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 :تمهيـد
ات تطاو  الللاد  و مكانة هامة يف القطاع املاا،  هواو ماق مقوما واإلسالميبنوعيه التقليدي  حيتل القطاع املصريف

  وقاد املديناةالدا ناة و  يقوم النظام املصريف التقليادي  و الرباوي علاس  ساات الت امال   ادات الفا اد  إذ مق مظاهر ختلفه 
ه نظااام مصااريف يتآناا   ليااة   وباادا  نااه ي ااتويل و ااو مناال متااات ال اانن اي وعملياااساااه هاالا النظااام وا ياا اظ ي ااوه نظاار 

تتميا    إساالميةلصاناعة مالياة استطاعت  ن تشكل نوا    عمرهاقصر التآربة املصرهية امل اصر  وابلرغم مق لكق  الفا د .
و نتآاهتااا الاات ا ت تمااد علااس الفا ااد     اارمالقا مااة علااس قاعااد  امل اانم ابملعااق الصااناعة املاليااة التقليديااة  ر  يتوااا امللهليااة 

 ؛ةوالدولي ةاإلقليميعلس ال احة تفرض و وهها   ناستطاعت   وبللك احملرمة مق قلل األهاين ال ماوية
مق بان  هام املواضايل الات  ا لت  اإلسالمي القطاع املصريف  موضوع املصريف التقليدي  والقطاع ي ترب موضوع 
خاصااة ماال التطااو ات ال امليااة الاات   قتصاااهين مناال بمااق ب يااد  وقااد باهت  قيتااه يف الوقاات الااراهقاهتمااام ال ديااد مااق اا

 ؛وابهايه حآم التآا   اإللكرتونية  كتورير جتا   اخلدمات املالية وتطو  مقر ات جلنة اببظ   القطاع ودها 
علاس واو هارض ال دياد   قاات ااقتصااهيةإىل إعااه  صاياغة ال ال نشاط األسواق املاليةى التورير املا، وتطو   ه   

 صالوت  هام  إذقاات التشاري ية والتنظيمياة    ماق القياوه وامل و  التوار   نشطة املالية واملصرهية  هقد ممق التودايت  مام األ
 دياد  ات ى إىل ضارو   تلاا اسارتاتيآياألمر الالي  ه     واانفتاح واملناه ة واإلبداع التور    مسات ال امل املصريف احلديث

  للتأقلم مل الوضل؛  داي  و إسالمياسواء كان تقلي  القطاع املصريف مق طرف
اانفصاااام بااان الااادا ر  احلقيقياااة والااادا ر  املالياااة و صااال    بشاااكل كلااارالتقليااادي تطاااو  نشااااط القطااااع املاااا، لقاااد 

الرباوي  وهالا املصاريف ف القطااع خاصة مق طار   علس املكشوفاجملابهات صا خا  إذ  صل  القطاع املا، يت لى بفقاعة 
واهنيااا  ال ديااد مااق األسااواق   ى إىل حآاا  األمااواظ عااق النشاااط احلقيقاايممااا  ه    علااس ح اااق ااقتصاااه احلقيقااي املناات 

   األبمات املالية.حد  وبايه    املالية
 

 ة البحث:ـإشكالي
يف  نشااطة الصاااناعتن املصاارهيتن التقليدياااة إىل إعاااه  النظااار   ى التورياار املاااا، وتطااو  نشااااط األسااواق املالياااة ه     
الت امال يف و  ب القطاع املصريف التقليدي نشاطه مق خاالظ التادخل يف األساواق املالياة احمللياة والدولياة   هقد ع   واإلسالمية

اإلسااالمية   األمار الالي مل يات  للمصاا ف إخل.وتو يا  الااديون..   ال اجملابهااة والرهاان علاس األسا ا  ماق  املشاتقات املالياة
 ن التوريار   ال ملاي التطليا  بن  لكق   ب ل  الضوابط الشرعية الت حتكم عملوا  التقليديةللمصا ف ابلقد  اللي توهر 

حاادوا ال ديااد مااق ااضااطراابت واألبمااات  ياايهي إىل  املااا، غاار املضاالوط والت ااامالت الال خالقيااة يف األسااواق املاليااة
يف  .حتقي  ااستقرا  املا، املنشاوهك يف قد   النظام املا، التقليدي و لية الفا د  علس يشكلت ه ى إىل ا اللي املالية  األمر

وذلك يف الدوظ اإلساالمية وغار اإلساالمية    تطو ا ملووظا خالظ ال نوات األخر  املقابل عرف النظام املا، اإلسالمي
مثال عادم الت امال ابلااراب   ياد  بضاوابط ااقتصااه اإلساالميب ال  تق  يف ثناااي  عوامال ااساتقرا هالا النظاام الالي حيمال 
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  األمر اللي ييهي إىل استل اه حادوا األبماات املالياة  و الوقية يف األسواق املالية وكلا اجملابهاتوعدم املتا ر  ابلديون 
 .يقلل مق وق وا إن حدثت  وابلتا، احملاهظة علس استقرا  النظام املا، ككل

 سل  ميكق صياغة إ كالية هلا اللوث يف الت اؤظ الر ي ي التا،:انطالقا مما   
 

ة بالمصارف  ـر المالي مقـارنـالتحريتـي الالوساطـة الماليـة و ة بظاهر ـر المصارف اإلسالميـما مدى تأث
 ة؟ـالتقـليدي

 جمموعة الت اؤات الفرعية التالية:  وانلث  عق الت اؤظ الر ي ي
 و  ابملت ارات ال املياة رحتريار جتاا   اخلادمات املالياة  تطا اإلساالميةاملصا ف و لتقليدية ما هي ه  ة أتثر املصا ف ا

 لكرتونية(؟مقر ات جلنة اببظ  الصرهة اإل
 للتموياااال  هاااال و اااادت الصااااناعة املصاااارهية اإلسااااالمية نفااااة الفاااارا الاااات و اااادهتا الصااااناعة املصاااارهية التقليديااااة 

 ة؟األسواق املالية التقليدي يف وااستثما 
  كانااات يف م اااتوى موا واااة    اإلساااالميةاملصاااا ف هااال ااسااارتاتيآيات املت ااال  ماااق طااارف املصاااا ف التقليدياااة و

  هاانت التورير املا، والالوساطة املالية؟
  بتقليل   النظام املا، وضمان ااستقرا  ااقتصاهيوض ية لتو ن  يقدم منوذج التمويل اإلسالميماذا ميكق  ن

 ؟وااقتصاه احلقيقي راإلنتا ي( مق  وة  خرى  مق  وة قتصاه املا، والنقديالفآو  بن اا
  مقا نة ابملصا ف التقليدية؟2008ما مدى أتثر املصا ف اإلسالمية ابألبمة املالية ال املية سنة   

 لإل ابة عق اإل كالية األساسية واألستلة الفرعية  اعتمدت الفرضيات التالية:
 

 ات البحث:ـفرضي
علااس  لكرتونيااة(و  مقاار ات جلنااة اببظ  الصاارهة اإلاملت اارات ال امليااة رحترياار جتااا   اخلاادمات املاليااة  تطاارت  ثاا -1

 :ب ل   بشكل متفاوتالتقليدية الصناعة املصرهية و اإلسالمية الصناعة املصرهية 
  ؛كل نظام مصريف  خصوصيةطلي ة عمل و 
 مقا نة ابألخرى.وه  ة تطو ها   حآم كل صناعة  

تدخل املصا ف اإلسالمية بشكل حمدوه يف األسواق املالياة مقا ناة ابملصاا ف التقليدياة  ب ال  امل الفاات ت -2
الشااارعية الااات تكتناااو م ااااامالت و هوات ال اااوق املالياااة التقليديااااة ماااق  واااة  وعاااادم تطاااو  ال اااوق املاليااااة 

 اإلسالمية مق  وة  خرى.
 ف التقليدياة  األمار الالي ه لواا  كثار قاد   علاس موا واة ت د هت ااسرتاتيآيات املت ل  ماق طارف املصاا     -3

 حتدايت ظاهريت الالوساطة املالية والتورير املا، مقا نة ابملصا ف اإلسالمية؛
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ل ماق   األمر الالي يقل االتقليديمقا نة اباقتصاه  كلر يف ااقتصاه اإلسالمي  تتقلص الفقاعة املالية إىل حد       -4
 ن حدثت.وقل األبمات املالية إ

بد  ااة  قاال مقا نااة ابملصااا ف التقليديااة  ب اال  ت امالهتااا ال امليااة أتثاارت املصااا ف اإلسااالمية ابألبمااة املاليااة      -5
 املالية املواهقة ألحكام الشري ة اإلسالمية.

 
 داف البحث:ـأه

 حتقي  جمموعة مق األمو   ميكق حصرها يف النقاط اآلتية:يودف هلا اللوث إىل     
   املصااا ف و  التقليديااةاملصااا ف   وان كاساااته علااس ا، اجلديااد الاالي ت ااوه  املناه ااةهاام مالماا  النظااام املااتليااان

 اإلسالمية؛
  ة يف ظل الليتة املالية ال املية اجلديد  رحترير جتا   يدالتقلياملصا ف واقل و اإلسالمية املصا ف تش يص واقل

هة اإللكرتونية(  وابلتا، م رهة ه  ة أتثر كل صناعة مقا نة الصر  - مقر ات جلنة اببظتطو   – اخلدمات املالية
 ابألخرى؛
 اساات الظ الفاارا املو ااوه  يف   اإلسااالمية صااا فتليااان  ن املصااا ف التقليديااة و اادت هرصااة  كاارب مقا نااة ابمل

 األسواق املالية التقليدية  ب ل  الضوابط الشرعية الت حتكم عمل املصا ف اإلسالمية؛
 تلااو ااساارتاتيآيات املت اال  مااق قلاال املصااا ف التقليديااة واملصااا ف اإلسااالمية للتااأقلم ماال تطااو  نشاااط تليااان خ

 األسواق املالية وظاهر  التورير املا،؛
  إىل    كثر قد   علس الوقوف يف و ه األبمات املالية الات ي اوه ساللوا ابألساات النظام املا، اإلسالميإثلات  ن

  وذلاك مقا ناة واجملابهاات علاس نطااق واسال خاصاة يف املشاتقات املالياة  والتو ي  غار املضالوط  يالربو   لية اإلقراض
 ؛التمويل الربويبنظام 
  خيتلاو ماق   كاان بشاكل متفااوت  ال املياة التقليدياة ابألبماة املالياةاملصاا ف إثلات  ن أتثر املصا ف اإلساالمية و

 هولة ألخرى ومق مصرف آلخر.
 

 ة البحث:ـأهمي
الت  صلوت توا ه ال مل املصاريف اإلساالمي  خاصاة ب اد ااتاابات  التودايتلقد احتدم النقاش ميخرا حوظ 

ظااهريت التوريار والات طالات حال الادوظ غار اإلساالمية  إذ ماق بان هال  التوادايت    الت حققتوا املصاا ف اإلساالمية
ريف اإلسالمي واجلواب املصريف التقليدي بد  ات متفاوتة  األمر اللي اجلواب املص املا، والالوساطة املالية اللتن  ثرات علس

 و التاادخل يف األسااواق    و التقيااد ابمل اااير الدوليااة  اباناادماج والتكتاال    اال األنظمااة املصاارهية ت يااد النظاار يف  نظمتوااا
التكياو ماال ال وملاة املاليااة يف اإلساالمية املصااا ف وذلاك مااق   ال التاأقلم ماال الوضال  لكااق مال ذلاك تلقااس هرصاة   املالياة

   حآاموااا الصاا ر  مقا نااة ابملصااا ف التقليديااةو خلصوصاايتوا املصاارهية نظاارا   التقليديااةابملصااا ف مقا نااة  بشااكل عااام  قاال
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 وذلااك ألهنااا اختاالتوابلاارغم مااق ذلااك   ساات امليس ااات املاليااة اإلسااالمية لنف ااوا قاعااد   اساا ة يف امل ااامالت املاليااة  
وتقياادت ابألصااوظ واألحكاام الشاارعية يف موا وااة مااا اسااتآد مااق م ااامالت   منوآااا ملما سااة  عما ااا يةماإلسااال املر  ياة

مدى قد   التمويل اإلسالمي علاس التاأقلم مال امل اتآدات والوقاوف   2008سنة  ثلتت األبمة املالية ال املية    وقدمالية
 .بتآن   اث ها املدمر  يف و ه األبمات

 
 وضوع:ار المـاب اختيـأسب

 إن مق بن  سلاق اختيا  هلا املوضوع ما يلي:
 سااانة  ال املياااة خاصاااة يف ظااال األبماااة املالياااة –ي تااارب موضاااوع التوريااار املاااا، واألبماااات املالياااة ة املوضـــو   ـحماثـــ

وامل اايولن عااق القطاااع املااا، وصااناع القاارا  علااس  ااقتصاااهين اادت اهتمااام مااق املواضاايل احلديثااة الاات  -2008
حماولااة تليااان ه  ااة أتثاار الصااناعة املصاارهية اإلسااالمية مقا نااة بد  ااة أتثاار    كمااا  نوالاادو، واإلقليماايوى احمللااي امل اات

الصناعة املصرهية التقليدية بظاهريت التورير املا، والالوساطة املالية حماولة  ديد   ألن م ظم الد اساات الات تناولات 
 ؛وبدون ه اسة مقا نة   غر مت مهلا املوضوع  تناولته بشكل    ي 

 تناولات اللاحثاة يف  ساالة املا  اتر ه اساة موضاوع عالصاناعة املصارهية التقليدياة ة املاجستريـ تابعة حبث  رحل :
اختيااا  موضااوع املقا نااة باان ه  ااة أتثاار  وم   يف ظاال تصاااعد نشاااط الالوساااطة املاليااة: ه اسااة حااالت هرن ااا وتااونةع 

  بظاهريت التوريار املاا، والالوسااطة املالياة ألطروحاة الادكتو ا  اإلسالميةة والصناعة املصرهية الصناعة املصرهية التقليدي
 استكماا وامتداها للآووه اللوثية علس م توى مرحلة املا  تر؛

 ــ ـــاحلاجــة  إ  ثــراك امل ت  ماال تليااان   بشااكل  ااامل األطروحااةموضااوع يف هاالا اللوااث ه اسااة  : م  ةـة االقتصادي
تاتم ماق خاللاه املقا ناة بان املصاا ف اإلسااالمية   وانلاه  ألن هنااح حا اة علمياة وعملياة للنااء إطااا  متكامالم ظام  

التقليدياة يف ظال احملايط املاا، امل اومل   اا يايهي إىل إه اح  ساات الصارهة اإلساالمية وااقتصااه اإلساالمي  املصا ف و 
 القا م علس  سات املصا ف الربوية. التقليديومدى قد   هلا األخر علس ااستقرا  مقا نة اباقتصاه 

 
 :البحثج  ـمنه

 اعتماه: لد اسة هلا املوضوع م  
لااال  م  : وقاااد ظوااار هااالا األسااالوق تقريلاااا يف ليااال   ااا اء الرساااالة  حياااث في التحليلـــيـالوصـــاملنهــــ      -1

ا ليال  إلحاطاة ابملوضاوع ماقا ب ياة   اللياانت املت لقة ابللوث لد استوا وحتليلوا بشيء مق التفصايل والت م 
  وانله؛

 لس مق خالظ مقا نة كل مق:الد اسة ه اسة مقا نة  ويتآ ألن  وقد است مل هلا املنو : املنهـ  املدقـارن    -2
 
 



                                                                                                          ة ـدقم امل 

 ج 

  التقليدية ابملت رات ال املية؛املصا ف ه  ة أتثر املصا ف اإلسالمية و 
  كاملشاتقات  واسات ماظ  هواهتاا  ااستثما  يف األسواق املالياةالتمويل و علس  اإلسالميةمدى قد   املصا ف 

 لك مقا نة ابملصا ف التقليدية؛وذ  وتقنياهتا كالتو ي  املالية 
         ختلاااو ااسااارتاتيآيات املت ااال  ماااق طااارف املصاااا ف التقليدياااة واملصاااا ف اإلساااالمية ملوا واااة حتااادايت

 الالوساطة املالية والتورير املا،؛
   مقا ناة ابلنظاام  اإلسالمية  و النظام املا، اإلسالمي القاا م علاس الضاوابط الشارعيةاملصا ف ه  ة استقرا

 املا، التقليدي؛
  مقا نة بنظرهتا التقليدية. 2008أتثر املصا ف اإلسالمية ابألبمة املالية ال املية سنة مدى 

 
 :البحثادر  ـمص

 اعتماه نوعن مق  هوات التوثي  ال لمي: الد اسة  م   للقيام هبل 
  لياااةواأل ن ابلل تاان ال ربياااة  : ومتثااال الكتاا  واجملاااالت واألصاااا املت صصاااةةـة أو النظريـــاملصــادر امل ت يـــ -1

 املصاه  تص  يف صل  املوضوع؛ احلرا علس  ن تكون هل    الد اسة  وقد م  املصاه  الر ي ية  ل
ــ -2 ـــاملصــادر امليما ي ختلااو اإلحصااا يات الاات  مكااق احلصااوظ عليوااا  لاال: وذلااك مااق خااالظ ةـة أو التط يدقي

 لتوخي األمانة ال لمية.  احلرا  ن تكون اإلحصا يات مق مصاه   مسية وحتليلوا  ا خيدم املوضوع  وم  
 

 :البحثة  ـخط
 علس النوو اآليت:  وخامتة   بواق ةوثالث  مق مقدمةهلا اللوث  يتكون
 ااإلساالمية   واملصاا فه اسة ااقتصاه اإلسالمي والاراب  هلا اللاقيف  م  : اب األولـال م بادو   إىل هصالن  وق  
ه صاااص مل رهاااة  ساسااايات الصااارهة   الثـــاني  الفصـــ  اب   مااااه اساااة ااقتصااااه اإلساااالمي والااار   األولالفصـــ   تنااااوظ 

 اإلسالمية؛
ـــ ـــايـال  املصااارهية الصاااناعة  د اساااة مااادى أتثااار ظااااهريت التوريااار املاااا، والالوسااااطة املالياااة علاااسل صخص ااا  اب الث

ل وملة املالية   ما للتورير املا، وا الثالثالفص   هصوظ  ت رض  ةوذلك ضمق ثالث  التقليديةاملصرهية الصناعة اإلسالمية و 
لصاناعة املصارهية التقليدياة والصاناعة املصاارهية اإلساالمية يف ظال املت ارات ال امليااة  تنااوظ ابلد اسااة اهقاد   علرابـاالفصـ   
  املاليةاإلسالمية علس موا وة  هاانت األسواق املصا ف مدى قد   املصا ف التقليدية و   الخامسالفص   وعاجل 

م
 ؛ملةو     امل

ــ وم اااامل التموياال التورياار املااا، و ااساارتاتيآيات املصرهياااة ملوا واااة الالوساطاااة املاليااة عمحاال عنااوان  :لثالــثاب اـال 
                                                               وقاااااااااااااااااااااااااد  (ع2008ة ردي والتمويااااااااااااااااااااااااال اإلساااااااااااااااااااااااااالمي يف ظااااااااااااااااااااااااال األبماااااااااااااااااااااااااة املالياااااااااااااااااااااااااة ال املياااااااااااااااااااااااااالتقليااااااااااااااااااااااااا

اا ااساارتاتيآيات املصاارهية املت اال  مااق طاارف املصااا ف التقليديااة لد اسااة   الســاد فصــ   الم إىل هصاالن  خصااص ق  
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التقليدياة  صاا فامل  ابلد اساة تنااوظهقاد   عـالسابـالفصـ    ماا  اإلساالمية ملوا واة ظاروف احملايط املاا، امل اومل املصا ف و 
كلااديل للتموياال التموياال اإلسااالمي  الاالي حيدثااه  هاااق ااسااتقرا  و   ال امليااةيف  عقاااق األبمااة املاليااة  اإلسااالميةاملصااا ف و 

 .التقليدي
 نتوي اللوث خبامتة تضم  هم النتا   والتوصيات واملقرتحات.وقد ا

 
 ة:ـات السابقـالدراس

اللاحثااة  ويف حادوه ماا تااوهرت لاديوا ماق م لومااات  هاقن موضاوع املقا نااة بان الصاناعة املصاارهية  إطاالعح ا   
اوله بشاكل  اامل  وماا و اد علاا   تنمل يتم  والتورير املا، يف ظل الالوساطة املالية اإلسالميةة التقليدية والصناعة املصرهي

 متمي ا عق غر  با: اء مق املوضوع  للا هقن هلا اللوث  م ينةمقاات و و اق عمل تناولت نقاط  عق
  بشاكل  والتوريار املاا،  املالياةإلسالمية بظااهريت الالوسااطة ااملصا ف و سة مدى أتثر املصا ف التقليدية ه ا

 كا ت علاس  وانا  م يناة و غفلات  وانا    متكامل ماق كاهاة  وانلاه وتصاو اته اللوثياة  يف حان  ن الد اساات ال اابقة
  خرى؛

    حماولة ه اسة املوضاوع نظاراي وتطليقياا  هلاإلضااهة إىل حماولاة اإلملاام بد اساة املوضاوع ماق الناحياة النظرياة  م 
 ال لمية للد اسة؛ الدقةاإلحصا يات الت  مكق احلصوظ عليوا  ل ايه  ث   تلو تدعيم اللو

  ي ترب هلا املوضوع استمرا ا وامتداها للد اسات ال ابقة  مل متي   ابلت صص يف اجلان  املا، واملصريف؛ 
  تت ااارض بشاااكل تفاوتااات الد اساااات ال اااابقة هيماااا بينواااا ماااق حياااث األقياااة ال لمياااة والتوليلياااة  ولكنواااا مل 

 تفصيلي للموضوع اللي تناولته اللاحثة.
 ومق بن  هم الد اسات الت تناولت ب ض    يات املوضوع ما يلي: 
 د شـ،  ة شع ان حممم  سالم الربواري "بورصة األوراق املالية  ـ   نظـور  سـال ي  دراسـة يليليـة  دقميـة"  ـدراس

م طلي ة ال مل يف اللو صة ووظا فوا وال مليات اجلا ية هيواا  وقاد    اسةتناوظ اللاحث يف هل  الد  : (2001دار الف ر  
ماق   ال تنمياة امل اامالت الات تواها  الشارع يف اللو صاة  وذلاك ماق   ال إقاماة بو صاة   هيوا نقدا ماق املنظاو  اإلساالمي

 ت مل علس خدمة التمويل وااستثما  الشرعين؛   و اق مالية إسالمية
 الدقـارر،  دار السالم عوض هللا "اآلاثر االقتصـادية للعوملـة علـل الدقطـا  املصـرص ص  صـر"  ة صفوت ع م ـدراس

اآلاث  ااقتصاهية لل وملة ومنظماة التآاا   ال املياة وحتريار جتاا   اخلادمات  تناوظ اللاحث ه اسة: (2003النهضة العربية  
 اجلواب املصريف يف مصر بشكل خاا؛املالية علس اجلواب املصريف يف الدوظ النامية بشكل عام  وعلس 

 تناولات الد اسااة(2005ة خالــم سـعم وللــول حلمـي "أفعيــمل أداك املصـار  اظســال ية ص )ـمل العوملــة"  ـدراسـ : 
 ثاار حترياار جتااا   اخلاادمات املاليااة علااس املصااا ف  املنشااو   يف جملااة املاااظ والصااناعة الصاااه   عااق بياات الكوياات الصااناعي 
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  و لياااات تف يااال  هاء اإلساااالمي مااال املصاااريف التقليدياااة واااو مما ساااة الاملصاااا ف إىل  سااالاق حتاااوظ   ابإلضااااهة اإلساااالمية
 املصا ف اإلسالمية مق خالظ الصرهة الشاملة وااندماج؛

 ســــجاأي ية  -يــــملت العوملــــة -   دقــــررات ابنــــة  ولاظســــال يةة أمحــــم ســــليمان خصــــاو ة "املصــــار  ـدراســــ 
ـــحل احلـــميث  أربـــم  عـــا  ال  "هتهـــا واج : عاجلااات هااال  الد اساااة  ثااار مقااار ات جلناااة اببظ علاااس املصاااا ف (2007 ت

الد اسااة رتساارتاتيآية عماال  تاألخاار  يف ظاال ال وملااة املاليااة  و خاارا ختماا ل اإلسااالمية  و هاام التواادايت الاات توا ووااا هاا
  صرهة الشاملة؛ كالت اون وااندماج وتلا مفووم ال   يف موا وة حتدايت ال وملة اإلسالميةاملصا ف 
 ة وكرل سال ة عيسل شطناوي "اآلاثر االقتصادية ألسواق األوراق املالية  ـ   نظـور االقتصـاد اظسـال ي" ـدراس
شرعية   الناحية الاث ها ااقتصاهية مق للاحث عمليات اللو صة و هواهتا و : حيث ه ت ا(2009النفائس   عمان  دار 

 مل تليان مناذج عملية منوا؛  املالية اإلسالمية وال وق  كما ه ت األبمات املالية
 (2009ايــاد املصــار  العربيــة  ة  صــطفل كمــال الســيم اايــمل "الصــناعة املصــروية ص )ــمل العوملــة"  ـدراســ :

 ال وملة ااقتصااهية والنظاام ااقتصااهي ال ااملي اجلدياد  و بماة الصاناعة املصارهية يف :تناولت الد اسة للة مق النقاط  قوا
 ظل ال وملة  ومرهوه ال وملة علس الصناعة املصرهية؛

 ة داور سايمان  ـدراسDhafer Saïdane )"La finance islamique à l'heure de la mondialisation"  Revue banque 

édition, 2009) :  ر اإلسالمية وتطو ها يف الدوظ اإلسالمية وغة رهص سات عمل ال هل  الد اسةاللاحث يف  بن
 مي وتطو  هندسة الصكوح اإلسالمية؛ صي  التمويل اإلسالاإلسالمية  كما بن  

 ة  ـارر حسـ  وجيمـا دريـمي  ـدراسـMaher Hasan and Jemma Dridi) "The Effects of the Global Crisis on 

Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study"  2009) عاق و قاة عمال علاا   - تطليقياة: وهاي ه اساة  
املصاااا ف مشلااات عيناااة ماااق الااادوظ رياااان هوظ(  وعيناااة ماااق املصاااا ف اإلساااالمية و  -صااااه   عاااق صاااندوق النقاااد الااادو،

 ؛  الدوظية والتقليدية حمل الد اسة يف هلعلس  هاء املصا ف اإلسالم أتثر األبمة املالية ال املية ملقا نة ه  ةالتقليدية  
 جملاة يف ه استه املنشاو   يف  وظ اللاحث: تنا(2010ة  سال ية لألو ة املالية الرارنة"  ة حممم بوجالل " دقاربـدراس

 كياو سااهم ماق منظاو  إساالمي  إذ بان  ال املياة ه اسة األبمة املالية   - ام ة الشلو  اجل ا ر- اقتصاهايت مشاظ إهريقيا
 اللاحاث حماساق التمويال   كماا بان  ال املياة األبماة املالياة الراب والتو ي  واجملابهة علس املكشوف واملشتقات املالية يف إحداا

 و هاق تطو  هل  األخر ؛  علس الصناعة املصرهية اإلسالميةال املية و ثر األبمة املالية   اإلسالمي
 حياااث ه ت  :(2010لـــل املصـــار  اظســـال ية"  ة  صـــطفل العـــراع "أـــماعيات األو ـــة املاليـــة العامليـــة عـدراســـ

هابية اآلاث  اا  -القاهر   اجلم ية ال ربية لللووا ااقتصاهياة-صوا اقتصاهية عربية  ه استه املنشو   يف جملةيف  اللاحث
 األبمة.هل    األخر  يف ظل ية  و هم التودايت الت توا ه هلعلس املصا ف اإلسالمال املية وال للية لألبمة املالية 

 
 

 



                                                                                                          ة ـدقم امل 

 د 

 ات البحث:ـصعوب
 ض هلا اللوث إىل ص وابت وعوا   منوا: لمية  ت ر  ك ر  مق اللووا ال 
  ؛هت قد املوضوع وتشتت    يات 
   املت لقااة ابلد اسااة  وصاا وبة اساات را وا مااق مصاااه ها  كمااا  ن هنااااح  اإلحصااا ياتصاا وبة احلصااوظ علااس

 تل ا لتنوع مصاه ها.  يف كثر مق األحيان  بينواا هيم تضا اب
واألساواق املالياة  وخطاو   ااه  املصاا ف للمكتلاة ااقتصااهية يف جمااظ  إثراء   اجلود ويف اخلتام  متىن  ن يكون هلا

  ال ك ايةساالمية الات تشاكل ا حمالاة و واا مشارها لل وملاة ليشمل الصناعة املصارهية اإل  اللوث ال لميتوسيل يف سليل 
 .بيات والتطليقات ااقتصاهية التقليدية ا تتمي  به مق خصا ص تضفي علس ااستقرا  املا، ب دا غر مألوف يف األه

                      
 ق.اامل يو   اوهللا املوه



 

   :::لللو و و ألألألااا      البــــابالبــــابالبــــاب
         اااـــة عامة حول االقتصاد اإلسالمي والربة عامة حول االقتصاد اإلسالمي والربة عامة حول االقتصاد اإلسالمي والربـــدراسدراسدراس

 ةةةـــاإلسالمياإلسالمياإلسالميوالمصارف  والمصارف  والمصارف  



 

   :::لللو و و ألألألااا      الفصـلالفصـلالفصـل
    اااـــاد اإلسالمي والرباد اإلسالمي والرباد اإلسالمي والربـــحول االقتصحول االقتصحول االقتص      اتاتاتـــعموميعموميعمومي
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 الميـاد اإلسعموميـات حـول االقتصــ ل األول:ـالفص
 والـربا

 
نّّ  يقّّم او  مّّ  مت جّّ  الّّجت له ّّل ات  ّّ   ، ةّّ الضّّما و ألاواألاا اخ ز االقتصّّ ا االمّّمبجم عةممنّّ  جّّ يتمي ّّ 

ي  ألاالنتّّّّ ا  الل ّّّ   العّّّيمنمي، رد يل ّّّّنا ط ةّّّي  الممّّّ  -الل ّّّ   االكّّّّ ا م -االقتصّّّ اي  او ّّّنظ مالل ّّّّ   الن  ّّّ ي
 له ل ة حل  لكل زج ن أليف  ل جك ن؛ألالجت ألاملمبءج ، 

، جمضمع حنج  الني ألال  ئ ة، هذه او رية الجت ا تعنا يف ن مل االممبجمج   ني املماضيع الجت يتل ألهل  االقتص ا  
ألالكثّّري جّّ  االمّّمب    أل صّّ     ةّّ ،اوااين السّّم ألي ألالّّجت له ّّ   ،نلهّّ  رغّّا املضّّ ر الّّجت  لةّّن   ،اليّّم   عّّكل   ّّري

 يف حتنميه  حتنمي  ق طه . ألنايتع    ،امل كني  أل   ر ال مبم  
 ا هذا ال صل رىل امل  حث اآل ي :س  ألملزي  ج  امله مج ا حم  االقتص ا االممبجم ألالني ألال  ئ ة، ق 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مفهومـه وخصائصـه؛الميـتصاد اإلسـاالق ::  للو و األاأل  املبحثاملبحث

  ؛؛المالمــــاإلساإلسيف يف اد و اد و ــــا يف االقتصا يف االقتصــــالربالرب    ::    الثاينالثاين  املبحثاملبحث
      ربح.ربح.ــائدة والائدة والــول الفول الفــة حة حــاهيم عاماهيم عامــمفمف      ::  الثالثالثالث  املبحثاملبحث
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 هـه وخصائصـ: مفهومالميـاإلس: االقتصاد  األولالمبحث  
ّّ ة ال عّّن يف ايّّع ا ّّ الا: أل  اال سّّ  ي خ جّّ   االمّّمب لّّ ء لقّّ    سي مّّي  اللتم نيّّ  أل االقتصّّ اي  أل اال ل ّّيا حي
ال  ت ق جع     م    لماألن  ج  ائ ايلها،     متهان   ألا ته اها ، نالع األر املس منيأل المق  ، لك  جع جنألر ثق في الأل 

 –  ةّّ  جّّ  نا –ظهّّنا  ،امل ّّمء يلصّّهمياالمضّّع أل جّّ   هّّذا  ألداقّّما  ّّذلم طهّّا التل ّّي ألالت هيّّ . ،االمّّمب نقيّّ ة 
 ،االمّّمبجمعّّ  يف دلّّم االقتصّّ ا  ،ن ّّ  ايّّع املسّّتمايا االمّّمبجمالل ّّ    رحيّّ ءاله يّّ  جّّ  اتّّ ألالا الّّجت  همّّل ن ّّ  

 :اآل ي ف ن يل يف امل  لب التهن   ألالذي ميتا  
 
 
 
  
 

 وأهم مصادره وتطور دراستهوأهم مصادره وتطور دراستهالته  الته  مجـامجـاو و اد اإلسالمي: تعريفه  اد اإلسالمي: تعريفه  ــاالقتصاالقتص    المطلب األول:
 االقتصّ اي  اامل ّ هي هّ   رىل االكّ رة يّل أل    جّ  التل ، الاالممبجمف ن   االقتص ا يائ دي   ء، ألق ل التهن   

 ال نألع الت لي : رىلمت  قسيا هذا امل  ب  ،ن   دلم اله ج . أل ل ء  
 
 
 
 

 امةـادية عـاهيم اقتصـ: مفاألولالفرع  
 ادـــ: اقتصأوال

  1امتق ج  ال نيق. :ج  القص ، ألالقص  أبهن   م  اقتص ا   حمم  نم رةف ال  تمر : يهن  ةـلغ -أ
 2يف لس ن الهنب، فق  ألرا جهىن   م  اقتص ا  م  ي م:  ج 

يف د ـالقصــو  ، ي الممّّو  ّّني ال ّّنفني اوجّّمر يف دـالقصــو ،  ي مّّهل ألجسّتقيا قاصــدامّّتق ج  ال نيّّق، ألطنيّّق  د:ـالقصـ
 : ليس يجلسيا ألال الضئيل.دـقصألرلل ألهم ج   ني االمناف ألالتقتري،  ،ناطاالف مبف  ،العمء

   ألالسهم يف حتصي ل. ، هين االنت ا  ألالمم ي  ألاالمتق ج ، ألا تغ ء النزق اقتص ايلت ي فإن   م  
 ،ال عني  ا ّألالثق يف ل مةتمه ا   ه  ل ت مر احلض ري ألااللتم نم ّمر  هنيي ن ا االقتصّ:   اصطالحا –ب

                                                
 .59، ص.1993نألق، ،  ريألا، اار العقاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية، ةحمم  نم ر  1
 .180-179، ص ص.1999، 11  ريألا، اار رحي ء ال اث الهنيب، ال  ه  الث لث ، اجلزء لسان العرب،ا   جل مر،  2

  سته؛سته؛وأهم مصادره وتطور دراوأهم مصادره وتطور دراوجماالته وجماالته االقتصاد اإلسالمي: تعريفه االقتصاد اإلسالمي: تعريفه   ل:ل:و و املطلب األاملطلب األ

 ؛يـاد اإلسالمــاالقتص  ةةــــطبيعطبيع    ::  املطلب الثايناملطلب الثاين
 .يـاد اإلسالمــائص االقتصــخص  ::املطلب الثالثاملطلب الثالث

   

 ؛امةــــع اديةتصاقـــــاهيم مف  :األولالفرع 
 ؛ادرهــهم مصوأوجمـاالته ـه المي: تعريفـاد اإلسـاالقتص :  الفرع الثاين

 تطـور دراسـة االقتصـاد اإلسـالمي. الفرع الثالث: 
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 1ي الت لي :يمنا الته ر  يتا  ، ن ا االقتص ا هنيي فكنة ن    مر  رن  ءلل ج   أل 
ّ": )1776(*ا   يّثآ هنيّي  -1    اوجّّ  جّ  احلصّم  ن ّّ  الثّنألة ألألمّّ ئل اله ّّا الّذي يّ رك الكي يّّ  الّجت متك 

  لميته ."
 . ن ر ت ج اخ ج اال ت ج امل اي األ ن   ا ا   يثآمبحظ ج   مب  هذا التهنيي  ن يز ألامل

 ".يته ق يلع ألن اله اي  حلي هتا"اله ا الذي يقم    رام   جما  ال عن، فيم   :)1890(**ل نا ج رك    -2 
ل   نيق  نقمب ي  لتحقيق  ي ي  حصملل ن   ال  ل ألالتصنف  م مك ال نا يف ا تمع أل ارام  نيي ن   ألق  ر ز هذا الته

  ن ا رك  ع ممك .
 أل  ةاللّ ار  املّماراني احل ل ا املته اة جّ  ححيّ ، أل ارام  الهمبق ا الق ئم   " :)1932(***زيل رأل لال مرا لم  -3

 ".ات ألاة الق     المتهم الا جتلمن  ج  ححي    نظ
ّّل  ارج ايّّع احل لّّ ا  حيّّثتّّه هّّذا التهنيّّي كّّ جمب أليه   ، ّّ اللسّّ ي  جّّ  ححيّّ   يهّّنف يللّّ رة ل جّّ امّّتهمأل  جّّ  ححي

   نظ.
 ع ملعّّّّ   ل االقتصّّّّ اي  الل كّّّّئ  نّّّّ   ي يّّّّ  جه جلّّّّ  ا تمّّّّاله ّّّّا الّّّّذي ي ّّّّني  ": )1965م****جي تّّّّمن فنيّّّّ ج ن -4

 ".امتل ا  جماراه الل ارة لتحقيق غ ايا   ي  
ن ّا التمّ نم يّ رك ألاقّع احليّ ة املهيعّي  ن ا االقتص ا ن     ل: " ففيهن   الزرق  س    جص    حمم    ج  ال  تمر 

  2يتصل إب ت ج الس ع ألاخ ج ا أل مزيهه  ألامتهمب ه ." ج   ت ئجي الجت  سما فيه ، ألط ة  –ب ألالسل  م م  
تّمفري ح ل  ّل لا تمّع هبّ  يهمّل  الكي ي  الّجتاله ا الذي يقم    رام   :أل ه  رة   نظ ميك   هنيي ن ا االقتص ا أب ل

 ج  امتغمب  جمارا داا   رة  س ي . ا  مبق 
 
 
 

                                                
  .20-19، ص ص.2004التمزيع، ، نم ن، اار املل هج ل لعن أل أساسيات االقتصاد اإلسالميحممما حس  ةمان،  1
سّّّ   او مبقيّّّ  يف ل جهّّّ   ك املل ّّّق ل ال  ّ  حيّّّث ار ،مبمّّّكم أل  سّّّ مرا، جّّّ رك جهلّّّ  التّّّ ريس اجلّّّ جهمي،  ه ّّّا يف ل جهّّّ ا لت ل مّّّك: اقتصّّّ اي ا)1790-1723( ثـآدم مسيـــ *

مّل   "ة األمـمثرو "، لك  امل لي الذي ننف كهنة   رية هم  تّ ب "نظرية الشعور األخالقي"  هلمان ،1759يتضح دلم ج   أل   ت ب ة ر لل مل  لمبمكم. اهتا يملع  ل االقتص اي  أل 
1776  . 

مّّ  امّتل جه  يف حت يمب ّّل االقتصّ اي ، ارك يف ل جهّ   ّّ جهاج ل  ةّ ح ج ر  أل   ّ ن جملهّ  يلنايضّّي ا  ،: االقتصّ اي ألاملّ رو ألرلّّل ال أللّ  ألال ي سّّمف)1924-1842( الـلفريـد مار ــ  **
ةّ حب  ،لمن ج يلنا  يلّز الك ري ها  مبجيذه االقتص اي  ألج  س االقتص ا يف اجل جه ا لمق  طميل،ظل هذا الكت ب  م ك   ري، 1890 مل  "مبادئ علم االقتصاد"فيه ، ج   ها  ت ل 

  .1936الل ني  اله ج  الجت  عنا مل  
عّل ميميّز،  حي   ال يل ، ليعّغل  هّ ه  جلصّب ر مّ  ة1961ّ-1929: اقتص اي  ني ّ ،، نمّل  ّنئيس قسّا االقتصّ ا يف ل جهّ  للّ ن  ّمب  ال ّ ة 1984)-(1898 ل روبنزـلوني ***

   .1932ننف  تهني ل لمبقتص ا الذي  عن يف جق ل  مل  
 1976االقتص ا اجلزئم ألالت ريخ االقتص اي ألاالحص ء، فّ ز اّ ئزة  م ّل يف االقتصّ ا مّل  ننف أبنم لل يف االقتص ا الك م أل : اقتص اي  جنيكم، )2006 -1912( انـميلتون فريدم ****

 ألالت ريخ اللق ي أل  نيتل يف كنح مي م ا التمازن.يف حت يل االمتهمبك 
ل جهّ  جن ّز  اّ ث االقتصّ ا االمّمبجم، جق جّ  رىل املّ متن السّ  ع لمبقتصّ ا االمّمبجم،  نمّل ، ألرقّ نتائجهـا املنهجيـةاإلسـالمي و  ثنائية مصادر املعرفة يف علـم االقتصـادالزرق ،  سحمم     2

 .30.، ص 2008 ّل قاملماف ّه1429 ة، ل، امل م ن   الهزيز
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 يف حي  ل االقتص اي ، ألحل جع   ه  ال نيق  الجت ي ضل ا تمع ر   نه  هم ن  رة ن  :اديـذهب االقتصـامل اثنيا:     
 1الهم ي .

 2 مةي الماقع ألا تع ف السل  امل ناة فيل  م  هم.   م م : أليهىناديـل االقتصـالتحلياثلثا:     
 3:التح يل االقتص اي مه  ني  منني ج    ماعألمييز االقتص ايمن  

 م االقتصّّّّ ا اجلزئّّّّمMicroeconomicsأليهّّّّتا  تح يّّّّّل السّّّّ مك االقتصّّّّ اي ن ّّّّّ  املسّّّّتمظ ال ّّّّناي ألالقّّّّّناراا  :ي
 ؛يتلذه  الق  ع اله ئ م  أل ق  ع اونم    أل الق  ع احلكمجم االقتص اي  الجت

 م االقتص ا الك مMacroeconomicsن ّ   آاثرهّ كس أليهتا   رامّ  مّ مك املتغّرياا االقتصّ اي  الك يّ  الّجت  ّله :ي
 ايع  فناا ا تمع.

ّّ   أل التل يذيّّ  ألالممّّ ئل اديـظام االقتصـــ: النــرابعــا     : هّّم وممنّّ  القّّما ني ألامل مسّّ ا ألااللّّناءاا الهم يّّ  ألالت  يقي
  4المبزج  لتحقيق اوه اف الك ي  ل مةتمع.
 ادرهـم مصـوأهومجـاالته  ريفه  ـ: تعالميـاإلساد  ـاالقتص  الفرع الثاني:

  ذلم  هني  ا ات     م  ي م: أل ن مه يل رام ،*ص ايني جمضمع االقتص ا االممبجماالقت   أل  اله ي  ج ل
 ل ّيا يف  االمّمبجي الذي  تةس  فيّل ال نيقّ   لإلممب املذهب االقتص اي " : لن     الص ر حمم  يقن اومت دفل نن   -

 5."احلي ة االقتص اي 
كّّ  ل   قّّ ا ألاملّّمارا ال عّّني  امّّتل ا  مم  فضّّلاله ّّا الّّذي ي حّّث يف " : ّّلن ّّ    غّّزاين ّّ  احلميّّ  الالّّ  تمر فّل نن  أل  -
 رطّ ريف  ألر   قهّ ألجسّتق مب أل مزيههّ   ج  ميك  جّ  ا ّم  حّمب  ح ليّ   قص ا تس ب  رىلغري ال عني  املت ح  مم  ي اي أل 

 6".االممبجي العنيه  الهقي ة أل 
جّّ   ّّمب   اال سّّ ندلّّم ال ّّنع جّّ  املهنفّّ  الّّذي يسّّ ن  ن ّّ  حتقيّّق رف هّّ  " :أب ّّل حممّّ  نمّّن كّّ  نافّّل الّّ  تمر يهن  أل  -

 أل ىل  ك يّل حنيّ  ال ّنا ري اي دلّم يلضّنألرة   نأل  ألن  ،االممبجي ختصيص أل مزيع املمارا الل ارة ع  يلسةا جع الته ليا 
 7".ال يئ   أل تمبالا جستمنة مماء يف االقتص ا الك م   ق ر

                                                
 .29.ص املنلع الس  ق، 1
 .30.ص املنلع الس  ق، 2
 .21.ص ،حممما حس  ةمان، جنلع م  ق 3
 .12.، ص 2004املمافق لّ  ه1425ّجن ز اللعن اله مم، ل ة، ، دراسة منهجية علم االقتصاد اإلسالمي وعلم االقتصاد:ن   النحيا ن   احلمي  الس ن يت،  4
َ  اَوْرضِّ أَلاْمتَّْهَمنَُ ْا فِّيَه "يللص القنآ،  ا ذاارا، أل  قي م  ن    نمنه "بعلم اإلعمار"  سمي  االقتص ا االممبجم ،رفه  الهمضمتمر   ل    ،ينظ ال ه *  ي اآل ممرة هما، - "ُهَم  َ َعَأُ ا ج ِّ

َ  الل ِّ "قملل  ه ىل ، أل -61 َ  يَّْهُمُن َجَس لِّ  . ه ري رممبجم ال يل غم اله أل  نلل ،   ه ري االقتص الك ،-18 ممرة التم  ، اآلي  - "رَِّّنم
 .44-43ص ص. ،1997 اار امله رف، الق هنة، ،األخالق يف االقتصاد اإلسالمين   احل يا اجلل ي،  -ا  ن:

 om/get/CU3tqhEZ/_______4__.htmlhttp://www.4shared.c. ج  املمقع: 31.ص  ألن جك ن  عن،   ألن اار  عن،   ألن مل   عن، ، اقتصادانحمم  يقن الص ر،  5
 .10.ص ،1989 ، اار المف ء ل    ن  ألاللعن،الق هنة ،حول املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصاديةن   احلمي  الغزاي،  6
ال  هّ  الث  يّ ،  لّ ة، ، املههّ  االمّمبجم ل  حّمث ألالتّ ريب، تلميّ ، ال لم االمّمبجم ل15م س   حم ضناا اله م ء ال  ئزي  ا ئزة ال لم رقا  هو االقتصاد اإلسالمي، ما حمم  نمن ك  نا، 7

 .21، ص.2000
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امل ّ ائ الّجت ألرا الّلص ن يهّ  يف  تّ ب   اوةّم  أل وممنّ  " : ّلن ّ    اجز ن ّ  ال تّ ح الهزيّزيم  ر حمفل ال  تمر نن  أل  -
، ألر   قّّّ  لميّّ  ي يّّ  التصّّنف فيّّل اهّّ  أل  رىل املّّ   أل  االمّّمب الّّجت   ّّني   ّّّنة سّّل ، ألامّّتل  ه  ال قهّّ ء جلهمّّ ، أل أل يلتّّل ال
 1."جع ارام   تية     يقل يف ا تمع ،لل ك يل  طل جما  ا ل  جلع ال  ا أل ، أل ج    اله ال  يف ا تمعلتحقيق 

 2: لأب االممبجمف االقتص ا فق  نن   "االممبجمالته جل يف االقتص ا  رهلي " يف  ت  ل غ زي نل ي ال  تمر   ج  -
 "  االمّمبجما تمع   فنااج  امتل ي فيل ج  جمارا لس  ح ل ا  اال س ناله ا الذي ي حث يف  ي ي  امتل ا 

 "ط ق  ل ملهج العننم ات ا. ال  يمي يلي  أل ال 
 "  الزج . جن  يملمارا العنني  املت ح  ن    رك  ع احل ل ا احلي  ي  ألاو نألي ن ا ارام   ي ي" 
 " النألحي رك  ع احل ل ا امل اي  أل ن ا ارام  امتل ا  املمارا يف". 
ّّ ة االقتصّّ اي  ل مةتمّّع اله ّّا الّّذي يّّ رك احل :ميكّّ   هنيّّي االقتصّّ ا االمّّمبجم أب ّّل ألجلّّل أل حكّّ    الّّجت  لسّّةاي

 العنيه  االممبجي .
 3ا االقتص ا االممبجم رىل كقني:أليقس  

الكّّنو ألالسّّل   لّّ ء هبّّ  القّّنآناالقتصّّ اي  الّّجت  ، ألهّّم ن ّّ رة نّّ  وممنّّ  اوةّّم : ألهّّم  ّّ ص يمل ّّ ائابتـق ثـــ ــ -1
غّ  الل ّن نّ  ارلّ  الت ّمر االقتصّ اي ل مةتمّع  أل  كّك     ،الل مي  العني  ، لي تز  هب  املس ممن يف  ل زج ن ألجكّ ن

 ؛ن  ةل امل   هم ج     ألال عن جستل  من فيلاال ت ج الس ئ ة فيل، ألجث   دلم  
يكعّي نلهّ   الّجت الهم يّ  ألاحل ّم  االقتصّ اي ألاخ و  اوم ليب: ألهم   ص يلت  يق، ألهم ن  رة ن  رـق متغيـ  -2

، ألجثّّ   دلّّم  يّّ ن رطّّ رهألاقّّع جّّ اي يهّّيع ا تمّّع يف  رىل ،ألج  ائّّل االقتصّّ اي  االمّّمب    ةّّم  الح لّّ  ،االمّّمب   ئمّّ 
 ري حمن . أبهن الهم ي ا الجت  مةي 

االقتصّّّ ا  ّّّنز املمضّّّمن ا الّّّجت يتل ألهلّّّ  ميكّّّ  راّّّ     رد ،االمّّّمبجماالقتصّّّ ا  ألجمضّّّمن ا وّّّ الا ا مّّّ   تهّّّ   
 4فيم  ي م: ،يل حثاالممبجم 
 ملّّمب   ،مّّمبجمألدلّّم  مّّ  ألراا يف  تّّب أل  ّّماب ال قّّل اال ،ي  ل ممضّّمن ا االقتصّّ اي اوحكّّ   العّّنن 

 ؛الز  ة ألحنج  الني
   ؛امل لي  اومماقجثل ح ل   ،العنني  ل مستة اا يف اجل  ب االقتص اي اوحك 
   ؛جثل التضلا ألالكس ا ألال   ل  ،زج ا ألاملعكمبا االقتص اي لأل االممبجي احل م 

                                                
 .9.ص ،2003اار لهيل  ل لعن،  ،نم ن ،مبادئ النظام االقتصادي يف اإلسالم ومميزاته حمم  راجز ن   ال ت ح الهزيزي، 1
 .15.ص ،2008 ن ألالتمزيع،نم ن، اار املل هج ل لع ،إهلية التعامل يف االقتصاد اإلسالمي غ زي نل ي ، 2
 ؛12.ص ،1993 ج   ع اوهنا  التة ري ، الق هنة، ،ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية وأمهية االقتصاد اإلسالمي حمم  كمقم ال لةني، -ا  ن:  3

 ؛19-13.، ص ص1994 اار العنألق، ،، الق هنةالوجيز يف االقتصاد اإلسالميحمم  كمقم ال لني،  -         
ةّّ ن  26-21ألرقّّ  نمّّل جق جّّ  رىل املّّ متن الهّّ ملم اوأل  لمبقتصّ ا االمّّمبجم، ل جهّّ  امل ّّم ن ّّ  الهزيّّز، جكّّ  املكنجّّ ، ، املــذهب االقتصــادي يف اإلســالمحممّ  كّّمقم ال لّّني،  -         

 .77-76.ص ص،  1976فهاين  26-21املمافق لّ هّ 1396
-8.ص ص ، 2001املمافق و تم ن  ه1422ّرلب  ،32  اّاله ،16   ّا   ريب،ّن ي  ل  رام ا اوجلي  ألالتّا    اله ،منيةاأل ي وأبعادهاد اإلسالمـاالقتص  م    مفيق حمم  احل  ب، 4

10. 
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  يّّق     ّّ  ت  يّّق   ،ةّّي غ  قّّما ني  ألجّّ   ّّمب  ألضّّع جعّّنألن ا نمّّل  ،العّّنني  االقتصّّ اي  اوحكّّ   ي ي
 ؛املماا يف الهصن احل ضن رحي ء  ألالمقي   حك  

 حكم  الس  ي   ألاالجي  ي   اآلاثر  إظه ر  ،التحنو ل ه  املمضمن ا االقتص اي   ألحكم  الملمب  رظه ر ،
 ؛حكم  فنيض  الز  ة  ألحتنو الني 

 ّّجثّّّل مّّّ مك املسّّّته م  ،االمّّمبجي العّّّنني  ألالقّّّيا  الضّّّما واالقتصّّّ اي  يف ضّّمء  ألالل ّّّنايا  القّّّما ني ارام
 ؛ألقما ني املل ه  ألم مك امللتج

 ؛املس مني  ئم االقتص اي  ل ظ  اوفك ريلكعي ن   ،االممبجمال اث االقتص اي  رظه ر 
   ّامّتل اجه  االمّّتل ا    أل  ختصّيص املّمارا جّ   ّمب ،اال سّّ نيف حتقيّق رف هيّ   االمّمبجم اومّ مبارام

 .اوجثل
 1:الجت  تمثل يف االممبجمج  هل  ميك  امتلمبص جص ار االقتص ا  

ن الكّّّنو قتصّّّ ا االمّّّمبجم، ألقّّّ   لّّّ أل  القّّّنآ: ألهّّّم املصّّّ ر النئيسّّّم ل قمانّّّ  اوم مّّّي  لمبرميـن الكـــأوال: القــــرآ  
 ؛ل ل سل اوحك   ن   أللل االا   ألالهمم  مير   الت صي

ن الكّنو، فهّم املصّ ر الت سّريي الثّ ،  هّ  القّنآ رالسّل  الل ميّ  العّني   املصّ   هّ    اثنيا: السنة النبويـة الشـريفة:  
 ج  يب رحل ق ال نألع يوةم ؛ ،آنالسل   حك ج  مل  نا يف القن   عأا  م   لل،

التمةّل رىل  حكّ   فقهيّ   جي  ن ي ة، حيّث مت  : أليتمثل يف الته ااا ال قه ء  مب  نصمر رممبداـهتجاالاثلثا:   
أل قيّّّ  املصّّّ ار االلته ايّّّ   ،ن ألالسّّّل ذا هّّّذه اوحكّّ   امّّّتل  ط  جّّّ  القّّّنآ ّّّثّّري جّّّ  القضّّّ اي االقتصّّّ اي ، ألقّّّ   يف  

 او نظ.
 اإلسالمياد  ـة االقتصـطور دراسـالفرع الثالث: ت

النألحيّ ،  ألاهل ايّ وّنا الهق ئّ  ن    االممب مل يقتصن  ، رداالممب جع ومء ممبجم مبقتص ا اال ألىل الته ليا لا ظهن 
ق و ق   االممب ، فقّ   ألرَّن  ل ء  يض   تمليل مي مم ألالتم نم ألاقتص اي ل مةتمع، ج  هل    ن االقتص ا االممبجم

 ه اخ  ّّ ء ألالتّز  هبّ  جّّ   هّ ،قّّ  يف نهّ  رمّّم    ةّ     ن يّل ألمّّ ايف  تّّ ب   ألمّل  رمّملل، ألط    ج  ائّللّ ءا 
  2ارام  االقتص ا االممبجم  ثمبث جناحل هم: ان  جأل ذلم فق   ،الناك ألن
  : ـــة األو    ّّّ ن اللعّّّ ط االقتصّّّ اي يف الههّّّ  االمّّّمبجم اوأل    :ازدهـــار دراســـة االقتصـــاد اإلســـالمياملرحل

يف نّّ  اوةّّم  االقتصّّ اي   ن القّّ اج  الكعّّيمل حيّّ أل  اله مّّ ء املسّّ مم  ألجّّ  ل   حمّّ ألاا، ألين كّّز ن ّّ  الننّّم ألالتةّّ رة،
                                                

 ؛25-22.ص ص ،2006 نم ن، اار و الألي، ،اخلطوط الكربى يف االقتصاد اإلسالميرض  ة حب   م مح ،  -   ن:ا 1
 .21.ص ،2008 ، نم ن، اار املل هج ل لعن ألالتمزيع،"االقتصاد اإلسالمي"دراسة وتطبيق ل  م،ر ناهيا ف ضل ا -         

 ؛35-23، جنلع م  ق، ص ص.الوجيز يف االقتصاد اإلسالميحمم  كمقم ال لةني،  - ا  ن: 2
 ؛90-82، جنلع م  ق، ص ص.املذهب االقتصادي يف اإلسالمحمم  كمقم ال لةني،  -         
 ؛16-12.حمم  راجز ن   ال ت ح الهزيزي، جنلع م  ق، ص ص -         
 . ج  املمقع:261-254، ص ص.مقارنة"اترخيية االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي "نظرة كمح، زيلب ة حل او -         

http://www.4shared.com/file/152683447/157c5457/______.html 
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 م م  ن ّ   يّ ن حكّا االمّمب  يف املهّ جمبا التة ريّ ، لكّ    ايّ  جّ  القّنن الثّ ،  االممب ، ألرَّن    ن االهتم   يلصب  
ألالجت  تضم  اوحك   الجت  ل ا اللعّ ط االقتصّ اي، فك  ّ  غليّ  يوفكّ ر  ،هةني    ا  تب ال قل االممبجم   هن

ألقّّ  حّّ أل   الّّني ألاالحتكّّ ر أل حكّّ   حت يّّ  اومّّه ر أل ل ّّيا السّّمق ألغريهّّ  جّّ  اوحكّّ  ،    تحّّنواالقتصّّ اي  امللت  ّّ
جتلّّ ةنة  ّني فصّم   تّّب  اوفكّ ر    ّم ، أللكّ  ظ  ّّاالمّمبجماّث هّّذه املسّ ئل يف ضّمء  هّّ ليا الّ ي   آ ّذاكال قهّ ء 

 ممضّمع جسّتقل، لكّ  يلّنغا جّ    مّمبجماال  رك االقتصّ ا   ناألن  اوحك  ال قل ألغريه  ج  الكتب الجت   حث يف 
 ي م: دلم فق  ألل ا  ه  امل ل  ا اخ ة  يف الع ألن امل لي ، ج  هذه امل ل  ا ج 

  أليته ّق هّذا الكتّ ب  تل ّيا كّ ألن املّ   يف هّ رألن النكّي ق ضّم قضّ ة اخ ي ّ   يممّي ويب ت ب اخناج ،
 ؛االممبجي ال ألل  

  ؛ 774 ّاملمافق ل ّه203 املتميف مل  ا  القنكمليحم    آ  "اخناج" ت ب 
  ؛ 805 ّاملمافق ل ّه224 املتميف مل  ويب ن ي     ممب  "اوجما " ت ب 
 "  ّّالثّّنألة   ألر تّّ ججّّ ا احلضّّ رة جقم   ا ّّ    ّّ ألن، ألفيهّّ  اّّث ّه784ّّالّّجت ظهّّنا نّّ    "ا ّّ    ّّ ألنجق ج

ّّ  القيمّّ  أل مزيّّع السّّك ن، أليهتّّه هّّذا ا  كتّّ ب ةّّنألة اوجّّا  لكتّّ ب كّّ يه ألةّّمر اللعّّ ط االقتصّّ اي أل  ني
 .ا   يثآالذي  ت ل 

:جلذ جلتصي القنن النا ع هةّني،  ّ  ا ال أللّ  االمّمبجي   انتكاسة دراسة االقتصاد اإلسالمي: املرحلة الثانية
ظ رىل ق ّّّل يب االلتهّّّ ا، فقّّّ   ةّّّ ح اله مّّّ ء ال يف اال قسّّّ  ، ألظهّّّن ال سّّّ ا ألالتلّّّ حن  ّّّني ن م ئهّّّ ، اوجّّّن الّّّذي  ا  

ن ألالسّّل ، ألرَّنّّ  ينلهّّمن رىل التهّّ ااا   المّّتل  ط اوحكّّ   جّّ   صّّمص القّّنآينلهّّمن رىل املصّّ ار التعّّنيهي  اوم مّّي
 ؛اوئم  الس  قني األن جنان ة  هن  ألضه  يف زج ن غري زج هنا ألجع  ل غري جع   ها

:جّّ  اتّّ ألالا ل رامّّ  ظهّّنا يف الههّّ  احلّّ يث اله يّّ   املرحلــة الثالثــة: صــحوة دراســة االقتصــاد اإلســالمي
ّّ  االقتصّّ ا االمّّمبجم  عّّكل حمّّ    ا ألاقيّّق أل  ثّّن نمقّّ ، ألقّّ  ا قسّّم  ال رامّّ ا احل يثّّ  لمبقتصّّ ا االمّّمبجم رىل ةمبة

 لزئي  أل  ي  ألميرخيي . وممن ا:
جثل ارام   ،  رام   ه  لما ب االقتص ا االممبجم  عكل جل نا ألختتص  الدراسات االقتصادية اجلزئية:  -أ
ّّ  اله جّّ  ألاحلنيّّ  ا ر ألالتسّّهري ألاملصّّ رف ألكّّن  ا التّّأألاالحتكّّالّّني  القتصّّ اي  ألالتك فّّل جني ألامل كيّّ  ال نايّّ  ألامل كي

خل، ألق  َّن  ارام    م املمضّمن ا يف كّكل  اّ ث  لّ قع يف املّ متناا ألاللّ ألاا اله ميّ  ألرمّ ئل ...رااللتم نم
 ؛امل لستري ألال  تمراه رىل ل  ب  ه  امل ل  ا ال ناي 

  ةّّملل كّّل ألالكعّّي نّّ    االمّّمبجمحم أللّّ  ارامّّ  االقتصّّ ا ألدلّّم يف  الدراســات االقتصــادية الكليــة: -ب
 االقتص اي ، ألجث     م الكتب:

 ؛نيبهله     ال  "ألاالقتص ا امله ةن االممبجماالقتص ا "  ت ب  -
 ؛تم  يقن الص ر "اقتص اح" ت ب   -
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ّّّ  السي مّّّ  االقتصّّّ اي  اال" تّّّ ب   - ّّّ  تمراه  ؛تمّّّ  كّّّمقم ال لةّّّني  "مّّّمبجي دا ي ألغريهّّّ  جّّّ  الكتّّّب ألرمّّّ ئل ال
 ألامل لستري.

،  أل حت يّل ألهتتا هذه ال رام   تح يل الل    االقتص اي يف ف ة زجلي  جهيل الدراسات االقتصادية التارخيية:  -ج   
داك ال كن نّ   ةّم  االمّمب  ح   ئم  املس مني، ألالكعي ن  ج ظ  ه ري هذا الل     أل  ال كن االقتص اي ل ظ 

نمّّن  ّّ  زالّّ  حمّّ ألاة أل  ثنهّّ  نّّ  الل ّّ   االقتصّّ اي يف نهّّ  اخ ي ّّ   ألمي مّّتل االقتصّّ اي ، ألهّّذه اتّّ ألالا جّّ 
 أل لّ ظ امل كّن االمّمبجم  ،ا ّ   يميّ أللّ ظ كّيخ االمّمب   ،ا ّ  حّز ألن  ال كن االقتص اي لّ ظ االجّ    ،اخ  ب

 .ا      ألن
   اد اإلسالميـاالقتص  ةـطبيعالمطلب الثاني: 

جّ  نمبقتّل  ان  ّ ن جملّماألر ؟االمّمبجم  ن هل ك ن ا ا ّل ن ّا االقتصّ ا   ردا  نح اله ي  ج  التس ؤالا حم  ج  
 ألج  ال نق  يلل أل ني ن ا ال قل ألميريخ ال كن االقتص اي ل مس مني؟ ؟التق ي ي ه ا االقتص ا 

 :اآل ي نله  يف ال نألع  االل     تا    مئ    م 
 

 
  

 
  

 الفرع األول: االنتقـادات التي تعرض لها االقتصـاد اإلسـالمي
 ّ ن هلّ ك اقتصّ ا   رداج  لهّ ا ن يّ ة ألجت نقّ ، فّ ل ه  يقّم   ا تق ااازا  يمالل  ألج  االممبجمألالل االقتص ا 

ن ّ  دلّم  مّ  محّ  ي    يسّن ن ّ  الّنمحالّ  تمر  ا  يهّماي؟ أليّن   ألف م دا ال يكمن ل يل   ذلم اقتص ا جسيحم  رممبجم
 1ي م:
ملّّّ دا ال  نالّّّع ج ل ّّّ ا   ّّّمر ال كّّّن ف مّّّ دا مل ي هّّّن رىل الهي ن؟....جثّّّل هّّّذا  أل داك ممكلّّّ   ردا  ّّّ ن شّّّ  كّّّمء"

 ن ن ا االقتصّ ا احلّ يث الّذي  مّهم  يف ألضّهل جّ ارك غن يّ   ّ ن اائمّ  يف  م مّل جهتمّ ا ن ّ   للت ني  االقتص اي، 
  "  هذه القيا جمرألث ج   ااين م  ق   أل ج   نناف   مبقي ...وممن  ج  القيا او مبقي ، أل ه

ي ةّّل  فقّّ  ، االمّّمبجمرفّّ  لمبقتصّّ ا   ألريه  هّّ  االقتصّ ايني جّّ  ان اضّّ ا ثّّغّري  ن املعّّك   احلقيقيّّ  رَّنّّ  جّّ  ي
 2 تمثل يف: ،وممن اةمبة   رىله الء   يسني  مح  ن   النمحال  تمر 

                                                
، ال لم االممبجم ل تلمي ، املهه  االممبجم 15، م س   حم ضناا اله م ء ال  ئزي  ا ئزة ال لم رقا جية البحث وإمكانية التطبيقاهاإلسالمي بني مناالقتصاد  مح ،   يسني ن   النمح 1

 .9، ص.2000، ل ة، ال  ه  الث  ي  ل  حمث ألالت ريب،
 .12-10املنلع الس  ق، ص ص. 2

 ؛الميـاد اإلسـض هلا االقتصر  ـادات اليت تعـاالنتقالفرع األول: 
 ؛ادــم االقتصــية علـق إسالمـحتقي ةـكيفي:  رع الثاينالف

                                             الميـه اإلسـل من الفقـاد اإلسالمي وكـالقة بني االقتصـالعالفرع الثالث: 
 عند املسلميـن. اديـكر االقتصـخ الفـــواتري                         

 ل مس مني                             
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 تةنيّّ  ال ّّ هنة االقتصّّ اي  نّّ   ا ممنّّ  لّّ اي هّّذه :(يــة للظــاهرة االقتصــاديةاحلياديــة العلم)األو  اجملموعــة 
را قّ   مقّي َّنمهّ  ال كّني نلّ  ال  سّ  ا المضّهي  الّجت  صّم   وممنّ ، ألهّم ألاو مبقيّ غريه  ج  ال ماهن االلتم نيّ  

 ألر ّنازها جها ّق ين ن ملم الهتم  ة   ه  حصم  ن ا ج  رل   االقتص ا ال  رزي  ن    اا؛   ئل  اقتص ااي ون    اال س ن
الّّ راج  "- *يMyrdal Gunnarم لّّمحر جّّرياا مر ّ الء الهألفسّّّجّّ  هّّ   االقتصّّ اي ،ّاملتصّّ   يملعك ّّ اال سّّ  ي ل ةما ّّب 
 ؛الذي حصل ن   ل ئزة  م ل يف االقتص ا  - Asian Drama"اآلميمي 
 يتسّّّ ء  (:دام هنـــاظ نظـــرصت اقتصـــادية وضـــعيةال حاجـــة لنظـــرصت اقتصـــادية إســـالمية مــا )الثانيـــة اجملموعــة

التغيّري؟ ألهّل  رىلاقتص اي  جهنألفّ  ن ّ  جسّتمظ الهّ مل؟ فمّ  الّ انم    ناياهل ك   ليس اائم :  ا ممن هذه   ةح ب
ّّل  جّّ  االمّّمبجماالقتصّّ ا   نقيّّل هلّّا  فّّإدا؟ رمّّمبجي هلّّ ك   ّّنايا اقتصّّ اي    ّّل حيتّّ ج رىل لهّّ  اوألىل أل زا  يف جنح ت

ن ّ    صّن   ا ممنّ ذه هّ فّإن ،ةل حىت  ست يع  ن  كمن هل ك   ّنايا ألمي مّ ا ن ّ  ارلّ  جّ  اال قّ ن اله مّمجتما
  ، أل هنف هذه ا ممن  يلتق ي يني ات ف ني؛جمق ه 
 يّ  نكّس جي   تميز إب وممن ألهم (:اإلسالمياالعرتاف بوجود بعض املسامهات يف االقتصاد )الثالثة اجملموعة

 هّ ف  ملّّما  هّ  املسّّ مه ا يف  ا ممنّ ، فهّّذه االمّمبجماالقتصّ ا   نفضّ ن  ةّمب فكّّنة السّ  قتني ال تّّني ا مّمنتني
ي اّمار املسّ مه ا االقتصّ اي   ن  صّل   رىل قن  ّ ألال ،ضهي   ج  الل حي  اله مي  أبهن ، لكلها يقملمن االممبجماالقتص ا 

 ن هلّّّ ك جسّّّ مه ا ضّّّهي   ن ميّّّ  ا  ّّّ   حيّّّثه املقملّّّ ، كّّّمء جّّّ  الصّّّ ق يف هّّّذالمضّّهي ، أليلّّّنغا جّّّ   ن هلّّّ ك 
جسّتماه  نّ    ّم  ألال يقّل   ،جصل  ا االقتص ا االممبجم، رال  ن هل ك جس مه ا ن   ارل  ن ليّ  جّ  اال قّ ن اله مّم

 .التق ي ي اململماة يف االقتص ا
 ّّ ّّ  ألالّّجت يلصّّب  زمين جتمي ّّأليملّّ  يف المقّّ  الّّناه  وممنت هتم جهّّ  ن ّّ  ارامّّ  جماضّّيع ا ن جّّ  املّّ ارك ال كني

  1  امل رمتني يف:هذياالقتص ا االممبجم،  تمثل 
 اقتصّّ اي   عّّّتق فقّّو جّّّ    فكّّّ ريتكّّّمن جّّ   االمّّمبجماالقتصّّّ ا   ن هّّّذا االلّّ ه  ةّّح بأليّّّنظ  :األو املدرســة

 كتّّب ال قّّل ألالهقيّّ ة  االمّّته    رجك  يّّ جّّع  ،ن الكّّنو ألالسّّل  الل ميّّ  العّّني   ي جّّ  القّّنآ ،اوةّّ ي اللصّّمص العّّنني  
جعّّتق  جّّ  االقتصّّ ا المضّّهم ال ميكّّ  انت  رهّّ    فكّّ ر  يّّ   ناله مّّ ء املسّّ مني، أل هتّّه هّّذه ا ممنّّ  الصّّح    أل  ألآبراء

، االمّمبجي اململّماة لملهّ  الل ّن  اوفكّ ر  ن ّ  ج   قّ  ا أل    ّحىت أللم  ضّمل   صمةّ  كّنني   ّ ن   رممبجي اقتص اا 
 ؛ر الذي اكتق  جلل ال رام ف لههة هل  يف املص 

 مّ م  اله ّم  االقتصّ اي ، حيّث ثني ألال ارمني الذي  يهم ّمن ن ّ   هذه امل رم  وممن  ال  ح :  ضا  املدرسة الثانية
أل  ّّنايا اقتصّّ اي  جعّّتق  جّّ    فكّّ رجّّ  اللصّّمص العّّنني ، فقّّ   سّّتل     ةّّمبجعّّتق   اوفكّّ ر كّّمن   نال يعّّ ط 

                                                
 ،1923 مّل يلسّمي   مّتم همملال جهّ  ج ج    ي  احلقمق جّ  ختن   .1987أل ميف مل   ،1898 ايسمه 6، ألل  يف السمي  يف ممي ي هم اقتص اي :يMyrdal Gunnarم ار مريدالـجون*

  .1974صل ن   ل ئزة  م ل مل  حت،  م  1927 مل صل ن   ارل  ال  تمراه يف االقتص ا حت ،م رم  الق  من جع جماة   ارامتل يف اجل جه عأل    
 ح  مّ  ب فقّنحّ أل  هّذا الكتّ ب  ن يمض ّأل  ، نم لّ ظ اوجّا املتل  ّ نّ  اللمّم االقتصّ اي ألااللتمّ لارامّ   سّ ب  ،"الّ راج  اآلمّيمي : امتقصّ ء  مّ  ب فقّن اوجّا"  ت  ّل  جّرياا  تّب      

ا يف لل كهمب  .آمي  مبّ ثرية ل  
 .275-274جنلع م  ق، ص ص. كمح،زيلب ة حل او 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1898
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ency.kacemb.com/tag/%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8/
http://ency.kacemb.com/tag/%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8/
http://ency.kacemb.com/tag/%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
http://ency.kacemb.com/tag/%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
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، ألينفضّمن جّ  االمّمبجي فيق  ّمن جّ  يتمافّق جّع العّنيه   ،رمّمبجي جمن عه جلته  ج  أللهّ    ّن يقم  االقتص ا المضهم، ل  
 االمّّمبجمجّّ   ل أللّّ  املل ّّمر  ردا االمّّمبجموّّ   االقتصّّ ا  رىلال رامّّ   لسّّب   ن ّّنظ هّّذه امل رمّّ   خي ل هّّ ، ألجّّ  ل  
 .االقتص ا المضهميف و    األرا  ألالعنني   اوةم ح  اكتق  ج  كنة ج    مماء ،ملمضمع اقتص اي

السّل  الل ميّ  العّني   ن الكّنو أل  ن القّنآكّم فيّل مّ  ال م، فاوألىلجنأل   ج  ا ممن     ثنأل هته ا ممن  الث  ي  
 حّّ  العّّنيه  ن ّّ  ا تمهّّ ا، فقّّ     ّّن ميّّثمبن املصّّ ر النئيسّّم المالّّب االمّّته     ّّل، لكّّ  جنانّّ ة ل ت ّّمراا الّّجت 

 يّنا فيهّ   ّص،   ّم الّجت ملألاملس ئل ال  يمي ،   ة   اوجمرجنن ل رام    أم مبن يل    االلته ا ألحث    ب االممبجي   
 ا  مبق  ج  ر ي ا ممن  الث  ي  الجت  ل اي أبم مل االقتص ا المضهم،  يي  ّتا  أل  .ألهذا ج  يت هل  ةح ب ا ممن  الث  ي 

 ألهل هل ك فهمب ن ا ا ل ن ا االقتص ا االممبجم؟ هذه الهم ي ؟  أل ج  هم نمبق  االممب  يالقتص ا؟ 
 ادـم االقتصـة علـق إسالميـة تحقيـالفرع الثاني: كيفي

 .يScienceمألاله ا  يKnowledgeم   ج  الت نق   ني جص  حم املهنف   يائ دي   ء ال
حقّّ ئق اقيقّّ    أل ، جّّ جّّ  جه مجّّ ا ن اال سّّ نأل عّّمل  ّّل جّّ  يتةمّع لّّ ظ  ،مشّّل جّّ  اله ّّاأل   ألمّّعهّم  :ةـاملعرفــ -1

 1 تية  له  فكني جل ا.  أل ،ال  س م لالتأج    ألم احلس   االاراكق ئم  ن   
 غنض  ،ض  ل  حص ألالت قيق ألالتح يل ألالتةنيبالجت  هن    ياملمبح   احلس  ن   م  الجت  لعأ: هم املهنف  املل   لمـالع -2

 2ارامتل. ج   تا   أل ةم  أل مسحت ي  ط يه  
ال يقتصن اله ا فقو ن   املهنف  اليقيلي  امل   ق   ردن الكنو ألالسل  الل مي  العني  ، اله ا يف القنآألخيت ي ج هم   

ظليّ ،     ال ّج ليّ  ن ّ    حك جّل ثّري جّ     نن   ال   الّنالح، لّذا ي  ّق ن ّ  ال قّل ن مّ  رغّا   يض ل ماقع،  ل يعتمل 
 هتمّ  ن ّّ  املمبح ّّ  ألاالمّّتلت ج ظليّّ  رالحّّ     ال ّصّّ ا ي ّّىن ن ّّ  جّ  اله ّّم  االلتم نيّّ  ألجلهّ  االقت ا  ّّري   لّّزء    ن مّ  

 ؟االممبجمل ن ا االقتص ا فكيي  عك   3 سميته  ن م  يملهىن العننم. االمتقناء، فيتا  أل 
 – املّماي املل ّوألن ّا االقتصّ ا جهتمّ ا ن ّ   االمّمب الهمبق   ّني   س الزرق حمم   ل ال  تمر  دلم حي   نيأللت ي
 ضّا املقّمالا القيميّ  االمّمبجي ،  ،1، حيّث الزجّنة 6رىل  1، ألالّذي حيتّمي ن ّ  ا ّ  جّ  الزجّن جّ  -1 املل و رقّا

 ضّّّا  ،5جعّّ  ت ن  ّّّني االمّّمب  ألاالقتصّّّ ا، ألالزجّّنة  ،4أل 3 ضّّّا املقّّمالا المةّّّ ي  االمّّمبجي ، ألالزجّّّنمين  ،2ألالزجّّنة 
 ضا املقمالا  ،6يل نا هب  ن ا االقتص ا، أل  ريا الزجنة  جقمالا قيمي  اقتص اي  مل  نا يف كأهن   صمص كنني ، فهم قيا

 المة ي  له ا االقتص ا.
 
 
 
 

                                                
 .10ص. ،2007 ، االمكل ري ، ال ار اجل جهي ،دراسات يف علم االقتصاد اإلسالمي،   يسني  مح النمحن    1
 املنلع   سل. 2
 .7 ، ص.1990 ّاملمافق ل ّه1410، 2   ا ، ل ة، االقتص ا االممبجم ،جه  امل م ن   الهزيز، و   ل حتقيق إسالمية علم االقتصاد، املفهوم واملنهج س الزرق ، حمم    3
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 .12.جنلع م  ق، ص ،حتقيق إسالمية علم االقتصاد، املفهوم واملنهج،  حمم    س الزرق -ا  ن: : املصدر
- Muhammad Anas Zarqa, Islamization of economics: the concept and methodology, J.KAU, Islamic economics, 
Jeddah, vol 16, N0 1, 1424H-2003G, p.12. 

  ل يتكمن ج :  يت ني   املل وج  
ألالسّّّل  جّّّ  أللّّّمب ن آجّّّ  اللصّّّمص العّّّنني  يف القّّّن  او ّّّه: أل ضّّّا القسّّّا ي3+1م اإلســـالميةاملقـــوالت القيميـــة  - 

َك لِّ لم كِّ أَلاَل مَتْعِّ يفِّ "  قملل  ه ىل:  ،ألامتح  ب ألحتنو أل ناهي ، ف ه  هذه املقمالا القيمي  غري اقتص اي أَلاَل ُ َصه ِّْن َ  م
اَي  َيَُّّهّ  المّذِّيَ  "ل  هّ ىل: قملّجصّ اق  ل ، تحّنو الّني  ،أل هضّه  اقتصّ اي ،1"اْوَْرضِّ َجَنح   رِّنم اللمَ اَل حيِّبُّ ُ ّلم ُاْتَّ  ف َفُلّمرف 

َ  الن َِّي رِّن ُ لُتا جُّْ جِّلِّنيَ   .2"آَجُلمْا ا ّمُقمْا الل َ أَلَدُرألْا َج   َقَِّم جِّ
يلّ اي هبّ   رمّمبجي هّل هلّ ك جقّمالا قيميّ     ّنظجّ  أللهّ    ّن االقتصّ ا،  ه ّ رة  ي3م الزجّنة رىلميك  الل ن  

 ّق جّع ماة، لكلهّ  فهّمب جملّماة، فمّثمب اهتمّ   االقتصّ ايني يللمّم االقتصّ اي يت  غري جمل  هن ن ا االقتص ا؟ فق  ي  أل 
 الذي يهمل ن   جك فح  ال قن أل  ضي ل حل ل  النزق النغ  ن   ح ل  الهمز. االممب 

 ي صّل    ألنمبق   ني جتغّرياا،  رىل عري   أل ، صي ألاقه الجت هم املقمالا  :ي4+2م اإلسالميةاملقوالت الوصفية  -ب
َّّّ  ء : "ن الهسّّّلقملّّّل  هّّّ ىل يف كّّّأ ،ي2م غّّّري االقتصّّّ اي  االمّّّمبجي املقّّّمالا   جث ّّّ احلقّّّ ئق  صّّّلي   جهيلّّّ ، ألجّّّ   فِّيّّّلِّ كِّ

ّّيَل  َ أْل َ ْ  َّْأحَ " ألقّ  : ،3"لِّ لمّ كِّ  ّْذَح رِّن  مسِّ ، ي4مصّ   يالقتصّّ ا املت   االمّّمبجي جّ  املقّّمالا المةّ ي    جّّ  ،4"رَ ّمَلّّ  اَل  َُّ ا ِّ
ُ الّّّن ِّْزَق لِّهِّ َّّّ اِّهِّ لَ ََّغّّّّْما يفِّ "ألقملّّّّل  هّّّ ىل:  5"ي7م  َن رمآُه اْمّّّتَّْغىَن  ي6م َ ّّّمبم رِّنم ااْلِّ َسّّّّ َن لََيْ غَّّّ "  ىل:قملّّّل  هّّّ أَللَّّّْم َ َسَّّّّو اللم
َّّ  الل َِّسّّ ء أَلاْلَ لِّّّنَي " : مّّ  قّّ    هّّ ىل يف مّّمرة آ  نمّّنان،  6"اْوَْرضِّ  َّّهَمااِّ جِّ َّّ  زُي َِّّّ  لِّ لمّّ كِّ ُحّّبُّ العم أَلاْلَقَلّّ طِّريِّ اْلُمَقل َّّنَةِّ جِّ

ُ نِّلّ َهبِّ أَلاْل ِّضم ِّ أَلاْخَْيلِّ اْلُمَسممَج ِّ أَلاوَ َّْه  ِّ أَلاحْلَْنثِّ َدلَِّم َجَت ُع احْلََي ةِّ ال ُّ َّْي  أَلالل  َّرْيف  ي14مَ ُه ُحْسُّ  اْلَمِّبِّ الذم  قُّْل َ ُؤ َّ  ُِّّئُكا طِّ

                                                
 .18 ي اآل ممرة لقم ن، 1
 .278 ي اآل ممرة ال قنة، 2
 .69ممرة اللحل، اآلي   3
 .286ممرة ال قنة، اآلي   4
 .7 ألاآلي  6 اآلي  ممرة اله ق، 5
 .27 اآلي  ممرة العمرظ، 6
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 جقمال  قيمي 
 جقمال   ة ي 

 جقمال  قيمي 
 جقمال   ة ي 

 جقمال   قتص  ي  جقمال   ممبجي 
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ّ  َدلُِّكّّْا لِّ مّذِّيَ  ا ّمَقّّْما نِّلّّ َ  َّّ  الل ِّ أَلالل ُ  ج ِّ ّّنَةج أَلرِّْضَّمانج ج ِّ ّ  حَتْتَِّهّّ  اوَ َّْهّّ ُر َ  لِّّ ِّيَ  فِّيَهّّ  أَل َْزأَلاجج جَُّ هم ّّريج َرهب ِِّّّْا َللمّّ اج َلّّْنِّي جِّ  َ صِّ
ْلهَِّ  اِّ   .1"ي15ميِّ
 جقملت ن ألة يت ن مه : ي  اآليتني الكنميتنييف هذ

 ن؛ص ايم تاالق نألة  مب ح ألا، ألهم جقمل  يقمهل حب اال س ن ل ث 
 ي ج  حب اال س ن ل ثنألة.االمي ن  ثماب   يف اآل نة خي    

 ج   ني املقمالا المة ي  االقتص اي  ج  ي م::(6)املقوالت الوصفية لعلم االقتصاد -ج
 ؛الهم    ي قمهت  العنائي  ال  ن  و عق ار  غ يته  الذه ي  رن قيم  
 ؛الغذاء  تل قص   م  ازااا ال  ل :  س   ال  ل الجت  ل ق ن  (Engle) جنلق  من   
  زااا عه   جتل قص. اال ت جن  مي   كمي ا جتس ألي  فإ ر ت جزي  امتل ا  نلصن  ردا:  ق  من  ل قص الغ    

 ي م: ج  رىلاالقتص ا أل  االممب التمةل فيم  خيص الهمبق   ني ميك  ا  مبق  مم  م ق 
مّ م  اله ّم  االقتصّ اي  ألألق يتهّ  جّ  رىل  ألةّ ي  ممّ  يّ اي   ّنظأل  تزأليّ  االقتصّ ا عقّمالا قيميّ   االمّمب يقم   -

 االحنناف  س ب  ثنة املتغرياا يف احلي ة االقتص اي ؛
 .ي4+3مألاالقتص ا  االممب هل ك جل ق  اهتم   جع     ني  -
  ني االممب  ألن ا االقتص ا هم ن ا االقتص ا االممبجم ألالذي يتكمن ج :   اتص   -
 ؛= املذهب االقتص اي االممبجم م ا رممبجي جس     أل جقمالا قيمي: ي3م
 ؛رممبجي   ته ق يالقتص ا: جقمالا ألة ي  ي4م
جّ      الألة ي  اقتص اي  جع حم ألل   ه ي ه  ع  يتمافق جع العنيه ،  أل رض ف  جقمالا ل ي ة، لك   : جقمالاي6م

جّّ  الل ّّنايا االقتصّّ اي  المضّّهي    مّّ   ّّه  مّّ   ّّ ن هلّّ ك اطّّمبع ألارامّّ  لهّّ ا  ، ايّّث   ّّم م احلّّذر يف دلّّم
 زااا اخهة ألقمي  ج ك  التح يل ل ظ االقتص اي االممبجم.

 2جقمجني:ن ا يل مي ن    االممبجمن االقتص ا فإ  س الزرق حمم   فحسب حت يل ال  تمر 
حليّّّّ ة  كّّّّمن ن يّّّّل ا  نعّّّّ  جيّّّّب  ، أليهّّّّىنأليغ ّّّّب ن يّّّّل ال ّّّّ  ع القيمّّّّم :املّّّذهب االقتصّّّّ اي االمّّّّمبجم  -1
 ؛االممبجمجستهيل  يف دلم يلتح يل االقتص اي  ،العنني  لألحك  ح احلكم  االقتص اي   م  يمض    ،االقتص اي 
 ة االقتصّّّّ اي  ل مةتمهّّّّ ا ّاقّّّّع احليّّّّ ا ألأل ّ تح يّّّّل ج مسّّّّ ألهّّّّم يهّّّّّىن: االمّّّّمبجمالتح يّّّّل االقتصّّّّ اي  -2
 االمّّّمبجي  صّّي غ  السي مّّّ ا ألاحل ّّم    مّّ  يهّّّىن  ل،أل ت ئةّّّ  مّّ   لأل  سّّّري دلّّم، ألجهنفّّّ   ،االمّّمبجي ألغّّّري  االمّّمبجي 

حممّّ  يقّّن  اومّّت د ر ي، ألخيّّ لي  ّّذلم االمّّمبجمجسّّتهيل  يف دلّّم  قمانّّ  الل ّّ   االقتصّّ اي  ،ل معّّ  ل االقتصّّ اي 
ق    يقّّّل يف وتمّّّع ي   ّّّ حّّّىت يّّّتا   ،هّّّم جّّّذهب فقّّّو ألرَّنّّّ  ،لّّّيس ن مّّّ  االمّّّمبجمن االقتصّّّ ا أب ،الّّّذي يقّّّم  الصّّّ ر

                                                
 .15 ألاآلي  14 اآلي  ان،ممرة آ  نمن  1
 .32.جنلع م  ق، ص ،حتقيق إسالمية علم االقتصاد، املفهوم واملنهج ،  س الزرق حمم   2
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ن الماقع االقتص اي يف وتمع ي س    نجيب  ،االممبجمن ن ا االقتص ا أب ،يقم  حمم    س الزرق لك  ال  تمر  1،االممب 
 حّب اللّ ك ل ثّنألة   ،االمّمبجي جّ   ّمب  املقّمالا المةّ ي  االقتصّ اي   ،دلّم ن ّ أليه م جثّ ال  ،غري جس ا  ألجس ا 

غّري دلّم، فقّ    أل،   ه  جقمالا ألة ي  ن جّ  يف  ي وتمّع جسّ ا ااوفناألال ا و يف األا  املل ه   ني  ،ألجي ها ل  غي ن
 ل،  ّل  يكمن لكل وتمع ن ا اقتص ا   ص  نب ، لك  هذا ال يت    آ نختت م يف وتمع  ه  املتغرياا الجت  مل  يف 

   رامّّّّ   ،ال يتلّّّّ   جّّّع أللّّّّما  هّّّّ  اخصمةّّّي ا يف  هّّّّ  املمضّّّّمن ا ،يكّّّّمن هّّّذا اله ّّّّا كّّّّ جمب  نجّّّ  امل ّّّّ ض 
 .ألليس يف ا تمه ا الغن ي  االممبجي اقتص اايا الز  ة يف ا تمه ا 

ادي عند  ـاالقتص  رـفكوتاريخ الاإلسالمي  ه  ـل من الفقـوك  يـاإلسالمم االقتصاد  ـة بين علـالفرع الثالث: العالق
 نـالمسلمي

قّ  ن ّا االقتصّ ا االمّّمبجم لّ س كّ ي  فيمّّ  خيّص نمب هلّ ك: العالقـة بـني علـم االقتصـاد اإلســالمي وعلـم الفقـه -1
 مّمبجم، ف ّم ن ّا ال قّل أل ةّملل غّىنأب ل ال ح ل   ةمب رىل االقتص ا اال ، ه ا ال قل، رىل ارل   ن ال ه  دهب ل قم 

 ّني جّّ  املك     فهّ   خيت ّي نّ  جمضّّمع ال قّل، فممضّمع ن ّا ال قّل هّم ،ألاحلقيقّ   ن جمضّمع االقتصّ ا االمّمبجم نلّل.
 2ج  جص اره . اوحك  فتته ق يلقمان  الجت  ست ي  هب  هذه  ال قل  ةم   ج ، هل العنني   اوحك  حيث 

 جّّ   لّّل ،فيهمّّل ن ّّ  ارامّّ  ألحت يّّل ال ّّماهن االقتصّّ اي  يف رط رهّّ  االمّّمبجم ، جّّ  ن ّّا االقتصّّ ا االمّّمبجم
ليّ  له ّّا ال قّل، حيّّث ين ّّز التمةّل رىل القّّما ني الّجت حتكّّا نمّل هّّذه ال ّّماهن، فه ّا االقتصّّ ا االمّمبجم يهتّّه جنح ّّ  مي

 3ن    ي ي     يق اوحك   العنني  يف ا    االقتص اي جستهيل  يواألاا التح ي ي  االقتص اي .
لّّّل التمةّّل رىل  حكّّّ   ألفقّّو،  جّّّ  ن ّّّا جّّّ    ،تهّّ ط اوحكّّّ   العّّنني  جّّّ   ال  فه ّّا ال قّّّل حمصّّمر يف امّّّتل  

 4في اي األره يف جنح تني: ،االممبجماالقتص ا 
  مةي الماقع االقتص اي  أل ال  هنة االقتص اي ، أل ذليل  ،فيه  االقتص اي: هم جنح   يقم  املرحلة األو 

 ل رىل احلكا العننم ألج   قتل ل ماقع االقتص اي  أل ال  هنة االقتص اي ؛  ال قيل ج  التمة  ايث يتمك   ،لزئي هت 
 :ّيل ،ألفيهّ  يقّم  االقتصّّ اي املسّ ا املرحلـة الثانيـة  ّّمب  جّ   ،   قّ  احلكّّا ل ماقّع االقتصّ اي  جّ  جتأ  

ّّّل ألالت  يّّّق  ّّّ ز يلتح ي ال حّّّث يف اآلاثر االقتصّّّ اي  ألجّّّ ظ ا   قهّّّ  ألا سّّّة جه  جّّّع املق ةّّّ  العّّّنني ، فهّّّم جنح ّّّ  متت
 لل  نميخ الهمل هب  ألجه يلته  يف الماقع امله ةن.ج    ،   العنني  يف الماقع الهم ملألحك

  

                                                
 .334-330ن الص ر، جنلع م  ق، ص ص.حمم  يق 1
 .16ص. ،2003  ألن جك ن  عن،   ألن اار  عن، ، مدخل إ  االقتصاد اإلسالميجن ح ن   اله يا   م ال تمح،  2
 ّه1424ّ ، الهّ ا الثّ ،،16 ّ  ا  لّ ة، ، و   ل جه  امل م ن ّ  الهزيّز، االقتصّ ا االمّمبجم،منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي وعالقته ابلنصوص الشرعية فيق ح  ب، م    م  3

 .5ص. ، 2003 ّاملمافق ل
 .10-9ص ص. املنلع الس  ق، 4
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 ّ  نّ  دلّم،  مّ  ميكلّل ح حكمّ  الملّمب ألالتحّنو ألاآلاثر االقتصّ اي  امل    جم ميكلل  ن يمض ّف القتص ا االممب
االمتعه ا يلل ني  االقتصّ اي  ألالتّ ريخ االقتصّ اي ألالماقّع االمت ال  أل    ال  يل العننم ل  هل احلنا ، رض ف  رىل ن يق   
  1ن   ج ظ ةمبحي  احلكا العننم ل ت  يق. ،الت  يقم

 2يف ةمبة  ألظ ئي هم: ،ا الهمبق   ني ن ا االقتص ا االممبجم ألن ا ال قلفيح    ، س الزرق حمم    ج  ال  تمر        
و  ّّني ألا تعّّ ف الهمبقّّ ا ألالقّّما ني الّّجت  ّّن  ، مقّّ ئع: ألهّّم ألةّّي أل عّّليص لهـزة عــن الفقــوظيفــة متمي ــ - 

عنني ،  ي حت ي   ت ئةهّ  القني ّ   أل ال هيّ ة يف احليّ ة احلكم  االقتص اي  لألحك   ال التم كال ماهن االقتص اي ،  ذلم 
 ؛ته  الت صي ي فهم ا تع ف اوحك   العنني  ج   ال   ،االقتص اي ،  يلم  ألظي   ال قل

: ألدلم ج   مب  ةي غ  السي م ا ألاوحك   االقتص اي  االمتصمبحي ،  ي امل لي  هـللفق وظيفة مشاركة -ب
  ؛ ال قلن   ق ن ة املص حل املنم   يف

ل رىل احلكّا العّننم   سّل يف اوحكّ   الّجت يكّمن : ألهّم رن  ّ  ال قيّل ن ّ  التمة ّهـوظيفـة مسـاعدة للفقـ -ج
  مهي  يف  نليح ر ي ن   آ ن. ،فيه  لآلاثر االقتص اي 

ي ة لق       هل ك رمه ج ا ن : العالقة بني علم االقتصاد اإلسالمي واتريخ الفكر االقتصادي عند املسلمني -2
يف رةّّناء ن ّّا االقتصّّ ا االمّّمبجم  عّّكل  ّّ ص،  ا  ّّري   ااألر  -االمّّه ج ا –جّّ  طّّنف االقتصّّ ايني املسّّ مني،  ّّ ن هلّّ  

- 1333م ألا ّّ    ّّّ ألن ي 1111- 1058م حممّّ  الغّّّزاي    ّّم ح جّّّألن ّّا االقتصّّّ ا  عّّّكل نّّ  ، فمّّّ   ّّني هّّّ الء 
 ألغريمه . ي 1406

وةّن  ميّّ  اللقّّما  املقنيّّزياله ّّم  االقتصّ اي ؟ فمّّثمب هّّل حت يّل مّ م  هّّل هلّذه االمّّه ج ا األر يف وّّ     لكّ  
هم يلضنألرة   ثّن رمّمبجي   أل   ثّن ةّح  جّ  حت يّل   ّس ال ّ هنة قّ   هبّ  غّري املسّ مني؟  ،ن   املستمظ اله   لألمه ر

 ؟ألغريه ا      ألن  س العمء يللس   جثمب لتح يمبا 
  ةّ  يف وّ     مهيّ هل   رد  هضه  جقمالا قيمي  هل  مل  كننم، جس مه ا امل كني  املس مني االقتص ايني رن 
 مّّ   ه جّّل يقّّم    ه جّّل حت ي يّّ  رد، ا ّّ    ّّ ألنمّّ م  اله ّّم  االقتصّّ اي ، أللكّّ   هضّّه  جقّّمالا ألةّّ ي   تح ّّيمبا  

ن جّ  قّ   هبّ  هّا و ،جق ر ّ   غريهّ   يمل ئّئّ    هنّ  ةّحيح  ج األن  ن  هّ    ،التق يّ ياملقمالا المةّ ي  يف ن ّا االقتصّ ا 
 3  ن   غريه .هل  جزي   ،ألا سة جه  جع الل نة االممبجي  ل حي ة ،م ا االممبجي جس ممن، لك  انتم اه  ن   املس   

 
 
 
 

                                                
 .10ص. املنلع الس  ق، 1
 .30ص. جنلع م  ق، ،مية علم االقتصاد، املفهوم واملنهجحتقيق إسال س الزرق ، حمم    2
 .31ص. املنلع الس  ق، 3
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 يـاد اإلسالمـائص االقتصـالمطلب الثالث: خص
   م ج هم  ال أله ،ز هذه اخص ئص حم  ج هم  ألاح ، أل     قتص ا االممبجم ام   ج  اخص ئصز االيتمي   

 ا هذا امل  ب رىل ال نألع الت لي :ن ألم ي  ألانت ا  االقتص ا االممبجم، قس  ي أللت . الوسطية
 
 
 
 

 )خاصية المذهب والنظام(  ورـات والتطـع بين الثبـالجم  الفرع األول:
  .،  ح مه  اث   ألاآل ن جتغري. ميك    ليصهم  يف اجل أل  املماينياالقتص ا االممبجم ج  كق   نيتكم   

 ات االقتصاد اإلسالميـ: مكون1 اجلدول رقم
 -قـالتطبي– (االجتهادات)ر ـ ق متغي -ريـالنظ-    (األصول)ابت ـ ق ث

 . ألجث   دلم ج  ي م:نو ألالسل كن الله  القنآوةم  الجت  ضم  وممن  ا -
ُكّّّا أَل َ  ُِّقّّّما ممِّمّّّ  َلَه َ " لقملّّّل  هّّّ ىل: ،املّّّ   جّّّ     ألال عّّّن جسّّّتل  من فيّّّل -

 ؛1"جُّْسَتْلَ  ِّنَي فِّيلِّ 
أَلالمّّذِّيَ  يفِّ  َْجَّّماهلِِّّْا " لقملّّل  هّّ ىل: ،الك  يّّ  لكّّل فّّنا يف ا تمّّع ضّّم ن حّّ    -

 ؛2 "ي25مل ِّ سم ئِّلِّ أَلاْلَمْحُنأل ِّ  ي24م َحقٌّ جمْهُ م ج 
َ ّّْم اَل َيُكّّمَن ُاأللَّّ    َّّّنْيَ " جصّّ اق  لقملّّل  هّّ ىل: ،حتقيّّق اله الّّ  االلتم نيّّ  -
 ؛3"ْغلَِّي ء جِّلُكاْ اْوَ 
ّّيبج مم ِّمّّ  اْ َتَسُّّ ماْ أَللِّ ل َِّسّّ ء " لقملّّل  هّّ ىل: ،احّّ ا  امل كيّّ  اخ ةّّ  - ل ِّ ن َِّلّّ  ِّ َ صِّ

يبج مم ِّم  اْ َتَسْبَ   ؛4"َ صِّ
َّّّّّ  اَوْرضِّ "التلميّّّّّ  االقتصّّّّّ اي  العّّّّّ ج  ، رد قّّّّّ    هّّّّّ ىل:  - ُهَّّّّّم  َ َعَّّّّّأُ ا ج ِّ

 ؛5 "أَلاْمتَّْهَمنَُ ْا فِّيَه 

مّّّّ ليب ألاحل ّّّّم  االقتصّّّّّ اي  الّّّّجت يكعّّّّّي نلهّّّّ   ئمّّّّّ  او -
ألجثّّّ    ز التل يّّّذ.الا ّّّ   اوةّّّم  االقتصّّّ اي  حي ّّّ املسّّّ ممن

 دلم:
 ؛  أل ف ئ ة حمنج ي ن الهم ي ا الجت  مةي أبهن  ري  -
 ؛اواىن لأللمر  أل احل   الك  ي    ي ن جق ار ح    -
 ؛ل ال ألل  يف اللع ط االقتص اي ي ن ج ظ       -
 ؛ن    ق امل كي  اخ ة  ألامل كي  اله ج  ي  -
رلّّّناءاا حتقيّّّق ن الّّّ  التمزيّّّع ألح ّّّظ التّّّمازن االقتصّّّ اي  -

  ني  فناا ا تمع.

 ؛18-13ص ص. ،جنلع م  ق ،الوجيز يف االقتصاد اإلسالميحمم  كمقم ال لةني،  -ا  ن: : املصدر
 .263-262.ص ص كمح، جنلع م  ق،زيلب ة حل او -                

ّّّري ،ن الكّّّنو ألالسّّّل  الل ميّّّ  العّّّني  يف القّّّنآاالقتصّّّ اي  الّّّجت ألراا  ف وةّّّم   ،هّّّم  ةّّّم  رهليّّّ  ال  ق ّّّل التغي
 6أليمبحظ ن   هذه امل  ائ  هن :

                                                
 .7 اآلي  ممرة احل ي ، 1
 .25اآلي  أل  24اآلي   ممرة امله رج، 2
 .7 اآلي  ممرة احلعن، 3
 .32 اآلي  ممرة اللس ء، 4
 .61 اآلي  ممرة هما، 5
 .77ص. نلع م  ق،ج ،املذهب االقتصادي يف اإلسالم حمم  كمقم ال لةني، 6

 ؛(امـة املذهب والنظـخاصي)ورـات والتطـني الثبـع بـاجلمالفرع األول: 
 ؛ةـاصـامة واخلـتني العـني املصلحـع بـاجلم:  الفرع الثاين

 .ني املصـاحل املـادية واحلاجـات الروحيـةـع بـاجلمالفرع الثالث: 
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   ؛ان   ق ي   ال  تة ألز  ة  ع الي ي 
  ل مةتمع. اوم مي ن ج   ته ق يحل ل ا 

ن مّّ  االقتصّّ ا االمّّمبجم، ألهّّم جّّ   مّّن   ،  جتميّّزةألجّّ   ل ّّمي ن يّّل جّّ  مي مّّ  اقتصّّ اي ،اوةّّم  هأل هتّّه هّّذ
ألننضه  ألكنحه   ،هم الكعي ن  هذه امل  ائ   غ  نصنه ،يهنف يملذهب االقتص اي االممبجم، ألجهم  ال  حث هل 

 أل ي هن  يلصيغ  املمبئم .
جّّ  خيت  ّّمن نلّّل  فهّّم ميثّّل الت  يقّّ ا االلته ايّّ  الّّجت هّّم جّّ  نمّّل اله مّّ ء املسّّ مني، ألهّّم ،العّّق املتغّّري  جّّ  

ألحّّ ألا  ت ّّ ي  الت  يقّّ ا االقتصّّ اي  يف   ّّ ق   نميكّّ   ردأللّّيس ا ّّتمبف حةّّ  أل نهّّ ن،  ،ي ّّتمبف الزجّّ ن ألاملكّّ ن
 جنأل   االممب  ألجمبءجتل لكل وتمع  أل   مر. اوةم  االقتص اي  الث  ت ، ألهل   كم  من  

   ّّل يحّّث هّّم حم أللّّ  امّّت ه ر الل ّّ   فهّّم نّّ ألان حقيقّّم ن ّّ  االمّّمب ، ألجهمّّ ، جّّ  ق ّّل يب االلتهّّ ا 
كنط  ن ي تز  يوةّم  العّنني ، ألرن ا ت ّي  ،الذي خيت ي ي تمبف جع  ل ألح ل ا وتمهل ،االقتص اي االممبجم

 1 الزج ن ألاملك ن. اوحك    تغري  كنن ، حيث  تغري   بأل الت  يق ج  األل  و نظ، فهم ل ئز  ل ألج  م هذا الل     
 ةـة والخاصـلحتين العامـع بين المصـجمالفرع الثاني: ال

صّّ اي االمّّمبجم رىل حتقيّّق املصّّ ح ، ألدلّّم ا ّّب امللّّ فع ألارء اوضّّنار، فقّّ   كّّمن هّّذه الل ّّ   االقت يهّّ ف
 2ألنممج  يه ف الل    االقتص اي رىل: املص ح  ن ج   أل   ة  ألق   ته رض املص حت ن.

 حتقيق املص ح ؛ 
   اجلم ن  يف ح ل  الته رض؛التمفيق  ني جص ح  ال نا ألجص ح 
 .ق و املص ح  اله ج  ن   املص ح  اخ ة  يف ح ل  ن   رجك  ي  التمفيق  

ن جقيّ ك املصّ ح  جلسّةم  جّع ، أل االمّمبجمالعّنع   ةّم جّ    ةّمب: يهتّه حتقيّق املصّ ح  ةـحتقيق املصلح :أوال
ألجّ   جث ّ   .لعّني   ألالتهّ ااا اخ  ّ ء نّ  دلّمالل ميّ  ان الكنو ألالسّل  ن ي ة يف القنآ  جث  ، ألهل ك االممبجي الته ليا 
 3ي م: دلم ج 

 ألالّّ   ألحلّّا اخلزيّّنهنّّ  القّّنآ :ن الكــرمييف القــرآ  ّّ ّّل  هّّ ىل ،ن الكّّنو نّّ    ّّل امليت ّّْيُكُا " :لقمل َّّ  َحّّنمَ  َنَ  رَِّّنم
َ  أَلحلََْا اخِّلزِّينِّ  َتَ  أَلال م َفَمّ ِّ اْضّ ُنم " مص ح ، فق  ق    هّ ىل: ف  ،أب  ه ص يف داا اللص ، ألحني ر    مص ح ف  4"اْلَميّْ

َن َيغف أَلالَ َن اف َفمب رِّْلَ َنَ ْيلِّ   ؛ف  مص ح  5"َغيّْ

                                                
 79.-78ص ص. املنلع الس  ق، 1
 ؛32، جنلع م  ق، ص.ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية وأمهية االقتصاد اإلسالميحمم  كمقم ال لةني،  - ا  ن: 2

 .118ص. ، جنلع م  ق،املذهب االقتصادي يف اإلسالمحمم  كمقم ال لةني،  -         
 .33-32ص ص. ، جنلع م  ق،لسياسة االقتصادية وأمهية االقتصاد اإلسالميذاتية احمم  كمقم ال لةني،  3
 .173 اآلي  ممرة ال قنة، 4
 .املنلع   سل 5
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 يّع جّ  لّيس نلّ ك ف  مصّ ح ، ألحّني نّ  النمم  ةّ     ن يّل ألمّ ا  هن   مل  : يف السنة النبوية الشريفة 
فّذلم  ،امل يلّ  رىليّم  قّ    اورضالصّمبة ألالسّمب  نّ   ّناء  ن يّلم  الكّنو ألحني هنّ  النمّف  مص ح ،  ، اص ل سم ر   

ألح ها، ألجلها جّ   ّ ن مي ّم  او ص رأل     يمجئذ يف ي   ،ألزرانته  اورضيف  آ ذاك   الثنألة فق  متث   ،ل نألف امل يل 
لآل ّني  لزرانتهّ  زائّ  جلهّ  ن ميّلح الأل  ،املصّ ح   قضّم يللهّم نّ   نائهّ   ن ،ة     ن يّل ألمّ ا فن ظفمق ح لتل، 

ألأللّ   ،ا اوجّمرإبجي ا نمل هلا ين زقمن جلّل، حّىت ردا  غّريا املصّ ح  ألامّتقن   ،لن، ألدلم  ممه  ن   امله لني األن  
 ؛ال قناء ج  امله لني  هلا رزق ،  يح وةح ب هذه اورض  نائه  لغريها

  ن   ا  ن . رنم لل ألن  السنق   : فق  نمل رىل ألقي ح   رضي هللا عنه عمر بن اخلطابيف عهد 
ّّّ املصّّّ حل حسّّّب  بن  ّّّ،  مّّّ   ُ ألاوزجّّّ ن ال ّّّنألفف ملصّّّ حل ختت ّّّي ي ّّّتمبف  ردن  رىلجّّّ  الضّّّنألرايا  ،اومهي
 الضنألرايا ليس  يف جن    ألاح ة. رنحىت  ،الكم لي ا

ال  ن كّز ن ّ   ،ةز لمبقتصّ ا االمّمبجم مي مّ  اقتصّ اي  جتمي ّ :ة اجلماعـةـة الفـرد ومصلحــالتوفيـق بـني مصلحـ :اثنيا
ال ّنا ألال ن ّّ  اجلم نّ ، ألرَّنّّ   ننّ  املصّّ حتني ألحتّّ أل  املماءجّ   يلهمّّ ، فك تّ  املصّّ حتني جتكّ ج تني، أليف مح يّّ  رحّّ امه  

اَل َ ْ  ُِّمّمَن أَلاَل " التمازن  ني جص ح  ال نا ألجص ح  اجلم نّ ، ألهّذا جصّ اق  لقملّل  هّ ىل: ،  االممب امح ي  لأل نظ، فقم 
 .2" أَلاَل  َّْ َلُسمْا اللم َك َ ْكَي ءُهاْ " ألقملل  ه ىل: 1"ُ ْ َ ُممنَ 
ن ّ  املماءجّ   ّني االمّمبجم: يهمّل االقتصّ ا ة اخلاصة يف حالة التعـارضـة العامة على املصلحـتقدمي املصلح :اثلثا 

   ّ حلنألب ألا  نّ ا اله ايّج   ني املصّ حتني يف ال ّنألف غّري ر املمبءاملص حل اله ج  ألاملص حل اخ ة ، لك  يف ح ل   هذ  
 .ينت  ره  حق   الذي يه م فمق  ل احلقمق ،املص ح  اله ج      قَ يُّ م يملص ح  اخ ة  أل ح  ضَ االا ع يُ ن ألاوأل ئ ، فإ

 ةـات الروحيـادية والحاجـالح المـالفرع الثالث: الجمع بين المص
 ّّل  ايّّ ،  جّ  االقتصّ ا االمّمبجم، فّإن  ّ ن جّ ااي فإملهتّ ف   فّ  الّل ا االقتصّ اي  المضّهي  رىل حتقيّق املصّ حل ا 

 3:ّ  قماجل االحس ك يهلل  ه ىل أل عيتل ألا تغ ء جنض  ل، هلذا يل نا االقتص ا االممبجم ،ج  مع     ع ايين  أل رألحم
     ال   ع االمي ، ألالنألحم ل لع ط االقتص اي؛ 

       ازاألاج النق    ألمشمهل ؛ 
       اللع ط االقتص اي.  س جم ه ف 
: رن االمّمب  ال يهّنف ال صّل  ّني جّ  هّم جّ اي ألجّ  هّم رألحّم، ألال الطابع اإلمياين والروحي للنشاط االقتصـادي -1
نمّل رألحّم  االمّمب هّم يف   ّن  ،اال سّ نا يّمي ي  كّنه   أل، فكل  ع ط ج اي   نأليهم  ق  ني ج  هم ا يمي ألج ي ن  

                                                
 .792 اآلي  ممرة ال قنة، 1
 .85 اآلي  ،ممرة اونناف 2
 .73-67.ص ص ، جنلع م  ق،الوجيز يف االقتصاد اإلسالميحمم  كمقم ال لةني،  3
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ّّّ   ةّّّل، أليت  ط ملّّّ   ّّّ ن جعّّّنألن    ّّّنألي  أل ّّّ  جّّّ  اآلايا القنآ ي ّّّل اال سّّّ ن رىل    هّّّ ىل، أليف هّّّذا الصّّّ ا ألراا اله ي  
 1د ن جله  ج  ي م: ألاوح ايث الل مي  العني  ، يتا  

لَّ  َن َّْيهِّا أَللَّْم  َنم  َْهَّل اْلُقَّنظ آَجلُّمْا أَلا ّمَقّمْا َلَ َتحْ " الن و  ني التلمي  االقتص اي  ألالتلميّ  االمي  يّ ، جصّ اق  لقملّل  هّ ىل: مت   -
َ  السمَم ء أَلاَوْرضِّ   ؛2" َّنََ  اف ج ِّ

ّّ  َفْضّّلِّ اللمِّ "لهّّل اجلهّّ ا يف مّّ يل   جّّع الضّّنب يف اورض، رد قّّ    هّّ ىل:  - تَّغُّّمَن جِّ أَلآَ ُّّنألَن َيْضّّنِّ ُمَن يفِّ اْوَْرضِّ يَّ ّْ
 ؛3"أَلآَ ُنألَن يَُّق  ُِّ مَن يفِّ َم ِّيلِّ اللمِّ 

لقملّل  هّ ىل:  ،أللهل الهمّل ن ّ اة  اة فقو،غ ل ه الت ن   االممب    يف م يل  ، ألق  جلعتص اي مهيلهل اللع ط االق -
ُنألا يفِّ اْوَْرضِّ أَلا ّْتَُّغما جِّ  َفْضلِّ اللمِّ أَلادُْ ُنألا اللمَ َ ثِّري ا لمَه مكُ " َي ِّ الصممَبُة َف  َتعِّ  .4"ْا  ُّْ  ُِّحمنَ َفإَِّدا ُقضِّ
حيث يست يع اللّ ك ا ل تهّ   ، ي      اقتص اي ألضهم رىل رق      رلي  جل طه  الق  من: حيت ج ةـالرقابة املزدوج -2

 5ألاالفمبا جله  ج  ااجما  هي ي  ن   نني املناق ني،  ج  يف الل    االقتص اي االممبجم فهل ك رق  تني مه :
ّ: ألقّ  أللّرق  ّ   عّني  -    ن يّل ألمّ ا يناقّب  ، فقّ   ّ ن النمّم  ةّ   ا هّذه النق  ّ   هّ  اهلةّنة ا أللس 
 رىلاللعّ ط االقتصّ اي  ملناق ّ جّ  يناق هّ ، ألجّ  هلّ  ظهّنا ألظي ّ  اتتسّب   رمّل ل سل، ألنل ج  فتح  جكّ   اومماق
 ؛يملهنألف ألاللهم ن  امللكن اوجنل  ب 

 ليا العّنيه  أللّل أل عّيتل ألا تغّ ء جنضّ  ل، رد ي تّز  ال ّنا  تهّ : ألهم رحس ك ال نا  نق      نزرق    دا ي  -ب
 األن  ي جناق    أل ضغو   رلم، لذلم يتةس  م مك املس ا يف  ع طل االقتص اي  س م ل يف ن  ا ل.

ن أل  ،مبجم هّم  همّري الّ  ي  ألرحي ؤهّ : رن اهلّ ف جّ  اللعّ ط االقتصّ اي االمّاط االقتصاديـامي هدف النشتس -3
، ف ّّّم  مّّّ  هّّّم يف يقّّّم الّّل ا االقتصّّّ اي  المضّّّهي   ،طرياهتّّ ا ألالسّّّي نة ألاالمّّّتئث ر يّّلها اجلميّّّع طرياهتّّّ ، أللّّيس الّّّتحك  

لتحقيّّق   لكلهّّ  ألمّّي  ،ن    ّّ  املصّّ حل امل ايّّ  جقصّّماة، لكلهّّ  ليسّّ  جقصّّماة يف حّّ  داهتّّ ألر ،االقتصّّ ا االمّّمبجم
رِّْد قَّّ َ  رَ َُّّّم ألَ " لقملّّل  هّّ ىل: ،يف  رضّّل ألاال سّّ ن هّّم   ي ّّ    ،ينت ّّ ر  ن الّّ  ي  هّّم جزرنّّ  اآل ّّنة ،السّّه اة ألال ّّمبح

   ّّ ّّلج يفِّ اَوْرضِّ َ  ِّيَ   ّّل ج  لّّب  تهمريهّّ  ألرحي ئهّّ  أل سّّلري ط قتهّّ  خ جّّ  اال سّّ  ي ، ف ملّّ   يف أل  ،6"لِّْ َممبَئَِّكّّ ِّ رِّ، ِّ َل نِّ
َسّّ ُن رِّ مَّّم  اَي  َيَُّّهّّ  ااْلِّ : "االمّمب  لّّيس غ يّّ  يف حّّ  دا ّل،  ّّل هّّم الممّّي   يف النح ّ  رىل   مّّ ح  ل أل هّّ ىل، فقّّ    هّ ىل

يف   ج  اللع ط االقتص اي ف هل ف اوأل   ،8" م يَّْمَجئِّذف َن ِّ اللمهِّياِّ لُم لَُتْسأَلُ " ألقملل  ه ىل: ،7"َ  اِّحج رِّىَل رَ  َِّم َ ْ ح   َفُممَبقِّيلِّ 
 هم  همري اورض ألرمه ا ال عني . ،االممب 

                                                
 .29-28، ص ص.2002،    يس مجصني، جكت   اار القنآن، ال  ه  الس  ه ، يمسال الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلة القضاصموسوعن م  مح  الس لمك،  1
 .69 اآلي  ممرة اونناف، 2
 .20 اآلي  ممرة املزجل، 3
 .10 ممرة اجلمه ، اآلي  4
 .27ن م  مح  الس لمك، جنلع م  ق، ص. 5
 .03ممرة ال قنة، اآلي   6
 .6 اال عق ق، اآلي ممرة  7
 .8اآلي   ممرة التك ةن، 8
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 اآلأل ّّّ ج حمظّّ   ّّمب   ا  ّّمر    ّّ   يعّّهرد  حّّ يث اللعّّأة رغّّا قّّّ    ةّّملل،  يهتّّه االقتصّّ ا االمّّمبجم ن مّّ
يف  ألمّ ط املثق ّني  حّىت ات  ّ لهّ ا    ّ هت الّجت  التح  ّ ارغّا  ،   ت يا اله ي  ج  االقتصّ اينيج   مب ،او رية

 همل ن   اجلمّع  ّني الث ّ ا  ،زةلل مي م  اقتص اي  جتمي    نيهه    ن االممب ، فق  امت  ع االممبجي  اا ل ا تمه ا
أل ّّذلم  ،النألحيّّ   ّّني املصّّ ح  اله جّّ  ألاملصّّ ح  اخ ةّّ ،  مّّ   هنّّ  لمّّع  ّّني املصّّ حل امل ايّّ  ألاحل لّّ ا لت ّّمر، أل ّّمائاألا

  ال مبح يف حي ة ا تمع أب م ل. يتحقق

 المـاإلس  فيو اد  ـي االقتصـا فـالرب  المبحث الثاني:
 ألدلّم   ّنا ملضّّ ره  ،  الته جّّل يلّنيالّجت حتّن     العّني  ّلقّ  ألراا اله يّ  جّ  اآلايا القنآ يّ  ألاوح ايّّث الل ميّ

 ا امل حث رىل امل  لب اآل ي : قس   ،دلمف   ثن ن   . ألل تهن  امللت    يف ايع ا  الا
 
 
 
 

 
  هـة تحريمـوره وأدل  ـل تطـه ومراحـربا: تعريفـالمطلب األول: ال

 :،  ل أل  هذا امل  ب ال نألع الت لي ل  حتنميه ات ي احلض راا، أل ال  ملهنف  جهىن الني أل يي   مر ن
 
 
 
 

 اـة واصطالحـف الربا لغـالفرع األول: تعري
 1يهين جص  ح الني الزاياة ألاللم ء، رد يق  : ري العمء ين م ر ما  أل ريء، ألري امل    ي زاا ألار  ع. -ة: ـلغ -أ
 2هم ال ضل، عهىن الزاياة ألاللم ء ألاالر   ع. -    

 َن " رد قّ    هّ ىل: 3هّين الّزاياة ألاللمّم.عني    ن جعتق ا ل ظ الني رَّنّ   ن الكنو ألالسل  الل مي  النآ القألق   ني  
ْ   ُجم ف  ا رما ِّي  " ألق    ه ىل:ج    ثن ج ال ألن اا، ،  ي  4"َ ُكمَن  ُجم ج هَِّم  َْرََب جِّ  .5"َف ْحَتَمَل السمْيُل زَ َ  

                                                
 .126ا   جل مر، جنلع م  ق، اجلزء اخ جس، ص. 1
 .240حمم  نم رة، جنلع م  ق، ص. 2
 ال  هّ  الث  يّّ ،  ّ ألن مّّل   عّّن، ألالتمزيّّع، اار اله ةّّم  ل لعّن ر ّناج أل ناّّ   كّن  ّّ  ن ّ      ّّم زيّ ، ،الــراب واملعــامالت املصـرفية يف نظــر الشــريعة اإلســالميةنمّن  ّّ  ن ّ  الهزيّّز املّ ك،  3

 .38ص.
 .92 ممرة اللحل، اآلي  4
 .17 ممرة النن ، اآلي  5

  ؛ة حترميهـوره وأدل  ـل تطـه ومراحـا: تعريفـالرب  ل:ل:و و املطلب األاملطلب األ
  ؛؛هــة من حترميــا واحلكمـواع الربـأن  : :   املطلب الثايناملطلب الثاين

 ا.ـربـول الــات حــ به    املطلب الثالث:املطلب الثالث:
      

 ؛اــة واصطالحـا لغـربـف الـالفرع األول: تعري 
 ؛اراتـراب عرب احلضـور الـل تطـ: مراح الفرع الثاين

 .ةـاب والسنــراب يف الكتـم الــة حتريـالفرع الثالث: أدل  
 



                      :عموميات حول االقتصاد اإلسالمي والراب                                       الفصل األول                         

 22 

ب، رال   ّذه  ب، ألال يق ّل   رال ال يّ   جّ  طيّ ّق  حّ   ص قّجّ   صّ   "  ا:ألق   رمم    ة     ن يل ألم
  1 أل فصي ل." *ا ف ّمهّا ج  اجل ل،  م  ينيب  حّ  ّالنمح  حىت  كمن  ن  لل، ألرن      متنة ف  م يف  ي  ّالنمح   يمي

، ألرجّ   ن  كّّمن يف جق   ّّ  2" ْ اْهتَّّزمْا أَلَر َّّ" : قملّّل  هّ ىل نّّ  اورض  ،ألالّزاياة رجّّ   ن  كّمن يف  ةّّل العّمء
ْ   ُجم ف ري ، ألجلل قملل  ه ىل: "  يع ايل ر   يل   ،كمء آ ن  .3" َن َ ُكمَن  ُجم ج هَِّم  َْرََب جِّ

 :ا ت ي ال قه ء يف  هنيي الني  م  ي ما: ـاصطالح -ب
 4.الني هم الزاياة يف  كي ء اصمة  ة:ـتعريف احلنابل 
  :الهقّ ،  أل جّع ري ّري  هم نق  ن   نمض اصمص غري جه م  التم ةل يف جهي ر العنع، ح ل الني تعريف الشافعية

  5ح مه .ال  لني  أل  
 6.الني هم ال ضل املستحق وح  املته ق ي  يف امله ألض  اخ ي ن  نمض كنط فيل    ن ة:ـتعريف احلنفي 
 دلم.  ر يف الذج  ج   يع  أل م ي  أل غرين  الني يمل  يف كيئني يف ال يع ألفيم   ق :**ةـتعريف املالكي 

رال  عهّىن  ن الّني جّ  هّم 7ن الني هّم الّزاياة ن ّ   ةّل املّ   جّ  غّري نقّ    ّ يع، يف  أل ع ك الته ريي الس  ق 
 الزاياة الجت يع طه  ة حب امل   جق  ل اولل أل  ألن جق  ل نمل.

 جّ   مبهلّ  ة ل ّني،  ّني  يّ ن  يي"  ه ر يف ال ل ء االقتص ايألضع الني يف  ت  ل " نيس  ن  ه م  ق   ن   اومت د 
 8 ع ن  الته جل يوم مب الن مي، رد ق  :

   ؛رالني ف ئ  القيم  الذي أي  ل القمي األن جه 
  ؛الني هم االحتك ر، ألا ته ز ال نص ألامتغمبهل 
  ُن    ّ     ّ اها ن  ّ ليمن احلّنب ألر  كّأ ل  ن يعّهل ال ب الغن يّمن، ألجّت ّالني هم ل رة املما  مّ  يسّميل الك

 ؛يف م يل جض ن   ر ك امل     يع السمبح
 الني هم الكسب ال  حع أللم نق  يتع  ل جع ال يع. 

 ألا تعن؟. ي  ج  احلض راا الق مي ، فكيي    ألق  ا تعن  م مب الته جل الن مي نه اله 
 

                                                
 جل،  ي فصل نله .ن    فصي ل، أل م  ذلم و ل فل   : جهنه  ألوهـفل *
 .240 ، ص.2001 ّاملمافق ل ّه1422، الق هنة، اار اهليثا، صحيح مسلماحلسني جس ا    احلة ج،    م 1
 .5 رة احلج، اآلي مم  2
 .92ممرة اللحل، اآلي   3
 .51، ص.1997، حتقيق ن        ن   اتس  ال  م ألن   ال ت ح حمم  احل م، النايض، اار ن مل الكتب، اجلزء الس اك، ينـاملغا   ق اج ،  4
 in.net/showthread.php?t=655www.asle ج  املمقع: .لث لثا، اجلزء إ   رح املنهاج احملتاجهناية الع فهم الصغري،  5
 .3ص.، 2003، اجلزء الس  ع، ،  ريألا، اار الكتب اله مي  رح فتح القدير على اهلداية  رح بداية املبتدئ نه ن ال ي     ن م     يب  كن املنغيل ،،  6
**
 ج  املمقع: .دينةه أهل املـايف يف فقـالكلقنطيب، ا -ا  ن: ، ظف امل لكي   ل  مع ج    ماع الني ن   ح نن   

                              http://www.islamicbook.ws/asol%5Cmaliki/alkafi-fi-fqh-ahl-almdint-003.html  
 .191، ص.1981، اار اجليل، املعجم االقتصادي اإلسالميمح  العنيةم،   7
 .93-92، ص ص.1977 ، ، الق هنة، اار االنتص وضع الراب يف البناء االقتصادينيس  ن  ه،  8
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 ا عبر الحضاراتـور الربـل تطـالفرع الثاني: مراح
 .ص حك ي  الته جل يلني نه ات ي احلض راا ألال ايحا يف اجل أل  الت يميك    لي

 ا عرب التاريخـور التعامل ابلربـتط :2 اجلدول رقم
 اتــــــاملالحظ نـالزم

ة ـارة املصريـاحلض
 ةـواإلغريقي

  ن الني حمضنا ن   املصنيني الق اج ؛   
 ي جهم  ط ل  امل ة؛الذي  يح الته جل يلن  *ل ء ق  من يم مريمك 
 12اوقص  ل ني يف ح ألا  ا احل   ليح    االغنيقم **ة ر ق  من ةملمن%. 

ة ـوريـاإلمرباط
 ةـالروماني

  يف ح ل  ن   الق رة ن   الس اا؛ ال ائ  ن   ج يلل ءامتيمبارل  ا تع ر الني  عكل   ري رىل 
 12يف ح ألا  اوقص  ل ني احل   ا الذي ح    ***ي نلة ر ق  من لست%. 

   اليهما الني فيم   يلها ألي يحم ل جع غريها، فق  ل ء يف م ن التثلي  ج  ي م:حين    ودـعند اليه
يَم ال  ُّْقنِّْض  ِّنِّي   لِّأَلْلَليبِّ ِّ  ُّْقنُِّض  ِّنِّي  أَللكِّ ْ ، ال  ُّْقنِّْض َ َ  َك  ِّنِّي  رَِّي فِّضم ف َ أْل رَِّي َطَه  ف َ أْل رَِّي َكْمءف َج  ممِّم  يُّْقَنُض  ِّنِّي"  لِّيَُّ  رَِّ َم النمبُّ رِّهلَُّم يفِّ   َو ِّ

َه  لَِّتْمَت َِّكَه  ُ ل ِّ َج  مَتَْت ُّ رِّلْيلِّ يَُ كَ  لج رِّليّْ  1".يفِّ اَوْرضِّ الجتِّ  َْ َ  َاا ِّ
ة يقنضّّمن فّأي فضّل لكّا، فّإن اخ ّأ  ن  سّ األا جّّلها ن  قنضّتا الّذي   نلّمن"ألر ل:جّ   ص ّ ****التحّنو القّ طع ل ّني، فقّ  لّ ء يف رجنيّل لمقّّ   ةـاملسيحي

  تا ال  نلمن كيئ  فيكمن  لن ا ن يم " ا أل حسلما أل قنضما أل ثل،  ل  ح ما  ن اء ة  م يع ألا جلها املاخ أ
  ُ   يح الته جل يلني كيئ  فعيئ حت  ريةري ال نألف االقتص اي  ألالتة ري . 

    ةمره يف:يف اجل ه ي  ألمتث    ن الني جلتعنا     اهليةـيف اجل
 ؛ ه  ح م  اولل:  ي  ن يكمن ن   النلل اي ، فإدا ل ء اولل ق   لل: رج   ن  قضم ألرج   ن  نيب 
 ق   ع ط الزاياة نل  اال   ق،  م    ن ي هل  ةح ب القمافل التة ري . 

   مّمر الكه ّ  أل رااا قّنيع حيلمّ  هتّ    ،ن   دلّم ألال ليل  نة ازاراء،  يلنغا ج  ا تع ر الني يف اجل ه ي ، لك    ن يل ن رليل يف دلم المق  
  ّم   ل ء ال ي  ج   حّنا ، فقّ  قّ   حىت ال ي  ل يف ،الجت ال  ته جل يلنياملص ار حنة  ن    ن لمع اوجما  المبزج  لذلم ج  ،  ن  هي   ل ءه

هّن  غّم، ألال  يّع ري، ألال ج  مّ   ّ ، ال يّ  ل فيهّ  جيف  لي هنّ  جّ   سّ كا رال طي  اي جهعّن قّنيع ال  ّ   ما : "ألهب    ن  ّ   ّ  نمّنان  ّ  اّزأل 
 ح  ج  الل ك." 

 التحنو امل  ق ألالق طع ل ني، ألألني  ك ي  ل مته ج ني هبذا اوم مب.  المـيف اإلس
 ؛38-34، ص ص.2004 اا ح يب احلقمقي ،،  ريألا، جلعمر املصارف اإلسالميةف اي حمم  النف نم،  -   ن:ا :املصدر

 ؛18-15، ص ص.مل   عن كن الغنيب،   ألن ، الق هنة، اار الحبوث يف الرابحمم    م زهنة،  -                
 ؛27-21، ص ص.1996ت   ج  مي الصغري، ، الق هنة، جكالراب والفائدة يف اإلسالمحمم  مهي  الهعم ألي،  -                

                                                
أليهتّه هّذا القّ  من هّم  ،نّم ي ّلن قّ  مح اُ ّ   حّ  ج ّمك اومّنة النا هّ  ألالهعّني ، األ يم مريّمك    ة را يف جصن ال ننم ي ، أليهّ    أل ق  من يم مريمك هم  كهن ج أل   :ة يوخوريوسـنمدو   *

 املمقع:  ج الصمرة او رية الجت امتقن ن يه  الق  من املصني. 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A

%D8%B3 
أللكّ  احلّ  ا    هّ  لثّنألاهتا،ط قّ ا  ر ّع ا العّهب رىل ر ج    ال ميقناطي  ألاملس ألاة، رال   ل قس  ق، ألقن    هذا الق  من الني ال  حع ألالن  : ظهن يف  ةيل   س ب ضغو العهب، حن  ونـقانون صول **

 املمقع:  ج ة  ن يكمن ط غي . غ ل عهن رافض    ثن ج  جن  انتز  السي م  أل  ن   ،الذي ألضع هذه القما ني ةملمن
http://egyptjudgeclub.org/forum/archive/index.php/thread-2930.html 

 جّن نعّنة جّ  رلّ   الّ ي   مضّهه  جّ   ، تل  أل ق  م ل هم وممنّ  جّ  القّما ني امل  يّ   ماالجهاطمري  النألج  ي  العنقي ي، ألج أل   ، رجهاطمر  يز  482ألل  عق أل ي  مل   :يلان )األو  ـجستني ***
  ا  ن: . 565القما ني النألج  ي ، ج ا مل  

        .15.، ص2004 ريألا، ج مس  النم ل  حكنألن، ، ي)دراسة  املة ومقارنةفقه الراب زي ،  ن   اله يا لمب    م -
 http://www.arabchurch.com/ArabicBible/Deuteronomy/23ج  املمقع:  .20-19اللصمص ، 23اوةح ح  ،م ن التثلي  1

 ا  ن:    اجل ي .جهل  ال ب، ألق   تب رجني ل يليمح ي  يف الهه مي ركرجني ل االجنيل الث لث، ألقيل أب ل  حس  ج   تب ن  حي ة املسيح،  ن  ه   : ياـيس لوقالقد   ****
 .17م  ق، ص.جنلع  ،زي  ن   اله يا لمب    م -      

 .29-26مل   عن، ص ص.؟،     ر اليم ،   ألن فوائد البنوظ حالل أم حرام، حممما ة قم جناا ألحسني مهي  ن   اله -   
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 اله مل؟ايع  حن ء  يي ا عن يف   ،*ال ايحا يع  يف احمن  ن: ردا   ن الني   سل اآلالس ا  الذي ي نح 
ن   ال يع ألالقنض احلس  ألريت ء الز ّ ة ألجّلح الصّ ق ا، ف جتثّل  الته جل يلني، ألحث     ال ي  االممبجملق  حن   

لكّ  جلّذ   ايّ  القّنن السّ اك نعّن    الته جّل يلّني،  ي  يللصنا ي  الّجت حتّن    ألرألييف دلم المق        .الل ك لذلم
فص ر  ،ضع امتثل ء هلذا احل ن يف  جما  الق ةني ألُ  ،1653ا ن   احلكا االهلم، ف م مل  يلتمن    ألرألي   ا  ،جيمباي

  ّّع دلّّم امّّتغمب  الك ّّ ر لل ّّمدها، رد  ّّ ن  هّّ   ي ّّ ح  تثمريهّّ  يلّّني إبدن جّّ  الق ضّّم، فكّّ ن هّّذا  نقّّ  ل تحّّنو، ل  
 ّذلم   ال ّ ي الت مّع،  مّ   ه جّل 1692يق ض يلني نّ    لميس النا ع نعن  النؤم ء أي ذألن يلني ن ل ، فهذاامل مك أل 

 1؛، أل       م حم ألالا فناي 1860يل  ئ ة مل  
الّّني  قّّ  من رال  هّّ  الثّّمرة ال ن سّّي  ألالّّجت    ّّ  ةّّمرة ن ّّ  الّّ ي  ألاحلكّّا االق ّّ نم ألامل كّّم، ألجّّ   قّّن  لكّّ  مل يُ  

ن حيصّّل دلّّم ينت ّّ ر  ن أل   ّّ  الال يليّّ  او ّّنظ، أل ّّ ن     ّّذ حكّّا حتّّنو الّّني  غريهّّ  جّّ  اوحكّّ ُ  ،    ّّم الثّّمرة ّّمب
هّا  مّ ك  -19،20 /23 مّ  ألرا يف مّ ن الثليّ    ،ما الني جع الغنيب  أل غري اليهمايفما ايلها فأح   الذي  حن  -اليهما 

لهّ مل، ألدلّم جّ  لتحقيّق طممحّ هتا ل سّي نة ن ّ   جّما  ا ،لصّ حلها اخّ صما  ت ئةه  حتنيم الثمرة ال ن سي ، ألق  امتغ   
اّماز الته جّل يلّني يف احلّ ألا الّجت  ،را اجلمهيّ  الهممجيّ  يف فن سّ ألل ءا ال نة  لذلم، رد قن    مب  ر ع ء املص رف.

ّّ ريخ  ،لهّّ  القّّ  منيهي   أل ّّ    ،ألييف  ّّل  رلّّ ء  ألر ، أل هّّ  دلّّم داع اخّّه 1789  تّّم ن  12ألدلّّم يف اوجّّن الصّّ ار  ت
احتّّّ ج  ةّّّح ب الصّّّل ن ا رىل التمميّّّل، فّّّأحةا  ،اللّّّ ك يتهّّّ ج من يلّّّني، ألحيلمّّّ   ّّّ  ا الثّّّمرة الصّّّل ني  ا أل ّّّ  التمّّّن  

ّّ ، ةّّح ب املّّ   جّّ  غّّري اليهّّما نّّ  متميّّل   ّّم املعّّ ريع هما يف جّّلح  عّّي  اخسّّ رة، يف حّّني فهّّل اليهّّما دلّّم، أل مم 
ة    ّ  جسّتحمدة ن ّ    ّ ان الهّ مل  قّم    ،رألي يف دلّم احلّنيأل من الّن ح. أللّ ر االكّ رة رىل  ن  و ل جضّم ،التمميل يلني

   2اع، ألفنضما ن يل الته جل الن مي.مما يف اله مل  اليهما  جنه ، حتك  م السمبح، ف م  مت   
 ةـاب والسنـا في الكتـم الربـة تحريـالفرع الثالث: أدل  

نّ  يف  ر ّع مّمر، جمضّع يف مّمرة الّنأل  اآليّ  جمز   ،ة جماضّعو الني يلكتّ ب يف نّ   لق  ألرا حتن  اب:ـيف الكت -أ
39  ّّ ّّ  161، ألجمضّّع يف مّّمرة اللسّّ ء اآلي  ، ألجماضّّع يف مّّمرة ال قّّنة اآلايا130، ألجمضّّع يف مّّمرة آ  نمّّنان اآلي

يّّ  ألال ّّ قم  جك  ، ألقّّ  لّّ ء حتّّنو الّّني ن ّّ   ر هّّ  جناحّّل جت  نّّ ة، اوألىل281أل 280أل 279أل 278أل 276أل 275
 3 ن ي ه   م  ي م: ج  ي ، يتا  

                                                
لعّلص  ن  يف  ت  ّل "القّ  من" نّ  الته جّل يلّني ألقّ  : "ال حيّل    فمبطّمنالذي ألضع ق  من  ةيلّ  يف القّ و نّ  الّني،  مّ  هنّ    صملمن مبم  ، الني  ذلم ج  طنف اله ي  ج  ال  ذ ُ لق   *

  ج  غري  ن يع ك ة ح ل يف  ي نمل، أليقم  يف دلم: " ن اللق  ال ي   ون ج ااه   ن يكمن اللق  ألح ه جلتة  غ    ،   ن جق اره   س   غري ط يهمال  ئ ة  ايً   رم منته يقنض ري"،  م  ا
 اللق ."

     htm-http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/riba.03 ج  املمقع: .؟كيف بدأ الراب...وكيف انتشر 1
 املنلع   سل. 2
 ؛44-43ص ص.، 2008 ،م ن، اار املسرية ل لعن ألالتمزيعن "،البنوظ اإلسالمية "أحكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصرفية، ،م  حمم  حممما الهة -ا  ن:  3

 ّلّ قاملمافّ ّه1408ّالسّل  اوألىل،  الهّ ا اوأل ، جكّ  املكنجّ ، ،را  ّ  الهّ مل االمّمبجم، و ّ  ا مّع ال قهّم االمّمبجم، حتـرمي الـراب يف القـرآن الكـرمي والسـنة  غّ ،، لماحّحممّ  ن ّ  ا -         
 ؛171–168.ص ص  ،1987
 ؛59-55، ص ص.2001، نم ن، اار ألائل، االقتصادي والسياسي" املصارف اإلسالمية "دراسة يف تقومي املشروعية الدينية والدور ،حمم  كيلمن -         
 .18-15، ص ص.جنلع م  قحمم    م زهنة،  -         

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/riba-03.htm
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ُتا ج ِّ  زََ  ةف  ُنِّي ُ " ق    ه ىل: -1 ُتا ج ِّ  ر ِّي  ل ِّيَّْن َُّم يفِّ  َْجَما ِّ اللم كِّ َفمَب يَّْن ُم نِّلَ  اللمِّ أَلَج  آ َّيّْ ألَن أَلْلَّل اللمِّ َفُأأْللَئَِّّم ُهُّا أَلَج  آ َّيّْ
 1"اْلُمْضهُِّ منَ 

 ّذلم جّ    نل ّني ألامتحسّ  ل أل نغي ّل يف الز ّ ة،  مّ  ي هّ أللّل   الكنمي  ج ظ امتلك ر اخ لق نز   ج  اآلي  يت ني  
  مب  هذه اآلي   ن االئل حتنو الني ليس  ةنحي .

ْا َنّ  " قملل  ه ىل: -2 َ  المذِّيَ  َهّ ُاألْا َحنمْجلَّ  َن َّْيهِّْا طَي ِّ َّ اف  ُحِّ مّْ  هَلُّْا أَل َِّصّ  ِّهِّ أَلَ ْ ّذِّهُِّا  ي160مَمّ ِّيلِّ الل ِّ َ ثِّّري ا فَ ِّ ُْ اف ج ِّ
ُهْا َنَذاي   َ  لّْ ْلَ  طِّلِّ أَل َْنَتْ َح لِّْ َك فِّنِّيَ  جِّ ْا  َْجَماَ  اللم كِّ يِّ  2"ي161م لِّيم  الن َِّي أَلَقْ   ُُّهمْا َنْلُل أَلَ ْ  ِّهِّ

 3 جمر هم:  اآليتني الكنميتني ةمبةي ج  يستع   
 ّج ّ جّما  اللّ ك يل  طّل، رال  هنّ     ّل  اليهما نّ  الته جّل يلّني أل  ج   لق  هن    م ح  ل أل ه ىل نة نصّ   جّن   جتلك 

 ألنمب؛   لل  
 " ا  َ ن هذه اآليّ   ثّريا جّ    هّ ا أل مّنار الل ّ   املّ ي الهّ ملم الّجت حتكمّل  مّس ر ميّ  اتّ ،   س   :"لمذِّيَ  َه ُاألاْ فَ ِّ ُْ اف ج ِّ

ّّا فيّّل اليهّّما،  مّّ   أليّّتحك   ا يف  رزاق اله ّّ ا ألامّّتغمبهلا ألالثّّناء ن ّّ  هّّذا الل ّّ   يف الّّتحك   رىل  ي جّّ ظ ألةّّل ح للّّ مض 
نا لّل  ّ ال جّ  أليص ح اله جل  مريا لّن ك املّ   ألن ّ ا جسّل   ، ذلم نمز ال قري أليزااا ةناء الغين حس ب لهماها، ليعت   

  ؛ ن يكمن كنيك  يف الن ح ألاملكسب
 ن ّّ  اوجّّا جّ  ق ّّل عّّ  يف ن    حممّّ  ةّ   ن يّّل ألمّّ ا ألحسّب،  ّّل ُحّج ّ  ن ّّ   مل حيّّن  يمبحّّظ أبن الّني  ،جّ  اآلايا  

 ؛دلم اليهما
   4"اَي  َيَُّّه  المذِّيَ  آَجُلمْا اَل رَيُْ ُ مْا الن َِّي َ ْضَه ف   جَُّض َنَ    أَلا ّمُقمْا الل َ َلَه مُكْا  ُّْ  ُِّحمنَ " ق   م ح  ل أل ه ىل: -4
أللّ  جّ   ،   التحنو امل  ق ل ني، ألليس مل ج   ن ي هّا غّري هّذا، لكّ  ن ّ  الّنغا جّ  دلّمهذه اآلي  ن  لص   
   ّذلم الّني يسّريه ألليس هني  ن  الني اليسري، لك   زل  ممرة ال قنة لتحّن   ،ن  اوضه ف املض ن  هم نم  ن اللهم  م يَ 

 ألهم آ ن اآلايا الجت  زل  يف هذا العأن.  ه، أل  ثري 
َ  اْلَمس ِّ َدلَِّم أبَِّ : "ق    ه ىل -5 َ  اْل َّْيُع المذِّيَ  أيَُْ ُ مَن الن َِّي اَل يَُّقمُجمَن رِّالم َ َم  يَُّقمُ  المذِّي يََّتَل م ُُل العمْي َ ُن جِّ  ّمُهْا َق ُلمْا رَِّّنم

ّّ َّّع أَلَحّّنمَ  الّّن َِّي َفَمّّ  َلّّ ءُه َجْمنِّ َّّ ج ج ِّ ُ اْل َّْي ُّّل الّّن َِّي أَلَ َحّّلم الل  ْث ّّّئَِّم جِّ ّّنُُه رِّىَل الل ِّ أَلَجّّْ  َنّّ َا َفُأأْلَل ُّّل َجّّ  َمَّّ َي أَل َْج ّّ  تََّهَ  فََّ    رم  ِّّّلِّ َف
ّّ رف  َةِّّّياف  ي275م َ ْةَّّح ُب اللمّّ رِّ ُهّّْا فِّيَهّّ  َ  لُِّّّ ألنَ  ُ اَل حيِّّّبُّ ُ ّّلم َ  م َّّ َق اِّ أَلالل  ّّن َِّي أَليُّّّْنيبِّ الصم ُ اْل رِّنم المّّذِّيَ   ي276ممَيَْحُّّق الل 

َ اِّ أَل ََق ُجمْا الصممَبَة أَلآ َّّمُْا الزمَ ّ َة هَلُّْا َ ْلّنُُهْا نِّلَّ  َرهب ِِّّّْا أَلاَل َ ّْمفج نَ آجَ  ُ مْا الصم حلِّ ْا أَلاَل ُهّْا حَيْزَ ُّمنُلمْا أَلَنمِّ اَي  َيَُّّهّ   ي277م  َّْيهِّ
َّ  الّن َِّي رِّن ُ لّتُ  ُّتْا  ي278ما جُّّْ جِّلِّنَي المذِّيَ  آَجُلمْا ا ّمُقمْا الل َ أَلَدُرألْا َجّ   َقَِّّم جِّ َّ  الل ِّ أَلَرُمّملِّلِّ أَلرِّن  ُّ ّْ َّْنبف ج ِّ فَّإِّن ملْم  َّْ َه ُّمْا فَّْأَد ُمْا اِّ

                                                
 .39ممرة النأل ، اآلي   1
 .161 اآلي أل  160 ممرة اللس ء، اآلي  2
 .170-169غ ،، جنلع م  ق، ص ص. اح حمم  ن   الم  3
    .130  نمنان، اآلي  آممرة  4
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ّنج  ي279م فََّ ُكْا ُرُؤألُك  َْجَمالُِّكْا اَل َ ْ  ُِّممَن أَلاَل ُ ْ َ ُممنَ  ُقمْا َ يّْ لمُكّْا رِّن ُ لُّتْا  أَلرِّن َ  َن ُدأل ُنْسنَةف فََّل ِّنَةج رِّىَل َجْيَسّنَةف أَل َن َ َصّ م
 1"ي281م أَلا ّمُقمْا يَّْمج    ُّْنَلُهمَن فِّيلِّ رِّىَل الل ِّ لُم  َُّم م ُ لُّ  َّْ سف جم  َ َسَ ْ  أَلُهْا اَل يُْ َ ُممنَ  ي280م  َّْهَ ُممنَ 

ح املّماي يمض ّ وألاملل ّ. ه ومهما كان حجمـهـجبميع أ كال رَّم  ـُمح   ن الني ني  يت ل ا، ج   مب  هذه اآلايا ال ي   
 لل  جناحل حتنو الني.

 اـل حترمي الربـ: مراح2املخطط رقم 
 
 
 
 
 
 
 لهّم املّ جلني لقّ  ألرا نّ  رمّم    ةّ     ن يّل ألمّ ا اله يّ  جّ  اوح ايّث الّجت  ة:ـة النبويـة الشريفــيف السن -ب

 ج  ي م: ،نو ة     ن يل ألم ا، ج   ني ج   قل ن  رمم    الكن  الته جل يلني
ها ألجم  ل، أل    ل، ألك ه يل، ألق  : " ، ل الني  رمم    ة     ن يل ألم ا آله" ن  ل  ن رضم   نلل ق  : -1

 2.مماء"
ر يّ  ال ي ّّ  رل ّني   يّّ ، فأ نلّّ ، رىل " : ّّنة  ّ  للّّ ب رضّم   نلّّل قّّ  : قّ   اللّّيب ةّ     ن يّّل ألمّّ انّ   -2
فأق ل النلل الّذي ألمو اللهن رلل  ني ي يل حة رة   رض جق م  ف    ق  حىت   ي  ن   هنن ج  ا  فيل رلل ق ئا ألن  

ه حيّث  ّّ ن فةهّّل   مّّ  لّ ء ليلّّنج رجّّ  يف فيّّل اةّّن يف اللهّن فّّإدا  راا النلّّل  ن خيّّنج رجّ  النلّّل اةّّن يف فيّّل فّّنا  
  3."لهن هم آ ل النبفريلع  م    ن فق   ج  هذا فق   الذي ر يتل يف ال

هنّ  اللّيب ةّ     ن يّل " جّ  فسّألتل فقّ  : ن  نمن     يب لحي   رضم   نلل ق  : ر ي   يب اك ظ ن ّ ا حة   -3
         4 ".ألم ا ن  ش  الك ب ألش  ال   ألهن  ن  المامش  ألاملمكمج  ألآ ل الني ألجم  ل ألله  املصمر

ال   يهّما الّذهب يلّذهب رال جّثمب ق  : ق   رمّم    ةّ     ن يّل ألمّ ا: " ن   يب مهي  اخذري رضم   نلل -4
عثل، ألال  ع ما  هضه  ن    ه ، ألال   يهما المرق يلمرق رال جّثمب عثّل، ألال  عّ ما  هضّه  ن ّ   هّ ، ألال   يهّما جلهّ  

 5".غ ئ    ل لز
 

                                                
 .281 رىل 275، اآلايا ج  ممرة ال قنة 1
 .408احلسني جس ا    احلة ج، جنلع م  ق، ص.   م 2
 .236، ص.2004، الق هنة، اار    اهليثا، ح البخاريـصحي  م ن     حمم     ر  نيل ال ل ري،  3
 املنلع   سل. 4
 .404احلسني جس ا    احلة ج، جنلع م  ق، ص.   م 5

 سورة الروم
 39اآلي  

 - ي جك   –

 سورة البقرة
 278أل 276أل 275 ااآلاي 

 281أل 280أل 279أل
 -ج  ي   –

 

 سورة آل عمران
 130اآلي  
 -ج  ي   –

 

 سورة النساء
 161اآلي  
 -ج  ي   –

 

هنم اليهما ن   امتحس ن الز  ة
 الته جل يلني

حتنو الني، جع  ن هل ك ل س يف 
 الضه  ءحةا الني نل   ه  

حتنو الني ق طع ةنيح، 
 ألجهم    ن حةمل

 4املرحلة  3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 
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 هـة من تحريمـا والحكمـواع الربـالمطلب الثاني: أن
اائّنة  ،ال قل االممبجم الني نممج  رىل  منني  م ميني مه : ري اللسيئ  ألري ال ضل، لكّ  يف حقيقّ  اوجّنا يقس   

ألاحلكمّ   ،ف   ثّن ن ّ  او ّماع امللت  ّ  ل ّنيفهم  عمل ري ال يمن  أل القنألض ألري ال يّمع. ألل تهّن   ،الني  ألمع ج  دلم
 ج  حتنميه ،  ل أل  هذا امل  ب ال نألع الت لي :

 
  
  
 

 ة(ـون )النسيئـا الديـالفرع األول: رب
ّّ ،ألل ّّظ اللسّّيئ  جعّّتق جّّ   سّّأيهّّنف ري الّّ يمن  أل القّّنألض  ّّني اللسّّيئ ،   ّّعهّّىن  ل    ّّن، ألدلّّم رىل ن أل ل أل   

 1القنض جق  ل االض ف   أل الهمبألة املت ق ن يه . المق  الذي يسمح فيل املق ض  نا  
ثّّّ  ل ّّّ حع، ألهّّّم الّّّني الّّّذي  ّّّ ن جهنألفّّّ  نلّّّ  الهّّّنب يف اجل ه يّّّ  ق ّّّل ال هأليسّّّم  ري اللسّّّيئ   ّّّذلم يلّّّني ا 

 أل  ،  لذا ّل أل الّني احلقيقّم اتّن   ،فهم الّني الّذي ال كّم فيّل 2مح   حتنميي  قمي . الكنو نن يل القنآ اتم ي ، ألالذي ك   
 3  حتنو جق ة .م اتن  اوة م  أل اجل   

ل ، رد يتمثّ 4"اَي  َيَُّّهّ  المّذِّيَ  آَجلُّمْا اَل رَيُْ  ُّمْا الّن َِّي َ ْضَّه ف   جَُّضّ َنَ    "  ىل يف حتنميّل:رن ري اجل ه ي  هم الذي ق    ه 
ألةّّمر هّّذا اللّّمع جّّ  الّّني  ثّّرية  هضّّه  ظّّ هن أل هضّّه  غّّري  5يف ج  الّّ  جّّ   حّّ   عّّ   ج لّّل جّّع زاياة جق  ّّل اولّّل.

ر اللّ ك جّ  "  ّم حيّذ  في  ألالن ميّ  ألنمبلهّ  يف االمّمب امله جمبا املصّن  ل "يف  ت    مر ال ي  ناه  ال  تمر ظ هن، أليه   
 6المقمع فيه   م  ي م:

 7 :الزاياة ن   القنض: ألق   كمن هذه الزاياة اي رج   -1 
                ؛لل القنض ةل ء الهق  جع   ذ هذه الزاياة نل  ح م 
               ض م اا القنض، يقم  لل املقنض: رج   ن  قضم  أل  ّنيب؟،  ي   املق  تية  التأليل، فهل ج  يتهذر ن

  جلحم زاياة يف اولل جق  ل ج  غ ج  امل    تية  اال ت  ر، ألهذا ج  يع ل ال  ئ ة املن    يف الهصن احل ي.

