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ABSTRACT
The emergence and development of Islamic Banks are the
results of the the practical application of Islamic law in people’s
lives. Now

People are able to bring their money to these Islamic

banks , work with them and invest them in various projects without
any fear of Riba. These banks deals with people’s money with special
system and method of Mudarabah, Musharakah and Murabaha etc ,
so they have their own relations and investment methods with central
bank . So, the Islamic banks with their contemporary application
are an important aspect of the Islamic economic system. The Islamic
banking ensures to mobilize the available resources at every level in
order to work for the benefit of comprehensive development in the
Islamic countries according to the different circumstances and needs.
By providing the necessary financing for commercial , service ,
industrial and agricultural economic activities , Islamic Banks play an
important role in developing and renaissance of economic system.
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Therefore, Islamic banks successfully achieved the constructive and
preventive goals. This article presents the main concept of Islamic
banking, its emergence and development, its characteristics and
services.
Key Words: Islamic Banking, Development, Renaissance,
Emergence.

إن نشأة وتطور املؤسسات البنیكة أدت إىل لعب هذه املؤسسات دورا هاما يف
عرض النقد ،وابلتايل يف التضخم ،مما دفع احلكومات إىل التدخل يف أعمال هذه
املؤسسات للسیطرة على عرض النقد للتأثری يف حالة االقتصاد .وتقوم الدولة بذلك من
خالل البنك املركزي الذي یستخدم عددا من األدوات يف هذه العملیة ألمهیة هذه البنوك
يف االقتصاد ،مما دفع احلكومات أیضا لوضع قواننی تنظم العمل البنكي حلمایة أموال
املودعنی الذي یستخدم عددا من األدوات يف هذه العملیة أیضا .فأصبحت النب وك
املركزیة تلعب دور املرقب على البنوك من خالل السلطات اليت منحها إایها القانون.
وقد شهد القطاع املايل على مستوى العامل العدید من التطو ا رت خالل العقد
األخری من القرن العشرین ،متثلت يف التقدم التكنولوجي اهلائل يف الصناعة البنكیة،
واستحداث أدوات مالیة جدیدة ،وانفتاح األسواق املالیة على بعضها بصورة غری مسبوقة .
"وعلى الرغم من هذه التطو ا رت االجیابیة ،فإن هناك بعض األزمات اليت شهدها القطاع
املايل سواء يف الدول النامیة أو املتقدمة
أدت إىل التأثری سلبیا على اقتصادایت تلك الدول ،واملتتبع لتطو ا رت االقتصاد العاملي
میكنه أن یالحظ أن معظم الدول اليت شهدت أزمات مالیة واقتصادیة كانت مشاكل

58

البنوك قامسا مشرتكا فیها ،وارجع اخلباء ذلك إىل تزاید املخاطر البنكیة وعلى راسها
املخاطر الناجتة عن االئتمان"

1

ونتیجة هلذه األزمات ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العدید من االقتصادایت
املتقدمة والناشئة خالل العقود القلیلة املاضیة خاصة يف أعقاب االهنیا را ت االقتصادیة
واألزمات املالیة اليت شهدها عدد من دول شرق آسیا وأمریكا الالتینیة وروسیا ،سنوات
التسعینات من القرن العشرین.
عرفت اتفاقیة إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمیة يف الفقرة األوىل من املادة
اخلامسة البنوك اإلسالمیة ب
"یقصد ابلبنوك اإلسالمیة يف هذا النظام ،تلك البنوك أو املؤسسات اليت ینص قانون
إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشریعة ،وعلى عدم التعامل
ابلفائدة أخذا وعطاًء"

2

وقد یطلق البعض على البنوك اإلسالمیة اسم البنوك الالربویة أو البنوك اليت ال
تتعامل ابلفائدة ،أو البنوك اليت تقوم على أساس مبدأ املشاركة ،فیعرفه أبو قحف على أنه:
"مؤسسة مالیة إسالمیة ذات رسالة اقتصادیة واجتماعیة تعمل يف ظل التعالیم
اإلسالمیة ،فهو بنك صاحب رسالة ولیس جمرد اتجر ،بنك یبحث عن املشروعات األكثر
نفعا ولیس جمرد األكثر رحبا ،البنك اإلسالمي ال یهدف جملرد تطبیق نظام بنكي إسالمي
ٕمنا املسامهة يف بناء جمتمع إسالمي كامل على أسس عقائدیة وأخالقیة واقتصادیة أي أنه
وا
3

