم به جاء يف املادة ��6 البند الس�ادس: » عمليات 
اإلجي�ار الع�ادي لألموال املنقول�ة وغري املنقول�ة فيام خيص البنوك واملؤسس�ات املالي�ة املخولة 
بإج�راء عملي�ات إجيار مقرون�ة بحق خيار بال�رشاء.« ويف املادة ��9 يمنع خمالف�ة ذلك بقوله: 
»ال جيوز للبنوك أن متارس بشكل عادي أي نشاط خاف النشاطات املنصوص عليها يف املواد 

��4 و��6 و ��7 و ��8.

ويف امل�ادة ��4 : » البنوك أش�خاص معنوية مهمتها العادية والرئيس�ية إج�راء العمليات 
املصوغة يف املواد من � ��0 ، ��� ، ��� ، ��3 � من هذا القانون.

ب�ل يمنع عىل غري البنوك من األش�خاص واملؤسس�ات غري العادية القي�ام بام هو من مهام 
البن�وك؛ ج�اء يف املادة ��0: »يمنع عىل كل ش�خص طبيعي أو معنوي القي�ام بالعمليات التي 

جترهيا البنوك واملؤسسات املالية بشكل عادي عما بأحكام املادتني ��4 و ��5 «. 

واملس�تثنى مثًا: اخلزينة العمومي�ة واملصالح املالية للربيد واملواصات ، املؤسس�ات غري 
الربحية ، بعض مؤسسات البناء، ... كل ذلك برشوط خاصة.

��� الصادر يف �4 أفريل �990م. املعدل يف �003م. اجلريدة الرسمية اجلزائرية العدد     . �003م.
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ثانيـًا: القانون األردين���: حدد طبيعة العم�ل املرصيف التقليدي يف املادة الثانية منه؛ إذ جاء 
فيه�ا تعريف لألع�امل املرصفية بأهنا: قبول الودائ�ع من اجلمهور واس�تخدامها بصورة كلية أو 
جزئي�ة ملنح االئت�امن وأي أعامل أخرى يقرر البن�ك املركزي اعتبارها أع�امال مرصفية بموجب 

أوامر يصدرها هلذه الغاية.

وذل�ك بعد أن عّرف البن�ك بأنه: الرشكة التي يرخص هلا بمامرس�ة األعامل املرصفية وفق 
أحكام هذا القانون بام يف ذلك فرع البنك األجنبي املرخص له بالعمل يف اململكة.

ويف املادة 40/أ: »حيظر عىل البنك أي من املامرسات التالية، وذكر منها: يف البند �: ممارسة 
الصناعة أو التجارة أو اخلدمات فيام عدا األنشطة املالية«.

ويف امل�ادة 48/ أ : »ال جي�وز للبن�ك أن يمتل�ك عق�ارا إال بام حيت�اج الي�ه إلدارة أعامله أو 
إلس�كان موظفيه وخدمتهم، وال حيول ذلك دون تأجري جزء من عقاره بموافقة خطية مس�بقة 

من البنك املركزي«. 

ك�ام يمنع البن�وك من متلك العقارات إال برخصة وفق ما جاء يف تعليمة �/ �000 بش�أن 
متلك العقارات بتاريخ �000/�0/�5م.

ثالثـًا: قانون املرصف املركزي اإلمـارايت���: فقد بنّي املحظورات ع�ىل البنوك يف املادة 90 
من�ه، إذ ج�اء فيها: »حُيظر عىل املص�ارف التجارية أن تزاول أعامالً غ�ري مرصفية وبوجه خاص 

األعامل التالية:

��� الصادر بتعدياته عام �000م. راجع اجلريدة الرس�مية األردنية قانون البنوك رقم �8، لس�نة �000م، 
العدد4448، بتاريخ �000/08/�0م، الصفحات من �8/��

��� القان�ون االحت�ادي اإلم�ارايت رق�م 6 لس�نة �985 بش�ان املص�ارف واملؤسس�ات املالي�ة وال�رشكات 
http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages. االس�تثامرية اإلس�امية. موقع البنك املركزي اإلمارايت

php?menu_id=85
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أ� ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتاك البضائع واملتاجرة ب�ها حلساب�ها اخلاص، ما مل يكن 

امتاكها وفاًء لدين هلا عىل الغري، وعليها أن تقوم بتصفيتها خال املدة التي حيددها املحافظ.

ب� رشاء العقارات حلساب�ها اخلاص... الخ«.

رابعـًا: القانـون املرصي���: و يف معرض بي�ان املمنوعات عىل البنوك ج�اء يف املادة 60 / 

البند 5 : التعامل ىف املنقول أو العقار بالرشاء أو البيع أو املقايضة عدا :

�أ � العقار املخصص إلدارة أعامل البنك أو الرتفيه عن العاملني به .

�ب � املنق�ول أو العق�ار الذي تؤول ملكيته إىل البنك وفاء لدين له قبل الغري، عىل أن يقوم 

البنك بالترصف فيه خال سنة من تاريخ أيلولة امللكية بالنسبة للمنقول ومخس سنوات بالنسبة 

للعق�ار، وملجل�س إدارة البنك املركزي مد املدة إذا اقتضت الظروف ذلك . وله اس�تثناء بعض 

البنوك من هذا احلظر وفقا لطبيعة نشاطها «.

فقوان�ني البن�وك املركزي�ة تتف�ق عىل أن طبيع�ة العمل امل�رصيف املتعارف علي�ه ختتلف عن 

العمل التجاري املحض، وأن البيع والرشاء عىل وجه التجارة ال جيوز عندهم إال للسندات، أو 

الذهب، أو يف عمليات الرصف...

http://www.cbe.org.eg/ موقع بنك مرص املركزي �انجليزي� ���
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املطلب الثالث: عالقة البنوك املركزية بالعمل املصريف اإلسالمي:

متهـــيد :

تعمل املصارف اإلسامية برتخيص من البنوك املركزية، وحتت إرشافها، ورقابتها.

وإذا كانت األوىل تتميز مبدئيا بعمل مرصيف متميز، يف مرجعيته وطبيعته وأدواته، والثانية 
تق�وم عىل العم�ل التقليدي املتس�م بالربا، مرجعية وتنفي�ذا، فإن تعارضا ومتاي�زا ينتج رضورة 
 ع�ن ذل�ك الوض�ع امل�زدوج. وحي�ال ذل�ك اخت�ذت كل دولة مس�لكا يناس�بها، وعىل أساس�ه 

حتددت العاقة:

فهن�اك دول أعلن�ت حتويل مصارفها بالكامل إىل النظام اإلس�امي كباكس�تان وإيران   -
والس�ودان فكانت العاقة حمددة بضوابط وقواعد تتاءم مع أسس النشاط املرصيف اإلسامي 
ومبادئ�ه ، ويت�ويل البنك املركزي اإلس�امي يف ه�ذه احلالة اإلرشاف عىل الوح�دات املرصفية 

اإلسامية ومراقبة اتباعها هلذه القواعد ، دون تعارض أو تضارب يف األهداف والسياسات .

ودول أخرى س�محت بقيام مصارف إسامية، وأصدرت لذلك قوانني تنظم حركتها   -
بعي�دًا عن البنوك التقليدية، وتضع هلا احل�دود والضوابط وختصص هلا األجهزة احلكومية التي 
ت�رشف عىل نش�اطها وتتأك�د من ممارس�تها ، ومثال ذلك ما ح�دث يف ماليزي�ا واألردن ودولة 
اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة واليم�ن، ويف ه�ذه احلال�ة أيضًا ت�أيت العاقة ب�ني البن�وك املركزية 
واملص�ارف اإلس�امية منضبطة ، وال تثار بني الطرفني أية مش�كات حيث تس�ري األمور وفقًا 
ملواد وبنود القوانني املوضوعة التي تأخذ بعني االعتبار الطبيعة املتميزة للمصارف اإلسامية.

ودول ثالثة س�محت بوجود فروع ملصارف إس�امية ع�ىل أراضيها، غري إهنا مل ختصها   -
بقوان�ني تناس�ب طبيعتها، ب�ل أخضعتها لقوان�ني البنوك التقليدية دون اس�تثناء، وال ش�ك يف 
 أهن�ا تعي�ش مأزقا حقيقي�ا، لصعوبة التوفيق ب�ني النمطني من العمل املرصيف، كام هو الش�أن يف 

مرص واجلزائر.
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الفرع األول: القوانني اخلاصة باملصارف اإلسالمية:

املؤسسات املرصفية اإلسامية حديثة النشأة، وحني ظهرت وجدت القوانني الوضعية يف 
العمل املرصيف هي احلاكمة املهيمنة.

غري إن تطلع املسلمني إىل مصارف إسامية ترفع عنهم احلرج الذي جيدونه يف التعامل مع 
املؤسسات الربوية واجتهادهم يف تركها عّجل بانتشار املرصفية اإلسامية.

وقد كانت حماوالت البنوك اإلس�امية األوىل العمل يف إطار البنوك التقليدية مع اجتناب 
م�ا خيالف الرشيعة، فكان أس�هل يشء يتعلق بعاقة املودعني بامل�رصف أن للعميل أن ال يأخذ 
فوائ�د، وم�ن حق امل�رصف إرشاكهم يف األرباح، وف�ق صيغة معينة، كالذي ح�دث يف املرحلة 

األوىل يف تأسيس املرصف اإلسامي الدويل يف الدانامرك عام ��98م���.

وم�ع توايل الدراس�ات املتعلقة باالقتصاد اإلس�امي عامة، واملرصيف من�ه خاصة، وبروز 
جتربة مس�تجدة لقيت اهتامما وإقباال من اجلميع، قامت العديد من الدول عىل املس�توى العريب، 
و اإلس�امي، ب�ل وال�دويل، بإص�دار قوانني وترشيع�ات وتنظي�امت خاصة بالعم�ل املرصيف 
اإلسامي، دون أن يكون هلا قانون موحد؛ إذ إن كل دولة راعت ظروفها ومصاحلها واعتباراهتا 

عندما وضعت الترشيع اخلاص بعمل هذه املصارف لدهيا ���.

بع�ض ه�ذه القوانني جاء مس�تقا عن القوان�ني التقليدية، وبعضها ج�اء ضمنها، لكن يف 
فصل خاص.

��� سلسلة كتاب األمة « البنوك االسامية بني احلرية والتنظيم التقليد واالجتهاد النظرية والتطبيق « الفصل 
األول : االعفاءات .. أو العرص الذهبي « املبحث الثالث: البنوك اإلسامية اخلاضعة للقوانني املرصفية 

التقليدية. 
��� راج�ع: »الصريف�ة اإلس�امية، مفهومها وتطورها يف أس�واق امل�ال العاملية«، مقال أع�ده تريز منصور يف 
حوار مع د أمحد سفر ، أستاذ حمارض يف كلية احلقوق وإدارة األعامل - اجلامعة اللبنانية، وخبري اقتصادي 

وصاحب مؤلفات مرصفية عديدة، جملة اجليش اللبنانية العدد �50 بتاريخ �/�006/4م.
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ومما يذكر منها ، عىل سبيل التمثيل ال احلرص، القوانني التالية:

-  القان�ون االحت�ادي اإلم�ارايت رقم 6 لس�نة �985 بش�ان املصارف واملؤسس�ات املالية 
والرشكات االستثامرية اإلسامية. 

-  ومنه�ا قان�ون البن�وك اإلس�امية رق�م �� الص�ادر ع�ن البن�ك املرك�زي اليمن�ي عام 
�996م. 

-  ومنه�ا القان�ون األردين مثا �8 الصادر يف �000م يف املواد من 50 إىل 59، فدمج بني 
القانونني لكن جعل للعمل املرصيف اإلسامي فصا خاصا به.

-  قانون املصارف اإلسامية يف لبنان يف شباط �004م.

-  املرس�وم التنفي�ذي رق�م 35 الص�ادر ع�ام �005 يف س�وريا القايض ب�اإلذن بإحداث 
املصارف اإلسامية.

الفرع الثاين: أسباب صدور قوانني خاصة باملصارف اإلسالمية:

ل�م يك�ون ص�دور قوانني خاص�ة بالعمل املرصيف اإلس�امي ناش�ئا من ف�راغ، وإنام كان 
ألسباب يمكن إمجاهلا فيام ييل:

إحجام الناس الواضح عن التعامل مع البنوك التقليدية الربوية، واجتاههم إىل املصارف   -
اإلس�امية، يف إط�ار اجت�اه طيب نح�و االلتزام بأحكام الرشيع�ة الغراء يف كل ش�ؤون احلياة ما 

أمكن، والتخلص من احلرام، فتزايد عدد املصارف اإلسامية.