                                                
 .56، ص.1990، ع،  نا  مي  حمم   كن ، نم ن، اار ال عن ل لعن ألالتمزي"دراسة للنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء اإلسالم" ي عادلحنو نظام نقدنمن ك  نا، حمم   1
 ؛537ص. ،2000"،  ريألا، املن ز الثق يف الغنيب،  البنوظ اإلسالمية "التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ألي امل لقم، ن ئع  العنق -  ا  ن: 2

 .22، ص.2008اجلزائن، اار همج ،  ،التمويل اإلسالمي "من الفقه إ  التطبيق املعاصر لدى البنوظ اإلسالمية"، جس ألر ف رك -          
لمبقتصّ ا االمّمبجم، املن ّز اله مّم واّ ث االقتصّ ا  املّ متن الّ ألي الثّ ،امث ات رة جّ  ارام ا يف االقتص ا االممبجم، "، النظام املصريف اإلسالمي "خصائصه ومشكالتهرفيق املصني،  3

  .173، ص.1985ل ة، االممبجم، ل جه  امل م ن   الهزيز، 
 .130 ممرة آ  نمنان، اآلي  4
 .83، ص.1978،  ريألا، ج مس  النم ل ، ال  ه  الث لث ، املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم مر ال ي  ن ،  5
 .84ص. لس  ق،املنلع ا 6
 .44ف اي حمم  النف نم، جنلع م  ق، ص. 7

 ؛(ون )النسيئـةـا الديـالفرع األول: رب
 وع؛ــا البيـ: رب الفرع الثاين

 ا.ـربـم الـة من حتريـالفرع الثالث: احلكم
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زاياة جق  ّل  ن املعّ ي نّ  الّ فع، في ّز   ّ فعن يتّأ   الذي ة   يف الذجّ  شلّ  لسّ ه ، أبالزاياة ن   ال ي   -2 
 هذا التأ ري؛ 

  ج  قيم  الصم؛ قل   ج  ال  الصم  لق  ي فع ح ال  -3 
ل ق نّّ ة العّنني  ا مّّع ن يهّّ : اكّ اط جل هّّ  ج ايّ  أللّّم يمّا اهل يّّ  زاياة ن ّ  ج  ّّغ الّ ي ، ألدلّّم ط قّ   -4 
 .  ه  فهم ري"  ل قنض لن  "
، ألهم ج  رألظ ج لم يف املمطأ م نله     نمن رضم   ن   د ن  مب  الصح يب اجل يل  ل  يتا  أليف هذه املسأ 
 1 ل: 

 ؛ر،  م    رلمب م    ألاك ط  ن يل  فضل ج   م  تل"فق  : " م ا   نمن رضم   نلهلل     ر  -
 ؛فذلم الني": "م ا   نمن رضم   نلهق    -
 ؟  ي ن   النمحلل:  يي ريجن، اي ق   الن  -
 ه:فق  : الس ي ن   ةمبة  أللم  -

   ني   ل أللل  ، ف م أللل    ه ىل؛ لم ي  س  
   ني   ل أللل ة ح م، ف م أللل ة ح م؛ لم ي  س  
   ب، فذلم الني.لتأ ذ   يث    ي   لم ي  س 

 ؟  ي ن   النمحق   النلل: فكيي ريجن، اي  -     
ّّّل الّّّذي  مّّّ  تل ق  تّّّل، ألر نالصّّّحي  ، فّّّإ قّّّ  :  رظ  ن  عّّّق   -      ّّّل ن   ن ّّّ ك جث ّّّذي  مّّّ  تل فأ ذ  ن ّّّ ك األن ال

 .للن ج  ا ت ن ج    سل فذلم ككن ككنه لم. أللم  ن  ن  ك  فضل ج   م  تل ، ألرلنا ُ 
 جّن  ،جي يب ن ّ  القّنض  مك فّأة يف جق  ّل اال ت ّ رن التح ي  املس ق له ئ  ر  ،رن حتنو ري اللسيئ  يهين  م م  

ألال  ني ج  غ جق مع ي فع  ،اث    أل حم ا  لس   جئمي  ج   ةل القنضال  سمح  ل العنيه ، ألال فنق يف دلم  ني ن ئ  
 أل يف ةّّمرة ه يّّ   أل   جّّ  ال قّّنض رال  عّّنطه ، ف لعّّنيه  االمّّمبجي  ال  ّّنظ يف ا ت ّّ ر  ،ج   أل نلّّ  ح ّّم  اولّّلجقّّ   

ن ري اللسّّيئ  ف  ّّني فقهّّ ء املّّذاهب ايهّّ  ن ّّ   ل ّّنض ن ئّّ  جملّّب، ألال  ّّمبمّّ    املقّّنض رىل حّّني امّّ ااا القّّنض 
ّّي  حّّنا ، فقّّ       سّّ   ري جهمّّ  ق  ّّ ،ن اكّّ اط الّّزاياة يف السّّ ي  ،ةّّ     ن يّّل ألمّّ ا هااّّع املسّّ ممن  قّّمب نّّ    

ن هّذا اله ئّ  فّإ ، ئيّ  ل همّلالزاياة،  ج  ردا   ن اله ئّ  ن ّ  ر ك املّ   حيتمّل  ن يكّمن جمل ّ   أل مّ ل     هّ  ل لتيةّ  الله
 2ط ق  مل  ائ اله ال  الجت قنرهت  العنيه . ،يسمح  ل كني   اقتس جل

 
 

                                                
 .85-84مر ال ي  ن ، جنلع م  ق، ص ص.  1
 ؛57، جنلع م  ق، ص."اإلسالملنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء ل، حنو نظام نقدي عادل "دراسة نمن ك  ناحمم   -ا  ن:  2

 .23.، جنلع م  ق، صجس ألر ف رك -         
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 وعـا البيـالفرع الثاني: رب
ألهّّم  -الّّني نلّّ  ج  الّّ  جّّ   عّّ   جّّ  اوجّّما  الن ميّّ ، دلّّم رن  ح ايّّث اوةّّل ف السّّت   ّّني ال يّّمع،  يقصّّ  

  ي ده ّ   ّذهب لس ال ّ لني ع ط يف ج  ال  هذه اوةل ف نلّ  احتّ ا لّ -ألالعهري ألالتمن ألامل ح  ن  الذهب ألال ض  ألال ُّ 
 1خل كنطني مه :.ر أل قمح   قمح..
            يف الق ر؛ّاملم ة   
            م   أل اوللّاحل ، 

ب ن ّ  ا ل ّ  كّنط فمب  ع ط ممظ احل م ، ألي     ، ج  نل  ا تمبف للس ال  لني  عهري   ض   أل متن  قمح
 2ج  يسم   ني اللس ء. ،ا ل   كنط احل م ب ن   ج  يسم   ني ال ضل، ألي     ،املم ة  

 يتحقق يف ةمر ني: ،ظ دلم  ن ري ال يمعألج ا   
 أل هّم الّزاياة يف ج  الّ  املتة  سّني يّ ا  3حّ  ال ّ لني الن ّميني املت قّني للسّ .يف  : ألهّم الّزاياة لـأوال: راب الفض        

قمّّح، أللّّم ال جّّ  القمّّح جق  ّّل  ي ّّمغنا  أل صّّيغ دهّّب فّّمرا،  أل  ي ّّمغنا  جّّ  102غ دهّّب جق  ّّل 100 يّّ ، جثّّل 
 4؛ا ت    يف اجلماة

حّّ  ال ّّ لني يف املّّ   ليّّل قّّ    ردا لّّنظ ري ،رة   ّّنق احل ّّم  نّّ  اولّّل: ألهّّم الّّزاياة املقّّ   اءـاثنيــا: راب النســ         
لجت الصّّّنف حّّّ  ال ّّّ لني امللت  ّّّني يف الصّّّلي يف حّّّ   قنضّّّ ، أل ّّّذا ردا لّّّنظ ريليّّّل قّّّ    جتحّّّ  الصّّّلي، جّّّ مل يكّّّ

 5ألاملق يض .
الّذهب يلّّذهب " يف حّ يث رمّّم    ةّ     ن يّل ألمّ ا رد قّ  : ،أللقّ  ألراا السّ ع  أل اوةّل ف الن ميّ  

فمّّ  زاا  أل امّّتزاا فقّّ   رَب،  ألالعّّهري يلعّّهري ألالتمّّن يلتمّّن ألامل ّّح يمل ّّح جّّثمب عثّّل يّّ ا  يّّ  يلّّه   ألال ضّّ  يل ضّّ  ألالّّه  
 6".اء ذ ألامله م فيل مم اآل

 7ح اله م ء اللق ط الت لي :فق  ألض   ،ألامتل اا رىل هذا احل يث
    ج  اوجما   ،ايع هذه اوجما  الذهب ألال ض  ج  اوش ن،  ج  العهري ألالقمح ألامل ح ألالتمن فهم ج  اوطهم ، أل ه

 الن مي ؛
 هب  غّنا  أل صّي جّ  الّذهبجثّل غّنا  جّ  الّذ ،أبي كّكل جّ  اوكّك   ،ال جيمز  يع  ي للس عث ل يلت  ضّل، 

 ألال يل ن رىل  فض ي  اللمع؛ ،  اجللس أللب التس أليفإدا احت  

                                                
 .42 مهي  ن   اله، جنلع م  ق، ص.نية قم جناا ألحس حممما 1
 املنلع   سل. 2
 .55نمن    ن   الهزيز امل ك، جنلع م  ق، ص. 3
 .57ص. جنلع م  ق، لنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء اإلسالم"،لحنو نظام نقدي عادل "دراسة حمم  نمن ك  نا،  4
 .45ص. ،جنلع م  قحمم  حممما الهة م،،  5
 .426، ص.1998، 2"،  ريألا، اار ا   حز ، اجلزء اجلمع بني الصحيحني "البخاري ومسلمحمم     فتمح احلمي ي،  6
 .27ص. ،2007"، نم ن، اار املسرية، املصارف اإلسالمية "األسس النظرية والتطبيقات العمليةحممما حسني المااي ألحسني حمم   ح ن،  7
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 التسّ يا فّمرا يف و ّس الهقّ ، رد جيّمز  يّع القمّح يمل ّح  أل العّهري يلتمّن  كني    ن يّتا   ،جيمز  يع ر مي  غري للسل
 التس يا فمرا؛ ن    ن يتا   ،ج  ض  
   سّّ ء، فمّّثمب ال جيّّمز  يّّع  ي ّّمغنا  جّّ  التمّّن  كي ّّمغنا  أل صّّي كّّهري، ن ّّ   ن يّّتا  ال جيّّمز  يّّع ر ّّمي  غّّري للسّّل 

  س يا التمن  ه  كهن جثمب؛
 ؛ ا م  يف  يع الس    ،جيمز  يع اوش ن يل ه   يلت  ضل،  م  جيمز ري ري افع الثم  أل س يا امل يع فمرا ألالهكس 
 جيّّمز ج  التهّّ  حسّّب ا  ّّ ق  ،احلّّ يث العّّنيي  أل جّّ  يقّّ ك ن يهّّ  اوجّّما  غّّري الن ميّّ   ي اوجّّما  غّّري املّّذ مرة يف

 ألن   ا ل   كنألط نق  ال يع. ،ال نفني
حيّن  فيهّ  الّني جّ  ححيّ  الت  ضّل ألاللسّيئ ، فهلّ   ، هضّه ن اوةل ف الن مي  نلّ  ج  التهّ     ، مبة   ل ج  م ق     

، ألنلّ  ج  الّ  حتّن  اللسّيئ  ألجيّمز ال ضّل ،ي آب ّن ال  للس ر م حين  ري ال ضل ألاللسيئ ، ألنل  ج  ،ج  ال  اجللس السل
 .ل ح هذه املسأألاجل أل  املماي يمض    .جيمز ال ضل ألاللسيئ ، ج  اوةل ف اور ه  أبح  اللق ي اجللس الن مي

 ا الفضلـل الشرعي لربـ: احلق3 دول رقماجل
 ملح رـمت  عري بُـر   فضة ذهب 
     2 1 ذهب
     1 2 فضة
 2 2 2 1   ر  ـبُ 

 2 2 1 2    عري
 2 1 2 2   رـمت

 1 2 2 2   ملح
 جيمز فيه  الت  ضل ألاللسيئ . :ل الفارغـاحلق: جيمز فيه  الت  ضل ال اللسيئ ، 2 لـاحلق: ال جيمز الت  ضل ألال اللسيئ ، 1 لـاحلق
 .26ص. ، جنلع م  ق،جس ألر ف رك املصدر:

 اـلربم اـة من تحريـالفرع الثالث: الحكم
رال لّّ رء املسّّ ألئ ألاوضّّنار ألالسّّ  ي ا املته قّّ   ّّل، هّّذا هّّم احلّّ    ،  كّّيئ اء مل حتّّن  العّّنيه  االمّّمبجي  الغّّن   رن   

 يللس   ل ني ألالذي ا ت ي ال قه ء يف حكم  حتنميل، حيث ا قسمما رىل فنيقني:
 ،لّنيفقّ  هنّ ح   مّ ح  ل أل هّ ىل جّ  الته جّل ي  يّ ،ن احلكمّ  جّ  حتّنو الّني  ه   أب ،يقم  هّذا ال نيّقل: الفريق األو   -

  نا مل  فيهّ   ،ن حكم  حتنو الني ظ هنةو ،  ن هذا القم  ضهيي ألغري م ي جل ، رال هألحكمتل يف دلم   ي  ن    ف
 1؛ج  م ج  
 
 

                                                
االمكل ري ، ، املعامالت املصرفية والبديل عنها، التأمني على األنفس واألموال ،البنوظ وصناديق التوفري و هادات االستثمار :قف الشريعة اإلسالمية منمو  ، رجض ن ح فظ ن   النمح 1

 .15ص. ،2005اار السمب  ل    ن  ألاللعن ألالتمزيع ألال ا ، 
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 1    ليصه  يف اللق ط الت لي :ألالجت ميك ،  نا آلاثره  الس  ي  ،  ظ هنةاحلكم  ج  حتنو الني ل ي   رن  الفريق الثاين:  -
 يل مي الني ن    ي    اوج    يف امل   الذي امتل ي   اال س ن ن يل؛ 
  يتمك  ج  زاياة  جمالل ن  طنيق الّني، اوجّن  ،ن ة حب امل  ي ن  االكتغ   يملك مب، ألدلم وميلع الن

ّ  حل ن جصّ ق ّ ع جلّ فع اخ ّق، ألجّ  امله ّم   ي ضّم رىل اي نّ  الهمّل ألالكسّب ألالتةّ رة ألالصّل ن ، ممّ  الّذي جيه ّل يك 
 ؛ألاحلنف ألالصل ن ا اخ ق ال  لت ا رال يلتة رة

   رن ّ  ّل فّمق جّ  حي ةّل جّ  ن ّ  السّماء، أل  ل ّ   ألج    جسّتمنا يللسّ   آل  ّل   اضّ ناي   سّيالته جل يلني يملِّ
ّّ   ،اضّّ ناب يف الل ّّ   االقتصّّ اي  ج ني، ألهّّم يللسّّ   آل  ّّل يل هّّث جّّ  لعّّع  م مّّل ق قّّ    سّّي  جسّّتمنا ل متهّّيملِّ

آل ّن املسّتغل يل هّث جّ  لعّع يف  سّب لّيس يف جقّ ألره، ألاجلعّع جّ  ط يهتّل  ن لالكسب ج  وهما غّريه، أليللسّ   
ن  ثّنة اوجّناض الّجت   ،املسّ منير  هّ  اوط ّ ء لذلم قّن  ع أل ح ميسل ألجع ننه، أل حي ث اض ناي جستمنا يف ق ب اجلعِّ 

فيكمن ج  ج  هنه  ضغو ال   املستمن،  أل الذا  الص ري   أل اجل  ّ  ال جميّ   أل اللزيّي يملّخ  أل املّما  ،ق ب صيب ال
ر نميّ  ال ّب ال ّ طين   لعه  ال  تّمافن  مّ   ل املمكلّ ، أللقّ  قّن  الذي ألل   ،م  ه  دلم االض ناب االقتص اي ،امل  لئ

ن الّني هّم السّ ب يف  ثّنة  جّناض   ،"االمّمب  ألال ّب احلّ يث"  ت  ّليف   ،ن ّ  الهزيّز ر  نيّليف نصنه املنحم  ال  تمر 
 الق ب؛

 لّل    يّّ   هّ  اللّ ك رىل االقّّ اض جّ    يضّ ن  ضّنار يل ئّّ  اتت لّ  جّ  ا تمّع، حيّّث يّ اي الّني رىل اال
 نايب فنض ري جض ن   امتغمبال حل ل هتا؛ احتي ل هتا الضنألري ، اوجن الذي يتيح ل مُ 

  وهنّ   نفّع  ،ن ةّغ ر املسّتثمني  ال يسّت يهمن االقّ اضو ،ي ن   ننق ّ  اللعّ ط االقتصّ اي     الن يهمل
ن جعّّ ريهها و ،لتكّّ ليي املن   ّّ   ّّمفناا احلةّّاجّّ   ك  ّّ  جعّّ ريهها هّّذا جّّ  لهّّ ،  مّّ   هنّّا ال يسّّت يهمن خت ّّي  ا

 هذا ج  له    نظ؛ ،جتماضه 
    ةّن يف قّ ر  ل هلا يحتم    ت ئةه ، ف لتّ لن  ّ    ن يت   جغ جناا ال قِّ ل الني ن   الل ك  ن ي   ما يفيسه

ج  امل   يتك فأ جّع ق ر ّل امل ليّ  ن ّ  السّ اا، أي ّذ جّ ال يلّني ليزيّ  يف جتةّنه، ألقّ  يكسّب يف دلّم  ّمب ريّب، أللكّ  
لّّذي ينيّّ ، رد  ن ال  ئّّ ة الّّجت  ّّل ال يكّّمن يف جق ر ّّل ال يّّع يف المقّّ  ارن  زلّّ  قيمّّ  ال ضّّ ئع، فإ ،  غّّري حممّّماةاله ق ّّ

 ،نيكّمن االفّمبك املّ ج  أل  ،يل م ل، فتكمن اخس رة ال  احّ  ض نه ل  يع يف المق  الذي ال  ،يف دجتل مبحقل ألال يمن الجت 
 ألال يمن حتيو  ذجتل  م  حتيو اوغمب   هلقل؛

 ا جن  ّ ا هلّ لّ  جّمظ ني   ّ رال ماملّنايبي، لّذا س ن  الني ن   زاياة االمناف، ون املسّنف جيّ  جّ  يك  ّي
لسّّهمل  احلصّّم  ن ّّ  االقّّ اض  ّّني، حّّىت أللّّ   ، نألن أليسّّنفمن ك ّّم ح لّّ هتا احل ضّّنة ألاملسّّتق  ي ، ال يّّ    ،ضّّلم 
 ،مّ رهاألها يملّ   الّمبز  لمبمّتمنار يف قليمّ  ،ألجي سمن ا  ّب املقّ جني  ، ه  املنا ني يذه من رىل  مااي القم ر ،الل ك

                                                
 ؛136-130، ص ص.2006احل يث،  لكتب،  ر  ، ن مل االبنوظ اإلسالميةف يح حس    ي،  - ا  ن: 1

 ؛19-14، ص ص.1985ل ة، ال ار السهماي  ل لعن ألالتمزيع، ال  ه  الث  ي ، ، حترمي الراب تنظيم اقتصاديحمم    م زهنة،  -         
 ؛16-15 ، جنلع م  ق، ص ص.رجض ن ح فظ ن   النمح -         
 .46مما الهة م،، جنلع م  ق، ص.حمم  حم -         
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ّّفيكّّمن املّّنايب  ألرل التعّّةيع ن ّّ  لنميّّ  هّّم جّّ     ّّث    ئّّث هّّذا  ،ل آاثجّّ ، رل   ّّل  جّّما  اللّّ ك يل  طّّلقّّ  حتم 
 ؛الهصن

  ّّّةّّّ   ،رن آاثر الّّّني ال  قتصّّّن ن ّّّ  اوفّّّناا ألاملعّّّ ريع اا ّّّل ال أللّّّ  الماحّّّ ة،  ّّّل متتّّّ  رىل  ّّّ رج ال ألل  
خّ رج فتضّ ن رىل االقّ اض جّ  ا ،جماز تهّ  اله جّ  هّ ، هّذه او ّرية جّ  نةّز  ،االممبجي  جله ، ف م  ثّري جّ  اوألقّ ا

ّّ   ،غ ّّب احلّّ الاعهّّ الا ر ميّّ  جن  هّّ ، أليف   ال  سّّت يع هّّذه الّّ أل   سّّ ي   قسّّ ط ايمهنّّ ، فتضّّ ن املل مّّ ا ال أللي
الّ أل  يف جّ  رجك  يّ ا هّذه    حيّ   ، مم  ي زاياة  ن  ء االق اض اولليبأليلت  ،ألاملص رف اولل ي  رىل رن اة ل ألل  ايمهن 

متت  رىل ا تمه ا ألالّ أل  يف الّ ا ل ألاخّ رج، أل  ّم هّم حكمّ  اوفناا فحسب،  ل  ثرية ال متس  أضنار الني  ف .الت مر
 1االممب  يف حتنو الني.

 اـول الربـات حـالمطلب الثالث: شبه
 ّّّ ال ّّنألف ألاملتغّّّرياا الّّّجت رىل القّّّم   ضّّنألرة   ّّّذ  ،  ةّّ   هّّّ  احلّّنب اله مليّّّ  الث  يّّ  ،ل  هّّ  ال قهّّّ ءلقّّ  ال 

ا يف الهّ مل نلّ  اّّث قضّي  الّني، رد حّّ أللما  هيّن الل ّ   الن ّّمي أب ّذ  هّ  املّّهراا، لكّ  مل ي  حّما يف دلّّم، امّتة   
   ي هن  يف ال نألع اآل ي :   م الجت يتا   ،ألج   ني الع ه ا الجت  ةريا حم  قضي  الني

 
 
 
 

 ةاعفـاف المضـة األضعـالفرع األول: قضي
 هّل، ألالّ ه  ممّ    - لّ اي اار اله ّم  يف ات ضّنة الّجت  لق هّ - ن ّ  الهزيّز لّ أليعر ظ العّيخ  وى هذا الرأي:ـمت -أ

جّ  يلقّنآن، ألر ظ  ن آايا الّني يف   هم الني املض ني املذ مر يف ممرة آ  نمنان،  جّ  الّني الق يّل ف ّيس حمن   ن الني اتن  
آي  الني يف ممرة آ  نمنان أل     ج  ق  يف حتنو الني ج  غري  قيي  أبضه ف جض ن  ، رال  ألرن  زل   ه  ،ممرة ال قنة

رة يف  ةّم  ال قّل    كم ّل  ضّه ف  جضّ ن  ، ألجّ  القمانّ  املقّن   ا الّني اتّن   هن     أل جته رض  جع آي  آ  نمنان الّجت قي ّ
ّّل ردا ألرا يف  ّّص   ،ألقمانّّ ه يف  ّّص آ ّّن هّّذا احلكّّا   سّّل ن ّّ  هّّذا العّّمء نيلّّل  "ج  قّّ " ألألرا احلكّّا ن ّّ  كّّمء   

 ا يف الّني الّذي ألرا حتنميّل جقي ّّة ال قّنة الّذي ألرا حتنميّل ج  قّّ ،  ، لّّذا فّإن املّناا يلّني يف مّّمر  ا"، يّناا يمل  ّق املقي ّ"جقي ّ
 2ممرة آ  نمنان  كم ل  ضه ف  جض ن  .

                                                
 .74-49، ص ص.1990، اجلزائن، ايمان امل  من ا اجل جهي ، ال  ه  الث  ي ، الراب  م اون   املماألاي،  امله مج ا ن  جض ر الني، ا  ن: ملزي  ج  1
  1808  مليف لني ة ال ماء املته ق   ل ن ل رىل الني "، ألق   عنا حم ضن ل اإلسالم دين الفطرة" ، ة حب  ت بن   الهزيز ل أليعالعيخ. 
 .202، ص.2000"، االمكل ري ، ال ار اجل جهي ، دراسات اقتصادية إسالمية" النقود والفوائد والبنوظمح ،   يسني  نمحن   ال 2

 اعفـة؛ـضيـة األضعـاف املضـقالفرع األول: 
  ؛روض االستهـالظـاج وقـن قـروض اإلنتـبي:  الفرع الثاين

 .ربـاـحـول ال  بهـات أخـرىالفرع الثالث: 
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 ي الّني، فّ ل نق يف  *ني ال  ئّ ة ال سّي   ألال  ئّ ة املن  ّ التمييز  ّ ،أل  ص ره ن   الهزيز ل أليعلق  ح أل  العيخ  
ن  ّّل جصّّ  ح، ألانتّّهألا  ن ال  ئّّ ة جّّ  املسّّ ئل اوم مّّي    ّّنها قّّ ئا ن ّّ  اجل  ّّب او مبقّّم ألااللتمّّ نم الّّذي يّّ ط  

 ئّ ة ألالّني، رد زا  ّني ال جي ّ ، كّمن القّما ني يف اله يّ  جّ  الّ أل  ،ما ن   جّمق ها هّذالمبزاه ر االقتص اي،  م  امت ل  
ب ن يه ، يلنغا ج   ل يا القما ني لسهن ال  ئّ ة، ألمل ختّنج القّما ني يف الّ أل  االمّمبجي  نّ  هّذا ه قَ له   الني لنمي  يُ 

ّّ  أل  ّّنظ قصّّمظ، جّّ  نّّ ا  هّّ  الّّ أل  الّّجت  مّّ م   المضّّع، فهّّم  ق ّّل ج ّّ   ال  ئّّ ة أل ل مهّّ ، أل ضّّع هلّّ  حّّ ألاا ا ي
 1  تح يل ن   املص  ح، فتستل   جص  ح جق  ل اخ ج ا نمض ال  ئ ة. أل   م الجت ،   مته  امل لي 

هنهّّّ  نّّّ  جل ّّّمر العّّّنيه  ومّّّ  ب ال ختّّّنج يف لم  ، ن ال مائّّّ  ال سّّّي   ال  هتّّّه ري ،يهتّّّه   صّّّ ر هّّّذا الّّّن ي 
 2ألميك  حصن هذه اوم  ب يف: االممبجي ،

األن اقتص ا قمي ألجتم مم، ألع   ن ال مائ  نلصن ضّنألري  ي  لب االممب   قي   األل  قمي ، أللك  املسأل  ل   تمفن -1
 مماء ج  حيث ننض امل  ناا  أل ال  ب ن يه ، فإن رلغ ءهّ  ميضّن هبّذا االقتصّ ا، ألهّم جّ  ،وي       ق ي أل لكم

 ال  ق  ل العنيه  االممبجي ؛
ل حي ة االقتصّ اي ، ال ميكّ   ن  ي نض االممب  ن   اال س ن ألالب  همري اورض، ألهذا التهمري يف الت مر احل يث -2
لتغ يّ  ح لّ ا  ،األن  مظي  ا جهم  ألجتلمن ، ألهذه او ّرية ال أللّما هلّ ، ردا مل  كّ  هلّ ك جّ  ناا  ثّرية أل  فيّ  يتا  

 ردا مل ل   ج جه  ألم ئل امتثم ري  ات    ألجعةه ، ألجله  ال مائ ؛ ،االقتص ا، ألل  يتمفن التلمع ل م  ناا
ب املّّ  ناا جلهّّ  رىل اخّّ رج، ممّّ  يضّّ نه  رىل   رمّّمبجي ، إبلغّّ ء   ّّ   ال مائّّ ، ميعّّةع ن ّ   سّّن  رن قيّ    ي األلّّ -3

 االق اض لتغ ي  اللقص احل ةل يف االا  ر، أل   يه  احل   فهم متق ض ج  ال أل  الغن ي ، مم  ميزي    هيته  هل .
يف قملّل  هّ ىل يف مّمرة آ  نمّنان، لّيس  ،ف  جضّ ن  رن  قييّ  حتّنو   ّل الّني  كم ّل  ضّه  رأي:ـعلى هـذا الـ الرد   -ب

ن   ريحتل يف غريه ، ألرَّن  هم هنّم نّ    ّل الّني الّذي  ّ ن جت عّي   هني  ن    ل الني يف ح ل  املض ن     ة ، في    
هّم ألةّي ألرَّنّ   ،لّيس ل تلصّيص ألالتقييّ  ،أل ّ  ما يتهّ ج من  ّل يف  غ ّب  حّماهلا، ف لتقييّ  يوضّه ف املضّ ن   ، يلها
 3ألل تعليع ن يها أل م يلها. ،لماقع

    قم  جنفمض، وهن  ق   ص ح   ،ال    ل يف اوضه ف املض ن   ،ال مائ  داا اللسب الضئي   رن القم  أبن
 4يف كأن ال مائ  املن    ج  ي م: ك ر  لي يف ح ل  ال مائ  املن   ، رد ق   االقتص اي  ، ذلم

                                                
  ن الني = ال  ئ ة.  ي ن ميتا يف امل  ب املماي  *
 ؛286-285ن ئع  العنق ألي امل لقم، جنلع م  ق، ص ص. -  ا  ن: 1

 .30، جنلع م  ق، ص.جس ألر ف رك -          
 .586ن ئع  العنق ألي امل لقم، جنلع م  ق، ص. 2
 ؛202"، جنلع م  ق، ص.النقود والفوائد والبنوظ "دراسات اقتصادية إسالمية  يسني  مح ، ن   النمح - ا  ن: 3

 ؛588-587ن ئع  العنق ألي امل لقم، جنلع م  ق، ص ص. -         
 .30ص. ، جنلع م  ق،جس ألر ف رك -         

 .109-108، ص ص.1986اار ال كن االممبجم،  ،، الق هنةالراب وعالقته ابملمارسات املصرفية والبنوظ اإلسالمية ،ا   ال ل  4
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ّّ  ي ّّمق قّّ  من  كّّ ةن او ّّ ك ألامليكّّنأليا، ألضّّنب جّّثمب يثّّري الّّذهم ، أليهّّنض رن قّّ  من  كّّ ةن ال  ئّّ ة املن "    
وشّن  ،  ل مسّيحي نلّ ج  قّ  : لّم امّتثمن  صّي  ّلس    ئّ ة جن  ّ  جّ  اليّم  اوأل   ،ةمرة حسّ  ي    ّ أل لغنا تهّ   ي ليّ 

 "رضي .يف حةا الكنة او ،اليم  ج   ه ا  قيمتل  ضه   لمف املمبيني ج   ناا الذهب لألجا
   فإ ل يقص  الق يل ألالكثري، أليللتية  فإن حتنو الني يها  ّل الصّمر الّجت ميكّ  ،  كيئ رن االممب  نل ج  حين 

 جهم    غ؛ ،لذه  مهن ال  ئ ة ن يت  
   اللهّم نّ  الّّني، أللكّ  هّّذا ال يف اآلايا الّجت ألرا فيهّّ   ،ن ّ  الز ّ ة  أل الصّّ ق   أل اال  ّ ق قّ  لّ ء احلّّث

  ع ن  أل  ه حنج ؛  لني جع ال قري هم احلنا  فقو، ألرَّن  يهين  ن الني جع ال قري  ك    ن ا يهين
       ردا مل يقصّّ  جلّّل  ، ن القّّنض ميكّّ   ن يصّّري ر ّّماييهّّين قّّ لما  ن القّّنض نقّّ  جهم ّّ  ألررفّّ ق، لكّّ  هّّذا ال

لّل  ن يكّمن كّنيك  يف كّن   جضّ ر  ،  مّ  مل ينغّب يف  ن يكّمن جقنضّ ، ميك  ن رب املّ   ردايهّين املهم ّ  ألاالرفّ ق،  ّل 
 .ردا  راا ألامت  ع يف ل رة  أل  يع  أل رل رة ألم ئن اونم   املعنألن  ،ميكلل  ن يستثمن ج لل  ل سل

 الكـاج وقروض االستهـبين قروض اإلنت الفرع الثاني:
فزنمّما   ّل ال أبك يف حنجّ  ال  ئّ ة  جّ ، رىل ريحّ  ال مائّ  اتن   ب الغن ينيت  ه  الكُ لق  جض    رأي:ـمتوى هذا ال 

ل مضّّّ ني  ألاتتّّّ لني، ون الّّّزايااا الن ميّّ  فيهّّّ   ّّّ اي رىل االمّّّتغمب  ألاله مايّّّ ،  جّّّ    يف قّّنألض االمّّّتهمبك الضّّّنألري
الّجت متّلح  ، ن القّنألض اال ت ليّ   أل االمّتثم ري  ،مما هبّ ، ألالّي ها يف دلّمحنجته  ن   قّنألض اال تّ ج ألالتةّ رة ف ّا يسّ  ِّ 

ّّ   أل ل ريّّ   هّّما ن ّّ  ا تمّّع يلل ّّع ألاخّّري، أل ّّ فع  ّّل ل تقّّ   يف  جّّ   لّّل القيّّ   ععّّنألن ا ر ت ليّّ  ةّّل ني   أل زراني
 1ا  الا امللت    ل تلمي ، لذا جيمز   ذ الني جق  ل هذه القنألض.

امل كي  ال ناي  ألح رب الّني الذي ان  رىل  ، مج ك اال ميينهم  ،ينيالغن الُكت  ب   ج  حاظ هبذه ال نمظ ج  رن  أل  
الّّذي   ،ألنّّ ااه، رال   ّّل يّّنظ اّّماز االقّّناض    ئّّ ة ردا  ّّ ن وغّّناض ل ريّّ ، ل لّّ ء  هّّ ه نّّ اا جّّ  ال ّّ حثني املسّّ مني

  الّجت ألرن    ّ  هّذه اوال ّ ،  كّنني  ألنق يّ يسّتل  رىل  ال ّ ،ح أللما  صحيح امله جمبا امل لي  امله ةنة ن    م ك فقهّم
الذي ق   يف حم ضنا ل الجت  لق ه   ،حمم  جهنألف ال ألاليبال  تمر  ،ال  قم  ن   اليل كننم ةحيح، ج  ه الء ،زنممه 

 2ج  ي م: ،ن    ني  الني يف التعنيع االممبجم ،1951مل   ،يف يريس
 ري ؛ليس هل   ي ة   ر ت لي   أل ل  ،القنألض الجت      م ئ ة يف ا تمع االممبجم هم قنألض امتهمب ي  -
 ن ريح  الني يف القنألض اال ت لي  هم  جّن يقتضّيل الت ّمر احلضّ ري، لّذلم يل غّم  ن  ت ّمر اوحكّ   العّنني   -

   ه  ل ت مر احلض ري؛

                                                
 ؛913، ص.2003، 19، و   ل جه  اجعق، ا    أثر الراب يف القروض اإلنتاجية يف االقتصاد اإلسالمية حل اله م،  - ا  ن: 1

 ؛13، ص.جنلع م  قصني، رفيق امل -         
 .     32-31، جنلع م  ق، ص ص.جس ألر ف رك -         

 ؛391ة حل اله م، جنلع م  ق، ص. - ا  ن: 2
 .500ف اي حمم  النف نم، جنلع م  ق، ص. -         
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ميكّّّ  ختنجيّّّل ن ّّّ   مّّّ ك فكّّّنيت الضّّّنألرة أل قّّّ و املصّّّ ح  اله جّّّ  ن ّّّ   ، ن ريحّّّ  الّّّني يف القّّّنألض اال ت ليّّّ  -
 املص ح  اخ ة .
 يف اللق ط اآل ي :  ،ن   هذه ال نمظ النا    ميك    ليص  ال  

فقّ   هنّ  مل  كّ  جلتعّنة يف اجل ه يّ ،  يّ نم رىل ريحّ  ال  ئّ ة، يف حّني ،ج  ق    ن ا تع ر القّنألض اال ت ليّ  اليّم 
 1:مه  ،ار كب   أي 

املغرية، ألقّنألض   قنألض ةقيي ل ين  ،ال اليل جهل ن   انماه،  ل ال ليل ن يل  ن القنألض التة ري       جملماة -
 ن ال  ،فإ ّل جّ  غّري املهقّم  ،، ألردا    ّ  القّنألض الن ميّ  لمبمّتهمبك كّ ئه  يب مّ ي ن ق ف     ،ألقنألض القمافل اله  ك

 متلح قنألض ر مي  ل تة رة.
هّم  ن القصّ    ،يخنض الّذي جيّ  ال  حّث جسّتل ا لّل جّ  التّ ر أليقّم   ن ال ّ ،حممّ    ّم زهّنةأليضيي املنحم  االج   

 ّّل دلّّم يسّّل  هّّذا ال ّّنض، ألهّّم  ن القّّنض  ّّ ن   ،ألجكّّ ن جكّّ  أللّّ ر قّّنيع ،ن  حّّما  الهّّنبمبمّّتغمب ، فّّإ ّّ ن ل
جييئّل حمتّ ج رىل القّما  اله ّ ك  ّ  ن ّ  امل  ّبر ن قل  ن أليضيي أليقم : فهل يتصم   2لمبمتغمب  ألمل يك  لمبمتهمبك.

 3يقنض ط لب القما  أل  س ء يلني. اله  كفهل   ن  ، أل ال   ك، فمب يقنضل رال  ني، ألج  املهنألف   ل   ن ج  املنا ني
، رد  مّّّ  هم  رضّّّم   نلّّّل نمّّّن  ّّّ  اخ ّّّ بجّّّع أللّّّ ي   يب جممّّّ  اوكّّّهنيقصّّّ   ،ج لّّّم ألالعّّّ فهمألقّّّ  رألظ 

 راا  ،رضّّّّم   نلّّّّل نمّّّّنمّّّّيم  أل ن  ال ،   ئّّّّ ة، لكّّّّ ن  مّّّّ  هم     ئّّّّ ة ل تةّّّّ رة، ف ّّّّم  ّّّّ ن القّّّّنض التةّّّّ ري لّّّّ ئزا
ررم   امل   رىل  جري امل جلني جضّممح  ةّ ل ألف ئ  ّل  ،  م جمم يست ع دلم رال يلقناض، ألهبذا يضم   جع طنهتم ، ف ا

 4جه ، فيحقق غنضل ألزاياة، ألهل ك  جث   ن ي ة ج  الت ريخ.
-  ّّ ّّت   هّّل اللصّّمص جقصّّمرة ن ّّ   صّّمص السّّهّّىن دلّّم  ن جني ،رن التسّّ يا  صّّح  هّّذه املقمل ها العّّنيه  ب، أل 

 ،ق جسّ الت  يغ  أل ال ي ن  أل الت صّيل، أل يّي يصّ   ي مل يقاة     ن يل ألم ا رمم    ر،  أل  ن الليب يللقص ألالقصم 
 ،، فأةّّح ب هّّّذا القّّّم ألغّّّري جق ّّّم  اانّّ ء غّّّري ةّّحيحفهّّّم جكّّّ ن، يف  ّّل  ن كّّنع   لّّّيس ةّّ حل  يف  ّّّل زجّّّ ن أل 

أليهكسّّّمن  ، ّّّ   التقّّّ   رىل اوجّّّ   رىل الّّّمراء ألجيه م ّّّل ي الّّّع ،االمّّّمبجم من اللسّّّق املل قّّّم ل تعّّّنيعيهكسّّّمن أليق  ّّّ
ألال يسريألن جهل جنح ّ   ،جنح   ج  جناحل التعنيع اال تق لي  ،التس سل الزجين لآلايا القنآ ي ، ألجيه من جقص ها الله ئم

ئّمن يف لكّلها ا  ،جنح  ، رد  مق ما نل  آي  آ  نمنان ج   لل رض  ء العنني  ن   ال مائ  الّجت ال  صّل رىل حّ    ّري
ون   م  جض ني الجت ألراا يف اللص القنآ، ليس  كنط  ل تحنو ألال ة   لن ك املّ  ،  ّل هّم  هّ  ل   ئّ ة،  ،دلم

                                                
 .18-16ص ص. رفيق املصني، جنلع م  ق، 1
 .33ص. ، جنلع م  ق،حبوث يف الرابحمم    م زهنة،  2
 .34ص. لس  ق،املنلع ا 3
 ؛16رفيق املصني، جنلع م  ق، ص. - ا  ن: 4

 .393ة حل اله م، جنلع م  ق، ص. -         



                      :عموميات حول االقتصاد اإلسالمي والراب                                       الفصل األول                         

 36 

ّّّماع ال  ئّّّ ة،  جّّّ  انت ّّّ ره هّّّم السّّّهن ال ّّّ حع هلّّّ  فهّّّم ج هّّّم  ا يّّّل ن ّّّ  العّّّنيه   ،لّّّذلم فّّّ لني هّّّم  ّّّل  ّّّمع جّّّ    
 1االممبجي .

 باول الر ـات أخرى حـالفرع الثالث: شبه
يذهب  ةح ب هذا الن ي يلقّم  أبن الّني يقتصّن فقّو ن ّ  الّزاياة اء ابلدينـة التأخري يف الوفـ: حالأوال :

ّّل يف الهقّّ   أل القّّنض،  جّّ  الّّزاياة الّّجت    ّّذ الّّجت    ّّذ جق  ّّل التّّأ ري يف المفّّ ء يلّّ ي   أل القّّنض نّّ  اولّّل اتّّ    ا ل
جّ   ،ركّي  رضّ العّيخ  وهنّ   هتّه نّمض جق  ّل اال ت ّ ع يملّ  . أليهّ    ، مب  اولل اوةّ م، فّمب  ّ  ل يف يب الّني

  2.ن   المه ب  مبفأل  هل  ه  دلم العيخ   ألائل الق ئ ني هبذا الن ي
 3لس  ني مه : ،: رن هذا الن ي ال ميك  ق مللةـعلى هذه الشبه الرد  

ة التّأ ري يف المفّ ء، ألرَّنّ   عّتمل  يضّ  ةّمرة الّزاياة ال  قتصن فقو ن   ةّمر  ،رن اآلاثر الماراة ن  ةمر ري اجل ه ي  - 
ّّّ ي  املضّّّ ف   ّّّمب  جّّّ ة اولّّّل اوةّّّ م اتّّّ ا ل مفّّّ ء، ألقّّّ  د ّّّنا اللصّّّمص ال ال ّّّ ّّّ  دلّّّمن ّّّ   ةّّّل ال ّّّ   ،  ن  نل

 االمت ال  يآلي ؛
 ، اولّل اوةّ م ل ّ ي ق  ني الني املّأ مد يفج    ن ي ن   ، ن الني املههما نل  الهنب ألاليهما ألق   زأل  آايا الني -ب

 ألاملأ مد يف  لل اال ت  ر رىل جيسنة.
جّ   قّ   املسّ ئل الّجت  ةّري حمهلّ   ،:  هته ال مائ  الجت ي فهه  ةّل ألق التّمفري ألاالحتيّ طرـفوائد التوفي: اثنيا

جّ  قّ   هبّذا الّن ي     أل   ،حممّ  ن ّ هالعّيخ  ج   لل را  هل  يف اائّنة احلّمب ، أليهّ    ،أليسه  ال ه  رىل  هينه  ،اجل  
مألال يّ  ل يف الّني الّذي ال  :اله ّ رة الت ليّ  حممّ  ن ّ ه، حيّث  سّب رىل العّيخ ن   المهّ ب  ّمبف م  يذ ن العيخ 

 يف لهل احلظ جهيلّ  قّل   ل ألجيهل لل ج   س ل ح   جهيل ، ون ا ل   قمان  ال قه ءيعم فيل ج  يه م آ نا ج ال يستغ   
ب ل  يما. هذه امله ج   حفهّ  ل ه جّل أللصّ حب املّ   جهّ . ألدلّم الّني م يف الني اجل م امللن   ثن، ال ي  ل دلالن ح  أل  

ض ر  ماح   مب د ب غري االض نار، ألحفع آل ن  مب نمل مّمظ القسّمة ألال مّع، فّمب ميكّ   ن يكّمن حكمهّ  يف نّ   
 4  ألاح اي.

، فّإن  هّ  حممّ  ن ّ ه،  جّ  يللسّ   ل عّيخ رضّ  حمم  ركي   ن هذا الكمب  هم  مب  العيخ  ه  ال حث،   ني  
مل أي ّذألا ال  ئّّ ة  ،  ّهأله  ن   ثّّن جّ  ةمبةّ  آالف جسّ ا جّ  جّّمانم اللقّما يف ةّل ألق التّمفري ،رلّ   احلكمجّ  آ ّذاك
 ل ، فهل  مل  طنيق  كنني    يح ل مس مني   ذ ر ح  جماهلا ج  ةل ألق التمفري؟امللصمة   ذلم   ي  

                                                
 ؛588ن ئع  العنق ألي امل لقم، جنلع م  ق، ص. - ا  ن: 1

 .31، جنلع م  ق، ص.جس ألر ف رك -         
 ؛165، ص.1998، ل لعن ألالتمزيع ، اار  م ج نم ن، لتطبيقاملصارف اإلسالمية بني النظرية وا ن   النزاق رحيا ل ي اهليجت، - ا  ن: 2

 ؛34-33، جنلع م  ق، ص ص.جس ألر ف رك -         
 .198-195، جنلع م  ق، ص ص.النقود والفوائد والبنوظ  يسني  مح ،    النمحن -         

 .651، ص.جنلع م  قاهليجت،  ل ي ن   النزاق رحيا 3
 .162-161املنلع الس  ق، ص ص. 4
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اوجّما  الّجت  أبي ح  ، ألمل       جصّ ح  الهيّ   سّتغل    ن الني امللصمص ال حيل   ،م  ن  هحمألق  ق   العيخ  
هن   ق ضه  ل ح ل ، فم  املمك     يق امتغمب  هذه اوجما  ن   قمان  كن   املض ر  ، هّذا جّ  و ،ري ذه  ج  الل ك
حممّّ  قّ ه العّيخ هتخيت ّي مت جّ  نمّّ   ّ ن ي ،تيّ طاالح، لكّ  الماقّع الهم ّم   لّّمك التّمفري أل حممّ  ن ّّ هةّ ر نّ  العّيخ 

، حيّّث  هتمّّ  هّّذه الصّّل ايق ن ّّ    ّّ   االقّّ اض ألاالقّّناض عهّّ الا ف ئّّ ة جهيلّّ ، أللّّيس ن ّّ   مّّ ك املضّّ ر   ن ّّ ه
 1العنني .

يف جق لل الّذي حيمّل نلّمان  ، صن فني  ألاةلة حب هذا الن ي هم ال  تمر ة: ـاثلثا: الراب يف النقود الورقي
 ،  ّّل جيّّمز ل مقّّنض  ن يعّّ ط زاياة جهيلّّ  ن ّّ  ج  ّّغ القّّنض ،حمتّّمظ هّّذا الّّن ي، أل "لهقّّما الن ميّّ  ألاملهّّ جمبا املصّّنفي ا"

 2:ّن   دلم   ي فهه  املق ض نل  ح م  اولل املت ق ن يل، أل ن   م الزاياة ليس  ري ألامت    
ا  مّه ر  يّع ألكّناء  ّل نم ّ  يللسّ    مليّ  حتّ     ليل  ن هل   عنة ن ، ة ح  اللقما المرقي  ضم  ننألض التة رة -

  ق  الهم  ؛حىت ألرن ا    ،ألهلذا جيمز  يع  هضه    ه  جع الت  ضل ،ل هممبا او نظ
 رن   م الزاياة ليس  زاياة حقيقي ، وهن   ق  ل الزاياة يف اومه ر؛ -
 ،  اوةّّ م يف ال لّّم  أل يف  زيلّّ  ال أللّّ جّّ  النةّّي ،ألهّّم يف   ّّس المقّّ  مّها  قيمتّّل ،المرقّ  امل ليّّ  مّّل  يمل  ّّغ -

 ،يللسّّ   جلميّّع اوألراق امل ليّّ  الصّّ ارة ألاملت األلّّ ، ألال كّّم  ن اومّّها التة ريّّ   مّّ  يف العّّن  ا جّّ  نّّنألض التةّّ رة
 . ح يهل أبي ج  غ زاياة  أل  قصسها فيةمز لص حب هذا ال

 3ميك    ليصل فيم  ي م: ،ن   هذه الع ه  ل ل نا  لِّ : رن ج  ألُ ةـعلى هذه الشبه الرد  
يلتّ ي رن انت  ر الهممبا المرقي  ج  ننألض التة رة، يهين ن   أللما  قما يف اله مل، ف ّيس هلّ ك   ّ    قّ ي، أل  -

ذه يّ  زلل  يف نصن املق يض ، فأي  اللقما ردن؟ لما ل:  ن اللقما هم ج  ضنب ج  دهب  أل فض ، لك   هته اللقّما ال ج 
 ا هل   مه ر ال يع ألالعناء؛حت    ،هل   عنة ن ملي  ون ، ألال ضي  ننألض  ل ري

ّّ   قّّ  قّّ ئا  ذا ّّ - مة كّّنائي  ةّّ   اللق يّّ  جّّ  ةقّّ  اللّّ ك  ّّل،  قّّ ل م ل  ّّق ن يهّّ  الثمليّّ ي ا تسّّبرن اللقّّما المرقي
تهّ  رليّل قّنار لّل ألاا ّ ره، ألهّذا جّ  ا ألالل ّمك   مّئ   تمم   ، ّل اوكّي ء   قّمم ، جّ    ّل شّ   يأللل  صّ ئص اللقّ  ،ج  ق 

 ؛ّه1402ر يع الث ،  26-18امللهق  يف جك  املكنج  يف ال  ة  ،و س ا مع ال قهم االممبجم
رن القّّم  أبن الّّزاياة ن ّّ  ر ك املّّ   هّّم جّّ  ق يّّل الّّزاياة يف ار  ّّ ع اومّّه ر، أل ن املقّّنض مل أي ّّذ رال جّّ  يهّّ ا   -

  ّ ن الّن ي    القيمّ ، أل اي  املثّل  جّن حمّل  ّمبف، هّل المالّب را   غ  الل ن ن  المحّ اا اللق يّ ، فهّم   ،قيم  القنض
فّإن حتقيّق الهّ   لّيس اكّّ اط ف ئّ ة اث تّ ،  ّل يكّمن  ّن و قيمّّ  القّنض  ّثم  ألحّ ة جّ  السّ ع اوم مّّي ،  أل  الّنالح،

 عتممو  مه ر الس ع ألاخ ج ا الس ئ ة يف ا تمع؛

                                                
 .164-162املنلع الس  ق، ص ص. 1
 .17ص.، 1992طل  ، اار الصح    ل  اث ل لعن ألالتحقيق ألالتمزيع، ، البديل اإلسالمي للفوائد املصرفية الربويةن   احلمي ،  اجلماان كمر ن    2
 .19-17املنلع الس  ق، ص ص. 3
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ره  العن  ا التة ري ، هم ج   فس  القيّ ك أل كّلهل، أليل ّمي ن ّ  رن قي ك اللقما المرقي  ن   اومها الجت  ص  -
  كّّن     ّّم الّّجت  صّّ ر  مّّهم  ألخصّّ ئص  مّّها العّّن  ا التة ريّّ  ن ّّ  السّّماء، فأي ّّ ،رهّّ ار خصّّ ئص المرقّّ  اللق يّّ 

 أليكمن هل  قمة ر ناء ج  ق . ، تمتع  ص   الق م  اله  
ألالّجت  ،ةنحي ، يلنغا ج  الع ه ا الجت  ةريا حم  هّذا املمضّمعق طه  نمي  يف العنيه  االممبجي  حت  جيهته الني حمن   

   الهق ي  ألاللق ي . ارؤه  يوال   مت  أل  ،ة   ن   ةحته 

 حـائدة والربـامة حول الفـالمبحث الثالث: مفـاهيم ع
 امل حث رىل:ا هذا ف ن   جهىن ال  ئ ة، ألج ظ     قه  جع الني، ألال نق  يله  أل ني الن ح، قس  ل تهن  

 
 

 
 
 

 اـا ومبرراتهمـائدة والربـ: الفاألولالمطلب  
 ،ألالّّ ه  اآل ّّن ي يحهّّ  ، لّّ ، فّّ ل ه  يناهّّ  الّّني اتّّن  ال مائّّ  املصّّنفي  ا تمبفّّ   ي  كّّنني  ا ت  ّّ  اآلراء حّّم   

هّذا امل  ّب ال ّنألع  أل   لّ ،جّ ظ     قّل جّع الّنيأل  ،ف   ثن ن ّ  ج هيّ  مّهن ال  ئّ ة ألجهرا ّلأللكل فنيق جهرا ل، ألل تهن  
 :اآل ي 

 
 
 
 

 اـوأنواعه  دةـف الفـائـالفرع األول: تعري
 1 ن يتل.مت   ل أل ا ي  ،امل   أفدت"، رد يق   :  هين ال  ئ ة يف ال غ  "الزاياةةـلغ -أ
 2ل.ب ن   ال ه ج  يف ق جمك املص  ح ا االقتص اي  يف احلض رة االممبجي ، فق  نىن جص  ح ال  ئ ة، ج  ي     -
 3 س ب كننم ج  ح. ،: هم  ل ج  يست ي ه اال س ن لل سل ج  ج    أل غريه مل يك  لل ج  ق لاـ رع -ب
 

                                                
 .1276، ص.2008هنة، اار احل يث، ، الق القاموس احمليطو  ال ي  حمم     يهقمب ال ريألز آياي،  1
 .417حمم  نم رة، جنلع م  ق، ص. 2
 .93، ص.2006 ، الق هنة، اار العنألق،السياسة الشرعية يف املعامالت املالية واالقتصادية واالستثمارية صن فني  ألاةل،  3

 ا؛ـواعهـوأن دةـف الفائـعريـالفرع األول: ت
 ؛اـربـدة والـرق بني الفائـ: الف الفرع الثاين

 .دةـائـررات الفـالفرع الثالث: مب
 

  ؛ماـومربراهت اـائدة والربـالف  ل:ل:و و املطلب األاملطلب األ
  ؛؛ائدةـر الفـة سعـدوى آليـج : :   املطلب الثايناملطلب الثاين

 دة.ـر الفائـل لسعـح كبديـة الربـآلياملطلب الثالث: 
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ص ال قهّ ء ج هّم  ال  ئّّ ة يف ن  ص ّاملهّىن ال غّمي، ألرألهبّذا املهّىن  تسّ ألظ ال  ئّ ة نلّ  ال قهّ ء جّّع ال  ئّ ة يف  
نج ال  ئّّ ة ختّ ،، أل ّذلم التقييّ  العّّننم هّّ ىلل     ّ كمهنّ  ممّّ  ي يحّل  ،  ي حصّّمهل   سّ ب كّننم ةّّحيح حي ،العّنع
 ج  ج  التهنيي العننم نل  ال قه ء.اتن  
 ألرا  هنيي ال  ئ ة يف اوا ي ا االقتص اي   م  ي م:ة: ـيف األدبيات االقتصادي -ج

      1؛ال  ئ ة ش   ناء اللقما 
      ّّم نضّّني ألاملق ضّّني، رد يهتّّه مّّهن االئتمّّ نق أليّّن و  ّّني املقاملتغّّري االقتصّّ اي الّّذي يمف ّّ مهprice of créditي ،

التك  ّّ  اللق يّّ   :لكلّل خيت ّّي نّّ   مّّه ر السّ ع ألاخّّ ج ا ينت ّّ ره لّّيس مّّهنا ج  قّ ، ألرَّنّّ  هّّم  سّّ    ّني جقّّ اري  مهّّ 
 2؛ نله  ن اة  لس   جئمي  ل  ة مل  ألاح ةأليهه   ،لمبق اض جقسمج  ن   امل  غ املق ض

      3؛امل   مل ة جهيل  ج  غ  ج جه  املقنض ل مق ض، ألاملتمث   يف رقناضل   ج  اخ ج  الجت يق   ل  ل الذي يتأ   ا 
      . 4الثم  امل فمع يف جق  ل احلصم   أل امتل ا  اوجما  ل  ة زجلي  جهيل 

 5م م  يف:  -اخص ئص - ألالجت  تمثل ،ألختت ي  مه ر ال  ئ ة ي تمبف  ص ئص اواألاا امل لي 
 : ألهم ال  ة ال  ة    ني ميريخ االة ار ألميريخ االمتحق ق؛اقـة االستحقمد   -1
مّ     ّ  اوااة امل ليّ    ثّن مّيمل    مّ    :  ي رجك  ي   يع اوااة امل لي  ق ّل ميريّخ االمّتحق ق، فكالقابلية للتسويق -2

        ثن ل د ي ؛
ّّف هّّ  املّّ  ن نلّّ  رقناضّّل ل م ّ لغ الّّجت امز ّّل، م  : ألهّم امللّّ طنة الّّجت يتحعنصــر املخــاطرة -3 ارلّّ  اّّ طنة  لك مّّ  حتم 

 اجل أل  املماي. املقنض يف ض هل ميك    ليص املل طن الجت يتهن    ه ار  ع الكسب امل اي املتمقع. أل 
 ر اليت يتعرض هلا املقرضـ: املخاط4 اجلدول رقم

 ة حدوثهـكيفي نوع اخلطر
  غري  مه ر اوألراق امل لي   ني ألق  العناء ألألق  ال يع؛احتم لي   - وقـر السـخط

 . أل را  ر   لي   ه   س رة ر   لي ل ة حق  يتحم   -
 .احتم لي  ن   ق رة املق ض ن   م اا فمائ  ال ي ،  أل ن   ق ر ل ن    س ي   قس ط ال ي  - عـخطر عدم الدف 

اي رىل اخن ّّّ ض القيمّّّ  العّّّنائي  لّّألاألاا امل ليّّّ ، أليلتّّّ ي جيّّّب  مقّّّع ار  ّّ ع املسّّّتمظ الهّّّ   لألمّّّه ر يّّ   - مـر التضخـخط
 ا مهن ال  ئ ة يللس   ل مقنض ألاملق ض.اومه ر حىت حي   

 ؛148-147   ان ك، جنلع م  ق، ص ص.ا    - : ا  ن:املصدر
 .107-102ن   امللها السي  ن م أل زار مه  ال ي  الهيس ، جنلع م  ق، ص ص. -          

                                                
 1Ahmed Silem et Jean- Marie Albertini, Lexique d′économie, Paris, Dalloz, 8éme édition, 2004, p.416. 

 .298ص. ،2004، نم ن، جكت   احل ج  ل لعن ألالتمزيع، النقود واملصارف واألسواق املالية ،ن   امللها السي  ن م أل زار مه  ال ي  الهيس  2
 3Jean-Yves Capul et Olivier Garnier, Dictionnaire d′économie et de sciences sociales, Paris, Hatier, 1999, p.212. 
 4Jean- Pierre Patat, Monnaie, système financier et politique monétaire, Paris, Economica, 6éme édition, 2002, p.151. 

 ؛148-147، ص ص.2007 ، اجلزائن، اار اخ  أل ي ،السياسة النقدية يف النظامني اإلسالمي والوضعي "دراسة مقارنة"ا      ان ك،  - ا  ن: 5
 .109-99ن   امللها السي  ن م أل زار مه  ال ي  الهيس ، جنلع م  ق، ص ص. -         
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ــ -4 ميق ل  عّّ ة االمّّتحق ق ألق   يتهّّ  ل تسّّ: أل هّّين مّّنن  حتميّّل  ي  ةّّل جّّ ي رىل  قّّما، أل ّّن  و ارلّّ  السّّيم ةـالسيول
 ؛األن حتقيق  س ئن   رية ،ألارل  املل طنة، مم  يسمح  تحميل اوةل امل ي يلسنن  الك في 

  مّّ     ّّ  مّّنن   ّّ األهل    ،   ّّ  فئ هتّّ  ةّّغرية: ألهّّم  ّّمفن اواألاا امل ليّّ    ئّّ ا ات  ّّ ، فك مّّ   القابليــة للتجزئــة -5
ااا االيّّ اع داا ألالهكّس يللسّّ   لعّه  ،دألحا اخزيلّّ جثّل   ،الهمائّ  الل لّّ  نلهّ  ق ي ّّ يلتّ ي  كّّمن  ،  ّّه ألمّيملته 

 ال ئ ا الك رية.
 .مل    ماع ن ي ة ج   مه ر ال  ئ ة، ميك    ليصه  يف اجل أل  املماي أل 

 ار الفائدةـواع أسعـن: أهم أ5 اجلدول رقم
 دلــمعىن املع دلـنوع املع

 .اوقص  لسهن ال  ئ ة، ألالق  من ميلع االقناض هبذا امله   ل احل   ا ق  م ي ، ميث  ألهم جه   حم    - (taux usuraire) ميّامله   الن 
 taux) مّم الك ّ   ال ه ّامله

effectif global TEG) 
م مظيّّّي  أل قّّّنضي، ف  الضّّّ ف  رىل املهّّّ   اال ّّّم ملهّّّ   ال  ئّّّ ة   ليّّّ ألهّّّم املهّّّ   احلقيقّّّم ل هم يّّّ  امل -

ي، ف إضّ ف   ّل التكّ ليي ملهّّ   .رخل.التّأجني، ات ّي الهمّّمالا.م    ّذ  هّني االنت ّ ر التكّّ ليي او ّنظ
 .ميك  ل مته جل ج  جهنف  الك    احلقيقي  ل قنض  أل الن ح احلقيقم ل تمظيي ،ال  ئ ة اال م

 taux de) م   يم ّق ي لي   اللّامله
l'argent au jour le jour) 

 24 ّا يمجيّّ  يف السّّمق اللقّّّ ي، فهّّم ميثّّل جهّّّ   ال  ئّّ ة لّّّألهّّم املهّّ   اللقّّّ ي لأللّّل القصّّري، حيّّّ    -
 .م ن 

 taux de)  ي ال لكمّ   الق نّامله
base bancaire TBB) 

الّذي  هلّا   ّن نّ    سّ ي  ضّئيل، أليهتّه  ،لزيئله  املمتّ زي املص رف ألهم امله   امل  مب ج  طنف  -
 ه   الق ن ي ال لكم  م ك  أل جنلع السمق اللق ي .امل

 يللس   ل مق ضني. املص رف ألهم امله   امل  مب ج  طنف - (taux débiteurs)    امل ي ّامله
 ل مقنضني.املص رف ألهم امله   امل فمع ج  طنف  - ي(taux créditeurs    ال ائ ّامله
 taux à long) لّل طميّ   ولّامله

terme) 
 ا يف السمق امل ي،   مله   املتممو ل سل اا.ألهم امله   ات    -

 مقنض  أل  مظييي. ا يللس   لهم ي  جهيل ألهم امله   ات    - يtaux nominalم    اال مّامله
 م ألجه   التضلا.ألهم ال  رق  ني جه   ال  ئ ة اال  - يtaux réelم مّ   احلقيقّامله

215.-pp.214, .citop. ,Yves Capul et Olivier Garnier-Jean :ourceS 

 رباـائدة والـرق بين الفـالفرع الثاني: الف
، أل هّّين هّذه الت نقّّ  يف Interest)م   ف ئّ ةّأل  مّّ (Usury) ن هلّ ك فنقّّ   ّني   مّ  ري  ،يّنظ االقتصّ ايمن الغن يّّمن 

نلّّ ج   كّّمن ال مائّّ  ن ّّ  الّّ يمن جن  هّّ   عّّكل   ّّري، أل هّّين  صمةّّ   هنّّ   تةّّ ألز احلّّ    ن   مّّ  ري ختّّتص   ،  ّّنها
 محنّم يضع مق   ل   ئّ ة ،  لق  من امل ، ال ن سم  ، ي أل اوقص  ل   ئ ة الذي ي يحل الق  من، أل      ه  القما ني اوألر 

جيّني  ، ا جهّ الا ف ئّ ة  الهقّما امل ضّي ، ألل ّلك  المق ئع االقتص اي   مب 1ي أل سم  ال  ئ ة الجت  تة ألزه يلني.9%
 تةّ ألز  كثّري مّقمف ال  ئّ ة يف  هّ    ّم القّما ني، ،  ي  ألاله مليّ أل الته جل هب  ن      ق ألامع يف اومماق امل لي  اوألر 

                                                
 ؛3، ص.1995 ل ة، "، جن ز  ا ث االقتص ا االممبجم، ل جه  امل م ن   الهزيز،الفائدة والربح وأدوات التمويل اإلسالمية "دراسة حتليلية اقتصاديةارأليع ة يق لستيلي ،  - ا  ن: 1

 ؛24، ص.1998"، اجلزائن، امل مس  المطلي  ل كت ب، البنوظ اإلسالمية "مفهومها، نشأهتا، تطورها، نشاطاهتا، مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالميحمم   ملمب ،  -         
 .194رفيق املصني، جنلع م  ق، ص. -         
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ّّ هّّم   نيّّق  ،يلّّني ألالّّزاياة الكثّّرية املسّّم ة ، ة يل  ئّّ ة  نم يّّ   ن الت نيّّق  ّّني الّّزاياة الق ي ّّ  ن ّّ  الّّ ي  ألاملسّّم  ممّّ     
 1جص لع ألانت  طم.

 دةـا < الفائـريب: الربـر الغـالفكيف 
مّماء انتههّ  الّ ه  ري    ف ئّ ة، ألن يّل فّمب  ،ن الزاياة ن  ر ك امل   املق ض غّري كّنني فإ ، ج  نل  املس مني 

اللس   امل فمن ،  ذلم ال فنق   جهم      ،يمل  و ال الا    ريأليمبا  أل  هيناا الن  ء كنني  ملثل هذه امله جمبا
 2فك ه  ري. ،ن   فع الزاياة ن  امل   املق ض لهم ي ا ر ت لي   أل امتهمب ي أب

 دةـا = الفائـالمي: الربـر اإلسـيف الفك
حّّ  صّّه   ، خ  ي ألالكليسّّ  املسّّيحي أل  ألر   ةّّ  يف  ،  مّّ  ري لّّل  مّّ  ب ميرخييّّ رن امّّتهم     مّّ  ف ئّّ ة  ّّ      

  الني  كل ري يّ ، لكلّل   ن حين    ،ن الق  من الكلسم يف الهصمر المم  أب ،ي لكنيقتص ايني امله ةني  ألهم جع هري اال
 ،  ن ي يح ج  يسميل يل  ئ ة الجت       هين فقو التهمي  ن  اوضنار الجت يس  ه  املّ ي  ل ّ ائ   ،  ه  ل ق  من النألج ،

ّ  ّّ ن جّ  ال  يهّم ا تيّ ر ل  ّ  ف ئّّ ة داا   ،يأل ع التّ رجيم نّ  حتّنو الّني يف  ألر نه يف المفّ ء   يلّل، ألجّع ال الّّ تيةّ  ري  
 3األن ل    الني املن     يف  ده ن الل ك يلتحنو. ،اوةل امل  ح يف الق  من الكلسم

يف الّ مبا   يّ أل ل ّظ الّني جّع ا تعّ ر امل مسّ ا امل ليّ  اوألر  حمّل   ألق  ا تق   ل    ال  ئّ ة رىل ال غّ  الهن يّ  لتحّل   
 4االممبجي   مب  ف ة االمتهم ر.

جّ  يف  الّني الّذي  ّ ن جهنألفّ  يف ات ّي احلضّ راا ألحمن    م ق  ن ال  ئ ة   غّ  الهصّن احلّ ي جّ  هّم رال  ضح مم  يت   
 .جق ر    ني الني اجل ه م ألال  ئ ة املصنفي  امله ةنةألفيم  أييت  ات ي ال ايحا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .3ارأليع ة يق لستيلي ، جنلع م  ق، ص. 1
 .24حمم   ملمب ، جنلع م  ق، ص. 2
 .4ارأليع ة يق لستيلي ، جنلع م  ق، ص. 3
 املنلع   سل. 4
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 ائدة املصرفية املعاصرةـا اجلاهلي والفـارنة بني الربـ: مق6 اجلدول رقم
 رةـة املعاصـائدة املصرفيـالف ةـا يف اجلاهليـالرب

ي رىل ام ق ق امل ي  يف ح ل  نّ   ق ر ّل ن ّ  ق    ا   -
 .الس اا ل قنض ألفمائ ه

 ةّل القّنض ألفمائّ ه، لكلهّ   ،ي رىل السة  يف ح لّ  نّ   مّ اا املّ ي ق    ا   -
 . ل مملمع ق  محق، حيث  اوحما  ال   اي رىل الن   يف ايع

 .ا جهنألف ل يلامل ي  ال يق ض ج  كلص حم    - .امل ي  جهنألف ل  ائ  ن    م ك كلصم -
 .يمل  ألميو  ني ال ائ  ألامل ي  ألهم املصنف - .ال يمل  ألميو  ني ال ائ  ألامل ي  -
املقّّ ض رلّّل  نمّّ   ألجسّّتثمن ألجيسّّمر احلّّ  ،  مّّ   ن جه ّّا اوفّّناا حيصّّ من  - .نألج املق ض فقري ألجهسن ألج  ال  ق  االلتم ني  ات -

ن ّّّّّ  القّّّّّنألض هبّّّّّ ف زاياة جسّّّّّتمظ املهيعّّّّّ ، مّّّّّماء لّّّّّزاياة جسّّّّّتمظ الّّّّّ  ل  أل 
 مّّ   ن القّّنألض   ،جسّتمظ الناحّّ  ألالممّّ ئل امل ايّّ  املت حّّ  لمبمّّتهمبك ألاالمّّتل ا 

 .الضلم  ل ا  ذهب لعن  ا ألجع ريع ضلم  ل ا
لّّزء رئّّيس جّّ  اوجّّما  املتةمهّّ  يف املصّّ رف ألاومّّماق امل ليّّ  هّّم جّّ  ةّّغ ر  - .ال ائ  غين ألجيسمر احل   -

 .امل  ني 
 .القنألض ر ت لي  يالض ف  رىل االمتهمب ي  - .القنألض يف جه مه  امتهمب ي  -
 INTEREST . ال  ئ ة يالجن يزي  - .USURYالني يالجن يزي   -
 .ف ئ ة جن    - .ي  ضه ف  جض ن   ن   ةل القنضق  يكمن الن  -
ة ال مّّع ل مّنايب ةّمرة  عّه  يف  دهّّ ن اوفّناا جّ  كّ    -

ّّّّ ،ألاجلعّّّّع ق هّّّّذه الصّّّّمرة  ّّّّل جّّّّ  الّّّّ ي  ألالتّّّّ ريخ ألنم 
 .ألاواب

ل ل همّل االقتصّ اي ال أي ذ املصنف ال ائ  هذه الصمرة،  ل يل ن رليّل  مسّه   -
 .ئيسم يف حتسني ةمرة املصنفألل همبق ا اله ج  األر ر  ،ألل تسميق

 .52ص.جنلع م  ق، الهة م،، حمم  حممما : املصدر

 ائدةـررات الفـالفرع الثالث: مب
 دة:ـرة ألسعار الفائالنظرصت املرب   -أ
ر ألاح  يف لق  ح أل  اله ي  ج  االقتص ايني رن  ء  هين ل   ئ ة يف ككل   نايا، رد ال يمل  ا   ق ن   جه   

 ألالجت ميك    ليصه  يف اجل أل  املماي. ،اا هذه الل ناياه   هلذا   ،دلم
 ار الفائدةـرة ألسعات املرب  ـ: أهم النظري7 دول رقماجل

 اداتـاالنتق رراتــاملب ةـالنظري
لّّ طنة الّّجت ميكّّ   ن  هّّمي  نّّ  امل = ال  ئّّ ة  رةـنظرية املخاط

 ملّّّّّّّ طنة نّّّّّّّّ   السّّّّّّّّ اا   ،قّّّّّّّّنضض هلّّّّّّّّ  امليتهّّّّّّّن  
 ؛خل..رمبك.ألاملم ط   ألاالف

 ل مّّّّّّّب طّّّّّّّناي  ّّّّّّّني جهّّّّّّّ   ال  ئّّّّّّّ ة ألارلّّّّّّّّ   -
 املل طنة.

رد  ن  ،ض ةّ ح ل وي اّ طن هتّه ال  ئّ ة  سّب األن  ن يتهّن   -
 رب امل   جيب  ن خي طن حىت يكسب؛

رمه   األر الضم حا امل ايّ  ألالك ّ الا العلصّي  الّجت ي نضّه   -
 املقنض ن   املق ض.

النيّع = يع امل ي لّن ك املّ   امللّتج لن = ا ال  ئ ة  رـنظرية التثمي
 . ألنة اورض  ،الهق ري

 هلّّ ك كّّ ل راّّ ع ن ّّ  نّّ   لّّماز او ّّذ  لّّنة ن ّّ  اورض ألال -
 اص  ج  الل  ج جزارن .    ج  املع ر   يف دلم
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= شّّّ  امّّّتهم   ر ك املّّ   مّّّماء  ّّّ ن  ال  ئّّ ة  الـنظرية االستعم
 وغناض ر ت لي   أل امتهمب ي .

مّّّل ةّّّّ ح ل ة ن ئّّّ  اث ّّّ  جضّّّممن ال جيّّّمز األن  ن يتح  ال  ئّّّ  -
 ا طنة.

 ة ـة إنتاجيـنظري
 الــرأس امل

 (مالتس)

 اجيّ يب= ش  ر ت لي  ر ك امل   = شّ   ال  ئ ة، 
حّّّّّّ  نل ةّّّّّّن اال تّّّّّّ ج ينت ّّّّّّ ر  ن ر ك املّّّّّّ   هّّّّّّم  

 ميس ها يف زاياة اال ت ج.

 ؛ ةرن ر ت لي  ر ك امل   احتم لي  ألليس  ج     -
ي ألر ك املّّ    ر ت ليّّ املّّيس نلصّّن  خ ّّو  ّّني ر ك املّّ   اللقّّ يا -

 ؛ي ر ت لي االهيين منلصن 
مزاياة اال ت ليّّّّّّّ ي  ق الل نيّّّّّّّ   ّّّّّّّني القّّّّّّّنألض اال ت ليّّّّّّّ ال   ّّّّّّّن   -

 ؛ألالقنألض االمتهمب ي  مال  مل  ر ت لي ي
 ن ح ألاخس رة. ر   يف الاالنتم ا ن        املع -

=  نـنظريـــــــــة الزمـــــــــ
 وـجينظرية اآل

 لّّّن =   =  لّّّن اولّّّل =  لّّّن الّّّزج  ال  ئّّّ ة
 اال ت  ر.

ألهّذا  جّن  ،جهلّ ه  سّب اوجّما  األن اّ طنة ،ال  ئ ة لق ء الزج  -
 ؛غري جق م  كنن 

 الزاياة ة حل  يف ال يع ولل. -
ـــــــــ ل ـنظريـــــــــة التفضي

 (ورينسين )ـالزم
 ال ّّّّّنق  ّّّّني القيمّّّّّ  احل ليّّّّ  ألالقيمّّّّّ   ال  ئّّّّ ة =

 ألاال ت  ر = مت  احلنج ن. امل ل   = ش  التضحي 
 ؛رن الزاياة لق ء اولل جنفمض  -
 ال يعهن اوغلي ء يحلنج ن وهنا ي  نألن فضم   جماهلا؛  -
   ني  هتتا يجل  ب الل سم   ثن ج  اجل  ب االقتص اي. -

نظريــــــــــــة تفضــــــــــــيل 
 (كينز) السيولة

 شّّّّّ   = شّّّّّ  التل ّّّّّم نّّّّّ  السّّّّّيمل  ال  ئّّّّّ ة =
 .التل م ن  اال تل ز

ا اوم مّّم ل تل ّّم نّّ  اال تلّّ ز،  ّّل ال  هتّّه ال  ئّّ ة هّّم اتّّ    -
 هل ك  جمر   نظ   نص االمتثم ر املنا .

ل أو ـة العمـنظري
 ار ـجر االدخأ

ة ــ)النظري
 ة(ـالكالسيكي

  ي   سّ ب لن اا  ر امل   = التضح=  ال  ئ ة
 االجتل ع ن  االمتهمبك.

جّّّّّ  املّّّّّ  ناا، ألرَّنّّّّّ  رن القّّّّّنألض  ةّّّّّ ح  ال متّّّّّلح ا  مبقّّّّّ   -
  ة ح  متلح ج  طنف ال لمك التة ري  ن  طنيق   ق اللقما؛

 ا اوم مم لمبا  ر؛رن  مه ر ال  ئ ة ليس  ات     يلزيقم   -
خيت ي ر ك امل   ن  الهمل، ف لهمّل جيّمز لّل اولّن، لكّ  ر ك  -

 امل   لل حص  ج  الن ح.
ل ـنظريـــــــــــــة العمـــــــــــــ

 مــاملرتاك
 ر ك املّّ  ، ف لهمّّل ق  ةّّح ب هّّذه الل نيّّ   ّّني الهمّّل أل ال ي ّّن   - همل امل ا ا مر ك امل  يلن ال=   ال  ئ ة

 ،لّل حصّ  جّ  اوريح لن،  ج  الهمل امل ا ا فتةمزاحلم جيمز لل  
 لن جق مع.ألال جيمز لل  

 = ش    رة ر ك امل   ال  ئ ة  درةـة النـنظري
  

ّّّّّل حصّّّّّ  و  يّّّّّرن ر ك املّّّّّ   لّّّّّيس  - جّّّّّ  اوريح   ّّّّّنا  ، ألرَّنّّّّّ  ل
 لل ر ل، ألهذا   يل ل   ئ ة الث  ت .

 قسو ريجني ي فهل املق ض ل مقنضال  ئ ة =   نـالتأمية ـنظري
 

هّّّذا التّّّأجني غّّّري لّّّ ئز، ون ر ك املّّّ   جيّّّب  ن ي قّّّ  جهن ضّّّ   -
 ل ل ن، ألال جيمز حتميل هذا اخ ن ن   ن  ق املق ض.

 ؛144-143ص ص.م  ق،  ف يح حس    ي، جنلع -  ا  ن: :املصدر
 ؛157-150ص ص. ،جنلع م  قا      ان ك،  -                 
-65، ص ص.2001"، اجعّق، اار ال كّن، ال  هّ  الث  يّ ، ةـة اقتصـادية مقارنــا والفائـدة "دراســالربـنش، ّ ّ ض اوّريّحممّ  رفيق املصّني أل  -                 

 ؛74
ــ ، ّرف أله ّّ ّحممّّما نّّ -                  ـــنظري -85، ص ص.1980، مّّ تمه 23 ةن،  ّّريألا، الهّّ ا ّ  املسّّ ا املهّّّ، و ّّاديـائدة يف الفكــر االقتصـــات الف

158. 
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 1أليعمل ج  ي م:دة: ـات الفائر ذ العام على نظرصت مرب  ـاملأخ -ب
ن هّّّّذا العّّّّكل يّّّّلكلهّّّّ  مل  سّّّّت ع  ه  ر ك املّّّّ  ،ر ن ئّّّّ  ل  ئّّّّ ة  ن  ّّّّه  راا القّّّّ  امّّّّت  ن    ّّّّنايا جّّّّه   - 

 مل لب نلل هذه الل نايا؛ ر حص  ج  الن ح؟ هذا ج ال يكمن العكل امله   ي مهن ال  ئ ة، ف م دا  ،يخصمص
جّ  ن ّ  ر ك املّ   ال  ئّ ة ألالّن ح، ألال  صّ ح ذاهب االكّ ا ي  الّجت حن  رن هذه الل نايا  صّ ح ملمالهّ  املّ - 

   ال  ئ ة الن مي ، أل ل ز      املع ر  .ملماله  االممب  الذي حن  
 ر الفـائدةـة سعـالمطلب الثاني: جدوى آلي

آليّّ  لتعّّةيع   ينت  رهّّ ،ض مللت ّّي اال تقّّ ااا الّّجت  هنضّّ  هلّّ   مّّه ر ال  ئّّ ةالتهّّن   ،يف هّّذا امل  ّّب مّّيتا   
 :، ألدلم ج   مب  ال نألع الت لي  ل  مله جل  اال تمبالا اللق ي ه  ، أل ااة فاالمتثم ر ألاالا  ر

 
 
 
 

 ارـدة واالستثمـار الفـائـة بين أسعـالفرع األول: انتقـادات العالق
جّّ   ،االقتصّّ اي   ن  مّّه ر ال  ئّّ ة  همّّل ن ّ  حتقيّّق االمّّتل ا  اوجثّّل ل مّّمارا ،يّنظ اله يّّ  جّّ  االقتصّّ ايني 

ئ ال نةّّ  ل معّّ ريع اجليّّ ة أليقصّّم ن جّّل يهي ّّ ، ّّمب   مليههّّ  حنّّم االمّّتثم راا او ثّّن ن ئّّ ا، عهّّىن  ن مّّهن ال  ئّّ ة
ميأ ذألن  هني االنت  ر  صيب ال مائ  المالب حسّمه  جّ   ،املع ريع ق ي   اومهي ، ينت  ر  ن  ةح ب املع ريع اجلي ة

 2لتهما ن يل أبفضل املك مب. ،وجن الذي جيهل ا تمع يتمتع أبفضل االمتثم راانمائ  جع ريهها املتمقه ، ا
 3 س ب: ،مظ ل لق ال نض  هذه لك   هن   
ألالّجت قّ  ال  ،يسّ ن  املعّنألن ا اال ت ليّ  داا جهّ الا الّن ح الك ّري ،رن املق ر    ني ال  ئ ة ألاله ئ  املتمقّع - 

ستل   اوم ليب امل تميّ  ألاملل فسّ  غّري العّني   لتحقيّق الّن ح الّمفري، يف حّني قّ   أل  هن    ،يكمن ا تمع يف ح ل  رليه 
جق  ل احلصم   ،، مم  ي اي رىل  مظيي رؤألك اوجما  يف ال لمكاألفري   يكمن ا تمع ا ل  رىل جع ريع ر ت لي  ال   ر را

ن و ، مائّ  قّ  ال  سّتهمل يف اال تّ جع، هّذه ال ه ج  الهمائ  املتمقه  ل معّ ريع الضّنألري  ل مةتمّن   جه الا ف ئ ة  
، أليف هّذا الصّ ا Sleeping Partner)م  ها يف زاياة نّ ا العّن  ء اللّ ئمنيمّمف يسّ ،اخن ّ ض الك  يّ  احل يّ  لّن ك املّ  
 يلقل امل     ي  ج   حك رىل آ ني ؛

قّّّ ر ن ّّّ  امّّّتثم ر  جمالّّّل جّّّ  أل  حب ر ك املّّّ   الك ّّّري ي قّّّ   قّّّمظك املّّّ   هّّّم املّّّ  ، أليلتّّّ ي فصّّّ رن حمّّّن   - 
الك ري  ن ة حب ر ك امل  يلت ي فإ    ثن ج  الث ،، أة لألأل  ة حب ر ك امل   الصغري، فتكمن ال نص االمتثم ري  جهي  

                                                
 .76-75رايض او نش، جنلع م  ق، ص ص.حمم  رفيق املصني أل  1
 تق  ال ألي الث ، حم  اوزج  ، ألرق  نمل جق ج  رىل املأهم االنتقادات املوجهة لسعر الفائدة ابعتباره سعر اسرتاتيجي يف النظام االقتصادي املعاصر، يبالهناجص    أل  ا ميف ن   السمب  2

 .7، ص.2009ج ي  6-5يس ج ي   ، امل لي  الناهل  ألال  ائل امل لي  ألاملصنفي  "الل    االممبجم َّنمدل "،   ي  اله م  االقتص اي  ألن م  التسيري، املن ز اجل جهم طم
 .8-7املنلع الس  ق، ص ص. 3

  ؛دة واالستثمـارـة بني أسعـار الفائـانتقـادات العالقالفرع األول: 
  ؛دة واالدخـارــة بني أسعـار الفائـقـادات العالقانت:  الفرع الثاين

 .انتقـادات العالقة بني أسعـار الفائدة والسياسـة النقديةالفرع الثالث: 
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ن ا تقّّّ ء و ،ل  ئّّّ ة،  ّّّل رن املصّّّنف لّّّ  ميملّّّل ي ا  هّّّم اوقّّّ ر ن ّّّ  مّّّ اا الل قّّّ ا أل  ن اويّّّزيح املسّّّتثمن الصّّّغري، و
مق ضني يقم  ن ّ   مّ ك ا تيّ ر اوغّىن ألاو ثّن جّمبءة، ألدلّم ضّم ح حلّق   ّم املصّ رف جّ  اّ طن نّ   املص رف ل 

الس اا، ألال ينانم املصنف جه يري اقتصّ اي   أل ر ت ليّ  نلّ  ا تقّ ء املق ضّني، اوجّن الّذي جيهّل املسّتثمن الصّغري ال جيّ  
 ّ  جّ   ، ألهّم جّ  يهّ   ة  ّني اوغليّ ء ألال قّناءسّ ع اهلّم  يّ اي رىل ا   فنة  لمبمتثم ر رغا ال ه لي  االقتص اي  ملعنألنل، ممّ  

ّّّ  ،لغّّ  لمبقتصّّ ا الّّمطينن االمّّتثم راا الصّّغرية داا  مهيّّ  يا تمّّع املتل ّّي، جّّ  لهّّ    ّّنظ فّّإ  ّّ ا فهّّم  سّّها  
 .لق ن ا الك رية يالحتي ل ا  تك    الصل   أل  سها يف ج    ،ج  ومل اللع ط االقتص اي القمجم 35%
 1ألحسب ال رام ا املي ا ي  فق  ألل   ل ج : 

  يف االقتصّّ ا قّّ   مّّيئ امّّتهم لل  أل ختصيصّّل رىل حّّ    ّّري  ّّني ق  نّّ ا املّّ:  ن ر ك ا زلّّن أل ّّم ناا أللم سّّمن   
 ا   ألرايئ  يف ختصيص املمارا  ني ق  ن ا االقتصّ    ، ف ل  ئ ة  ااة جض س ب مهن ال  ئ ة ،اع االمتثم راااالقتص ا أل  م 

ز هّذه اوااة  هّز  أل   جّ رألك اّ ارهت  االئتم  يّ ،ز ل معّنألن ا الك ّرية ن ّ   مّ ك اف اضّم غّري تحي   ،أل  ماع االمتثم راا
ملعّنألن ا الصّغرية يف حّني ال حتصّل ا ،االل ه ا االحتك ري ، رد حتصل املعنألن ا الك رية ن   التمميل اةّ  جمبءهتّ 

 ؛يل عه الا ف ئ ة ل  جن  ه ن حص   ن يل، حتصل ن ن   التمميل، ألر
  ّّألرأل  جي ّّ ّّ يهتقّّ ألن  ن مّّهن ال  ئّّ ة لّّيس  ، ن رلّّ   اونمّّ    ّّ ألرأل  جيّّ  ا االمتقصّّ ءاا الّّجت  لناهّّ  :    

 غري جنن يللس   لسهن ال  ئ ة لس  ني: يه    ، ي  ن ال  ب ن   االمتثم ر ،ن جمب يذ ن يف حت ي  جستمظ االمتثم ر
   ؛ضئي   ج    ق  رحمب  االمتثم ر اجل ي ة،   ة  يف ح ل  التق ا  السنيع ميثل مهن ال  ئ ة  س 
 مم  جيهل  ةنه  ل ق  ضملي  ن   امل   املستثمن حم ألاا. ،انتم ا  ثري ج  املعنألن ا ن   التمميل الذايت 

  لمبمّّّتثم ر، ف ّّّم فّّّ ة   رامّّّ  التةن ّّّ  اوجنيكيّّ ، فملّّّ   ن ار  ّّّ ع  مّّّه ر ال  ئّّّ ة  ّّ ن ج  هّّّ   ليليّّّلج: قّّّ   ليليّّلج
ظ رىل آت ّّّل رايّّّ    غّّّ  جّّّ فمن ا ال مائّّّ  ة ّّّث اله ئّّّ  االاّّّ ي ن ّّّ  ر ك املّّّ  ، ممّّّ   ا   1978 –1970ال رامّّّ  
ألاخن ّ ض  ،ب ن   دلم ه مط  س   ر ك امل   املل طن يف التمميل الك ّم م ي ومّمع اومّها ألالقّنألضيأل ن    ،العن  ا

ظ رىل اخن ّّ ض  ا  ممّ    ، ّ ض رىل ا ّم  االقتصّ ا اوجنيكّم يف األرة اخن ّ ض اال ت ليّ ظ هّذا االخنأل ا   ،التكّمي  الن  ّ ي
ألاخن ّّ ض  ،ب ن يّّل اخن ّّ ض ل يّّ  يف النايّّ  ن  ّّاوجّّن الّّذي القّّ رة ن ّّ   هّّمي  التك  ّّ  املن  هّّ  لّّن ك املّّ   املقّّ ض، 

 جتزاي  يف جه   التكمي  الن   ي.
ئّ ة امللل ضّ  ن ّ  نم يّ  التكّمي  الن  ّ ي، رد يقّع ال  ّا  م مّ  ن ّ  ةّن  مّه ر ال  ألالهكس مت ج  ج  حيث   

 ّّ ،  منيّّ   ألن ّّ  ،املّّ  ني  الّّذي  يمظ ّّمن  جّّماهلا يف االقّّناض،  مّّ   عّّةع هّّذه اومّّه ر ن ّّ  االقّّ اض لمبمّّتهمبك

                                                
االمّمبجم  ، ال لّم االمّمبجم ل تلميّ ، املههّ 2، م س    نا ا االقتص ا االمّمبجم رقّا ئد املصرفية بني التحليل االقتصادي واحلكم الشرعياألرابح والفوان   احلمي  الغزاي،  - ا  ن : 1

 ؛19-17، ص ص.1994، ل  حمث ألالت ريب، ل ة
-108ص ص.، 2005 رك ّ، جّّ جساله ا اخ ، ّ ا اال س  يّمث ألال رامّن ز ال صرية ل  حّج ا اقتص اي ، ّ، و   ارامةـة اإلسالميـاملصرفيأساسيات حول مي  الغزاي، ّن   احل -          
 ؛109

 .54-53، جنلع م  ق، ص ص.جس ألر ف رك -          
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ىل ألر ،ا  ر ك املّ   يّ  رىل مّمء امّتل ل ن ّ  خت ّي  جهّ الا االا ّ ر االا ليّ ، أليّ اي يف اللهاالمتثم راا، ممّ  يهمّ
 ه مط جستمن يف جه   التكمي  الن   ي.

ّّل  ،*Radcliffe جللّّ  راا  يّّي نّّنف يمّّا  قنيّّن ،ظهّّن  قنيّّن  جنّّز يف  ني   يّّ  مّّ      ن املعّّنألن ا الك ّّرية ال ري 
حتي طّ ا امل ا مّ  جّ  اال ،يلتغرياا يف مهن ال  ئ ة حني اخت د قنار االمتثم ر، وهن   قم  ن اة  تمميّل جعّنألن هت  دا يّ 

 لّ  هلّذا ال يهتّه مّهن ال  ئّ ة  ااة فه   1ج  اوريح غري املمزن ، طّمبف املعّنألن ا الصّغرية ألاملتممّ   فإهنّ   نانّم دلّم.
 لتلصيص املمارا  ص   ن ج  ألاوجما  الق     لإلقناض لغنض االمتثم ر ن   أللل اخصمص.

 ارـدة واالدخـر الفـائاـة بين أسعـادات العالقـالفرع الثاني: انتق
    جّّ  قّّ    أل    يلّّزا اوم مّّم لمبا ّّ ر، لكّّ  يهتّّه  ن مّّهن ال  ئّّ ة هّّم اتّّ    ،انتقّّ  اله يّّ  جّّ  االقتصّّ ايني 

اه  يف ش  يّ  نماجّل اا  يّ   ّنز فيهّ  الّ ألافع الّجت لهّل اللّ ك ميتلهّمن نّ  اال  ّ ق، حيّث نّ     ،  ني  جتك ج   لمبا  ر
 2هم:
 ال مارئ ألاحلمااث؛ االا  ر ملماله  -1
 االا  ر ملماله    ق ا املستق ل   لعيلم  ؛ -2
 االا  ر ملماله   ه يا اوألالا؛ -3
 االا  ر ملماله  االر   ع الت رجيم ألاملستمن يف جستمظ املهيع ؛ -4
 االا  ر لإلحس ك يلقمة ألاالمتقمب ؛ -5
 االا  ر ل قي   أبنم   ل ري   أل املض ر  ؛ -6
 له   النغ   يف  نك المرة  ن ل ، ألاالا  ر  تية  ال لل؛االا  ر  -7
قل يف ستق ل ي ضل ن   االمتهمبك لكمي    ه يف املألدلم ون االمتهمبك لكمي    ،  ف ئ ةاالا  ر ل حصم  ن  -8

 .احل ضن
املته قّ   ه جل ح ما رىل ل  ّب ال ّنألف االلتم نيّ  ألالهماجّل السي مّي    ،ن    مهي  جستمظ ال  ل  يلزز ألر    

ألرجكّ ن  ،جثّل ةّنألة اوفّناا ،ة نماجّل جهمّ ق   ا    ال رام ا الجت  نق ّ  الل نيّ  الكيلزيّ  نّ   أل يالمتقنار السي مم، 
 ، أل  مافن القنألض المبزج  ل مسّته كني ، أل  مزيع الثنألة يف ا تمع ، أل اومه ر اللس ي  ل س ع ،حتميل املمت ك ا رىل  قما
ّّّل، يالضّّّ ف  رىل القّّّيا  أل االلّّّ ه الصّّّهماي يف  جسّّّتمايا املهيعّّّ ،  أل ألضّّّع ال ّّّنا االقتصّّّ اي ألمّّّنن  الّّّزاياة يف ا  

 3أل م  ب ألنماجل   نظ غري اقتص اي    ةن ن   م يل الل ك لمبا  ر. ،او مبقي  ل مةتمع ألرك   فناا ا تمع

                                                
ي  اللقما املت األل  ،سيمل  اللق ي  سي م  اللق ي  ل سي نة ن   الل اوأللمي    ه  أبنال ةل  هذه  ألة   ، حيثل رام  الل    اللق ي ،يف  ني   ي  راا  يي جلل عك      * أل ن  ،ألليس ن    م 

ي  اللقما املت األل   .ل رل  ميمل  اجله ا الق ئم  ن   اال   ق يف ال ألل  ، ل امله جل  امل  كنة ألالسنيه  ،السي نة ن   التضل ا ال  كمن يحل   ج   م 
 .10، جنلع م  ق، ص.الهنايب جص   أل  ا ميف ن   السمب  1
 .120، ص.1985 ل ة، مح  ااألا املزل لم، ا  س اله مم، ل جه  امل م ن   الهزيز،مح  ممبج  ألجناله   ،  نا  ن   ي   النظام املصريف الالربوي ة   ة يقم، حمم  جن 2
 املنلع   سل. 3
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نا و اجي يب قّمي  ّني ال  ئّ ة  ا ن   ن   أللما       هل ك ا   ج  ال رام ا االحص ئي  ألاملي ا ي  الجت      
 1ألاالا  ر، ج  هذه ال رام ا ج  ي م:

حيلمّ   زيّ   مّه ر ال  ئّ ة،  ،زيّ اا ّ رها  ّ    ن ي  ن  ه  الل ك يقل    مي سم ج: يقم   مي سارام  م ج -
ي  ألحّّ ه  ال يسّّت نا قّّ ئمب: رن امل ّّ ائ االقتصّّ ا ، ل   ألا أبمّّه ر  ن ّّ مّّتهمب ها ردا ألن ّّن  هضّها ميي ّّمن رىل   ّّ  األ 

ا ّ ر رىل ر  ّ    ّل ن جسّتمظ ال  ئّ ة مييّل يف قّناري االمّتهمبك ألاال ل  ا ح   ، فكل ال الئل  محم أبميك   ن  ه يل  
  ن.جلهم  ن   اآل

ن رةّّنار يهتقّّ  الكثّّري جّ  االقتصّّ ايني، فّّإ حّىت لّّم اف ضّّل  أللّما  ّّنا و اجيّّ يب   ّري  ّّني ال  ئّّ ة ألاالا ّّ ر  مّ  
ا فيهّ  مّهن ال  ئّّ ة   ةّّ  يف االقتصّ اايا الّجت يتحّّ    - يهّ    ،ملّّ  ني  ن ّ  ال  ئّ ة الث  تّّ  جضّمم   ةّح ب اوجّما  ا

ن هّّذا يهّّين   سّّ ط  رةّّنارا غني ّّ  جّّ  و ، جّّنا غّّري جل قّّم ألغّّري ج هّّم  - ةض ململّّ ا  ضّّلمي  جتصّّ ننعّّمائي  أل تهّّن  
  م املتزايّ  ل تضّلا  تية  اوةّن التِّ ،يك  اهني ره مل رن ،ج  ني  غ ي  يف الغنا   ن   امتمنار اخن  ض جستمظ جهيعتها

 ي  ن اوجّّما   ،ألعهّّ الا جتزايّّ ة  ّّمب  الّّزج  ،ن ّّ   جّّماهلا، ف لسّّهن احلقيقّّم ل   ئّّ ة يصّّ ح نّّ لمب    آلّّمب مّّ ل  
 احلقيقي  هل الء امل  ني   تل قص يمتمنار ج  ن   آل ن.

  ن ،   ّّني   ر يللسّّ   لسّّهن ال  ئّّ ة يف الّّ مبا املتق جّّ  ر جنأل ّّ  االا ّّأليف ارامّّ ا   ّّنظ  لنيّّ   عّّأن ا ت ّّ -
ن اله ئ  ن   امل  ناا أييت يف  ت   الهماجل الجت   ةن ن   قناراا اوفناا يالا  ر، يف حني أييت هذه املنأل   جله ج ، أل 
ةم  امل لي  الجت يستثمن ح  او ي حث نلهم  امل  ن حني خيت ر  نيته مين الص جل السيمل  ألاوج ن، يف جق ج    م الهما

 فيه  ج  نا ل؛
 ة تّّ  رحّّ ظ ال رامّّ ا املي ا يّّ  الّّجت  قيمّّ  يف فن سّّ   ن جه ّّا اوفّّناا الّّذي  يمانّّمن  جّّماهلا يف ةّّل ايق  - 

التمفري ال يهنفمن مهن ال  ئ ة ن ّ  جّ  ناهتا، يف حّني أللّ ا ال رامّ ا يف اي  ليّ   ن مّهن ال  ئّ ة يف ةّل ايق التّمفري 
ي االي ّ ليمن  جّماهلا يف يف حني يصل اله ئ  يف االمتثم ر يف السل اا رىل الضهي، جّع دلّم يمظّ  %3.75يصل رىل 

 ن ال رام ا الجت  لني  يف هذا العأن مل  ك  ق طه  يف  ت ئةه ؛ ج  يللس   ل    ان املتل    فإ ،ةل ايق التمفري
  اخ ةّّّّ    رامّّّّ  املعّّّّكمبا املته قّّّّ  يللقّّّّما    يف الّّّّمالايا املتحّّّّ ة اوجنيكيّّّّا ال ةلّّّّ  الّّّّجت  عّّّّك  نّّّّه   - 

  ريا ن   الّ ألر امل  كّن لسّهن ال  ئّ ة  ه جّل   اهل ك  ن يز  ن  ل يلنغا ج   ن  ر يه  يف التقنين الذي  ة ر ل،  ،ألاالئتم ن
  ردا جّ  قّّمرن لّيس دا  مهيّ ،ةّن مّهن ال  ئّ ة ردا  ّّ ن جملّماا  قميّّ   ث ّ   ن  رال  ن هلّ ك  ال ّ ،حمّ ا ال  ّ ق املسّته كني

 .يلهماجل او نظ
 

                                                
 ؛51-49، جنلع م  ق، ص ص.جس ألر ف رك - ا  ن: 1

 ؛121حمم  جن ة   ة يقم، جنلع م  ق، ص. -         
 ؛109-108، جنلع م  ق، ص ص.حول أساسيات املصرفية اإلسالميةن   احلمي  الغزاي،  -         
 ؛19-18، جنلع م  ق، ص ص.األرابح والفوائد املصرفية بني التحليل االقتصادي واحلكم الشرعين   احلمي  الغزاي،  -         
 .63-62، ص ص.1998امللصمرة، اار اللعن ل ة جه ا، ال  ه  الث لث ، "، ساس الفكري، املصرفية اإلسالمية "األيممي  م   حمم  -         
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 ةـة النقديـار الفـائدة والسياسـة بين أسعـادات العالقـالفرع الثالث: انتق
 غّّنض حتقيّّق  هّّ اف السي مّّ  االقتصّّ اي .  ،ف السي مّّ  اللق يّّ  أبهنّّ  نم يّّ   ل ّّيا  ميّّ  اللقّّما يف ا تمّّع هّّن   

 1 :هم ،أل همل السي م  اللق ي  ن   حتقيق ا   ج  اوه اف
  اللقما؛قيم  الهمل ن   امتقنار 
 حتقيق جه   َّنم جن  ع ل   ل القمجم؛ 
 ؛املس مه  يف   مين اجله ز املصنيف ع  خي   االقتص ا القمجم 
 حتقيق التمازن يف جيزان امل فمن ا. 
مح يّّ  االقتصّّ ا هّّم احل ّّ ى ن ّّ  امّّتقنار قيمّّ  الهم ّّ ، أليلتّّ ي  ، ّّل جّّ   ّّني  هّّ اف السي مّّ  اللق يّّ يمبحّّظ   

 ج   مب  السي نة ن   املهنألض اللق ي؛ ،المطين ج  المقمع يف  زج  ا كم ش  أل  ضلا
ألج   ني اواألاا الجت  ستل   ل سي نة ن   الهنض اللق ي جه   ال  ئ ة، ألدلم ج   مب  النفع ألاخ   يف  

ض  مي م  رفع  مه ر ال  ئ ة  ّأااة مله جلّ   أل  صا اوألراق التة ري ، لك   هن   ،جه الا ال  ئ ة امل  ق  ن   القنألض
 2 ل  لألم  ب الت لي :ينت  ره   ااة غري فه   ،رىل اله ي  ج  اال تق ااا ،التضلا

أليلتّّ ي ن ّّ  جسّّتمظ اللعّّ ط  ،فه ليّّ  السي مّّ  اللق يّّ  نم يّّ   هّّما رىل التّّأةري ن ّّ  حةّّا أل ّّمع االئتمّّ ن رن   - 
  سّ ي  جّ  مّهن ال  ئّ ة، اوجّن تم ن يف ةّمرة امّتثم راا جناّ    ّهله ئ  ج  االئف م ح ل  التضلا يهته ا ،االقتص اي

 ج  التممع يف االئتم ن؛ الذي جيهل مهن ال  ئ ة غري   يف  هلصن  ك    ل ح   
حم ألايّّّ  آليّّّ  ال  ئّّّ ة   ثّّّن ألضّّّمح  يف ح لّّّ  اال كمّّّ ش، ألينلّّّع دلّّّم رىل  ن   فّّّ  املتهّّّ ج ني جّّّ   لّّّمك  رن   - 

 ،ألهم رجك  ي  حتقيق ر ح فمق  ك    االئتم ن يف هذه ال نألف ،ال يتمافن ل يها احل فز ن   االق اض ،فنااألجعنألن ا أل 
لكّّّم يق ّّّل  ،ال يكّّّي  ن يقّّّ   ال لّّم املن ّّّزي االئتمّّّ ن  عّّنألط جعّّّةه   أل حّّّىت وّّ ح يف ح لّّّ  الكسّّّ ا احلّّ ا ألجّّ  ل  

 املته ج من ن   امتل اجل فهمب؛
ا  ق يّ  ألجصّنفي  سي م  اللق ي    ثن ألضمح  يف ال أل  الل جيّ ، رد يلّنغا جّ  أللّما   ّحم ألاي  فه لي  ال  ه    - 

 أل  ،  مت جّ رجّ  غ ئ ّ ،ن  ثّريا جّ  العّنألط اوم مّي  ل  ه ليّ  اتّ ألاة  ةّمب ل سي مّ  اللق يّ  ألاالئتم  يّ يف هذه ال أل ، فإ
  ليس   ق يّ   ّل هيك يّ ، ألجّ  حتتّ ج رليّل هّذه الّ أل  املعك  ،، ف     ق االقتص اينيه ال أل يف هذ جتمافنة  صمرة   ائي 

لّيس زاياة يف اال  ّ ق اللقّ ي لكّم ختّنج جّ  ر ماهّ  املّّزج ، ألرَّنّ  رحّ اث  غيّري هيك ّم يف الهم يّ  اال ت ليّ  نّ  طنيّّق 
لّّل االمّّتغمب  ار عهّّىن الهمّّل ن ّّ  رفّّع  ،ل  نّّنضسّّ  قضّّي  ط ّّب  قّّ ر جّّ  هّّم  م مّّ  جسّّأالتلميّّ ، ف لقضّّي  هلّّ  لي

،  ن   هّّب األرا ج يّّ ا يف  مّّمارا اال ت ليّّ  املت حّّ ، أليف هّّذا االطّّ ر ميكّّ  ل سي مّّ ا اللق يّّ  ألامل ليّّ  ألالتة ريّّ  النكّّي ةل
ن   االمتقنار يف  نماجل ج  االقتص ايني ج   ها اله ي يف ر ي الذي يهته  ،ألليس ن  طنيق مهن ال  ئ ة هذه الهم ي ،

                                                
 .86ص. ،جنلع م  قا      ان ك،  1
 ؛111-109، جنلع م  ق، ص ص.حول أساسيات املصرفية اإلسالميةن   احلمي  الغزاي،  - ا  ن: 2

 .21-19، جنلع م  ق، ص ص.التحليل االقتصادي واحلكم الشرعي األرابح والفوائد املصرفية بنين   احلمي  الغزاي،  -         
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يف   اي  الثم  يل ا ن  م ب الس مك ال  ئع الذي مل يس ق لّل  فني ج نقتص اي فق   س ء  اال .االقتص اايا امله ةنة
 ئع املس ألي لل رن االل    الجت خت ن ن   ال    هم الس مك ال  ن    س ؤلل  قملل: را   جثيل يف االقتص ا اوجنيكم، ألق 

 يف  مه ر ال  ئ ة؛
رىل  غّرياا الثقّ  التة ريّ   ،اله ّيا يف الثمبةيلّ ا السّ ب اوم مّم ل كسّ ا الهّ ملم ميمم زينلع االقتص اي  - 

ّالل كئ  ن       ائتم ،  ،ن   ّن االضّ ناب االقتصّ اي ميكّ     ايّل رىل حّ    ّريأب ،  ن ّ  انتقّ اه غري جستقن، أل   
ميّّل دايت   االمّّتثم راا   هّّ  يف كّّكل متمّّيم  االقّّ اض قصّّري اولّّل، ألردا جّّ  مت ّّ ألال ،مل يّّتا ال ةّّمء رىل االقّّ اض ردا

ن ّ  حقيقّ   ن قيّ    ّل جعّنألع يلتمميّل الّذايت لن   لّل اله جّل  ،جلسّكما االقتصّ اي يف دلم الص ا ك    .أليملع ر  
ألالتل يو النكي  المتثم ر  ريحل غري املمزن ، ي نز    ج  ج لي  قماي، أللك  جلمء امللتةني رىل التمميل اخ رلم ن  طنيق 

ّّض الل ّّ   لهّّ يهّّن   ،االقّّ اض فهلّّ ج  ار  هّّ   مّّه ر ال  ئّّ ة  ، ا هّّذه احلقّّ ئق يف السّّ هيلي ا  االمّّتقنار، أللقّّ  لس 
اخن ض   س   االمتثم ر الث    ات م االاّ ي ل ّ أل  الغن يّ ،  مّ  اخن ّ   صّ   ن جّ  جهّ   اللمّم  ، مب  هذه ال  ة

 سّّ ب ار  ّّ ع  مّّه ر ال  ئّّ ة، ألهّّم  ،نألن اآت ّّل رايّ  املعّّ، ينلّّع رىل ألن يّّل  ّّ ن اوااء االمّّتثم ري الضّّهيي ،الّ ألي
ّّ  ن الّن ح أللّّيس  ،االقتصّ اينيجّ    يف ر ي الكثّريي  اله جّل النئيسّم ل لمّم ال  يّئ العّّ ه   ّمب    ّم ال ّ ة، ألهّذا ي   

هيا ن ا ت  ّّ  امل ّّ ألر ، ّّل أليف غريهّّ  ،يّّ اال تّّ ج ألاللمّّم يف االقتصّّ اايا الن   ل جيكيّّ ال  ئّّ ة هّّم اتّّنك اوم مّّم ل يل 
 ألالتهني  ا ألالل نايا.

 ائدةـل لسعر الفـح كبديـالرب: آلية  لثالمطلب الثا
 ألدلم ج   مب  ال نألع الت لي :مل هم  الن ح أل ص ئصل ألال نق  يلل أل ني الني، ض يف هذا امل  ب التهن   ميتا   
 
 
 
 

 هـه وشروطـح: تعريفـالفرع األول: الرب
 ح:ـأوال: تعريف الرب

 وراحبتـه، ، يّن ح فيهّ ةـراحبـيف التةّ رة يّن ح راّ ، أللّ رة  حـوربـهم امّا جّ  راّل،  حـوالرب 1ألالزاياة. هم الكسبة: ـلغ -أ
 .3"َفَم  َراَِّ  ل َِّ رَ ُُّهاْ " جص اق  لقملل  ه ىل 2.ن   م هتل:  ن يتل را 

                                                
 .55حمم  حممما الهة م،، جنلع م  ق، ص. 1
 ؛103اخ جس، ص. ا   جل مر، جنلع م  ق، اجلزء -ا  ن:  2

 .607و  ال ي  حمم     يهقمب ال ريألز آياي، جنلع م  ق، ص. -         
 .16ممرة ال قنة، اآلي   3

 ؛ الربـح: تعريفـه و روطـهالفرع األول: 
 ؛ حـائص الربـخص:  الفرع الثاين

 .اـربـوال الربــحن ـرق بيـالفالفرع الثالث: 
. 
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ن ّ  شلّّل  –  ّ ا  لّ ري   ي –ائّ  شّ  ج يّع لّن ف ال قهّ ء الّن ح ن ّ    ّّل: ز يهّن   ح يف االصـطالح الفقهـي:ـالربـ -ب
 ج  ردا مل يك  الزائ  نّ   ،   يهه  ل راي،  ي  ن الن ح هم الزائ  ن  ش  الس ه  املع اة جلذ ال  اي   لي    ده    أل فض اوأل  

 1 . ل ال يسم  را ، ألق  يسم  ف ئ ة  أل غ   فإ ، ر هب   االل  ملع اة  غنض أل ي  ش  الس ه  ا
َّ رَ ُُّهْا " ة ألاحّ ة، ألهّم يف قملّل  هّ ىل:ن الكّنو رال جّن  مل  ّنا   مّ  الّن ح يف القّنآ ن:ـح عند املفسريـالرب -ج َّ  ل ِّ َفَمّ  َراِّ

 رال نل   ل ألهلا لت سري هذه اآلي . ،ق امل سني  مل هم  الن حأللهل هذا هم الس ب يف ن     ن   ،2"أَلَج  َ   ُمْا ُجْهَت ِّي َ 
ر ك املّّ    تيةّّ   ق ي ّّل ألراار ّّل حّّ ال  هّّ  حّّ  ، ألخيت ّّي جقّّ اره حسّّب  ألالّّن ح نلّّ  امل سّّني  هّّم الّّزاياة ن ّّ 

 3ض هل  االمتثم ر يف  مع جهني ج  او ع   االقتص اي .املل طنة الجت يتهن  
 ن:ـح عند االقتصادييـالرب -د
ني : يلّتج الّّن ح نّ  ال ّّنق الّذي حيصّّل ن يّل التّ لن  ّّني السّهن الّّذي يعّ ي  ّّل السّ ه  أل ّّنلّ  ا ّ    ّّ ألن - 

 4السهن الذي ي يهه   ل.
 5 ن الن ح حق اله جل يس  ل جلل الن   ي    ئ  ل قيم .: لق  انته امل كي  منق ، أل ج ر س - 
 6ن خيت م.حمكم  ن يل يف اولل ال ميل أبمتغمبال ل  نألف، : انته الن ح ازّ يل - 
 7ألال  ئ ة  ه   ل م  . ل مل ا ، ألق    ن الن ح يه  ق م ي  ني الن ح ألال  ئ ة: فن   يّم - 

الّزاياة ن ّ  ر ك املّّ    هّ   صّا ايّع الل قّ ا، لّذا فّ لن ح يف االقتصّ ا ال ي  ّّق " :أب ّل جسّ ألر فّ ركفّل اومّت د أليهن  
 8"ن   ن ئ  او ع   التة ري  فقو  ل ن   ايع او ع   االمتثم ري  او نظ.

 ن  ال نق  ني مهن ال يع ألمّهن التك  ّ ، فهّم القّ ر املت قّم جّ   ل رةي  حم ميب، يهه   وم احملاسيب: ـح يف املفهـالرب -ه
 9ريناااا اال ت ج  ه   صا ايع الل ق ا ال  هنة.

 10مه : -ا  مبق  ج  فنضي  املل فس  الك ج   –ق االقتص ايمن الغن يمن  ني  منني ج  الن ح ألي ن  
تثم ره؛: ألهم  اىن ر ح ميك   ن ي قم املستثمن يف اماديـح العـالرب 
  هم  ل ج  زاا ن  الن ح اله اي.عاديالغري الربح : 
 

                                                
 .54جنلع م  ق، ص.، جس ألر ف رك 1
 .16ممرة ال قنة، اآلي   2
 .56م  ق، ص.، جنلع ف رك جس ألر 3
 .57املنلع الس  ق، ص. 4
 .129ص.جنلع م  ق، ، ""األساس الفكري املصرفية اإلسالمية، يممي  م   حمم  5
 .270.ص، 1998لث لث ، الق هنة، اار اللعن ل ة جه ا، ال  ه  ا ،"النشاط اخلاص" فقه اقتصاد السوقيممي  م   حمم ،  6
 .129ص.جنلع م  ق، ، "األساس الفكري" اإلسالميةاملصرفية ، يممي  م   حمم  7
 .59.، جنلع م  ق، صجس ألر ف رك 8
 املنلع   سل. 9

 ؛129جنلع م  ق، ص. "،املصرفية اإلسالمية "األساس الفكري يممي  م   حمم ، - ا  ن: 10
 .270، جنلع م  ق، ص."النشاط اخلاص" اد السوقفقه اقتصيممي  م   حمم ،  -          
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 1:مه   قم  املع ر   يف الن ح ن   ق ن  ني  م ميتني :حـ روط الرب ا:ـاثني
    م   غن ، فيحن  اله ئ  الث    األن جنان ة للتية  اونم  ؛لغ ا، ن يكمن الن ح جع ن  غري حم 
   يف اخس رة، ألال جيمز ضم  ل، فإدا ضم   ة ح ال يستحق را  أليه ّ  جّ   ض  ل مع ر   ن يكمن ر ك امل   جهن

 اخس رة.
 حـائص الربـالفرع الثاني: خص

 .يف اجل أل  املماي -اخص ئص-ز الن ح ام   ج  اخص ئص، ميك    ليصه  يتمي   
 حـائص الربـ: خص8اجلدول رقم 

 ىنــاملع صـاخلصائ
 اخلصـائص الذاتيـة

 هته اولمر جك فأة الهمل ألال  ئ ة جك فّأة ر ك املّ   ألالنيّع جك فّأة اورض، فمّ دا يكّ فئ الّن ح؟ ألهّل  - غامضد و مفهوم معق  
   أب ل ن ئ  امل مس   أل املق أل ؟ميك  التأ   

م سّ رة  أل رفّمبكي،  ريح جمل ّ  أل  ّنظ مّ ل    ال حّث نّ  الّن ح نم يّ  ج يئّ  يمللّ طن، حيّث  ملّ  - ة يف الربحـالصدف
 : م جمي س هذا العأن يقم  أليف

 ن"ّ        ريح أل س ئّ"الن   لي
 اقتص ااي الن ح ال  أل ق يمب ج  يق ك. - حـقة يف حدود الربعدم الد  

Economiquement le profit n'est pas ou peu mesurable.  
 يتأةن الن ح يله ي  ج  الهماجل جله :  - حـر يف الربـ الكبيالتغري  

 مماق                    ح ل  او   احل ل ا غري  
   الق رة العنائي                غري  ات ي فنألع اال ت ج 

             وممع العن  ا امللتمي  لل س ال نع اال ت لم 
 اخلصـائص من خالل معانيـه

 وممع الل ق ا –= وممع االيناااا  الن ح لـح إيرادات العوامـخيفي الرب
آ ن هم ا ّل  يف العن  ا ج  طنف ج لكيه ، أللزءه لزء ج  الن ح ا ل رؤألك اوجما  املستثمنة يهت -

 أللزء جلل هم ريع املمارا ال  يهي  امللتة  املم م   ملستغ يه .  ،نمل املستل جني
الربح الصايف غري الزم وغري 

 اـر اقتصاديمرب  
يناااا الهماجل، رد يهتّه هّذا الّن ح االضّ يف غّري الز  املقصما يلن ح الص يف ال  قم الله ئم  ه  حذف ر -

 ر التم ني .اقتص ااي ألغري جه  
"املقّّ أل  حيّّمان حار" ألالّّن ح هّّم جك فّّأة هّّذه  ال ّّ ري"الّّن ح هّّم جك فّّأة امل ّّ ارة" أليقّّم   كّّمج ي يقّّم   ارـالربح مكافأة املبادرة واالبتك

 :ّالل رة، ردا يص ح الن ح رينااا   ة  جن      
                                               امل  ارة الل رة 

الربح مكافأة املخاطر 
 نـوالاليقي

يهته الن ح ريناا املل طنة ألاجلن ة، لك  ل ر االك رة رىل  ن الن ح ميك   ن يص ح  سّ رة نلّ ج  ال  صّ ق 
 التمقه ا.

                                                
 ؛130.، جنلع م  ق، صاملصرفية اإلسالمية "األساس الفكري"يممي  م   حمم ،  - ا  ن: 1

 .271جنلع م  ق، ص. ،"النشاط اخلاص" فقه اقتصاد السوقيممي  م   حمم ،  -         

. 63-61، جنلع م  ق، ص ص.ف رك جس ألر -: ا  ن: املصدر
63. 
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مّ  ال ّنق  ّني الّن ح ف  يلل أل ني ال  ئ ة الن ميّ ، الت نق ة لل، ميك  ز ا  مبق  ج  جهنف  ج هم  الن ح ألاخص ئص املمي   
 ألال  ئ ة الن مي ؟

 اـوالرب  الربحرق بين  ـ: الفالثالثالفرع  
الّّزاياة ن ّّ   ةّّل الّّ ي ، ف مّّ دا  ردا  ّّ ن الّّن ح هّّم اله ئّّ  الزائّّ  ن ّّ  ر ك املّّ   املمّّزألج يلهمّّل، ألال  ئّّ ة هّّم 
 أل مبمه  زاياة؟  الني؛   ال يع ألحن   حل   

  اياة،   الّزاياة لكمهنّّ  ز رن االمّمب  مل حيّن  : ال: نتـوج الـربح مـن سـبب، بينمـا الفائـدة تنــتج مـن غـري سـببأو
ن  ال  ئّ ة الن ميّ  لّ ءا جل صّ   مت جّ  نّ  الهمّل    لعأالزاياة الجت نله  هذه الزاياة، ون   الكي ي  الجت  لعأأللك  حن  

نألض  أل غّّري دلّّم، أليلهكّّس ، رد  ن هّّذا املّ   لّّيس فيّّل حتميّّل لعّك ل جّّ   قّّما رىل نّ عّكل جيهّّل املّّ   يّزااا  ل سّّل
 ، ف ل ي  يف دج  العّلص املّ ي  ال يتحّم   ،ن الزاياة املقتض ة  ني ال نفني  كمن ريألط مل    ل ال يمل   يع ألال كناء، فإ

نألط املت ّّق ن يهّّ  مّّماء    ّّ  هّّذه الّّزاياة ملّّنة ألال جيّّني ن يّّل  يّّع ألال كّّناء،  ّّل ي ّّ   ايلّّ  ألأي ّّذ يف الّّزاياة اسّّب العّّ
ن اللقّّما ال   ّّ  ريه، ن مّّ   ن هّّذه الّّزاياة حّّنا  وة جّّناا، ألمّّماء    ّّ  جّّ  لّّلس  ةّّل الّ ي   أل جّّ  غّّألاحّ ة  أل لهّّ   

   ال يقّن  ن االمّمبج  حّ ، و ،  ، ألاملتمث ّ  يف الّن حاللقما،  يلم  الزاياة الل ل  ن  الهمل مالتة رةي  تيةّ   ق يّب ر ك املّ
 1الن ح رال ردا   ن حل  ن  الهمل  أل ن  زاياة  مه ر ننألض التة رة  أل الزاياة الهنضي  ج  اوني ن التة ري .

:ن  ّل طّنف ةّ حب املّ   يف الّن ح ألاخسّ رة، فّإنل ج  يتع رك اله جل أل  اثنيا: املخاطرة يف الربح والفائدة
ّ.رماء  ّ ن لّ راي  أل ةّل ني   أل زرانيّ ..ل ا طنة حصتل الجت قّ جه  يف املعّنألع مّيتحم   ل حصّ  الهمّل خل، ف له جّل يتحم 

ّّألرب املّ  ّّذ رب املّّ   ال  ئّ ة جق منّّ  لكّّ ن جهّىن دلّّم  ن رب املّّ   قّ   قّّل  ّّل ل اّ طنة حصّّ  املّّ  ، أللّم     يتحم 
ل جله  رب امل     ن ال لص  املل طنة رىل اله جل  تق ضيل ن ئ ا جق من  ن   ج لل، فكل جعنألع ال خي م ج  ا طنة، فإدا  

ّ ل اّ طنة ج لّل     ن  قع ن   اله جل، فتةتمع ن   هذا او ري ا طنمين، ا طن ل ألا طنة غريه، فنب املّ   يسّت يع حتم 
 2ألا طنة نمل اله جل نل ه، لك  اله جل ال يست يع، فم   ي  لل امل  ؟.

ّّ  متثّّل  لّّنة ا  أللكّّل نلصّّن حّّ  نل ةّّن اال تّّ ج،  ،  ّّمن  ن املّّ   هّّم  ملّّ   املسّّتل ألرب ق ئّّل  ن الّّزاياة الن مي
    ج  الت نق   ني اولن ألالني، حيث  ن:  ك     أل  لنة؟ هل  ال

جّ   لّن أيلّن، ألهّم جّ   ن يّ   جـارةواإل، أجـورهم اجلزاء ن   الهمّل، ألاجلمّع  األجرألرا يف لس ن الهنب  ن  ر:ـاألج
 3لن يف نمل.ج   

                                                
 ":ن جقّنض اللقّما أل مقي الهمل  مق ّ  نّ  اللمّ ء، أل ّأهذا املثل ن    ن اللقما ال  لمم  ذاهت ،  ل  لمم يلهمل هب ، فإدا ه و ال يل  "، أليهه  الفائدة تسري حىت يف الليليقم  املثل اهلل ي

   حئا،  ي  لمم فمائ ه ألهم حئا.يل  ئ ة ممم  
ألرقّ  نمّل جق جّ  رىل ، "صادية العاملية "األسس النظرية وتطبيقاهتـا يف املصـارف اإلسـالميةبدائل معدل الفائدة يف االقتصاد اإلسالمي ودورها يف إدارة األزمة االقتحس  حمم  النف نم،  1

 .15-14، ص ص.2010ايسمه  16-15امل تق  ال ألي النا ع حم  اوزج  االقتص اي  اله ملي  ج  جل مر االقتص ا االممبجم،   ي  اله م  االااري ، ل جه  الكمي ، 
 .39و نش، جنلع م  ق، ص.رفيق املصني ألحمم  رايض ا 2
 .78-77ص.اجلزء اوأل ، ص ا   جل مر، جنلع م  ق،  3
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  اولّّّّري نمّّّّمب،  مّّّّ  ال  تحقّّّّق اولّّّّنة رال ردا ا ت ّّّّع ن ال يتحقّّّّق رال ردا قّّّّ    ن اولّّّّ ،يمبحّّّّظ جّّّّ  التهنيّّّّي 
ّّ . املسّّتألن يمّّتل ا  املسّّتألن فيسّّتحق  غّّ  الل ّّن نّّ  املل هّّ  الل كّّئ  جّّ   ،خلي،  جّّ  الّّنير..مجلّّزال  أل جكت ّّ   أل آل

ن حيقّق املقّ ض أب ،كّمن اجي  يّ ض  ةل ال ي ، ألقّ   امتل ا   ةل ج ي، ألق   كمن املل ه  م  ي ،  ي  ن خيسن املق  
يّ  نّ  امّتل ا  را  ن  امتل ا   ةل ال ي ، أللك  يف  ّل اوحّما ، الّزاياة يف الّ ي  الن ّمي غّري جن   ّ  يملل هّ  املتأ   

 1 ةل ال ي ، لذلم فهذه الزاياة غري جعنألن  يف االممب .
:ّل ال يهّنف رال فإ ،جسّ ق ،  جّ  جهّ   الّن حا   ألحمّ   رن جهّ   ال  ئّ ة جه ّم  اثلثا: معلوميـة الـربح والفائـدة 

فيعّهن املقّنض أب ّل قّ   ، تّ ريخ حت يّ  جهّ   ال  ئّ ة ،الحق ، ألق  ين  ع جه   الن ح رىل جستمظ  ن   مم    ن جتمقه  لل
   فّإن املعّ ر  ،يعّهن يلغّب  أل ال  ّا، ألجّ  هلّ ن املق ض هم الذي فإ ،مغب  أل ظ ا،  ج  ردا اخن   جه   الن ح ال ه 

 2رىل حتقيق اله ال   ني ال نفني. ظ ا   ،يف الن ح
رن ال  ئّّ ة ال  ثّّري  ثّّريا اهتمّّ   رب املّّ    لتّّ ئج املعّّنألع،  ّّل لهّّل  : رابعــا: الضــماانت ومتابعــة املشــروعات 

ع، املعّّنأل    ثّن جّ  يهّّتا  ّل هّّم ةّنألة املقّّ ض، ألالضّم حا الّّجت يقّ جه ، ألرعّّ   غّ  الل ّّن نّ  جه را ّّل ألحكمتّل يف راارة
ن حصتل يف الن ح جتمقه  ن    ، ورب امل   يف املق   اوأل   يهما رىل ،ن االهتم    لت ئج املعنألعفإ ،ألهذا طمبف املع ر  

 3أل زااا ةنألة ال نفني جه . ، ق جص ح  ال نفني إبجن ح املعنألع ألحتقيق  ن   ر ح ممك هذه اللت ئج، ألنل ئذ  ت  
:ئّ  املعّنألن ا اال ت ليّ ، أليتحقّق  ّذلم  ّمازن يف ا تسّ ب الثّنألاايهتّه الّن ح ن طبيعة العائد: خامسا ، 

 4وهن  جضمم  . ، ني ال نيق امل ي ألال نيق اال ت لم،  ج  ال  ئ ة فمب هتتا يله ئ  اال ت لم
 .يف اجل أل  املماي ، ني الن ح ألال  ئ ة الن مي  األميك    ليص يقم ال نألق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .56حمم  حممما الهة م،، جنلع م  ق، ص. 1
 .41-40 نش، جنلع م  ق، ص ص.ض اورفيق املصني ألحمم  راي 2
 .41املنلع الس  ق، ص. 3
   ن:ألملزي  ج  امله مج ا حم  ال نق  ني ال  ئ ة ألالن ح، ا املنلع   سل. 4
 .85-79، ص ص.2007، نم ن، اار الل  ئس ل لعن ألالتمزيع، نظرية األرابح يف املصارف اإلسالمية "دراسة مقارنة"نيس  ضيي   امللصمر،  -



                      :عموميات حول االقتصاد اإلسالمي والراب                                       الفصل األول                         

 54 

 ا(ـبني الربح والفائدة )الرب ةـمقارن: 9 دول رقماجل
 ائدة )الراب(ـالف ح )البيع(ـالرب وجه االختالفأ

   النيألحن     ال يع حل  أل  رعيـاحلكم الش
  اللقّّ    التمّن ألن  ّّن ن  ّّلهمضّّني ات  ّ  فت يّّع متّّنا  لقّ ، و  ان  ّ ةــالعل  

 . الثملي
  ه  قّّّّ ا، ف له  ّّّّا  حّّّّ ة،  ه ّّّّم  قّّّّ ا أل سّّّّ    الهمضّّّّني جت  ن  ّّّّ
ن ا ت ّي لّلس اللقّ     يف  ّل جلهمّ ، ألرح ة ألهّم الثمليّت  ج

 .  ل يل ر ألال ألالر
أل ّّذلم  ، لتقّل ج  ّّ ا ج كيّّ  السّّ ه  ألجل هتهّ  ل معّّ ي ج  كّّنة ةــامللكي

 .حني  التصنف فيه  نه الزج   ي األن حت ي  ج ة
 لتقل ج قت  ج كي  اللق  املست ان ألجل هتل ألحني  التصنف فيّل 

 لي  حم اة.ل م ي  ل  ة زج
 . ستمن الهمبق  حىت مت   م اا  ةل القنض ألفمائ ه . لتهم نمبق  ال  ئع يملع ي ي ته ء    ا  الثم  ألالس ه  ةــالعالق
 ي ن   القنض حسب ج  ل الزجلي .ئ  مال  ئ ةا اله يتح    .ا ألي  ذ اله ئ  ج  ال يع جنة ألاح ة األن انت  ر ل زج يتح    ائدــمدة الع
  هته ال  ئ ة  ك    ختصا ج  االيناااا. .يهته الن ح اينااا ألن ئ ا اسبةــاحمل
 .47-46، ص ص.حمم  حممما الهة م،، جنلع م  ق :املصدر

أل ّني الّن ح،  ا ّتمبف  يلهّ هلّ ك لك   لص العنع،  ج حمن   ،ا ال  مبف  يلهم ألاح   كيئ ،الني أل  هته ال  ئ ة  
 ت  ل ألاه  االقتص اي  جق ر    سهن ال  ئ ة الن مي.الجت  ة  -الن ح  –هذه اآللي  
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 :األول  لـة الفصـخالص
 

 ي م: امتلت ج ج  ج   مب  هذا ال صل مت  
 

    يل ّنا    ّمرا ارامّتل نّه الّزج ، اقتص اا ح يث اللعأة يلنغا ج  ق    ةّملل، االقتصاد اإلسالمييهته
ض هّّذا اله ّّا رىل اله يّّ  جّّ  نّّ  يقّّم او  مّّ  االقتصّّ اي  او ّّنظ. ألقّّ   هّّن   امتميــز له ّّل الّّجت  اخلصــائصام ّّ  جّّ  

 ،   ن ال ضّنألرة لّل، لكّ  حّ أل  اله يّ  جّ  اله مّ ء املسّ مني ر ّنازهاة   ،التق يل ج  كأ ل نم   ن  الجت  ،ظاتالتحف  
جق ر ّ   زةسياسـة اقتصـادية متمي ـ لإلسـالم  ن يث تّما  ن  مألامّت  نما  ّذل ،ج   مب  رمه ج هتا الماضّح  يف هّذا ا ّ  

 ؛جع او  م  االقتص اي  او نظ
 

  تطـورتالّجت  –الّني  –جّ   ّني املماضّيع الّجت يه جلهّ  االقتصّ ا االمّمبجم، هّذه اآلفّ   ،الرابيهته جمضمع 
ّ ،خمتلــف العصــورنّه  يــع أنواعــه جبمالــراب رن    ةّّ  يف الهصّّن احلّ يث. ،الن ميّ املصّّ رف    عّّكل   ّّري ي تعّ ر أل  ع 
 عـدم صـحتها ن يث تّما  ،ألالّجت امّت  ع اله مّ ء املسّ ممن ،الّجت  ةّريا حملّل الشـبهاتحتنمي  ق طه  يلنغا ج   هّ   ممر  

   ألالهاهني؛يوال  
 

  ة ّّّ  اله يّّّ  جّّّ  ملصّّّ  ح، ألقّّّ   يلّّّنغا جّّّ  ا ّّّتمبف ا ،   ّّّلص العّّّنعري حمّّّن   املصـــرفيةالفائـــدة  هتّّّه
ــدة .يف  ه ئّّ  املّّمارا ألختصّّيص املّّ  ناا -ال  ئّّ ة- داةرداءة هــذه األ ،االقتصّّ ايني متّّ   اال ّّتمبف نّّ   وختتلــف الفائ

 الاارة اللع ط االقتص اي. الةكآلية فع   ،لسهن ال  ئ ة البديلالذي ميك   ن يكمن  ، هذا او ريالربح
 
 



 

   :::نينينيالثاالثاالثا      الفصـلالفصـلالفصـل
   اإلسالميـةاإلسالميـةاإلسالميـةالصناعـة المصرفيـة  الصناعـة المصرفيـة  الصناعـة المصرفيـة  
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 ةـاإلسالمية  ـة المصرفيـل الثاني: الصناعـالفص
  

ا اإلسالميةاملصارف  أصبحتلقد  وةرغا     ،ةارض  التااما  رلارر إساالم ة لكا  تتعا  ضرورة اقتصاايةة محح 
 املستثعرةن، مما إىلمن املدخرةن  األموالوتسهي  ععحية حتوة   ،، وذلك لتيسري املاامالتاإلسالميةتطبيق مبايئ الشرةاة 

  إااار الشارةاة وذلاك  ،املاالورلتايل زايية اإلنتاج وتازةاز ااقاة رأ   ،االستفاية من الفرص االستثعارةة املرحبة إىلةؤيي 
 .اإلسالمية

  حتدةااد األمااور التالياة، والاا  تياادرج ةتطح ا ،اإلسااالمية املصااارفف عحا  اإلاااار الي ااري لفكارة شاك أ  التااار   ال 
 ضعن مباحث هذا الفص .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ة؛ـارف اإلسالميـول املصـة حـامـاهيم عـمف  ل:ل:و و املبحث األاملبحث األ  
  ؛ةـيف املصارف اإلسالمياالستثمار أهم صيغ وأساليب   ::املبحث الثايناملبحث الثاين  
  ةةــالتقليديالتقليدياملصارف املصارف رق بني املصارف اإلسالمية و رق بني املصارف اإلسالمية و ــث الثالث: الفث الثالث: الفاملبحاملبح  

  ..ةةــارف اإلسالميارف اإلسالميــاين منها املصاين منها املصــاليت تعاليت تع  اكلاكلــواملشواملش                                  
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 ةـارف اإلسالميـاهيم عامة حول المصـالمبحث األول: مف
إ  أسااا  تااماا  الي ااايف املصاار  اإلسااالم  هااو التعسااك ابااايئ الشاارةاة اإلسااالمية، إذ ةاتعااد   وضاا  أسساا   

  :بحث إىليم هذا املتقس ّ  تفصي  أكثر   هذا اجملال، متالتشرةاية واألخالقية عح  ميهج االقتصاي اإلسالم ، ولح
 
 
 
 

 
 اـوأنواعها  ـا وخصائصهـ: تعريفهةـاإلسالميارف  ـ: المصاألولالمطلب  

 الفروع التالية: إىلتقسيم هذا املطح   مت   ،اإلسالميةاملصارف  وأنواعملارضة خصائص 
 
 
 

 
 ةـاإلسالميارف  ـريف المصـ: تعاألولالفرع  

  1".وعطاء   أخذاال تتاام  رلفائدة مؤسسة مصرضية أن : "عح   اإلسالم رف شاع تارةف املص 
املصارف  أ ، رعتباار تقحياديواملصارف ال اإلساالم جاالء الفارب  امل املصارف  ،ةالحظ مان خاالل هاذا التارةاف

حعاويعمل، ضهاو ةاعا  ضوائد ل إبعطاءتاهد من أي نوع  أويو  أي التزايف  ،ةاع  عح  تابئة الويائ  من اجلعهور اإلسالم 
 ،ز هاذا التارةاف عحا  ركان واحادرك   ،رملقا  لكن  ،يو  استخدايف ن ايف الفائدة ،يائ   طرب شرعيةعح  استخدايف هذه الو 

ا 2وليس شراا كاضيا. اإلسالميةوهو عديف التاام  رلرر، لكن هذا الركن ةاترب شراا ضروراي لقيايف املصارف  د هاذا ومماا ةؤك 
 يوك االيخار    أوكبيوك القرةة   ،ح  ن م  دةحة لحفائدةقد اعتعدت ع ،إسالمية ا  املصارف    حدا  غري  أ  ،القول
عح  ن اايف التخطاي   ،نشأهتاال  اعتعدت ميذ   يالسوضيوكذلك املصارف   االحتاي    الثالثييات من هذا القر ، أملانيا
 إىل أضاف، ، ضاال ةصاح ايلاأمسر ر الفائدة  طبا  ااس أ رعتبار  ،ةائة وتوزة  املواري املالية عح  االستخدامات املختحف  تاب
    استخدايف مواريها اليقدةة دةاارب عدةاا جتااااااا حالياهل أصب  ،الرأمسايلايف ا  الي عدة هياك مصارف  ،ذلك
 

                                                
 .19ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص. 1
املاهد اإلسالم  ايت املغرب الاريب، البيك اإلسالم  لحتيعية، ، ندوة البيوك اإلسالمية ويورها   تيعية اقتصايدور املصارف اإلسالمية يف تعبئة املوارد املالية للتنميةمحد، عبد الرمحن ةسري أ 2

 .129-128.، ص صيف2001املواضق لا  اه1422الطباة الثانية،  لحبحوث والتدرة ، جدة،

  ؛؛اـا وأنواعهـا وخصائصهـة: تعريفهـارف اإلسالميـاملصل: ل: و و املطلب األاملطلب األ
  ؛والتطـور أةـالنشة: ــارف اإلسالمياملص: :   املطلب الثايناملطلب الثاين
 مها املصارف اإلسالمية.املصرفية اليت تقد  والتسهيالت اخلدمات   الث:الث:املطلب الثاملطلب الث

  

 ة؛ـارف اإلسالميـف املصـتعريالفرع األول: 
 ة؛ـارف اإلسالميـص املصـ: خصائ الفرع الثاين

 ة.ـارف اإلسالميـواع املصـالفرع الثالث: أن
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 1.(leasing) جرييأالفائدة، مث  التعوة  الت آليةال تاتعد عح   ،متادية أبسالي  واملالية
 :اآليتعح  اليحو  ،اإلسالميةرف ميكن تارةف املصا ،يفو ياء عح  ما تقد   
مؤسساة مالياة ومصارضية وتيعوةاة أبن : " "اإلسالميةاملصارف "  كتا   املصرف اإلسالم   مجال لاعارةف الدكتور عر   -1

 2".اإلسالميةواجتعاعية تستعد ميطحقها الاقيدي من الشرةاة 
عبااارة عاان مؤسسااات " :أبهنااا "اإلساااليفايي   ماادخ  لحفكاار االقتصاا"  كتا اا   سااايد ساااد مراااا الاادكتور  هاااضعر  و  -2

 3".اإلسالميةالشرةاة  إااراستثعارةة مصرضية اجتعاعية تتاام    
مي عااة ماليااة ومصاارضية، اقتصااايةة "أب  املصاارف اإلسااالم  عبااارة عاان  عبااد ايعيااد عبااد الفتااا  املغااريبوةاارا الاادكتور  -3

اخلدمات  أياء، م  األضض سات وتاع  عح  استخدامها االستخدايف واملؤس األضرايجح  املواري من  إىلواجتعاعية تسا  
املاال، كعاا تساهم   حتقياق التكاضا  االجتعااع     رأ  ألصاحاباملصرضية املتادية، وتاع  عح  حتقياق الاائاد املياسا  

 لألضرايايةة واالجتعاعية ، وذلك هبدف حتقيق التيعية االجيا ية، االقتصاإلسالميةاجملتع  وتحتزيف ابايئ ومقتضيات الشرةاة 
 4واملؤسسات م  مراعاة ظروف اجملتع ."

تاعا  عحا  جاذب  ،مؤسساة نقدةاة مالياة" :قاال عان املصارف اإلساالم  أبنا ضقاد  محاد اخلضارييحمسن أالدكتور  أما -4
، اإلساالميةساتقرة لحشارةاة القواعد امل إاارها   اال ةكف  تا يعها ومنو  اجملتع  وتوظيفها توظيفا ضا   أضراياملواري اليقدةة من 
 5وةاع  عح  تيعية اقتصايايهتا." األمةواا خيديف شاوب 

 6املصارف اإلسالمية من خالل تقسيعها إىل تعوعتمل: حمعد  وجاللف الدكتور وةار   -5
 أو تقح ا- ماواري  تابئاة تقاويف نقدةاة مالياة مؤسساات عان عباارة وها  :(التجزئـة بنـوك) ةـاإلسالميـ الودائـ  بنوك  

.استثياء   الطوةحة املشارة  و ا  أساسا، االستغالل يورة و تعوة  الكتا ية اليقوي إبجياي وتقويف ،-ثرتك
 اوةحاة ومتوسااطة ماواري  تابئاة تقاويف نقدةاة غاري مالياة مؤسساات عان عباارة وها  :(اجلملـة بنـوك) ةـاملشاركـ بنـوك 

 االساتثعار راخمااا مان لحتقحيا  قارب عان ءهمانتقاا ةاتم   التعاوةح  الاجاز أعاوا  مان حمادوي عدي م  وتتاام  األج 
 واإلجااارة كاإلجاارة  اساتثياء   املاحاويف اهلااام  و صاي  أساساا، واخلساارة الار     املشاااركة  صاي  ماهام تتااما  ألهناا
.الثا تة األصول  ا  لتعوة  رلتعحيك امليتهية

                                                
 ؛20ص. ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، - ان ر: 1

 .129ص. ، مرج  سا ق،للتنميةدور املصارف اإلسالمية يف تعبئة املوارد املالية ن ةسري، عبد الرمح -         
 .48ص. ،1996 ، يار اليبأ،املصارف اإلسالميةمجال لاعارة،  2
 .218، ص.2002،  ريوت، مؤسسة الرسالة، مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالمسايد ساد مراا ،  3
لاااا هاااا املواضااق 1425، 66 رقاام حباااثاملاهاااد اإلسااالم  لحبحااوث والتااادرة ، جاادة، م  لحتيعيااة، ، البيااك اإلساااالاإلدارة اإلســتاتيجية يف البنـــوك اإلســـالميةعبااد ايعيااد عباااد الفتااا  املغاااريب،  4

 .86.ص ،يف2004
 http://www.philadelphia.edu.jo/courses/banking/Files/Banks/IBConcept.docاملوق :   من . 1، ص.مفهوم البنك اإلسالميضريي، محد اخلحمسن أ 5
، ورقاة ععا  املصـرفية الصـناعة علـ  املاليـة العوملـة وأالـر امليدانيـة التجربـة مـ  عقـود ضـو  الالالـة علـ  جديـدة مقاربـة إىل واحلاجة اإلسالمية للبنوك التنظريي اجملهود تقييمحمعد  وجالل،  6

 .338ص. يف،2008 إ رة  3-1لا  املواضق ها1429ر ي  األول  26-24الازةز، جدة،  جاماة املحك عبدالاامل  السا   لالقتصاي اإلسالم ، مقدمة إىل املؤمتر 
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، وةهادف وعطااء   أخاذا  رلفائادة مؤسساة مالياة مصارضية، ال تتااما اإلساالم ةاتارب املصارف  األسا وعح  هذا  
 .اإلسالميةقواعد الشرةاة  إاار   ، وذلكحتقيق التيعية االقتصايةة واالجتعاعية إىلمن خالل نشاا  

 1ما ةح : ،وميكن االستخالص من هذه التاارةف
 مان اجلعهاور كغاريه مان املصاارف  تابئاة الويائا    اإلساالم : ةقاويف املصارف مؤسسة ماليـة مصـرفية اإلسالمياملصرف

 ؛ دو  التاام  اادالت الفائدة اإلسالميةوضق الصور  ،الارة  ومي  التعوة  لطالبي 
 املتجعاة لدة    الادةد  األموال توظيف واستثعار  اإلسالم : ةقويف املصرف ةـوالتنمية االقتصادي اإلسالمياملصرف

 ؛ي والتيعية االقتصايةةحتقيق اليعو االقتصاي إىلال  تؤيي  ،من املشارة  االقتصايةة
 ماان خااالل اختيااار  ،املااويعمل أمااوالتيعيااة  إىل اإلسااالم : ةهاادف املصاارف ةـوالتنميــة االجتماعيــ اإلســالمياملصــرف

 ،عح  نشر التكاض  االجتعاع  اإلسالمية، كعا تاع  املصارف -املويعمل - تاوي رليف  عحيهم وال االستثعارات اجملدةة 
  .ولو   حدوي ضيقة حقروض ايسيةل نشااهامن  ختصيص جزء من خالل

 ةـاإلسالميارف  ـائص المصـالفرع الثاني: خص
  :ها أمهزها عن غريها من املصارف، تتعث  ة خصائص متي  عد   اإلسالميةرف الحعص 

ــ: أوال ــ اعـإتب     مجياا اإلسااالميةالشاارعية  رألحكااايفراللتاازايف  اإلسااالم ةقااويف املصاارف  اعدة احلــالل واحلــرام:ـق
واملاامالت والساحوك، ضيشاار املاؤمن  واإلميا ، ق االنسجايف  مل الاقيدة والشرةاة، والدةن والدنياالذي حيق األمر، األععال

اعتبااار املاال مصاادرا وحياادا   ادل ماان ،الاعا  كعصاادر لحكساا  أ ر تقاار   اإلسااالمية، ضالشارةاة والطعأنييااةرلراحاة اليفسااية 
يعوةاة الاا  تادخ    يائاارة ماان خاالل االسااتثعار واملشااركة   املشااارة  الت ،التيعياة، وهااذا ةااو توجياا  اجلهاد  ااو لحكسا 
 أنشاطة، مثا  خطرية تححاق رجملتعا  أضرارملا ضيها من  ،تدخ    يائرة ايرايف أنشطة إىل، ضال جيوز تقدمي خدمات ايالل

  مجياا  ليس واالحتكااار، هلااذا ضاا التااد أو    الغاا أوالاا  تيطااوي عحاا  التااماا  رلاارر  واألنشااطة، صااياعة اخلعااور واملخاادرات
وتركيازه   يائارة  ،هللا، وذلاك مان خاالل توجيا  االساتثعار هااأحح  الا   األععاال إىلهاة موج   ،اإلساالم ماامالت املصارف 

، ضاعن يائارة اياالل اإلنتاجياةتكو  مراحا  الاعحياة  أ املسحم، عح   اإلنسا السح  واخلدمات ال  تشب  حاجات  إنتاج
، ما  مراعااة احتياجاات اجملتعا  اعا  ميساجعة كاذلك ما  يائارة ايااللون اايف ال أجاورمن  ،اإلنتاج أسباب  تكو  ك  أو 

 2؛ومصححة اجلعاعة

                                                
 .8ص. ،2000 القاهرة، يار اليهضة الار ية،، 1املوسوعة الشامحة القتصايايت البيوك اإلسالمية رقم ، البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيقحمعد إ راهيم أ و شايي،  1
 ؛63-62ص ص. ،2007 ر د، عامل الكت  ايدةث،، أ"ت العوملة، إستاتيجية مواجهتهااملصارف اإلسالمية "مقررات جلنة ابزل، حتدايمحد سحيعا  خصاونة، أ -ان ر:  2

 ؛93-92ص ص. ،1200"، ععا ، يار وائ ، دراسة مصرفية حتليلية م  ملحق ابلفتاوى الشرعية" أساسيات العمل املصريف اإلسالميحمعوي حسن صوا ،  -         
 fiqh/banks.htm/www.kantakji.com. من املوق :  5، ص.كم الشرعي فيهااملصارف اإلسالمية: نشاطها واحل -         

 .2محد اخلضريي، مرج  سا ق، ص.حمسن أ -         
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 امل املصارف  األساسا   الفارب اناادايف التااما  رلفائادة ةشاك   إ  ا(:ـائدة )الربــاد عـ  التعامـل ابلفــا: االبتعـاثني
 ادةال عان الار   املضاعو  املتعثا   ،ريفاملشاركة   الغيم والغ ابدأةاع   اإلسالم صرف واملصرف التقحيدي، ضامل اإلسالم 
 1؛املال   التيعية االقتصايةة أيارهال الذي م  الدور الفا   ةتكاضأالذي  ،مما حيقق الر   الاايل ،  الفائدة

التيعياة حتقياق التيعياة االقتصاايةة و  إىل اإلساالميةهتادف املصاارف  :ةـاإلسالمية للمصارف ـا: الصفة التنمويـاثلث
 رأ ، وهذا التااو   امل تثعارتاالت االس أضض   البحث عن  ،وذلك من خالل جتييد ك  خدماهتا الفيية ،االجتعاعية
، ضضاال عان الاائاد الاذي وةضعن سالمة ععحياات االساتثعار ،يئحفظ الثروة من أي استخدايف س إىلةؤيي  ،املال واخلربة

 ،أساسااية  ثااالث عوائااد حتص اا اإلسااالميةضاملصااارف  2الااذي ةتحصاا  عحياا  املصاارف. دوالاائاا ،االسااتثعار بأصااحاحيققاا  
 3ه :
  املصرف؛ أو: ةتعث    الر   املباشر الذي حيص  عحي  البيك ايياعائد م 
   الاائد الذي ةاوي عح  اجملتع  كك ؛عائد اجتعاع : 
  أوهلاا الا  ميو   األنشاطةنتيجاة ملشااركت    خمتحاف  ،الا  ةكتسابها املصارف: ةتعث    املارضة واخلربة واائد ضاع 

  ةشارك ضيها.
 ةـاإلسالميارف  ـالمص  واعـأنالفرع الثالث:  

املصارف  أمناط "، مل الي رةة والتطبيق اإلسالميةالبيوك "  كتا    شايي أ و إ راهيم حمعدي الدكتور م وعد  لقد قس   
 وايل.املحس  املخط   اإلسالمية

 اإلسالميةاملصارف  واعـأن: 3 طخط  رقمامل
 
 اإلسالميةاملصارف 
 

 
 
 

 4ميكن شر  أنواع هذه املصارف كعا ةح :

                                                
 ؛62محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أ -ان ر:  1

 ؛3محد اخلضريي، مرج  سا ق، ص.حمسن أ -         
 ؛7، مرج  سا ق، ص.يهااملصارف اإلسالمية: نشاطها واحلكم الشرعي ف -         
 .192، مرج  سا ق، ص.ي عبد الرزاب رحيم جدي اهل -         

 ؛15حمعد إ راهيم أ و شايي، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  2
 .209، ص.2009، القاهرة، إةرتاك لحطباعة واليشر والتوزة ، دور البنك املركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالميةراةس حدة،  -         

 .                                                    15إ راهيم أ و شايي، مرج  سا ق، ص.حمعد  3
  .32-25ص. املرج  السا ق، ص 4

 أنواع املصارف اإلسالمية

  3600متعددة األغراض مصارف  دوليةمصارف  حكوميةمصارف  متويلية استثماريةمصارف  مصارف تنمية دولية مصارف اجتماعية
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  مصاارف رحبياة رلدرجاة األوىل اإلساالميةاملصاارف  أ عحا  الارغم مان  :األوىلمصارف اجتماعية ابلدرجة، 
" ياك  ،، ومان هاذه املصاارفجتعاعياة  طبياتهاا األساسايةاهيااك مصاارف  أ  إال ،اإلساالميةم  مراعاة ألحكاايف الشارةاة 

توسي  قاعدة التكاض  االجتعااع   إىلةهدف  ،  مصر، وكا  هذا املصرف 1971سية  أنشئ" الذي انصر االجتعاع 
  مل املواايمل؛
 ا لقضااااي ، لكاان هياااك مصااارف تتصااد  اإلسااالمية مصااارف تيعوةااةتاتاارب املصااارف  ة:ـة دوليـــمصــارف تنمويــ

يعاااام التيعيااااة االقتصااااايةة  إىلالااااذي ةهاااادف  ،"لحتيعيااااة اإلسااااالم البيااااك " ،ذلااااك أمثحااااة، وماااان األوىل ةتيعيااااة رلدرجااااال
 ؛ اإلسالميةالشرةاة  ألحكايفوضقا  ،تتعاة وميفرية اإلسالميةواجملتعاات  ،األعضاءواالجتعاعية لشاوب الدول 

  مصارف اساتثعارةة  طبياتهاا،  اإلسالميةاملصارف  أ رلرغم من : األوىلمصارف متويلية استثمارية ابلدرجة
، ضباالرغم مان تحقيا  الويائا   ادو  " يات التعوةا  الكاوة " ،، مثاال ذلاكلالساتثعار اأساسا  ا  املصارف قد تيشأ  أ إال

التعوةااا   أبععاااالهاااو القياااايف  ،إنشاااائ مااان  األساسااا   الغااارض ، ضااا وويائااا  مااا  التفاااوة  لالساااتثعار ،عارتفاااوة  لالساااتث
 ؛تثعارياالس

 :الاذي ةاتارب   ،" ياك انصار االجتعااع "،  رز هذه املصارفومن أ مصارف حكومية مملوكة للدول ابلكامل
خضاا  لرقا ااة البيااك  وأخاارياوالشااؤو  االجتعاعياة،  التأميياااتصاارت تبايتاا  لااوزارة  ، ث  حخزةيااة الاعوميااةات اااة لكهيئاة عامااة 

 ؛املركزي
  املصارضية واملالياة والتجارةاة  األععاالالا  تقاويف اختحاف املصاارف  وها  :األغـراضمتعددة إسالمية مصارف

الساويا   اإلساالم ي و يك ضيص  املصر  اإلسالم  يك ضيص  " ،أمثحتهاواالستثعارةة والتيعوةة   الداخ  واخلارج، ومن 
 ."اإلسالم و يك ييب 

 عائشاة الشارقاوي املاالق   الدكتورة ، ض اه  مصارف استثعارةة وتيعوةة  طبياته اإلسالميةاملصارف  أ ورعتبار  
ااا ،"ر ااة  ااامل الفقااا  والقااانو  والتطبياااق: التجاإلساااالميةالبياااوك "  كتاهبااا   إساااالميةمصاااارف  إىل اإلساااالميةم املصااارف تقس 

، وميكاان متثياا  هااذا التقساايم   ميطقاا وهااو تقساايم  1ومصااارف عامااة حمحيااة وأخاارا يوليااة. ،يوليااة وأخااراخاصااة حمحيااة 
 لتايل.املخط  ا

 
 
 
 
 
 

                                                
 .35ص. عائشة الشرقاوي املالق ، مرج  سا ق، 1
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 –تقسيم آخر – واع املصارف اإلسالميةـ: أن4 طخط  رقمامل
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ورـوالتط  أةـالنش:  اإلسالميةارف  ـالمطلب الثاني: المص
وذلااك لرضاا  اياارج عاان  ،مقتضاايا اأماار جااا  ظهورهااا  ،أساساايةة ماااامل عااد   اإلسااالميةلقااد ساابق ظهااور املصااارف  

   الفروع التالية: ميكن تحخيصها ،أساسيةت  ثالث مراح  مر   أهناجيد  ،اإلسالمية واملتتب  لتارةخ املصارفاملسحعمل، 
 
 
 
 

 ـةاإلسالميور للمصارف  ـظه  أول:  األولالفرع  
كاناات   ،لاةحماو  لأو    ضا  ،الابا ، ضحسا  اإلساالميةجتر اة لفكارة املصاارف  لأو    حتدةاد  االقتصاايةو اختحاف  

صاايغة املشاااركة املتياقصاااة لححصااول عحااا   األخاااري"، حياااث اختااار هااذا ن املهااديعبااد الااارمحعحاا  ةاااد الساايد " ،رلسااويا 
 1؛وذلك   الاشرةيات والثالثييات ،التعوة 

اخلعسييات من  أواخر   ،إسالم مصرف  إلنشاءحماولة  لأو  ي ضقد حد   ،عبد القاير حسمل شاش الدكتور  أما 
ماان ااارف  ااا   ،جتر ااة صااغرية ملصاارف خااال ماان الفوائااد إنشاااء مت    ميطقااة رةفيااة   ركسااتا ، ضقااد  ،القاار  الاشاارةن
تاطا  ملازارعمل  األماواليو  تقاض  أي ضائادة، وقاد كانات هاذه  أمواهلمةويعوا  أ الذةن كانوا مستادةن  ،املزارعمل املتقمل

اا ،ضقااراء لتحساامل زراعااتهم آخاارةن  .اإليارةااة ، لكاان ةؤخااذ مبحاا  زهيااد لتغطيااة املصااارةفضائاادة عحاا  القااروضأي   يو  حتع 
ذلاك  إىل أضاف، التجر اة ضقا  كاا  الساتعرار اواحاد اإةاداع أ املاويعمل كاانوا ة ياو   أ  ،التجر اةلكن املالحظ   هاذه 

                                                
   .9ص. مرج  سا ق، ،املصارف اإلسالمية: نشاطها واحلكم الشرعي فيها 1

 أنواع املصارف اإلسالمية

 عامـةمصارف   خاصـةمصارف 

 دوليـةمصارف  حمليـةمصارف  دوليـةمصارف  حمليـةمصارف 

 ة؛ـارف اإلسالميـور للمصـأول ظهالفرع األول: 
 ة؛ـار احملليـوك االدخـة بنـ: جترب الفرع الثاين

 ة.ـارف اإلسالميـر املصـاضـالفرع الثالث: ح
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عمل عحا  املصارف ايرةاة   رلتايل مل ةكان لحقاائ ،ويائاهم إقراضاملويعمل خالل تحك الفرتة كانوا مهتعمل كثريا  كيفية  أ 
 1؛ثرر ة ومل ةبق هلا أاهنارت هذه التج ،يائ  جدةدة وموظفمل جدي، و سب  عديف توضر و التصرف

 ،  مصار ،اإلسالميةجتر ة لحعصارف  لأو   ايضقد حد   ،حمعوي الكفراوي فعو والدكتور  مجال لاعارةالدكتور  أما 
باارة عان شاركات ، وها  عاتاألر ايي   اإلسالميةشركات املاامالت  إبنشاءالذةن قاموا  ،املسحعمل اإلخوا  فض  حركة 

 2كالاباايات واملادار .  ،األخاراجبانا  املؤسساات اخلدماتياة  ،اإلساالميةوقواعد الشارةاة  أحكايفتدار حس   ،اقتصايةة
 3مبايئ هذه الشركات ما ةح : أهمومن 

   ؛وعطاء   أخذاعديف التاام  رلرر 
  ؛الر   القحي  وعديف االحتكار واالستغالل 
  االقتصايةة؛التيعية تيعية االجتعاعية و الرتكيز عح  مشروعات ال 
  اتء زكاة املال.إ 

 .أصحاهباقد زالت هذه التجر ة  فا  القوانمل االشرتاكية، حيث صويرت يو  تاوة  و 
عيادما  ،  مااليزاي 1940ساية  إىلةااوي  اإلساالميةاترةاخ املصاارف  أ ريا ضا ،ااراي إ اراهيم إمساعي الدكتور  أما

 وضا   ،ة هار   ركساتا  ،التفكاري امليهجا  املاي م  ادأ ،1950اع   دو  ضائدة، و  عاايف ر تااصيايةق لاليخ أنشئت
 4.اإلسالميةالشرةاة  تقييات تراع  مبايئ

 ةـار المحليـة بنوك االدخـالفرع الثاني: تجرب
ر مقتبسااة ماان  يااوك االيخااا ،  شااك   يااوك ايخااار حمحياة ،1963سااية  ةاإلساالميعرضات مصاار جتر ااة املصااارف  

 5؛محد اليجارأالدكتور  أال وهو ،اإلسالم حد رواي االقتصاي ، وقد كانت ضكرة أاألملانية
وادةياة ميات  ،ة الدقهحياة  ادلتا الييا احاض ا ،رض مصارعحا  أ بنوك االدخار احملليةت التجر ة حتت اسام لقد مت   

 ،ن صغار الفالحمل والاعال   قرا الرةفةقويف  تجعي  املدخرات م ،لحتيعية احملحية إسالم مصرف  لأو  ، ضقد ظهر غعر
 6؛تياس  وعيهم وثقاضتهم ،ابال  صغرية و وسائ   سيطة

                                                
هااا املواضااق لااا 1429 ،2، الااادي 21جاادة، اجملحاد ، تحاة جاماااة املحااك عبااد الازةاز، االقتصاااي اإلسااالم ، أصــل وتطــور العمليــات املصــرفية التجاريــة واإلســالمية مل شاشاا ،عباد القاااير حساا 1

 .25ص.يف، 2008
 ؛41ص. مرج  سا ق، مجال لاعارة، -ان ر:  2

 .           15، ص.2001، اإلسكيدرةة، مركز اإلسكيدرةة لحكتاب، د والبنوك يف النظام اإلسالمي"البنوك اإلسالمية "النقو عوف حمعوي الكفراوي،  -         
 .42ص.مرج  سا ق،  ،مجال لاعارة 3
 ،، مكة املكرمةيف القراأجاماة قتصاي اإلسالم ، ورقة عع  مقدمة إىل املؤمتر الاامل  الثالث لال، عالقة املصارف اإلسالمية يف األردن ابلبنك املركزي األرديني، ار ا إمساعي  إ راهيم - ان ر: 4

 ؛7ص. ،يف2005ها املواضق لا 1426
 .84، مرج  سا ق، ص.مسدور ضار  -         

 ؛42مجال لاعارة، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  5
 .63عائشة الشرقاوي املالق ، مرج  سا ق، ص. -         

 .42مجال لاعارة، مرج  سا ق، ص. 6
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، املسااتثعرةن أوهااو التجاااوب الكبااري لحجعهااور ماهااا، سااواء املااويعمل ماايهم  ،ومااا ةحفاات االنتباااه   هااذه التجر ااة 
ع  ياااك تعاااي عحاا  الفوائااد الثا تااة، ضقااد وز  االع يو  ،إليهاااالاا  توصااحت  ةواملريويةاا ، ااادما ظهاارت هلاام نتائجهااا االجيا يااة

 1كر   م  املتاامحمل ما .  %8نسبة  األوىلااليخار احملح    السية 
ضيفاااري و  1963 ماااا  ااامل الفااارتة املعتااادةخاااالل  ، تطاااور عااادي املااادخرةن واملباااال  املااادخرةةبااامل   ،واجلااادول املاااوايل 

1967. 
  1967فيفري  – 1963خالل الفتة  ملدخرة يف بنوك االدخار احمللية يف مصر: تطور عدد املدخري  واملبالغ ا10اجلدول رقم 

 رة )اجلنيه(ـاملبالغ املدخ  ـعدد املدخري السنة
1963 – 1964 17560 40944 
1964  - 1965 30404 191235 
1965  - 1966 151998 879570 
 1828375 251152 1967ضيفري  -  1966

 .43سا ق، ص. : مجال لاعارة، مرج املصدر
 إذ، قد تضاعف عدي املدخرةن  شك  كبري، ض  مصر ةك االيخار احملحيو جتر ة  يمدا جنا   ،ةتض  من اجلدول 

-1966ماادخر خاااالل الفااارتة  251152 إىل 1964 –1963مااادخر خااالل الفااارتة  17560انتقاا  عاااديهم ماان 
 إىلجيي   40944، ضقد انتقحت من املدخرة رليسبة لحعبال  الش ء، نفس مرة 14 أكثر من، أي  زايية 1967ي ضيفر 

عحاا  ماادا جنااا   ةاادل   امنااض ، شاا ءعحاا   يل   إ ، وهااذا ماارة 44،  اازايية تفااوب نفااس الفاارتةجيياا  خااالل  1828375
ماان ضالحاامل وجتااار وععااال  ،ماا  الفئااات البساايطة اوتاامحهاا ،وتواضقهااا ماا  البيئااة الاا  تطبااق ضيهااا ،باااةك املت  و البياا إسارتاتيجية
 ظفمل وغريهم.واحبة ومو 

ضرعا  مل صغري وكبري، و ح  عدي ععالئها حوايل محيو  ععي  من خمتحف الفئات  29الفروع ضقد  ح  عديها  أما 
لقيامهااا اشااارة  زراعيااة وجتارةااة وحرضيااة  ،ماتااربة اأررحاا  تااوزع وأ ،اإليارةااةتغطاا  مصااروضاهتا  أ والقطاعااات، واسااتطاعت 

 2.مهتايخارا أالذةن تاب   األهايلانجحة اشاركة 
 ،سااايوات أر اا ععرهاااا مل ةااديف ساااوا  أ  إال، اإلسااالمية خاااالل تحااك الفاارتةرغاام اليجااا  الاااذي حققتاا  املصاااارف  

مان املصاارف الاالقاة  امل هاذه  اابياساتالابا  عجاز عان  أ  ،محاد اليجاارأوام  السياسية، ضقد قال الادكتور  سب  الا
الا  تساري  اإلسارتاتيجية أ ةادرك  أ ضقاد اساتطاع  اآلخارالبا   أماية، ةها لحعشاك  االجتعاعالياحية املصرضية و مل تصد  

غفحاة جيادو  السابي  يائعاا   مياااق الفارا ، و   أهنامذلاك  ،وخمططاهتاا أضكارهااتشاك  خطارا عحا   ،عحيها هذه التجر اة
 3والصحيحة. األصيحةااليةولوجيات 

                                                
 .65املالق ، مرج  سا ق، ص. عائشة الشرقاوي 1
 .43مجال لاعارة، مرج  سا ق، ص. 2
 .44املرج  السا ق، ص. 3
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مثاا  عااديف رسااو   ،ياخحيااة أسااباب إىلةاااوي  ،سااب  ضشاا  التجر ااة أ  ،محااد سااحيعا  خصاااونةأوةضاايف الاادكتور  
واليشاااااات  األععاااال إيارةاملؤهحاااة والقاااايرة عحااا   اإلااااارات، وعاااديف تاااواضر اإلساااالميةاملصااارضية  لألععاااالالي اااري  اإلااااار
 1هذه التجر ة مل تحق الرعاةة من ارف املؤسسات ايكومية. أ  إىل إضاضة، اإلسالميةاملصرضية 

 ةـاإلسالميصارف  ر المـاضـالفرع الثالث: ح
املصاارف  إنشااءجتر اة  ياوك االيخاار احملحياة،   هاور ضكارة  إقصااءالسباييات هنضة جدةدة  ااد ضرتة لقد شهدت  

 2:خالل هذه الفرتة ما ةح  ، حيث مت  اإلسالميةواملؤسسات املالية 
   ؛راملصارف يو  التاام  رلر  أععالليقويف  ك   ، يك انصر   مصر إنشاءمت   1971سية 
   ؛يويل   مدةية جدة رلساويةة إسالم لحتيعية كعصرف  اإلسالم املصرف  إنشاءمت   1974سية 
   اإلسالم مصرف ييب  إنشاءمت   1975سية. 

