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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حقيقة المصارف اإلسالمية من حيث دورها االجتماعي

 وعالقتها بالمصارف التقليدية   

 إعداد :                                                                             
  نصر سلماناألستاذ الدكتور : 

 أستاذ التعليم العايل جبامعة األمري عبد القادر 

 للعلوم اإلسالمية، قسنطينة .

سنتطرق يف ىذا ادلوضوع ادلوسوم حبقيقة ادلصارف اإلسالمية من حيث دورىا  
وعالقتها بادلصارف التقليدية ،إىل مجلة من النقاط الرئيسة ،نوجزىا يف بيان   الجتماعي

،لنشفع ذلك بإبراز   واصفاهتاوم ،  يث مفهومها،من ح  ماىية ادلصارف اإلسالمية
أوجو االتفاق والتباين بينها وبني غريىا   تعريج على بياندورىا االجتماعي ،مث ال

ادلصارف التجارية التقليدية ،لنختم ذلك كلو بطرح بعض اإلشكاالت الواردة عليها   من
.    

 نص المداخلة الموجهة للملتقى الوطني حول

حول   للملتقى الوطينسعادة األستاذ الدكتور احملرتم رئيس اللجنة العلمية ادلنظمة 
اإلسالمية يف اجلزائر ـ بني متطلبات الواقع ومعوقات  حول : الصريفة  للملتقى الوطين 

 التطبيق ـ

بالتنسيق مع سلرب تطبيق التكنولوجيات  2من تنظيم جامعة زلمد دلني دباغني سطيف 
  2022ماي  9القانون ومشاركة مصرف السالم احلديثة على 
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 حفظك اهلل ورعاك وبعد :

 فإنو ليسعدين أن أشارك يف ملتقاكم ادلبارك مبداخلة علمية موسومة بـ :

حقيقة المصارف اإلسالمية من حيث دورها االجتماعي  وعالقتها بالمصارف "   
 التقليدية  

  ،واليت سأتناوذلا من خالل النقاط اآلتية :

 أوال ـــــــ ماهية المصارف اإلسالمية :

لقد تعددت تعاريف ادلصارف اإلسالمية وتنوعت تنوعا كبريا ، واختلفت من مؤلف  
آلخر وسنحاول التطرق لبعض ىذه التعاريف على سبيل التمثيل ال احلصر على النحو 

  اآليت:

ويقوم على قاعدة ـ " البنك اإلسالمي ىو ذلك البنك الذي ال يتعامل بالفائدة  1
  (1) ادلشاركة ، ويهدف إىل منح قروض حسنة للمحتاجني."

ـ " تلك البنوك أو ادلؤسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على  2
(2)االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء ".  

 المصارف اإلسالمية : ي تقوم عليهاالمعالم والركائز التـــــ  ثانيا

                                                           
 . 87، ص :  3موسوعة البنوك اإلسالمية ج    (1)

 . 10االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية اتفاقية التأسيس ص :    (2)
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ادلقــامرة و ادلخــاطرة و اجلهالــة والرــرر والــنج  و ادلصــرفية بالربــا  اعامالهتــمعــدم تلــبس وذلــك ب 
وجـود رقابـة شـرعية مقومـة ومصـححة دلـا  ـدث  ،مـعشروط اإلذعان واإللزام مبا ال يلزم و .

ادلعـامالت ادلصـرفية  خضـوعو من معامالت مصرفية ال تتماشى وأحكـام الشـريعة اإلسالمية
تطهري األموال ادلودعة لديو سنويا ، وذلـك بـإخراج الزكـاة الواجبـة و (3) لقاعدة الرنم بالررم.

االلتــزام بقاعــدة احلــالل واحلــرام عنــد و (4) شــرعا مــغ بلــ  ادلــال نصــابا ، وحــال عليــو احلــول .
 (5) قيامها بأعماذلا ونشاطاهتا،.

 المصارف اإلسالمية ومهامها  دور  ا ــــــ لثثا

الصــدقات و جتميــع وحتصــيل أمــوال الزكــاة  تقــوم ادلصــارف اإلســالمية بــدور كبــري يتمثــل يف 
 تقـــــدر القـــــروض احلســـــنة للمحتـــــاجني ،و وتوزيعهـــــا علـــــى ادلســـــتحقني واحملتاجنيوالتربعـــــات 

ي الـوعي العلمـ يف بـث ونشـر ،وادلشـاركة تأمني السكن ادلناسب للفئـات متوسـطة الـدخلو 
إجيــــاد مؤسســــات صــــحية تســــاعد علــــى تقــــدر اخلــــدمات واإلســــهام يف والثقــــايف والــــديين ،

  (6)لؤلفراد احملتاجني من ذوي الدخل الضعيف . 