متلمل كثري من العلامء واملس�لمني من بعض الصيغ املش�تبة بالصيغ الربوية مما متارس�ه   -
بع�ض املصارف اإلس�امية، بس�بب القوان�ني الس�ارية، مما دفعه�م إىل اإلحلاح ع�ىل ختليصها 
 م�ن الش�بهات القوية، مما دفع إىل بذل املس�اعي يف متيي�ز العمل املرصيف اإلس�امي قانونيا عن 

العمل التقليدي.
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الرغبة يف فتح املجال ألموال كثري من املسلمني املرتددين الستثامرها.  -

ومن العوامل املهمة هو وجود أهل اخلري والصاح يف كثري من باد اإلسام وأنظمتها   -
ممن يتوقون إىل العمل بدين اهلل تعاىل يف خمتلف شؤون األمة املختلفة، ويسندهم يف هذا تطلعات 
املس�لمني ومطالبه�م، والدراس�ات والبح�وث املتزايدة يف هذا الش�أن، وتزايد ع�دد املصارف 

اإلسامية.

الفرع الثالث: مضمون القوانني الصادرة يف عمل املصارف اإلسالمية:

اشتملت القوانني اخلاصة بالعمل املرصيف اإلسامي الصادرة عن البنوك املركزية يف بعض 
الباد عىل بنود متقاربة، بعضها مشرتك، وبعضها خمتلف. ويمكن إمجاهلا فيام ييل:

تعريف املرصف اإلسامي.  .�

تعريف العمل املرصيف اإلسامي.  .�

أهداف املرصف اإلسامي.  .3

وضع ضوابط ونسب خاصة به ملراعاهتا عند ممارسة أعامله.  .4

حتديد األعامل املرصفية اإلسامية.  .5

وجوب مراعاة املرصف ألحكام الرشيعة اإٍلسامية.  .6

النص عىل وجوب وجود هيئة للرقابة الرشعية، وبيان طريقة عملها.  .7

إل�زام امل�رصف باالحتفاظ بمخص�ص ملخاطر االس�تثامر، وبالتزام�ات الرضيبية عىل   .8
عوائد املرصف.

تنظيم حاالت التصفية وترتيب األولويات يف الوفاء بالتزامات املرصف.  .9
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وهذا بيان لبعض ما جاء يف هذه البنود ���:

أوالً: تعريـف املرصف اإلسـالمي: عّرفه القان�ون األردين بأنه: »الرشك�ة التي يرخص هلا 
بمامرس�ة األعامل املرصفية بام يتفق مع أحكام الرشيعة اإلس�امية ومبادئها وأي أعامل وأنشطة 

أخرى وفق أحكام هذا القانون«.

وع�رف القانون االحتادي اإلمارايت املصارف واملؤسس�ات املالية والرشكات االس�تثامرية 
اإلس�امية بأهنا تلك التي تتضمن عقودها التأسيس�ية ونظمها األساس�ية التزاما بتطبيق أحكام 

الرشيعة اإلسامية وتبارش نشاطها وفقا هلذه األحكام. 

ثانيًا: تعريف العمل املرصيف اإلسالمي: إذ عرف القانون األردين األعامل املرصفية اإلسامية 
بأهنا: »األعامل القائمة عىل غري أساس الفائدة يف جمال قبول الودائع واخلدمات املرصفية األخرى 

ويف جمال التمويل واالستثامر بام يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسامية ومبادئها«.

ثالثًا: حتديد أهداف املرصف اإلسـالمي: وهي تقديم اخلدم�ات املرصفية وأعامل التمويل 
واالس�تثامر غ�ري القائم�ة عىل أس�اس الفائدة، وكذل�ك تقديم اخلدم�ات اهلادف�ة إلحياء صور 

التكافل االجتامعي املنظم عىل أسس املنفعة املشرتكة.

رابعًا: وضع ضوابط ونسـب خاصة به ملراعاهتا عند ممارسـة أعامله: ومنها: أن تكون تلك 
األعامل والنشاطات متفقة مع اآلراء الفقهية املعتمدة، وأن تكون تلك األعامل والنشاطات غري 

قائمة عىل أساس الفائدة.

خامسًا: حتديد األعامل املرصفية اإلسالمية: ومنها قبول الودائع، وإصدار سندات املقارضة، 
وأعامل التمويل واالستثامر.

��� راج�ع اجلري�دة الرس�مية األردني�ة قان�ون البن�وك رق�م �8، لس�نة �000م، الع�دد4448، بتاري�خ 
�000/08/�0م، الصفحات من �8/�� .
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ففـي القانـون األردين )املـادة �2( جي�وز للمرصف اإلس�امي ممارس�ة األع�امل املرصفية 
التالية: 

�- قبول الودائع النقدية يف حس�ابات خمتلفة سواء يف حسابات ائتامن أو حسابات استثامر 
مشرتك أو حسابات استثامر خمصص.

�-  إص�دار س�ندات مقارض�ة مش�رتكة أو س�ندات مقارض�ة خمصصة، أو إنش�اء حمافظ 
استثامرية أو صناديق استثامرية.

ج- أعامل التمويل واالس�تثامر القائمة عىل غري أس�اس الفائدة، وذلك من خال الوسائل 
التالية:

�- تقدي�م التموي�ل ال�ازم، كليا أو جزئيا، للعملي�ات القابلة للتصفي�ة الذاتية يف خمتلف 
املج�االت، ب�ام يف ذل�ك صي�غ التموي�ل باملضارب�ة واملش�اركة املتناقصة وبي�ع املرابح�ة لآلمر 
 بال�رشاء وغريها من صي�غ التمويل التي توافق عليها هيئة الرقاب�ة الرشعية، وال يعرتض عليها 

البنك املركزي.

�- توظيف األموال التي يرغب أصحاهبا يف اس�تثامرها املش�رتك مع س�ائر املوارد املتاحة 
لدى البنك اإلس�امي وذلك وفق نظام املضاربة املش�رتكة، وجيوز للبنك اإلسامي يف حاالت 

معينة أن يقوم بالتوظيف املحدد حسب االتفاق اخلاص بذلك.

3- استثامر األموال يف خمتلف املشاريع.

ويف القانون اإلمارايت )املادة �( :

�- يك�ون للمص�ارف اإلس�امية احل�ق يف مبارشة مجي�ع أو بعض اخلدم�ات والعمليات 
املرصفي�ة والتجاري�ة واملالية واالس�تثامرية، كام يك�ون هلا احلق يف مبارشة مجي�ع أنواع اخلدمات 
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والعملي�ات الت�ي تبارشها املص�ارف املنص�وص عليها يف القان�ون االحتادي رقم ���0 لس�نة 
�980م، املش�ار إلي�ه ودون التقي�د باملدد الواردة فيه س�واء مت�ت هذه اخلدم�ات أو العمليات 
حلساب املرصف اإلس�امي أو حلساب الغري أو باالشرتاك معه، ويكون للمصارف اإلسامية 
أيضا احلق يف تأس�يس الرشكات واإلس�هام يف مشاريع قائمة أو حتت التأسيس برشط أن يكون 

نشاطها متفقا مع أحكام الرشيعة اإلسامية.

�- ويكون للمؤسس�ات املالية والرشكات االستثامرية اإلسامية احلق يف القيام بعمليات 
التس�ليف واإلقراض وغريها من العمليات املالية وكذلك اإلس�هام يف مش�اريع قائمة أو حتت 
التأس�يس، واس�تثامر أمواهل�ا يف القيم املنقولة وتلق�ي الودائع النقدية الس�تثامرها طبقا ألحكام 

الرشيعة اإلسامية. انتهى

ون�ص القان�ون املذكور رصاحة عىل اس�تثناء هذه املؤسس�ات م�ن املحظ�ور يف املادة 90 
القاضية بمنع األعامل التجارية.

ويف القانون اليمني��� )املادة�( :

تق�وم املصارف اإلس�امية بكافة املعام�ات وأعامل التمويل واالس�تثامر الازمة لتحقيق 
أغراضه�ا وفق�ًا للقوان�ني النافذة بام ال يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلس�امية، ويش�مل ذلك 

بوجه خاص ما ييل:

�- القي�ام بجمي�ع أع�امل التموي�ل واالس�تثامر يف خمتلف املش�اريع واألنش�طة من خال 
التموي�ل باملش�اركة واملضاربة وبيع املرابحة وغريها من الصيغ الت�ي ال ختالف أحكام الرشيعة 

اإلسامية.

 http://www.centralbank.gov.ye/ar/CBY.aspx?keyid=77&p ،موقع البنك املركز اليمني ���
id=74&lang=2&cattype=1
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�- إبرام العقود واالتفاقات مع األفراد والرشكات واملؤسسات واهليئات داخل اجلمهورية 
وخارجها طبقًا هلذا القانون والقوانني واألنظمة النافذة.

ج- تأس�يس الرشكات يف خمتلف املجاالت املكملة ألوجه نشاطها واملسامهة يف الرشكات 
القائمة.

د- املس�امهة يف رأس م�ال أي م�رصف داخلي�ًا وخارجي�ًا يعم�ل وفق�ًا ألح�كام الرشيعة 
اإلسامية.

ه�- متلك األصول الثابتة واملنقولة الازمة لتنفيذ مش�اريع االستثامر الداخلة يف أغراضها 
أو بغرض تأجريها.

و- القيام بسائر األعامل واخلدمات املرصفية بام ال خيالف أحكام الرشيعة اإلسامية.

ز- أي اختصاصات أخرى طبقًا ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

ويف املرس�وم الترشيعي رقم 35 اخلاص بإحداث املصارف اإلس�امية يف س�وريا يف املادة 
التاسعة جييز متلك املنقوالت وبيعها وتأجريها...

سادسـًا: وجـوب مراعاة املرصف ألحـكام الرشيعة اإٍلسـالمية، وجتنب التعامـل بالفائدة 
املرصفية بنوعيها: فائدة الديون وفائدة البيوع.

سابعًا: اإلذن للمرصف اإلسالمي بمامرسة بعض األعامل املرصفية املساعدة: كالقيام بدور 
الوكيل األمني، والويص املختار إلدارة الرتكات، وتأس�يس الرشكات املكملة، ومتلك األموال 

املنقولة وغري املنقولة، وإنشاء صناديق للتأمني الذايت والتأمني التباديل.

فق�د ج�اء يف املادة 54 من القانون األردين: مع مراع�اة أي أوامر يصدرها البنك املركزي، 
جيوز للبنك اإلسامي، يف سبيل حتقيق أهدافه، أن يقوم بأي من األعامل واألنشطة التالية:
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�- ممارس�ة األع�امل املرصفي�ة األخ�رى القائمة عىل غري أس�اس الفائدة بجمي�ع أوجهها 
املعروفة أو املس�تحدثة سواء حلسابه أو حلساب غريه يف داخل اململكة وخارجها رشيطة التزامه 

بام تتقيد به البنوك األخرى يف هذا اخلصوص.

�- القي�ام ب�دور الويص املختار إلدارة ال�رتكات وتنفيذ الوصايا وفق�ا لألحكام الرشعية 
والقوانني املرعية وبالتعاون املشرتك مع اجلهة الدينية ذات االختصاص.

5- القيام بدور الوكيل األمني يف جمال اخلدمات االجتامعية اهلادفة إىل توثيق أوارص الرتابط 
والرتاحم بني اجلامعات واألفراد، بام يف ذلك تقديم القروض احلسنة لغايات إنتاجية يف أي جمال 

وإنشاء وإدارة الصناديق املخصصة للغايات االجتامعية املعتربة.

د- أي أعامل وأنشطة متكنه من حتقيق غاياته وبوجه خاص ما ييل:

تأس�يس ال�رشكات يف خمتل�ف املج�االت وبخاصة املكمل�ة منها ألوجه نش�اط البنك   .�
اإلسامي.

متلك األموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها واستثامرها وتأجريها واستئجارها بام يف ذلك   .�
اس�تصاح األرايض اململوكة أو املستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة واإلسكان، 
وذلك دون احلاجة الستصدار أي موافقة يتطلبها قانون ترصف األشخاص املعنويني يف األموال 

غري املنقولة النافذ املفعول.

إنش�اء صناديق التأمني الذايت والتأم�ني التباديل لصالح البنك اإلس�امي أو املتعاملني   .3
معه يف خمتلف املجاالت.

إدارة املمتل�كات وغريها م�ن املوجودات القابلة لإلدارة املرصفية عىل أس�اس الوكالة   .4
بأجر.
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ثامنًا: إلزام املرصف باالحتفاظ بمخصص ملخاطر االستثامر.

تاسعًا: تنظيم حاالت التصفية وترتيب األولويات يف الوفاء بالتزامات املرصف.