املصاااري عاااايف  اإلساااالم مصااارف ضيصااا   أتساااس، ضقاااد اإلساااالميةتساااارع نشااااط املصاااارف  1975و ااااد عاااايف 
، و  1978عايف و يت التعوة  الكوة   األري  اإلسالم والبيك  السويا  اإلسالم وك  من مصرف ضيص   ،1977
 أتسايسخل، هذا وقد صااح  حركاة ..إ.اإلسالميةقاضحة املصارف  إىل اإلسالم انضم مصرف قطر الدويل  ،1990عايف 

شاااركات  إنشااااء إىل إضااااضة، اإلساااالميةلحعااااامالت املصااارضية قياااايف املصاااارف التقحيدةاااة  فااات  ضاااروع  ،اإلساااالميةاملصاااارف 
 3ممل والتكاض .تاالت االستثعار والتعوة  والتأ متخصصة   إسالمية

 املوايل.رلشك   املبمل  اليحو عح   شك  مستعر  اإلسالميةوقد تطور عدي املصارف  
 ة ـارف اإلسالميـتطور عدد املص: 1 رقمالشكل 

 
www.islamicfi.com/arabic/foundation/results.asp :Source  

                                                
 .65أمحد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص. 1
    http://www.kantakji.com/fiqh/Banks/a111.docمن املوق :  .39، ص.املصارف اإلسالمية ودورها يف تعزيز القطاع املصريفأمحد أ و عبيد،  2
                                             املرج  نفس . 3

http://www.kantakji.com/fiqh/Banks/a111.doc
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وةرتكاز الاادي خاصاة  ااد التسااييات، ،   تزاةد مساتعر اإلسالميةعدي املصارف  أ  ،السا قالشك  من ض  ةت  
 ؛أورور الشرب األوس  تحي  إضرةقيا ث  آسيا و    ،األكرب من املصارف اإلسالمية

 1 سب : ،هبذا الشك  اإلسالميةوقد تطور عدي املصارف واملؤسسات املالية  
 ،حاادها املخاااارحهااا لو وعااديف حتع   ،ماان حيااث مشاااركتها لحعخاااار ماا  الاعااالء ،اإلسااالميةارف ابياااة ععاا  املصاا إ  -أ

 االقتصايةة؛ األزماتق  عرضة هلذه املخاار اليامجة عن جياحها أ
 ؛انتشارها إىل اأي  وامليتجات املصرضية،  واآلليات األيواتعح  تطوةر  اإلسالميةقدرة املصارف  -ب
عحاا  مساااتوا  أو األضاارايساااواء كااا  ذلااك عحاا  مساااتوا  اإلسااالميةاليااة املوجاااوية   الاادول زايية حجاام الفااوائ  امل -ج

 ؛ايكومات واملؤسسات
وتزاةاد ، س ساكا  الااامل تقرةباامحيار مسحم، أي خُ  1.4 – 1.3 مل  ارتفاع عدي املسحعمل   الاامل والذي ةرتاو  ما -ي

 ؛اإلسالم حجم الذةن ةفضحو  التاام  املصر  
، محياو  مساحم 20عادي املساحعمل ضيهاا والا  جتااوز  ،رو أور وخاصاة   الااامل  أ ااءكبرية   كا    إسالميةي جالية وجو  -ه

 .اإلسالميةحيث متث  هذه امليطقة سوقا مرحبة لحعؤسسات املالية 
  لادةها رستثياء  ا  الادول الا ،اإلسالميةاملصارف التقحيدةة مسيطرة   الدول  زالت ماوعح  الرغم من ذلك  

 2كام .  إسالم مصر  والدول ال  لدةها ن ايف  ،(إسالم و تقحيدي ) ن ايف مصر  مزيوج
 ةـاإلسالمية التي تقدمها المصارف  ـات والتسهيالت المصرفيـالمطلب الثالث: الخدم

قااق حتو املسااحعمل  آمااال تحاا    ،إسااالميةضاارورة وجااوي خاادمات مصاارضية  إىل ،اإلسااالم   الاااامل اياجااة  أخااذت 
 أهااام، وميكااان تااااداي اإلساااالميةاالقتصاااايةة رلشااارةاة  وأنشاااطتهمر ااا  مااااامالهتم املالياااة  إىل أبةااادةهم وأخاااذااعوحااااهتم، 

   الفروع التالية: ،اإلسالميةاخلدمات املصرضية ال  تقدمها املصارف 
 
 
 
  

 
 
 

                                                
 .5سا ق، ص.الرج  امل 1
 -  ؛ركستا و إةرا ، و ، اانقسامهقب   الدول ال  أسحعت ن امها املصر  رلكام : السويا 
 الكوةت.و مصر، و ، الار ية املتحدة اإلماراتو  البحرةن،و الساويةة، عاليزاي و كزيوج:  الدول ال  لدةها ن ايف مصر  م -  
 .6املرج  السا ق، ص. 2

 ات؛ـح احلسابـ  وفتـول الودائـقبالفرع األول: 
 ات الضمان؛ـة واالعتمادات املستندية وخطابـاالت املصرفي: احلو   الفرع الثاين

 رى.ــة أخـات مصرفيـالفرع الثالث: خدم
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 اتـول الودائع وفتح الحسابـ: قباألولالفرع  
 ةتاهاد املصارف  اري   أ املصارف، عحا   إىلاهليئات  أو األضرايال  ةاهد هبا  األموال: "اأبهنف الويةاة املصرضية تار   

 1رلشروط املتفق عحيها." أو ،نفسها لدا الطح  أو إليهم اهل ومسا
 التالية: األنواع إىلم الويائ  املصرضية وتقس   
 2.أصااحاهبااحبهااا مان ااارف حقة اجاري (: وهاا  الويائا  الاا  تكاو  مسااتة )الودائــ  حتـل الطلــبـاريــاحلسـاابت اجل 
 نوعمل: إىلم وتقس  

سداي  أوسحبها  إمكانيةم   ،  املصرف أموال : ةتي  هذا اليوع من ايسارت لحاعي  حفظ ةاحسارت يائي - 
السح  من الرصيد مباشرة، وقد اختحاف الفقهااء  أوالشيكات  إصدارسواء عن ارةق  ،أي التزايف مايل عحي    أي وقت

  وأ ،وقاد اتفقااوا عحا  أناا  عقاد قاارض ؟عقااد قارض أوها  هاو عقااد ويةااة  ،تاال التكيياف الشاارع  لححسااب اجلاااري  
عوائااد املساااامهمل ولاايس لحعااويعمل حصااة ضيهااا، ضاملصاارف ضااامن هلاااذه  إىلهااذا ايساااب تضاااف  أمااوالعوائااد اسااتثعار 

 3؛"ويع ابقا لقاعدة "اخلراج رلضعا ف وليس عح  املعح  املصر  األموالوتق  خماار استثعار هذه  ،األموال
تقاااويف املصاااارف التقحيدةاااة رلساااعا  لاعالئهاااا رلساااح  مااان  ة )الساااح  عحااا  املكشاااوف(:احساااارت مدةيااا - 

 أخااذاالتااماا  رلفائاادة  حيااث ال ةااتم   ،اإلسااالميةوز   املصااارف ضائاادة ماييااة، لكاان هااذه اخلدمااة ال جتااحسااارهتم مقا اا  
 إذا أمااوذلاك ملادة مايياة،  ،مان قبيا  القارض ايسان ضيااد   ،حسااب الاعيا  مادةيا أصاب  أ ، و  حال ما حصا  وعطاء  
 4وخاصة املشاركة. اإلسالميةت االستثعار حد قيوايراست  وتيفيذه من خالل أ ضيتم   ،كربا القرض مدة أتاد  
 5م  دورها إىل:: وتقس  ارـحساابت االستثم 

 تفاااوة  البياااك  ،أموالااا ةقاااويف الاعيااا  الاااذي ةرغااا    اساااتثعار  (:ة )املطحقاااةاايساااارت االساااتثعارةة املشرتكااا -
 أرر هااذه ايسااارت    أصااحابيو  ر طهااا اشااروع مااامل، وةشاارتك  ،عقااد املضااار ة الشاارعية أسااا رسااتثعارها عحاا  
 ؛ضاربحها البيك املاملخالفة، ضيتحع   أوالتقصري  أوي ما نتج عن التاد   إال ،حو  مجي  اخلسائراالستثعار، وةتحع  

  تكاو  كاأ  ،ملاراي اساتثعارها  يشاااات حماديةا األماوالر ا   : و  هذا اليوع ةتم  دةاايسارت االستثعارةة املقي   -
ااإعقارةاة... أوصاياعية  أوجتارةاة  هاذا الياوع ماان ايساارت نتاائج االسااتثعار  أصاحاب  خل، حساا  رغباة الاعاالء، وةتحع 
عحا   أوعقاد املضاار ة الشارعية  أساا تادار هاذه ايساارت عحا   أ كن خسارة، ومي أورحبا  ،حداك  عح    ،صاملخص  
 ؛الوكالة رالستثعار أسا 

م  ادورها وال  تيقس   ،حسارت التوضري االستثعارةة اإلسالميةيف  ا  البيوك : تقد  ةاحسارت التوضري االستثعارة -
 قسعمل: إىل

                                                
 .71محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أ  1
 .108ص. ،2007اجلزائر، مطباة مزوار،  ،حماضرات يف االقتصاد النقدي والسياسات النقديةمفيد عبد الالوي،  2
 /docBankswww.kantakji.com/fiqh/Files.4303/  . من املوق :5-4ص ص.، ية يف املصارف اإلسالميةاخلدمات املصرف 3
 .4املرج  السا ق، ص. 4
 .1، ص.2010  رة إ 28-72الثا ، ليبيا، ارا حس،  ، ورقة عع  مقدمة إىل مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالميةآليات استقطاب املوارد املالية، احلساابت االستثماريةعز الدةن خوجة،  5
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  اب اجلاري؛وحكعها حكم ايس ،ال تستثعرة: ار ايخارةاحسارت توضي 
  كارب   الساح  الستثعارةة، لكيها تتعياز  ساهولة أحسارت التوضري االستثعارةة: وتاام  ماامحة ايسارت ا

 واإلةداع.
 املوايل.ميكن متثي  أنواع ايسارت اخلاصة رملصارف اإلسالمية   املخط   

 ةـات يف املصارف اإلسالميـواع احلسابـأن: 5 طخط  رقمامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ات الضمانـوخطاب  واالت المصرفية واالعتمادات المستنديةـالفرع الثاني: الح
 ة:ـاالت املصرفيو  ـأوال: احل   
 آخارشاخص  إىلةتضعن يض  ماامل مان اليقاوي  ،املصرف إىلكتايب ةصدره املتاام    أمر: "أهناالة عح  ف ايو  تار   

 1".أخرا  يولة  أو  مدةية 
االت واملصاارف الااذي ةقااويف  اعحيااة التحوةاا ، كعااا قااد تكااو  ايااو   ،إلياا ل واحملااو   ،ل: احملااو  أااارافالااة ثالثااة ولححو   

 2خارجية. أوياخحية 
نقا  الادةن وحتوةحا  مان ذماة " الاةالة املصرضية، ضاياد الفقهااء تااو ايو  الة عيد الفقهاء عن ايو  وخيتحف مفهويف ايو   

 3".ال عحي ذمة احمل إىلاحملي  
 
  
 

                                                
 .116.، مرج  سا ق، صضحي  حسن خحف 1
 املرج  نفس . 2
 .122ص. ،مرج  سا ق ، أمحد الشررص 3

 توفيـر ـةمطلق

 احلسـابـاتواع ـأن     

 استثمـارية جـارية

 دةمقيـ   مدينـة دائنـة

 استثماريـة ادخاريـة
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 1ه : أاراف أر اةالة عقد  مل ضايو          
   ؛الشخص الراغ    التحوة 
  ؛ يك الشخص الراغ    التحوة 
  ؛الشخص املستفيد من التحوة 
 . يك الشخص املستفيد من التحوة  

ااوتاتاارب ايو   مقا اا   األمااوالنقاا     الشااخص مصاارض    ععحيااةالااة ماان وجهااة ن اار الفقهاااء عقااد وكالااة، حيااث ةوك 
مااادةيا لاااذلك  أصاااب املصااارف  أ املصااارف  غااارض التحوةااا ،  إىلميكااان اعتباااار ععحياااة تساااحيم اليقاااوي مااان الاعياا   إذجاار، أ

   حااد  أو  نفااس البحااد  ،آخاارمصاارف  إىلالااذي حييحاا   مقرضااا لحعصاارف ،الشااخص يائيااا وأصااب الشااخص )الاعياا (، 
، وعااية ماا األولمادةيا لحعصارف  اآلخاركا  املصارف   إذا إالذلك  ال ةتم   حيا األلة، و  ما م احملو   أموال ع  ليسح   ،آخر

وةا ، و  هاذه ايالاة لغاةاة تيفياذ ععحياات التح ،األخارا  املصاارف  األموالمبال  من  إبةداع ،اإلسالميةتقويف املصارف 
 أ   الاادةن ضيهااا سااا قا عحيهااا، أي ةكااو  أ الااة ، وةشاارتط الاحعاااء   ايو  اآلخااريائيااا لحعصاارف  اإلسااالم ةكااو  املصاارف 

 2وة .ية  تربئة ذمة املصرف  يهاةة التح  تيته  الاعحوأ ،ةكو  الشخص يائيا لحعصرف
وةطحاا  مياا  حتوةحهااا  اعحااة  ،الااة لحعصاارفيضاا  مبحاا  ايو   ةااتم   إذالتحااوةالت  اعااالت خمتحفااة،  إجااراءةااتم  وأحياااان 

 ،التحوةا  ضاوراتحوة  رلاعحة ال  ميحكها االا  هبا ال الاعحة ال  سيتم   ةقويف املصرف  بي  أ جي   ،،   هذه ايالةأخرا
 3تتم ععحية التحوة . أ الة، وقب  ايو   إجراء سار الصرف اياضر ةويف 

 :ةـادات املستنديـا: االعتمـاثني
ا أبن ف االعتعاي املستيدي ةار    اهاد اوجبا  ةت ،)املساتوري( ععيحا احا  عحا   يااء  ،د خطا  صااير عان البياكتاه 

 ،مقا ا  تقدميا  املساتيدات املطا قاة لشاروط ضات  االعتعااي ، ادض  مبحا  حمادي لحعساتفيد )املصادر( ،البيك مصدر االعتعااي
 4:أبسحو مل اإلسالميةتيفيذ االعتعايات املستيدةة   املصارف  وةتم   خالل مدة االعتعاي.

وةقتصار يور املصارف عحا   ،كاما  مان قبا  الاعيا ةتم تيفيذ االعتعاي كخدمة مصرضية، حيث ةاتم تغطيتا  رل -أ
 ؛الالزمة لفت  االعتعاي وحىت سداي قيعت  اإلجراءات
 املشاركة. أومث  املراحبة  اإلسالم قيوات االستثعار  إحداةتم تيفيذ االعتعاي ضي  عن ارةق  -ب

 ،واإلجااارةحتاات قواعااد الوكالااة تياادرج  ،ضفاا  حالااة تيفيااذ املصاارف لالعتعاااي كخدمااة مصاارضية ضهاا  جااائزة شاارعا         
 ، و  حالة تيفيذها كاعحية استثعارةة ضه  تيدرج حتت قواعد عقوي البيوع واملشاركات.أجرا أتيةتهاةتقاض  املصرف عن 

 
                                                

 .310ص. حمعد حمعوي الاجحو ، مرج  سا ق، 1
 .311-310.املرج  السا ق، ص ص 2
 .231حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. 3
 ؛22، ص.مرج  سا ق، محد أ و عبيدأ -ان ر:  4

 .2ص.مرج  سا ق، ، اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية -         
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 ات الضمان:ـ: خطاباثلثـا
  ادض  مبحا  نقادي ماامل ،د كتايب ةصدر من املصرف  ياء عحا  احا  املتااما تاه  " :أبن ف خطاب الضعا  ةار   
وذلك  أخراوجيوز امتداي الضعا  ملدة  ،خالل مدة حمدية ،ةطح  املستفيد ذلك من املصرف أ اجري  ،قا   لحتايمل أو

 1".األوىلقب  انتهاء املدة 
ألهنااا إمااا أ  تكااو  كفالااة أو وكالااة، ومهااا  ،وتقااويف البيااوك اإلسااالمية  اادورها إبصاادار خطااارت الضااعا  لاعالئهااا 

   واختحف الفقهااء ،صدارما مل ةصاحبهعا ما ةفسدمها، ضخطاب الضعا  جائز من حيث اإل ،ع جائزا    الفق  الشر 
أخاااذ املقا ااا  عحااا  الضاااعا  تبااااا الخاااتالضهم   تكييفااا ، ضقاااد رضضااات ما ااام هيئاااات الفتاااوا الشااارعية مبااادأ أخاااذ البياااك 

ا إىل استعرار مما أي   ،ن هذا اليشاطرلتايل امتيات  ا  البيوك اإلسالمية ع ،اإلسالم  عوضا عن تقدمي هذه اخلطارت
  2اعتعاي ععالئها عح  البيوك التجارةة   هذا اجملال؛

، كعاااا أ  هيااااك مااان البياااوك ضتصااادر خطاااارت ضاااعا  اقا ااا  ،ك مااان أجااااز أخاااذ األجااار خلطااااب الضاااعا وهياااا 
 صاورة ويةااة يو  (  %30-%25جزئياا )حاوايل  اإلسالمية من ال تتقاض  أجرا عح  الضعا ، ولكيها تشارتط غطااء  

 3مقا  ، وختتص ه   اائد استثعار هذه الويةاة.
 رىـأخة  ـات مصرفيـالفرع الثالث: خدم

خاصاة  تطاور  ،رلغاة   املااامالت التجارةاة أمهياةالتجارةاة  األوراب أخذتلقد  ة:ـالتجاري األوراقل ـ: حتصيأوال
جاا   اااد أ أو اادل اليقااوي تسااتحق الاادض   اااد االاااالع  وضاااء لحعاااامالت والاادةو  أياة أصاابحتايياااة االقتصااايةة، ضقااد 

 ذنية.جارةة   الكعبياالت والسيدات األالت األوراب أهمقصري، وتتعث  
 4التجارةة: رألورابواملتاحقة  ، تقدمي اخلدمات املصرضية التالية اإلسالميةوتقويف املصارف  
 : ؛مقا   ععولة حمدية ،جارةة نيا ة عن ععالئ الت األورابحتصي   اإلسالم ةتوىل املصرف  خدمة التحصي 
  ؛مة كضعا التجارةة املقد   األورابمن صحة  دالتأك   شرط  ،التجارةة كضعا  األورابقبول 
  جر.التجارةة مقا   أ األورابحفظ 
التجارةاااة، ضهااا  ععحياااة ةقاااويف اوجبهاااا املصااارف  ااادض  قيعاااة الورقاااة لحاعيااا  قبااا  موعاااد  األورابععحياااة خصااام  أماااا 

 5يف شرعا.من قبي  الرر احملر   ألهنا ،اإلسالميةمبح  مامل، وهذه الاعحية ليست جائزة   املصارف استحقاقها خمصوما ميها 

                                                
 املرج  نفس . 1
، 1993طبااة الثانياة،  اريوت، املؤسساة اجلاماياة لحدراساات واليشار والتوزةا ، ال ،حلرية والتنظيم، التقومي واالجتهاد، النظرية والتطبيق"االبنوك اإلسالمية بني "مجال الدةن عطياة،  -ان ر:  2

 ؛127ص.
 .117، مرج  سا ق، ص.مسدور ضار  -         

 املرج  نفس . 3
 ؛23.د أ و عبيد، مرج  سا ق، صأمح -ان ر:  4

 .3ص.مرج  سا ق،  ،اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية -         
 .75محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أ 5
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)عائاد سايوي(  األساهماملالياة    األساواباملالياة املتداولاة    األوراب أهامتتعثا  ة: ـاملاليـ األوراقا: خـدمات ـاثني
 1عث   :ضتت رألسهماخلدمات املتاحقة  أماال تتاام  رلسيدات،  اإلسالميةملصارف   اوالسيدات )ضائدة اث تة(، لذا ض 

  ؛جرمقا   أ األسهمحفظ 
   ؛جر )نشاط السعسرة(لصاحل ععالئ  مقا   أ األسهم ي 
 ؛واإلعال الرتوةج والدعاةة  إىل رإلضاضة ،جرمقا   أ ،الشركات املصدرة اجلدةدة االكتتاب لصاحل 
  جر.عقد الوكالة مقا   أ إاار   ،نيا ة عن الشركات ،األسهم ر أر صرف 

من اخلدمات املهعة ال  تقويف هباا املصاارف  األجي ععحيات الصرف  تاد   :ةـاألجنبيا: بي  وشرا  العمالت ـاثلث
ياااات الصااارف وتسااادةد االلتزاماااات املالياااة اختحاااف الاعاااالت، وععح ،خاصاااة   تاااال االعتعاااايات املساااتيدةة ،اإلساااالمية
 أ جر، كعا ميكن هلا مقا   ذلك عح  أ اإلسالميةعقد الوكالة، وحتص  املصارف  إاارتيدرج حتت  ،جائزة شرعا األجي 

عاان ارةاااق التقيياااد  أو ،ةكاااو  التقاااا   ضااورا ةااادا  ياااد أ  شاارط  ،تسااتفيد مااان ضااارب الاعحااة  ااامل ساااار الشااراء وساااار البيااا 
 2احملاس .

يفظ الواثئاق اهلاماة  ،يف لحاعالءهذه اخلدمة من اخلدمات املصرضية ال  تقد   تاد   ة:ـديدياخلزائ  احل رـأتجيا: ـرابع
 إيارةلااادا  اآلخاااروحيفاااظ  ،م لحاعيااا حااادمها ةساااح  عيياااة، وةكاااو  لكااا  خزاناااة مفتااااحمل، أوخمتحاااف املساااتيدات واملاااااي  الث

   إال، وال ةساتاع  األر ااة أاراضا عحا    الاعيا  وةوق ا ،األمحارف من القعاا،، وخياتم رلشاع  املصرف  اد وضا    ظر 
 3.أجرامقا   ذلك  اإلسالم حالة ضياع مفتا  الاعي ، وةتقاض  املصرف 

 ،متساوةة أحجايفالبطاقة املصرضية عبارة عن  طاقات  الستيكية ذات  إ  ة االئتمان:ـة بطاقـخامسا: تقدمي خدم
مايياة واتفاقاات  آلياةا، وهاذه البطاقاات تصادرها البياوك ضاعن حبياث ةصاا  تزوةرها ،واواصفات ضيية عاملياة حمادية ومميازة

 4حمدية ضيعا  ييها و مل الشركات الااملية املصدرة هلذه البطاقات، مث  شركة ضيزا الااملية وشركة ماسرتكاري الااملية وغريها.
ضفااا  املصاااارف  ،ةعيااا    املصاااارف التقحيدةااا اإلساااالميةخدماااة البطاقاااات االئتعانياااة   املصاااارف  خيتحاااف تقااادمي 

تشارتط عحا   ض هناا اإلساالمية  املصاارف  أماا  الاعي  ضوائد وععوالت مقا   ععحيات السح  اليقدي، التقحيدةة ةتحع  
 الدويل واجملحس الشرع  هليئة  اإلسالم تع  الفق   أجازايدوي، وقد  أضيق   إالععالئها عديف استخدايف البطاقات 

 
 
 

                                                
  (هذا املوضوع   الفص  اخلامس)ةفص   .األسهم اخلاصة رلشركات ال  نشااها حالل أنواع حمدية من اإلسالمية ال تستثعر إال  جتدر اإلشارة أ  املصارف 
 ؛نفس املرج   -ان ر:  1

 .3-2ص ص. مرج  سا ق، ،اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية -         
 ؛3ص. املرج  السا ق، - ان ر: 2

 .76سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص. محدأ -         
 .نفس  املرج  3
 .236حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. 4
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ععولة عح  السح  اليقدي عح  شك  رسويف مقطوعة  اإلسالم ةتقاض  املصرف  أ عح   ،م اإلسالاحملاسبة واملراجاة 
 1ال ترتب  اقدار املبح  املسحوب.

 2:اتقويف   اإلسالمية  املصارف اخلدمات السا قة ض  إىل رإلضاضة 
 ؛اإلنتاج مي  القروض ايسية   اجملال  - 
 ؛تاملعتحكات والزكاة والوصااي والرتكا إيارة - 
الدراساااات الالزماااة يسااااب املتااااامحمل مااا  املصااارف وغاااريهم   تاااال االساااتثعارات اخلاصاااة، وتقااادمي  إعاااداي - 

 ؛املاحومات واالستشارات املختحفة
 ممل التااو .ممارسة التأ - 

   ،تاترب املصارف اإلسالمية مؤسسات مالية مصرضية تيعوةة، تطورت  شك  مححوظ خاالل السايوات األخارية 
زها عن املصاارف التقحيدةاة، كعاا أهناا تقاويف أبيوار مصارضية هذه املصارف جبعحة من اخلصائص متي   متتس  الاامل،  أ اءحف خمت

 عح  ن ايف الفائدة. االعتعاييو   ،من خالل تقدمي خمتحف اخلدمات والتسهيالت املصرضية ،هامة

 ميةار في المصارف اإلسالـاليب االستثمـصيغ وأسأهم  المبحث الثاني:  
ع، وتاتارب املصاارف اإلساالمية مان أهام الصاي  املؤسساية ساتثعار األماوال   اإلسااليف رلتياو  تتعيز صي  وأسالي  ا 

أهام الصاي  ومن أج   ياا   *،حم واالستصياع...إخلع  مل املضار ة واملشاركة واملراحبة والس  لتطبيق هذه األسالي ، وال  تتيو  
 تقسيم هذا املبحث إىل املطال  التالية:  ، مت  اإلسالميةات املالية واملؤسساملصارف املستاعحة من قب  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                
 .18، ص.2010، هيئة احملاسبة واملراجاة لحعؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الشرعيةرض  عبد الرمحن اليجدي،  -ان ر:  1
 ؛24.محد أ و عبيد، مرج  سا ق، صأ -ان ر:  2

 .80-79محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص ص.أ -         
 .املغارسة واملساقاةاملزارعة و الفص ، هياك صي  أخرا ك م الصي  ال  سيتم يراستها   هذارإلضاضة إىل أه *

  ؛؛((القـراضالقـراض))املضـاربة املضـاربة   ل:ل:و و املطلب األاملطلب األ
 اركـة؛ـاملش    ::  املطلب الثايناملطلب الثاين

 ؛ةةــراحبراحبــاملامل  املطلب الثالث:املطلب الثالث:
 غ متويليـة أخرى يف املصـارف اإلسالميـة.ـصي :  املطلب الراب 
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 (راضـالق)اربة  ـ: المضاألولالمطلب  
 اادال مااان التااماا  ااااادالت  ،اإلساااالميةاملصااارف  إليهاااالاا  توصاااحت  األساسااايةالباادائ   إحاااداتاتاارب املضااار ة  

 تياول الفروع التالية: مت ،املضار ة أوف عح  صيغة االستثعار رلقراض الفائدة، ولحتار  
 
 
 
 

 ا وشروطهاـاربة: تعريفهـ: المضاألولالفرع  
 ة:ـ: تعريف املضاربأوال

 األرضضجاء   لساا  الاارب: ضارب    1والسفر ضيها. األرضوماياه السري    ضاربمشتقة من الفا  ة: ـلغ
ِ  اّللَِ َوآَخُروَ  َةض  " مصداقا لقول  تااىل: 2أي سار ضيها مساضرا. تَاُغوَ  ِمن َضض  َر ِض ةَابا   3"رِ ُوَ  ِ  األ 

ماان  اح  املااال ةقتطا  جازء    صاأل ،ااا  القطا  ،عاة مشاتقة مان القاارضواملضاار ة مرايضاة لحقاراض، والقااراض كح 
ايف ايحااة اسااتخد ،ف   هااذا اجلاازء ماان مالاا ناا  ميتياا  عاان التصاار  أ أو ،جاا  املتاااجرةف الثااا  ماان أوةضااا  حتاات تصاار   ،ثروتاا 
 4الاراب اسم املضار ة. وأه ايجاز اسم القراض  أه ل ، وععوما ضالاعحية واحدة، ةطحق عحيها  اآلخر

عقد شركة   الر   اال مان اجم االقتصايي اإلسالم  أبهنا: "  امل محد الشررص أضها الدكتور عر  ا: ـاصطالح
 5".آخررج  وعع  من 

ار  مل مالك لرأ  املال، وعام  ةقويف عقد عح  املشاركة   االجت  "  أهنا: ضها عحضقد عر   وهبة الزحيح أما الدكتور  
أماا اخلساارة إذا وقاات  ،من اخلربة، وةوزع الر    ييهعا   هناةة ك  صفقة حبسا  اليسابة املتفاق عحيهاا  رالستثعار اا لدة

ف ضياا  ماان واإليارة والتصاار   ،رفوخيساار املضااارب جهااده أو ععحاا ، أي أ  رأ  املااال ماان ااا ،ضيتحعحهااا رب املااال وحااده
 6".ارف آخر

 واآلخاراملاال  رأ حادمها صااح   امل اارضمل أ-عقاد شاراكة  أهنااو ياء عح  ما سبق ميكن تارةف املضاار ة عحا   
 مل ةثبت التقصري من ارف املضارب. ما ،تق  اخلسارة عح  صاح  املال أ عح   ،  الر   -صاح  الاع  )املضارب(

  

                                                
 .19، ص.يف2000املواضق لا  اه1421 ،، الطباة الثالثةجدة وث والتدرة ،املاهد اإلسالم  لحبح، البيك اإلسالم  لحتيعية، املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا احلديثةحسمل األممل،  1
 .36ص.اجلزء الثامن، ا ن مي ور، مرج  سا ق،  2
 .20 سورة املزم ، اآلةة 3
 ؛19حسمل األممل، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  4

 .282عائشة الشرقاوي املالق ، مرج  سا ق، ص. -         
 .427.محد الشررص ، مرج  سا ق، صأ 5
 .438، ص.2006، يمشق، يار الفكر، الطباة الثالثة، املعامالت املالية املعاصرةيح ، وهبة الزح 6

 ا؛ـا وشروطهـة: تعريفهـالفرع األول: املضارب
 ة؛ـواع املضاربـ: أن الفرع الثاين

 .ةـالميارف اإلسـة يف املصـق عقد املضاربـات تطبيـقالفرع الثالث: معو  
. 
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 1 د من تواضر الاياصر التالية   شركة املضار ة: هلذا ال         
 اتفاب  مل شخصمل؛ -أ 

 ؛"املضارب"الاع  وةسع   اآلخريف وةقد   ،"يف أحدمها املال وةسع  "رب املالةقد   -ب 
 موضوع املضار ة هو استثعار املال؛ –ج 
مل ااملااا  ،حهااا رب املاالاخلساارة ضيتحع   اأمااغاةاة املضاار ة حتقيااق الار  ، الااذي ةشارتك ضياا  الطرضاا  حبسا  مااا ةتفقاا ،  –ي 

 .وحده   اخلسارةحتع   وإالمن جان  املضارب،  تاد   أوتقصري  أو إمهالةكن هياك 
 :ةـا: شروط املضاربـاثني

 والاع  والر  . الامل رأ هذه الشروط ك  من  هياك شروط خاصة تتاحق  اقد املضار ة، ومتس  
  2 : الملا رأ تتعث  شروط  :الـامل رأسشروط 
  ن  ال جيوز؛ض  ،من الاروض الامل رأ كا    إذا أمانقدا، وهو اشرتاط مجهور الفقهاء،  الامل رأ ةكو   أ 
  جهالة الر  ، وماحومية الر   شرط لصحة املضار ة؛ إىل  جهالت  تؤيي أل ،ماحوما الامل رأ ةكو   أ 
  عييا، ال يةيا   ذمة املضارب؛ الامل رأ ةكو   أ 
  قاءه   ةد املالك ةفسد املضار ة.، ألوإمثارهلتحرةك   ل اجملال  إلضسا  ،عا لحعضاربح  سَ مُ  الامل رأ ةكو   أ    
 3ميكن تحخيصها   الشرامل التاليمل:ح: ـشروط الرب 
  أليوالااماا  ماان الاار   ماروضااة وحماادية عيااد التااقااد، وذلااك اسااتباايا  الاملاا رأ كاا  ماان صاااح    حصااةكااو  ت أ 
 ؛، ضعاحومية الر   ضرورةة لصحة الاقد وجهالت  تفسد عقد املضار ةالامل رأ نزاع  مل الاام  وصاح   أوالف خ
 مل ةثبت تقصري الاام . مارأ  املال تق  عح  صاح   ض هنا ،  حالة حدوث خسارة 
 4تتعث   :ل: ـشروط العم 
  ما  املضاارب الااما ، وذها  مجهاور الاحعااء ملاال رأ  اةاعا  صااح   أ الاع  من اختصاص املضارب، ضاال جياوز
 ضساي املضار ة هبذا الشرط؛ إىل
  ،رأ  املاال ةضا  صااح   أ نا  ميكان أ إالعديف تضييق رب املال عح  الاام ، ولو ضا  ذلك تكو  املضاار ة ضاسادة

  ميا  املضاارب مان   ةتادخ   أ  ،رأ  املاالأي صااح   ، ا  الشروط ال  ةراها مياسبة وذات مصححة، كعا ميكان لا 

                                                
 .66ص. ،2005القاهرة، يار اليشر لحجاماات،  "،منوذج مقتح"املصرف اإلسالمي لالستثمار الزراعي حسن ةوسف ياوي،  1
، ص 2000ار اليهضة الار ية، القاهرة، ي، 3املوسوعة الشامحة القتصايايت البيوك اإلسالمية رقم ، األموال يف البنوك اإلسالمية صيغ وأساليب استثمارحمعد إ راهيم أ و شايي،  - ان ر:  2

 ؛55-51ص.
 ؛115.مجال لاعارة، مرج  سا ق، ص -          
 .120-119ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص ص. -          

 .511مجال لاعارة، مرج  سا ق، ص. 3
 ؛124ص. ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، -ان ر:  4

 .116-115مجال لاعارة، مرج  سا ق، ص ص. -         
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محاةاة  ،  حيصا  عحا  املاحوماات املتاحقاة رلاعا وأ ،اج  حسارت املضار ة   أي وقات  ةر ار ة، وأالتصرف الضار رملض
 لحعصاحل املشرتكة.

 ةـالمضارب  واعـأنالفرع الثاني:  
 ةح : عايميكن تحخيصها ض ،خذ   التقسيممن املضار ة حس  املايار املت   أنواعهياك 

 1تتعث   :ة: ـم  حيث شروط املضاربأ/ 
  رأ ف   كام  ايرةة لحعضاارب لحتصار    الامل رأ وه  املضار ة ال  ميي  ضيها صاح  ة: ـة املطلقـاملضارب 

اكاا  وزماا  ةازاول ضيا  اليشااط هباذا  أوحمديةن ةتاجر ماهم،  أبشخاص أوده  يوع حمدي من التجارة، املال، حبيث ال ةقي  
املال وحتقيق  رأ لحعضارب ايرةة   تشغي  مال املضار ة رلكيفية ال  ةراها كفيحة رحملاض ة عح   ،هذه ايالةاملال، ضف  
 الاوائد؛

  ـــاملضاربــ د   ةقي ااشاارواا عحاا  املضااارب، كااأرأ  املااال وهاا  املضااار ة الاا  ةشاارتط ضيهااا صاااح   دة:ة املقي 
 2ماامحة شخص  ايي ،  شرط: أوتقييده اكا  املضار ة  أولبي ،  يوع مامل من ا أو ،املضارب  يوع مامل من السح 

 تكو  هياك مصححة عيد وض  هذه الشروط؛ أ  - 
 عيد االتفاب؛ أووضاها عيد  داةة الاقد  - 
 املال نقدا. رأ زال  وض  هذه الشروط ااملا ما إمكانية - 

 3:إىلم تقس  ل: ـالتعام رافـأطب/ م  حيث م  
  رأ  املااال وهاا  عقااد  اامل ااارضمل ضقاا ،  اامل صاااح   ،وتااارف كااذلك رملضااار ة اخلاصااةة: ـئيــاملضــاربة الثنا

 ؛شركة أومؤسسة  أوكبيك   مايواي أوشخصا ابيايا  الامل رأ ةكو  صاح   أ ، وجيوز وصاح  الاع 
  مااان جهاااة وتعوعاااة مااان  األماااوال أصاااحابوهااا  عقاااد  ااامل تعوعاااة مااان  املتعـــددة: أوة ـاملضـــاربة املشتكـــ

ال  تتحق  املال مان املاويعمل  وصافها  اإلسالميةاملصارف  ، رز مثال   هذا اجملالالاع  من جهة اثنية، ولا  أ ابأصح
 الاع  املتاديةن ليضار وا     وصفها رب الاع . أررب إىلمضارر وتقدم  

 4:إىلتيقسم : الـامل رأسج/ م  حيث دوران 
  ءضاااور انتهاااااملاااال، أي حماادية  صااافقة حمااادية، وتيتهاا   لاارأ احااادة وهااا  حماادية  ااادورة و ة: ـة املؤقتــــاملضاربــ 

 الصفقة؛

                                                
 ؛63حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  1

 ؛66-65حسن ةوسف ياوي، مرج  سا ق، ص ص. -         
 .125ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص. -         

 .126املرج  السا ق، ص. 2
 ؛217حمعد حمعوي الاجحو ، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  3

 .117مجال لاعارة، مرج  سا ق، ص. -         
 .نفس املرج   4
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  رأ  يورا   إىلالاذي ةاؤيي  األماررلادةاد ميهاا،  وإمنااوه  غري حمدية  صفقة واحادة،  ة:ة املستمر  ـاملضارب
 عدة مرات.املال 

 .املوايلاملضار ة ال  سحف ذكرها   املخط   أنواعميكن تحخيص  
 ةـواع املضاربـ: أن6 املطخط  رقم                                         

 
 
 

 
 
 
 

 ةـاإلسالمية في المصارف  ـات تطبيق عقد المضاربـالفرع الثالث: معوق
وساايف  ي  امل املاال والاعا ، ضحهاذا تاتاربأ ،واليشااط اإلنتااج امل عيصاري  التاأليفالقراض عح   أوتاع  املضار ة  

املاال الاذي  رأ  ،موااييا  أةاديعدل مان هاذا الي اايف الاذي ةضا   امل ن ايف أ ضأي، اإلساليفلة   ظ  عدا لإلنسا تكرمي 
، ولااو اهتاادا جااراألةبحااث اااول ععااره عاان  أجاارياةكااو   أ  اادل ماان  ،  ةكااو  شاارةكا   الاعاا أب األجااريلحااماا   ةهياائ
 1الاع . وأرربنت هياك ابقية  مل الاعال البطالة، وملا كا أبزمةملا كانت هياك ما ةارف  ،هذا اي    إىل اإلسالم الاامل 

قااات حتااول يو  قيااايف املصااارف هياااك تعوعااة ماان املاو   أ  إالرلاارغم ماان املاازااي املتااادية لصاايغة املضااار ة، لكاان 
 2قات   اليقاط التالية:تحك املاو   أهمميكن تحخيص وج ،  أكع هبذه الاقوي عح   اإلسالمية
  :الااذةن تتااواضر ضاايهم  ،اتعااد جنااا  ععحيااة املضااار ة عحاا  ماادا تااواضر الاعااالء املضااار ملةنوعيــة املتعــاملني املضــاربني

، واألمانةعديف االلتزايف  ،اإلسالميةشهدت التجارب الاعحية لحعصارف  لألسفوالكفاءة واخلربة، لكن  األخالقيةالصفات 
خيشا  ماا   إساالم عاايف  رأي ةاد هياك ملحيدي عالقة رب املال رملضارب، و  اإلسالميةضحيس هياك من قانو    البحدا  

حقيقاة الار  ،  إلخفااءة الي م الضرةبية حج   وأصبحتارةق حرايف،  أبلفاملال ايالل  أك  إذااملضارب عح  امس  ومسات  
ال  أةان ،ععحياات املراحباة إىل أكثار  تاال املضاار ة حمصاورة وحمادوية جادا، وتتجا   اإلسالميةععحيات املصارف ض   هلذا 
 3؛خسارة أوكا  الاعي  سيحقق رحبا   إذاالر   مسبق وال حاجة هلا  إذضحص حسارت الاعي ،  إىلجة هلا حا
  :عن هذا الوض  عديف استقرار مواري املصارف، ضقاد لقد ترت  رغبة املودعني م  السحب م  ودائعهم عند الطلب  

اا إىل اأي  الااذي  األماارجاا  قصااري، ذات أ أصاابحت واال تااااي عاان  األجاا االسااتثعارات قصاارية ز هااذه املصااارف حااول ترك 
                                                

 .71-69مرج  سا ق، ص ص. ،صيغ وأساليب استثمار األموال يف البنوك اإلسالميةحمعد إ راهيم أ و شايي،  1
                                                                                                                                                                                                                      .130-129ق، ص ص.ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا  2
 ؛129املرج  السا ق، ص. -ان ر:  3

 .72مرج  سا ق، ص. ،صيغ وأساليب استثمار األموال يف البنوك اإلسالميةحمعد إ راهيم أ و شايي،  -         

 املضاربـةواع ـأن

 م  حيث الشروط الـم  حيث دوران رأس امل

 دةـمقي   ةـمطلق

 م  حيث األطراف

 ةمستمر   ةـمؤقت دةمتعد   ةـالنائي
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اجملتعا  التيعوةاة،   وأهادافاملصارضية  أهداضهاقدرة عح  حتقيق  واألكثرلطبياتها  مةمالء األكثر ،األج االستثعارات اوةحة 
ايل مما ةاط  جزءا مان مواريهاا ورلتا ، يس  عالية من السيولة اإلسالميةاحتفاظ املصارف  إىل أةضا األمرهذا  اأي  كعا 

 1؛حرماهنا من الاوائد
  اا تقدم  املصارف  وأتثرهم ،وذلك  سب  سيطرة الذهيية الر وةة عحيهم: أبمواهلمعدم استعداد املودعني للمطخاطرة

 2؛التقحيدةة من ضعا  لحويةاة والاائد
   تكو  ععحية الرقا ة الاع    مال املضار ة من حق املضارب وحده،  أ اا  طبيعة عقد املضاربة: إىلقات ترج  معو

 ،صاااابة جااادا، ضهااا  ال تاااارف جيااادا املتااااامحمل مااان حياااث املاااالءة والوضااااية   الساااوب اإلساااالميةمااان اااارف املصاااارف 
عحاا  يراسااة قا حيااة املشااروع  اإلسااالميةتقتصاار ضااوا   املصااارف  ،تااماا  املااايل، و  غياااب هااذه املاطياااتامل وأخالقيااات

القاااارار  وأمهيااااةلحرتخاااايص  تعوةاااا  املشاااروع حماااا  الدراسااااة رملضاااار ة،  ،اإليارةاااة لحتيفياااذ،  ااااادها تقاااديف الدراسااااة لحعجااااالس
  املتااما  غاري مطالا   تقادمي أي ضاعاانت سايعا وأ ، الاإليارةةه  ما جاحت اختاذه من اختصاص اجملالس  ،رلرتخيص
 3.لحعصرف

  املصاااارف  الشاااأ كعاااا هاااو   الضاااعاانت الاايةاااة أتخاااذال  اإلساااالميةاملصاااارف  أ يااات التجر اااة الاعحياااة لقاااد  ي   
  من خطر مما ةقح   ،  خمازهنا أو  حتتفظ رلسح  حتت رقا تها كأ  ،من الضعاانت آخرتحزيف املضار مل  يوع  وإمناالتقحيدةة، 
 أماوالمان ساوء التسايري وحفاظاا عحا   لكا  حتاد   ،الاعحياة إيارة    التادخ   إمكانياةتشرتط عح  املضار مل  أ  أواملضار ة، 

 4وتكو   ذلك قد خرجت عن القاعدة الفقهية. ،عملاملوي
 ةـالمطلب الثاني: المشارك

وملارضااة هااذه الصاايغة  شااك   ،رةوالاعااالء   الاار   واخلسااا اإلسااالم   هااذه الصاايغة االشاارتاك  اامل املصاارف  ةااتم   
 :اآلتيةالفروع  إىلتقسيم هذا املطح   مت  ، أضض 

 
 
 
 

 
 
 

                                                
 .130-129ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص ص. 1
 .130املرج  السا ق، ص. 2
 ؛املرج  نفس  -ان ر:  3

 .340.عائشة الشرقاوي املالق ، مرج  سا ق، ص -         
 .341ص. سا ق،الج  ر امل 4

 ؛املشاركـة: تعريفهـا وخصائصهـاالفرع األول: 
 ؛أنـواع املشاركـة:  الفرع الثاين

 .شاركـةق صيغـة املـاكـل تطبيـمشالفرع الثالث: 
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 اـوخصائصه  اـ: المشاركة: تعريفهاألولالفرع  
 ة:ـ: تعريف املشاركأوال

ذلااك   املحكيااة  أكااا الشااركة لغااة هاا  خحاا  املحكاامل واخااتالط اليصاايبمل ضصاااعدا، حبيااث ال ةتعيااز، سااواء ة: ـلغــ
 1املايوةة. أيفالاييية 

  قد اشرتك الرجالسواء: خمالطة الشرةكمل، ةقال اشرتكا اا  تشاركيا و  ركةش  ركة والالشوجاء   لسا  الارب:  
 2.اآلخرحدمها وتشاركا وشارك أ

 لقد اختحف تارةف الشركة عيد الفقهاء كعا ةح :ا: ـاصطالح 
 3عقد ةقتض  ذلك؛ أوثبوت ايق شائاا   ش ء واحد، ة: ـالشافعي 
 4ف؛تصر   أواالجتعاع   استحقاب ة: ـاحلنابل 
 5؛خراآلحد اليصيبمل من أالط نصيبمل ضصاعدا حبيث ال ةارف اختة: ـاحلنفي 
 6الشركة إذ  من ك  واحد ميهعا أو ميهم لآلخر   التصرف، أي   أ  ةتصرف   مال هلعا. :ةـلكياامل 

 7."والر   املال رأ    املتشاركمل  مل عقد" ه : الزحيح  وهبة الدكتور حس  ضالشركة         
ف  شاركة الاياا  الا  تاارف أبهناا لكن املصاارف اإلساالمية تساتخديف ماا ةاار  وتوجد أنواع عدةدة من الشركات، 

"شركة  مل شخصمل   ش ء خاص يو  سائر أمواهلا، ضه  تقويف عح  أسا  اشرتاك شخصمل أو عدة أشخاص   رأ  
املال والاع  وتوزة  أررح  وخسائره، وذلك ضعن شروط تتفق   أغحبها م  عقاد املضاار ة، ماا عادا ماا خياص ابيااة كا  

در نصاي  كا  واحاد ضيا ، وأ  قاياا  ةكاو  رأ  املاال ضيهاا مان مجيا  األااراف، واخلساارة عحا  عقد، رعتبار أ  شاركة الا
 8 وهو ما ال جنده   املضار ة.الاع  ضيها ةكو  من ارف ك  الشركاء أو من  اضهم أو من أحدهم، 

 

                                                
 .312حمعد ععارة، مرج  سا ق، ص. 1
 .99ص. اجلزء السا  ، ا ن مي ور، مرج  سا ق، 2
  .1الشاضا  الصغري، مرج  سا ق، اجلزء اخلامس، ص. 3
 من املوق : .1982، يار الفكر، اإلقناعمنت  كشاف القناعميصور  ن ةونس البهويت،  4

http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82
%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8

%A7%D8%B9/i661&p1 
 .143 ن أيب  كر املرغييا ، مرح  سا ق، اجلزء الساي ، ص.  رها  الدةن  ن عح  5
 من املوق : .، يار إحياء الكت ،  دو  سية نشر، اجلزء الثالثحاشية الدسوقي عل  الشرح الكبريأمحد  ن عرضة الدسوق ،  حمعد  ن 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=6229&bk_no=13 
 .100وهبة الزحيح ، مرج  سا ق، ص. 7
  كة الاقد ضتقس م إىل إىل شركة اختيارةة وأخرا إجبارةة، أما شر  ،م  دورها شركة املحك، وتقس  شركة أمالك وشركة عقدم الشركة إىل قسعمل رئيسيمل: الشركات،  داةة تقس  توجد أنواع عدةدة من

 ملاحومات عن أنواع الشركات ان ر: ملزةد من اكة عيا  وشركة وجوه وشركة أععال. شر شركة مفاوضة و 
    ؛314-312.حمعد ععارة، مرج  سا ق، ص ص -            
 .102-100.وهبة الزحيح ، مرج  سا ق، ص ص -            

 .  351-350عائشة الشرقاوي املالق ، مرج  سا ق، ص ص. 8
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مية، لذا جيا  أ  وتاترب املشاركة من  مل األسالي  األكثر أمهية   صي  وأسالي  االستثعار   املصارف اإلسال
  1:ةح  كعا  مااملها يتتحد  
  ؛املشاركة عقد أسا  عح  والاع  املال   والاعي  املصرف ةشرتك -
؛الر   من شائ  جبزء والاعي  صرفملا من ك   نصي  ةتعث  -  
  ؛ ييهعا الر   لتقسيم حمدية نسبة عح  الشركة أتسيس عيد الطرضا  ةتفق -
الر   مقا   املصارةف اإليارةة، و ااد ذلاك ةاتم  توزةا  صاا  الار   حسا  حصات  كشارةك، ةتم  اقتطاع نسبة من صا   -
 .املال رأ    املسامهة نسبة حس  ضتكو  اخلسارة أما
: ةـاملشارك خصائص: اـاثني  

  ميكن حصر أهم مميزات أسحوب التوظيف رملشاركة   اليقاط التالية:2
 يراساة املشاروعات  شاك  يقياق وواف، مساتخدممل   ذلاك ماا ةتاوضرو  عحيا   ةدض  أسحوب املشاركة رملتاامحمل إىل

ماان خااربات ضييااة وتقييااة، وماا  أ  هااذه الدراسااة موجااوية   املصااارف التقحيدةااة، إال أهنااا ليساات  اايفس األمهيااة، ألهنااا ال 
 تشارك   الر   واخلسارة، ورلتايل ال هتعها نتائج املشروعات؛

  تابئاة اإليخاارات وتوجيههاا  او املشاروعات واالساتثعارات اإلنتاجياة ذات األولوةاة، األمار  ةاع  ن ايف املشااركة عحا
الذي ةؤيي إىل حتقيق التيعية االقتصايةة واالجتعاعية وحتقيق عدالة توزة  الثروات،  واسطة تاعيم االستفاية من ماداخي  

ميها لحعصااارف، والاا  تقااويف كااذلك إبعاااية ميحهااا التعااوةالت ألكاارب عاادي ممكاان ماان األضااراي، ممااا ةاادضاهم إىل إعاااية تقااد
 لحعتاامحمل؛ 

  إ  الاالقة  مل املصارف اإلسالمية والاعالء ه  عالقة تشاركية، ضأصحاب الويائ  ال حيصحو  عح  عائد اث ت كعا
بتاااد عااان ضااالاعالء ةتحعحاااو  ماا  املصاااارف اإلسااالمية خمااااار ععحيااات االساااتثعار، ضتهااو اياااال   املصااارف التقحيدةاااة، 

 االستغالل الياتج عن اإلقراض الر وي، وتقرتب أةضا من الادالة سواء   التعوة  أو التوزة ؛
  جتااا  املشاااركة املصااارف تقاايم نوعااا ماان الادالااة   توزةاا  الاوائااد  اامل املسااامهمل واملااويعمل، وذلااك ألهنااا جتااا  انتااج

الااااامحمل هباااا، عكاااس املصاااارف التقحيدةاااة الااا  هتاااتم الاعحياااات رحباااا أو خساااارة عحااا  عااااتق كااا  مااان أصاااحاب األماااوال و 
 أكثر عح  حساب املويعمل، الذةن ال حيصحو  إال عح  نسبة ضئيحة من الاوائد، تتعث    مادل الفائدة.رملسامهمل 

 
 
 
 
 

                                                
 .84محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أ 1
 .364-363عائشة الشرقاوي املالق ، مرج  سا ق، ص ص. 2
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ةـالمشارك  واعـأن:  الثاني  الفرع  
ة أنواع، تيفذها حس  الص         ، وتتعثا  أناواع املشااركة يغة ال  حتكام الاقادأتخذ املشاركة   املصارف اإلسالمية عد 
:  
: ةقااويف البيااك اوجاا  هااذا اليااوع ماان املشاااركة  تعوةاا  جاازء ماان رأ  املااال اخلاااص اشااروع مااامل، ممااا املشــاركة الثابتـــة -أ

 ةارزبماا  ةرتت   عحي  أ  ةصب  شرةكا   محكية هذا املشروع، ومان ث    إيارتا  وتسايريه واإلشاراف عحيا ، وشارةكا   كا 
 1؛املشاركة لشرط اياكعة القواعد   عحيها االتفاب ةتم   ال  ورليسبة   ، هللا

 أو املشروع دةام انتهاء غاةة إىل املشروع   اث تة ةاحص ،األاراف من ارف لك  ةبق  ،ةااملشارك من اليوع هذا و       
 : إىل  دورها لثا تةا املشاركة وتيقسم 2،االتفاب   حتديت ال  املدة أو الشركة

   مشااركة اث تااة مسااتعر ة: وها  مسااامهة املصاارف   رأمساال  ااا  الشااركات كعسااهم، إذ تاارتب  هااذه املشاااركة
 3ا وةاع ؛موجوي املشروع أ  ااملا شرةكا املصرف وةبق  ل،املعو   رملشروع
       4 مشروع مامل، تيته  املشاركة  يهاةت .: وه  املشاركة اخلاصة  تعوة  صفقة مايية، أو مشاركة اث تة ميتهياة 

  احماا حياا  أ  ،ضيهااا الشاارةك حااق ماان ةكااو  الشااراكة، ماان نااوع وهاا : ابلتمليــك املنتهيــة أو ةـاملتناقصــ املشــاركة -ب
  5؛ضي  عرثاملست املشروع محكية   اإلسالم  املصرف
   ملشااااركتهم املصااارف اساااتعرار   ةرغباااو  ال الاااذةن التعوةااا  ااااال  مااان الكثاااري ،املشااااركة مااان الياااوع هاااذا إىل مييااا      

  6؛املشروع
 أماا متوةحا ، مان جزء   اسرتي   كحعا  مشاركت  تتياقص الذي املصرف ن ر وجهة من ،املتياقصة املشاركة لفظ إاالبوةتم        
 أ   اااد ،األماار هناةااة   املشااروع حااكتعة ألناا  ،التعوةاا  االاا  ن اار وجهااة ماان تكااو ض ،رلتعحيااك امليتهيااة املشاااركة لفااظ

 7.لحعصرف التعوة  ري   من ةتعكن
 نقدةة: وه  البدة  الشرع  عن التعوة  ريساب اجلاري املدةن، حيث ةتم  متوة  الاعي   دضاات املشاركـة املتغيـ رة -ج

  8؛لحعشروع املالية لحيتائج وضقا ،الاايف هناةة   الفاحية األرر  من حصت  املصرف أيخذ ث   ،احتياجات  حس 
 وهاذا اليااوع مان املشاااركة ال ميكاان أ  ةكاو  إال ماا  األضااراي أو الشاركات أو املؤسسااات الاا  تضاب  قيويهااا املاليااة
وضق الطرب احملاسبية القانونية، وال  تاع  عحا  نشار البيااانت املالياة  دقاة، لكا  ةتسا  لحعصارف اإلساالم  مارضاة صاا  

                                                
 .133رج  سا ق، ص.ضايي حمعد الرضاع ، م 1
 .املرج  نفس  2
 ؛املرج  نفس  -ان ر:  3

ترشيد مسرية البيوك الدولية حول يدوة ورقة عع  مقدمة إىل ال املشاركة(،–املضاربة -االستثمار يف البنوك اإلسالمية )املراحبةحنو بنا  منوذج حماسيب لتقومي وسائل حمعد البحتاج ،  -         
 .12، ص.يف2005سبتعرب  5-3ا املواضق ل اه1426شابا   1-رج  29ات الار ية املتحدة، إلمار اإلسالمية، ييب، ا

 .املرج  نفس  4
 .86أمحد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص. 5
 .134ص. ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، 6
 .املرج  نفس  7
 .12ص. حمعد البحتاج ، مرج  سا ق، 8
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ضة نصاي  حصات  مان هاذه األرر ، والا  ةكاو  قاد اتفاق عحيهاا    داةاة الاقاد. اأٍلرر  احملققة من املشروع، ورلتايل مار 
 وهبذه الصيغة، ةستطي  املتاامحو  التخحص مما ةارف رلسح  عح  املكشوف الذي حيد  من تاام  الزرئن.

املوايل. املخط    املشاركة أنواع متثي  ميكن   
ةـاملشارك واعـأن :7 رقم طخط امل  

 
 
 
 
 
 
 

ةـة المشاركـل تطبيق صيغـمشاك :الثالث  الفرع  
 هاذه  امل مان جياد،  شاك  اإلساالمية املصارف   املشاركة صيغة تطبيق يو  حتولال   الاقبات من تعوعة هياك      

  1:ةح  ما املشاك 
، األمر ة  ال  متو ل رملشاركةتا اة املشار ف ومتتعث  مشاك  اإليارة أساسا،   صاو ة اإلشرا أوال: مشاكـل اإلدارة:     

 الايصار ةتاواضرالذي ةؤيي إىل ارتفاع تكاليف إجناز الاعحيات حم  التعوة ، خاصة إذا كا  مكاا  املشاروع  ايادا، كعاا ال 
 ؛املتادية املشاركات أنواع وتيفيذ يراسة عح  القاير البشري
لحااذةن ةويعاااو  أمااواهلم ألجااا  قصااري،   حااامل  رليساابة وت هاار خاصاااةاثنيـــا: تعـــويا أصــحاب رووس األمـــوال:       

 إىل ةاؤيي الاذي راألما ، ااألجا اوةحاة تيعوةاة مشاارة    املشاركة ن ايف إاار  تستاع  املصارف اإلسالمية هذه الويائ  
 ؛اآلجال تطا ق عديف
:   أساسا وتتعث  خطورة، األكثر وه :  ـاملتعاملي مشاكل: اـاثلث        

      حا  املتااامحمل عحا  الكفااءة املهيياة، وحتااةحهم عحا  املصاارف، وذلاك  ااديف إعالهنام عان اليتاائج عاديف تاواضر أغ
 ؛ومهية خبسائر ة التصر ايقيقية لحعشارة ، أو 

        عديف رغبة املتاامحمل   الدخول   املشاركات م  املصرف، ن را ليجا  مشروعاهتم، وعزوضهم عن يخول الغري
 .ضيها

 .واخلسارة الر     ةتشاركا  والاعي  املصرف أل  :املشاركة آلية يف املطخاطرة ارتفاع :اـرابع       
 

      
                                                

 ؛397-396ص.  سا ق، ص عائشة الشرقاوي املالق ، مرج -ان ر:  1
 .13.حمعد البحتاج ، مرج  سا ق، ص -         

 متغــيــرة ةمتنــاقـص

 املشاركــة      

 اثبتــــة

 ةمستـمــر   منتهــيــة
 منتهــيــة
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   و قد أي  ت هذه الاقبات إىل ايد   من استخدايف املصارف اإلسالمية هلذا األسحوب، األمر الذي أي  ا إىل:1 
    ،جيا  من احملف ة االساتثعارةة اخلاصاة  إ  عديف أو حمدويةة استخدايف هذا األسحوب من ارف املصارف اإلسالمية

هباذه املصاارف ليساات متيوعاة، مماا ةشااك   خطارا عحيهاا، هااذا مان انحياة، وماان انحياة أخارا، تصااب  املصاارف اإلسااالمية 
مادعاة لحتشاكيك مان قباا  املتااامحمل ماهاا، ماان حياث أهناا واكباات املصاارف التقحيدةاة، واجتهاات لحتعوةا  رلادةن، والااذي 

    هذه املصارف؛ أصب  أساسا نشاط
       إ  حمدويةة استخدايف ن ايف املشاركة، أيا إىل أ  أصبحت املصارف اإلسالمية غري تيعوةة، إذ ال ميكن أ  ةكو

التعوةااا   صاااي  أخااارا كاملراحباااة، أ  ةاااؤيي إىل التيعياااة، ألهناااا عااااية ماااا تكاااو  ألغاااراض اساااتهالكية،   حااامل أ  التعوةااا  
 ةياس  املشارة  اإلنتاجية التيعوةة؛رملشاركة متوة  اوة  األج ، 

       اجتهت املصارف اإلسالمية إىل متوة  الصي  ال  ةستطي  الاعالء ضيها تقدمي الضاعاانت، األمار الاذي ضاي ق مان
ضارص االسااتفاية ماان التعوةا ، وا صاااره ضقاا    الفئاة الاا  تسااتطي  تقاادمي الضاعاانت، وهاا  ضئااة األثارايء، ممااا جااا  املااال 

 2مل األغيياء؛يولة  
     مماا ععا  عحا  االعتقااي أب   ساالم ، لتعاوةحهم  صايغة املشااركة،حمدويةة وجوي الاعالء الذةن ةتعتاو  رخلحاق اإل

 3.مجي  الاعالء عح  هذا اليحو، األمر الذي جا  املصارف اإلسالمية تاجز عن التفرقة  مل الاعالء املعتازةن عن غريهم
   ةـالمرابح:  الثالث  المطلب
واملشاااركة، والاا  لحعضااار ة  ارف اإلسااالمية إىل البيااوع لتجاااوز الصاااورت الاا  واجهتهااا   اسااتخدامهاجلااأت املصاا       

 ووقاا  املااداخي ، تحااك ماان لحرضاا  املصاار  لحاعاا  تطوةاهااا وحاولاات لحبيااوع ضاجتهاات ،هامااداخيح عحاا  سااح   شااك رت أث اا
 :التالية الفروع ضعن تياوهلا ةتم   ال  ةحبكاملرا  ،البيوع  ا  عح  اختيارها
        

 
 
 

 
 
 
 

                                                
 ،ر ادأ ختصاص اقتصااي ومصاارف إساالمية،  رسالة يكتوراه غري ميشورة،، "دراسة حالة األردنملشاركة يف املصارف اإلسالمية "تطوير آليات التمويل ابليا  عبد هللا أ و اهليجاء، إ -ان ر:  1

 .58-57ص ص. يف،2007أاير  8املواضق لا  ها1428ر ي  الثا   20
 ؛57املرج  السا ق، ص. -ان ر:  2

 http://iefpedia.com/arab/?p=1398:  من املوق . 1ص.، تحخيص  شر حمعد موضق، عرض لبعا مشكالت البنوك اإلسالميةحمعد عح  القري،  -         
 . 5ص. ،املرج  السا ق 3

 ؛اـوشروطه اـتعريفه: ةحبـراـاملالفرع األول: 
 ؛ةحبـراـامل واعـأن:  الفرع الثاين
 .راحبـةـمزايـا التعـامل بصيغـة امل: الفرع الثالث
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اـوشروطه  اـتعريفه: ةـالمرابح:  األول  الفرع  
  : ةـحباملرا فتعريأوال: 
، وةقااال  ااات الساحاة مراحبااة عاان كاا  مراحبــة، وهاو اليعاااء   التجااارة، ضيقاال  ااات الشاايئ الربـــحاملراحبااة ماان لغــة:        

 1عشرة يراهم يرهم.
صااايف سااوقا ذات ر اا ، وٍأرحباا  الرجاا  أررحااا: أعطيتاا   ر اا    جتارتاا  إذا أضضاا  ضيهااا، وأر اا  ضيهااا: هااري:األز  قااال      
  2.رحبا الثعن من رقد لك  مسيت إذا :مراحبة مي  واشرتةت  املتاع و ات . رحبا
  :اآليت اليحو عح  حعراحبةل الفقهاءعت تاارةف تيو   لقد: اـاصطالح      
 3محك  رلاقد األو ل رلثعن األو ل م  زايية ر  .نق  ما : ةـاحلنفي 
 4؛هلعا ماحويف ر   وزايية    اشرتاها الذي رلثعن السحاة  ي : ةـاملالكي 
 5؛أ  خيرب  رأ  مال    السحاة ث ةبيا   زايية ش ء ماحويف   ك  يرهم أو   ك  عشرة: ةـالشافعي 
 6.عشرة ور   هبا  اتك مائة ضي  أمسايلر  ضيقول    ر  ةبيا  أ  املراحبة: ةـاحلنابل 

 .مايية زايية ي إل مضاضا ، ثعي  الش ء  ي  ةاو والذي واحد، املا  ض   التاا ري اختالف من رلرغم       
 ا:ـا: شروطهـاثني
  7:ةح  ضيعا الشروط هذه تحخيص ميكن ضاسدا، الاقد كا   وإال تواضرها جي  شروط لحعراحبة      
  ؛ضاسد ضهو ضاسد عح  و ُ  ما أل  ،املراحبة عقد جيوز ضال ضاسدا كا   ض ذا صحيحا، لاألو   اقدال ةكو  أ  
  عحااام املشااارتي رلاااثعن األو ل لحساااحاة، أل  املراحباااة  يااا  اثااا  الاااثعن األو ل مااا  زايية  ااار  ، ضااا ذا مل ةتحقاااق هاااذا الاحااام

 املختحفة؛لحعشرتي، كا  البي  ضاسدا، وةضاف إىل الثعن األو ل املصارةف 
   أال ةكاو  الاثعن   الاقاد األو ل مقاا ال جبيسا  مان أماوال الارر، ضا ذا كاا  كاذلك أب  اشارتا املكيا  أو املاوزو  جبيسا

 أماا رحباا،ال جيوز أ  ةبيا  مراحبة، أل  املراحبة  ي  رلثعن األو ل م  الازايية، والازايية   أماوال الارر تكاو  رر ال مثال اث ، 
 ية؛الزاي جتوز األجيا  اختالف عيد
 )وهااو شاارط جااواز املراحبااة عحاا  اإلاااالب، إذ جياا  أ  ةكااو  رأ  أ  ةكااو  رأ  املااال ماان ذوات األمثااال )املثحيااات ،

املال مما ل  مث ، كاملكيالت واملوزوانت والاديايت املتقار ة، ض ن  جيوز  يا  مراحبة عح  الثعن األو ل، سواء رع  مان رئاا  
                                                

 .103.صامس، اجلزء اخلا ن مي ور، مرج  سا ق،  1
 .22، اجلزء الثا  والاشرةن، ص.املوسوعة الفقهية الكويتية 2
 .456ص.  رها  الدةن  ن عح   ن أيب  كر املرغييا ، مرج  سا ق، اجلزء الساي ، 3
 حمعد  ن أمحد  ن عرضة الدسوق ، مرج  سا ق، اجلزء الثالث. 4
، حققاا  وعح اق عحيا  أمحاد عاز وعياةاة الدمشااق ،  اريوت، يار إحيااء الارتاب الااريب، اجلاازء –يف فــروع مـههب اإلمـام الشـافعي –ملـههب حبـر اأ او احملاسايمل عباد الواحاد  ان إمساعياا  الارواي ،  5

 .278ص.، 2002الساي ، 
 .275قدامة، مرج  سا ق، اجلزء الساي ، ص. ا ن 6
 ؛136حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. -  ان ر: 7

 ؛68-67وهبة الزحيح ، مرج  سا ق، ص ص. -          
 http://iefpedia.com/arab/?p=12480من املوق :   .66-64، ص ص.أدوات االستثمار يف املصارف اإلسالميةعبد ايعيد حمعوي الباح ،  -          
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ساواء جاا  الار   مان جايس رأ  املاال   املراحباة أو مان خاالف جيسا ،  ااد أ  كاا  الاثعن األو ل ماحوماا أو من غريه، و 
 والر   ماحوما.

المرابحة  واعـأن:  الثاني  الفرع  
:مها املراحبة من أساسيا  نوعا  ةوجد    

ةاذكر الباائ  وضيهاا جيا  أ   1شارتي.وضيها ةكو  عدي أاراف التااقاد، اارضمل ضقا  مهاا الباائ  واملأوال: املراحبـة البسيطـة: 
لحعشاارتي الااثعن الااذي اشاارتا  اا  السااحاة، وةشاارتط عحياا  رحبااا ماييااا، حبيااث جياا  أ  تتااوضر ضيهااا شااروط املراحبااة، ومتااار  
املصااارف اإلسااالمية هااذا اليااوع ماان البيااوع، حيااث تقااويف  شااراء السااح  الاا  حيتاجهااا السااوب أو الاعااالء، ث  ةقااويف  بياهااا 

 منمراحبة، وةقويف  ذلك إبعال  قيعة شراء السحاة مضاضا إليها التكاليف واملصارةف، ث  ةطح  مبحغا ماييا  لطال  الشراء
  2.تكحفتها عح  زايية ،شرائها   ةرغ  من عح  الر  
اء عحا  أهنااا: وهاا  أحاد أنااواع املراحباة املسااتحدثة، وتاارف املراحبااة لآلمار رلشاار : *ابلشـرا  رـمــلآل أو ةـاملركبـ ةـاملراحبــ: اثنيـا

 3".سدايه كيفية  وعح  عحي ، متفق ر   وزايية  ثعيها ،سحاة لألخري لاألو   ةبي  أ  عح  ،والاعي  املصرف  مل"اتفاب 
  4:ةح  كعا  رلشراء مرلآل املراحبة ععحية وتتم          

ساحاة الا  ةرغا    شارائها  ي  مراحبة لآلمر رلشراء لحعصرف اإلسالم  مان قبا  الاعيا ، حيادي ضيهاا التقدمي اح   -1
 : حيثمن 
  ؛السحاة وكعية وصفة نوع -     
  ؛السوب   البضاعة مثن -     
 ؛الثعن هبا سيدض  ال  والطرةقة ،ومهيت  ،رلشراء اآلمر اسم -     

  .حعصرفل رلشراء اآلمر سيدضاها ال  الر   نسبة -     
يف عااان الاعيااا  مااان حياااث الساااعاة واخلاااربة واملركاااز املاااايل وغريهاااا مااان ةقاااويف املصااارف  دراساااة هاااذا الطحااا ، واالساااتاال -2

 ؛السحاة وابياة ،وأمهيت  ،التعوة  حجم حس  ،خرآل ععي  من الطح  يراسة وختتحفاملاحومات، 
  حالة مواضقة املصرف، ةقويف هذا األخري إب ال  الاعي ، ةتم  ادها التوقي  عح  وعد  مل الطرضمل، عح  أ  ةشارتي  -3
  ؛عحيها املتفق رلشروط رلشراء لآلمر و ياها ،السحاة صرفامل
 

                                                
 .239ص. حمعد حمعوي الاجحو ، مرج  سا ق، 1
 .88محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أ 2
 ضالشاراء الرج ، ضاشرتاها كذا،  ضيها وأرحبك ههذاشرت : ضقال السحاة، الرج  الرج  اأر ا إذ"و  :ضي  قال الذي "يفأل"ا كتا      الشاضا  مايفاإل نص إىل استيايا ،محوي سام  الدكتور ركتشاضها قايف*

  ."جائز
 .138ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص. 3
 .138-137ا ، مرج  سا ق، ص ص.حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسح 4
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 ارةاق عان ،ماامل اتجار مان لحشاراء أحيااان املصارف  توجيا  رلشاراء اآلمار ةقاويف قاد ال  ،السحاة  شراء املصرف ةقويف - 4
 ،البيا  عقد ايفإبمت صرفملا ةقويف أ   د وال والتاجر، املصرف اتصال تسهي  أو لحعصرف، رجاتال من عرض ضاتورة إحضار
 ؛لحعصرف البائ  من السحاة محكية تيتق  حبيث
 رإلضاضة والاعي ، املصرف  مل البي  عقد توقي  ضيتم   لحتسحيم، جاهزة البضاعة أب  ،الاعي  إب ال  املصرف ةقويف - 5
  ؛الطرضمل حقوب إلثبات أخرا مستيدات إىل
  ةتحع   ،املواصفات خمالفتها حالة  و  عحيها، املتفق واصفاتامل حس  ،رلشراء مرلآل السحاة  تسحيم املصرف ةقويف - 6

 .املسؤولية كام   املصرف
 ضعاا ،املازااي مان الادةاد اهلا أ  ،املراحباة ألساحوب اساتخدامها مان اإلساالمية لحعصاارف الاعحياة التجاارب يات ي   لكان      
 ؟املزاةاا هذه ه 

ةـة المرابحـصيغمزايـا التعـامل ب: الثالث  الفرع  
 1حيقق أسحوب التاام   صيغة املراحبة الادةد من املزااي، ميكن تحخيصها   اليقاط اآلتية:       

 ااا مااان توزةاا  الاوائاااد عحااا   ن املصاارفحتقااق املراحباااة رحبااا ماقاااوال لحعصااارف اإلسااالم    األجااا  القصااري، مماااا ميك 
تقحيدةااة ضيعااا ةتاحااق جبااذب ماان مياضسااة املصااارف الأصااحاب الويائاا ، األماار الااذي ةسااع  لحعصااارف اإلسااالمية 
 الويائ  عن ارةق استخدايف ياض  ايصول عح  عوائد تزةة؛

   ي مسابقا، ال ةارتب   يتيجاة نشااط الاعيا ، وكحعاا اخنفاض املخاارة   التاام   صيغة املراحباة، ضار   املصارف حماد
 قصرت ضرتة محكية املصرف لحسحاة، كحعا اخنفضت املخاار؛

  ااإ  توظيااف املصاارف جلاازء ماان ن لحعصاارف ماان الوضاااء مااواريه   صاايغة املراحبااة، ةتااي  قاادرا ماان الساايولة الاا  متك 
 رلتزامات  اجتاه املويعمل الراغبمل   سح  جزء من ويائاهم؛

  ةتعياز التعوةا  رملراحباة  ساااة نطاقا ،  ساب  تياوع السااح  الا  ميكان أ  ةتياوهلاا التااماا  أبساحوب املراحباة، ضهااو ال
لتعوةاااا  األمااااوال غااااري اإلنتاجيااااة كالسااااح   مااااوال اإلنتاجيااااة ضقاااا ،  اااا  ميكاااان اسااااتخدام ةقتصاااار عحاااا  متوةاااا  األ

 االستهالكية؛
   صف أسحوب التاام  رملراحبة رلبسااة، ضالر   حمسوب كيسبة مئوةاة مان مثان البضااعة، والاالقاة  امل املصارف ةت

، ضة إىل أ  هذه الاالقة ه  عالقاة حماديةل إىل عالقة يائن ادةن اجري توقي  عقد املراحبة، رإلضاوالاعي  تتحو  
اا  أ  املصرف ليس حباجة إىل ضحص حسارت الاعي  ومارضة ما إذا كا  سيحقق رحبا أو خسارة، واإلاالع 

 عح  حسن إيارت  وعديف إساءت  لألمانة كعا هو ايال   صيغة املشاركة؛
 الصااي  التعوةحياااة األخاارا، لاااذا تحجااأ املصاااارف إ  أسااحوب التاامااا  رملراحبااة أساااه  وأةساار تطبيقاااا مقارنااة  بااااق  

  .اإلسالمية إىل استاعال   شك  كبري

                                                
 .144-142ي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص ص.ضاي 1
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ذا هلا ملعارساتها االنتقاايات مان لحادةاد ضاتتار   اإلساالمية املصاارفرلرغم من  سااة التااما   صايغة املراحباة، إال أ      
  1:ةح  ما ذكر ةتم التجاوزات أو فاتاملخال هذه  مل ومن الاقد، هذا وشروط قواعد خالفت أهنا  سب  سحوب،األ
ا اإلسالميةال تقويف املصارف  -   مساؤولية هالكهاا، وال مساؤولية وجاوي عيا  رالمتالك ايقيق  لحسحاة، رلتايل ال تتحع 

ضيهااا، ن اارا لاااديف يخوهلااا خمازهنااا وعااديف يضاا  مثيهااا قباا  تسااحيعها لحعشاارتي، رلتااايل عااديف  قائهااا   محكيااة املصاارف قباا  
تسحيم شيك رلثعن لحبائ ،  ادما ةقويف املشرتي اااةية السحاة، ومواضقت  عح  استالمها، رلتايل ال ميكن  م، وإمنا ةتم  التسحي

 الرجوع عح  املصرف، وري  السحاة، لوجوي عي  ضيها.
 ةـاإلسالمي  المصارف  في  أخرى  يةلـتموي  صيغ: الرابع  المطلب
  ياا  ي ،صااال هااذه  امل وماان ،واملراحبااة واملشااركة املضااار ة إىل رإلضاااضة ،راأخاا صايغا اإلسااالمية املصااارف تساتاع         

 : التالية الفروع    ياهنا سيتم   وال  ،ارةجاإلو  تصياعاالسو  حمالس  
 
 
 

 
مـللس  ا  عـبي: األول  الفرع  

  :هـتعريف: الأو    
ــ: ةـلغــ         ــ ومساا  يضااا ، أي الشاا ء إلياا  وأســلم املسااحف، رةااكحرلت لمالس   سااحفا، اجملحااس   املااال رأ  لتسااحيم لماس 
 2.الاراب أه  لغة والثا  ،ايجاز أه  لغة لضاألو  

: ةح  كعا  مححس  ل الفقهاء تارةفات يتتاد  : اـاصطالح             
 3؛وةقال ل  السحف، ومس  سحعا لتسحيم رأ  املال   اجملحس وسحفا لتقدمي : ةـالشافعي 
 4؛أج  إىل الذمة   موصوف عوض   حاضرا وضاع ةسحم أ  هو: ةـاحلنابل  
 5؛ألج  املثعن وةتأخر املال رأ  ضي  ةتقديف  ي : ةـاملالكي 
 6. ااج  ج آ  ي  :ةـفيناحل 

                                                
 .147-146سا ق، ص ص.الرج  امل 1
حبث  ،جدة والتدرة ، املاهد اإلسالم  لحبحوثالبيك اإلسالم  لحتيعية،  ،لم يف إطار التطبيق املعاصر"دراسة حتليلية مقارنة"الشرعي واالقتصادي لبي  الس   اإلطارحمعد عبد ايحيم ععر،  2

 .13، ص.يف2004املواضق لا  اه1425، 15رقم 
 .72الشاضا  الصغري، مرج  سا ق، اجلزء الرا  ، ص. 3
 .384ا ن قدامة، مرج  سا ق، اجلزء الساي ، ص. 4
 حمعد  ن أمحد  ن عرضة الدسوق ، مرج  سا ق، اجلزء الثالث. 5
 .66ج  سا ق، اجلزء السا  ، ص. رها  الدةن  ن عح   ن أيب  كر املرغييا ، مر  6

 ؛مـلالس    ـبيالفرع األول: 
 ؛اعـصنـستاال:  الفرع الثاين

 .رةـاــجاإلالفرع الثالث: 
 



                                       :الصناعة املصرفية اإلسالمية                                                            الفصل الثاين   
 

 88 

اا عقااد أ    الفقهاااء ةتفااق إذ           وهااو مؤجاا  خاارواآل ،الااثعن وهااو حاضاار هلعاااأو   ،عوضاامل مبايلااة عحاا  ةقااويف حمالس 
  1.ضي  املسحم الش ء

  2:  حمالس   مصطححات تتعث         
؛ضي  املسحم وعح  ،الاقد عح  ةطحق: مــلــالس   -  
  ؛املال رأ  صاح  أو املشرتي: لمالس   رب أو املسلم -
  ؛البائ : هــليإ مـاملسل -
؛املبي  وهو: هــفي مـاملسل -  
.الثعن وهو: املسلم املال رأس -  
  :هـشروط: اـاثني

     3:ه  الشروط من تعوعة ضي  تتوضر أ  جي  ،صحيحا حمالس    ي  ةكو  لك          
  ؛التعر أو كالقع   ،رلوصف يهايتاي ميكن ال  األموال من السحاة تكو  أ  
   ؛لحتسحيم حتدةده ةتم   الذي الوقت   ،الااية   موجويا ةكو  يالذ اليوع من ،السحاة تكو  أ  
 ؛التسحيم ومكا  ووقت واملقدار والصفة اليوع حيث من ،الاقد    دقة املبي  وصف تتم  
  ؛الاقد تحس   الثعن يض  
 ا وجياوز ماثال، رلتعار التعار اسااليف جياوز ضاال ر وةاة، ةعح ا   الاثعن ما  املبي  ةشرتك أال  تاواضرت إذا ،شا ء كا     حمالس 
  .الشروط مجي 

       وميكن لحعصارف اإلسالمية أ  تستغ  عقد الس  حم عح  اليحو التايل:4 
ااحم   متوةاا  اليشااط التجاااري والصااياع ، خاصااة متوةا  املراحاا  السااا قة إلنتااج وتصاايي  السااح  وامليتجااات،  - ةسااهم الس 

ا رب  صفت  ،حمالس   عقد ارةق عن اراالتج م  اإلسالم  املصرفوةتاام    مساحم ت  صاف التااجر و اوةكا ل،املعاو   أو حمالس 
 ؛ج آ وقت   الذمة   موصوضة سح   تسحيم التزام  مقا   ،عاجال الامل عح  التاجر وحيص  إلي ،
اا عقااد ةصااب  وهبااذا       دل ا االتيفيااذ مشااارةاهم التجارةااة،  ،الااجاا  املااال ماان اهتمارحتياجاا التجااار لتعوةاا  مصاادرا حمالس 

 االقرتاض الر وي؛
 لشاراء ،الكبارية املشاارة  أصاحاب وكاذلك عمل،املازار  صاغار إىل املاال مان مباال  يضا  ارةاق عان ،الزراعاة ععحياات متوة  -

  ؛ر   عح  ضيحص  ،أعح   سار احملصول  تسوةق املصرف ةقويف ث   الزراع ، اإلنتاج

                                                
املواضاق لاا  اها1418 ،49ث رقام املاهاد اإلساالم  لحبحاوث والتادرة ، جادة، حبا، البياك اإلساالم  لحتيعياة، جتربـة البنـوك السـودانية يف التمويـل الزراعـي بصـيغة السـلمد، أمحاعثعا  ر كر  1

 .16، ص.يف1997
 .96حمعد عبد ايحيم ععر، مرج  سا ق، ص. 2
 .90سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.محد أ 3
 .91-90السا ق، ص ص.رج  امل 4
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 املصارف  تساحيم ذلك  اد وااليقوم اإلنتاج، ومستحزمات اآلالت وشراء املاام  إلقامة ،ايرف وأصحاب ياعالص   متوة  - 
 هاذه تساوةق إبعااية املصارف  اادها ةقاويف ث   التااقاد، عياد مسابقا حمادي ساار مقا ا  ة،يورة  صفة أو مايية مدة   ،سحاا

 ؛امليتجات
  .اخلارجية التجارة إاار   حمالس   عقد من تستفيد أ  اإلسالمية لحعصارف ميكن - 

اعـستصناال:  الثاني  الفرع  
: هـتعريف: أوال  

ُصاي َ  اّلَلِ الَاِذي أَتا َقاَن ُكاَ  ": تاااىل لقولا  مصداقا 1،الاع  هو والصن  ،الصن  طلب ةاو لغة االستصياع: ةـلغ       
ءٍ   2"  َش  
 الباائ   ا  ةحزيف ،صياا ةصي  مما  ش ء ايال      ةشرتا عقد" :أبن  الزرقا محدأ مصطف  الدكتور ض عر   :اـاصطالح      
 3".حمدي و ثعن خمصوصة أبوصاف عيده، من اواي مصيوعا  تقدمي 
    4:من ك   سع وة      

 ؛اصيامست: ريـاملشت -
  ؛ااااصانا:  ـالبائ -
  ؛ضي  مستصياا: العقد لـحم الشي  -
  .اامثي  :وضـالع -
  :هـشروط: اـاثني

  5:  اإلستصياع عقد شروط تتعث        
  ةتاحاااق مااا كاا   الاقااد   حياادي أ  ذلااك ومااا  والقاادر، والصااافة وعاوالياا اجلاايس ويفاماحاا ،الاقااد حماا  الشاا ء ةكااو  أ 

 ؛التيازع ميي  واضحا حتدةدا عحي  رملاقوي
  تااماا  وتااال نطاااب   ةاادخ  شاا ء عحا  اإلستصااياع عقااد ةااربيف أ  اااا  اليااا ،  امل التااماا  ضياا  جياارا ممااا ةكاو  أ 

 الاقاد كاا   إذا أماا ،خارآل زماا  ومان ملكاا  مكاا  مان ختتحاف وال  ،السائدة والاايات الارف ضوء   وذلك ضي ، اليا 
  ؛ضاسدا الاقد كا   ،اليا   مل    التاام  جيري ال ش ء عح 

                                                
 .419ص.اجلزء السا  ،  ا ن مي ور، مرج  سا ق، 1
 .88 ةةسورة اليع ، اآل 2
املاهاد اإلساالم  لحبحاوث اإلساالم  لحتيعياة، البياك  ،12سحساحة حماضارات الاحعااء الباارزةن رقام  ،عقد اإلستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرةالزرقاا،  دمحأمصطف   3

 .20ص. يف،1999املواضق لا  اه1420، والتدرة ، جدة
 .املرج  نفس  4
املواضق  اه1424، ، الطباة الثالثة9املاهد اإلسالم  لحبحوث والتدرة ، جدة، حبث رقم  ،، البيك اإلسالم  لحتيعيةاجلعالة واالستصناع: حتليل فقهي واقتصاديمحد ينيا، أشوق   -ان ر:  5
 ؛33، ص.يف2003 ال

 ؛192حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. -         
 .285-284حمعد حمعوي الاجحو ، مرج  سا ق، ص ص. -         
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 وجويهاا قبا  ماثال ايباوب أو الفاكهاة بي ض حم،كالس    ،انص   امشروع خرآ  اقد خمتصا صيا  املطحوب الش ء ةكو  أال 
  ؛استحساان الفقهاء زهضجو   االستصياع أما ،قطا   يص ثبتالذي  حمالس   عقد  تطبيق إال جيوز ال
 ؛نق  مصارةف املصيوع تسحيم احتاج إذا ،االستصياع عقد   التسحيم مكا  حتدةد  
  ال إجاااارة عقااد ب صااأ ،املااواي هاااذه املستصااي  يفقااد   إذا أمااا الصاااان ، ماان لحصااياعة الالزمااة اخلاااايف املااواي تكااو  أ  جياا 
  .ستصياعا

 1:  حصرها ميكن املزااي من الادةد ستصياعاال ولاقد        
 املراحباااة،  اقاااد أحيااااان املتااااامحمل التااازايف لااااديف رلشاااراء، مااارآلل املراحباااة  يااا  تطبياااق عياااوب اإلساااالميةيااا  املصاااارف جتي  

 ؛األجور يض    املراحبة متوة  من جزء كاستغالهلم
  السافنو  كالطاائرات  ،الطحا  حسا  صاياها ةتم   وال  ،الثعن مرتفاة السح  متوة    ستصياعاال عقد استخدايفميكن 

 ؛وغريها
 ي االبااا مليتجااات صااياعية ذات مواصاافات خاصااة، وقااد ميااو ل املصاارف هااذه ميكاان لحعصاارف أ  ةكااو  مستصااياا، أ

الاعحية من مال  اخلاص أو من أموال املاويعمل، وتصاب  امليتوجاات محكاا لحعصارف ةتصار ف ضيهاا رلبيا  أو التاأجري...إخل،  
ميتجات صياعية مايياة، ضيقاويف مان خاالل ماا ميتحكا  مان شاركات  تطح  مي  الشركات إذكعا قد ةكو  املصرف صاناا، 

 مسساار إىل املصارفأو مصان ، إبنتاج تحك املصيوعات، أو ةقاويف رلتااقاد ما  غاريه لصاي  تحاك املصايوعات، وقاد ةتحاو ل 
  ؛وسي  أو
  كااحمر   ةاتارب كعاا  ،البطالة وختفي  التشغي  من ةزةد الذي األمر مايية، مهارات استخدايف ستصياعاال  ةتطح  عاية ما 

  ؛الفاال الطح  من وتزةد الدخول دتول   ،حقيقية مشروعات عح  ةيطوي ألن  ،االقتصايةة لحاجحة
  تطااوةر عقااد االستصااياع واسااتياا   ماان قباا  مااوظف  املصاارف واملتاااامحمل، ةساااعد   تشااغي  الساايولة اهلائحااة املوجااوية

 عاية لدا املصارف اإلسالمية.
ارةــاإلج  :لثالثا  الفرع  

ل مااارة   الاااوالايت املتحااادة ا مقارناااة  بااااق  األساااالي ، ضقاااد ظهااار ألو  يجاااارة عقااادا حااادةثا نسااابةاتااارب أساااحوب اإل        
تطور هذا األسحوب من خالل استخدام   شك  مااصر مان  .1960ر سية و انتق  إىل أور  ث  ، 1952 األمرةكية عايف

 2ت خاصة رلتعوة  التأجريي.قب  املصارف ال  ععحت عح  إنشاء شركا
   ضعا املقصوي هبذا األسحوب؟       

 
 

                                                
 ؛194حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  1

 .92ص.  ق،محد سحيعا  خصاونة، مرج  ساأ -         
  1950و  مراج  أخرا سية. 
 .506-505عائشة الشرقاوي املالق ، مرج  سا ق، ص ص. 2
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: اـتعريفهأوال:   
 ماا: رةااألجـو  جارةواإل واألجرة .أكرةتها أي الدار آجرته الكراء، وهو األجر من مشتقة أو مأخوذة اإلجارة: ةـلغ       
 1.أجر من أعطيت
 ميفااة متحياك ةفياد عقاد أو ااوض،  املباحاة امليااض  عحا  عقاد" :أهناا  عحا الزحيحا  وهبة الدكتور ضهاةار  : اـاصطالح       
  2". امل املستأجرة الامل من مقصوية ماحومة
  3:اآليت اليحو عح  ذكرها ةتم   واملستأجر لحعؤجر ميفاة حتقق ضه  املزااي، من الادةد التأجري ولاعحيات      
 رـللمؤج ةـابلنسب: 
 جيااادة عوائاااد حيقاااق أ  ،(متخصصاااة ميشااا ت) مساااتق  كيشااااط  التاااأجري مياااار  أ  كااانمي الاااذي املالاااك ةساااتطي   -    

 لارتوةج وسايحة ةاتارب كعاا  ،التااقاد ضارتة ااول مساتعرة نقدةاة تادضقات ةاوضر الذي األمر الاقد، سراي  مدة خالل ومضعونة
 ؛املبياات

  ؛لحعؤجر رليسبة االقتصايةة التقحبات حدة من  ةقح   -   
 املساااتأجر التااازايف عااديف حالاااة   األصاا  اساااتااية لساارعة لاااكذو  ،لحعسااتثعر رليسااابة االئتعااا  ماااي  اارخماا مااان  ةقح اا -   

 .رلدض 
  رـللمستأج ةـابلنسب:   
 ال امب أي دايس يو  األصول عح  ايصول خالهلا من ميكن حيث ،التعوة  عح  لححصول وسيحة اإلجارة اتربت -

 ما؛مقد  
 جارةإ يضاات سداي عح  ،املؤجر م  االتفاب خالل من ،مستقبال األصول تكحفة ةوزايي التضخم خماار من حتعي  -

 ؛األص  هذا حيققها ال  التدضقات  توقيت ر  ت ،يورةة
 نق  وكذا سرةاة، تقيية لتطورات تتارض ال  املستأجرة األصول تقاييف نتيجة ،املستأجر حهاةتحع   ال  املخاار ختفي  -

 ؛لحعؤجر االضرتاض  ععرها هناةة   كخرية  األصول  قيعة املتاحقة املخاار
  .املدة هناةة  عح  األص   ايصول من التأجري أنواع  ا    املستأجر ةتعكن -

:ةـاإلسالمي ارفـاملص يف التأجريي لـالتموي أنواع: اثنيا  
 لتخفااي  رليساابة خاصااة هااا،ذكر  السااالف املاازااي لتحقيااق التااأجريي التعوةاا  أسااحوب اإلسااالمية املصااارف تسااتخديف       
 امليتهااا  التعاااوةح  والتاااأجري التشاااغيح  التاااأجري :مهاااا أساااحو مل ذلاااك   وتساااتخديف سااايوةة، عوائاااد وحتقياااق االئتعاااا  خمااااار

 .رلتعحيك
                                                

 .78ص.اجلزء األول، ا ن مي ور، مرج  سا ق،  1
 .72وهبة الزحيح ، مرج  سا ق، ص. 2
 ،ملاهد اإلسالم  لحبحوث والتدرة ا ،، البيك اإلسالم  لحتيعيةمية: م  منظور إسالمية املنتهية ابلتمليك يف املصارف اإلسالاحملاسبة يف عقود اإلجار محد شتا، أعح  عبد الفت   -ان ر:  3

 ؛7، ص.يف2003املواضق لا  اه1424، 60حبث رقم  جدة،
 .109حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. -         
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و  هذا اليوع، ةتم  أتجري األصول لحقيايف  اع  حمدي، حيث ةاع  املصارف عحا  متحياك املساتأجر التأجيـر التشغيلي:  -أ
  مامل ملدة مايية، عح  أ  ةتم  إعاية األصا  ملالكا  )املصارف(   هناةاة املادة، لياتعكن املصارف  ااد ذلاك مان ميفاة أص

 1أتجريه لشخص آخر، أو جتدةد الاقد م  نفس املستأجر، وةاترب هذا اليوع من التأجري ععحية جتارةة أكثر ميها مالية.
نساابيا، وةكاو  املصارف ضيهااا مساؤوال عاان مجيا  اليفقااات تكاو  مادة هااذا الياوع ماان التاأجري عااية قصاارية األجا   

حهااا املسااتأجر مثاا  مصااروف الكهااررء  عحاا  األصاا ، ماان صاايانة أو أتماامل أو ضاارائ ، أمااا املصااروضات التشااغيحية، ضيتحع 
 2.واملاء
الساح   واملقصاوي هباذا الشاك ، قياايف املصارف  تاأجري أصا  عااية ماا ةكاو  مانالتأجري التمويلي املنتهي ابلتمليك:  -ب

ه  ااد انتهااء  املاع رة أو األصول الثا تة، إىل شخص آخر، حبيث تزةد األقساط االجيارةاة عان أجار املثا ، عحا  أ  ميح كا  إاي 
املدة ويضا  لألقساط احملدية اآلجال،  اقاد جدةاد، ضا ذا يضا  املساتأجر األجار، انتقا  إليا  األصا  املاايل رجملاا ، أو  اثعن 

 3يض  األقساط، ةفسخ عقد اإلجارة، عح  أ  ال ةححق أي غنب رملشرتي. رمزي، أما إذا ختح ف عن
اااا حم تتيااااوع أسااااالي  وصااااي  االسااااتثعار   املصااااارف اإلسااااالمية  شااااك  كبااااري، ضاملضااااار ة واملشاااااركة واملراحبااااة والس 

مار الاذي ةاؤيي إىل كحها صي  تتي  لحعتاامحمل اختيار األسحوب الذي ةالئام احتياجااهتم، األ  ،...إخلجارةواإل االستصياعو 
 اليهوض رملشارة  االقتصايةة   اجملتع ، ورلتايل حتقيق التيعية االقتصايةة واالجتعاعية.

ـة  التقـليديالمصارف  ة و ـالفرق بين المصارف اإلسالميالمبحث الثالث:  
 اني منها المصارف اإلسالميةـتعالتي    والمشاكل

عن املصارف التقحيدةة، كعاا أ  هيااك الادةاد مان املشااك  الا   ز املصارف اإلسالميةهياك اختالضات عدةدة متي   
 م املبحث إىل املطال  التالية:، ولتبيا  ذلك قس  الادةد من األمورتاا  ميها املصارف اإلسالمية  سب  

  
 
 
  
 
 
 

                                                
 ؛210املرج  السا ق، ص. -ان ر:  1

 .95رج  سا ق، ص.محد سحيعا  خصاونة، مأ -         
 ؛210حمعوي حسمل الوايي وحسمل حمعد مسحا ، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  2

 .95.محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، صأ -         
 .94املرج  السا ق، ص. 3

  ؛؛التقليديةاملصارف و  اإلسالمية املصارف بني االختالف هأوجاملطلب األول:املطلب األول:
 ة؛ـارف اإلسالميـا املصـاين منهـي تعـل التـاملشاك: :   املطلب الثايناملطلب الثاين

 .ةـاليت تعاين منها املصارف اإلسالميى ر ـاألخل ـاملشاك  املطلب الثالث:املطلب الثالث:
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 ةـالتقـليديالمصارف  و   ةـاإلسالمي  المصارف  بين  االختالف  هـأوج: األول  المطلب
 1:ضيعا ةح  تحخيصها ميكن التقحيدةة، املصارفو  اإلسالمية املصارف ضيها   اتتش األمور من تعوعة هياك    

مايل؛ كوسي   التقحيدةةاملصارف و  اإلسالمية املصارف من ك   تاع  -  
 اخلازائن وأتجاري األماوال حتوةا  مثا  ،املصارضية اخلدمات من تعوعة   التقحيدةة املصارف م  اإلسالمية املصارف فقتت   -
 رلفائدة؛ تتاحق ال اخلدمات وهذه ،األسهم أنواع  ا    واالكتتاب السياحية الشيكات وإصدار دةدةةاي
ة؛التقحيدة املصارف  أش ذلك   هناأش ،اجلارةة الويائ  صحابأل عائدا اإلسالمية املصارف تا  ال -  
.ركزيامل البيك رقا ة إىل التقحيدةةاملصارف و  اإلسالمية املصارف من ك   ختض  -  

  ييهعاا، ااختالضا هياك أ  إال التقحيدةة، واملصارف اإلسالمية املصارف  مل تشا   نقاط هياك أ  من رلرغم لكن
 : التالية الفروع    ييهعا الفروقات أهم   تحخيص ميكن حيث

 
 

 
التعامل  وطبيعة  النشأة:  األول  الفرع  

 لـالتعام  وطبيعة  الفرع األول: النشـأة
 تاتارب   إذ ،املال ومج  الثراء حتقيق ميها اهلدف كا   ضريةة، نزعة اءجر   التجارةة املصارف نشأت لقدالنشـأة:  -أ

ا ةاتم   ساحاة اليقوي  املصاارف نشاأة أماا املدةياة،و  الدائياة الفائادة ماادالت  امل الفارب خاالل مان الار   وةتحقاق ضيهاا، اراالجت 
 ضيعاا تداولا  جيا  ،هللا ماال املاال أ ماؤياه  ،عقائادي أساا  حا ع قائعاةضكانات  ،الر اوي التااما  لي اايف كبدة   اإلسالمية

 عوامااا  ةانتيجااا الااار   وةتحقاااق ضيهاااا، ولااايس رليقاااوي املتااااجرة وتكاااو  ،وعطااااء   أخاااذا رلفائااادة تتاامااا ضهااا  ال  هللا، حااا أح
 2.الرر ارةق عن وليس ،التشغي 
 :من لحتشغي  املتاحة األموال تتكو : لـللتشغي ةـاملتاح والـاألم -ب         

  ةكو  حجم رأ  املال   املصارف اإلسالمية، أكارب ميا    املصاارف التقحيدةاة، لألساباب  :ةـامللكي وقـحق
 3:التالية
؛األج  قصرية كو ت  أل وميحها ،األضراي ويائ  ةقح    سب  ،نشاا   داةة   رأمسال  عح  اإلسالم  املصرف اعتعاي -  
؛التقحيدةة رملصارف مقارنة ،املشروعات إنشاء   املستثعرة سالم اإل املصرف أموال نسبة زايية -  

                                                
 ؛101-99ضحي  حسن خحف، مرج  سا ق، ص ص. -ان ر:  1

 .120حمعد حمعوي الاجحو ، مرج  سا ق، ص. -         
 ؛96عبد ايعيد عبد الفتا  املغريب، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  2

أوت  1ا ، ااي املصارف الار ية، مصرف لبياتي يم احتورقة عع  مقدمة إىل ميتدا الصريضة اإلسالمية، ، املقاربة بني العمل املصريف اإلسالمي والعمل املصريف التقليدي ول مرقص،  -         
 .4، ص.2009

 .97تا  املغريب، مرج  سا ق، ص.عبد ايعيد عبد الف 3

 ؛لـالتعام ةــوطبيع أةـالنشالفرع األول: 
 ؛تماعي للمصـارف اإلسالميـةـدور االجـال:  الفرع الثاين

 رى.ــأخ اتـروقـفالفرع الثالث: 
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 إبنشاااااء املصااارف  قياااايف ةقضااا  والاااذي ،ميااا  املباشااار خاصاااة االساااتثعار خماااااراإلساااالم   املصااارف ماااال رأ  ةغطااا  -
 ؛األج  اوة  متوةح  هيك  حتتاج ،ل  ات اة مشروعات

 حيققااا  الااذي الاار   صاااا  ماان ولاايس ،األرر  ماان ساااامهملامل نصااي  ماان اإلساااالم  املصاارف   االحتيااااات تقتطاا  -
  .زمييا حمدوية عالقة واملصرف املويعمل  مل ضالاالقة الفرتة، هناةة   املصرف

 كعا ةح   املصرف م  املويعمل عالقة ومن حيث ،نوعيتها   الويائ  ختتحف:  ـالودائ : 
 ن اارا ،التقحيدةااة رملصاارف مقارنااة اإلساالمية املصااارف   اجلارةاة يائاا الو  عان االسااتثعارةة الويائاا  تزةاد:  ـالودائــ ةـنوعيـ -

 1؛اإلسالم  املصرف   االستثعارات لطبياة
؛التقحيدي املصرف يو  اإلسالم  لحعصرف متاحة تكو  والصدقات الزكاة أموال  -  

.ذلك سالميةاإل املصارف تستطي  ال حمل   املركزي، البيك من رتاضقالا التقحيدةة املصارف تستطي   -  
ااز املصااارف التقحيدةااة   نشاااااهتا عحاا   :ةـاملصرفيـــ اخلــدمات وتقــدمي والـاألمــ لـتشغيــ االتـمــ -ج  اإلقاااراضترك 
ية اإلسااالم املصااارف أمااا ،األجاا  اوةحااة رالسااتثعارات القحياا  االهتعااايف ماا  ،املاليااة األوراب   والتوظيااف ،الر ااوياملصاار  

أساهم ء وشارا ،واملراحباة ،واملضاار ة ،والتعوةا  رملشااركات ،، إذ تشاع  االساتثعار املباشارسااةضعجاالت اساتثعاراهتا جاد وا
 2.خلإالشركات اجلائزة شرعا....

اعي للمصـارف اإلسالميـة  ـالدور االجتمي:  الفـرع الثان  
إال أهناااا  -وضاااق أحكااايف الشااارةاة اإلسااالمية-رلاارغم ماان أ  املصاااارف اإلسااالمية مصاااارف رحبيااة رلدرجااة األوىل 

ة ، ضه  تراع  اجلوانا  ذات الطبيااإىل يورها االقتصايي ةإضاض ،يورا اجتعاعيا هاما -التقحيدةةاملصارف عكس -تؤيي 
  3:ميها ما ةح  ،اخلدمات االجتعاعية يف مجحة منإذ تقد   ،االجتعاعية   ممارستها لاعحها

  يقاد مماا ةازرع احملباة وةيازع ا ،وتوزةاهاا عحا  املساتحقمل ن الزكااةاالهتعاايف  اركو  ،القروض ايساية  ادو  ضائادةمي   -    
 ؛مراعات    املصارف التقحيدةة تم  ، األمر الذي ال تاجملتع 
كعاااا هاااو اياااال   املصااارف التقحيااادي، والفااارب  ااامل الااادورةن   ،قياااايف املصااارف اإلساااالم   ااادور الشااارةك ال الوساااي  -    

أما  ،ورعاةتها والاع  عح  إجناحها ،يهاراسة املشروعات وإيارهتا والسهر عح  مسؤوليت  كامحة   يضالشرةك ةتحع   ،واض 
التضاامن الاذي ةقاويف عحيا   أضاف إىل ذلاك ضا   الوسي  ضال ةهتم سوا  كيفية إرجاع قيعة القرض عن ارةق الضاعاانت،

يف مالا  ، ضهو ةستطي  أ  ةقد   رةكةهتم رلياحية األخالقية والكفاءة املهيية لدا ش ،عقد املشاركة جيا  املصرف اإلسالم 
    ؛ملن ةثق   كفاءت  ولو كا  ضقريا

                                                
 .98-97املرج  السا ق، ص ص. 1
 ؛98املرج  السا ق، ص. -ان ر:  2

 .5 ول مرقص، مرج  سا ق، ص. -         
 ؛106، مرج  سا ق، ص.ضحي  حسن خحف -ان ر:  3

   content/upload/2009/11/bbb.doc-http://iefpedia.com/arab/wp :من املوق  .6، ص.دور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعيةحمعد األنصاري،  -         

http://iefpedia.com/arab/wp-content/upload/2009/11/bbb.doc
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مصاداقا  ،هحتعيا  املاسار أبعبااء إضااضية تزةاد مان إعساار  إذ ال ةتم   ،اإلسالمية ابدأ التسام  والرمحةأتخذ املصارف  -    
ارٍَة ضَاَيِ ارَِة ِإىَل َمي َسارَةٍ " لقولا  تاااىل: ةزةاد ماان  ،حتعيا  املاسار رر مركا  صااارف التقحيدةاة ضياتم    املأماا ، 1"َوِإ  َكااَ  ُذو ُعس 
و ياهاااا أبقاا  األسااااار   ما ااام  ،وراااا ةصااا  األمااار إىل حااد ايجاااز عحااا  أموالاا  الااا  رهيهاااا لصاااحل املصااارف ،مبحاا  يةيااا 
 2؛اياالت

اااعكااااس املصااااارف التقحيدةااااة، تساااهم املصااااارف اإلسااااالمية  -      ترمجااااة الفكاااار و  ،  مسااااؤولية الاااادعوة اإلسااااالمية  حتع 
 3األمر الذي ةؤيي إىل: ،إىل إ راز أ  اإلساليف يةن ويولة، عبايات وماامالت ، ساعيةاالقتصايي إىل واق 

  ؛ار  اجلان  االقتصايي من عقيدت مساعدة الفري عح  أ  مي 
  ؛  الدةييةات  الاعحية م  ماتقداتاء تياق  ممارسمن جر   ،س الفريء الصراع الذي ميكن أ  ةدور   نففاإا 
  ؛  عالقت  م  نفس  وم  اآلخرةن ،وهدوء البال ،توضري راحة الضعري 
  مل القول والاع . ،شخصية املسحعةالقضاء عح  االزيواجية   ال  
من خالل املشاركة وإعداي الحقاءات واملؤمترات  ،كعا هتتم املصارف اإلسالمية  يشر الفكر االقتصايي اإلسالم        
ب ال، إىل جانا  تقادمي ماي  يراساية لحطااصاة رلارتاث واالقتصااي اإلساالم وإصادار ونشار الكتا  والبحاوث اخل ،الاحعياة

، كعاا تاي م  اا  لحدراساة   األزهار الشارةف ،سالميةغري اإليات املسحعة   الدول مية واألقح  املسحعمل من الدول اإلسال
الا  تاعا   ،مراعاهتاا   املصاارف التقحيدةاة ، األمور ال  ال تاتم  ةالت ايج والاعرة  تكاليف مياسباملصارف اإلسالمية رح

 4.عح  نشر الذهيية الر وةة   اجملتع 
الاذةن قاد ةشارتاو   ،عاات مان األضاراي واهليئااتتقب  املصاارف اإلساالمية حساارت االساتثعار اخلريةاة والترب  كعا 

 5:مايية كا ضختصيص عوائد هباهتم ألغرا
؛الكرمي ات يفظ القرآ إجراء مسا ق  -     
؛مااونة وتشجي  أ ياء املسحعمل عح  الدراسة  -     
.والكحيات واملدار  املختحفة ترعاةة الطالب احملتاجمل رجلاماا  -     

رى: فروقـات أخــثالفرع الثال  
 التقحيدةة ميكن تحخيصها   اليقاط التالية:املصارف هياك ضروقات أخرا  مل املصارف اإلسالمية و 

ــ :أوال عاان الفاارب  اامل  الياااتج ،  سااار الفائاادةالاائااد   املصااارف التقحيدةااة  ةتعثاا  :د وتوزيــ  األرابحـالعائ
 ادض  تكحفااة املصاارف التقحيدةااة    ةحتازيف املسااتثعر إذ ،مساابقا ، حيااث ةتحادي هااذا الاائادالفائادة الدائيااة واملدةياة ماادالت

كعااا ةتحصا  املااويع عحا  عوائااد حمادية  غاا    ،خساارة ورحباا أ ،سااتثعارةةععالا  االاألماوال املساتثعرة مهعااا كانات نتيجااة أ
                                                

 .280سورة البقرة، اآلةة  1
 .106، مرج  سا ق، ص.ضحي  حسن خحف 2
 .6حمعد األنصاري، مرج  سا ق، ص. 3
 .100.صريب، مرج  سا ق، بد الفتا  املغعبد ايعيد ع 4
 .املرج  نفس  5
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ا لتزايفا  عح  املصرف التقحيدي الة ةرتت  ، و  هذه ايعن نتيجة استخدايف وتوظيف األموالالي ر  د مان انحياة مصااير مؤك 
اا لتاازايفا اادض  ضوائااد لحعااويعمل مقا اا   ،مااوالاأل   خماااارة عحاا  الااذي ةشااك  ماار األ ،د ماان انحيااة اسااتخدايف األمااوالغااري مؤك 

إذ ال ةضاعن املصارف اإلساالم   ،ةقيو من جهة مصااير األماوال تزايفلا  أي يوك اإلسالمية ض ن  ال ةرتت  أما   الب .البيوك
أب  املشروعات املستثعرة  ،د عح  وج  اليقملك  مؤ  التزايف ذلك ال ةوجد و  ،ستثعارةةااليخارةة واال الويائ حتقيق أرر  عح  

، ولكن ذلاك أموال املصرف ذات خماار متاايلة ورلتايل ض   جان  مصاير واستخدامات ،موال سوف حتقق رحباضيها األ
 1؛ارسة واخلربةاألرر  من واق  املع  مادل اال ةيف قدرة املصرف عح  توق  

مان تيفياذ الفتااوا  قالا  تاا  رلتحقا ختض  املصارف اإلسالمية إىل الرقا ة الشارعية :ةـالرقابـة الشرعي :ااثنيـ
ختااالف األحكااايف  لوإجياااي الباادائ  والصااي  املشااروعة ألةااة أععااا ،)هيئااة الفتااوا رملصاارف( الصااايرة ماان جهااة االختصاااص

د من رض التأك  ت واملاحومات وضحصها وحتحيحها  غ  البياانتاع  الرقا ة الشرعية عح  مج ،ذلكو  سبي  حتقيق  ،الشرعية
، وتقتصار الرقا اة ضيهاا التقحيدةاة هلاذا الياوع مان الرقا اةواإلرشاي،   حمل ال ختضا  املصاارف  وتوجي  اليص  ،صحة التيفيذ

 2؛عح  الرقا ة املالية ال  ختض  هلا املصارف اإلسالمية كذلك
  عالقاة مقارض ها   ،املصاارف التقحيدةاةو املتااامحمل  امل إ  الاالقاة  : ـة بني املصارف واملتعامليــالعالق ـثا:اثل

ابحاا   رعتباااره مقرضااا )يائيااا( ،سااواء كااا  املتااماا  مويعااا ،ا إال مبحاا  القاارض والفائاادة والضااعاانتعااوال ةر طه ،ضاقاارت 
 رلتيااق  وعاديف االنساجايف، - امل املصارف واملاويع واملقارتض-سم هذه الاالقة وقد تت   ،رعتباره مدةيا مقرتضاأو  ،الويةاة
فرضاها عحا  ايصاول عحا  أعحا  ضائادة ممكياة ةاملصارف ول حيا، رملقا   املويع ةبحث عح  ايصول عح  أعح  عائدأل  

   .وهااذا مااا ةتضااعن عااديف التواضااق ،صااول عحاا  القاارض أبقا  ضائاادة ممكيااةحياااول اي -املقاارتض -  اادوره الااذيو  ،املقارتض
تااااو  واياارص عحاا  أسااا  التقااويف  ،املصااارف اإلسااالمية واياصااحمل عحاا  التعوةاا  اامل املااويعمل و الاالقااة  أ  حاامل جنااد
 مل املصرف  ،د عديف إمكانية حصول تاارض أو عديف انسجايفاألمر الذي ةؤك   ،ألهنم ةشرتكو    الر   واخلسارة ،املتبايل

 3اخلسارة. وجتي وةاعحو  عح  حتقيق الر    ،أل  مصححتهم مشرتكة ،تاامحمل ما وامل
 4ة تتعث   :التقحيدةاملصارف وهياك ضروقات أخرا  مل املصارف اإلسالمية و 

   هااذا  ة ييعااا ميياا  عحاا  املصااارف التقحيدةاا ،امااتالك األصااول الثا تااة وامليقولااة  اسااتثعارات املصاارف اإلسااالم  تتطح اا
 ؛وهلا، خوضا من جتعيد أصكالتعح  

                                                
 ؛120-119حمعد حمعوي الاجحو ، مرج  سا ق، ص ص. -ان ر:  1

 ؛101عبد ايعيد عبد الفتا  املغريب، مرج  سا ق، ص. -         
 .107، مرج  سا ق، ص.ضحي  حسن خحف -         

 ؛181ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  2
 .107ي  حسن خحف، مرج  سا ق، ص.ضح -         
 .104-103املرج  السا ق، ص ص. 3
اا ،وجاا  االخااتالف  اامل املصااارف اإلسااالمية واملصااارف التقحيدةااة. وملزةااد ماان املاحومااات  شااأ  أ123-122حمعااد حمعااوي الاجحااو ، مرجاا  سااا ق، ص ص. 4 ص ألهاام هااذه ان اار اجلاادول املحخ 

، ورقاة ععا  مقدماة إىل املاؤمتر الااامل  الثالاث الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املاليـة اإلسـالميةعبد ايعيد حمعوي الباحا ،  -  املرج  التايل:   عبد ايعيد حمعوي الباحالفروقات لحدكتور 
 . 17-12يف، ص ص.2005ها املواضق لا 1426 ،، مكة املكرمةيف القراأجاماة لالقتصاي اإلسالم ، 
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      حعصارف التقحيدةة ل،  ييعا ال ةسع  إلسالم  ممارسة التجارة   السح املصرضية لحعصرف ا األععالتتطح   ا
 ؛االحتكارخوضا من  ،هبذه املعارسات

   و  غالاا   ،الاار   واخلسااارةة     التعوةاا  مشااارككااو   ،طحا  املصاارف اإلسااالم  ضااعاانت ماان قباا  املسااتثعرةنال ة
 ييعا تطح  املصارف التقحيدةة ضعاانت  ،ي أو التقصري   إيارة املشروعاتاألحوال تكو  هذه الضعاانت لغاايت التاد  

 ثا تة وامليقولة من املستثعرةن واملقرتضمل.عح  األصول ال
جاااا  املصاااارف اإلساااالمية تااااا  أو  ،ةاااة التقحيدةاااة والصاااريضة اإلساااالميةإ  ابيااااة االخاااتالف  ااامل الصاااريضة الااي

هاذا  ،لاعا  املصار  التقحياديساسا عن ال روف الا  تالئام أكثار اانجتة أ ،ارجية(صطديف جبعحة من املشاك  )ياخحية وخت
 .طحبمل املواليملتبيان    امل ما ةتم  

ةـارف اإلسالميـل التي تعاني منها المصـ: المشاكالمطلب الثاني  
األمار الاذي جاحهاا تااا  الادةاد مان  ،الاهاد مقارناة رملصاارف التقحيدةاةتاترب جتر اة املصاارف اإلساالمية جدةادة          

ض ملختحاااف هاااذه اااار  ولحت   الي اااايف املصااار  الر اااوي.حتااا  حمااا حالااات يو  أ  تتطاااور  شاااك  جياحهاااا ،قااااتاملشااااك  واملاو  
 تقسيم هذا املطح  إىل الفروع التالية:  ّ  ، متاملشاك 

 
 
 

 
 

ةـة اإلسالميـال الصيرفـة المتخصصين في مجـالفرع األول: قـل  
يااة   ابااا ةتياسا  ما ،إليارةة والتي يعياة  ونوع    القدرات اكع    ،تاا  املصارف اإلسالمية من نقص واض 

يةن زو  املاااو  ،در مل عحااا  الاعااا  املصااار املاااضاملصاااارف اإلساااالمية حتتااااج إىل ضئاااة خاصاااة مااان الااااامحمل  ،ونشااااااهتا ععحهاااا
رصاة لحعصاارف التقحيدةاة سايتي  الف ،ضيدرة الكواير البشرةة   املصاارف اإلساالمية ،لحعاامالت ةرألصول الشرعية الالزم
خيتحااف عاان  ،ذلااك حيتاااج الاااامحو    املصااارف اإلسااالمية إىل إعااداي وأتهياا عحاا   و ياااء   ،ميهاااأ  تتطااور  شااك  أكاارب 

 1: ألن ،وجوي   املصارف التقحيدةةالتأهي  امل
-اخلدمات املصرضية ال  تاتارب نشاااا جانبياا رلارغم مان كثرهتاا     املصارف التقحيدةة  اد  ةيحصر عع  الاامحمل

،   حامل والضاعاانت ياةاالئتعاندراساة الإعداي الاامحمل عح  تحك املهعاة و  وةكاي ةقتصر  ،-إيارة القروض  فوائد ر وةة
 :اإلسالمية أمرةن فاملصار الاامحمل   إعداي ةتطح  

 
                                                

املاؤمتر اخلاامس لحهيئاات  ورقاة ععا  مقدماة إىل، ات التأهيل املتكامل للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية ودور اهليئات الشرعية واملعاهـد يف تـدريبهم شـرعاأدو يار املراجاة الشارعية،  1
 .7، ص.يف2005نوضعرب  20–19ا املواضق لها 1426شوال  18–17، ممحكة البحرةنعؤسسات املالية اإلسالمية، الشرعية لح

 ؛ةـة اإلسالميـال الصريفـي مـ  فـطخصصية املتـالفرع األول: قل  
 ـئـات الشرعيـة؛اهلي لــمشاك الفرع الثاين: 

 .ةـة اإلسالميـاملالي اتـة املنتجـالفرع الثالث: حمدودي
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؛عحي  ضوائد ر وةة  م  استبااي ك  ما ترتت   ،تع  عح  الاع  املصر  التقحيدي نفس ةش :ريفـمص األول: -         
وغريها مان  ،من مراحبة ومضار ة و ي  آج  وإجارة ،صي  التعوة  واالستثعار الشرعية  ةستوع :رعيـش الثاين: -       
 الصي .

 1:وتتعث  مشكحة املواري البشرةة   املصارف اإلسالمية ضيعا ةح   
  صاارضية الشاارعية واخلااربة املوالاا  جتعاا   اامل املارضااة  ،بهااا الاعاا  املصاار  اإلسااالم البشاارةة الاا  ةتطح   اإلااااراتعااديف تااواضر

 ؛اإلسالمية
   رملصارف اإلسالمية؛ دة لتايمل وتطوةر الاامحملعديف وجوي مااةري موح 
   ؛اإلسالمية ة اخلربة حبقيقة املاامالت املاليةقح 
 وذلاك ضيعاا ةتاحاق  ابا  الفتااوا الشارعية الصاايرة ،مشكالت متاحقة  تدرة  وتيعياة الااامحمل رملصاارف اإلساالمية، 

 ؛وشرحها لحزرئن ،ماهاوكيفية التاام  
 ؛املصارف اإلسالميةالاامحة    لإلااراتوالدورات التأهيحية  ،التدرةبية جمة الربامعديف كفاةة ومالء 
 ؛تقييم أياء الاامحمل ةعديف االهتعايف أبن ع 
 الرقا ااة صصااات أعضاااء هيئااة وخم ، ماان أجااور ومكاضاا ت، أي مااا حيصاا  عحياا  املسااؤولملارتفاااع تكاااليف اإليارة اخلاصااة

 2الشرعية.
وماااا  ،جاحهاااا تساااتامل رلااااامحمل املااادر مل   املصاااارف التقحيدةاااة ،ة عااادي الكاااواير   املصاااارف اإلساااالمية  قح اااإ

لاذلك ح ا  القاايمو  مان  ،ال  متارسها املصارف التقحيدةة عن تحك اعديف اختالف ما م نشاااهت ،ساعدها عح  ذلك
  ، خاصااة ترسايخ  اااا إىل نقا  القايم املصاارضية التقحيدةاةممااا أي   صااارف اإلساالمية،  امل املصاارف التقحيدةاة اراكااز قيايةاة

واالهتعاايف رلصاي  الا   ،سيعا ضعا  الار   أبقا  يرجاة خمااارة ممكياة ال ،لسا   و الضعا  الشام تتاحق ر ال املفاهيم 
 كو    إساالمية هاذهكثاري مان الاعاالء ةشاك  األمار الاذي جاا  ال ،املتا اة واإلشراف كبيا  املراحباةال تتطح   ذل اجلهد و 

 3.املصارف
وال  جي   ،املصارف اإلسالمية إعداي الاامحمل املؤهحمل ضييا وشرعيا  كا  عح  القائعمل   ،وي  هذه اإلشكالية
 4:أ  تتوضر ضيهم الشروط التالية

 ؛واملااةري املطحو ة ،يةاإلملايف رألساسيات والاحويف اإليارةة والتعوة  واالقتصاي واجلوان  الشرع 
 ضاملوضاوع  ،ها  األساا اإلساالم  لاعا  املصار  رياعاة عالوة عح  ذلك أ  الق ،الشركة  تواضر آلية الختاذ القرار ياخ

 ؛ليس صياة أو مهية
                                                

المية والاعا  ماؤمتر املصاارف اإلساالمية  امل الواقا  واملاأمول، يائارة الشاؤو  اإلسا ورقاة ععا  مقدماة إىل، أتهيل الكوادر البشرية للمؤسسـات املاليـة اإلسـالميةانيةة أممل حمعد عحا ،  -ن ر:ا 1
 .24-20.، ص ص2009ةونيو  31اخلريي، ييب، 

 .114شرقاوي املالق ، مرج  سا ق، ص.عائشة ال 2
 .97-96محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص ص.أ 3
                                                    (. من املوق : نوع  بال  و توافر الكوادر املؤهلة )املوارد البشرية.....كمالعمل املايل اإلسالمي أسرع م  منو منرزا  عدان ،  4

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/8521.txt 
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 والتطبيقات   اجلوان  الشرعية والفيية. ،التدرة  ويراسة أساسيات املوضوع 
ت راكااز حبااوث متخصصااة   يراسااة االقتصاااي اإلسااالم     ااا  اجلاماااانشاااء أقسااايف ومإ مت   ،و  ساابي  ذلااك

دةاااد مااان املؤسساااات ت الا، ضأنشااائرات والااادورايت الاحعياااة املتخصصاااةاملاااؤمتمااان عااادي ، و  الار ياااة واألورو ياااة واألمرةكياااة
  اإلساااالم  الااادويل وساااوب املاااال ،اإلساااالمية كهيئاااة احملاسااابة واملراجااااة لحِعؤسساااات املالياااة اإلساااالمية الداععاااة لحعصاااارف

(International Islamic Financial Market) ومؤسسة التصييف  ،املالية اإلسالمية واجملحس الاايف لحبيوك واملؤسسات ،رلبحرةن
  1.اخلكز إيارة السيولة...إومر  ،ميةالااملية لحعؤسسات اإلسال

ةئـات الشرعيـالهي  مشاكلالفرع الثانـي:   
 لحعصرف، التي يع ي موقاها ضعن البياء ةتحد   ،املصارف اإلسالمية جهاز مستحدثتاترب اهليئة الشرعية   

هبذا ةتبحور عع  و  ،اإلسالمية شرعية عح  أععال ونشااات املصارفوتاع  هذه اهليئة عح  مراعاة تطبيق األحكايف ال
 2: مهاملهذه اهليئة   اختصاصمل جوهرة

    ؛وااالفت  
    ةالرقا ة الشرعي. 

 3ق:ذلك عن ارة وةتم  
 ،وعقاااوي التأسااايس والاااي م األساساااية والقاااوائم املالياااة ،والسياساااات وامليتجاااات واملااااامالت اتياااتفاقواالضحاااص الاقاااوي  -

 ؛وتقارةر املراجاة الداخحية وتقارةر ععحيات التفتي 
عاد الالزماة لألنشاطة  وضا  الضاوا   والقواو  ،لتصاحي  مسارية الاعا  ةإصدار القارارات واإلرشاايات واإلجاراءات الالزما -

   ؛كاضة
  ؛لزكاةكيفية توزة  او  ،ر  حتسمل األياء وأولوايت االستثعا ،ونةإ داء الرأي واملشورة واملياقشة واملا -
؛ها من أي حم ور شرع تا اة ومراجاة الاعحيات لحتحقق من خحو  م -  
 وتطوةرها عيد االقتضاء. ،وتادةحها ،وض  مناذج الاقوي واخلدمات -

املشااك  والصاااورت  نتااا  الادةااد ما اإلساالمية،ياات أ  اهليئاات الشارعية   املصااارف لتجر اة الاعحياة  ي  لكان ا
 4:ومن هذه الصاورت ما ةح  ععحها، قتايال  

 

                                                
 ان ر: ،ملزةد من املاحومات 1
 ؛29-25ق، ص ص.انيةة أممل حمعد عح ، مرج  سا  - 
يف أجاماة ورقة عع  مقدمة إىل املؤمتر الاامل  الثالث لالقتصاي اإلسالم ، ، تقومي املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، النوافه اإلسالمية للمصارف التقليديةسايد ساد املراا ،  - 

 .15-14، ص ص.يف2005ها املواضق لا 1426 ،، مكة املكرمةالقرا
 .11مرج  سا ق، ص. اإلسالمية املؤسسات املاليةالرقابة الشرعية الفعالة يف عبد ايعيد حمعوي الباح ،  2
 .29-28املرج  السا ق، ص ص. 3
هاا املواضاق لاا 1426 ،، مكاة املكرماةيف القاراأجامااة عع  مقدمة إىل املؤمتر الاامل  الثالث لالقتصاي اإلسالم ،  ورقة، الرقابة الشرعية الفعالة يف املصارف اإلسالميةحمعد أممل عح  القطا ،  4

 .28-27، ص ص. يف2005
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    رةاة رلاحااويف فقا  املااامالت الداومان جيعا    ،ت   الشارةاة اإلساالمية  شااك  عاايفنادرة املتخصصامل  فقا  املااامال
  ؛وليس من السه  إجياي أضراي حيسيون  من خالل  رامج تدرة  مهعا االت ،شك  أخصاملصرضية  

     ؛  أعضاء هيئات الرقا ة الشرعية لحاع    املصارف اإلسالميةعديف تفر   
    الشرعية   كثري من األوقات؛ االتصال أبعضاء اهليئاتةتاذر  
    إىل ةاؤيي  األمار الاذي املطروحاة   الوقات الاراهن، لألسائحة ،سا قمل  كتارت الفقهاء الال تتوضر إجارت مباشرة

  ؛ضرورة االجتهاي   ما م املستجدات
   األماار الااذي حياول يو  حتقيااق األهااداف املرجاوة ماان ععاا  ال تتعتا   ااا  هيئااات الرقا اة الشاارعية رلقااوة القانونياة ،

  هذه اهليئات؛
   ؛الع عح  ك  أععال املصرفرإلا   تصرة ال ،عديف تضعمل تقرةر الرقا ة الشرعية    
    اإلسالمية؛  طرب التاام اليا  ء ندرة تاام  هؤالو  من التاامالت السيئة  مل اليا  الكثريتواج  الرقا ة الشرعية  

  ث أ  ضقاد حيااد ،ا إىل تبااةن اآلراء الفقهيااةاألمار الااذي أي   ،زال حماادويا إ  التيساايق  امل هيئااات الرقا اة الشاارعية ماا
ختتحاف متاماا عان قارار هيئاة أخارا   مصارف  ،تصدر هيئة الرقا ة الشرعية أبحاد املصاارف ضتاوا   حكام أحاد املصاارف

ولمل عان إيارة األمر الذي أحدث  حبحة ضكرةاة لادا املساؤ  ،و    إسالمية هذه املصارفكو  ةشك  مما جا  املتاامح آخر،
 1.الاع ال  توضر هلذه املصارف املرونة    ،الصي  واأليوات املصرضيةرإلضاضة إىل تاطي   ا   ،املصارف اإلسالمية

ماان خااالل الياادوات  ،إجياااي قاعاادة عحعيااة مشاارتكة لالجتهاااي اجلعاااع  ،لااذا كااا  لزامااا عحاا  املصااارف اإلسااالمية
 اف تواجادهاحىت ال تضا ،وتوحيد الفتاوا ،والتيسيق ضيعا  ييهم ،ضيمل وشرعيملمتخصصمل مصر  ال  تضم   ،وور، الاع 

 2. و روزها   الاع  املصر  الاامل
   المالية اإلسالميـة  اتـة المنتجـمحدودي الفرع الثالث:

 إال أهناااا تبقااا  حمااادوية رملقارناااة مااا  امليتجاااات ،صااارضية اخلاصاااة رملصاااارف اإلساااالميةعااات امليتجاااات املمهعاااا تيو  
أااااول وإجاااراءات ضقهياااة ةساااتحزيف وقتاااا  ،ضية جدةااادةميتجاااات مصااار  تطاااوةر، وذلاااك أل  املوجاااوية لااادا املصاااارف التقحيدةاااة

لحعياتج املصار  اإلساالم   ةأضاف إىل ذلاك املخااار املصااحب ،ظهاور هاذه امليتجااتمان ر أو ةاؤخ   ا حياد  مم ،وشرعية أكثر
، عحا  عكاس املصاارف التقحيدةاة الا  جتاد ساهولة   ا تكاار لياة عاديف جناحا    الساوب املصارضيةمن حياث احتعا ،اجلدةد

 امليتجات ا  الادةد مناجن أثبتتال   ،ةاخاصة إذا قامت احاكاة املصارف األجيبي ،ة حس  رغبة الاعالءايوات املالياأل
 
 

                                                
 ؛78ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  1

 ؛97محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أ -         
ة والاامليااة، ماؤمتر مساتجدات الاعا  املصار    سااورةة   ضاوء التجاارب الار يا ورقاة ععا  مقدمااة إىل، ســالمية ودورهـا يف تعزيـز القطــاع املصـريفاملصـارف اإلحسان ساامل الاعااري،  -         

 .7ص.، 2005متوز  3-2يمشق،  ة الربكة،تعوعة يل  
 .املرج  نفس  2
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 1؛رضية قب  عرضها   السوب احملحيةاملص
ماااان صاااااو ة تشااااكي  احملاااااضظ االسااااتثعارةة اخلاصااااة رملصاااارف  زاي ،امليتجااااات املصاااارضية اإلسااااالميةإ  حمدويةااااة 

األمار الاذي جياا  املصارف اإلساالم   ،ساالم  تتغاريحاويف أ  البيئاة االقتصاايةة الا  ةاعا  ضيهاا املصارف اإلاإلسالم ، ضعا
ويرجاة أقا  أو  ،ن انحياةرجتاه ماادل أي  أو أعحا  مان املخااار ما ،ة إىل إعاية تشكي  حمف ت  االستثعارةةحباجة مستعر  
 2.من انحية أخرا أكثر سيولة

عان ارةاق  ،من خاالل التادخ    الساوب املالياة التقحيدةاة ،تقحيدي حال هلذه املشكحةلقد أوجد الاع  املصر  ال
، أمااا املصااارف هااذا الغاارضتخصصاامل   أسااواقا ووسااطاء م) ياا  الاادةو (، ضأوجاادت ليفسااها  *قرةااالتو مااا ةااارف  تقييااة 

ال تستطي  التاام  اا ام  -الميةاملصارف اإلس-ب املالية اإلسالمية رعتبارها ضه  تاا  من عديف تطور السو  ،اإلسالمية
مااان قاااادرة عحااا  حتوةاااا   ،األيوات املالياااة الااا  تتعتاااا  ااااا تتعتاااا   ااا  األيوات املالياااة املتداولااااة   األساااواب املاليااااة التقحيدةاااة

ساايي  هااذه ماا  االحتفاااظ إبمكانيااة ت ،اسااتحقاقات مااواري األمااوال قصاارية األجاا  إىل اسااتثعارات ومتااوةالت اوةحااة األجاا 
يهاا كعا ال متتحاك املصاارف اإلساالمية أيوات متك    ،قدر ماقول من األرر  والضعا  حتقيق، م  رات عيد اياجةاالستثعا

ارةاة والويائا  الويائا  اجل  ضاأليوات املالية ال  تتااما  هباا تقتصار عحا ،ل اوةحة من الاعالءامواري ذات آج من استقطاب
املشااااركة كاساااتاعال املضاااار ة و   ،عاااا تقاااويف اعارساااة ععحهاااا ألجااا  اوةااا  يي ،ذات األجااا  القصاااري وااليخارةاااةاالساااتثعارةة 

ملصاااارف ر، األمااار الاااذي جاااا  أو يضااا  الصاااي  تصاااح  لالساااتثعار اوةااا  األجااا خل. ضعا ااام هاااذه ...إواإلجياااار التعاااوةح 
  االساتثعارات والرتكياز عحا ،تتخحا  عان الادةاد مان املشاارة  االساتثعارةة اإلنتاجياة ذات األجا  الطوةا إىل أ  اإلسالمية 

 3.راحبة واملشاركة   مشارة  حمديةكامل  ،قصرية األج 

 ة  ـاإلسالميارف  ـالتي تعاني منها المصاألخرى  ل  ـالمشاك  :المطلب الثالث
 :ميكن تحخيصها   الفروع التالية  تاا  ميها املصارف اإلسالمية، ال األخراهياك مجحة من املشاك  

 
 
 

 
 
 
 

                                                
 .431حمعد حمعوي الاجحو ، مرج  سا ق، ص. 1
 .3، ص.ا قمرج  سحمعد عح  القري،  2
 .اخلامس  سيتم التطرب لتقيية التورةق   الفص *
 .81ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص. 3

 ؛دةـائـالس ةـاعيـاالجتم اهيمـاملفالفرع األول: 
 ؛ةـاملركزي ارفـواملص ةـاإلسالمي ارفـاملص بني ةـالعالق:  الفرع الثاين

 .ةـاإلسالمي ارفـاملص هـتواج رىــأخ لـمشاكالفرع الثالث: 
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ائدةـالس  ةـاالجتماعي  مـالمفـاهي:  األول  الفرع  
 هتادفال  خريةاة مؤسساات أهنا عح  ،اإلسالمية املصارف إىل اجملتع  ن رة ،السائدة االجتعاعية املفاهيم تتضعن

 أ ياااء ماان الكثاري أتثاار  ساب  ةااملصرضياا الفوائاد ن اارة إليهاا ةي اار ض نا  ،أررحااا املصاارف هااذه قاتحق   وإذا الاار  ، حتقياق إىل
 ترساايخ عحاا  ساااعد ممااا اإلسااالمية، الشاارةاة أبحكااايف االلتاازايف قحيحاا  أصاابحوا ضقااد الغااريب، الفكااري لغاازور اإلسااالمية األمااة
 1:من خالل ذلك  جتح   وقد الفائدة، آلية عح  ةاتعد والذي أذهاهنم   التقحيدي املصر  التاام 
 حا  تقب ا  ضكارة تاار ض ايساارت ترس خ   أذها  املويعمل ضكرة ضعا  الويةاة من قبا  املصارف، ضهام غاري قاايرةن ع

  ساب  ةمساتقر   غاري اهتااحسا ا أصابحت ضقاد ة،ااإلسالميا املصارف عع  عح  سحبا أثر الذي األمر لحخسارة، االستثعارةة
 املشاارة  عحا  واقتصاارها ،االساتثعارةة ععحياهتاا   حذر أسحوب عح  تاتعد أصبحت أهنا كعا  لويائاهم، الاعالء سح 
 ميكي  ال املويع أل  الويائ ، هذه ستخسر ض هنا ،املويعمل عح  مرتفاة أررحا توزع مل  إ ألهنا ممكن، ائدع أكرب حتقق ال 
 ؛لحخسارة أموال  ضتار   ضكرة  تقب  
  ، يو  ،ةاماييا ضائادة تالاااد التقحيدةاة املصاارف مان  اوةتعال عح  ايصول املستثعرو  اعتاي ضقدضيعا خيص التعوة 
 املصاااارف مااا  لحتاامااا  املساااتثعرةن إقباااال ضااااف إىل اأي   الاااذياألمااار  مشاااروعاهتم، إيارة   ملصاااارفا هاااذه  تتااادخ   أ 

 من االقرتاض تكحفة ض   ذلك إىل إضاضة شرةكا، إبعتبارها املشارة  إيارة    تتدخ   ألهنا ،املشاركة أسا  عح  اإلسالمية
 ؛ميةاإلسال املصارف   املشاركة تكحفة من أق  التقحيدةة املصارف

 اعتقاي الادةد من اليا   اديف وجوي ضوارب  مل أسحوب ععا  املصاارف اإلساالمية وأساحوب ععا  املصاارف التقحيدةاة 
  ؛اإلسالمية رملصارف اخلاصة واإلشهارةةخاصة رليسبة لتقيية  ي  املراحبة، وهذا  سب  ضاف ايعالت اإلعالمية 

  ثري من الاعالء امليسورةن، ألهنم ةي ارو  إىل املصاارف اإلساالمية عحا  الدةو  من قب  الكمشكحة املعااحة   تسدةد
أهنا مؤسسات خريةاة، وهاذه املشاكحة ليسات موجاوية   املصاارف التقحيدةاة، ذلاك ألنا    حالاة أتخار املادةن عان ساداي 

ية ضقد حر مات الازايية اإلسالم ةالقرض الر وي، ض   ذلك ةشك   عائقا عحي  من خالل زايية مادالت الفائدة، أما الشرةا
  2:خالل من اإلسالمية املصارف عح  سحبا رأث   الذي األمر املال، رأ  عح  املشرواة

 األثااارايء ضئاااة   وةااا عالت مااان ايةااالستفااا ضئاااة حصااار مماااا الضاااعاانت، احااا    املبالغاااة إىل اإلساااالمية املصاااارف اجتااااه -  
  ؛الضعاانت تقدمي عح القايرةن 

   
 

                                                
 ؛4حمعد عح  القري، مرج  سا ق، ص. -ان ر:  1

 ؛100-99سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص ص. محدأ -         
 ؛426-425أمحد الاجحو ، مرج  سا ق، ص ص. حمعد -         
 .82ص.مرج  سا ق، ضايي حمعد الرضاع ،  -         

 .1حمعد عح  القري، مرج  سا ق، ص. 2
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ععياا  هااو م يااة املعااحااة، وترت اا  عحاا  ذلااك اجتاااه املصااارف اإلسااالمية إىل رضاا  هااوام  الاار  ، حااىت اضاارتاض أ  كاا   -
تااو ض عاان تحاك املعااحااة إذا حصااحت، ألنا  ال ميكيهااا ايصااول عحا  تاااوة   ااد ثبااات الاادةن   ذماة الاعياا ، ألناا  رر 

 حمر يف؛
لاجزهاااا عااان التفرةاااق  ااامل األميااااء مااايهم زةن، أصااابحت املصاااارف اإلساااالمية غاااري قاااايرة عحااا  جاااذب الاعاااالء املعتاااا - 

 .*األخالقية رملخاارة ةارف ما انتشار إىل اأي   الذي مرواملعااحمل، األ
ةـالمركزي  والمصارف  ةـاإلسالمي  المصارف  بين  ةـالعالق:  الثاني  الفرع  

 إىلتقسيم هذه الاالقة  مل املصارف اإلسالمية واملصارف املركزةة رلغعوض وعديف الوضو ، وميكن تتعيز الاالقة  
   1:ه  تعوعات أر اة

 الدول ال  قامت  تحوة  مصارضها رلكام  إىل الي ايف اإلسالم  كباكساتا  وإةارا  والساويا ، :األوىل ةـاجملموع
ية  ضاااوا   وقواعاااد تاااتالءيف مااا  أساااس ومباااايئ اليشااااط املصااار   ضالاالقاااة  ااامل البياااك املركااازي واملصاااارف اإلساااالمية حماااد 

 ، إذ ةتاوىل البياك املركازي اإلساالم  اإلشاراف عحاا  الوحادات املصارضية اإلساالمية ومراقباة إت باعهاا هلاذه القواعااد، اإلساالم
 ؛والسياسات األهداف   تضارب أو تاارض يو 

يول مسحاات  قيااايف مصااارف إسااالمية وأصاادرت هلااا قااوانمل تااي م حركتهااا  اياادا عاان املصااارف  :الثانيــة ةـاجملموعــ
صت هلا أجهزة حكومية تشرف عحيها، ومثال ذلك ما حادث   تركياا ومااليزاي واألري  واإلماارات الار ياة التقحيدةة، وخص  

 أتخذ وال املتحدة والفحبمل، وتتحدي الاالقة  مل املصارف اإلسالمية واملصرف املركزي وضقا ملواي و يوي القوانمل املوضوعة، 
 ؛املصارف هلذه املتعيزة الطبياة االعتبار  امل

الاادول الاا  أنشااأت مصااارف إسااالمية  قااوانمل خاصااة اسااتثيائية، كعصاار والكوةاات والبحاارةن  :الثالثــة ةـاجملموعــ
وغريها من الدول، واملصارف اإلسالمية حس  هذا اليعوذج ليست مافاة مان القاوانمل الا  حتكام نشااط رقا  املصاارف 

 وةشارف الدولاة قاانو  عهااةي    ،التقحيدةاة املصاارف مان كبارية  تعوعاة وسا  صاغرية كوحدات   ذلكالتقحيدةة، ضه  تاع  
   ؛املركزي البيك عحيها

وهااا  اجملعوعاااة الااا  قامااات يو  تي ااايم خااااص حيكعهاااا، ويو  إعفائهاااا مااان الاااي م املصااارضية  :رابعـــةال ةـموعـــاجمل
ااااد املفاوضاااات مااا  التقحيدةاااة، مثااا  الااادامنارك و رةطانياااا واجلزائااار، ضفااا  الااادامنارك قاااد أنشااائ املصااارف اإلساااالم  الااادويل  

 .املفاول سارةة املصرضية القوانمل من إعفائ  يو  املصرف إنشاء عح  االتفاب مت   وقد، ايكومية السحطات
       2:ةح  ما املركزةة املصارف م   عالقتها  اإلسالمية املصارف تواج  ال  اك املش أ رز ومن

                                                
  غري صحي . ا: املاحومات املتوضرة لدا الطرف األول عن الطرف الثا  خاائة أو غري كاضية، مما جيا  القرار الذي اختذه الطرف األول قرار ةـاطرة األخالقيـاملطخ *
املؤمتر االقتصايي األول املياقد رسم ححقة اليقا، األوىل الستكعال تطبيق أحكايف ورقة عع  مقدمة إىل ، ة البنك املركزي ابلنسبة للمصرف اإلسالميعالقمحد، أمحد حم  الدةن أ -ان ر:  1

 ؛12يف، ص.1993ضيفري  8-6 ااملواضق ل اه1413شابا   16-14الشرةاة اإلسالمية   اجملال االقتصايي، 
اإلساالمية يور املؤسساات املصارضية  حاولماؤمتر ورقة عع  مقدمة إىل ، املشكالت والعقبات وكيفية التغلب عليها(وك اإلسالمية ابلبنوك املركزية )عالقة البن كعال توضيق حطاب،  -         

 .117-116، ص ص.2002ماةو  9-7 ااملواضق ل اه1433صفر  27-25ة الشارقة، اكحية الشرةاة والدراسات اإلسالمية، جاما  االستثعار والتيعية،  
 .117املرج  السا ق، ص. 2
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   ؛التقحيدةة رملصارف اخلاصة والتأسيس الرتخيص ضوا   نفس املصارف املركزةة عح  البيوك اإلسالمية قتطب 
  إىل صااو ة ايصاول عحا  التعوةا  مان تطبق عحيها نفس نسبة السيولة، ونفس نسابة االحتيااا  اإلجبااري، رإلضااضة

 ؛اياجة عيد املصرفارف 
 ا  االئتعاا    حادوي ساقف أقصا  لحتوظياف، ال ةتجااوز نسابة مايياة مان إمجاايل  تطب اق عحيهاا الساقوف الكحياة لحتوس 

 وحقوب املحكية، مما ةضاف القدرة االستثعارةة هلذه املصارف؛ الويائ 
  تطحاا   ااا  املصااارف املركزةااة ماان املصااارف اإلسااالمية، إةااداع نساابة ماييااة ماان الويائاا  رلاعااالت األجيبيااة عياادها

  فائدة اث تة؛
 ؛وامليقوالت رلاقارات لتاام ا اإلسالمية املصارف عح  املصرضية التشرةاات  ا  حت ر 
 ؛التقحيدةة املصارف   كعا  املصرضية اخلدمات  تساري املطالبة 
  ُاليعااذج املصاععة لحعصاارف التقحيدةاة، حياث تصايف املضاار ة املصارف اإلسالمية  ياانهتا اإلحصائية عح  نفس  اد  ت

لاا  تشااارك   الاار   واخلسااارة رعتبارهااا ويةاااة اث تااة واملشاااركة كتسااهيالت ائتعانيااة، كعااا تصاايف ايسااارت االسااتثعارةة ا
 ألج ؛
   ؛التقحيدةة املصارف   املطبقة واجلزاءات التصحي  أسالي  ونفس التفتي  أسالي  نفس عحيها قةطب 
 واالحتيااات املدضوع رأمسال مقدار ،أسهم من متحك  ما جتاوز  اديف اإلسالمية املصارف تحتزيف. 