غریة على دین هللا"

وقد جاء تعریف البنك اإلسالمي يف(اقتصادایت النقود والبنكیة والتجارة الدولیة)
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"مؤسسة بنكیة هدفها جتمیع األموال واملدخرات من كل من ال یرغب يف التعامل ابلراب
(الفائدة )ث العمل على توظیفها يف جماالت النشاط االقتصادي اىملختلفة وكذلك توفری
اخلدمات البنكیة املتنوعة للعمالء مبا یتفق مع الشریعة اإلسالمیة وحیقق دعم أهداف التنمیة
االقتصادیة واالجتماعیة يف اجملتمع"

4

ضیقا ،إال أنه ال بد من
إن حصر االقتصاد اإلسالمي يف البنوك اإلسالمیة یعد مفهوما ً
االعرتاف أبن حركة البنوك اإلسالمیة متثل أهم وأكب إجنا ا زت االقتصاد اإلسالمي ویرجع
ذلك إىل ثالثة أسباب رئیسة:
:أن البنوك يف حد ذاهتا عصب النشاط االقتصادي عاملیا واملتحكم يف مسا ارته
وتوجهاته.
:أن البنوك اإلسالمیة تكاد تكون النموذج الوحید من بنی مناذج االقتصاد اإلسالمي
الذي وجد طریقه للتطبیق والذي متتع بدرجة من االعرتاف مكنته من الوجود واالستمرار.
:استطاعت البنوك اإلسالمیة أن تكون منوذجا مفیدا لالقتصاد احمللي ومؤشرا
للمصلحة اليت قد تتحقق إذا ما ت تطبیق مكوانت االقتصاد اإلسالمي"

5

"وترتكز فلسفة البنوك اإلسالمیة على عدم التعامل ابلراب أخذا وعطاء ،فهي تقوم
بقبول الودائع املعروفة يف البنوك التقلیدیة دون استخدام سعر الفائدة كعامل تعویض
للمودعنی ،فتقوم بتوظیفها يف اجملاالت اليت جتیزها الشریعة اإلسالمیة واألسالیب املشروعة
أیضا"

6

يف صدر الدولة اإلسالمیة كان بیت املال یقوم مبتطلبات التمویل الالزم للمجتمع
فجاء يف اتریخ الطبي "،أن هند بنت عتبة ،قامت إىل عمر بن اخلطاب( رضي هللا عنه )
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فاستقرضته من بیت مال املسلمنی أربعة آالف درهم ،تتجر فیها ،وتضمنها ،فأقرضها،
فخرجت إىل بالد العراق ،فاشرتت وابعت ،فلما أتت إىل املدینة شكت الوضیعة( اخلسارة )
فقال هلا عمر :لو كان مايل لرتكته ولكنه مال املسلمنی"

7

1

وترجع بداایت املصرفیة اإلسالمیة ،مبفهومها الواسع ،إىل األایم األوىل للتشریع
اإلسالمى وقیام الدولة اإلسالمیة ،فإن املتأمل للتاریخ اإلسالمى جید فیه تطبیقات لبعض
املفاهیم اخلاصة ابلعملیات املصرفیة اإلسالمیة ،فقد أدى ازدهار التجارة الداخلیة واخلارجیة
ىف فجر اإلسالم اىل وجود أدوات مالیة ومصرفیة واكبت هذا التطور التجاري ،مثل الودیعة
والقرض واملضاربة واحلوالة والصرف ،وغریها ،كما عرف نظام احلواالت " :الذى مكن
التجار من احلصول على أمواهلم من بلد غری تلك الىت هبا أمواهلم ،وجنبهم خماطر التنقل هبا،
وتسمى هذه العملیة ابلسفتجة( بضم السنی ،وتعامل هبا التجار بشكل واسع بعد إنتشار
ٕتساع رقعة اخلالفة اإلسالمیة ،ویؤید ذلك ما ورد يف خمطوطة
الفتوحات اإلسالمیة وا
للهمداين مبكتبة ابریس أن سیف الدولة احلمداىن( أمری مدینة حلب ىف القرن الرابع
اهلجري )دخل سوق بغداد متنك اً ر وتعامل فیه ،فكانت طریقة الدفع صكوكا مسحوبة
على صراف حملى أبلف دینار قبلها الصراف ودفع قیمتها وعرف الصرتف حمرر الصك من
توقیعه"