 ا ـــــــ أبرز المعامالت المالية المعتمدة في المصارف اإلسالمية :رابع

                                                           
 . 78و  59و  39ـ  36إبراىيم عبد احلليم عبادة : مؤشرات األداء يف ادلصارف اإلسالمية ص :   (3)

 .   29ادلصارف اإلسالمية ما ذلا وما عليها ص  أبو اجملد حرك : (4)

 .   94فليح حسن خلف : ادلصارف اإلسالمية  (5)

 .   178ـ  170فليح حسن خلف : ادلصارف اإلسالمية  (6)
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بيــع ســهام الشــركات نظــري أجــرة يســرية يتقاضــاىا و إصــدار شــيكات الســفر وتتمثــل يف     
تســهيل التعامــل مــع الــدول األخــرى ، إذ ،و  مــن الشــركة باعتبــاره وكــيال ذلــا يف عمليــة البيــع 

ــــدفع للــــثمن  ــــوب عــــنهم يف ال ــــو ين ــــاء وادلشــــقات، ألن ــــريا مــــن العن يــــوفر علــــى ادلتعــــاملني كث
 (7) واالستالم لوثائق شحن البضاعة.

 المصارف اإلسالمية بالبنك المركزي والمصارف التجارية :عالقة ا ـــــــ خامس

 ونتصور يف ىذه العالقة أحد أمور ثالثة :  

أ ـ أن يكون كل من البنكني خاضعا لنصوص الشريعة اإلسالمية يف تعامالتو، فهنا تكون 
العالقــــة عالقــــة تكامــــل كمــــا ىــــو الشــــأن يف الــــدول الــــيت حولــــت مصــــارفها إىل مصــــارف 

 تان وإيران والسودان .إسالمية كباكس

ب ـ أن تكـــون بعـــض ادلصـــارف ادلركزيـــة قـــد أصـــدرت قـــوانني خاصـــة تـــتالءم مـــع طبيعـــة 
ادلصارف اإلسالمية شلا ميكن البنك اإلسالمي من حتقيـق أىدافـو متجنبـا بـذلك الوقـوع يف 

 احملاذير الشرعية كالربا ، وشلن سلك ىذا ادلسلك تركيا واإلمارات العربية ادلتحدة .

أن يكــون البنــك اإلســالمي خاضــعا لرقابــة بنــك مركــزي تقليــدي يتعامــل بالربــا، فهنــا ج ـ 
تكـــون عالقتـــو بالبنـــك ادلركـــزي مقتصـــرة علـــى التقيـــد بتعليماتـــو ادلتعلقـــة بإيـــداع العمـــالت 
األجنبيــــة وســــحبها ، وإيــــداع نســــبة معينــــة مــــن ودائعــــو النقديــــة للمحافظــــة علــــى حقــــوق 

دون أخذ للفوائد ادلرتتبـة عـن ىـذه الودائـع ألبـا ربـا زلـرم، ادلودعني وادلسامهني وادلستثمرين 
خالفــا للبنــوك التجاريــة الــيت تأخــذ فوائــد علــى إيــداعاهتا لــدى البنــك ادلركــزي ، مــع حتديــد 

                                                           
 .    38نور الدين عرت : ادلعامالت ادلصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم  (7)
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ســـقف إمجـــايل للقـــروض الـــيت مينحهـــا أي بنـــك يف مـــدة معينـــة دون التفريـــق بـــني ادلصـــارف 
اإلســـالمية ال يعـــد قرضـــا ، وإ ـــا ىـــو  اإلســالمية والتجاريـــة ، رغـــم أن مـــا تقدمـــو ادلصـــارف

اســـتثمار ومشـــاركة يف الـــربح واخلســـارة، إضـــافة إىل قيـــام البنـــك ادلركـــزي بـــالتفتي ، والرقابـــة 
على ادلصارف اإلسالمية، وذلك بقيام مبعوثني من قبلو بزيارات تفتيشية مفاجئة، للتأكـد 

ســـجالت، والقيـــود مـــن مـــدى مطابقـــة البيانـــات ادلقدمـــة مـــن قبـــل البنـــك اإلســـالمي مـــع ال
 (8) احملفوظة لديو .