أن  جيا  عحا  ا ةقول الدكتور حمعد ععر شا را "ك الاراقي  من تطور نشاط املصارف اإلسالمية، هلذلقد حد ت تح       
البيااك املركاازي أ  ةتخاااذ موقفااا اجيا يااا مااان الي ااايف املصاار  اإلساااالم ، وأ  ةحااا  يورا هامااا لصاااحة وتيعيااة الي ااايف املاااايل 

    حالاة ضشاح  ألياء تحاك املهاايف، ةسا ء إىل اإلسااليف، أمر حيوي ليعاو ورخااء الابالي، ولكيا ذلك أ اإلسالم ، ال جملري 
 الي ااايف إىل لالتحااو   هلااا ليتساا  كباارية  ملساااعدة حتتاااج ،املاليااة املؤسسااات ماان وغريهااا عامااة املصااارف أ وممااا ال شااك ضياا  

  1."وضاالية  كفاءة أعباء من هبا ةياط ما وألياء ،اإلسالم 
اإلسالمية  فالمصار   هـتواج  أخرى  لـمشاك: الثالث  الفرع  

 :التالية اليقاط   اإلسالمية املصارف ميها تاا  ال  املشاك  رق  تحخيص ميكن       
ـــة: -       تاعاا  املصااارف اإلسااالمية    يئااة تسااويها قااوانمل  بعــد القــوانني الوضــعية عــ  األحكــام والقواعــد الشرعي

الاقااوي واالتفاقيااات، لاذا ال تتعتاا  املصااارف اإلسااالمية  وتشارةاات  اياادة عاان الشارةاة اإلسااالمية، والاا  ةفاارتض أ  حتكام
أةااة عوائااد عحاا  األمااوال أبةااة محاةااة قانونيااة لتحصااي  حقوقهااا، مم ااا جاحهااا تشااد ي   احاا  الضااعاانت، ألهنااا ال تتقاضاا  

عااا تاااا  ك  2ية الاا  حتااد  ماان نشااااها.املسااتحقة عاان ضاارتة التااأخري   الاادض ، وتتااارض  اضااها إىل  ااا  القااوانمل املتشااد  
املصااارف اإلسااالمية كااذلك ماان هيكاا  ضاارة  ثقياا ، ضفاا  ما اام الاادول اإلسااالمية تفاارض ضاارائ  مرتفاااة عحاا  عوائااد 

                                                
املاؤمتر االقتصاايي األول املياقاد رسام ححقاة اليقاا، األوىل الساتكعال تطبياق ورقاة ععا  مقدماة إىل ، عالقة البنك املركزي ابملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسـالميحمعد ععر شا را،  1

 .60يف، ص.1993ضيفري  8-6ا املواضق ل اه1413شابا   16-14ي، سالمية   اجملال االقتصايأحكايف الشرةاة اإل
 .100محد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أ 2
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، مماا ةادض  املساتثعرةن إىل إخفااء نتيجاة أررحهام ايقيقياة، وأ  ةباالغوا   املصاارةف، األمار الاذي ةشاك   عائقااا االساتثعار
ملضاار ة واملشااركة،  ساب  إحجاايف املساتثعرةن عان التااما  ما  هاذه املصاارف، أمايف املصارف اإلساالمية خاصاة   تاايل ا

 1ألهنم عن ارةق املشاركة لن ةتعكيوا من إخفاء األرر .
وتاا  هذه املصارف أةضا من ثق  الضرائ  ال  تؤخذ عح  األرر ، وال  توزع عح  الويائا  االساتثعارةة، ألهناا          

جازء مان التكااليف اإلمجالياة لحعصارف، كعاا هاو اياال   املصاارف التقحيدةاة، إذ تاتارب الفوائاد  ال تاام  عح  أسا  أهنا
 2املدضوعة من قبحها جزء  من تكاليفها اإلمجالية، مما ةشك   ضغطا عح  املصارف اإلسالمية.

ــ -           حاجااة   ضهاا  لااذا لاامااة،ا املوازنااة عجااز ماان الاااامل يول   ايكومااات ماان الادةااد تاااا : ةـاحلكومــ لـمتوي
 3: سب  اياجة هبذه الوضاء عن عاجزة تبق  اإلسالمية املصارف لكن التعوة ، إىل ةمستعر  

أصبحت ايكومة ال حتقق رحبا من نشاااهتا، لذا صارت صاي  التعوةا  املاتعادة عحا  اقتساايف اأٍلرر  مثا  املضاار ة     -
  ؛ايكومة لتعوة  صاية غري واملشاركة

 ،حاجاات وها  ،املاوظفمل رواتا  صارف أو املشارة  صيانة مث  ،تشغيحية ألغراض التعوة  إىل عاية ايكومة حتتاج    -
 ؛املاروضة البيوع  صي  حىت توضريها ميكن ال
م  أ  ايكومة ال تفحس إال انيرا، إال أهنا متي  إىل املعااحة   تسدةد الدةو ،ضعن السه  مقاضاة مدةن من القطاع    -
 .ايكومة عح  ذلك تطبيق ميكن ال لكن ،ممتحكات  عح  وايجزاص اخل

        وقد اقرت  الدكتور حمعد عح  القري حال هلذه املشكحة من خالل:4   
  ؛ايكومة حباجة لحيهوض كوسيحة  ستصياعاال عقد استخدايف 
  ؛لحتداول  حةقا سيدات كانت  إذا سيعا ال ايكومة يةو    تبي أ اإلسالمية فحعصار ل ميكن  
  ساايدات البااائ  لحعصاارف ايكومااة تصاادر كااأ   حماادي، حكااوم  يخاا  اصاادر املااذكور الاادةن تساادةد ر اا  ضاارورة 
 السايد قيعاة عحا  ولاريصا املصارف قاايف ،التسادةد   ايكوماة أتخارت ضا ذا ة،اايكومي البرتول شركة لدا مقبولة ،ألج 
 لتحااك ةمسااتعر  يخااوال دةول اا نشاااط أو ،لحبياا  قا حااة سااحاة أي ماان أو ،رتول اا ماان ةقا حهااا مااا أو ،نقاادا املااذكورة الشااركة ماان

  .الشركة
: حتتااج األععاال املصارضية واملالياة ةـل اإلنتاجيــياكـاليــة للمصـارف اإلسالميــة وضـعف اهلة احلـضعف الشبك -          

  مبايئ تيشرو  ، فاالية ععحها تؤيي أ  تستطي  حىتمن املؤسسات املالية اإلسالمية،  مستقرةو  واساة شبكة وجوي إىل
 
 

                                                
 ؛املرج  نفس  -ان ر:  1

 .79يي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص.ضا -         
 .100أمحد سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص. 2
 .4-3حمعد عح  القري، مرج  سا ق، ص ص. 3
 .5ا ق، ص.املرج  الس 4
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  1لكن تاا  املصارف اإلسالمية من ضاف انتشارها  سب : اإلسالم ، رالتصو   وضق املصرضية اخلدمة
  ؛جدةدة ضروع ضت  أو جدةدة مؤسسات لقيايف تراخيص عح  ايصول صاو ة -        
 الار ياة الادول أكثرةاة   وذلاك ،اإلساالمية املصاارف إنشاء عح  ةشج  الذي املالئم التشرةا  امليا  توضر عديف -        

 .أصال التشرةاات هذه وجوي حال   هذا واإلسالمية،
 2:من اإلسالمية البالي   كذلك  اإلسالمية املصارف تاا  كعا

 ؛مرونتها وعديف اإلنتاجية اهلياك  ضاف 
 ؛األسواب ضيق 
 ؛االقتصاييو  السياس  االستقرار وجوي عديف  
  ؛واليقدةة املالية السياسات   التقحبات كثرة 
 ييها ضيعا التاام  ضاف  . 

ا عحا  اإلساالمية املصاارف قادرة عديف إىل األمور هذه ك   تأي    تيادض  جاحهاا مماا ميفارية، االساتثعار خمااار  حتع 
 3.املراحبة كبي   ،ضعاان كثراأل االستثعارةة الصي  عح  والرتكيز الااملية األسواب  و
واضحة  مل املصارف اإلسالمية واملصارف التقحيدةة، األمر الذي جا  املصاارف اإلساالمية تااا   ضروقات هياك        

الذهيية الر وةة الشائاة   اجملتعااات والقاوانمل الا  وضاات أساساا لتخاديف ععا   ،  سب الادةد من املشاك  والصاورت
 املصارف التقحيدةة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                

 .80.ضايي حمعد الرضاع ، مرج  سا ق، ص 1
 .101د سحيعا  خصاونة، مرج  سا ق، ص.أمح 2
 .املرج  نفس  3
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  :الثاني  لـة الفصـخالص
 

 التوص  إىل: من خالل هذا الفص  مت  
 

    ذلاك ماان خاالل قيامهاا  تقادمي الادةااد يورا تيعااواي واضاحا   اجملتعا ، وةتجح ا املصـارف اإلسـالميةتحاا  
حتحااوةالت ومااي  لوإجااراء  ،ماان تابئااة لحويائاا  اختحااف أنواعهااا وضاات  لححسااارت ،اخلــدمات والتســهيالت املصــرفيةماان 

 ؛وإصدار خطارت الضعا  وغريها ،االعتعايات
 

 كاملضــاربة واملشــاركة واملراحبــة واالستصــناع  ،متيوعااة متويليــة واســتثمارية اصــيغ تااوضر املصااارف اإلسااالمية
ــ عحاا  متوةاا  خمتحااف املشااارة  االقتصااايةة، ورلتااايل زايية اإلنتاااج  -الصااي -، والاا  ماان شااأهنا أ  تاعاا  جــارةاإلو لم والس 

  ؛ايقيق    اجملتع
 

  إال أهنا حققات تطاورا واضاحا خاالل السايوات األخارية، لكيهاا  ،رلرغم من حداثة جتر ة املصارف اإلسالمية
 ،اليا اة أساساا مان ابيااة البيئاة الا  تاعا  ضيهاا املصاارف اإلساالميةو  ،ايت والصعوابتالتحد  زالت تاا  الادةد من  ما

املوجوي  مل ابيااة ععا  املصاارف اإلساالمية  االختالفدةة، رلرغم من عت أساسا لتالئم عع  املصارف التقحيع  وال  صُ 
 وابياة عع  املصارف التقحيدةة.



 

   :::الثانيالثانيالثاني      البــــابالبــــابالبــــاب
التقـليدية في  التقـليدية في  التقـليدية في  المصارف  المصارف  المصارف  و و و       اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةالمصارف  المصارف  المصارف  

 ةةةـــظل التحرير المالي والالوساطة الماليظل التحرير المالي والالوساطة الماليظل التحرير المالي والالوساطة المالي



 

   :::الثالثالثالثالثالث      الفصـلالفصـلالفصـل
 التحرير المـالي والعولمـة الماليـةالتحرير المـالي والعولمـة الماليـةالتحرير المـالي والعولمـة الماليـة
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 التحريـر المالـي والعولمـة الماليـة:  لثل الثاـالفص
  

ى إىل زاياة بددت ا عوملة ددا ع  وشددا بلددوج دملمدد  نتدد ا ثمددي ثم مددا عون  ملشمدد ا ثددا عو دد   ع   دد   ع ثدد  عوددي   ا  
ق ثدت ثدج  ن صبحت ع سةعق ع  وشا  خ مدا عودتنم ث و ثمدا دش د  بشمود   نو ملذادذ تديع عو و   عو تد  ا ع  وشا عرب عحلتنا

  نت مشج عحلةعتذ ع ف ن ا  ث م عو ج رة عرب عحلتنا  ع  يل عحملم  نحس ب ر س ع  م و قط ععوملتات ثا عحلوةث ا ب ح ا  
 تم نم تيع عوفمج ع ب حث عآلتشا:  يف ع صةم ع  وشا. ن ذات ثا ع ملمةث ا حةم عو ح ا  ع  يل نعوملة ا ع  وشا سش   ال
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ل الكبح املـايل والتحرير املـايل؛و ـعموميات ح ول:ول:األاأل  املبحثاملبحث
 ة؛ـة املاليـول العوملـة حـمفاهيم عام    ::الثاينالثاين  املبحثاملبحث
  ومؤشراهتا وعناصرهـا. اهباـأسبـة: ة املاليـالعومل  ::الثالثالثالث  املبحثاملبحث
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 اليـر المـالي والتحريـول الكبح المـ: عموميات حاألولالمبحث  
عودمظ  ع  وشدا ومملتادت ثدا   صد بتعوديت   عوظ ت ة عويت  تت ك ا دملج وظ ت ة عووبح ع  يل  تمل رب ظ ت ة عو ح ا  ع  يل 

دددثدددا ظددد ت ح عوودددبح ع ددد يل نعو ح ادد   نممشدددذعا كدد     سدددب بت ا  ن مل ددددا لدددة   انم عوملدد اب  و  إىل  تددديع ع بحدددث ع ددد يل  قس 
 ع ط وب عو  وشا:

 
 
 
  
 

 
 ارهـوآثره  ـومظاه  هـأسبابح المالي:  ـ: الكباألولالمطلب  

  نذود   (Shaw)نشة (Mckinnon) وشمة ثعالق م ااني  إىل  (Répression financière)املةا ثمطمح عووبح ع  يل  
ا عوم ثشدا عودديت ايمح عمد  ح ودا عو ط عدد ا ع  وشدا يف عالق مد اتديع ع مدط طمدد      حشدث 1973يف ك  بشو د  عومد ار سدما 

ف نوم ملد    عوسدةق. آوشد اعو ط عد ا ع  وشدا عدا عومل دج ندد   تحيش د آخد  إبتد ع   نسدةع  بفد ض  د ابا   ج دشو  عوتنوات تخ  
 :عآلتشا  تم نم تيع ع طمب عوف نع نآاثرهنثظ ت ه  ن سب بهعم  عووبح ع  يل   كن 

 
 
 
 

 
 هـه وأسبابـح المالي: تعريفـألول: الكبالفرع ا

 ف عووبح ع  يل أبمله:امل    
نعو تخج   ثنج ن ع س ةف عم   سمل ر عوف ئتة   ن  انعا  خ ى   ابشا بةس ئجعوتنوا دشو  عويت ت تخج  عحل الا" -1

رعا عوملد ض نعوطمدب عمد  ه آوش ا عوسةق نحيشت هبد  عدا عومل دج ند د  الع بد يف تةظشا عالئ     يف عومل ط ع  يل  مب  الة  
 1"ع رصتة ع   حا وإلق عض نعالس ن  ر  نامح ف  و ط ع ع  يل بملشتع عا ث  ضش ا عووف  ة عالق م ااا.

                                                
  كمشددا عو دد ملة    تلدد امل ا ع مشد ا عوبمددةا بدني عومظ اددا نعو طبشد  ثدمتر نرقدا ع ددج ث تثددا إىل   الت االقتصـايية العامليــة ومعــاي  زنــة   لالرقابــة املصــريفية   لــل التحــو  محددت شدم     ث تدتة 1

 .6ص.  2002ااس رب  24-22  ع را   ت ثملا عوريثةا  عإلاعرااكمشا عالق م ا نعوملمةم  و مل ن  ثع  
 

 املايل: أسبابـه ومظاهـره وآثـاره؛ حـالكباملطلب األول: املطلب األول: 
   خبصوصه؛املايل وبعض الدراسات اليت أجريت م وأنواع التحرير مفهو  املطلب الثاين:املطلب الثاين:
        .رهـوخماط ـر املـايلات التحريـاجيابي املطلب الثالث:املطلب الثالث:

 الكبـح املـايل: تعريفـه وأسبابـه؛الفرع األول: 
 مظـاهر الكبـح املـايل؛الفرع الثاين: 
 آثـار الكبـح املـايل.: الفرع الثالث
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   ا نعسملادا يف عجمل م عالق م ا  نع  يل  نذو  عا ط ا  د ض تل املدا ومسمط ا عومل ةثشج ع ون  داملوس عو تخ" -2
 1". عضنسش سا عإلق عو ط ع ع م يف و مظش 

ط  ن هن     تنددب  عوديت ثددا شد   عوسش سدد ان  عإلتد ع عا اعبدد رة عدا ع ةعدد أبملده:عوودبح ع دد يل  تمل اددانبديو  كودا 
 ند  آوش ا ملظ م عوسةق. عوشسري   نعومظ م ع م يف بلوج خ ص  توبح ثا ع ج عومظ م ع  يل بلوج ع م

 2و  وشا:  عووبح ع  يل يف عوملتات ثا عالق م اايا وألسب ب عب  نو ت ط   
  : ع ملت عوملتات ثا عوتنم عوم ثشا بملت عسد   ا اع القطاعات املالية   الدول النامية بعد استقالهلاـأوال: أوض

 ع ةعيل.عوملتات ثا ع ل كج  كوا تمخشمو  يف عجلتنم 
 ةـل   الدول الناميـاع أسواق التمويـ: أوض11ازدول رقم 

 زاتـاملمي وضع السوق
 
عق تلددددددددددد ذم ع سدددددددددددة  -

  دنتل ش و
 
 
 دددددددددددح و و  نعدددددددددددتم  -

  دعك   م عم ص ت

 ا  ملدةعع عالح ش تد ا عالئ   ملشدا  نعخ  دود  بدني بدتن نحضد   نعدتم عتسد ق ب ملدت    ت  شذ عوتنم عوم ثشا عق م ااي
 عو طةر بني قط ع هت  ع خ مفا  نعو ب اا عولتات و ةزاع عون نة؛

 ري نكبري  قتمي نحتاث  بني حمم  ن تم ؛بني صغ  خت ما ع ل نع ا ثا حشث حج  عالس ن  ر 
  ى إىل عزانعتشا بني عو ط ع عو مس  نعو ط ع غري رمس ؛ مس   مم   ا  عونتةا عو ط ع غري 
   إىل عومجدددة  إىل ع سدددةعق غدددري  ن تةعتدددتت  بلدددوج غدددري ث ئددد   ممددد  ادددمتا    اةعدددتم نتدددةا خدددتث ا ث وشدددا حمدددت  

 عو مسشا؛
 ت ملبدد  رئشسددش    حمتنااددا تمددةع ع متسسدد ا عو  ةامشددا ن انعهتدد  خمددت  نتملددت  بسددبب مل ددت عو    ددح وا ع سددةعق

 ثا تةعملب عتم عك   ا .
 
 اد ر عو مدعح و -

   يف ظج تشوج اسةاه عالح و ر؛  ثنيك ا عوس س ة عومل  شا نش ك ا عو  تمل ج ع م رف نش 
   مجشمل ؛ ا ش كا ق بضا ث ووا  صةا غ وب  ث  تمل ج عوةحتعا ع  وشا حتت ثظم 
 امتا  عالح و ر إىل ردع تومفا عوةس طا؛ 
 ة نعومفةذ.ع ل نع ا عويت اتا ت  ذنن عحلضة  تةتشه عو  ةاج إىل 

قمددددددددددددددددةر تش كددددددددددددددددج  -
  ادع ملمةث

 تمل ين ثا تيه ع لوما عوتنم ع   تثا نعوتنم عوم ثشا  وومو   كن  حتة يف عوتنم عوم ثشا؛ 
 إىل عرتف ع ارتيت ع خ ط ة نعتم عو  كت؛  مم  امتا  تمتث  سمب  عم  ع مش ا عخت ذ عو  عر   
  م عم   س س عع ب رعا غري عق م ااا.عوي   صبح ا ت      إىل ت ششت عالئ    ملمةث ا امتا  إ  قمةر ع 

ين عإلاعرة تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت   -
 ادع م دش

 نعوبملشتة عا عووف  ة؛  عمل ل ر ع س وشب عإلاعراا عوسشئا 
 عخلس ئ ؛امتا  إىل إخف  غش ب عو ق با    
    إسدددجعتشجشا  ت  ندددج يف إقددد عض ع لددد راع ع وشدددا ع خددد ط    ن ع ضددد ربا عمددد   انعا ث وشدددا قدددت ا دددةم عوبمددد  ب بددد 

 .خط ة
  .16-15.حم ةا صفةا حم  عوتاا  ث تع س ب   ص ص -عملظ : : املصدر 

                                                
 1Les fondements théoriques de la libéralisation financière, p.7. dans le site: 

http://www.scribd.com/doc/50222581/les-fondements-theoriques-de-la-liberalisation-financiere 
 ؛ 19-14  ص ص.1993  11   عما ع  م نعومم عا  بم  عووةات عومم ع   عوملتاكبح والتحرير  التنمية املالية: القطاع املايل بني الحم ةا صفةا حم  عوتاا   - عملظ : 2

 .7-6. محت شم   ث تع س ب   ص صتتة ث  -         
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ا عوديت ت دةم هبد  عوتنودا  نذود  عمدت : عحل تا إىل رةاج عجدذ ع ةعزملدا عومل ثدا نع لد نع ا عالسد ن  راا عوضدخ اـاثني
يف ظج حمتنااا ع ةعرا ع  وشدا   ثس ةايا ثمخفضا  سمل ر عوف ئتة  د ت عع رب عو  ةاج  وملجذ نسشما ث بةوا و  ةاج عو م شا

 ع   حا نعجذ عو ط ع عخل ص عا عو ش م  و م شا؛
 آلرع  عووشمذادا دش د  ا ملمد    سدشم ا نعوسد شم ا: إذ أتث ا عوسش سا عالق م ااا يف عخل ةـا: التوجهات النظريـاثلث

ى سدمل  رددع  سدمل ر عوف ئدتة عالمسشدا إىل ثسد ةايا ت ملدت  وذاياة حج  ثدتخ عا ع دد عا   كشمذب فضشج عوسشةوا  حشث عقجح 
ى إىل ن ددع سدد ةف عمدد   سددمل ر عوف ئددتة عوددي  ا ح دد  عمددت عو لددغشج عوو ثددج  ع ثدد  عوددي   ا    عوف ئددتة عحل ش دد  عو ددةعزين

 عالمسشا؛
ملده سدمل  عوف ئدتة  إىل تمل ادا عود   عمد    : ع مت بملد  عودمظ  عو لد املشا يف عوبمدتع  عوم ثشدااـثر قوانني الربا: أـرابع

 .%7ن %3تجعنح ث  بني   بة ع  س ا عم   سمل ر عوف ئتة عالمسشا  دشه  د  ثت تيه عوتنم  تفع نع غ ىلع 
 ر الكبح الماليـالفرع الثاني: مظاه

 :يف  ت  نج ثمو  ث  تة ص اح نثمو  ث  تة ثس ج  ةاتي عووبح ع  يل صةرع عتو ت عخت   
 1: ت  نج  ت  عومةر عوم حيا وموبح ع  يل يف عوم  ط عو  وشا:ةـأوال: الصور الصرحي
 د ض   عئب عم  عإلا عاعا عإلمج وشا وم م رف؛ 
 د ض   ابا عو ش ا ع ض دا عم  ع ع  م ع م دشا؛ 
  عو  نض؛   عئب عم د ض 
  عئب عم   ر ح ع م رف؛د ض   
  رسةم عم  ع مل ث ا ع م دشا.د ض 
 نت  نج يف:  : نت  عومةر عويت ال ختضع و  ملة  عوض عئبرةـاثنيا: الصور املستت

         عوديت رد رس سش سدا عوودبح ع د يل اذ عالح ش ط ا عو  ملةملشدا يف عالق مد ااي: إ  ث  كش  ةـات اإلجباريـاالحتياط  
 2ث  ام :

 ؛ث حت فظ ع م رف  ح ش ط ا إتب راا كبرية ملسبش  ث  رملا  وتنم ع كن  ت ت   -
بدع ملسدد   ثملشمد  كوددا ان     ت       عح ش طدد ا تمد  ع مدد رف وشسدت اثب ددا  إذ خت مدا ثددا حدني آلخدد   ثبدت  -

 ؛ا بهعو وو  
حب ع ف تئدا  وودا  ةعتوا طمبد ا عوسد  عو ج راا بة ع عح ش ط  إتب ر  وتى عوبم  ع  كذ ع م رف تم ذم  -

   عالح ش طد ا عإلتب رادا قدت زد نزا بوندري ع غد عض ع خممدا اد   دود   عودتنر    ثبت عوةعقع عومل م  يف عوتنم عوم ثشدا

                                                
 .17ص. حم ةا صفةا حم  عوتاا  ث تع س ب   1
 .409ص.  ث تع س ب عبت ع ممل  عوسشت عم  نملذعر سملت عوتاا عوملشس    2
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تددةاع وددتى عوبمدد  ع  كددذ      تدديه عالح ش طدد اع ةعزملددا عومل ثددا ومتنوددا  خ صددا ن  ع س سدد  و ح ش طدد ا تددة رةاددج عجددذ
 1.ئتة ثمخفضا  ن ثس ناا وممف أبسمل ر د 

 ددائدةـار الفــــأسعــ عدددا ط ادد  دددد ض سدد ةف ال ت ملدددتعت   سددمل ر عوف ئدددتة عوتعئمدددا   ا  سدددمل ر عوف ئددتة إاعرايت  : حت 
 ؛نع تاما

         و مل دج كد اعة   عمد  تمد ش  عحملد دظ ع  وشدا يف عودتنم عوم ثشداتفد ض عو شدةا  تمد ا ع ةعدا ثدا ة:ـايفظ املاليــاحمل
جع ددشا نعتبددا بدد ا عقشددوج ث طم    نأتخددي تدديه عو شددةا ع مشددا ختمددشت ع ددةعرا عالئ   ملشددا يف إطدد ر عو طدد ع عو مسدد   ت ثددا يف

 ن خمدد  تومفددا عالقددجعض     يف نحددتعا عوةسدد طا ع  وشددا عددا ط ادد  ثموشددا ثب شدد ة ن عودد حو    عو غطشددا وملدد ط ا بملشمودد 
 ؛ثتعةثاو ط ع ا ثملشما مبملتالا د ئتة 

  ــ ـــيفــرق قي ــديفول   القطــوي عل ــة ال نثمددع ع متسسدد ا   ب  ششددت عوجعخددشت عجلتاددتة : نذودد ايلـاع املـــى حري
 ن ن ع قشةا عم  تديه ع موشدا بمسدب ال ت ملدتعت   نكندريع ثد  صدةحبت     رؤنس  ثةعم ع متسس ا ع  وشاع تمبشا ثا رم  

عوبمددةا ننحددتعا عوةسدد طا ع  وشددا ثدددا مبمددع   عو شددةا ع ف ن ددا عمدد  ح اددا عوددتخةم ب شددةا عمدد  ع مشددا عخلدد ن  ثددا عوسددةق
  .نب مل شت ع مش ا عوتثج نعالس حةعذ  عو مفشا

 .نع خطط ع ةعيل اة ح ثظ ت  عووبح ع  يل
 ايلـاهر الكبح املـ: مظ8 املخطط رقم                                                

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .18ص. تاا  ث تع س ب  حم ةا صفةا حم  عو 1

 مظاهر الكبـح املـايل

 
 د ض خم ما عوض عئب

 
 د ض خم ما عو سةم

 د ض عح ش ط ا إتب راا
 

 عوف ئتة إاعراي حتتات  سمل ر

 

 ن ع قشةا عم  عحمل دظ ع  وشا

 

 ن ع قشةا عم  ح اا عوتخةم نعخل ن  
 إىل نثا عو ط ع ع  يل  

 املسترتة الصور الصور الصرحية
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 اليـح المار الكبـالفرع الثالث: آث
كوددا تمخشمدددو  يف ، ى تطبشدد  عوودددبح ع دد يل يف عوملتاددت ثدددا عوددتنم عوم ثشدددا إىل عوملتاددت ثددا عآلاثر عوسدددمبشاو ددت  ا   

 1عوم  ط عآلتشا:
إىل تملددج   يف عوددتنم ذعا ثملدتالا تضددخ  ث تفملددا  بة دع سدد ةف عمشودد     عإلاعر  يف  سددمل ر عوف ئددتةى عود حو   ا   -1

ا ةثة  هبد    إىل تةتشه ثتخ عهت  إىل ثل نع ا ثمخفضا عومل ئت   تخ اا ادع  ث  عوي   ئتة عحل ش   س وب   عسمل  عوف
 ؛بتال ثا تةتشوو  نعاخ رت  يف ثمتسس ا عو ط ع ع  يل أبملفسو 

عوةاعئددع    عووددبح ع دد يل إىل إصدد با ع مشددا عو  ةاددج عودديعح وم لدد نع ا  وضدد ر  ددديذع كدد   عومل ئددت عحل ش دد  عمدد اددمتا   -2
و سد ف اة ثدا عةعئدتت  عالسد ن  راا يف   ا ع  وشدا ال تسد طشع    تد عك   صدةال سد ئماعومل د ا سد وب   ددي  ع ملد ةا ن نعوم 

 ع مش هت  عو  ةامشا؛
 ذة؛ن خ ى غري ممش    ذةإىل تممشا ع  ج ني إىل دئ ا ممش    (Credit Rationning) ى ت مني عالئ     ا   -3
ى إىل ختفدددش   ملمدددبا عالئ  ددد   ع ةتودددا وم ط عددد ا ع فدددجض ت عالئ  ددد    إذ  ا  إىل سدددة  ختمدددش  ى عوودددبح ع ددد يل ا   -4

ة  نقدت  ن تمبشه الع ب رعا سش سدشا  ع ثد  عودي  زعا ثدا ملسدبا عو د نض غدري ع سدجا    تةتشوه إىل عو ط ع عومل م ت  اع و   ن 
 دددغةط سدددمبشا عمددد  ركشدددا عوبمدددةا  إىل مم رسدددا  إىل ت ملدددب ث طمبددد ا عالح شددد ط  عإلتبددد ر   ا تددديه عومسدددبا ع  تفملدددا ا  

ى إىل عرتف ع عا ثش بني  سمل ر عوف ئتة عم  عوةاعئع ن سدمل ر عوف ئدتة عمد  عو د نض  نعو  عتة عو  مس وشا ا   ع ث  عوي   ا  
 ت رقملا عومل ط ع م يف؛ى إىل ت م  مم   ا  

عومل د ا ومدملب عو مبدمت أبسدمل ر صد ف ديملده ثدا ع  مشدا ثضدط با بسدبب عوودبح ع د يلعمتث  توة  سةق ر س ع د م عحمل -5
 ع تمبشا  ع ث  عوي  امتث  عم  تتد  عالس ن  رعا عو  مس وشا ع تمبشا؛

ت رقملدا ى إىل ت م  )ع صةم ع تمبشا(  ع ث  عوي   ا   قج ت ذبشا ثا عوبتعئج ع خ ى  صبحت ع صةم ع  وشا عحملمشا  -6
 ؛و ط ع ع  يل غري عو مس ع يف ع   بج حج  عنا س    عومظ م ع  يل عو مس 

 ألسةعق ع  وشا؛واف    عو ط ع ع  يل إىل عو مةاع  إذ ا  شذ بسش اة عو ط ع ع م يف نت عتع ع مهشا عومسبشا  -7
عوو مدا  (  نعويت تلري إىل عحلج  عومس  ومسدشةوا عومل ثدا  نت د س بمسدباFinancial deeping) عخنف ض ارتا عومل   ع  يل -8

عتم  إىل عخنف ض ع رصتة عو  بما وإلق عض  نثا ث    إىل عوم تج عحملم  عإلمج يل  نامتا  عخنف ض تيه عومسبا M3 عوم تاا
 قترة عالق م ا عوةط  عم  رةاج عالس ن  رعا. 

                                                
  ت مجا صمشب بط س نسمل ا عوطمبةيل  عو  ت ة  عجل ملشا ع م اا ومل  ع مل دا "النهج األمثل لتحرير االقتصاي "إحكام السيطرة عند التحول إىل اقتصايايت السوقرنانوت ث كشمة    - عملظ : 1

 ؛28-27ص ص.  1996 نعون  دا عومل  شا  عوطبملا عون ملشا 
 ؛40.ص  2009 ك ةب      عوسما عون ثما86  عوملتا   ع ملوت عومل يب وم خطشط  عووةاتتس  عو م شاسمسما   تطور أسواق املال والتنميةنملةر   إب عتش   -         
 ؛87-86  ص ص.2005شب ب عجل ثملا     عإلسومتراا  ثمتسساالسياسة املالية وأسواق األوراق املالية يفالل يفرتة التحول القتصاي السوقملترعنس   ع طا نوشت  -         
 .8ص. محت شم   ث تع س ب   ث تتة  -         

  عوم تج عحملم  عإلمج يل/صةم ع  وشا عحملمشارقملا عومظ م ع  يل عو مس = ع 
 M3 = .عوم ةا عو  ملةملشا + عوةاعئع عجل راا + عوةاعئع  تج 
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مت ثس ةايا ثةتبا نث تفملا ملسبش   بت ثا عحلف ظ عم   سمل ر عوف ئتة عحل ش شا ع ال  نومل   ظ ت ة عووبح ع  يل
 1س ق  يف إط ر عومظ م ع م يف  نذو  ثا خ م:عت  ن كن  

    ؛س ق  سش سا مل تاا  كن  عت  تب 
 إوغ   عو خمشم ا عجلرباا و ئ     ع تعةم؛ 
 2ب ع تيه عوةصفا كوا:نإبت  
 ؛عومل ئت ع طمةب و  س ع  م ع س ن    وم تخ اا نوم س ن  اا    ام حةع بمةرة  ن ح 
  قدج ع  دا  خد ط  عدتم عالسد   عر  ممد  املد      خد م تبد ام عومل د ا عخل رتشدا تمبح عو تد  ا ع  وشا ثا

 بملت ن كن  إمل  تشا. اس طشملة  عالط ئم   إىل عمل و   ثتى   ثم ج  عوسمع عو  بما وم تعنم ع  ش 
 نهبيه عإلت ع عا تتخج عوتنوا يف إط ر سش سا عو ح ا  ع  يل  د   ع  مةا هبيه عوسش سا؟

 ر المالي وبعض الدراسات التي أجريت بخصوصهـني: مفهوم وأنواع التحريالمطلب الثا
نذود  ثمدي ثم مدا عوسد شم ا    يا عوملتات ثا عودتنم إتد ع عا  كد   عادتف ثمود  حت اد  ملظ ود  ع  وشداو ت عخت   

ملمةثدد ا ن ذادت ثددا ع  .1973يف ك  هب دد  ع ملدةر سددما  نشددة وشمدة ثنقدت عع  ددتا تديه عوددتنم يف ذودد  عمد  حتمددش ا 
 :  تيع ع طمب إىل عوف نع عآلتشاحةم عو ح ا  ع  يل  قس  

 
 
 
 

 اليـر المـوم التحريـمفهالفرع األول: 
 مله:ف عو ح ا  ع  يل عم   امل    
 3".إت ع   ن ق عر اوتف إىل تملج عومظ م ع  يل  كن  عس ج با و غريعا عوسةق  نتملج عوسةق  كن  تم دسش " -1
 4 ".نحم نوا حت ا  ع متسس ا نع سةعق ع  وشا  ةثشاختفشا عو شةا عحلو" -2
فدد  ثددع نحتةاددج تشومدده بلددوج ا     خدديت  عحلوةثددا إلزعوددا عوضددةعبط عمدد  عومظدد م ع دد يلع ةعددا ثددا عإلتدد ع عا عودديت ت   " -3

 5 ".نذو  يف إط ر تل امل  ث ئ   عومظ م عالق م ا  ع ةته الق م ا عوسةق
 

                                                
 ؛4  ص.2009اةوشة     عوسما عون ثما85عووةات  عوملتا   ع ملوت عومل يب وم خطشط تس  عو م شا سمسما     التنميةيور القطاع التمويلي نوشت عبت ثةاله   -عملظ :  1

 .4ص. نملةر  ث تع س ب   إب عتش   -         
 ع  تع ملفسه. 2
 .109ص.  2007  عجلذ  ع نم  21ما ت ثملا عومج ح ومملمةم عإلملس ملشا  عجملمت (  عأتث ات التحرير املايل على السياسة النقدية واملضاعف النقدي )احلالة األرينيةملذعر عوملشس    3
ثدمتر  عوملة ددا ن بمل اتدد  كددةو ن نرعق ع ددج "  - حالــة األري  - حتــدايت العوملــة ويفيــارات االســتيابة "حتليــل اراهــات التحريــر املــايل ارــاه االســتثمارات األجنبيــةسد ثت كةكددب عجل شدج   4

 .186ص.  2011 ثو با عجمل  ع عومل يب عالق م ااا  ع     
 .84ص. ث تع س ب  ملترعنس   ع طا نوشت  5

 ايل؛ـر املـوم التحريـمفهالفرع األول: 
 ايل؛ـر املـواع التحريـأنالفرع الثاين: 
 ايل.ـر املـات امليدانية اليت أجريت خبصوص التحريـبعض الدراس: الفرع الثالث
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 1".ثع عومظ اا عومربعوشا  حشث ال ت تخج عوتنوا ومل قما ح اا ع م دساع  ا   ش  تملج عالق م ا ح   " -4
ذ بدني تمل ادا عو ح ادد  ع د يل   ملدد  يف ك  بدده "عوملة دا ع  وشددا نعوم دة عالق مد ا "  دش ش دد حسددا إبد عتش  محدذة ثد  عودتك ةر  -5

 2نعو ح ا  ع  يل   مل  عوضش   عم  عومحة عآلح:  عوةعسع
  ع مشددا حت ادد  ع مشدد ا عوسددةق ع  وشددا ثددا عو شددةا ع ف ن ددا عمشودد  نعودديت تملشدد  ع مشددا تددتعنم قى الضــيـ ملعنــ :

 ؛ع نرعق ع  وشا   ا ع س ةاني عحملم  نعوتنيل
  إلوغدد    ن ختفددش  ارتددا عو شددةا   : تددة ع ةعددا ع سدد وشب نعإلتدد ع عا عودديت ت خدديت  عوتنودداى الواســعـ ملعنــ

 ثس ةى كف  ته نإص حه كمش . تملذاذيل بغشا  ا عم  ع ج عومظ م ع  ع ف ن 
هن     زملدج عويت ثدا شد   ع ةعا عإلت ع عا  عو ح ا  ع  يل عب رة عا   ثا عو مل راا عوس ب ا  ملس م ج أبنعملط ق 

 عومظ م ع  يل اسري  ن امل ج ند  آوشا عق م ا عوسةق.
ا وظدد نف  ثم ودد  ث غددريعا ع ددت  عوسدد شم ا نتمل ددرب ظدد ت ة عو ح ادد  ع دد يل ظدد ت ة حتانددا ملسددبش   تدد  ا عسدد ج ب 
تدة ع ط وبدا  و ح اد  ع د يل  نقدت عع دربا إسدجعتشجشا عو ح اد      عحلج ع ثنج ع طد نحعوسبملشم ا  نس ا عالع   ا آمليعا  ن 
ح كدا رؤنس  إىل زاياة ا ا  نعوديت   ب ز ع مشد ا إعد اة تشومدا عو طد ع ع د يل نع مد يفثا    يل نردع عو شةا  ن عحلت ثمو ع  

ع ثددةعم بددني انم عوملدد اب ع خ مفددا  نقددت بددت ا عوملتاددت ثددا عوددتنم ب ح ادد   ملظ  ودد  ع  وشددا ثمددي بتعاددا ع ددت عوسدد شم ا  نقددت 
  ّ  ح ذو .نعجلتنم ع ةعيل اة    3.ث تبمل و    ق  عوتنم  1969 ث بمجشو  سما  1966را تةومتع بيو  سما ب  

 ايل   بعض الدولـتحرير املات الـخ بدء عمليـ: اتري12 ازدول رقم
 بداية التحرير ةـالدول بداية التحرير ةـالدول بداية التحرير ةـالدول
 1988 بمج اش 1980 تعددكم 1966 تعدتةوم

 1989 تددعام 1980 تمةب إد ا ش  1969 بمجشو 

 1989 جدعوربعزا 1981 ادعوفشمشبش 1974 عولشم 

 1989  دشع وس 1981 ملتنملشسش   1978 تةملج كةملج

 1991  ددثم 1981 ع  موا ع  حتة 1978  دث وشذا

 1991  بدع غ 1982 عوةالايا ع  حتة 1978 سمغ دةرة

 1991  ددمذنا 1984  د   ملش 1978 كةراي عجلمةبشا

 1991  نددعوبش 1984  دد ملس 1979 ةع داتا

 1985 تعداتامم 1979   دعوش ب

  .21  ص.2002  ع بتاا  ثمتسسا ط    العوملة املالية ومستقبل األسواق العربية لرأس املالشيع مج م خطشب   -عملظ : : املصدر

                                                
1Souheil Hassine, Effets de la libéralisation du système financier tunisien sur l'évolution des risques des banques, université Laval, 2000, p.27. 
dans le site:  www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/388.pdf 

 .54ص.  2011  ع     اعر صف   وممل  نعو ةزاع  العوملة املالية والنمو االقتصاييحسا ك مي محذة   2
  .53ع  تع عوس ب   ص. 3
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كد   ع ثد  ث د خ ع   إ ن   ا حظ ثا عجلتنم    تم ا عتاع ثمل دربع ثدا عودتنم عوديت بدت ا يف ع مشدا عو ح اد  ع د يل 
  1991ب اب ت د  بمل مشد ا عو ح اد  إال سدما نثمد  نع غد   ندمدذنا ملسبش  يف بمل  عوتنم ث  رملا  وتنم ع خ ى  د وبرين 

 .1974ث  رملا  ولشم  عويت ق ثت بمل مشا عو ح ا  سما 
 اليـر المـواع التحريـأنالفرع الثاني:    

دد ن ث    تمدد ا ثدد و قط عدد ا  س سددشا ثددا خ ادد  كوددا عحلودد  عمدد  عو طدد ع ع دد يل أبملدده حمدد ر كمشدد   ن تذئشدد   بح و 
 1ث وش   ت  نج تيه عو ط ع ا يف:

 LSFB)                  )la libéralisation du secteur financier bancaireحت ا  عو ط ع ع م يف  ن عوبمو  - 
 la libéralisation des marchés financiers( LMF)                                  حت ا  ع سةعق ع  وشا  -ب    
 LCC la libéralisation du compte de capital))          ع  م حت ا  حس ب ر س حت ا  عحلس ب عجل ر  ن  -    

 اس ن  إىل: LF  عو ح ا  ع  يل  و  يل دي         
 
 

 تل ج:عويت  ض ا ع ةعا ثا عإلت ع عا : نايـايل احمللـر النظام املـأوال: حتري
 2: نذو  ثا خ م:LSFB اع املصر  أو البنكيـر القطـحتري -أ

     و  دةىل     نت ا ع ث  إىل ع مد رفج يف ع مشا ختمشت عو سوش ا عالئ   ملشا سمل ر عوف ئتة نعتم عو تخ   حت ا
   عا سش س ا عووبح ع  يل؛نعو خم    ند  ع مل اري ع م دشا ع مل ةم هب ذو  
     ال   ظشف ده ع س سدشانثمدع عو دتخج عحلودةث  عمدت قشد م عوبمد  ع  كدذ  بة   كرب ومبمةا ع  كذاا إعط   عس   وشا 

 نت  تمفشي عوسش سا عوم تاا؛
    سدةع  ك ملدت حممشدا  ن  تمبشدا  نن دع عو دةعملني   زاياة ع م دسا بني ع مد رف  نذود  بفد ح عجملد م وبمدةا تتادتة

 عووفشما  و ض   عم  عالح و ر؛
    عجملدج عوبمدةا تمل دج يف بشئدا عا ط ا  مل ج ثموشا تذ  ثمود  وم طد ع عخلد ص  ممد  إع اة تشوما عو ط ع ع م يف  

 تم دسشا تمملوس عم  حتسني دمل وش و  ع خ مفا نتةسشع ملط ق  ع  ا ؛
     و    شد  نعو ةتود ا عحلتاندا   إت ع  ث عتملا ش ثما وم ل امل ا نعو ةعملني ع مل ةم هب  هبتف تملتامو  نتطةا تد

 وممل ج ع م يف؛

                                                
1Saoussen Ben Gamra et Mickaël Clévenot, Des effets ambigus de la libéralisation financière dans les pays en développement "croissance 
économique ou instabilité financière?", septembre 2008, p p.6-7. dans le site:  

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/33/34/PDF/Oran150206.pdf 
 ؛11-9ص ص.  2003 ملشا  ث اة   عوسما عون17 عووةات  عوملتا  تس  عو م شا  ع ملوت عوةط  وم خطشطسمسما   اإلصالح املصر انت  عو ةين   - عملظ : 2

  ؛4-3  ص ص.2005  عوسما عون ونا  ملةد رب 25  عما عجلمتنم  عوملتا سياسات التحرير املايل   البلدا  العربيةملم  محةا ث ات   ن حشتر ململ ت خبشت  -         
 .57-55حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص ص. -         

LF= 1/3 LSFB + 1/3 LMF + 1/3 LCC 
 

http://www.google.com/search?hl=fr&gs_sm=s&gs_upl=2078l2078l0l2765l1l1l0l0l0l0l219l219l2-1l1l0&q=des%20effets%20ambigus%20de%20la%20lib%C3%A9ralisation%20financiere%20dans%20les%20pays%20en%20developpement%20%22%20croissonce%20economique%20ou%20instabilite%20financiere&spell=1&sa=X
http://www.google.com/search?hl=fr&gs_sm=s&gs_upl=2078l2078l0l2765l1l1l0l0l0l0l219l219l2-1l1l0&q=des%20effets%20ambigus%20de%20la%20lib%C3%A9ralisation%20financiere%20dans%20les%20pays%20en%20developpement%20%22%20croissonce%20economique%20ou%20instabilite%20financiere&spell=1&sa=X
http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fhal.archives-ouvertes.fr%2Fdocs%2F00%2F32%2F33%2F34%2FPDF%2FOran150206.pdf;h=repec:hal:journl:hal-00323334
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     ة عجلوددد ز عإلاعر    ن آوشدددا عومل دددج ع مددد يف يف عددد م ملظددد م سدددةع  دش ددد  يدددت تطدددةا  كفددد    عو حدددتاث عو  ددد
 ؛حتو عو  مش ا عحلتانا نعس ختعم   ع تدةع ا نعو سةاا نعإلاتعع

    ؛و  م س  ثع عومظ  نع مل اري عوتنوشا  نتطةا  ملظ  عحمل سبا  حتسني عولف دشا نعإلدم ح 
    كرب عم   سمةب عإلاعرة غدري ع ب شد ة  عوم تاا بلوج  ثا خ م عع   ا عوسمطا  تطةا  إاعرة عوسش سا عوم تاا

 و حج حمج  سمةب عو تخج ع ب ش .  ومسش سا عوم تاا
 1:ث  ام  ل ج: ناLMFة ـر األسواق املاليـحتري -ب
    ع م سدبا ثا خد م تدةدري عوظد نف نع سد مذث ا نعو لد امل ا   زاياة عتا عول ك ا عومل ثما اعخج عوسةق ع  وشا

 ؛حشث إملل ئو  نح ا و  يف عوتخةم نعخل ن  ثا عوسةقا  ثا 
    ؛تمةاع ع انعا ع  وشا ع  تعنوا يف عوسةق ع  وشا 
       عومل ج عم  حتسني عوبمشا ع س سشا و طةا  ع سةعق ع  وشا  ثنج إملل   شبوا وم مل ثدج ثدع عوس  سد ة نعوةسدط

 يف عوسةق ع  وشا؛
    ؛نعع ب رت  قم ة  س سشا و اخ ر نعالس ن  ر  ا إىل ت ملب  سةعق ع سو تفملشج عومل ج أبسةعق عوسمتع 
    ث طمبددد ا كفددد  ة نسددد عا عاددد ز عومدددف  ا ع  وشدددا  ودددذاياة حتدددتاث  ملظ دددا عومل دددج نعو دددتعنم يف عوسدددةق ع  وشدددا  

 نتبسشط إت ع عهت ؛
    ؛شا ثطم ا يف ع ملمةث انشف د  عومل ج ند  ع مل اري عوتنوشا يف ع م عحمل سبا نعإلدم ح ع  يل 
    ثدا خد م نذود    ندمج عوتنر عو ق يب عا عو مفشي  يف عوسةق ع  وشدا  اع  ع مش ا عإلش عف نعو مظش  ع  يل

 تلوشج تشئا ثس  ما يف عوسةق ع  وشا.
يل عإلتددد ع عا : ت ضدد ا سش سدد ا عو ح ادد  ع دد يل عمدد  ع سدد ةى عوددتن ايل علــى املســتود الـــدويلـام املـــا: حتريــر النظـــاثنيــ

 2عو  وشا:
 إوغ    ةعبط عوم ف  نذو  جبملج سمل  ص ف عومل  ا ا حتا ند  آوشا عومل ض نعوطمب؛ 

    نعم   س س غري رششذ ؛  عوف ح عو ترعج   متسس ا عومظ م ع  يل عم  عومظ م ع  يل عومل 
 عومل ج عم  حت ا  ز رة عخلتث ا ع  وشا؛ 
   وممل ج  نثمح ر س ع  م ع تم  بمل  عالث ش زعا  كا رؤنس ع ثةعم ع تمبشاخف  عو شةا ع ف ن ا عم  ح

 اعخج ع متسس ا ع  وشا عحملمشا.
 
 

                                                
 ؛4-3ث تع س ب   ص ص.  ث ات  حشتر ململ ت خبشت نملم  محةا - عملظ : 1

 .57ص. حسا ك مي محذة  ث تع س ب   -         
 ؛5-4ص ص.   ث تع س ب  ث ات محةا ملم  حشتر ململ ت خبشت ن  - عملظ : 2

 .58ص. حسا ك مي محذة  ث تع س ب   -         
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 اليـر المـة التي أجريت بخصوص التحريـات الميدانيـبعض الدراس: الفرع الثالث
 ثا:  عس مل عض ارعسا كج ثا بني عو ج رب ع شتعملشا عويت  ت ات خبمةص عو ح ا  ع  يل  سش    

 ؛1998 ( سماMahar) نث ت  (Williamson) انوش ثس -
 ؛1999( سما Olivier) نوشفششه ن ( Klein) ااك  -
 .2006سما  (alii) يل ن ( kose) كةز  -

انم  9 انوددا  ثمودد  34بترعسددا ظدد ت ة عو ح ادد  ع دد يل يف  : قدد م نوش ثسددا نثدد ت اهرـومــ نة وليامســـأوال: يراســ
 1:ت  ا ثا ع متش عادثمل  تع  يف ذو  عم  مجم  (1996 –1973خ م عوفجة ) انوا انثشا 25ن ث  تثا

o إزعوا ث عقبا عو  نض؛ 
o حت ا   سمل ر عوف ئتة؛ 
o ح اا عوتخةم يف عجمل م ع م يف بمفا خ صا نعجمل م ع  يل بمفا ع ثا؛ 
o يف ع م ثمح عو  نض عوبموشا؛عتم تتخج عوتنوا نعوسش سشني  
o ع موشا عخل صا ومبمةا؛ 
o .حت ا  عو تد  ا عوتنوشا و  س ع  م 

 عولوج ع ةعيل.ما يف عو ةصج إىل عوم  ئج ع بش   نقت ت  
 1996 – 1973ة يفالل الفرتة ـوبعض الدول النامي ةـام املايل   بعض الدول املتقدمـ: وضعية النظ2 الشكل رقم

 

 
 

 106.cit., p.op. Pierre Allegret et Pascal Le Merrer,-Jean :Source 

                                                
  زومتع عجلتاتة  ب اط ملش .  د ملس   إاط وش   عوش     الايا ع  حتة ع ث اوشا   ملش   عسجعوش   كمتع  عوة 
 بدد م   كسدد     عوبددرين  عوفمشبددني  ش  ع غدد ب  ع وسددش   عومملتنملشسددش   إسدد عئشج  ثدد وشذاي  اش  عوربعزاددج  عولددشم   كددةراي عجلمةبشددا  ثمدد   تةملدد، كةملدد،  عامددت  تمددةب إد ا شدد   ع رتم ددني  بددمج

 مةثبش .سمغ دةرة  سريا ملو   اتاةع   اتاممتع  ت كش   دمذنا   ك
 1Jean-Pierre Allegret et Pascal Le Merrer, Economie de la mondialisation "opportunités et fractures", Bruxelles, de Boeck, 2007, p.105. 
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 ما عا خت  عوتنم عوم ثشايف يف عوتنم ع   تثا ن  1996ضح    ن ملشا عومظ م ع  يل سما ا     ثا عولوج عوبش ين
اب توا سةى    ملش  ثا عودتنم ع   تثدا عوديت رمد  ملظ ثد  ث وشد  حمد رع   ثد  عودتنم  1973  دف  سما 1973سما ا  ن ملش

   إىل ج عوب حندد   ووددا بمددفا ع ثددا تةص دد وبحددا.ع ملظ ددا ع  وشددا ك ملددت ث   دوددج  عوم ثشددا دب سدد نم   تددةملج كددةملج نسددمغ دةرة
عو طدد ع ع دد يل يف عوددتنم ع   تثددا ا جدده  ددة عو ح ادد  عوومدد   ملفددس عولدد    ومسددبا ومددتنم عوم ثشددا  ووددا عو ح ادد  ع دد يل يف 

 ج يف بمل  ع ثةر.ت تخ   زعوت عحلوةثا ث ك         عوتنم عوم ثشا اسري بلوج بط  
  : تسد  م تديع  عوب حند   حدةم عومل قدا بدني عو ح اد  ع د يل نعو طدةر )عوم دة( ع د يلهيوليفيأن و ية كالـا: يراسـياثن 

مددت نقددت بش    نعوملوددس صددحشح  عمدد  عوم ددة عالق مدد ا أتثددريع إعج بشدد    عو ح ادد  ع دد يل اددمتث  يعج بشددا  دددإددديذع ك ملددت عومل قددا 
 Organisation for Economic Co-operation) نعو م شدا مظ ا عو ملد ن  عالق مد ا ث عج بشا خ صا يف انمإ   عومل قا   عوم  ئج

)OCDE Development  and  1يف انم  ث او  عو تشمشا.بني عو ح ا  ع  يل نعوم ة عالق م ا    يف حني اب عجتع    ع قا 
يل نعوم دة عالق مد ا   ثمل  دتاا عمد  ارعسا عومل قا بني عو ح ا  ع د  يلن كةز  : تم نم يلوأو ي ـا: يراسة كـاثلث 

 :ك   ام   ثتخمني  ع تخج عو  مشت  نع تخج عحلتاث
 ع ةعيل.: كوا رنشمه يف ع خطط ديـل التقليـاملديف -1

 رير املايل على النمو االقتصاييـل التقليدي لتأث  التحـ: املديف9 املخطط رقم
                         

 
 
 

;p.108 , op.cit.,Pierre Allegret et Pascal Le Merrer-Jean - :Voir :Source 
 .12ص.  2007عو  ةاج نعو م شا  ث رس عما   العوملة املالية يفيما وراء لعبة إلقاء اللوماو   كةز  نآخ ن   إ -

عو مددةعا ثددا خدد م   عمدد  عوم ددة عالق مدد ا   ععج بشدد عثدد      وم ح ادد  ع دد يل  ا بددني    خدد م ع ددتخج عو  مشددت  ثددا
ج وم دةعرا ع  وشدا  ثند ختمدشت  ك   تمتا  إىل   ت  س  ع خ ط  بني عوتنم  إىل دح اا عمل   م رؤنس ع ثةعم تمتا    عو  مشتاا

  ع ثدد  عوددي  اددمتا  إىل رةاددج عالسدد ن  رعات ددتمي عو دد نض ن  ثددا خدد م  زاياة عومل دد  ع دد يل ه ع خددرية عودديت تددمتا  إىلتددي
   .ااعخج عوتنو عق م ا إحتعو منة 

 ع ةعيل.ت يف ع خطط : نا جس  ديثـل احلـاملديف -2
 
 
 
 

                                                
 عوم تج عحملم  عإلمج يلملسبا عو  نض عخل صا  نثا بني تيه ع متش عا  ا  س عو طةر ع  يل مبمتش عا عومل   ع  يل/ 

.          , p.109Ibid1  

 ختمشت انيل  كن  كف  ة و  س ع  م -

 عو مل ش  ع  يل -

 ت  س  انيل وم خ ط  -

 منو الناتج احمللي ايلالتحرير امل
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 املنايفـع اإلضايفيـة احملتملـة
 تنمية األسواق املالية -

 التنمية املؤسسية -

 احلوكمة األيفضل  -

 االنضباط واالقتصاي الكلي -

 ر املايلـل احلديث لتأث  التحريـ: املديف10 املخطط رقم
 
 
 
 
 

 
 
 

;p.108 , op.cit.,Pierre Allegret et Pascal Le Merrer-Jean -Voir:  :Source 
 .12  ص.ث تع س ب او   كةز  نآخ ن   إ -

 مدد دع إ دد دشا  ثددتر  كمل ثددج انرع  م ح ادد  ع دد يل ومهشددا عو مددةعا عو  مشتاددا  نوومدده امتكددت    أب    ع ددتخج عحلددتاثاسدم  
عول ك ا عس ج با وم م دسدا ع تمبشدا   إل د دا إىل ذود   تمحشح تش كج حةك اع سةعق ع  وشا ن نتملشط ك م شا    ثملشما

عومد تج اا عوومشا   ثةر ثا شد هن     تدمتا  إىل زاياة امل ج عو ح ا  ع  يل عم  زاياة عالملضب ط  ومسبا ومسش س ا عالق م ا
 نت مشج ت مب عالس و ا.  إمج يل منة إمل  تشا عةعثج عإلمل   إىل  عحملم  عإلمج يل

 اطرهـالي ومخـات التحرير المـايجابي المطلب الثالث:المطلب الثالث:
ك ملدت   ال  مجمدا ثدا عولد نط  نإبدت ثدا تدةعد   الوو  توة  ع مشا عو ح ا  ع  يل ععج بشا  ومسبا و ق م ا عوةط    

د  ن و دد يل ععج بش تدده نخمدد ط ه  وده آاثر سددمبشا تددت نخش ددا  ن مل ددا عوددموج ع ثنددج وم ح ادد  ع د يل ع طمددب إىل عوفدد نع    تدديعقس 
 عآلتشا:

 
 
 

 
 اليـر المـل للتحريـج األمثـالنهالفرع األول:  

عجدب عخت ذتد  قبدج تطبشد     نعوديت ةعا ثا عإلتد ع عابت ثا تةعد  ع ا  ال  توة  ع مشا عو ح ا  ع  يل انتحوو 
 :تيه عإلت ع عا يف عوم  ط عو  وشاتيه عومل مشا  كوا تمخشت 

حت شد  ذود   ناد     :ة العامـةـز املوا نــة مستقرة تنخفض يفيها معدالت التضخم وعيــر بنية اقتصاييـتويف: أوال
 1عا ط ا :

                                                
 ؛88ملترعنس  ث تع س ب   ص. ع طا نوشت  - عملظ : 1

 ؛17ص. رنانوت ث كشمة   ث تع س ب   -         
 - Audrey Chouchane–Verdier, Libéralisation financière et croissance économique: le cas de l'Afrique subsaharienne, Paris, l'Harmattan, 2001, 
p.267. 

 القنوات التقليدية
 

 التحرير املايل
 

/إمجايل منو عوامل منو الناتج اإلمجايل -
 اإلنتاج

 استقرار االستهالك -

 ايل؛ـر املـل للتحريـج األمثـالنهول: الفرع األ
 ايل؛ـر املـات التحريـاجيابيالفرع الثاين: 
 .ايلـر املـة عن التحريـر النامجـاملخاطالفرع الثالث: 
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  عرتف ع عو ضخ  نعجذ ع ةعزملا عومل ثا    عوسشط ة عم  ثملتمثا  بت ال  تج حت ش  حمشط عق م ا  ثس    ثا  
تمتا  إىل عرتف ع  سمل ر عوف ئدتة عالمسشدا حدك تودة   سدمل ر عوف ئدتة عحل ش شدا ثةتبدا  ع ثد  عودي  كودا   ثملتالا عو ضخ 

  1   امتا  إىل حت ش   زث ا بسبب:
 قددت    نعودديتو ق مدد ا عوددةط  ا قددا عالسدد شمل بشزاياة عو ددتد  ا ع  وشددا عخل رتشددا قمددرية ع تددج بلددوج افددةق عوط

متث  عرتفدد ع  سددمل ر عوف ئددتة عمدد  سددةق ع نرعق ع  وشددا  إذ املدد  ذودد  عرتفدد ع عدد نة ع خدد ط  ك دد  قددت اددتددمتث  عمدد  عسدد   عره   
قش  و   خنف ض  إىل ع  ع ث  عوي  امتا  ت تفع ثملتالا عوملةعئت ع طمةبا عم  ع نرعق ع  وشا نثا ث    عخل صا أبسمل ر عوف ئتة

 عرتف ع تومفا عو  ةاج  ومسبا ومل ك ا  مم  امتث  سمب  عم  عالس ن  ر؛ ن و  يل
   فسد  عرتفدد ع  سدمل ر عوف ئددتة عمد   هندد  إشد رة إىل    ثملظد  عوملم صدد  عالق مد ااا ت ةقددع عسد   عر عو ضددخ   قدت ا

سدةف امدبح عح فد ظ عحلوةثدا مبملدتم   اجعض عولد ك ا مبملدتالا ث تفملدلج بد انثج عإلصد ح عالق مد ا   دد قد نثا ث  
   عو ةقمل ا عخل صا بملتم تبةط عو ضخ .  ذو     اتع   تضخ  ث تفع ثس  ب   ث ع  كن  عح   ال  نثا ش

عحلودةث   عإلملفد قعدا ط اد  حتجدش    نا طمب عو ض   عمد  عو ضدخ  عو ضد   عمد  ثمد اره كملجدذ ع ةعزملدا عومل ثدا 
  نإصد ح عودمظ  عوضد ابشا هبدتف حتسدني كفد  ة حتمدشج عوضد عئب   يل عومد تج عو دةث ملمشب   ئش  ثدا إمجد وشح ج    ع ب ش 

ا إىل تذعادت عو ود ب ثع عومل ج عم  تةسشع عو ةععت عوض ابشا يف ظج  سمل ر  د ابشا ثمل تودا كبدتاج وألسدمل ر ع  تفملدا عوديت  ا  
ةاج عجذ ع ةعزملا عا ط اد  عإلصدتعر عوم دت  ثا ر عحلت     إىل ت عتع عحلمشما  ك   عجب    ا    امتا   عوي  بتنره  عوض ا 

 2بتم ع ةعرا عحل ش شا.
ذو  ثدا خد م تدةعد  تشودج قد ملةين حيفدظ ح دةق  نا     ة:ـة وقانونية مالئمـة مؤسسية وتنظيميـر بنيـ: توايفاـاثني 

دمل ودددا و مفشدددي  وشدددايف عودددتع ن   عمددد     ا دددج  ذوددد  آ افمدددج بملتعودددا نسددد عان    ووفددد  ة سدددع موشدددا  نملظددد م قضددد ئ  ا   
ج نا م د  نكمدع عو ةعطدمت  اوفدج عولدف دشا يف ع ملد ث ا  نتم ا   نرة  خ ى و ةعد  إط ر تمظش د  نرقد يب ثم سدب  ع حو م

 3ثا ع خ ط  ع خ قشا.
ندشده   مباشـرحدتمه   تمد ا ثموجد   وم ح اد  ع د يل   امج التحريـر املـايل:ـج   التطبيق لربنـاة التدر  ـ: مراعاـاثلث 
حت اد  عو طد ع     اد    ، تـدرجييبلدوج    نعحدت  نعآلخد  اد    آحت اد  عو طد ع ع د يل عودتعخم  نعو طد ع ع د يل عخلد رت  يف     اد 

ع سدد  ذ    حسددبنكوددا تمخددشت ث عحددج عو ح ادد  ع دد يل ع  ددتر   .بملددت ذودد  حت ادد  عو طدد ع ع دد يل عخلدد رت   ال ن   ع دد يل عحملمدد 
Andrey Chouchane-Verdier نم ع ةعيليف عجلت. 

 
 

                                                
 .88ص. ملترعنس  ث تع س ب   ع طا نوشت  1
 ؛17-15ص ص. رنانوت ث كشمة   ث تع س ب   - عملظ : 2

 .88ع طا نوشت  ملترعنس  ث تع س ب   ص. -         
 .89ع  تع عوس ب   ص. 3
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 املتدرج ايلـر املـل التحريـ: مراح 13 ازدول رقم
 ((Externeارجي ـاخل Domestique))لي ـاحمل اعـالقط

 احلقيقي
(Réel) 

 ة األوىل:ـاملرحل
   ؛ عردعالس 
 ؛حت ا  ع سمل ر 
 ؛ردع عوض عئب 
 ادعخلةصم. 

 ة الثالثة:ـاملرحل
 ( ردددددددددددع عحلددددددددددةعتذ حت اددددددددد  عومل مشدددددددددد ا عجل رادددددددددا

 ؛(عو ج راا
   خمدد  سددةق صدد ف نق بمشددا عو حةاددج عخلدد رت

 .وممل ما عوةطمشا
 املايل

Financier)) 
 لة الثانية:ـاملرح

   إع اة عاشوما نخةصما عو ط ع عوبمو
 ؛عحملم 

 ت دةق عوم دط عوسد  نتملشدخم. 

 لة الرابعة:ـاملرح
 ةعم؛دا رؤنس ع ثد  ح كدحت ا 
 وممل ما ج عووم دا عو حةادق بمش. 

it., p.273.cop. erdier,V-eanhouchC yAudre: Source 

 1يف عخلطةعا عو  وشا:  ا ث عحج عو ح ا  ع  يل عو ترعج  عوتعخم دشحت    (tielnMoثةملسش م ) ث  
     ثع إع اة تشوما  ن تمفشا ع متسس ا ع  وشا عوضملشفا؛  إع اة عو ةعز  عم  ثس ةى عالق م ا عووم 
    غري ع ب ش ة ك وسةق ع ف ةحا؛ عس ختعم  انعا عوسش سا عوم تاا 
    تلجشع ع م دسا بني عو ط ع ع م يف عحملم  نع تم ؛ 
    .حت ا  ك ثج  سمل ر عوف ئتة نإزعوا ك دا عو شةا عإلاعراا عم  عومظ م ع  يل 

  ب ر س ع د محت اد  تدترعج  حلسد  ث    الب ح اد  عحلسد ب عجلد ر   ن    بملدت ذود   ح حت اد  عو طد ع ع د يل عخلد رت 
نثدددع عك  دد م عوبمشددا ع س سدددشا عو مظش شددا نعو  ملةملشددا وسدددةق   نابددت  إبزعوددا عو شدددةا عمدد  تددتد  ا عالسددد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد 

   عسددد ن  رعا عحل دظدددا ثدددا ع سدددو    تبدددت  إزعودددا عو شدددةا عمددد  عو دددتد  ا ثدددا عالسددد ن  رعا غدددري ع ب شددد ة  ع نرعق ع  وشدددا
 نعوسمتعا.

 .ع  يل ع ثنج يف ع خطط ع ةعيلط عو ح ا  ن نآخ ن  ش   كةز   إاو  ت ك   خل  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
275;-4.27pVerdier, op.cit., p-Audrey Chouchane - Voir:1  

 .91ص. ع طا نوشت  ملترعنس  ث تع س ب   -

 ادا ع  وشدعوملة 

 شروط العتبة:
 تم شا عوسةق ع  وشا؛ -
 ةعشا ع متسس ا؛مل -
 عحلةك ا؛ -
 عوسش س ا عالق م ااا عوومشا؛ -
 عو و ثج عو ج ر  -

مج يل منة / إPIBمنة  -
 عمل  تشا عةعثج عإلمل   

 خم ط  ع زث ا -

مج يل منة / إPIBمنة  -
 عمل  تشا عةعثج عإلمل   

 خم ط  ع زث ا -

 دةق عومل ب ا

 عومل ب ا حتت

 ؟
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 ايل األمثلـر املـروط التحريـ: ش11 املخطط رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .13  نآخ ن   ث تع س ب   ص.: إاو   كةز املصدر

  ت تضد ر ذود  اةو د ع خطط    وم ح ا  ع  يل مل  ئج عق م ااا كمشا  دضج كم   حت  ت ش نط عومل با  ثع    ابني   
ز   و  ملدذ  وشدا وم ح اد  ع د يلثدا حت شد  شد نط  ن   بدت ال   كنريع ثا ش نط عومل بدا مم ثمدا وم مد دع عإل د دشا وم ح اد  ع د يل  إذ 
 دمل وشا تم  عول نط ك م دع إ  دشا عمت عو ش م بمل مشا عو ح ا  ع  يل.

 اليـر المـات التحريـايجابيالفرع الثاني:  
مدد ا  ومسددبا ومددتنم بلددوج خدد ص نو ق    ع بددني عالق مدد ااني عمدد  آاثر عو ح ادد  ع دد يل نثم دملددهوددشس تمدد ا إمجدد 

 1عج بشا ت  نج يف:إ عم ح ا  ع  يل آاثر عومل    بلوج ع م  دوم ا ثا  ثبت    و
نث مةعددا  دشح د صد  كبدرية ا   شدا عمد  ع مشد ا عو ح اد  ع د يل: إ  إ دف   عومدبغا عومل د القـرار التمـويليـترشيـ -1

تدج ت شدشت عو د عر عو  دةام   كةملده ا دشح  ثدا   ثا ع مل ث ا ع  وشا  حشث تةد  بدتعئج نخشد رعا كودا ع ف  دما دش د  بشمود 
 ؛عو مل ثج ثع  سةعق ث مةعا ننعسملا عومط ق حت   ثذعاي كبرية وط و  عو  ةاج

ةودة  إىل ع سدةعق عومل  شدا نعحلمدةم : اسد ح عو ح اد  ع د يل ومدتنم  ولـة الوصول إىل مصـاير التمويــسهول -2
ى عو دتد  ع د يل عومد تج ثدا ع سدةعق ع  وشدا نوغ ادا  ا    دجةة ع ةعرا عحملمشا  دف  انم تمةب ش ق آسدش  وست    عم  ع ثةعم

 ؛%30ب ملةا  مل ت عالاخ ر عحملم   حشث ك   ا  رب ثملتم عالاخ ر عحملم    1997سما حتنو ع زثا عآلسشةاا 
بم ددج   : اسدد ح عو ح ادد  ع دد يل عددا ط ادد  تددتد  عالسدد ن  رعا ع تمبشددا ع ب شدد ةةـا املتنوعـــكنولوجيــنقــل الت -3

نإكسد ب ع ادت  عومل ثمدا ثود رعا نخدربعا نعسدملا  خمةصد  يف عد م عسد حتعو   عو ومةوةتش  ع  مةعا نأبس وشب خم مفا
 ؛تعم عوم ةا عالووجنملشاسةع  دش   يت ملظ م ع تدةع ا  ن عس خ  ختث ا ث وشا نثم دشا تتاتة

                                                
1 look: - Eswar Prased and Others, Effect of financial globalization on developing countries: some empirical evidence, IMF, march 17, 2003, 
pp.23-26; 

  .62-60حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص ص. -

 العوملـة املاليـة

 ة:شروط العتبـ
 تم شدا عوسةق ع  وشدا؛ -
 ملةعشدا ع متسسد ا؛ -
 عحلةك ددا؛ -
عوسش سدددددددددددددددد ا عالق مدددددددددددددددد ااا  -

 عوومشا؛
 عو و ثدج عو جد ر . -

/ إمجددددددد يل مندددددددة PIBمندددددددة  -
 عمل  تشا عةعثج عإلمل   

 خم ط  ع زث ا -

/ إمجددددددد يل مندددددددة PIBمندددددددة  -
 عمل  تشا عةعثج عإلمل   

 خم ط  ع زث ا -

 يفوق العتبات

 حتت العتبات

 ؟
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: حسددب مندددةذ  تسددملري ع صددةم عوتنوشدددا اطرـة رأس املـــال عــن طريــق تو يـــع أحســن للمخـــختفــيض تكلفــ -4
(International asset pricing model)حت اد  ع سدةعق ع  وشدا حيسدا ثدا تةزادع نتمةادع ع خد ط  بدني ع سد ن  اا عحملمشدني   ددي  
تديع ثدا انحشدا     بسدبب تمةادع ع خد ط  ن و د يل عوم دة عالق مد ا   زاياة عالسد ن  رنع ت ملب  ع ث  عوي  الدجع عمد  

ثدددا انحشدددا  ممددد  الدددجع عالسددد ن  ر  فدددا ر س ع ددد متدددمتا  إىل ختفدددش  توم  ك ددد     زاياة تدددتد  ا ر س ع ددد م إىل عودددتعخج
 ؛ خ ى

دذاياة ثموشا   وا عوسةق ع  وشا عحملمشا: تس عت عو تد  ا عو  مس وشا عم  زاياة سشة ايل احملليـاع املـتطوير القط -5
 ثمو :  ت ثذعاي عتاتةاةو    ع ت ملب ومبمةا عحملمشا

 تس ح عوبمةا ع تمبشا  وةوة  إىل عوسةق ع  وشا عوتنوشا؛ -   
 ا عإلط ر عو مظش   نعو ق يب وممم عا ع م دشا عحملمشا؛حتس   -   
 ا تتاتة؛ةس ئج نت مش ا ث وشتتخج عوبمةا ع تمبشا ب -   
 ا ثا ملةعشا عخلتث ا ع  تثا ثا عو ط ع ع  يل عحملم .مم  حيس    س عت عم  زاياة ع م دسااخةم عوبمةا ع تمبشا ا -   

ثدا   : تس ح ح كا عالس ن  رعا ع تمبشا ع ب ش ة  و مةادع نتةزادع  دضدج وم خد ط ةـاية املديونيـمن  ي احلد   -6
 ؛ض ع م دشا ن و  يل عحلت ثا ع تاةملشا عخل رتشاخ م عالب مل ا عا عو  ةاج  و  ن 

  عالاخدد ر إ  حت شدد   سددمل ر د ئدتة ثةتبددا ثددا شد مله    الددجع :ة موجبـةـار يفائــدة حقيقيـــالوصـول إىل أسعــ -7
 مسشا إىل عوسةق عو مسشا  ك   تلجع تم  ع ملدتالا ع  ج دني عمد  عالسد ن  ر يف عوملد ط عوه ثس ره ثا عوسةق غري ناةت  
إىل خمد   ومخةصمدا  ت  نعومم ع   يف حني تمتا  إت ع عا حت ا  نحتتاث عومظ م ع د يل ع مدحةب بدربانثج نعسدع عإلمل 

بشئا ثةعتشا ومل ط عو ط ع عخل ص  نكج ذو  اس  طب رؤنس  ثةعم  تمبشدا نثدا ع  ش دني عحملمشدني يف عخلد ر   نقدت تسد ت  
 يف عحلت ثا ت نب ع ثةعم عحملمشا.

 اليـة عن التحرير المـاطر الناجمـمخال: الفرع الثالث
كوددا تمخشمددو  يف عوم دد ط ادد ى ثمل ر ددة عو ح ادد  ع دد يل    ودده سددمبش ا عتاددتة عمدد  عالق مدد ا عحملمدد  نعوملدد      

 1عآلتشا:
: نحيددتو عمددتث  ا سددبب عجددذ تشئددا ع ثددا  ن ع ةعددا ثددا عاشئدد ا ع  وشددا إبعدد   إد سددو  ر النظــاميـاخلطــ -1

حتتو ح وا عمل طد ع خطدرية يف قمدب عومظد م ع مد يف  ث    ث  عوملتنى  ن عوملجذ عحل ش   خ م ثا ع  سة   وموشئ ا ع خ ى
 ع  يل  نتة ا تبط بظ ت تني مه :

o  ع مشا عوملتنى(la processus de contagion)  ؛ثا سةق ث يل آلخ 
o  خط  عململتعم عوسشةوا(Un risque de liquidité). 

                                                
 ؛65-62ع  تع عوس ب   ص ص. - عملظ : 1

نعإلبدتعع  ة  نرقدا ع دج ث تثدا إىل ع دمتر  عوملم د  عو عبدع حدةم عود اياملة األسواق املالية وأثرها على تنميـة الـدول الناميـة مـع اإلشـارة إىل السـوق املـايل الكـوييتعو محت ثمري عومجد ر    -         
 .30-25ص ص.  2005 ث رس 16-15فش   نع  وشا  ت ثملا دش او   كمشا عوملمةم عإلاعراا"ع  م يف ثةعتوا حتتايا عوملة ا"عسجعتشجش ا ع 
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 حسا ثن ال عم  ذو  إبع   بمل    *1997ثا تمةب ش ق آسش  سما ن ز  1994 سما  وسش  زثا ع نتملت  
  حشم    عما  قتم ع م رف ع ث اوشا 2008سما  ع  وشا عومل  شازثا ع ع متسس ا ع  وشا إد سو   ك   حمج كيو  يف 

 ثني؛نغريه ثا ع م رف نش ك ا عو    سهسما )وش    ب عذرز( إد  158نعوي  ع  ه  كن  ثا 
ــات الرســاميلـخمــ -2 : ا  شددذ عالسدد ن  ر يف عحل دظددا ع  وشددا بترتددا ت مبدده عووبددرية ث  رملددا ثددع عالسدد ن  ر اطر تقلب

نعوسددمل   ددة حت شدد  عودد بح عوسدد اع  حشددث اددتخج نيدد     ع تمدد  ع ب شدد   كددة  ع نم امل  ددت عمدد  عةعثددج قمددرية ع تددج
بسدوةوا عدا ط ادد  عوبشدع يف ع سدةعق ع  وشددا  ك د     تدديع  ت ثدا عالسدد ن  ر يف عحل دظدا ادد    قمدرية  ك دد     عود خم   تد مآل

 ن ثد  اسد   بسدمةا عو طشدع   ناطغ  عمشه  سدمةب عحمل كد ة نعو  مشدت  ا  ث  بس عا ب ةقمل ا ع  مل ثمني عالس ن  رعومةع ثا 
(Herd Behavior)فد ض سدمل  ك خن   ةملده ادمتا  إىل ثلد كج عدت  دي  نكج  كبدري  و س ثشج بلوج ثف تئ  نيف ح وا خ ن  ع

 ؛خل  اا ع ت ملب يف عوسةق عحملم ...إند تع  ث ا ع س ن  عوم ف نعخنف ض نتتتةر  سمل ر ع صةم
نع زثد ا  ع قدا بدني عو ح اد  ع د يلعمد     تمد ا  ثب دت عوملتادت ثدا عوترعسد ا : اتـ مـخمـاطر التعـرق لأ -3

 ثا بني تيه عوترعس ا مليك :  ع م دشا
انوا يف آسدش  ن نرن   خد م  20  عم  1996سما ( Kaminski et Rein hart) ك ثمسو  نرعامو راارعسا  -

عوفدددجة ع   دددتة ثدددا عوسدددبملشم ا إىل ثم مدددا عو سدددملشم ا  نتةصدددج عوب حنددد   إىل    زاياة ع مشدددا عو ح اددد  ع ددد يل تدددمتا  إىل 
 حتنو  زث ا ثم دشا؛

  1994-1980انودا خد م عوفدجة  65 عمد   1999سدما ( Kunt et Detriache) اتد ايشن ك ملتارعسا  -      
 سد ف د  ع م رف السد ختعم  انعا عو ح اد  ع د يل غ وب  ث  تمج   حشث و نبت عومل قا بني عو ح ا  ع  يل نع زث ا ع  وشا

  .  ع ث  عوي  امتا  هب  إىل عوةقةع يف ع زث او  ةاج عو  نض عحملمشا نت  ع ر ح  يف عالقجعض ع م يف عخل رت 
: و دددت تددد  ا ع مشددد ا عو ح اددد  ع ددد يل عحملمددد  نعودددتنيل و سدددوشج مللددد ط ةـاجملا يفـــات ـمشـــاكل التعـــرق ملوجـــ -4
عوددتنم عوم ثشددا  د ددت  صددبحت  عجمل زددد اثددا قشدد م  ثددا خدد م إوغدد   عوملتاددت ثددا عو شددةا عودديت ك ملددت حتددت   عجمل زدددا نع مشدد ا 

  كشددث حي دد  عومللدد ااعاددا عو سددملشم ا ثددا عو دد   عمدد   ددة  إتدد ع عا عو ح ادد  ع دد يل ثددع بت وم ج زددد ا ثضدد  رع تشددتع 
 ؛ ر ح  كبرية تتع  يف ع  ا تيه عوتنم ن نرعقو  ع  وشا ع  تعنوا يف  سةعقو  ع  وشا عجمل زدة 

عسدد ختعم تددذ  تدد م ثددا ع ددتخ عا عحملمشددا خدد ر  ذودد  : ناملدد  ة للخــارجـل هــروب األمــوال الوطنيـــمشاكــ -5
فدددددا )عالسددددد ن  ر يف عومل ددددد رعا  عإلادددددتعع ا يف عوبمدددددةا عخل رتشدددددا  عسددددد ن  ر  تمددددد  حدددددتنات  نأبشدددددو م عسددددد ن  راا خم م

نوومود  تود ث ا يف ظدج عو ح اد  ع د يل  د دن  بمغدت يف   ت ة وشست  حلتاناإخل(  نعم  عو غ  ثا    تم  عوظ ثب ش ...

                                                
ع ث  عوي  امتا  إىل ختفش  تمةب ش ق آسش   حسا ثن م عا عرتب ط ع زث ا ع  وشا نعو ح ا  ع  يل  إذ امتا  تيع ع خري إىل زاياة ع م دسا عولتاتة بني عوبمةا  ع وسش  ن زثا تمل رب  زثا  *

ع  اض  يف عومل مش ا خ ر  ع شذعملشا  مم  عو مل ثج يف ع ل   ا ع  وشا  نعجمل زدا يف سةق عوم ف ع تم   نعو ةس  نزاياة ع سةعق ع  وشا  ت ثش عوةس طا نعز ه عوبمةا نع متسس ا ع  وشا إىل عجمل زدا يف
ث       صدتثا  ن إشد عا تدمتا  إىل تد نب ثفد تئ     كن  وممدتث ا  حشدن و  يل عجملمه ثمل     عمه عتم عس   عر عالق م ا عووم ؤنس ع ثةعم قمرية ع تج  دشسف    إىل تتد  كبري يف ر امتا  

 ث وشا. و ؤنس ع ثةعم  ة عخل ر  نعهنش ر عومل  ا عحملمشا  ع ث  عوي  امتا  إىل إحتعو  زث ا
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ث  بني   ة يف عخل ر  بمسب تجعنح ج دشو  ع ثةعم عوةطمشا ع س ن  إ  دا إىل انم  خ ى رن  %100 كفمذنا بمل  عوتنم  
 ؛ثمش ر انالر 800  نكيو  ت تر  ثةعم عوتنم عخلمشجشا ع س ن  ة  خل ر   ثا إمج يل ااةهن  عخل رتشا %90ن 50%

: و ت تمل  ت عوملتات ثا عودتنم عوم ثشدا عدرب آوشد ا عو ح اد  ع د يل عحملمد  نعودتنيل إىل اهرة غسيل األموالـل -6
عم غري ثل نعا  د ا خ م إوغ   عو ق با عمد  عومد ف نح ادا اخدةم نخد ن  ع ثدةعم عدرب عحلدتنا ثةت ا ثا اخةم  ثة 

 Money) عوةطمشا  نعملف  ح عوسةق ع  يل عحملم   ث م ع س ن  اا ع ت ملب  عملف حت  ث م ذو  قمةعا  خ ى وغسدشج ع ثدةعم

laundry)؛ 
ى تذعادت عملدتث   نتو ثدج ع سدةعق ع  وشدا :  ا  ةـة واملاليــة   جمال السياستني النقديــة السياية الوطنيـمشكل -7
 عخل رتشا إىل د تع  سشط ة عوتنوا عم :ع سةعق ع  وشا عحملمشا ثع 
سدشط ته ن و د يل   عم  عوو ما عوم تادا خ م د تع  عوبم  ع  كذ  سشط ته  ذو  ثا : نا جم  عوسش سا عوم تاا - 

 ؛ تمبح اتبملا ومخ ر عو ضخ  نتغشري  سمل ر عوف ئتة عويتعم  
 ن  ر : نتظودد   كندد  كم دد  زعاا ارتددا عو ح ادد  ع دد يل  دفدد  عحلدد الا عودديت ا دد ث  دشودد  عالسددعوسش سددا ع  وشددا -ب

عولددد ك ا نع سددد ن  اا عووبددد ر يف عودددتنم عومدددم عشا ومخددد ن   سددد ن  رعهت  ودددتنم تودددة  دشوددد    الع بددد رعا عوضددد ابشا  تمجددد 
نثدةعرا عوتنودا نإ دمل ف عوسش سدا ع  وشدا يف   عوي  امتا  إىل خف  حمشما عوض عئب ثملتالا عوض عئب ثمخفضا  ع ث 

  ذو  سشمتا  إىل زاياة عوبط وا  مم  دي    عحلتنا عوةطمشا بسبب عوض عئبمله ثع خ ن  ع ثةعم خ ر  ك      حت ش   تتعدو 
  عددا عو خم ددعمدد   –ة عددرب  –نوددا عمتئددي  و دد يل زاياة عجددذ ع ةعزملددا  نقددت ت ددةم عوتن   اضددط  عوتنوددا إىل ختفددش  عوضدد عئب

 بمل  عوربعثج عالت   عشا.
عوي  امل  ت  س س  عمد   سدمل ر عوف ئدتة   عووبح ع  يل وسش سادملج  تمل رب ظ ت ة عو ح ا  ع  يل ظ ت ة ت  ا ك ا     

نووا بلوج   حملم  نع تم امل  ت عو ح ا  ع  يل عم  حت ا  عو ط ع ع  يل ع يف ع   بجعحل ش شا عوس وبا نختمشت عالئ      
 إىل إحتعو آاثر سمبشا عم  ثس ةى عالق م ا عوةط .ذو  ى نإال  ا    ثضبةط
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 ةـة الماليـة حول العولمـمفـاهيم عامالمبحث الثاني: المبحث الثاني: 
 د م  ه ع خدرية ت دةم عمد   سد س ح ادا عملحدت عو كد ئذ ع س سدشا ومملة دا ع  وشدا   ع بد ر    تديع د يل   امل درب عو ح اد  

ف  كندد  عمدد  ظدد ت ة عوملة ددا نوم ملدد    .احمفظشددعو سدد ثشج بددني عوددتنم  سددةع  ك ملددت عسدد ن  رعا  تمبشددا ثب شدد ة  ن عسدد ن  رعا 
   تيع ع بحث إىل ع ط وب عآلتشا:ع  وشا  قس  

 
 
 
  
  

 اـا ومظاهرهـا وتطورهـالعولمة االقتصادية: تعريفهل:  ل:  و و المطلب األالمطلب األ
  نعو طدددةر عو ددد ري  ا ددد   ة دددا بمدددفا ع ثدددا نعوملة دددا عالق مددد ااا بمدددفا خ صددداف عمددد  عوملبتعادددا ال بدددت ثدددا عو ملددد    

  ا خ م عوف نع عآلتشا:ثظ ت  عوملة ا عالق م ااا  نذو  ث إل  دا إىل 
 
 

 
 

  ةـاالقتصادية  ـوالعولمة  ـتعريف العولمالفرع األول: 
  ا:ـلغوي :أوال

   عمدد  ثسدد ةى عدد        مل مدده ثددا حشددذ عحملددتنا إىل وغددةاي تملددج عولدد  (Globalization)املدد  ثمددطمح عوملة ددا
نعالق مد ااا  عوسش سدشا  آد ق عو حمتنا  مبمل  عومل اب كمه  دشوة  إط ر عحل كا نعو مل ثج نعو ب ام نعو ف عج يف مجشع عجملد الا

 1.نعون  دشا نغريت   ث ج نزع عحلتنا عجلغ عدشا ومتنم ع خ مفا
 اددثل  ا ثا كم     عووم ا عالامشذاا عويت تملرب عمو نذو     **وةكباثمطمح عو عالق م اانيبمل  نافضج  

                                                
 " ث رش م ث ا وةت  امل رب ثمطمح عوملة ا ثمطمح تتات   طم  ثا قبج  س  ذ عإلع ثش ا Marshall Mcluhan"  عمدتث  صد يف يف هن ادا ع دت عوسد شم ا ثفودةم   يف ت ثملا تةرمل دة يف كمدتع

دت    تديه عوظد ت ةثا عس تالوه ومح  شا عو ومةوةتشا عويت ملل ت  يف ك  به "عالس ولد د ا يف عدةعاب   (Global village)عو  اا عووةملشا  و مدبح ك  ادا   تد  عد اب ت  د رب  تدذع ه عالتمد م"  إذ  ك 
 عملظ : عوملم شا نعو ومةوةتشا.  عونةرةضج بف  ع  شا

 .29  ص.2009  ع     اعر ح ثت  آليات العوملة االقتصايية وأاثرها املستقبلية   االقتصاي العريبا ايسني عو و ايت  تشف   عبت عو مح -  
 .11ص.  0520  23   عما ع  م نعومم عا  بم  عووةات عومم ع   عوملتاتفعيل أياء املصارف اإلسالمية   لل العوملةخ وت سملت زغمةم حم     1

 :  ك   ام عوف نق ا و بش  عويت قت تم بس  وملة ا  نت ى عوترعسا    تة شحو  الزم   تم ا بمل  ع مطمح ا  ن عوظةعت   ن عو ض اي **
م مل ددا    د و  نقش و  نثب ائو   نت  إثد ع  ومفود  نتبد ام و: عومل  شا تمل  عالملف  ح عم  عومل اب ثع عحلف ظ عم  خمةصشا ع ثا ندو ت  نث)Globalization and Globalism) عوملة ا نعومل  شا - 

اد تبط  مل لد ر عولد   ع  شد  ثدا خد م عالمل لد ر   نتد  ثدا خمد ئت عودتاا عإلسد ث   اضد ف إىل ذود     ع ضد ة  ع س سد  وممل  شدا  خ  ان  د تع  عاةاا عويعتشداثع عالعجعف ع  ب ام  آل

 العوملـة االقتصاييـة: تعريفهـا وتطورهـا ومظاهرهـا؛ل: ل: و و املطلب األاملطلب األ
  تعريفهـا وتطورهـا؛تعريفهـا وتطورهـا؛  ة:ـة املاليـالعوملاملطلب الثاين: املطلب الثاين: 

 مؤسسـات العوملـة املاليـة.  الثالث:الثالث:  املطلباملطلب
 
  

 ؛ـة والعوملـة االقتصاييـةف العوملـتعريالفرع األول: 
 ؛التطـور التـارخيي للعـوملـة والعوملـة االقتصاييـةالفرع الثاين: 
 االقتصاييـة. ةـاهر العوملـمظالفرع الثالث: 
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"Globe مبمل  عوو ة ع ر شا  نوشست ثا كم ا عومل اب "(dlWor(.1 
 ا:ـاصطالح :اـاثني
     (Informative)م عوملد اب إىل ق ادا بفملدج تشد ر ع ملمةث تشدا حتدة  "عوملة ا عم   هن :  حمسا  محت عخلضري عوتك ةر  فامل    -1

   امبح كج سو مله يف ح وا ثمل دا نإح طا دةراا مبد  حيدتو ودتاو   نمبد  حيدتو ودتى عآلخد اا  نكود  ثدةرة عالتمد الا 
 2".نعو  تم عو    عوف ئ   كوا ووج ثمو  عو  ثري نعو  ث  يف عآلخ اا ن آلخ اا

اياة ارتددا عالع  د ا ع  بدد ام بدني عوددتنم عمدد  ز " : ااا أبهندد دعوملة ددا عالق مدف د ملد   ارعسدد ا صدمتنق عوم ددت عوددتنيل   ثد  -2
عمل  د م   ر   سدةع   ومسدبا ومسدمع  ن عخلدتث ا  إل د دا إىلد اب  ثا خ م زاياة حج  نملةعش ا عو بد ام عو جددثس ةى عومل

 3".ع ثةعم نعو ومةوةتش  بني عوتنم ع خ مفا
ثفودةم نثمدطمح عمل لد  يف " :أبهن  "عم  عوملة ا ثمطمح ا"يف ثملج   إمس عشج عبت عوف  ح عوو يفدو  عوتك ةر نامل    -3

سةع  ع   نما يف تب ام عوسمع نعخلتث ا   ن عمل   م   دو ته ع س سشا عزاايا عومل ق ا ع  ب اوا بني ع ث   عوسمةعا ع خرية
 4".رؤنس ع ثةعم

ع مشدا تمل شد  " :عمد   هند الق مد ااا ععوملة دا  عبدت ع طمدب عبدت عحل شدتف عوتك ةر امل    "عوملة ا عالق م ااا"نيف ك  ب  -4
يف عالق مددد ا عوملددد     كشدددث تدددذاعا ملسدددبا ع لددد ركا يف  (Actors)بدددني عوفددد عمني  (Interdépendance)ثبدددت  عالع  ددد ا ع  بددد ام 

ثدا حشدث ع سد ةى نعحلجد  نعودةز  يف عد الا ث ملدتاة ن مهود  عوسدمع   عو ب ام عوتنيل نعومل ق ا عالق م ااا عوتنوشا ادمتال 
ج ملسددبا ت ثددا ثددا عوملدد ط عالق مدد ا  و لددو    نعخلددتث ا نعم صدد  عإلمل دد    كشددث تم ددة ع مشددا عو بدد ام عو جدد ر  عوددتنيل

شددو ال تتاددتة وممل قدد ا عالق مدد ااا عوتنوشددا يف عالق مدد ا عوملدد     ا ملدد ظ  انرتدد      رملددا ثددع عوملدد ط    عوومدد   نتوددة  
 5"عالق م ا  عم  عومملشت عحملم .

ظدد ت ة تمل ددج عمدد  زاياة عو و ثددج ملددةع ثددا  ملددةعع عوملة ددا  نتدد  هندد : أب اددا عوملة ددا عالق مدد ااا ثددا تمدد  كوددا تمل
  ع ثد  عودي  ادمتا  إىل تلدوشج سدةق انوشدا نعو سد ثشجج ع مشا عمل  د م عوسدمع نعخلدتث ا   إذ تسو  عوتنمعالق م ا  بني 

 ثةحتة.
تع  دو  تلبه يف ملةعح  عتاتة ثسرية عالملتث   عم     عوملة ا وشست ثفوةث  تتا  نا ف  عحملممة  عالق م ااة  

عالق م ا  بني ع ث   نت  ثسرية قت بت ا يف ثم ما عو د   عو  سدع علد   نعمل ودت ثدع عحلد ب عومل  شدا ع نىل  دخد م 

                                                                                                                                                            
فد نض  ن    عز تود  ن قةى ثسشط ة تف ض ثنج تيع عالمل ل ر  يف حني    ثفوةم عوملة دا اد تبط آوشدا زملدج عولد   ام لد  ع  شد   نتديع املد     عوملة دا عزد ه ثبتن  عدجعض نتةا قةة    عوطبشمل 

  ؛و ح ش   تتعف حمتاة  اوة  بلوج ع ت  ث مةا
    ن إق ثا عوتنوا بملشتع عا  حو م عوتاا.: تمل  عوملم  ملشا دمج عوتاا عا عوتنوا)Secularism) عوملة ا نعوملم  ملشا -

 . 31-30  ص ص.2009  ع     ع  ا عوتاا وممل  نعو ةزاع  "أاثر العوملة   الريفاهية "تقدير اقتصايي إسالمي محت حم ت عجلشةس    -عملظ : 
 .12-11  ص ص.   ث تع س ب خ وت سملت زغمةم حم   1
 .17  ص.2000  عو  ت ة  ع ةعا عومشج عومل بشا  اقتصاي وإيارة عصر الاليولةالعوملة مقدمة   يفكر و محت عخلضري    حمسا  2
 .8ص.  2006"  عو  ت ة  اعر إعج  ثم  ومطب عا نعومل   العوملة ومستقبل االقتصاي العريب "الفرص والتحدايتملبشج حل ا   3
 tobarabia.comwww.kok ثا ع ةقع: .معيم مصطلحات عصر العوملةإمس عشج عبت عوف  ح عوو يف   4
 .17  ص.2006عو  ت ة  عوتعر عجل ثملشا    "العوملة االقتصايية "منظماهتا، شركاهتا، تداعياهتاعبت ع طمب عبت عحل شت   5



                                      :التحرير املايل والعوملة املالية                                                             الفصل الثالث 
 

  131 

   عوسدمع نرؤنس ع ثدةعم عدربتم  عوفجة  ن عحل با  ك ملت عحلةعتذ عالق م ااا بدني عودتنم  دئشما  نمل شجدا وديو  كد   تدتد  
 1ع؛عحلتنا كبري 

 2ثسرية عوملة ا عحل وشا خب س تطةرعا كربى ت : نت  شذ 
 عوم ة عوس اع يف ع ب االا ع  وشا عوتنوشا؛ -
 ؛ع  ملتاة عجلمسش ابني عول ك ا    سش   ال  عوم ة عوس اع يف عو ج رة -
 مسش ا؛ملل ط عول ك ا ث ملتاة عجل  ت  إىل حت كبرينث ا    زاياة عالس ن  رعا ع تمبشا ع ب ش ة -
 ظوةر ع سةعق عومل  شا عول ثما؛ -
 عرب عو ةسع عوس اع ومظ م عوم ج نعالتم الا ع ملةاب.   عمل ل ر عو  مش ا نع دو ر عجلتاتة -

 االقتصاديـةة  ـوالعولم  ةـور التاريخي للعولمـالتطالفرع الثاني:  
 3ط عو  وشا:عوم  يف نعوملة ا عالق م ااا كوا تمخشت ث عحج عو طةر عو  ري  ومملة ا  

  ثع بتعاا عو    عخلد ثس علد   ناعثدت حدك ثم مدا عو د   ن : بت ا تيه عوفجة يف  نر ةـنيني: املرحلة ازة األوىلـاملرحل
 :د  نرشذا تيه ع  حما بعون ثا عل 

  منة عجمل  مل ا عو ةثشا؛ 
   ك ملت تم ا مجما ثا عو شةا س ئتة يف عو  ن  عوةسط ؛ 
  صا  وف ا نعإلملس ملشا؛تمل ش  ع دو ر عخل  
  . بت ا دشو  عجلغ عدش  عحلتانا  نش ع عو  ةمي عوغ اغةر 

  نع ددت تديه 1870: عس   ا تيه ع  حمدا ثدا ثم مدا عو د   عوند ثا علد  حدك سدما وءـة الثانية: مرحلة النشـاملرحل
 :ث  ام  ع  حما

    تة؛ثفوةم عوتنوا ع  ج ملسا ع ةح 
   صا  ومل ق ا عوتنوشا؛تبمةرا ع ف تش  عخل 
  زعا ع فوةم ع كن  حتتاتع وإلملس ملشا؛ 
  زعاا عالتف قش ا عوتنوشا  نملل ا ع متسس ا عخل صا ب مظش  عومل ق ا نعالتم الا بني عوتنم؛ 
   عالت   م مبة ةع عو ةثشا نعومل  شا.  يف عجمل  ع عوتنيل  نبت رنبشان ع بت ا ثلوما قبةم عجمل  مل ا غري 

   ندشو  ظو ا:1920سما إىل غ اا  1870سما : نعث تا تيه ع  حما ثا القـة الثالثة: مرحلة االنطـحلاملر 
  ؛عجمل  ع عو ةث  ع  بةم"ش  كةملشا ثنج "خط عو طةر عومحشح ن ثف ت 
   يف عجمل  ع عوتنيل؛ ع نرنبشاإاث   عتا ثا عجمل  مل ا غري 

                                                
 .19  ص.2001  ت مجا رايض حسا  برينا  اعر عوف رعيب  عوملة املالشت  سم، كف جل 1
 .20-19ع  تع عوس ب   ص ص. 2
 .38  ص.2002  1  عما عوب حث  ت ثملا نرقما  عجلذعئ   عوملتا العوملة وأتث ها على االقتصاي العريبشت قت   ث تم عبريعا نعبت عجمل 3
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  ؛ملل ا عحل ب عومل  شا ع نىل نعمبا ع ث  
  ."  صش غا  دو ر خ صا  إلملس ملشا "ح ةق عإلملس 

  نقدت 1960سدما إىل غ ادا  1920سدما : عسد   ا تديه ع  حمدا ثدا جـل اهليمنـةأة الرابعة: مرحلة الصـراع مـن ـاملرحل
   عوجكشدذ عمد  ح دةق عإلملسد  ت  شوتا ح نب دو اا حةم ع ف تش  نع مطمح ا عوم شدئا نع  ملم دا بمل مشدا عوملة دا  ك د  

 .نب نز انر ع ث  ع  حتة
 ت  ث  رشذا به تيه ع  حما ث  ام : ن   : بت ا تيه ع  حما ثع بتعاا عوس شم اة اخلامسة: يفرتة عدم اليقنيـاملرحل

  حتنو  زث ا عتاتة؛ 
  إاث   عومل اب عون وث يف عالق م ا عومل   ؛ 
  ؛هن اا عحل ب عوب راة 
  ؛عمل ل ر ع سمحا عومةناا 
  ؛ع متسس ا عووةملشا نعحل ك ا عومل  شا ةسعت 
     ث  بملت ع  ااا. عو ش  ت دشو  تمل 

 ةـاالقتصادي  ةـر العولمـمظاه: الفرع الثالث
 ثظو اا  س سشني مه :عالق م ااا مملة ا و 

 تطةر حج  عو ج رة عوتنوشا؛ -
 عوم ة عوس اع وم مل ث ا ع  وشا عوتنوشا. -

 .2014-1992 عجلتنم ع ةعيل تطةر حج  عو ج رة عوتنوشا خ م عوفجة ابني   :تطةر حج  عو ج رة عوتنوشا: أوال
 2014–1992ة للفرتة ـور حيم التيارة الدوليـ: تط14 ازدول رقم

 .مليار يوالر: الوحدة                                                                                                                                        
 2014 2013 2011 2009 2006 2005 2004 2003 2001-1992 عوبش  

 23471 22083 18916 15746 14807 12889 11332 9342 6420 (1ص ارعا عوسمع نعخلتث ا )
 6.28 16.74 20.13 6.34 14.88 13.73 21.3 45.51 - ثملتم عو غري %

 77269 73982 70896 57843 49295 45515 42071 37376 29150 (2عوم تج عحملم  عإلمج يل )

 4.44 4.35 22.56 17.34 8.3 8.18 12.56 28.21 --- ثملتم عو غري %
1/2 22.02 24.99 26.93 28.31 30.03 27.22 26.68 29.84 30.37 

عس  مدد ئشا وألن د ع عالق مد ااا نع  وشددا  اارعسد   ر واســتعاية التـوا  آيفــاق االقتصـاي العــاملي، التعـا  واملخـاط - الع  د ا عمد :  ا: ثدا إعدتعا عوب حندداملصـدر
 ؛193نص. 177ص.  2010نق عوم ت عوتنيل   ك ةب  صمتعومل  شا  

نق عوم دت صدمتعس  مد ئشا وألن د ع عالق مد ااا نع  وشدا عومل  شدا   اارعسد   ، لكنه يظـل متفـاواتيكتسب قوةآيفاق االقتصاي العاملي، التعا   -
 ؛194نص. 180ص.  2014إب اج  عوتنيل 

نق صدمتعس  مد ئشا وألن د ع عالق مد ااا نع  وشدا عومل  شدا   اارعسد   التكيـف مـع أسـعار السـلع األوليـة املنخفضـةآيفاق االقتصـاي العـاملي،  -
 .182نص. 168ص.  2015عوم ت عوتنيل   ك ةب  

 ام : ا حظ ثا عجلتنم ث 
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  6420   إذ عمل  ددج حجدد  عومدد ارعا ثددا2014-1992م عوفددجة تذعاددت حجدد  عو جدد رة عوتنوشددا بلددوج كبددري خدد 
    مبملدددددددتم زاياة قدددددددتره  2014ثمشددددددد ر انالر سدددددددما  23471إىل  2001-1992ثمشدددددد ر انالر ك  ةسدددددددط ومفدددددددجة 

 ؛265.59%
 ثملدتالا ثمل ددربة  نك ملدت ث ذعادتة خد م عوفددجة  (سدجمت عومسدبا )صد ارعا عوسدمع نعخلددتث ا/ عومد تج عحملمد  عإلمجد يل

 2009 :اعوسددمةعودد غ  ثددا عالخنفدد ض عوددي  سددجم ه    2001-1992ث  رملددا مب ةسددط عوفددجة  2014 – 1992
 .2006ث  رملا بسما  2013ن 2011ن
ه عولدد ك ا عمدد  عو طددةر عووبددري حلجدد  عو بدد ام عو جدد ر  عوددتنيل  نعوددي  تسددري   ملدده اددتم  يعمدد  شدد   د نتدديع إ  ام   

 ث ملتاة عجلمسش ا.
 1إىل ث ثا  ملةعع رئشسشا ت : : تم س  عو تد  ا عو  مس وشاا ع  وشا عوتنوشاعوم ة عوس اع وم مل ث : اثنيا
  ثددا ر س ثدد م  %10ال ا ددج عددا     ثدد: نتدد     ت ددةم شدد كا  ن شددخت غددري ث ددش  ب  م ددعالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد

 ش كا حممشا يف انوا ث ؛
  تعنموم د لد   ا ع  وشدا عو  بمدا : نت ض ا ش ع  غدري ع  ش دني ودألنرعق ع  وشدا نععس ن  رعا عحل دظا )tradable(   نكندج

 تيع عومةع ع ثةعم عوس خما يف عوبةرص ا؛
 وم تعنم  بما عو: نت  ت ض ا عو تد  ا عو  مس وشا يف ع انعا غري  خ ى (tradable-Non)  ثنج عو  نض نعوةاعئع. 

نعالسد ن  ر   سدو  ر س ع د مود  عودتاة  ن مبد  دش 1995نقت زعاا تتد  ا ر س ع  م عومل    بلوج كبدري ثمدي سدما 
 .عولوج عوبش ين عو  يلحسب  ع تم  ع ب ش  

 2005 – 1995املي للفرتة ـور تديفقات رأس املال العـ: تط3 الشكل رقم

 
 .14  ص.ث تع س ب   2007ث رس   عما عو  ةاج نعو م شا  حتدد ازاذبية تديفقات رأس املال العاملي: املصدر

ت امشدة  انالر  6مح  عوبش ين عو طةر عووبري و تد  ا ر س ع  م عوتنوشا  إذ ز نزا تيه عو تد  ا ا حظ ثا ع 
نزاياة حجد  ع دتخ عا عوديت عجد     وم ملمةثد ا عوسد اعنعو دتد      نا تع تيع ع ث  إىل عو طدةر عو ومةودةت 2005سما 

 ؛تةتشوو   ة ع انعا ع  وشا عرب عحلتنا

                                                
 .سش   تفمشمو  يف ع طمب عخل ص بملم ص  عوملة ا ع  وشا  
 .30-29شيع مج م عخلطشب  ث تع س ب   ص ص. 1
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 بسبب ع زثا ع  وشا عومل  شا 2007ث  رملا بسما  2008 س ع  م عوتنيل عخنف    ثمي سما ع ف بملتت  تتد  ر  
. 2012ن 2011  وشددمخف  عددتاع سددميت 2008ث  رملددا بسددما  2010وش حسددا سددما  -04 حسددب عولددوج رقدد -

  ا عحملفظددا  ددتدب عمدد  تذعاددته ث  رملدداقددت حدد دظ عالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد       04نع  حددظ كدديو  ثددا عولددوج رقدد  
 .2012-2005نعوتاة  خ م عوفجة 

 2012-2005رة ـيفالل الفت الدويل الـرأس املأشكال ات ـ: تديفق4 الشكل رقم

 
 .24  ص.2014  عما عو  ةاج نعو م شا  سب  رب تشكيل العوملةث رتا ننوا  : املصدر

  ااــا وتطورها وتطورهــتعريفهتعريفه ة المالية:ـالعولم    المطلب الثاني:المطلب الثاني:
بدذاياة بدذاياة     ع  وشا ث حما اتريشا تطةرا ب طةر عوذثا  ننصمت إىل ث عحدج تدت ث  تثدا يف عوملمد  عحلد يلع  وشا ث حما اتريشا تطةرا ب طةر عوذثا  ننصمت إىل ث عحدج تدت ث  تثدا يف عوملمد  عحلد يلتمل رب عوملة ا تمل رب عوملة ا   

تمدد نم عوفدد نع تمدد نم عوفدد نع   ت  ت  ف عمد  تدديع ع فودةم نتطددةره عو د ري   ف عمد  تدديع ع فودةم نتطددةره عو د ري   عالق مد ا ع دد يل )عو ثدذ ( عمدد  حسد ب عالق مدد ا عحل ش د   نوم ملدد   عالق مد ا ع دد يل )عو ثدذ ( عمدد  حسد ب عالق مدد ا عحل ش د   نوم ملدد   
 عو  وشا:عو  وشا:

 
 
 
 

 ةـة الماليـتعريف وأسس العولمالفرع األول: 
 ا:ـتعريفه :أوال
ظددد ت ة تدددتعخج  ن تلددد ب  ع سدددةعق ع  وشدددا عمددد  " :نآخددد ن  عوملة دددا ع  وشدددا أبهنددد  انثمشددد  بمشدددة ف عالق مددد ا  املددد    -1

 1".ع س ةاني عحملم  نعوتنيل  مم  امتا  إىل إملل   سةق ث وشا ثةحتة عم  ع س ةى عومل   
ثدا إزعودا عو ددةعملني  بدت العو مل ثدج ثدع عوسدةق كةحدتة شدد ثما  حشدث " :  عمدد   هند ددوددشمل    اةرغشمد بتمد    ثد  ع سد  ذ  -2

  2".ع خ مفا ع  تبطا ب ةعتت عوتنم عو ةثشا
 ن تةظشا   سةق ثةحت ومم ةا )ع  وشا( عم  ع س ةى عومل     إذ كوا عإلق عض نعالقجعض" :ف كيو  أبهن ك   تمل     -3

 3".   ثبم، بتن  حتنا نأب  ط ا ا
                                                

p.9. 2006, aris,P la documentation française, obalisation financière,Les banques acteurs de la gl tres,ua lihon etPDominique  1  
 p.72. 1999, édition,me éFrance, 4niversitaires de Uresses P aris,P, Finance internationale Henri Bourguinat, 2  

3 Sous la direction de Michel Cazals et autres, Economie d′endettement – Economie de marchés financiers, Paris, Cujas, 2001, p.165.  

 ة؛ـة املاليـف وأسس العوملـتعريالفرع األول: 
 ة؛ـة املاليـور املصطلحي للعوملـالتطالفرع الثاين: 
 ة.ـة املاليـخ تطور العوملـاتريالفرع الثالث: 
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عوم تج ع س س  ومل مشا عو ح ا  ع د يل  إذ ا لدوج سدةق ثد يل ثةحدت " :أبهن  ث را ثةمل ةس  عالق م ا  ا ةم عمو  ن  -4
 1".عا ط ا  تو ثج ع سةعق ع  وشا عحملمشا  عم  ع س ةى عومل   

مددا  مل  دد م عو سدد ثشج بددني خم  ظدد ت ة تملدد  :ة ددا ع  وشددا عمدد   هندد عملط قدد  ثددا عو ملدد راا عوسدد ب ا كوددا تمل اددا عومل 
 سةق ر مس يل ع    ثةحت.  لوج يف هن اا ع ط فوتنم ان     حتنا  ن قشةا  كشث ا ع

 ا:ـاثنيا: أسسه
 :ت   سس رئشسشا  ربع ت توذ عوملة ا ع  وشا عم   

د  ا  م تدتدنت  ندج تديه عومل مشدا يف دد ح ع سدةعق ع  وشدا عحملمشدا  ثد :décloisonnement) ( عتم عوفمج بني  سةعق ر س ع  م -1
عمد  اودة   تطبشد  تديع ع بدت ن رؤنس ع ثةعم عخل رتشا  نكيو  عملف  ح  قس م ع سةعق ع  وشدا عحملمشدا عمد  بملضدو  عودبمل   

 2ثس ةاني:
ر س ع د م طةادج إهن   عوفمدج بدني سدةق  ت  : نذو  إبوغ   عو خمت  ومسبا وألسةعق  حشث ع س ةى عوتعخم   

 ؛عتثةح    ث وش   صبح تم ا سةقع تج نسةق ر س ع  م قمري ع تج  ن 
عدا ط ادد  حت اد   سددمل ر عومدد ف   : ناملد  ددد ح ع سدةعق ع  وشددا عحملمشدا  ثدد م ع  ملد ثمني ع ت ملددبع سد ةى عخلدد رت   

 نح كا رؤنس ع ثةعم.
 ت  إىل عوددةالايا ع  حددتة ع ث اوشددا  حشددث   ( وألسددةعقdéspécialisationنت تددع عحل كددا عو ةاددا إلوغدد   عو خمددت ) 
 تةحشدت نظد ئا عوةسدط   ع د وشني نعوس  سد ة  و ةصج إىل إوغ   عو  ششذ بني عوبمةا عو ج راا نبمةا ع ع  م  نيف ب اط ملشد  ت  ع

 3  اوةملةع ثس عت  عو ؤس   يف عإلصتعرعا ع تمبشا.ك   مسح وغري ع  ش ني أب
ا عوم تاا عجلتاتة ومةالايا ع  حتة ع ث اوشا خد م : و ت ظو  ثبت  عو ملظ ثشا ثع عوسش س(déréglementation)ا دعو ملظ ثش -2

عوسدحب  كودا إذإبوغ   عوف نق ا بني عحلسد  ا  تدج نعحلسد  ا عجل رادا     وغت عوملتات ثا عو شةا عون  ملشم ا  حشث
  ك ددد  كوددا إتدد ع  ع مشدددا حتةاددج ثب شدد ة ثدددا عحلسدد ب عجلددد ر  إىل اىن ثددا عحلسدد ب  تدددج بلدد ط عإلب دد   عمددد  رصددشت 

تعع ا ى إىل ظوددةر عوملتاددت ثددا عإلبددممدد   ا   إزعوددا عو شددةا عمدد   سددمل ر عوف ئددتة ن سددمل ر عومدد ف رددت  سدد ب  تددج  ث  عحل
 اضدد  إزعوددا عو شددةا عو مظش شددا عودديت ك ملددت  ت  و جمددب تمدد  ع خدد ط  عوم مجددا عددا حت ادد   سددمل ر عوف ئددتة ن سددمل ر عومدد ف  ك دد  

 4تة ع و جمب تم  ع خ ط .
 نت  تمل  عالع   ا عم  عو  ةاج ع ب ش  بدتم عالع  د ا عمد  عو طد ع ع مد يف  حشدث اد     :(désintermédiation) ادعو نس ط -3

أبقددج تومفددا نأبعمدد  ع ئددت  ان  ع دد نر  وةسددط     عومجددة  إىل عوسددةق ع  وشددا ومحمددةم عمدد  عو  ةاددج  ن تةظشددا ع ثددةعم
 ع  وشني.

                                                
1 Marc Montoussé et autres, Economie monétaire et financière, Paris, Bréal, 2000, p.351.  
2 Henri Bourguinat, op.cit., p.77.  
3 Ibid.  
4 Ibid, p.78.  
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ز تديع عالزدد ه ثدا خد م سش سدد ا ع متسسد ا ع  وشددا : نقددت تملدذ  (désengagement  de  l’Etat) ت عتدع انر عوتنودا عالق مدد ا  -4
ا نعوملة دددا ع  وشدددا  بفددد ح عودددتنم عوم ثشدددا عو جددد نب ثدددع ث  ضدددش ا عوملة ددد عوددديت ظمدددت وسدددمةعا طةامدددا تفددد ض عمددد  عوتنوشدددا

 وني نسدشط ة عممد  عتا عوبط دى إىل زاياة ع ثةعم عخل رتشا نخمخما ش ك هت  عوةطمشا  ع ث  عوي   ا   و ؤنس  عق م اايهت
  1س ع عوفجةة بني ع غمش   نعوف  ع .  نعت  ر س ع  م عم  ب شا عم ص  عإلمل    ع خ ى

  .كوا رنشج  سس عوملة ا ع  وشا يف ع خطط عآلح
 ةـة املاليـس العوملـ: أس12 املخطط رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 

 
 ةـة الماليـور المصطلحي للعولمـالتطالفرع الثاني:  

ثدا تديه   ب طدةر عودذثا –ع  عادد ا  –ث عادد ا ومملة دا ع  وشدا  نعوديت تطدةرا  عسد مل ج عوملتادت ثدا عالق مد ااني 
ج تم  ع مطمح ا اثوةو عومظ م عوتنيل عحل يل  كوا إذ تلو   2 (Financialization)وا ةأ ث  عومشربعوشا عجلتاتة نع أ  عاد ا: ع 

 رنشمو  يف ع خطط عو  يل. 
 
 
 
 
 

                                                
1
 .66  ص.2010عما عق م اايا مش م إد ا ش   ت ثملا عولما  عجلذعئ   عوملتا عوس اس    الراهنة مقاربة إسالمية لأ مة املاليةحم ت بةت م   
  :كشفا دشمشبس نرنب ا بةوني نعتنف نسةاذ  ثن م. 
 2http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9758  ثا ع ةقع: .  ت مجا اتث  عومف راألمولة الرأمساليةتة  بش ث  دةسج   2

عدم الفصل بني 
 واقـــاألس

 

 أسس العوملة املالية

 طـةالالوسا

 الالنظاميـة

 ا عو خمتدإزعو

 ج ع سةعقدتتعخ

 إوغ   عو شةا خ صا يف ع م عوسش سا عوم تاا

 حتجش  ملل ط عو طد ع ع م يف

 عالع   ا عم  عو  ةاج نعو ةظشا ع ب ش اا

 الدولة تراجع يور

 عإلمل    عم ص  ب شا عم  ع  م ر س عمم  سشط ة اييــاالقتص
 عع خ ى
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 ةـة املاليـات العوملـمراييف: 13 املخطط رقم
 
 
 
 

 
ةأوددا-ناب امد  ع مددطمح ع خددري    عالت  دد م عوودد يف إال بملدت ع حددتعو ع خددرية عودديت شددوتت  عالق مدد ا عوملدد    -ع أث 

  ا يف تدديع عوندد وةوة ع وش مدد  د ددت ددد ض تدديع ع مددطمح ملفسدده وشمددبح عو ددة  2008سددما  عومل  شددا وشددا خ صددا بملددت ع زثددا ع 
 عو  مس وشا عم   هن : ع أث ةأوانكوا تمل اا 

   إىل قط ع عو  ةاج  م زح  عومل ط عالق م ا  ثا عو ط ع عإلمل  ت   بج حك ثا قط ع عخلتث ا ع نسع حج  حتة  
 1قض اي عو  مس وشا ع  وشا. دو  رنج قضشا ثو ا ثا

ةأوانتمل رب     إذ ن ملت  سدةعق ع د م عوتنوشدا حدتناع تتادا  ن عومربعوشا عجلتاتة وممشةوربعوشا  عإلاتاةوةتع  عاف  ع أث 
 2خمةص  يف عجمل الا ع  ملم ا مبس ةايا ملسب عوف ئتة نتتد  ع ثةعم.  وم حش ا عوتنوا و مظش  عق م اايهت 

ةأوددامح إ  عسدد ختعم ثمددط  س   وشودد   1995مل طددا عوغمشدد  " سددما " يف ك  بدده كددشفا دشمشددبساملددةا إىل  ع دد م  ع أث 
ةأودادم  ثا ك  به عآلخ  عوي  حي ج عمةع  "عو  مس م ع  غط س" ومحدتاث عدا   بملت سما ت  اب  بسشكشفا دشم  ث اود     أث 

ةأواد  ثمل     3.  نعالق م ا ع  يلتةسشمل  ومل  عوف صج بني عالق م ا عحل ش  أبهن : ع أث 
 كج ثا:  إوشهحتةاج عو  مس وشا إىل عو  ةاج تمبه  إال    غ  ظوةره يف  نعئج عو سملشم ا  إ   صةم ع مطمح ب 
  مسد ه بد  س ع د م ع د يل   ث مبئ  دشده ثد  1910"ر س ع  م ع  يل" سما  يف ك  به تشمف املج اورعان عالق م ا  ع   ين  

ن شد ر إىل    سدشط ة ر س ع د م ع د يل   ر س ع  م "عوذرعع  نعومم ع  نعو جد ر  نعخلدتث " نسشط ته عم  ك دا  تمحا
دد  مدد  ملةعدد  ثددا عالثربايوشددا عالق مد ااا عجلتاددتةسدةف ي  عمد  ك دددا عدد الا عحلشدد ة عالق مدد ااا ع عودديت ت ددةم عمدد  عو ةس 
   دةا  ثن وشد ا عومشربعوشدا عالق مد اااإىل تا عو   كدذ ع د يل سدةف تدمتا    ع مش  نعوسشط ة عم  عق م اايا عومل اب  ن 

 4؛عويت ت ةم عم  ع نت م ع س متة إىل قةى عوسةق عحل ة نعو م دسشا
   ؛1972يف كنو   عوي  حي ج عمةع  "حشةاا عو  مس وشا ع ث اوشا " سما  ت ر  عتنف نبةم سةاذ  عوب حن 
   ةأوددامددد  نتدددة ثددا حمم    رنبددد ا بددةونيعالق مدد ا   حشدددث  شددد ر إىل    ث سش لددةسملدددا ذ عالق مدد ا يف ت ثن سددد    ع أث 

ةأودا  د  ذودد   نث   تد ر  عددتنف نبدةم سددةاذ    بدت ا يف عوسدد شم ا نتةعصدمت خدد م عوسدبملشم ا نعون  ملشمدد ا  ن  ع أث 
ةأودداشدد ا عو  مس وشددا  ن طم ددةع عمشدده بددذاياة انر عو  ةاددج يف عومل م  طدد عا خددي ا مدد عت إببملددة  شددوج وم  مس وشددا  اب   ن ع أث 

                                                
 ع  تع ملفسه. 1
 ع  تع ملفسه. 2
 ع  تع ملفسه. 3
 alraid.de/arabisch/abwab/Artikel/Ar00049.mht-http://www.iid:  ثا ع ةقع .آليات نظام العوملةعبت عجملشت رعشت   4

 ة املاليةـالعومل

 ازديدة ةالليربالي ةــاأَلْمَول
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نعولوج عوبش ين  1ا  م  توتمه  عم  ت  ا  وألرق م نعإلحم ئش ا  بج ارس  عوظ ت ة ب حمشج اتري  وم طةر عو  مس يل.
ةأواعو  يل اة ح عو طةر عا ئج ومل مشا   .ع أث 

 ةـالرأمسالي اأَلْمَولةاهرة ـور لـ: تط 5 الشكل رقم

 
ation http://en.wikipedia.org/wiki/Financializ :Source 

  إذ اب تملددت 1990ا حددظ ثددا عولددوج عوبشدد ين سددشط ة عالق مدد ا ع دد يل عمدد  عالق مدد ا عحل ش دد  بتعاددا ثددا سددما 
سدما  %70ج ملسدبا ثو دا ث  رملدا ب جد رة ع انعا ع  وشدا نعوديت زد نزا ع ب االا عوذرععشا نثب االا ع مل ا  نعوط قا تلدو  

2004  . 
 ةـالمالية  ـخ تطور العولمـتاري: الفرع الثالث

تمل رب ظ ت ة عوملة ا ع  وشا ظ ت ة وشست حتانا عوملودت  وومود  عخ مفدت عوشدةم ع د  ك ملدت عمشده يف ع  عحدج عوسد ب ا  
وم  مس وشدا ثددا حشدث حج ودد  نسد ع و  نتمةاددع  انعهتد    و دد يل دودد  ظد ت ة ث زثددا وملد ة عو  مس وشددا ملفسدو   نبدديو  كوددا 

    ام :ت سش  ث عحج تطةر عوملة ا ع  وشا ك
 عا نتمدتا  عودديتب  إذ  ري ادا عسدد نتد  ث حمددا ق عدتة عوديتب  نقددت رشدذا ك    (:1914 - 1850ة األوىل: )ـاملرحلـ

بدني ع  عكدذ ع  وشدا ع خ مفدا   ا ح ا بتن  قشةا ثف ن ا  ممد  زعا ثدا عو لد ب  نعودجعبط  ك   ر س ع  م خ م تيه ع  حما

                                                
 .تة  بش ث  دةسج  ث تع س ب  1
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إبتبددد ع دمسدددفا عحل ادددا عوف اادددا نعدددتم تدددتخج عوتنودددا يف عوملددد ط    ا عخل رتشددداز دددد ض قشدددةا عمددد  ع ملددد ثع ثددد  عودددي  عدددذ  
 1عالق م ا .

و ددت نصدددفت تدديه ع  حمدددا أبهنددد  عوفددجة عويتبشدددا و ح كدد ا ر س ع ددد م  إذ ك ملدددت تددتنر يف إطددد ر عدد اب ادددمتثا ك ادددا  
ثدد ا عو طددةر   عث موددت يف حشمودد  ث ة  كةهندد   بشددا ع ملدد   ثمددترت  ب اط ملشدد ن سدد ت تمدد  ع  حمددا بوةهندد   نر ك دد  عت     عو بدد ام

تبمل ودددد  د ملسدددد  ن   ملشدددد  نتةومددددتع  نتلددددري عإلحمدددد ئش ا إىل حددددتنو ثةتددددا كبددددرية ثددددا  نتوددددةاا ر س ع دددد م قبددددج غريتدددد   ث  
 ن   ثمشد ر تمشده إسدجوش  2.9ث  قش  ه   1914-1874عالس ن  رعا عخل رتشا عخل صا برباط ملش  إذ بمغت خ م عوفجة 

تمد   شداغمب  ت  ن ث اود  عولد  وشا نعسدجعوش   نك ملدن ا عومد تج عحملمد  عورباطد ين  نعسد ن  ا ثملظ ود  يف  نر ثد %9ث  ا  بمه 
نعودديت ك ملددت زدد   يف  سددةعق ومددت  ن راددس   ثدد  عالسدد ن  رعا      شدد ع  ع سددو  نطدد ح عوسددمتعا  عالسدد ن  رعا حمفظشدده

تدج هتشئدا عوظد نف ع م سدبا ثدا    عو ح شداعمد  ت ةادا عوبد    ت مجشملودع ب ش ة دو ملدت ت دةم هبد  عولد ك ا ع تمبشدا  نعملمدب  
نخمةص  يف ع سد مل  عا يف آسدش  نإد ا شد  ن ث اود  عو تشمشدا  يف حدني ذتدب تدذ    الس غ م عون نعا عويت حت  تو   نرن 

ع  تبددا عون ونددا ثددا حشددث ت كمددتع نملشةزومددتع(   ثدد  عو دد نض د ددت عح م ددن   عشا يف عوددب ا ع   تثددا ) نرن ثمودد  إىل عدد الا صددم
نو  ةاج بملد  ع لد راع عوودربى  ك د     تمد ا   ثا خ م إصتعر عوسمتعا يف  سةعق عوسمتعا نعويت ك ملت ت       مهش و 

 ث اوشدا إىل ث ده عودةالايا ع  حدتة عثنج عو د ض عودي  قت    ث و  بمل  عحلوةث ايا عولوج عو مس  قت  عخت    ق ن    خ ى
 سد عتهت  يف حدج  زثدا ااةهند  نتملةاضد هت   عم د     ح كدا رؤنس ع ثدةعم خد م تمد    و د   ع   د  ا ع   ملش  يف علد ام

 2؛ثت حمةال  لوما دةعئ  ر س ع  م حشمو  و غ  ثا  هن  قت    غمب عمشو  تتف تملظش  عو بح  عوفجة
 ة دا ع  وشدا خد م تديه ع  حمدا نت  ع  حما ثد  بدني عحلد بني  حشدث ع ددت عومل(: 1944 - 1914ة الثانية: )ـاملرحل
كبدريع ثدا عسدد ن  رعهت  يف   تددذ     كرباط ملشدد  ند ملسد  ن   ملشد    رة ود  س ع د م  نع دح   إذ د دتا عوملتاددت ثدا عودتنم ع مددت  تملط د

  ن تتثريت  خ م عحل ب  نقت رشذا عوفجة ثد  بدني   ن ثم ارهت   ب ا عإلملف ق عحل يبسةع  ثا خ م بشملو    طم    عخل ر 
 3:دعحل بني ب
  ؛صملةا عوةالايا ع  حتة ع ث اوشا يف ع م عالس ن  ر عوتنيل 
 د  ت قشةا كبرية عم  حت ك ا رؤنس ع ثةعم نملظ  عوم ف؛ 
 ش   ب اط ملش  عا ق عتة عويتب.س   خ ن  عوتنم ال 

ك هنشد ر    ث وشدا نمل تادا نحمدةم ع دط ع ا    رنعبدط عالتمد م بدني ع  عكدذ ع  وشداا إىل تفو دكج تيه ع ثةر  ا   
نعالع  دد ا   ا حت كدد ا ر س ع دد مى إىل قم دد(  ممدد   ا  1933 – 1929ع زثددا عومل  شددا ) ث    1929بةرصددا ملشةاددةرا سددما 

 ؛عم  عو  ةاج عويعح نعو  نض ع م دشا  بتم عالع   ا عم  عو  ةاج عخل رت    وم شجا عخنف  حج  عالس ن  ر عوتنيل

                                                
 ؛29حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص. -عملظ :  1

 .49  ص.1987عووةات  عجملمس عوةط  ومن  دا نعوفمة    ك ةب     سمسما ع اب ع مل دا ريخ النقدي للتخلفالتارثذ  زك    -         
 .30-29حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص ص. 2
 .31-30ع  تع عوس ب   ص ص. 3
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 نخ م تديه ع  حمدا  ع مدت مجمدا ثدا عوملةعثدج عمد  إرتد ع عومل قد ا بدني يومنا هذا(:  – 1945)ة الثالثة: ـاملرحل
ثد    ثا تديه عوملةعثدج  كا رؤنس ع ثةعم عرب عحلتناعةاة عالمل مل ش حل   يفثمتسس ا عومظ م ع  يل عومل     نك   ا  نقملو  

 1ام :
 متنق عوم ددت عوددتنيل تلددوشج ركدد ئذ عومظدد م عالق مدد ا  عوددتنيل  نعودديت ت  نددج يف صددFMI     نعوبمدد  عوملدد BM  

 ؛ OMCوم ج رةنع مظ ا عومل  شا 
  نرن انالر(؛سةق عومل  ا ع نرنبشا )سةق ع مللة  نتطةر 
 تطةر ظ ت ة عو تناج؛ 
 تطةر عب و رعا عامتسا ع  وشا؛ 
 .  عمل ل ر ع مش ا عول ع  نعالملتث 

 يف عولوج عوبش ين عو  يل.نكوا رنشج ث عحج تطةر عوملة ا ع  وشا 
 ةـة املاليـور العوملـل تطـ: مراح6 الشكل رقم

                                                            
                                                                            

   
                                                               

  
 ةـة الماليـات العولمـمؤسس المطلب الثالث:المطلب الثالث:

صدمتنق عوم دت  :ث و ثمتسسد ا انوشدا تد   نعوملة ا بمفا ع ثا  تل ف عم  ع مشا عوملة ا ع  وشا بمفا خ صا 
 :تم نم تيع ع طمب عوف نع عآلتشا    نو بش   تيه ع متسس اعومل  شاثمظ ا عو ج رة ن   نعوبم  عومل     عوتنيل

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                
 .41-31ع  تع عوس ب   ص ص. 1

1850 1914 1944 2008 

 عالزات رعةاة  عو تتةر عالزات ر

 دويل؛ـد الـوق النقدـصنالفرع األول: 
 ؛امليـك العـالبنالفرع الثاين: 
 .ارةـة للتيـة العامليـاملنظمالفرع الثالث: 
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 د الدوليـدوق النقـصنالفرع األول: 
 ددا ع ثدد  ع  حددتة   مللددئ مبةتددب ثمل تددتة سددما ثددا نكدد الا ثمظ  تنيل نك وددا ث خممدداامل ددرب صددمتنق عوم ددت عودد 

ا دع ث د  صدمتنق عوم دت عودتنيل يف  .وممل ج عم  تملذاذ عو مل ن  عوتنيل يف ع شتع  عوم ت  ن     عالس   عر ع  يل  1945
  نامل درب عومدمتنق ععضة  188ومل ص ا  ناتا ه  عض ؤه عوياا ال مة  مجشع بمتع  عومل اب ت  اب   نعوب و، عتات  نعشمطا ع

 1:  اوتف إىل حت ش  ع ثةر عو  وشاثمتسسا ث كذاا يف عومظ م عوم ت  عوتنيل
   ع ع  ةعز  يف عو ج رة عوتنوشا؛عو ةس 
 اع  عس   عر  سمل ر عوم ف؛ 
   ش  عومل  ا؛ب عو خفش  عو م دس  وزم  
  نعويت تملش  منة عو ج رة عوتنوشا؛  إزعوا عو شةا ع ف ن ا عم  عوم ف ع تم 
   إلخ  الا ثةعزاا ع تدةع ا؛إت ع  تمحشح ثمظ   
   عون ا بني عوتنم ع عض   ثا خ م تملج ثةعراه ث  حا ا  بض  انا ثم سبا. بث 

عدا ط اد    ثدا  مهود  ت دتمي ع ملةملدا عوفمشدا ومدتنم  ى  وممتنق عوم ت عوتنيل نظد ئا  خد  دي  إ  دا إىل ث  سب 
هبدتف   وفدجعا تدجعنح بدني عدتة  سد بشع نعدتة  عدةعم  إرس م بمل  ثةظفشده  سد  بملندا صدمتنق عوم دت عودتنيل اديه عودتنم

يف تمفشدي ت تمي عومم ئح عوفمشا وم لو ا عويت تةعتوو   إ  دا إىل ن ع عوسش س ا عوم تاا نع  وشا نتمفشيت   نع س عتة 
عوددددربعثج ع  ملم ددددا  و سددددوش ا عودددديت نعددددد  عمشودددد  عومددددمتنق  نت ددددتمي بدددد عثج تددددتراب ث  تثددددا يف عدددد الا عو حمشددددج ع دددد يل 

ن مللدطا عوبمد  عودتنيل يف عد م   م بدني  مللدطا عومدمتنقنعوسش س ا عوم تاا نع  وشا نعالق مد ااا  إ د دا إىل عو مسدش  عوفمل د
 2عالق م ا عومل   .

نثمملدد  وةقددةع  زثدد ا يف عومظدد م عوم ددت  عوددتنيل  اسدد مل ض عومددمتنق سش سدد ا عوبمددتع    عالسدد   عرعمدد   نحف ظدد  
ثا خ م ملظ م رمس  امل ف   ع عض    إ  دا إىل عو طةرعا عالق م ااا نع  وشا عم  ع س ةايا عوةطمشا نعإلقمش شا نعومل  شا

  عر عالق مد ا عوسش سد ا عووفشمدا ب ملذادذ عالسد     عع  د امل  عمد  م عومدمتنق ع لدةرة  عضد ئه  ثلدج   س  عو ق با  نا دت  
 3نردع ثس ةايا ع ملشلا.  زث ا عالق م ااا نع  وشاثا عو مل ض وأل نعحلت  

يف ح وددا تمل  ددو   مدد عب   صددمتنق عوم ددت عوددتنيل عوددتنم ع عضدد   عمدد  عسدد ختعم ثددةعراه ع  وشددا نعوفمشدداع الددج   
توددا عومظدد م عو  مسدد يل  رنددج ن   ت بلدد نط   ووددا عسدد ختعم ثددةعرا عومددمتنق ث ش ددعق مدد ااا تددمتث  سددمب  عمدد  ثشددذع  ثددتدةع هت

  نيف بملدد  ثط وبددا عوددتنم  و ملدد ن  ثددع عومددمتنق عمددت ن ددع خطددط عوسش سدد ا عو  ةامشددا ومتنوددا  ه عولدد نطنا مددت هبددي
قدد نض عومددمتنق  نقددت  خددي  دملدد ال ثملشمددا قبددج عحلمددةم عمدد إذع اب ت     م عومددمتنق اددت عوملددة  إىل انوددا ثدد ال ا ددت   ع حشدد  

                                                
 ؛132ثفشت عبت عو ن   ث تع س ب   ص. - عملظ :  1

 ؛46مش    خم نملا  ث تع س ب   ص.محت س  -          
 .194  ص.2006  ع     اعر ع م تج  مقدمة   املالية الدوليةا عاشيت نثمجت عبت عومطشا عحلمل يل  ملةزعر عبت عو مح -          

  .46محت سمش    خم نملا  ث تع س ب   ص.  2
   www.imf.org  ع ةقع:ثا  . ت عوتنيلمصمتنق عو 3
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عمدتث  او فد  عومدمتنق مبط وبدا عوتنودا عوملضدة ب ةتشده سش سد هت  يف  (Low conditionality) توة  ع ل نطشا حمتناة عومط ق
شدا عمتث  اطمب ثا عوتنوا عس وتعف ثملد اري ك     (high conditionality)عز ه ثملني  نقت اف ض عوممتنق ثل نطشا ص رثا

  كوددا    اددمتا  إىل تملم دد  نعوفلددج يف عوةددد   هبدديه ع تددتعف  performance criteria))اري ع اع  ثملشمددا اطمدد  عمشودد  ثملدد 
 1ص ف ق نض عوممتنق.

 يــك الدولـالبنالفرع الثاني:  
نعالت  دد م   ع متسسددا عالق مدد ااا عومل  شددا ع سددمتنوا عددا إاعرة عومظدد م ع دد يل عوددتنيل :ملدده عمدد   ف عوبمدد  عوددتنيلاملدد    

ب  س س  عم  سش س ا   ثسمتنوش ه تمم  الق م ااا ومتنم ع عض    ويو  ديش س ا عووفشما ب ح ش  عو م شا عب طبش  عوس
عو م شا نعالس ن  رعا نسش س ا عإلص ح عاشومد  نسش سد ا ختمدشت ع دةعرا يف عو طد عني عوملد م نعخلد ص  نكديو  اود   

 2؛امه عم  عالقجعض ثا  سةعق ع  م مله امل  ت يف رة   عوبم  بمفا  س سشا  جلتعرة عالئ   ملشا
  1946  وشبدت  ع مده رمسشد  سدما 1944عالتف ق عمد  إمللد ئه سدما  نامل رب عوبم  عوتنيل اثين ثمتسسا مل تاا  ت   

 غد عض إعد اة    ع ب ره ثمتسسا عق م ااا ث خمما ثا ثمتسس ا ع ث  ع  حتة  تمل ج يف ع م عإلق عض طةاج ع تدج
 3؛عوتنم عوم ثشا ث    عإلع  ر نعو م شا ومتنم ع   تثا

 4ت ثو م عوبم  يف عوم  ط عآلتشا:نت مخ    
 خ صا ومتنم عوم ثشا؛  عوتنيل طةاج ع تج  ل راع نب عثج عو م شا جو  ةاع عومل ج عم  ت تمي 
  انالر سمةاي؛ 1305ث ةسط اخج عوف ا دشو  عا  عويت ا ج  ومتنم عوم ثشا ع كن  د  ع  ت تمي ع س عتعا ع  وشا 
 عومل ج عم  زاياة انر عو ط ع عخل ص يف عوتنم عوم ثشا بوج عوةس ئج ع  وما؛ 
   حلمدةم  لد كمو  ع  ملم دا أبتددتعف ع مل نمل ود  عمد  حت شدد   دضدج   عو شد م ب  دتمي ع لدةرة نع ملةملدا عوفمشددا ومدتنم ع عضد

  يف عجملدد الا ع خ مفددا بمل ددج   نا ددةم يف ذودد  عخلددربع  نع  خممددة ا عجلددتنى عالق مدد اااعوبمدد   نعخ شدد ر ع لدد نع ا ذع
 عوترعس ا عو زثا؛

 عودد    عنثمودد  سددتنا ع شدد ه نثلدد را  عومل ددج عمدد  ت ةاددا عوبمشددا ع س سددشا وم م شددا  ثددا خدد م رةاددج ع لدد نع ا عووبددرية  
 خل؛إ..ت . ا تةوشت عووو    نعوسو  عحلتاتاا نعوط ق ا نغري نحمط  
 نإص ح عوبمشا عالق مد ااا عوديت تمل دج   عو ش م ب طةا   انعا عو حمشج عخل صا بترعسا عجلتنى عالق م ااا وم ل نع ا

 دشو  تم  ع ل راع؛

                                                
 .284  ص.2010  ت مجا حم ةا حسا حس  نث عتملا نملشس د   عبت عومل يل  عو ايض  اعر ع  اخ وممل   اقتصايايت النقوي والتمويل الدويلناافشت د هنةز  تةزاا اعملش وذ  1
   ثمشدة   250عون ملشدا  نكد   قد ض عوبمد  ع ن م ثدا ملمدشب د ملسد   مببمد، عحل تا ع  سا إىل ر س ع  م  ثدا  تدج رةادج إعد اة بمد   نتمل دري  نرن  بملدت عحلد ب عومل  شدا  إملل   عوبم  عوتنيل و مبشا ت

   نبفجة مس ح ثمل ةوا  نأبسمل ر د ئتة ثمخفضا  نقت خم ت عو  ض إلع اة إع  ر د ملس  بملت عحل ب عومل  شا عون ملشا.1947انالر سما 
 .80ث تع س ب   ص. ،عبت ع طمب عبت عحل شت 2
 ؛81ع  تع عوس ب   ص. -  :عملظ  3

 .   286تةزاا اعملش وذ ناافشت د هنةز  ث تع س ب   ص. -          
 .84عبت ع طمب عبت عحل شت  ث تع س ب   ص. 4
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    زعاا عت   ث ا عوبم  عوتنيل مبل كج عو م شا ع ةث   نمبو دحا عوف    نحتسني تةزاع عودتخج اعخدج   عوذثا عم  ث
  ا نمح اا عوبشئا.عوب ا ع  ج 

 ما  جلتنم ع ةعيل.فا ثا مخس ثمتسس ا نثش ا عوجعبط  ثبش  نعوبم  عوتنيل تة ثمتسسا إمن ئشا ثمتو   
 ة للبنك الدويلـات التابعـ: املؤسس15 دول رقماز

 اــدف منهـاهل املؤسسة اسم
ا دا عو م شدددددددددددددددددتشئدددددددددددددددد -1

 اددعوتنوش
 .  نض عويت هتتف إىل حم ربا عوف   يف عوتنم عآلخية يف عوم ةت يف رةاج عوانوا عضة  نت خم   161عا  بتمة  -

تنيل دعوبمددددددددددددد  عوددددددددددددد -2
  ددنعو مل ش  وإلملل 

م عو د نض ن شدو ال  خد ى ثدا ثسد عتعا عو م شدا ومدتنم ذعا عودتخج ع  ةسدط  انوا عضة  نا دت   182امةب عا  -
 نبمل  عوتنم عآلخية يف عوم ة عويت ت   ع  جلتعرة عالئ   ملشا.

سدددددددا عو  ةادددددددج ثمتس -3
 اددعوتنوش

انودا عضددة  نهتددتف إىل تلدجشع عسدد ن  ر عو طدد ع عخلد ص يف عوددتنم عآلخددية يف عوم دة  ثددا خدد م  174تمدةب عددا  -
  .ط يف عو  نض ثا ثم ار خ صا نت تمي عوممح ومل ك ا عخل صات تمي ق نض ثا ثةعرات  عخل صا  نعو ةس  

 وا  دددددددددددددد    دنكدددددددددددددد -4
 ر ث ملدددددددددددددتاة دعالس ن ددددددددددددد

  عفدع ط

انودا عضدة  نهتدتف إىل تلدجشع عالسد ن  ر ع تمد  ع ب شد  يف عودتنم عآلخدية يف عوم دة عدا ط اد   153ةب عا تم -
 ت تمي تغطشا أتثشمشا  ت ع خ ط  عوسش سشا إىل ع    ني نع س ن  اا.

ذ عودددددددددددددددتنيل دع  كددددددددددددددد -5
ا ثم زعدددددددددددددددد ا دو سةادددددددددددددددد

 عالس ن  ر بني عوتنم

تةقشا نحتوش   ومسدبا  م زعد ا عالسد ن  ر عوديت تدربز بدني ع سد ن  اا انوا عضة  نتة ا ةم بمل مشا  132امةب عا  -
 نبني عوتنم عآلخية يف عوم ة.  ع ت ملب

 .288اعملش وذ ناافشت د هنةز  ث تع س ب   ص. : تةزاااملصدر

 ارةـة للتجـة العالميـالمنظم: الفرع الثالث
  إطد رع و مظدش  سدمةا بدني بمدتع  تدةد   قشدا ث ملدتاة ع طد عف"  عتف عومل ثا وم مل اف ا نعو ج رة "عجل ا اتمل رب عالتف قش 

  عو جد رة عوتنوشددا دش دد  بشمودد . نقددت ك ملددت تمدد ا اعئ دد  تودةاع ث ةعصددما وممل ددج عمدد  ت ةا ودد  نعسدد و  ا  بددني عحلددني نعآلخدد 
ثمظ ددا ضددت عددا خمدد  ةع  وم ف ن دد ا عو ج راددا ث ملددتاة ع طدد عف  نعوديت رخ   نرنتدنرنمدت آخدد  تدديه عجلوددةا يف تةوددا 

  عوديت تددةد  ن  ا ثمظ دا عو جد رة عومل  شدا  شد  ثدع عجلد ا ع ةعدا عتف ق ا عوديت تودة  شدنبمدةرة عدتا ثدا عالتف ق  عو جد رة عومل  شدا
 1عإلط ر عحل يل و مظش  سمةا عو ج رة عوتنوشا.

ا عوملدد ة ثمظ ددا حتاند  1994ةع  سدما ا عومدد ارة عدا عتف قشددا تةودا ع نرتددنبديو  تمل ددرب ثمظ دا عو جدد رة عومل  شد 
ت  تمشا بسةاس ع  نت ةىل ثو دا تمظدش  عو جد رة عوتنوشدا  نبديو  دود  تملد ف كيطد ر   ث    1995ت ملف   1أتسست يف 

ند  عو ةععت نع حو م ع  ف  عمشو   نت  بيو  مبن با حمو ا انوشدا   ع ف ن  ا ع  ملتاة ع ط عف و ح ا  عو ج رة عوتنوشا
 2ا بني عوتنم ع عض  .دشو  تسةاا ع م زع ا عو ج را ا    

                                                
   عووةا س اب اةعد  عم   يف إط ر عتف قشا ب ا ة  نناز  إال  ثل نع  إلملل   تيه ع مظ ا عم  غ عر إملل   صمتنق عوم ت عوتنيل نعوبم  عومل    1945ا عوةالايا ع  حتة ع ث اوشا سما  عت   

 ذو .
 .25  ص.2009  تمل اب  محت اةسا شح ا نث عتملا عوسشت  محت عبت عخل و   عو  ت ة  اعر ع  اخ وممل   مقدمة التفاقات منظمة التيارة العامليةهب تريعو الوتعس   1
 .153ثفشت عبت عو ن   ث تع س ب   ص. 2



                                      :التحرير املايل والعوملة املالية                                                             الفصل الثالث 
 

  144 

 1نت :  نت وة  ع مظ ا عومل  شا وم ج رة ثا  ربع  توذة رئشسشا ثةزعا عم   ربملا ثس ةايا
 نعج  ع كج سم ني؛  : نتة  عم  تو ز  نكنج عوسمطا ع طم ا وم مظ اع متر  عوةزعر  -1
 ت :  توذة  بني انرعا ع متر   نا وة  ثا ث و  : نتة عوي  امس   مدعجملمس عومل -2

 م؛دمس عوملدعجمل  
    عومذعع ا؛ تو ز د 
 .تو ز ث عقبا عوسش س ا عو ج راا 

  وة  ثا ث و ع وس ت :: نتعجمل وس عخل صا مبج الا ع ب االا عو ج راا عووربى -3
  رة عوسمع؛دعمس ز  
  عمس ز رة عخلتث ا؛ 
   موشا عوفو اا ع  ملم ا  و ج رة.عمس ح ةق ع 
 .ع توذة ع س عتة -4

 2ا إىل إملل   ع مظ ا عومل  شا وم ج رة دو : ث  عوملةعثج عويت  ا       
  عهنش ر ع ملسو  عالشجعك  نتش ما عومظ م عو  مس يل؛ 
  عمل و   عوتنم عوم ثشا سش س ا عق م ااا ر مس وشا؛ 
  ومددم عشا اعئ دد  و ملظددش   ر حودد   رغبددا عوددتنم عومددم عشا يف عق حدد م ع سددةعق عخل رتشددا  حشددث تسددمل  عوددتنم ع

 نادع نترية عومل ط عالق م ا   ثع عومل ج عم  عو  مشج ثا ع عب   ع  ذعاتة؛
  تةسشع ع الا عو ب ام عو ج ر ؛ 
    ا عوفو  عومربعيل مبخ ما  شو وه.زت 

 3 م:يف حني تتنر  تتعف ع مظ ا حةم تتف رئشس  نعحت  نتة حت ا  عو ج رة عومل  شا نذو  ثا خ
 صش ملا نأتكشت ع م دسا عومل اوا عحل ة يف عو ج رة عوتنوشا   الع   ا عم  عووف  ة عالق م ااا يف ختمشت ع ةعرا؛ 
 ثا خ م زاياة ثملتالا منة عوتخج عحل ش  ؛  تملظش  عوتخج عومل    نردع ثس ةايا ع ملشلا 
  د  عصدجنزاياة عإلمل د   ع  ة  ش  عو ةظشا عوو ثج  ةعرا عومل ابحت  ر يف عوسدمع نعخلدتث ا  مبد  ادمتا  إىل عالسد ختعم نعالز 

 ع ثنج و م  ع ةعرا  ثع عحلف ظ عم  عوبشئا نمح ا و  ناع  عوةس ئج عووفشما ب ح ش  ذو ؛
 جلملمدده امل ددج يف بشئددا ثم سددبا نث ئ ددا  خ مددا ثسدد ةايا   تةسددشع عإلمل دد   نخمدد   مندد ط تتاددتة و  سددش  عومل ددج عوددتنيل

 عو م شا؛
                                                

 ؛161-160ع  تع عوس ب   ص ص. -  عملظ : 1
 .273-272  ص ص.2010   ربت  ع اب عوو ب عحلتاث  العوملة االقتصاييةدمشح حسا خما   -          

 .154ثفشت عبت عو ن   ث تع س ب   ص. 2
 ؛206  ص.2002ا  "  عو  ت ة  اعر عوموضا عومل بشالتبايل الدويل "يراسة   منهيية وآليات التبايل االقتصايي الدويل املعاصرع  ا حم ت عومشن    -  عملظ : 3

 .95عبت ع طمب عبت عحل شت  ث تع س ب   ص. -          
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 نوا إش عا عوتنم عوم ثشا نع قج منةع يف عو ج رة عوتنوشا بمةرة  دضج.حم  
  تمل ددج ثددع صددمتنق عوم ددت عوددتنيل نعوبمدد  عوملدد     هبديع  صددبحت ثمظ ددا عو جدد رة عومل  شددا ثمظ ددا عق مدد ااا ع  شددا 

م عوم ثشدا وملدتم قدترهت  عمد  نتمح  عوض ر  وتن   نعويت ختتم ثم حل عوتنم ع   تثا  عم  رس  عوسش سا عالق م ااا عوتنوشا
 ع م دسا.