8

من خالل ما ورد نالحظ أن بیت مال املسلمنی كان یعمل على متویل األفراد
على أساس القرض احلسن الذي ال یبىن على أساس الراب .وأن القرض الذي كان مینح
یتضمن فرتة مساح متكن املقرتض من استثمار املال دون أن یلتزم املدین ابألقساط مباشرة،
وهذا یتضح من قصة هند وخروجها إىل بالد كلب للتجارة ،كما أن القرض الذي منحها
إایه عمر صاحبه فرتة مساح ،ومن املالحظ كذلك أن فرتة السماح مل تكن بعد فرتة املنح
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ٕمنا تتعداها إىل فرتة مساح أخرى يف حالة التعثر وعدم القدرة على السداد ،وهذا یتفق نص
وا
اآلیة الكرمیة

﴿ "َ ......وإِن َكا َن ذُو عُ ْسَرةٍ فَنَ ِظَرةٌ إِ َىل َمْی َسَرةٍ  9﴾" ........أي إعفاء املعسر يف حالة
العسرة.

"أما يف العصر احلدیث فإن فكرت إنشاء البنوك اإلسالمیة قد ظهرت يف حیز
الوجود يف الباكستان يف هنایة اخلمسینیات ،عندما ت أتسیس مؤسسة تنقیل الودائع
وتقدمیها إىل املزارعنی دون أن یتقاضى أصحاب هذه الودائع أي عائد سوى أجور إداریة
تغطى هبا تكلفة القرض ،أما يف عام  1963فقد ظهرت جتربة الریف املصري وأنشأت
10

بنوك ادخار تعمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة"

"أما يف بدایة السبعینیات فقد ظهرت انطالقة جدیدة لفكرة إنشاء البنوك
اإلسالمیة،ففي عام  1971أنشئ بنك انصر االجتماعي ،وهو أول بنك یقوم مبمارسة
النشاطات البنكیة حسب أحكام الشریعة اإلسالمیة ،ويف عام  1975أقیم بنكنی
إسالمینی مها بنك ديب اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمیة يف جدة ،ويف عام  1977أقیم
ثالثة بنوك إسالمیة هم :بنك فیصل املصري ،بنك فیصل السوداين ،وبیت التمویل
الكویيت ،ث تالهم البنك اإلسالمي األردين عام  ، 1978وبعد ذلك أخذت البنوك
واملؤسسات املالیة اإلسالمیة تتزاید بشكل واضح عاما بعد عام حىت أصبح عدد البنوك
اإلسالمیة يف العامل آخذا ابلتزاید املضطرد "

11

من خالل جتارب البنوك الالربویة القصریة ابملقارنة مع جتارب البنوك التقلیدیة ،جند أن هذه
البنوك تتكون من قسمنی أساسینی ،كل قسم به أنواع من البنوك.
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:

":هذه البنوك أنشئت مببادرة فردیة و يف حمیط یفرض علیها التعایش

مع البنوك الربویة،أي متارس عملها يف إطار هیمنة النظام البنكي الربوي بدول إسالمیة وغری
إسالمیة وهلا ثالثة أنواع": 12
-1إما عن طریق بنك إسالمي مستقل :من أمهها مصارف فیصل اإلسالمیة املنتشرة يف
بعض الدول  ،وكذلك جمموعة دلة البكة وهي شركة قابضة دولیة متعددة اجلنسیات  ،من
ممیزات هذاالنوع :
• صورة واضحة وهویة إسالمیة متمیزة.
• أتثری جتاري واسع وكبری مع وضوح الرأي لدى اجلماهری.
• والء وحتفیز أكب للعاملنی نظرا لوضوح الطبیعة املمیزة.
• إمكانیة جلب رؤوس أموال أجنبیة.
• إمكانیة التعاون مع البنوك الالربویة االخري واالستفادة من برانمج البنك
اإلسالمي للتنمیة وبرانمج االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمیة.
• إمكانیة النمو والتطور على صعید أوسع وسرعة اكب.
ومن أصعب ما یواجه هذا النوع من البنوك إمكانیة احلصول على ترخیص قانوين.
-2الفرع املستقل إدارای و اتبع للبنك التقلیدي ":ظهر هذا النوع جنبا إىل جنب مع النوع
األول ،حیث أتثرت البنوك الربویة بعمل البنوك اإلسالمیة وتلبیة لرغبة العمالء اجتناب
التعامل الربوي،كما هو احلال يف فروع املعامالت اإلسالمیة لبنك مصر مثال".