عـارشًا: النص عىل تعيني هيئة للرقابة الرشعية من قبل اهليئة العامة للمس�امهني، أو جملس 
اإلدارة، أو اجله�ات الرس�مية، وإلزامي�ة قراراهتا، وحتديد مهامها، وطريق�ة اجتامعاهتا، وكيفية 

انتهاء خدماهتا.

حادي عرش: النص عىل التزامات الرضيبية عىل عوائد املرصف املختلفة.

والنتيجــة: أن م�ن أه�م م�ا يف ه�ذه القوانني ه�و متييزها العم�ل املرصيف اإلس�امي عن 
التقليدي، وبيان أدواته، وأهنا تش�مل العمل التجاري املعروف، ويف هذا توس�يع لدائرة العمل 
امل�رصيف. وتتف�اوت القوانني يف الترصيح بذل�ك، فكانت قوانني اإلم�ارات أرصحها، ثم تليها 

األردنية ، ثم اليمنية...

ه�ذا اإلذن بالعم�ل التجاري مل يأت مطلقا، فإن كثريا من قوان�ني البنوك املذكورة تذكر يف 
ثناي�ا مواده�ا أو بنودها قيودا بني احلني واآلخر، قد حتد من دائرة العمل التجاري املس�موح به، 
أو من حركة املصارف اإلس�امية، وأحيانا من التوس�ع يف مفهوم العمل املرصيف املس�موح به، 
فج�اءت بع�ض عباراهتا غامضة، مما يفيد بأن العمل التجاري املأذون به للمصارف اإلس�امية 
إن�ام ه�و يف إطار مفهوم العمل امل�رصيف املتعارف عليه؛ فق�د جاء ي من القان�ون اليمني �املادة 
�8: » تق�وم املص�ارف اإلس�امية بمامرس�ة أعامهل�ا املرصفي�ة واالس�تثامرية املختلف�ة حس�ب 
 األع�راف والقواع�د املرصفية املتعارف عليها، طبقًا للقوانني النافذة وبام ال يتعارض مع أحكام 

الرشيعة اإلسامية «.

ويف القان�ون األردين �امل�ادة ��5: » جي�وز للبنك املركزي دون إخ�ال باألحكام اخلاصة 
بالبنوك اإلس�امية، أن يصدر األوامر التي يراها رضورية لوضع ضوابط قيود ونس�ب خاصة 

يلتزم البنك اإلسامي بمراعاهتا عند ممارسة أعامله وأنشطته وفق أحكام هذا القانون «.
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املبحث الثالث

أوجه التوافق والتعارض بني العمل املصريف اإلسالمي

والقوانني السارية

املطلب األول: منشأ املقارنة وأسبابها:

ابتعدت املجتمعات اإلسامية عن الرشيعة منهاجا حلياهتا يف شؤوهنا املختلفة فرتة طويلة، 
كان أبرزها الفرتة االس�تعامرية، التي وفدت فيها مع االس�تعامر قوانينه الوضعية، وما قارهنا من 

مؤسساهتا، وترسخت يف باد اإلسام حتى ألفها الكثري.

وبع�د ج�اء االحتال مل تع�د تعتمد معظم الدول اإلس�امية الرشيعة ، ب�كل أحكامها ، 
مرجعها يف الترشيع، بله أن يكون املصدر الوحيد، وتبع ذلك عدم اعتامدها االقتصاد اإلسامي، 
ومن ثم العمل املرصف اإلس�امي، رغم أن معظم تلك الدول هم أعضاء يف البنك اإلسامي 

للتنمية.

وخروج الباد اإلسامية من فرتة االحتال ضعيفة جعلها تبعا لغريها، راضية أو مكرهة، 
يف الترشيع�ات املختلف�ة، ومنه�ا قوانني االقتصاد وامل�ال، وترعى هذه التبعية مؤسس�ات مالية 

عاملية، وتراقبها عن كثب، وتلزم الباد الضعيفة بام شاءت.

ويف ظل هذه األوضاع برزت املصارف اإلسامية، والعمل املرصيف اإلسامي، برتخيص 
من البنوك املركزية املحكومة بالقوانني التقليدية الربوية، وتعمل حتت رقابتها، سوى باد قليلة 

أعلنت أن كل وحداهتا املرصفية تعمل وفقا للرشيعة اإلسامية.

ونظ�رًا الخت�اف طبيع�ة العمل املرصيف اإلس�امي ع�ن العم�ل التقلي�دي الربوي ظهر 
التع�ارض بينه�ام، رغم قبول املصارف اإلس�امية أن تعم�ل بقوانني العق�ود االئتامنية أو النقد 

والقرض ونحوها من املسميات فيام فيه توافق ولو كان غري حقيقي.
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ولق�د أدى وج�ود املص�ارف اإلس�امية ع�ىل أرض الواق�ع، بع�د أن كانت أم�ا، إىل أن 
يب�ذل العلامء واملختصون يف الفقه اإلس�امي عام�ة، واملعامات املالية خاص�ة، وأهل الدراية 
باالقتص�اد بص�ورة أخص، كل ما يس�تطيعون من أجل إث�راء فقه املعامات املالي�ة، وصياغته 
بأس�لوب وأدوات تواك�ب ما عليه االقتصاد احلديث ومؤسس�اته من تط�ور، مع احلرص عىل 
أال نخ�رج ب�ه عن الرشيعة وأحكامها وقواعدها ومقاصدها. كل ذلك كان من خال امللتقيات 
واملؤمت�رات والندوات والبحوث والدراس�ات واملجات، خصوصا املنظم�ة من قبل املجامع 

الفقهية وغريها.

نت�ج عن كل تلك اجلهود ضبط العمل املرصيف اإلس�امي ومتيزه عن التقليدي، يف عقوده 
وأهدافه، يف أخاقه وأدبياته، مما جعل عموم املسلمني يتحفظون عىل سلوك املصارف اإلسامية 
العميل يف التزام العمل املرصيف اإلس�امي، والتخاريج التي اتبعتها بعض املصارف اإلس�امية 

لبعض التمويات الربوية.

فل�م يك�ن من بّد ، بعد هذا التحول الذي تم ش�يئا فش�يئا، أن فرضت املصارف نفس�ها يف 
الواقع منافسة للبنوك التقليدية، بإقبال املسلمني عليها من جهة، لكن مع حتفظ من جهة أخرى، 
ف�كان هلا م�ا أرادت من ختصيص عمله�ا، يف بعض الب�اد، بقوانني ختتلف ع�ن قوانني البنوك 

التقليدية.

ويف بعض الباد كمملكة البحرين نجد اجتهادا متواصا لدعم العمل املرصيف اإلسامي 
واس�تكامل آلياته ومنها إنش�اء هيئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلسامية، ووضع 

املعايري التي تبتني عليها، وإصدار الصكوك اإلسامية ، وأسلمة بقية البنوك.

فاملقارنة تشمل أوجه التوافق وأوجه التعارض، وذلك من جانبني: 

- التواف�ق والتع�ارض بني العم�ل املرصيف اإلس�امي �اجلانب النظري�، وب�ني القوانني 
السارية.



��د. عبد القادر جعفر جعفر

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

- التواف�ق والتع�ارض بني واقع العمل املرصيف اإلس�امي �جانب املامرس�ة�، وبني تلك 
القوانني.

والقوانني السارية أنواع:

منها املتعلق بالعمل املرصيف خاصة، وهذه فيها التقليدي املحض الذي مل يعرتف أصا   -
بالعمل املرصيف اإلس�امي، والذي اعرتف به مع قيود كثرية ختتلف آثارها يف العمل باملرصفية 

اإلسامية حسب اختاف تلك القيود شدة وتسهيا.

ومن القوانني السارية ما هو قوانني حملية تتعلق باملنظومة االقتصادية واملالية والسياسية   -
واالجتامعية وغري ذلك مما له أثره يف سري عمل املصارف اإلسامية.

ومنها قوانني دولية حتكم العمل املرصيف ومؤسساته الدولية، وهلا أثرها املبارش يف القوانني 
املحلية املذكورة.

أما حمل املقارنة فهو يف اجلوانب التالية:

�- يف األسس واملرجعية الترشيعية.

�- يف طبيعة العمل وأدواته.

3- يف اخلصائص.

4- يف اجلانب األخاقي.

5- يف االستقالية والتبعية.

6- يف الرقابة واملتابعة.

وق�د ال تأخ�ذ ه�ذه املقارنة منا جهدًا كب�ريًا وال وقتًا طويًا ملا ُس�بقت من بي�ان لكل تلك 
اجلوانب، ولذلك يعترب إيرادها اآلن كأنه تلخيص وفذلكة ملا ذكر.
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املطلب الثاني: وجوه التوافق والتعارض:

أوالً: يف األسس واملرجعية الترشيعية:

يستمد العمل املرصيف اإلسامي أحكامه من رشيعة اهلل تعاىل بكل مصادرها، املتفق عليها 
واملختلف فيها؛ من كتاب، وس�نة، وإمجاع، وقياس، ومصالح مرس�لة، وس�د ذرائع، وعرف، 

وقول صحايب، وغري ذلك.

ويقوم عىل أساس العقيدة اإلسامية.

بينام يقوم العمل املرصيف التقليدي عىل غري أساس ديني ظاهر، ومرجعيته أعراف متوارثة 
مقننة، أثرت يف صياغتها أطامع األثرياء تأثريا واضحا.

والقوان�ني التي خص هبا العمل املرصيف اإلس�امي يف بعض الباد هي متوافقة يف اجلملة 
مع األحكام الرشعية، لكنها دائام برتخيص من قوانني البنوك التقليدية، ولذلك جاءت كثري من 

موادها جافة جفاف القوانني الوضعية.  

ثانيًا: يف طبيعة العمل وأدواته:

سبق الذكر وأنه جرى العرف والقانون عىل حرص نشاط البنوك التجارية يف الوساطة املالية 
بعيدا عن التجارة ، كام أن القوانني التجارية قامت عىل حرص نشاط التجار يف التجارة بعيدا عن 

عمل املصارف وعن الوساطة املالية���.

وتنح�رص وس�اطته يف االق�رتاض م�ن هذا واإلق�راض لآلخ�ر، إىل جانب بي�ع العمات 
ونحوها، فمحل عمله هو النقود والقروض. 

��� البنك اإلسامي : أتاجر هو أم وسيط مايل ؟ حممد عيل القري، جملة االقتصاد اإلسامي - املجلد العارش 
�مرجع سابق�.
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كام أن العمل املرصيف التقليدي يفرق بني الوساطة املالية وبني التجارة، فيجيز تلك ويمنع 
ه�ذه، بينام ال مانع رشعا م�ن مزاولة التجارة من خال الصيغ املرشوع�ة والتزام رشوطها، مع 
ع�دم املان�ع من تطويره�ا، وعليه فإن إثبات كون املرصف اإلس�امي تاجرا أو وس�يطا ماليا ال 
يرتت�ب علي�ه حكم رشع�ي، ألن احلكم عىل ترصفاته وجواز نش�اطه معتمد ع�ىل النظر يف هذه 

النشاطات للتأكد من خلوها من املحرمات ومن مفسدات العقود���.

فههنا اختاف بنيِّ بني طبيعة العملني.

ثالثًا: يف اخلصائص:

إن خصائص العمل املرصيف التقليدي تنحرص يف كونه وس�اطة مالية تقوم عىل االقرتاض 
واإلق�راض، فأدات�ه يتيم�ة، بين�ام نجد العم�ل امل�رصيف اإلس�امي متن�وع األدوات، يميل إىل 
املش�اركات ال إىل املداين�ات، خال من الربا ورشوره، كفاءته عالي�ة، ومرونته منضبطة، ثري يف 

أحكامه، عظيم يف آثاره الطيبة، عىل الفرد واألمة.

رابعًا: يف اجلانب األخالقي:

ي�كاد خيلو العم�ل املرصيف التقليدي من األخ�اق ويتجرد منها، فهو ي�رايب ويضاعف يف 
ذلك، ال هم ألصحابه إال الربح املادي، يمول ما يدر عليه فوائد وإن كان حراما ومعصية.

بينام نجد العمل املرصيف اإلس�امي متس�ام بأخاق اإلس�ام، بيعا ورشاء، إجارة وكراء، 
مش�اركة ومضارب�ة، معاوض�ة وتربعا، ألن�ه جزء م�ن منظومة ترشيعي�ة متكاملة، متت�زج فيها 

األخاق بالتجارة وسائر املعامات.

��� املرجع نفسه. �بترصف وزيادة�.
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خامسًا: يف االستقاللية والتبعية:

العمل املرصيف اإلس�امي جزء من النظام االقتصادي اإلس�امي، وهذا جزء من رشيعة 
اإلسام، وهي تريب املسلمني عىل نظام هيدف إىل حتريرهم من أي تبعية لغري دينهم وأتباعه.