قس  ثا  قس م عوملة ا عالق م ااا  دو  ظ ت ة    عا ح اا عمل   م عو س ثشج بني عوتنمتمل رب عوملة ا ع  وشا عويت تملرب  
ت  نتلدددشت   إذ تسدددري  ثمدددي بتعادددا عون  ملشمددد ا ثدددا عو ددد   ع   ددد  قتكدددا قدددتم عومظددد م عو  مسددد يل  ووموددد  تطدددةرا بلدددوج كبدددري

  إل  دا إىل ع مظ ا عومل  شا وم ج رة.   كممتنق عوم ت عوتنيل نعوبم  عومل      سمو  مجما ثا ع متسس ا عوتنوشامبح 

 ا  ـوعناصره  اـمؤشراتهو   اـأسبابهة:  ـة الماليـالعولمالمبحث الثالث:  المبحث الثالث:  
ذتد   نو بشد   تديه ة  سب ب س عتا عم  تم عتت   ك      ا  ثمتش عا خ صا هب  نعم ص  رش  ع  وشا عت  ملة ا وم 

 :  تيع ع بحث إىل ع ط وب عآلتشاع ثةر  قس  
 
 
 
  
  

 ةـة الماليـور العولمـأسباب تطل:  ل:  و و المطلب األالمطلب األ
 تم ا عوملتات ثا عوملةعثج عويت س عتا عم  ظوةر نتطةر عوملة ا ع  وشا  اةتذ  مهو  يف عوف نع عآلتشا: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  أسبـاب تطـور العوملـة املاليـة؛ل: ل: و و املطلب األاملطلب األ
  مؤشـرات العوملـة املاليـة؛املطلب الثاين: املطلب الثاين: 

 عناصـر العوملـة املاليـة.  ب الثالث:ب الثالث:املطلاملطل
  

 ة؛ـارات املاليـوتطور االبتكاملاليـة ة ـلرأمساليتنامي االفرع األول: 
 ؛التطور التكنولوجي وعيز األسواق الوطنية عن استعاب الفوائض املاليةالفرع الثاين: 
 يوالر. وروـوق سندات اليـور سوق العمالت األجنبية وسـتطالفرع الثالث: 
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 ةـارات الماليـوتطور االبتك  ليـةالما  ةـامي الرأسماليـتنالفرع األول: 
بسدبب عوم دة ع طد ا عودي  ح  ده ر س   و ت تطةرا عوملة دا ع  وشدا بلدوج ثمحدةظة: ـة املاليـأوال: تنامي الرأمسالي

ع ثدا خد م تمدة  ن   ت يف صم عا عخلتث ا ع  وشا مبوةانهتد  ع مد دشا نغدري ع مد دشانع  جس    ع  م ع س ن   يف ع صةم ع  وشا
ذه  د ت  صبحت ثملتالا عو بح عويت حي  و  ر س ع  م ع سد ن   يف ع صدةم ع  وشدا اذادت أب دمل ف لط ه نزاياة ارتا ت ك   مل

ثضدد عفا عددا ثملددتالا عودد بح عودديت حت  ودد  قط عدد ا عإلمل دد   عحل ش دد   نصدد را عو  مس وشددا ذعا طدد بع راملدد  تملددشش عمدد  
 1ال عم  عس ن  ره.   مع  تةظشا ر س

ثا ق نض   ثه ثا ثةعرا ث وشا ع    ا ت  ر س ع  م ع س ن   يف ع صةم ع  وشا انرع ثمتث    اى  عومل   نعم  عومملشت  
دد  ن  رعا ث وشدددا بلدد نطه عخل صدددا  النعسدد ش   بملدددت عالخنفددد ض ع محددةظ عودددي  حددتو يف حجددد  عو ددتد  ا ع  وشدددا عو مسشدددا س 

  وشددا  متسسدد ا عالسدد ن  رعا ع  وشددا منددةع ثمحةظدد   حشددث نعحلوةثشددا  نكدديو  يف ع ددمح نع ملددةانا  د ددت منددت ع ملدد ث ا ع
عا عل عا ع  عا ثمي   عرتفملت قش ا عومل مش ا عويت منت يف  سةعق عوم ف ع تم  نع نرعق ع  وشا عم  ع س ةى عومل   

ؤنس ع ثدةعم   ث ج نزة بيو  حج  عوم ة ع  ح د  يف عو جد رة عوتنوشدا نعودتخج عو دةث   ممد  املد     ح كدا ر 1982ع م 
 2ناب تملت ث تبطا  و ج رة عوتنوشا.  نا  آوش هت  نانرعهت  عخل صا   صبحت ثس  ما
ت ئج ثدا ع انعا ع  وشدا عوديت عسد  طبت عدتاع  عرتبطت عوملة ا ع  وشا بظوةر ك    :ةـتطور االبتكارات املالي: اثنيا

ثنج   ا إىل ع انعا عحلتانا) سو  نسمتعا(  بج تملت  ت ئ  ثا ع س ن  اا  ناب ت  م  عم  ع انعا عو  مشتاا دحسب 
ة ع م دسا بني ع متسسد ا ع  وشدا  حشدث ت  ع ب اوا(  نعويت ك ملت عس ج با حلع ل   ا ع  وشا )عخلش رعا نع س  بمش ا نع ةا 

عوديت سد اا  تدج زذئدا ع خد ط  نحتسدني عوسدشةوا  عد نة عدا كةهند  عسد ج با و  دط ع ا عس ختثت تيه ع انعا ثا 
 3ومل  ا ن سمل ر عوف ئتة.عوم ف ع تم  بملت تملةمي  سمل ر ص ف ع سةق

كرب بونري ثا عوند نة  تملج عون نة ع  وشا   نتطةر ملةع نحج  عالب و رعا ع  وشا  إ  تم عت نتم ث  عو  مس وشا ع  وشا 
لد ط عالق مد ا   صدبح شدتات عو د ث  أب  تغشدري كه رثةز نثمتش عا  د ومحت     م عالق م ا إىل عق م ا رثذ عحل ش شا  إذ حتة  

ن رقدد م عوبط وددا نثملددتالا عرتفدد ع ع سدمل ر  دمدد  اددمتا ظوددةر عوندد نة    ن إحمدد  عا ثددةعزاا ع دتدةع ا  يف  سدمل ر عوبةرصدد ا
   ن ثنج انعتمذ  ن ملشو   كو  عو ثةز نعإلش رعاع  وشا إىل ز نز عجلةعملب عولخمشا  صح هب  دحسب  بج  صبحت حت   

اة  مهشا قمةى تد نزا ثد  نرع تد  ثدا سمل ر عومل  ا  ن بش انا نزرع  ع  وشا  ن غري ذو   نعك سبت عوبش انا ع  وشا عجمل    
 4ح  ئ  عشمشا.

                                                
 ؛17شيع مج م عخلطشب  ث تع س ب   ص. -عملظ :  1

 ؛37ص. محت سمش    خم نملا  ث تع س ب    -         
 .165ص.  2007   ع     اعر  س ثا االقتصاي الدويلبة ح ب   عن     -         

 ؛17ص. شب  ث تع س ب  شيع مج م عخلط - عملظ : 2
 .37ص. محت سمش    خم نملا  ث تع س ب    -         

 .40ص. ث تع س ب   حسا ك مي محذة  3
 .122ص.  1998  عو  ت ة  اعر عول نق    االقتصاي يور الدولة ن   ح زم عوبب 4
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حه ع خطدط نبيو   صبح حج  عالق م ا عو ثدذ    دمل د  ثضد عفا ث  رملدا  الق مد ا عحل ش د   حسدب ثد  اة  د 
 ع ةعيل.

 اي احلقيقي   االقتصاي احلديثـاي الرمزي واالقتصـاالقتص : العالقة بني 14 املخطط رقم
  

 
 

 
 y  >1حيث         اقتصاي عيين×  yاقتصاي رمزي = 

 ةـالفوائض المالي  ابعاستية عن  ـور التكنولوجي وعجز األسواق الوطنيـالتطالفرع الثاني:  
م عالتمد الا نع ملمةثدد ا ثسد مها كبددرية يف زاياة سدد ت  عو  دتم عو ومةوددةت  يف عد  وجي:ـور التكنولــالتطـ أوال:

نع و ملشا  نعخنفضت تومفا عالتم الا عوسموشا  عوذثمشاعو غمب عم  عحلةعتذ  تو ثج ناثج ع سةعق ع  وشا عوتنوشا  د ت ت  
نيف   خدد ى إىل سدد عا ح كددا رؤنس ع ثددةعم ثددا سددةق آلنع مشدد ا عحمل سددبا إىل ارتددا كبددرية  ع ثدد  عوددي   ا    نعو سددموشا

 هند  شدبوا ثشد ه يف نودة عوي  تملج بملد  عحملممدني ع د وشني امدفةهن  ك د   إىل عحلت    زاياة عو نعبط بني خم ما ع سةعق ع  وشا
 1ثتاما نعحتة.

ت  يف ث  بملددا ح كددا ع سددمل ر يف خم مددا  ملدده اسدد  ودد غ  ثددا    عو  ددتم عو ومةوددةت  اذاددت ثددا عو و ثددج ع دد يل  ك دد   
ت  يف تةدري ع م خ ع م سب خل ن  ناخةم ع ر ح عو  مس وشا  مله اسيالخت ذ عو  عرعا ع م سبا  وبشع نعول ع   دع سةعق ع  وشا 

 2ثا أتثريت .  ن عحلت    ان     ت  وا عوسمط ا عوم تاا نع  وشا ثا ث عقب و  نثمل دا عز ت هت   عوط ئما عرب عحلتنا عوةطمشا
ثدا تدتد  ا رؤنس ع ثدةعم كبدرية حدتثت ثةتدا   الفـوائض املاليـة: سـتيعاباعيز األسواق الوطنية عن ا:ـاثني

مل ب ع تخ عا نعوفدةعئ  ع  وشدا  د زودت تديه ع ثدةعم إىل عخلد ر  كند  شبملت    عجذا ع سةعق عوةطمشا عا عس   عوتنوشا
ق ثدت سدما  تنم عوسدبعد  متسسد ا ع  وشدا غدري ع مد دشا يف ع ةعدا عود  عا د ص عسد ن  ر  دضدج نثملدتالا عةعئدت  عمد 

  ثدا عومد تج عحملمد  عإلمجد يل %110ج ت امشدة  انالر  ث اود    ن ثد  كن د 20إباعرة  صةم ث وشا تذات قش  و  عا  1995
ملده اذادت عدا ملمدا قش دا ع سدو   ثا إمج يل حج  ع صةم عويت كموو  عجلو ز ع م يف يف تيه عودتنم  ك د   %90ن ة 

 3نعوسمتعا ع  تعنوا دشو .

                                                
 .20-19شيع عخلطشب  ث تع س ب   ص ص. 1
 .20ع  تع عوس ب   ص. 2
  ع ث اوشا  ب اط ملش   د ملس      ملش   إاط وش   عوش     كمتع.عوةالايا ع  حتة 
 ؛38سمش    خم نملا  ث تع س ب   ص. محت  - :عملظ  3

 .18شيع عخلطشب  ث تع س ب   ص. -         

 عق م ا عش 

 رثذ عق م ا 
 

 =y . 



                                      :التحرير املايل والعوملة املالية                                                             الفصل الثالث 
 

  148 

  عالسد ن  ر ع د يل  تد  ظد ت ة قتكدا قدتم عومظد م عو  مسد يل  ن   نعم  عو غ  ثا    ظ ت ة عالس ن  ر خ ر  عحلتنا 
  عجلتاددددت تددددة تملدددد ظ  حجدددد  تدددديه يثمدددي ع  عحددددج ع نىل و طددددةر عومظدددد م عو  مسدددد يل  دددد  يف ع سدددةعق عخل رتشددددا كدددد   قددددت بددددت

دددع ع انعا ع  وشدددنتمددددة    عالسددد ن  رعا مبملدددتالا خش وشدددا تة دشوددد  نعرتبدددد ط ع سدددةعق ع  وشدددا يف خم مدددا انم عوملدددد اب  ا ع  جس 
 نعالس   وشا عومسبشا عويت ت ح ا هب  ع ثةعم بملشتع عا ح كا عو ج رة عوتنوشا.

 دوالر  وروـة وسوق سندات اليـور سوق العمالت األجنبيـتط: الفرع الثالث
ث اودد   ومسددبا وبدد ق  عومل دد ا ع تمبشددا ع مددا ت ثددا امل ددرب عوددتنالر ع  ة:ـور ســوق العمــالت األجنبيـــتطــ أوال:

 1بسبب:  حت ج ث كذع ث ثةق 
   بغدد ض   ثبدد ا قش  دده ملسددبش   ممدد  عجملددج عوبمددةا ع  كذاددا يف عوملدد اب ح امددا عمدد  عالح فدد ظ بدده  دد ا عح ش ط هتدد

 تسةاا ااةهن  عوتنوشا؛
  قددت تملددج ثددا عوددتنالر نسددشما ادددع مل ددت      شدداإ  عالق مدد ا ع ث اودد  عوددي  ا بددة  ث كددذع قشدد ااي يف عو جدد رة عومل

 تس ختثو  عوبمةا عو ج راا؛  انوشا
 انالر؟ نهبيع  صبح عوتنالر ع ما انوشا  ووا عوسمتعم عوي  اط ح ملفسه: ث  ع  مةا بسةق عوشةرن    
ر  نتم ذم عس  ت تيع عوسةق تس ش ه  عمتث  بت ا عوبمةا ع نرنبشا تف ح ومل  ئو  حس  ا ناعئع  تج  وتنال 

 نعو   دد  بدد ا    عوملدد ف عوسدد ئت وددتى عوبمددةا عو ج راددا اتمودد   وددتنالر  نتدديه عوط ا ددا ختدد و تدديه عوةاعئددع عمددتث  حيددني  بدد ا  
 دت عو ج بدا عمد  عوبمدةا عو ج رادا ع خد ى يف ثملظد  انم عوملد اب  ك د     ع ثد  اب عوةاعئع  ومل د ا عحملمشدا  بملدت ذود  ع   

 راك  د    ب بةم ناعئع بمل  ا  تمبشدا رئشسدشا  بملت ثا ذو  ئع  وتنالر د ط  بج ذتبت إىل املت ا  م  عم  قبةم عوةاع
 2نرن ع ما.ع   ين نعوف مل  عوسةاس    ويو  عقجح تغشري عو س شا إىل ع 

 3ثا خ م:  نبيو  س ت  سةق عومل  ا ع تمبشا يف تس اع ظ ت ة عوملة ا ع  وشا
عوددي   يل   ملدده امل دج ك اددا نخدد ر   دةعبط عوسددمطا عوم تادا  نامل ددج بدمفس ع سددمةبملدةعة عو ح ادد  ع د  ملده املددت    -

 ش   يف تيب رؤنس ع ثةعم عوتنوشا نحتتات سمل  عوف ئتة؛س   نال  تمل ج دشه ع سةعق ع  وشا
 عحلتنا  إذ مشمت عومل اب كمه. تةسشع عو قملا عجلغ عدشا حل كا رؤنس ع ثةعم عوتنوشا عرب -

مل شجدا عو شدةا عووندرية عوديت د  د و    1963 مللدئ تديع عوسدةق عد م  يوالر: سندات اليـورو تطور سوق ا:ـاثني
نعوديت ع ملدت ثدا عجدذ   ب اط ملش  نسةاس ع ن   ملش  عوغ بشا  إ د دا إىل قشد م  ث اود  خ صا  عوتنم عم  ع مشا حتةاج ع  هت 

 ش ددني ع ت ملددب ثددا عالسدد ف اة ثددا سددمل  وغدد ض عددتم تلددجشع ع   بفدد ض  دد ابا تملدد ام سددمل  عوف ئددتة  ثشددذع  ثددتدةع هت 
نزملمودد  غدددري قدد اراا عمدد  إصددتعر عوسددمتعا اعخدددج   عوف ئددتة ع ددمخف  ع فدد نض عمدد  عو ددد نض  وددتنالر اعخددج  ث اودد 

                                                
 .67  ص.2002  ع     اعر صف   وممل  نعو ةزاع  األسواق املالية والنقديةمج م تةاتع  عجل ج   1
 ع  تع ملفسه. 2
 .35سا ك مي محذة  ث تع س ب   ص.ح 3
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نعددتم عو ةسددع بدده يف    ث اودد   كدديو  ثدد  ط ح دده عوددةالايا ع  حددتة ع ث اوشددا ثددا قشددةا عمدد  عالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد 
 1ممةال ثا رةاج ثا خ ر   ث او . اب اوا ث   عخل ر 

نتتعش  ع مش ا عو ح ا  ع د يل  نذود    نو ت ك   وسةق عوشةرن سمتعا  مهشا  وغا يف تس اع ع مشا عوملة ا ع  وشا
ثددا خدد م تددتناج عومل ددج ع دد يل نعتسدد ع ملط قدده عجلغدد عيف   إل دد دا إىل إرسدد   ثبددت  إزعوددا عو شددةا عمدد  تمددتا  نعسددجعا ر س 

 2نعويت ت تعنم ع  ش .  تمةاع  انعا تتاتة ثنج عوسمتعا مبخ ما  ملةععو ع  م  ن 
 ةـة الماليـرات العولمـمؤشالمطلب الثاني: المطلب الثاني: 

 عوف نع عآلتشا:تم ا ثمتش عا عتاتة ومملة ا ع  وشا  س     ارعس و  نبش هن  يف 
 
 
 
 

 ـالمالعالية عبر  ـودات والمعامالت المـور حجم ونسبة الموجـتطالفرع األول: 
 يف عتا ثا عوتنم. 2007ن 2001تطةر نمنة ع ةتةاعا ع  وشا خ م سميت    عجلتنم ع ةعيلابني   

 2007و 2001حيم املوجويات املالية سنيت ور ـ: تط16 ازدول رقم
 تريليو  يوالر: الوحدة                                                                                                                                        

 2007 2001 البيا 
عوم تج  ع مط ا

عحملم  
 عإلمج يل

(1) 

قش ا 
 ع سو 

قش ا 
 نرعق 
 عوتاا

ع ةتةاعا 
 ع م دشا

إمج يل 
ع ةتةاعا 

 ع  وشا
(2) 

2/1                                          
(%) 

عوم تج 
عحملم  
 عإلمج يل

(3) 

قش ا 
 ع سو 

قش ا 
 نرعق 
 عوتاا

ع ةتةاعا 
 ع م دشا

إمج يل 
ع ةتةاعا 

 ع  وشا
(4) 

4/3  
(%) 

 440 241.1 95.8 80.4 65.1 54.8 484 150.1 79.4 41.8 28.9 31 عومل اب

ثمط ا 
 عوشةرن

6.1 4.3 9.5 24.5 38.3 625 12.2 10 23 35.1 68.1 558 

 445 61.4 11.2 30.3 19.9 13.8 540 54.5 22.2 18.5 13.8 10.1 عوة.م. 

 547 24 10.1 9.2 4.7 4.4 519 21.6 12.4 6.9 2.3 4.2 عوش   

 690 19.3 11.7 3.8 3.9 2.8 772 11 7.1 1.7 1.9 1.4 ب اط ملش 

عوبمتع  
 عوم ثشا

7.2 2 2.3 10.1 14.4 243 17.3 21 7.8 18.3 47 272 

 .47: حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص.املصدر
 ام : ا حظ ثا عجلتنم ث 

                                                
 .36ع  تع عوس ب   ص. 1
 .38-37ع  تع عوس ب   ص ص. 2

 ؛املـة عرب العـمالت املالية املوجويات واملعاـور حيم ونسبـتطالفرع األول: 
 ؛طو  ـق التحـة وصناييـق السياييـور الصناييـتطالفرع الثاين: 
 .مؤشـرات أيفـردالفرع الثالث: 
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  إىل   2001ت امشة  انالر سما  150.1عو طةر عووبري حلج  ع ةتةاعا ع  وشا عم  ع س ةى عومل     إذ عمل  مت ثا
مددت تدديه ع رقدد م ملسددب  ثمل ددربة ثددا عومدد تج   نقددت ثن  %60.6      مب ددتعر زاياة بمدد،2007ت امشددة  انالر سددما  241.1

 (؛2007سما  % 440  2001ما س %484عحملم  عإلمج يل )
 ت امشددة   54.5) 2001ثددا حشددث حجدد  ع ةتددةاعا ع  وشددا سددما  عح مددت عوددةالايا ع  حددتة ع ث اوشددا ع  تبددا ع نىل

عوشدد     ووددا ع  حددظ ت عتددع ث تبددا عوددةالايا ع  حددتة إىل  ت امشددة  انالر ث   38.3 دو دد ح بملددتت  ثمط ددا عوشددةرن بدد  انالر(
ت امشددة  انالر  يف حددني  61.4  ر حجدد  ع ةتددةاعا ع  وشددا هبدد  حشددث قددت  2007بملددت ثمط ددا عوشددةرن سددما   عون ملشدداع  تبددا 

 ت امشة  انالر؛ 68.1بمغت يف ثمط ا عوشةرن 
   ثدددا إمجددد يل  %53مدددت ع ةتدددةاعا ع مددد دشا ت عتدددع حجددد  ع ةتدددةاعا ع مددد دشا ث  رملدددا كجددد  ع نرعق ع  وشدددا  إذ ثن

عم  ت عتع  مله اتم  عم  شئ  دي   نتيع إ  ام  2007سما  %40  و مخف  إىل 2001 شا سما ع ةتةاعا ع  وشا عومل 
إذ تذعاتا   وم حل عو  ةاج ثا ع سةعق ع  وشا  ثا عجل وةرومةاعئع ئا وم  نض ع ب ش ة نثملب   ا ك     انر عوبمةا عو  مشت 

 ؛س ةى عومل    بلوج نع حعم  ع قش ا ع سو  نعوسمتعا 
قدت زعاا بلدوج ثمحدةظ خ صدا يف عودتنم   حج  ع ملد ث ا ع  وشدا عدرب عحلدتنا يف ع سدو  نعوسدمتعاك       

ثا عومد تج عحملمد   %10قج ثا  رنج   دبملتث  ك ملت ع مل ث ا عخل رتشا يف تم  ع انعا )ع سو  نعوسمتعا(  ع   تثا
  يف د ملسدد  نكمددتع ن   ملشدد  %200 اوشددا  يف عوددةالايا ع  حددتة ع ث %151   صددبحت تذاددت عددا 1980عإلمجدد يل سددما 

 1 .1996 ثا عوم تج عحملم  عإلمج يل سما   كمسبايف عاط وش  %400ن
 وطـاديق التحـادية وصنـور الصناديق السيـتطالفرع الثاني: 

 ة:ـاييق السياييـالصن أوال:
ثددا يف ع مشدد ا عالسدد ن  ر ف عومددم اا  عوسددش ااا أبهندد  ثمتسسدد ا اتبملددا ومحوةثدد ا  نتسدد ختم ع ثددةعم عومل تملدد    

د ددت عرتفددع   تدديه عومددم اا  انرع  رزع عمدد  عوسدد حا عالق مدد ااا عوتنوشددا تددمتا ذعا ع تددج عوطةاددج خدد ر  انم ع ملدد   ن 
ث  تطدةر عالق مد ا عوملد    ثمدي ثم مدا عو سدملشم ا ثدا إعم    ملت عس ن  رعهت نتةس    يف عومل اب نعزاعاا ثةتةاعهت  ت عتا

سما   صمتنق 21ك   عتا عومم اا  عوسش ااا ث ثا صم اا  د ط  ث عرتفع عوملتا إىل    1969ما عو    ع      دف  س
نا ةقع صمتنق عوم ت   ثمش ر انالر 3860كج  ثةتةاعا بم،   2007سما  * صمتنق 44  وشمج عوملتا إىل 1999

 2. 2015 عوتنيل عرتف ع  صةم تيه عومم اا  إىل عل ة ت امشةانا انالر سما

                                                
 ؛48حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص. -عملظ :  1

 .206  ص.2002  عما عوملمةم عإلملس ملشا  ت ثملا حم ت خشض   بسو ة  عجلذعئ   العوملة املاليةص حل ثف  ح   -         
 عومني. -رنسش  -عوم ناج -عووةات -عوسملةااا -سمغ دةرة -ب ر رموو  سبع انم ت : عإلث رعاعومم اا  عون  ملشا عوو *
 http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=46826   . ثا ع ةقع:العوملة املالية ازديدة متتلك ييناميات جديدةانص  عو  ش     2
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بتال ثدا إملف قود  نن دملو  يف حسد  ا ثمد دشا ال   عومم اا  عوسش ااا إىل عس ن  ر  ثةعا  بمةرة ثم جا نهتتف
يف حمدةم  بسبب تبةط  سمل ر عوف ئتة نعرتف ع ثملتالا عو ضخ   نت جم   مهشدا عومدم اا  عوسدش ااا  اخةال ح ش شا تتر  

 1  نت تفع ملف  هت  وسبب  ن آلخ .عمتث  هتبط إا عاعهت  عوتنوا عم  اخةم و غطشا عجذت  ع  يل
ب ثلددو ا عتاددتة    ح كددا عومددم اا  عوسددش ااا تسددب    رئددشس قسدد   كدد و عومل دد ا ع  شدد   سدد شفمج نامتكددت  

 2ا  أتثري نثض عف ا قةاا عم  ع سةعق ع  وشا. سشوة كةهن  س مبح  خ ا ن و  يل    و ق م ا عومل   
 ا  عوتنوا.  ر عوسش ااا يف عوتنم عومل بشا عويت رة  ح صم اا  عالس ننعجلتنم ع ةعيل اة    

 ة ـة   الدول العربيـار السياييـ: صناييق االستثم17 ازدول رقم
 املوجويات املالية  التأسيساتريخ  اسم الصندوق الدولة

 (مليار يوالر)
 1976 600 (ADIA) ظ  و س ن  ر  بةث كذ  عإلث رعا

 25 2002 اددثب او عإلث رعا

 1 2005 ادعخلش  ر س عإلث رعا

 82 2006  ردايب و س ن  عإلث رعا

 - 2007 عإلث رعا ر دا عالس ن دتشئ عإلث رعا

 380 1999  ددس ث عوسملةااا

 60 2007  مدعالس ن  ر عومل عوسملةااا

 14 2000 عإلا عاعاا دتسةا  دعجلذعئ

 266 1953 ادعو  اث  مدع تش عووةات

 47 2006  ادمم مو عوبح اا

 10 1985  مدعالح ش ط  عومل   دع 

 65 2008 ادا عالس ن  ر عو ط ادتشئ  ددقط
 ؛50ص. حسا ك مي محذة  ث تع س ب   -ع متر: عملظ : 

- Eckart Woertz, Impact of the US Financial Crisis on GCC countries, GRC  Report, Gulf  Research Center, October 
2008, p.14. 

 ثا إا عاعا عومفط عووةايت. %1ت وه  قتم صمتنق سش ا   نختم    نامل رب صمتنق ع تش م عو  اثا عووةايت         
 ط:و  ـق التحـصنايي ا:ـاثني
 يف عومل اب  دو  عب رة عا صم اا  عس ن  راا  نتطةرع نتس رع   س ع ع انعا ع  وشا منةع بني ثا  طتمل رب صم اا  عو حة     

                                                
 ع  تع عوس ب . 1
 .49ص. حسا ك مي محذة  ث تع س ب   2
  ع اب عالت   ع  عمتث  ك   املت  ث  وا حةم  حتو عوةس ئج ع سد ختثا يف حتمشدج  اع  ع سدةعق ع  وشدا نعو مبدمت ب طةرعهتد   وف ا نملشسمة تةملذعم  ات "  1949 مللئ  نم صمتنق حتة ط سما  "

 ؛احلس ب عما دةرتل
ة عالحجعز ثا تبةط ع سةعق ع  وشا نحت ش   ر ح  بشت    ذو  اوة  حسب عالق م ااني عرب سش س ا ت  خي يف غ وب إ  عمسو  "صم اا  حتة ط" ال اتم  عم  ع مو   وفملج  دوتدو  ت       

 وشس إوغ  ت .ع خ ط  نعو مل ثج ثملو   ن  ع حش    ع خ ط  حمشا و حمشج عةعئت  عم  ثا ع ملتالا عوس ئتة  نثا تم  د   عس  تيه عومم اا  امبح  ومظ  إىل  هن  ت كذ عم  إاعرة



                                      :التحرير املايل والعوملة املالية                                                             الفصل الثالث 
 

  152 

 1:ديف  هن  ت  شذ ب ما عمو  ووا خت
غ  ده عالسد ن  ر   ثسد ن   499ثدا ع سد ن  اا  ال اذادت يف عوغ ودب عدا  عحمدتنا عنع   عس ن  ر  خ ص اض  عدتا -1

 يف ع نرعق ع  وشا؛
ملده ع دت شد كا بدني  غري خ  ع وم سجشج حتت  ملظ ا عجلو ا عو ق بشا ع م ط هب  ث عقبدا عومدم اا  عالسد ن  راا  حشدث  -2

 عجلوا ع تا ة ومممتنق؛ع س ن   ن 
  دوددددة امل ددددرب ثددددا ع نعشددددا -كحددددت  اىن و شددددجعا- عددددا ع مشددددة  انالر ال ت ددددج  قش ددددا عالشددددجعا  ومددددمتنق ع وشددددا   -3

 عالس ن  راا عخل صا   ث اي ؛
 %20ثا قش ا ع صةم  إ  دا إىل  %2إىل  %1ع ت ة عويت ا     ت  ثتا  عوممتنق ع وشا  حشث تجعنح ث بني  -4
 ؛ع ر ح ثا
 ا   عسجاعا ع ب و، شو اي  ن سمةاي؛ -5
وددشس تمدد ا    قشددةا عمدد  ثددتا  عومددمتنق ثددا عجلودد ا ع مظ ددا يف آوشدد ا عالسدد ن  ر  ثددا حشددث عسدد ختعم  انعا  -6

 خل.إع ل   ا  ن عوبشع عم  ع ولةف...
ت امشدددة   1.6 نأبصدددةم ت ددد رب  2007صدددمتنق سدددما  9575ط إىل نقدددت عرتفدددع نتذعادددت عدددتا صدددم اا  عو حدددة   

د1990سدما   نقصددمت 610بملدت    ك ملدت   انالر  هند  تمل  ددت   بد ز ارتدا خطةرهتدد    ملت  ع  ادد  بلدوج كبددري  إذ تةس 
 2ع ل   ا نعوبشع عم  ع ولةف(.خ صا ) يف ع سةعق ع  وشا عجمل زداعم  

 رىـرات أخـمؤش :الفرع الثالث
 كوا تمخشت  ق  ثمتش عا عوملة ا ع  وشا يف: 

 ثددا صددم اا  ت  عددت و ددت عدد ف مللدد ط ع سدد ن  اا ع متسسدد تشني :نين املؤسســاتيور نشــاط املســتثمريـتطــ ال:أو 
ن صدبحت ثدا  تد  ع م دسدني  ومسددبا   ثمحةظد  خدد م عوسدمةعا ع خدرية عتطدةر   خلإ..ثدني نصدم اا  عسد ن  ر.نشد ك ا أت

مد دشا  ك د  سد مهت تديه تدج عوب د   يف عوسدةق ع  ثدا   وم ط ع ع م يف نعوي   تربتده عمد  ثد  املد ف "إبعد اة عوةسد طا"
كدددرب ث مل ثددج عق مددد ا  كمدد  ددددةعئ  ث وشددا  ووموددد      بددج زعاا ثدددا   ع ب رتدد    تملدددشط عوسددةق ع  وشددداع متسسدد ا يف 

 نع  عتم ا. عجمل زد اع خ ط   ع ب رت  تمل  ت يف ملل طو  عم  
يف عدتا  - كدرب ع سد ن  اا ع متسسد تشني بدني  ع ب رت  ثدا- تطةر نز  صمد اا  عالس ن  ر تنم ع ةعيل اة حدنعجل

 .2013-2006 م عوفجة دثا عوتنم ع   تثا خ
 
 
 

                                                
 topic -forum.net/t870-http://islamfin.go . ثا ع ةقع:  طصناييق التحو  الح  عوم ص    1
 .50حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص. 2
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 (الناتج احمللي اإلمجايلحيم األصول/) 2013 – 2006يفالل الفرتة صناييق االستثمار : تطور و   18 ازدول رقم
 الوحدة: نسبة مئوية                                                                                                                     
 2013 2012 2011 2010 2008 2006 البيا 

 --- 44 39 42 29 32 ع  موا ع  حتة

 94.8 82.3 74.5 77.6 65.7 70.6 ة م  دعو

 62.7 51.4 44.9 50.9 32.5 47 عوسةادت

 100.5 89.8 77.8 71.5 43 55 عوتعمند را

 72 62.3 56.9 58 43.4 52.7 تعدكم

 66.1 66.8 64.3 74 67.3 ---  دد ملس
 

-investors-institutional-investment/oecd-and-Management/oecd/finance-Asset-http://www.keepeek.com/Digital :Source
statistics-2014/financial-assets-of-open-end-investment-funds-as-a-percentage-of-gdp_instinv-2014-table1-en#page1 
 

يف   عومدد تج عحملمدد  عإلمجدد يل ومسددبا إىل   صددةم صددم اا  عالسدد ن  رجدد  حل عوددةز  ع مل ددرب  ها حددظ ثددا عجلددتنم  عدد         
  2013سدما  %100.5 بدد عوتعمن را  نبمغت  عم  ملسبا يف 2013-2006خ م عوفجة   حمج عوترعسا مجشع عوتنم

عمددد     تددديه  ملددده ادددتم  يد  عمددد  شدددئ ام   إ    نتددديعخددد م ملفدددس عوسدددما %94.8عودددةالايا ع  حدددتة ع ث اوشدددا بدددةز   ث  
 ع متسس ا تس حةذ عم  حج  ثمل رب ثا عاخ رعا عجمل  ع.

ــ اجملا يفـــات اثنيــا: بلددوج كبددري يف خم مددا عوبةرصدد ا عومل  شددا خ صددا ثددع تطددةر  عجمل زددد اتطددةر حجدد   ة:ـاآلجل
ب ز  نإثو ملشا إت ع  عو حمش ا عالق م ااا ع مل تة  دض  عا إثو ملشا عو تعنم عم  ثتعر عوس عا  نثا   ش ا عحلتاناعو  م

نند د   ب اودا.  ثا خشد رعا نثسد  بمش ا نع دةا ثع ل   ا ع  وشا  بلوج كبري عجمل زد اع انعا ع  وشا عويت ز   عمشو  
بمغددت عو ملدد ث ا عآلتمددا يف ع   اضددا نثب اوددا عومل دد ا   2006ه يف هن اددا عدد م ملددمةك وددا عوتنوشددا ومددوةا ع   اضددا  ديو

ج يف   يف حددددني اب توددددا تلددددو    ددددمل ف عومدددد تج عإلمجدددد يل عوملدددد    6     ت امشددددة  انالر 286كددددةعيل   ن سددددمل ر عوف ئددددتة
 1ت امشة  انالر. 3.45سةى   عو سملشم ا

ـــ ـــدة:ـصـــعوي أقطـــ ا:ـاثلث   قطددد ب انوشدددا قدددت تسددد ت  يف تبدددتاج ع دددةعزاا ظوددد ا عمددد  عومدددملشت عودددتنيل اب جدي
  نعودديت  صددبحت تمدد دس عوددةالايا ع  حددتة ع ث اوشددا  ثنددج عومددني نعامددت نع وسددش  نعوربعزاددج نكددةراي عجلمةبشددا  عالق مدد ااا

ق مد ا نانم  نرن  عويت قت ختس  ملفةذت  ع وش ا تترعجش  يف إط ر إاعرة عالق مد ا عوملد     د ومدني عآل   صدبحت سد اس ع
ثدا آاثر عمد  ثسد ةى عخل اطدا   فو  عون ين  نا ةقع ا  ع  عقبة  ثس  ب     توة  ع نىل  نثد  وديونعوبمل  امم    يف عومل اب

 2عالق م ااا عومل  شا.

                                                
  عوفمج عخل ثسيف   و فمشج سش   تم نا. 
 .52 تع س ب   ص.ع  1
 ع  تع ملفسه. 2
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 ةـة الماليـر العولمـعناص المطلب الثالث:المطلب الثالث:
 FDI) (Foreign Direct Investmentتمددد ا عممددد ع   س سدددش   ومملة دددا ع  وشدددا مهددد : عالسددد ن  ر ع تمددد  ع ب شددد   

ف عمددد  تدددياا   نوم ملددد   FPI) (Foreign Portfolio Investmentنعالسددد ن  ر ع تمددد  غدددري ع ب شددد   ن عالسددد ن  ر عحملفظددد  
   تيع ع طمب إىل عوف نع عآلتشا:عوملمم اا  قس  

 
 
 
 

 هـر ومؤسساتـار األجنبي المباشـريف االستثمـتعالفرع األول: 
 ه:ـتعريف أوال:

ناسدد   عوبمددت ع مددتر  ن عوبمددت   تمددتا  ر س ع دد م ثددا بمددت" :ف عالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد  اتريشدد  أبملددهاملدد    -1 
 1".اس   عوبمت ع س ةرا  ن ع ضشا  إذ ا   عالس ن  ر يف ثل نع ا نقط ع ا ثملشما  إىل بمت آخ   ع م
السدد ن  ر يف ثلدد نع ا ت ددع خدد ر  حددتنا قشدد م شدد كا  ن ثملدد  ثدد   " :أبملدده حسدد   خضدد ددده ع سدد  ذ نامل    -2 

 2".نذو  هبتف مم رسا قتر ثا عو  ثري عم  ع مش ا تم  ع ل نع ا  عوةطا ع م
 ن  كندد  ثددا ر مسدد م عولدد كا  عمدد     تدد تبط تدديه ع موشددا  و دد ثري يف  %10عثدد  ا " :ددده كدديو  أبملددهنامل    -3 

 3".إاعرهت 
تدددتد  ثدددةرا ثفشدددت وم م شدددا " :عالسددد ن  ر ع تمددد  ع ب شددد  أبملدددهف دشملددد     حم دددت صددد حل عو  الددد  ثددد  عودددتك ةر  -4

نثدا عو ومةوةتشد    عالق م ااا ومبمتع  عوم ثشا نخب صا تم ش و  عومم عشا  دوة اةيف تةوشفا نحشدتة ثدا عو  ةادج طةادج ع تدج
 4:  عالس ن  ر ع تم  ا  وا ثاينثا عو تراب نعو ملم  نعخلربة عإلاعراا نعو سةا شا   و  يل د

ثدد  ثددا خدد م عولدد ع  ع ب شدد    ن ثددا خدد م شدد ع  إثمدده     ن تددذ  ا الك سدد ب ثلدد نع ثةتددةاعو ودد وشا ع  وشدد -
سشط ة عم  ثممحا ع ل نع ثا قبج ثس ن    تم   إ  ثبدت  عوسدشط ة غدري ثملد نف  نوودا عوسدشط ة ثفج دا عو سو  ثع 

عسددد م اع إىل تمل افددد ا ثسدد مل ما ثدددا قبدددج    نعثدددا قش دددا ع لدد %51ن %10عمددتث  ك مددد  ثسدد ن    تمددد  عمددد  ع قددج 
 ؛حوةث ا خم مفا

 "ق نض بني عول ك ا )ق نض بملشتة ع تى(. -
 

                                                
 .4  ص.2004  عوسما عون ونا  31  سمسما تس  عو م شا  ع ملوت عومل يب وم خطشط  عووةات  عوملتا املباشر: تعاريف وقضاايحمديات االستثمار األجنيب عبت عو  ار عم   عم   1
 .3  ص.2004سمسما تس  عو م شا  ع ملوت عومل يب وم خطشط  عووةات  عوسما عون ونا   ،االستثمار األجنيب املباشر "تعاريف وقضااي"حس   خض    2
 ع  تع ملفسه. 3
  .151ص.  2007  ع     ثمتسسا عوةرعق املالية الدوليةحم ت ص حل عو  ال    4

 ؛هـر ومؤسساتـيب املباشـار األجنـتعريف االستثمالفرع األول: 
 ؛رـار األجنيب املباشـاالستثمات ـور تديفقـتطالفرع الثاين: 
 .رـباشاملر ـغياالستثمـار األجنـيب الفرع الثالث: 
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 اشر:ـمؤسسات االستثمار األجنيب املب ا:ـاثني
أبهنددد  ثمتسسددد ا ثسددد مها  ن غدددري ثسددد مها  كمددد  دشوددد  ع سددد ن     ف ثمتسسددد ا عالسددد ن  ر ع تمددد  ع ب شددد تملددد    

   ن عو دةة عو مدةا شا )يف ح ودا ع متسسدا ع سد مها(   ن  كن  ثا ع سدو  عومل اادا %10 ا بمت ثملني ع تم  ع  ش  يف عق م
 1 ن ث  امل ام ذو  )يف ح وا ع متسسا غري ع س مها(  نت  عم  ث و  ملةعع:

  ع متسسد ا عو  بملدا  ن ع م سدبا (Subsidiary نكمد  دشود  ع سدد ن   غدري ع  دش   كند  ثدا :)ثدا ع سددو %50  
  ؛عومل ااا  ن عو ةة عو مةا شا وم متسسا  نوه عحل  يف تلوشج  ن تغشري  عض   عمس إاعرهت 

  ع متسس ا عوذثشمشا (Associate Company(  نكم  دشو  ع س ن   غري ع  ش :)ثا ع سو  %50 – %10 )
 عومل ااا  ن عو ةة عو مةا شا؛

  عوف نع (Branches نت  ثمتسس ا ثس مها  ن غري :)  ثس مها مممةكا  وو ثج ن ول عكا  سةع  بلوج ثب ش
  ن غري ثب ش  ثع ط ف اثوث غري ث ش .

 .نع خطط ع ةعيل اة ح ثفوةم عالس ن  ر ع تم  ع ب ش  
 اشرـار األجنيب املبـوم االستثمـ: مفه15 املخطط رقم

 انوا                                       انوا ب                                                           
  ن                          ع س ن   ع تم  %10 م   ن  ر ع تم                   كثمتسسا عالس    

  كن  ثا ع سو  عومل ااا  ن عو ةة عو مةا شا  ن ث  امل اا                                    
  د عا                                                                            (%50-%10شا ع مو)زثشما  
 ش ك ا                                                                         (%50ع موشا  كن  ثا )اتبملا  
   حوةث ا                                                                        ( ن ش عكا ع موشا ك ثما)د ع  
 ع ةعا  د عا  ن ش ك ا                                                                                     

 .71ص. : حسا ك مي محذة  ث تع س ب  املصدر

 باشـرتطـور تدفقـات االستثمـار األجنبي المالفرع الثاني: 
م يف عومظ م ع  يل عوتنيل  نذو  دش   ا ملمد  بدم ط عو  ةادج  دخد م تلري عوملتات ثا عوترعس ا إىل    تم ا حتة   

نتلدجشع اخدةم    سش سد ا عالملف د ح عالق مد ا تةتوت عوملتادت ثدا انم عوملد اب إىل تبد     ع ت  عون  ملشم ا نعو سملشم ا
تددة تذعاددت عددتا عوددتنم عودديت   عمدد  ذودد  نعوددتوشج يعبدده  بددني عوددتنم عمدد  عت إذ  صددبح عو مدد دسعالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد   

 ح ذو .بت ا ت عتع قةعملشمو  وو  ت   ش  ثع ث طمب ا ع س ن  اا. نعجلتنم ع ةعيل اة   
 
 

 
                                                

 .70ص. حسا ك مي محذة  ث تع س ب   1
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 2014-2000يفالل الفرتة  ار األجنيب املباشرـح املتعلقة  الستثمـاللوائو رات   القوانني ـ: التغي19 ازدول رقم
 2014 2012 2011 2010 2007 2006 2004 2003 2002 2001 2000 وبش  ع

عتا عوتنم عويت 
 حتثت تغشريعا 

 FDIيف ملظ  

45 51 43 59 80 74 49 57 44 35 37 

عتا عو غريعا يف 
 عومةعئح ثمو 

81 97 94 126 166 132 80 112 67 86 63 

 دو * كن  ث  ثا
FDI 

75 85 79 114 144 107 59 75 52 64 47 

 دو ** قج ث  ثا
FDI 

5 2 12 20 20 25 19 36 15 22 9 

 تغشريعا ت ادا إىل تملذاذ ع ج عوسةق نزاياة عحلةعدذ؛ *
 تغشريعا ت ادا إىل زاياة عو ق با  دض  عا خف  عحلةعدذ. **
 ؛14  ص.2013  س ن  ر عومل   ت  ا  عال  سالسل القيمة العاملية: االستثمار والتيارة من أجل التنمية  ع ملو  ا -: عملظ : املصدر

- Unctad, Towards a new generation of investment policies, World Investment Report, 2012, p.76; 
          .102p. ,World Investment Report, 2015, governanceinvestment Reforming international Unctad,  - 

 ثداملج عوبشئدا عالسد ن  راا  كند  ث  ة عع  تا قةعملني نوةعئح تتاتة جلم ا انال عت      ت بني  انم ثا خ م عجلت
انودا ث  رملدا  80  2004  د ت بم، عتا عوتنم عويت عع  تا قةعملني ثلجملا و س ن  ر ع تم  ع ب شد  سدما و س ن  ر

 75 دث  رملدا بد 2004سدما  ملةانقد  144   ثد  عو دةعملني ع لدجملا اديه عالسد ن  رعا د دت بمغدت 2000انوا سما  45بد 
  وومودد  تب دد  2004يف عوسددمةعا عو ح ددا ث  رملددا بسددما  -عو ددةعملني ع لددجملا-. و ددمخف  دش دد  بملددت 2000 سددماقدد ملةان 
 .2014-2000عوفجة خ م ثا عو ةعملني غري ع لجملا و س ن  ر بونري  كرب 

 .ومحة ع بني يف عجلتنم  اانهنقت تتد  عالس ن  ر ع تم  ع ب ش  خ م عوسمةعا ع خرية عم  ع
 2014-2000واري والتو يع اإلقليمي له يفالل الفرتة ـور تديفق االستثمار األجنيب املباشر الـ: تط20 ازدول رقم

 الوحدة: مليار يوالر                                                                                                                                 
 2014 2012 2011 2010 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2000 عوبش                                                                                           

 1228 1351 1652 1409 1833 945.2 742.1 559.6 678.8 817.6 1388  ابدإمج يل عومل

 499 561 820 696 1248 590.3 418.9 366.6 489.9 571.5 1108 اد: عوتنم ع   تث نال

 681 703 735 637 500 314.3 283.1 172 157.6 219.7 252.5 اداثملش : عوتنم عوم ثش

 54 50 48 44 53 15.2 11 15 11.8 19.6 8.7  دإد ا ش - 

 159 244 249 190 146 575.5 94.3 49.7 51.4 88.1 97.5  ث او  عو تشمشا نعوو رعيب -ب

 465 407 436 401 248 177.7 153 101.1 94.4 111.9 146.1   دآسش - 

 ؛88حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص. -عملظ : : املصدر
 ؛3ث تع س ب   ص.ع ملو  ا   - 
          .102p.op.cit.,  ,Report, 2015 World Investment, governanceinvestment Reforming international Unctad,  - 

 ام : ا حظ ثا عجلتنم ث 
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عخنفضددت خدد م عوفددجة   إذ   بددني عوددذاياة نعوم مدد  تيبددي تددتد  ا عالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد  ومملدد ابشددوتا  -
نا تدع   ثمشد ر انالر 559.6 دبد 2003سدما اد  حشدث نصدمت إىل  اىن حدت   2000ث  رملا بسما  2001-2006

عويت زعاا ثا ح الا عدتم عوش دني  2001سب  رب  11ن حتعو   إىل تةته عالق م ا عومل     ة عو ب طمتتيع عالخنف ض 
   ا عمد   سدمل ر عودمفط نعوديتب نع نرعق ع  وشدايف  نس ط ع س ن  اا    ا إىل ذود  عحلد ب يف ثمط دا عخلمدشج نعوديت  ث د

ث  رملدددا بسدددما  2014-2010ع خددد م عوفدددجة   و دددمخف  عدددتا2007وجتفدددع بملدددتت  تدددتد  ا عالسددد ن  ر ملسدددبش  سدددما 
 ؛أتثريعا ع زثا ع  وشا عومل  شابسبب  2007

 1108  2000كرب ملسبا ثا عالس ن  رعا ع تمبشدا ع ب شد ة  إذ بمغدت عد م  تس حةذ عوتنم ع   تثا عم   -
ددثددا عالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد  عوملدد    ودديو  عوملدد م  نقددت ت   %80ثمشدد ر انالر  نثدد  املدد ام  ذا يف انم  نرن  عوغ بشددا ك 

 اددا شددوت  2007نعوددةالايا ع  حددتة ع ث اوشددا  وشددمخف  بملددتت  عالسدد ن  ر ع تمدد  ع ب شدد  يف تدديه عوددتنم حددك سددما 
ثمشد ر انالر يف عوددةالايا  234يف  نرن  عوغ بشددا نثمشدد ر انالر ثمود   848.5انالر   ثمشد ر 1248عرتف عد  نع دح  بمدد، 

 ؛2007ث  رملا بسما  2014-2008مخف  بملتت  خ م عوفجة   وشع  حتة ع ث اوشا
تذعاددتع ثمحةظدد  بلددوج عدد م حجدد  عالسدد ن  رعا ع تمبشددا ع ب شدد ة شددوت  ومسددبا ومددتنم عوم ثشددا بمددفا ع ثددا   -

  2000ث  رملددا بسددما  2003-2001فددجة  ودد غ  ثددا عالخنفدد ض عوددي  شددوتته عو-  2014-2000خدد م عوفددجة 
  كرب ثا ملمشب عوتنم ع   تثا. 2014ن 2012ميت عوم ثشا سحك  صبح ملمشب عوتنم 

ذ عالسدد ن  رعا ع تمبشددا ع ب شدد ة تددة ر كذتدد  يف ع ةعددا ثملشمددا ثددا عوبمددتع  عوم ثشددا  إذ زدديب انم آسددش  ثدد  كش دد 
ع    زديب سدةى عيب   ث  ثمط ا إد ا ش  دمد  تسد طو  ح بملتت  انم  ث او  عو تشمشا نعوو ر   نعحملشط عا ا  عحلما عووربى

 ملسبا حمتناة ثا عو تد  ا ع ب ش ة ومتنم عوم ثشا.  
 رـمباشالر  ـغيـار األجنبي  االستثم :الفرع الثالث

 مله: ف عم  ثا  ت   شو م عس ن  ر ع ثةعم  نامل     ع ب ش   ن عالس ن  ر عحملفظ  غريامل رب عالس ن  ر ع تم  
 1".سمتعا نغريت  ثا ع انعا نع ل   ا ع  وشاش ع  نبشع ع نرعق ع  وشا  ع سو  نعو" -1
هبددتف تةزاددع ع خدد ط  نحت شدد  ثدد بح ثددا   عثدد  ا ع نرعق ع  وشددا ثددا ع سددو  نعوسددمتعا  نعودديت حيدد فظ هبدد  ع سدد ن  " -2

 2".حي   وه  ر ح قمرية ع تج  ن طةاما ع تج  إذع تةقع عرتف ع يف قش  و  عم  ع تى عوطةاج  عالس ن  ر
  عالسددد ن  ر عحملفظددد  تدددة ذوددد  عالسددد ن  ر عودددي  اودددة  يف عددد م ع نرعق ع  وشدددا ) سدددو   سدددمتعا  ددددي نبددديو 

 ثل   ا( بغ ض حت ش   ر ح.
دشده غ وبد  عوسدشط ة ع تمبشدا ث  رملدا أبملدةعع عالسد ن  ر ع تمد   ت ج    مله يف تيع عومةع ثا عالس ن  ر نزتر عإلش رة 

عددا  ال ا دد ث   سدد   عر  ن عددتم عسدد   عر تدديع عومددةع ثددا عو  ةاددج عوددي  ادد     ها    عر   مللدد ط ع لدد نع نعسددع ب شدد   ذودد   

                                                
 .113ص.  ث تع س ب   العوملة االقتصاييةدمشح حسا خما   1
 .181  ص.ث تع س ب ا عاشيت نثمجت عبت عومطشا عحلمل يل  ملةزعر عبت عو مح 2
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  ن وديعا وألسدو   ط ا  عق مد   ع سدو  نعوسدمتعا عوديت تمدترت  ع لد نع ا عجلتادتة نعو  ئ دا  إال إذع كد   تديع عالق مد  
 1و ا ع تمبشا ثنج تيه عوسشط ة.ا شح ومج  ا   بمةرة ا ح   ثا خ ا  إسو م ثو  يف رةاج ع ل نع نثموش ه

 2نا ةم ع د عا  الس ن  ر يف عحمل دظ ع  وشا وألسب ب عو  وشا:     
  اة إثو ملشا حتةاج تيه عالسد ن  رعا بسد عا نسدوةوا إىل مل د (Monétisation مبملد  حتةامود  إىل  صدةم سد ئما  )

 وشدا ندمل وش ود   إذ كم د  زعاا دمل وشدا عوسدةق زعاا نب ومفا ثمخفضا  نا ةقا ذود  عمد  ارتدا سدشةوا عوسدةق ع  بسوةوا
 ؛ع  تعنوا ع نرعق ملسبا

    إثو ملشا حت ش  عةعئت قش سدشا ثدا تمد  عالسد ن  رعا خ صدا ع انعا ذعا عوملةعئدت عون ب دا )عوسدمتعا(  ع ثد
عوسةق ع  وشا و سد ن  ر إىل   عوي  اتدع ع د عا نعول ك ا و حةاج ثتخ عهت  ثا  صةم وتى ع م رف نع متسس ا ع  وشا

 يف  انعهت  ع خ مفا.
 ك و  يل:   2006-1970وفجة خ م عيف  ت  عوتنم ع   تثا   عالس ن  ر يف عحملفظا ع  وشا نقت تطةر حج 

 2006-1990: تطور حركة األسهم والسندات   أهم األسواق العاملية للفرتة 21 ازدول رقم
 مليار يوالر: الوحدة                                                                                                                                         

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1996 1993 1990 البيا 

 
 ايطاليا

 2487.4 2064.4 1861.8 1505.1 1161.7 1127.8 719.9 522 290.3 116.1 ةـاالستثمار   احملفظ

 658.6 491.1 442.9 365.3 288.0 298.6 57.3 48.3 26.9 33.2 ع سو 

 1828.8 1573.3 1418.9 1139.8 873.7 829.2 662.6 473.7 263.4 82.9 عوسمتعا

 
 يفرنسا

 5088.7 4050.2 3739 2996 2037.6 1713.78 560.9 684.3 496.3 296.3 ةـاالستثمار   احملفظ

 1681 1316.3 1036.4 831.1 545.6 617.67 157.2 228.8 155.4 95  سو ع

 3407.7 2733.9 2702.6 2164.9 1492 1096.11 403.7 455.5 340.9 201.3 عوسمتعا

 
 بريطانيا

 9107.8 4830.8 4384.5 2639.3 2798.5 2749.8 2214 1555.4 1126.5 729.8 ةـاالستثمار   احملفظ

 2789.4 2150.7 1892.1 1541 1153.4 1354.7 1271.6 675.9 479.6 304.6 ع سو 

 3529 2680.1 2492.4 1098.3 1645.1 1395.1 942.4 879.5 646.9 425.2 عوسمتعا

 
 الو م أ

 14510.7 11935.1 6437.1 8721.2 5173 6323.5 5974.2 4659.1 1489.1 1390.2 ةـاالستثمار   احملفظ

 7028.2 5621.7 4683.6 3918.9 1473.3 3185.3 2268.2 1328.7 917.4 541.4 ع سو 

 7482.5 6313.4 1753.5 4802.3 3699.7 3138.2 3706 3330.4 571.7 848.8 عوسمتعا

 
 اليا  

 4106.2 3656.5 3161.9 2588.4 2004.9 1955.4 1798.7 1480.5 545.3 405.9 ةـاالستثمار   احملفظ

 1765.3 1534.5 1107.9 835.4 550.7 603.4 601 461.6 171.2 90.4 ع سو 

 2340.9 2122.7 2054 1753 1454.2 1352 1197.7 1018.9 374.1 315.5 عوسمتعا

  .124-123حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص ص. -ثا إعتعا عوب حنا  الع   ا عم : : املصدر
ع  كد    سدو    ن سدمتعا يف عودتنم عومدم عشا سة   و س ن  ر عحملفظ عوةع ح ا حظ عو طةر  ثا خ م عجلتنم 

  عوشد   (  دح كدا ع سدو  نعوسدمتعا ك ملدت ث مد عتة -عودةالايا ع  حدتة ع ث اوشدا -ب اط ملشد  -د ملسد  -اط وش إعووربى )

                                                
 .113  ث تع س ب   ص.قتصاييةالعوملة االدمشح حسا خما   1
 .113حسا ك مي محذة  ث تع س ب   ص. 2
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حل كا  ق عوةع ح  ثا ظ ت ة عوملة ا ع  وشا  نثا ع  حظ  اض  عو فة  سةع  ك ملت عوتعخما ثمو   ن عخل رتا  ع ث  عوي  ع   
 عوسمتعا عوتعخما نعخل رتا بسبب عخنف ض ثملتالا عو ضخ  يف تم  عوتنم.

سددةع  كدد   ثددا حشددث تطددةر حجدد    و ددت تطددةرا ثمتشدد عا عوملة ددا ع  وشددا بلددوج كبددري خدد م عوسددمةعا ع خددرية 
سددددد ن  اا ع  نز   ن تطدددددةر  ط ن تطدددددةر عومدددددم اا  عوسدددددش ااا نصدددددم اا  عو حدددددة    نملسدددددبا ع ةتدددددةاعا ع  وشدددددا عدددددرب عحلدددددتنا

ك د  تلدري  رقد م عم صد  عوملة دا ع  وشدا ثدا عسد ن  ر   ة  سدب ب خ صدا عو طدةر عو ومةودةت .نتيع رعتع إىل عدت    ع متسس تشني
  تم  ثب ش  نعس ن  ر حمفظ  إىل تطةرت  بلوج ت ئج مشمت عومل اب كمه.
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 :الثـالث  ة الفصلـخالص
 

  ط عآلتشا:كوا تمخشت تيع عوفمج يف عوم 
 

  عو  ئ ددا عمدد  عوملتاددت ثددا عو شددةا ع ف ن ددا عمدد  عو طدد ع  الكــبح املــايلطب ددت عوملتاددت ثددا انم عوملدد اب ظدد ت ة
 ؛ لتحرير املايلث  امل ف  تيه عوتنم إىل تب    ى إىل عمل ل ر سمبش ا عتاتة  مم  ع ط   ع  يل  ع ث  عوي   ا  

 
  تدج عومودةض مبسد ةى عو طد ع ع د يل   ثدا   ح  شد إتد ع    ،ارجيـايايفليـا أو يفسدةع  كد    التحرير املـايلامل رب

خ صدددا عخلددد رت   نذوددد  ب طبشددد  مجمدددا ثدددا  التحريـــر املـــايل ة و طبشددد  ظددد ت ة بدددت    تودددة  عوتنودددا ثوش ددد وودددا     بدددج ال
 ؛خم ط ه نتف ا   عإلص ح ا  حك تس فشت ثا ععج بش ته

 
  حريـة انتقـال رسوس األمـوال  حشث ت دةم تديه ع خدرية عمد  ليةالعوملة املاحت رك ئذ   التحرير املايلامل رب  
نعململوسدت بلدوج نع دح   -تطدةر ثمتشد عهت  نعم صد ت – بلوج كبري خ م عوسدمةعا ع خدرية العوملة املاليةنقت تطةرا 

 ت ع رق م ع  وشا عم  ذو   خ صا بسبب:  نقت او  االقتصاي الرمزييف تطةر حج  
   ؛عو طةر عو ومةوةت 
    ؛عآلتما وم ج زد اتطةر ع م ج ا ع  وشا خ صا ع ل   ا ع  وشا عويت  صبحت ع ال خمب 
  ؛زاياة نز  ع س ن  اا ع متسس تشني 
  زاياة ت ناج ع متسس ا عوتنوشا ايه عوظ ت ة بلوج نع ح. 

  .تطةر عالس ن  رعا ع تمبشا ع ب ش ة نعالس ن  رعا ع تمبشا غري ع ب ش ة 
 
 
 
 
 

 



 

   :::رابعرابعرابعالالال      الفصـلالفصـلالفصـل
ة والصناعة  ة والصناعة  ة والصناعة  ـــالصناعة المصرفية اإلسالميالصناعة المصرفية اإلسالميالصناعة المصرفية اإلسالمي

ة في ظل المتغيرات  ة في ظل المتغيرات  ة في ظل المتغيرات  ـــة التقـليدية التقـليدية التقـليديـــالمصرفيالمصرفيالمصرفي
 ةةةـــالعالميالعالميالعالمي
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ة في  ـة التقـليديـة المصرفيـة والصناعـة اإلسالميـة المصرفيـع: الصناعـل الرابـالفص

 ةـظل المتغيرات العالمي
 

تك نفهلل  اةعيئللي اللج امل لل تياا رامل  لل اا  ،اصلل ال امايللوالصم راملاصلل ال اة ف يليئللصم ت اليللصم ا  اصلل  ئصمامل تعملل  
 اةيرةلصم أمهه :

  حترئر جت اة اخليا ا امل ةلصم؛ 
  ؛3 إىل ابزل 1طوا افرااا ابزل، ايائصم اج ابزل ت 
  تطوا اةاص فصم االةكرترنلصم. 

، رامايللوالصم اة ف يليئللصم املاصللرفل ن رالليأت ريه جلل  ا يللا اةاصللن ا ن ،رملزئللي اللج املع يوالل ا هللول جللت  امل لل تياا
 م جتا اةفاص  إىل املب هث اآليت ذكرج :    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
  

  ة؛ن اإلسالمية والتقليدية وحترير جتارة اخلدمات املاليالصناعتان املصرفيتا ل:ل:و و األاأل  املبحثاملبحث

  ؛ازلـات بـة يف ظل اتفاقيـاإلسالمياملصارف ة و ـارف التقليديـاملص    ::  الثاينالثاين  املبحثاملبحث
  املصـارف التقليديـة واملصارف اإلسالميـة يف ظل اقتصاد املعرفـة. املصـارف التقليديـة واملصارف اإلسالميـة يف ظل اقتصاد املعرفـة.   ::الثالثالثالث  املبحثاملبحث

  



           :الصناعة املصرفية اإلسالمية والصناعة املصرفية التقليدية يف ظل املتغريات العاملية الفصل الرابع 
 

 163 

ارة  ـة وتحرير تجـة والتقـليديـن اإلسالمياـرفيتان المصـالصناعت  المبحث األول:المبحث األول:
 ةـات الماليـالخدم

جنلي حترئلر اة تل اة ت اخلليا ا  ،يواء ك نت إيوالصم أر تف يليئصم ،اج ان أجم اة حيايا اةيت تواجهه  املاص ال 
 ئ يي: ي، تن رل املبحث ا امل ةلصم، رة يو ول أكثر ا يا جتا اة حي  

 
 
 
 
 

 ـة اإلسالميـة  واقع الصيرفالمطلب األول: 
اةو ول ا يا را ع اةاص فصم امايوالصم  ال اي اجاب ئ ذي ايء ر ب  اة عرض التف  لصم حترئر جت اة اخليا ا امل ةلصم،  

ااصلفصم ا اللصم، را يلا ا لل وأت اعل  اةلليرل ااصلفصم ة مللصم، ملعرفلصم الليأت  لياة جللت  اةاصلن اصم ا يللا اواجهلصم حتلليايا اة حرئللر 
  اةفرر  اآلتلصم:امل يل، هلتا يل م  تف لم جتا املط يب إىل

 
 
 
 

 ةـاإلسالمية  ـة المصرفيـم الصناعـتطـور حجالفرع األول: 
 هتمهل  كل  ففلي  املاص ال امايوالصم تطلواا ا يحوال  ت اةليرل امايلوالصم رإلل  امايلوالصم،  هتم أمولارل 

 وايل.اةنحو املبن  ت اجليرل املا يا  ،2014ةول اة يايي األرل اج ينصم  ،ت اي  اج ان طق اةع مل
                                                                                    2014ة ـالل السداسي األول من سنـق العامل خـمن مناطيف عدد ـة ارف اإلسالميـاملصأصول : 22 اجلدول رقم

  لاةشرق األريط رمش ل إفرئفل يل رل جم يس اة ع ر  اخل يلت  ليلآ البيان
 -اخل يلج رل يا ا -

 وعـاجملم   يلاةب راءلإفرئفل  جنوب اةاصح

 حجم األصول
  (بليون دوالر)

203.8 564.2 633.7 20.1 54.4 1476.2 

.7p.May 2015, , Islamic Financial Services Industry, Stability Report ces Board,Islamic Financial Servi :Source       

اةعلل مل اإلللم هياهللصم  انلل طقاملاصلل ال امايللوالصم الل     يل   ألمللول احلتللم اةكبل ، 22ئوهل  اللج اجللليرل ا للم  
ا يللو   رالا، رت لل  اةشللرق  1476.2 ،2014يللنصم  ا يللح هتمهل  ةللول اة يايللي األرل الججترالصم جللت  اةاصلن اصم، إذ 

  واقـع الصريفـة اإلسالميـة؛واقـع الصريفـة اإلسالميـة؛  ل:ل:و و املطلب األاملطلب األ

 ؛ةـات املاليـارة اخلدمـة العامة لتحرير جتـات حول االتفاقيـعمومي    ::املطلب الثايناملطلب الثاين  
 آاثر اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية على املصارف اإلسالمية والتقليدية.  ::املطلب الثالثاملطلب الثالث

   

 ؛ةـاإلسالمية ـة املصرفيـحجم الصناعتطـور الفرع األول: 
 ارات؛ـر واإلمـة وقطـة يف السعوديـة اإلسالميـع الصريفـواقالفرع الثاين: 

 .اـا وأندونيسيـا وتركيـة يف ماليزيـة اإلسالميـع الصريفـواق فرع الثالث:ال
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ه  رل جم يلس اة عل ر  ، ت يلل%42.92 املرتبلصم األرىل ان لبصم - رل جم يلس اة عل ر  اخل يلتلي اليا  – إفرئفلل األريط رمش ل 
 .%38.21 اخل يلتي ان بصم

ففلي كل   ا يلا اةنحلو املبلن ت  ،2012-2004ةلول اةفلرتة أا  اج تطوا هتم أمول املاصل ال امايلوالصم 
 اةشك  املوايل.

 2012-2004الل الفرتة ـة خـيول املصارف اإلسالمـور حجم أصـ: تط7 الشكل رقم

 
 
 

، إذ 2012-2004طوا امل يحلو  ألملول املاصل ال امايلوالصم ةلول ، اة 07ئوه  اج اةشك  اةبل ين ا م 
، ازاي ة 2012ا يلو   رالا أارئكي ينصم  1300إىل  2004ا يلو   رالا أارئكي ينصم  100ان ف  هتم األمول اج 

 .%1200 ياج  
  ت اةشك  اةبل ين املوايل.رت وز  أمول املاص ال امايوالصم ه ب اةيرل ا يا اةنحو املبن  

 2014السداسي األول من سنة  خاللة حسب الدول ـع أصول املصارف اإلسالميـ: توزي8 قمالشكل ر 

 
Source: Islamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report, May 2015, op.cit., 
p.12. 

ا يلا  امايلوالصم األرىل الج هللث هتلم األملول اةبنكللصم  أ  إئلرا  حت ل  املرتبلصم، ئ بن  08 اج اةشك  اةبل ين ا م 
 ، مث اماا ااا%9.56 مث ا ةلزاي ان بصم ،%18.57، ت يله  اةعرالصم اة عو ئصم ان بصم %40.21امل  وأت اةع ملي، ان بصم 

 ، مث اب ي  رل اةع مل.مث تركل  مث اةكوئت مث  طر اةعرالصم
 نصم ت اةشك  اةبل ين املوايل.اةيرل، فهي ابل  أا  اج تطوا احلاصصم اة و لصم ة يماص ال امايوالصم ه ب  

10.p.2013,  ,Islamic Financial Services Industry, Stability Report ces Board,Islamic Financial Servi :Source 
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 2014السداسي األول من سنة  خاللة السوقية للمصارف اإلسالمية حسب الدول ـ: احلص9الشكل رقم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Source: Islamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report, May 2015, op.cit., 
p.8. 

ت كلل  اللج إئللرا  راة للو ا  ن للبصم ، 09احلاصللصم اة للو لصم ة يماصلل ال امايللوالصم ه للب اةشللك  اةبللل ين ا للم  متثلل 
يل يطنصم مث  ،%50 املرتبلصم اةث ةثلصم ان لبصماة لعو ئصم  يلواي، ة ح ل   امااملل يل ابا ب ا أ  جت  اةيرل تع مي اةنظل    ،100%
 اةكوئت راةلمج ر طر.، مث %45ان بصم  ارراني

 ر واإلماراتـة وقطـة في السعوديـة اإلسالميـع الصيرفـواقالفرع الثاني: 
للاةاصلل فصم امايللوالصم ت اةعرالللصم اة للعو ئصم ر طللر راماالل ااا اةعرالللصم امل حت لل      صم، رتللز ا  أمهلللصم جللت حللية اك نللصم اهم 

   اةيرل.ت يماص ال امايوالصم امل واجية ت جتطوا أجم املؤشراا امل ةلصم ة ةكا يا ذ راةيةل املك نصم ينصم اعي أةرأت، 
 اةشلك  اةبلل ين امللوايل تطلوا هتلم أملول ئبلن   :2012-2008الل الفـرتة ـة خــور أصـول املصـارف اإلسالميــتط -أ

 .2012-2008ةول اةفرتة  ت اة عو ئصم ر طر راماا ااا اةعرالصماملاص ال امايوالصم 
 2012-2008عربية خالل الفرتة : تطور أصول املصارف اإلسالمية يف السعودية وقطر واإلمارات ال10 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

p.75. ,p.71, , p.672014-Report 2013 ,World Islamic Banking Competitiveness: Source 
 

اج األشك ل اةبل نلصم أاو ، ئ بن  أ  أمول املاص ال امايوالصم ت ك  اج اة عو ئصم ر طر راماا ااا اةعرالصم ت  
اف انصم  2011ايا اماا ااا اةيت ارل فله  هتم األمول اخنف ض  ينصم  - 2012-2008تزائي ا  مر ةول اةفرتة 

   

 اماا ااا  طللر اة عو ئصم
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ت يله  اماا ااا اةعرالصم ث هتم األمول اةبنكلصم امايوالصم، رحت    اةعرالصم اة عو ئصم املرتبصم األرىل اج هل ،-2010ا نصم 
 مث  طر.

وايل تطوا احلاصصم اة و لصم ة يماص ال  اجليرل امل: ئبن  2012-2003الل الفرتة ـة خـور احلصة السوقيـتط -ب
 .2012-2003امايوالصم ت ك  اج اة عو ئصم ر طر راماا ااا اةعرالصم ةول اةفرتة 

 2012-2008يف السعودية وقطر واإلمارات العربية خالل الفرتة ة ـور احلصة السوقيـ: تط23 اجلدول رقم
 .ةـالوحدة: نسبة مئوي                                                                                                         

 2012-2008 2008 2007 2006 2005 2003 البيان
 53 37 31 30 30 13 السعودية
 24 21 18.5 19 14 13 قطــر

 17 16 14 14 11 9 اإلمارات 
p.75; ,p.71, , p.67.op.cit ,2014-t 2013Repor ,World Islamic Banking Competitiveness -: Look :Source 

23., 2010, p.Islamic Finance Outlook 2010 ,Poor's Standard  -                          
 ا  ئ يي: 23ا م ئوه  اج اجليرل 

صم ت اةعراللتطواا احلاصصم اة و لصم ة يماصل ال امايلوالصم ت كل  الج اة لعو ئصم ر طلر راماال ااا اةعراللصم، ر لي اه  ي ل
، %53، ان للبصم 2012-2008اة لعو ئصم املرتبلصم األرىل اللج هللث احلاصللصم اة لو لصم ة يماصلل ال امايلوالصم ةللول اةفلرتة 

 ةول نفس اةفرتة. %17ةول نفس اةفرتة، مث اماا ااا اةعرالصم ان بصم  %24ت يله   طر ان بصم 
ئ  ضل   ،لل ا اةبل نللصم املواةللصم: اج ةلول املنحن2012-2008الل الفرتة ـع خـالودائحجم و  التمويلور حجم ـتط -ج

 ا  ئ يي:
 2012-2008يف السعودية وقطر واإلمارات العربية خالل الفرتة ع ـالودائحجم و  التمويلم ـور حجـطت: 11 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.p.75 ,p.71, , p.67.op.cit ,2014-Report 2013 ,World Islamic Banking Competitiveness: Source 

 
 

 

 

  

 اة عو ئلصم
 

  طلر
 

 اماا ااا
 

 
 

 

 

  

 اة عو ئلصم
 

  طلر
 

 اماا ااا
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 مبعلللليل 2012-2008ئلللع املاصللل ال امايللللوالصم ت اةعراللللصم اة لللعو ئصم تزائللليا ةللللول طلللول اةفلللرتة ارفلللت ر ا ،
 ؛2009اف انصم ا نصم  2010ينصم  أي اة زائي، ابةرإلم اج تن  اصه ،  نفس االجت إمج يل اة موئ ، كم  ارل 200%
  هلث 2012-2008ر ائع املاص ال امايوالصم ت  طر تزائيا ةول طول اةفرتة هتم متوئ  ر هتم شهي ،

 ؛%200ةو ائع مبعيل ئفوق تزائي اة موئ  را
  2008ول اةفرتة ة% 71.42تزائيا ر ائع املاص ال امايوالصم ت اماا ااا اةعرالصم امل حية مبعيل-
عرل اعيج  تن  اص  ، ةل2010-2008ةول اةفرتة  %40.62مبعيل  اة موئ هتم كتةك   ، كم  تزائي2012
 .2010 نصم اف انصم ا 2012ر 2011ينيت 
اخل مللصم ابملاصلل ال  -هتللم األمللول رهتللم اةو ائللع رهتللم اة موئلل – املؤشللراا امل ةلللصمتطللوا ع اللج ةللول ت ب لل ن لل ن ج    

 اةاص فصم امايوالصم ت جت  اةيرل، رأهن  ت تطوا ا  مر. امايوالصم ت اة عو ئصم ر طر راماا ااا اةعرالصم، ايأت أمهلصم
 اـندونيسيوأا  ـا وتركيـية في ماليزيع الصيرفة اإلسالمـالفرع الثالث: واق

فلهل  اة موئل  امايلواي أمهللصم ابة لصم، يلواء كل   ذةلك الج  تع   ا ةلزاي رتركل  رأنيرنل ل  اج ان اةيرل اةليت ت ل    
 اةو ائع. هتم ر  اة موئ هلث هتم أمول املاص ال امايوالصم أر تطوا هاص ه  اة و لصم أر تطوا هتم 

 اةشلك  اةبلل ين امللوايل تطلوا هتلم أملول ئبلن   :2012-2008الل الفـرتة ـة خــسالميـور أصـول املصـارف اإلـتط -أ
 .2012-2008ةول اةفرتة ا ةلزاي رتركل  رأنيرنل ل  ت املاص ال امايوالصم 
 2012-2008الل الفرتة ـخ ماليزاي وتركيا وأندونيسيايف  ةـور أصول املصارف اإلسالميـ: تط12 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

, p.69, p.73, p.77..op.cit ,2014-Report 2013 ,World Islamic Banking Competitiveness: urceSo 
 ئ بن  ا  ئ يي: ،اج ةول املنحنل ا اةبل نلصم أاو 

  ا يلو   رالا  50، إذ ان ف  هتم األمول اج 2012-2008تطوا هتم أمول املاص ال امايوالصم ت ا ةلزاي ةول اةفرتة
 ؛2012ا يلو   رالا أارئكي ينصم  130إىل  2008أارئكي ينصم 
  ؛%166.66، مبعيل  يا  2012-2008ارفت أمول املاص ال امايوالصم ت تركل  تزائيا ةول اةفرتة 
  8، إذ ان ف  هتمه  اج 2012-2008شهيا أمول املاص ال امايوالصم جي األةرأت ت أنيرنل ل  تزائيا ةول اةفرتة 

 .%187.5، مبعيل زاي ة  يا  2012ا يلو   رالا أارئكي ينصم  23إىل  2008 ا يلو   رالا أارئكي ينصم
 1ا يا اةنحو اآليت: 2012-2008أا  احلاصصم اة و لصم ة يماص ال امايوالصم ت جت  اةيرل، ففي ك نت ةول اةفرتة 

                                                
, p.69, p.73, p.77..op.cit 2014,-Report 2013 ,World Islamic Banking Competitiveness -: Look1  
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 %20                                      ا ةلزئلل   
 %5.6                                       تلركلل             
 %4.6          أنيرنل ل                                     

  اةشك  اةبل ين املوايل ا  ئ يي:ئبن  : 2012-2008الل الفرتة ـع خـالودائحجم و  التمويلور حجم ـتط -ب
 2012-2008خـالل الفرتة  ونيسياماليزاي وتركيا وأنديف ع ـالودائحجم و  التمويلم ـور حجـ: نط13 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, p.69, p.73, p.77..op.cit ,2014-Report 2013 ,World Islamic Banking Competitiveness: Source 
 اج  اة موئ هتم ، ففي ان ف  2012-2008ت ا ةلزاي تزائيا ا  مرا ةول اةفرتة  اةو ائع رهتماة موئ   ارل هتم

 2008ا يلو   رالا ينصم  40هتم اةو ائع اج ، ت هن ان ف  2012ا يلو   رالا ينصم  80إىل  2008 رالا ينصم ا يلو   35
 ؛2012ا يلو   رالا ينصم  115إىل 

 ر ائلع املاصلل ال امايللوالصم ت تركللل  رأنيرنل لل  نفللس اةظلل جرة، هلللث تزائليا ةللول طللول فللرتة هتللم ر  اة موئلل  شلهي هتللم
 .2012-2008اةياايصم 

اةو ائع ت ك  اج ا ةلزاي رتركل  رأنيرنل ل  ا يا تزائي أمهلصم اةاص فصم امايوالصم هتم ر  اة موئ هتم ر طوا هتم األمول ئيل  ت
، متث  اةاصن اصم املاصرفلصم امايوالصم ت اةعرالصم اة عو ئصم ر طر راماا ااا اةعرالصم را ةلزاي أان ت أني ئونحفح ب إهاص ئل ا  ت جت  اةيرل.

مم  ئعكس أمهلصم اةاص فصم امايوالصم ت جت   ،2012اج هتم اةاصن اصم املاصرفلصم ا يا امل  وأت اةع ملي ينصم  %78ن بصم رتركل  رأنيرنل ل  
 اةيرل.

الج هللث هتلم األملول أر ت تطلوا ا ل مر، يلواء صم خن يص إىل أ  هتم املاص ال امايوال ،مم  يبقانطو    
، را يلا اةلرإلم الج ذةلك ال  زاةلت إاك نل ال  ا واضلعصم ت اة موئل هتلم اةو ائلع ر  هتلم أر تطوا اج هلث احلاصصم اة و لصم

 ايلل فط ب املزئللي اللج اةو ائللع، راةعملل  ا يللا تفللي  ةلليا ا ااصللرفلصمالل  اةعلل مل امللل يل املعللومل، ةللتا كلل   ا يلهلل  اةعملل  ا يللا 
اخللليا ا حترئللر جتلل اة هللت ت لل طلع املن ف للصم ت الل   ، يت إةللله تكنوةوجللل  املع يوالل اتع مللي ا يللا أفضلل  الل  توم للر  ،زةا مل لل

 امل ةلصم.

 تركل  ا ةلزاي
 

  أنيرنل ل 
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  ةـات الماليـة لتحرير تجارة الخدمـة العامـول االتفـاقيـعموميات ح: الثانيالمطلب  
الج الن أجلم اةن ل ئج  ،GATS (General Agreement of Trade in Services) تع ل  االتف  للصم اةع الصم ة تل اة اخلليا ا 

أمههل  اخلليا ا امل ةللصم، رت  ، يا حترئر الي  الج اخلليا اجواي، ففي ام يت جت  االتف  لصم ار اةيت أيفرا انه  جوةصم أرا 
 م جتا املط يب إىل:ل ا يا جت  االتف  لصم،     افيا ه  اخليا ا املاصرفلصم، رة ي عر  

 
 

 
 

 اتـارة في الخدمـة للتجـالفرع األول: المالمح الرئيسي
صم، ف حلفلفللصم أ  تعرئلل  جتلل اة اللي اللج اعرفللصم اعللخل جتلل اة اخللليا ا مبلل  ت ذةللك اخللليا ا امل ةللل اب ئ ذي الليء ال 

را اللج جتلل اة  ئعلل   مل ،فللق ا يللله، فمعظللم اةففهلل ء اال  اصلل  ئناخللليا ا أاللر ابةللح اةاصللعواصم، فحللت اآل  ال ئوجللي تعرئلل  ا   
ة تلل اة اخللليا ا ا يللا اعللي املنلل  اة ابة حرئللر  ،إال ت اة للبعلن ا راةثم نلنلل ا ،اخللليا ا ااصللواة انفاصلل يصم اللج جتلل اة اة لل يع

 1رحترئرج  اج اةفلو  اةيت تفرضه   رل اةع مل ا يا جت اا  اج اخليا ا افوانلنه  رةوائحه  اةياة يلصم. ،يلامل  وأت اةير 
الج أاالع أشلك ل أر أيل ةلب ة فلي ه ،  ل اتف  للصم اجلل ا جتل اة اخلليا ا  هنل : توائلي ةيالصم الج ةلول أي  تعر    

 2:ا  ئ يي رئشم  ذةك
      ؛ رةصم امل  ه يك إىل  اخلياصم ال ئ  ياي ان ف ل افي  رجو ا   ،توائي اخلياصم ا  احلير  

     ؛اة ل هصم أنشطصماث   ،رئفاصي اه ان ف ل ط ةب اخلياصم ة يخ اج الي هوكه  جن ك ،توائي اخلياصم ت اخل اج 
     ؛ رةصم امل  ه يك ترئفاصي اه تفي  اخلياصم اج ةول شركصم أر فر   ،توائي اخلياصم اج ةول تواجي جت اي 
     كم  تيث ت ه ةصم اخل اء رامل  ش ائج  ،توائي ةياصم اج ةول رجو  أشخ ص طبلعلن. 

  حترئر اة ت اة ت اخليا ا خي  ي  ت ه ةصم حترئر اة  يع، ففي فول  لف ابي املط يب ابي احلمليأا  اةيك وا 
يت اةفلو  ا يا اة ت اة ت رتعرئف ا مجركلصم ابةن بصم ة يخيا ا، رإمن  ري ،اعظم األهل   ال توجي اشك يصم ابوا هير 

اخليا ا اج ةول اةفوانن راةفراااا راماجراءاا اةيت تضعه  ك   رةصم، رجت  اةفلو  يعت املنظمصم إىل إزاة ه  أر 
 3  إىل نظم اة ب  ل احلر ة يخيا ا.ختفلضه ، حبلث  كج ت اةنه ئصم اة وم  

 إ ة ل جت اة اخلليا ا ضلمج االل الا اجليئلية اةليت     اةيافع اةتي ك   رااء ،رتع   اةوالايا امل حية األارئكلصم 
اةليت أاليا  اةليرل اةن اللصم ةعلي   لياا  ا يلا املن ف لصم ت  ظل ااة حف  رارجلواي، رابةلرإلم الج اة ف رض ا يله  ضمج جوةصم األ

                                                
 .101-100، ص ص.2008امايكنيائصم،  اا اةفكر اجل اعي،  (،GATSمات )حترير التجارة الدولية وفقا التفاقية اجلات يف جمال اخلداانل  حممو  ابي اةعزئز ام اة،  1
اةف جرة، ، ا فط، اة وجه ا امل  فب يلصم ملنظمصم اة ت اة اةع مللصم: اةفرص راة حيايا أا   اةيرل اةعرالصمهول ، حبوث رأرااق ام  املؤمتر اةعريب اةث ين حترير التجارة يف اخلدماتنبل  ايا اةيئج،  2

 .168، ص.2007الصم ة ي نملصم اما اائصم، املنظمصم اةعر 
 ؛110-109، ص ص.2001، امايكنيائصم، اةياا اجل اعلصم، العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  -انظر:  3

 .124، ص.2002، اةياا اجل اعلصم، "، امايكنيائصماجلات وآليات منظمة التجارة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت الدوحةابي املط يب ابي احلملي،  -         

 املالمـح الرئيسيـة للتجـارة يف اخلدمـات؛الفرع األول: 
 صرفية اليت مشلتها االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات؛اخلدمات املاليـة واملالفرع الثاين: 
 املبـادئ العامة لالتفاقيـة العامـة لتحرير اخلدمات املالية واملصرفيـة.الفرع الثالث: 
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  اةليافع الج أل ،جتا اةفط   اف انلصم ابةليرل امل فيالصم. ةكلج مل ئكلج ت افلياة اةليرل اةن اللصم افل  جلتا اةط يلب راع اضل ه
 يت إىل أ  اة فللي  اة كنوةللوجي اةللتي ارف لله توم لل ،رااء جللتا اةط يللب كلل    للواي، ئ مثلل  ت أ  اةللوالايا امل حللية األارئكلللصم

أت إىل زاي ة هاصلللل يصم تاصلليئر اخلللليا ا إىل أ    ،ة مللصم ت جمللل ل تفللي  املع يواللل ا راالتاصلل الا ،اةلليرل اةاصللن الصم اةكللل أت
 فلصم اةعوائلق راحللواجز  ة هل  اث  جت اة اة  يع ضمج نط ق اة حرئر اةعل ملي، رإزاةلصم كا يا إ ة اج هير ج ، مم  جع يه  تاصر  

افبصم أا    ق تاصيئرج ، رامل مث يصم ت جممواصم اةفوانن راماجراءاا اما اائصم اةياة يلصم اك   رةصم ت اةع مل، راةيت تعي  اةيت  ي تعل
 1اة ت اة اةيرةلصم ت اخليا ا.

ل رت طي اتف  لصم اجل ا أي ةياصم   ة  ا ت أي  طل  ، راخلليا ا امل ل بعية الج االتف  للصم جلي ت يلك امللوا    ا يصم ةوجت 
 2ت إط ا مم ايصم اة  يطصم احلكوالصم، رتنف م اتف  لصم اجل ا إىل   من مه :

 توي جتا اجلزء ناصوص االتف  لصم؛م األولـالقس : 
 اض ء االتف  لصم. ة اةيت ئ ي ز  هب  أ: توي جيارل االة زاا ا احملي  م الثاينـالقس 

 اتـارة الخدمـة العامة لتجـة التي شملتها االتفـاقيـة والمصرفيـات الماليـالفرع الثاني: الخدم
ة أنلوا  الج اخلليا ا امل ةللصم، ةفي مش يت االتف  لصم اةع اصم ة ت اة اخليا ا ت ا يحفه  امل ع يق ابخليا ا امل ةللصم الي  

راةيت ال تية  ضمج را ئ  اةيرةصم  ،صم ذاا اةط اع اة ت اي اةف ا يصم ة ي يارلتشم  ك فصم األنشطصم اةع ا يصم ت األيواق امل ةل
رنشلللل ط ا مللللن  ئق اةضللللم    ،اةرئل لللللصم، إذ ئ لللل بعي االتفلللل ق ك فللللصم نشلللل ط ا املاصلللل ال املركزئللللصم أر اة لللل يط ا اةنفيئللللصم

صم أر اكف ة هل  أر تفلو  هبل  أي اؤي لصم ا الصم حل ل ب احلكوال ،صم نشل ط ا أةلرأتاالج م اي رمن  ئق اة ف اي اةع اصم، رأئ  
 3 ابي خيا  املواا  امل ةلصم احلكوالصم.

 4:ئ يي راج اخليا ا امل ةلصم اةيت تضمنه  االتف ق ا  
    رإل  (؛ اجو اخليا ا املاصرفلصم )اما راض  نوااه مب  فله اما راض االي هوكي راما راض اف ا 
  الئ مل   راةليفع راخلاصلم راةشللك ا اة لل هلصم مبل  فلهل  اط  ل ا ا ،راة موئ  اةنفيي ،مجلع اخليا ا امليفواصم

راألرااللر املاصللرفلصم، جللتا إضلل فصم إىل امل لل جرة ة يللتاا رحل لل ب اةعمللوء ت اةبوامللصم، رت ك فللصم أ راا اة للوق امللل يل رأ راا 
 يوق اةاصرل ريعر اةف ئية، ركتةك ةيا ا املف مصم راة  وئصم ة يموجو اا امل ةلصم؛

  راألمللول مبلل  فلهلل  اة للب ئك، راملشلل اكصم ت إمللياا    يلل  أنللوا  اة للنياا، األرااق امل ةلللصم اةف ا يللصم ة ي لليارل ،
 رإ ااة األمول ك ةنفي رحم ف  األرااق امل ةلصم، رمن  ئق االي ثم ا اجلم اي رةيا ا اةرتايت أر األا نصم؛

                                                
                 .99اانل  حممو  ابي اةعزئز ام اة، ارجع ي اق، ص. 1
 .169-168نبل  ايا اةيئج، ارجع ي اق، ص ص. 2
 24.شتا مج ل اخلطلب، ارجع ي اق، ص. 3
 ؛121-120.ص ، ارجع ي اق، صالعوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  -انظر:  4

 ؛138-136"، ارجع ي اق، ص ص.الدوحة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت اجلات وآليات منظمة التجارةابي املط يب ابي احلملي،  -         
 .24شتا مج ل اخلطلب، ارجع ي اق، ص. -         
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   ةللصم راخللليا ا ك ة م للرة راةوك   ،انان راةويلل طصم ت اة للبك فللصم أنشللطصم اة للبان املب شللر  نواالله، رإالل  ة اة للب
 امل  اية االي ش ائصم؛

  رتفللي  املشللواة  اصللوص ام يللل ا اةشللرك ا رإالل  ة  ،ةلليا ا اةبحللوث راالي شلل ااا امل ع يفللصم اباليلل ثم ا
 جلك ي ه  رمل إلصم إيرتاتلتل ه . 

لج  ج االتف ق حمواارتضم    بل  ل ا يلا ضلرراة ت ،ي ت امافاصل   املل يل رشلف فل ه، ففلي أشل ا ت املل  ة اةث ةثلصما  ئ ت  
هل ا اما اائلصم امل ع يفلصم اةيرل األاض ء ةك فصم املع يوا ا راماجراءاا اة طبلفلصم راةفوانن راة شرئع ا، رابل  ئ اةر  الصم راة وج  

رذةك اشك  فواي. ففي اشلرت  االتفل ق ا يلا كل   رةلصم  ،ابخليا ا امل ةلصم ذاا اة به  املب شر أر إل  املب شر ا يا جت اا 
ةلول اه يلصم ال ان الج  ةوهلل  اةفع يلي إىل االتفل ق، رذةلك  ،"نفطلصم اتاصل ل اع يوا تللصمتنشل  "اضو ا فياصم ا  اصل  اي أ  

ة حفللق اة طلوا ت  ،ا يا ك فلصم املع يوال ا اةضلررائصم ،ة  هل  هاصول املن تن رامل  جرئج ابخليا ا امل ةلصم ت اةيرل اةن الصم
 1أيوا ه ، ة مصم املع يوا ا امل ع يفصم ابةظواجر اة ت ائصم راة فنلصم.

  ت اةفر  املوايل.  ات اتف  لصم حترئر اخليا ا امل ةلصم ا يا مج يصم اج املب  ئ، تبن  ر 
 ةـة والمصرفيـات الماليـر الخدمـة لتحريـاقية العامـادئ العامة لالتفـالفرع الثالث: المب

يت جيلب أ  تراالا تشم  اتف  لصم حترئر جت اة اخليا ا مب  فله  اخليا ا امل ةلصم ا يا اي  اج املبل  ئ راةفواالي، اةل 
 ئ يي: اني تطبلفه ،  كج ت يخلاصه  فلم 

 ــ (: ئفاصللي هبللتا املبلليأ، اللي  اة مللللز فلملل  اللن (Most Favored Nation ايةـة األوىل ابلرعـــأوال: مبــدأ الدول
 ي الللوا  اةللنص ا يللا جللتا املبلليأ ت امللل  ة اةث نلللصم اللج اةف لللم اةثلل ين اللج االتف  لللصم، رذةللك اعللي  اة مللللز اللن     األاضلل ء، ر 

اخللليا ا األج نللب اللج هلللث اةلليةول إىل األيللواق رشللرر  اة شلل ل ، رحب للب جللتا اةشللر  ئ ي للز  كلل  اضللو أ   للن  
 ي اا ئصم اج ت يك اةليت  نحهل  ملل    ه يهل  الج اخلليا ا رالوا    ي اخليا ا ألي اضو آةر اع ا يصم ال تف   اخليا ا راوا  

 يف ئللل  ة شللم  األطللرال ت ي  ا تلل اة اخللليا ا متللن  ألي طللرل مت لل اصلل   أي الللزة ت   خللليا ا اللج أي ا يللي آةللر، ابة لل يل فلل ا
خل اج جت  االتف  لصم اةيرةصم اةعضو اةيت متن  ازااي ة مصم ةبع  اةليرل الج ةلول اتف  لل ا هن ئللصم، شلرئطصم  ث األةرأت، رئ

يلنواا  مخلسوهلصم اعلي الررا ق ابليأ اةيرةلصم األرىل ابةرا ئلصم ا يلا االا لل زاا املمنل  ئطب واا، مث  لال ئ ت رز يرايهن  اشر ينأ
 2؛اج  ب  جم يس اة ت اة ت اخليا ا

 افيةـاثنيـا: مبــدأ الشفــ (Transparency) :تكللو  ا يزاللصم  ،  اةليرل األاضلل ء ت االتف  للصمفلل  ،هلللتا املبليأ  رطبفل
 ا للللللع االتف  ابمااللو  اللج مجلللع اةفللوانن راةفللراااا راة يللوائ  اة لل ائصم رامل ع يفللصم ابة تلل اة ت اخللليا ا، إذ ئنب للي نشللر مج

ع ا يلهل ، رجيلوز ألي اضلو إةطل ا جم يلس راةيت ئكو  اةعضو  لي ر  ل ،أر املؤهرة فله  ،اةيرةلصم امل ع يفصم ابة ت اة ت اخليا ا

                                                
 .نف هاملرجع  1
 ؛114ي اق، ص.، ارجع ، العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي - نظر: ا 2

 ؛129، ارجع ي اق، ص."اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت الدوحةابي املط يب ابي احلملي،  -          
 .36-35، ص ص.ارجع ي اقة ةي يعي زإل يول ه يمي،  -          
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را ت تنفلللت انللو  االتف  لللصم، كملل  ت ي للز  رئع  جلل  اةعضللو اللؤه   ،خللتج  أي اضللو آةللر ي إجللراءاا ئ    ،اة تلل اة ت اخللليا ا
 ئللصم  للوانن أر  للراااا جيئللية أر تعلليئوا ت  ،جم يللس جتلل اة اخللليا ا ت املنظمللصم ا يللا األ لل    اةلليرل األاضلل ء رةطلل ا

نه جيوز ة يعضو تعيئ  جيارل اة زاا تله أر يلحبه  ك ا يلصم اعلي اضلي هلوث إىل أ ،  ائصم، هلث أش اا االتف  لصماةفوانن اة
تا اة عليئ   بل  يلراينه اثوهلصم أشلهر، را يلله تعللوئ  ح انظملصم اة تل اة اةع ملللصم هبليلنواا الج تفلي ه ، ركل  ال  ا يلله أ  ئب ي ل

 1؛األاض ء رامل ضرائج
 يـر التدريـــاثلثــا: مبــدأ التحريــ (Progressive Liberalisation) : ئع لل  اة حرئللر اة للياجيي ة تلل اة اخللليا ا

راةليت  ،زء اةراالع الج االتف  للصماةلواا ة ت اجلل 19م املل  ة ريل يصم ة شتلع اةنمو اال  اص  ي ان ك  اةشرك ء اة تل ائن، رتلنظ  
الج ةللول جللوالا  ،ام يللصم اةومللول إىل ا ل وايا أا يللا الج اة حرئللر ،" ةاة فل رض هللول االة زاال ا احملللي  حتمل  انللوا  "

هل  اعلي مخلس يلنواا ا يلا األكثلر الج نائل  تنفللت اتف  للصم إنشل ء انظملصم اة تل اة اةع ملللصم، ا ع  بصم اج املف رض ا، ئبيأ أر  
لل ق كفلل ءة اةوةللوج ةقيللواق، رمبلل  تعللل ،ملف رضلل ا  للو ختفللل  أر إزاةللصم أئللصم آعا اع ك للصم ا يللا جتلل اة اخللليا اه ت يللك ارتوج 

 2؛تفق ان فع ا وازئصم جلملع املش اكن ت ت يك املف رض ا
نص  ي جتا املبيأ ت املل  تن اةث ةثلصم راةرااعلصم الج االتف  للصم، رئلئ ت    :ةـة الدول الناميـادة مشاركـرابعا: مبدأ زي 

جتا املبيأ ا يا ضرراة  ل      ي  األاض ء ا  هل  زاي ة ا  مهصم أر اش اكصم اةيرل اةن الصم ت اة ت اة اةيرةلصم، اج ةلول 
  3راةيت ت ع يق ال: ،اة ف رض هول جيارل االة زاا ا اخل مصم ا  يك اةيرل

 اج طرئق اة م   ة ييرل اةن الصم  ،لصمرزاي ة كف ءا  ر ياا  اة ن ف  ،تعزئز رتفوئصم  يااا توف  اخليا ا احمل يلصم
    ؛ابحلاصول ا يا اة كنوةوجل  رفف  ةقيس اة ت ائصم

  حت ن إاك نلصم رمول اةيرل اةن الصم إىل  نواا اة وزئع رشبك ا املع يوا ا؛ 
  .حترئر اةومول إىل أيواق اة اصيئر ت اةفط ا ا راةوي ئ  اةيت ام ت يك اةيرل 

 االتفلل ق ا يللا جللتا املبلليأ     :دةـ  ارية املقيـــات التجـــارات واملمارســـالحتكــاح ابـخامســا: مبــدأ عــد  السمــ، 
ق حترئلر جتل اة اخلليا ا، راةليت ت مثل  ت اعل  املم ايل ا إلل  املشلرراصم يل ةلب احلم ئللصم اةليت  كلج أ  تعللهبيل إزاةصم األ

اللج  للل ا اعلنللصم اللج اخللليا ا، مملل  تللي  او اخللليا ا اةللوطنلن أر اعلل  حم كللري األيللواق احمل يلللصم ةنوابعهلل  افللي  اةلليت  للي ئ   
 4أئض  اوايطصم جؤالء احمل كرئج اني تفي هم اخليا ا ت أيواق ة اجلصم. ان ف صم األج نب ت ت يك األيواق، أر  ي ئ م  

                                                
 ؛115-114.صص ي اق،  ، ارجع، العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي - نظر: ا 1

 .131-130ص. ، ارجع ي اق، ص"اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت الدوحةابي املط يب ابي احلملي،  -          
 ؛116-115.صص ، ارجع ي اق، ، العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي -انظر:   2

 ؛131.، ارجع ي اق، ص"اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت الدوحةابي احلملي،  ابي املط يب -          
  .36.، صارجع ي اقة ةي يعي زإل يول ه يمي،  -          

 ؛116ص.، ارجع ي اق، ، العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي - نظر: ا 3
  .132.، ارجع ي اق، ص"اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت الدوحةي احلملي، ابي املط يب اب -          

 ؛117ص.، ارجع ي اق، العوملة واقتصادايت البنوك ،ابي املط يب ابي احلملي - انظر:  4
  .133-132.صص ، ارجع ي اق، "وغواي لسياتل وحىت الدوحةاجلات وآليات منظمة التجارة العاملية "من أور ابي املط يب ابي احلملي،  -          
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 ةـالتقـليديو   ةـارف اإلسالميــة على المصـت المالياـارة الخدمـتجرير  ـاقية تحـار اتفـآث:  الثالثالمطلب  
للا يللا املاصلل ال امايللوالصم راملاصلل ال اة ف يليئللصم تف  لللصم حترئللر اة تلل اة ت اخللليا ا امل ةلللصمملعرفللصم آعا ا  جللتا م ،    

 اآلتلصم:إىل اةفرر  املط يب 
 
 
 

 
 ة تحرير  ـا التفـاقيـة وفقـالتقـليديالمصارف  ة و ـاحة للمصارف اإلسالميـارات المتـالفرع األول: الخي

 ةـات الماليـتجارة الخدم
 1هوث ةل ااا أي يلصم جي: ،ة ييرلامل ةلصم ئر جت اة اخليا ا ت ل  اتف  لصم حتر  
ـــ -أ ـــ ار األول:ـاخلي ـــر الكلـــي لتجـــارة اخلـــدمات املالي  للللو  ت جللليارل  : ئشللل  جلللتا اخللللل ا إىل الللي  فلللرض أي  ةـالتحري

نلللصم ت جللليارل تفلللي ه  ت جلللتا اةفطللل  ، مبعلللخل أ ق، اة لللم   ابة واجلللي األجنللل  اك فلللصم أشلللك ةه املبل   االة زااللل ا اةللليت ئللل م  
 االة زاا ا، األار اةتي ئؤ ي إىل:

  ا ةلل ا(، األاللر اةللتي ئ للم  ابة ع الل   يللع ا  –ألجلل   –اة للم   افبللول اةو ائللع اك فللصم أشللك هل  )ج ائللصم
اةف ئللية ة يماصلل ال اة ف يليئللصم احمل يلللصم راألجنبلللصم )ابةن للبصم ة يو ائللع ألجلل  راةو ائللع اال ة ائللصم(، أالل  املاصلل ال امايللوالصم ف هنلل  

 م  ا يا توزئع اةع ئي احملفق فعو ابةن بصم ةو ائع االي ثم ا، راةتي ئع مي ابألي س ا يا ا  جو حمفق فعو اج أااب ؛تع
           اة لللم   ابما لللراض اك فلللصم أشلللك ةه، رئشللل  اةوا لللع جنللل  أئضللل  إىل  لللل   املاصللل ال اة ف يليئلللصم احمل يللللصم راألجنبللللصم

ةللت فوائللي حمللي ة تفللو  ا يللا أيلل س أ راما للراضالئ ملل     ام يللل ا ا، رابة لل يل فلل ية اةيائنللصم رامليئنللصمابة ع الل   يللع ا اةف ئلل
 رفف  ةف اية اة نم ابة ر ؛ ،ابألج . أا  املاص ال امايوالصم ف هن  ت ع ا  رفف  ةاصلح اة موئ  امايواي

          ئوا األاللوال كخلليا ا امللليفوا ا رحتللو   ،أالل  اخللليا ا األةللرأت اةلليت جلل ء تفاصللل يه  ت جلليارل االة زاالل ا
ل  ا حل ل ب اةبنلك أر اةعملوء رإلل  ذةلك، فلو ئوجلي اةل ول أر تعل اض ت تفلي ه  إذا مل راةضم انا راالة زاا ا راالجت 

 تفم ا يا   ةفصم شرالصم.
للي اعل  اخلليا ا ئ ل ني جلتا اخللل ا ا يلا تفل   ة:ـالتحرير اجلزئي أو التدريي لتجارة اخلدمات املالي :ار الثاينـاخلي -ب
اصرفلصم اج ةول اةفوانن راة يوائ  راة ل ي ا راةفلراااا اة ل ائصم ت جلتا اةفطل  ، راةليت تاصليا الج اة ل يط ا اة شلرئعلصم امل

اعلليج   رالل  ئللرتبط هبلل  اللج توجلهلل ا ذاا ملل يصم ابةفطلل   املاصللرت، إال أ  جللتا اة فللللي ئكللو  ةفللرتة اؤ  للصم، ئلل م   ،راةنفيئللصم
نهلل  اللج تفوئللصم ةللك يلل نعم املاصلل ال ت جللت  اةلليرل افللرتة ا ئللصم اؤ  للصم مبلل   ك  اة حرئللر اةك الل  ة يخلليا ا املاصللرفلصم، رإزاء ذ

 هبيل االي عيا  ة يمن ف صم اخل اجلصم؛  ،نف ه  اؤي ل  رتنظلمل  رتفنل 
                                                

 31املكرالصم،  ، اكلصمج اعلصم أ  اةفلرأت  ملي اةث ةلث ةو  اصل   امايلواي،امللؤمتر اةعلرا لصم امل  افيالصم إىل ، أثر حترير جتارة اخلدمات املصرفية على املصارف اإلسالميةابي املنعم حممي اةطلب،  1
 .26-23، ص ص.2005جوا   3ا ي إىل 

 اخليارات املتاحة للمصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية وفقا التفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية؛الفرع األول: 
 ة على املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية؛ـارة اخلدمات املاليـحترير جت اآلاثر االيابية التفاقيةالفرع الثاين: 
 ة.ـة واملصارف التقليديـة على املصارف اإلسالميـة التفاقية حترير اخلدمات املاليـاآلاثر السلبيالفرع الثالث: 
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ال ت عهلي اةيرةلصم افل    طل    ،: ا يلا ه لب جلتا اخللل اةـعـد  حتريـر القطـاع املصـريف أمـا  املنافسـ ار الثالث:ـاخلي -ج
املاصرفلصم أا   املن ف صم األجنبلصم ت اةو ت احل ضر، ا  فلية اج فرتة مس   ت لحه  االتف  للصم ة يليرل اةن اللصم، اخليا ا امل ةلصم 
ر نوالل  اللج احلم ئلصم ة يماصلل ال امايللوالصم راملاصل ال اة ف يليئللصم ا يللا هلي يللواء. ر للي ئكلو  جللتا اخلللل ا ت األالر اةللتي ئلوف  

هللت ت لل طلع ترتلللب  ،ئثللصم اةنشللبة اف انللصم ابملاصلل ال اة ف يليئللصمملل ا املاصلل ال امايللوالصم ا يللا اا بلل ا أهنلل  اؤي لل ا هي
اللي   للياا  ا يللا ، ا للبب أرضلل اه ، ةكللج ت ه ةللصم اللي  اليللصم املاصلل ال امايللوالصم رايلل عيا ج  ة ياصللمو  أالل   املن ف للصم

 اةع مللصم. رضع  املاص ال امايوالصم إل  اةف  اة ا يا املن ف صم ت اة وق املاصرفلصم ،املواكبصم،  ي ئؤ ي هب  إىل اةزرال
ا اعل  اخلليا ا املاصلرفلصم اةليت رئع   اة حرئر اة ياجيي األن ب ة يماص ال ت اةيرل اةن الصم، حبلث  كج أ  حتلر   

 حترئر اب ي اخليا ا الهف .  مت  يك فله  جت  املاص ال الزة اط يفصم أر ن بلصم ت اةو ت احل ضر، ا يا أ  ئ م  
 ة  ـالمصارف اإلسالمية على  ـات الماليـارة الخدمـتحرير تجة  ـة التفـاقيـار االيجابيـالفرع الثاني: اآلث

 ةـالتقـليديالمصارف  و 
-ة مللصم اةعرالللصم –اة ف يليئللصم ت اةلليرل اةن الللصم املاصلل ال ابةللرإلم اللج ملل ر احلتللم اةن لل  ة يماصلل ال امايللوالصم ر  

 ،ملن ف للصم ت يللوق اف وهللصماف انللصم ابملاصلل ال اةيرةلللصم، إال أ  اعلل  اةبلل هثن ئللرر  أ  اعلل  املاصلل ال اةعرالللصم  لل  اة ا يللا ا
  مت يكله اعل  جلت  املاصل ال ، فضو ام  صمع مللاةك و بناةك  اي  املاص ال اةعرالصم ضمج   ئمصم أ و  ا يا ذةك ا زائيرئ  ية  

 1يل .ت أارئك  اةشم ةلصم رأراراب رآ ، لاج فرر  رشرك ا ناعصم ت اي  اج أيواق امل
لل رتلليل   ،يللوالصم جلللية  اةعيئللي اللج اؤشللراا املاصلل ال اماأضلل  إىل ذةللك فلل   ج رضللعل ه  ت اة للوق ا يللا حت  

 املاصرفلصم، راجليرل املوايل ئوض  ذةك.
 2012 – 2003رة ـة خالل الفتـة للمصارف اإلسالميـرات املاليـ: بعض املؤش24 اجلدول رقم

 الوحدة: ألف دوالر أمريكي                                                                                                    
 2012 2009 2008 2007 2006 2005 2003 البيـان

 522745252 363634620 401356108 354824294 274570307 224109971 120894463 إمج يل اةو ائع

 43.75  9.39 - 13.11 29.22 22.51 42.37 ---- %اعيل منوج  

 91745590 62150710 77101521 59708645 54937513 44198540 16043668 هفوق امل يكلصم

 47.61 19.39 - 29.12 8.68 24.29 59.45 ---- %اعيل منوج  

 11117791 4601096 10530046 10780720 9503086 7704158 2983871 اةرا  اةاص ت

 141.63 56.30 - 2.32 - 13.44 23.35 81.38 ---- %اعيل منو  
e.net/Islamic_Banks/IndustryHighlights.aspxhttp://www.ibisonlin :Source 

 2008 – 2003ج امل يحو  جلملع املؤشراا اخل مصم ابملاص ال امايلوالصم ة يفلرتة اة ح    ،ئوه  اج اجليرل 
ففللي شللهيا مجلللع املؤشللراا  2009، أالل  يللنصم -2008اةاصلل ت يللنصم   اعلليل منللو اةللرا  الليا االخنفلل ض اةللتي شللهي-

ر ا يلا املؤشلراا امل ةللصم ة يماصل ال راةيت أهرا ا يلا اال  اصل   احلفلفلي، األالر اةلتي أه للصم اةع مللصم ا بب األزاصم امل ةاخنف ض  

                                                
 .222أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص. 1
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، ة  ح لللج اعللليج  األيلللواق امل ةللللصم اةع ملللللصميلللوالصم اةللليت هلللل  توالفللل ا ا ةللللصم ت ، ة ملللصم ابةن لللبصم ة يماصللل ال اماامايلللوالصم
 .2012املؤشراا اشك  راض  رج يي ينصم 

املاصلل ال املاصلل ال امايللوالصم ر  ا يللاص اجي اللل ا حترئللر جتلل اة اخللليا ا املاصللرفلصم انطو لل  اللج ذةللك  كللج ت يخللل 
 1اة ف يليئصم ت اةنف   اآلتلصم:

 يلؤ ي إىل زاي ة املن ف صم رتطوئر اةعمل   ،إ  اة م   ة يماص ال األجنبلصم ة يعم  ت اة وق احمل يلصم :ةـاملنافس
حليئثللصم ت اما ااة رايلل خيا  اة كنوةوجللل ، األاللر اةللتي ئللؤ ي إىل ن لتللصم اةويلل ئ  ا ،اة ف يليئللصماةبنللوك امايللوالصم ر  ت اةبنللوك

 ؛ارجو ا  جيع  جتا اةفط   أكثر كف ءة راي فراا  ،ج كب  ت ا  وأت األ اء راخليا احت   
 اة ف يليئلصم األجنبللصم راحمل يللصم  املاصل الالج ان ف لصم الن   ب ا يلهلرا  ئرتت ل ،إ  از اي  املن ف صم :ة اخلدماتـتكلف
ئ ل اي ا يلا تلوف  املزئلي الج اخلليا ا  األالر اةلتيإىل ختفل  تكل ةل  اخلليا ا املاصلرفلصم، ئؤ ي  ،امايوالصمراملاص ال 

 ة يحاصول ا يا اخليا ا املاصرفلصم؛املاص ال ة يعموء، هلث ئ  طلعو  املف ض يصم ان    ي  
 ملاصلرفلصم الج ةفلي أيلفر حترئلر جتل اة اخلليا ا ا :اـة ومسـتو  وود ــات املصرفيــحجم املعـرو  مـن اخلدمـ

ل ية ت جم ل اة تزئلصم املاصلرفلصم، الاألجنبلصم ة يعيئي اج اخليا ا اجليئاملاص ال إ ة ل  لم  اةفلررض اةشخاصللصم راالئ مل   ي 
نرتنلت رأجهلزة اهلل ت  ةكرترنللصم ال  شلبكصم األاالي هوكي رةيا ا حتوئ  األاوال، فضو اج اع  ةيا ا اةاص فصم اما

 احملمول؛
 املاصلللل ال   إىل جنللللب الللع األجنبلللللصم جنبلللاملاصللل ال إ  تواجلللي  :يـر التكنولووـــــيـــارات والتطو ـحتســـمل املهــــ
جم ت تكللوئج إطلل ااا ااصللرفلصم حم يلللصم ذاا ةلل اا اهنلللصم ا ةلللصم رتفنللل ا   للي ئ لل ،امايللوالصم احمل يلللصمراملاصلل ال اة ف يليئللصم 
ل رهفلز اة طلوئر اة كنوةلوجي جم جلتا اة واجلي أئضل  ت اة علر   ة يعم  رتب لط اماجراءاا رإ ااة املخ طر، كم  ئ  ،ا طواة

 ،االةكرترنللصم راالتاصلل الا رتطلوئر شللبك ا احلوايلب ،نلصم اةعم يللل ا املاصلرفلصمال ا اما ااة، رتزائللي االجتل   ملكنت نظلم اع يو 
 ؛ع راملن ف صم ت جم ل اخليا ا امل طواة ة ي تزئصم املاصرفلصماةيت تشك  اةبنلصم األي يلصم مااك نل ا اة وي  

 ت اةلليرل امايللوالصم املاصلل ال اة ف يليئللصم ر ة يماصلل ال ااصللررف ا اة شلل ل   تعللي   :لـاليف التشغيـــختفــيض تكــ
 امان  جللصم، اةعم ةلصم رتليين  م اةن الصم ارتفعصم  ل ي  اع نفف ا اة ش ل  ت اةيرل امل فياصم، رئرجلع اة لبب ت ذةلك إىل تضلخ  

راءاا اةليت ت لل ايجم ا يلا ذةللك،    جلت  اةبنللوك ت ال  إلللل ب املن ف لصم راه كلل ا اة لوق ررجللو  اةفلوانن راماجللرذةلك أل
                                                

هول املؤي  ا امل ةلصم امايوالصم: اع مل اةوا ع رأف ق  رااع اشرلاملؤمتر اةع يمي اة نوي اةرا صم ام  افياصم إىل ، وك اإلسالميةـالية على البنـات املـرير اخلدمـأثر حتحممي مفوا   ا ،  -نظر: ا 1
 ؛ 1824-1821، ص ص.2005ا ي  17-15، 5ج اعصم اماا ااا اةعرالصم امل حية، اال يي  امل  فب ، ك يلصم اةشرئعصم راةف نو ،

 ؛113-106، ص ص.2003نهضصم اةعرالصم، ، اةف جرة،  اا اةاآلاثر االقتصادية للعوملة على القطاع املصريف يف مصرمفوا ابي اة و  اوض هللا،  -         
 ؛9، ص.2003، 35، اال يي إ ااة اةبحوث راةرتمجصم ،ةالنشرة االقتصادي ،انك امايكنيائصم -         
هلول املؤي ل ا امل ةللصم امايلوالصم:  رااع اشلرلامللؤمتر اةع يملي اة لنوي اةل را لصم امل  افيالصم إىل، مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ظـل التحـدايت الدوليـةا جية أاي شل ي ،  -         

 ؛1858-1855ق، ص ص.ارجع ي ا اع مل اةوا ع رأف ق امل  فب ،
 ؛148-145"، ارجع ي اق، ص ص.اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت الدوحة ،ابي املط يب ابي احلملي -         
 ؛24نعم حممي اةطلب، ارجع ي اق، ص.ابي امل -         
 ؛37يعي زإل يول ه يمي، ارجع ي اق، ص.ة ةي  -         
 .220أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص. -         
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ك نللت اةبنللوك ت لل طلع فللرض اةعمللوالا راعلليالا اةف ئللية اةلليت تن يللبه  راةلليت تللؤ ي إىل زاي ة إئرا االل ، رابة لل يل ال الل م 
ال م اةبنلوك احمل يللصم ا خفلل  نففل ا  ،اباتف   نفف ا اة ش ل ، رةكج ت ا   ةول اةبنوك األجنبلصم أليواق اةيرل اةن الصم

  ذةلللك ئ لللل ايج  ا يلللا تفلللي  الللررض أفضللل  ة يعمللللوء رمبهللل ااا ا ةللللصم، أل أ للل    ا  أالللليا ممللل  جيع يهللل  توا للل ،اة شللل ل 
أ  تفلو   ،امايلوالصماملاصل ال اة ف يليئلصم ر  احمل يللصماملاصل ال الي ا يلا  ال ،رجكتا ففي ا  حترئلر اخلليا ا امل ةللصم ،راملفرتضن

  ؛ع ا ين اعه  يم ج اج تفي  ةيا ا أفض  ةهت ت مك    ف  نفف ا تش ل يه 
 ئلللؤ ي اة حرئلللر املللل يل اةك يلللي إىل يلللعي املاصللل ال اة ف يليئلللصم احمل يللللصم  :ةـة اإلسالميــــات املصرفيــــتقـــدخل اخلدمـــ

 للل  اةفرمللصم ةنفلل ذ اخللليا ا املاصللرفلصم هبلليل ايلل فط ب اةعمللوء، كملل  ئ ،إىل تفللي  ةلليا ا ااصللرفلصم إيللوالصم ،راألجنبلللصم
 ؛    ا عصم اةنش   املاصرت امايوايإىل ات  ، مم  ئؤ ي امايوالصم إىل اةيرل امل فياصم

 للل   نطللل ق رهتلللم اة لللوق ئلللؤ ي حترئلللر اة تللل اة ت اخلللليا ا املاصلللرفلصم إىل ات   :ةـوق املصرفيــــحجـــم الســـ 
ن لتصم تزائي ام يل ا االنيا ج املاصرت، ركلتةك  ، كج أ  ئؤ ي إىل تعظلم االي ف  ة اج رفراا احلتم رجو ا  ،املاصرفلصم

 ن لتصم زاي ة ام يل ا اخلاصخاصصم املاص هبصم ة حرئر اةفط   املاصرت. ،تعملق املن ف صم
توزئع ت يلك املنل فع الن جلت  اةليرل ةلج ئكلو  ابة  ل ري، فهلو الرتبط حبتلم  طل   اخلليا ا  جتيا اماش اة إىل أ  

جلصم املم ه يصم، رجلتا ئعل  رايأت  ياا  ا يا املن ف صم ت األيواق اخل ا  ،ع هب املاصرفلصم ر اجصم اررن ه، راملزااي اةن بلصم اةيت ت م   
يلل واجه اةعيئللي اللج اة حلليايا راةاصللعوابا ن لتللصم  ،أ  اةفطلل   املاصللرت امايللواي راملاصلل ال اة ف يليئللصم ت اةلليرل اةن الللصم

 .املاص ال امايوالصم ة مصم، تواضع إاك نل ا  راخنف ض كف ءا  ر ياا  اة ن ف لصم
 ةـالتقـليديالمصارف  ة و ـة على المصارف اإلسالميـات الماليـخدمر الـة تحريـة التفـاقيـار السلبيـالفرع الثالث: اآلث

اةعيئللي اللج اة حلليايا  ،ة مللصم ت اةلليرل اةن الللصم ،ئواجلله اةفطلل   املاصللرت امايللواي راةفطلل   املاصللرت اة ف يللليي 
 1ئ يي: ارز جت  اةاصعوابا ا ئر جت اة اخليا ا امل ةلصم، أن لتصم حتر  ،راةاصعوابا
 اج  ياة املؤي  ا املاصرفلصم امايوالصم راة ف يليئصم احمل يللصم ا يلا االيل مراا  ي  ت ،امل ةلصم  حترئر جت اة اخليا ا إ

ب الج املاصل ال امايلوالصم راةليت تلؤ ي إىل اخنفل ض احبللصم جلت  املاصل ال، األالر اةلتي ئ ط ي ل ،ا بب ريه  اواا  املن ف صم
ج اللج االيلل مراا ت هللت تلل مك   ،شللط ه  رةلليا ا راة ف يليئللصم ت اةلليرل اةن الللصم إىل املزئللي اللج اة طللوا راة حلليئث ةك فللصم أن

 اة  هصم املاصرفلصم؛
   املؤي لل ا  امايللوالصم احمل يلللصم ملخلل طر املن ف للصم إللل  امل ك فيللصم اللج  بلل املاصلل ال ض املاصلل ال اة ف يليئللصم ر تعللر

ضلل فصم إىل  وااللي ع افلليااا ا ةلللصم ج ئ يللصم رةلل اا تكنوةوجلللصم ابة للصم اة فللي ، ابما  األةلل ة اةلليت ت م  للاملاصللرفلصم األجنبلللصم، جللت

                                                
 ؛120-113ص. ص ،ارجع ي اق، مفوا ابي اة و  اوض هللا -  نظر:ا 1

 ؛1858-1856، ارجع ي اق، ص ص.مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ظل التحدايت الدوليةا جية أاي ش ي ،  -          
 ؛155-149"، ارجع ي اق، ص ص.ليات منظمة التجارة العاملية "من أوروغواي لسياتل وحىت الدوحة، اجلات وآابي املط يب ابي احلملي -          
 ؛182-1825ص. ، ارجع ي اق، صحممي مفوا   ا  -          
 ؛38-37ص. ة ةي يعي زإل يول ه يمي، ارجع ي اق، ص -          
 .221-220ص. أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص -          
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اأمس ةلللصم ضلللخمصم، ممللل   لللي ئللؤ ي إىل يللللطرة ت يلللك املؤي للل ا ا يللا اة لللوق احمل يلللي، الللع اه ملل ل إيللل ءة جلللت  املؤي للل ا 
فضو اج ريه   ،اال زفصمة لطرا  ا يا اة وق اث  حترئك امليةراا رفف  ملاص يح ه  أر اي خيا  اةنفي األجن  ت أإلراض 

اوضع  ، ا اال  اص  ئصم اةك يلصم ة ييرةصم، رجو ا  ئ ز أمهلصم  ل   اة  يط ا احلكوالصميل ي ا املاص ال األجنبلصم ا يا اة ل ي
 اة ل ي ا املوئمصم ة ي اصيي هلت  اة  يبل ا؛

 رابة لل يل ريهللر املاصلل ال  ،إىل هلليرث أزالل ا ااصللرفلصم را ةلللصم ، للي ئللؤ ي حترئللر اة تلل اة ت اخللليا ا املاصللرفلصم
ب  ل ريه جل  اة ل ي  إىل اجلهل ز املاصلرت ت  رل أةلرأت، األالر اةلتي ئ ط ي ل، اع اه م ل ان فاة ف يليئصماملاص ال امايوالصم ر 

 زا ا؛ر ةقأنظمصم ا طواة ةإلنتاا املبك   رضع
 رذةللك اللج  ، للي ئللؤهر حترئللر جتلل اة اخللليا ا امل ةلللصم راملاصللرفلصم ااصللواة إللل  اب شللرة ا يللا االيلل فراا امللل يل ة ييرةللصم

، فللليةول املاصللل ال 1997  األزالللصم اآليللللوئصم اللل   ث يمللل  هللليث إاب  ةلللول زاي ة   ا يللللصم تللليفف ا اأس املللل ل ة ي ف يلللب، ا
لل ،ل ت جلكلل  اةنشلل   املاصللرت، إذ ئللؤ ي ذةللك إىل تزائللي ناصلللب اةبنللوك األجنبلللصماألجنبلللصم ئللؤ ي إىل هلليرث حتللو   ز أر ترك 

ي إىل ، ممل  ئلؤ    يللصماة ف يليئصم احملاملاص ال اف انصم ابملاص ال امايوالصم ر  ، ةا يكل ه  ت اؤي  ا ناعصم ةيرةصم أر انطفصم حمي  
 ؛تزائي اه م الا اة بهر ابة ف يب ا ت اةظررل اال  اص  ئصم اخل اجلصم

    إىل تراجلع كبل  ت ناصللب اةبنلوك احمل يللصم ت يلوق اةنشل    ،أت تزائي نف ذ اةبنوك األجنبلصم إىل اةليرل اةن اللصمأ
نلللصم، هلللث ايلل بهر اأس امللل ل األجنلل  اللل املاصللرت، راهللر ذةللك اشللك  راضلل  ت اعلل   رل أراراب اةشللر لصم رأارئكلل  اةوتل

60 55اج هتم اةعمل  املاصلرت ت االلر، ر 50ر ،الج ذةلك اةنشل   ت كل  الج اوةنليا راةشلل يي  ت كل  الج
 مجهوائصم اة شلك راألاجن ن؛

 إىل  بلول  ، ي تنيفع اةبنوك احمل يلصم اة ف يليئصم رامايلوالصم ت ال  اه ليا  املن ف لصم راةرإلبلصم ت حتفللق احبللصم ا ةللصم
  يلوا ه  امل ةلللصم رئطللل   ل طر أا يللا  ر  أ  تكلو   لل  اة ابةضلرراة ا يللا إ ااة ت يلك املخلل طر، األالر اةللتي  كلج أ  ئهللي  

 ارحبل ه  ت آ  راهي؛
   جللو اك ف ءجلل  ابةعم يللل ا  ،امايللوالصم احمل يلللصماملاصلل ال   املاصلل ال اة ف يليئللصم ر إ  اة هيئللي األكلل  اةللتي ئهللي

   اف ءج ؛صم اةعموء اةيت ال ت م ع مب  وايا اجليااة املط يواصم ت اةبنوك األجنبلصم، مم  ئهي  رشرت ،احبلصم األ    
  نله ال ئ و لع أ  تكلو  اةبنلوك اة  اعلصم ة يليرل أ  حترئلر جتل اة اخلليا ا امل ةللصم ئ ل  ت االجتل جن، ف ابةلرإلم الج

صم، رئرجع ذةك إىل ضع  أموهل  ر يااا  امل ةلصم اف انصم اةن الصم ت األإل يب ابةعم  أر ف   فرر  هل  ت أيواق اةيرل امل فيا
املن ف لصم ت اخلل اج، رابة لل يل   يللصم ةلتةك، رالي   لياا  ا يلاىل الي  تلوافر امللواا  اما اائلصم املؤج  رإاةليرل امل فيالصم، ةبنلوك ت اب
   حترئر اخليا ا امل ةلصم ي   فلي انه ابألي س املاص ال اة  اعصم ة ييرل امل فياصم.ف 
 صم احمل يلللصم راللي اةرئل للي اآل  أال   اةبنللوك اة ف يليئل  اة حلي  أ  اةفلياة ا يللا اواجهلصم جللت  اة هيئلياا،  ث لل رال شلك 
 لم  املاص ال امايوالصم.ي  
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صم أال   املاصل ال اةع ملللصم، هللتا تبفا ا واضع أهن ال ، إالصمابةرإلم اج اة طوا امل يحو  اةتي شهيته املاص ال امايو 
اي راضح  ة يماص ال اة ف يليئصم رامايلوالصم ت اةليرل اةن اللصم، ابةلرإلم الج   حتي   ا امل ةلصم يلشك    حترئر اة ت اة ت اخلياف 

 ا نف ه  هت ت  طلع اةاصمو  راملواجهصم.اء جتا اة حرئر، ةتا جيب أ  تطو  اع  املزااي اةيت تك  به  جت  املاص ال جر  

 فـاقيات بازلاإلسالمية في ظل اتالمصارف  المبحث الثاني: المصارف التقـليدية و 
هليث اةياايل ا األجنبللصم الج ضلمج اؤشلراا اة حرئلر املل يل، إذ الع تزائلي تع   ن بصم كف ئلصم اأس املل ل ه لب أ 

األالر  ،–املاصل ال–ة املخ طر اةيت تواجههل  ة املن ف صم ان املاص ال، ابة  يل تف  مت هي  تزائيا هي   ،رت ة اة حرئر امل يل
ل أكثلر ا يلا جلت  اةن لبصم رتطوااال  رريه اال  رة ي عر   . امل ع يفصم ان بصم كف ئصم اأس امل لأت إىل ضرراة حت ن اةفوانناةتي أ   

 م جتا املبحث إىل:ا يا املاص ال،     
 

  

 

 

 

 

 
 

 1  ازلـاقية بـالمطلب األول: اتف
 :اة  ةلصمم املط يب إىل اةفرر      رمس ا  اةرئل لصم راة عيئوا اةيت أجرئت ا يله ،  1ل ا يا اتف  لصم ابزل ة ي عر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؛؛11اتفـاقية بـازل اتفـاقية بـازل   ل:ل:و و املطلب األاملطلب األ
 ؛2اتفـاقية بـازل   ::املطلب الثايناملطلب الثاين  

 أثـر اتفاقيات بـازل على املـصارف اإلسالميـة.  ::املطلب الثالثاملطلب الثالث
   

 التعـريف بلجنة بـازل وكيفيـة نشوئهـا؛الفرع األول: 
 ؛1السمـات الرئيسيـة ملقـررات بـازل الفرع الثاين: 
 (.1998 - 1995) 1ت اتفاقيـة بـازل تعـديالالفرع الثالث: 
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 اـة نشوئهـازل وكيفيـة بـف بلجنـالفرع األول: التعري
نللصم ابزل اة وئ للرئصم، ر للي حتللت إشللرال انللك اة  للوايا اةيرةلللصم مبيئ 1974يللنصم  (Basel)ريي للت جلنللصم ابزل 

املشلكوك ت حتاصلل يه  اةليت  هلر تفل  م أزالصم امليئونللصم اخل اجللصم ةليرل اةعل مل اةث ةلث راز اي  هتلم رن لبصم اةليئو هيث ذةك إ
صم اج ج نب اةبنوك ر جت  اةبنوك، ابماض فصم إىل املن ف صم اةفوئ  أت إىل تعث  انح ه  اةبنوك اةع مللصم ة مصم األارئكلصم انه ، مم  أ   

املاصلرفلصم ا يلا ا ل وأت اةل ابنلصم ة يبنوك األارئكلصم راألرارالصم ا بب نفص اؤرس أاوال ت يلك اةبنلوك. رةضلم   يلواصم اةلنظم 
فرن ل   –كنليا   –ه  اشر  رةلصم رجلي: ا يتلكل  ةيرل اةاصن الصم اةك أت املمث ين ماافق حم فظو اةبنوك املركزئصم اب مل، ففي ر اةع
 –اةلللوالايا امل حلللية األارئكلللللصم  –املم يكلللصم امل حلللية  –يوئ للللرا  –اة لللوئي  –جوةنللليا  –اةلللل اب   –ئط ةلللل  إ –أمل نلللل   –

للا يللا  للراااا جلنللصم ابزل اشللب ،1988جوئ يلللصم  ةوك للمبوا ، ركللتا االمواللصم األرارالللصم ةللول ي ةللرأس امللل ل،   املعللل ا املوه 
ا أ ىن ة يعو للصم اللن اأس امللل ل مبفهللو  أكثللر مشللوال اللج ، هلللث ئضللع جللتا املعللل ا هللي  ***كللوكن للبصم  راةللتي اللرل مبعللل ا أر

حب يللول  %8حتيئللي  مبعلليل      رزا  اللج انهلللصم أةللرأت، ر للي  حللصماملرج  انهلللصم، راللن األمللول راالة زاالل ا اةعرضلللصم اخلطللرة 
      19921. ئ م  

صم ت اةنش   املاصرت كمعل ا  ييا ةكف ئصم اأس امل ل ا يا ك فصم اةبنوك اةع ااعل اا اوه   1988ا جلنصم ابزل ينصم أ ر  
ق حتفللل ي هفللصم املللو ان فللله. ر للي ك نللت جلنللصم ابزل الليل إىل ريل أر الل ملي ة ييالةللصم ا يللا املركللز امللل يل ة يبنللك، كملل  ئفللو  

  2األجيال اة  ةلصم:
 حت ن رتفوئصم راي فراا اةنظ   املاصرت اةيريل؛ 
 اف ا يصم اة آك  ت اأس امل ل؛ 
 تنملصم اؤرس األاوال ت املاص ال ملواجهصم   طر االئ م  ؛ 
 شللببلل ا اةر  الللصم اةوطنلللصم ا امل ط ي  رضللع اةبنللوك اةيرةلللصم ت أرضلل   تن ف لللصم ا ك فيللصم، رابة لل يل إزاةللصم اةفللوااق ت  

 ع  ةصم ان اةبنوك؛اة  ت يك اةفررق ااصياا ائل ل  ة يمن ف صم إل  امل ل املاصرت، هلث تشك  اأس 
   اع امل   اا اةيرةلصم، رت افيا ه  اةعوملصم امل ةلصم راة حرئر امل يل؛اةعم  ا يا إجي   آةل ا ة ي كل   

                                                
 من اي. ارفب هنري راركز رتع  : ايئنصم ارئفصم، تفع مش ل إلرب يوئ را ا يا هنر اةرائج، لاز ـب 
 ل  ا الل  الج ن لبصم اأمسل ل اةبنلك إىل إمجل يل اةو ائلع، ر لي هلي  ، رجلي تعل   4119ر، أرىل جلت  املعل ئ  ك نلت يلنصم ه رل اةعيئي اج اخل اء رضع اع ئ  ةفلل س كف ئلصم اأس املل ل انلت ر لت ابك 

ةلاصب  املعل ا  ،ا املعل ا إىل ن بصم اأس امل ل إىل إمج يل األمولتطو   ،ت انه اةبنوك ة مصم األارئكلصم انه . اعي احلرب اةع مللصم اةث نلصم، هلث خت ي  1942ا ملل ، ري   جتا املعل ا هت ينصم  10%
 مول ك ةنفيئصم ت اةاصنيرق راألرااق امل ةلصم احلكوالصم راةفررض املضمونصم اج احلكواصم.جو ن بصم اأمس ل اةبنك إىل إمج يل اةفررض راالي ثم ااا ابي ثن ء اع  األ 1948انت ينصم 

ع يلو  ا ي فا املنظواصم املاصرفلصم اجلزائرئصم راة حوالا اال  اص  ئصم "را ع رحتيايا"، ك يلصم اةع يو  امان ل نلصم راةرا صم ام  افياصم إىل ، النظا  املصريف اجلزائري واتفاقيات ابزلي يلم   انمر،  -نظر: ا
 .287ص. ،2004 ئ م   15 -14االج م الصم، ج اعصم ش ي ، 

 "، رجو حم ف  انك اجن يرتا املركزي ت ذةك اةو ت.كوكن بصم إىل ائلس اة يتنصم " ***
 ؛38ص. ،2008"، امايكنيائصم، انشبة املع ال، قياس وإدارة املخاطر ابلبنوك "منهج علمي وتطبيق عملي، مس  اخلطلب - نظر:ا 1

   ؛15، ص.2004، اةف جرة،  اا طلبصم، االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية من منظور إداري وحماسيبا  ل حممي ازق،  -         
 ؛80، ارجع ي اق، ص.العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  -         
 .105أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص. -         

 ؛142، ص.1999  ،  اا رائ  ة ينشر، "، اماملنظور العمليأساسيات يف اجلهاز املايل "ةزئيانن، مجل  ا - نظر:ا 2
 .83 –82، ارجع ي اق، ص ص.العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  -         
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  ت يلك األيل ةلب  لل املع يوال ا هلو حت ن األي ةلب اةفنلصم ة ير  اصم ا يلا أامل ل اةبنلوك، رت لهل  ام يللصم تليار
 ان اة  يط ا اةنفيئصم املخ  يفصم.

 1  ازلـة لمقررات بـات الرئيسيـالسم:  الثانيالفرع  
 1أمهه : ،اةعيئي اج اجلوانب 1 نت اتف  لصم ابزلتضم   

 بل ا آةلتا ت االا ،إىل ه ل ب احللير  اةلينل  ةلرأس املل ل 1 اةرتكلز ا يا املخ طر االئ م نللصم: اليل اتف  للصم ابزل -1
، ابماضلل فصم إىل  لل طر اةلليرل، رمل ئشللم  املعللل ا اب للي - طر اللي  رفلل ء امللليئج ابة زاا تلله لل -املخلل طر االئ م نلللصم 

 اث    طر يعر اةف ئية ر  طر يعر اةاصرل ر  طر االي ثم ا ت األرااق امل ةلصم؛ ،املخ طر
أر اةلللليئو  املشللللكوك ت  ،قمللللولركف ئللللصم املخاصاصلللل ا اةواجللللب تكوئنهلللل  ة ،تعملللللق االج ملللل   انوالللللصم األمللللول -2

 ،ا أ  ئفوق اعل ا اأس امل ل ةليأت انلك الج اةبنلوكرإل ج  اج املخاصاص ا، رذةك ألنه ال  كج تاصو   ،حتاصل يه 
ا، النم  ال ت وافر ةيئه املخاصاص ا اةك فلصم ت نفس اةو لت، فملج اةضلرراي كف ئلصم املخاصاصل ا احلي األ ىن املفر  

 ل ا كف ئصم اأس امل ل؛أييت اعي ذةك تطبلق اع ال، مث  أر  
 م  رل اةع مل إىل جمموا ن مه :تف    -3
 رتضم اةيرل األاض ء ت انظمصم اة ع ر  اال  اص  ي راة نملصمة األوىلـاجملموع : (OCDE ابماض فصم إىل يوئ لرا ،)

اةليريل رجلي:  ة مصم الع ملنيرق اةنفلي ،راملم يكصم اةعرالصم اة عو ئصم، ابماض فصم إىل اةيرل اةيت   ات اعفي ترتلب ا إ راضلصم
، هللث 1994راةللوان  رتركلل ، ةكلج جل ء تعليئ   كمن ا   ينيا راةيارأئ ايرتاةل  راةنررئج راةنم   راة ت  ل رنلوزةنيا رفن ينيأ
 ينواا إذا   ات را  ة جيرةصم  ئوهن . مخساي بع   أي  رةصم اج جت  االمواصم ملية     

 رل ا ةلصم املخ طر.: رتضم اب ي  رل اةع مل، رجي ة الثانيةـاجملموع  
رضع أرزا  ترجلحلصم    يفصم ةياجصم   طر األمول، إذ خي  يل  اةلوز  اةرتجلحلي ابةل ول األمل  رامل ي لز  ابألمل   -4    
 .نصم ابجليرل املوايلاج ةول مخ صم أرزا  ابل   ،  األمول تنياج اني ه  ب اعل ا كف ئصم اأس امل لاج جن  ف  ،-امليئج-

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
 .88-83املرجع اة  اق، ص ص. 1
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 1 ازلـحة حسب نسبة باطرة املرو  ـ: أوزان املخ25 اجلدول رقم
 ولــة األصـنوعي أوزان املخاطرة

 انظمصم اة ع ر  اال  اصل  ي راة نمللصماةنفيئصم + املط يوابا اج احلكوا ا راةبنوك املركزئصم راملط يوابا اج هكوا ا  رل  0%
OCDE   اة عل ر  اال  اصل  ي انظملصم  رل+ املط يوابا اضلم انا نفيئلصم أر اضلم   أرااق ا ةللصم مل  اة الج هكوال ا
 .OCDE راة نملصم

 ا حم يل (.املط يوابا اج  ب  جلي ا اةفط   اةع   احمل يلصم )ه ب ا  ئ فر   %50إىل  %10اج 
 .+ اةنفيئصم ت اةطرئق OCDE اة ع ر  اال  اص  ي راة نملصماملط يوابا اج انوك اة نملصم اةيرةلصم رانوك  رل انظمصم  20%
 .كه ا اف ائصم رئش  يه  او   ررض اضمونصم ارجوان 50%
  ت ذةك اةفررض اة ت ائصم + اط يوابا اج  ط   ة ص + اط يوابا الج ةل اج  رل انظملصم مبمجلع األمول األةرأت  100%

ئزئللي اللج الل   + اط يللوابا اللج شللرك ا  طلل   الل    رئ بفللا ا يللا ايلل حف  ه  الل  OCDE اة علل ر  اال  اصلل  ي راة نملللصم
 .+ مجلع املوجو اا األةرأت ا  اص  ئصم + ا  مه ا ت شرك ا أةرأت

اراجعلصم اضل  يلعي هللا،  الي،أ"، ترمجلصم اثمل   اباكلر حتليل قضااي يف الصناعة املاليـة اإلسـالميةإدارة املخاطر "ي، الأة   رهبلب  ط اق هللا - نظر:ا: املصدر
 ؛105. ، ص2003 لاملوافق ة لج1423جية،  ،، اةبنك امايواي ة ي نملصم، املعهي امايواي ة يبحوث راة يائب5را صم ان يب ا ا م 

صم، اةللياا ، ي ي لل يصم اةبنللوك اة ت ائللصم " ضلل اي اع مللرة "، امايللكنيائالتطــورات العامليــة وانعكاســا ا علــى أعمــال البنــوكطلل اق ابللي اةعلل ل الل  ،  -                
          ؛139-138، ص ص.1999 ،اجل اعلصم

ج اعلصم را يلو  اة  لل ،  اال  اصل  ئصم، ك يللصم اةع يلو  را يو  اة  لل  اال  اص  ئصم، جم يصم اةع يو   اجلزائري واتفاقيات ابزلالنظا  املصريفي يلم   انمر،  -                
 ؛154، ص.2006، 6اةعي  اجلزائر، يطل ، 
 .116أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص. -                

الج ةلول ضلرب اع ال  تلرجل   ياا ة اج امللزانلصم، ف ل م  أا  أرزا  املخ طرة ابةن بصم ةوة زاا ا اةعرضلصم أر اة عه
اخلطلللر ة ي عهلللي ةللل اج امللزانللللصم ت اع اللل  اةرتجلللل  ةوة لللزا  األمللل يي أر املف اللل  ةللله ت أملللول امللزانللللصم، راعللل اوا اةرتجلللل  

 ة ي عهياا ة اج امللزانلصم جي ك آليت:
 ةـيارج امليزانـة لعناصر خـاطرة املروحـ: أوزان املخ26 اجلدول رقم

 ودـالبن أوزان املخاطر
 .انو  اثل يصم ة يفررض )اث  اةضم انا اةع اصم ة يفررض( - 100%
 .انو  ارتبطصم مبع اوا ه ج األ اء )ةط ابا اةضم   + تنفلت ام يل ا اف رالا أر توائياا( - 50%
 .ابة اصفلصم اةتاتلصم )االا م  اا امل  نيئصم( انو  ارتبطصم مبخ طر  اص ة األج  ت م   - 20%
 ؛154ص. ارجع ي اق،، جم يصم اةع يو  اال  اص  ئصم را يو  اة  ل ، النظا  املصريف اجلزائري واتفاقيات ابزلي يلم   انمر،  - نظر: ا: املصدر

الا اال  اصل  ئصم "را لع حلو  ا ي فا املنظواصم املاصلرفلصم اجلزائرئلصم راة را صم ام  افياصم إىل ، النظا  املصريف اجلزائري واتفاقيات ابزلي يلم   انمر،  -                 
 .290ارجع ي اق، ص. رحتيايا"،

 م اأمس ل املاصرل إىل جمموا ن:اكوانا اأس امل ل املاصرت: ئف    -5
  ل األي يي أر اأس امل ل اةاص ت أر هفوق امل يكلصم األي يللصم امل : اأسة األوىلـاجملموع (Core Capital)  الج : رئ كلو  

 راألااب ؛ ل امليفو  رااله ل ط ا امل اأس
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 ل امل ل نيامللل : اأسة الثانيــةـاجملموعــ  أر اة كمل يللي (Capital Suplementary)  اللج االه ل طلل ا إللل  املع ينللصم: رئ كللو  ، 
راةفلررض امل ل نية رأ راا  ، ةنلصم ملواجهلصم أي  ل طر ا الصم إلل  حملي  اصل ا املكو  راملخاص   ،راه ل ط ا إا  ة تفللم األملول

 اأمس ةلصم أةرأت.
 1 ل امل  ني، ت مث  ت:امل ا يا اأسفرض  لو  رت  

  اج ان مر اأس امل ل األي يي؛ %100أ  ال ئ عيأت اأس امل ل امل  ني 
  اج  لم ه ؛ %55إةض   اه ل ط ا إا  ة اة فللم إىل ةاصم ن بصم 
   اللج األمللول راالة زااللل ا  %1.25نللصم ملواجهللصم أي  لل طر إلللل  حمللي ة اصللل ا املكو  األ اصللا ة يمخاص   أ  ئكللو  احلللي
 حصم  رزا ؛ةعرضلصم اخلطرة ارج  ا
 تركلللز االا ملل   ا يللا جللت   اللج اأس امللل ل األي يللي هبلليل اللي  %50 أ  ئكللو  احلللي األ اصللا ة يفللررض امل لل نية

 رت ب اعيل كف ئصم اأس امل ل ك آليت:اةفررض. 
 
 

 (1998 - 1995) 1  ازلـة بـالت اتفـاقيـالفرع الثالث: تعدي
جممواللصم اللج اال رتاهلل ا اماشللرافلصم ة طبلللق اعلل ئ  اأس  ،زل ةإلشللرال املاصللرتأمللياا جلنللصم اب 1995ت أفرئلل   

ض خل للل ئر ةبنلللو  ا ع يفلللصم ابمللزانللللصم أر  للل طر اة علللر   راةللليت ت مثللل  ت يهللل  اةبنلللوك، ر ةللل ل  للل طر اة لللوق اةللليت ت حم   ،املللل ل
 ،ة يحاصللول ا يللا اوهظ الل  ا ا يللا اةبنللوكاللرض جللت  املفرتهلل     كلل ا ت أيللع ا اة للوق، ر للي ن لتللصم ة ي حر   ،ة اجهلل 

 2راألطرال املش اكصم ت اة وق امل ةلصم.
                                                

  اجاأس امل ل امل  ني  ئ كو: 
بوةصم الج اة ل يطصم رجي االه ل ط ا اةيت ال تظهر اني نشر ال انا احل  ابا اخل  الصم ة يماصرل، رابة حيئي اج ةول ه  ب األااب  راخل  ئر، اشر  أ  تكو  اف: االه ل ط ا إل  املع ينصم -

 اةر  الصم؛
ام يلصم إا  ة اة فللم رفف  أليس  افلم ه  احل ةلصم ايال اج  لم ه  اةيفرتئصم، ا يا أ  ت م   تفللم املب ين راالي ثم ااا ت األرااق امل ةلصم ل ا يله  انيا  ئ م  اة عر   ئ م  : اه ل ط ا إا  ة تفللم األمول -

 اعفوةصم؛
ص املخلل طر اةع الللصم ألهنلل  ال تواجللله جبللو  حمللير  ت  لمللصم أمللول الللتاا ، اثلل   اص لل ،اصللل ا ت هكللم االه ل طلل ا: تع لل  جللت  املخاص   ةاصلل ا اكونللصم ملواجهللصم أي  لل طر ا الللصم إللل  حمللي   اص   -
 ؛ هلوا االئ م نلصم املن ظمصمة ي 
 ؛اج  لم ه  ينواي %20ةلطر  ت مواة ينياا حمي ة األج ، حبلث ال تزئي آج هل  اج مخس ينواا، رخياصم  ،: أنهت اتف  لصم ابزل جتا اةنو  اج اةفررضاةفررض امل  نية -
 هن  إل    ا يصم ةوي هوك.ت   م ابملش اكصم ت حتم   اخل  ئر إذا هيهت، كم  ألث : جتمع جت  األ راا ان ةاص ئص هفوق امل  مهن راةفررض، هأ راا اأمس ةلصم أةرأت -
 ؛132-131ي اق، ص ص. ط اق ابي اةع ل ا  ، ارجع - نظر:ا

 ؛115ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص.أاي  -      
 .88-86، ارجع ي اق، ص ص.العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  -      

 ؛154ص. ط اق ابي اةع ل ا  ، ارجع ي اق، - نظر: ا 1
 ؛47مس  اخلطلب، ارجع ي اق، ص. -          
 .97، ارجع ي اق، ص.، العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي -          

 ؛154ص. ط اق ابي اةع ل ا  ، ارجع ي اق، -نظر: ا 2
 ؛47مس  اخلطلب، ارجع ي اق، ص. -         
 .97، ارجع ي اق، ص.العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  -         

 اأس امل ل ) االمواصم األرىل + االمواصم اةث نلصم( 

 جممو  اة عهياا راالة زاا ا اطرئفصم ارج حصم اخلطر
 8% 
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 1ئ يي: ا     ، 1 رفف  ة عيئوا اتف  لصم ابزل 
   خي  ة  طلصم   طر اة وق ففط؛ت   ،ت مث  ت  ررض ا  نية ألج  ين ن ،إض فصم شرتصم عةثصم ةرأس امل ل -أ

 أ  ئ طي اأس امل ل   طر اة وق اة  ةلصم: -ب
  يب ا أيع ا اةع ئي أر اةف ئيةر تفل  ط  Interest Rate Risk؛ 
  اةاصرلر تف يب ا أيع ا ل  طForeign Exchange Rate Risk ؛ 
  راأليهمر تف يب ا أيع ا افو  اة  يع ل  ط.Commodities and Equity  

 ، ل طر اة لوق اوضلع منل ذج  اة يللصم ة حيئلي اأس املل ل اةلوز  ملف ا يلصم ،ر ي رضعت اة يتنصم ةطصم ة ي م   ة يبنوك
 اةطرئفلصم اةليت ختطلط هلل  اجلهل ا اماشلرافلصم اليل خيا  املفل اانا إملياا را لصم تبلن      راةيت  ي خت  ي  اج انك آلةلر، كمل  

كبيل س ة طبللق كف ئلصم اأس   ،اص   نظمصم  ل س املخ طرة اةياة يلصم ةيأت اةبنوكان اةن  ئج اةنموذجلصم راأل اء اةفع يي فلم  ئ   
 2امل ل.