13

لیس هذا فقط بل حىت بنوك مسجلة وعاملة يف بالد غری إسالمیة تبنت هذه املمارسات
من بینها اليت تتواجد يف الدامنرك ولكسمبورغ  ،وللفرع كیان مستقل ذايت من الناحیة املالیة
واإلداریةواحملاسبیة ومقر خاص ابلرغم من ارتباطه القانوين ابلبنك التقلیدي  ،وهو كالبنك
املستقل  ،قدجید صعوبة يف الرتخیص القانوين.
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-3فتح شبابیك أو نوافذ إسالمیة  :خیتلف هذا النوع عن سابقیه يف كونه المیلك
مقراخاصا مستقال عن البنك التقلیدي كما تستفید من نفس الوسائل املالیة واملادیة املتوفرة
هلذا البنك  ،وتعد تكلفة إنشائه متواضعة والرتخیص القانوين لتأسیسه سهل نسبیا ،غری أن
له سلبیات ،ظهرت من خالل واقع العمل يف البنوك:
• "عدم التمییز الواضح بنی املعامالت الربویة والالربویة ،مما قد یؤدي إىل شبهات
تؤثر بصورة سلبیة على تعامالت اجلمهور".14
• عدم ختصیص عاملنی متمكننی من العمل البنكي اإلسالمي للقیام ابخلدمات
البنكیة الالربویة  ،مما قد یؤثر على السری للمعامالت اإلسالمیة.
-

 :أنشئت هذه البنوك مببادرات حكومیة بغرض أعادة هیكلة

النظام البنكیفي إطار أسلمته  ،وهو نظام مشويل ملزم للعمل البنكي اإلسالمي  ،حیث
ظهر قانون البنوك اإلسالمیة مبالیزای يف هنایة  1982م  ،وقانون بیوت التمویل اخلاصة
برتكیا سنة  1983م  ،وغریها من القواننی األخرى نتیجة اهتمام البنوك املركزیة العربیة
ابلتجربة اإلسالمیة وسعیها إلصدار تشریعات هلا ومتابعة الرقابة علیها بعد أن كانت
تؤسس بقواننی خاصة  .والبنوك اإلسالمیة كغریها من البنوك التقلیدیة تعمل كوسیط متویل
سواء كانت مملوكة للدولة أو األفراد أو القطاعنی اخلاص والعام معا  ،فهي ملتزمة ابلنظام
وخاضعة لتوجیه السلطة النقدیة يف ختطیط االئتمان والتوزیع القطاعي لالستثمار  ،وحتدید
هامش الربح ونسبة املشاركة  ،والتعامل مع الدولة يف محایة اقتصاد البلد وقوة النقود وسعر
الصرف.
"إن للبنوك اإلسالمیة دور هام يف اقتصاد الدولة لكونه جها زا فعاال فیه ،یعمل بكفاءة
ومیكنه بذلك من منافسة املؤسسات البنكیة واالستثماریة غری اإلسالمیة ،ویساهم يف دفع
عجلة التنمیة االقتصادیة إىل جانب ما حیققه على املستوى االجتماعي يف تنمیة التعاون
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والتكافل واإلخاء بنی أفراد اجملتمع ،مودعنی ومستثمرین وعاملنی يف البنك ،حیث أن البنك
اإلسالمي من أدوات تطبیق مبدأ التكافل االجتماعي يف النظام اإلسالمي يف العصر
احلايل"

15

وهلذا فإن أي نظام مصريف إسالمي جیب أن یتكون من ثالثة عناصر أساسیة:
"عدد كبری من األط ا رف املشاركة لتوفری عمق للنظام. تنوع واسع من األجهزة وذلك ملقابلة خمتلف احتیاجات عمالء املؤسسات املالیة.-سوق تبادل مصريف إسالمي یربط بنی األط ا رف– املؤسسات ابألجهزة"

16

ویرتكز على الركائز األساسیة التالیة:
❖ أن مصدر املال وتوظیفه ال بد أن یكون حالال.
❖ أن توظیف املال ال بد أن یكون بعیدا عن شبهة الراب.
❖
❖
❖
❖