ودينهم أوىل باالتباع، وأحكامه أوىل بالطاعة.

بين�ام نجد العمل املرصيف التقليدي ومؤسس�اته تبع ملؤسس�ات دولي�ة وقوانينها الوضعية، 
وكثريا ما تسخر قوانينها وقراراهتا إلضعاف املسلمني وإفقارهم ماديا.

إن�ه يف بع�ض الدول اإلس�امية مل يس�مح أصا بإنش�اء مصارف إس�امية، فضا عن أن 
ختصصه�ا بقان�ون، وم�ا أذنت فيه من فروع ع�ىل أراضيها منعت أن توصف باإلس�ام، أي أال 
يق�ال: مرصف كذا اإلس�امي، وربام كان هذا املوقف بس�بب تأثري الغرب م�ن خال إماءاته 

وإعامه واهتام املصارف اإلسامية باهتامات خمتلفة.

سادسًا: يف الرقابة واملتابعة:

إن املن�اخ ال�ذي تعم�ل فيه املصارف اإلس�امية ��� يف كث�ري من الباد، هو مناخ مناس�ب 
للمص�ارف الربوي�ة؛ فالترشيعات املالي�ة واالقتصادية وأجه�زة الرقابة املوج�ودة فيها صنعت 
خصيص�ا لتل�ك البن�وك ال للمصارف اإلس�امية، وال توج�د يف معظم دول العامل اإلس�امي 
ترشيع�ات خاصة باملرصفية اإلس�امية وأجهزة رقاب�ة خاصة هبا تتفهم طبيع�ة العمل املرصيف 
اإلس�امي،  فض�ا ع�ن أن كثريا م�ن دول العامل اإلس�امي حتكم�ه أنظمة وضعي�ة يف جماالته 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية وبذلك تفقد املصارف اإلسامية البيئة املائمة هلا.

��� الرقابة الرشعية والتحديات املعارصة للبنوك اإلس�امية، عطية الس�يد فياض، طبعة متهيدية، من خال:  
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/16234.doc .
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ب�ل إن املص�ارف اإلس�امية تق�دم بياناهت�ا اإلحصائية للبن�ك املركزي عىل نف�س النامذج 
املخصصة للبنوك التقليدية���، بحيث تصنف املش�اركة واملضاربة واملرابحة كتسهيات ائتامنية 
حس�ب نوعي�ة الض�امن، كام تصن�ف احلس�ابات االس�تثامرية التي تش�ارك يف الربح واخلس�ارة 

باعتبارها وديعة ثابتة ألجل.

وإن معايري الرقابة الدولية املطبقة حاليًا من قبل البنوك املركزية ال تأخذ يف االعتبار طبيعة 
خصوصيات العمل املرصيف اإلسامي، ولذلك فإن املؤسسات املالية تعاين من عدم وجود إطار 

رقايب موحد تعمل يف داخله كل املصارف املركزية يف رقابتها للمؤسسات املالية اإلسامية.

 ولعل جهود جملس اخلدمات املالية اإلسامية يف وضع إطار موحد للرقابة عىل املؤسسات 
املالية اإلسامية عن طريق تطوير املعايري الرقابية الدولية وإصدار معايري جديدة يغني املصارف 

اإلسامية من التعارض احلاصل يف هذا الشأن، بحول اهلل وقوته.

ذل�ك كل�ه يف املقارن�ة بني العمل امل�رصيف يف جانبه النظ�ري، أما من جانب املامرس�ة، فإن 
املص�ارف الت�ي مل تلتزم أحكام العمل املرصيف اإلس�امي وضوابط�ه، وأخاقه، ومل تعمل عىل 

حتقيق أهدافه، فا تعارض بينها وبني العمل املرصيف التقليدي الذي حيكمها!!

* * *

��� عاقة البنوك املركزية بالبنوك اإلس�امية املش�كات والعقبات وكيفية التغلب عليها، كامل حطاب، ص 
��7، النرش العلمي، جامعة الشارقة.
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املبحث الرابع

آثار التعارض بني العمل املصريف اإلسالمي

وبني القوانني الوضعية السارية

املطلب األول: آثار التوافق:

إذا كان ل�كل ترشيع آث�اره، فإن تداخل الترشيعات وهيمن�ة بعضها عىل بعض وتعارضها 

يف ح�ني أن ه�ذه تعمل يف إط�ار تلك تكون له آثار زائدة، قد تفوق األوىل ش�دة ، وختتلف عنها 

نوعا.

وب�ام أن العم�ل امل�رصيف اإلس�امي جزء م�ن منظوم�ة ترشيعية س�اموية، هل�ا خصائصها 

وضوابطه�ا ومقاصدها، فإن آث�ار االلتزام به عىل الوجه احلقيق�ي ويف تكامل مع تلك املنظومة 

تكون آثارا طيبة نافعة كآثار االلتزام بالدين عامة.

لك�ن قوانني العمل املرصيف اإلس�امي الصادرة ع�ن البنوك املركزي�ة، وإن كانت مقبولة 

ش�كا، ف�إن العمل هبا يف وض�ع قانوين خمتل�ف حيكم بقية األع�امل ومؤسس�اهتا، دون مراعاة 

للرشع، لكن تكون له اآلثار نفسها إذا ما كان العمل املرصيف يف بيئته القانونية األصلية.

وال شك يف أن التوافق مثمر، كأن جيد املسلم خمرجا من مأزق التعامل مع مؤسسات ربوية 

ظاهرة، ويرى مؤسس�ات توصف باإلسام، وال متول النشاطات املحرمة، لكن تلك الثمرات 

ليست هي املرجوة فحسب.
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املطلب الثاني: آثار التعارض:

إن تع�ارض العم�ل املرصيف اإلس�امي م�ع القوانني املرصفي�ة التقليدية يف�رتض أن يؤثر 
ل لتوافقه، بالنظ�ر إىل أننا مكلفون رشعا بالتزام هذا الدين يف مجيع  س�لبا يف تلك القوانني، فُتعدَّ
أحكامه. لكن ألن تلك القوانني هي التي ترخص للعمل املرصيف اإلسامي، وتضع له الرشوط 
والقي�ود، وترشف عليه وتراقبه، وإذا أخل ب�يء عاقبته، فإن اآلثار وقعت عىل العمل املرصيف 

وتطبيقاته!!

فام هي هذه اآلثار؟

أوالً: يف طبيعة العمل املرصيف اإلسالمي ومؤسساته:

معظ�م قوانني التجارة واملص�ارف والرشكات قد ُوِضَعت يف البلدان العربية واإلس�امية 
وفق النمط املرصيف التقليدي وحتتوى أحكاما ال تناسب أنشطة العمل املرصيف اإلسامي.

ولذلك يثور جدل كبري يف أوس�اط املرصفيني والرشعيني حول طبيعة املرصف اإلس�امي 
وماهيته يف ظل القوانني السائدة ���؛ هل ينبغي أن يامرس دور الوسيط املايل وفق النظام املرصيف 
التقليدي، مع أس�لمة هذا الدور بقدر اإلمكان، مع ما فيه من نقائص كثرية وس�لبيات عديدة؟ 
أم علي�ه أن ينش�ئ عرفا مرصفي�ا جديدا ويامرس كاف�ة املعامات املالية من مضاربة ومش�اركة 
ومس�اقاة ومزارع�ة فضا عن البي�وع بأنواعها وتقدي�م اخلدمات املرصفية املختلفة حس�ب ما 

تسمح به الرشيعة اإلسامية، وحينها لن يكون مرصفا باملعنى االصطاحي للمصارف؟

وهن�ا ي�ربز التس�اؤل هل يس�تطيع املرصف اإلس�امي أن جيمع ب�ني دور الوس�اطة املالية 
حسب املنهج اإلسامي وبني حتقيق أهداف االقتصاد اإلسامي ككل، وقيامه بكافة املعامات 

الرشعية من جتارة ومضاربة ومشاركة وغريها؟

��� راج�ع الرقابة الرشعية والتحديات املعارصة للبنوك اإلس�امية، عطية الس�يد في�اض، طبعة متهيدية، من 
.  http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/16234.doc   :خال
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ن املرصف اإلس�امي من ذلك فاملرصف  ي�رى البعض أن واقع املرصفية املعارصة ال يمكِّ
اإلس�امي بني خيارين: أحدمها: إما أن يتمسك بمرصفيته ويضحي بمرشوعيته، وإذا ما تاجر 
بالس�لع فإن جتارته هذه تكون صورية . الثاين: وإما أن يتمسك بمرشوعيته ويضحي بمرصفيته 

وتكون عندئذ جتارته بالسلع جتارة حقيقية���. 

وحول هذه اإلشكالية انقسم رأي املختصني:

الفريق األول: يرى أنه عىل املرصف اإلس�امي أن ينش�ئ أعرافا مرصفية جديدة وال يتقيد 
باألع�راف املرصفي�ة حت�ى ولو مل يطلق عليه م�رصف باملعنى االصطاح�ي، وأن عىل املرصف 
اس�تلهام أه�داف االقتص�اد اإلس�امي ومقاص�ده يف خططه وبراجم�ه وكافة أعامل�ه، وأن يرى 
املتعاملون معه ثامر هذا التطبيق، وأن ينعم املجتمع املسلم كافة بجني هذه الثامر، حتى ولو كلفه 

ذلك قلة األرباح والعوائد، فالعائد االجتامعي أعظم من العائد املايل.

وي�رى أنص�ار هذا ال�رأي:« ما يرمي له اإلس�ام هو تعظي�م العائد االجتامع�ي مع حتقيق 
أرباح معقولة... لذلك جيب عىل املصارف اإلس�امية أن تفكر يف اس�تنباط وس�ائل متكنها من 
توسيع قاعدة متويلها حتى تنهض بقطاعات أوسع من املجتمع إلخراجهم من دائرة الفقر الذي 
غطى معظم ش�عوب الدول اإلسامية إىل دائرة الكفاف، كام جيب استنهاض العلامء واملفكرين 
والباحث�ني لبل�ورة فك�ر تطبيق�ي حقيقي ين�زع إىل االهتامم باألص�ول احلقيقية ال القش�ور التي 
جتاوزناها  واالنعتاق بصدق من هيمنة االقتصاد الغريب الذي ترس�خ يف عقولنا ومؤسس�اتنا ال 

سيام املرصفية، فاملصارف اإلسامية هي واجهة نظامنا االقتصادي اإلسامي«���.

الفريـق الثـاين: ي�رى أن املهم�ة األساس�ية ألي م�رصف، ول�و كان إس�اميا، ه�ي قيامه 
 بدور الوس�اطة املالي�ة، وأن قيام املرصف اإلس�امي بذلك رضورة، بكل م�ا تعنيه الكلمة من 

مدلول فقهي.

��� بحوث يف املصارف اإلسامية، رفيق املرصي، ص �5- دار املكتبي – ط �- ���4-��00م
��� املصارف اإلس�امية .. تعظيم األرباح أم تعظيم العائد االجتامعي، حس�ن حممد حسن حمجوب –– موقع 

إسام آي كيو . �009/0�/�0م.
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يق�ول حمم�د نج�اة اهلل صديق�ي: » يف عامل املنافس�ة االقتصادي�ة تصبح الوس�اطة املالية يف 
االقتص�اد اإلس�امي واجبا ال بد من�ه، وبلوغ اقتصاد رسيع النمو ال يمكن ختيله دون وس�ائط 
مالي�ة.  لي�س من املبالغة إن قلت إن مصري املجتمع الذي يبطل الوس�اطة املالية ليس أفضل من 
مصري جمتمع يبطل استخدام النقود «. ويقول: » دعنا نفرتض قيام اقتصاد إسامي معارص ليس 
به وس�ائط مالية فاملواطنون يدخرون واملصارف اإلس�امية تأخذ تلك املدخرات الس�تثامرها 

سواء مبارشة أو عن طريق مشاركة رجال األعامل، سيرتتب عىل ذلك شيئان:

أوالً : ستتعرض املصارف اإلسامية لكل خماطر العمل التجاري... 

ثانيًا : قد يصعب عىل املبدعني ورجال األعامل متويل مرشوعاهتم...

م�ن  الفقه�ي  املصطل�ح  يعن�ي  م�ا  ب�كل  املالي�ة أضح�ت رضورة  الوس�اطة  أن  نعتق�د 
دالئل ..« ���.  

وال شك يف أن إثراء هذا املوضوع، بناء عىل ما سبق ذكره يف طبيعة العمل املرصيف اإلسامي 
وأدواته، يؤدي يف النهاية إىل وضوح صياغة جديدة للعمل املرصيف اإلسامي حيقق من خاهلا 
دوره االقتصادي واملايل يف إطار الرشيعة وضوابطها، يلبي احتياجات الفرد واملجتمع املعارصة، 

حتى وإن مل يكن مسلام. 