ابة لللم   ة يبنلللوك  ، يلللت ت االيللل ت اصم ةط يلللب أطلللرال اةاصلللن اصم املاصلللرفلصممتث   1995اةرئل للللصم ال لللرتا  إ  اة لللمصم  
، 1993ضع ت أفرئ  ي اةتي ر  ابي خيا  من ذج ا يكلصم  اة يلصم ةفل س   طر اة وق كبيئ  الي خيا  إط ا اةفل س املوه  

أيللفرا اللج  ،اةلليت را ا ة يتنللصم ابزل ملوهظلل اراةللتي كلل   اللج املفللرت  تطبلفلله ا يللا مجلللع اةبنللوك، إال أ  املن  شلل ا را
جلل  أاللج ةلول منلل ذج إهاصل ئلصم  اة يلللصم، رالج  ،ةطلصم ة ي للم   ة يبنلوك ا حيئللي اأس املل ل اةللوز  ة  طللصم املخلل طر اة لو لصم

ةكي ت  خياه  اةبنوك اني  ،لصم راةنوالصمأ ىن اج احللطصم راحلتا راةشف فلصم، ا رتهت اة يتنصم اع  املع ئ  اةكم   ضم   هي  
 3ق مبخ طر اة وق، اج أمهه  ا  ئ يي:ي خيااه  من ذجه  اةياة يلصم فلم  ئ ع ي  ا
  ضرراة ه  ب املخ طرة اةلوالصم؛ 
   اي خيا  اع ا  هفصم 99%؛ 
  اي خيا  هزاصم يعرئه  نل  تع  ل اشرة أاي  اج اة يارل؛ 
  .  أ  ئشم  اةنموذج فرتة ارا بصم ناخيلصم ايا  ا   ا يا األ 
بعله اةبنلوك طر   إهاص ئلصم منطلصم حل  ب اأس امل ل، انهل  ال  ت    ،1995افرته ا جلنصم ابزل ة نصم  تنكم  تضم   

اةلليت ت ع الل  ت افلللو  املشلل ف ا ا يلللا ا لل وأت كبللل ، اللج جللت  اةطلللرق الل  ئ لللما مبفللل س إ ااة  للل طر اة ع الل  ت افلللو  
 4لصم راةنوالصم اةنمطلصم.م  (، ابماض فصم إىل اع  املف ئلس اةكValue at Risk Models VARاملش ف ا ) 

 ةت املخ طرة اة و لصم كم  ئ يي: تكو  اةف اية امل  خياصم ت ا  أابة  يل 

                                                
 املرجع نف ه؛ - نظر:ا 1

 .47مس  اخلطلب، ارجع ي اق، ص. -         
 .154ط اق ابي اةع ل ا  ، ارجع ي اق، ص. 2
 ؛97، ص.، ارجع ي اقالعوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  - نظر:ا 3

 .156-155ط اق ابي اةع ل ا  ، ارجع ي اق، ص ص. -         
 .99-97، ارجع ي اق، ص ص.العوملة واقتصادايت البنوكابي املط يب ابي احلملي،  4
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 اعيل كف ئصم اأس امل ل =

 x 12.5حصم  رزا  املخ طرة + افل س املخ طرة اة و لصم  املرج   األمول          
 لل ب كف ئللصم اأس امللل ل ملف ا يللصم    يلل  ةكللج ابةللرإلم اللج جللتا اة علليئ  اأا املاصلل ال ضللرراة إالل  ة اةنظللر ت اه 

املخلل طر اةلليت ت عللرض هللل  ت الل  اة حرئللر امللل يل، ة مللصم اللع زاي ة اة ع الل  ابأل راا امل ةلللصم احليئثللصم، ركلل   ذةللك ت إطلل ا 
 .2 اتف ق ابزل

 2  ازلـاقية بـاتف    المطلب الثاني:المطلب الثاني:
رجي ،  Mc Donough ا ك  رنتصم لن ب أر 2  زللااا ا، اهرا افر  1  زلل ا جلنصم الصم افرتهلل  اي  كف ئلت ا 
ااا ت را املفر  نائ  مي -2004إىل جوا   1999وا  لاج ج ،ية مخس ينواالول الياا ةل اة اج أرااق ملاب

 م املط يب إىل:،     2 ، رملزئي اج املع يوا ا اج اتف ق ابزل-مواا  اةنه ئلصم

 
 
 
 

   2  ازلـة بـاقيـررات اتفـالفرع األول: مب
 1 يت ت:، متث  1 عيئي اج اةعلوب أهن ء تطبلق اتف  لصم ابزلاهرا اة 
-   اةل ول  اجلصم اة اصلنل  الن اليئج رآةلر، ممل  ئلؤ ي إىل  ،انلي حتيئلي أرزا  املخل طر 1 ااا ابزلاي  اراال ة افلر

 اة ول اه م الا امافوس اج ه ةصم إىل أةرأت؛
- اة علل ر  اال  اصلل  ي راة نملللصمانظمللصم كوهنلل  اللج  رل   نلله اللج إللل  املن يللب االيلل مراا ت اة فر للصم اللن اةلليرل، ا يللاأ 

OCDE   أر إل جOCDE–NON ،م جبيااة ائ م نلصم ا ةلصم، النم  ت    ع  جممواصم اج اةيرل ت االمواصم األة ة ت م   رذةك أل 
 ب اة ول أرزا  املخ طر اج  رةصم إىل أةرأت؛ب ا كب ة، مم  ئ ط ي  ا  اص  ايا اةبع  اآلةر انه  ا ف ي  

- بعصم اج طرل املاص ال ةفل س املخ طر رإ ااا  ةول اةفرتة األة ة، رجتا ئف ضي حبلث اليأت  ن األي ةلب امل   حت
 إاك نلصم االا م   ا يا جت  األي ةلب ة حيئي افياا اأس امل ل املن يب؛

- توافر أ راا ة ي لطرة ا يا املخ طر االئ م نلصم، اث  اي خيا  افو  املش ف ا ت اة  طلصم؛ 
-  اث    طر تف يب ا أيع ا اوائي األمول راةعم يلل ا ةل اج ل إض ت ملواجهصم املخ طر اجليئيةراة توف  اأس ا ضر ،

 ر  طر اة ش ل  ر  طر اة لوةصم راملخ طر اةف نونلصم ر  طر اة معصم؛ ،امللزانلصم ا رض االي ثم ا طوئ  األج 

                                                
 5.12  األ ىن ةكف ئصم اأس امل ل. ، رجي احلي  8اف واصم ا يا  100: حم واصم ا يا أي س أ 
 ؛49ص. مس  اخلطلب، ارجع ي اق، - نظر:ا 1

 .121-120أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص ص. -         

 ؛2مبـر رات اتفاقيـة بـازل الفرع األول: 
 ؛2العنـاصر اليت تستنـد عليهـا اتفاقيـة بـازل الثاين:  الفرع

 .2التحد ايت واملخاطر اليت تواوه املصارف لتطبيقها مقررات بـازل الفرع الثالث: 
 

 اأس امل ل ) االمواصم األرىل + االمواصم اةث نلصم + االمواصم اةث ةثصم(
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إملياا     رملياا اةعيئلي الج اة وملل ا، ر  2004إىل جوا   1999ففي   ات جلنصم ابزل ةول اةفرتة جوا   
، هلث أاطلت ة يبنلوك راملؤي ل ا امل ةللصم فلرتة 2 ااا ابزلةلط يق ا يله  افر   ،2004اةوهلفصم ت مواا  اةنه ئلصم ت جوا  

 1. 2007 ايء اةعم  هب  اا ب اا اج ايائصم ا   ، ةل م  2006توفلق أرض اه  هت ا   
 2ايل إىل: 2 رك نت اتف  لصم ابزل 
 افع اعيالا األا   راة واصم را  نصم اةنظ   امل يل اةع ملي؛ 
 تيالم اة واز  ت املن ف صم ان اةبنوك  رةلصم اةنش  ؛ 
 ا أكثر اوءاصم ة ي طبلق ت اةبنوك؛يئي اج املخ طر رإجي   من ذج اة بإ ااج اةع  
 اةرتكلز ا يا أمهلصم إ ااة املخ طر؛ 
 ياة اةبنوك ا يا تفللم املخ طر. اة شتلع ا يا اة ح ج امل  مر ت  

 تبل هن  ت اةفر  املوايل. ا يا مج يصم اج اةعن مر، ئ م   2 ر ي اي نيا اتف  لصم ابزل
 2  ازلـة بـا اتفـاقيـر التي تستند عليهـالفرع الثاني: العناص

ل   اة عليئوا تعلي     جلت اةكبل ة  رةللصم اةنشل  ، رأز أي يل  ا يلا املاصل ال تش  اة يتنصم أ  اة عيئوا املفرتهصم ترك 
 .2   ارتكزاا ابزلان يبصم ةك فصم املاص ال األةرأت. راملخطط املوايل ئوض  
 2ازل ـة بـزات اتفاقيـ: مرتك16 املخطط رقم

 امل ط يب ا اةينل  ةرأس امل ل 
 :رـثالث أنواع من املخاط

                                                                        االئ م     طر 
                                                                         وقل  طر اة 
  املخ طر اة ش ل يلصم 

 
 2 لز اب                                                                  

 
 
 
 
 

p.121. op.cit., et autres, Dominique Plihon: Source 

 ج ان مر االتف  لصم ا  ئ يي: ت ضم  ر  

                                                
 .49مس  اخلطلب، ارجع ي اق، ص. 1
 ؛5، ص.2010اةطبعصم اةث ةثصم،  ،، اعهي اة ل ي ا اال  اص  ئصم، منيرق اةنفي اةعريبأطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة على البنوك وإدارة املخاطرإاراجلم اةكراينصم،  - نظر:ا 2

 ؛1861-1860، ارجع ي اق، ص ص.مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ظل التحدايت الدوليةا جية أاي ش ي ،  -         
  .50-49ص ص. مس  اخلطلب، ارجع ي اق، -         

 
  Mc Donough ن بصم     

 انضب   اة وق
 ضرراة امافاص   امل يل

 امل  اعصم اةر  الصم
 اةر  اصم اج طرل جه ا اةر  اصم
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 الـا لرأس املـات الدنيـاملتطلب: العنصر األول 
ة  طلللللصم  لللل طر االئ ملللل   ر لللل طر اة للللوق راملخلللل طر  ،بلللل ا اأس امللللل لحب لللل ب احلللللي األ ىن مل ط ي   ،جللللتا اةللللركج علللخلى رئ  

 1صم ك  نو  اج املخ طر.ج االتف  لصم جممواصم اج اةطرق حل  ب اأس امل ل املط يوب ة  طلرت ضم   ،اة ش ل يلصم
 ةـات الرقابيـة من قبل السلطـاملتابع: العنصر الثاين 

لل ،ئ مثلل  جللتا اةعناصللر ت اةر  اللصم اللج طللرل اة لل يط ا اةر  الللصم )املاصلل ال املركزئللصم( ي اللج أ  ةكلل  ااصللرل ةيئلله ة ي بك 
 2ا اةنظ   ت:لم املخ طر رةفل س ايأت كف ئصم اأس امل ل. رت مث  أجم اوا  جتاماجراءاا اةك فلصم ة فل  

 إمل   ك  اج جم يس اما ااة راما ااة اةع يل  ابةبنك اياجصم املخ طر؛ -
 لم ا ن ةكف ئصم اأس امل ل؛تفل   -
 لم ش ا  ة يمخ طر؛تفل   -
 صم اةياة يلصم.لألنظمصم اةر  اااراجعصم  -

     وقـط السـ: ضوابالعنصر الثالث 
لم اج تفل   ،وقلةول اة م   ة يم  ثمرئج راةف ا ين ت اة اج  ،جو زاي ة اةشف فلصم امل ةلصم ،يل اج جتا اةعناصرلإ  اهل    

 3ن  ا  ئ يي:ا ضم   ،اشك  ناص  ينوي ا يا األ     جلي ة يبنوك، ف مافاص   ت جم ل اةفط   املاصرت جيب أ  ئ م  
 تركلبصم اأس امل ل؛ -
 املخ طر رتفللمه  )  طر اما راض ر  طر اة وق ر  طر اةعم يل ا(؛ -
 شر  نظ   اة اصنل ؛ -
اصل ا رة ر اص  ل  اج  ط ا ا اةاصن اصم، نوالصم اةطرل اةث ةث راوااللي االيل حف ق رهتلم اةليئو  امل عث لتف م -

 ؛اةيئو  املشكوك فله 
 اهللك  اة نظلمي ةوا ئ  إ ااة   طر االئ م   رتع ائفه ؛ -
 تفاصل  احملفظصم ت ضوء اة اصنل  ةك   ط  ؛ -
 فصم.   اج اةيفع ةك  شرتصم ااصن  اه   ب اه م ةلصم اة خ ي   -

 
 

 
 

                                                
 ألهياث اخل اجلصم.: رجي املخ طر اةن جتصم اج اي  يواصم أر فش  اةعم يل ا اةياة يلصم، اةعناصر اةبشري راألنظمصم راةـاملخاطر التشغيلي 
هول املؤي  ا امل ةلصم امايوالصم: اع مل اةوا ع  رااع اشرلاملؤمتر اةع يمي اة نوي اة را صم ام  افياصم إىل، املصارف اإلسالمية وأهم التحدايت املعاصرةابي اةعزئز ش كر ايا  اةكبل ي،  1

 .1935ص. ارجع ي اق،رأف ق امل  فب ، 
 .12ص. إاراجلم اةكراينصم، ارجع ي اق، 2
 .13ص. املرجع اة  اق، 3
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 2  ررات بازلـا مقـه المصارف لتطبيقهـر التي تواجـات والمخاطـالفرع الثالث: التحدي
ابماضل فصم  ،ايايلواء ك نلت تف يليئلصم أر إيلوالصم مج يلصم الج اة حلي  املاصل ال فرض ا يا  ،2 إ  تطبلق اتف  لصم ابزل 

 ااا االتف  لصم.لق افر  راةيت  كج أ  حتيث ن لتصم فش  املاص ال ت امامل   ا طب ،إىل مج يصم اج املخ طر
اال يلس اةعل   ة يبنلوك راملؤي ل ا امل ةللصم  صةفي خل   :2 رات ابزلات اليت تواوه املصارف عند تطبيقها مقر  ـيأوال: التحد  

 1ت اةنف   اآلتلصم: 2ااا ابزل ايا اةيت تواجهه  املاص ال، ن لتصم تطبلفه  افر  امايوالصم،    ي  اة حي  
  رفهم آعاج  ا يا األام ل؛ ،تف   اة نظلم ا اجليئية 
  إ ااة اة  ل اا ا يا هف فصم املخ طر؛ 
     ع ا اجليئية ةيأت املنظمن ررك الا اة اصنل  راةعموء؛اواجهصم اة و 
    ي اج أةرأت؛احل جصم إىل اي هيال اموء ران ت ا اعلنصم راة خ ي 
  ؛حتيئي كلفلصم اي خيا  رتوال  اأس امل ل اماض ت 
  طبلق إط ا إ ااة املخ طر ئراط ان اأس امل ل اةر  يب راملخ طر اال  اص  ئصم؛احل جصم إىل ت 
  احل جصم إىل اة ل ا اف اابا املخ طر االئ م نلصم راة ش ل يلصم ارتبطصم ابةيا اصم األرىل؛ 
  احل جصم إىل مجع رختزئج رحت يل  اع يوا ا جيئية رش ا يصم؛ 
     ا  وأت املؤي صم.نصم ا يا احل جصم إىل اا م   مم اي ا جيئية رحم 

ــ ــق اتفـــاثني أ  تفشلل  ت  ،يللواء ك نللت إيللوالصم أر تف يليئللصم:  كللج ة يماصلل ال املصــارف علــى 2 اق ابزلـا: خمــاطر تطبي
 2ا بب: ، ه ب ة اء اال يس اةع   ة يبنوك راملؤي  ا امل ةلصم امايوالصم،2 تطبلق اتف  لصم ابزل

  اةفش  ت تنوئع حمفظ ا اةفررض ة خفل  ة يمخ طر؛ 
  بصم راخلل ااا امل  هصم؛ةفش  ت حتيئي ايأت اة  ل  املط يوب راة ك ةل  راملن فع املرتت  ا 
   املؤي صم؛ ا اةفش  ت تطبلق ت ل  ا م يك 
    ؛ب اة ياة  ان اف اابا املخ طر االئ م نلصم راة ش ل يلصماحل جصم إىل جتن 
  احلاصول ا يا تاصنل  ائ م ين انخف ؛ 
  نيا ج فلم  النه .اضطراا املاص ال إىل اال 

ر كثأايا ايا راملخ طر اةيت تواجه املاص ال ااصفصم ا اصم، إال أ  املاص ال امايوالصم تواجه حتي  ابةرإلم اج اة حي  
 زة راةيت طرهت اش ك  ت ع يق افل س اوءا .ك  ا بب اةطبلعصم امل مل  أر  طر 

هر ر و  األزاصم ا يا اواجهصم األزا ا امل ةلصم، إ  ، إال أهن  أهب ت اي   ياا2 ااا ابزلابةرإلم اج مرااصم افر  ةكج 
 ،" افلللب اج مللل   حمللل فظي اةبنلللوك املركزئلللصم رامل لللؤرةن املللل ةلن3 اتف  للللصم ابزلإملللياا " ، إذ    2008يلللنصم  اةع ملللللصمامل ةللللصم 

                                                
 اج املو ع:  .30/12/2009، واملصارف اإلسالمية 2جلنة ابزل ، امايوالصم اال يس اةع   ة يبنوك راملؤي  ا امل ةلصم 1

http://cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=10009&Cat=0 
 املرجع نف ه. 2
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هلث ، 2010يب م   12اعي تويلعه  ت انك اة  وايا اةيرةلصم مبيئنصم ابزل ت  ،ة يتنصم ابزل 27 ين ةقاض ء اةل املمث  
نلللوفم   12اةع ملللمصم اةكوائلللصم اجلنواللللصم ت  ليلللليو ت املاصللل   صم ا يلهللل  الللج زامللل ء جمموالللصم اةعشلللرئج ت اج مللل اهم ت مت للل

2010.* 
   ةـارف اإلسالميـازل على المصـات بـثر اتفـاقيأ    المطلب الثالث:المطلب الثالث:

اللرز احمللل رالا الل  تفللو  الله جليللصم ج أس ملللوءة املاصلل ال امايللوالصم، اللتةت اةعيئللي اللج احمللل رالا ة فللي  افللل ةفللي ا لل      
ل م جلتا املط يلب إىل اةفللرر  املراجعلصم راحمل يلبصم ة يمؤي ل ا امل ةللصم امايلوالصم، رملزئلي الج املع يوال ا هلول جلتا املوضلو ،    

 اة  ةلصم:
 
 
 
 
 

                                                
 * تضم نت إجراءاا ابزل 3  ا  ئ يي: 

  4.5 تلزة رئعل  ل ل اباله ف   افيا اج اأس املل ل املم ل ز رئعلرل الرأس املل ل األي يلي، رجلو الج امل ل وأت األرل، رئ كلو  الج اأس املل ل املليفو  راألااب  احملإةزا  املاص ا% 
 ؛%2ال  2ا يا األ   اج أموهل  اةيت تك نفه  املخ طر، ازاي ة اج اةن بصم املفراة ت ابزل 

 الج األملول، أي أ  اةبنلوك جيلب أ  تزئلي كمللصم اأس املل ل املم ل ز اةلتي حتل ف  اله ملواجهلصم اةاصليا ا  %2.5 بة  اج أيلهم ا  ئلصم رئعل  ل تكوئج اه ل طي جيئي انفاص  ئ
ا يا امل  مهن أر ان  املك فآا امل ةلصم   كج ة ي  يط ا امل ةلصم أ  تفرض  لو ا ا يا توزئع األااب  %7، رت ه ةصم اخنف ض ن بصم األاوال االه ل طلصم اج %7أضع ل ةلب يح ن بصم  3امل  فب يلصم إىل 

 ملوافلهم؛
  الج اأس املل ل األي يلي )هفلوق امل ل مهن(، الع  %2.5ر 0اه ف   اةبنوك انو  اج االه ل طي ملواجهصم اآلعا اة  يبلصم املرتتبصم ا يا هركصم اةيراة اال  اص  ئصم ان لبصم تلرتار  الن

نلوك، رذةلك ةضلم   الي  ريهرجل    اء  راجل  ت الن  االئ مل   رااليل ثم ا جنبل  إىل جنلب، الع تلوافر ن لب حملي ة الج اة للوةصم ةضلم    لياة توافر هلي أ ىن الج ااصل  ا اة موئل  امل ل فرة ةليأت اةب
 اةبنوك ا يا اةوف ء ابة زاا ا  اجت   اةعموء؛

    ب اةشرتصم اةث ةثصم ت اعيل كف ئصم امل ل، املفرتض أ  ئبيأ اةعم  تياجيل  هبت  راي  اه %6إىل  %4افع امل  وأت األر ل أر اةشرتصم األرىل اج اأس امل ل امامج يل احل يل اج   
 ؛2019رتنفلتج  اشك  هن ئي ينصم  2015رموال إىل ايائصم اةعم  هب  ينصم  2013اماجراءاا اا ب اا اج ئن ئر 

 هلث ئ عن ا يا اةبنلوك تفلي  أ راا أكل  ة ي للوةصم، اكونلصم اشلك   ،اةعشرئج اا م   اف ئلس جيئية  اصوص اة لوةصم ال زاةت ت  وجب املواففصم اج طرل    ة  رل جممواصم
 أي يي اج أمول ا ةلصم اة لوةصم اث  اة نياا؛

 :ت جتا اماط ا ا رتهت اة يتنصم اا م   ن ب ن ت اةوف ء مب ط يب ا اة لوةصم رجي 
ئوال  الج  30اا اة للوةصم املرتفعلصم اةليت تل ف  هبل  اةبنلك إىل هتلم : رحت لب ان لبصم األملول ذLCR  (Liquidity Coverage Ratio)نسـبة تغطيـة السـيولة 

 اة يفف ا اةنفيئصم ةيئه، رذةك ملواجهصم اه ل ج ته اج اة لوةصم ذاتل ؛
 .: راهليل انه  توف  اواا  يلوةصم ا  فرة ة يبنكNSFR  (Net Stable Funding Ratio) والطويلنسبة السيولة البنيوية يف املد  املتوسط  

                الرافعة املاليةإض فصم اعل ا جيئي رجو (Leverage Ratio)  رمتث  األمول  اة  رة اج امللزانللصم الير  أةلت املخل طر اعلن االا بل ا إىل اأس املل ل الج اةشلرتصم األرىل، رجلت :
 .%3اةن بصم جيب أال تف  اج 

 ؛2012،  ئ م  5اةعي   ، اةكوئت،إضاءات مالية ومصرفية اعهي اةيااي ا املاصرفلصم، -  : انظر
ةو  اصل   راة موئل  امايلواي: اةنملو راةعياةلصم يالصم إىل امللؤمتر اةعل ملي اة  يلع ، را لصم امل  افعـل النظـا  املصـريف اإلسـالمي 3أتثريات مقررات جلنة ابزل م ا اف    رف طمصم اهل ل،  -        

 ؛11-10، ص ص.2013يب م   10-9راالي فراا اج انظوا إيواي، تركل ، أيطنبول، 
 ، محلفصم اال  اص  ئصم االةكرترنلصم. اج املو ع:" دون صعوابت3ميكن للبنوك اإلسالمية أن تطب ق "ابزل ي يلم   انمر،  -         

http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513715.html 
 . اج املو ع:ذ بمل البنوك" قد تؤدي إىل عمليات دمج واستحوا3خرباء مصرفيون: مقر رات "ابزل  -         

http://www.dostor.org/economy/news/10/september/16/28909 

 ؛1نسبة معيار كفـاية رأس املال للمصارف اإلسالمية يف إطار بـازل الفرع األول: 
 ؛2صـارف اإلسالميـة يف إطـار بـازل املالفرع الثاين: 
 على املصارف اإلسالمية مقارنـة ابملصارف التقليدية؛ 2انعكاسات مقر رات بـازل الفرع الثالث: 

 .على املصارف اإلسالميـة واملصارف التقليديـة 3الفرع الرابع: أتثيـرات اتفاقيـة بـازل 
 

http://www.dostor.org/economy/news/10/september/16/28909
http://www.dostor.org/economy/news/10/september/16/28909
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 1بازل  ة في إطار  ـالفرع األول: نسبة معيار كفـاية رأس المال للمصارف اإلسالمي
ا كف ئصم اأس امل ل اخل ص ابملاصل ال امايلوالصم، ن ل عرض ممللزاا جلتا املعلل ا أر املعليل  ب  أ  ئ م اة عرض ملعل 

  1ت جت  املاص ال كم  ئ يي:
 ، ا بب:%8ر من ـأكبجيب أ  ئكو  جتا املعل ا ت املاص ال امايوالصم           

 ة مصم املخ طر اة و لصم؛ ،مم اي ه  ةوي ثم ا احلفلفي جيع يه  أكثر ارضصم ة يمخ طر 
 اي  رضو  او  ه  اع اةبنك املركزي ت أإل يب اةيرل اةيت توجي هب ؛ 
 .اي   ياا  ا يا ارا بصم اةعمل  راي خيا  اةضم انا مبررنصم 

 ،ملاصلل ال اة ف يليئللصمخت  يل  طبلعللصم اوجللو اا راط يللوابا املاصلل ال امايللوالصم اللج طبلعللصم اوجللو اا راط يللوابا ا
ة ي طبللق ا يلا املاصل ال  1 ال  جلنلصم ابزلب ن بصم كف ئصم اأس امل ل اةليت أ ر  صم انهتلصم ه  اانه اي  اوء األار اةتي ئنشب

 امايوالصم؛
ت اةبل   اةاصل  ا هلل   ،نت جلنصم كف ئصم اأس امل ل املنبثفصم اج جليصم احمل يبصم راملراجعصم ة يمؤي  ا امل ةلصم امايوالصمال   

 2  ئ يي:نه  كج ه  ب كف ئصم اأس امل ل ة يماص ال امايوالصم كمأ، 1999ا اس ت 
 اأس امل ل امليفو  + االه ل ط ا +  اصاص ا   طر االي ثم ا + اه ل ط ا إا  ة اة فللم =  اأس امل ل املؤج                    

 اج ه  ب االي ثم ا املشرتك 50 ةصم اج اأمس ل املاصرل + املط يوابا ابي ثن ء ه  ب االي ثم ا املشرتك(+األمول اخلطرة املرجحصم ) املمو    
إىل ج نلب احل ل ابا  ،تع   ر ائع ه  ابا االي ثم ا أجم ااصليا الج ااصل  ا األالوال ت املاصل ال امايلوالصم 
اةو ائلع ت اةبنلوك     يفلصم مت ال  الج طبلعلصم ،  طبلعصم جت  اةو ائع راو  ه  ارأس ا ل املاصلرلجل ائصم رهفوق امل  مهن، رأا

و   جللي او للصم اضلل ااصم، النملل  تع لل  اةو ئعللصم ت اةبنللك اة ف يللليي مبث اللصم   اةعو للصم اللن املاصللرل امايللواي راملللاة ف يليئللصم، أل
ض هلل  جلي املخل طر اةليت ئ علر   ئ ي لز  املاصلرل ا ليا   ا ل  اةنظلر الج ن ل ئج أام ةله، رجنل  ئثل ا اة  ل ؤل اة ل يل: ال  ، رض

 املاصرل امايواي؟
 3ت مث  املخ طر اةيت ت عرض هل  املاص ال امايوالصم ت: 
ت ه ةلصم األالوال املخ  يطلصم -متوئ يه  الج ه ل ابا االيل ثم ا )أر  : تع   املوجو اا اةيت ئ م  ةـة العاديـلتجارياملخاطر ا -أ

اجلزء اخلل ص  الوال ه ل ابا اةلتي  –أي املض ااصم املشرتكصم ان أمح ب ه  ابا االي ثم ا رأمح ب هفوق امل يكلصم 
رأملح ب ه ل ابا االيل ثم ا( ال تلؤهر ا يلا اأمسل ل املاصلرل ةلصم الج  بل  كل  الج امل ل مهن اي خي  ت املوجو اا املمو  

لللل ،ض ة يمخلللل طرة، هللللث أ  اللللج طبلعللللصم ه للل ابا االيلللل ثم ااملعلللر      ةللللتا فلللل ،  املخللل طرة اة ت ائللللصم اخل مللللصم هبللل أ  ت حم 
                                                

 ، 2010افق ةل و جل امل1431، 2، اةعي  23بي اةعزئز، اال  اص   امايواي، اال يي ، جم يصم ج اعصم امل يك ا2واقع تطبيق البنوك اإلسالمية ملتطلبات اتفاقية ابزل ا لصم اوهلضر راوةو  ةعرااصم،  1
 .19-18ص ص.

 .134.أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص 2
اكصم  ،  اص   امايواي، ج اعصم أ  اةفرأتاةث ةث ةواملؤمتر اةع ملي را صم ام  افياصم إىل ، قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار املعيار اجلديد لكفاية رأس املالا جر اةشل  ه ج،  -انظر:  3

  ؛11-10، ص ص.2005جوا   3ا ي إىل  31املكراصم، 
ياصم افإل  انشواة  ك واا   اي ةصم، 2 خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار ابزلاويا امر اب اك أاو الملي،  -          

 .59-58ص. ، ص 2008املوافق ةل  لج 1429اةعرالصم ة يع يو  امل ةلصم راملاصرفلصم،  صمإىل   م املاص ال امايوالصم، ك يلصم اةع يو  امل ةلصم راملاصرفلصم، األك   ل
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 طرال  أر اشك  أكثر حتيئيا، اجلزء اج املوجو اا املوزرنصم اياجلصم   ،متوئ يه  اج ه  ابا االي ثم ا املوجو اا اةيت ئ م  
 متوئ يه  اج ه  ابا االي ثم ا جيب أ  ت  بعي اج إمج يل املوجو اا املوزرنصم اياجصم   طرا  ت اف   اةن بصم. اةيت ئ م  

أر إمهل ل ت  رجي املخ طر املرتبطلصم مبخ ةفلصم اةبنلك ةناصلوص افلي االيل ثم ا، أر هاصلول تعلي   ة:ـر اإلستئمانيـاملخاط -ب
 كو  اةبنك ا ؤرال اج انهلصم   نونلصم ت جت  احل ةصم؛إ ااة أاوال امل  ثمرئج، هلث ئ

ض ض اةبنك امايواي ةنو  آةر اج املخ طر، ت مث  ت اةض و  اةيت  كج أ  ئ عر  ئ عر   املخاطر التجارية املنقولة: -ج
ج ة يل مك   ،هل  ة عيئ  اةع ئي ا يا ه  ابا االي ثم ا املشرتك، رذةك ابة خ يي اج جزء الج اةع ئلي ا يلا هفلوق امل ل مهن

 اج املن ف صم ت اة وق؛
اج ه  ابا االي ثم ا املشرتك إىل اف    %50ضم     را بب املخ طر االي يم نلصم راملخ طر اة ت ائصم املنفوةصم،  

إىل أ  جللللت  احل لللل ابا رت ه ةللللصم ة لللل اة  ،اةن للللبصم، رئعللللو  اة للللبب ت املع ا يللللصم اخل مللللصم حل لللل ابا االيلللل ثم ا املشللللرتك
إال  ،  هفوق ا  مهي اةبنك أي جلزء انهل  حم  رال ئ ،  جي جت  اخل  اةت حم   ،وهل متوئ يه  اج ة االي ثم ااا اةيت ئ م  

 1اج املخ طر االي يم نلصم راملخ طر اة ت ائصم املنفوةصم. مبفياا اخل  ئر اةيت  ي تنشب
ال اة ف يليئللصم املاصلل ن للبصم اأس امللل ل ت  راللج ةللول إجللراء اف انللصم اللن ن للبصم اأس امللل ل ت املاصلل ال امايللوالصم ر 

 2جني:
 اأس امل ل ت جزئه األي يي ت املاص ال امايوالصم ال خي  ي  اج ذةك املوجو  ت املاص ال اة ف يليئصم؛ 
 اي  رجو  اةفررض امل  نية راال رتاض اة   مهي ت اأس امل ل اة كمل يي؛ 
      انلصم؛ جو طبلعصم األمول ت امللز إ  أرزا  املخ طر تبفا نف ه ، اةشيء اةتي ئ 
   اج ااصيا لصم اةن بصم احمل واصم، رجتا اف انلصم ابملاصل ال اة ف يليئلصم  اة ول ملح اةنش   اج انك إيواي إىل آةر تي

 اةيت تكو  ن بصم اأمس هل  أكثر ااصيا لصم؛
 لل     إةلهلل ، كملل  أ  اللياللج ااصلليا لصم اةن لل ئج امل وم لل تلي   ،ية ت اةبنللوك امايللوالصمإ  الي  تطبلللق ابلل  ئ حم يللبلصم اوه 

 ب اج املف انصم فلم  النه ؛ية حل  هب  ابةشك  اةتي ئاصع  االة زا  ااصل صم اوه  
األ ىن  ةكج ابةرإلم اج اةنف ئص اةيت ا نت انه  املاص ال امايوالصم ت جلتا اجل نلب، ايل ط ات أ  ت ي لز  ابحللي   

 .2 ةرأس امل ل، رجي ت عا أكثر فبكثر إىل تطبلق اتف  لصم ابزل
 
 
 

  
 

                                                
 .11ي اق، ص.ارجع ا جر اةشل  ه ج،  1
 .21-20، ص ص.ارجع ي اق، ا لصم اوهلضر راوةو  ةعرااصم 2
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 2  ازلـار بـة في إطـارف اإلسالميـمصالفرع الثاني: ال
ل ز املاص ال امايوالصم ت اة ع ال  الع اتف  لل ا اةر  الصم اةيرةللصم، جلو الي  رجلو  اتفل قإ  ا   ل     ،ي ة طبلفهل اوه 

   االتف  لصم اع ةاص ئص نش   املاص ال امايوالصم. امايوالصم تطوئعاإلم حم رةصم جم يس اخليا ا امل ةلصم 
: مبـاليزاي عن جملس اخلدمات املاليـة اإلسـالمية 2005ال للمصارف اإلسالمية الصادر سنة معيار كفاية رأس امل -1
 ا ا ةلصم رجو ة ص حب  ب كف ئصم اأس امل ل ة يمؤي  ا اةيت تفي  ةيا ،2005ميا اال يس جتا املعل ا ت  ئ م  أ

 ل امامج ةللصم اعلي  لل س أنلوا  املخل طر ه ل ب كف ئلصم اأس املل ان، راج ةلول جلتا املعلل ا ئل م  إيوالصم ايا اؤي  ا اة ب
 1ابةطرق اآلتلصم: ***اةثوهصم

  ر االئ م  : اةطرئفصم املعل ائصم؛ل  ط 
  ر اة وق: اةطرئفصم املعل ائصم؛ل  ط 
  ر اة ش ل : طرئفصم املؤشر األي يي.ل  ط 
رمبلل  أ   ،را  راخل لل اةرريةللت املاصلل ال امايللوالصم ه لل ابا االيلل ثم ا ا يللا يللبل  املضلل ااصم أي املشلل اكصم ت اةلل 

   ل طر االئ مل   ةصم اج ه  ابا االي ثم ا ال  ة، فل و  مم ،حصم ه ب أرزا    طرج اج إمج يل املوجو اا املرج   100%
 2 يه  اةبنك. يه  أمح ب جت  احل  ابا، النم  املخ طر اة ش ل يلصم ئ حم  ر  طر اة وق ئ حم  

 3:، مه حل  ب كف ئصم اأس امل ل اخليا ا امل ةلصم امايوالصم مل  ن ر ي رضع جم يس 
                                                

 ئ يي: ا  -راةيت ال خت  ي  يوأت ت اع ا ي ه  حل  ابا االي ثم ا – رئت ت جتا اال لاج ان احمل رالا اةيت أج 
 ؛24-16ص ص. ا جر اةشل  ه ج، ارجع ي اق، -

- M.Kabir Hassan and Mehmet F.Dicle, Basel II and capital requirements for Islamic Banks, 6th international conference on Islamic Economics 
and Finance "Islamic Economics and Banking in the 21st Century", Jakarta, Indonesia, November 21–24, 2005, p p.263-265; 
- Monzer Kahf, Basel II: Implications for Islamic Banking, 6th international conference on Islamic Economics and Finance "Islamic Economics and 
Banking in the 21st Century ", Jakarta, Indonesia, November 21–24, 2005, p p.311-313.  

 ةيا ا  ة يهلي ا اماشرافلصم راةر  الصم ةضم   االي فراا ت من اصم اخليا ا امل ةلصم امايوالصم.: جليصم  رةلصم تفي  اإلسالميـة ةـات املاليـجملس اخلدم   
 اج األي ةلب ةفل س املخ طر جي:توجي جممواصم  ***
 جن ك أي يواب  ةفل س   طر االئ م   مه : خماطر االئتمان: -1
 رتعوئضه  ا فيئراا اةوك الا اخل اجلصم اخل مصم ا فللم املخ طر؛ ،1رئ م ت جتا املنهج تعيئ  أرزا  املخ طر املعمول هب  ت ابزل  د:األسلوب املعياري أو املوح   -أ 

 ل س   طر االئ م   حمل ف  اة  هلوا ةيأت  اج أج  ،ئ م  جتا األي يوب ة يماص ال ابي خيا  تفيئراا  اةياة يلصم ة يموءة امل ةلصم ة يمفرتض أسلوب التصنيف الداخلي: -ب               
ئفو  ارتمجصم ت يك املوءة إىل تفيئراا ة فيئر اخل  ئر امل  فب يلصم احمل م يصم راةيت  ت يك املاص ال، رختضع جت  اة فيئراا إىل اع ئ  انهتلصم، هلث ئفو  املاصرل ا فيئر أج يلصم اما راض ةك  امل ، مث  

 األ ىن ةرأس امل ل. رجت  اةاصل صم  كج تطبلفه  ابي خيا  اةطرئفصم األي يلصم راةطرئفصم امل فياصم. ب احلي  تشك  األي س مل ط ي  
 .1اصنل  اةياة يي، رمل ئطرأ ا يله  أي ت ل  اف انصم اب زل كتةك اي خيا  األي يوب املعل اي أر أي يوب اة   رئ م   خماطر السوق: -2
 حتيئي هوهصم أي ةلب جي: ّ  زال اةعم  ا يا   طر اة ش ل  ئع   ت اراه يه اة طوئرئصم، ةكج   ا  خماطر التشغيل: -3

 ي ة يماصرل؛ئ  خي  اؤشرا راهيا ملخ طر اة ش ل  ة ينش   اةك ي   أسلوب املؤشر األساسي: -أ          
   اؤشراا    يفصم ملراكز اةعم  املخ  يفصم؛تي   اري:ـوب املعيـاألسل -ب          

 ب اج املاص ال اي خيا  ال انا  اةتاتلصم ة يخ  ئر احمل م يصم ت تفيئر اأس امل ل املط يوب.ئ ط ي   أسلوب القياس الداخلي: -ج          
 ؛118-108لب أاي، ارجع ي اق، ص ص.ط اق هللا ة   رهب -نظر: ا 
 . 123-122أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص ص. -      
 http://iefpedia.com/arab/?p=22775اج املو ع:  .16، ص.، اتفاقيات ابزل وتطبيقا ا يف البنوك اإلسالميةي يلم   انمر 1
 املرجع نف ه. 2
 ؛17-16املرجع اة  اق، ص ص. -نظر: ا 3

 .60ي اق، ص. الملي، ارجع اويا امر اب اك أاو -         
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 ة:ـة القياسيـاملعادل 
 )   )هفوق امل  مهن + اه ل طي اعيل األااب  + اه ل طي   طر االي ثم ااأس امل ل املؤج          

                                                                                                                    100 8 
  طر اة وق( +   طر اة ش ل  2)  طر االئ م   1حصم ه ب أرزا    طرج إمج يل املوجو اا املرج   + 
 نل  اصللل   
  طر االئ م   +   طر اة وق( 3ةصم اج ه  ب االي ثم ااملوجو اا املرجحصم ه ب أرزا    طرج  املمو  ( 

ةللصم اللج ه لل ابا االيلل ثم ا، رجللتا مللحل  إذا نظللران ففللط إىل وجللو اا املمو  ايلل بع   امل اللج ةللول جللت  املع  ةللصم      
فلهلل   املخلل طر اة ت ائللصم اةع  ئللصم، ةكللج ةوجللو   لل طر أةللرأت اثلل  املخلل طر اة ت ائللصم املنفوةللصم راملخلل طر االيلل يم نلصم راةلليت ئلل م  

ئشلم   الي أ  نله الاملاصلرل، ف ال ل االي ثم ا إىل اأس ةصم اج ه  ابا حتوئ  جزء اج املخ طر اخل مصم ابملوجو اا املمو  
 ةصم اج ه  ابا االي ثم ا.اف   املع  ةصم ن بصم اج املوجو اا املمو  

 رت مث  ت: :معادلة تقدير السلطة اإلشرافية 
 اأس امل ل املؤج 

    
         حصم ه ب أرزا    طرج  )  طر االئ م   +   طر اة وق( +   طر اة ش لإمج يل املوجو اا املرج  
 نــاقصـــا       

  4ية ا االي ثم ا املفل  لاج ه  احصم ه ب أرزا    طرج  املمو ةلصم إمج يل املوجو اا املرج             
 )  طر االئ م   +   طر اة وق(         

 نــاقصـــا          
           (1 - )5   اج ه  ابا صم لة طرج  املمو  لصم ه ب أرزا   لح] أرزا  املوجو اا املرج 
   طر اة وق([   طر االئ م   + االي ثم ا املط يفصم )          
 نــاقصـــا           

           لصم اج اه ل طي اعيل األاالةرج  املمو  لصم ه ب أرزا    طلح] املوجو اا املرج    
 االئ م   +   طر اة وق([.)  طر  6راه ل طي   طر االي ثم ا اة  اعصم حل  ابا االي ثم ا املط يفصم        

                                                
 .يةاألااب  املط يفصم راملفل  ت ةول ه  ابا االي ثم ا املش اكصم متوئ يه  اج  املوجو اا اةيت ئ م   ،حصم ه ب أرزا    طرج ئشم  إمج يل املوجو اا املرج   1
    طر االئ م   راة وق ة يمخ طر  اة  رة اج   ئمصم املركز امل يل. 2
ةلصم الج ه ل ابا االيل ثم ا املشل اكصم ت األااب  انل ء ا يلا هاصل ه  ابة ن يلب الج املوجلو اا حلصم ه لب أرزا    طرجل  راملمو  ه  ب إمجل يل املوجلو اا املرج   انيا  تكو  األاوال    يطصم، ئ م   3

  ا املم ه يصم.اه ل طي اعيل األااب  راه ل طي   طر االي ثم ا أر االه ل ط  ذاا اةعو صم، رتشم  أامية ه  ابا االي ثم ا املش اكصم ت األااب 
ةلصم الج ه ل ابا االيل ثم ا املشل اكصم ت األااب  انل ء ا يلا هاصل ه  ابة ن يلب الج املوجلو اا حلصم ه لب أرزا    طرجل  راملمو  ه  ب إمجل يل املوجلو اا املرج   انيا  تكو  األاوال    يطصم، ئ م   4

 ل األااب  راه ل طي   طر االي ثم ا أر االه ل ط ا املم ه يصم.اه ل طي اعي ذاا اةعو صم، رتشم  أامية ه  ابا االي ثم ا املش اكصم ت األااب 
اماشرافلصم   الت ف را حب ب تفيئر اة  يط    لمصم ل ا اماشرافلصم، ابة  يل ف  ج  اة  يطراةيت حتي   ، ابا االي ثم ا املش اكصم ت األااب لمتوئ يه  اوايطصم ه  : اةن بصم اج املوجو اا اةيت ئ م  اـألف 5

 .ا يا هيأترفف  ةك  ه ةصم 
راوايطصم اه ل طي   طر االي ثم ا  ،ةصم اوايطصم هاصصم ه  ابا االي ثم ا املش اكصم ت األااب  اج اه ل طي اعيل األااب حصم ه ب أرزا    طرج  املمو  اةن بصم ذاا اةعو صم ة يموجو اا املرج   6

اا املمو ةلصم اللج ائللصم املنفوةلصم، ت هلن ئ طلي  اصلص  ل طر االيل ثم ا اخل ل ئر امل ل فب يلصم ت االيل ثم ا طرههل  الج اةب لط، هللث أ  اه لل طي اعليل األااب  ئلؤ ي إىل ةفل  املخل طر اة ت  ئل م  
 ه  ابا االي ثم ا.



           :الصناعة املصرفية اإلسالمية والصناعة املصرفية التقليدية يف ظل املتغريات العاملية الفصل الرابع 
 

 193 

امااشلل  اا ، راملعنونللصم اللل "2011اطبوا لله املنشللواة ت الل اس كملل  هلل رل جم يللس اخللليا ا امل ةلللصم امايللوالصم ت  
  1ئ يي: ا " امل ع يفصم مبعل ا كف ئصم اأس امل ل: حتيئي ا ا  "أةف " ت ن بصم كف ئصم اأس امل ل

   توف  انهتلصم ة فيئر ا ا  أةف  ت اع  ةصم تفليئر اة ل يطصم اماشلرافلصم حل ل ب ن لبصم كف ئلصم اأس املل ل  اةتي ئ  خي
 ملؤي  ا اخليا ا امل ةلصم امايوالصم؛

   ا اخللليا ا امل ةلللصم  يهلل  ا لل مهو اؤي لل اللل   كلفلللصم  للل س املخلل طر اة ت ائللصم املنفوةللصم، راةلليت تع لل   لل طر إضلل فلصم ئ حم
 اا ت اوائي املوجو اا.االي ثم ا ت اف ا  اة      ج  ختفل  اةعوائي امليفواصم ألمح ب ه  بامايوالصم اج أ

 ة مقـارنة  ـعلى المصارف اإلسالمي 2  ات مقررات بازلـالفرع الثالث: انعكاس
 ةـبالمصارف التقـليدي

اإللم إجي ال ال  ت - أال   املاصل ال امايلوالصم اةعيئي اج اةاصلعوابا 2 ا  جلنصم ابزلةفي أرجيا املع ئ  اةيت أ ر   
 2، أمهه :-صم جت  املاص التعزئز يوا

 اةن الللصم ذاا املخلل طر املرتفعلصم، األاللر اةللتي ئللؤ ي إىل تلليين   ة يماصلل ال امايلوالصم  اةلل  اةلليرل تفلع اة  ةبلللصم اةعظمللا -1
اة اصنلف ا االئ م نلصم هلت  املاص ال رجت  اةيرل، رئرفع اج تك يفلصم احلاصلول ا يلا امللواا  امل ةللصم الج األيلواق اةيرةللصم، كمل  

 شر ا يا هتم رنوالصم اة  هلوا اةيت  كج أ  متنحهل  املؤي ل ا اةيرةللصم ة يماصل ال امايلوالصم، اكلس تؤهر اشك  اب
راةيت هل  اا ل زاا راضحصم يواء اج هلث اة اصنل   ،اةيت ت واجي ت اةيرل امل فياصمانه  املاص ال اة ف يليئصم ة مصم اةع مللصم 

 ؛أر احلاصول ا يا اة موئ 
 لبب ا ،اأس املل لا املاص ال امايوالصم ة يالم اؤرس أاواهل  راعيالا كف ئلصم ض وط  ا ي 2 ي فرض افرااا ابزل -2

اةطبلعللصم  ،ااا اةلليت رضللعت أي يلل  ة يماصلل ال اة ف يليئللصم اةراوئللصمجللت  املفللر    ر  أ  ترااللي لل طر اة للوق ر لل طر اة شلل ل ، 
   ئمصم ا يا أي س املش اكصم ت األااب  راخل  ئر؛اخل مصم ة يماص ال امايوالصم ابا ب اج  

ج الل  اللج اواا جلل  ة موئلل  املشللررا ا اةاصلل  ة  ل امايللوالصم، ابا ب اجلل  توجلله جللزء  ةلل ص ئواجلله املاصلل ا  جنلل ك حتللي   -3
  حت  للب رز   لل طر ئعلل  ل ر اةللتي ئ يللز  املاصلل ال امايللوالصم  راةلليت مل حتاصلل  ا يللا تاصللنل  ائ ملل ين، األالل ،رامل ويللطصم
ص اة لياجيي ةوالفلصم  الم أجليال ئلؤ ي إىل اةل ف ي    املمنلو  هلل ، ر اج تك يفصم اة موئل اج  لمصم ايئونل ا ، مم  ئزئي 100%

اة نملصم االج م الصم  اة  اال مع، راةيت جي الج اةوال ئ  املهملصم ة يماصل ال امايلوالصم، ابملف ال  فبل ةرإلم الج أ  املاصل ال 
ا للل طصم ت إطللل ا  اة ف يليئللصم تفلللو  ا موئلل  املؤي للل ا اةاصلل  ة رامل ويلللطصم ةكللج  كنهللل  أ  ت خ يللا الللج جللت  اةوالفلللصم اكلل 

 ؛ة ح ن اوءا  2 افرااا ابزل

                                                
 .36-1ص ص.، 2011، ا اس " يف نسبة كفاية رأس املالاملال: حتديد عامل "ألفااإلرشادات املتعلقة مبعيار كفاية رأس جم يس اخليا ا امل ةلصم امايوالصم،  1
 نظر:املزئي اج املع يوا ا ضرات اةكث  اج األيواق امل ةلصم.  اةيتر  ،2008ينصم ، ة مصم اعي األزاصم امل ةلصم اةع مللصم ا يا املاص ال امايوالصم 2   يفت اآلااء هول ريه  افرااا ابزلاة 

 ارجع ي اق. ،واملصارف اإلسالمية 2جلنة ابزل ، امايوالصم اال يس اةع   ة يبنوك راملؤي  ا امل ةلصم -         
 ؛1865–1861ص ص. ارجع ي اق،، مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ظل التحدايت الدوليةا جية أاي ش ي ،  - نظر:ا 2

 ؛33ص. ، ارجع ي اق،ا لصم اوهلضر راوةو  ةعرااصم -         
 .156-153أاي ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص ص. -         
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هبلليل زاي ة اؤرس  ،اة ف يليئللصم إىل اه تلل ز ن للبصم ا ةلللصم اللج األااب املاصلل ال اضللطراا كلل  اللج املاصلل ال امايللوالصم ر  -4
ا يا أاواهل  ة ح ن ن ب اةكف ئصم، رجتا ئع  اي  توزئع جزء اج األااب  ا يا امل  مهن، ابة  يل ئزئي اج معواصم إ ب هلم 

صم ابا بل ا هياهلصم جترا هل  ر  ي ل ،الصمشراء األيهم املطررهصم ةزاي ة اأمس هل ، ةكج األار أكثر معواصم ابةن لبصم ة يماصل ال امايلو
 ؛ايا ج  ا يا ا  وأت اةع مل اف انصم ابملاص ال اة ف يليئصمأ
ا فلل ئ  إذ ئفللي   رنفللص فللرص اة واللل  اف انللصم ابملاصلل ال اة ف يليئللصم، ،منللو فلل ئ  اة لللوةصم ةلليأت املاصلل ال امايللوالصم -5

 ؛ت املاص ال اة ف يليئصم %20اف انصم ال  ،اج أموهل  %40اة لوةصم ةيأت املاص ال امايوالصم ال 
رضح ةصم  ، ل ت املف   األرل، ةكج ت ملز اةيرل اةن الصم اضع  أيوا ه  احمل يلصمب انضب   اة وق رجو  يوق فع  ئ ط ي   -6

 وق اراجعصم اةفلوانن امل ع يفلصم ابةشلف فلصم رامافاصل  ، أالوا حت ل ج إىل ب انضب   اةأيواق اأس امل ل أر انعيااه ، كم  ئ ط ي  
ل اة ياجيي ت اةنظم، ةكج اإلم ذةك ت ي لز  املاصل ال امايلوالصم ابمافاصل   الج اة ل يل ا اةليت اة حو   ر ت طوئ  هت ئ م  

رتفعللل  اعلل ئ   ،راةاصللوهل ا بعهلل  ما ااة املخلل طر راملعلل ئ  امل لل خياصم ةفل يلله  ت تفللللم املخلل طر رحتيئللي امل للؤرةل ات   
ابةفليا اةلتي ئ لل  ة يم ل خيان رامل ل ثمرئج رامل عل ا ين ت املاصل ال ا يلا  ،اةضبط املؤي ي رامافاص   ت اةفوانن امل ةلصم

 ضب الصم؛  ر  أي   ،اةو ول ا يا املراكز امل ةلصم ة يماص ال
ا لرض إهللياث اة لواز  املط يللوب  ،ة واللل اةعمل  ا يللا ختفلل  حمفظللصم االيل ثم ا راإىل اضلطراا املاصل ال امايللوالصم  -7

 اني اه   ب أرزا  املخ طرة؛ ،ان اي خياا ا األاوال فله  را ط يب ا ن بصم املوءة
 ة، إضل فصم إىل حبلوث جن ك ه جصم إىل تيائب رريجل  املواا  اةبشرئصم ةضم   إ ااة ااصرفلصم ذاا كف ءة ا طواة را تلي   -8

أيلوة مبل  هاصل   ،الي كم ل ان مر رأاكل   اة لوق املل يل امايلواي ،لصم رأ راا ا يملصم ة مصم ابملن ت ا املاصرفلصم امايوا
 ؛ابةن بصم إىل اع ئ  احمل يبصم راملراجعصم امايوالصم

ابماضلل فصم إىل طرئفللصم  ، ةل  فللله نظلل   اة اصللنل  اةلياة يي كبيلل س ةفللل س  ل طر األمللولأ   ،ه ل ب كف ئللصم اأس امللل ل -9
ل  ،اة ل اق، راةلليت ئؤةلت ا يلهل  أهنلل  ت ل ري الن  اجلل ا املخل طر ةكل  جممواللصم الج األمللول بعللصم ت املعلل اي امل   املعلل ا املوه 

 ر  اا ب ا الة ول طبلعصم املاص ال أر طبلعصم ك  أم  اج االموالصم، ف ال  أ  ريةلت املاصل ال امايلوالصم اطرئفلصم املعلل ا 
نله ت أملوهل  ر  طرجل ، رةكلج املشلك يصم أ ق طرئفلصم اة اصلنل  اةلياة يي اةليت ت ن يلب الع نواللصمأر تطب   ،ي اإلم ي يبل ا املوه  

 ب توفر  يااا رإاك نل ا تفنلصم راشرئصم ال ت وفر ملعظم املاص ال ت اةيرل اةن الصم.جت  اةطرئفصم ت ط ي  
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 ةـليديالتقـ  فوالمصار ة  ـعلى المصارف اإلسالمي 3ة بازل  ـبع: تأثيرات اتفـاقياالفرع الر 
  اةبنلللوك راي شللل اي اةشلللرئعصم ت ارئط نلللل  فللل  ص ت اة موئللل  امايلللوايامل خاص للل ا يلللي ةواشلللليه لللب اةللليك وا  

 ةبنوك امايلوالصم ةلج جتلي ملعواصم ت فل 1كب  اف انلصم انظ اال  الج اةبنلوك األراراللصم راألارئكللصم،  آانصم إىل هي   امايوالصم تعي  
 2ا بب: 3اتف  لصم ابزل تطبلق 

        نت اج فرض ن لبصم كف ئلصم اأس املل ل ارتفعلصم بت اةوا ع اةعم يي أ  اةبنوك املركزئصم ت كث  اج اةيرل اةعرالصم متك  هأ
انلللت الللية يلللنواا، ر لللي يلللت يت اعللل   %12ال ئفللل  الللج  ا يلللا اةبنلللوك، اللل  أ   رال ايئلللية انهللل  جع يلللت جلللتا احللللي  

كلل  ت أ ت واجللي اشللك امايللوالصم ملاصلل ال اأهللل ان، راللج املع يللو  أ   %20ر %18امايللوالصم ن للب  تفلل اب  املاصلل ال
 اةيرل اةعرالصم ة مصم  رل اخل يلج؛

  للرب إىل اةلليئو  األا للبب أ  تركلب هلل   ،املاصلل الأهب للت األزاللصم اةع مللللصم األةلل ة الليأت جش شللصم اؤرس أاللوال 
 ي ه  ضمج أاواهل  اخل مصم، انه  إىل امل  مه ا اةنفيئصم اةفع يلصم، اعي أ  اا يات ت يك اةبنوك أنواا  اج األ راا امل ةلصم رأ ة

املشك  اةلتي جو ر  ،راةبنوك امايوالصم اعلية اج جتا ألهن  تع مي ا يا ا  مه ا فع يلصم اج امل  مهن أر ر ائع االي ثم ا
 لصم تركلبصم اؤرس األاوال ةيأت اةبنوك؛أ  تع جله ا نف 3 ه رةت ابزل
    املط يوالللصم اجتللل   ام يلللل ا اة وائلللق رإل جللل  الللج إىل زاي ة اةرمس يلللصم  ،3 ة ابزلاب اا جلنلللصم ابزل انلللت طلللر  ا لللو
امايلوالصم ال ت ع ال  فلمل  ئعلرل ابمل ل جرة املاصل ال ، ةكلج املاصل الطت اةعيئي اج رجي اةعم يلصم اةيت را   ،بصماأل راا املرك  
 ت اةيئو ؛
  3 زلبل ا اة للوةصم اةليت جل ءا هبل  ابملعوابا اةوفل ء مب ط ي   ،تواجه املاص ال اة ف يليئصم ة ملصم اةاصل  ة انهل، 

مه  ة يملليأت اةفاصلل  اهلليإا للبب ااتفلل   تك يفللصم اة موئلل ، ر للي ا رتهللت االتف  لللصم اجليئللية اا ملل   ن للب ن ت جللتا االلل ل، 
ئوال  الج  30رتعرل ان بصم ت طلصم اة لوةصم، رحت ب ان بصم األمول ذاا اة لوةصم املرتفعصم اةيت ت ف  هبل  اةبنلك إىل هتلم 

ه ل ج تلله اللج اة لللوةصم ذاتللل ، راةث نلللصم ةفللل س اة لللوةصم اةبنلوئللصم ت امللليأت امل ويللط اة لليفف ا اةنفيئللصم ةيئلله، رذةللك ملواجهللصم ا
بل ا امل ط ي  ة ة يبنك، راةبنوك امايلوالصم ةلج جتلي ملعواصم ت ايل ف ء كل  جلت  راةبعلي، راهليل انه  توف  اواا  يلوةصم ا  فر  

 ؛  اعظمه  ئع ين أمو اج ف ئ  اة لوةصمأل
  ال ت للل خي  منللل ذج اة اصلللنل  اةلللياة يي ت ه للل ب   ،2 إطللل ا تطبلفهللل  ابزل امايلللوالصم رتاملاصللل ال اعظلللم

لل   جللت  ي، رابة لل يل مل ت للوا  كف ئللصم اأس امللل ل ة مللصم ت اواجهللصم  لل طر االئ ملل  ، الل  ت لل خي  اةنمللوذج املعللل اي أر املوه 
رمبواففلصم الج اة ل يط ا اماشلرافلصم كم  فع يت إل ةبلصم اةبنوك اة راللصم،   ،اةبنوك ت ختفل  ن بصم كف ئصم اأس امل ل املط يواصم ةيئه 

 ةب يياهن .
 ، ت مث  3أ  املاص ال امايوالصم ي تي اع  اةاصعوابا اني تطبلفه  افرااا ابزل اخل اء اع  ةكج ئرأت 

 
                                                

  http://www.almasrifiah.com/2011/02/01/article_500566.html . اج املو ع:1، ص.العاملي على خطى املصرفية اإلسالمية... طوق النجاة 3ابزل  1
 .2-1، ارجع ي اق، ص ص.دون صعوابت 3 ميكن للمصارف اإلسالمية أن تطبق ابزلي يلم   انمر،  2
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 1جت  اةاصعوابا ت:أجم 
 اخنف ض احبلصم املاص ال امايوالصم ا بب اه ف اه  ان بصم أا يا اج االه ل ط ا ملواجهصم األزا ا؛ 
  اللج اة لللوةصم إللل  املوافللصم ةلليأت املاصلل ال امايللوالصم، مملل  يلللؤهر يلل يب  ا يللا نشلل ط ا   3ااا ابزل يلل زئي افللر

 راحبل ه ؛
  أ  حتي اشية اج يوق اما راض ان اةبنوك امايوالصم، هلث  كج أ  ئلؤ ي ذةلك إىل  3 كج ملفرااا ابزل

ت ر ت ئ  م ابالف ف ا إىل في ا املوجو اا  املزئي اج اة حيايا فلم  ئ ع يق ر ااة اة لوةصم ت املاص ال امايوالصم
ه ب رك ةصم -اة  ئ يصم رذاا املخ طر امل ينلصم اةيت  كج اي خيااه  اج  ب  جت  اةبنوك، هبيل إ ااة اة لوةصم فله  

 ؛-ي  نيا  أني اواز
  ايل ثم ااا  ان يبصم ةعم  اةاصلن اصم املاصلرفلصم امايلوالصم ا لبب حمير ئلصم  3مل تكج ن ب اة لوةصم املفراة ت ابزل

اصل ال امايلوالصم ا يلا اةوفل ء  اص ة األج  راي  رجو  يوق ا ةلصم إيوالصم، أاوا اج شبهن  أ  تؤهر ا يا  ياة امل
 ج اةن ب ن؛هبتئ
 .اي  اارتال جلنصم ابزل ةطبلعصم األمول املخ  يفصم ك ةاصكوك امايوالصم 

جلو تطوئلع اتف  لل ا ابزل  ،صملا   اةبنوك امايواللي األك  أأ  اة حي   Financial Islam رئر ت او علرأت تفا ئ  ةرأ 
ا لرض اك  ل ب ااصليا لصم  ،ةياامصم هل مب  ئ وء  اع طبلعصم ام يه ، رجو ا  حترص ا يله ت يك اةبنوك راهللي ا ا ،ت ك  ارة

ا اجلهلو  اةليت ئ بن جل  جم يلس اخلليا   ك  ا يا امل  وأت اةيريل، رت إل ةلب األهلل   ئكلو  اةنتل   ه يلفهل  رذةلك افضلأ
 ئ  ة ي طبلللق، رذةللك ا للبب اللي  ، ا يللا اةللرإلم اللج ذةللك ئبفللا اة للبه  حمللير ا نظللرا ةعللي  إةزاالللصم ت يللك املعللصمالامل ةلللصم امايللو

 2ه  اج طرل اةعيئي اج اةبنوك املركزئصم.تبنل
ر للي هلل رل جم يللس اخللليا ا امل ةلللصم امايللوالصم ت اطبوا لله اةلليت حتملل  انللوا  "املعللل ا املعلليل ةكف ئللصم اأس امللل ل  
 يمؤي ل ا اةلليت تفلي  ةلليا ا ا ةللصم إيللوالصم اليا اؤي لل ا اة لبان امايللواي )اة ك فل ( راللرااج االيل ثم ا اجلملل اي ة

، أ  جيللي مللل صم ان يللبصم ملعلليل كف ئللصم اأس امللل ل اخللل ص ابملاصلل ال امايللوالصم 2013امايللواي" راةاصلل  اة ت  ئ للم  
رإ ةل ل اة عليئوا اةوزالصم ا يلهمل ،  ، افن اةاصل  ائج انله، رذةك اج ةول اراجعلصم املعلل ائج اة ل3ت وافق رمل صم ابزل 

 3.اج أج  تعزئز ا  نصم راي فراا من اصم اخليا ا امل ةلصم امايوالصم
ا يلا االيل فراا املل يل، رمل ة يحفل    ،ةفي ج ءا اتف  ل ا ابزل أي ي  ملع جللصم امللوءة امل ةللصم ة يماصل ال اة ف يليئلصم 
 يلللوالصم، ةلللتا ه رةلللت جليلللصم احمل يلللبصم راملراجعلللصم ة يمؤي للل ا امل ةللللصم امايلللوالصماملف اللل  ةاصوملللل ا املاصللل ال اماريةللت ت 

ااا ةل م شلا رطبلع هل . ابملف ال  فرضلت افلر   ،إجي   اعل ا اوئم ة يماص ال امايوالصم ،رجم يس اخليا ا امل ةلصم امايوالصم
 ة مصم امايوالصم انه .  ،ايا ة يماص الجلنصم ابزل اةعيئي اج اة حي  

                                                
 .23-21ارجع ي اق، ص ص. م ا اف    رف طمصم اه ل، 1
 .، ارجع ي اقطوق النجاة العاملي على خطى املصرفية اإلسالمية... 3ابزل  2

 3Islamic Financial Services Board, Revised Capital Adequacy Standard For Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding 
Islamic Insurance (Takâful) Institutions And Islamic Collective Investment Schemes), December 2013. 
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 ة في ظلـاإلسالميالمصارف  ة و ـلمصارف التقـليديالمبحث الثالث: ا
 ةـاقتصاد المعرف                                   

  ة الج اة فلي  اةع يملي راة كنوةلوجي، األالر اةلتي ة يلق اليلصم تن ف للصم شليئية الن اي ط   اةفطل   املاصلرت االيل ف
ل أكثلللر ا يلللا اةاصللل فصم ملللوء احلللل ةلن، رة ي عللر  املؤي لل ا املاصلللرفلصم جللللتب شللرائ  جيئلللية الللج اةعملللوء أر االه فلل   ابةع

 م املبحث إىل:     ،اف انصم ابملاص ال اة ف يليئصمرايأت تطوا املاص ال امايوالصم ت جتا اال ل  ،اماةكرترنلصم
 
 

 
 
 

 ةـة اإللكترونيـات حول الصيرفـالمطلب األول: عمومي
ةلك الج ةلول رأجلم املن تل ا اةليت تفلياه ، رذهل  ةكرترنلصم رأمن طاة عرل ا يا املاص ال اما جتا املط يبم ت يل    

 :اةفرر  اة  ةلصم
 
 
 
 

 اـل تطورهـة ومراحـة اإللكترونيـالفرع األول: الصيرف
 ة:ـارف اإللكرتونيـأوال: تعريف املص

 ل املاص ال اماةكرترنلصم كم  ئ يي:تعر   
، ك يهلل  ااصللط يح ا ةللنفس تنرتنللألاملاصلل ال اماةكرترنلللصم أر ااصلل ال ا يللا اخلللط أر ااصلل ال اللج اعللي أر ااصلل ال ا -1

اةليت املعل اوا " : هنل  ،رنللصماماةكرت  ل املعل اوا املاصلرفلصم، هللث تعلر  ةكرترنللصم ت أام هلل املفهو ، الع اةفلرق ت  اجلصم اما
رشلبكصم األنرتنلت، حبللث  كلج احلاصلول ا يلا  راملعل اوا اة  يلفونللصم صماألرتوا تلكلجتري إةكرترنل  اج طرئق آالا اةاصرل 

 1" ك   اك   اةعمل .ي اصم أاي   24فلصم ا راصم را يا ايأت اخليا ا املاصر 
ت يلك املؤي ل ا املاصلرفلصم اةليت تفلو  ابةعمل  ا يلا تفلي  " :فهل  ا يلا أهنل فلعر   ااصطفا كم ل اة للي ط ئل أا  اةيك وا  -2

اةلليت ت للل   الج ةللول  نللواا اة وزئلع اماةكرترنلللصم ،جمل الا ا فياللصم را زائللية الج املن تلل ا املاصللرفلصم ةعلي  كبلل  اللج اةعمللوء

                                                
 ؛48، ص.2002يب م   ، جم يصم اة موئ  راة نملصم،حتدايت املعامالت "املصرفية اإللكرتونية"م ا ناصويل رأنيااي ش خيرت،  -نظر: ا 1

- Saleh M.Nsouli et Andrea Schaechter, Les enjeux de la banque électronique, Finance  Developement, Septembre 2002, p.48. 

  حـول الصريفة اإللكرتونيـة؛حـول الصريفة اإللكرتونيـة؛  عموميـاتعموميـات  ل:ل:و و املطلب األاملطلب األ

 واقـع ومزايـا ومتطلبـات الصريفة اإللكرتونيـة؛    ::املطلب الثايناملطلب الثاين
 .املصـارف اإلسالميـة والثـورة التكنولوويـة    ::املطلب الثالثاملطلب الثالث

   

 الصريفـة اإللكرتونيـة ومراحـل تطورهـا؛الفرع األول: 
 أمنـاط املصـارف اإللكرتونيـة وخدما ـا؛الفرع الثاين: 
 أهم املنتجـات واخلدمـات اليت توفرها املصارف اإللكرتونيـة.الفرع الثالث: 
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 ر  احل جلللصم أر  ،ة يعملللوء احلاصلللول ا يلللا نفلللس املن تللل ا راخلللليا ا املاصلللرفلصم اةللليت توفرجللل  أر تؤ ئهللل  املاصللل ال اة ف يليئلللصم
  1"االن ظ ا ة واجيجم ةفرر  املاص ال اةيت ئ ع ا يو  هب .

 ذةك. ال ئ تزأ اج اة ت اة اماةكرترنلصم، راملخطط املوايل ئوض  رتع   اةاص فصم اماةكرترنلصم جزء   
 ع املعامالت املصرفية اإللكرتونيةـ: موق17 املخطط رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛48اق، ص.م ا ناصويل رأنيااي ش خيرت، ارجع ي  -نظر: : ااملصدر
- Saleh M.Nsouli et Andrea Schaechter, op.cit., p.48. 

  :ةـة اإللكرتونيـور الصريفـل تطـمراح: اثنيا
جلت  املراهل  هت رم يت إىل ا  ا يله اآل ، ت مثل   ،أي يلصم ا املع اوا املاصرفلصم اماةكرترنلصم اثوث اراه ر  في اة
 2ت:

رجللي املره يللصم اةلليت الليأ فلهلل  ايلل خيا  اة كنوةوجللل  ت املاصلل ال ا يللا نطلل ق  :1968-1945ة األوىل: ـاملرحلــ
 ء؛ا يا يبل  املث ل الكنصم كشول احل  ابا ة يعمو    حمير ، هلث 
احلوايلب رجي اره يصم تويع فله  اي خيا  اة كنوةوجل ، إذ تويع ايل خيا : 1980-1968 :ة الثانيةـاملرحل 

Hardware جملللل اراة  Software رل اخل اجللللصم، ركلللتا إملللياا اط  للل ا اةاصللل، كمللل  شلللهيا أئضللل  منلللو أنظملللصم املللليفوا ا
 ؛ATM  (Automatic Teller Money Machines)اآليل

                                                
 66.، ص.2009   املاص ال اةعرالصم، إحت، الصناعة املصرفية يف ظل العوملة ،ااصطفا كم ل اة لي ط ئ  1
 .67-66املرجع اة  اق، ص ص. 2

 ةـنيارة اإللكرتو ـالتج
 اةراط ان انشآا األام ل اج طرئق شبك ا إةكرترنلصم

 ةـود اإللكرتونيـالنق
  لمصم اشرتكصم أر آةل ا ة يميفوا ا افيا 

 روينـل اإللكتـالتموي
 توف  ةيا ا اة موئ  اج طرئق  نواا إةكرترنلصم

 خدمات ومنتجات متويلية أخر  
 االتاص ل املب شر ماجراء اةعم يل ا املاصرفلصم...إخل -اة بان

 املعامالت املصرفية اإللكرتونية
تفي  املن ت ا راخليا ا اخل ملصم 

طرئق  نواا تومل   ابملع اوا املاصرفلصم اج
 إةكرترنلصم

 اع اوا ااصرفلصم اج طرئق شبكصم األنرتنت

 اج طرئق  نواا أةرأت ة ي ومل  اماةكرترين

 اع اوا ااصرفلصم اج طرئق شبكلصم اهل ت 
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لزا جت  املره يصم ابن ش ا رايع ة يخليا ا امل ةللصم اماةكرترنللصم، كمل  تويلع رمت :1998-1980لثة: ة الثاـاملرحل
، رأمبحت اتةك جت  1998ا يل ا  رالا ينصم  60 لاا ت يك اةنفف ا اا يا تفنل ا املع يوا ا احليئثصم، إذ  ي   امانف ق

   اةبني اةث ين ت إنف ق املاص ال اعي األجوا راملرتب ا.اةنفف ا تشك  
 وخدماتها  ةـارف اإللكترونيـاط المصـلفرع الثاني: أنما

ال ئع   ك  او ع ألي انك ا يلا شلبكصم األنرتنلت ااصلرف  إةكرترنلل ، إذ يلضل  اعلل ا حتيئلي املاصلرل اماةكلرترين  
، رةفي أرضحت اةيااي ا رجو  تشرئع تي  اعل ا انضبط ت جتا احلف  املاصرت اجليئي اث ا جيل رت  ؤل إىل أ  ئ م  

أ  جنلل ك هللوث مللوا ة يماصلل ال  ،ةع مللللصم رااصللفصم ة مللصم اةياايلل ا اةلليت   اللت هبلل  جهلل ا اماشللرال راةر  اللصم األارئكلللصما
 1جي: ،ةكرترنلصم ا يا شبكصم األنرتنتاما

رئعلي مبث الصم امل ل وأت األي يلي ة يماصل ال اماةكرترنللصم، أر مبل   كلج ت لمل ه  (:Informationalايت )ـاملوقع املعلوم -      
اج ةوةه تفي  املاصرل ملع يوا ا هلول اراجمله أر ان ت تله  اج اةنش   اماةكرترين املاصرت، راةتي ئ م   ي األ ىنااصواة احل

 رةيا ته املاصرفلصم؛
رفلله ئ لم  املو لع انلو  الج اة بل  ل االتاصل يل الن املاصلرل  :Communicational))املوقع التفاعلي أو االتصايل  -      

 أر تعيئ  اع يوا ا اةفلو  راحل  ابا؛ ،رتعبيصم ط يب ا أر من ذج ا يا اخلط E-mail)) ك ة ئي االةكرترين  ،راموئه
رجتا جو امل  وأت اةتي  كج اعه اةفول    املاصرل   اس ةيا ته رأنشط ه  :((Transactionalاديل ـاملوقع التب - 

راء اةلليفع ا اةنفيئللصم راةوفلل ء افلمللصم اةفللوات  اة للم   ة يعمللل  ابةومللول إىل ه لل ابته رإ ااالل  رإجلل ت اليللصم إةكرترنلللصم، إذ ئلل م  
االا الن رإجلراء احللو   ،فوات  اهل ت (، رإجراء ك فلصم اخلليا ا االي اصلوهلصم -فوات  املل   -فوات  اة  ز -)فوات  اةكهرابء

 ه  ابته  اة  املاصرل أر اع جه ا ااصرفلصم رإل  ااصرفلصم.
 املوايل.طط ر كج متثل  أمن   املاص ال اماةكرترنلصم ت املخ

 ةـاط املصارف اإللكرتونيـ: أمن18 املخطط رقم
 

 
 
 
 

                                                
، 2008، 2، اةعلي  11، اال يلصم األا نللصم ة يع يلو  اة طبلفللصم، اال يلي دنيةالعوامل املؤثرة يف انتشار الصريفة اإللكرتونية: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية األر عئر ايان   يراي،  -نظر: ا 1

 ؛298ص.
ج اعلصم  ةللصم، ، ك يلصم اةع يو  اما اائصم راملي ثم اي رأام ل ااصرفلصم اةكرترنلصم و ان خ اهول  املؤمتر اةع يمي اخل اسرا صم ام  افياصم إىل ، البنوك اإللكرتونية، اع ات فرئيةاف    ر م ا  -         

 ؛5، ص.2007جوئ يلصم  5-4، ام  ، لو ةفل ف
اص   املعرفصم ا  هول املؤمتر اةع يمي اخل اس  را صم ام  افياصم إىل، "لكرتونيةإللكرتونية "دراسة حتليلية عن البنوك اتصاد املعرفة يف تطوير اخلدمات اإلدور اقشرئج اياي اةب ار ي،  -         

 ؛7، ص.2005أفرئ    27-25ج اعصم اةزئ ونصم األا نلصم، اما اائصم، و  ، ك يلصم اال  اص   راةع يراة نملصم اال  اص  ئصم
 .73-72ي ط ئ ، ارجع ي اق، ص ص.ل اة لااصطفا كم  -         

ةـارف اإللكرتونيـاملص 

 املوقـع االتصـايل:
  راةعمل  املاصرلنو  اج االتاص ل ان 

 :اديلـع التبـاملوق
  100  اس اةبنك أام ةه ت اليصم إةكرترنلصم% 

 علومــايت:املع ـاملوق
 اع يوا ا هول املاصرل 
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 1أهن : ،ةكرتريناةيت تعم  ت جم ل اةعم  املاصرت اما  يماص الةراملوه  ابةن بصم 
         ا يا األنرتنت اوا ع تعرئفلصم اع يوا تلصم، رةل ت ةيا ا ااصرفلصم ا يا اخلط؛املاص ال إل ةبلصم اوا ع 
     ةللس  ،ف   جمر  اةوجو  ا يلا األنرتنلت ،ريل ة ي واجي ا يا األنرتنت، ةكج رفق اة فللم االيرتاتلتيجن ك اجت

 افيا ا  جو اط يوب اي ثم ا جت  اةبليصم ت نش   فع ل راب  ياا؛ ،جو اة رض املط يوب
 فل   الج  ،ةلك، رالع ذاماةكلرترين ال تزال اةوالايا امل حية األارئكلصم ت افياصم اةليرل ت هفل  اةعمل  املاصلرت

رأ   ،ت ش اك ت اعضه  اةعيئي اج املؤي  ا ،او ع 3500مثصم ا  ئف اب  ،ان اشرة أالل انك راؤي صم ا ةلصم
 تفرئب  اج جت  املوا ع؛ %30إل     اة ا يا ج يب أكثر اج  ،حمرك ا اةبحث األريع

  تفللم  ،هلل  إىل اوا لع ةياللصمو  اوا ع تعرئفلصم راع يوا تلصم، ةكج مل    ر ت  اصل  ا يلا حتاملاص ال إل ةبلصم اوا ع
ال  إىل ااتفعلت ن لبصم االجتل   إىل املوا لع اة ف ا يللصم  2000ر 1997او  ا تف ا  اب شرة الع اةزالو ، إذ ال  الن 

 .%80ئف اب 
 لكترونيةـا المصارف اإلات التي توفرهـات والخدمـالفرع الثالث: أهم المنتج

 ت: ،ةكرترنلصماه  املاص ال امات مث  أجم املن ت ا راخليا ا املاصرفلصم اةيت تفي
 رتعللرل كللتةك ابةبط  لل ا اةبويلل لكلصم، رجللي أ راا ا ةلللصم ت للوئفلصم، ت فللوق افع ةل هلل  لكــرتوينات الــدفع اإلـبطاقــ :

اةتي انفس اج  بل  اةنفلي ت ام يلل ا  ، واي ة ياصك )اةشلك( ان ف    اة ع ا  امل يل، فهي تعي  ا يا األ راا اة ف يليئصم ت
 debit) راط  ل ا اخلاصلم أر احل لم (credit cards)جنلي اط  ل ا االئ مل    ،راج أجم اةبط  ل ا اةبويل لكلصم اة ب  ل راةيفع،

cards).2 
 7.8ان شل اا، رئلز ا  ايل خيااه  مبعليل ارتفلع ن لبل  ئاصل  إىل أكثلر أنلوا  اةبط  ل ا  تعي   :اط   ا االئ م   -أ

شللراء اة لل يع  إىل از اي  ،اةنللو  اللج اةبط  لل ايللبب ان شلل ا جللتا كلل ةوالايا امل حللية األارئكلللصم، رئعللو    ،ت اعلل  اةلليرل
وك اةف للم األكلل  اللج جللت  اةبط  لل ا، أي إىل اةنمللو ت اة تلل اة اماةكرترنلللصم، رتاصلليا اةبنلل ،راخلليا ا اللج طرئللق األنرتنللت

رييت ا يا اأيه  ، راألارئكلصم اج إمج يل اط   ا االئ م   امل يارةصم ت اع  اةيرل ة مصم اةوالايا امل حية 75هوايل 
 3.اط   ا اةفلزا رامل يرتك ا 

ة مللصم ت  ،ةكرترنلللصم: ئشللهي ايلل خيا  جللت  اةبط  لل ا أا يللا اعلليل منللو ت ريلل ئ  اةلليفع امااط  لل ا احل للم -ب
اةبط  ل ا  نله ال ئ ضلمج  ا امل فياصم، ابةرإلم اج أهن  أ   ان ش اا اج اط   ا االئ مل  ، رئ مللز جلتا اةنلو  الجاياال  اص  
 4اي خيااه  إىل:رئعو  ااتف   اعيل ةاصم  لمصم اةاصففصم اج ه  ب اةعمل  ت اةبنك ت احل ل،  ، ا  ئ م  ائ م ان

                                                
 .115-114، ص ص.2009، ام  ،  اا أي اصم ة ينشر راة وزئع، اإلدارة املالية واملصرفيةحممي ابي اخل ةق،  1
راماالليا :  ةاةللراي  هللول االلع، را للصم املل  افياللصم إىل املللؤمتر اةع يمللي اةر كنولوويــا املصــرفية يف ظــاهرة غســيل األمــوال واجلهــود الدوليــة ملكافحتهــاأثــر اســتخدا  التاافعللصم إاللراجلم احلمللياين،  2

 . 4، ص.2005ا اس  16-15 ،ج اعصم فلو ةفل ، ام   ايرتاتلتل ا األام ل ت اواجهصم حتيايا اةعوملصم، ك يلصم اةع يو  اما اائصم رامل ةلصم،
 را اةعرالصم، ، اجليئي ت أام ل املاص ال اج اةوجه ن اةف نونلصم راال  اص  ئصم، أام ل املؤمتر اةع يمي اة نوي ةك يلصم احلفوق جب اعصم ا  البنوك والتجارة اإللكرتونيةة لي أاي ابي اخل ةق، ا 3

 .487، ص.2002 ،اجليئي ت اة موئ  املاصرت، ا را، انشوااا احل ي  احلفو لصم، اجلزء اةث ين
 .491-490املرجع اة  اق، ص ص. 4
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   جم ا يله ؛اةفبول امل زائي اج  ب  اةعموء راة ت ا الز اي  تعو  
 تزائي اة يتوء إىل أي ةلب اة  وئق اهلتوالصم اج طرل اةبنوك؛ 
  اجلملع الن نظل   اةليفع اآليلATM ي نفطلصم اةبللع رااليل خيا  انلPOS )point of sale(* ت اط  لصم راهلية، 

 ةعب  راا كب ا ت ذةك؛
  جلوء اع  اهللي ا احلكوالصم ت اةيرل امل فياصم ة ب ئصم ةيا ا  اج طرئق اط  صم احل م، اث   فع املع ش ا

ق أر ايل خيااه  ت اة  للو   ،راملرتبل ا، هللث ئ لم  مل  يفلهل  ابة لحب اةنفليي الج آالا اةاصلرل اةفلواي
 راخلاصم اةفواي اج احل  ب، رجو ا  ئعرل اآل  ابحلكواصم اماةكرترنلصم.

 ات املصرفية عن بعد ـاخلدم(Remote Banking Services)  ةكرترنللصم   اخليا ا اج ةول  نلواا اة وزئلع اماجت : رت م
اةفررض اآلةللصم رنفل   اةبللع را كن ا ان   ATMا اةاص فصم اآلةلصم ن م ككز  املك ين،  اةيت ئنشرج  املاصرل ة اج نط ق هل  

ابي خيا  اط   ا اةيفع  ،ك فصم اخليا ا املاصرفلصم رإل  املاصرفلصم اةيت ت  جه  اةعموء، هلث ئفي  اج ةوهل   ةكرترنلصماما
 1اماةكرترين.

 ات الصريفة املنزليةـخدم (Home Banking) : رجي اج اخلليا ا امل ل حيهصم ن لبل ، رتشلم  ك فلصم اخلليا ا املاصلرفلصم
اثلل  يلليا   لمللصم اةفللوات   ،راعلل  اخللليا ا ك الي ف لل ا اللج األامللية رط يللب كشللول احل لل ابا  ، ةلللصم رإللل  امل ةلللصم()امل

 2راة حوئ  اج ه  ابا اةعمل ، ر كج ة يعمل  أ  تاص  ا يا ت يك اخليا ا اج طرئق:
o   ام يل ا ااصرفلصم ابهل ت(Phone Banking)؛ 
o   ام يل ا ااصرفلصم ابحملمول(Mobile Banking)؛ 
o يل ا ااصرفلصم ابملنزل  ام (Home Banking). 
  :جت  اخليا ا اج أجم  نلواا اة وزئلع اماةكرترنللصم، رتشلم  اخلليا ا  رتعي  اخلدمات املصرفية عرب شبكة األنرتنت

 رامااو  ياه  املاصرل ركلفلصم احلاصول ا يله اج اي ف  ااا اج املن ت ا راخليا ا اةيت ئف ،املاصرفلصم امل ةلصم رإل  امل ةلصم
 اة حوئوا امل ةلصم رف   احل  ابا. رإجراءاةف ئية ر فع فوات  اخليا ا  رأيع ااةاصرل  أيع ا اج
  
  
  
  

                                                
املوملول اب شلرة الع  ،اعي أ   را اوال  نفطلصم اةبللع اةبط  لصم االئ م نللصم ا يلا اةفل ائ اماةكلرترين ، اصم  لمصم اشرتايا اةعمل  اج املي  اخل ص ،ت م  جت  اة فنلصم: ةـاط البيع اإللكرتونيـنق *

 رتض ل إىل املي امل تر إةكرترنل . ،أئج ختاصم اةفلمصم اج املي  (code pinة يعمل  )احل يوب املركزي ة يبنك، رذةك ر ة ل اةر م اة ري 
 .13، ارجع ي اق، ص.رفرئية اع اتاف     م ا -نظر: ا
 .68-67ااصطفا كم ل اة لي ط ئ ، ارجع ي اق، ص ص. 1
 .68املرجع اة  اق، ص. 2
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 واقـع ومزايـا ومتطلبـات الصيرفة اإللكترونيـة  المطلب الثاني:المطلب الثاني:
ل ا يللا را للع اةاصلل فصم اماةكرترنلللصم رازاايجلل ، ابماضلل فصم إىل اللج ةللول اةفللرر  اآلتلللصم، اة عللر  تا املط يللب ت جلل يللل م   

 شررطه  را ط يب ا . 
 
 
 
 

 ة اإللكترونيـةـة التقـليديـالفرع األول: واقع الصيرف
نلوك اةليت تنشل  اوا لع ئ زائلي الي  اةب إذجيئلية،   اضلأنرتنلت ق األك  ئو  تك  لب املعل اوا املاصلرفلصم الج طرئل 

شك  اة ف يليي اةيت هل  رجو  اوا  جت  املنظواصم جو االن ف ل اة ياجيي ة يماص ال اج اة أجمنرتنت، رةع  ا يا شبكصم األ
اةبنلوك  أي ،brick and clickإىل شك  املاصل ال اةليت ت لما انلوك  ،(brick and mortar)ية اج اةطوب راملو  اشل  ر  ،ا  ي
نرتنلت اةليت ال ئكلو  هلل  أر انلوك األ (Virtual Bank) إىل اةبنلوك االفرتاضللصم ،جهلزة االتاصل لت ع ال   اج اةطلوب ر  يةاملشل  

 1  ي.تواجي ا
اي  اةبنلوك اة ف يليئلصم ت اةعل مل ةكرترنلصم ت اة نواا األة ة اشك  كب ، رااتفع ةفي تطواا اةاص فصم اة ف يليئصم اما 

، ابملف الل  ااتفللع 2004انللك يلنصم  15845إىل  1998انلك يللنصم  1200ةكرترنلللصم اللج إاةليت تفللي  ةلليا ا ااصلرفلصم 
اللج إمجلل يل امللوء اةبنللوك.  2004يللنصم  51.3إىل  1999الل    18اللج ةكرترنلللصم اللي  امل علل ا ين ابةاصلل فصم اما

 .اع  اةيرل األرارالصمةكرترنلصم ت تطوا اي  امل ع ا ين ابةاص فصم اماراجليرل املوايل ئوض  
 2004-1999لكرتونية يف بعض الدول األوروبية للفرتة تطور عدد املتعاململ ابلصريفة اإل: 27 اجلدول رقم
 الوحدة: مليون                                                                                                                                                  

 راـسويس اـايطالي داـهولن دـالسوي اـفرنس اـاسباني اـأملاني اـبريطاني البيان
1999 1 0.9 0.7 0.2 1 0.2 0.1 0.2 
2000 2 1.6 1.3 0.4 1.3 0.5 0.3 0.4 
2001 3.1 2.5 1.8 0.8 1.5 0.9 0.5 0.6 
2002 3.9 3.5 2.1 1.1 1.7 1.2 0.8 0.6 
2003 4.9 4.3 2.5 1.8 1.9 1.5 1.3 0.7 
2004 5.4 4.9 2.7 2.1 2 1.7 1.7 0.8 

 .299: عئر ايان   يراي، ارجع ي اق، ص.املصدر
 :ك آليتر كج متثل  اجليرل ال نل    
 
 

                                                
 ؛185ي يلم   ةاص رنصم، ارجع ي اق، ص.أاي  -نظر: ا 1

 .49م ا ناصويل رأنيااي ش خيرت، ارجع ي اق، ص. -         

 لصريفـة التقليديـة اإللكرتونيـة؛واقـع االفرع األول: 
 مزايـا البنـوك اإللكرتونيـة؛الفرع الثاين: 
 متطل بـات املصـارف اإللكرتونيـة.الفرع الثالث: 
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 2004 – 1999لكرتونية يف بعض الدول األوروبية للفرتة تطور عدد املتعاململ ابلصريفة اإل: 14 شكل رقمال
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 ئ يي: ا  ،ئوه  اج اجليرل راةريم اةبل ين

 ؛2004 – 1999نصم أاو  ةول اةفرتة ةكرترنلصم ت مجلع اةيرل املبل  تطوا اي  امل ع ا ين ابةاص فصم اما 
 ةكرترنلللصم اف انللصم ابلل  ي اةلليرل، إذ تع لل  ارئط نللل  اةيرةللصم األرىل اللج هلللث تزائللي اللي  امل علل ا ين ابةاصلل فصم اما

 4.4الزاي ة  لياج   ،2004يلنصم ا ع ال  ا يللو   5.4إىل  1999ينصم ا ع ا  ا يلو   1ان ف  اةعي  اج 
 نله ئلليل   ا يلا شليء ف رجلتا إ   ل  ا يللو  شلخص ةلول نفلس اةفللرتة،  4ا يللو ، ت يلهل  أمل نلل  الزاي ة  للياج  

 نظرا ملزاايج  امل عي ة. ةكرترنلصم ا  اةع ملا يا ايأت ان ش ا هف فصم اةاص فصم اما
 وك اإللكترونيـةـا البنـالفرع الثاني: مزاي

 1زة ة يعموء، هلث  كج اج ةوهل :ةكرترنلصم ا في  ةيا ا ا مل  تنفر  اةبنوك اما
ةكرترنللصم افلياا  ا يلا اةوملول إىل   الية ارئضلصم ز اةبنلوك اما: ت مل لالعمالء ع منـوسدة أـالوصول إىل قاع :أوال

طلول أاي  األيلبو ،  اي مبك   أر ازا   اعن، هلث  كج ة يعموء ط يب اخلياصم ت أي ر لت را يلاج اةعموء  ر  اة فل  
 ئي اج هفصم اةعموء فله ؛ز جت  اةبنوك تز ئصم املع اوا اةيت متل  رجو ا  ئوفر اةراهصم ة يعمل ، إض فصم إىل أ  ير  

ىل إةكرترنللصم ك فلصم اخلليا ا املاصلرفلصم اة ف يليئلصم ر   اةبنلوك اما: تفلي  ة ووديـدةـات مصـرفية كاملــتقدخل خدمـ :اـاثني
 اة ف يليي اث : األ اءزج  اج متل   ،نرتنتتطواا ا  األ أكثرج نبه  ةيا ا 
 ا املاصرفلصم؛ةكرترنلصم امااوالصم اج اخليا شك  ا لط اج أشك ل اةنشراا اما 
 ي اج أاميام ةيأت املاصرل؛إايا  اةعموء اطرئفصم اة بك   
 ةكرترنل ؛إ يكمبل الا امل حواصم ا يلهم ةتفي  طرئفصم  فع اةعموء  
 كلفلصم إ ااة احمل ف  امل ةلصم اج أيهم رينياا ة يعموء؛ 
 طرئفصم حتوئ  األاوال ان ه  ابا اةعموء املخ  يفصم. 

                                                
 ؛6ق، ص.، ارجع ي ااع ات فرئيةر اف    م ا  - نظر: ا 1

اةرااع هول ااصرنصم نظ    امل ي فا اةع يمي اةيريلرا صم ام  افياصم إىل ، أمهية البنوك اإللكرتونية يف تفعيل وسائل الدفع اإللكرتونية يف الوطن العريب، اباك نعلمصمر ايا  ارائ  احل ج  -          
 .5ص.، 2011أفرئ   27-26اعهي اةع يو  اال  اص  ئصم، املركز اجل اعي مخلس ا يل نصم،  ،-ارض جت اب  رةلصم –اةيفع ت اةبنوك اجلزائرئصم رإشك ةلصم اا م   اة ت اة اماةكرترنلصم ت اجلزائر 
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ةكرترنللصم أ  تكل ةل  تفلي  اخليالصم انخفضلصم اف انلصم ابةبنلوك ز اةبنلوك امام ا   ل ل: اج أجاليفـختفيض التك ا:ـاثلث
   تف يل  اة ك يفصم رحت ن جو ا  جي اج اواا  جتب اةعمل . ف اةع  ئصم، راج مث  

   تك يفصم املع اوا املاصرفلصم اج ةول    ي   نواا توزئع اخلياصم املاصرفلصم.راةريم اةبل ين املوايل ئوض  
 ة من خالل قنوات توزيعهاـة اخلدمة املصرفيـ: تكلف15 الشكل رقم
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وكالة البنك الهاتف GAB/DAB بنك إلكتروني

التكلفة باألورو

 
 

cit., p.61.Dominique Plihon et autre, op. :Source 

 هن تفل    رار، تأ 1أ  تك يفصم تفي  ةياصم ااصرفلصم ا  رك ةصم أر فر  اةبنك تاص  إىل  ، اج املنحخل اةبل ينئ بن  
 0.25اف ا اآلةللصم، إذ ا ي لت  اةراع اج ةلول اةاصلر  ىلإر  ،رار(أ 0.5ةول تفي ه  ا  اهل ت  ) اةن بصم إىل اةناص  اج

ةكرترنلصم اف انلصم ابةبنلوك  الزة اةبنوك اما، رجو فرق راض  ئبن  (أرار 0.12) ةكرترينىل اةثمج اج ةول اةبنك اماإر  ،رارأ
 اة ف يليئصم اةع  ئصم؛

أضحا يلهو ا يلا  ،جن ز األام لإنرتنت ريراصم : اع ات    شبكصم األيةلكرتوناإل املصارفدة كفاءة زاي :اـرابع
 ،اةللتي ئفلو  ا نفلللت اماجلراءاا اةليت تن هللي ت أجلزاء مل  ة اللج اةي لفلصم اةواهلليةر  ،نرتنلتاةعملل  االتاصل ل ابةبنللك ال  األ

 نش  يو ؛هي اوافله اةتئج ا  ة ا  ئكونو  اأمم  ةو ان ف  شخاصل  ر  ا   ،  اء محل  راكف ءة ا ةلصم
زة ةرج ل األام ل راةعموء ذري امل  وأت ةكرترنلصم ةيا ا ا مل  اما املاص ال: توفر اتـخدمات البطاق ا:ـخامس

راج  ،ا يا اط   ا ائ م نلصم ر اصم ة صر  ، ة اج اةعموءاصم ةفيصم حمي  اث  ةيا ا ي اب  امل يلصم راةتجبلصم املفي   ،املراوق
كل  األال كج، رتشل م  ا يلا أا يللو  الج  18مل  الج ايل خيااه  ت أكثلر الج ج اةعجت  اةبط   ا اط  صم يوين اةيت متك  

اماافل ء الج ايلو  راملوالا اخلليا ا اةبنكللصم، ر ةيالصم اراكلز األامل ل ر ةيا ا جم نلصم ا يا اياا اة  اصم الر م ةل ص، 
 .ابماض فصم إىل كث  اج اخليا ا اخل مصم األةرأت

رهرئلصم أكثلر ت اة لل ا اخلليا ا رنوال هل ،  ،م عل ا ين اعهل ةكرترنللصم ةلل ااا أريلع ة ياما املاصل الراموا  ت ل  
ب الج املاصلرل تلوف  رجو ا  ئ ط ي   ،ي األك  ئ محوا هول ايأت فع ةلصم جت  اةاص فصم ت ك ب هفصم اةعموءإال أ  اة حي  

   اية اج اةبل انا ة ب ئصم اخليا ا اكف ءة ا ةلصم.
 
 

 GAB: Guichet automatique de billets اةشب ك اآليل ةقرااق  
 DAB: Distributeur automatique de billets املوز  اآليل ةقرااق 
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 ات المصارف اإللكترونيـةـالفرع الثالث: متطلب
 :اآلتلصمةكرترنلصم توافر اةشرر  اما املاص ال ل    ب ي  ئ ط
اشررا ا تفنلصم، اةبنلصم  أئصمةكرترنلصم، رابةعمو  امااملاص ال ب ا : ئف  ت افياصم ا ط ي  ةـة التقنيـالبنية التحتي -1

ع يوال ا اة ح للصم ةكرترنللصم ةل لت اعزرةلصم الج انللصم االتاصل الا رتفنللصم املماا ة يماصل الاة ح لصم اة فنلصم، راةبلخل اة ح للصم اة فنللصم 
كرترنلللللصم، ماةةكرترنللللصم راة تللل اة ااما األامللل لةكرترنللللصم تعمللل  ت اليللللصم امااملاصللل ال  أ ة ييرةلللصم ر   يللل  اةفط اللل ا، ذةللللك 

اللج ةعاصللر املع يوالل ا را  اصلل   املعرفللصم ئ مثلل  ت االتاصلل الا، ركفلل ءة اةبللخل اة ح لللصم، آب اةرئل للي ةضللم    ةللول رامل ط ي لل
ةصم تك يفلللصم ، رةعللل  ا لللبابألنرتنلللتصم، رحتيئللليا اة ل يللل ا اة  لللع ئصم خلللليا ا اةلللراط ريلللواصم يل يللل ا اة لللوق االتاصللل ةل

اةلليام  رأرةللواياب حتيئللي نطلل ق اة للية  احلكللواي ةكرترنلللصم، رت ط ي للماا املاصلل ال إنشلل ء أالل   حتللي   أجللم  االتاصلل الا متث لل
 1االي ثم اي اج  ب  اةيرةصم؛

األ اء راة وامللل  جلللت  اةكفلل ءة ا يلللا فهللم اه ل جللل ا : تفللو  ةـاملتفقـــة مــع عصـــر التقنيـــ ةـاألدائيـــالكفــاءة  -2 
 راما ااةك فللصم اةوالل ئ  اةفنلللصم رامل ةلللصم راة  للوئفلصم راةف نونلللصم راالي شلل ائصم   إىل األ اءجل يي راة للياجيي، هلللث مت للي كفلل ءة اة للب

 2؛ةكرترينامل اص يصم ابةنش   املاصرت اما
ناصر اة طوئر راالي مراائصم راة ف ا يلصم ا يا اةعيئي : ئ في  ال مع املستجداتـة والتفاعـالتطوير واالستمراري -3

فلللرص اة مللللز،  اة فللل  ال ئ فلللق الللع  اآلةلللرئجزجللل ، فللل جلمو  ران ظللل ا ةكرترنللللصم رمتل  امااملاصللل ال الللج ان ملللر ا ط يبللل ا انللل ء 
صم ت هفلول راةنظلرايا احليئثل األفكل االع  رإمنل الع اةبلخل اة فنللصم ففلط،  أر ،راة ف ا يلصم ال تكو  ت اة ع ا  اع اجليئي ففط

 3؛رةلس تفك  منطي إاياايتفك   ةاةيت جتيء رةلي األفك ااةف  راة  وئفي رامل يل راخلياي، ت يك  األ اء
املاصل ال اج أجلم ان ملر جنل    ،ئع   االاتك   ة يف  ائج ا يا اة فللم املوضواي: ةـة احلياديـالرقابة التقييمي -4

ةكرترنلصم جه ا اشواة ت ختاصاصل ا اة فنللصم راة  لوئق راةفل نو  راةنشلر اماال املاص ةكرترنلصم، هلتا أ  ات إل ةبلصم اوا ع اما
كمؤشلر ا يلا اةنتل  ،   ،الي  زائلري املو لع ا يلا االاتكل زةكرترين ة فللم فع ةلصم رأ اء اوا عه ، رئ عن احلتا اج ااصللية اما

  كل   اؤشللرا هفلفللل  ا يللا يللواصم إر  ،إذ ئ لو  فهللم الل   أ  كثللرة زاياة املو لع  ةللل  جنلل   املو للع، ةكنله ةلللس كللتةك  ائملل 
 4ريواصم اخلطط اةيا ئلصم راةرترجيلصم. ،رضع املو ع ا يا حمرك ا اةبحث

 
اة طوئر  ¼اةكف ءة األ ائلصم امل ففصم اع ااصر اة فنلصم +  ¼اةبنلصم اة ح لصم اة فنلصم +  ¼ ةكرترنلصم =املاص ال اما

 احلل  ئصماةر  اصم اة فللملصم  ¼راالي مراائصم راة ف ا  اع امل  تياا +

                                                
 content/uploads/2011/04/44.doc-eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp: اج املو ع .11ص. .اد املعرفةتفعيل أداء البنوك اإلسالمية يف ظل اقتصابي احل يلم إلريب،  -نظر: ا 1

 .9، ارجع ي اق، ص.اباك نعلمصمر ارائ  ايا  احل ج  -         
 ؛11، ارجع ي اق، ص.ابي احل يلم إلريب -نظر: ا 2

 .10ق، ص.، ارجع ي ااباك نعلمصمر ارائ  احل ج ايا   -         
 جع نف ه.املر  3
 املرجع نف ه. 4
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     ةةــة والثورة التكنولوجية والثورة التكنولوجيــارف اإلسالميارف اإلسالميــالثالث: المصالثالث: المصالمطلب  المطلب  
 :ا  ئ يي ت  اايصمملعرفصم ايأت اي خيا  املاص ال امايوالصم ة يوي ئ  اة كنوةوجلصم احليئثصم ت ام يه ، مت  

 
 
 
 

 
 ارف اإلسالميةـا في المصـالفرع األول: استخدام التكنولوجي

ا يلللا النلللصم الللج  ،اال يلللس اةعللل   ة يبنلللوك راملؤي للل ا امل ةللللصم امايلللوالصمكشلللفت إهللليأت اةياايللل ا اةللليت  للل   هبللل   
 1ئ يي:  ا املؤي  ا امل ةلصم امايوالصم اج ك فصم أ  ء اةع مل هول ايأت اي عم ل املاص ال امايوالصم ة ي فنلصم، هلث تبن  

 ؛اةنضج اة   امايوالصم إىل اره يصم املاص ال مل تاص  ام يل ا تكنوةوجل  املع يوا ا ت  
ءاا نرتنلت راةكفل ، اث  اوا ع األيلاةنضج األر    اكوانا ام يل ا تكنوةوجل  املع يوا ا اره يصم ا ي ت اع 

 ةكرترين؛املخ اصصم راألجهزة راة ئي اما
ت كثلل  اللج  طللوا اةنشللوء اةاصللن اصم امل ةلللصم امايللوالصم ت إل يللب ام يللل ا تكنوةوجللل  املع يوالل ا تأزاةللت  الل  

 ةكرترنلصم؛ابألام ل اما ا يلصم را  وأت اةثف فصم راةواييلم  اخليا ا اة ف  رال ،اكوانا  األةرأت
 راةشك  اةبل ين املوايل ئوض  تطوا ام يل ا اي خيا  تكنوةوجل  املع يوا ا ت املؤي  ا امل ةلصم امايوالصم.

 ةـة اإلسالميـات يف املؤسسات املاليـا املعلومـات استخدا  تكنولوويـ: تطور عملي16 الشكل رقم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .3ارجع ي اق، ص. ،الرؤية املستقبلية للمصارف اإلسالميةاز اةيئج ةوجصم، : املصدر

                                                
 .3، اال يس اةع   ة يبنوك راملؤي  ا امل ةلصم امايوالصم، ص.لمصارف اإلسالميةالرؤية املستقبلية لاز اةيئج ةوجصم،  1

 استخدا  التكنولوويـا يف املصـارف اإلسالميـة؛الفرع األول: 
 حتدايت تكنولوويـا اإلعال  واالتصـال للمصـارف اإلسالميـة؛الفرع الثاين: 
 تفعيـل الصريفـة اإللكرتونيـة اإلسالميـة.الفرع الثالث: 
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 :ا  ئ ييت  اايصم رة ي ح يل  أكثر مت  
ا اةلليت مش يهلل  اةبحللث مت  يللك اللج املؤي لل  90أ   ،نللت ام يلللصم اةبحللثإذ ال   لكرتونيــة:مــد  اســتخدا  املواقــع اإل -أ

 ةكرترين أ اة ت وئفلصم ج اصم، رذةك ه ب اةشك  املوايل.تع   املو ع اما 41نرتنت، انه  او ع  إةكرترنل  ا يا األ
 ةـاإلسالمية ـيف املؤسسات املالي اـة وحتديث حمتواي ـر مواقع إلكرتونيـمد  تواف :17 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .4ارجع ي اق، ص. ،الرؤية املستقبلية للمصارف اإلسالميةاز اةيئج ةوجصم، : ملصدرا

الج املؤي ل ا امل ةللصم امايلوالصم ةليئه  إ اااا ة كنوةوجلل   84 أ  جن ك تبن   علومات:توفر إدارة تكنولوويا امل -ب
    ت ت يك اما اااا، رذةك ه ب اةشك  اةبل ين اآليت.أاوافن أر  10انه  ةيئه   44املع يوا ا، 

 اإلسالميةة ـيف املؤسسات املالي ات وعدد موظفيهاـا املعلومـر إدارة لتكنولوويـمد  تواف :18 الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .5ارجع ي اق، ص. ،الرؤية املستقبلية للمصارف اإلسالميةاز اةيئج ةوجصم، : املصدر
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 توم يت اةياايصم إىل:  مد  استخدا  احلاسوب والربيد االلكرتوين: -ج
  58هللوايل  اللج  بلل   ،اللج املاصلل ال امايللوالصم ئ لل خي  فلهلل  احل يللوب ت اجنلل ز اةعملل  اةلللواي اةللررتل
85 اج اوافله  أر أكثر؛ 
 43نرتنت، إال أ  ةيت مش يه  امل   ةيئه  اتاص ل ابألابةرإلم اج أ  املؤي  ا امل ةلصم امايوالصم ا الج ت يلك 
 ةكرترين كويل يصم ةوتاص ل اج  ب  إل ةبلصم اوافله ، راةشك  اةبل ين ئوض  ذةك.ئ  خي  فله  اة ئي اما ،املؤي  ا

 ةـاإلسالمية ـات املاليـيف املؤسس روينـد اإللكتـاسوب والربيدا  احلـ: مد  استخ19 رقمشكل ال
 

  
 
 
 
 
 
 

 .6ارجع ي اق، ص. ،الرؤية املستقبلية للمصارف اإلسالميةاز اةيئج ةوجصم، : املصدر

أ   ، الج ةلول اةياايلصمتبلن   العالقة بمل استخدا  التكنولوويا ومعدالت الرحبية يف املؤسسـات املاليـة اإلسـالمية: - 
 .ه ب اةشك  املوايل ، ك او صم طر ئصم ان اي خيا  اة كنوةوجل  راحبلصم املؤي  ا امل ةلصم امايوالصمجن

 اإلسالميةة ـة يف املؤسسات املاليـا ومعدالت الرحبيـدا  التكنولوويـة الرتابط بمل استخـعالق: 20 رقمشكل ال
 

 
 
 
 

 
 

 
 

     7ارجع ي اق، ص. ،إلسالميةالرؤية املستقبلية للمصارف ااز اةيئج ةوجصم، : املصدر
                 . 
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 ةـارف اإلسالميـا اإلعالم واالتصال للمصـات تكنولوجيـالفرع الثاني: تحدي
 ،نرتنللت رريلل ئ  املع يوالل ا راالتاصلل الا ا يللا إالل  ة تشللكل  ا  اصلل  ايا اةعلل مل رجم مع تللهةفللي ام يللت شللبكصم األ

  حتياي كب ا ت اةعل مل ا منوج  را  وأت اعلشصم أفرا ج . رإذا ك   ئشك  رتؤهر اشك  رايع ا يا هركصم جت اة اةيرل راعيال
 رة مصم ة يماص ال امايوالصم. ،ك  ة يماص ال ت اةيرل اةن الصمأ  حتياي نه ئشك   ف

ابةللرإلم اللج اة طللوا اةكبلل  ة كنوةوجللل  امااللو  راالتاصلل ل، إال أ  جنلل ك أاللوا ت ع يللق ابملاصلل ال امايللوالصم ت مثلل  
 1ت:
 فرمصم ة يماص ال امايلوالصم ة يمشل اكصم ت رضلع اة ل يل ا أر تطلوئر اة فنلل ا املرتبطلصم ا كنوةوجلل  املع يوال ا مل ت   اة

نرتنت، أر امل  مهصم ت إجي   احل يول ةفض ايج  أر اش ك يه ، هلث افلت ت ج نلب امل  يفلي ةكل  ال  تن تله رأام ل األ
 املاص ال اة ف يليئصم ت اةيرل امل فياصم؛

  هلت تكلو  ا يللا  ،راالتاصل ل ال  ئ لل حفه الج اةياايلصم اماالو تلويل اوضللو  تكنوةوجلل   أ  لصمامايلواا يلا املاصل ال
   جيري ت اة  هصم املاصرفلصم اةع مللصم، حبلث تكو     اة ا يا ايم يل ي ا  رايرتاتلتل ا  امل  فب يلصم؛مبا يم 
   ليئلصم، رابة ل يل ال  ئ يفلله جلتا الج املاصل ال اة ف ي امايلوالصماملاصل ال  رأنشلطصم أامل لز ةاصوملصم رمتل   إمه لجيب اي

 ا كنوةوجل  املع يوا ا؛ امايوالصماملاص ال  رريه  ريهراملوضو  اج اول ا يا ايأت 
 يئثلصم اةنشلبة، يلواء ه إيلوالصماصل ال كم  ا اةيت  ي تعلرتض طرئفهل   جت  املاص ال ة يمش ك  راملعو   إ ااكاي اج  ال

اةعو للصم اةليت  للي  ليلصم راألجللواء احمللطلصم هبل ، رابة لل يل إ ااكهل  ملليأتت يلك امل ع يفلصم  ام هللل  رأنشلط ه  أر ت يلك املرتبطللصم ابةب
الن جلت  املشل ك  راملعو ل ا الج جهلصم راألامل ل امل ع يفلصم ا كنوةوجلل  املع يوال ا رتطبلف ال  راأل راا امل لل عم يصم  تنشلب
 ؛فله 
  ةكرترنلصم؛ اة اماتي ي وجي  اة تامايوالصم ت اةفرر  اآلةلصم ن لتصم اة ن فس اةاملاص ال اي  جيرأت تويع 
  أت إىل الطء إل يب ام يل ا  ااصلواة ئيرئلصم، ممل  أ   أ امايوالصم اج اة فنلصم احليئثصم، هلث ت م  املاص ال مل ت  في ان ت ا

اماجلللراءاا ركثلللرة األامللل ل اةوا للللصم، إضللل فصم إىل تعلللرض اةكثللل  انهللل  ملخ ةفلللصم  لللراااا اهلليلللصم اةشلللرالصم ن لتلللصم ةقةطللل ء 
 ؛اةبشرئصم

 انتلج الج  اصلر نظلر اةفل ئمن ا يلا جلت  اةاصلن اصم ،امايوالصم اج اة فنلصم احليئثصماملاص ال  ا إ  اي  اي ف  ة ان ت، 
 ر  اا بلل ا ة يمنلل فع  اللج هلللث ه لل ب اة ك يفللصم اةب جظللصم ة ي طللوئر اة كنوةللوجي اةللوز  ةويلل ف  ة اللج اة فنلللصم احليئثللصم،

إىل ففليا  أت أ    ،امايلوالصماملاصل ال ج نلب  امل و عصم، إض فصم إىل أ  اي  تب  اهللي ا اةر  الصم ة ي طوئر اة كنوةوجي ت
 اةيافع ةيأت جت  املؤي  ا.

                                                
 ؛6احل يلم إلريب، ارجع ي اق، ص.ابي  - نظر:ا 1

 .10682اةعي   ،2008ف ائر  26اةثوعء ةشرق األريط، ، جرئية ا"كيف ميكن للتقنية أن حتل مشاكل الصريفة اإلسالمية؟"الهم اةن مر،  -       
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رئ و للع أ  تشللهي اة للنواا اةف  اللصم تطللوااا ج اللصم ت نظللم االتاصلل الا اةع مللللصم، األاللر اةللتي ئللؤ ي إىل إهللياث 
ري ت اخلليا ا إىل تراجع اةليرا اةبشل ،ت ل  جتاي ت طرئفصم نف  األاوال راملع يوا ا، راج اةطبلعي أ  ئؤ ي جتا األار
 اج طرئق: ،امل ةلصم راملاصرفلصم، ةتا ا يا املؤي  ا امل ةلصم امايوالصم أ  تطوا تفنل ا اةعم  هب 

 ةـارف اإلسالميـل يف املصـر تقنيات العمـ: تطوي19 املخطط رقم
 
 

 
                                                                                    

 
 
 
 
 

 
 ؛3ص. ، ارجع ي اق،لمصارف اإلسالميةالرؤية املستقبلية لاز اةيئج ةوجصم،  - نظر:ا: املصدر

 .9ص. ابي احل يلم إلريب، ارجع ي اق، -                
 ة  ـلكترونياإل  ةـاإلسالمية  ـل الصيرفـالفرع الثالث: تفعي

 :ةـة اإلسالميـات املصرفيـعلى مستو  املنتج أوال:
ام يل اللل  ت جللل ن  اة موئللل   مامتللل   ،ةكرترنللللصم اعلللي تطوئرجللل ت للل    اليلللصم اة تللل اة اما أ  امايلللوالصمماصللل ال  كلللج ة ي

انليا  ئرئللي  ،رابة ل يل ختفللل  اة كل ةل ، راثل ل ذةلك ،اةبشلرئصم راألةطل ءاةوا للصم  األاملل لرااليل ثم ا، هلت ت فل  أت كثلرة 
رال ء االيل م ااا، كللتةك  املاصلرلالن اةلتج ب راماايب إىل كثل ا   نله ئ عللب اةعملل  متلوئو ابملراحبلصم ةشلراء يلل اة الثو، ف

 1كم  ئ يي:  فهينرتنت   رجراء جت  اةعم يلصم ئيراي، أا  اني تاصوا اةعم يلصم اةيت ت م ا يا األئ ك ي  املاصرل 
   ةكرترنل ؛إإشع ا  ابةفبول أر اةرف   ئ م   ئفو  اةعمل  ا في  ط يبه، راج مث 
 ئفلو  ا اصللف   ا يلا املو لع، مث   ط يلب ررالي ابةشلراء املوجلو اةعملل  ابملواففلصم ا يلا منلوذج ت ه ةلصم اةفبلول، ئفلو  اة  

 ؛املاصرلأنوا  اة ل ااا املوجو ة ت املعرض ا  ااط   اية ال انا املعرض اع 

                                                
 ؛10بي احل يلم إلريب، ارجع ي اق، ص.ا -نظر: ا 1

 ارجع ي اق.، "كيف ميكن للتقنية أن حتل مشاكل الصريفة اإلسالمية؟"الهم انمر،  -         

 تطوير تقنيات العمل

 عمالءتطوير آليات التفاعل مع ال التطوير الداخلي للبنك

 تنظيم قواعد البياانت؛  -       
 تطوير أنظمة العمل؛  -       
 تطوير آليات األرشفة؛ -  
 ...تطوير إدارة التعليمات -  

 تطوير اخلدمات عن طريق: -
      الصرف اآليل؛ 
 خدمة نقاط البيع؛ 
   البطاقات االئتمانية؛ 
      نرتنت.شبكة األ 
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   ا  نظ اه آةل  اشراء اة ل اة اج املعرض، هلث حتكم ام يللصم اةشلراء املاصرل اني اة ل ا اةعمل  ة ي ل اة، ئفو
توض  اآلةلصم اةيت ت م هبل  جلت  اةعم يللصم راالة زاال ا اةف نونللصم  ،ئكو  اةبنك  ي     ا و لعه  اع املعرض ،جت  االتف  لصم
 اةن جتصم انه ؛

   رالج مث   ،ابلع اة ل اة اراحبصم ة يعمل  ا  املو ع، هلث ئفو  اةعمل  ابملواففصم ا يلا افلي املراحبلصم آةلل املاصرل ئفو 
 م اة ل اة.ة   يلمه ة يمعرض ة   ي   ،  نو  اة ل اة رةوهن اةتي ئوض  ئفو  اطب اصم امائاص ل 
، راملاصللرلعمللل  ا  اصلل   اةو للت راجلهللي رامللل ل اللج طللرل اة  ر  تكلل ةل  ابجضللصم، هلللث ئلل م   كلل  جللت  األاللوا تلل م  

يأت الج و أجليلوالصم جل" إ  اة عي ة طوئر اة فنلصم حل  اشكوا املن ت ا امل ةلصم اماابي احل يلم إلريبرا يا اأي اةيك وا "
 1امايوالصم أ  تفو  ال:   اةففهلصم، ةتا جيب ا يا املاص الاةبحث اج احلل
 ةكرترنلصم اني امل ؤرةن؛ماتفعل  اةثف فصم ا 
 تشتلع امل ؤرةن ا يا اخت ذ  راااا االي ثم ا ت اة فنلصم؛ 
 اواجهصم ااتف   تك يفصم االي ثم ا ت جم ل اة فنلصم؛ 
 األنظمصم؛ان اواجهصم   طر احلم ئصم رري 
 .ريجل  امله ااا اةبشرئصم امل خاصاصصم 

 اإلسالمي االفرتاضي: املصرف ا:ـاثني
اةعيئي اج املاصل ال امايلوالصم اةليت تفلي  ةليا ا ااصلرفلصم ا يلا شلبكصم األنرتنلت، ةكنهل  تبفلا ت ه ةل  ت واجي 

- افرتاضلي ء انلك إيلواي لشلأا يلج الج إنااصرل ل أر   "الت اة موئ  اةكوئيت"اعظمه  اوا ع إاوالصم رإشه ائصم، رئع   
ل الج نواله ا يلا ا ل وأت األر   ،املاصلرلجلتا  نرتنلت، رئعلي  ئفي  ةيا ته ا  األراةتي  ،-الت اة موئ  اةكوئيت أر  الئج

ااصلرل ل كونله أر    ،را يا ا  وأت  رل جم يس اة ع ر  اخل يلتي راةشرق األريط رمشل ل إفرئفلل   ،إيوال ااصرف اةع مل كونه 
اج انط يق األمهللصم اةليت املاصرل ر ي رةيا فكرة إنش ء جتا  ،نرتنتيا ا ااصرفلصم ا ك ا يصم ا  األفي  ةا يا اماطوق ئ
 ،عل ا امايلوالصمراةنملو امل ل مر ة يمت م ،ال   راالز اي  امل يحلو  ت املعل اوا اة ت ائلصم اةليت تل م   ،نرتنتمت يكه  شبكصم األ

 2 .األةرأت يئي اج املاص ال امايوالصم، ة  بعه ت ذةك اةعنرتنت ت جت  اةيرلرتزائي ا  خياي األ
 صم امل  تياا اةيرةلصم.امايوالصم ا يا اواكب ي ايأت ام  راث ارة املاص الرهبتا ئ بك  

ايللل عم ل تكنوةوجلللل  املع يواللل ا راالتاصللل ل اف انلللصم  اةع ملللللصم تطلللواا راضلللح  ت جمللل لارفلللت املاصللل ال اة ف يليئلللصم   
ةنضج، ةكج ابةرإلم اج ذةلك مل ت طلوا كثل ا املاصل ال اة ف يليئلصم ت جمل ل ابملاص ال امايوالصم اةيت مل تاص  اعي إىل اره يصم ا

 ةكنه  تبفا أه ج اكث  اج املاص ال امايوالصم ت جتا اال ل. ،االفرتاضلصماملاص ال 

                                                
 1 انظر: - از اةيئج ةوجصم، الرؤية املستقبلية للمصارف اإلسالمية، ارجع ي اق، ص.8؛

 .11ابي احل يلم إلريب، ارجع ي اق، ص. -         
 املو ع: اج .10240اةعي  ، 2000أك وار  11، ئوالصم اجلزئرة، اة عو ئصم، األااع ء "تدشمل أول بنك إسالمي افرتاضي على شبكة اإلنرتنت"مج ل اةب  وا،  2

http://www.al-jazirah.com.sa/2000jaz/oct/11/ec10.htm 

http://www.al-jazirah.com.sa/2000jaz/oct/11/ec10.htm
http://www.al-jazirah.com.sa/2000jaz/oct/11/ec10.htm
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 :الرابـع  لخالصـة الفص
 

اةلليرل  ة مللصم ت ،التقليديــةاملصــارف املصــارف اإلســالمية و اةعيئللي اللج اة حلليايا أالل    التحريــر املــايلفللرض 
هلت ت ل طلع اةبفل ء ا يلا ا ل وأت اة ل هصم املاصلرفلصم، الج جلت   ،، األار اةتي جع يهل  حتل رل ا ل ئرة جلت  اة طلوااااةن الصم

 :ا  ئ يي اة حيايا
   ت  التقليديـةاملصـارف املصارف اإلسالمية وحىت ةج ئكو  ت م ا  حترير التجارة يف اخلدمات املاليةإ
اخلــربات العاليــة ذاا  ،لللصماف انللصم ابملاصلل ال اة ف يليئللصم اةع مل ،املاديــة والبشــرية انيا ــاتواضــع إمكا للبب  ،اةلليرل اةن الللصم

ة كو     اة ا يلا  ،هت ت  طلع جت  املاص ال اليصم نف ه  ،التحرير تدرييااي أ  ئكو   ةتا ال، والتكنولوويا املتطورة
 رابة  يل اةبف ء ا يا ا  وأت اةاصن اصم املاصرفلصم؛ ،ملنافسةا

 
   ومتانــة مركزهــا املاصلل ال اة ف يليئللصم  مــالءةا يللا  اللج اللن املؤشللراا اةلليت تلليل   ة رأس املــالعيــار كفايــمئع لل

، 3ابزل  مث   2ابزل إىل  1ابزل مقــررات ، ايائللصم اللج لتطــور النشــاط املــايل واملصــريف، ر للي تطللوا جللتا املعللل ا تبعلل  املــايل
خصوصية رمل أيةت اعن االا ب ا  ،ضعية املصارف التقليديةليالئم و أ  جتا املعل ا مل ئوضع إال  ،ةكج اجليئر ابملوهظصم
 ،طبيعـة نشـاطا امبل  ئ فلق الع  ،تطويـع املعيـاره رةلت املاصل ال امايلوالصم  ،، ةكج ابةرإلم اج ذةكاملصارف اإلسالمية

 والصم اف انصم ابملاص ال اة ف يليئصم؛ة يماص ال اماي أكثر مالءمةاةيت تع    3ابزل ة مصم ت إط ا 
 
  أام هللل   ت تقنيـة املعلومـاتالج ةلول ايل خيا   ،التقـد  التكنولــووياملاصل ال اة ف يليئلصم ا ل ئرة ه رةلت

 زال الل ، األاللر اةللتي جع يهلل  ت لل فطب املزئللي اللج اةعمللوء، ابملف الل  ابملصــارف اإللكرتونيــةرأمللبحت تعللرل  ،املاصللرفلصم
تع مي ا يا اماجراءاا اةوا لصم ذاا اة ك ةل   اةتز  ا ، إذ مراحله األوىلاي خيا  اة كنوةوجل  ت املاص ال امايوالصم ت 

  املرتفعصم راألةط ء اةكث ة.
 



 

   :::الخامسالخامسالخامس      الفصـلالفصـلالفصـل
  اإلسالميـةاإلسالميـةاإلسالميـةوالمصارف  والمصارف  والمصارف        المصارف التقـليديـةالمصارف التقـليديـةالمصارف التقـليديـة

 ورهانات األسواق الماليـةورهانات األسواق الماليـةورهانات األسواق الماليـة
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ات  ـة ورهانـاإلسالمي  ة والمصارفـالتقـليدي  المصارف  :امسـالخالفصـل  

 ةـاألسواق المالي
 
ىّري ّ  مصووألناّا  ي اة،ووأمّاقلوو ّا وو  ّأدّ ّاإع ووألد ىّتطوو نّاطووألسّاق وو ايّاإأل اووأّري ّا  وونشطّ  وو ّاقاطووطأّأدّ  

ّكأل  ةخلّيفّاق  ايّه اّاتاجاألتّإ اكبأّ ّا ّتاإصألناّا  ي اة،أّ ةّ ّتتبنّ اخنفألضّهأللشّا   ألطأمّيفّاإيألبلّ ا  ضعم
ّكألاوتّ ألأ وأّأوّ أ وأّاإأل اأ ّكولّ م األاوألّ و اا وت ن،و ّا وة،  مّاقلو ّا و  ّ ّاإأل اوأّأوّاجملألزفوأّيفّاإطو يألتّّموا  غالل

ّالت.بسببّاإخأل فألتّا ط  اأّا يتّتك نفّه هّاإعأللّمتس طعّاإصألناّاإل اللاأّا  غال هّريالّيفّحةودّضايأ
وتكاافألاوألّا في اوأمّّموت ن،و ّا وة،  ّماّأكث ّ   ّ م األتّا ب نصأّوخم  فّاقدواتّاإأل اوأّاإ ةاو وأّفا وألو   ع ّ ّ

ّمّه اّا فصلّري ّاإبألحثّاآلتاأ:قسّ 
ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة ابملصارف اإلسالمية؛                يف األسواق املاليةممارسات املصارف التقليدية  ل:ل:و و األاأل  املبحثاملبحث
 ؛؛ة وفقهيـةـة اقتصاديـة يف البورصات: دراسـاألدوات املالية املتداول    ::الثاينالثاين  املبحثاملبحث
    . . املصـريف بني املمارسـة العمليـة والرؤيـة الشرعيـة التوريـق ::الثالثالثالث  املبحثاملبحث
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                         ةـواق الماليـة في األسـارسات المصارف التقـليديـالمبحث األول: مم
 ةـالمصارف اإلسالمية بـمقـارن

ّمبعم األاوألّا عألأ وأّواآلأ وأّوّم يةّا  طأل تّاإصألناّا  ي اة،أّأ ّجتةّيفّاجملألزفأّواال  ثمألنّيفّاق و ايّاإأل اوأ 
مّيفّاإيألبولّ ّجتوةّاإصوألناّاإل واللاأّافوو ّهووأللشّا   وألطأّا  ي اوة ّتي  و و وا أّ  عو ، ّّمويفّخم  وفّأدوااوألّاإأل اوأ
ّمّه اّاإبحثّري :قسّ ّم.ّو   فصالّأكث اّا  ي اة،أمصألّنا ف صّا يتّأتاحتّ  

ّ
  
 
 
 

 اليةـار في األسواق المـازفة واالستثمـالمطلب األول: المج
ّقسمّاإط بّري :اّ  ا ألّوا ف يّبان ألّوبنيّاال  ثمألنّوا يمألنمّتع ربّاجملألزفأّنوحّاق  ايّاإأل اأمّو   ع ّ  
ّ
 

 

 

 

 

 اـا ومضارهـة: تعريفهـواق الماليـسازفة في األـالفرع األول: المج
ألبّوا بوألحث  ّحو لّحيايووأّاجملألزفوأّيفّاق و ايّاإأل اوأمّفمون مّلووأّ،و ىّأكوألّأدا ّلب كو  ّلووأّأدواتّاخ  وفّا ك  وّ

وا  نبودّوقحو الّّم ّتو از ّاق وعألنّوتغ ،وأّا سو يّو سوا  أجيألباوألّبطونألّتودد ّدوناّاق صوألدإّرياإيألل  مّولون مّلوأّ،و ىّأكو
1ّ،فسةّا طعألم.ّكم حّا طعألمّق الّلنهّلفاةّوكثطهقألئ نيّأبكألّّّم صألد،أمّيفّحنيّ،يفّ خ و ّل قفألّو طألاالق
ّوب  كّميكأّتع ،فّاجملألزفأّ   ّا نح ّاآليت:ّ

واجملألزفوأّيفّّمالا فوأل ّلوأّفو ويّاق وعألن ّماّ،ي مّهبألّأشخألصّخبطو ّو سو ياجملألزفأّيفّاالق صألدّ م اأّباعّأوّش اّ-1
ّكموألّ،سو خةمّأ،مبوألّمبعو ّأ ّمObserverّمبعو ّّّمSpéculariّلأّا التاناوأّمSpéculerّلأّا فعلSpéculationّّاساأا فّ  الحو،م
 ملّدنا ألتّأوّأحبألثّلأل اأّأوّجتألن،أمّمبع ّمfaire des Spéculations financières ou commercialesّّلمّكمألّ،يأللّأ،مبألأتلّ 

                                                
 .82مّص.2009مّ مأل مّدانّا نفألئ مّاآلاثر االقتصادية ألسواق األوراق املالية من منظور االقتصاد اإلسالميزك إّ اللأّ اس ّشطنألو م1ّّ

  املطلب األول: اجملازفـة واالستثمـار يف األسـواق املاليـة؛املطلب األول: اجملازفـة واالستثمـار يف األسـواق املاليـة؛

 العمليـات العاجلـة يف األسواق املالية والتكييـف الفقهي هلـا؛    املطلب الثاين:املطلب الثاين:
 العمليـات اآلجلـة يف األسواق املالية والتكييـف الفقهي هلـا.  املطلب الثالث:املطلب الثالث:

   

 تعريفهـا ومضارهـا؛ الفرع األول: اجملـازفة يف األسواق املاليـة:
 الفرع الثاين: العالقـة بني اجملازفـة واالستثمـار والقمـار؛

 الفرع الثالث: التكييـف الفقهـي للمجازفـة.
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وأصوبحتّتعوو ّّمتطو نّا وو خةامّا ك موأّيفّا يو  ّا ثووأللأّ طو ّثّ ّموا بحووثّوا ةنا وأتعو ّاإالحةوأSpéculationّّّفك موأ
1ّ؛بيصةّحتيا ّنبحّم م اأّلأل اأّأوّجتألن،أّبغ ضّاال  فألد ّلأّا   ب بّا طباعيّ  س ي

بيأّيفّهّاجملألزفووأّمبسووأل نووةلألّشووبّ ّمبعووةّلووأّ  ووكنبوودّبسوواك   أاأّا سوو يمّو هووبّري ّأحمألو ووأّا  "ّ:أبكووألّزكانووف ووألّ،ع ّ ّ-2
2ّ؛"أأّوأ هّلأّبنيّلئألتّا ص نّا ف ت غ افاا صحفّ، نألف ّفا ألّاإ سألبي  ّالخ األنّأمجلّ  

 الا فأل ّلوأّفو ويّاق وعألنّيفّا زلوأل ّّم   ّلع  لألتّفناأّوتية، اتّلةنو أّبنألاّ ّمهيّ م اأّ،ي مّهبألّاقشخألص"ّ-3
3ّ"واإكأل .

هوويّاإخووألط  ّو باووعّّا ب نصووأ ّاجملألزفووأّيفّا وويتّ ووب ّباألكووألمّقّألنبأّا طوو  اأوخت  ووفّاجملألزفووأّيفّا ب نصووأّ ووأّاإمبووّ
بنألاّ   ّت قعّتي بألتّاق عألنمّوقةّ،دد ّه اّا   قعّري اّأخطنّري ّدفعّاق عألنّبةالّلأّقبمب ألمّف ويّ اسوتّّموا ط اا
ّك  ألّيفّقب ّأوّدفعّف ويّاق عألن.مّريمنألّتنحص ّاإسنالّش ااّحياياألّوحياياألّباعألّ ّ أ

4ّزّا عم األتّاجملألزفاأّيفّاق  ايّاإأل اأّأبنبعّخصألئ ّهي:وت ماّ ّ
ّ ّخووو ّوضوووعاألتّخم  فوووأّو نسوووبأّق وووعألنّا فألئوووة ّأوّأ وووعألنّاقصووو لّأوّأ وووعألنّأّت مبووومأّاجملألزفوووأّخموووألط  مّحاوووثّ،ووو م

ّا ص ا؛
ّ ّّأ؛لّيفّاحلص لّ   ّقامأّأ   ّواإ تبطأّو  غطاتّاإ  قعت ح كّا عم األتّاجملألزفاأّبسببّا  نل
ّّتك  ّا عم األتّاجملألزفاأّ ا ّهلألّليألبلّيفّاالق صألدّاحليايي؛ّ ألد ّلأل
ّ ّّاجملألزفأّهبألّ ألد ّلألّتك  ّليتضأ.ّيفّغأل بّاقحاأل ّ أّط ، ّاالقتاضمّمبع ّأ ّاقل الّا يتّت مّ ّت م

5ّأ:ميكأّت خاص ألّيفّا نيألسّاآلتاّماحملم لأّا عة،ةّلأّاقض انّاجملألزفأو،ن جّ أّ م األتّّ
ّ ّّري ّتي بوألتّكبوط ّتوددّ ّمن ّأب وبألبّاق صوألد،أري ّا  ي بألتّا كبط ّيفّأ عألنّاقونايّاإأل اأّيفّا س يّاإأل اأمّغوطّاإورب 

ّلّا س طألتّا نية،أّحلمأل،أّا س يّاإأل اأّلأّاالكاألن؛يفّاحلألأأّري ّا سا  أّيفّا س يّاإأل اأمّممألّ،س  أبّتةخّ 
ّ ّّمقةّ،دد ّري ّري ألقأّا س طألتّا نية،أّ أّحتيا ّأهوةاف ألّاالق صوألد،أّما س طألتّا نية،ألّري ّتي بألتّا سا  أّوتةخ

ّا يتّقةّتك  ّا ساط  ّ   ّا  مبخمّأوّحتيا ّلعةالتّل تفعأّلأّا نم ؛
ّدد ّري ّ ةمّا  ي انّاإد سألتّاإأل اأّا يتّت عأللولّبطوكلّلبألشو ّأوّغوطّلبألشو ّيفّّمري ّ ةمّا  ي انّا س يّاإأل اأ،
ّس يّاإأل اأمّوه اّ، سببّيفّاإلخاللّو نةألمّاإأليلّواإلض انّوالق صألد؛ا 

                                                
صّّم5ل أعّ ألب مّاجمل ةّأّري ّلدمت ّأ و ايّاقونايّاإأل اأّوا ب نصوألتمّمّونقأّ ملّليةلة"ـة مقارنـار يف سوق األوراق املالية "دراسة قانونيـاربة والتالعب ابألسعـاملضصألحلّأمحةّا ربب  م1ّّ

 .3-2ص.
مّا يأله  مّاإلسالمية" املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر ودور اهلندسة املالية يف صناعة أدواهتا "دراسة مقارنة بني النظم الوضعية وأحكام الشريعةمسطّ بةّاحلماةّنض ا ّحسأم2ّّ

ّ.35مّص.2005ا نط ّ  جأللعألتمّّدان
 .18مّص.2003مّا يأله  مّ أل ّا ك بمّ، دراسات نظرية وتطبيقيةمات النجاحاألمهية واألهداف، وسبل، ومقو   :بورصات األوراق املاليةصالحّا ة،أّحسأّا ساسيم3ّّ

4 Dominique Plihon, la spéculation, les désordres de la finance "crises boursières, corruption, mondialisation", Universalis, OPU, 2005, pp.109-110.ّ 
 لّلووأّلنةو نّري وواللي"مّل كووزّأحبووألثّمّاقزلووأّاإأل اووأّ"أ وبألبّوح ووحتليــل اقتصــادر و ــرعير يف األســواق املاليــة املعاصــرة: املضــاربة والقمــا بووةّا وو حامّ بوةّاحلماووةّا سووأل أليتمّّ-ااةو :5ّّّ

 ؛213-212ممّصّص.2009هوّاإ اف ّ و1430ّأللعأّاإ كّ بةّا عز،زمّل كزّا نط ّا ع ميمّأة مّاالق صألدّاإل الليمّأ
م1ّ عةدّمّا2مّجم أّأأللعوأّاإ كّ بةّا عز،زمّاالق صألدّاإل الليمّاجمل ةّة املعاصرة: حتليل اقتصادر و رعياملضاربة والقمار يف األسواق املالي بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتّمّ-ّّّّّّّّّّ
ّ.28-27ممّصّص.2007هوّاإ اف ّ و1428ّ
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ّّكبووطّمري ّاالجتووألهّاإ زا،ووةّري ّا  كأللوولّيفّ وو يّاإووألل   مألدهووألّ  وو ّوكوو  كّاّمأعوولّاالنتبووألسّبوونيّاإد سووألتّاإأل اووأ
ّ؛ ّا عأللأّ  س يّبصفأّ أللأ،دد ّري ّانتفأل ّاإخألطّ ّم ّ ةمّاال  ي انّا نألتجّ أّاجملألزفأبعمب ألّا بع مّ   كّفإ

ّّري ّا  خووباّا عطوو ائي(Rondom walk)ّنوو جّ ووأّاجملألزفووألتّاحملم لووأّلووأّقبوولّجمووألزفنيّصووغألنّّم سوو  كّأ ووعألنّاق وو م،
 ّري ّتةاولّ  ،عّ،ددّ اقل ّا   ّخالقيّلأّقبلّا سمأل   ّيفّا س يمّ ا ّ ة، مّاإع  لألتّا كألفاأمّو أّ   كّغطّأ

لّمح أّاق  ممّري ّالّميكن مّا  ماازّبنيّاالنتفوأل ّا نوألتجّ وأّمنو ّوانتفأل ّيفّاق عألنمّوه اّ،مب ّ ّمأولصطنعّ ألونايّاإأل ا
ّوو  أليلّالّ،س طاع  ّحمأل بأّاإلدان ّيفّا ط كأ.ّمواالنتفأل ّا نألتجّ أّاجملألزفأّما ط كأ

 ارـار والقمـازفة واالستثمـة بين المجـالفرع الثاني: العالق
ّامرة:ـازفة واملقـاجمل ة بنيـأوال: العالق

ّ (Gambling)بةّلأّتع ،فّا يمألنّأوّاإيألل  ّودئّ  ّبةاّال
ووأ ّتصوو ّ "ّ:أباووهّما يمووألنّ ألل ، سووأ وو اّّ- ري  ّف وو ّ م اووأّتع مووةّ  وو ّاحلوو،1ّّ"لّاإخووألط .اّحوو ّواخ اووألن ّ  حم 

ّن. ّاق  ايّاإأل اأّ بألن ّ أّا ادّ  يمألتمّهل اّا  ربّا كثطّلأّا نألسّأبواإ اهنأل
2ّبسبب:ّموا بع ّ، ىّخالاّ  كّمااطالقألّلأّ  كمّفأل بع ّ، ىّأ ّاجملألزفأّهيّافس ألّا يمألنّ
ّّخالاّا يمألنّا   ّ،ع مةّ   ّاحل،ّواإ اهنأ؛ّمتع مةّاجملألزفأّ   ّاإع  لألتّواخلرب ّوا ةنا أ   ّ
ّ:ىّا بع ّأ ّهنألكّا  نيّلأّاجملألزفأّمهأل ،ّ

ّيّجمألزفأّتع مةّ   ّاخلرب ّوهيّق ا أ؛:ّوهجمألزفأّاحملتفنيّا كبألنّ-
ّ.:ّوهيّاقكث ّشا  ألمّتع مةّ   ّاحل،جمألزفأّاهل ا ّا صغألنّ-

ّكمألّأ ّاإيألل  ّاحلة،ثأّقةّتع مةّأ،مبألّ   ّاإع  لألتّواخلرب ّوا ةنا أ. ّوك  ألمهألّجمألزفأم
ّ ّ و ّأ ّل ووألن مّيفّحوونيّأ ّاجملألزفووأّري ّهوو ّ وو  كّ، ووةاّفاووهّاإيووألل ّري ّا كسووبّاإووأليلّبووةّا يمووألنّق وو ّاإخووألط مّأ

ّ؛خ ّاجملألزاّق انهّبنألاّ   ّتية، هّا   ّقأل فّتية، اتّاآلخ ،أّأوّتية، اتّا س يتنيلّاإخألط مّري ّ، ّ 
ّ ّ وكث  ّخأل   مّّمأّت بحّش واتّهألئ أّو  ،عأالّخت  فّاجملألزفأّ أّا يمألنمّبلّهيّص ن ّحة،ثأّلنهمّف يّتدد ّري ّق

ّكبوط ّولمبوم اأمّو  و ّحسوألبّا صوغألنّاجمل و بنيّ  ب نصوأّأّولألّت حبهّا ي ّ  ريمنألّهو ّ  و ّحسوألبّا كثو  مّفأل كبوألنّأنوح وم
يّا انألصابّتي ص ّاخلسألن ّ   ّمثأّا بطألقأمّألألّيفّاجملألزفأّمّففخط ّلأّا انألصابا اّوق دهألّوضحألإهألمّواجملألزفأّأ اكّ 

ّفيةّتيمبيّاخلسألن ّ   ّكألللّنأسّاإألل.

                                                
 ؛12-11اإ أعّا سألب مّصّص.ّ-ااة :1ّّ

ّ؛174مّص.2002مّدلط مّدانّا فك مّدراسة حتليلية نقدية"وراق املالية من منظور إسالمي "بورصة األشعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّّ-ّّّّّّّّّ
ممّص2007ّهووّاإ افو ّ وو1428ّم1ّمّا عوةد2ّمّجم وأّأأللعوأّاإ وكّ بوةّا عز،وزمّاالق صوألدّاإل والليمّاجمل وةّار بـني املييـدين واملعارضـنياربة علـ  األسـعـاملضنفا ّ، ا ّاإص  مّّ-ااة :2ّّ

 ؛70-69ص.
ّ؛225لي"مّل أعّ ألب مّص.مّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّ"أ بألبّوح  لّلأّلنة نّري الاملضاربة عل  األسعار بني املييدين واملعارضنينفا ّ، ا ّاإص  مّّ-ّّّّّّّّّ
ّ.174شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّّّّّّّّ
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وأوهّّلوألّهويّريالّ ّميصوط ال  فألد ّلأّف وقألتّاق عألنّيفّاقأولّا ّأ ّاجملألزفأّا يتّالّاةاّريالّ ّحـوالرأر الراجّ
ّ.ق ّيفّك  ألّاحلأل  نيّالّ،ب لّاإيألل ّوالّاجملألزاّأ ةاّلن جألّ  حيا ّا عألئةّا   ّ،سع ّ هّ خ ّ  ميألل  

ّ:ارـة واالستثمـة بني اجملازفـا: العالقـاثني
اووهّ،ع مووةّ  وو ّا ووةوافعّا  اتاووأّدّحتة،ووةاّدقايووألمّوأ وو ثمألنّغووطّحمووةّ نيّلف وو ليّاجملألزفووأّواال،ع ووربّاخلوواّا فألصوولّبووّ

ّ  وو ّأ أل وو ألّ،وو مّ ّمو وو غمّلووأّ  ووكّحووألولّ ووةدّلووأّاالق صووألد،نيّوضووعّ ووةدّلووأّاال  بووألناتّ.وظوو واّا وو ي انّا سوو ي
ّحأّوجلةولّاإ ايل.كمألّهيّل ضّ ّّم  ماازّبنيّاال  ثمألنّواجملألزفأا

 ارـة واالستثمـ: الفرق بني اجملازف28 ماجلدول رق
 ارـاالستثم ازفةـاجمل انـالبي

ّبسووووببّم ّاجملووووألزاّ، وووو مّب حياوووو ّا وووو بحل تفعووووأّقّ- ا ع ائةّاإ  قعأ
ّّ؛حت كألتّا سع ّا س قيّ   نقأّاإأل اأ

 .غطّلن ةمأّول ننأحأّ-

 ّاإسو ثم ّ،مبوعّ وألد مّقّو  ائةهّتك  ّأقولّ ّمم أل ةمّتمبخّ ّ-
ّ؛وا تاكمألتّا  أمسأل اأّ ألص لّماإ دودّا سن  ّ هّيفّا  بألنه

 .مت ألزّو ةون،أّوا ثبألتّا نسيبّ-
ضّهلوووألّاجملوووألزاّخطوووط ّل تفعوووأمّفألخلسوووألئ ّا ووويتّ، عووو ّ ّ- اإخألط ّاحمل م أ

 .ضهّ إلفالسقةّخت أهّلأّا س يّوتع ّ 
ضّهلوألّاإسوو ثم ّغأل بووألّمّفألخلسوألئ ّا وويتّ، عوو ّ قوولّ دنأوأّاإخووألط  ّأّ-

 .فافأمّميكأّتغطا  ألّوقنوحّاالح األطاألألّتك  ّط
اّأأوووووووووولّقصووووووووووطّ- ألّا   ظافأ  ّاجملووووووووووألزاّ، ووووووووووةاّري ّمّقأووووووووووة 

 .اال  فألد ّلأّف وقألتّاق عألن
لوأّّم ّق انّاإس ثم ّلب ّ   ّقو اناتّريا ألأاوأقّمأألّط ،لّ-

 .عهّ كثطّلأّاإدش اتّاالق صألد،أخاللّت بّ 
وهلوووأللشّ م اوووألتّا طووو ااّّوخألصوووأّما سووو يّاآلأ وووأّ- ألللوا  ّا  ع

 .وا باعّ   ّاإكط اّواالخ األنات
 .ا س يّا عألأ أّا يتّتس   بّلعةمّلةخ اتّاإس ثم ،أّ-

ّ؛91-89زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّصّص.ّ-:ّااة :ّاملصدر
ّ.176-175 مّل أعّ ألب مّصّص.واّنشعبأل ّحممةّري المّا رّبّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ت اأووهّظووأله  ّكووربّاجملووألزفنيّيفّاق وو ايّاإأل اووأمّا وو طأل تّ ووأّط ،وو ّهوو هّا عم اووأّأ ّلووأّأّاإصووألناوو  بووألنّ
 ّجتووةّّكوربّاإ ووةخ نيمّوإيألبولوأصوبحتّلووأّأّ وو يّا  م ،ولّا  ي اووة مّ  ألّيفضّاخنفووألضّحصوتعو ّ ّوّما الو وألطأّاإأل اووأ

 باألاهّيفّا ف  ّاإ ايل.ّبسببّلألّ، مّ ّم قاأوت  اعّحص  ألّا سّماجملألزفأّف صأّ زإد ّلةاخا  ألّيفاإصألناّاإل اللاأّ
 ازفةـي للمجـف الفقهـالفرع الثالث: التكيي

اوهّالّميكوأّاال و غنألاّا في ويّ  مجألزفوأمّفمون مّلوأّ،و ىّأّ يةّاخ  وفّا في وألاّواالق صوألد،  ّيفّجموأللّا  كااوفّ
ّيّ ن أل.لن مّلأّ، ىّض ون ّا  خ ّ  ن ألّو  بألنهألّنوحّاق  ايّاإأل اأمّولن مّلأّ، ىّض ون ّتعة،  ألّوضبط ألمّّو

1ّلن أل:ّم  مجألزفأّلنألفعّكثط ّيفّا ب نصأّ ّ حسبّه هّا فئأّفإّدون للمجازفة:ـ  امليي ال:أو  
ّا  خفافّلأّتي بألتّاق عألن؛ّ-ّّ

                                                
 ؛226مّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّ"أ بألبّوح  لّلأّلنة نّري اللي"مّل أعّ ألب مّص.املضاربة عل  األسعار بني املييدين واملعارضنينفا ّ، ا ّاإص  مّّ-ااة :1ّّ

ّ.71-70مّجم أّأأللعأّاإ كّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب مّصّص.ملضاربة عل  األسعار بني املييدين واملعارضنيانفا ّ، ا ّاإص  مّّ-ّّّّّّّّّ
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ووّ-ّ وووفّلوووأّخمووألط ّاالختف   وووأّط ،وو ّا صوووفيألتّاإعألكسوووأّأوّّمسووألئ اخللّألنمّف وويّريلوووألّأ ّحتيووو ّأنوحووألّأوّتي  وووجت 
ّ؛ا  ع ،مباأ

ّ أّط ، ّتطجاعّتةاولّكماألتّكبط ّلأّاقونايّوا س ع؛ّما ب نصأّيفّتنطاااجملألزفأّّتسألهمّ-ّ
ري ّحتيا ّنبحّشخصيمّوه اّ ا ّ ابألمّفوأل  بحّهو ّا سوببّا  ئاسويّ كولّّاجملألزفأ، ةاّاجملألزاّلأّخاللّّ-ّ

 ااّوباوعّصو ن،أّو ا ّ م األتّشّم  ث و ّأ ةّلن جّا  بحّجيبّأ ّ،يألب هأ ّ كأّالّبةّلأّا  نباهّري ّّلط و ّاق صألد .
فاوةفعّاجمل مووعّّّمب و از ّا سو يّوتن يوولّا عوةوىّا ّدائو  ّاالق صووألدّاحليايويّختوولّ ّم ّأحاوأل ّري ّأزلوألتتووددّ   و ّاإكطو اّ

ّ.أّلأّاجملألزفنيّاإيألل ،أّغطّاإن جنيّأصالّ  ث و نّق ّ هّض ،بأّا ّ ك ّ 
ري اّصوألحب  ألّممألن وألتّغوطّّملوأ:ّ، ىّأصحألبّهو اّا و أ ّأ ّاجملألزفوأّحم ّ ق املاليةة يف األسواـل وضبط اجملازفـاثنيا: تعدي
 ّأب و  بّا  عألقوةمّّأوّممألن ألتّغطّلط و أّت ع ّ ّم أوتيةميّاإع  لألتّاإمب ّ ّمكأل ك بّواإلشأل ألتّواالح كألنّّمأخالقاأ

اوهّ  عمولّ  و ّلنوعّاإمألن وألتّغوطّ،و ّأ طياّقبولّقبمبوهمّو،و ىّهو اّا فّ الّمي كّوباعّاّلألاإلاسأل ّكأل باعّا ص ن ّوباعّ
1ّأل ّريأ اااتّلأّأمه أل:بةّلأّاختّ ّالّما ط  اأّاإصألحبأّ  مجألزفأ

و  وكّبفو ضّضو ،بأّ  و ّاقنوحّا  أمسأل اوأّاحملييوأّلوأّباوعّاقونايّاإأل اوأّخواللّّ؛ا  خةامّا ساأل أّا مب ،باأّ-
ّح فألظّو  نقأ؛فت ّقصط مّلعّل ا أل ّا  ماازّيفّ ع ّه هّا مب ،بأّلة ّاال

وت أا ووهّ وو ّّمحتة،وةّاسووبأّاال و ثمألنّيفّاقونايّاإأل اووأّ كبوألنّاإ عووألل نيمّحواّالّميكوون مّا  ونشطّ  وو ّا سو يّ-ّّّّّّّّّ
ّاجملألزفأ؛

حباثّالّ،سمحّق ّأ وأّاال و فألد ّلوأّنفوعّاق وعألنّري ّاق  و ّأوّاقد ّّمّاق عألنتغط ّوضعّا يا دّ   ّّ-
ّاإيألل  ؛ّمبيّه اّا س  كّري ،فحباثّّمبطكلّ  ،ع
ة،وووةّاق وووعألنّ نوووةّوأووو دّحموووألوالتّ   ووونشطّ  ووو ّاق وووعألنّبطوووكلّخطوووطمّأ ّلّاجل وووألتّاإلشووو افاأّ  حتوووةخّ ّ-

مّ كووأّلّ   سووعطّ  ووا مّبسووع ّاإثوول، ووةخّ ّ  حووألكمّأ ّ ّ حووألولّا  جووألنّنفووعّاق ووعألنّظ مووألمّفووإا  سووعطمّوهوو ّأووألئزّري اّ
ّ؛ا صفيألتّاجملألزفاأ ّيفّلّاإدشّ ا  ةخّ    ّحي لّدو ّقةن ّا س طألتّّخمضق ّحجمّا صفيألتّّم،صعبّحتيا ّ  ك

ّف ضّ ي وتّ   ّلأّحيألولّأ ّ،بألش ّاطألطألّغطّأخالقيّلأّ م األتّا  زو، ّوا ك ب.ّ-
ّ ّا  اقوعّا عم ويّمّقحوهو ّا و أ ّا سوة،ةّواقص و:ّارضونـاثلثا: املعـ اوهّالّ موألّب غوتّ م اوألتّضوباّاجملألزفوأمّفإاوهّلأّبوني 
ّ  مجووألزفنيمّف نووألكّخبووطّلطّ ّئأا سوواّ ّتا سوو  كاأللووأّّميكووأّاحلووةّ  ّفاووهّ ووعّيفّا وو ولّ ووت،تّك ووبّك ووألوّ ووأّاجملألزفووأمّبووني 

ةّولنألفسوأّقألت وأّوصوفيألتّغو ااّ،ي لّفاه:ّهنألكّلكألئوّ(Sage Marchand)ا  ال بّأب عألنّاق  ممّواط هّو مّلس عألنّ
2ّكألز،ن ّيفّا عأل .ّّوممألّجيعلّا  ولّ ت،تّأ ةمّل عبّأوحّضخمأمّل  ت  مّوليألل اتّهألئ أّوحالّو م األتّريخفألاّوأّن

                                                
 .183-182شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّصّص.1ّ
 ؛232-231  لّلأّلنة نّري اللي"مّل أعّ ألب مّصّص.مّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّ"أ بألبّوحاملضاربة عل  األسعار بني املييدين واملعارضنينفا ّ، ا ّاإص  مّّ-ااة :2ّّ

ّ.76مّجم أّأأللعأّاإ كّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب مّص.املضاربة عل  األسعار بني املييدين واملعارضنينفا ّ، ا ّاإص  مّّ-ّّّّّّّّّ
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ا نةوألمّّحا أّلس ت ّب  ائحّاة ،أمّوهيّمسوأّلوأّمسوألتغطّليب لّوغطّ م يمّّكالمفأل ي لّمبجألزفأّلع ة أّه ّّّ
ّكأل ّفا ألّلص حأّ  كبألنّو  ّب ةلطّا صغألن.ّمخب  ّأوّبة،أّة، ياّ ا  أمسأليلّا   ّالّ 1ّريالّري ا

2ّ:كألآليتمكألّأ ّجتعلّاجملألزفأّممن  أّش  ألكأّت خا ّاق بألبّا يتّلأّشنوميّ
ّ ّ جوهّ و ّازوألزّ يوةّتع ربّ ي دّاجملألزفأّلأّا عي دّا ص ن،أمّو استّ يو داّحياياوأمّفوألإلناد ّاحلياياوأّ  م عألقوة،أّالّت

ّك؛وهيّا  م اكّوا  م ّ ّمباعّحياييّليص د ّ اثنه
ّّكألاووتّا عوورب ّيفّا عيوو د  ّبعووتّواشووت،تّيفّلثوولّهوو هّاإعوووأللالتّيفّالّوق فووألظّواإبووأليمّفووإّماإعووأليوإيألصووةّّوّري ا

ّ؛فألإيص دّهبألّا  عألقةّ   ّا يمألنّأوّا تاهأّأوّاإخألط  ّا طة،ة ّوهيّخمألط  ّا  جألن ّاإع وفأّمأ  ايّاقونايّاإأل اأ
ّّكلّا عي دّا ص ن،أّغطّصحاحأّ أل بألبّا  أل اأ:ّّتع رب
ّّّيتّا باعّوا ط اا؛شب تّااّ ّ ةم
ّّّهيّلأّأا ا ّاحلا أّاإمن  أّش  أل؛
ّّقاأل  ألّ   ّباعّا عانأّ؛
ّّّفا ألّخمأل فأّ يصةّا طألن ّلأّا  ك اف؛
ّّ ّاّ   ن،عأ ة.ّ

مّوا ووويتّلاأّغوووطّقوووألدن ّ  ووو ّاال ووو فألد ّلن وووألوبووو  كّتع وووربّاجملألزفوووأّحمةووو ن ّشووو  ألمّمموووألّأعووولّاإصوووألناّاإل وووال
ّو  بألنهألّلأّأكربّاجملألزفنيّيفّاق  ايّاإأل اأ.ّمهلألّاإصألناّا  ي اة،أّأ ّت فعّلأّلس  إتّأنوح ألا  طأل تّلأّخال

 اـوالتكييف الفقهي لهّةـة في األسواق الماليـات العاجلـالمطلب الثاني: العملي
ّلأّخاللّا ف و ّا  أل اأ:ّمضّ  عم األتّا عألأ أّيفّاق  ايّاإأل اأا  ع ّ ّ ا مّ ّ
ّ
ّ
ّ
 

 
 
 
 
 

                                                
ّ.234-233ة نّري اللي"مّل أعّ ألب مّصّص."أ بألبّوح  لّلأّلنّمّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأاملضاربة عل  األسعار بني املييدين واملعارضنينفا ّ، ا ّاإص  م1ّّ
 .113-112زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّصّص.2ّ
ّطت، ألّلأّاإطت ّحألالّأبقلمّو،بي ّا بألقيّيفّ ل ه.ّااة :ّبيع العينـة،  .107اإ أعّا سألب مّص.ّ-:ّا عانأّهيّأ ّ،باعهّا س عأّبثمأّلع  مّري ّأألمّثّ 

 الفرع األول: العمليات العـاجلة: تعريفهـا والغرض منهـا وأتصيلهـا الفقهي؛
 الفرع الثاين: الشراء اهلـامشي والتكييف الفقهـي لـه؛

 الث: البيع عل  املكشـوف والتكييف الفقهـي لـه.الفرع الث
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 ا الفقهيـا وتأصيلهـوالغرض منه  : تعريفهااجلةـالفرع األول: العمليات الع
ّأبكأل:ّ(Spot transactions)اّا عم األتّا عألأ أّتع ّ ّ

1ّ."أوّخاللّلة ّقصط ّمفا ألّتس امّاقونايّاإأل اأّاإبأل أمّوتس امّمثن ألّبعةّتنفا ّا عيةّلبألش  ّاإعأللالتّا يتّ، مّ "ّ-1
أوّبعوةّريبو امّّمأوّبعةّلة ّقصوط ّمفا ألّتس امّاإباعّوتس امّا ثمأّبعةّاالا  ألاّلأّا  عألقةّلبألش  ّا يتّ، مّ ا عم األتّ"ّ-2

هووو هّّوتووو مّ ّممّبوووةونهّمسسوووألنّا بوووألئعّا وووثمأا ووو  ّ،سووو ّ ّم سووو امّاإباوووعّري ّمسسوووألنّاإطوووت ب،يووو مّمسسوووألنّا بوووألئعّّما صوووفيأ
2ّ."ألللّا ثمأّلأّلأل هّاخلأل  و،ةفعّاإطت ّكّماإلأ اااتّ أّط ، ّريدان ّا س ي

 وووزمّمّاقونايّاإأل اووأّري ّاإطووت مّوبوو  كّ، مّا بووألئعّا ووثمأمّو،سووو ّ ف ّلبألشووو  مّحاووثّ، سوو ّ هوويّا عم اووألتّا وويتّتص وو"ّ-3
فو نّ يوةّا صوفيأّّم ّ وأّاق و مّا ويتّحب زتوهأوّأ ّ، خ  وّمدّف ناّمثأّاق  مّاإطتا  ّ،سةّ اإ عألللّيفّا س يّا عألأ أّأب

3ّ"مثن أل.ّوا  الم
ّاق وو ايّاإأل اووأمّمبعوو ّشوو ااّ دفووعّحووألالّيفّأبكووألّا عم اووألتّا وويتّتوو مّ ّموبوو  كّميكووأّتع ،ووفّا عم اووألتّا عألأ ووأّ

ّ.تس امّاقوناي(باعّ ّما ثمأ(
لووألّ نووةّريّماب سوو امّاق وو مّري ّا   وواّم-ا  اغووبّيفّا باووع-مّ،يوو مّلأل ووكّاق وو مّويفّهو اّا نوو  ّلووأّاإعووأللالت

لوألّبعوةّتنفاو ّاقلو ّوريبو امّوريّم-وهو ّلوألّتطوتطهّبعو ّأ و ايّاق و م-بلّتنفا ّاقل ّوريب امّا صوفيأّقريصةانّاقل مّأ ّ

 ملّا تتابألتّا الزلأّلأّقبلّريدان ّا س يمّ كيّ،ي مّو ااّا بألئعّب س امّاق  مّاإبأل وأّّا صفيأمّويفّك  ألّاحلأل  نيّ، مّ 
4ّ مّولثلّ  كّ،يأللّو نسبأّ  س امّا ثمأ.ري ّو ااّاإطت مّ اي مّبةونهّب س ام ألّري ّاإطّت

5ّ:مهألّ ضنيّأ أل اني غّمونايّاإأل اأّيفّا س يّا عألأ أش ااّاقو،عملّاإ عألل   ّ   ّّ
ّواال  فألد ّلأّأنوح ألّ نةّت ز،ع أل؛ّماالح فألظّوقونايّاإأل اأّ-ّ
انتفأل وألّيفّا سو يّّقولّ يفّا سو يّا عألأ وأّأّاجملألزفأّ   ّانتفأل ّاق عألنمّلوعّاإالحةوأّأ ّأ وعألنّاقونايّاإأل اوأّ-ّ

ّاآلأ أ.
،نطبو ّّم ّشو وسّ يوةّا باوعاحّوأألئزّلأّحاوثّاإنوألسّا عوألممّقأ ّا باعّصحّموا  نصالّا في يّهل هّا عم األتّ

ّكألاوتّاقوّنّموشو وسّا عألقوة،أّماإلجيألبّوا يبو ل  ا ألّ ع وألمّّايّاإأل اوأّاإ ةاو وأّأوألئزّباواإعيو دّ  اوهمّ و اّف ويّأوألئز ّري ا
6ّّكألق  مّدو ّا سنةاتّبفألئة ّقاهّالّجي زّا  عألللّهبأل.