أن توزیع العوائد یتم بنی أرابب املال والقائمنی على إدارته وتوظیفه.
أن للمحتاجنی حقا يف أصول القادرین عن طریق فریضة الزكاة.
أن الرقابة الشرعیة هي أساس املراجعة والرقابة يف عمل البنوك اإلسالمیة.
17
عدم الفصل بنی اجلانب املادي واجلانبنی الروحي واألخالقي

ومما سبق ذكره نستخلص أن سیاسة البنك اإلسالمي توضح على ثالثة أسس كما جاء
بذلك حممد ابقر الصدر يف" البنك الالربوي يف اإلسالم":
"أوال :أن ال ختالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.
اثنیا :أن یكون قاد ا ر على احلركة والنجاح ضمن إطار الواقع املعاش بوصفه مؤسسة جتاریة
تتوخى الربح.
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اثلثا :أن متكنه صبغة اإلسالمیة من النجاح بوصفه بنكا ومن ممارسة الدور الذي تتطلبه
احلیاة االقتصادیة والصناعیة والتجاریة من البنوك ،وما تتطلبه ظروف االقتصاد اإلسالمي
النامي والصناعة الناشئة"

18

وعلى ضوء ما سبق ذكره میكن أن نلخص خصائص البنوك اإلسالمیة يف النقاط التالیة:
:

:البنوك اإلسالمیة هي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي

ابعتباره أن الدین اإلسالمي جاء منظما جلمیع حیاة البشر( الروحیة واخللقیة واالجتماعیة
والسیاسیة واالقتصادیة )كما ختضع البنوك اإلسالمیة للمبادئ والقیم اإلسالمیة واليت تقوم
على أساس أن املال مال هللا سبحانه وتعاىل وأن اإلنسان مستخلف فیه وسیحاسب علیه
يف اآلخرة كما قال
سبحانه وتعاىل
19
ِ ِ
ِ
نی فِ ِیه﴾ " ........
﴿
"......وأَنف ُقوا ممَّا َج َعلَ ُكم ُّم ْستَ ْخلَف َ
َ
وكذلك قوله تعاىل :
20
"......ویَ ْستَ ْخلِ َف ُك ْم ِيف األ َْر ِ
ف تَ ْع َملُو َن﴾ " ........
﴿
ض فَیَنظَُر َكْی َ
َ
وكذلك قوله تعاىل:
21
آات ُك ْم﴾" ........
﴿
وهم ِمن َّم ِال َّ
اَّللِ الَّ ِذي َ
"......وآتُ ُ
َ
ویرتتب على هذه اخلاصیة أن تتحرى البنوك اإلسالمیة التوجیهات الدینیة من مجیع أعماهلا،
ولتفعیل هذه اخلاصیة تقوم البنوك اإلسالمیة بتعینی هیئات للرقابة الشرعیة تضم خنبة من
علماء الفقه واالقتصاد اإلسالمي وتعرض علیها مجیع أعماهلا ،وتتوىل مسؤولیة مراقبة
أعماهلا لضمان توافقها مع الشریعة اإلسالمیة ،وتؤدي هذه املیزة للبنوك اإلسالمیة إىل

66

ارتفاع دورها االجتماعي من خالل التوازن بنی مصاحلها اخلاصة واملصلحة االجتماعیة فهي
تراعي املصاحل االجتماعیة ولو أدى ذلك إىل التضحیة ببعض مصاحلها اخلاصة.
:
األساس الذي قامت علیه البنوك اإلسالمیة هو تطهری العمل البنكي من إث الراب ،وهذا هو
الفارق اجلوهري بینها وبنی البنوك التقلیدیة ،اليت تعتمد على أسلوب الفائدة( القرض نظری
نسبة حمددة من العائد مرتبطة ابلزمن) ،وهذا األسلوب هو من الراب الذي حرمته الشریعة
اإلسالمیة حترمیا اتماً وتوعد سبحانه وتعاىل مرتكبیه ابحلرب كما یقول يف كتابه الكری
ِ ِ
الراب ................فَإِن َّملْ تَ ْف َعلُواْ فَأْذَنُواْ ِحبَر ٍ
ب ِم َن
﴿ " ......اتَّ ُقواْ اَّللَ َوذَ ُرواْ َما بَق َي م َن َِ
ْ
22
ِ ِِ ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم الَ تَظْلِ ُمو َن َوالَ تُظْلَ ُمو َن﴾" ........
اَّلل َوَر ُسوله َوإن تُْب تُ ْم فَلَ ُك ْم ُرُؤ ُ
" وتستعیض البنوك اإلسالمیة عن أسلوب الفائدة أبسلوب املشاركة والذي یقوم على