ــــا    ــــري بــــني علمائن ــــار جــــدل كب ــــة : لقــــد ث ــــ عالقــــة البنــــك اإلســــالمي بادلصــــارف التجاري ـ
ادلعاصـرين حــول مســألة تعامــل ادلصــارف اإلسـالمية مــع ادلصــارف التجاريــة إىل قائــل حبرمــة 

احملــرم  ىــذا التعامــل مطلقــا حــغ ال تشــجع علــى احلصــول علــى ســيولة تســتخدمها يف الربــا
شــرعا ، وإىل قائــل جبــواز التعامــل معهــا يف ادلعــامالت البنكيــة اخلاليــة مــن الربــا أخــذا مببــدإ 
الضــرورة تقــدر بقــدرىا، ولكــون التعامــل معهــا شلــا تعــم بــو البلــوى، ولكــون ادلســلمني كــانوا 
يتعاملون مـع ادلشـركني ، واليهـود فيمـا ال ربـا فيـو حـغ أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـو وسـلم 
مات ودرعو مرىونة عند يهودي، وعليو فيضـيق نطاقـو ويقصـر علـى التعـامالت ادلشـروعة، 
وبنـــاء علـــى ىـــذا القـــول األخـــري تكـــون عالقـــة البنـــك اإلســـالمي مـــع غـــريه مـــن ادلصـــارف 
التجارية عالقة دائن مبدين خالية من الربا، وميكن أن تكون عالقـة مشـاركة وفـق الضـواب  

س ادلـــال واقتســـام األربـــاح حســـب االتفـــاق، وحتمـــل اخلســـارة الشـــرعية للشـــركة ادلتعلقـــة بـــرأ
  (9)حبسب نسبة ادلال ادلشارك بو . 

                                                           
 . 375ـ  372: ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي   زلمد عثمان شبري (8)

 .   279ـ  375ادلرجع السابق   (9)
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 سا ــــــ أوجه االتفاق والتباين بين المصارف اإلسالمية ساد

 والمصارف التجارية التقليدية :

 خضـــوع كـــل منهمـــا لرقابـــة البنـــك ادلركـــزي وتعليماتـــو  وتتمثـــل يف  ـ أوجـــه االتفـــاق : 1
اســـــتبدال كـــــذا و  (10) دفـــــع كــــل منهمـــــا أيــــة فائـــــدة ألصــــحاب احلســـــابات اجلاريــــةعــــدم ،و 

تـــأجري ،و  العمـــالت الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس القـــبض يف رللـــس العقـــد وبســـعر يـــوم العقـــد
 (11)التحويالت النقدية . و  ،اخلزائن احلديدية 

قيــام ادلصــارف اإلســالمية يف تعامالهتــا علــى أســاس  : وتتمثــل يفـ أوجــه االخــتالف : 2
ظـــام ادلشـــاركة يف الـــربح واخلســـارة، بينمـــا تقـــوم ادلصـــارف التجاريـــة التقليديـــة علـــى نظـــام ن

الفائــدة ) الربــا( أخــذا وعطــاء ، أي علــى أســاس القــرض بزيــادة مشــروطة ثابتــة منــذ وقــت 
تـــويل ادلصـــارف اإلســـالمية رلـــال االســـتثمار مســـاحة كبـــرية فهـــي تقـــوم علـــى ،كما اإليـــداع

جارة ادلنتهية بالتمليك وغريمها ، شلـا يفضـي إىل تعـاون رأس ادلـال ادلراحبة لآلمر بالشراء واإل
والعمــل، خالفــا للبنــوك التجاريــة التقليديــة الــيت تــويل اإلقــراض األمهيــة الكــربى ، وال تقبــل 

خضوع ادلصـارف اإلسـالمية إىل  مع،(12) على االستثمار إال يف نطاق ضيق من أعماذلا .
رقابــة شــرعية وأخــرى ماليــة، إذ تضــمن الرقابــة الشــرعية اإلشــراف علــى أعمــال ونشــاطات 
ىــذه ادلصــارف لتكــون متوافقــة مــع قواعــد الشــريعة اإلســالمية ومقاصــدىا، خالفــا للبنــوك 
                                                           

زلمد عثمان شبري : ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة .  و   101ـ  100فليح حسن خلف : ادلصارف اإلسالمية (10)
  . 365ـ  364يف الفقو اإلسالمي 

 .365الية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي زلمد عثمان شبري : ادلعامالت ادل (11)

 .  366ـ  365ادلرجع نفسو  (12)
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التيسـري أخذ ادلصـارف اإلسـالمية مببـدأ الرمحـة و ،وكذا  التجارية إذ ختضع لرقابة مالية فق  
الــذي تــتم فيــو مراعــاة اجلوانــب اإلنســانية كتأجيــل ديــن ادلعســر أخــذا بقولــو تعــاىل : " وإن  

، خالفا للبنوك التجارية التقليدية اليت تزيد إعسـاره ( 13) كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة "
إعسـارا بتحميلــو ربــا مركبـا يتمثــل يف الفائــدة الـيت يــدفعها يف حالــة عجـزه عــن تســديد دينــو 

 موعد االستحقاق ، واليت تسـمى بالفوائـد التأخرييـة أو فوائـد الفـرتة الـيت ف يسـدد فيهـا يف
ادلقــرتض مبلــ  القــرض بعــد اســتحقاقو ، بــل إن األمــر يصــل إىل أدىــى مــن ذلــك كــاحلجز 

 (14)على أموالو ورىنها لصاحل البنك ، وبيعها بأقل األسعار يف معظم احلاالت . 