ّ
ّ

                                                
 .669مّص.2005مّا  إضمّدانّكن زّاشبا األّ  نط ّوا   ز،عمّأحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرةلبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممةّ لّ  امأل م1ّّ
 .11ّّّّّّّّمّص.2008مّ مأل مّدانّا  ضألحّ  نط ّوا   ز،عمّحكم الشرع يف البورصةف حيّ  امّوزإدّغزالم2ّّ
 .16ل أعّ ألب مّص.صالحّا ة،أّحسأّا ساسيم3ّّ
 .669لبألنكّ  امأل ّبأّحممةّ لّ  امأل مّل أعّ ألب مّص.4ّ
 .185شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.5ّ
 .123زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص.6ّ
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1ّا ب نصأ(ّأألاّفاه:  يّاقونايّاإأل اأّوا بمبألئعّ ّوقةّصةنّ أّاجملمعّا في يّاإل الليّق انّح ل
 ّيفّا وويتّجيوو  ّفا ووألّا يووب ّفامووألّ،طووتسّ ووهّا يووبّماإ أوو د ّيفّل ووكّا بووألئعّمري ّا عيوو دّا عألأ ووأّ  وو ّا سوو عّاحلألضوو  ّ-

ّمّش  أل؛ّهيّ ي دّأألئز مّلألّ ّتكأّ ي دّ   ّحم ّ ّمجم  ّا عية
ّ ّأووألئز ّشوو  ألمّلووألّمحاووثّتكوو  ّت ووكّاق وو مّيفّل وكّا بووألئعّمري ّا عيو دّا عألأ ووأّ  وو ّأ وو مّا طوو كألتّواإد سوألتّ-

انئوو ّحيوو مّكطوو كألتّا بنوو كّا  ب ،ووأّوشوو كألتّاخلموو نمّفحّّممّشوو  ألتكووأّت ووكّا طوو كألتّواإد سووألتّل ضوو  ّتعألل  ووألّحموو ّ 
ّ؛ا  عألقةّيفّأ  م ألّباعألّوش اا

ّم؛ ّلعأللالاألّجت  ّو  وّاحمل ّ قّمش  ألأ ّا عي دّا عألأ أّ   ّ نةاتّا ي وضّبفألئة مّمبخ  فّأا ا  ألّغطّأألئز ّّ-
و،ع ربّه اّا ط اامّش ااّبكألللّا ثمأمّوهنألكّش ااّجبزاّلأّا ثمأمّأوّا ط ااّاهلأللطيمّفمألّاإيص دّبه؟ّولألّّ
ّاافهّا في ي؟تك

 هـف الفقهي لـامشي والتكييـراء الهـالفرع الثاني: الش
ّأباه: (Trading on the margin)ّاّا ط ااّاهلأللطيّأوّاإ ألأ  ّوهلأللش،ع ّ  
اقوتاضّأوزاّب م ،لّأزاّلأّقامأّاقونايّاإأل اأّاإطتا ّ صألحلّ ما همّمبعو ّّم م اأّ،ي مّلأّخالهلألّا   ااّاإأليل"ّ-1

ّكماأّألأّا 2ّ".كربّلأّاقونايّاإأل اأإأللّ ط اا
لووأّّا  ك فوأّفاغطا ووألّوالقوتاضب غطاووأّأوزاّلوأّتك فووأّا طو ااّو نيوةمّألووألّوقويّّم م اوأّ،يو مّاإسوو ثم ّلوأّخالهلوأل"ّ-2

3ّ"ا سمسألن.
زاّلوأّاإوأللّأباهّا عم اأّا يتّ،ي مّلأّخالهلألّا عمالّوقوتاضّأوّمميكأّتع ،فّا ط ااّاهلأللطيّمااطالقألّممألّ ب ّ

ّ  م ،لّلطتإتهّلأّاقونايّاإأل اأ.ّملأّا سمسألن
4ّنّ م اأّا ط ااّاهلأللطيّ   ّا نح ّاآليت:وب  كّميكأّتص ّ ّ

ّ ّيفّحسألبّ،سم ّحسألبّاهلأللش؛ّمأوّا سمسألنّاإص الب غألّلأل األّ ةىّّم،مبعّا عمالّاإس ثم
ّ ّأوّا باوعّّم  و ّوأوهّا  م ،ولّو يو ضّمضوعألفهأّري ّلث وهّأوّأاّاإب و،مّوإلضوألفأّا سمسألنّا عمالّلأّاإ ألأ  ّهب ميك

ّ؛اآلألّيفّا س يّاإأل اأ
ّّووو ّقوو ضّلوووأّّ-ا سمسووألن-مّالّ،يووو ضّا عماوولمّبووولّحيصوولّ ووأّط ،يوووهّلصوو فألا غأل ووبّأ ّا سمسووألنّري ّ ّ،كوووأ  

ّا   ّ، عألللّلعه.ّاإص ا

                                                
.ّلأ134ّممّص.1992هوّاإ اف ّ و1412ّمّا ةون ّا سألبعأمّالية والبضائع )البورصة(ل حول سوق األوراق املالقرار األو  ق اناتّجم  ّاجملمعّا في يّاإل الليّ نابطأّا عأل ّاإل اللي(م1ّّ

 http://iefpedia.com/arab/?p=16139 اإ قع:

ّّطألاّوا سمأل   مّب م ،لّأزاّلأّصفيألتّش ااّاقونايّاإأل اأمّ صألحلّاإس ثم ،أ.ّمّري ّمسحتّهائأّاقونايّاإأل اأّ  ّ 1934ظ  تّه هّا عم اأّقو لّل   ّيفّ  يّاا ، نكّ نأ ّ
 .111مّص.2010مّ مأل مّدانّا األزون مّاألسواق املالية "إطار يف التنظيم وتقييم األدوات"أنشةّفدادّا  ماميمّّ-ااة :ّ

مّونقأّ ملّليةلأّري ّا ةون ّا ثأللنأّ ط  ّ  مجمعّا في يّاإل الليمّنابطأّا عأل ّاإل الليمّلكأّاإك لأمّهية(املتاجرة ابهلامش )دراسة تصويرية فق بةّهللاّبأّحممةّبأّحسأّا سعاة م2ّّ
 .9ممّص.2006هوّاإ اف ّ و1427ّ

ّ.50مّص.2007مّاإل كنةن،أمّاإك بّاجلأللعيّاحلة،ثمّاالستثمار يف األوراق املالية وإدارة املخاطرحممةّصألحلّاحلنألو ّو خ و م3ّّ
 .10 بةّهللاّبأّحممةّبأّحسأّا سعاة مّل أعّ ألب مّص.4ّ

http://iefpedia.com/arab/?p=16139
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ّمهأل:ّمهأللطأل ّمواهلأللشّيفّاإ ألأ  ّوهلأللشّ
االئ موأليّّوه ّاإب ،ّاق ألسّا   ّ، د هّاإس ثم ّيفّاحلسوألبمّوا و  ّبنوألاّ  اوهّجيو  ّحتة،وةّاحلوةّ ّ:امش املبدئيـاهلّ-أ

1ّوا ي ضّا   ّحيصلّ  اهّ  كّا عمالمّري ّ،ك  ّلأّلمبأل فألتّ  كّاهلأللش.
 ةىّا سمسألنّأّاق  مّاإ ه اأّضّهلألّقامبألتّا يتّت ع ّ :ّو،ع اّك  كّهبأللشّا صاألاأمّفنة اّ   ي ّ امش الوقايةـهّ-ب
حتة،وةّهوأللشّ خو ّ،سوم ّّ و اّأو تّا عوألد ّأ ّ،و مّ ّم-دّا يو ضهّحاّ،سوةّ أب  مّ ما ّري ّ،ي مّا سمسألنّوالح فألظّ-

اهلوأللشّا فع ويّ وأّهو اّّلّ  ّقوبّ أّ  وكّأوت تّ ّمهأللشّا  قأل،أمّحباثّري اّاخنفمبتّا يامأّا س قاأّ أل  مّيفّوقتّلأل
لأّاق  ممّو  وكّهبوةاّّلب غألّريضألفاألّأوّأ ّ،باعّأزاّ ّمسألنّخاللّلة ّلعانأاهّ، زمّاإيتضّأ ّ،ةفعّ  سمفإّماهلأللش

2ّ اصلّري ّهأللشّا  قأل،أ.ّمزإد ّاهلأللشّا فع ي
حيو يّاإ كاوأمّاإ مث وأّيفّا فو يّبونيّّ نوهّاقد ّا و  ّ،طوتسّأالّتيولّ ّأباوهّاحلوةّ ّماّهوأللشّا  قأل،وأوب  كّ،ع ّ ّ

3ّوبنيّاإب ،ّاإيتض.ّمأا يامأّا س قاأّجملم  ّاق  مّاإ ه ا
ّّ 4ّبسبب:ّمش  ألّل ف ضّ ّمن  جّاإ ألأ  ّوهلأللشّأبوااطالقألّممألّ ب ّ، بني 
حّا عيوةّو،فسوةّلوهّا سمسوألنّ  مطوت مّووأو دّ  وكّ،بطولّا عيوةمّوالّ،يوأللّ،ص واهّ، مبمأّيفّصو بهّق ضوألّنبو إّ،يةّ أّ-

ّدّق ضّنب  ؛دو ّوأّ ّمنّقاألمّ يةّا ط ااّه اا ط سّا  ب  مّفالّميكأّتص ّ 
ّيفّلاةا ّاإ اهنأّوا يمألنمّوه اّح امّش  أل؛ّمائهه اّا ط ااّ،ةخلّو تااّخرّبّ-
ّ  ااّ   ّبع ّأط افهّأوّ   ّاجمل معّككل؛ّم،دد ّه اّا ط ااّري ّريحةاثّأض انّو غأّ-
هّ،ةخلّيفّاإمألن ألتّامّوريمنألّأ إّونااّلصألحلّخألصأمّفإحيةثّتي بألتّحألد ّو  ،عأّيفّاق عألنّبغطّلربنّل ض  يّ-

ّ؛وا يتّفا ألّباعّا نجشّوا باعّا ص ن ّماإ ف ضأّش  أل
ّواإل ألاأّ   ّاإعصاأّح ام.ّماإصألنالأّلأّقبلّا سمسألنّولأّقبلّعنيّ   ّتص فألتّحم ّ ، ّّ-
بف ائوةّا يو ضّّمأ ّحتصلّ   ّلةاخالّهألئ أّلأّخاللّا ط ااّاهلأللطويّما  طأل تّاإصألناّا  ي اة،أوب  كّّ

أّا عمالاّمتكّ ّماإل اللاأّب يةميّخةلأّبة، أّ  جألن ّاهلأللشاإصألناّمالتمّويفّظلّ  كّاق مبتّاإنألفسأّأ ّتي مّوا ع
ــع تقــوم هــلط الطريقــة عأ ّّحممووةّ  وويّا يوو  اقووتحّا ووةك  نّفيووةّلووأّاال وو فألد ّلووأّاإللكألااووألتّ  حياوو ّا وو بحمّ لــ  بي

دهألمّقام  وألّ  و ّأ و مألّ،كو  ّا عماولّقوةّحوةّ ّ نفسوهّاإص اّفاطت ّ،أسهما ابملراحبة هاملصرف اإلسالمي إىل عميل
هّوإ احبووأّاإدأ ووأّا ووثمأمّويفّافوو ّا  قووتّ،طووت ّا عماوولّأبل ا ووهّا وو،باووعّت ووكّاق وو مّ عمّ ووبالّاإثووأللّل اوو  ّنإلمّثّ 

                                                
 .6ممّص.2006هوّاإ اف ّ و1427ّمّونقأّ ملّليةلأّري ّا ةون ّا ثأللنأّ ط ّ  مجمعّا في يّاإل الليمّنابطأّا عأل ّاإل الليمّلكأّاإك لأمّجتارة اهلامشحممةّ  يّا ي  م1ّّ
 .689 مّص.لبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممةّ لّ  امأل مّل أعّ ألب2ّ
 اإ أعّافسه.3ّ
-18ممّصّص.2006هوّاإ افوو ّ وو1427ّمّونقأّ ملّليةلأّري ّا ةون ّا ثوأللنأّ ط ّ  مجمعّا في يّاإل الليمّنابطأّا عوأل ّاإل الليمّلكوأّاإك لأمّاملتاجرة ابهلامشش قيّأمحةّدااألم4ّّ

19. 
ّري اّأب ،ّاإص اّأاهّقةّاشتىّ وهّقوألمّبنفسوهّمببألشو  ّا باوعّك وهمّفيبمبوهّاقو لّ،كو  ّو  كأل وأّ وأّا بنوكمّّ،ي مّا بنكّب  كالّه اّا عمالّ اطت ّاق  مّ صألحلّا بنكم فابألش ّا ط ااّوكأل أمّثّ 

،طت ّلأّا بنكّاإيب ضّوكأل أ.ّااة :ّ  .21مّل أعّ ألب مّص.جتارة اهلامشحممةّ  يّا ي  مّّ-وتسج لّاق  مّومسهّو  بألنهّوكاالمّثّ 
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كووأل ّاهلووأللشّهنووألّل اوو  مّف2ّ،وو د ّيفّحسووألبهّاال وو ثمألن ّأ وو مألّقام  ووألّا ك اووأّّاخلألصووأّأ وو مألّقام  ووألّل اوو  ّ خوو مّثّ 
50.1ّّمّوتك  ّاق  مّمجاعألّنهنألّ   شا ّلألّيفّ ل هّلأّد،أ

ّكاللهّو،ي ل:ّّحممةّ  يّا ي  ا ةك  نّّ،كمل
ّكأل ّغ ضّا عمالّه ّاجملألزفأّيفّ  يّاق  م لوأّّ  وكّ،و مّ دامّأ ّّأ ّ،باوعّو،طوت ّلوألاإصو اّ،سومحّ وهّّمإأل

لوثالمّلعوو 25ّّودّهوأللشّا  قأل،وأّبو أو دّبوونف ّا ياموأمّفوإ اّحوةّ ائموألّا  نكوةّأ ّا و هأّلدّمّحاوثّ،و مّ اإصو اخواللّ
كوأل ّ  و ّا عماولّاإبوألدن ّبوزإد ّّّم  كّأ ّاق  مّجيبّأ ّالّتنخف ّقام  ألّ أّل ا  ّومخسومألئأّأ وفمّفوإ اّاخنفمبوت

2ّو،عطيّلألّزادّ أّ  كّ عما ه.ّمب صفاأّاق  مّال تدادّد،نهاإص اّهأللطهمّفإ اّ ّ،فعلّقألمّ
ّأف تّاهلائألتّا ط  اأّجب ازّه هّا صاغأ.وقةّّ

 والتكييـف الفقهي لـه  وفـع على المكشـالفرع الثالث: البي
ّوه ّ بألن ّ أ:ّم*(short Selling)ّاّا باعّ   ّاإكط اّو باعّا يصط،ع ّ  
بونيّ وع ّا باوعّ  و ّمّوو  وأليلّحتياو ّنبوحّلسوألوّ  فو يّقولّ ك وألّهبوةاّشو ائ ألّالحيوألّبياموأّأمت ّ باعّونقوأّلأل اوأّقبولّ"ّ-1

بوونيّا باووعّوا طوو اامّّيفّا فووت ّلوألّم قصوألّا فألئووة ّا وويتّ،وةفع ألّاإسوو ثم ّ يووألاّاقووتاضّا  نقوأّاإأل اووأّماإكطو اّو ووع ّا طوو اا
3ّ"عّاإس ثم ّهب سّ ع ّونقأّلأل اأ.وتس خةمّ األ أّا باعّ   ّاإكط اّري اّت قّ 

لأل اأّغطّمم  كأّ وهّ نوةّ يوةّا صوفيأمّ  و ّأ ّ،يو مّوقتاضو ألّلوأّّ،ي مّفا ألّاجملألزاّبباعّأونايّم بألن ّ أّ م اأ"ّ-2
4ّ"ا   طألاّ نةلألّحينيّل  ةّا  الل أل.

حتوو ، اّّماشووتّبسووع ّلوونخف (ّالّثّ سووع ّ ووأللّأوّ ا باووعّ  وو ّاإكطوو اّا ووتاتاجاهّا وو ثمألن،أّتيوو مّ  وو ّ بووعّبّ،عووةّ "ّ-3
عّاجملوألزاّاالجتوألهّا نوزويلّق وعألنّهو هّا عم اوأّ نوةلألّ،  ق وّ مّ بوعّبسوع ّل تفوع(مّوتوّثّ ّمالاشتّبسع ّلنخف ّأوّ  أل ألسّ 

5ّ"اقونايّاإأل اأ.
الّمي وكمّو،ع موةّ  وو ّّ ّا باوعّ  وو ّاإكطو اّهو ّ م اوأّتيو مّ  و ّباووعّاإلاسوأل ّلوألحّأبااطالقوألّمموألّ وب ّ، مب وّ

 وقووألتّااطالقووألّلووأّفّمّحتياوو ّا وو بحةاّري اووّمونايّاإأل اووأمّف وو ّ م اووأّجمألزفاووأعّا بووألئعّالخنفووألضّا يامووأّا سوو قاأّ ووألت ق وو
ّأ عألنّا باعّوأ عألنّا ط اا(.اق عألنّ 

ّ

                                                
 .عّافسهاإ أ1ّ

 اإ أعّافسه.2ّ
ا زلناوأمّوريمنوألّ، ع و ّوهلوةاّلوأّا باوعمّفوأل باعّ،س عملّيفّاالصطالحّاالق صألد ّ ف،ّط ،لّوقصطمّ باوأل ّاو  ّا باوعمّو وا ّاإيصو دّلوأّا طو لّأوّا يصو ّيفّهو اّا باوعمّطو لّأوّقصو ّا فوت ّ *

اولّاقونايّاإأل اوأّل  قعوألّانتفوأل ّأ وعألنهألمّفاطوت ّبسوع ّلونخف ّ اباوعّبسوع ّأ  و ّلنوهمّو،سوم ّا يوألئم  ّ  و ّا باوعّا ط ،ولّا ط ،لّه ّباعّأونايّلأل اأّبعوةّا  م  وكّا فع ويمّففاوهّ،طوت ّا عم
 .195شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.ّ-وإ فألئ ني.ّااة :ّ

ّ3http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81 
 .98مّص.2006مّا يأله  مّدانّا نط ّ  جأللعألتمّالبورصة يف ميزان الفقه اإلسالمي(أسواق األوراق املالية ) صألمّأب ّا نص م4ّّ
 .265مّص.2005مّ مأل مّدانّا ط ويّ  نط ّوا   ز،عمّبورصات" -أوراق -األسواق املالية "ميسساتحمم دّحممةّا ةاغ م5ّّ
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مماوووزاتّا باوووعّ  ووو ّّ اّنّوشوووعبأل ّحمموووةّري وووالمّا ووورّبا وووةك  نّّوّ اسووو ّ ووواللأّشوووطنألو ّزكووو إا وووةك  نّ ّوقوووةّخل وووّ
1ّاإكط اّيفّا نيألسّاآلتاأ:

ّّق ضّحألل؛ف ّممبة ّزلناأّدوغطّاحملةّ ّماالقتاضّغطّاإط وسّبفألئة ّاثب أ ّ
ّّاإخألط  ّ   ّازولّاق عألنمّحاثّفاهّاح مأللّا  بحّواخلسألن ؛
ّهوو ّا وو فألد ّا عماوولّلووأّا فوو يّبوونيّا سووع ،أمّألووألّا سمسووألنّفاحصوولّ  وو ّا عم  ووأّليألبوولّّما غوو ضّلووأّهوو هّا عم اووأ

ّخةلألته؛
ّ امّاقونايّاإأل اوأّاإيتضوأّري ّا بوألئع(ّل وزمّب سو  ّا عماولّ قّمضومأّا عم اوألتّا عألأ وأّماإكطو اّ،ةخلّا باعّ  و

الّتز،ةّ أّ، مّواحوةّيفّلعةومّا ب نصوألتمّأوّتصولّّما سمسألنمّو  كّبط ائ ألّلأّا س يمّوكلّه اّخاللّلة ّقصط 
ّ؛ري ّأنبعأّأإمّيفّب نصأّاا ، نك

ّألّ،ي مّبهّبفمبلّلّم،مبألاّري ّ  كّأ ّا باعّ   ّاإكط اّ،دد ّري ّريحةاثّت ب وتّكبط ّ   ّلس  ىّاق عألن
اجملألزف  ّ   ّا صع دّلأّحمألو وأّنفوعّاق وعألنمّو  وكّ وأّط ،و ّاإلقبوأللّ  و ّشو ااّأ و مّا طو كألتّا ويتّباعوتّأ و م ألّ

ّكمألّأّوه اّبةونهّ، فعّأ عألنهألّم   ّاإكط ا لّلأّوأ دّت وكّاق و مّيفّا سو يمّاهّ،ي ّ تبعألّ يألا  ّا ع ضّوا ط بم
ّما بووألئع  ّبسووةادّاق وو مّا وويتّأق ضوو همّريإهووألّم ممّحوواّري اّطأل ووبّاإي ضوو  حباووثّالّت أووةّريالّ نووةّاإسوو ثم ،أّأافسوو

واضووط ّا بووألئع  ّ  وو ّاإكطوو اّري ّا طوو ااّ  سووة،ةّد،وو كممّقووألل اّبطوو ائ ألّأب ّ ووع ّ،ع ضووهّاإطووتو ّحوواّ، مكنوو اّلووأّ
جيعولّاإيتضونيّا بوألئعنيّّم وعألن ّاالنتفوأل ّا كبوطّيفّاققّم ّ  خطو ضّاإي ضوّ ه اّبوةونهّ،عو ّ تس امّاق  مّاإيتضأمّّو

خألصأّبعوةّّم   كّاخت تّبع ّاإلأ اااتّ مبباّا  عألللّهب اّا ن  ّلأّاإعأللالت2ّغطّقألدن،أّ   ّا ط ااّوا  سة،ةم
مّحاثّقأللتّا عة،ةّلأّا ةولّبف ضّاحلة ّ   عألللّو باعّ   ّاإكطو امّأو ّهو ه2008ّ نأّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّ

  حياوو ّا وو ي انّأ وو اق ألّّمب جاكووألّ ووبألااألّثّ ف اسووألّوري،طأل اووألّوريّكوو نإّاجلن باووأّوا اوو   ّوت كاووألّثّ ّّطألااووألّثّ ا ووةولّكألاووتّب ،
3ّاإأل اأ.

وو  أليلّالّتس طاعّاإصوألناّاإل واللاأّا و عمأللّّممبحّأ ّا باعّ   ّاإكط اّليألل  ّل ف ضأّش  ألممألّ ب ّ، ّ ّ
4ّه هّا عم اأّ أل بألبّاآلتاأ:

ّكموألّأ ّا سمسوألنّا و  ّ،يو ضّلوألّ ة،وهّلوأّأونايّه ّ بألن ّّ-ّ  وأّليوألل  ّ  و ّاخنفوألضّأ وعألنّاقونايّاإأل اوأم
ّ،عنيّا يألئمنيّهب اّا عملّ   ّا يمألن؛ّملأل اأّمي ك ألّ مالؤه

ّمّأوناقألّلأل اأّليتضأّو استّل كألّ ه؛تمب الّاإطت مّري ّأ ّا بألئعّ،س ّ ّ-ّ

                                                
ّ؛126طنألو مّل أعّ ألب مّص.زك إّ اس ّ اللأّشّ-ااة :1ّّ

ّ.196مةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.شعبأل ّحمّ-ّّّّّّّّّ
 .128زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص.2ّ
 .3262مّا عةد2011ّأغسط 13ّّمّأ ،ة ّا   امّا سبتّرواب تكتنف اجلهود يف مواجهة أزمة البورصات والديونو أ3ّ
 ؛129نألو مّل أعّ ألب مّص.زك إّ اللأّ اس ّشطّ-ااة :4ّّ

ّ.200 المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.شعبأل ّحممةّريّ-ّّّّّّّّّ
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ّّاآلخ ،أّلأّدو ّ  م م؛احلص لّ   ّاقنوحّ   ّحسألبّاإ عألل نيّ-ّ
ّ.بغطّري اهّما   ّ، ص اّيفّلأللّغطهّمفألتّا فمب يلاّا سمسألنّضمأّتص ّ دخ لّتص ّ ّ-ّ
ّت كّاق بألبّأع تّاإصألناّاإل اللاأّغطّقألدن ّ   ّا  غاللّه هّا عم اأّ صألحل ألّاخلألص.ّ

ّألّاإيص دّهبأل؟ّولألّتكااف ألّا في ي؟ت أةّا عم األتّاآلأ أمّفما سأل فأّا  ك مّوإلضألفأّري ّا عم األتّا عألأ أّ
ّا  ـوالتكييف الفقهي لهفي األسواق المالية  ة  ـات اآلجلـالمطلب الثالث: العملي

كوربّبكثوطّلوأّا عم اوألتّا عألأ وأمّوإز،وةّأللولّيفّا سو يّاإأل اوأمّودائ اوألّأتع ربّا عم األتّاآلأ أّا ط ّا ثأليّ   عّ
وّمافّا في يّهلأللأّاإع  لألتّ أّا عم األتّاآلأ أّوا  كا مّهو اّوو  أليلّقةن ّاإصألناّاإل واللاأّ  و ّا  عأللولّهبوألمّقس 

ّاإط بّري ّا ف و ّاآلتاأ:
ّ
ّ
ّ
ّ

ّةـات اآلجلـوم العمليـالفرع األول: مفه
 ة:ـات اآلجلـأوال: تعريف العملي

ّاّا عم األتّاآلأ أّأبكأل:تع ّ 
دفووعّا ووثمأّأوّتسوو امّّ  ألّإ  ووةّقووألدممّوبوو  كّالّ،وو مّ  يووةهألّلبألشوو  مّو كووأّتدأوولّتصووفاّهوويّا عم اووألتّا وويتّ،وو مّ "ّ-1

 ّفأليّاإوربمّبونيّا طو فنيمّو و  كّفوإاقونايّاإأل اأّيفّا س يّاآلأ أّ ةىّ يةّا صفيأمّو كأّبعةّفت ّلعانأّحسبّاالت
ق  ووفّّمألئاوألتنفاو ّا صوفيأّكّحواّ،و مّ ّم(لوأليلّ تغطاوألوونيّإ عوألل نيّو سو يّاآلأ وأّتيوةميّأتأاةموأّا سو يّتطوتسّ  و ّا
1ّ".حسبّا  ّا عم األتّاإعي د 

تس امّّو ةدهألّومثن ألمّ نةّريب امّا عيةمّ   ّأ ّ، مّ ّمهيّ ي دّباعمّ، ف ّفا ألّ   ّا  ّاقونايّاإأل اأّحملّا صفيأ"ّ-2
2ّ".،سم ّ، مّا  صفاأّميفّاتن،خّالح ّماقونايّاإبأل أّوتس امّا ثمأ

3ّ". ّتنفا هألّ  ألن،خّاتلمّوه ّلألّ،ع اّبا مّا  صفاأ م األتّتنعيةّيفّاحلأللمّو كأّ،تاخ"ّ-3
أوّ،و مّّم،سوم ّباو مّا  صوفاأّمألّلع  ملّدفعّا ثمأّواإثمأّري ّأوتدأّ ّمألا عم األتّا يتّتعيةّصفيألا"وهيّك  كّّ-4

وكافاووأّوشوو وسّّمممّوقووةّ، فيووأل ّ  وو ّأتأاوولّخووألص، ووزمّا عألقووةا ّفاووهّ  وو ّا  سوو امّوا  سوو ّ ّم(Settlement Dateا  سوو ،أّ 
4ّ"ا  ع ، .

                                                
 .16ّصالحّا ة،أّحسأّا ساسيمّل أعّ ألب مّص.1ّ
 .787لبألنكّ  امأل ّبأّحممةّ لّ  امأل مّل أعّ ألب مّص.2ّ
 اإ أعّافسه.3ّ
 .133زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص. 4

 الفرع األول: مفهـوم العمليـات اآلجلـة؛
 الفرع الثاين: العمليـات اآلجلـة الباتـة القطعيـة؛

 الفرع الثالث: التكييـف الفقهي للعمليـات اآلجلـة الباتـة.
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  و ّا باوعّوا طو ااّيفّا سو يّّاالتفوأليّأبكوألّا عم اوألتّا ويتّ،و مّ ّمأ وأااطالقألّلأّ  كّميكأّتع ،فّا عم األتّاآلّ
ّيفّاتن،خّالح ّلس يب يّل ف ّ  اه.ّمأ ّتس امّاقونايّاإأل اأّودفعّا ثمأّما  صفاأّ   ّأ ّت مّ ّما عألأ أ

1ّلأّخاللّا ص نّاآلتاأ:ّمآلأ أ م اأّا  صفاأّيفّا عم األتّاّوت مّ ّ
ّلأّقبلّا بألئعّواإطت ؛ّممّا فع يّ ألونايّاإأل اأّوا ثمأا  س امّوا  س ّ ّ-1
و،يووب ّا فوو يّبوونيّا سووع ،أّقبوولّل  ووةّا  صووفاأمّو  ووكّبعووةّنضووألّا طوو اّّمأوّ،طووت ّلووألّو ووهّمأ ّ،باووعّلووألّاشووتاهّ-2

ّاآلخ ؛
ّبةفعّلب ،ّ،سم ّببةلّا  نأال؛ّمأتأالّا  صفاأّري ّل  ةّا  صفاأّاإيب أّ-3

ّة:ـات العاجلـة والعمليـات اآلجلـالفرق بني العملي:ّاثنيا
2ّلأّحاث:ّميفّا س يّا عألأ أّ أّا عم األتّا يتّت مّ ّميفّا س يّاآلأ أّخت  فّا عم األتّا يتّت مّ 

 سوو عأّوتسوو امّا ووثمأمّ  وو ّهوو ّا وو المّاّم:ّأ ّا غوو ضّلووأّا عيووةّيفّاق وو ايّا عألأ ووأّأوّا ف ن،ووأدـالغــرض مــن العقــ -ّ
ّ ك ّاق  ايّاآلأ أّا يتّ،ك  ّا غ ضّلأّ م األاألّه ّاال  فألد ّلأّتي بألتّاق عألن؛

:ّميكأّأ ّ،كسوبّا بوألئعّواإطوت ّ نوةّانتفوأل ّاق وعألنّيفّا سو يّا عألأ وأمّألوألّهماالكاسب أحد املتعاقدين أو كليّ-ّ
ّةّفياّ   ّحسألبّا ط اّاآلخ ؛يفّا س يّاآلأ أّفالّحيي ّا  بحّفا ألّريالّط اّواح

ّ.وأ دّصفيألتّخاألنّيفّاق  ايّاآلأ أمّبانمألّالّ، أةّه اّا ن  ّلأّا صفيألتّيفّا با  ّا ف ن،أّ-ّ
 ةـة الباتة القطعيـات اآلجلـالفرع الثاني: العملي

 3تنيسمّا عم األتّاآلأ أّري :
ّ؛(Forward ا عم األتّاآلأ أّا بألتأّا يطاعأّّ-
ّ؛(Futures ألتّ ي دّاإس يب اّ-
ّ.(Options ا عم األتّاآلأ أّا ط طاأّأوّاالخ األناتّّ-

وا  كاافّا في يّهلألّيفّا ف  ّاإ ايلمّألألّ ي دّاإس يب األتّّمتنألولّا عم األتّاآلأ أّا بألتأّا يطاعأّا ف  يفّه اّّو، مّ 
ّ.   مّدنا   ألّيفّاإبحثّاإ ايلّموا عم األتّاآلأ أّا ط طاأ

 ا:ـة القطيعة ومميزاهتـات اآلجلة الباتـيأوال: تعريف العمل
  سو امّأصولّلعونيّيفّّم بوألن ّ وأّاتفألقاوأّبونيّشخصوني"ّ:أبكألّا عم األتّا بألتأّا يطاعأّت فا ّحطألباّا ةك  نّ،ع ّ 

كةنأووأّاجلوو د ّأوّّّموبسووع ّحمووةدّ،سووم ّ ووع ّا  نفاو مّو، حووةدّيفّا عيووةّ ووألد ّل اصووفألتّاقصوولّموقوتّالحوو ّلسوو يبال

                                                
 اإ أعّافسه.1ّ
 .122أعّا سألب مّص.اإّ 2ّ
 .134-133اإ أعّا سألب مّصّص.3ّ
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ا  فألوضّ   ّمجاوعّهو هّاقلو نّبونيّّحاثّ، مّ ّماأّوط ،يأّا  س امّولكأل ّا  س امّوا سع ّوط ،يأّا سةادا  صنافّوا كم
1ّ".ا بألئعّواإطت 

ّما عم اووألتّا وويتّجتوو  ّبوونيّطوو فنيّ ا بووألئعّواإطووت ("ّ:ف ووألّ  وو ّأكووألفاع ّ ّمشووعبأل ّحممووةّري ووالمّا ووربوان ألووألّا ووةك  نّ
مّكلّلأّا صفيأّومثن ألّ  ع ّا صفيأّ، مّا  عألقة(ّيفّعألللّهبألّو ع هألمّو  كّ اس ّ ، حةدّفا ألّليةانّوا  اأّا صفيأّاإ 

2ّ"ويفّلكأل ّلعني.ّم،سم ّبا مّا  س ،أّم، مّحمةدّيفّاإس يبل
3ّمبألّ، ي:ّمأاعمازّا عم األتّاآلأ أّا بألتأّا يطوت 

ّ  اه؛ّألّلمب وبّل ف  ّري ّأو نيةمّو كأّتنفا هألّ،دخّ ّ م األتّ،ك  ّا  عألللّفا ألّ-
ّولكأل ّواتن،خّا  س ام؛ّموليةانّوا  اأّا صفيأّم م األتّت حةدّفا ألّيفّ، مّا  عألقةّاقل نّا  أل اأ:ّ ع ّا صفيأّ-
ّكلّلأّا بألئعّواإطت ّوّ- ّيفّاقألّاإمب وب؛ّم نفا  ، زمّفا أل
ّيأّو ع هألّ، مّا  عألقة.أمّحاثّتع مةّ   ّا  فألوضّبنيّا ط فنيّ   ّليةانّا صفطمّ  ي دّه هّا عم األتّغطّلنّ-

4ّ:اآليتّ:ّميكأّت خا ّا غ ضّلأّه هّا عم األتّيفة القطيعةـة الباتـات اآلجلـاثنيا: الغرض من العملي
، مثولّيفّا فو يّبونيّ وع ّا  نقوأّّمه ّاجملألزفأّواحلص لّ  و ّنبوحّنأمسوأليلّمأ ّا غ ضّاق أل يّلأّه هّا عم األتّ-

ريالّّمحوةّا طو فنيّخأل و بوةّوأ ّأّ  صوفاأمّففويّهو هّا عم اوألتّالدّ،و مّا ّحيةّ ا   ّ يةتّبهّا صفيأمّوبنيّ ع هألّا  
ّكأل ّ ع ّا  نقأّاإأل اأّلعألدالّ سع ّا باعّافسهمّو،ع ربّاإطت ّيفّه هّا اوهّ،  قوعّ عم األتّجمألزفألّ   ّا نوزولمّحاوثّأري ا

ّ؛يّا سع وحيصلّ   ّفألّنّمت قعهّ،طت ّلألّ ب ّأ ّو هّلأّقبلّازولّاق عألنمّفإ اّصحّ 
ّك  كّيفّا  قأل،أّلأّّ- ّم و تّاخلز،نأأوّأّمتي بّاق عألنّا س قاأّ  س عّكمألّتس خةمّا عي دّاآلأ أّا بألتأّا يطاعأ

و نوووةهألّتسوووم ّا عيووو دّاآلأ وووأّّمأوّحووواّأ وووعألنّا فألئوووة ّمأوّخطووو ّت بووو بّأ وووعألنّا صووو اّمأوّا يووو وضّمأوّا سوونةات
أ ّ ضّلعونيّلوثالمّفبإلكوأل ّاإسو ثم ّا و  ّ، ،وةّاحلصو لّ  و ّقوّم(FRA)ّ Forward Rate Agreement ق وعألنّا فألئوة ّ
 ّ، وزمّا طو اّاآلخو ّو  نفاو ّخواللّفوت ّحموةد ّوأّمحمةدّلسبيألّم ّمبعةلّفألئة ّاثبتألّق عألنّفألئة ،ي مّبط ااّ يةّ

ّوب  كّ،مبمأّمحأل،أّافسهّلأّخمألط ّانتفأل ّ ع ّا فألئة .ّميفّا عية
 
 
 
 

                                                
  content/uploads/2008/.../sook.pdf-.info/blog/wpkamalhattab.ّلأّاإ قع:7ّّّمّص.حنو سوق مالية إسالميةكمأللّت فا ّحطألبمّ 1
 .203شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص. 2
 ؛135-134ألب مّصّص.زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ّ-ااة :3ّّ

ّ.204 المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.شعبأل ّحممةّريّ-ّّّّّّّّّ
 ؛7مّل أعّ ألب مّص.حنو سوق مالية إسالميةكمأللّت فا ّحطألبمّّّ-ااة :4ّّ

ّ؛135زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّّّّّّّّ
ّ.204مةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.شعبأل ّحمّ-ّّّّّّّّّ
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 ةـة الباتـات اآلجلـالفقهي للعملي  فـالفرع الثالث: التكيي
ّ يةّاخ  فّا في ألاّيفّجمأللّا  كاافّا في يّ  عم األتّاآلأ أّا بألتأمّواايسم اّيفّ  كّري ّف ،ينيّمهأل:ّ

1ّبسبب:ّم:ّ، ىّأصحألبّه اّاالجتألهّأ ّا  عألللّيفّجمأللّا عم األتّاآلأ أّا بألتأّأألئززونـالفريق األول: اجملي
ّد،  ّاثب أّيفّا  لأّريّّم كّيفّاإباعّأوّا ثمأالّمينعّلأّاا يأللّاإ  ّا  عألللّ اّ ّ،ك  ّلأّاق األ مّو  اهّفإك كأّل

 صوحاحمّيفّه هّاقونايّأألئزمّومي كّاإطت ّاإباعّوا بألئعّا ثمأمّحاثّ،ك  ّل كّاإطوت ّ  مباوعّمبجو دّ يوةّا باوعّا
ّ؛ ّكأل ّ   يألب ّأش هّيفّا مبمأل والّ،  قفّ   ّا  يألب مّوري

ّّكوأل ّ،سوطّ  و ّا و نألداّري ّحوة،ثّأوألب :ّ"ّم احلوّيفّأ ازّاشوتاسّأتأاولّملألّأأألزهّفي ألاّاإأل كاأّواحلنألب أ أاوه
قوألل:ّ ّلث وه.ّ ّ،سوفسوألنّ وطاّفوة ألّيلّوضو بهمّا نويبّصو  ّهللاّ  اوهّو و مّفننادّأ ّ،سابه.ّقألل:ّحليو ّّمقةّأ األ هّمجلّ

ب قاأمّوا  ثناتّ  اهّمحالاهّري ّأه ي.ّف مألّب غتّأتا هّوجلملّفنيةيّمثنهّّفبع هّ"بعناه"ّ.ّثّقألل:"بعناهّب قاأ"ّق ت:ّال
2ّّ"أت ايّلألكس كّآلخ ّمج ك؟ّخ ّمج كّودنامهك.ّف  ّ ك"ّنأعت.ّفنن لّيفّأش  ّفيألل:ّثّ 

بّ ووةمّتسوو امّبسووبّم ووةمّأوو ازّا  عأللوولّو عم اووألتّاآلأ ووأّا بألتووأّم:ّ،وو ىّأصووحألبّهوو اّا ف ،وو انعونـالفريــق الثــاين: املــ
االتفووأليّ  وو ّأتأا  مووألمّو وو  كّدخ ووتّفاووهّاجل أل ووأّلووأّأو ووعّأب اهبووألمّفاووةخلّيفّوبّّتّ اإعيوو دّ  اووهمّوالّا ووثمأمّبوولّ

ّكموألّأ ّهوو اّا نو  ّفاوهّريا غو نّا و  ّكوو ّ نوهّن وو لّهللاّصو  ّهللاّ  حاووثّالّّما غأل وبضوو انّأبحوةّا طوو فنيّيفّ اوهّو وو مم
ريضوألفأّري ّخاوألنّا  نوألزلّولوألّ،تتوبّ  اوهمّحاوثّّمويفّ  وكّشوب أّا يموألنّماآلخو ّحةمهألّا  بحّريالّ   ّحسألب،كسبّأ

3ّ،عطيّ  مطت ّح ّاإطأل بأّو  عجال.
4ّ أل بألبّاآلتاأ:ّموقةّ هبّه اّا ف ، ّري ّ ةمّصحأّه هّا عم األتّك  ك

ّّد ؛فا ألّنومّففيّدفعّبةلّا  نأالّنوّظأله مّقاهّهنألكّباعّد،أّحأللّبثمأّلدألّلعّا زإ
ّ  ؛الّمي كمّوباعّد،أّبة،أّزائةّريضألفأّري ّباعّاإلاسأل ّلألّمأكلّاإأللّو بألطلّ أّط ، ّاإيألل  ّواإخألط 
    ّ ألمّا يتّالّتفاةّا  م اكّيفّاحلأللمّوصاغأّا عيوةّغوطّلدد،وأّإلحوةاثّهّا عي دّلأّا عي دّاإمبألفأّري ّأتع ربّه

 ّ يوةّا باوعّلوأّ   ّا عيةّفالّتنعيةّهبوألمّوقّتةلّ غطّحمييأّهل اّاإي مب مّفالّب ألّا طألن ّوكألاتّ اثنهّوأحكأللهّا يتّنتّ 
ّأل.مت اكّاق األ ّيفّاحلأللمّ   كّفإاهّالّ،نعيةّبصاغأّلمبألفأّري ّأّا عي دّا يتّتفاة

5ّأّ   ّ  كّفامألّ، ي:وا  أ ّا  اأحّيفّ  كّه ّا  أ ّا يألئلّو  ح ميمّوميكأّت خا ّاقد ّ 
ّاشتاسّأتأاّ- ّم؛مّوه ّحم ّ لّاإباعّاإعني 
ّأتأالّا ثمأّواإثمأمّوه ّباعّا ة،أّو ة،أّاجملمعّ   ّحت ميه؛ّ-

                                                
 .137ّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص.زك إ1ّ
 .409أب ّاحلسنيّلس مّبأّاحلجألجمّل أعّ ألب مّص. 2
 .136زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص.3ّ
 .210-208شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّصّص.4ّ
 .138زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص.5ّ
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ويفّهو اّخمأل فوأّصو حيأّ ن ويّا نويبّصو  ّهللاّ  اوهّو و مّ وأّباووعّّمغ وبّاإعوأللالتّاآلأ وأّجتو  ّ  و ّاإكطو اأّ-
ّاإلاسأل ّلألّ ا ّ نةه؛

التّغأل بووألمّ وو  كّتن  وويّهوو هّاإعووأللالتّغأل بووألّوحملأل ووبأّبوونيّا بووألئعّأ ّا باوعّغووطّليصوو دّيفّهوو اّا نوو  ّلووأّاإعووأللّ-
ّ.مواإطت ّ   ّف ويّاق عألنمّدو ّتس امّأوّتس ّ 

  و ّحتو ميّاإعوأللالتّاآلأ وأمّفيوةّأوألاّيفّقو انّّمق انّجمموعّا فيوهّاإل والليّا  وألبعّ  ابطوأّا عوأل ّاإل والليّوقةّا ّ 
:ّأ ّا عيوو دّاآلأ ووأّوهوو1404 وونأّّا ثووألينباووع16ّّري 11ّّيفّا فووت ّلووأّّمك لووأيفّدون ّجم سووهّاإنعيووة ّمبكووأّاإّماجملمووع

ا ويتّجتو  ّيفّاق و ايّّأبا ا  ألّا يتّجت  ّ   ّاإكط امّأ ّ   ّاق  مّوا س عّا يتّ استّيفّل وكّا بوألئعمّو كافاوأ
اطووت،هّفامووألّبعووةمّ ّهداّ  وو ّأاووالّمي ووكمّا  مووألّا ب نصووأ(ّغووطّأووألئز ّشوو  أل؛ّقكووألّتطوو ملّ  وو ّباووعّا طووخ ّلووألاإأل اووأّ 
1ّمهّيفّاإ  ةّاحملةدمّوه اّلن يّ نهّش  أل.و،س ّ 
بسووببّّمشوو  ألّ  ّنآلأ ووأمّولعةوومّهوو هّا عم اووألتّحمةوواّودّا عم اووألتّيفّاق وو ايّاإأل اووأّبوونيّا عم اووألتّا عألأ ووأّت عووةّ ّ

وإيألبوولّا ووو طأل تّّمثمألنّفا وووأل وو اإلاإصوووألناّاإل وواللاأّغوووطّقووألدن ّ  ووو ّأعوولّّمموووألاإخأل فووألتّا طوو  اأّا ووويتّتك نف ووألمّ
ّ*أوّاجملألزفأّأوّا  ح س.ّ ال  ثمألن  ااّّما عم األتّ صألحل ألّاخلألصّاإصألناّا  ي اة،أّا  غاللّه ه

ة  ـة اقتصاديـالبورصات: دراسة في  ـة المتداولـالمبحث الثاني: األدوات المالي
 ةـوفقهي

بووونيّأدواتّتي اة،وووأّوأخووو ىّحة،ثوووأمّوا ووو طأل تّاإصوووألناّّمدّاقدواتّاإأل اوووأّاإ ةاو وووأّيفّاق ووو ايّاإأل اوووأت عوووةّ  
ضّاخنفوووألضّهوووأللشّا   وووألطأمّف ووولّتسووو طاعّاإصوووألناّ  عووو ّ ّما  ي اة،وووأّأ ّتسووو ثم ّيفّهووو هّاقدواتّمبخ  وووفّأا ا  وووأل

ّلأّخاللّاإطأل بّاآلتاأ:ّماإلأألبأّ أّ  كّاإل اللاأّ  ك؟ّ   مّ 
ّ
ّ
ّ
ّ
 

                                                
 .134ّل أعّ ألب مّص.ّماإل الليّ نابطأّا عأل ّاإل اللي(ّق اناتّجم  ّاجملمعّا في ي1ّ
ا عألإاوأّ سونأّّأيفّاقزلوا  ئاسويّحسوبّا كثوطّلوأّاالق صوألد،نيّواخلوربااّاإوأل انيّا سوببّّ-اآلأ وأّو ال و فألد ّلوأّ م األاوألّا عألأ وأّّ–ا  جألن،وأّيفّاق و ايّاإأل اوأّ  مصألناّا  ةخلّاإف سّّ،عةّ *

مّ كوأّاب وةاا ّلوأّا ثمألاانوألتمّتفـاد  لززمـات البنوك األو لية من التعامل يف السوق املالية منعّا   1933ّ نأّّ Glass-Steagall Actّواقل ،كيّاإع واّب   كّصةنّا يألا  ّم1929ّ
مّفألحتوألّا بوألبّألوألمGramm-Leach-Bliley Actّ  ّأ،وأّت ّريصوةانّقوألا1999ّا و طأل ّ وةدّلوأّاإصوألناّاحلصو لّلوأّا سو طألتّا نية،وأّ  و ّتو خا ّحموةودّيفّبعو ّاجملوألالتمّحواّ ونأّ

.ّو ّميو ّريالّ وةدّلوأ1998ّلأّريمجأليلّاإ أو داتّاإأل اوأّاقل ،كاوأّيفّكأل،وأّّ%20اإصألناّ      عّيفّجمألالتّلأل اأّخم  فأّيفّاق  ايّاإأل اأمّبعةّأ ّوص تّحصأّاإصألناّا  جألن،أّري ّ
ّبسببّتةخلّاإصألناّك  كّيفّاق  ايّاإأل اأ.2008ّ نأّخ ّوه ّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّيفّشكلّ 1929ّ، ّأزلأّحاّ ألدّ انألّن1999ّا سن اتّلأّصةونّقألا  ّ

7ّ-6ا ع يبمّأب ّظيبمّمّونقأّ ملّليةلأّري ّدون ّ"ريدان ّاالق صألدّا ك يّوقمبألإّريصالحّا يطأل ّاإأليل"مّصنةويّا نيةّدور املصارف التجارية يف تطوير السوق املاليةهطألمّا بسألسمّّ-ااة :
 .2001ا فمربّ

  هـا؛هـا؛املطلب األول: األسهـم وحصص التـأسيس والسندات وموقف الفقـه مناملطلب األول: األسهـم وحصص التـأسيس والسندات وموقف الفقـه من

 االختيـارات والتكييـف الفقهي هلـا؛    املطلب الثاين:املطلب الثاين:
 املستقبليـات وأحكامهـا الفقهيـة؛  املطلب الثالث:املطلب الثالث:

 املطلب الرابع: عقـود املبادلـة ورأر الشـرع فيهـا.
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ّاـه منهـت وموقف الفقأسيس والسنداـم وحصص التـالمطلب األول: األسه
يفّهو اّاإط وبّلعألجلوأّا نيووألسّّ ووا مّ اّ  و ّاق و مّوحصو ّا  ن ووا ّوا سونةاتمّول قوفّا فيوهّلن وألمّ   عو ّ ّ

ّاآلتاأ:
ّ
ّ
ّ
ّ

 ـاا وأنواعهـا وخصائصهـأسيس: تعريفهـالفرع األول: األسهم وحصص الت
 :مـأوال: األسه

ّا:ـا وخصائصهـتعريفه -أ
ّكمألّ، ي::ّوندّيفةـلغتع ،فّا س مّّ- 1ّّاإعجمّا   ااّلع ّا س م

ّ؛يفّا طيا:ّاشتكّفاهّوأسهم:ّأ طألهّ  مألّأوّأكث مّوأسهم لهبان م:ّأق  مّّأسهم
ّاّا س مّأباه::ّ،ع ّ اـاصطالحّ-

ّ" ّ2ّلّحصأّيفّنأسّلأللّا ط كأ." امثّ ّم  مسألهمّعط و،ّ ّم،صةنّ أّش كأّلسألمهأّم  ةاولصكّقألبل
ّ"ّلوووأّ وووةدّلوووأّاحلصووو ّّماإسوووألمهأّوحصوووأّاإسوووألمهنيّبطووو كألتّا   صووواأّوق ووو م، كووو  ّنأسّلوووأللّا طووو كألت
3ّكلّصك:ميثلّّمّحاثّ(stock certificate بصك كّّاق  ممتثالّل كاأّّمّو، مّ (share ،سم ّكلّلن ألّ  مألّّماإ سألو،أ
ّأ  مّا ط كأّاإصةن ّ  س م؛ّ-ّ
ّا  ّا س مّونقمه؛ّ-ّ
ّ" ةدّاق  مّو صك.ّ-ّ

ّ.ميثوولّحصووأّا طوو ،كّيفّنأسّلووأللّا طوو كأمّحلألل ووهّمج ووأّلووأّاحليوو يّوا  اأبووألتّمألن ّ ووأّونقووأّلأل اووأري  ّفأل سوو مّ بوو
4ّميكأّت خاص ألّيفّا نيألسّاآلتاأ:ّمو  س مّ ة ّخصألئ 

 ت سوألوىّّممّنأسّاإأللّري ّأ  مّل سألو،أّا يامأمّوا اجأّهل هّا ياموأّاإ سوألو،أ:ّري ّ،يسّ اق  مّأاصبأّل سألو،أّا يامأ
ّ  زالألتّاإسألمهنيّيفّا ط كألت؛حي يّوا

                                                
 .484.مّص1972لأل، ّمّاملعجم الوسيطريب اهامّأاا ّو خ و م1ّّ
ّ.77ص.ّم2005مّ مأل مّدانّوائلّ  نط ّوا   ز،عمّإدارة احملافظ االستثماريةحممةّلط ّوفأل،زّتامم2ّّ
 .70ص.ّم2007إل كنةن،أمّدانّا فك ّاجلأللعيمّمّااألسواق وامليسسات املاليةكأللّف ،ةّلصطف ّوا ساة ّ بةّا ف ألحّاإغ يبم3ّّ
ّ؛87شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّااة ّ: 4

ّ؛57-56ا نص مّل أعّ ألب مّصّص.ّ صألمّأب ّ-ّّّّّّّّّّّ
ّ؛364-363ل أعّ ألب مّصّص.لبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممةّ لّ  امأل مّّ-ّّّّّّّّّّّ
 .24مّص.2مّونقأّ ملّليةلأّري ّلدمت ّأ  ايّاقونايّاإأل اأّوا ب نصألتمّل أعّ ألب مّاجمل ةّواق املالية والبورصات من املنظور الشرعي والقانويناألس اةّحسأّ بةّهللامّّ-ّّّّّّّّّّّ

 الفرع األول: األسهم وحصص التأسيس: تعريفهـا وخصائصهـا وأنواعهـا؛
 عريفهـا وخصائصهـا وأنواعهـا؛الفرع الثاين: السندات: ت

 الفرع الثالث: التكييـف الفقهي لزسهم وحصص التأسيـس والسنـدات.
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ّّكسو نريّ؛:ّالّتيبلّاق  مّا  جزئأ ةمّا يألب اأّ   جزئأ دّلوأل ك ّا سو مّيفّحونيّ، عوةّ ّم ّالّميكوأّأ ّت مثولّيفّصو ن 
ا عم لاووأّ  مسووألمهنيمّ ابألشوو ّاحليوو يّاإ ع يووأّّالّ وون مّيفّاجلمعاووأفووإ اّلووألتّا طوو ،كمّاخ ووألنّا  نشووأّممووثّ ل اأ ووأّا طوو كأمّ

ّو س م؛
ّكووووأل باعّواهلبووووأّّّملووووأّطوووو يّايوووولّاإ كاووووأّأأب ّط ،يووووّم:ّأ ّميكووووأّايوووولّل كا  ووووألّلووووأّشووووخ ّآلخوووو قألب اووووأّا  ووووةاول

ّخل...ريوا  صاأ.
ّس مّ ة ّقام  ّّمساأّوقامأّاإلصةانّوا يامأّا س قاأّوا يامأّاحلياياأّوأخ ىّدفت،أ.أمه أل:ّا يامأّاإل

1ّخ ّيفّا  يساممّوهيّكمألّ، ي:تبعألّ  معاألنّاإ ّ ّم:ّهنألكّأا ا ّ ة،ة ّلأّاق  مواع األسهمـأن -ب
ّحسبّاحلصأّا يتّ،ةفع ألّا ط ،ك:ّ
ّّّأ  مّاية،أ:ّوهيّا يتّتةفعّايةا؛
ّّ.ّكأل عيألناتّأوّلني الت ّأ  مّ اناأ:ّوهيّا يتّتةفعّأل االّلأّغطّا ني دم
ّ:ّحسبّا طكل
ّّّ؛أ:ّوهيّا يتّحتملّا مّاإسألهموأ  مّامسا
ّّّو،ع ربّحألللّا س مّه ّاإأل ك؛ّم  أل:ّوهيّا يتّالّحتملّا مّحألل  ألأ  مّحلألل
ّّط.ة"مّوت ةاولّبط ،يأّا  اق  مّا يتّ،ك بّ  ا ألّ بألن ّ" ألل ّأ  مّ ألل ّأوّاإل  :ّوهي ّ
ّ:ّلأّحاثّاحلي يّا يتّتعطا ألّ صألحب أل
ّّّو،أ؛لّ  مسألمهنيّحي قألّل سألوخت ّ ّمأ  مّ ألد،أ:ّوهيّا يتّت سألوىّقام  أل
ّّّّّّّويفّا وتأأل ّنأسّّمأ  مّمم ألز :ّوهيّت كّاق  مّا يتّتسب ّاق و مّا عألد،وأّيفّا و حيأليّاقنوحّاإ ز وأ

- ّ،وو مّتسووة،ةهأل–لألهلووألّ نووةّتصووفاأّا طوو كأّصووألحبأّاق وو ممّوقووةّحيوو ّقصووحألهبألّجتماووعّاقنوحّاإ وونخ ّ ووةادهألّ

                                                
ّ:ّت مثلّقامّا س مّيف
ّّ؛:ّوهيّا يامأّا يتّتة  ّ   ّوأهّا س ممّوا يتّ،ةفع ألّاإسألمه  ّ نةّأت ا ّا ط كأةـالقيمة االمسي
ّوهيّا يامأّا يتّتصةنّهبألّاق  مّاجلة،ة دارـقيمة اإلص ّلن أل؛ّقلّ أوّأّأوّأ   ّموقةّتك  ّلسألو،ّأ  يامأّاالمساأّمعّيفّأ مألهلأل ة مّلطألن،ع ألّأوّا    ّ ّم نةلألّت ،ةّا ط كأّزإد ّنأمسألهلألّمّ:
ّبيةـالقيمة الدفرتي ّم(مّأوّبيامأّحي يّاإ كاأّ حي يّاإسألمهني ةدّاق  مّاإصةن    ّسمأّأص لّا ط كأّبعةّخصمّا  زالألاألّ:ّوهيّقامأّا س مّكمألّتة  ّيفّدفألت ّا ط كأمّو، مّحسألهبأّل

ّوا يتّتطملّنأسّاإأللّاإةف  ّواالح األطألتّواقنوحّاحمل جز ّ   ّ ةدّاق  مّاإصةن ؛
ّــ وحبسووبّا ةوو واّا ساأل وواأّّموحبسووبّزووألحّا طوو كأّيفّأ مألهلووألّونأمسألهلووألّاالح اووألطيّم ّا عوو ضّوا ط ووبوت غووطّقام  ووألّحسووبّقووألاّ ّم:ّوهوويّقامووأّاق وو مّ نووةّ  ضوو ألّ  باووعةـالقيمــة السوقي
ّاالق صألد،أ؛ّو
ّّو  كّبعةّخصمّد، كأل.ّم:ّوهيّاصابّا س مّيفّمم  كألتّا ط كأّبعةّري ألد ّتي مي ألّوفيألّ أل عألنّاجلألن،أةـالقيمة احلقيقي

ّ؛100-99 ألب مّصّص.شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّّ-ّااة :ّ
ّ.116-114لبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممةّ لّ  امأل مّل أعّ ألب مّصّص.ّ-ّّّّّّّّ

ّ؛23-20مّصّص.1997أل أّوا نط ّوا   ز،عمّمّدانّا سالمّ  طباألسهم والسندات من منظور إسالميا عز،زّاخلاألسمّّ بةّ-ّّااة : 1
ّ؛97-90.المّا ربوان مّل أعّ ألب مّصّصشعبأل ّحممةّري ّ-ّّّّّّّّّّ
ّ؛126-116ةّ لّ  امأل مّل أعّ ألب مّصّص.لبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممّ-ّّّّّّّّّّ
ّ؛62-58ألمّأب ّا نص مّل أعّ ألب مّصّص. صّ-ّّّّّّّّّّ
 .35-23مّل أعّ ألب مّصّص.2جمل ةّلدمت ّأ  ايّاقونايّاإأل اأّوا ب نصألتمّاونقأّ ملّليةلأّري ّمّالبورصة واألسهم "دراسة قانونية  رعية"ا سالمّفاغ مّّ بةّ-ّّّّّّّّّّ
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ّاق وو م ووألّيفّا  صوو ،تّحمووةوداّو دنامّوإيألناووأّلووعّحيوو يّواحلصوو لّ  ا ووألّلووعّاقنوحّاجلألن،ووأمّأوّقووةّ،كوو  ّحي
1ّا عألد،أّيفّه اّا طن .

ّ:ّلأّحاثّرينأأل  ألّ صألحب ألّأوّ ةمّرينأأل  أل
ّّأ  مّنأسّاإألل:ّوهيّاق  مّا يتّ ّتس   كّّقام  أل؛
ّّ ّتّقامأّا س مّري ّاإسألهم.دّ  ّنّ أبّمقام  ألّع:ّوهيّاق  مّا يتّا    كتوأ  مّا  م
ّ:ّلأّحاثّا  ص ،ت
ّّّا خألب؛إلأ:ّوهيّاق  مّا يتّجتمعّبنيّحي يّاإ كاأّوح ّاإلدان ّوا  ص ،تّواووأ  مّلص ت
ّّا وألّحوو ّدو ّأ ّ،كو  ّإأل كّمصو تأ:ّوهويّاق و مّا ويتّمتثوولّحيو يّاإطوألنكأّيفّأنوحّاإطو و أ و مّغوطّل

ّدان .أوّا تشاحّ عمب ،أّجم  ّاإلّباإلدان ّأوّا  ص ،تّأوّاإلا خأل
 ّ:ّلأّحاثّاإنحّو ةل أل
ّّو ّشوكلّّميفّحأل وأّزإد ّنأسّاإوأللّموهيّاق  مّا يتّمتنح ألّا ط كأّ  مسوألمهنيّجموأل ّ:لنحّجمألااأّأ  م  

ّت ز،ع ألّحسبّقةنّاق  م؛ّت حالّأزاّلأّاقنوحّاحمل جز ّأوّاالح األطيّري ّنأسّاإأللّاقص يمّو، مّ 
ّّّا يتّ،ةفعّصألحب ألّقام  أل.ّأ  مّغطّجمألااأ:ّوهيّاق  م
 :أسيسـا: حصص التـاثني

ومتونحّأصوحألهبألّّمإسوألمهأتصوةنهألّشو كألتّاّملّو طو يّا  جألن،وأصك كّقألب أّ   وةاّو"ّ:أبكألّماّحص ّا  ن ا تع ّ 
 ّا  ن وا ّاحلو ّيفّل هّلأّخةلألتّأشنألاّأت ا ّا ط كأمّو وا ّقصوحألبّحصوليألبلّلألّقةّ ّماصابألّلأّأنوحّا ط كأ

2ّ"اهّ ا ّهلمّاصابّيفّفألئ ّا  صفاأ.كمألّأّّاإلدان م
3ّ:زّحص ّا  ن ا ّبووت ماّ ّ
ّّىّخةلألتّ  ط كأ؛مّحصأّيفّنأسّاإأللمّبلّأدّ  ّصألحبّاحلصأّ ّ،يةّ  ط كأمّقالّتةخلّيفّتك ،أّنأسّلأللّا
ّّ؛و كأّ استّهلألّقامأّامساأّمأوّحلألل  ألّحص ّا  ن ا ّصك كّامساأ
ّ ّا  ص ،تّواإطألنكأّيفّريدان ّا ط كأ؛ّح ّم ا ّحلألللّحص ّا  ن ا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                
 .14ص.ّم1993م21ّحبثّنقمّّمّاإع ةّاإل الليّ  بح ثّوا  ةن،بمّا بنكّاإل الليّ   نماأمّأة مزكاة األسهم يف الشركات: مناقشة بعض اآلراء احلديثةحسأّ بةّهللاّاقلنيمّ 1
ّّكن:ّرينأأل ّقامأّا س مّرياالستهـالك ّثالّلأّصألحبه.ش ااّا س مّلّ ّ، مّ  ّاإسألهمم
ّ.66 صألمّأب ّا نص مّل أعّ ألب مّص. 2
 .120ص.ّشعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب م3ّ
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ّ ّ ّب أ دّأنوحّصألفاأ؛ صألحبّحص ّا  ن ا ّاحل ّيفّاحلص لّ   ّاصابّلأّأنوحّا ط كأمّوه اّاحل ّلع ّ
ّّّكألات حص ّا  ن ا ّقألب أّ   ةاولّوفيألّ  ةاولّأ  مّا ط كأّا عألد،أمّفاح ّقصحألهبألّباع ألّوا  نألزلّ ن ألّتبعألّري ا

ّألل  أل؛امساأّأوّحل
ّّ ، حصو ّا  ن وا ّقألب وأّ إل غوألاّلوأّقبولّا طو كأمّو  وكّ عوةمّلطوألنكأّحألل ا وألّيفّنأسّاإوأللمّو،كو  ّليألبولّتعو

ّ ألدلّحتةدهّجلنأّا  ية، ّيفّا ط كأمّوبعةّلمبيّش ثّلة ّا ط كأ؛
ّ.ا ّحلص ّا  ن ا ّأ ّاصابّ نةّتصفاأّا ط كأ ّ

 ـاأنواعها و ـا وخصائصهـالفرع الثاني: السندات: تعريفه
 ا:ـأوال: تعريفه

1ّ:ّوندّيفّاإعجمّا   ااّلع ّا سنةّكمألّ، ي:ةـلغ
ّكولّلوألّ،سو نةّوالسـندّمأسـنادو والّ وأّا سوفحمّومجعوهّّم:ّلألّقألب كّلوأّاجلبولوالسند:ّض بّلأّا ثاألبمّالسند :ّهو 

ّ:ّصكّا ة،أ.والسندري اهّو،ع مةّ  اهّلأّحألئاّوغطهمّ
ّأباه:اّا سنةّ،ع ّ ادر: ـاالصطالح االقتص

وميثوولّّمونقوأّلأل اووأّتصوةنهألّا طوو كألتّأوّاإد سوألتمّوهوو ّا صووكّا يألبولّ   ووةاولّا و  ّتصووةنهّا طو كأّأوّاإد سووأ"ّ-1
2ّ."،عيةّ ألد ّ أّط ، ّاالك  ألبّا عألمّمق ضألّط ،لّاقأل

ّدائنوألّ  ج وأّ ّلأل وكّا سونةّأوّحألل وهّ،ع وربألّحمةدّوبفألئوة ّحموةد مّوهبو اّفوإه ّلس نةّلة، ااأّقألبلّ   ةاولّوق"ّ-2
مساأّيفّوقتّا  حيألقهمّوك  كّ هّاحل ّيفّاحلص لّ   ّفألئة ّحل ّيفّاحلص لّ   ّقامأّا سنةّاإل هّاّأ أ ّاإصةن مّ

3ّ"حمةد مّوبص ن ّدون،أ.
ّكموألّّمااطالقألّلأّ  وكّميكوأّتع ،وفّا سونةّأباوهّ بوألن ّ وأّونقوأّلأل اوأ حلألل وهّأ ّ،ثبوتّلة، ااوأّا طو كأّاجتوألهّحألل وهم

ّفألئة ّ ن ،أّحمةد ّوا تأأل ّاإب ،ّاقص يّ نةّاتن،خّاال  حيألي.ّاحل ّيف
4ّ  سنةاتّمج أّلأّاخلصألئ ّت مثلّيف: ا:ـا: خصائصهـاثني

ّبط ،يأّا ياةّأوّا  س ام؛ّما سنةاتّقألب أّ   ةاولّكألق  م -
قو  ،وأّأّاإصوةن مّوحلألل  وألّاوالّتيبلّا  جزئأّألألمّاجل ّما سنةاتّأونايّلأل اأّل سألو،أّا يامأمّتصةنّبيامأّامساأّ-

ّمساأّقبلّأصحألبّاق  م؛يفّاحلص لّ   ّقام  ألّاإل
                                                

 .479ص.ّمّل أعّ ألب مريب اهامّأاا ّو خ و 1ّ
 .52مّل أعّ ألب مّص.س بةّا عز،زّاخلاأل 2
ّاحلة،ثمّمّاألسواق املالية النقديةف احّحسأّخ فم3ّّ  .244مّص.2006أنبةمّ أل ّا ك ب
ّ؛138 المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.شعبأل ّحممةّريّ-ااة :ّ 4

ّ؛244مّل أعّ ألب مّص.األسواق املالية النقديةف احّحسأّخ فمّّ-ّّّّّّّّّ
ّ؛136-135مّصّص.2006مّاإل كنةن،أمّدانّا فك ّاجلأللعيمّالبورصاتحممةّا صطيفمّّ-ّّّّّّّّّ
اإد سأّاحلة،ثأّ  ك ألبمّصرفية والسوق املالية "املفهوم القانوين للسوق املالية ومد  عالقتها ابلنظام املصريف"العمليات املأاط ا ّا نألشفّوخ الّاهلنة مّّ-ّّّّّّّّّ ط اب  ّم م2000ّّم
ّ.43ص.
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ّأوّط ،ال؛ّألأوّل   طّاقام  ألمّوه اّاقألّقةّ،ك  ّقصّطّال  فألا  سنةاتّأألّّ-
ب ووووأمّوحووو ّا ووووتدادّقامووووأّا سوووونةّيفّأأوووولّحووو ّاحلصوووو لّ  وووو ّفألئووووة ّاثّ؛،عطووويّا سوووونةّحلألل ووووهّحيوووونيّأ أل ووووانيّ-

ّعهّحبي يّا ةائأّاجتألهّلة،نهّوفيألّ ألحكألمّا يألا ااأ.فأّري ّمت ّ مّريضألاال  حيألي
1ّمّا سنةاتّري ّأا ا ّ ة،ة مّ، مثلّأمه ألّيف:تيسّ واع السندات: ـا: أنـاثلث

فألئة مّف يّ نةاتّمتثلّد،نألّ   ّاإصوةنّّ:ّوهيّا طكلّا بسااّلأّاقونايّاإأل اأّا يتّتةنّ ا سنةاتّا  ي اة،أّ-1
ّا   ّ،  زمّبو:ّ

ّدفعّلب ،ّ ن  ّحلألللّا سنة؛ّ-ّ
ّتسة،ةّاإب ،ّاقص يّ  ةائأ.ّ-ّ

ّ:ّ،سوو طاعّحأللولّهوو اّا نو  ّلووأّا سونةاتّا وو بةاهلألّحسوبّنغب ووه(OBSA)ّا سونةاتّا يألب وأّ   ح ،وولّري ّأ و مّ-2
ّمةاتو  كّخاللّفت ّحمةد ّيفّ يةّريصةانّه هّا سونّموب  كّ،صبحّلأّلالك ألّم  مّ ألد،أّ نف ّا ط كأّاإصةن أب
ّيفّأ،أّفت ّقبلّتسة،ةهأل؛ّو

يفّ ونةاتّّوالك  وألبّم،سومحّهو اّا نو  ّلوأّا سونةاتّ:(OBSO)يفّا سونةاتّّاالك  وألبّتبو  ّ ا سنةاتّبكّ-3
ّ نوةلألّمتو ّ ّم  ّميكوأّا و بةا هّبسونةّأة،وةبوّ لسوبيألمّري ّ، فو ّكولّ ونةّقوةميّبكّوبسوع ّحموةدّمممألش أّيفّلة ّزلناأّحمةد 

ّةّاإلصةان؛حتة،ةهألّيفّ يّفت ّ، مّ 
أوّل ه اوأّّم(Mortgage bonds ّ:ّميكوأّ  طو كألتّأ ّتصوةنّ ونةاتّلمبوم اأا سنةاتّاإمبوم اأّأبصو لّا طو كأّ-4

اإأل اأّواإألد،أمّويفّه هّاحلأل أّالّّأوّغطهألّلأّاقص لّمكألقناضيّأوّاآلالتّأوّأونايّلأل اأّيفّحمفة  ألّّمببع ّمم  كألاأل
 ّأ ّخت يّوو  أليلّفإّمةدتهّلأّت كّا سنةاتريالّيفّحةودّلألّ ّم كّاقص لّاإ ه اأاّيفّتميكأّ  ط كأّاإعناأّا  ص ّ 

ّكموألّأ ّحلم وأّّم أّا  زالألاألّاجتألهّمح أّا سنةات  واجعلّهودالاّ،باعو  ّاقصو لّاإ ه اوأمّو،ي سوم  ّا عألئوةّفاموألّباون مم
ّياأّ   ّوقيّاإس ثم ،أ؛اق باحل ّيفّوقيّاإ أ داتمّو كأّ ا ّهلمّصفأّّه اّا ن  ّلأّا سنةات

:ّوهويّ كو ّا سونةاتّاإمبوم اأمّري ّمتثولّد،نوألّ وألدإّغوطّلو تباّأب ّأصولّلوأّأصو لّا سنةاتّغطّاإمبوم اأّ-5
ا ط كأمّو ألد ّلألّت ع ةّا ط كأّبعةمّريصةانّه اّا ن  ّلأّا سنةاتّأوّ ةمّاال  ةااأّأكث مّممألّجيعلّاإس ثم ،أّ،يب   ّ

ّ   ّش ائ أل؛
:ّويفّه اّا ن  ّلأّا سنةاتّ،ك  ّلعةلّا فألئوة ّل غوطمّوت تكوزّلعوةالتّا فألئوة ّمبعةلّفألئة ّل غطا سنةاتّّ-6

أوّأ ووعألنّّما ويتّمت ووألزّبنو  ّلووأّاال و ي انّمهنوألّ  و ّبعوو ّا ع الولّكمعووةلّا عألئوةّ وبع ّاقاوو ا ّلوأّا سوونةاتّاحلك لاوأ
ّحلّاإصةنّواإس ثم ؛و  كّحفألظألّ   ّلصألّمخو ريا فألئة ّا سألئة ّيفّا س يّا نية،أ...

                                                
ّاجلزائ مّدانّه لأمّاألوراق املالية املتداولة يف البورصات واألسواق املاليةمّأبألنّحمف ظ 1 ّّ.70-51مّصّص.2002م
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ّملعووألّاالشنوونيا فألئووة ّأوّاإب وو،ّاقصوو يّأوّّ:ّوهوويّا سوونةاتّا وويتّ،وو تباّفا ووألّلعووةلا سوونةاتّاإ تبطووأّوإدشوو اتّ-7
بغوو ضّاحلفووألظّ  وو ّا يوو  ّا طوو ائاأّ يامووأّا سوونةمّهلوو اّ،عوو اّهوو اّا نوو  ّلووأّّمكمعووةلّا  مبووخمّّمب غووطاتّلدشوو ّلعووني

ّ؛ ا سنةاتّوإس ي ّ 
  م ،ووولّلطوووألن،عّ اتّلنوووألفعّّموهووويّ بوووألن ّ وووأّأونايّلأل اوووأّتصوووةنهألّاحلك لوووألتّ:(حلك لوووأّ ا  ،ووو   ووونةاتّاّ-8

وختفوووا ّاسوووبأّّمأوّبغووو ضّتي وووا ّا ك  وووأّا نية،وووأّمأوّ  غطاوووأّا عجوووزّيفّلازااا  وووألّمكألإوووةانسّواإس طوووفاألتّّماأ مأل اوووأ
 ا  مبخم.

 داتـم وحصص التأسيس والسنـف الفقهي لألسهـالفرع الثالث: التكيي
ّ.يفّاجلةولّاإ ايلّم:ّميكأّت خا ّل قفّا فيهّلأّخم  فّأا ا ّاق  مّوخم  فّقام ألي لزسهمـأوال: التكييف الفقه

 اـه من خمتلف أنواع األسهم وقيمهـ: موقف الفق29 دول رقمـاجل
 راجحـكم الشرعي الـاحل األسهم واعـأن ارات التقييمـاعتب

 
 انوينـل القـالشك

ّّأوامساّأ  م
ّ ّحلألل  ألّ مأ
ّإل   ّقل ّأ  م)ّ

ّازواجل ّ
ّّا  ح مي
ّازواجل ّ

ّأو ألد،ّأ  مّ وقـمن حيث احلق
ّّألز ومم ّأ  م

ّازواجل ّ
ّّا  ح مي

ّأواية،ّأ  مّ ةـة املدفوعـمن حيث احلص
ّّأو اناّأ  م

ّازواجل ّ
ّّاجلو از

ّأ  مّنأسّاإأللّ االستهـالكمن حيث 
ّ ّعوأ  مّا  م

ّّازّ واجل
ّّا  ح مي

ّأوأ  مّجمألااّ اـح من عدمهـمن حيث املن
ّّأ  مّغطّجمألااأ

ّازواجل ّ
ّازواجل ّ

 
 همـم السـمن حيث قي

ّّأومساا يامأّاإل
ّّأّاإلصةانوقام
ّّأوا يامأّا س قا
ّّأوا يامأّاحليايا

ّازواجل ّ
ّّمساأّالّجت زأقلّلأّا يامأّاإل
ّازواجل ّ
ّازواجل ّ

ّ؛118ألب مّص. مّل أعّ واّنا رّبّري المشعبأل ّحممةّّ-ة :ّااّاملصدر:
ّ.35-23. بةّا سالمّفاغ مّل أعّ ألب مّصّصّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّ
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1ّبسبب:ّم ن ّش  ألحمةّا  ن ا :ّتع ربّحص ّأسيسـالتاثنيا: التكييف الفقهي حلصص 
ّأومّحصوأّاية،ووأّلمّف ومّ،يووةّ اإوألّنأسشو ،كألّيفّا طوو كأّ عوةمّلسووألمه هّيفّّا  ن وا الّ،ع وربّصوألحبّحصووأّّ- 

كحصوو ّشوو كألاّيفّّّا  ن ووا وتووةاولّحصوو ّّريصوةان اناوأّوالّ مووالّلسوو م امّفووالّ،نطبوو ّ  اوهّ يووةّا طوو كأمّفووالّجيوو زّ
ّ؛ا ط كأ

حيصولّ  و ّا ياموأّّأ  ا ّبةائأّ  ط كأمّفالّ،نطب ّ  اهّ يةّا ي ضمّفالّحي ّ هّّا  ن ا صألحبّحصأّّ-
ّ نةّتصفاأّا ط كأ؛ّاال تداد،أ
غوووطّلع  لووأمّفووالّتنطبوو ّ  ا ووألّلووألّ،عوو اّبعيوووةّّا  ن ووا لّ  ا ووألّصووألحبّحصوو ّا وويتّ، حص ووّاقأوو  ّري ّ-

ّ؛وقأ وك  كّالّ،نطب ّ  ا ألّاجلعأل أّ  أ دّاجل أل أّّم يةّ   ّلنفعأّلع  لأّقكألّماإلأألن 
ّجل أل أّا ثمأّواإثمأّلعأل؛ّم يةّا باعّا  ن ا الّتنطب ّ   ّحص ّّ-
 ّاهلبأّبع ضّقّولهّصألحبّاحلصأّلأّخةلألتمّألّ،يةّ ممّم ّهلألّلألّ،يألب  ألقّمهبأّ ن ا ا الّتع ربّحص ّّ-
ّتع ربّباعأل.

والّيفّّماقنوححيووألّيفّّأصوحألهبألوتووةاوهلألمّوالّ،عطو ّّا  ن وا حصو ّّريصووةاناوهّالّجيو زّفإّمااطالقوألّمموألّ ووب ّ
مّفموأّاإمكوأّا وو بةالّإلزألح ووأل  طو كأّل اّخوةلألتّا فوألئ ّلوأّل أ دااوألمّ كووأّالّجيوبّح لوأل ّاإد سونيّا وو ،أّقوةّ 

بعوةّحتة،وةهألّّاإكألفون حت ،ولّت وكّّأول اّلأّخةلألتمّليألبلّلألّقةّ ّم اناأّتعط ّهلدالاّأواية،أّّمبكألفآته هّاحلص ّ
2ّ.واال  زالألت  مّ ألد،أّت سألوىّلع ألّيفّمجاعّاحلي يّأب
ّ:ّالثا: التكييف الفقهي للسنداتـث

مّوالّجيووو زّ  مصوووألناّأشوووكألهلألشوو  ألّجبماوووعّحمةووو ن ّبووو وّوو  وووأليلّف ووويّّألق ضووّتع ووربّا سووونةاتّمبعوووةالتّفألئوووة م
ّ.اقشكأللشكلّلأّّأب   ثمألنّفا ألّاإلّوأّريصةانهألّاإل اللاأ

 اـي لهـارات والتكييف الفقهـختيالمطلب الثاني: اإل 
يفّهو اّاإط وبّلعألجلوأّّ مّ  ااّ  ا ألّوا  كاافّا في يّهلألمّتع ربّاخلاألناتّلأّبنيّأهمّاإط يألتّاإأل اأمّو   ع ّ  

ّا نيألسّاآلتاأ:
ّ
ّ

 الفرع األول: الخيارات: تعريفها وأنواعها وتاريخها
ّأوال:ّتع ،فّاخلاألناتّوأا ا  أل:

 
 

                                                
 .125-123مّصّص. ربوان مّل أعّ ألب شعبأل ّحممةّري المّا 1
 .125-124اإ أعّا سألب مّصّص.2ّ

 الفرع األول: اخليـارات: تعريفهـا وأنواعهـا واترخيهـا؛
 الفرع الثاين: الرؤيـة الشرعيـة للخيـارات؛

 عة اإلسالمية.الفرع الثالث: مقرتحـات لتطوير عقود اختيارات متوافقة مع أحكـام الشري
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 الفرع األول: الخيـارات: تعريفهـا وأنواعهـا وتاريخهـا
 اـارات وأنواعهـأوال: تعريف اخلي

ّ   ّأكأل:اخلاألناتّاّ ي دّتع ّ 
ح ّش ااّأوّباعّ ةدّلأّاقونايّاإأل اأّمط يأّلأّ ي دّأ أل اأ ي دّاثا ،أّل"ّ- بسع ّحمةدّوخاللّلة ّّممتنحّحلألل  أّل

1ّ".،سم ّ الو ّاخلاألنّمليألبلّلب ،ّحمةدّملعانأ
وحواّاتن،وخّّمخاللّلة ّزلناأّلعانوأّماقص لباعّ ةدّلأّّأوبط ااّّماإل زامتعطيّاحل ّو ا ّّمهيّ بألن ّ أّ ي د"ّ-

2ّ". ااأليألبلّلنحّ الو ّّماآل حمةدّوبسع ّّمحمةد
ّكمألّ، ي:ّّم-خ ّيفّا  يسامو  كّحسبّاإعاألنّاإ ّ ّ- ة،ة ّلأّاخلاألناتّّأا ا وت أةّ

3ّ:ّت مثلّيف:اقا ا ّا  ئاساأّ-
ّّّخاوألنّا طو اا(Call Option)ّم:ّوهو ّ يووةّ،عطويّقحوةّا طوو فنيّاحلو ّيفّشو ااّ ووةدّلعونيّلوأّاقونايّاإأل اووأ

ّبسع ّحمةدمّوتس خةمّخاألناتّا ط ااّيفّحأل أّت قعّانتفأل ّاق عألن؛ فت ّلعانأّّو
ّّّّخاألنّا باع(Put Option)ّ:اإأل اوأّخواللّاحل ّيفّباعّ ةدّلعونيّلوأّاقونايّّموه ّ يةّ،عطيّقحةّا ط فني

ونايّاإأل اووأّيفّيفّحأل ووأّت قووعّاخنفووألضّأ ووعألنّاقّمحمووةدّيفّا عيووةمّو،سوو خةمّهوو اّا نوو  ّلووأّاخلاووألناتفووت ّلعانووأمّوبسووع ّ
ّ؛اإس يبل

ّّّاخلاألنّاإزدوج:ّوه ّ يةّ،عطيّاحل ّ صألحبهّيفّأ ّ،ك  ّلطتإّأوّوئعألّ وألونايّاإأل اوأّحمولّا  عألقوةمّفوإ ا
ّانتفعتّأ عألنّاقونايّاإأل اأّف هّاحل ّيفّا ط اامّوري اّاخنفمبتّف هّاحل ّيفّا باع.

4ّمّري ::ّو،يسّ حسبّل  ةّتنفا ّا صفيأّ-
ّ ّيبّوألنّاقوّناخلا European Option)ّ:  ّريالّيفّاتن،خّاال  حيألي؛ّمتنفا ّاخلاألنّالّ، مّ ّمويفّه اّا ن
ّّّاخلاووألنّاقل ،كووي :(American Option)اووألنّخوواللّاإووة ّاحملصوو ن ّبوونيّ،عطوو ّحوو ّتنفاوو ّاخلّمويفّهوو اّا عيووة

ّ  حيألي.اإلتفأليّحاّاتن،خّاإل
5ّ:ّوتطمل:حسبّا  غطاأّ-
ّّّ؛مي كّفاهّوئعّاخلاألنّاقص لّاخلألصأّمب ض  ّا عيةّم :ّوه ّخاألنوطاخلاألنّاإغ
ّّّاّاخ وووألنّاقصوو لّل ضووو  ّا عيوووةمّ ووو  كّريّ–أ ّا بوووألئعّّ–اخلاووألنّغوووطّاإغطووو :ّوفاوووهّالّمي ووكّحمووو نّا عيوووة 

ّ ّا بألئعّلمبط ّري ّش ااّاقصلّلأّا س يّ  س امهّري ّاإطت .لطت ّا عيةّا  نفا مّفإ
 

                                                
 .350نشةّفدادّا  ماميمّل أعّ ألب مّص.أ1ّ

 2Voir: - Christian et Mireille Zambatto, Gestion financière "finance de marché", Paris, Dunod, 3éme édition, 2002, p.51;  
            - Frederic Mishkin et autres, Monnaie, banque et marchés financiers, Paris, Pearson Education, 7éme édition, 2004, p.393.   

ّ.91-85ألمّأب ّا نص مّل أعّ ألب مّصّص. ص 3
 .126مّص.ل أعّ ألب حمم دّحممةّا ةاغ مّ 4
 .45مّص.2003مّاإل كنةن،أمّا ةانّاجلأللعاأمّ"اسبةاحمل -إدارة املخاطر  -املشتقات املالية "املفاهيم ا عأللّمحألدمّّطألنيّ بة 5
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 اخليـارات:اثنيـا: اتريخ 
بعةهألّت  ّ م1630ل  ّيفّا س عّ نأّّقول ي دّاخلاألناتّّاطنتّ   طملّا عيألناتّولعأللالتّّمعّا  عألللّهبألّم

ا  عألللّبعي دّاخلاألناتّّتّ ّحاثّمOTC - Over the counter) ّا ب نصألتمّأ ّيفّاق  ايّغطّا  مساأاإأل اأّخألنجّّاقوناي
ّواقونايا سو عّرياطوألاّ و يّاخلاوألناتّيفّّتّ م1860ّمّويفّ نأّم1820بةا،أّ نأّّيفّم  يّ نة يفّاإ ع يأّوق  مّ

ا  طووو نّا فع ووويّّألوووأل ّتكوووأّقألب وووأّ   وووةاولّيفّا ب نصوووأ.ّّري ّ اووو اكطوووأّمّوكألاوووتّت وووكّا عيووو دّ اسوووتّلنمّ أبل ،كوووألاإأل اوووأّ
ّكوأل ّبفعوولّا  يوةمّا صوونأل يّبوونيّ ونيتّّم  خاوألنات ّأل ،كووأل  خاووألناتّيفّ و يّّأولظ وو تّّري مّم1980مّو1970فيووة

 Chicago Board Options ّ و اّبووّجم و ّشواكألغ ّ و قألّل خصصوأّ  خاوألناتّأاطنّفيةمّم1973 نأّّشاكألغ مبة،نأّ

CBOE -Exchange )بطكلّّّاقل ،كاأطأمّبعةهألّاا ط ّتةاولّه هّا عي دّيفّا  الإتّاإ حة ّا عي دّلنمّ ّأصبحتّأ،أّم
1ّكبط.

 اراتـة للخيـعية الشر ـالفرع الثاني: الرؤي
 يةّاخ  فّا في ألاّيفّحتة،ةّأو ازّأوّ وةمّأو ازّ يو دّاخلاوألناتمّوقوةّاختو ّكولّف ،و ّلون مّمج وأّلوأّاحلجوجمّّ

ّا  نةواّري ا ألّ  ة امّنأ، م.
ّخ اوألناتّ،و مّ ا  ،أّأأألزواّا  عألللّيفّ ي دّاإللأّبنيّّ:اراتـزون للتعامل يف عقود اخليـاجملي:ّرأر األولـال –أ ّ

2ّ ك :
ّّّيفّاإ  و  أّا ع ماوأّّم"ا  طو ،عّيفّا ب نصوأّنأ يفّحبثوهّا و  ّحيمولّ نو ا ّ"ّممحةّ،  وفّ و امأل أا ةك  ن

ّأيخو ه ّاإوأللّا و  ّ  اوهّا عألقوةا ّشو سّصوحاحمّوأّاتفو مّحاوثّ،يو لّأب ّا طو سّا و  ّاإل اللاأّ  مصألناوا عم اأّ
وي أع ي و دّيعأل :ّ"دافعهمّلصةاقألّ ي  هّتّري ّا بألئعّلأّاإطت ّه ّح ّالّ، دّ  ف و اّأ أاوأ ألّا َّو ي،أاّ لان و اّأ ّأا،وُّ ا ّكوأل ّ م3ّ"إا  طو اّوإوأل

ّ ّ هّأ ّ،باعّحيهّه ا.اآلخ ّاف ّاحل ّيفّاخلاألنّفإ
ّبط سّأ ّتك  ّا كماأّاإمبألفأّلع  لأ.ّمكمألّجيازّه اّا ةك  نّأ،مبألّاخلاألناتّاإزدوأأّ

                                                
  ّتةاولّ ي دّاإط يألتّيفّ  قنيّأ أل انيّمهأل:ّ، م 

ّوت مّ marché organisé ou réglementé ّةـوق املنظمـالسّ-أ ّفامألّ، ع  ّو سع ّواتن،خّاال  حيأليّواإب ،؛ّم(standardisésطأّ ا س يّا عم األتّ   ّ ي دّلنمّ هةاّيفّّ(:
ّ:ّوفا ألّحيةدّاإ عألل   ّطباعأّوش وسّا عيةّحسبّاح األأألام.(OTC ّلسوق غري الرمسيةاّ-ب

Voir: - Xavier Bradley etّChristian Descamps, Monnaie, banque, financement, Paris, Dalloz, 2005, p.327. 
ّ؛223 المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.شعبأل ّحممةّريّ-ااة :1ّّ

ّ.151ّّّّّّّّّّّّّّ-150 اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّصّص.زك إّّ-ّّّّّّّّّ
ّ؛237-236اإ أعّا سألب مّصّص.ّ-ّااة :2ّّ

 اللاأمّا بح ،أمّري ّاإدمت ّا ثأللأّ   ائألتّا ط  اّأ  مد سألتّاإأل اأّاإلّونقأّ ملّليةلأمّحنو تطوير عقود اختيارات يف ضوء مقررات الشريعة اإلسالميةحممةّ، ا ّا بطقةانمّّ-ّّّّّّّّّّ
ّ؛13مّص.2009لأل، 19ّّّ–18

ّ؛125-124مّصّص.2009مّ مأل مّدانّا نفألئ ّ  نط ّوا   ز،عمّحتويل بورصة األوراق املالية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: دراسة تطبيقيةحممةّوأاهّحنا مّّ-ّّّّّّّّّّ
- Mohamed Ali El Gari, Towards an Islamic Stock market, Islamic Economic Studies, Islamic Development Bank, Vol 1, N01, December 1993, 
pp.21-22. 

ّ.1ّ  ن ّاإألئة مّاآل،أ3ّ
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ّّصووأّاقونايّاإأل اووأّ  عموولّوفوو ّأحكووألمّا طوو ،عأّاإل وواللاأ:ّيفّك ألبووهّ"حت ،وولّب ّنّوأاووهّحناوو ّحممووةا ووةك  ن
دنا ووأّتطباياووأ"مّحاووثّ،يوو ل:ّري اّخ ووتّاخلاووألناتّلووأّاإيووألل  مّو  ووكّب وو ف ّريناد ّتعألقة،ووأّأة،ووة ّت جووهّإلزووألزّا عيووةّ

احلأل وأّّكّوا  م اكّ ألأالّأوّ أالمّوخالّه اّا نو  ّلوأّحموةداتّا عو ضّوا ط وبّاإصوطنعأمّف ويوريحةاثّ اثنهّو  م ّ 
سّلأّخمألط ّتي بألتّاق عألنمّأوّاإمبألنبأّواال  فألد ّلأّف ويّاق عألنمّوأتخ ّحكمّاإ ألأ  ّيفّا يتّميكأّممألن أّا  ح ّ 

 زولووهّيفّ،وو مّا  صووفاأمّوتكوو  ّّا فيووهّاإل ووالليمّو وو ّلووعّأتأاوولّا بووة نيّوباووعّلووألّالّمي ووكّيفّ،وو مّا  عألقووةّ  وو ّأ ّ،وو مّ 
ّ و أ.اال  فألد ّلأّف ويّاق عألنّلط

ّّّإبلكوأل ّّاوه،يو لّأ"مّحاوثّ واللاأ و ّ و يّلأل اوأّرييفّحبثوهّا و  ّحيمولّ نو ا ّ"ّحمموةّ  ويّا يو  ا ةك  ن
كألإيألل  ّوا باعّا يصطّأوّا باعّّّما  خ  ّلأّبع ّاإلشكألالتّا في اأّا يتّت ع  ّهبألّتّ ري اّّمأعلّ ي دّاخلاألناتّأألئز 

ّ   ّاإكط ا.
1ّ:ّلأّبنيّهدالاّا ك :اراتـللتعامل يف عقود اخلي نو ـاملانع:ّالثاين رأرـال –ب ّ
ّّّ؛ايّاإأل اأّيفّض اّلبألدئّاإل الماق ّ يفّك ألبهّ"ّاجلألنحيّّلعبةّا ةك  ن"ّ
ّّّّ؛مألنّاإل اللاأّيفّا س يّا عألإاأ  ثش كألتّاإلصألحبّن أل أّ"ّحميّا ة،أمحةّأا ةك  ن"ّ
ّّّّ؛ا ّا فيهّاإل اللينايّاإأل اأّيفّلاّزأ  ايّاقّويفّك ألبهّ"ّ صألمّأب ّا نص ا ةك  ن"ّ
ّّّّاإطو يألتّاإأل اووأّودونهووألّيفّريدان ّاإخووألط ّودونّيفّك ألبووهّ"ّمسووطّ بووةّاحلماوةّنضوو ا ّحسووأا وةك  ن
ّ".هلنة أّاإأل اأّيفّصنأل أّأدوااألا
    ّّيفّك ألبوووهّ"أحكوووألمّا  عأللووولّيفّاق ووو ايّاإأل اوووأّلبوووألنكّبوووأّ ووو امأل ّبوووأّحمموووةّ لّ ووو امأل ا وووةك  ن

ّاإعألص  "؛
ّّّّيفّك أل،هّ"اآلاثنّاالق صألد،أّق  ايّاقونايّاإأل اأّلأّلنةو نّّزك إّ اللأّ اس ّشطنألو ا ةك  ن

ّاالق صألدّاإل اللي"؛
ّّلنةو نّري واللي:ّّ  ّبوّ"ب نصأّاقونايّاإأل اوأّلوأيفّك ألبهّاإعنّشعبأل ّحممةّري المّا ربوان ا ةك  ن

ّدنا أّحت ا اأّاية،أ"؛
ّّّيفّك ألبهّ"ا نطألسّاالق صألد ّاإل الليّوأش ّا يامّاقخالقاأّفاه".ّ بةّا ك ميّأنشاةا ةك  ن

ّّّ
ّ

                                                
ّ؛124-123 صألمّأب ّا نص مّل أعّ ألب مّصّص.ّ-ااة :ّّ 1

ّ؛531مّص.ل أعّ ألب مسطّ بةّاحلماةّنض ا ّحسأمّّ-ّّّّّّّّّّ
ّ؛1072-1067مّصّص.ل أعّ ألب مةّ لّ  امأل مّلبألنكّبأّ  امأل ّبأّحمّ-ّّّّّّّّّّ
ّ؛157زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّّ
ّ؛241شعبأل ّحممةّري المّا ربوان مّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّّّّّّّّّ
 .322مّص.2008أمّمّبطوتمّدانّا ك بّا ع ماالنشاط االقتصادر اإلسالمي وأثر القيم األخالقية فيهحمم دّ بةّا ك ميّأنشاةمّّ-ّّّّّّّّّّ
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ّوالخ اووألناتايّاإأل اوأّري ّح لووأّا  عأللوولّ ّاق ووّ بطوون65/01/7ّإل ووالليّيفّقوو انهّنقومّجممووعّا فيوهّاّقوو ّ كموألّأ
1ّحاثّأألاّفاهّلألّ، ي:

الّتنط  ّحتتّأ ّ يةّلأّّمهيّ ي دّلس حةشأّ– اأّكمألّجت  ّا ا مّيفّاق  ايّاإألّّ–خ األناتّ ي دّاإلّأ 
اهّغطّأألئزّش  ألمّفإّم نهّاال  األضحيألّلأل األّجي زّّوالّلنفعأّوالّا عي دّا ط  اأّاإسمأل مّومبألّأ ّاإعي دّ  اهّ ا ّلألال

ّفالّجي زّتةاوهلأل.ّه هّا عي دّالّجت زّاب ةااّ ّأ ّ ومبألّ
2ّ:قكألوا  أ ّا  اأحّه ّاإنعمّّ
ّ ّّ؛الّمي كّ ّ ي دّاخلاألناتّ   ّباعّاإلاسأل ّلألتنط
ّّ؛ نّفألحشإألّفا ألّلأّغّما يمألنّواإ اهنأّأكألّالّخت جّ أّك كألّ مالّلأّأ مألل
ّّلعألوضأّلأللّمبأللّلعّا زإد ؛ّحاثّت مّ ّمأ ّفا ألّشب أّا  و
ّكّوالّمت اوكمّفوالّاإطوت ّو  أليلّمت ّ والّ،تتبّ  ا ألّّمحاثّالّجي  ّتنفا هألّ؛غ بّا با  ّاخلاألن،أّا ط طاأص ن،أّأ
ّكألاوتّ يو دّا باوعّريمنوألّوضوعتّشو  ألّإلفوألد ّا  م اوككّاإباعّوالّا بألئعّ، م ّ ، م ّ  ّموهويّغوطّلدد،وأّ و  كّمكّا ثمأمّوإأل

ّف يّوط أ؛
ّّكولّشو سّالّ،ي مبواهّا أوّّم عيوةا  بألنّا ط وسّاإ افيأّ عي دّاخلاوألناتّلوأّا عيو دّا فأل وة مّفأل طو وسّا فأل وة ّتمبوم
ّش  أل.ّنيللأّأن ّا يمألنّوا  هأل ّاحمل ّ ّشب أّا  ومّوتعةّ  ااّا ط سّ   ّلص حأّزائة ّفا ألّااط

 ةـة اإلسالميـود اختيارات متوافقة مع أحكام الشريعـات لتطوير عقـمقترح الفرع الثالث:
ّميكأّتط ، ّ ي دّخاألناتّري اللاأّ   ّا نح ّاآليت:

تط ، ّ يةّخاألنّّحممةّ، ا ّا بطقةاناقتحّاق  أل ّّ:*ونـء عل  أساس بيع العربر عقد خيار الشراـأوال: تطوي
3ّ   ّأ ألسّباعّا ع ب  مّوفامألّ، يّا مب اباّا ط  اأّهل اّا  ط ، :ّما ط اا

و وا ّ  و ّاحلو ّيفّّممبع ّأ ّ،يعّا عيةّ   ّشو ااّاقصولّ اتوهّ  و عّأوّأ و م(ّ:أ ّ،ك  ّحملّا عيةّاقصلّ اتهّ-1
قصووولمّو،وووةفعّاإطوووت ّ حأللووولّاالخ اوووألن(ّ  بوووألئعّ حمووو نّاالخ اوووألن(ّ  بووو  ّلوووأّا وووثمأّاإسوووم ّيفّا عيوووةمّو،كووو  ّشووو ااّا

 ّفسخهّفأل ع ب  ّفأل ع ب  ّأزاّلأّا ثمأمّوريّما باعّتّ  ّألنّيفّريلمبألاّا عيةّأوّفسخهّخاللّأألّحمةدمّفإ  مطت ّاخلا
ّح ّ  بألئع؛

 ألّ ّ يةّا باعّفايفّا  هبّأوّا فمبأّأوّا عمالتمّقري ّالّجت زّاخلاألناتّّ:ألنأ ّ،ك  ّاقصلّممألّ،يبلّيفّباعهّاخلاّ-2
ّ ؛وبط سّا  يألبّمالّ،ك  ّريالّوات

                                                
 http://www.kantakji.com/fiqh/Markets.htmم.ّلأّاإ قع:1992ّهوّاإ اف ّ و1412ّا ةون ّا سألبعأمّ إل الليّ نابطأّا عأل ّاإل اللي(مق اناتّجم  ّاجملمعّا في يّا1ّ
ّ؛123 صألمّأب ّا نص مّل أعّ ألب مّص.ّ-ااة :2ّّ

ّ؛236أعّ ألب مّص.سأمّلّ مسطّ بةّاحلماةّنض ا ّحّ-ّّّّّّّّّ
 .11-10مّل أعّ ألب مّصّص.حنو سوق مالية إسالميةكمأللّت فا ّحطألبمّّّ-ّّّّّّّّّ

هو اّّو،عوةّ ّمد،نألنّلثال(مّو،ي لّ  بألئعّري اّ ّأشوتّلنوكّف وكّا عطو  10ّ ّمّفاةفعّلأّمثن ألّأزاّ د،نألن1000ّوّولثأل هّأ ّ،طت ّا  ألّا س عأّبّمباعّا ع ب  ّأألئزّ نةّاحلنألب أّ:بيع العربـون *
 .14ا سألب مّص.اإ أعّّ-.ّااة :ّّيفّ  كا عيةّل زلألّيفّح ّا بألئعمّأ ّأاهّالّ،س طاعّأ ّمي نعّ أّتنفا همّألألّاإطت ّف  ّخمط ّ

 .29-18حممةّ، ا ّا بطقةانمّل أعّ ألب مّصّص.ّ-ااة :3ّّ
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واقونايّّملوأش  ألمّري ّالّجت زّا سو عّاحمل ّ ّامبع ّأ ّ،ك  ّاقصلّأألئّزّ:أ ّ،ك  ّحملّا عيةّقألبالّحلكمّا عيةّش  ألّ-3

ّلأّواإدش ات؛ ّ كأل سنةاتّواق  مّاحملّّملأاإأل اأّاحمل ّ 
ّالّمي ك؛ّالّ،نط  ّ   ّباعّاإلاسأل ّلألحاّّ:نألّومم  كألّ  بألئعأ ّ،ك  ّاقصلّل ض  ّا عيةّل أ داّولعاّ ّ-4
  وو ّأ ّلووة ّخاووألنّّماتفوو ّمج وو نّا في ووألاّلووأّاحلنفاووأّوا طووألفعاأّواحلنألب ووأّ:أ ّتكوو  ّلووة ّاالخ اووألنّل صوو أّو عيووةّ-5

ج دّريب امّا عيةمّو،س م ّط الّلوة ّمبأ ّ،ك  ّاحل ّيفّا فسخّأوّاإللمبألاّحألالّّص أّو عيةمجيبّأ ّتك  ّل ّ ّ*ا ط س
ا عيووةّلنوو ّريب الووهّوحوواّاتن،ووخّّبووةّلووأّا عموولّوخلاووألنّاقل ،كوويّا و  ّ،عطوويّحوو ّتنفاوو ّاخلاوألنمّو  حياوو ّهوو اّا مبووألباّال

ّاقونويبّفالّحيي ّه اّا مبألبا؛ّاالخ األنمّألألّاال  حيألي
ّأ   و ّّم باوتّا  م ،ولّا كو ،يتّاقو قو انّا نوةو ّا في اوأّّاو ّ ّ: ّاخلاوألنّوا و حيأليّ  ائوةهضمأل ّاقصلّأشنألاّلةّ-6

ّ  بألئع.ّ ّفسخّكأل كأل ّا نمألاّ  مطت مّوريّّألمب  ّفسخهمّفإّأوا باعّّريلمبألاّري منألاّا باعّيفّلة ّاخلاألنّ،  قفّفاهّ
مهّاإطوت ّريالّوالّ، سو ّ ّمةّا بألئعّأشنألاّلة ّاخلاألناهّ،بي ّاإباعّيفّ،هالكّاإباعّأشنألاّلة ّاخلاألنمّفإألألّخبص صّ

ّ ّه كّاإباعّ،نفسخّا عية؛ف  ّلأّضمألاهمّفإيفّاتن،خّا  نفا مّو  اهّلألّدامّيفّ،ةّا بألئعّ
ّماووعّا ع بوو   يوةّاالخ اووألنّا يووألئمّ  وو ّبّ وا ّهنووألكّلووألاعّشوو  يّلووأّأ ّ،وون ّ ّ:ا  سو ،أّا عاناووأّوا نية،ووأّ عيووةّاخلاووألنّ-7

يفّا عيوةّ  و ّّن ّ تفأليّ   ّريأو ااّاإيألصوأّبان موألّوتصوفاأّا عيوةّو  سو ،أّا نية،وأمّبطو سّأالّ، وفنيّيفّاإل   ّح ّا طّ 
ّاهّالّحي ّ  مطت ّا  المّاإباعّحملّا عيةمّاقل ّا   ّ،دد ّري :  كّل زمّ  ط فنيّأوّقحةمهألمّوأّأ 
شبو تّاحلو ّّأ ّري مّاق وعألنلأّف وقوألتّّواال  فألد ّناتّهل هّا عي دّيفّاجملألزفأن ّاخلاأللأّا  خةامّحم ّ ّاحلةّ ّ-ّ

و وةخ لّيفّا عيوةّّمبطكلّكبطّلأّقاألمّحمو ن ّاخلاوألناتّو  س ،أّا نية،أمّ احةّ ّري زاله  مطت ّيفّا  المّاإباعّو ةمّ
ّا  س ،أّا نية،أ؛ّأ ألس   ّ

ألمّمويفّحوأللّتغوطتّظ وف ّمّا فع وي سو ّ وا يتّالّت زمّا طو فنيّو  سو امّوا ّمريكسألبّ يةّاخلاألنّاإ واأّا كألفاأّ-ّ
ّس. ّا غ ضّاإنة نّه ّا  ح ّ  امألّوأّال
و ا ّّمح ّ  مطت ّيفّباعّاقصلّمجيبّأ ّ،ك  ّاإيص دّلأّتةاولّ يةّا ط ااّو ع ب  ّ:االخ األنتةاولّ ي دّّ-8

،كوو  ّّكووأّ،طووتسّيفّ  ووكّأ  طوو اّ خوو ّأشنووألاّلووة ّاخلاووألنّوفوو ّباووعّا ع بوو  ّأ،مبووألمّوهوو اّالّلووألاعّلنووهّشوو  ألمّ ّما عيووة
ّ .الّ،يبّ  ن يّ أّباعّلألّماقصلّيفّح زتهّحيايأّأوّحكمأل

ّأوّغ فوأّليألصوأّمّرياطألاّ  طأّيفّا سو يّاإوأليلا ي  حممةّ  يّ:ّاقتحّا ةك  نّار البيعـا: تطوير عقد اختيـاثني
ل ألّغ فوأّاإيألصوأّليألبولّباوعّأّتيوةّ  يو دّاخ اوألنّا باوعمّحاوثّ،ع وربّمثوأّخاوألنّا باوعّكميألبولّخةلوّريمتوألمتس  ّ   ّحسوأّ

1ّ؛اق  ممّو  كّإبجيألدّلطتّهلألّيفّا س يمّوليةانّاقأ  ّحمةدّلأّقبلّاإس ثم ّوت كّاجل أ

                                                
مّوهو ّلوألّشبوتّ وأّا نويبّصو  ّهللاّ  اوهّ   ّاشتاسّ  كّ وهّلأّاحل ّيفّريلمبألاّا عيةّأوّفسخهّبنألاّ ّمأوّغطمهألّه ّلألّ،ثبتّقحةّا عألقة،أّميفّا فيهّاإل الليّ:ّخاألنّا ط سخيـار الشرط *

 .124ّ صألمّأب ّا نص مّل أعّ ألب مّص.ّ-ّفألهلةاّلأّخاألنّا ط سّهنألّه ّلنعّودفعّا غنبّواخلةا مّألألّاخلاألناتّاإأل اأّف يّل اهنألتّ   ّاجتألهّاق عألن.ّااة :و  م.ّ
ّ1Mohamed Ali El Gari, op.cit., p.20. 
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يبمّأ ّأ ّممألن ووأّاخلاووألنّالّ،كوو  ّريالّيفّ خوو ّ،وو مّ  عيووةمّحاووثّتيوو مّغ فووأّّووتعموولّغ فووأّاإيألصووأّوخلاووألنّاقوّنّ
1ّأ ّحتصلّ  ا ألّليألبلّأتعألهبأل.وخاللّت كّاإة ّاإع  لأمّأبّمةداإيألصأّإبجيألدّلطتّ أل  مّبسع ّحم

 ةـا الفقهيـات وأحكامهـالمطلب الثالث: المستقبلي
ّ:ري ّمّه اّاإط بإع فأّلألهاأّ ي دّاإس يب األتّوأحكألل ألّا في اأّوبةائ  ألّا ط  اأمّقسّ 

ّ
ّ
ّ
ّ

 اـا وتاريخهـا وخصائصهـات: تعريفهـالفرع األول: المستقبلي
 ات:ـائص عقود املستقبليـريف وخصـأوال: تع

مّلنوهّوب ا ووطأّمّاآلخو ّأوّ، سو ّ حوةمهألّأ ّ،سو ّ  وزامّل بوألدلّبونيّطوو فنيّ،فو ضّ  و ّأا "ّ:اّا عيوةّاإسو يب يّأباوه،عو ّ ّ-1
ّكماأّحمةد ّلأّأصلّأوّ  عأّلعانأّيفّلكأل ّوزلأل ّحمةد،أّوبسع ّحمةد 2ّ."ط اّاث ثّ ا   اا(

باووعّأصوولّلعوونيّري ّطوو اّ خوو ّبسووع ّحمووةدّل فوو ّ  اووهّلسووبيألّ،سووم ّ-أطوو ااّا عيووةّشوو ااهوويّ يوو دّت وواحّقحووةّ"ّ-2
3ّ"تفأليّيفّاتن،خّالح ّوه ّاتن،خّا  حيأليّا عية.ا  س امّأوّتنفا ّاإلّ   ّأ ّ، مّ ّو سع ّاإس يب ي

4ّ ّخصألئ ّهي:وت مازّا عي دّاإس يب اأّبعةّ ّ
واآلخو ّوئوعمّوو  وأليلّلوألّ،كسوبهّطو اّيفّهو هّا عيو دّقسو هّا طو اّّحوةمهألّلطوت أةّيفّا عي دّاإس يب اأّطو فنيّأ،ّ-

ّا ثألي؛
 وأّط ،و ّّوريمنوألالّ،ع فأل ّبعمب مألمّو  أليلّالّ،ةخلّا ط فأل ّلعّبعمبو مألّا وبع ّيفّا  عأللولّّط يفّا  عألللّغأل بألّلألّري ّ-

وجتماوعّاإوةف  ألتّوحتياوو ّّقنوحاكبألئعوأمّف ويّتعمولّ  و ّتو از ّاحلسوألوتّودفوعّّّأوغ فوأّاإيألصوأّا ويتّتعمولّكمطوت،أّ
ّوجتألوزّاإبألدالتّاإبألش  ّبنيّاإ عألل نيّوضمأل ّازألزّا عي د؛ّاال  ي ان

ّكموألّميكوأّإأل ك وألّاقصو يّتعوة،  ألّأوّري غألئ ووألّري ّ يو دّاإسو يب األتّ يو دّلنمّ ّ- طوأّلوأّحاوثّا طوكلّواحلجومّواإب و،م
ّ لوأّهو هّا عيو دّتسو م ّحواّوقوتّا  سو امّّ%2لوأّّألتّأ ّأقولّ ّيفّريحوةىّا ةنا وبس   أّقبلّوقوتّا  سو اممّوقوةّتبوني 

ّدو ّتعة،لّأوّري غألا؛
ّكمبومأل ّ، ط ّ ّ- وحيوةدّّمو  زالوألاماقطو ااّّ و فألاالبّاإ ألأ  ّيفّاإسو يب األتّري،وةا ّهوأللشّلبوةئيّ وةىّغ فوأّاإيألصوأ

ّاهلأللشّحسبّظ واّا س يّو   كاألتّاإس ثم ؛

                                                
 1Ibid. 

ّ.253ص.ّم2010مّ مأل مّدانّا فك مّاألسواق املالية والنقدية يف عامل متغريا ساةّل  يلّ بةّا يألدنم2ّّ
 ّ.114ص.ّ ألدلّحممةّنزيمّل أعّ ألب م 3
 .154-153مّصّص.0032مّ مأل مّدانّصفألاّ  نط مّاالستثمارات واألسواق املاليةمّكألكألل الّّه شاألنّلع وا4ّ

 الفرع األول: املستقبليـات: تعريفهـا وخصائصهـا واترخيهـا؛
 الفرع الثاين: أحكـام عقود املستقبليـات؛

 الفرع الثالث: مستقبليـات متوافقـة مع الشريعـة اإلسالميـة.
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سووع مّو  حياوو ّ  ووكّمينووعّأصووحألبّا  دائووعّلووأّا وو خةامّاإسوو يب األتّقغوو اضّبّ نووةهّا حتة،ووةّاجملووأللّا وو  ّ، ي  ووّ-
ّاجملألزفأ.

كأل ّا  عألللّيةّّلص ّا يةميأمّفّري تع دّّري ا عي دمّّأقةم ي دّاإس يب األتّلأّّ:ّتعةّ اتـانيا: اتريخ املستقبليـث          
يفّيفّاق وو ايّاإأل اووأّهوو هّا عيو دّّوبوةأتيمووحّوا وو ن مّاحملألصووالّا زنا اووأّا غ ائاوأّاق أل وواأّلثولّا ّ  و ّيفّا بةا،وأّ، تكووز

 Chicago Board)ّ (CBOT)جم  ّشواكألغ ّ   جوألن ّو  كّلأّط اّبةا،أّا ي  ّا عط ،أمّلن ا  الإتّاإ حة ّاقل ،كاأّ

 )of Trade1ّ؛
ب نصووأّقبوولّاه مووتّا عيوو دّاإسوو يب اأّأب و تّاخلز،نووأّوا عمووالتّاقأنباووأّو  ووكّلووأ1972ّّوبةا،ووأّلووأّ وونأّّ

1975ّّ ووألمه مووألمّاتّأ ووعألنّا فألئووة ّهبوو اّاإلحمبووّثّ مّCME)ّ(Chicago Merchantile Exchange) شوواكألغ ّا  جألن،ووأّ
2ّ؛فامألّبنيّا بن كّب نة ّاالقتاض ألّ نةّلعةالتّري ّحتةدّقامّمندوالّخألصأّ   ّاقونوّو
ّاقونوّوا  هبّوا يمحّولدش اتّا ب نصأّ و تّاخلز،نأّّواتّاحلك لاأّوأوتطملّ ي دّاإس يب األتّحأل األّا سنةّ

ّدوالنّواإن جألتّا نفطاأّوغطهأل.
ّويفّه اّا صةدّقةّ، بألدنّ   هأّا سدالّا   ّلفألده:ّلألّا ف يّبنيّا عي دّاإس يب اأّوا عي دّاآلأ أ؟ّ

ن،وخّالحو ّبسوع ّمّ  مطوت ّا سو عأّحمولّا  عألقوةّيفّات،سو ّ ّأ  يو دّ،  وزمّفا وألّا بوألئعّّأبكوألّاآلأ وأاّا عيو دّتع ّ 
،و مّدفوعّّأو، فو ّ  و ّدفوعّقاموأّا عيوةّ نوةّا  عألقوةّل ف ّ  اهّوقتّا  نفا ّ،سم ّ ع ّا  نفا مّ كأّيفّه هّا عي دّقةّ

ّ ّكمووألّ، فوو ّا ط فووأل ّ  وو ّا كماووأّوط ،يووأّوكافاووأّتسووة،ةّا عيووةّممووألّ،بووني  ّا طووألبعّأووزاّوا بووألقيّ،دأوولّحوواّاتن،ووخّا  سوو امم
3ّاه:   ّأّةلّ ألّ،الئم ألمّاقل ّا   ّ،مّحاثّحيةدّا ط فأل ّش وسّا عيةّمبا طخصيّهل اّا ن  ّلأّا عي د

ّّّالّت أةّ  يّاثا ،أّهل اّا ن  ّلأّا عي د؛
ّّ ّس ام.  نةّريب امّا عيةمّالّميكأّري غألؤهمّممألّ،نط  ّ  اهّخمألط ّ ةمّا يةن ّ   ّا

لوأّخواللّغ فوأّاإيألصوأّا ويتّتمبومأّا  زالوألتّّ مّ ألألّيفّا عي دّاإس يب اأّفأل عالقأّبونيّا طو فنيّغوطّلبألشو  مّري ّتو
ّكمألّأ ّا عي دّاإس يب اأّ ي دّلنمّ  طأمّممألّجيعلّلن ألّ ي داّ استّشخصاأمّوه اّلوألّ، واحّوأو دّ و يّاثاو  ّا ط فنيم

4ّهلأل.
 
 
 

                                                
ّ.153ص.ّاإ أعّا سألب م1ّ
 اإ أعّافسه.2ّ
ّ.ّلأّاإ قع:32مّص.1999مّاملشتقات املالية يف املمارسة العملية ويف الرؤية الشرعية بةّاحلماةّحمم دّا بع يمّّ-ّاة :ا3ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2378ّ
 .24 ألطفّو اةّأاةناوسمّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّّّّّّّّ

ّاإ أعّافسه.4ّ
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 اتـود المستقبليـام عقـالفرع الثاني: أحك
ّ  ىّكلّنأ ّه ّكمألّ، ي:خبص صّأ ازّأوّ ةمّأ ازّا عي دّاإس يب اأمّوحمّنأ،نيهنألكّ 
يفّحبثهّا   ّّ بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتا عي دّاإس يب اأّا ةك  نّّأأألزوالأّبنيّا  ،أّ:ّاجمليـزون:ّاألول رأرـالّ-

 يو دّاإسو يب األتّّأ ّا سوأل أليت،يو لّا وةك  نّ"مّففويّهو اّا بحوثّب األتّليتحأّل  افيوأّلوعّا طو ،عألس يحيملّ ن ا ّ"
 ّه هّا عي دّتعاةّختصوا ّاإخوألط ّوتيو مّب جماوعّوت ز،وعّخألصأّوأّماإل اللاأتعة،  ألّوف ّق ا ةّا ط ،عأّّتّ ّري اأألئز ّ

1ّ.ألّحتيا ّا  ي انّاق عألنّاإس يب اأيفّا س يّا ف ن،أّلأّأّ أل عألناإع  لألتّح لّاإسألنّاإس يب يّ
اّولوأّا بوألئعّو باوعّ سو عأّبكماوأّحموةد ّيفّاتن،وخّه ّتع ةّ  مطت ّو ط اّاإل اللاأسّيفّا ط ،عأّفعيةّا  ح ّ ّ

جيبّ   ّاإطت ّأ ّ،ةفعّا ثمأّاإ فو ّ  اوهّلسوبيألمّوجيوبّ  و ّّاال  حيأليمّو نةّحمةدّيفّاإس يبلّبثمأّل ف ّ  اه
إكوأل ّمّاقصلّيفّاإكأل ّاحملةدمّوهو ّيفّأو ه هّشو ااّلدأولّ سو عّل صو فأّبوثمأّل فو ّ  اوهّويفّا زلوأل ّواا بألئعّأ ّ،س ّ 

اإ ف ّ  ا مألّ   س اممّحاثّأ ّا غأل،أّلأّه اّا عيةّهويّمحأل،وأّاقصو لّلوأّا  غوطّغوطّاإ  قوعّوغوطّاإ غو بمّوهو ّباوعّ
2ّ م.ا سّ 
 مّوا عي دّاإس يب اأمّري ّ، أةّ يةّباعّ، ف ّ  اهّا ط فوأل ّ  و ّا  عألقوةّ  و ّباوعّبوثمأّهنألكّتطألبهّبنيّباعّا سّ ّ

وو طألّري ّأ عأّاإ صوو فأّو  لوأّوصوفألّلمبووبلع و مّ، نأولّفاووهّتسو امّا سو  مّيفّأولّلع و ممّولووعّ  وكّق  وفّ ووأّ يوةّا س 
3ّا نيألسّاآلتاأ:

ّّّمّواإ مثلّيفّا س عأّ،بأل ّقبلّقبمبه؛س ّ أ ّاإ
ّّّا بوووة نيّفاوووهّمّبووولّ،ي صووو ّ  ووو ّدفوووعّاسوووبأّلنوووهمّفكووونأ ّنأسّاإوووأللّيفّا عيووو دّاإسووو يب اأّالّ،وووةفعّلعجوووال 

ّلدأال ؛
ّّّبألئعّواإطت ّو س عأّاإطتا ّوريمنألّغ ض مألّحتيا ّا  بح.الّغ ض  ّ

ّوهيّأل نّ استّأألئز ّش  أل.
ووهبوأّا زحا ويّّا يو  ّداغويّ  ويّ:ّ،و ىّلعةومّا في وألاّاإعألصو و ّألثوألل:(املانعـون )وهو الـرأر الـراجح:ّاينـالرأر الث -

 ووةمّأوو از4ّّمأّ وو امأل ّبوأّحممووةّ لّ و امأل ولبووألنكّبوّو صوألمّأبوو ّا نصو ّومسووطّنضو ا ّوزكوو إّ واللأّ اسوو ّشوطنألو 

ّكأل ّا غ ضّلن ألّا  ح ّ  ا باوأل ّّم   ّحت ميّه اّا ن  ّلأّا عي دّ   ّا سو عّوقةّا ّ ّسّأوّاجملألزفأما عي دّاإس يب اأّ  اا

                                                
ّ؛34ص.ّمم2003هوّاإ اف ّ و1423ّم15ّّمّجم أّأأللعأّاإ كّ بةّا عز،زمّاالق صألدّاإل الليمّاجمل ةمستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتّمّ-ّاة :ا1ّ

ّ.161ص.ّأ بألبّوح  لّلأّلنة نّري اللي"مّل أعّ ألب ممّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّ"مستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعةماةّا سأل أليتمّ بةّا  حامّ بةّاحلّ-ّّّّّّّّّ
ّ؛36ص.ّمّجم أّأأللعأّاإ كّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب ممستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتمّّ-ّاة :ا2ّ

 .163"مّل أعّ ألب مّص.نة نّري الليأ بألبّوح  لّلأّلمّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّ"مستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتمّّ-ّّّّّّّّّ
 .18مّل أعّ ألب مّص.حنو سوق مالية إسالميةكمأللّت فا ّحطألبم3ّّّ
ّ؛123-122 صألمّأب ّا نص مّل أعّ ألب مّصّص.ّ-ّااة :ّ 4

ّ؛495مسطّ بةّاحلماةّنض ا ّحسأمّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّّّّّّّّّ
ّ؛149-147زك إّ اللأّ اس ّشطنألو مّل أعّ ألب مّصّص.ّ-ّّ
 .962لبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممةّ لّ  امأل مّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّ
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ّموه1412ّجبة ّ نأاإنعيةّّوق انّجممعّا فيهّاإل الليّموه1410ّاإأل اأّاإنعية ّيفّا  وسّ نأّاق  اياخل ألليّ نةو ّ
اووهّالّجيوو زّشوو  ألّا  عأللوولّبعيوو دّأاإل وواللاأمّ ووبأّواإ اأعووأّ  مد سووألتّاإأل اووأّهلائووأّاحملأل20ّووندّيفّاإعاووألنّا طوو  يّنقوومّ

إباطووألئ ألّأمّتووةاوهلألمّقكووألّل ا ووة ّل زلووأّت ي ووبّري ّ يووةّباووعّيفّاإسوو يبلّدو ّريجيووألبّأوّّاإسوو يب األتّيفّا سوو عّ وو ااّ 
1ّقب ل.

2ّحث  ّا  ،أّقأل  اّبعةمّأ ازّ ي دّاإس يب األتّو نيألسّا  أل اأ:ا بألّوقةّا  ةلّ ّ
ّّالّ،يصةو ّ  ىّاإيألل  ّوأ ّاقنوحّلأّخاللّاجملألزفأ؛ّ؛ّفمعةمّاإ عألل نيّهب هّا عي داإيألل  ّيفّه هّا عي د
ّّااط ااّه هّا عي دّ   ّباعّاإلاسأل ّلألّالّمي كمّوه ّلن يّ نه؛
ّأ وألتّاق وعألنّانتفأل وألّواخنفألضوألمّاقلو ّا و  ّبّاإ عوألل ّ  عي دمّو  كّلوأّخواللّت ق وا غ نّا فألحشّيفّه هّا   ّ 

ّ،دد ّري ّحتيا ّلكأل بّ  بع ّوخسألئ ّ  بع ّاآلخ ؛
ّو فألد ّلوأّف وقوألتّالمّأوّتسو اممّوريمنوألّا غو ضّهو ّاإل ّ،يب مّحاثّالّ، أوةّا و ّااط ااّه هّا عي دّ   ّباعّلأل 

ّاق عألن؛
ّ ا وعأّحةّا عألقة،أّف صوأّّوأّ ةمّا عةلّيفّري طألاّأثّ،كملمّحاعي دّلعّقصةّا طألن ّ  حيا ّا عةتعألنضّه هّا
ّ؛ ّحيي ّا  بحّ   ّحسألبّاآلخ ّوه اّالّجي زّش  ألق
ّ ّّا ثمأّواإثمأّيفّا عي دّاإس يب اأمّوه اّلأّوبّباعّا ة،أّو ة،أمّواجملمعّ   ّحت ميه؛أتأالّّ، م
ّألاألّا  وّوه ّنوّا نسائأمّو  كّيفّحأل أّا عي دّاإس يب اأّ   ّا و هبّوا فمبوأمّحاوثّتبوأل ّحتملّه هّا عي دّيفّطا

قبولّا  يوألب ّأمّفوالّجيو زّا نسوألاّوا  فو يّأّا و وّوهويّا ثمناوبّوا فمبوأّيفّ   وت ف ّلوعّا و هّاقخط و ني دّا  نقاأمّوه هّ
إسوو يب اأّ  وو ّا عمووالتّاقأنباووأمّف نأاوولّا  يووألب ّهوو ّحووةمهألّوآلخوو مّوهوو اّلووألّ،نطبوو ّأ،مبووألّ  وو ّا عيوو دّايفّلبألد ووأّأ

ّلأ.ا سمأّا  ئاساأّهل هّا عي دّفكألاتّب  كّحم ّ 
 ةـة اإلسالميـة مع الشريعـات متوافقـمستقبلي الفرع الثالث:

ّ مّ و اّالوسّلوأّاإخألطو حو ّ أ ّ يو دّاإسو يب األتّو وا أّهأللوأّ  ّ بةّا  حامّ بةّاحلماوةّا سوأل أليتةّا ةك  نّأكّ ّ
3ّم ألّريطألنّلد سيّ، ةاّري :لن ألّ أّط ، ّريجيألدّلس يب األتّري اللاأّ،نةّ ّاال  فألد بةّلأّ

كوأل  وّوا يموألنّا  نكةّلأّأ ّا عي دّوا عم األتّاإ ع يأّبس يّاإس يب األتّالّختأل فّاقحكألمّا ط  اأّيفّاإعوأللالتّّّ-1
ّكألخلنز،  ّا  ةاولّ استّحم ّ ّ  ّا س عأّل ضوا غ نّا فألحشمّوأ ّخ؛و ريواخلم ّوا سالح...ّلأ

ّوأ مبوألامّولون مّا سمأل و  ّاإل واللاأيفّ و يّاإسو يب األتّّاقطو ااا ي ا ةّا ويتّحتكومّ و  كّمجاوعّّأ لأّّا  نكةّ-2
لّبسال أّو،ث ّفا ألّمّوق ي  ّ  قألّتعماإل اللاأوا يامّّا ط  اأّاإيألصأّواإ عألل   مّل  زل  ّو مب اباّوأ مبألاا س يّ

                                                
 .287.مّل أعّ ألب مّصنفعّ بةّا  محأّا نجة ّ-ااة :1ّّ
ّ http://iefpedia.com/arab/?p=10116ّّ.ّلأّاإ قع:22-17مّصّص.ملالية يف الرؤية اإلسالميةاملشتقات اأش اّحممةّدوابأمّّ-ّاة :ا2ّ

ّ.144-145.اللأّشطنألو مّل أعّ ألب مّصّصزك إّ اس ّ ّ-ّّّّّّّّّ
ّ؛176-175"مّل أعّ ألب مّصّص.وح  لّلأّلنة نّري الليمّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأّ"أ بألبّمستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتمّّ-ّاة :ا3ّ

 .46ص.مّجم أّأأللعأّاإ كّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب مّمستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتمّّ-ّّّّّّّّّ
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  زالووألتّوا  وة ا ّوا كو بّو وةمّا  فوألاّوإلمّا غوشّ و اّتنفو ّمتأللوألّوو سوع ّا عوألدلمّوهلوو اّحيو ّ ّوالو همأ ّاإ عوألل   ّأب
ّا عية،أ؛

ّس يب األت.ق صألد،أّ س يّاإت حي ّفا ألّا  ظألئفّاإلّأ ت فطّ  يّميكأّّ-3
ّكلّاإلش ااا سمأل   ّوا ب نصأّوغ فأّاإيألصأّو  طألتّّ:اإد سيّاإلطألنّو،مبمّ  1ّ:وبّطألنريمّحاثّ،ي م
 ا زب  ّّأاططأ ّ   ّ  مّدائمّبس  كّزوئنهمّوأّا بيألاهيّل مأّا سمسألنّا   ّميثلّ ما هّّري :ّارـالسمس

ّاقحكووألمالّقووأل فّّهأاوولووأّّا  نكووةسوويأّلووعّق ا ووةّا سوو يمّفأل سمسووألنّلسوودولّ ووأّلع فووأّل كووزّا زبوو  ّواوو اإهّو ووأّل ّ 
ّ؛اإل اللاأا ط  اأّوالّاةألمّاإس يب األتّ

  لووأّلطألبيووأّ وو  كّا سوو يّ  ي ا ووةّّا  نكووة:ّول مووأّا ب نصووأّوغ فووأّاإيألصووأّهوو ّةـة وغرفــة املقاصـــصــالبور
ّا ط  اأّ أّط ، :

ّايلّاإ كاأ؛ّري حت ميّا  ةاولّا ص ن مّأ ّا  ةاولّا  جألن ّا   ّالّ، ةاّّ-ّّ
ّ؛اإل اللاأّاآلدابحت ميّا طألئعألتّا يتّتدش ّ   ّا سع مّإخأل ف  ألّّ-ّّ
ّكمألّحت ّ ّاإلفصألحّحت ميّ-ّّ ّتك  ّا ب نصأّا ط اّاإيألبلّيفّط بّا زب  ؛ّأ مّ أّط بألتّا زب  م
ّكمألّحي ّ ّري ن ّحت ميّتيةميّباأل تّلزوّ ّ-ّّ ّلنأليفّ ط وسّاإنألفسأ؛ّقاهبّلسبيألّبنيّاإ عألل نيّمّا  ةاولّاإ تّ ا س يم
ّكبووطاّأووةاّو باووعمّو،ع وومّلألّ،يوو وو بأليّ نوةوحيووةثّاإلّ(:(front running وو بأليّحتو ميّاإلّ-ّّّ  مّزبوو  ّإب طووألاّمسسووألنهّألوو ا

 ّبعوةّ  وكّط وبّا عماولّو باوعّ،كو  ّقوةّاف وّالمّثّ ا سمسألنّأ ّه اّقف ّا سع مّفإ اّو ّا سمسألنّاإسو ب ّأصو هّأوّ 
ّ؛أّغطّ ألد أحصلّ   ّلز،ّ 

ّليّول ط بألتّاهلأللش.ّوضعّحةّأ   ّ  عي دّا يتّميكأّأ ّ،طت، ألّا عمالمّووضعّحةودّ  سع ّا اّ ّ-ّّّ
 ّوت مثلّلسدو األاألّيف:ةـة التنظيميـالسلط:ّ

ّةّلأّش  اأّا عية؛اإصألدقأّ   ّأ ّ يةّأة،ةّقبلّا  ةاولّ   نكّ ّ-ّ
تنةامّق ا ةّا  ةاولّيفّ  يّاإس يب األتّاإل اللاأمّولن ألّا  ي بّاققص ّاإسم حّبهّ، لاألّوبع ّلاللوحّّ-ّ

ّسع ،أّا ةااأل؛ م اأّا  س امّوا  ي بألتّا 
ّ ّلأّأألابّا ب نصأ؛ا عمب ،أمّأوّأ ّلعألل أّأخ ىّأألئّ ّل اأعأّشكألو ّافيّ-ّ
ّكأل ّهنألكّحتكّ ا  ةخّ ّ-ّ ّمألّلأل؛لّمب اأعأّ   كّا س يمّري ا
ّا  حي ّلأّأه اأّا سمأل   ّواإ عألل نيّ   نكةّلأّليةنامّ   ّت أاهّا  ةاول.ّ-ّ

ّ ّ. يب األتّاإل اللاأّاإلطألنّاإد سيّ  مسوفامألّ، يّخمطاّ،بني 
ّ
ّ

                                                
ّ؛179ّ–176."مّل أعّ ألب مّصّصزلأّاإأل اأّا عألإاأّ"أ بألبّوح  لّلأّلنة نّري الليمّاقمستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتمّّ-ّاة :ا1ّ

 .48-46صّص.ّمّجم أّأأللعأّاإ كّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب ممستقبليات مقرتحة متوافقة مع الشريعة بةّا  حامّ بةّاحلماةّا سأل أليتمّّ-ّّّّّّّّّ
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 ةـات اإلسالميـار امليسسي للمستقبليـ: اإلط20 املخطط رقم
ّ

 
 
 
 
 
 

 رع فيهاـورأي الشة  ـود المبادلـالمطلب الرابع: عق
أا ا  وألّ يو دّاإبألد وأّّواّ   ّو   ع ّ ، تع ربّ ي دّاإبألد أّلأّبنيّأهمّاإط يألتّاإأل اأّاإ ةاو أّيفّاق  ايّاإأل اأ 
ّا ف و ّا  أل اأ:مّاإط بّري ّمّقسّ ألّا في يتكااف ّو
ّ
ّ
ّ
ّ

 اـا وتاريخهـا وأهدافهـة: تعريفهـالفرع األول: عقود المبادل
 : تعريف عقود املبادلـة وأهدافهـا:أوال
 يوو دّبوونيّطوو فنيمّ  بووألدلّتووةف ّايووة مّليألبوولّتووةف ّ:ّ"أبكووأل يوو دّاإبألد ووأّّا سوواةّل وو يلّ بووةّا يووألدناّا ووةك  نّ،عوو ّ ّ-1

سّضةّاإخألط مّوالّختمبوعّ   ح ّ ا  خةامّاإبألدالتّّحتة،ةّلاعألدّتس امّا  ةف ّوط ،يأّاحلسألبمّو، مّ ّمّو، مّ خ  اية ّ

1ّ".تةاوهلألّيفّاق  ايّغطّلنةمأّفياّه هّا عي دّ ط وسّمنطاأّحمةد ّفيةّمي يّكلّط اّش وطهمّو  اّ، مّ 
تعألقووة ّبوونيّطوو فنيّ، مبوومأّلبألد ووأّاوو  ّلعوونيّلووأّا  ووةف ّّا  ووزام"ّ ووألّ  وو ّأكووأل:ف ّ فاعّحممووةّ ووألدلّنزيّألووألّاق وو أل ّ-2

ّا نيوة ّأوّأصولّلعوونيّليألبولّتوةف ّأوّأصوولّ خو ّو سوع ّاحلووأليلّومب أوبّشو وسّ، فوو ّ  ا وألّ نوةّا  عألقووةمّ  و ّأ ّ،وو مّ 
2ّّ".تبألدلّاقصلّحملّا  عألقةّيفّاتن،خّالح 

 و  كّف ويّ  سو أّخواللّفوت ّالحيوأّ لسو يب اأ(مّةفيألتّا نية،وأّ  بألدلّ  س أّلأّا  ّأكث ّأواتفأليّبنيّط فنيّ"ّ-3
شو  ،أمّفصو اأمّاصوفّ ّ،أّ يوةّاإبألد وأّ  و ّفوتاتّدون،وأتسوّ ّمّحاوثّ،و مّ (Forward contract ّلأّا عي دّالحيأّا  نفا 

3ّ."(ّخو ري ن ،أ...
                                                

 .261ا ساةّل  يلّ بةّا يألدنمّل أعّ ألب مّص.1ّ
 .117دلّحممةّنزيمّل أعّ ألب مّص. أل2ّ
 .731ص.ّحمم دّحممةّا ةاغ مّل أعّ ألب م3ّ

 الفرع األول: عقود املبادلـة: تعريفهـا وأهدافهـا واترخيهـا؛
 ود املبادلـة؛الفرع الثاين: أنـواع عقـ

 الفرع الثالث: األحكـام الفقهيـة لعقـود املبادلـة.
 

ا سمأل   ّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ا سمأل   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ا سمأل   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ نةاماأا ا س طوأّ  اإيألصأا ب نصأّوغ فأّ

 مستقبليـات إسالميـة

 يسسيـار املـاإلط
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هّهو هّا عيو دّلوأّه موألمّبعيو دّاإبوألدالتمّهو ّلوألّت ماوزّبوومموألّدفوعّاإسو ثم ،أّوأصوحألبّاإصوألحلّاإ تبطوأّري ّاإلّ
1ّلزاإّأمه أل:

غوطّل عألد وأّلثولّّأّدخو لّطو اّاث وثّ نوةّوأو دّخموألط ّائ مألااوأبنيّط فنيّلوعّريلكألااوّ(barter ليأل،مبأّّأكألّ-ّ
ّلص اّلألمّليألبلّن مّق الّبغ ضّريأ ااّا تتابّواإ ألبعأ؛

ّليألصأمّحاثّقةّتطملّا ع ائةّاقط ااّا ثالشأّلعأل.ّ-ّ
2ّ :واةاّ ي دّاإبألدالتّري

ّقتاضّلأّاإخألط ّا سع ،أ؛تغطاأّ م األتّاإل  ثمألنّواإلّ-ّ
ّ؛لنخفمبأختفا ّتك فأّا  م ،لّ أّط ، ّت  اةّق وضّب ك فأّريق اضاأّّ-ّ
ّ  ثمألناتمّوتة امّل كزّا عمالتّاقأنباأّ   ّاإس  ىّا ي لي؛حتيا ّلعةالتّنحباأّأ   ّيفّاإلّ-ّ
ّاإخألط ّاإ ع يأّبةون ّا نطألسّا عألد،أ.سّلأّتس خةمّ ي دّاإبألد أّيفّا  ح ّ ّ-ّ

 ة:ـا: اتريخ عقود املبادلـاثني
نّجتوألنّا عم وأّ نوةلألّطو ّ و  وكّمّو نسوبأّ  عموالتّاقأنباوأ1970ّميكأّرينأأل ّلنطنّ ي دّاإبألدالتّري ّ نأّ

ّك  ا أّ  جنبّا  قألبوأّا رب،طألااوأّ  و ّحت كوألتّا عموالتّاقأنباوأمّ  يوةّلبألد وأّق وعألنّّأولّبعوةهألّظ و لبألدالتّا عم أ
3ّ  ن ط ّبعةهألّلبألدالتّا س عّوا  ه  ّوا مب ائب.1981ّا فألئة ّ نأّ

 ةـود المبادلـالفرع الثاني: أنواع عق
ت أوةّأاو ا ّشووألئعأّ  مبوألدالتمّلثوولّلبوألدالتّا سوو عّولبوألدالتّاق وو مّولبوألدالتّا عمووالتّولبوألدالتّأ ووعألنّّ

ّكمألّ، ي: ّا فألئة مّميكأّش ح أل
حوةّا طو فنيّو طو ااّاآليّلوأّا طو اّاآلخو ّ كماوأّلعانوأّلوأّ:ّوهويّلبألد وأّ،يو مّمب أب وألّأالسلع ةـأوال: مبادلّ

 وةادّا وثمأّفو نامّوباع وألّيفّافو ّا  قوتّباعوألّ أوالّبسوع ّل فو ّ  اوهّلسوبيألمّّا س عأّحملّا  عألقةّو سوع ّا سوألئةمّو،و مّ 

4ّ؛ا سةادّ   ّفتاتّل ف ّ  ا ألّوحباثّ، مّ 
طنيّواإمبوووألنبنيّوا ووويتّإبوووألدالتّا سوو عاأّري ّا ياووو دّاإف وضوووأّيفّا سووو يّا  مساووأّ  ووو ّاإ حووو ّ  ّأ ووو ايّاو، أووعّمنوووّ

ّكموألّاق و ايتنط  ّ   ّتنمااّغطّلو  ّ  عيو دّا ويتّجيو  ّرياطوألؤهألّيفّهو هّ تّا سو عاأّت ع و ّغ وبّ يو دّاإبوألدالأّأ .
5ّ  ّو ةوالن.غ ب ألّلسعّ بز،تّا بتولّوأ

                                                
 .167مّل أعّ ألب مّص.كألكألل الّّه شاألنّلع وا 1
ّ.118-117 ألدلّحممةّنزيمّل أعّ ألب مّصّص.2ّ
ّ؛321ل أعّ ألب مّص.، "احملاسبة -إدارة املخاطر  -املشتقات املالية "املفاهيم طألنيّمحألدّ بةّا عأللمّّ-ّاة :ا3ّ

 .167ه شاألنّلع واّكألكألل المّل أعّ ألب مّص.ّ-ّّّّّّّّّ
 .119 ألدلّحممةّنزيمّل أعّ ألب مّص.4ّ
ّاحلماةّنض ا ّحسأمّل أعّ ألب مّص.5ّ  .257مسطّ بة
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تفوأليّ  و ّاإبألد وأّيفّاتن،وخّالحو ّإعوةلّ ألئوةّ  و ّ و مّلعونيّأوّجمم  وأّلوأّهويّاإلّوّ:ة األسـهمـاثنيا: مبادلّ
م ّ طوو اّ خوو ّيفّ  و ّأ ّ،ووةفعّاإسو ثّاالتفووأليّمأصوولّلووأليلّ خو مّولووأّألث وأّ  ووكّاق و مّمبعووةلّا عألئوةّ  وو ّ و مّأو

ليألبوولّحصوو  هّ  وو ّلعووةلّا عألئووةّ  وو ّأ وو مّّم  وو ّلب وو،ّلعوونيّل فوو ّ  اووهّم عم ووأّلعانووأّ*"ا  ابوو ن ووع ّ"ّماتن،وخّالحوو 
 ّاخلوألصّأب وعألنّاق و مّيفّت وكّلّا وزإد ّيفّا و قمّا ياأل ويّ  مدشوليأل وألّ  و ّأ وألسّلعوةّمبنف ّا ياموأّيفّب نصوأّلوأل

1ّا ب نصأ.
ّ Bankers trust company ّلّل  ّلأّخاللّريحةىّش كألتّألنألاّاال  ثمألنّوهيوقةّقةلتّلبألدالتّاق  مّقوّ ّ

2ّّ.8919ّ نأ

 ي دّتي مّ   ّ"ّ:التّأبكأل ي دّلبألد أّا عمّه شاألنّلع واّكألكألل الاّاق  أل ّ:ّ،ع ّ ة العمالتـاثلثا: مبادلّ
ليألبولّ وع ّا صو اّّ(Spot  ونيّ نوةّ وع ّا صو اّا سوألئةّأوّاحلوأليلّ افو ّفا وألّا ط فوأل ّ  و ّتبوألدلّ م فتاضاأّ،أص لّري
مّواةاّلبألدالتّا عم أّري ّجتألوزّخمألط ّتي بألتّأ عألنّا ص اّ-أ ّيفّوقتّالح ّحيةدّلسبيألّ–ّ(Forward اآلألّ

كسبّلأّا  ي انّهو هّاق وعألنمّيفّاإيألبولّ، افو ّا طو اّحةّا ط فنيّوق عألنّا ثألب أّ،حاثّ،يبلّأّخاللّفت ّاإبألد أم
3ّ"ّاق عألنّاإعناأ.اآلخ ّ   ّتغط ّ

نيّط فنيّ، مبمأّ م ا نيمّ م اأّش اا/ّباعّ م وأّلعانوأّتفأليّبري"ّ:فاي لّ ن ألّأكألّ ألدلّحممةّنزيّألألّاق  أل ّ
سّ ع ّص اّحمةدّنيّو م اأّباع/ش ااّيفّاتن،خّالح ّ   ّأ أل ّأ ألسّا  س امّاآليّبنيّا عم  ليألبلّ م أّأخ ىّ  

4ّ"ني.لسبيألّبنيّا عم  
أحوةمهألّ،ووةفعّليتضونيمّّتفوأليّبونيّطو فنيا فألئووة ّيفّاإلّأ وعألن:ّت مثولّلبألد وأّادالت معـدالت الفائـدةـرابعا:مبـّ

فألئة ّل غط مّواآلخ ّ،ةفعّفألئوة ّاثب وأمّأوّبونيّلي ضونيمّأحوةمهألّ،يوب ّفألئوة ّل غوط ّواآلخو ّ،يوب ّفألئوة ّاثب وأّ  و ّأ ّ
لّ  مي ضّاآلخ ّفألئة ّاثب أّ أّلب ،ّممألشلّإب ،ّا ي ضّيفّليألبولّلّ  ميتضّاآلخ مّأوّاإي ضّاقوّ ،ةفعّاإيتضّاقوّ 

و  و ّا وو غم5ّّّّّّّّّّ طو اّاآلخو ّا فألئوة ّا سوألئة ّ وأّ  وكّاإب و،ّيفّاتن،وخّأوّتو ان،خّالحيوأّإوة ّحموةد .أ ّ،وةفعّ وهّا
قووتّ  ا ووألّ وو ااّلووأّلبووألدالتّأ ووعألنّا فألئووة ّتف ّ ّريالّأ اإبووألدالتّظ وو نامّّأاوو ا ّلأوّ  يوو دّلبألد ووأّا عمووالتّهوويّأ ّلووأّ
ّكبوط ّأوةامّفطأع وألّمن ّ ألبّظ و نّهو هّاقدا ّّو ي دهوأل.ّألوألّ وأّأ وبّاثّحجمّا  عألللّأوّلأّحاثّاا طألنح هوألّبصو ن 

                                                
دّهو اّا سوع ّ، لاوألّوحيةّ ّمفامألّبان ألّا  دائعا فألئة ّ   ّا كربىّيفّ نة ّ نةّاح سألهبألّّاإصألنادّا  اب نّب ا طأّو، حةّ  ،LIBORte (London inter bank offered ra( ولعنألهأل: ورـيبلال *

تو اف ّّوّموت  قفّاسبأّاهلأللشّ   ّلةىّظ واّا سو يّا نيوة spreadّه اّا سع ّوهلأللشّري ّوتسم ّا نسبأّا اّتمبألاّّملأّا سأل أّاحلألد،أّ ط ّآلأأللّتتاوحّبنيّش  ّواش ّ ط ّش  
ّ.ّااة ّاإ قع:ّلّاالئ مأل ّاإمن حأوأّمواسبأّا  مبخمّماإصألناىّا سا  أّ ة

http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?87935-%E3%C7%D0%C7-%CA%DA%D1%DD-%DA%E4-%D3%DA%D1-
%C7%E1%E1%ED%C8%E6%D1-Libor-%E6-%D4%C8%DF%C9-%D3%E6%ED%DD%CA-swift-%BF 

ّ.119. ألدلّحممةّنزيمّل أعّ ألب مّص1ّ
 .257حسأمّل أعّ ألب مّص.مسطّ بةّاحلماةّنض ا ّ 2
 .171مّل أعّ ألب مّص.ه شاألنّلع واّكألكألل ال 3
 .119 ألدلّحممةّنزيمّل أعّ ألب مّص. 4
 .262ا ساةّل  يلّ بةّا يألدنمّل أعّ ألب مّص.5ّ
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ّكألاتّا  جألبأّ  حألأأّإلدان ّا  ي بألتّاإ زا،وة ّيفّأ وعألنّا فألئوة ّبعوةّصوةونّقو انّجم و ّغ بّا ك ّ أ ألبّا غ بانيّري ّأكأل
1ّو سمألحّواطاليّأ عألنّا فألئة ّدو ّقا د.1979ّريدان ّبنكّاالحتألدّا فةنايلّ نأّ

 ةـود المبادلـام الفقهية لعقـاألحكالفرع الثالث:  
ّميكأّت خا ّاقحكألمّا في اأّ عي دّاإبألد أّيفّاجلةولّاإ ايل.ّ

 ةـام الفقهية ألنواع عقود املبادلـ: األحك 30 اجلدول رقم
 يـكم الفقهـاحل وعـالن
 
 
 ة السلعـمبادل

ّّّكموووألّجتووو  ّاآل ّيفّ ّ يووو دّلبألد وووأّامّفوووإبوووأّ ووو امأل ّبوووأّحمموووةّ لّ ووو امأل ّلبوووألنكحسوووبّا وووةك  ن  سووو ع
خو ّايو دّيفّايو دّأكثو ّلن وألمّبوة الّأ ّأّألةّلن ألّ  ىّا  حأل،لّ   ّا  ومّوأ ّاإو ادّلن واق  ايّاإأل اأمّالّ،يص

 ّ يووةّلبألد ووأّا سوو عّو صوو ن ّاإوو ك ن ّمّوبوو  كّفووإأصووالا سو عأّ اسووتّليصوو د ّو عيووةّوهلوو اّالّجيوو  ّهلووألّقووب ّ
،كو  ّّأولمّ ّ،كو  ّا عيوةّا ثوأليّشو طألّيفّا عيوةّاقوّ  حأل،ولّ  و ّا و ومّأببوهّا ّغطّأألئزّش  أل.ّألألّري اّ ّ،يصوة

اإأل اوأّا ويتّّاق و اي  كّ أّل اوضأّأوّل اطن مّف  كّأألئزمّ كأّلأّا صعبّحتيايهّيفّاإمألن وألتّاحلأل اوأّيفّ
ّ. خ ّيالأّأ ّشّأكث اجملألزفأّّري اةاّ

 
 
 
 

 األسهمة ـمبادل

ّئوووةّاق ووو مّ يوووةّإبألد وووأّايووو دّبنيووو دّلوووعّا  نأاووولمّلوووعّأ أل وووأّليوووةانّا نيووو دّ نوووةّ،نطووو  ّ يوووةّلبألد وووأّ  ا
ا  عألقووةمّحاووثّالّ،ع وومّقووةنهألمّريالّيفّا  قووتّاحملووةدّإلأوو ااّاإبألد ووأمّبنووألاّ  وو ّلووألّ،كوو  ّ  اووهّلعووةلّا عألئووةّ  وو ّ

ّاق  مّيفّ  كّا  قت.
ّاهّ،نط  ّ   ّلألّ، ي:ةّأولأّلالحةأّه اّا عيةمّزّّّّّّ

ّّكألاووووتّلووووبن  اووووهّا وووو و ّكألاووووتّا نيوووو دّلووووأّ م ووووأّواحووووة مّأوّنوّاسووووائأّري ا أّ:ّنوّا فمبوووولّونوّا نسووووائأمّري ا
ّ ني؛ م 
ّّقاهّ يةّلدألّفاهّا ع ضأل ؛ّ:باعّا ة،أّو ة،أ
ّّجل أل أّليةانّا ني دّ نةّا  عألقة؛ا غ ن:ّ
ّألب ّئةّ   ّاق و ممّو وا ّا  يو ّا غ ضّلأّه هّا عي دّه ّاحملأل بأّ   ّا ف يّبنيّلعةيلّا عأل:ّقا يمألن

ّحةّا عألقة،أّغألمنألمّواآلخ ّغألنلألمّوه هّحيايأّا يمألن.ا   ّه ّليص دّا عي دمّفكأل ّأ
ّ ّ ي دّلبألد أّاق  مّ استّأألئز ّش  أل.قألّلأّه هّاإخأل فألتّا ط  اأمّفإااطالّّّّ

 
 
 

 ة العمالتـمبادل

ّّأل:،نط  ّ يةّلبألد أّا عمالتّيفّاحليايأّ   ّ ية،أّمه
ألالمّوهوو اّالّريشووكأللّفاووهّري اّحصوولّا  يووألب ّيفّجم وو ّا عيووةمّقاووهّ:ّباووعّ م ووأّبعم ووأّأخوو ىّحووا عيووةّاقولّ-

ّص اّت ف تّفاهّش وطهّلأّاحل  لّوا  يألب ؛
لّو عم وأّاقخو ىّباعوألّ أوالمّوهو اّ يوةّغوطّأوألئزّشو  ألمّقاوهّ:ّباعّا عم أّاإطوتا ّيفّا عيوةّاقوّ ا عيةّا ثأليّ-

ّلّفاهّقب ّا ع ضنيمّفةخ هّنوّا نسائأّوباعّا ة،أّو ة،أّاجملمعّ   ّحت ميه.أتأّ ّمص اّلس نخ 
ّاآلخو حوةمهألّلوأّ،طوت ّأّأ دخوالّفاوهّ  و ّّقكمألمّاقولا عيةّا ثأليّش سّيفّا عيةّّأ  كأّ،الح،ّهنألّّّّّّ

ّكوأل ّا سوع  اّيفّمّوهو ّشو سّحمو م.ّوهو أوالباعوألّّاقوللألّو وهّيفّا عيوةّ يفّا عيوةّا ثوأليّخم  فوألّ وأّّحأل وأّلوألّري ا
ّكأل ّ ّكولّواحوةّاجلوألابنيمّقّ ّه اّ،طبهّا يو ضّلوأا سع ّيفّا عية،أّواحةامّفإا سع ّيفّا عيةّاقولمّألألّري ا  

                                                
ّاحلماةّنض ا ّحسأمّل أعّ ألب مّص.1ّ  .247مسطّ بة
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ّخم جّا ي ض.ّأوخم جّا باعّّأ ألسمّ  اّميكأّخت ،جّ  كّ   ّ آلخ لألّدفعهّّري اهلن مألّ،ع دّ
ّّّكأل ّختّ ّ  امأل ّ لّلبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممةو، ىّا ةك  ن ّ أل.جي ةمّأ ازّلبألد أّا عمالتّل مأل

 
 

 ائدةـة أسعار الفـمبادل

ّ:ّري ّحكمّ ي دّلبألد أّأ عألنّا فألئة ّه ّ ةمّاجل ازّبسبب
ّمّش  ألّوه ّ ع ّا فألئة ؛   ّشياّحم ّ ّتّ أ ّا عيةّّ-
بّا وو وّبن  اووأ:ّا فمبوولّأ ّا عيووةّيفّحياي ووهّا طوو  اأّباووعّايوو دّبنيوو دّلووعّا  فألضوولّوا  نأاوولمّفووةخلّ  ووكّوّ-

ّ؛وا نسائأ
حووةمهألّ آلخوو ّلّا طوو فنيّيفّا عيووةّ  وو ّأ ّ،ووةفعّأاشوو مأللّهوو اّا نوو  ّلووأّا عيوو دّ  وو ّا يمووألنمّو  ووكّ ووةخّ ّ-

ّا ف يّبنيّاإب غنيّيفّاقألّاحملةدمّحبسبّلألّتك  ّ  اهّأ عألنّا فألئة ّيفّ  كّاقأل.
ّ.1131ّّّ-1104امأل مّل أعّ ألب مّصّص.لّ   لبألنكّبأّ  امأل ّبأّحممةّّ-:ّااة :ّاملصدرّ

خمأل فوألتّشو  اأمّ و ااّّاإأل اأّاإعألص  ّغطّأألئز ّش  ألمّإألّ،ك نف وألّلوأّّاق  اياإ ةاو أّيفّّاقدواتلعةمّّري ّ
ّكأل سنةاتّأوّبع ّأا ا ّاق  مّأوّكألاتّلط يألتّلأل اأ اقل ّا   ّأعلّاإصوألناّاإل واللاأّّمكألاتّأدواتّتي اة،أ

ّكألإطووو يألتّاإل ووواللاأّوأوووةت ووو ثمألنّفا وووألمّ ووو اّاالالّتسووو طاعّ   سووو طاعّّمأدواتّت  افووو ّوأحكوووألمّا طووو ،عأّاإل ووواللاأ

سمّو  ووأليلّتيوو مّبووةونهألّا  نموو  ّيفّخم  ووفّاإطووألن،عمّا وو  ّكووأل ّلووأّاإمكووأّأ ّاإصووألناّاإل وواللاأّا وو عمألهلألّيفّا  حوو ّ 
ّسّلأّخمألط هأل.تع ضّ ن ألّبسببّ ةمّوأ دّأدواتّ   ح ّ 

 ةـة الشرعيـالمصرفي بين الممارسـة العمليـة والرؤي  قـالثالث: التوريالمبحث  
حووةثّأدواتّاهلنة ووأّاإأل اووأمّ،عوو دّاتنقووهّري ّ  ووةّا ثمألاانووألتّلووأّا يوو  ّا عطوو ،أمّ،يوو مّ،ع وربّا   ن،وو ّاإصوو يفّأ 

ولوةىّا و عمأللّاإصووألناّاّأكثوو ّ  و ّ م اوأّا   ن،و ّاإصو يفّا  ي اوة مّو   عو ّ ّ.وهو ّلبوةأّباوعّا وة،  ّم  و ّلبوةأّهوألم
ّمّاإبحثّري :اإل اللاأّهل هّا  يناأمّقسّ 

ّ
ّ
ّ
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

  املطلب األول: التوريـق: مفهومـه وتطورط وأطرافـه؛املطلب األول: التوريـق: مفهومـه وتطورط وأطرافـه؛

 ؛ققــاليب التورياليب التوريــواع وأسواع وأســدوافع وأندوافع وأن  املطلب الثاين:املطلب الثاين:
 .التكييـف الفقهي للتوريـق  املطلب الثالث:املطلب الثالث:
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 هـه وتطوره وأطرافـق: مفهومـالمطلب األول: التوري
ا   ن، ّوتط نهّا  وألنقيمّواقطو ااّاإطوألنكأّإلمتوألمّهو هّا عم اوأمّتنوألولّهو اّاإط وبّا فو و ّّلف  م   ّاّ   ع ّ  

ّاآلتاأ:
ّ
ّ
ّ
ّ

 هـق وأركانـعريف التوريالفرع األول: ت
 ق:ـأوال: تعريف التوري

ا يو م:ّأحوةاش مّأوّا مبوعألاّّوورقا وةااأل:ّمجألهلوألّوهبج  وألمّّوورقلوأّا طوج مّّالـورق:ّوندّيفّاإعجمّا   ااّأ ّةـلغّ-
1ّ.أ:ّا فمبقوالور  ا طبألب:ّامب تهّوحةاش همّّوورقلأّف األكممّ

ّ كأّلأّبنيّخم  فّا  عألن،فمّاخ طّلألّ، ي:ّما   ن، ّإصط ح:ّالّ، أةّتع ،فّحمةدّاـاصطالحّ-
 لّيفّصو ن ّد،وأّوأّواإمبوم اأّأبصووأّلوأّا وة،  ّاإ جألاسووأّلس حةشأّتفاةّري ّحطةّبنكّلألّجملم  وألّلأل اوتكن   أا"ّ-1

  نخطّألط ّاوأّ  جم  نّ  ي الّخمو ّل خصصأّ الك  ألبّيفّص ن ّأونايّلأل ا  ضوهّلأّخاللّلنطونّزّائ مألااألمّثّ واحةّلعّز
2ّ".أّا نية،أّ  بنكوألاّهب هّا ة،  مّوضمأل ّا  ةف ّاإس م ّ  سا  وأوّا عجزّ أّا  ف

، مّ Technique Financière ّا   ن، ّتيناأّلأل اأ"ّ-2 لأّخالهلألّحت ،لّاقص لّاإأل اأّلثلّا ي وضّري ّ نةاتّ أّط ، ّّّ(
hoc ad)."3ّ  اتّغ ضّخألصّلد سأّو اطأّ

  وةاولّ أّط ،و ّا(ّأ  مّأوّ نةات قألب أّ   ساالّأدواتّا ة،  ّغطّا سألئ أّري ّأونايّلأل اأّه ّحت ،لّا ي وضّّو"ّ-3
والّتسو نةّري ّجمو دّا يوةن ّيفّأ  ايّاإوأللمّوهويّأونايّتسو نةّري ّضومأل تّ اناوأّأوّلأل اوأّ اتّتوةفيألتّاية،وأّل  قعوأمّ

4ّ".ة،أاإ  قعأّ  مة،أّ   ّا سةادّلأّخاللّا  زالهّا عألمّو  فألاّو 
أص لّلأّخالهلألّحت ،لّا ي وضّاإص فاأّ ّاهّ  اأمّ، مّ  سألبيأمّميكأّتع ،فّا   ن، ّ   ّأااطالقألّلأّا  عألن،فّاّ

ّ(ّت ةاولّيفّاق  ايّاإأل اأ.   ساالقألب أّأص لّ(ّري ّأونايّلأل اأّ غطّ ألئ أ
 
 
 

                                                
 .1069ص.ّمّل أعّ ألب مريب اهامّأاا ّو خ و  1
 ربّا ك مأّت مجأّ  ك مأّا ف اساأأوّا  صكاكّاسبأّري ّا صك كمّوتع ّم  سناةّاسبأّري ّا سنةات،ع اّا   ن، ّك  كّو Titrisationّّوبةونهألّت مجأّ ك مأSecuritizationّ.ّوالز از،أ
 .17ص.ّم1اجمل ةّايّاإأل اأّوا ب نصألتمّل أعّ ألب مّلدمت ّأ  ايّاقوّنونقأّ ملّليةلأّري ّمّالتوريق املصريف للديون "املمارسة واإلطار القانوين"حسنيّف حيّ ثمأل مّ 2

  3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation 
 .10ص.ّم2001مّا يأله  مّدانّا ن مبأّا ع باأمّا طبعأّا ثألااأمّالتوريق ومد  أمهيته يف ظل قانون الرهن العقاررمحةّاحلجألز مّ باةّ  يّأ 4

 الفرع األول: تعـريف التوريـق وأركانـه؛
 ؛قالفرع الثاين: التطـور التـارخيي للتوريـ

 الفرع الثالث: األطراف الرئيسيـة واملسـاعدة يف إمتـام عمليـة التوريـق.
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ّ:قـان التوريـا: أركـاثني
ّّملأّا  عألن،فّا سألبيأّ 1ّت مثلّيف:ّممخسأّأنكأل ّأ أل اأّأ ّ    ن، ّ، بني 

ّكأل عالقووأّبوونيّوأوو دّ القووأّدائناووأّأصوو اأّ-1 اإيوو ضّوبوونيّا فوو دّأوّا طوو كأّأوّّاإصوو ا:ّأ ّ القووأّبوونيّدائووأّولووة،أم
ّاحلك لأّاإيتضأ؛

هوو هّّاإصوو اولوواّاخ ووألنّ:ّنغبووأّا ووةائأّيفّا وو خ  ّلووأّ وونةاتّا ووة،أّا وويتّحتووتّ،ووةهّوحت ،  ووألّري ّأ ووأّأخوو ىّ-2
قلّاتنكألّا ف صأّإيألل ّ خو ّيفّاحل و لّ عث  ّأوّ اتّاإخألط ّا عأل اأمّفإاهّ،يبلّباعّ نةاتهّبسع ّأأّأ ّباعّد، اهّاإا ط ،ي

حم همّليألبلّهأللشّنبحّلعي لّ، مثلّيفّا ف يّبنيّقامأّا ة،أّاقص يّوقامأّش ائهّلأّا ةائأمّبلّمت ةّا فألئة ّلأّريمتوألمّ
ّه هّا صفيأّري ّاإة،أّافسه؛

هلوألّا وة،أّهوويّاجل وأّاحملووأللّ:ّاوألمّاجل وأّاحملوأللّري ا ووألّا وة،أّإبصوةانّ وونةاتّأة،وة ّقألب وأّ   وةاولّيفّاق وو ايّاإأل اوأقّ-3
ّكوةائأّّ بألن ّ أّلد سأّتنطن خصاصألّ   ييّ نةاتّا ة،أّاقصو اأّ وأّط ،و ّشو ائ ألّلوأّا وةائأّاقصو يمّ  حولّحم وه

ّ؛"(SPVّ Special Purpose Vehicleّ ضّاخلألص ا أّ اتّا غا ّ هّاإد سأّ"يفّل اأ أّاإة،أّاقص يمّوتسم ّه 
ّأ اوهّلوأّغوطّاإعيو لّ:ّ،بوةوّأا  نألدّاقونايّاإأل اأّاجلة،ة ّري ّضمأل تّ اناأّأوّلأل اأّ اتّتةفيألتّاية،أّل  قعوأّ-4

  مسوو ثم ،أّّأة،ووة ّوتط ح ووألّيفّهائووأّ وونةاتّريصووةانهّإب ووألد اإطووت،أّإثوولّهوو اّا ووة،أSPVّّتيوو مّاإد سووأّاإ خصصووأّ
ّكأل مبمأل تّا يتّ،يةل ألّ ّّلنيّل خصصأ؛ا  نلنيّ ةىّش كأّأتّأوا بألدئّّاإص ابةو ّضمأل تم

مSPVّ:ّاإس ثم ّه ّ  كّا طخ ّا   ّ،طت ّا سنةاتّاجلة،ة ّا يتّتصةنهألّاإد سأّاإ خصصوأّوأ دّلس ثم ّ-5
ّ.،ي مّب حصالّف ائةهألّيفّاإ  ةّاحملةدّثّ 

 قـاريخي للتوريـور التـالفرع الثاني: التط
مّ كوأّكوأل ّهلو اّا فوأّا  مو ، يّاقل ،كاوأيفّا و الإتّاإ حوة ّّمظ  ّيفّلط عّا ثمألاانوألتّألمت ، اّأل،ع ربّا   ن، ّفنّ

2ّ:اآلتاأبةاإتّتسب ّه اّا  ألن،خمّميكأّت خاص ألّيفّا نيألسّ
ّّوأّّما طو كألتّا رب،طألااوأّىحوةرياأّلوأّأ و مّكاأّب  ن، ّحمفةأّلك ّ اقل ،ّاإصألناحةّ:ّقألمّأ1927 ةـسن 

ّ؛ط ح ألّ  باعّ  مس ثم ،أّيفّا س يّاقل ،كيّط ، ّريصةانّلألّ،سم ّبط ألداتّاإل،ةا مّثّ 
ّّـــ لوووأّحزلوووأّّلأوّ باوووعّّمّ نوووةلألّتّ اقل ،كاوووأ:ّظ ووو ّ ووو يّاثاووو  ّ    ن،ووو ّيفّا ووو الإتّاإ حوووة 1930ّة ـسن

ّا  ه  تّا عيألن،أ؛
ّّّتّ  اّ  يّا   ن، ّا  ط ناتّاآلتاأ:خاللّفت ّا ثمألاانأل:1980ّة ـسن

                                                
ّ.24-10صّص.ّاإ أعّا سألب م1ّ
ّ؛6ص.ّاإ أعّا سألب مّ-ّ :ّاةا 2

م2009ّّمّاإللوألناتّا ع باوأّاإ حوة مجملموعّا فيوهّاإل والليّا وةون ّا  أل وعأّ طو ونقوأّ مولّليةلوأّري ّمّالصـكوك اإلسـالمية )التوريـق( وتطبيقاهتـا وتـداوهلا بةّا عز،زمّّأختّز،يتّ-ّّّّّّّّّّّ
ّ؛6ص.