ثانيًا: يف التطبيق العميل للمرصفية اإلسالمية:

التباي�ن بني طبيعة العمل املرصيف اإلس�امي وبني قوانني البن�وك املركزية احلاكمة ظهرت 
آثاره يف حقيقة املامرسة العملية للمصارف اإلسامية؛ إذ غلب عىل العقود التي جيري هبا العمل 

يف املصارف اإلسامية الصورية يف معظمها.

��� املص�ارف اإلس�امية : املب�دأ والتص�ور واملس�تقبل، حمم�د نج�اة اهلل صديق�ي، موق�ع إس�ام آي كي�و، 
�009/0�/�0م. 
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كام أن عدم االنس�جام والتوافق احلاصل بني أحكام العمل املرصيف اإلسامي املستمد من 
الرشيع�ة مع القوانني الس�ائدة يف املجتمع املس�تمدة م�ن القوانني الوضعية وم�ا خلفته من آثار 
أخاقي�ة متده�ورة، وضعف للوازع الدين�ي، وانضباط بالنظام العام ق�د أعاق عمل املصارف 

اإلسامية بالشكل املأمول.

ويمكن بيان هذه اآلثار فيام ييل:

1-  ممارسة العقود الصورية:

املف�رتض يف املرصف اإلس�امي أنه يامرس التجارة يف الس�لع االس�تهاكية ليس�د الناس 
حاجاهت�م م�ن خال عمل�ه، كام هو يعلن من خال ن�رشات التعريف والدعاي�ة التي يوزعها، 
َيغ التي يامرس�ها  ح حقيقة الصِّ وهذا حيتم عليه وعليه – كام يرى د. يونس املرصي���  - أْن يوضِّ
يف متويله إن كان مش�رتيا حقيقة أم مش�رتيا صوريا. ذلك أنَّ املرصف اإلسامي ال يكون تاجرا 
ل خماطرها، ويريد أن  حقيقيا إال إذا اشرتى السلعة، وهو خبري هبا، ومن شأنه التجارة هبا، وحتمَّ

يضيف إليها منافع زمانية �ختزين�، أو مكانية �نقل�، فهو - حينئذ - تاجر حقيقي.

ل يتظاهر بمظهر البائع، ويبيع ما ليس عنده،  ا فهو مموِّ أما إذا اش�رتى الس�لعة رشاًء صوريًّ
وما ليس أهًا لبيعه، كالذي تفعله بعض املصارف اإلس�امية احلالية، فلكي تس�بغ عىل نفس�ها 
صفة التاجر احلقيقي، وتبعد عن نفسها شبهة الربا، تسعى يف أن متتلك السلعة أدنى مدة ممكنة، 
ل نفسها شيًئا من املخاطرة، وإن كانت تتفادى هذه املخاطرة بالتأمني عىل السلعة،  وذلك لتحمِّ
وبتوكيل العميل باختيار مصدر الرشاء، والس�لعة، لكي تتنصل من هذه املس�ؤولية، وتلقي هبا 

عىل العميل.

وه�ذا ال جيعل العم�ل حاالً، فإنَّ العمل منذ البداية إما أن يك�ون جتارة حقيقية، أو جتارة 
يل. صورية وباطنها التَّْمِوِ

��� ماهية املرصف اإلسامي، رفيق يونس املرصي، جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد العارش. مرجع سابق.
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2- صعوبات التطبيق:

رغ�م حماول�ة كثري م�ن املصارف اإلس�امية االلت�زام بضوابط العمل املرصيف اإلس�امي 
وأحكام�ه، ك�ام جاء يف أهدافه�ا، فإهنا وجدت معوق�ات كثرية يف التطبيق أدت هب�ا إىل التحول 

املداينات، بدل املضاربة واملشاركة.

ففي�ام يتعل�ق باملضارب�ات، فإهن�ا ال تتوف�ر عىل أغل�ب املعاي�ري الرضوري�ة يف أي مرشوع 
طال�ب للتموي�ل، وأمهها : املعرف�ة الكاملة باملتعاملني من حيث املاءة، والوضعية يف الس�وق، 

وأخاقيات التعامل املايل، فضا عن خماطر التنفيذ.

أم�ا يف التوظي�ف باملش�اركة، فهن�اك صعوب�ات تواج�ه اإلدارة  تتمث�ل يف اإلرشاف ع�ىل 
املرشوع�ات  التي متوهلا بصيغة املش�اركة، ومتابعة تنفيذها، مما ي�ؤدي إىل ارتفاع تكاليف إنجاز 
العملي�ات حم�ل التمويل، وأخرى تواج�ه املتعاملني وهي األكثر خط�ورة وتتمثل يف عدم توفر 
أغل�ب املتعاملني عىل الكفاءة املهنية املفروضة، وحتايله�م عىل املرصف من حيث امتناعهم عن 
اإلعان عن األوضاع الفعلية للمرشوعات، أو اإلعان عنها بشكل غري صحيح، أو الترصيح 
بخسائر ومهية، وذلك هبدف االحتفاظ بأعىل نسبة ممكنة من األرباح من جهة وحتميل املرصف 
اخلسارة التي جترب من نصيبه يف رأس املال من جهة أخرى، كام أن كثريا من املتعاملني ال يرغبون 
يف مش�اركة أح�د، وثالثة تواج�ه املودعني وأصح�اب رؤوس األموال الذي�ن يقدمون أمواهلم 
للمص�ارف لتم�ول هبا عىل امل�دى القصري فعندم�ا ينطبق عليهم نظام املش�اركة بش�كل قطعي 
وكام�ل ف�إن ذلك يؤدي إىل عدم تطاب�ق اآلجال التي اختاروها وآج�ال تنفيذ املرشوعات التي 

مولتها البنوك بأمواهلم مشاركة ���. 

و رغ�م إقب�ال بع�ض املصارف اإلس�امية ع�ىل صيغ�ة املش�اركة ��� إيثارًا هلا ع�ل صيغة 

��� الرقابة الرشعية والتحديات املعارصة للبنوك اإلس�امية، عطية الس�يد فياض، طبعة متهيدية، من خال:  
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/16234.doc  .

 ��� راج�ع يف بي�ان أفضلي�ة التموي�ل باملش�اركة كتاب صي�غ متويل التنمية يف اإلس�ام، املعهد اإلس�امي = 
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املضارب�ة ���، فإنه عمليا ال يش�ارك املرصف �حتى يف حالة املش�اركة هذه� إال بإرسال مندوب 
الة، إذ ال يسع املندوب الواحد، مهام  خمتص يف الشؤون املالية من ِقَبله، مما جيعلها مشاركة غري فعَّ
�ا، أن جيابه العميل وأعوانه، ومعرفتهم ب�أرسار العمل ودقائقه، ومداخله وخمارجه،  كان مؤهَّ

ومابساته.

إال أنَّ املصارف اإلس�امية مالت شيئا فشيئا إىل املرابحة �املرصفية� ألهنا أسهل عليها من 
املش�اركة واملضارب�ة، وربحها مضمون، ويمكن تعزيزها بكل الضامن�ات التي تعزز هبا الديون 
 والق�روض. بخ�اف املش�اركة واملضارب�ة فلهام مش�كات وتكالي�ف، وال ض�امن فيهام لربح 

وال لرأس مال، وليستا من قبيل الديون حتى يمكن فيهام أخذ الضامنات والرهون.

غري أنَّه عمليا كذلك، وبحس�ب ما جنحت إليه هذه املصارف اإلسامية من النَّأي بنفسها 
عن مش�كات القبض والتخزين واملس�ؤولية عن مواصفات السلعة، وما عسى أن يطرأ عليها 
من حوادث، صارت ِصَيُغها قريبة من النامذج السائدة يف العمل املرصيف القائم عىل القروض.

ي�ل بصيغة املرابح�ة املرصفية،  ي�ل بصيغة املش�اركة حلس�اب التَّْمِوِ ه�ذا الرتاج�ع يف التَّْمِوِ
بتطبيقاهت�ا احلالي�ة، يبعث ع�ىل رضورة االنتب�اه إىل ما قد ي�ؤول إليه أمر املصارف اإلس�امية، 
خصوصا يف أوضاع اقتصادية مشحونة باملشكات االقتصادية النامجة عن ختلُّف كثري من الباد 
ين�ي وجهل بالرشيعة، مما  اإلس�امية، وم�ا عليه كثري من الناس اليوم م�ن ضعف يف الوازع الدِّ

أدَّى هبم إىل التاعب والتزوير واملامطلة يف الدفع.

ث�م إنَّ املداينات التي تطغى عىل العمل املرصيف اإلس�امي تتميز هي األخرى بخصائص 
كثرية، يمكن إجيازها بتتبع العقود التي سبق عرضها يف اخلصائص التالية:

�- كوهنا عقودا تقوم أساس�ا عىل امُلداَينَة يف حقيقتها، وتقس�يط الثمن س�مة بارزة يف هذه 
امُلداَينَة، وهو سبب انتشارها، وأساس نشاطها.

= للبح�وث والتدري�ب، البنك اإلس�امي للتنمية، ج�دة، بحث مصطفى فضل امل�وىل، ص 55-54. 
وراجع املعامات املالية املعارصة، عيل السالوس، ص �57 فام بعدها. 

��� انظر بحوث يف املصارف اإلسامية، يونس املرصي، ص 334 فام بعدها �بترصف�.
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�- أهنا تقوم عىل مبدأ املرابحة مع تقسيط الثمن، إن يف البيع أو اإلجيار، أو الرشكة.

3- أهنا تقوم عىل أساس مواعدة سابقة، وملزمة للعميل.

َيغة التي تتمُّ هبا مركبة من جمموعة عقود. 4- أن الصِّ

دة األطراف. 5- أن امُلداَينَة فيها متعدِّ

�ذ إال َوفق خط�وات مرتَّبة ال ختتل�ف يف معظمها عن خط�وات تنفيذ صيغ  �ا ال تنفَّ 6- أهنَّ
يل يف البنوك التقليدية. التَّْمِوِ

ا تستند يف الضامنات والتوثيق إىل ما تستند إليه البنوك التقليدية نفسه، كالتأمني عىل  7- أهنَّ
احلي�اة، م�ع حتريم علامء العرص له، والكفال�ة املرصفية بمقابل، مع حتري�م األجرة عليها رشعا، 

وكالعربون يف املرابحة يف حالة املواعدة، مع أنه غري جائز، كام قرر جممع الفقه اإلسامي.

فمعظ�م ه�ذه املص�ارف تس�لك مس�الك البن�وك الربوي�ة يف خط�وات تنفي�ذ العملي�ات 
يلية.  التَّْمِوِ

ي�ل بامُلداَينَة، رغ�م االتفاق عىل  وهك�ذا حتول�ت كثري م�ن املص�ارف اإلس�امية إىل التَّْمِوِ
يل بامُلداَينَة لدى كافة علامء االقتصاد اإلسامي،  يل باملشاركة واملضاربة عن التَّْمِوِ أفضلية التَّْمِوِ
يل باملشاركة  هلا من التَّْمِوِ وعليه يكون أبرز مأخذ عىل جتربة املصارف اإلس�امية القائمة هو حتوُّ
يل بامُلداَينَة، وما رافقها من تعديات يف رشوطها املعروفة  والبيوعات املرشوعة املعتادة إىل التَّْمِوِ

ا إىل املداينات الربوية. فقها، ويف طرق تنفيذها مما جعلها قريبة جدًّ

يلية، واملواعدات  بل قال د. يونس املرصي: »... ومع ش�يوع املرابحات واإلجارات التَّْمِوِ
امللزم�ة، وغرام�ات أو تعويض�ات املامطل�ة، ص�ار اخلي�ط الف�ارق ب�ني املرصفني: اإلس�امي 

ا، وربام انقطع أو كاد « ���. والتقليدي، رفيًعا جدًّ

��� ماهية املرصف اإلسامي، رفيق يونس املرصي، جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد العارش. مرجع سابق. 
�بترصف�.
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ثالثًا: يف مصداقية املصارف اإلسالمية:

تع�ددت ماحظ�ات املتعاملني م�ع بعض املصارف اإلس�امية، فضا ع�ن طاب العلم 
الرشع�ي وعلامئه، حول عم�ل هذه املصارف، وما تبتغيه من البح�ث عن خمارج لبعض الصيغ 
املرصفي�ة الت�ي منش�ؤها القوان�ني الوضعية، وم�ا أدى إليه م�ن تتبع رخ�ص املذاهب، وزالت 

العلامء، واألقوال املرجوحة، واحليل الفقهية.

وه�ذا الصنيع يفقد الثق�ة بمرشوعية املصارف اإلس�امية، وجعل الكثريي�ن يرتددون يف 
التعامل معها، وإن أفتاهم من أفتاهم باجلواز!!!