توزیع خماطر العملیات االستثماریة بنی األطراف -املمول وطالب التمویل_"

23

هناك العدید من األهداف للبنوك اإلسالمیة "تتمثل يف
:
-1
-2
-3
:

:
:من خالل مجع مدخرات العمالء.
:وتوظیفها يف املشروعات املختلفة
:من خالل األعمال اليت متارسها البنوك من أجل مجع االرابح"

24
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"للمتعاملنی مع البنك اإلسالمي أهدافا متعددة جیب أن حیرص البنك اإلسالمي على
حتقیقهاواليت تشكل أسسا عند تقییم العمالء جلودة اخلدمة البنكیة" 25وهي على النحو
اآليت:
 :یقوم جناح البنك اإلسالمي على تقدی اخلدمات البنكیة

-1

جبودة عالیة للمتعاملنی  ،وقدرته على جذب العدید منهم  ،وتقدی اخلدمات البنكیة
املتمیزة هلم يف إطار أحكام الشریعة اإلسالمیة ویعد ذلك جناحا للبنوك اإلسالمیة وهدفا
رئیسا إلدارهتا.
:یقوم البنك اإلسالمي ابستثمار أمواله املودعة لدیه من

-2

خالل أفضل قنوات االستثمار املتاحة له عن طریق توفری التمویل الالزم للمستثمرین ،أو عن
طریق استثمار هذه األموال من خالل شركات اتبعة متخصصة ،أو القیام ابستثمار هذه
األموال مباشرةة سواء يف األسواق احمللیة ،واإلقلیمیة والدولیة.
:من أبرز عوامل جناح البنوك مدى ثقة املودعنی ابلبنك ،ومن

-3
أعظم عوامل الثقة يف البنوك:

• توفر سیولة نقدیة دائمة ملواجهة احتماالت سحب ودائع العمالء خصوصا الودائع
حتت الطلب دون احلاجة إىل تسییل أصول اثبتة.
• توفری التمویل الالزم للمستثمرین من جهة أخرى.
:

:

للبنوك اإلسالمیة العدید من األهداف الداخلیة اليت تسعى إىل حتقیقها منها:
-1
استثمار

 :یسعى البنك اإلسالمي إىل توفری العنصر البشري القادر على

68

األموال  ،وامتالك اخلبة البنكیة والعمل املستمر يف تنمیة مهارات أداء العنصر البشري عن
طریق التدریب.
 :هتدف املؤسسات بعامة إىل االستمرار ،وخباصة البنوك حیث متثل

-2

عماد االقتصاد ألي دولة ،وحىت تستمر البنوك اإلسالمیة يف السوق البنكیة البد أن تضع
يف اعتبارها حتقیق معدل النمو  ،لیمكنها االستمرار واملنافسة يف األسواق البنكیة.
-3

حىت تستطیع البنوك اإلسالمیة حتقیق أهدافها

السابقة ابإلضافة إىل توفری اخلدمات البنكیة واالستثماریة للمتعاملنی ،البد من انتشارها،
لتوفری اخلدمات البنكیة يف أقرب األماكن هلم.
:

:

تشتد املنافسة بنی البنوك يف السوق البنكیة يف اجتذاب العمالء سواء أكانوا أصحاب
الودائع؛ االستثماریة أم املستثمرین ،إذ تقدم هلم العدید من التسهیالت واخلدمات البنكیة
اليت تتسم مبجموعة من العوامل الكفیلة بتحقیق املیزة التنافسیة أمام البنوك التقلیدیة ".أهم
هذه العوامل تطویر صیغ التمویل املختلفة وتطویر اخلدمات البنكیة و ابتكار خدمات
مصرفیة ال تتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ،وتطویر املنتجات البنكیة احلالیة .للبنك
اإلسالمي معامالت مباحة كثریة ،حیث یقوم البنك جبمیع اخلدمات اليت یقرها الشرع،
وهي خدمات كثریة ومتنوعة أمهها"
-1