 ة على المصارف اإلسالمية :سادسا ـــــــ إشكاالت وارد

لقد وردت عـدة إشـكاالت علميـة وعمليـة  علـى ادلصـارف اإلسـالمية ضلـاول إيرادىـا علـى 
 النحو اآليت : 

ــ اإلشــكال ا:ول : قــد يقــول قائــل " كيــف أجــز  يف ادلصــارف اإلســالمية البيــع بــالثمن  ـ
 ادلؤجل بسعر يزيد على سعر البيع بالثمن ادلعجل ، وىذا مثل الربا فال يكون مشروعا؟ " 

 واجلواب عن ىذا اإلشكال يتمثل يف اآليت : 

للبيــع إن التبــادل يف القــرض يكــون بــني الشــيء ومثلــو مــع زيــادة يف أحــد البــدلني خالفــا   
بالثمن اآلجل الذي يكون بـني أشـياء سلتلفـة متمثلـة يف السـلعة ادلبيعـة بـالثمن مـن النقـود، 

 ن الزيـادة يف الـثمن مقابـل األجـل مـن،كمـا أفكيف يعقل أن يقاس أحدمها على اآلخر ؟

                                                           
 .   280البقرة :   (13)

 .    107ـ  106فليح حسن خلف : ادلصارف اإلسالمية (14)



 8 

مقتضــيات العــدل،ألن البــائع يف حركــة دائمــة كلمــا بــاع ســلعة اشــرتى أخــرى، وتــأخري دفــع 
لو ضررا حيث ال جيـد رأس ادلـال الـذي يشـرتي بـو السـلعة،  فيجـرب ىـذا  الثمن إليو يسبب

تقــاس مســألة البيــع بالزيــادة يف الــثمن مقابــل األجـــل ،ىــذا و (15) الضــرر بالزيــادة يف الــثمن
على عقد السلم الذي يتضمن بيع سـلعة مؤجلـة بـثمن معجـل، ويف الرالـب يكـون السـعر 

وز احلــ  مــن الـثمن مــن أجـل التعجيــل جتــوز أقـل مــن اـن ادلثــل ألجــل التعجيـل، فمثلمــا جيـ
 (16) الزيادة من أجل التأجيل .

إن ادلمولني للبنك اإلسالمي  جمون عـن إيـداع أمـواذلم لديـو ألنـو ال  ـ اإلشكال الثاني:
 يدفع فائدة ربوية ، شلا يؤدي إىل عرقلة صلاح البنك اإلسالمي.

 واجلواب عن ىذا اإلشكال يتمثل يف اآليت : 

إن ادلصارف اإلسالمية أغلب متعامليهـا مـن ادلسـلمني الـذين ينفـرون مـن التعامـل بالربـا    
إن ادلتأمــل لواقــع و  ،ىــذا(17) احملــرم ، شلــا جيعــل نفوســهم تعــزف عــن ىــذا الــربح الســخيف .

ادلصــــارف اإلســــالمية جيــــدىا حققــــت صلاحــــا يفــــوق مــــا حققتــــو ادلصــــارف الربويــــة ، ألن 
ائـــدة زلرمـــة زلـــددة ولكنهـــا تعطـــي رحبـــا حـــالال غـــري زلـــدد ادلصـــارف اإلســـالمية ال تعطـــي ف

مســبقا، وغالبــا مــا يفــوق الفائــدة ادلقــدرة مــن طــرف ادلصــارف الربويــة، مــع وضــع احتمــال 
اخلسارة غري أنو قد أثبتت التجارب يف رلال ادلصارف اإلسالمية صلاعتها وصلاح مشاريعها 

 التنموية وحتقيقها للربح دون خسارة غالبا.

                                                           
 .   126ـ  125نور الدين عرت : ادلعامالت ادلصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم  (15)

 . 313: ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي  زلمد عثمان شبري - 16
 .   128نور الدين عرت : ادلعامالت ادلصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم  (17)
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ضلسب أننا قد أعطينا حملة عن ماىية ادلصارف اإلسالمية تتضح مـن خالذلـا  تاموفي الخ 
،ودورىـــا االجتمـــاعي ،وعالقتهـــا بكـــل مـــن البنـــك ادلركـــزي ،ومقارنتهـــا مواصـــفاهتا وشليزاهتـــا 

، ســائال اهلل عــز بادلصــارف التقليديــة األخــرى مــن حيــث أوجــو التشــابو بينهــا واالخــتالف 
التوفيق والســداد ، وصــلى اهلل علــى ســيدنا زلمــد و لــو ، وجــل أن تكلــل أعمــال ملتقــاكم بــ

 و خر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلني. 
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