رابعًا: يف وظيفة هيئة الرقابة الرشعية:

إذا كان العم�ل امل�رصيف اإلس�امي ومؤسس�اته حمكوما بقوان�ني البن�وك املركزية، وحتت 
إرشافه�ا، ومراقبته�ا وتفتيش�ها، م�ن جه�ة، وم�ن جه�ة أخرى خيض�ع هليئ�ة الرقاب�ة الرشعية 

وتوجيهاهتا، واحلال أهنام متباينان، فإن ذلك يؤدي إىل أحد أثرين سلبيني:

- فإم�ا أن خُتِض�ع اهليئة أحكاَم العمل املرصيف اإلس�امي إىل تلك القوانني، وتلوي أعناق 
نصوصه، وجتتهد يف التربيرات والتخرجيات التي خترج هبا عن طبيعتها، وهذه كارثة عىل العمل 

املرصيف.

وه�ذا املوق�ف نتج عنه يشء م�ن التناقض بني فتاوى هيئات الرقاب�ة الرشعية يف املصارف 
اإلس�امية مع تعددها، وبني تلك اهليئات الرشعية وعلامء املس�لمني م�ن خارج هيئات الرقابة 
الرشعي�ة، ما بني فت�اوى نظرية وفتاوى تامس احلاج�ة املرصفية واحلي�اة االقتصادية، وما بني 

متمسك باألصل الرشعي، وبني حماول تربير الواقع.

- وإما أن تتمس�ك بمبادئها وتعرتض عىل تلك القوانني، وحينئذ فا أمهية لوجودها، وال 
أثر هلا غري تربئة ذمتها أما اهلل والعباد. 
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خامسًا: يف املقاصد واألهداف:

إن�ه بس�بب اخللل احلاصل يف بقية اجلوانب االقتصادية واملالي�ة لألمة وعاج أمر املرصفية 
جم�زأة اقترص دور املصارف اإلس�امية عىل اجلانب الربحي واالكتفاء به عرب املؤسس�ات املالية  

االستثامرية واملرصفية واخلدمية.

فلم من يوجد من أهدافها إال حتقيق األرباح.

وتناس�ت كثري من املصارف اإلس�امية أخاقيات املال الواردة يف قوله تعاىل: ﴿ې  ى             
ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ﴾ ]البقرة:�80[ .

وبعد أن كان اهلدف هو التنمية واإلسهام يف النشاط احلقيقي لاقتصاد من خال املشاركة 
ق املنظم  واالس�تصناع واإلجارة ونحوها م�ن املبادالت احلقيقية، تراجع ذلك بعد ب�روز التََّورُّ
وأخوات�ه، وح�لَّ حملَّها أه�داف أكثر واقعي�ة، تقترص عىل حتقي�ق الربح من خ�ال تقديم النقد 
ة، مع توسيط سلع ال أثر هلا يف النشاط احلقيقي أو يف توليد قيمة  احلارض مقابل أكثر منه يف الِذمَّ

مضافة لاقتصاد.

ق املنظم وأرضابه سببًا يف الرتاجع عن أهمِّ أهداف املصارف اإلسامية،  وهكذا صار التََّورُّ
يل اإلسامي أصًا،  وس�ببًا لتشكيك الكثريين، من املسلمني وغري املس�لمني، يف جدوى التَّْمِوِ

يل الربوي. وما إذا كانت هناك فروق فعلية بينه وبني التَّْمِوِ

يلية اإلس�امية ق�د تنحرف عن أهدافها بس�بب ظروف  س�ات التَّْمِوِ وم�ع أن بعض املؤسَّ
خاصة هبيكلها اإلداري، أو مستوى تدريب العاملني هبا ومعرفتهم بقواعد الرشيعة اإلسامية، 
أو بس�بب ظ�روف خارج�ة عن إرادهتا متام�ا؛ مثل عمله�ا يف إطار غري إس�امي، أو خضوعها 
لسياس�ات البنوك املركزي، أو القوانني التي ما زالت بعيدة أو غري مطابقة للرشيعة اإلس�امية، 
ها: اس�تغال العاطفة  فإن�ه ال ُيس�تبعد - مع ذل�ك - أن يكون لبعضها أغ�راض أخرى من أمهِّ
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اإلسامية يف الشؤون االقتصادية. ويساعد هذه املؤسسات عىل االستمرار عوامل عديدة: منها 
اجلهل املوجود لدى كثري من املسلمني بقواعد املعامات اإلسامية ���.

وبعـــد،  فرغم كل تلك اآلثار الس�لبية التي ليس�ت باهلينة فإن هن�اك آثارا إجيابية لوجود 
املصارف اإلسامية وانتشارها، فإن من إجيابياهتا وحسناهتا ���: 

-  بعث االهتامم بالرتاث الفقهي اإلسامي، خصوصا يف جمال املعامات املالية واالقتصاد 
اإلسامي.

-  متكنه�ا م�ن االمتناع عن متويل األنش�طة املحرم�ة رشعا، كاللهو املح�رم والقامر وحمال 
اخلمور.

- اجت�ذاب متعاملني جددا كانوا يتحفظون من التعامل مع املصارف التقليدية، خصوصا 
يف جمال االدخار.

- لفت أنظار املراقبني واألوس�اط االقتصادية واملرصفية املختلفة إىل اإلس�ام وما فيه من 
تنظيامت اقتصادية مثالية.

- وإنَّ�ه رغ�م حداثة نش�أة املصارف اإلس�امية، وظ�روف عملها الصعب�ة فإهنا اقتحمت 
يل من  ميدان متويل الصناعات الصغرية بكل ما فيه من مشاكل، وبكل ما حيتاجه مثل هذا التَّْمِوِ

استحداث طرق ونظم غري تقليدية يف تنفيذ العمليات املرصفية ومراقبتها.

* * *

��� راجع الصناعات الصغرية يف البلدان النامية، عبد الرمحن ي�ي أمحد، ص �7و�7 وص83 و85. نرش 
املعهد اإلسامي للبحوث ، بنك التنمية، جدة. 

��� راجع بحوث يف املصارف اإلسامية، يونس املرصي، ص 348/347 �بترصف كبري�.
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املبحث اخلامس

االقرتاحات الكفيلة بتحسني وضع العمل املصريف اإلسالمي

ع�ىل الرغ�م م�ن الصعوب�ات واملعوق�ات الت�ي تع�رتض العمل امل�رصيف اإلس�امي فأنَّ 
املؤسسات املالية واملرصفية اإلسامية أرست لنفسها قاعدة راسخة يف املعامات املالية املحلية 
والدولي��ة، و أصبح�ت أم�رًا واقعًا مؤث�را، رغم وجودها يف ظ�ل نظام عاملي يق�وم فيه العمل 

املرصيف عىل أساس واحد هو سعر الفائدة. 

وهي مترُّ اآلن بمرحلة من النمو امللحوظ، وما زالت أمامها تطلُّعات عديدة، وآفاق واسعة، 
إىل أن تصري مؤثرة يف صياغة القوانني اخلاصة بالعمل املرصيف الدويل، بإذن اهلل تعاىل.

وهلذا صار العمل املرصيف اإلسامي ومؤسساته مثار جدل لدى االقتصاديني���.

فام هي االقرتاحات الكفيلة بتحسني وضع العمل املرصيف اإلسامي؟

املطلب األول: املقرتحات اخلاصة باحلكومات اإلسالمية:

أن يكون البنك املركزي يف كل بلد إسامي ملتزما بالعمل املرصيف اإلسامي، ويسمى   -
»املرصف املركزي اإلسامي«، عىل  الباحثني واخلرباء جتميع جهودهم يف صياغة ذلك.

ف�إن مل يك�ن ذل�ك فينبغ�ي العم�ل تقلي�ل و إزال�ة احلواج�ز املفروضة م�ن قبل بعض   -
احلكومات عىل املصارف اإلس�امية، حتى تكتسب املصارف اإلسامية أولوية توفري خدماهتا 

للعماء عرب األقطار اإلسامية.

العم�ل ع�ىل حتري�ر اخلدم�ات املرصفي�ة  لتوافق  ذل�ك مع  احلال�ة الراهن�ة للمصارف   -

 alzatari@scs-net.org،راجع »العوملة وتأثريها عىل العمل املرصيف اإلس�امي«، عاء الدين زعرتي ���
األحد، 08 ربيع األول، �4�3ه� املوافق �9 أيار، ��00م.
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اإلسامية ، والعمل عىل حترير بعض بنود االتفاقية التي تكتسب املصارف اإلسامية فيها ميزة 
نسبية.

ويكون ذلك بالنص يف قانون البنك املركزي عىل الس�امح للمصارف اإلس�امية بمامرس�ة 
العمل املرصيف والتجاري والعقاري والقيام باالستثامر املبارش وتأسيس الرشكات والدخول يف 

املرشوعات مع أطراف أخرى واستثنائه من كل القيود التي حتدد التوسع يف هذا االجتاه.

توحيد اجلهود املبذولة بني الدول اإلس�امية من أجل اخلروج بمكاس�ب  جديدة من   -
خال  اجلوالت التفاوضية واجللسات التنسيقية مع املؤسسات املالية الدولية.

رضورة إدراج اخلدم�ات التي تقدمها املصارف اإلس�امية ضمن جداول االلتزامات   -
اخلاص�ة باخلدم�ات املرصفي�ة لل�دول اإلس�امية ال س�يام لل�دول الت�ي تطبق النظ�ام املرصيف 

املزدوج.

الس�عي بقوة إىل إقامة س�وق مرصفية ومالية وإسامية مشرتكة ، هبدف زيادة القدرات   -
التنافسية لكل املصارف اإلسامية.

املطلب الثاني: املقرتحات اخلاصة بالبنوك املركزية يف الدول اإلسالمية:

العم�ل عىل محاية املصارف اإلس�امية من خ�ال اللوائح والسياس�ات التي تصدرها   -
املصارف املركزية يف الدول اإلسامية، بام يمكنها من أداء دورها عىل أكمل وجه بغية االستعداد 

للمنافسة العاملية، من خال االستثناءات التي متنحها منظمة التجارة العاملية للدول النامية.

أن يكون متويل املرصف املركزي اإلسامي �إذا وجد� أو البنك املركزي احلايل ملختلف   -
املص�ارف عىل أس�اس املضاربة أو املش�اركة مث�ا، أو القرض احلس�ن، أي أن تكون عاقته هبا 

استثامرية ال إقراضية تقليدية، فيحل الربح حمل الفائدة.
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أن تقوم البنوك املركزية بتش�جيع العمل املرصيف اإلس�امي لكثرة فوائده عىل األمة يف   -
دينها، واقتصادها، وسامتها من رشور الربا وعواقبه يف الدنيا واآلخرة.

زي�ادة االهتامم بمعايري س�امة األوضاع املالي�ة للمصارف اإلس�امية ، والتعاون فيام   -
ب�ني املص�ارف املركزية وإدارات املصارف اإلس�امية، لرفع ش�أن وتطوي�ر أدوات الرقابة عىل 

املصارف اإلسامية. 

املطلب الثالث: املأمول يف املصارف اإلسالمية:

أن حترص املصارف اإلسامية عىل اتباع الصيغ املرشوعة يف تعاماهتا، الصيغ احلقيقية   -
ال الصوري�ة، وأن تبتع�د ع�ن الش�بهات، ومن أبرز وس�ائل ذلك ه�و اجتن�اب املداينات، ألن 
»االقتصاد اإلسامي يعتمد يف معظم عقوده، عىل املشاركات احلقيقية، وعىل املرشوعات العملية 
االستثامرية، الصغرية، واملتوسطة، والكبرية«. وجيب عليها –كام قال أ.د. عيل القره داغي- »بناء 
العق�ود واآللي�ات واألدوات والصكوك ع�ىل احلقائق بعيدة عن احليل، واملخ�ارج البعيدة عن 
مقاصد الرشيعة وروحها وجوهرها، والقائمة عىل فقه األوراق دون اخلوض يف عامل األسواق، 

ولذلك جتب مراعاة فقه املآالت، وسد الذرائع املؤدية إىل الربا، وبقية املحرمات«���.

أن تق�وم اهليئ�ات املالية اإلس�امية العاملية كاالحت�اد الدويل للبنوك اإلس�امية بتطوير   -
القوانني احلاكمة للبنوك اإلسامية ، وتضغط ليسمح هلا بمامرسة النشاطات املرصفية والتجارية 

فتصري بنوكا شاملة.