26

:وهي عبارة عن ودائع حتت الطلب ،یستطیع أن یسحب املودع من

حسابه مىت شاء وله أن یسحبه ابلكامل.
غالبا ،ویعطى صاحبها عادة دفرت توفری وله احلق يف
:وهي ودائع صغریة ً
سحب بعض أو كل هذه الودیعة يف أي وقت شاء

27
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:هي ودائع طویلة األجل ،ال یسرتد منها شيء إال بعد مدة ربط متفق

علیها ما بنی املودع والبنك ،ویقبل البنك اإلسالمي هذه الودائع ویتفق مع أصحاهبا على
استثمارها ابملشاركة يف انتج االستثمار (الغنم ابلغرم) ،ویقوم البنك ابستثمار املال وكیال أو
انئبا عن أصحاب هذه الودائع میكن أن یستثمر بواسطته أو یدفعه إىل من یعمل فیها على
شروط العقود اليت یقرها اإلسالم ،فمنها ما هو مضاربة ومنها ما هو شركة ،ومنها ما جیمع
بنی املضاربة والشركة وغریها من هذه الشروط.
:وهي حتویل النقود إىل مكان آخر ،كأن یدفع شخص إىل البنك

-3

مبلغا من املال يف السعودیة مثال وأیخذ هذا املبلغ حتویال على بنك يف مصر على سبیل
املثال ،أو أن حتول للبنك يف السعودیة لیتم تسلیم املبلغ لشخص آخر يف مكان آخر.
:وهي أوامر دفع من( الساحب )إىل البنك( املسحوب علیه )الذي أودع به
مبالغ يف احلساب اجلاري لیدفع إىل شخص آخر مبلغ معنی عند اإلطالع.
-4

28

 :متارس البنوك اإلسالمیة عملیات بیع وشراء

العمالت األجنبیة لغرض توفری قدر ٍ
كاف منها ملواجهة حاجة العمالء وألجل احلصول

على ربح فیما إذا كانت أسعار الش ا رء أقل من أسعار البیع ،مادام البنك یراعي يف
ذلك أحكام الشریعة فیما یتعلق ابلصرف؛ فال خیالف أحكام الصرف الذي ال شبهة فیه
وال یدخل يف دائرة الراب احملرم".
-5

(

 :یقوم البنك اإلسالمي

بتحصیل األوارق التجاریة؛ أي مستندات الدیون اليت یضعها الدائنون لدى البنك
ویفوضونه بقبضها .وما أیخذه من عمولة ومصاریف يف هذا الشأن مقابل أجر على هذا

70

العمل.ولكن ال یستطیع البنك اإلسالمي أن یقوم خبصم الكمبیاالت أبن یدفع قیمة الدین
احملرر عند تقدی الكمبیالة خمصوما منه سعر الفائدة
أو ما یقابله عن مدة االنتظار فذلك من الراب احملرم .ويف هذا الصدد یذكر البعض أن البنك
اإلسالمي یستطیع أن یعاجل القیام هبذه العملیة على أحد الوجهنی التالینی"

29

أن یدفع قیمة الكمبیالة حلامله ویتفق مع املدین على أن یكون املبلغ الذي قام البنكبسداده مبثابة متویل یشارك املدین يف انجته على شروط أحد العقود الصحیحة يف اإلسالم.
 إذا كان امل ت سفید من الكمبیالة عمیال يف البنك له حسااب جارای فیه ،فإن البنكیستطیع أن یصرف هلذا املستفید قیمة الكمبیالة كاملة بغری أن خیصم من قیمتها ما ختصمه
البنوك الربویة عن مدة االنتظار ولیس يف ذلك ظلم أو عیب على البنك؛ فالبنك یشرتط
احلساب اجلاري هلذا املودع وال یؤدى إلیه أیة" فائدة "فلماذا ال یصرف كمبیالته إال بعد
خصم فائدة من قیمتها.
:تتعدد العملیات اليت تقوم هبا البنوك فیما یتعلق ابألو ا رق املالیة
ومیكن أن جنملها فیما یلي:-
• حفظ األوراق املالیة.

• خدمة األوراق املالیة( حتصیل بكوبوانت األوراق املالیة.
• طرح عملیة االكتتاب يف األوراق املالیة". 30
 :هي عبارة عن تعهد من البنك أبن یدفع للمصدر قیمة البضائع
املشحونة مقابل تقدی املستندات اليت تثبت أن الشحن قد ت وبعد التأكد من مطابقة هذه
املستندات لشروط االعتماد".

31

 :میكن أن یقوم البنك اإلسالمي إبصدار خطاابت ضمان لعمالئه
وهو يف ذلك یعتب وكیال عن العمیل يف نتفیذ االلتزام يف مواجهة املستفید أو كفیال وضامنا
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للعمیل لدى الدائن وله أن أیخذ أجرة على ذلك ویسرتد ما تكبده من مصاریف ویلزم أن
یكون للعمیل ودیعة لدى البنك تغطي قیمة خطاابت الضمان ابلكامل".

32

:للبنك اإلسالمي أن یقوم بتأجری اخلزائن احلدیدیة ملن یرید مقابل أجرة.
 :یقدم البنك اإلسالمي أمواله إىل الطالبنی بعد حبث وتقییم
املشروعات اليت یتقدمون هبا وجماالت االستثمار لیختار منهم أكثرهم خبة وأوسعهم معرفة
يف جمال استثماره وأكثر املشروعات نفعا للمجتمع ،فیقوم البنك ابلتمویل على شروط
العقود اليت تقرها الشریعة اإلسالمیة؛ فیدفع للعامل يف املال ما اتفق علیه وأیخذ من الربح
أو یشارك يف اخلسارة طبقا لشروط العقد". 33
 :قد یقوم البنك اإلسالمي حسب ختصصه وخبته بشراء
بضائع لعمالئه ویبیعها هلم وحتقیق أرابح من ذلك ،فیجوز للبنك أن یشرتي البضائع نقدا
حلساب عمالئه ،كأن یشرتي األقمشة لتجار األقمشة واجلرارات الزارعیة للمزارعنی والسیا
ٕن كانت هذه
ارت للسائقنی ویبیعها هلم ابلتقسیط بسعر أعلى حمققا أرابحا قلیلة معتدلة وا
األرابح تقل عن سعر الفائدة يف البنوك الربویة ولكن هنا یوجد ربح أكب بكثری وهو تقدی
خدمات انفعة لألمة حیتاجها االقتصاد القومي وهي أیضا من متطلبات التنمیة االقتصادیة
واالجتماعیة".

34

:یقوم البنك اإلسالمي
بتقدی اخلبة املالیة والد ا رسات االقتصادیة واالستشا ا رت لعمالئه مقابل أجر ،وهو
بذلك یقدم خدمات اقتصادیة مالیة لعمالئه ویرشدهم إىل الطریق الصواب الذي حیقق هلم
الفوز والربح يف الدنیا واآلخرة.

72

:یعتب البنك وكیال يف إدارة الصنادیق
اخلاصة أبجر أو عمولة شریطة أال خیالف ما تقضي به أحكام الشریعة اإلسالمیة.
:
"یقوم البنك اإلسالمي بنفسه ببعض عملیات االستثمار بشكل مباشر ،ومیكن أن أتخذ
هذه االستثما ا رت عدة أشكال منها
• إقامة مشروعات اقتصادیة أو خدمیة ت ا رعى أحكام الشریعة اإلسالمیة يف
أعماهلا ،بعد دراستها بشكل جید ،والتأكد من رحبیتها وجدواها االقتصادیة أو
االجتماعیة ،ومیكن أن تبقى هذه املشروعات ملكا للبنك وقد یقوم ببیعها" .

35

• شراء أصول أو سلع معینة كالعقا رات والسیا را ت ...واملتاجرة هبا ببیعها
للحصول على ربح أوأتجریها.
• املسامهة يف شركات تعمل وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة.

1املفاهیم-املبادئ-التجارب )تطبیقات احلوكمة يف البنوك ،طارق عبد العال ،محاد( 2007 ). ،
حوكمة الشركات  ،الدار اجلامعیة ،القاهرة ،ص. 23
 2اتفاقیة إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمیة  ،مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمیة ،مصر اجلدیدة،
القاهرة ( 1977 ) ،ص. 10
 3إدارة البنوك  ،سلطان حممد سعید وآخرون  ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندریة ،1989،ص
.53
 4اقتصادایت النقود والصریفة والتجارة الدولیة ،مبارك ،عبد املنعم ،ویونس ،حممد حممود  ،الدار
اجلامعیة ،اإلسكندریة ، 1996،ص. 173
 5تطور العمل البنكي اإلسالمي ،كامل ،صاحل مشاكل وآفاق ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب،
أكتوبر  ، 2000جدة ،السعودیة ،ص .97
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