إنَّ مم�ا جي�ب عىل املصارف اإلس�امية االحرتاز من�ه، وهي حتمل راية بع�ث االقتصاد   -
اإلسامي يف العرص احلديث، مجلة أمور منها ���:

��� موقع الفقه اإلس�امي / الفقه اليوم / حتقيقات فقهية / األحد 05 ش�وال �4�9 ه�     املوافق �0-5-
�008 م

��� راجع أكثرها يف بحوث يف املصارف اإلسامية، يونس املرصي، ص�356-35.
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ق رس�التها،  د أذرع للجهاز املرصيف الدويل، فا حتقِّ أن تصري املصارف اإلس�امية جم�رَّ  .�
س�ات ربوية هي من املس�امهني يف بعض  وإن�ام خادمة للمصارف األخرى، خصوصا وأنَّ مؤسَّ

املصارف اإلسامية!!

اعتامد الفقه التحاييل، واالتكاء عىل فقه الرضورات الستباحة ما هو ممنوع رشعا.  .�

الس�ري يف اجت�اه حتويل بع�ض العقود الرشعي�ة من عق�ود معروف وإحس�ان إىل عقود   .3
معاوضات ومتاجرة، حتت وطأة احلضارات املادية، وضغط رجال األموال واألعامل.

ولذلك فإنَّ غاية ما يؤمل من املصارف اإلسامية أن تتميز عن املصارف الربوية���:

�- يف أساليبها: بأن تتباعد عن الربا، وعن ذرائعه ومسالكه الواضحة واخلفية.

�- يف العامل�ني فيه�ا م�ن مديرين وموظفني وهيئ�ات رقابة رشعية، م�ن جانب: األمانة، 
وما تس�تلزمه من بعد ع�ن الغلوِّ يف الرواتب والتعويضات ونفقات الس�فر، ومن جانب اخلربة 

والكفاءة.

3- يف عمائها: باحلرص عىل جمموعة خملصة منهم، ممن هيتمون بنجاح الفكرة.

* * *

��� بحوث يف املصارف اإلسامية، يونس املرصي، ص 344. �بترصف�.
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اخلامتــة

ال وآِخرا. احلمُد هلل أوَّ

دة، ينبغي تقييدها  إنَّ ما تمَّ يف هذا البحث نخُلص منه إىل نتائج وتوصيات وُمقرَتحات حمدَّ
يف خامتته.

أواًل: اخلالصة والنتائج:  

�- إنَّ العمل املرصيف اإلسامي متميز يف طبيعته، ومرجعيته الترشيعية، وأدواته ووسائله، 
وأهداف�ه، كام أن مؤسس�اته هي متمي�زة تبعا لذلك، وذل�ك باختاذه أحكام الرشيع�ة َمرِجَعه يف 
مجي�ع ِصَيِغ�ه، ومراعاته ألصول أح�كام املعامات فيها، وأخاق اإلس�ام وآداب�ه، ومقاصد 
الرشع وأهدافه، وتفضيل التمويل باملشاركة واملضاربة وسائر التجارات عىل التمويل باملداينة، 

واحلرص عىل مراقبة العمليات املرصفية من هيئة رقابة رشعية.

�- أن مرتكزات العمل املرصيف اإلسامي هي مرتكزات فقه املعامات املالية اإلسامي، 
إضافة إىل إعادة صياغة يف بعض جوانب عقوده.

3- نش�أ ه�ذا العمل بثوب�ه اجلديد يف ظل قوان�ني وضعية موروثة عن االس�تعامر احلديث 
ال�ذي جث�ا عىل األم�ة حينا من الده�ر، ومل يظهر بش�كل واضح إال يف مع الصحوة اإلس�امية 

املباركة املعارصة.

4- توافرت األس�باب ألن خيص هذا العمل بقوانني تنظمه، وإن مل يعف من بقية القوانني 
املتعلقة بالبنوك التقليدية، فنتج عن ذلك تعارض، وعن هذا التعارض آثار خمتلفة منها: ممارسة 
املصارف اإلس�امية للمداينات أكثر من املش�اركة واملضاربة، ومما يؤسف له أن هذه املداينات 

هي من املداينات الثاثية التي متارسها البنوك التقليدية !!
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5- وبس�بب هذه املامرسات، وبعض االجتهادات التي عنيت هبا بعض اهليئات واألفراد، 
ع يف بعض  اخل�اص بعمليات املصارف اإلس�امية، يشٌء م�ن احلياد عن االلتزام ب�رشوط الرشَّ
ة، مما بعث يف نفوس  ص البالغ، والتَّلفيق يف األدلَّ العق�ود، وأخطرها عق�ود املداينات، إىل الرتخُّ

كثري من أبناء األمة تساؤالت عن حقيقة التزام املصارف اإلسامية بأحكام الرشيعة.

6- وإن كان هل�ذه املصارف عذٌر فه�و يف تقييد البنوك املركزية لعملها، خصوصا يف منعها 
من أساليب التجارة، وهو ما اقتىض سعي املصارف اإلسامية، املعنية بتلك القيود، إىل صياغة 
عقوده�ا بش�كل توفيقي بني قيود البن�وك املركزية املفروضة، وبني التزام ال�رشع وتلبية رغبات 

املسلمني.

7- وال ع�ذر للمص�ارف الت�ي أذن هلا رصاح�ة يف العمل التجاري، إن ه�ي ابتغت صيغا 
صورية يف تعاماهتا!!

8- ومع كل ذلك يعترب النش�اط املرصيف اإلس�امي جتربة حديثة تس�تحق التش�جيع عىل 
االستمرار، والتفوق يف العمل املرصيف، من جهة، والتعاون عىل الوصول هبا إىل مستوى أرقى، 

وأسلوب متوييل متميِّز، ببذل النصيحة للقائمني عليها.

9- إنَّ م�ا بذل�ه العل�امء الباحثون يف س�بيل الوص�ول إىل أحكام العملي�ات املرصفية، هي 
جهود معتربة، تدل عىل كامل الرشيعة وصاحها لكل مستجدات العصور، وتطور املعامات، 

كام تدلُّ عىل كفاءة علامئنا يف تناوهلا بالبحث واالجتهاد.

ة الناس إىل املداينات يف معاماهتم، وعىل رأس�ها التقس�يط، دليل عىل  �0- إنَّ جنوح عامَّ
تردِّي أوضاعهم املعيشية، أفرادا وأمة، مما يدعو إىل إصاحها ورفع مستواها.

��- أس�اس ضوابط العمل املرصيف املرشوع هو أن تكون خالية من الربا الرصيح، ومن 
عت أسامؤها، مما حيتِّم االنتباه إىل ما ُغريِّ اسمه منها، واالنتباه بأدّق من  وسائله التي كُثرت وتنوَّ

ذلك إىل ما محل منها اسم معاملة مرشوعة.
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يِن والِعرِض. فإنَّ ما كان يف باب الربا جيب فيه االحتياط وترك الشبهة استرباء للدِّ

��- املرابحة املرِصفية أبرُز عقود التمويل يف املصارف اإلسامية، وقد مالت إليها املصارف 
�لعة وختزينها، من جهة، ولكوهنا أكثر  ل عناِء رشاء السِّ لكوهن�ا أق�رب الطرق للتمويل دون حتمُّ
َش�َبها يف خطوات التنفيذ بالتمويل الربوي الس�ائد الذي اقتبس�ته املصارف اإلسامية وهذبته، 
فالقرض يقابله ثمن الس�لعة، والزي�ادة الربوية يقابلها الربح �يف املرابح�ة�، فكان أمر التعديل 

والتخليص من الربا أي�.

ثانيا: التوصيات: 

�- املطلوب من املصارف والرشكات اإلس�امية توسيع دائرة نشاطها واستعامل أساليب 
�َلم، واالس�تِصناع، واملش�اركة، أكثر م�ن املرابحة  االس�تثامر اجلائ�زة رشع�ًا، كامُلضاربة، والسَّ

املرِصفية.

�روا بعقلية التاجر  �- املطل�وب م�ن القائمني عىل املصارف اإلس�امية وموظَّفيها أن يفكِّ
ل الذي ال ينظر إال إىل قيمة الربح ال�يع وجتنب املخاطر. املسلم، وأالَّ يفكروا بعقلية املموِّ

3- ال ب�دَّ للمص�ارف اإلس�امية أن تس�تمرَّ يف توعي�ة موظَّفيها وتنمي�ة معلوماهتم حول 
أساليب االستثامر الرشعية.

4- عن�د تقدي�ر أرب�اح امل�رِصف يف أيِّ عقد م�ن العقود ال ب�دَّ أن يتاءم الرب�ح مع درجة 
املخاط�رة، ومع مراعاة أح�وال الناس بحيث ال يكون هناك إجح�اف ال يف حق الزبائن وال يف 

حق املرصف.

5- ما دامت املصارف اإلس�امية قد اعتمدت النظام اإلس�امي يف معاماهتا فينبغي  أن 
ينعك�س ذلك بص�ورة إجيابية عىل تعاملها م�ع الناس، وعىل واقعها ب�كلِّ جزئياته، حتى يكون 

االلتزام بأحكام  الرشع احلنيف يف األقوال واألعامل مجيعا.
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6- إنَّ جترب�ة املص�ارف اإلس�امية جترب�ة جديدة يف العامل اإلس�امي الذي يع�اين ظروفًا 
صعبة من مجيع النواحي فيطلب منا مجيعا تشجيعها ودعمها وتسديدها يف خطواهتا لُترْبِهن عىل 

ة املنهج الذي التزمت به، ولتخلِّص الناس من التعامل باحلرام. ه وصحَّ سامة التوجُّ

7- وإنَّ الوق�وع يف اخلط�أ ال يعني اخلطأ يف املنهج، وإن�ام اخلطأ يف التطبيق، والتامس العذر 
مطلوب مع ُحسن الظنِّ والتوجيه نحو الصواب.

ثالثا: املقرتحات:

�- أرجو أن يعقب هذا البحث تركيز عىل املداينات يف العمليات املرصفية، ليمكن التمييز 
من خاله بني املداينات الربوية واملرشوعة.

�- أن ُيرسم للمصارف اإلسامية –بتعاون الباحثني- صيغة العمل املرصيف يف األوضاع 
نها م�ن التزام الرشع، بوضوح وجاء،  يات داخلية وخارجية، متكِّ الراهن�ة التي تش�هد فيها حتدِّ

وتفّك عنها قيود البنوك املركزية الربوية.

3- أن جيتهد الباحثون من علامء الرشيعة واالقتصاد يف وضع معامل بيت التمويل اإلسامي، 
إدارة، وترشيعا، وهيئات، ليصبح مقصد املسلمني.

هذا، واهلل أعلم بالصواب. واحلمد هلل رب العاملني.

* * *
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املصادر واملراجع األساسية

كتب التفسري:

- تفسري القرآن العظيم، ابن كثري الدمشقي، دار املعرفة، بريوت.

كتب السنة وعلومهاورشوحها:

- هتذيب السنن البن القيم هبامش عون املعبود. 

- اجلام�ع الصحي�ح ، أب�و عيس�ى حممد بن عيس�ى الرتمذي الس�لمي �79ه�، ت. أمحد حممد ش�اكر 
وآخرون، مطبعة األندلس ، محص، ط.� ، �376ه�.

- حاشية ابن القيم، ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط.�، �995م.

- الدر املنثور، جال الدين السيوطي، دار الفكر بريوت.

- سنن أيب داود ، أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين األزدي �75ه� ، مطبعة مصطفى احللبي، 
مرص ، ��37ه�.

- سنن ابن ماجة  أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني �75 ، دار إحياء الكتب العربية ، �373ه�.

- س�نن الدارقطني ، أبو احلس�ن عيل بن عمر الدارقطني البغدادي 385ه�، ت. السيد عبد اهلل هاشم 
يامين املدين ،  دار املحاسن للطباعة ، �386ه�.

- س�نن الدارم�ي ،  أب�و حممد عب�داهلل بن عبدالرمح�ن الدارمي �55ه��، مطبعة االعتدال ، دمش�ق ، 
�347ه�.

- الس�نن الك�ربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن ش�عيب النس�ائي 303ه��، مطبعة الب�ايب احللبي ، مرص ، 
ط.�، �383ه�.

- الس�نن الكربى ، أبو بكر أمحد بن احلس�ني بن عيل بن موسى البيهقي 458ه�، ت. حممد عبد القادر 
عطا، مكتبة دار الباز ، مكة املكرمة ، �4�4ه� - �994م. 
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- صحي�ح البخ�اري ، أبو عبداهلل حممد بن إس�امعيل البخ�اري اجلعفي �56ه��، ت. مصطفى ديب 

البغا، ط.3 ، دار ابن كثري و الياممة، بريوت، ط.3 ، �407ه� – �987م.

- صحيح مس�لم ، أبو احلس�ني مسلم بن احلجاج القش�ريي النيسابوري ��6ه� ، ت. حممد فؤاد عبد 

الباقي، دار إحياء الرتاث العريب ، ط.�، �375ه�.

- ع�ون املعبود رشح س�نن أيب داود أليب الطيب ش�مس احلق العظيم اب�ادي، الطبعة االوىل �4�0-

�990 دار الكتب العلمية- بريوت.

- مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، املكتب اإلسامي ، بريوت. 

- املس�تدرك عىل الصحيحني ، أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيس�ابوري 405ه�  ت. مصطفى 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط.� ، ���4ه� – �990م.

- املعجم الكبري ، س�ليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاس�م الطرباين ، 360ه� ، ت. محدي بن عبداملجيد 

السلفي ، مكتبة العلوم واحلكم ، املوصل ، ط.� ، �404ه� – �983م. 

- املوطأ ، اإلمام مالك بن أنس ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الرتاث العريب، ��95م.

- نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار ، اإلمام حممد بن عيل بن حممد الشوكاين 

��55ه�، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، �973م.

كتب الفقه وأصوله والدراسات الفقهية:

- إعام املوقعني عن رب العاملني ،  ، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي ابن قيم اجلوزية، 

�75ه�، ت.حممد حمي الدين عبد احلميد ، تصوير دار الباز ، مكة املكرمة.

- بداي�ة املجته�د وهناي�ة املقتصد ، أبو الوليد حممد ب�ن أمحد بن حممد بن رش�د القرطبي 595ه� ، دار 

املعرفة ، ط.5 ، ��98م.

- تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ، عثامن بن عيل الزيلعي �74ه� ، دار املعرفة ، بريوت ط.� .
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- حتري�ر ال�كام يف مس�ائل االلتزام ، حممد ب�ن حممد احلطاب، ت. عبد الس�ام حمم�د الرشيف، دار 
الغرب اإلسامي، ط.� ، �404ه�- �984م.

- احلسبة ، ابن تيمية 7�8ه� ، ت.حممد زهري النجار، املطبعة السلفية ، �387ه�.

- الرشح الكبري ، سيدي أمحد الدردير أبو الربكات ، دار الفكر، بريوت.

- الفقه اإلسامي وأدلته ، وهبة الزحييل ، دار الفكر ، دمشق ، ط.� ، �985م.

- القوانني الفقهية ، حممد بن أمحد بن جزي الكلبي الغرناطي�74ه� ، دار العلم للمايني ، لبنان. 

- ال�كايف يف فق�ه أهل املدينة ، أبو عمر يوس�ف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطب�ي 463ه�، دار الكتب 
العلمية ، لبنان. 

- جمم�وع الفت�اوى ، ابن تيمية ، مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاس�م، مطاب�ع الرياض، الرياض.ط�. 
،�398ه�

- املدونة الكربى ، سحنون بن سعيد التنوخي �40ه�،  مطبعة السعادة ، مرص ، ط.�.

- املغن�ي يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الش�يباين ، أب�و حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس 6�0ه�، 
مطبعة الفجالة اجلديدة ، �388ه�.

- مغني ذوي األفهام، مجال الدين يوسف احلنبيل، ت. عبد العزيز آل الشيخ،  رئاسة البحوث العلمية، 
السعودية، د.ت.

- مواه�ب اجللي�ل لرشح خمترص خليل ، أبو عبد اهلل حممد ب�ن عبد الرمحن املغريب �احلطاب� 954ه�، 
مكتبة النجاح، ليبيا. 

- املوافقات يف أصول الرشيعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، ت. عمحمد عبد اهلل دراز، 
تصوير دار الباز ، مكة املكرمة.

- موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، عيل الندوي، دار عامل املعرفة، ط.�، �999م.

- الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، حممد صدقي البورنو ، مؤسسة الرسالة ، ط.� ، �983م.
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االقتصاد اإلسالمي والدراسات الفقهية  املالية:

- بحوث يف املصارف اإلسامية، رفيق يونس املرصي، دار املكتبي، دمشق، ط.�، ��00م.

- بحوث مقارنة يف الفقه اإلس�امي وأصوله، حممد فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.�، 
�994م.

- بح�وث فقهي�ة يف قضاي�ا اقتصادية مع�ارصة، جمموعة م�ن الباحثني ، دار النفائ�س، األردن، ط.�، 
�998م.

- بطاقة االئتامن، بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.�، �996م.

- تطوي�ر صي�غ التمويل قصري األجل للبنوك اإلس�امية، س�ليامن نارص، نرش مجعية ال�رتاث، غرداية 
اجلزائر، ط.�، ��00م.

- احليل الفقهية يف املعامات املالية، حممد بن إبراهيم، الدار العربية للكتاب، �985م.

- دراسة رشعية ألهم العقود املالية املستحدثة، حممد مصطفى أبوه الشنقيطي، مكتبة العلوم واحلكم، 
املدينة املنورة، ط.�، ��00م 

- الربا والفائدة، رفيق يونس املرصي و حممد األبرش، دار الفكر املعارص، بريوت، ط.�، ��00م.

- الرقاب�ة الرشعية والتحديات املعارصة للبنوك اإلس�امية، عطية الس�يد في�اض، طبعة متهيدية، من 
  http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/16234.doc :خال

- الصناع�ات الصغرية يف البلدان النامية، عبد الرمحن ي�ي أمحد،  نرش املعهد اإلس�امي للبحوث ، 
بنك التنمية، جدة، ط.� -�995م.

- صيغ متويل التنمية يف اإلسام، عبد الرحيم حممد محدي، نرش املعهد اإلسامي للبحوث والتدريب، 
البنك اإلسامي للتنمية، جدة، ط.� -�995م. 

- املدخل إىل النظرية االقتصادية ، أمحد النجار ، دار الفكر ، ط.� ، �974م.

- املعامات املالية املعارصة ، عيل أمحد السالوس ، مكتبة الفاح ، الكويت ، ط.� ، �986م

- امللكية ونظرية العقد ، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، �996م. 
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- النظرية االقتصادية يف اإلسام فكري أمحد نعامن،  املكتب اإلسامي، بريوت، ط.�، �985م

- النظام القانوين للبنوك اإلسامية، عاشور عبد اجلواد عبد احلميد، املعهد العاملي للفكر اإلسامي، 
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الكتب القانونية والعامة: 
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�000/08/�0م 

- عىل طريق العودة إىل اإلسام، حممد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، ط.�، ��98م.

البحوث واملقاالت:

- أس�ئلة وإجابات حول ماهية املرصف اإلس�امي، س�امي حس�ن محود، جملة االقتصاد اإلس�امي، 
املجلد العارش   

- األس�س الفنية للرقابة الرشعية وعاقتها بالتدقيق الرشعي يف املصارف اإلس�امية، موقع املجلس 
العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية.

- »ألف باء متويل إسامي«، خالد حنفي عيل، موقع إسام أون الين، مراجعات اقتصادية

- البنك اإلس�امي : أتاجر هو أم وس�يط مايل ؟ حممد عيل القري، جملة االقتصاد اإلس�امي، املجلد 
العارش.

- البنك اإلسامي بني فكر املؤسسني والواقع املعارص أ. د. حممد عيل القري.

- التمويل واستثامر األموال يف الرشيعة اإلسامية – نظرة موجزة يف ضوابط القواعد وسعة املقاصد«، 
أ.د. حس�ام الدين بن حممد صالح فرفور بحث علمي مقدم للمؤمتر الثاين للمصارف واملؤسس�ات 
املالية اإلس�امية حتت ش�عار: الصريفة اإلس�امية صريفة استثامرية، دمش�ق، يف الفرتة: ��3 – �4 

صفر �4�8ه� املوافق �� – �3 آذار �007م�.
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- صيغ متويل التنمية يف اإلس�ام، ص ��7 بحث هجو قس�م الس�يد عيس�ى، معهد البحوث، بنك 
التنمية جدة.

- الصريفة اإلس�امية، مفهومها وتطورها يف أس�واق املال العاملية«، مقال أعده تريز منصور يف حوار 
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العارش

- االعت�امدات املس�تندية والكف�ات املرصفي�ة يف املرصف التجاري الس�وري ودورمه�ا يف االقتصاد 
موق�ع: بواس�طة   .� ص   ،�004 دمش�ق،  جامع�ة  ماجس�تري،  حمم�ود، رس�الة  مح�زة   الوطن�ي، 

 http://www.ensanyat.com/qamos/Bank_Credit.asp، �009/0�/�0م.

- تكلفة االئتامن املرصيف وقياس خماطره بالتطبيق عىل أحد املصارف التجارية السورية، منال خطيب. 
http://www.ensanyat.com/ رس�الة ماجس�تري، جامعة حلب، �004، ص4، بواس�طة موق�ع

qamos/Bank_Credit.asp، �009/0�/�0م.

- الرقاب�ة الرشعية والتحديات املعارصة للبنوك اإلس�امية، عطية الس�يد في�اض، طبعة متهيدية، من 
. http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/16234.doc  خال

- عاقة البنوك املركزية بالبنوك اإلسامية املشكات والعقبات وكيفية التغلب عليها، كامل حطاب، 
ص ��7، النرش العلمي، جامعة الشارقة.

- املص�ارف اإلس�امية .. تعظيم األرب�اح أم تعظيم العائد االجتامعي، حس�ن حممد حس�ن حمجوب 
–– موقع إسام آي كيو . �009/0�/�0م.

- املص�ارف اإلس�امية : املبدأ والتصور واملس�تقبل، حممد نج�اة اهلل صديقي، موقع إس�ام آي كيو، 
�009/0�/�0م. 
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املجالت واجلرائد والنرشات:
- جملة االقتصاد اإلسامي ،  العدد العارش، مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبد العزيز،جدة. 

- جملة األمة القطرية، عدد �6.

- جملة اجليش اللبنانية العدد �50 بتاريخ �/�006/4م.

- جملة جممع الفقه االسامي من منشورات منظمة املؤمتر االسامي جدة.

- مطبوعات البنك اإلسامي األردين.

كتب اللغة :
- التعريف�ات ، ع�يل بن حممد اجلرجاين 8�6 ه� ، ت.إبراهي�م اإلبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، 

ط.�، �405ه�.  

- لسان العرب ، ابن منظور ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت لبنان ، ط.� ، ��30ه�.

- املعجم الوسيط، جمموعة من العلامء بإرشاف جممع اللغة العربية ، مرص ، ��96م

املواقع االقتصادية: 

www.cibafi.orgاملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية
/http://www.irti.org املعهد اإلسامي للبحوث التدريب            

/http://islamiccenter.kaau.edu.saمركز أبحاث االقتصاد اإلسامي        
www.alzatari.orgموقع الدكتور الشيخ عاء الدين الزعرتي           
www.kantakji.orgمركز أبحاث فقه املعامات اإلسامية                  
www.zuhayli.netموقع الدكتور وهبة الزحييل                                      

                        www.alislami.co.ae/arabicموقع بنك ديب اإلسامي
www.islamfeqh.comموقع الفقه اإلسامي
Islamonline.netموقع إسام أون الين

saaid.netموقع صيد الفوائد
islamicQ.comموقع إسام كيو
http://www.ensanyat.comموقع إنسانيات

مواقع البنوك املركزية يف الدول العربية
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are based. Furthermore, unless the central banks introduce amendments - to 

comply with Islamic legislation- in their enactments, thereby, liberating from 

the dominance of the international banks, the said conflict will remain in 

place. This eventually robs Islamic banks of their credibility and privacy and 

will ultimately hinder them short of attaining their objectives.

* * *
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Research Summary

Islamic banking businesses in view of the prevailing 
legislation 

  Dr. Abdelkader Djafer Djafer - Algeria

The research starts with the definition of Islamic banking businesses, its 

nature, properties and tools. Thereafter, goes on to examine the nature of the 

conventional banking laws issued by the central banks. 

The researcher explains some of the legislations which had singled out the 

Islamic banks from the partial compliance with the central banks legislations, 

subjecting those Islamic banks with certain enactments regulating their 

businesses without – at the same time – exempting them from the control, 

inspection, reserve rates and so on. 

Henceforth, the issue becomes: what would be the status of the Islamic 

banking businesses under the umbrella of the man-made civil codes, and what 

would be the paths available in an attempt of resolving the conflict inherent 

in the nature of each of them? 

The research then examines the issues of compliance and conflict 

between the two systems, and the impact on the Islamic banking business 

and its institutions in various aspects thereof. 

The research also suggests legal measures to eliminate discrepancies, or 

at least reduce its intensity, resulting in a reduced impact. 

The research concludes to certain results, of the most important ones are 

that the points of conflict are numerous, mainly the ones relating to the nature 

of the Islamic banking business and the conventions governing it, as well as 

to the nature of the covenants on which the conventional banking businesses 