جملمووعّا فيووهّّا ووةون ّا  أل ووعأّ طوو ونقووأّ موولّليةلووأّري ّمّالمية )التوريــق( وتطبيقاهتــا املعاصــرة "دراســة فقهيــة اقتصــادية تطبيقيــة"الصــكوك اإلســا يوو  ّداغوويمّّ  وويّحموويّا ووة،أّ-ّّّّّّّّّّّ
ّ؛3-2مّصّص.2009ّمّاإللألناتّا ع باأّاإ حة ماإل اللي
 www.arablawinfo.comّّّّّلأّاإ قع:.4ّمّص."املمارسة واإلطار القانوين" التوريق املصريف للديونحسنيّف حيّ ثمأل مّّ-ّّّّّّّّّّّ
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ّّّّّّتفعاولّقوألا  ّا و هأّا عيوألن مّّتّ ظ  تّفك  ّا   ن، ّبطوكلّونزّيفّا و الإتّاإ حوة ّاقل ،كاوأمّحاوث
ّري ّأص لّلأل اأّ ألئ أّأوّقألب أّ   ساالّيفّا ب نصألت؛ّمو  كّلأّخاللّحت ،لّأص لّلأل اأّل ه اأّغطّ ألئ أ

ّّّّّاإة، ااوأّاخلألنأاوأّ وةولّّأزلوأااوةال ّشو ّ ّدولّا عوأل ّا ثأل وثمّو  وكّ  و ّريريّط ،يوهّوأوةّا   ن،و ّكو  ك
اقل ،كاووأمّوهوويّخطووأّ(ّوز،وو ّاخلزااووأBradyّ ّمّفكألاووتّخطووأّبوو اد يفّبةا،ووأّا ثمألاانووألتّلووأّا يوو  ّاإألضوويّما عووأل ّا ثأل ووث

ّكوووأل ّلوووأّخووواللّ وووةّ ّمتع موووةّ  ووو ّزإد ّحجووومّا سوووا  أّ  وووةولّاإة،نوووأ باوووعّأألاوووبّلوووأّا وووة،  ّّملوووأّبان وووأل ّليتحوووألتم
ّب ا طأّلد سأّدو اأّتسألهمّفا ألّا ةولّا صنأل اأ؛ّماإس حيأّ   ّا ةولّا نأللاأ

ّّّّ ّ  أونوومّحواّوصوفّأوّأط و ّ  ا وألّأنو  ّا ثمألاانوألتّّعتّواا ط تّتيناأّا   ن،و ّيفّأل ،كوألّثّ هك اّت
 The frenzy of the 1980's)ّا  يناوأمّحاوثّتطوطّاإلحصوألئاألتّأ ّ و يّا   ن،و ّيفّأونووّهلو هّّاإصوألنامّ طة ّا  عمألل

ّب ا  ّدوالنّ ن إ.200ّوحةهألّ،زدادّمبعةلّ
ّّفتّه هّا فت ّا  ط ناتّا  أل اأ::1990ّ ةـسن   

 ّّي سّاالحتألدّا س فاأليتّيفّبةا،أّا  سعانألتمّوظ  نّلألّ،سوم ّو نةوألمّا عوألإيّاجلة،وةّاإنوةفعّ و ّا ع إوأ 
واق  ايّاإأل اأّ   ّلس  ىّا عأل مّوحت ، ّأ عألنّا صو اّوريزا وأّلعةومّا ياو دّ  و ّتوةفيألتّّاإصألنااأزّبنيّوزوالّاحلّ 

ّكلّ  كّأدّ و رينؤوسّاقل ال... ىّري ّزإد ّا ي وضّوا ة،  ّواالاةفأل ّ  ّاإط يألتمّوو  أليلّا   أوهّاإ فوتّ  ح ،ولّخم
ّكندا ّلصّ ّمه هّا ي وضّري ّأونايّلأل اأ ّكألاتّا ة،  ّ  وةولّّملأّخاللّت ن، ّا ة،  ّمأّا سا  أفاأّتدلّ تس خةم   اا

ّ؛ا ةائنأّ  مصألناّوأواإطألن،عّ
ّ ّّكبط ّيفّمّوت  ّ حمةودا   ن، ّيفّاإصألناّا ع باأمّو كأّبطكلّّبةأ ّدولّاخل اجّا ع يب.ّّأ  ايعّبةنأأ
ّكألاتّلسّطّ أ،وأّكألاوتّا و الإتّاإ حوة ّاقل ،كاوأّّخألصوأّيفّمضخمأّ ّا   ن، مّري ّأ ّأصبحّ هّأ  ايوهك ا

ّيفّه اّا ب ة.ّا عألإاأّاإأل اأريش ّااةال ّاقزلأّّ-تهّا  ي اة،أألمبمألن ّ-ّكأل، هبةا، هّو  مبألّتك  ّ
يفّا ووو الإتّاإ حووة ّاقل ،كاوووأّوأونووّخوواللّا فوووت ّّقووأاإ نّ بووأل ،ّاإوفامووألّ، وويّشوووكلّباووأليّ، ض وووحّتطوو نّحجووومّ

ّ.2015لأّ نأّا  بعّاقولّّ-2008ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
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Source: Autorité des marchés financiers, Risques et tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne, Risques et tendances  n°16, Juillet 
2015, p.17. 

لووأّا طووكلّا باووأليّ،الحوو،ّأاوووهّو وو غمّلووأّتطوو نّ وو يّا   ن،ووو ّيفّأونوومّريالّأ ّاإب وو،ّاإلمجووأليلّاإصووةنّ،بيووو ّّ
بسوبب2008ّّكموألّ وج تّاإبوأل ،ّاإ نقوأّاخنفألضوألّلسو م اّليألناوأّبسونأّ ل  اضوعألّليألناوأّو و الإتّاإ حوة ّاقل ،كاوأم

 كوووأّوإيألبووولّ ووو اّ ووو يّا   ن،ووو ّو ووو الإتّاإ حوووة ّاقل ،كاوووأّت اأعوووألّواضوووحألّخألصوووأّو نسوووبأّّم*أل اوووأّا عألإاوووأاقزلوووأّاإ
ل اووألن900ّّري 2007ّّل اووألنّأونوّ وونأ2250ّّاخنفوو ّحجوومّاإلصووةاناتّلووأّّمّفيووة2008  يوو وضّا عيألن،ووأّ وونأّ

بسوببّحتسوأ2012ّّن، ّاقل ،كيّخألصوأّ ونأّبسببّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأمّ ان عشّبعةهألّ  يّا  ّ 2008ّونوّ نأّأ
ّظ واّاحملااّاإأليل.ّ

 

                                                
مّوتفووألقمّاخلسووألئ ّا وويتّتكبووةهألّقطووأل 2000ّ وونأّّاإلاتاووتمّو ساأل ووأّا نية،ووأّا وويتّاتبع  ووألّا وو الإتّاإ حووة ّاقل ،كاووأّبعووةّاافجووألنّفيأل ووأ2008ّ وونأّتّاطوون ّاقزلووأّاإأل اووأّا عألإاووأّانتبطوو *

.ّوك دّفعلّ  ساأل وأّا سوألبيأّ%1ري ّّ%2.6د ّودفعهّلأّأة،ةمّجلنّا بنكّاالح األطيّا فةنايلّاقل ،كيّري ّختفا ّأ عألنّا فألئة ّلأّتكن   أاألّاإع  لألت.ّولأّأألّحتفازّا نم ّاالق صأل
ّّ.2007-1990لّا فت ّخالّ%150ىّري ّانتفأل ّأ عألنّا عيألناتّ ا سكناأّلن أل(ّمبألّ،يألنبّأخ ّاقل ،كا  ّأف اداّوش كألتّ،  ألف   ّ   ّاال  ثمألنّا عيألن مّاقل ّا   ّأدّ 

ّا و  ّ،ون ّ ّ-1977ّطوألنّقوألا  ّ،عو دّري ّ ونأّوا اجأّاا عألشّ  يّا عيألناتّيفّا  الإتّاإ حة ّاقل ،كاأمّقأللتّا عة،ةّلأّاإصألناّواإد سألتّاإأل اأّإبق اضّألو الّ" يألن،وأ"ّيفّريّّّّّّّ
أ ّتط بّضمأل تّقل اهلألّلأّا ةو أ ا فةنا اأّ   نلنيّ   ّا  دائع(مّري اّوأّ ّ   ّح ّأ ّلد سأّلأل اأّوبنكاّأ .ّ- تّه هّا ي وضّري ّأ  ّو ألئالتّأل ،كاأّلأّ و ّا ةخلّا مبعاف اهلائّأ

ّل األنّدوالن.700ّعتّاإد سألتّاإأل اأّيفّلنحّا ي وضّ  مد سألتّا عيألن،أّوش كألتّاإيألوالتّمبألّ،ز،ةّ أّوب  كّت  ّ 
ىّري ّظ و نّبو ادنّا فألئة ّيفّاالنتفأل ّ   ّغطّا عألد مّفألنتفعتّأ بألاّا ي وضّا عيألن،أّ   ّحسألبّاإيتضنيّ حمةود ّا ةخل(مّمموألّأدّ ّمّبةأتّأ عألن2007و2006ّخاللّ ألليّّّّّّّّّ

ّمّفألكألنتّأ عألنهأل.2007 نأّّ%75اقزلأّلعّتزا،ةّظأله  ّا  االاّاإي ضنيّ   ّا عيألناتّبسببّ جزّاإيتضنيّ أّا سةادمّري ّزادّ ةدّاإنألزلّاإع وضأّ  باعّبوّ
اإسو ثم ،أّري ّشو كألتّا  ونلنيّ مبومأل ّهو هّقأللتّاإصألناّوش كألتّا عيألنمّبباعّد،و  ّاإو اطننيّيفّشوكلّ ونةاتّإسو ثم ،أّ وألإانيمّبمبومأل ّا عيوألناتّ ا   ن،و (مّوإيألبولّجلونّهودالاّّّّّّّّّ

وا   ا عيألن،أّري ّباعّا عيألناتمّّم تّه هّا ة واّري ّأ ّت قفّحمةود ّا ةخلّ أّا ةفعمّفألضط تّاإصألناّوا ط كألتا سنةاتمّوقةّقأللتّش كألتّا  نلنيّأبخ ّاققسألسّلأّاإس ثم ،أّ.
مّ أّ وةمّقوةناألّ(AIG)م  أّا ةو اأّاقل ،كاأّاقخط ّا يتّ جزتّقام  ألّ أّتغطاأّا  زالألتّأإّلأّاإصألناّوش كألتّا عيألنّأوّا  نلنيمّوأ  نتّب  كّأكربّش كأّأتلنيّيفّا عأل ّاجملّه ه

حلي  وألّلد سووألتّأخو ىّلثولّل نغووأل ّّلووأّنأمسألهلوألمّثّ ّ%79.9كّل اوألنّدوالنمّومت  و85ّل او  ّزبو  مّممووألّاضوط ّاحلك لوأّري ّا  ووةخلّمبنح وألّلسوأل ة ّبيامووأ46ّّ  و ّا  فوألاّو  زالألاوألّاجتووألهّ
ّمّأ  أّبنكّ امأل ّب ا نزّريفال ه.2008  ألا يّوأ  ةا ّ ألك مّويفّ ب مربّ

مّونقأّ ملّليةلأّري ّاإودمت ّا ع مويّتنامي التمويل اإلسالمي يف ظل األزمة املالية العاملية الراهنة: دراسة حالة دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا  األّ عةا ّوص احأّ مألن مّّ- ااة :ّ
ّ؛2مّص.2010د،سمرب2ّّ-1مّا ةويلّح لّاقزلأّاإأل اأّواالق صألد،أّا عألإاأّاإعألص  ّلأّلنة نّاق صألدّري الليمّ مأل 

م2009ّمّ وووب مرب13ّمّدنا وووألتّاق صووألد،أمّل كووزّا بصووط ّ  بحوو ثّواال  طووألناتّواخلووةلألتّا  ع اماووأمّاجلزائوو مّا عووةدّقــراءة يف األزمــة املاليــة العامليــة الراهنــة بووةّا وو محأّتوو ليمّّ-ّّّّّّّّ
 ؛134.ص

مّونقوأّ مولّليةلوأّري ّلودمت ّحو لّاقزلوأّاالق صوألد،أّاإعألصو  :ّوتداعياهتا وآاثرها عل  االقتصاد العريب والبـديل التمـويلي اإلسـالمي األزمة املالية العاملية: أسباهباا سعاةّدناأويمّ -ّ      
 ؛2ممّص.2010د،سمرب16ّّ-14 اف ّ وّاإّوه1432حم م10ّّ-8أ بألهبألّوتةا األاألّو الأ ألمّأأللعأّأ شمّاقند مّ

مّونقأّ ملّليةلأّري ّلدمت ّح لّاقزلأّاالق صألد،أّاإعألص  :ّأ بألهبألّوتةا األاألّو الأ ألمّأأللعأّأ شمّاقند مّاب األزمة االقتصادية القريبة والبعيدةأسب ع  ّبأّصألحلّحنألشيمّّ-ّّّّّّّ
 ؛8ممّص.2010د،سمرب16ّّ-14اإ اف ّ وّّوه1432حم م8-10ّّ

  http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=8185.ّلأّاإ قع:ّفعةاألزمة املالية العاملية...ورب ضارة انأأل مّاإنأل يمّّ-ّّّّّّّ
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 قـام عملية التوريـة والمساعدة في إتمـالفرع الثالث: األطراف الرئيسي
1ّبةّلأّت ف ّجمم  أّلأّاقط اامّت مثلّيف:ّ م اأّا   ن، مّالّ كيّت مّ ّ

ّ ك هأل:ّاآليت، ّاجل ألتّا  ئاساأّيفّ م اأّا   ّنّاقط اا:ّتطملّةـالرئيسي األطرافأوال: 
وتيو مّهو هّاجل وأّب يوةميّحمفةوأّحيو يّلأل اوأمّوحتصولّّ:(Originator ّا ط كأّاإنطوئأّحملفةوأّا   ن،و ّأواجل أّّ-أّ

ّّ:   ّليألب  ألّايةاّلأ
لأل اوووأّيفّشوووكلّّألأوناقووو:ّتصوووةنّهووو هّاجل وووأّ(Securitization Company ّشووو كأّا   ن،ووو ّأواجل وووأّاإصوووةن ّّ-بّ

ّ:   ّليألب  ألّايةاّلأّ نةاتمّوحتصل
،ي مّهدالاّاحلم أّو سةادّليألبلّا سنةاتمّّ:(Bondholders-Investors ّاإس ثم و ّأوّمح أّ نةاتّا   ن، ّ-جّ

ّو،ستدواّأصلّقام  ألمّوإلضألفأّري ّا عألئةّ   ّه هّا سنةاتّلأّحصا أّحمفةأّا   ن، ؛
ةا ّاإ حصووالتّحبسووألبّحليوو يّاإأل اووأّوا عألئووةّ  ا ووألّوري،ووحتصووالّاّ:ّ،وو مّ (Portfolio Assets ّحمفةووأّا   ن،وو ّ-دّ

ّ(ّيفّت ان،خّا  حيألق أل.أصلّقامأّا سنةاتّوا عألئةّ  ا أل سةادّلس حيألتّمح أّا سنةاتّ خألصّ،س خةمّ

ّاإسأل ة ّيفّ م اأّا   ن، ّيف:ّاقط اا:ّوت مثلّاملساعدة األطرافا: ـاثني
أّا  صوونافّاالئ مووأليّب حة،ووةّقووةن ّا طوو كأّك:ّوتيوو مّشوو ّ(Credit Rating Agency ّشوو كأّا  صوونافّاالئ مووأليّ-أّ

ّاإصةن ّ  سنةاتّ   ّا  فألاّو  زالألاألّقبلّمح أّا سنةات؛
ّاقطو اا:ّو،يو مّو  نسوا ّبونيّ/ّش كأّتغطاأّوت و،جّاالك  ألبّيفّ نةاتّا   ن، اإلصةانلة، ّولس طألنّّ-بّ

ّط  ّاالك  ألب؛اّري ةاداإخ  فأّ عم اأّا   ن، ّواإسأل ة ّيفّ
:ّوهووويّاجل وووأّا ووويتّت ووو  ّحتصوووالّاحليووو يّاإأل اوووأّ(Servicer ّاجل وووأّاإسووودو أّ وووأّحتصوووالّحمفةوووأّا يووو وضّ-جّ

ّ؛ا ةفعّا يتّا  خةلتّكمحفةأّت ن، ّوحتصالّا عألئةّ  ا ألّاآلأ أواإس حيألتّ
مّف  ّاجل أّاإسدو أّ وأّ:ّو، عبّدوناّل مألّيفّمحأل،أّحي يّمح أّ نةاتّا   ن، (Custodian ّاحلف،ّألنيّ-دّ

ّ أ؛حف،ّاإس نةاتّوا  المّاإبأل ،ّاحملصّ 
ّكألإس طألنّا يألا يّواإس طألنّاحملأل يبّول اقيبّاحلسألوت.أط ااّأخ ىّ-هّوّ :ّ
2ّوإلمتألمّ م اأّا   ن، مّحت ألجّاإد سألتّاإأل اأّري ّاخلط اتّاآلتاأ:ّ

ّباوعّد، كوألّبسوع ّلونخف ّري ّاإد سوأّ اتّا غو ضّاخلوألص  هو  ّبأّا يتّهلألّد،  ّلمبم اأّوأ ّتي مّاإد سأّاإأل اّ-1
 SPV)ّّو  أليلّاي  ألّلأّا  لأّاإأل اأّ  مد سأّاإأل اأّري ّ لأّاإد سأّ اتّا غ ضّاخلألصّ؛ا يتّتي مّبط ائ أل SPV)ّ؛

                                                
مّونقوأّ مولّليةلوأّري ّلودمت ّتطوير آداء سوق األوراق املالية املصـرية يف ظـل التحـد ت الدوليـة ومعـايري حوكمـة الشـركات وتفعيـل نشـاط التوريـقلألأة ّأمحةّريمسأل الّشو يبمّّ-ااة :ّ 1

ّ؛62–61مّصّص.مّل أعّ ألب 1اجمل ةّألتمّيّاإأل اأّوا ب نصأ  ايّاقونا
ّ.6-5يتّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب مّصّص.أختّز،ّ-ّّّّّّّّّ

 ّ.4ص.ّل أعّ ألب مأّا ي  ّداغيمّ  يّحميّا ة،2ّ
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  ياووألمّّ(SPV ضّاخلووألصّاإلأوو اااتّا يألا ااووأّ نيوولّا ووة،  ّونه كووألمّوبياووأّضوومأل األّأ،مبووألّري ّا طوو كأّ اتّا غووّ ّتوو مّ ّ-2
ّإبأ اااتّاإلصةان؛

مّإبصوةانّ ونةاتّبعوالو ّريصوةانمّوبياموأّتعوألدلّقاموأّا وة،  ّحمولّا   ن،و ّ(SPV ّتي مّا طو كأّ اتّا غو ضّاخلوألصّ-3
ّ  حص لّ   ّا سا  أّلأّخاللّباع ألّ  مس ثم ،أمّوتك  ّف ائةّه هّا سنةاتّل  افيأّلعّف ائةّا ة،  ّافس أل؛

بةفعّمثأّا ة،  ّاإطتا ّلأّحصا أّباعّهو هّا سونةاتّري ّاإد سوأّاإأل اوأّّ(SPV ّ اتّا غ ضّاخلألصّتي مّا ط كأّ-4
ّا بألئعأ.

ّاإ ايل.ميكأّمتثالّخط اتّريمتألمّ م اأّا   ن، ّيفّاإخطاّ
 قـة التوريـوات عمليـ: خط21 املخطط رقم

 
 
 

 
ّقـياليب التور ـواع وأسـع وأنـالمطلب الثاني: دواف

ّباألكألّيفّا ف و ّا  أل اأ:ّ، مّ ّم   ن، هنألكّدوافعّوأا ا ّوأ أل ابّ ّ
ّ
ّ
ّ
 

 قـة التوريـع عمليـالفرع األول: دواف
1ّا يتّتةفعّاإد سألتّاإأل اأّري ّت ن، ّد، كألمّميكأّت خاص ألّيفّا نيألسّاآلتاأ:ّاق بألبهنألكّجمم  أّلأّّ
(ّهوو Originatorّمّلووزاإّ م اووألتّا   ن،وو ّو نسووبأّ  طوو كأّلنطووئأّاحملفةووأّ :ّلووأّبوونيّأهوو  ثمري ووألد ّتووةو، ّاقلوو الّاإسوو ّ-أ

ّحواّ،و مّ دو ّاحلألأوأّري ّاالا ةوألنّّمري ألد ّتةو، ّاقل الّاإس ثم  ّيفّحمفةأّا   ن، ّيفّ اتّا نطوألسّأوّيفّأاطوطأّأخو ى
ّ أألهلألّاإخ  فأ؛ّحتصالّاحلي يّاإأل اأّ نة

                                                
ّ؛6-5صّص.ّاإ أعّا سألب مّ-ّّاة :ا1ّ

-59.صّصّألب مومّل أعّ ل نشاط التوريقـر حوكمة الشركات وتفعيـحد ت الدولية ومعايية يف ظل التـر آداء سوق األوراق املالية املصريـتطويلألأة ّأمحةّريمسأل الّش يبّمّ-ّّّّّّّّّّ
ّ؛60

ّّ؛4-3صّص.ّز،يتّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب مّأختّ-ّّّّّّّّّ
ألناتّا ع باووأّومّاإللوو  مجمووعّا في وويّاإل ووالليّأل ووعأّ طوو ا ووةون ّا  ونقووأّ موولّليةلووأّري ّمّا املعاصــرة وتــداوهلاـالصــكوك اإلســالمية )التوريــق( وتطبيقاهتــاحل ووامّ موو مّّحممووةّ بووةّ-ّّّّّّّّّّ

 .5-4صّص.ّم2009ّاإ حة مّ

 الفرع األول: دوافـع عمليـة التوريـق؛
 الفرع الثاين: أنـواع التوريـق؛

 الفرع الثالث: أسـاليب التوريـق.
 

 امليسسة املالية
د،  ّلمبم اأّ

 ب ه  ت

SPV 
ش ااّد،  ّ
ّلمبم اأ

ّالسوق املالية
ط حّ نةاتّ
  الك  ألب

 املستثمرون
ش ااّ نةاتّ

 بفألئة 

باعّ
 ا ة،  

ّ 

ّريصةان
  نةات

ّباع
  نةات

ّلأّحصا أّا ة،  ّتسة،ة
 باعّا سنةات
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:ّتع ربّ نةاتّا   ن، ّلوأّاإصوألدنّا  م ، اوأّاإنخفمبوأّا  ك فوأّليألناوأّبغطهوألّ ا  م ،لّوحت ،لّاإخألطّخف ّتك فأّ-ب
لأّلصألدنّا  م ،لّا  ي اة،أّاإ مث أّيفّا ي وضّلأّا يطأل ّاإص يفّأوّغطّا  ي اة،أّاإ مث وأّيفّ ونةاتّا طو كألتّو  وكّ

ّ سببني:
ّّ ّ اإم  كأّ  ط كأّّاقص ل(ّ أّغطهألّلأّتي ألّلأّضمأل ولألّ، ح اأّا   ن، ّفصلّحمفةأّا   ن، ّ بّ مت ط

ّلنطئأّه هّاحملفةأ؛
ّّ ّّكبوطّ طو ائ ألمّّ ألد ّلألّ، م اقلو ّا و  ّط حّ نةاتّ   ّقأل ة ّ  ،مبأّلأّاجلم  نّلأّخاللّاك  ألبّ ةد

ّ ،لّاإخألط ّوو  أليلّتي ا  أل.،دد ّري ّحت
ّ، ::ّو،ك  ّ  كّ أّطّ حتسنيّا يةن ّاالئ مألااأّواهلاكلّا  م ، يّ-ج
ّ بّا  صووونافّاالئ موووأليّ  محفةوووأّ ّا   ن،ووو ّ، ط  ووو  ووو ّا  صووونافّاالئ موووأليّ  طووو كأمّقا  موووألدّا  م ،ووولّّ وووةم

ّ،ك  ّتصناف ألّاالئ مأليّل تفعأل؛ّبص ن ّلس ي أّ أّا ط كأّ ااألمّولأّثّ 
ّّّحتسنيّا يةن ّاالئ مألااأّ  ط كأّيفّاحلص لّ   ّق وضّأة،ة ؛
ّّّحيو يّمح وأّا سونةاتّتكو  ّنةاتّاإمبوم اأّمبحفةوأّا   ن،و مّق طو كأّومح وأّا سو وةمّا  وزاحمّبونيّدائو ّا 

ّةّ ن ألّلأّتةفيألتّاية،أ؛لمبم اأّمبحفةأّا   ن، ّولألّ، حي ألّلأّضمأل تّولألّ،   ّ 
حتصوولّا طوو كأّ  وو ّقوو وضّلووأّّاقحاووأل :ّيفّكثووطّلووأّ(اقلوو اللصووألدنّوا وو خةالألتّا  م ،وولّ ّ أووأللاإ االووأّبوونيّّ-د

بّ  اوهّ وةمّمّمموألّ،تت واقأولمّوتس خةمّه هّا ي وضّيفّمت ،لّاال  ثمألناتّط ، وأّاقألقصط ّّآلأأللألن،أّجتّلصألنا
ّاقأول ّت ن،و ّأوزاّلوأّحمفةوأّاحليو يّاإأل اوأّط ، وأّمّويفّه هّاحلأل أّفإاقل اللصألدنّوا  خةالألتّّ أأللاإ االأّبنيّ

ّ.اقأل  زالألاألّقصط ّ،سأل ةّا ط كأّيفّاحلص لّ   ّا سا  أّا الزلأّ سةادّا
ّك  كّ   :ّّاإصألنا ّ م اأّا   ن، ّتسأل ةّأضفّري ّ  كّفإّ
ّّّ؛2ّحتسنيّلعةلّكفأل،أّنأسّاإأللّيفّظلّلعأل،طّوزل
ّّّحتسنيّاإ االأّبنيّ أأللّاقص لّواال  زالألت؛
ّّّاحلص لّ   ّا  م ،لّا الزمّإنحّا ي وض؛
ّّّتن ،عّأفمبلّإخألط ّاالئ مأل ؛
ّّّ ّتك فأّا  م ،لّوتن ،عّلصألدنه؛خف
ّّ.ّت  اعّاطألسّأ  ايّاإألل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 قـواع التوريـالفرع الثاني: أن
ّ.خ ّيفّا  يسامت خا ّأا ا ّا   ن، ّيفّاجلةولّاإ ايلمّو  كّحسبّاإعاألنّاإ ّ ميكأّ 

 قـواع التوريـ: أن31 اجلدول رقم
 ريفـالتع وعـالن

 قـيل  ركة التور ـ  ل أو عدم تدخـ  حسب تدخ
توريق غري 

 ا رـمب
ّّقاألمّاجل أّأوّا ط كأّلنطئأّحمفةأّا   ن، ّبباعّاحملفةأّ ط كأّأخو ىّل خصصوأ SPV)وهويّشو كأّا   ن،و ّا ويتّتيو مّّم

ّ.إبصةانّا سنةات
ّقاألمّاجل أّأوّا ط كأّاإنطئأّ  محفةأّإبصةانّ نةاتّا   ن، ّ ااأل.ّ توريق مبا ر

 ةـقة األصول املور  ـحسب نوعي
ّتوريق قروض
ّالرهن العقارر

ّ ّوتكوو  ّا صووك كّلسوو نة ّ  وو ّقوو وضّلمبووم اأّو وو هأّا عيووألن Mortgage Backed Securities)ّوهوو ّت ن،وو ّم
ّا ي وضّاإس نة ّ   ّجمم  أّلأّا ي وضّا عيألن،أ.

ــــــدفقات  توريــــــق ت
ـــــــــــة دوريـــــــــــة  نقدي

 وقروض أخر 

ّتّا نية،وأّا ةون،وأّوا يو وضّأبا ا  وألّاإخ  فوأّغوطّوتك  ّا صك كّلس نة ّ   ّجمم  أّلأّاقص لّ اتّا  ةفيأل
ا  ه  ّا عيألن،أمّبلّه ّ تجّ وأّجتماوعّاقصو لّاإ جألاسوأّ اتّا  وةفيألتّا نية،وأّيفّو وألاّا و ثمألن ّواحوةمّومتثا  وألّ

 Asset Backed Securitiesوّألنّوه ّاإع واّببصك كّقألب أّ   ةاولّواالجتّ 

توريق املوجودات 
 ةـالعيني

ّمّ، ألّاإسووو ثم ّوالك  ووألبّا عوووألمّ اطووّتصووك كّريجيوووألن (ّبيام  ووألّوط ح وووألّ كأّا   ن،ووو ّإبصووةانّأونايّلأل اوووأّ شوو ّّتيوو م 
كوووألّ  ووو ّا طوووا  ّيفّاقصووولمّوحيصووو   ّ  ووو ّأقسوووألسّاإلجيوووألنّريضوووألفأّري ّا ووو  الكّ ريطفوووألا(ّقاموووأّوو  وووأليلّ،ك اووو اّلالّ 

ّثألا ،أ.يّتبأل ألمّوميكن مّتةاولّه هّا صك كّيفّا س يّا اقصلّاإ نّ 
توريـــــــــــــــــق أدوات 

 التمويل
ّّلووأّلطووألنكألتّولمبووألنوتمّممث ووأّيفّحصووأّاإد سووأّا بألدئووأّ    ن،وو ّيفّنأسّلووأللّهوو هّاقدواتّ ووأّط ،وو ّاالتفووألي

(ّ اطوووووت، ألّأّا  م ،ووووولّيفّصووووو ن ّأونايّلأل اوووووأّ صوووووك كّلطوووووألنكأّأوّلمبوووووألنبألوووووعّشووووو كأّا   ن،ووووو ّا ووووويتّتيووووو مّبطووووو حّقامووووو
احلص لّ   ّحصأّلأّا عألئةّاحملي مّريضوألفأّري ّأصولّنأسّاإوأللمّوميكوأّتوةاوهلألّاإس ثم و مّوا   ّ،ك  ّلأّحي مّ

ّو باعّيفّا س يّا ثألا ،أ.
ّ؛5-4.ز،يتّ بةّا عز،زمّل أعّ ألب مّصّصّاختّ-اة :ّ:ّااملصدر

ّ.13-12حممةّ بةّاحل امّ م مّل أعّ ألب مّصّص.ّ-ّّّّ

ّقـالتوري  اليبـس: ألثالفرع الثا
ّ:كألآليتش ح ألّّّ    ن، مّ، مّ هنألكّشالشأّأ أل ابّّ

مّا وأّاحلو بةّلأّلع فأّاإيص دّحب ّ ّالّابةا،أّ  ّبةّ:(Assignment)ّقـة احلـالول عن طريق حو  ـأوال: نقل األص
ّحاث:

 هّلأّح ّيفّ لأّلة،نهمّّا أّاحل ّريحةىّص نّاا يأللّاال  زاممّوهيّأ ّحيالّا ةائأّري ّغطهّلأل:ّتع ربّح ّ ة احلقـالحو  ّ-
ا وأّاحلو ّ،كو  ّا وةائأّاقصو يّهو ّا أّا ة،أّا يتّ،ي مّفا وألّاإوة،أّب ح ،ولّدائنوهّ  و ّلوة،أّ وهمّففويّح ّ فّ أّح ّ وخت  

ا ووأّاحلوو ّ،ن يوولّاحملووأللّ  اووهمّولب وو،ّا ووة،أّاحملووأللّبووهمّواتفووأليّح ّ ّاقصوو ياحملاوولمّوا ووةائأّاجلة،ووةّاحملووأللمّواإووة،أّ  ووةائأّ
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(ّ ا ّط فألّيفّا عيةمّ و اّة،أائةّوش وسّ ةادهمّواحملأللّ  اهّ اإع  ّبهّلأّفّ ري اهّاحل ّبصف هّوضمأل تهّولألّ،   محأللّ

1ّا أّحاّالّ،س م ّيفّا سةادّري ّا عمال.تك فيّا ي اانيّإب الاهّوحل ّ 
ّأوحتاوولّاإد سووأّا بألدئووأّ    ن،وو ّحي ق ووألّقبوولّاإووة،ننيّّأ ا ووأّاحلوو ّيفّا   ن،وو مّيفّوت مثوولّط ،يووأّا وو خةامّح ّ ّ

ت ن،يوهّّلوأّقاموأّا وة،أمّ   و  ّ ّقلّ ش كأّا   ن، ّمبيألبلّأّري (ّوضمأل تهّواققسألسا ف ائةّ  ة،أّبصفألتهّوت ابعهّ ّاإيتضني
فالّ،مبمأّ ةادّا ة،أّا أّاحل مّااعيألدّح ّ احملالّمبج دّّاقص يلأل اأّ الك  ألبّا عألممّوتنيمبيّ القأّا ةائأّّأونايبط حّ

2ّ(ّومبيألبلّقتعألبه.هّبصف هّ ئبألّ أّش كأّا   ن، ّ احملأللّري اهحتصا ّاالتفأليّ   ّتّ  هّريالّري اّوالّحيصّ 
ـــاثنيــ شوو كأّّ:ّويفّهوو هّا ط ،يووأّحتوولّ (Novation) د أو التنــازل أو االســتبدالـا: نقــل األصــول عــن طريــق التجدي

واإد سأّا بألدئأّأّوبنيّاإة،أليّشالشيّوأّاقصلمّو،ك  ّوتفو(ّيفّل كا، ّ ا ةائأّاقص ياإد سأّا بألدئأّ    ّنّا   ن، ّحملّ 
3ّ    ن، ّوش كأّا   ن، .

4ّا أّاحل ّيف:وخت  فّه هّا ط ،يأّ أّط ،يأّح ّ ّ
مّاقصوو يا ووأّفيوواّحواّالّ،سوو م ّيفّا سووةادّ  ووةائأّوحل ّ ّإب الاووها ووأّاحلو ّو،ك فوويّاإوة،أّ ووا ّط فووألّيفّاتفووأليّح ّ ّأ ّ-

ّ؛اقص لبانمألّه ّط اّنئاسيّيفّاتفألقاأّايلّ
ألووألّيفّ يووةّا ووأّتن يوولّ طوو كأّا   ن،وو ّبعيووةّاحل ّ ّاقصوو يلووأّلووأّاإووة،أّ  ووةائأّا عاناووأّوا طخصوواأ(ّاإيةّ  مبوومأل تّ اّأ ّ-

ّ؛ا  جة،ةّفالّتن يلّريالّوتفأليّ   ّ  ك
 ّط ،يأّا  جة،ةّت مبمأّل افيأّمجاعّاإوة،ننيّ  ح ،ولّا وة،أّري ّأّاحل ّأ  لّلأّط ،يأّا  جة،ةمّقا تع ربّط ،يأّح ّ ّ-
ّكأل ّ ةدّاإة،ننيّكبطا.ا  ّةائأّاجلة،ةمّوهيّط ،يأّصعبأمّخألصأّري ا

اإطوألنكّأوّّوإصو الّلوألّ،عو اّ:ّويفّهو هّا ط ،يوأّ، وةخّ (Sub-participation)ة اجلزئيـة الفرعيـة ـا: املشاركــاثلث
ّماإطوألنكواإصو اّن،و ّاالتفوأليّبونيّاإد سوأّا بألدئوأّ   ّ ّ،و مّ ّأ وحم  ىّهو هّا ط ،يوأّّاإ خص ّيفّش ااّا  لممّاإص ا

وف ائوةهألّّأل ا وهاإطوألنكّاإصو اّدّ،ستّ ّأ اإطألنكّب يةميّق ضّ  مد سأّليألبلّ نةاتّلة، ااأمّ   ّاإص اّ،ي مّّري 
5ّا ة،أّوف ائةهأل.ّأقسألس نةلألّتس  مّاإد سأّا بألدئأّلأّاإة،ننيّ

6ّأليّلزدوجّ، مثلّيف:ضّخلط ّائ ماإطألنكّلع ّ اإص اّّأ ّمواإالح،ّلأّخاللّه هّا ط ،يأّ
ّاإد سأّا بألدئأّيفّا   ن، ؛ّريفالسحأل أّّ-
ّريفالسّاإة،أّو ةمّقةنتهّ   ّتسة،ةّاققسألسّ  مد سأّا بألدئأّ    ن، .ّ-

                                                
 .11سألب مّص.ا  أعّاإ1ّ
 اإ أعّافسه.2ّ
ّ؛اإ أعّافسهّ-ّاة :ا3ّ

 .15ص.ّل أعّ ألب ممّ  يّحميّا ة،أّا ي  ّداغيّ-ّّّّّّّّّ
 .12-11صّص.ّحممةّ بةّاحل امّ م مّل أعّ ألب م4ّ
ّ؛12ص.ّألب ماإ أعّا سّ-ااة :5ّّ

 .128ص.ّ ألدلّحممةّنزيمّل أعّ ألب مّ-ّّّّّّّّّ
 .12ل أعّ ألب مّص.ّحممةّ بةّاحل امّ م م6ّ
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ّا أّاحل ّهيّاقكث ّا  خةالألّيفّ م األتّا   ن، .وجتةنّاإلشألن ّأ ّط ،يأّح ّ 
 قـي للتوريـف الفقهـالمطلب الثالث: التكيي

ّ  ن،و مإع فوأّا  كااوفّا في ويّ صو نّا ألّا في ويمّّو وىّري ّاخو الاّتكاافاقلو ّا و  ّأدّ ا   ن، مّّص نّتدتعةّ ّ
ّتنألولّا ف و ّاآلتاأ:ّ، مّ ّوبة، هّيفّا ط  ّاإل الليم

ّ
ّ
ّ
 

 ا الفقهيـق وحكمهـالفرع األول: صور التوري
ل همّويفّ  كّأوألاّقو انّجمموعّا فيوهّشكّأ ّا   ن، ّكمألّ  اهّا عملّيفّاإصألناّا  ي اة،أمّالّخالاّيفّحّ ّال 

الّجي زّباعّا ة،أّاإدألّلأّغطّّاه(ّا   ّ،ن ّ   ّأ4/11 101ّا ةويلّيفّدونتهّاحلألد،أّ ط مّق انّنقمّّاإل اللي
ّكمووألّالّجيوو زّباعووهّبنيووةّلدأوولّلووأّأنسووهّأوّغووطّ اإووة،أّبنيووةّلعجوولّلووأّأنسووهّأوّلووأّغووطّأنسووهمّإلفمبووألئهّري ّا وو وم

باووعّّوبّباووعّا كووأل كّو كووأل كّاإن ويّ نووهّشوو  ألمّوالّفوو يّيفّ  ووكّبوونيّكو  ّا ووة،أّ شووئألّ ووأّقوو ضّأوأنسوهمّقاووهّلووأّ
1ّّأل. 
ّوا  كاافّا في يّ    ن، مّ،ي مبيّا  ف ، ّبنيّخم  فّأا ا ه:ّ

ئمووأّ،كوو  ّ وةىّلد سووأّلوألّد،وو  ّ  و ّا غووطمّتة و ّيفّقألّأ :ّوت مثولّصوو ن ّهو اّا نو  ّيفّونـق الديـــأوال: توريـ
د،و  ّّأو ة،وة،أّكموألّيفّحأل وأّد،و  ّا  م ،ولّا عيوألن ّّأفو ادتكو  ّ  و ّّأ ّريلوأل"مّوهويّ كزّاإأليلّهلألّحتتّبنوةّ"لوة،ن  اإ

تن يلّهلألّا ة،  ّيفّص ن ّّأ  كأّت ن، ّ   ّتك  ّق ضألّممن حألّجل أّلعانأمّف  ف ّاإد سأّلعّشّأ ّأوبطألقألتّاالئ مأل ّ
لوعّلوألّ  اوهّلووأّّلوأّا ياموأّاالمساوأمّفان يولّا وة،أّقولّ ،و ّقاموأّا وة،  ّمبب وو،ّأشو كأّا   ّنا وأّحو مّحاوثّتوةفعّمب أب وألّح ّ 

ا  زالووألتّلثوولّا مبوومأل تّوا ف ائووةمّ  يوو مّشوو كأّا   ن،وو ّفامووألّبعووةّإبصووةانّأونايّلأل اووأّيفّصوو ن ّ وونةاتّبيامووأّا ووة،  ّ
ّممّ  صبحّبعةهألّت كّا سنةاتّقألب أّ   ةاولّيفّا س يّاإأل اأ.أل ط ح ألّ الك  ألبّا ع

2ّتع ربّه هّا ص ن ّغطّأألئز ّش  ألّبسبب:ّ
ّّتيو مّهوو هّا صوو ن ّ  وو ّباوعّا ووة،أّاإدأوولّ غووطّلووأّ  اوهّا ووة،أمّوا ووة،أّهنووألّميثولّايوو داّلدأ ووأمّتبووأل ّبنيوو د

أولمّ ا و ومّوكو اّالّجيو زّباعوهّبنيوةّّري ،فمبيّّقاهلأّقامأّا ة،أّ غطّلأّ  اهّا ة،أمّو  كّالّجي زّش  ألّّأبقلّ حألالّ
ّ؛،ك  ّلأّوبّباعّا كأل كّو كأل كّاإن يّ نهّش  ألّقاه

ّ ّ ّل هّا ط ،عأّاإل اللاأّحت ميألّقألطعأل.حت  ّه هّا ص ن ّ   ّفألئة ّنب ،أمّوه اّلألّح
                                                

ّ.ّلأّاإ قع:328ّممّص.2002هوّاإ اف ّ و1422ّ ط مّّاحلألد،أمّا ةون ّالدين بيع القرار األول حول موضوعق اناتّجممعّا في يّاإل الليّ نابطأّا عأل ّاإل اللي(م1ّّ
http://iefpedia.com/arab/?p=16179 

ّم2009مّاإللوألناتّا ع باوأّاإ حوة مّ  مجموعّا في ويّاإل والليّا وةون ّا  أل وعأّ طو ونقوأّ مولّليةلوأّري ّمّالتورق حقيقته وحكمه والفرق بينه وبني العينة والتوريـقحسأّ  يّا طأل يلم2ّّ
 .37ص.

 الفرع األول: صور التوريـق وحكمهـا الفقهـي؛
 الفرع الثاين: التصكيـك اإلسالمي: تعريفـه وضوابطـه؛

 : أنواع الصكـوك االستثماريـة اإلسالميـة وتطورهـا.الفرع الثالث
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أ ّ،كّ ولـا: توريق األصـاثني لثلّأص لّلدأ  ّأوّلطألنكأّأوّ  ةخلّ ّ ّ ةىّلد سأّلألمّأصلّلةنّ :ّوص ناأّل
أّلبألشو  مّأوّوالتفوأليّلوعّشو كأّت ن،و ّ  و ّحت ،ولّهو هّاقصو لّري ّصوك كّ  ط ح ووألّلمبوألنبأّلوعّ ماول(ّف يو مّاإد سو

قوأّبوةالّلوأّاإد سوأمّوحيصو   ّ الك  ألبّ  جماعّمثأّه هّاقص لمّو،صبحّب  كّمح أّا صوك كّلوأل كنيّ ألصو لّاإ نّ 
حلم وأّا صوك كّتووةاوهلألّيفّّ  و ّا عألئوةمّو،كو  ّدونّاإد سوأّهوو ّريدان ّهو هّا صوك كّليألبولّ م  وأّ، فوو ّ  ا وألمّوميكوأ

1ّا س يّاإأل اأّو باعّوا ط اا.
الّلوألاعّلوأّهو هّا عم اوأّطألإوألّأ ّمح ووأّا صوك كّبعوةّشو ائ ألّهومّلوأل ك  ّهلوو هّاقصو لّبعوةّدفوعّقام  وألّايووةامّّ

اوعّإوألّهو ّبّري هّ  ا مّألالك مّبط ، ّلط و مّوهمّمي ك  ّب  كّح ّا  صو اّفا وألّباعوألّوشو اامّوهمّاإس حي  ّإألّتةنّ 
2ّّقأ.مي كهّاإطت ّلأّاصابّيفّا س عّاإ نّ 

وت مثلّص ناألّيفّأ ّ،ط بّبع ّا عمالاّلأّاإص اّاإل الليّشو ااّ و عأّبط ،يوأّّ:ةـا: توريق مثن السلعـاثلث
ّكبوووطاّالّ،سووو طاعّاإصووو اّأ ّ،يووو مّبوووهمّ كوووأّميكوووأّأ ّ،غطووويّهووو هّا  غبوووأّ وووأ ط ،ووو ّت ن،يوووهّأوّّاإ احبوووأمّو،كووو  ّمثن وووأل

اإصو اّاإل ووالليّري ّتيسووامّاإب وو،ّاإط و بّهلوو هّا عم اووأّري ّفئووألتّصوغط ّو،صووةنّهبووألّصووك كّّاكهمّحاووثّ، جوونتصوك
3ّل احبأمّوجيمعّمب أب ألّاإب ،ّاإط  ب.

أألئز ّغطّقألب أّ   ةاولّيفّا س يّا ثألا ،أّقكوألّد،و  مّوباوعّا وة،أّ غوطّلوأّ  اوهّا وة،أّيفّّوتع ربّه هّا صك كّ
4ّلاأّ هّض اباّمتنعّلأّحص لّمح أّا صك كّ   ّأنوحّ   ّ م اأّا  ةاولّقكألّلأّقبالّا  و.ا ط ،عأّاإل ال

ميكووأّأ ّتبوأل ّهو هّا صووك كّّلدأ وأّأوّليسوطأ(مفسوهّاآل :ّهولّبعوةّا باووعّل احبوأّ  كوأّا سودالّا و  ّ،طوو حّاّ
مّهو هّا طو كأّلوعّاإصو اّمب ألبعوأّا و فألاّمثن وألّري ّشو كأّت ن،و ّ  يوّ ّ ا يتّمتثلّمثأّا س عأّاإباعأّل احبوأّأبقولّلوأّقام  وأل(

ّاّوتكسبّهيّف يّا سع ؟اإدألّأوّاإيسّ 
ا وة،أّفاجو زّبوثمأّهلّجي زّباعه؟ّألألّباعهّإأّ  اهّّم،ع ربّا صكّهنألّصكّبة،أّه ّمثأّاإباعّاإعنيّواإيب ضّ

كوأل كّو كوأل كّوألوألّباعوهّ غوطّلوأّ  اوهّ ّاإدألّباعّد،أّبة،أمّهو ّغوطّأوألئزّشو  ألّ  ن ويّ وأّباوعّا حأللمّالّلدألّق
5ّّّا ة،أّفافمبيّري ّا  و.

ّأوّا  صكاكّاإل اللي.ّاإل الليّااطالقألّممألّ ب ّفمألّاإيص دّو   ن، ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                
ّاإ أعّافسه.1ّ
 .38ص.ّما سألب اإ أع2ّّ
 اإ أعّافسه. 3
 .39ص.ّ أعّا سألب ماإ4ّ
ّاإ أعّافسه.5ّ



   املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية ورهاانت األسواق املالية اخلامس:                          الفصل                              
 

 264 

 هـه وضوابطـك اإلسالمي: تعريفـالفرع الثاني: التصكي
1ّو  كّ سببني:ّمكاتف ّا في ألاّ   ّتسماأّ م األتّا   ن، ّيفّاإلطألنّاإل الليّبعم األتّا  صكاّ
ك مأّتصكاكّلط يأّلأّك مأّصك كمّوهيّمتثلّا بة،لّاإل الليّ ك موأّ ونةاتمّوهويّتعو ّضومناألّا  عأللولّ دا ّّّ-

ّلأ؛لأل اأّقألئمأّ   ّاإةا،نأّوا فألئة ّاحمل ّ 
يفّا  بووألدلّّك مووأّا   ن،وو ّيفّا فكوو ّاإووأليلّا  ي اووة ّقألئمووأّبصووفأّأ أل وواأّ  وو ّلكوو  ّا ووة،  ّوهوو ّلووألّ،ن وويّ نووهّا طوو  ّّ-

ّتفألضال.
ّو  اهّميكأّتع ،فّا  صكاكّاإل الليّكمألّ، ي:ّ

أاهّ م اأّحت ،لّاقص لّاإيب  أّش  ألّري ّصك كّلأل اأّلفص  أّا  لأّاإأل اأّ أّاجل أّاإنطئأّهلألّوقألب أّ   ةاولّيفّ"ّ-1
حمووةدمّو كووأّ ووا ّخأل اووألّلووأّّ وو يّلأل اووأّشوو ،طأّأ ّ،كوو  ّحم  ووألّغأل بووهّأ اووأل ّو اتّ أووأللّحمووةد ّبعألئووةّغووطّحمووةدّأو

2ّ؛اإخألط "
 م اأّتيسامّل كاأّاقص لّواإ أ داتّاإأل اأّري ّأأزااّميثولّكولّلن وألّصوكألّقألبولّ   وةاولّقغو اضّاال و ثمألنّيفّ"ّ-2

3ّ  يّاإأللّوف ّا مب اباّواإعأل،طّا ط  اأ."
ل  افيووأّلووعّأحكووألمّا طوو ،عأّّوختمبووعّ م اووأّا  صووكاكّاإل ووالليّري ّضوو اباّولعووأل،طّجيووبّل ا ألاووألّحوواّتكوو  ّ

4ّاإل اللاأمّت مثلّه هّا مب اباّيف:
ّكأّلأّاقص لّاإبألحأّش  أل؛أ ّتك  ّا  اأّاقص لّاإصكّ ّ-ّ
أ ّ،كوو  ّباووعّاقصوو لّاإووو ادّتصووكاك ألّلبناووأّ  ووو ّا ووة،  ّيفّا وو لمّلووأّاإنطوووكّري ّشوو كأّا  صووكاكّايوووةاّّ-ّ

ّ الب عألدّ أّباعّا ة،أّو ة،أ؛
ّاتّوهاكلّا  صكاكّليب  أّش  أل؛أ ّتك  ّخطّ ّ-ّ
ّنّاال  فألد ّلأّا ع ائة؛ م اأّا باعّوا ط اامّوتربّ ّ نص ّاإ كاأّ ألص لّحاّتصحّ ّ-ّ
ّجيبّأ ّ، ا  ّيفّريصةانّا صك كّلبةأّاقو  إتّيفّاالق صألدّاإل اللي؛ّ-ّ
ّجيبّا نة ّيفّلآالتّ م اأّا  صكاكّولةىّلالال  ألّ  مص حأّا عأللأ.ّ-ّ

ألكّاخ الفألتّواضحأّبنيّا   ن،و ّا  ي اوة ّوا  صوكاكّاإل والليمّميكوأّت خوا ّهو هّا ف وقوألتّيفّاجلوةولّوب  كّف ن
ّاإ ايل.

ّ
ّ

                                                
 .5-4صّص.ّم2008لن ةىّا صطفأّاإل اللاأمّبطوتمّ،  ا ّونقأّ ملّليةلأّري ّمّدور الصكوك اإلسالمية يف متويل املشروعات التنمويةأّ  يّحممةّصألحلمّف حّا  مح1ّ
 .5اإ أعّا سألب مّص.2ّ
اإدمت ّا ع ميّا ةويلّح لّاقزلأّاإأل اأّواالق صألد،أّا عألإاأّاإعألص  ّلأّلنة نّونقأّ ملّليةلأّري ّمّاإلسالمية يف ظل األزمة العاملية التصكيك اإلسالمي ركب املصرفية بةّا يألدنّز،  يّم3ّ

 .2ممّص.2010د،سمرب2ّّّ–1هوّاإ اف ّ و1431ّ وّاحلجأ26ّّّ–25ّاق صألد ّري الليمّ مأل م
 .4اإ أعّا سألب مّص.4ّ
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 اإلسالميك ـات بني التوريق التقليدر والتصكيـ: أهم الفروق32 اجلدول رقم
 التصكيـك اإلسـالمي التوريـق التقليـدر

ّ ّ  ةخ لاإةنّ ّت ن، ّاقص لّ-ّ ّ  ف ائةت ن، ّا ي وضّاإةنّ ّ-
ّت ن، ّاقص لّا عاناأّاحليايأّ-ّت ن، ّا ة،  ّ-
ّريصةانّأونايّلأل اأّت  اف ّوا ط ،عأّاإل اللاأّ-ّا  ي اة،أريصةانّأونايّلأل اأّت  اف ّوا ي اانيّّ-
ّحتكمهّا مب اباّاقخالقاأّ-ّحتكمّ م األتّا   ن، ّض اباّا  بحّواإخألط ّ-
ّتك  ّا  ةفيألتّ   ّأ ألسّاقنوحّاحملييأّ-ّاتّا فألئة تك  ّا  ةفيألتّ   ّأ ألسّتغّطّ-
ّلعأللالتهّلمبم اأّاسباألّبعاة ّ أّا غشّوا  ة ا ّ-ّكبطّّليألل  ّوفاهّغ نّوشكّ ّ-
ّأهةااّاإس ثم ّبعاة ّاإةىّ-ّأهةااّاإس ثم ّقصط ّاإةىّ-
ّ،سألهمّيفّمن ّاالق صألدّاحلياييّ-ّ،سألهمّيفّمن ّاالق صألدّاإأليلّ-
ونقأّ ملّليةلوأّري ّاإ  يو ّا وةويلّا ثوأليّحو لّاقزلوأّاإأل اوأّا  اهنوأّوا بوةائلّاإأل اووأّ، التوريق واألزمة املالية العاملية   يّ،  فألتّوهألأ ّب زإ ّنمحأليم: صدرامل

ّ.17ّ-16صّص.، 2009لأل 6ّّ-5يّمخا ّل األاأمّواإص فاوأّ"ا نةوألمّاإص يفّاإل الليّمن  أوأل"مّلع ةّا ع  مّاالق صألد،وأّو   مّا  ساطمّاإ كزّاجلأللع

 اـة وتطورهـة اإلسالميـواع الصكوك االستثماريـالفرع الثالث: أن
مّوكو  كّشو ةتّا وةولّاإل واللاأّتطو ناتّ و ،عأّيفّا   ن،و  يةّ  فتّا ةولّا غ باأّتط ناتّهألئ أّيفّلاةا ّ
كألاتّيفّلعةم ألّيفّجمأللّتصكاكّا وة،  مّبعكو ّا  ج بوأّّّجمأللّا صك كّاال  ثمألن،أّاإل اللاأمّريالّأ ّا  ج بأّا غ باأ

اإل اللاأّا يتّتطتسّوأ دّاقص لّقبلّتصكاك ألمّاقلو ّا و  ّحيفو،ّهلو هّاقصو لّقام  وألمّوحيفو،ّا سو يّاإأل اوأّلوأّ
ّاإيألل اتّواجملألزفألت.

أو دّأكثو ّلوأّأنبعوأّ طو ّوبطكلّ وألمّف يوةّأشوألنتّهائوأّاحملأل وبأّواإ اأعوأّ  مد سوألتّاإأل اوأّاإل واللاأّري ّّوّ
1ّا  ألّلأّا صك كّاإل اللاأمّغطّأ ّاقكث ّاا طألناّميكأّحص هألّيفّ ة ّأا ا ّهي:

ّكألاوتّأصو لّحياياوأّأألّن:ّمتثلّصك كّاإل صك كّاإلأألّنّ-1  ّحصأّشألئعأّيفّل كاوأّأصو لّل ألحوأّ ال و ثمألنمّ و اا
ّ   ّاإلطاليمّوهيّكمألّ، ي:ّأوّلنألفعّأوّخةلألتّأوّلز،جّلأّ  كّك همّوهيّأش  ّأا ا ّا صك ك

 صووةنهألّلأل ووكّ وونيّل أوو د ّبغوو ضّريأووألن ّلنألفع ووألّّمصووك كّل كاووأّاإنووألفع:ّوهوويّواثئوو ّل سووألو،أّا يامووأ،
ّوتصبحّلنفعأّمم  كأّحلم أّا صك ك؛وا  فألاّأأ األّلأّحصا أّاالك  ألبمّ

                                                
ّّ؛312-310مّصّص."صكوك االستثمار" 17املعيار الشرعي رقم بأّواإ اأعأّ  مد سألتّاإأل اأّاإل اللاأمّهائأّاحملأل ّ-ّااة : 1

طأّوتطو ، ّا وةون ّا  ةن،باوأّحو لّمت ،ولّاإطو و ألتّا صوغط ّواإ   وونقوأّ مولّليةلوأّري ّمّالسوق املالية اإلسالمية كيف تكون يف خدمة النظام املصريف اإلسالميمّ ص ّ  امأل ّ-ّّّّّّّّّ
ّك اأّا ع  مّاالق صألد،أّو   مّا  ساطماإغألنباأّتدونهألّيفّاالق صألدإ  ؛10مّص.2003لأل 28ّّ-25ّمأأللعأّف حألتّ بألسمّ طافّم

واإونل لمّدائو  ّا طودو ّاإل واللاأّوا عمولّّمّونقوأّ مولّليةلوأّري ّلودمت ّاإصوألناّاإل واللاأّبونيّا  اقوعالصكوك االستثمارية اإلسالمية والتحد ت املعاصـرةكمأللّت فا ّحطألبمّّّ-ّّّّّّّّّ
ّ؛15-11مّصّص.2009، اا 3ّّّ-لأل، 31ّاخلط ّبةيبمّ

، ااو 3ّّّ-لوأل، 31ّونقأّ مولّليةلوأّري ّلودمت ّاإصوألناّاإل اللاووأّبونيّا  اقوعّواإنلوو لمّدائو  ّا طودو ّاإل اللاووأّوا عمولّاخلاوو  ّبوةيبمّّمالصكوك اإلسالميةصفاأّأمحةّأب ّبك مّّ-ّّّّّّّّّ
ّ.12ّّّّّّّّ-8مّصّص.2009
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 ّاموأمّ،صوةنهألّلأل وكّسوألو،أّا ي(:ّوهيّواثئ ّل اق األ ّاإ أ د ّأوّ اإ ص فأّيفّا  لأصك كّل كاأّلنألفع
فألاّاقأ  ّلأّحصا أّاالك  ألبّفا ألمّوتصوبحّلنفعوأّمم  كوأّحلم وأّابغ ضّري ألد ّريأألناألّوا  ّم(لنفعأّل أ د ّ لس نأ 

ّا صك ك؛
ّّم(:ّوهويّواثئو ّل سوألو،أّا ياموأل كاأّاخلةلألتّلوأّطو اّلعونيّأوّ لوأّطو اّل صو اّيفّا  لوأّصك ك

وا و فألاّاقأو  ّلوأّحصوا أّاالك  وألبّفا وألمّوتصوبحّت وكّاخلوةلألتّمم  كوأّّماّلعونيتصةنّبغ ضّتيةميّاخلةلأّلوأّطوّ 
ّحلم أّا صك ك.

:ّوهويّأدا ّا و ثمألن،أّتيوو مّ  و ّجتزئوأّنأسّلووأللّا يو اضمّإبصوةانّصووك كّل كاوأّبوو أسّصوك كّاإمبوألنبأّأوّا يوو اضّ-2
  بوألنهمّمي كو  ّحصصوألّشوألئعأّيفّنأسّوّم   ّأ ألسّوحةاتّل سوألو،أّا ياموأّولسوج أّأبمسوألاّأصوحألهبألّملأللّاإمبألنبأ
ّلأللّاإمبألنبأ؛

تصوةنّ  م ،ولّشو ااّ و عأّل احبوأمّوتصوبحّ و عأّاإ احبوأّمم  كوأّحلأللوولّّموهويّواثئو ّل سوألو،أّا ياموأ:ّصوك كّاإ احبوأّ-3
ّ؛ا صك كمّوه هّا صك كّغطّقألب أّ   ةاول

سّلوأللّا طو كأّلثولّاق و ممّو كن وألّخت  وفّيفّنأّمتثولّحصوأّمموعّلب و،ّلعونيّلوأّاإوألل:ّوتطو حّجلصك كّاإطألنكأّ-4
وحو ّيفّّم ن ألّيفّك كألّلدق أّمبط و ّلعنيّأوّلة ّلعانأمّوحلألللّا صوكّاحلو ّيفّل كاوأّأوزاّلوأّصوأليفّأصو لّا طو كأ

ولعووةلّا وو بحّّم ّ ووأّا  غووطاتّا وويتّحتووةثّيفّقامووأّأصوو لّا طوو كأا وو بحّا وو  ّ، حيوو مّوميكووأّتووةاوهلألّبيامووأّ وو قاأّلعووربّ 
ّ؛اإ ز 

دّ طو ااّ و عأّلنووهمّلو نّ ّري  سو امهّ ّمأوولّمجوعّلب و،ّلوأّاإوألل:ّو،طو حّهو اّا نو  ّلوأّا صوك كّلوأّأ مصوك كّا س وّ-5
و،ك  ّح ّحألللّا صكّلدأالّري ّحنيّا  المّا س عأّوباع ألمّف صف ّا صك كّوحلص لّ  و ّاإب و،ّمّبعةّلة مّتس ّ 

ّكموألّأكوألّمتثولّد،نوألتةاوهلألّقاهّالّجي زّباعّا سّ ّاقص يّزائةّا  بحّلأّباعّا س عأمّوه هّا صك كّالّجي ز ّم مّقبلّقبمبأم
ّّوتةاولّا ة،  ّ هّض اباّالّتسطّلعهّتةاولّا صك ك؛

ّملوأّلد سوأّلوألّمإلاطألاّلب ّأوّصنأل أّأوّ  أّأوّلعةاتّلط  بأّمألّمجعّلب ،وتط حّلأّأّ:صك كّاال  صنأل ّ-6
ريضووألفأّري ّا وو بحّّمفامووألّدفعوو هّمثنووألّهلوو هّا صووك كّمحيوو يّمح ووأّا صووك كلّت مثوومبب وو،ّ،ز،ووةّ ووأّاإب وو،ّا ووالزمّ صوونأل   ألمّّو

ّ م.سّ ه اّا ن  ّلأّا صك كّلثلّصك كّا اإ حي ّا اجأّا ف يّبنيّتك فأّا  صناعّومثأّا باعمّوالّجي زّتةاولّ
ّ ّّيفّا طكلّاإ ايل.وقةّتط نّحجمّريصةاناتّا صك كّ   ّا نح ّاإبني 

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
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 )مليون دوالر( 2014جويلية  – 2001إصدارات الصكـوك خالل الفرتة : تطور 22الشكل رقم 

 
Source : International Islamic Financial Market, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, 4th edition, 
November 2014, p.4. 

مّو، أعّا سببّيفّ  ك2007ّ–2001،الح،ّتط نّحجمّريصةاناتّا صك كّبطكلّلس م ّخاللّا فت ّّ
ري ّا طفوو  ّا نفطاووأّا وويتّشوو ةاألّدولّاخل وواجمّحاووثّ ووعتّاإد سووألتّاإأل اووأّاإل وواللاأّيفّهوو هّا ووةولّري ّا عثوو نّ  وو ّ
ف صّ   ظافّنأمسألهلألّيفّا  ثمألناتّت  اف ّوأحكوألمّا طو ،عأّاإل واللاأمّوهو اّلوألّوأةتوهّيفّا  صوكاكّاإل واللي.ّ كوأّ

مّو، أووعّا سووببّيفّ  ووكّري 2007ّليألناووأّبسوونأ2009ّّو2008ّاخنفألضووألّاسووباألّ وونيتّ  فووتّا صووك كّاإل وواللاأّ
اإخأل فوألتّا طو  اأّا ويتّتك نوفّهو اّا نو  ّلوأّا صوك كّبسوببّحوةاش  ألمّأضوفّري ّوإلضوألفأّري ّّماقزلأّاإأل اوأّا عألإاوأ

نّاقل ،كويّ  و ّ و يّا صوك كمّ  كّغاألبّاإلطألنّا  ط ،عيّأوّ ةمّاك مأل هّيفّبع ّا ةولّاإل اللاأّو اط  ّا ةوال
-2009أكث ّا عمالتّأتش اّوقزلأّاإأل اأمّ كأّ وألودّريصوةانّا صوك كّتطو نهّخواللّا فوت ّلأّولأّاإع  مّأ ّا ةوالنّ

2013.ّ1ّ
لووأّريمجووأليلّحجوومّا صووك كّّ%79.8مّحاووثّا وو ح  تّ  وو ّاإل وواللاأكووربّ وو يّ  صووك كّوتع ووربّلووأل ازإّأّ

م2.4ّ%بووّقطو ّّثّ ّ%4.7ّّبووا سوع د،أّ   ا وألّم2013ّأوألافيّّ-2001اللّا فوت ّخوّا وةويل   ّاإس  ىّاإصةن ّ
ّ.حسبّلألّ، ضحهّا طكلّاإ ايل

 )حسب الدول( 2013جانفي  -2001خالل الفرتة  الدويلعل  املستو  وك ـصك: إصدارات ال23 الشكل رقم

زإ لأل ا اساأل أاةوا وكس أل  ا بح ،أ قط  ا سع د،أ

ت اإللألنا ا س دا  ا ك ،ت ت كاأل وقيّا ةول
 

Source : International Islamic Financial Market, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, 3rd Edition, 
April 2013, p.20. 

                                                
 .14-13 بةّا يألدنّز،  يمّل أعّ ألب مّصّص.1ّ



   املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية ورهاانت األسواق املالية اخلامس:                          الفصل                              
 

 268 

ّّم2013أألافيّّ-2001حسبّاإنألط ّخاللّا فت ّّريصةاناتّا صك كتط نّألألّ أّ ّيفّاجلوةولّف  ّلبني 
ّ.اإ ايل

  -ليعل  املستو  احمل –: تطور إصدارات الصكوك حسب املناطق 33 اجلدول رقم
 2013جانفي  -2001خالل الفرتة 

 ةـة املئويـالنسب -مليون دوالر –حجم اإلصدار  عدد اإلصدارات البيان
3304ّ337015ّ85.8ّ رق األقص ــا والشـماليزي

219ّ42856ّ10.9ّ دول اخلليج والشرق األوسط
126ّ13292ّ3.37ّ إفريقيـا

3ّ1195ّ0.3ّ دولـاقي الـا وبـأوروب
Source : International Islamic Financial Market, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, 3rd Edition, 
op.cit., p.22. 

ّلووأّاجلووةولّأ ووالهّ، بوو اإ تبووأّاقو ّلووأّحاووثّريصووةاناتّا صووك كّ  وو ّّحيوو ال ّأ ّلووأل ازإّوا طوو يّاققصوو ّني 
مّت ا وووألّدولّاخل ووواجّوا طووو يّاقو ووواّبنسوووبأّ%85.8نسوووبأّب2013ّأوووألافيّّ-2001اإسووو  ىّاحمل ووويّخووواللّا فوووت ّ

ّ.%0.3أونووّووقيّا ةولّبنسبأّّمّثّ %3.37بنسبأّّريف ،ياألّمّثّ 10.9%
وجتةنّاإلشوألن ّأ،مبوألمّأ ّلوأل ازإّحت ولّاإ تبوأّاقو ّكو  كّلوأّحاوثّريصوةاناتّا صوك كّ  و ّاإسو  ىّا عوألإيمّ

ّاناتّا صك كّ   ّاإس  ،نيّاحمل يّوا ةويل.اقل ّا   ّجيع  ألّ  قألّل مازاّيفّجمأللّريصة
نغوومّ- ياأللووهّ  و ّلبووةأّباوعّا ووة،  ّّمل ف ضووألّشو  ألّحأل اووألّكمووألّمتألن وهّاإصووألناّا  ي اة،وأاإصو يفّّ،ع وربّا   ن،وو ّّ

ّ،عمووولحاووثّّممّ ووو اّوأووةّا  صووكاكّاإل وووالليّكبووة،لّ    ن،وو ّا  ي اوووة -أمها ووهّيفّتوو فطّا سوووا  أّ  مصووألناّا  ي اة،ووأ
مّوقووةّتطوو نّيفّا سوون اتّاقخووط ّزاإّ  م عووألل نيّبووه ّا عة،ووةّلووأّاإووو،وو فّ ّميفّريطووألنّق ا ووةّا طوو ،عأّاإل وواللاأّ ا  صووكاك(

ّوا يتّأنأع ألّا عة،ةّلأّاخلربااّواالق صألد،نيّممّالّ ا مألّلعّااةال ّاقزلأّاإأل اأّا عألإاأبطكلّكبطّأةاّخألصأّيفّلأل ازإ
ّ.ري ّ  اأّا   ن، ّغطّاإمبب طأ

ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ:امسـالخ  لـة الفصـخالص
ّّ

ّ يةّأ ف ّه اّا فصلّري ّتباأل ّا نيألسّاآلتاأ:
ّ
ّّ ّمّ كووأّاإصووألناّةـاآلجلــوا عم اووألتّّةـالعاجلــدّا عم اووألتّاإ أوو د ّيفّاق وو ايّاإأل اووأّبوونيّا عم اووألتّت عووة

ّك  وألّليألناووأّوّاإل واللاأ اهلامشــي ّكاجملازفــة والشــراءشوو  ألّّ نإصووألناّا  ي اة،ووأمّق ّبعمبو ألّحمةووالّتسوو طاعّا وو غالهلأل
ّ؛بيع الديون واملمارسات الربويةوّاملقامراتمّفمعةمّه هّا عم األتّتي مّ   ّوالبيع عل  املكشوف

ّ
ّّّّولن وووألّلوووألّهووو ّّكاألســـهم والســـنداتكثوووط ّيفّاق ووو ايّاإأل اووأمّلن وووألّلوووألّهووو ّتي اووة ّّّماليـــة أدواتهنووألك

و  غمّلأّّمكأل سنةاتّوبع ّأا ا ّاق  مّوكلّاإط يألتّاإأل اأّّألاتّحم ّ ولعةمّه هّاقدّوّمكاملشتقات املاليةحة،ثّ
ّيفّدناّخمألط ّ م األاألّاال  ثمألن،أ؛ّاإل اللاأّاإصألنا  س غ  ألّّإسالميةمشتقات ّريجيألدحمألو أّبع ّا في ألاّ

ّ
ّّّلبوةأّهوألمّأالّوهو ّ مّ  ويودّأا ا وهّوأ وأل ابهّو،أحوةثّأدواتّاهلنة وأّاإأل اوأمّت عوةّ ّق املصـريفـالتوريـ،ع رب 

ّكموألّهو مّ و اّوأوةّّاإل واللاأمّش  ألمّوا   ّالّتسو طاعّاإصوألناّاحمل ّ ّونـبيع الديلبةأّ ّاإلسـالميالتصـكيك ا و غال ه
حوتّدولّاخل واجمّحاوثّأاتلأل ازإّوبعو ّحّخألصأّيفّوا يتّتط نتّبطكلّواضّممبخ  فّأا ا  ألّاإلسالميةوالصكوك 
ّ  غالهلأل. بالّكثط ّالّاإل اللاأ  مصألناّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



 

   :::الثالثالثالثالثالث      البــــابالبــــابالبــــاب
المالية  المالية  المالية  ة  ة  ة  ـــة الالوساطة الالوساطة الالوساطـــة لمواجهة لمواجهة لمواجهـــات المصرفيات المصرفيات المصرفيـــاالستراتيجياالستراتيجياالستراتيجي

والتمويل  والتمويل  والتمويل        ومعالم التمويل التقـليديومعالم التمويل التقـليديومعالم التمويل التقـليديالتحرير المالي  التحرير المالي  التحرير المالي  و و و 
 (((200820082008)))اإلسالمي في ظل األزمة المالية العالمية  اإلسالمي في ظل األزمة المالية العالمية  اإلسالمي في ظل األزمة المالية العالمية  



 

   :::السادسالسادسالسادس      الفصـلالفصـلالفصـل
الالوساطة  الالوساطة  الالوساطة  االستراتيجيـات المصرفيـة لمواجهـة  االستراتيجيـات المصرفيـة لمواجهـة  االستراتيجيـات المصرفيـة لمواجهـة  

 التحرير المالي  التحرير المالي  التحرير المالي  المالية و المالية و المالية و 
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ة  ـاطة الماليـالالوسة  ـة لمواجهـات المصرفيـاالستراتيجي  :السادسالفصـل  

 الي  ـر المـالتحريو 
 

رف التقليديةة ماابةةة ورةاراأل ااسةااا املاليةة وال املةة شأهنا يف ذلك شأن املصالقد حاولت املصارف اإلسالمية 
 لبسةةةخ وصااةةياملا املصةةل ية لرف التقليديةةةاملاليةةةل ل ةةجت   ملةةد املصةةارف اإلسةةالمية الةةأ اللةةلم الةة   وي ةةت لل صةةا

 واالستلادة مجت الللم االستث ارية املتاحة  يها. لوااة ابلنسةة للتدول يف الساا املالية
اإلسةالمية ملااههةة هةا لل الت ليةل املصارف و ف على خمتلف االسرتاويجياأل ال  وةنتها املصارف التقليدية وللت ل  

 م اللصل إىل املةاحث التالية:س  ل قاملايل والالوساطة املالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ة بني ـنافسامل ة حتديـاتـة يف مواجهـة املاليـواهلندس إسرتاتيجيتـا التحـول ول:ول:األاأل  املبحثاملبحث  
 ة؛ـخمتلف املؤسسات املالي                                     

 ؛إسرتاتيجيات أخرى ملواجهة حتدايت الالوساطـة املالية والتحرير املـايل  ::الثاينالثاين  املبحثاملبحث    
  ة.ـاإلسالميالصناعة املصرفية ة املصرفية التقليدية و إعادة هيكلة الصناع ::الثالثالثالث  املبحثاملبحث  
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ات  ـة في مواجهة تحديـة الماليـوالهندس  إستراتيجيتـا التحـول  :األولالمبحث  
 المنافسة بين مختلف المؤسسات المالية

املصةةةةارف الةةةة  ااةةةةامل ا املصةةةةارف اإلسةةةةالمية و اهلندسةةةةة املاليةةةةة  وإسةةةةرتاويجيةالت ةةةةا   إسةةةةرتاويجيةف علةةةةى للت ةةةةل   
  اا املة ث إىل املرالخ اآلوية: مالالوساطة املاليةل قس  و ملااههة حتدايأل الت ليل املايل  نيبأسلاب  لقليديةالت
 
 

 
 

 الي المعولمـأنواع المنافسة بين المؤسسات المالية في ظل المحيط المالمطلب األول:  
ومل ل ة خمتلةف  ل ليل املايل وال املة املاليةة املنا سة بني خمتلف املؤسساأل املالية بتزايد ها لل التاشتدأل حد   لقد 

  :اآلويةالللوع  إىلم املرلخ املنا سةل قس   اه مستاايأل 
 
 
 
 

 ةـات غير المصرفيـارف والمؤسسـة بين المصـالفرع األول: المنافس
 La banque est"ل (Raghuram Rajan) نراغةاراي رهةاال ةةارة الة  قاهلةا االقتصةاد   است ضةار يف  ةاا املقةاي يةتم   

morte! Vive la banque!"1احلادة بسةخ املنا سة لماأل النشاط التقليد  لل صارف وقد بان ال اوخ يقصد هباه ال ةارة ل 
مني واناديق التقاعد وامل اشاأل واناديق االدوار وشةلباأل ش ل شلباأل التأو ال و  لمجت طلف املؤسساأل غري املصل ية

 املنا سةةةة زايدة يف حةد   ااوةريةخل  قةةد حةدال وةال  السةنااأل ةلةإااوراا املالية... االسةتث ار بةل م مةا  متوةري وباراةاأل
وقةدي وةدماأل وقيقةة الصةلة ابل  ةل املصةليفل واتيجةة المةتال   ةاه   اة تال   لصل يةاملمجت قةل املؤسساأل املالية غري 

نتجةةاأل وشةة يلة واسةة ة ومتناعةةة مةةجت امل وقةةدي  إهنةةام لاماويةةة وم ل يةةة واحت ابهةةا ال ةةةري ابلسةةاا عامةةةل   دواألالشةةلباأل 
ل صةةارفل واتيجةةة هلةةاه املنا سةةة بةةني خمتلةةف املؤسسةةاأل رحبيةةة ابلنسةةة ل اابثةةلمبثابةةة السةةاا  الةة  و ةةد   لاملصةل ية ابلتجزةةةة

بسةةخ وةداول ع ةل  ةاه املؤسسةاألل لةاا بةان  لاللارا بةني املؤسسةاأل املصةل ية وغةري املصةل ية غةري وا ةح  اةح لاملالية

                                                
1Voir: - Raghuram Rajan, La banque est morte! Vive la banque!, L’Art de la finance, Les Échos, 1998, pp.314-321. 

  ؛؛أنواع املنافسـة بني املؤسسات املالية يف ظل احمليط املايل املعوملل: ل: و و املطلب األاملطلب األ
 رف إسالمية؛إسرتاتيجيـة حتـول املصارف التقليديـة إىل مصااملطلب الثاين: املطلب الثاين: 
 .اسرتاتيجيـة اهلندسـة املاليـة  املطلب الثالث:املطلب الثالث:

  

 ؛املنافسـة بني املصـارف واملؤسسـات غري املصرفيـةالفرع األول: 
 ؛املنافسـة بني املؤسسـات املصرفيـة التقليديـة نفسهـاالفرع الثاين: 
 .ـةاملنافسـة بني املؤسسات املصرفيـة التقليديـة واإلسالميالفرع الثالث: 
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مةجت  لهةل وسةايق وبيةخل ااةدماأل املصةل يةمةجت   لو امال ومتاس ا  بثل وإسرتاويجيةف السها ملنهج و ي    نصارف على امل
 1.(whole sale and Retail) وال  املزج والت امل بني ع لياأل التجزةة واجل لة

 لتل  قد مث   امليعلى املستاى ال ة مجت طلف املؤسساأل غري املصل ية بش ل وا ححجم املةالغ املسري   وراروقد  
ار لصةةناديق االسةةتث ابلنسةةةة مليةةار دوالر  22.9و مليةةار دوالر ابلنسةةةة لصةةناديق التقاعةةد 28ل 2009سةةنة  -املةةةالغ –
  حسخ الش ل الةياين املاايل. لمنيلشلباأل التأابلنسةة مليار دوالر  20.4و

 2009سنة على املستوى العاملي املصرفيـة  ات املالية غريـة م  قبل املؤسسالغ املسريّ ـ: حجم املب24 الشكل رقم

 
p.11.trimestre 2011,  er1 87, oSerie n-, Hors, Alternative économiqueLes marchés financiers: Source 

 

 ةةا وقةةدض ب ةةا ااةةدماأل املصةةل ية مةةجت قةةةل مؤسسةةاأل غةةري  لعلةةى مسةةتاى السةةاا املصةةليفبةةالك مةةا يالحةة   
 ةةةاه  بةةد ألمةةةجت ااةةدماأل ذاأل الصةةةلة الاقيقةةة ابل  ةةةل املصةةليفل  لقةةةد  جم اعةةةبتقةةةدض  ااوةةريةماليةةةل حيةةةث وقةةاي  ةةةاه 

 ااع ةةةا   سةةةااا إىلابلةةةدوا   ل(واليةةةاابن وااةةةة ااملي يةةةةالةةةاالايأل املت ةةةدة األ يف الةةةدو  الصةةةناعية املتقدمةةةة )املؤسسةةة
ودمةةة  ا دولتةةقةةد  لMarks and Spencerو  Searsن شةةلباأل الةيةةخل ابلتجزةةةة مثةةلية ابلتجزةةةةل وعلةةى سةةةيل املثةةا   ةةإاملصةةل 

قيةاي  ةؤالا ال  ةالا بشةلاا جم اعةة متناعةة مةجت  لوحمتةاى  ةاه الةراقةاألل  Store cardsال  الةهةا عةةارة عةجت براقةاأل وسةا  
ذلك وقدض  اه اادماأل  علىساعد احتياهاملم ادماأل املصارفل وقد وناقص  ى إىلاامل الا   د  منتجاأل التجزةةل 
  2بت للة ونا سية.

 
 
 

                                                
 ؛150م. د طايلل ملهخل سابقلمصرلى ب ا  السي - اظل: ا 1

 ؛46ل م.2006ل 24 ل املا  والصناعةل بنك ال ايت الصناعيل ال ددأتثري العوملة على البنوك يف مصررشد  ااحل عةد اللتاح ااحلل  -          
- Dhafer Saïdane, Les mutations de l’intermédiation bancaire dans les pays de l’OCDE: nouveaux revenus, nouveaux métiers, Revue 
d’économie financière, No  66, 2002, p.307.   

 .151-150السيد طايلل ملهخل سابقل م م. مصرلى ب ا  2
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 اـة نفسهـة التقـليديـالفرع الثاني: المنافسة بين المؤسسات المصرفي
إلواا با ة القياد والقةاااني واإلهةلاااأل الة   مجت  مهها الس ي إىل  لة حتاالألمنا بداية السة يناأل عد  شهد ال ا   

د اسةة ار ال  ةةاالأل واملصةةاريف وإلوةةاا الت ديةةد اجلامةة لبت ليةةل  سةة ار اللاةةةدة ت و ةةاا حلبةةة اجلهةةاز املصةةليفل بةةدا  بااةة
لةدو  وتجةإ إىل و ةاض  سة ار الصةلف. هديةدةل وبةد أل ا مصةل ية  ةلوعالقيةاد علةى االةت ةان وعلةى  ةتح  الةن يةةل واليةف

 ولىل حيث بد أل يف االوساع يف بل مجت  الندا وامل ل ة ر مجت القياد يف الةداية مجت دولة إىل اوتللت درهة الت ل لقد و 
لةةةاالايأل املت ةةةدة  مةةا اب. الشةةةلقية  وروابابإل ةةا ة إىل دو   لحتةةةاد ااورويامتةةدأل إىل با ةةةة دو  اال ث   املت ةةدة وسايسةةةلال

يجل تهةالم سة قااانب د ادور ل 1933سنة  االستث اريةالةنا  التجارية و الةنا  بني  اشرة  اللصل  لقد ت  ااملي ية 
( (Glass-Steagall اامةةل ااوراا املاليةةل  يف املتةةاهلةإىل منةخل الةنةةا  مةجت ةارسةة ف يهةةد ةاا القةااان وبةالك اليةاابنل وبةةان

وااةة  لااتقلةت إىل ااةارج ث   لاوسةاع املنا سةة بةني الةنةا  يف الةداول وابلتةايل لالت لر مجت القياد الداوليةإىل ى  د  الا  
  1وابلتايل واس ت املنا سة عامليا بش ل بةري؛ لمخل ورار و نالاهيا االوصا  واملاااالأل

ة املنا سةة بةني الةنةا ل ويقصةد وزايةد حةد   إىل لال اامل السة ااية وال اامةل املاليةة لل  ةالا أل د  ذلك  إىل ابإل ا ة 
  لةى  لخةلةإالتورياأل املت لقة ابلسة ان مةجت حيةث املااليةد والا يةاأل والصة ة والس ان... لالدميولا ية  وابل اامل الس ااية 

يف حالةة ونةاقص )او اعةة ال  ليةةة  اااةلينيالسة ان   ن لو ملاايةابيةة وااةة يف  لاسةةا الةدو  الول  يفيالحة   لسةةيل املثةا 
ذاأل ميا  ورغةةاأل واحتياهةاأل خمتللةة  لنتج قالال جم اعاأل مجت الس انن  اا الا خل ي  وابلتايل  إ ل(عاما 24مجت  قل   

 ي ةةةا يت لةةةق   مةةةاصةةةل ية ابلتجزةةةةةل علةةةى هااةةةخ الرلةةخ علةةةى ااةةةدماأل امل أتقةةةريبدرهةةةة واسةةة ة ذاأل و  لمةةجت الناحيةةةة املاليةةةة
 ةةاه   نمةجت منرلةةق  لة املنا سةةةقةل بةةةري يف وزايةد حةةد  ذاأل    يضةةالل  ةالا يف الةةدو  الولبيةةةل  لقةد بااةةت املاليةةة  اباو ةاع
مةةجت تةةا التزامةةاأل  ةةاا   سةةلعل  ضةةال عةةجت تةةا ةتل ةةاأل القرةةاع ال ةةاةلي مب ةةد  قةةلاا مةةجت ذ  قةةةل  بثةةل  اةةة تالةةدو  

يف الةدو  الصةناعية )الةدو   لف على املدى الرايةللاهخل مدولاأل القراع ال اةلي مجت الدول املتاح للتصل  القراعل وباا و
وامل تل ةاألل مةجت وةال   اااةا زايدة الرلخ ال لي الا  ي ين زايدة االسةتهال  وزايدة  لآولمب ىن   ول (الولبية والياابن

ا أ  ي ةا بينهةا لل صةا  علةى اصةيخ يةةل و ةي يف سةةيل ذلةك وتنةع لياأل التجزةة املصل ية ال  متارسةها املصةارف التجار 
 2برب مجت  اه ال  لياأل. 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .47رشد  ااحل عةد اللتاح ااحلل ملهخل سابقل م. 1
  ال  ونتجها الدو  النامية. ااوليةالسلخل   س ارالسلخل الصناعية مقابل   س ارالرولاع  لةووري م د  التةاد  الدويل لصاحل الدو  الصناعي لاآلنوحىت  1973سنة  ااوسطب د حلب الشلا 
 .150-149مصرلى ب ا  السيد طايلل ملهخل سابقل م م. 2
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 ةـة واإلسالميـة التقـليديـالفرع الثالث: المنافسة بين المؤسسات المصرفي
مةجت  –ابإل ةا ة إىل منا سةة املؤسسةاأل املاليةة غةري مصةل ية  –ة التقليديةة وااهةإ منا سةة حةاد  املصارف  اة ت  

 1ه ااورية ال   قةتت هدوا ا يف اوا  ال  لي مجت وال : املصارف اإلسالميةل طلف ا
  ارولةةاع عااةةةةد ع ليةةةاأل الت ايةةل اإلسةةةالمي مقاراةةةة ب ااةةةد الت ايةةةل ابللاةةةةدةل حيةةث شةةةهدأل اللةةةرتة ااوةةةرية

ورمبةا الت ةا  ال لةي  لية ت الةنةا  التقليديةة علةى  ةتح الناا ةا اإلسةالمولاه ا مل اها يف م دالملا بصارة مل اهةةل شةج  
 اإلسالمية؛الصري ة حنا 

 اتيجةةةة للنجاحةةاأل الةة  حققتهةةةا  لاإلقةةةا  ال ةةةري والل ةةا ال  لةةةي مةةجت قةةةل اا ةةةلاد واملؤسسةةاأل واحل امةةاأل
مةةةجت حيةةةث م ةةةدالأل اللحبيةةةة علةةةى اةةة يد االقتصةةةاد القةةةامي  و علةةةى الصةةة يد  لاملصةةةارف واملؤسسةةةاأل املاليةةةة اإلسةةةالمية

ذلةك  لد خل عجلة التن ية  سام اإلسالميةالةنا    ن لاإلسالميةالدو   ب ااملسؤولان يف   در وقد  االهت اعي الاطينل
 يفالدو  ل وسارع الا  يلس   ااملاالستث ارية املتناعة واللاعلةل  واادواألميلك ال ديد مجت املنتجاأل  اإلسالميالةنك   ن

ع ليةةةة   سةةةاماالسةةةتث ار يف الةنةةةا  التقليديةةةة القاة ةةةة علةةةى   حاديةةةةل وذلةةةك يف مقابةةةل اإلسةةةالميةاملصةةةارف قةةةاااني  إقةةةلار
 املتاهلة ابلديان؛  وواالقرتاض  اإلقلاض

   املاليةةة عةةرب  اازمةةاألنةةت املاليةةةل  قةةد بي   اازمةةاأل إدارةنهةةا مةةجت ذاأل بلةةااة عاليةةة مت    اإلسةةالميةو تةةرب الةنةةا
مقاراةةةة ابملصةةةارف  لامل ةةةامالأل اللبايةةةة  سةةةامة ةةةة علةةةى قا اهنةةةا لهبةةةاللتةةةأقل مةةةدى حساسةةةية املصةةةارف التقليديةةةة  لالتةةةاريخ

 استقلار ا؛  قةتتال   اإلسالمية
  ؛اإلسالميةحتا  شلاةح بةرية مجت ال  الا ابملاه الةنا   إىل ى د  ونامي الاعي الديين لدى اجل ا ري املسل ةل 
  ووزايةد  لمسلم    مخأ س ان ال ا ليار م 1.3مرلخل االلية احلالية بلغ  إذارولاع عدد املسل ني يف ال ا ل
 ؛اإلسالميةلشلي ة ح اي ومةاد  ايلغةان يف الت امل املصليف و قا اعدد الايجت 
  الة  ملةاوز عةدد  ابو و ور  آسةياال ةا ل ووااةة يف دو  هنةاب شةلا   حناابةرية يف مجيخل   إسالميةوهاد هالية

 والدولية؛ اإلقلي يةاملالية  وواعدا لل ؤسساأل ثل ساقا ملحبات متو اة مليان مسلمل  20املسل ني  يها 
  ورةةايل  إىل ى د   لبيةةةو ااور يف الةةاالايأل املت ةةدة وب ةةا الةلةةدان  اإلسةةالميةالضةةواط الةة  واههتهةةا املصةةارف

 إسةالميةويف دو  ال متلةك مصةارف  ل(ادوايسةيامةاليزاي و ) آسةيايف دو  هنةاب شةلا  اإلسالميةقاااني وااة ابملنتجاأل 
 ثل سنوا ارة واتيلندا(؛م)  اال

  ي ت ةد  اإلسةالميوذلةك ل ةان املصةلف  لاملخةاطل املصةل ية إدارة علةىقدرة وملواة   بثلاملصارف اإلسالمية
 دراسة املشاريخل املستهد ة للت ايل؛يف على قدروإ 

لة  وت تةخل بسةخ املةزااي ا لة مجت طلف املصارف اإلسالميةوبالك  اة ت املصارف التقليدية وااهإ منا سة حاد  
ويف هةل خمتلةف  يف هةل ونةاقص شةلعة ع ةالا املصةارف التقليديةةل لوإقةا  عدد م ترب مجت الزابةجت عليهةا لهبا  اه ااورية

                                                
 ؛227-226م. ل م2008انل دار اليازور ل ل ع التطلعات املستقبلية-أنشطتهاعات املصرفية اإلسالمية: أساسيات الصنااادا راشد الش ل ل  -  اظل:ا 1

 .43-42والد س د زغلا  حل يل ملهخل سابقل م م. -          
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واسةرتاويجياأل  آليةاألملةد   ن املصةل ية التقليديةة ل بةان لزامةا علةى املؤسسةاألاملاليةة بني خمتلف املؤسسةاأل اه املنا ساأل 
 .أل مجت إسرتاويجية الت ا  سةيال لالكوقد ااال  اا احمليطملااههة 

 إسالميـةمصارف    إلىة  ـول المصارف التقـليديـتح  إستراتيجية:  الثانيالمطلب  
ف وللت ةل   .الت ا  إسرتاويجية ملااههة املنا سة مةجت طةلف املصةارف اإلسةالميةمجت  التقليديةلقد اااأل املصارف  

  الية:م املرلخ إىل الللوع التعلى إسرتاويجية الت ا ل قس  
 
 
 
 

 هـوأشكاله  ـول: مفهومـالفرع األول: التح
 ول:ـوم التحـأوال: مفه

الشةةةلي ة   ح ةةةايل  ةةةا حتةةةا  املصةةةارف لل  ةةةل و ةةةق إسةةةالميةمصةةةارف  إىلاملصةةةارف التقليديةةةة  يقصةةةد بت ةةةا  
د يف املصلف ن الا خل اللاسو خل ااحل شلعال وعلى  اا  إ إىلل والت ا  ي ين االاتقا  مجت و خل  اسد شلعا اإلسالمية
ابللاةدة الداةنة ل ويف طلي تها الت امل اإلسالميةالشلي ة  اح ايمجت امل امالأل املخاللة  أباااعي  جت يف و املإ  لالتقليد 
 لويف مقةدمتها الت امةل اللبةا  لالشةلع اح ايالا خل الصاحل  ها عةارة عجت اةا الت امل ابمل امالأل املخاللة   مال واملدينة
 1هللا سة ااإ وو اىل. إ حل  امل املشلوع الا  ابلت  وإبدالإ

 و امالأل املصارف التقليدية.  سل ةحماولة  أباإومنإ مي جت و ليف الت ا   
 ول:ـال التحـا: أشكـاثني
ميةةارم مةةجت والهلةةا   ناملصةةلف التقليةةد   خيتار ةةاالت ةةا ل والةة  يقصةةد هبةةا الرليقةةة الةة    شةة ا مي ةةجت ولخةةيص  

 ب ا يلي:  لاإلسالميةالشلي ة  ي ح اال  ل املصليف و ق 
 
 
 
 
 
 

                                                
 : حتا  املصارف التقليدية لل  ل و ق  ح اي الشلي ة اإلسالمية. الت ا 
 ؛69ل م.2009زيخلل ل ااردنل دار النلاةأ للنشل والتا حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةيزن ولف سا  ال رياألل  - اظل:ا 1

 ؛127حم د وهيإ حنيينل ملهخل سابقل م. -         
 http://www.kantakji.com/fiqh/banks.htm   . مجت املاقخل:1ل م.أسباب التحول إىل مصرف إسالميس يد حم د ربي ةل  -         

 ؛التحـول: مفهومـه وأشكالـهالفرع األول: 
 ؛أسبـاب التحـولالفرع الثاين: 
 .التحـول بني التأييـد واملعارضـةالفرع الثالث: 
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 ولـالتح الـأشك: 34 اجلدول رقم
 اهــمعن ولـشكل التح

  يةةا  ال لةالت    املخاللةة للشةلعل  ااع ةا م ةان  اإلسةالميةالشةلي ة   ح ةاياملتاا قة مخل  ااع ا  إحال ذلك مجت وال   ويتم
مصةداقية  ااشة ا   بثةل ةاا الشة ل  نيةفل وي ةد  الشةلع احل  ح ةايت ا  املصلف ابل امل لل  ل و ق وبالك ي

ل اإلمةاراألمثل بنك اجلزيلة ومصلف الشارقة ومصةلف  ل ديد مجت املصارف  اا الش لالاأل يف الت ا ل وقد ال  
 وبنك ال ايت الدويل.

   الت ةةةا  مةةةجت وةةةال
اسةةةةةةةةةت داال وةةةةةةةةةدماأل 
واةةةةيغ مصةةةةةل ية وتاا ةةةةةق 

 اإلسالمي لعةالشو 

 خل وقةةد شةةاع ةلةةلم...إالس  باملضةةاربة وامللاحبةةة و   لاإلسةةالميض ب ةةا اةةيغ الت ايةةل وقةةاي املصةةارف التقليديةةة بتقةةد
الةنةةةك السةةة اد  الربيرةةةاين والةنةةةك  لومثةةةا  ذلةةةك لوااةةةة يف السةةة ادية لاسةةةتخداي  ةةةاا الشةةة ل يف دو  االةةةيج

 أب  اإلسةةةةالميةخل الصةةةةيغ وااةةةةدماأل ال وت ت ةةةة لالسةةةة اد  اهلالنةةةةد  وبنةةةةك الةةةةلايضل ويف  ةةةةاا النةةةةاع مةةةةجت الت ةةةةا 
 استقاللية عجت ابقي الصيغ واادماأل التقليدية.

   الت ةةةا  مةةةجت وةةةال
ااا ةةا متخصصةةة  إاشةةاا

وقةةةةدي وةةةةةدماأل واةةةةةيغ 
 ةةإسالمية ةمصل ي

  ل اإلسةةالميةاملصةةل ية  ااع ةا  قةةط مب ارسةةة  خيةتص   لز منةةإحي ةة  وو يهةا يقةةاي الةنةك التقليةةد  بتخصةةيص هةزا
ل ومةجت املصةارف واإلداريةةتقاللية امل اايةل وال يت تخل ابالستقاللية املالية اإ يت يز ابالسز  وما يالح  على  اا احلي  

 CitiGroupe وجم اعة HSBC ال  اشتهلأل هباا الناع مجت الت ا  بنك
 

  الت ةا  لل  ةل و ةق
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي ة   ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي
مةةةةةجت وةةةةةال   اإلسةةةةةالمية

 كة لوع متخصصة لال

   ل وعةادة مةا اإلسالميةالشلي ة   ح اي لوع و  ل و ق  إىلحتايل  لوع قاة ة   و إباشاايقاي املصلف التقليد
وااةل وقةد اشةتهلأل املصةارف  إدارةينشىا هلا   و لالللوع ابملصلف التقليد  إلدارةاتب ة  ماإو ان  اه الللوع 

  ح ةاي لوعةا و  ةل و ةق  اشةأ مصةلف وقليةد     و  التقليدية يف مصل ابستخداي  اا الش لل وي ترب بنةك مصةل 
سة اديةل التجةار  يف ال اا لةيوة ةإ املصةلف الةاطين املصةل  والةنةك  ث   ل1979ل وذلةك سةنة إلسةالميةاالشلي ة 

ويف ب ةا احلةةاالأل  لويت يةز اللةةلع ابالسةتقاللية امل اايةةشةياعال  ااشة ا   بثةلاةةإ   لواملالحة  علةى  ةاا الشة ل
 واتاةج املصلف التقليد .  ع ا واتاةج الللوع عجت   ع ا  صل  إم اايةل ةا يتيح اإلداريةاالستقاللية 

   الت ةةةا  مةةةجت وةةةال
مصةارف هديةدة  إاشةاا

  ح ةةةةةةةةةايو  ةةةةةةةةةل و ةةةةةةةةةق 
 ةةاإلسالمية ةالشلي 

 إبداروةإمجت وةال  مصةلف مسةتقل  لويف  اا الش ل يقاي املصلف التقليد  بتقدض اادماأل والصيغ املصل ية 
صةلف التقليةد . ي تةرب  ةاا امل إىلو ةاد  لمنهةاهةزا   ومل ية  اا املصةلف   ن إالعجت املصلف التقليد ل  و ع الإ

 لااردنشياعال ومةجت بةني املصةارف الة  قامةت هبةاا الشة ل مةجت الت ةا ل الةنةك ال ةلي يف  ااش ا  قل  الش ل  
الةةةدويلل ويف السةةةادان قامةةةت جم اعةةةة  ليسةةةيةنك مةةةخل جم اعةةةة مةةةجت  اإلسةةةالميالةنةةةك ال ةةةلي  بتأسةةةيأالةةةا  قةةةاي 

لل ويف لةنةةةان قامةةةت حتةةةت اسةةةم لبابتيةةةل بنةةةك إسةةةالميمصةةةلف اسةةةتث ار   إباشةةةاا لةاملؤسسةةةاأل املاليةةةة ال ايتيةةة
مصةلف  إباشةاا لاللةنةاينل ب ةا قةاي بنةك لةنةان واملهجةل اإلسةالمياملصةلف  إباشاا لجم اعة بنك االعت اد اللةناين

 حتت اسم بنك لةنان واملهجل للتن ية. لإسالمي
 ؛78-75خل سابقل م م.يزن ولف سا  ال رياألل مله - : ااظل:املصدر 

م  ملهةةخل سةةةابقل لةـذ اإلســالمية للمصـــارف التقليديـــتقـــومل املؤسســات التطبيقيــة لالقتصـــاد اإلســالمي  النوافــ انلةسةة يد بةةجت سةة د امللطةة -                 
 ؛   14-11م.

املةؤمتل ال ةاملي الثالةث ورقةة ع ةل مقدمةة إىل ل اإلسـالميقتصاد التابعة للمصارف الربوية: دراسة يف ضوء اال اإلسالميةالفروع  هد الشةليفل  -                 
 .14-9ل م م.ي2005 ةاملاا ق ل ة 1426القلىل م ة امل لمةل   يل هام ة اإلسالميلالقتصاد 
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 ولـالتح  ابـأسبالفرع الثاني:  
قةةد و  1.سةةالميةاإلالشةةلي ة   ح ةةايالةة  وةةد خل املصةةارف التقليديةةة للت ةةا  لل  ةةل و ةةق  ااسةةةاب نةةا  مجلةةة مةةجت  

 يف  اا الللع است لاض دراستني ميداايتني مها: دراساأل ميدااية يف  اا اوا ل ويتم    هليت
وقيةةيم هةةا لة حتةةا  الةنةةا  ة ليف رسةةالة املاهسةةتري امل نااةةة بةة حم ةةد مصةةرلى إبةةلا يممصةةرلى  ااسةةتاذ: دراسةةة أوال

الدراسةةة علةةى جم اعةةة مةةجت   هليةةتلل حيةةث   السةة اديةورةيقيةةة عةةجت ب ةةا الةنةةا  : دراسةةةاإلسةةالميةالتقليديةةة لل صةةل ية 
وقةد  ل*يف امل ل ةة ال لبيةة السة ادية هزةيةا  وبليا   إما اإلسالميةالشلي ة   ح اياملصارف التقليدية ال  حتالت لل  ل و ق 

 2ما يلي:نت اتاةج  اه الدراسة بي  
 82%  ا ظةة علةى ال  ةالا احلةاليني لل صةلف  ةا احمل لدوا ةخل الت ةا    ةممةجت إهةابتهم  ن  تبااة  ل  لاد ال ينةمجت

ةةة لالتقليةةةد  ت ولةيةةةة احتياهةةةاملم مةةةجت وةةةال  وقةةةدض والةةةايجت قةةةد يلغةةةةان بتنايةةةخل جمةةةاالأل و ةةةامالملم املصةةةل يةل  ت  
 ؛اإلسالميةالشلي ة   ح اياملنتجاأل املصل ية املتاا قة مخل 

 47%  يلضةةلان ال  ةةةل املصةةةليف  لا هةةةدد ةةةا املنا سةةة يف هلةةةخ ع ةةال للت ةةةا قةةةالاا أبن دا ةةخل ا ل  ةةةلاد ال ينةةةمةةجت
 ويل ضان ال  ل املصليف اللبا ؛ لاإلسالميةالشلي ة   ح اياملتاا ق مخل 

 24%  ا ارولاع م دالأل عاةةداأل االسةتث اراأل املصةل ية املتاا قةة مةخل  لالت ا   هاباا أبن دوا خل ل  لاد ال ينةمجت 
 ؛تقليديةمقاراة مب دالأل ال اةد يف الصيغ املصل ية ال لالشلي ة  ح اي

 65%  ااع ةةةا والتابةةةة مةةةجت  لاإلسةةالميةالشةةةلي ة  أبح ةةةاي ةةةا االلتةةزاي  لالت ةةةا  أبن دا ةةةخل قةةالاا ل  ةةةلاد ال ينةةةةمةةجت 
  ؛املخاللة للشلع

 29%  يف هةةل  اإلسةةالميةن املسةةتقةل لل صةةل ية أب  يقنةةتأبن املصةةارف حمةةل الدراسةةة قةةد   هةةاباا ل  ةةلاد ال ينةةةمةةجت
 ال املة.
ودرهةةة االزةةازاأل الةة  حققتهةةا وةةال   اإلسةةالميةالةنةةا  والناا ةةا   دااوردأل يف وقليةةل عةةجت  : دراسةةة ميداايةةةاـاثنيــ

مةةا  اإلسةةالميةوقةةدض الةنةةا  يف ال ةةا  املنتجةةاأل املاليةةة   سةةةابنةةت اتةةاةج االستقصةةاا عةةجت السةةنااأل القليلةةة املا ةةيةل وقةةد بي  
 3يلي:
 20%  احملققة لل قصاد االقتصاد ؛ اإلسالميةالية الشديد ابملنتجاأل امل اإلعجابباات لصاحل   لالنتاةجمجت 

                                                
 ؛12-11محد الشليفل ملهخل سابقل م م.  -اظل: ا 1

 ؛2-1سابقل م م.س يد حم د ربي ةل ملهخل  -         
  http://iefpedia.com/arab/?p=2591  . مجت املاقخل:1ل م.أسس التحول للعمل املصريف اإلسالمي -         

ص يم ووازيخل قاة ة استةيان على بت الةاحث حيث قاييف: بنك اجلزيلة والةنك اا لي التجار  وبنك اللايض والةنك الس اد  الربيراين والةنك الس اد  ااملي يل  حمل الدراسة الةنا  تثلمت *
 .است ارة استةيان ب د استيلاةها 17عينة منتقاة مجت املسؤولني عجت املصل ية اإلسالمية ابلةنا  حمل الدراسةل وت استالي 

رسةالة ماهسةتري غةري منشةارةل اجلام ةة ااملي يةة  ل عوديةتطبيقيـة عـ  بعـل البنـوك السـ دراسـةقليديـة للمصـرفية اإلسـالمية  تقييم ظـاهرة حتـول البنـوك التمصرلى إبلا يم حم د مصرلىل  2
 وما ب د ا. 142ل م.2006امللتاحةل قسم االقتصاد اإلسالميل القا لةل 

ستشةاراأل التسةايقية وإدارة املشةاريخلل  ةااا الدوليةة لال ل شةلبة تقرير ع  أداء البنوك والنوافذ اإلسـالمية ودرجـة االزـا ات الـق حققتهـا خـالل السـنوات القليلـة املاضـيةان ا اهللش ازا ل  3
 http://iefpedia.com/arab/?p=10006مجت املاقخل:  .1ع انل م.
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 20%  ب يةةدة بةل الة ةد عةةجت     لهةةل حتقيةق مقااةد رحبيةةة حبتةة للةنةكبااةت مةجت    لالك مةجت اتةاةج االستقصةةاابة
 ؛إسالميب د   و دف 

 10% ى علة اإلاسةاناللرلة السلي ة ال  ميليهةا  ة ري  إىلواللهاع  واإلانبةباات لصاحل التابة   لمجت اتاةج الدراسة
 ي عند مجيخل الدايانأل؛برت  بل ما  ا حمل   لالسإ
 20% ملصاحلها املستقةلية؛ لالنلاذ  ا اب ااغنياااملسل ني  اا لادت جما  است الة ب ا وص   لمجت النتاةج 
 30%  اإلسالمين املستقةل  ا للنظاي االقتصاد  يقني املصارف التقليدية أبمجت النتاةج باات لصاحل. 

 :اآلويةاملصارف التقليدية يف النقاط   سل ة  سةابلخيص وبصلة عامة مي جت و 
o لل لاظ على قاعدة ال  الا؛ لوحماولة ونايخل املنتجاأل املقدمة لولةية احتياهاأل الزابةجت 
o  مقاراة ابملنتجاأل املصل ية التقليدية؛ لاإلسالميةارولاع م دالأل رحبية املنتجاأل املصل ية 
o  وال  حماباة منتجاملا؛ مجت لاإلسالميةمااههة منا سة املصارف 
o  اللباية؛ ااع ا ل والتابة مجت اإلسالميةااللتزاي بقااعد الشلي ة 
o  اإلسالميةل وابلتايل املصارف اإلسالميالةقاا للنظاي االقتصاد   ليف هل ال املة أباإاليقني. 

 ارضةـوالمع  دـالتأييول بين  ـالفرع الثالث: التح
مةجت طةلف ال ديةد مةجت اللقهةاال ب ةا  أتييةداالقةت  للل صارف التقليديةة الميةاإلسالللوع والناا ا  إاشاا  لة  إن 

 1القت بالك م ار ة مجت الة ال وباات حجج بل  ليق ب ا يلي:
لت ةا  لل  ةل قيةاي املصةارف التقليديةة اب  ن  سةامعلةى  لاملؤيةدون وههةة اظةل م  قاي :دونـ: املؤياألولق ـالفري

 ن مبثابة:سي ا  اإلسالميةالشلي ة   ح ايو ق 
   ؛اإلسالمياعرتاف املصارف التقليدية ابجلدوى االقتصادية لل  ل املصليف 
   ن الل ةةةةلة وتجةةةةاوز جمةةةةلد ر ةةةةخل  ل و اإلسةةةةالمياالعةةةةرتاف بااق يةةةةة الترةيقةةةةاأل ال  ليةةةةة لن ةةةةاذج ال  ةةةةل املصةةةةليف

 املشاعل؛ إاثرة  والش اراأل 
  ينتلةخل  لبشةلية وإطةاراأل لإسةالميةيف ورايل منتجةاأل الللاة لالستلادة مجت ورباأل املصارف التجارية  إاتحة

 بصلة عامة؛ اإلسالميهبا ال  ل املصليف 
   ب ضا منها؛  وسل ة  اه املصارف  وىل او ترب وراة 
  مةا بةان  ةاا  إذاوااة  لإسالميمصلف  إىلملار   يف حالة حتا  مصلف اإلسالميل  ل املصليف ااتشار ا

 ال ةرية حج ا وااتشارا؛ املصلف مجت املصارف التجارية
                                                

 ؛114-111مصرلى إبلا يم حم د مصرلىل ملهخل سابقل م م. -  اظل:ا 1
 ؛24-21 هد الشليفل ملهخل سابقل م م. -          

 .16-15ملهخل سابقل م م.  ةـذ اإلسالمية للمصارف التقليديـلالقتصاد اإلسالمي  النوافتقومل املؤسسات التطبيقية ل س يد بجت س د امللطان -          
 زيز عةد ال و ضيلة الشيخ الدبتار  لعضا  يئة بةار ال ل اا لعةد هللا املرلقو ضيلة الشيخ الدبتار  لعضا  يئة بةار ال ل اا لعةد هللا بجت سلي ان املنيخل:  ضيلة الشيخ   نذكرـم  بني املؤيدي

 خ.ةلإ...س يد امللطانوالدبتار  لعلي حمي الديجت القلة داغيوالدبتار  لرةيأ جلنة اإلعجاز ال ل ي بلابرة ال ا  اإلسالمي لاملصلح
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  بدال مجت الصلاع بينه ا. لالتشجيخل على الت ايش املشرت  بني النظامني املصل يني 
 وحجج  اا اللليق وت ثل يف: :ونـق الثاين: املعارضـالفري

    سااا؛ ال املني وال  الا على حد    ذ انالتشايش على اقاا الترةيق يف  إىل ليؤد  ذلك  نف مجت التخا 
    التاهإ ورةيقيا؛ إ شا  إىل لوؤد  ا ابة الت ايش بني النظامني حتت سقف واحد  نف مجت التخا 
    هديدة؛ إسالميةمصارف  إاشاا أتول إىليؤد  ذلك   نف مجت التخا 
  لإميةاينولةيأ بةدا خل  لوس ى هبا املصةارف اللبايةة ل سةخ  ةلم السةاا  داة إالما  ي  اإلسالميةالللوع  إن 

 ؛زاحها اإلسالميةالللوع   قةتت  نب د  لولك املصارف يف الت امالأل اللباية راست لالى ذلك والدليل ع
  اةإ ع ةم علةى اللةلع مبةا  إ للل صةلف اللبةا ل وبنةاا علةى ذلةك اتبةخل اامل ا يف حقيقة  اإلسالميالللع  إن

 ؛ااالع م على 
  اللةلوع   مةاا اللصةل بةني   ن إذاحلةال  ابحلةلايل  ا ااما اوتالط  إىليؤد   اإلسالميةالت امل مخل الللوع  إن

 .ااحياناملصلف اللةيسي يت ار يف م ظم  و ماا  اإلسالمية
لت ةةةا  الصةةةري ة  ااوىلالنةةةااة  اهنةةةال اإلسةةةالميةاللةةةلوع والناا ةةةا  إاشةةةاا  ةةةلة د وؤي ةةة  إهنةةةا لالةاحثةةةة ر  وحسةةةخ  

الةديجت القةةلة  حمةيد ا الةدبتار مجلةة مةجت الشةلوطل حةد  ذلةك يترلةخ  لل ل ةجت برةي ةة احلةا اإلسةالميةالصةري ة  إىلالتقليديةة 
 1:اآلويةيف النقاط  داغي

   ؛وإداراياستقاللية الللع ماليا 
    هباه االستقاللية مجت اجل  ية ال امة؛ وهاد اظاي يقل 
   الشلعية؛ اباح ايعلى االلتزاي  لإلشلافوهاد  يئة لللقابة واللتاى الشلعية 
  ة مجت  يئة اللتاى واللقابة الشلعية.الشلعية املقل   واآللياألمجت وال  ال قاد  الت امل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 خ.ةلإ...شاقي دايا والدبتار لعةد احل يد الوزايلوالدبتار  لاصل  ليد واالوالدبتار  لس يد بجت مسلل الق راين:  ضيلة الشيخ الدبتار   نذكرـم  بني املعارضي 
 .5م. ان ا اهللش ازا ل ملهخل سابقل 1
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 ةـة الماليـالهندس  ةـإستراتيجي:  الثالثالمطلب  
 :اآلويةل وناو  املرلخ الللوع ل ودرهة ورارمهااإلسالميةواهلندسة املالية  مل ل ة اهلندسة املالية التقليدية 
 
 
 
 
 

 ةـة التقـليديـة الماليـالهندس  دافـوأهف  ـالفرع األول: تعري
لقةةد اوتلةةف و ليةةف اهلندسةةة املاليةةة مةةجت طةةلف االقتصةةاديني وة ةةا لل  يةةار امل ت ةةد يف الت ليةةفل ومةةجت بةةني خمتلةةف 

 الت اريفل اوتري ما يلي:
 لوةةةارج امليزاايةةةةاملاليةةةة  اادواأل إبدارةولةةةك الللسةةةلة الةةة  ملةةةتم : لأبهنةةةا م ال ةةةةاد  اشةةةم  ةةةاز  داب هةةةا الةةةدبتار عل   -1

االسةتث ارية  واادواألاملاليةة  ااورااوالة  وشةت ل علةى ملةارة  لوااسةاةل اارابحبناد امللبةز املةايل وحسةاابأل  إىل ابإل ا ة
 1قادمة.ل آلها 

 ب ا يلي: (IAFE)  ها االحتاد الدويل لل هندسني املالينيوعل   -2
املاليةةة  حلةةا  لل شةةابل إلجيةةاد لاملاليةةة واادواأل ةةل للنظليةةة املاليةةة وتضةة جت اهلندسةةة املاليةةة الترةةايل والترةيةةق املةتل 

اهلندسةةة   نل عل ةا اادواألبةل  ةةي املهنةة الة  وسةةت  ل ل  داةوالسةتوال  اللةةلم املاليةةل  اهلندسةة املاليةةة ليسةت  لامل قةدة
 2ل. ندسة  يقصد بإ بنية مصرلح ما  لاملالية اتلف عجت الت ليل املايلل   صرلح حتليل ي ين وشتيت الشيا لله إ

قةةة ومةدعةةة ماليةةة مسةةت دقةل ووقةةدض حلةةا  وال   و دواألولةةك الةة  و ةةىن بتصةة يم وورةةايل وورةيةةق ع ليةةاأل  ةةي ل  و -3
 3لل ش الأل املالية.ل

وع ليةةاأل ماليةةةل مةةجت  ادواألاالبت ةةار والتصةة يم والترةةايل  أبهنةةا لاارالقةةا ةةةا سةةةق مي ةةجت و ليةةف اهلندسةةة املاليةةة 
 ووقليل الت اليف. اارابحاملشابل وزايدة هنا حل شأ
 4 ي: اااشرةمجت   اااعوبالك  اهلندسة املالية وتض جت قالقة  

                                                
 وال  ال أتوا ب ني االعتةار  ح اي الشلي ة اإلسالمية.التقليدية  املالية : و ي اهلندسة املالية املست  لة يف ال ادة مجت طلف املؤسساألةـة التقليديـاهلندسة املالي 
 .23م. ل2007ل ع انل مؤسسة الاراال دواهتا ابلرتكيز على اسرتاتيجيات اخليارات املاليةاهلندسة املالية وأ اشم  از  دابم ال ةاد ل  1
 اد الـدويل للمهندسـني املـالينيـاالحتـ (EngineersAssociation of Financial  International ةي  يئةة متخصصةة  :)اشةئت لل هندسةني املةاليني للعةايتهم واالروقةاا بصةناعة اهلندسةة  ل 

واملهنيني لل  اسةة والقااان والةنظم واوت  ةاأل ر ي ةة املسةتاى يف التقنيةاأل ال ل يةةل ب ةا  ميثلان امل ارسني واابادمييني لعضاا مجت شىت  حناا ال ا  2000ل و اة ت وضم 1992نة املالية س
 قاي االحتاد با خل م ايري للصناعة ولو ز على النظلية والترةيق.

 .10.م لي2007املاا ق لة   ة1428ل 2 ل ال دد20ل اولد ك عةد ال زيزل االقتصاد اإلسالميل هدةل جملة هام ة امللالية اإلسالميةاهلندسة املعةد ال لض قندوزل  2
 .15-41م م. ل1999 ل اإلس ندريةل منشاة امل ارفل الية ابستخدام التوريق واملشتقاتاهلندسة املالفكر احلديث يف إدارة املخاطر  منري إبلا يم  ند ل  3
 ؛91مسري عةد احل يد ر اان حسجتل ملهخل سابقل م. - اظل:ا 4

 .5م. ل2000ل ملبز الة االل شلبة اللاه ي املصل ية لالستث ارل ديس رب  الية  نظرات يف املنهج اإلسالميصناعة اهلندسة املسامي السايلمل  -         

 ؛تعريـف وأهـداف اهلندسـة املاليـة التقليديـةالفرع األول: 
 ؛قليديـةواقـع اهلندسـة املاليـة التقليديـة يف املؤسسات املاليـة التالفرع الثاين: 
 مفهـوم اهلندسـة املاليـة اإلسالميـة؛الفرع الثالث: 

 الفرع الرابع: واقـع اهلندسـة املاليـة اإلسالميـة يف املصـارف اإلسالميـة.
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  مالية هديدة مثل براقاأل االةت ان؛  دواألابت ار 
  مةجت وةال   التةةاد قاة ةةل مثةل  اع ةا  اإلهلاةيةةهنا اليا الت ةاليف مجت شأ لمتايلية هديدة آلياألابت ار
 ية؛الشة ة ال امل
  اةةيغ متايليةةة ملشةةاريخل م ينةةة  إعةداد  و لالةةديان  والسةةيالة  إدارةمثةةل  لالت ايليةة لةةإلدارةابت ةار حلةةا  هديةةدة

 والةم الظلوف احمليرة ابملشلوع.
ةة  نال بةةد بةةل لةةيأ جمةةلد االوةةتالف عةةجت السةةاةدل  لواالبت ةةار املقصةةاد  درهةةة  إىل از  ي ةةان  ةةاا االوةةتالف مت ية 

 حتقق ما ال وستريخل للة املةت ةةالت ايلي اآللية  و ااداةو ان   نبد  جت ال لااة املثاليةل ولاا  الم   ضلحتقيقإ ملستاى 
 1الساةدة حتقيقإ. واآللياأل اادواأل 
 للياأل واسرتاويجياأل مالية ملاةةآو  لقياي املؤسساأل املالية بلسم سياساأل مالية هديدة إىلووس ى اهلندسة املالية  

  سةة اراللاةةدة علةةى السةنداألل   سة ارواحملليةةة ) واإلقلي يةةاملةا  ال امليةةة   سةااالتوةرياأل املسةةت لة يف وتلاعةل ووسةتليد مةةجت ا
للة ةاال   قسةاي إباشةااأل املاليةة احلديثةة املاليةة واملنشة  اإلداراألوقةاي   نخ(ل ويترلةخ ذلةك ةلةإ...ااسهم  رابحالصلفل 

 2املالية. واادواألوالترايل يف حقل املنتجاأل 
 ةـالية التقـليديـة في المؤسسات المـع الهندسة المالية التقـليديـلثاني: واقالفرع ا

 لااسةاااوورةار  املؤسسةاأل املاليةةوص يم وابت ار منتجاأل ماليةة هديةدة وسةتجيخ الحتياهةاأل  إىلاحلاهة  نإ
 3:يؤد  إىل املالية ورايل املنتجاأل  نيف تا ا وااتشار ال ذلك  املصل ية ل ي وست ل الصناعة ل ساسياي ترب مرلةا 

    برب مجت ال  الا؛ شلاةح  إىليساعد يف الااا 
    ويسا م يف ونايخل مصادر اللحبية لل ؤسساأل؛ لل مجت خماطل االستث اريقل 
    م امللبز التنا سي لل ؤسساأل املالية.يدع 

   ا  ا واقخل اهلندسة املالية التقليدية يف املؤسساأل املالية التقليدية؟
عةجت واقةخل الصةناعة املاليةة  لي اااميسةتمقةاال يف جملةة اإل لاحلديثةة اإلدارةاد حةد رو    بلو بيرت در صاد  االقتبتخ 
الصناعة املالية الياي   ن ل إىليف  اا املقا  بلو در   شارلل وقد Innovate or Dieاملاأل   واالبت ار لعناااإ  لواالبت ار املايل

 4روح االبت ار والتجديد. إعادة إىل ية املنتجاأل ال  وقدمهال ويدعا مجت ث  وود ارا يف ااع لوااهإ احنسارا يف اللحبية
 لاملةت لاأل املاليةة ا  لاملالية يف املا ي القليخ واملؤسساأل ااساااالسةخ اللةيسي وراا ازد ار   ن بلو در يشري  

 جت حتالت  ةاه املنتجةاأل ب ةد شةياعها الشلباأل مت ددة اجلنسياألل ل ث  ورو دوالر ملورا بةراقاأل االةت ان مجت اا ابتداا  

                                                
 امللهخل السإ. 1
 ؛27بقل م.  دابم ال ةاد ل ملهخل سا اشم  از  -  اظل:ا 2

 .90-89م م. مسري عةد احل يد ر اان حسجتل ملهخل سابقل -          
مقدمةة إىل ملتقةى االطةاي لل نتجةاأل املاليةة اإلسةالميةل ملبةز بيةان للهندسةة املاليةة اإلسةالميةل االطةاي ل ع ةل ل ورقةة تطـوير املنتجـات املاليـة اإلسـالمية: املنهجيـة وا ليـةواهةةل  جتلديا عز 3

 .3.ل م2011بليل إ 7 – 6 السادانل
 .8.م سامي السايلمل ملهخل سابقل 4
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  ن إىلحباهةةةة  لورمبةةةا واسةةةلةل  الصةةةناعة املاليةةةة اليةةةاي لسةةةلخل تريةةةة منخلضةةةة اللحبيةةةة إىلمةةةجت منتجةةةاأل ملحبةةةة  لوااتشةةةار ا
  و ةد قةادرة علةى  ل املنتجاأل ال  سامهت يف ازد ار ا سابقا لاالزد ار إىلخل باات وترل    إذا لو تشف السها مجت هديد

ا بةني مةا بةرب مةجت الرلةخل ةةا ه ةل اللةل    اةةحعلض  اه املنتجةاأل   ن إىل لذلك السةخ يف بلو در ويلهخل رل االست لا
املنا سة بينهةا ولو ةز علةى السة ل بةد  الناعيةة.   لةى مةدى  و اة تبةريل   حد   إىليتضاا   و ولىمإ مؤسسة مالية وقد  

لةجت و ةان  اامةلحقيقةة  ا يفةلل ل نهةلعل يةة  هنةايةة زع ةاا يف الوالةخ مشةتقاأل مال االبت ةاراأل باات  لقالقني سنة املا ية
ل  لقةى 2003وحتديةدا يف  يلةل   ل عةااي عةدةقةةل حنةا   1بةارلا.  الق ةار يف الم  يقةام ومااةت  دواألعل ية مةجت   بثل

يف  اا  اب يتواف ل (Berkshire Hathway) بريبشايل  اقاا  ماي اجل  ية ال  امية لشلبة  لورابإ السنا  وارن اب يت
لقنابةةل ماقاوةةة لل ت ةةاملني هبةةا وللنظةةاي االقتصةةاد لل و  ةةاف: ل هنةةا مثةةل ههةةنم يسةةهل  :اارةةاب املشةةتقاأل املاليةةة أبهنةةا

وةتم و ليقةإ بقالةإ:  الدوا  إليها وي اد يست يل االوج منهالل ويقا : لإن الصارة ال لية ورلة ووتجةإ حنةا ااسةا لل ث  
 2 سل ة للدمار الشاملل. لإانا ا تقد  ن املشتقاأل املالية

 ل ااهز  مهها يف اجلدو  املاايل.يد مجت االاتقاداألاملشتقاأل املالية إىل ال دابت اراأل وقد و ل ت  
 ةـات املاليـة للمشتقـادات املوجهـ: أهم االنتق35 اجلدول رقم

 وصف املشتقـات املاليـة املصـدر
 ع الا للق ار ساا املشتقاأل املالية = اند   اابادميينيعدد مجت 

 الرتويج ل لم إدارة املخاطل =  باوبة بربى 
 .بارلا  ام ومااتاملشتقاأل املالية مجت  دواأل الق ار ال  جيل  الت امل عليها يف الم  يج  لةبيرت دراب

وصةةةة ي ها وصيصةةةةا لت  ةةةةني املؤسسةةةةاأل االسةةةةتث ارية مةةةةجت  إن ب ةةةةا  دواأل املشةةةةتقاأل قةةةةد ت    هارج ساروم
 .املقاملة

 .   ر ما اعا امل ل ة  يإ حمدودة قدر ما اع املشتقاأل جتةيلجت ليةست
 املشتقاأل املالية =  سل ة مالية للدمار الشامل  وارن اب يةت
 املشتقاأل املالية = وحش املالية امللرتم   لللد ستاينةل

ل حبةةاال و وراا ع ةل امللتقةةى حتـواء األ مــات والتقلبـات االقتصــاديةكفــاءة صــيغ وأسـاليب التمويــل اإلســالمي يف ا: اةةاحل اةاحلي وعةةةد احللةيم غةليل املصـدر
لالسياسةاأل واالسةرتاويجياأل الةديلةة ل ةالج اازمةة املاليةة واالقتصةاديةلل منشةاراأل خمةرب الشةلابة واالسةتث ار  اازمة املاليةة واالقتصةادية واحلاب ةة ال امليةةحا  الدويل 

 .792ل م.2009مواريل دار اهلدى للرةاعة والنشل والتازيخلل عني مليلةل -ااورويف املؤسساأل الصورية واملتاسرة يف اللضاا 
 

                                                
 امللهخل السإ. 1
 زح املستث ليجت ورها  ااع ا .:  حد  غىن  غنياا ال ا ل ومجت  يتوارن ابف 
  200952nceFinawww.cibafi.org/.../WorldDisasters/ . مجت املاقخل:1ل م.2008/ 10/ 15ل أسلحة الدمار املايل الشاملسامي السايلمل  2
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بااةت مةجت بةني   ةم ل  ةاه ااوةرية الة   ال  ابت لملةا لقد  اةح اوا  ملتاحا للةنا  لتجازف يف املشتقاأل املالية
ل يتداو  وارج الةارااأل -ملاليةاملشتقاأل ا-منها  %80 بثل مجت حيث  ن  *.2008 سةاب اازمة املالية ال املية سنة 

 بش ل بةري هدال وااة وال  السنااأل ااوريةل حسخ ما يا  إ الش ل املاايل.و 
            2014النصف األول م  سنة  – 2000ـات املالية خارج البورصات خالل الفرتة ور حجم املشتقـ: تط25 الشكل رقم

 )تريليون دوالر(

 
 .42ل م.2015ل جملة الت ايل والتن يةل ياايا ه العراقيلإصالح تعوقهان بيفل : املصدر

هل يتزايد بش ل عاي وال  اللةرتة املشتقاأل املالية وارج الةارااألل   ن الت امل يف ليالح  مجت الش ل الةياين 
إىل حاايل  ل2000وليليان دوالر سنة  100ل  قد ااتقل حجم الت امل مجت 2014النصف ااو  مجت سنة  – 2000

ال  ةةالأل ومشةةتقاأل ل ويرتبةةز اجلةةزا اابةةرب مةةجت الت امةةلل يف مشةةتقاأل  سةة ار اللاةةةدة 2013يليةةان دوالر سةةنة ول  690
 ااهنةية.

 1طليقان:  أمامهاالصناعة املالية النهاض بااق ها   رادأل إذااإ   إىلالسابق مقالإ  يف بلو در يشري و  
دينةةة مبااةةارجل و ةةاا مةةا حةةدال للسةةاا املاليةةة  هديةةدة مةةجت و   ةةاروسةةتةد  الصةةناعة احلاليةةة ب نااةةل   ن: لاألوّ  

 إحياةهةةةاوسةةةامهاا يف  لو ملي ةةةاوسايسةةةلا و لاسةةا   ملاايةةةال هةةةاا املهةةةاهلون مةةجت االحنسةةةار إىلبااةةةت طليقهةةا    نلنةةدنل ب ةةةد 
 بلز امللابز املالية يف ال ا ؛وه لا ا مجت  

                                                
 ووضخيم اللقاعة املاليةل مجت وال :ل 2008سنة  قد ساعدأل املشتقاأل املالية على ولاقم اازمة املالية ال امليةل *
  ساعدأل املشتقاأل املالية على زايدة املديااية؛ 
  اد ؛ د أل املديااية إىل ارولاع ااس ارل اهنا ونشئ طلةا ومهيا ال يتناسخ مخل حقيقة النشاط االقتص 
  لض ارولاع ااس ار على املستث ليجت أتمني  ااهلمل ةا ي ين التاس خل يف االقرتاض؛  
  زايدة اارل ااوالقيل بسةخ ملل ب الةنا  عجت مسؤولياملال بت ايل الديان املش ا  يف حتصيلها إىل ههاأل  ولى عجت طليق آلية التاريق. 

بةنةك ابريةج  لل ب ةا عصةلت بةالك املشةتقاأل1987 بتةابل  19يف إحداال ال ديد مجت اازمةاأل املاليةة السةابقةل باالهنيةار املةايل الةا  حةدال يف  ل ةت املشتقاأل املالية دورا  اماب ا          
 ااظل: لسنة. ملزيد مجت امل لاماأل 233 ل( الا  ميتد اترخيإ يف  ع اا املا يBaring Bankالربيراين )

 ؛17-15ل م م.3ية والةارااألل ملهخل سابقل اولد ل مؤمتل  سااا ااوراا املالة يف الرؤية اإلسالميةاملشتقات املاليشلف حم د دوابةل   -    
 .74ل م.2010ال دد السادمل هام ة الشلفل اجلزاةلل ل جملة اقتصادايأل مشا  إ ليقيال  مة املالية الراهنةلألمقاربة إسالمية حم د باهال ل  -    

 .9-8م م. سابقلملهخل ل  الية  نظرات يف املنهج اإلسالميسة املصناعة اهلندسامي السايلمل  1
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اةةإ مةةجت  ديةةدة ابلل ةةلل ويؤبةةد ال اوةةخ : و يةةد املؤسسةةاأل املاليةةة اةةياغة السةةها لت ةةان مةدعةةة ملنتجةةاأل هاينـالثــ
قالةإ  بةلو در البت ةار منتجةاأل راةةدةل وخيةتم   ومةجت خيرةط وي  ةل السةتوال  اللةلم امل رلةة  لن ياهةد اليةاي امل  جت هةدا 

 هدا.ل متأول ابلتأبيدقد ال ي ان الاقت قد  األ لل ؤسساأل املالية الضخ ة الياي لت اد لالبت ارل ل جت الاقت : لأباإ
 لاةةة  اإلسةةالميةللصةةناعة املاليةةة  بةةانالااقةةخل ابلنسةةةة للهندسةةة املاليةةة التقليديةةة يف املصةةارف التقليديةةةل    ةةاا و مةاي 

 ؟اإلسالميةمنتجاملال   ا  ا واقخل اهلندسة املالية  وإبلازوهاد ا  إلقةاألذ ةية 
 ةـاإلسالميالية  ـوم الهندسة المـالفرع الثالث: مفه

 اإلسالميـة: ةـية املالـاهلندس وأسسف ـ: تعريأوال
الة  وتضةة جت ع ليةاأل التصة يم والترةةايل والتنليةا ل ةةل  اااشةرةجم اعةةة ل :أبهنةا اإلسةالميةف اهلندسةة املاليةةة و ةل   

ماههاأل  إطاروبل ذلك يف  لملشابل الت ايل إبداعيةاياغة حلا   إىل ابإل ا ةلةل وال  لياأل املالية املةت  اادواألمجت 
 1الشلع احلنيف.ل

 2وتض جت ال ناال التالية: لاإلسالميةاهلندسة املالية   ن جت الت ليف السابقل يتةني  اارالقا م 
   مالية هديدة؛  دواألابت ار 
   متايلية هديدة؛ آلياألابت ار 
   والةم الظلوف احمليرة ابملشلوع؛ لايغ متايلية ملشاريخل م ينة وإعداد لالت ايلية لإلدارةابت ار حلا  هديدة 
  مخل االبت اد  لال  لياأل الت ايلية ماا قة للشلع  و اادواألسااا يف  لسابقا إليهاالبت اراأل املشار و ان ا  ن

 قدر ة جت عجت االوتال األ اللقهيةل    وت يز ابملصداقية الشلعية. أببرب
 3 ي: اإلسالميةال امة ال  وقاي عليها اهلندسة املالية  ااسأو نا  جم اعة مجت  
  ولر؛اللاب وال حتلض 
  حلية الت اقد؛ 
  التيسري ور خل احللج؛ 
   االست سةةان واالستصةةالح )املصةةاحل امللسةةلة(: ويقصةةد ابالست سةةان  ةةا مةةا يست سةةنإ اوتهةةد ب قلةةإ دون

 لاملصةاحل امللسةلة  مةا ةا الشةلعل ال ةايل و ةا هةلاين املصةاحل الة  يقل   اااةل إىليثةتإل بل يلهخل  يإ   ووااهد لنص ي ار إ 
 لاعتةار ةةا  و إبلواةهةةاوةةام مةةجت الشةةلي ة   اةلوال يشةةهد  ل يةةإ مصةل ة يتلقا ةةا ال قةةل ابلقةةةا   مةةلب ةةل  ااوةةا ةا    نا

 الشخص الااحد.  حاا وحىت اوتالف  لوااشخام ااقاايواتلف  اه املصاحل ابوتالف الةالد وابوتالف 
 
 

                                                
 مجت املاقخل: .2002 ل بنك السادانل االطايل ديس رب26ل جملة املصليفل اولد أدوات سوق النقد اإلسالمية: مدخل اهلندسة املالية اإلسالميةجت علي حم د ااحلل  تح اللمح 1

http://iefpedia.com/arab/?p=7798 
  مجت املاقخل: .02/09/2009ل دور اهلندسة املالية يف تطوير الصريفة اإلسالميةلأ ال اي للةنا  واملؤسساأل املالية اإلسالميةل او 2

http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=8428&Cat=8&RetId=2 
 امللهخل السإ. 3
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 : ةـاإلسالمية ـالية املـة واهلندسـة التقليديـة املاليـرق بني اهلندسـا: الفـاثني
االبت ةةار يف الصةةناعة املاليةةة  إال  ناالبت ةةارل  إىلوالتقليديةةة يف احلاهةةة  اإلسةةالمية الصةةناعتنيابلةةلغم مةةجت اشةةرتا   

 1:إىل زى السةخ يف ذلك على ع أ الصناعة املالية التقليديةل وي   لالشلعية اباح ايد مقي   اإلسالمية
بةرب مةجت ولةك املت لقةة ابلةنظم   لاإلسةالميةحاا ز االاضةةاط ابلةنظم  إن: ةـياإلسالماط ابلنظم ـضرورة االنضب -  

الشةلعية  ااح ةايمجت حمةاوالأل االلتلةاف علةى  د  ع  ناإ مجت شأ لجت حا ز ع يق لدى املسل نيدي  ل   ا ز التإسالميةغري 
وعليةإ   جةلد  لواللااةح القااااية ااح ايااللتزاي بلوح ساى  لالصلعةل بين ا ال متلك اهلندسة املالية التقليدية حاا ز ذاوية

 باف يف االلتلاف عليها؛  لبلوز الللاة لللبح
 اااظ ةةةووناسةةقا مةةجت  ح امةةاإو ااضةةةاطا   بثةةلالشةةلعية السةةها  ااح ةةاي إن: ةـالشرعيــ امـاألحكــانضــباط  -ب 

لتااهةةد اظةةلا  لالا ة ية اااظ ةةةمةجت احملا ظةةة علةى   يسةةلالشةةلعية  ااح ةاياحملا ظةة علةةى   ن لخ علةى ذلةةكويرتو ةة لالةشةلية
 الشلعية. وااح ايمبا ال يس ح لل ت املني ابحملا ظة عليهال وال ا للقااعد  لاوريةاه ايف  وناقا مااطجت ولل و 

 مي جت متثيل الللا بني اهلندسة املالية التقليدية واهلندسة املالية اإلسالمية يف املخرط التايل. 
 ة اإلسالميةـة التقليدية واهلندسة املاليـندسة املاليرق بني اهلـ: الف22 املخطط رقم

 
 
 
 
 

 
 ةـاإلسالميارف  ـفي المص  ةـاإلسالمية  ـ: واقع الهندسة الماليرابعالفرع ال

 إذل املةأما اةإ   ي ةجت علةى الةأ املسةتاى النظةل  ل  اإلسةالميةمللبةة املصةارف    لزوةإقةت الااقةخل ال  لةي الةا    
 2ما يلي:   الل سجلت استرالعاأل 

   على استخداي وورةيق عدد حمدود مجت املنتجاأل واادماأل املالية؛ اإلسالميةاقتصار املؤسساأل املالية 
  حةةد  إىلةةةا ه لهةةا وصةةل  لالقاة ةةة اإلسةةالميةعلةةى املنتجةةاأل املاليةةة  واإلهةةلاااألعةةدد مةةجت الترةةايلاأل  إ ةةا ة

 الأ اتاةج الت ايل اللبا ؛ إىل  مل ابالك ينتهي التقارب والت اقل والترابق مخل املنتجاأل التقليديةل و 
   ف يف و خل القيةاد الشة لية الة  ال احملاباة بتقليد املنتجاأل املالية التقليديةل والت ل    سلاب إىلاللجاا املللط

  حتقق    قي ة مضا ة.
 
 

                                                
 .38-37عةد ال لض قندوزل ملهخل سابقل م م. 1
 .5.م ل ملهخل سابقلتطوير املنتجات املالية اإلسالمية: املنهجية وا ليةةل واه جتلديا عز 2

 اهلندسة املالية التقليدية

  االاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاط
 ةةاباح اي القااااي

 اإلسالميةاهلندسة املالية 

  االلتزاي واحملا ظةة علةى
 ااح اي الشلعية  يسل

  االاضةةةةةةةةةةةاط ابلةةةةةةةةةةنظم
 اإلسالمية وبقاااني الةلد

  حت ةةةل اااظ ةةةة الا ةةة ية االةةةل
 والتناقال ةا وص خ احملا ظة عليها
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 1:إىل أل د   اامارابلنتيجة بل  اه 
 ة ال ياهد  يها    والتقليديةل ةا ه لها اسخة مشا   اإلسالميةة غياب     لوا ها لية بني املنتجاأل املالي - 
 ؛ االة  وز متي  
الااهةةةاأل  أببثةةلبا ةةل ال  يةةل   إققةةا اوةةتال  ال ةةد  والتةةاازن بةةني طةةليف امل املةةة يف احلقةةاا والااهةةةاألل مةةخل  - 

 املت لقة ابمل املة؛
والشة ار ابسةتوال  اهلايةة  لداقية والثقة القاة ةوولاهخل مستاى املص للدى املت املني ا ونامي حاالأل عدي الل  - 

 دون االلتزاي مبض اهنا والقياي بااهةاملا. للل نتجاأل اإلسالمية
 ل وي ان ذلك على مستايني:اإلسالميةو ان  نا  منهجية لترايل املنتجاأل املالية   نلاا جيخ  

ــ  ةةاه املنهجيةةة مةةجت  : ووةةتم  ياريةةة الشةةلعية(منهجيةةة الترةةايل علةةى مسةةتاى اجلاااةةخ الشةةلعية )امل : األولوى ـاملست
 2وال :

    الترةايلل با ةخل  اوصةاةي والتأ يةلالت ةايجت  ؛ حيةث يةتم  اإلسةالميةامل ةامالأل املاليةة  و سةأااللتزاي مبةةاد
 ؛اإلسالميةيضةط اليج ورباا ومتخصصني يف ورايل املنتجاأل املالية  لاظاي و ليم وودريخ مناسخ

   يضةط النظل واالهتهاد اللقهةي يف  لمجت وال  و خل اظاي عاي لللتاى لالشلعية ااح ايو االلتزاي ابللتاوى
 مجت التناقا وااال األ. امل امالأل املالية واملصل يةل وعد  

ــ  وقسةةيم ملاحةةل ورةةايل  : ت  االحرتا يةةة املهنيةةة(رةةايل علةةى مسةةتاى اجلاااةةخ اللنيةةة )منهجيةةة الت: وى الثــاينـاملست
 3 ي: لة ةيف  اا امل ارساأل والترةيقاأل املت   ل ساسيةست ملاحل  إىل لسالميةاإلاملنتجاأل املالية 

  ــ ع ليةةة ورةةايل املنتجةةاألل والثقا ةةة  إىل: ويقصةةد هبةةا ال يليةةة الةة  ونظةةل  يهةةا املؤسسةةة ب ةةل ة املؤسســةـثقاف
 و  ي ها بينهم؛ إىلووس ى  لبت ارية ال  وولسها يف الام ماهليهااإلوالةيئة 

  هةل  مجت  لل مخل ال  الا احلاليني واملستهد ني يها التاا   : وو ين ال يلية ال  يتم  تياجات العمالءد احـحتدي
 ؛إسالميةمجت وال  منتجاأل مالية  لمتهيدا لتلةية ولك االحتياهاأل لأ احتياهاملمول   
  مةجت  الساال و خل رؤية وا  ة ملا وقتضيإ ع لية الترايل واحتياهاألوذلك مجت وال   املنتج: ةـإسرتاتيجي

( مةخل م ريةاأل التنظي يةة والتشةلي ية والسةاقيةولاعل بني م رياأل الةيئة ااارهية ال  و  ل  يهةا املؤسسةة ) إحداالوال  
  الةيئة الداولية لل ؤسسة؛

  يةةتم اسةةتخدامها يف واليةةد الةة  والاسةةاةل والرةةلا  ااسةةاليخ: مةةجت وةةال  أفضــلهااب ـوانتخــ األفكــارد ـتوليــ
 منتجاأل حقيقية؛ إىللترايل ا    ضلهاااتخاب  نتجاأل املالية اجلديدةل ومجت ث  حا  امل اا  ار

                                                
 .6امللهخل السابقل م. 1
 .50-7م.م  امللهخل السابقل 2
 .52.م امللهخل السابقل 3
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  ل: ويقصةةةد هبةةةا القةةةدرة ال ا يةةةة علةةةى حتديةةةد ولااةةةيل املنةةةتج واملةةةااد املسةةةتخدمة يف وصةةة ي إجـتصـــميم املنتـــ 
 ومساوإ القااااية والشلعية والت نالاهية؛ لوسياساأل ونلياه وإهلاااأل

  والت ضةةرياأل الالزمةة قةيةل  ةةاه  لاملنةتج يف السةاا إطةالا يهةةا  دراسةة ال يليةةة الة  يةتم     : املنـتج القـإطـ
 على املنتج. لية و  وسايقية وولوجيية واوتةاراأل  إهلاااألمجت  لال  لية

 .اإلسالميةمجت اهلندسة املالية التقليدية واهلندسة املالية  ح واقخل بال  واملخرط املاايل يا    
 يف املؤسسات املالية واإلسالميةالتقليدية  املاليتني اهلندستني ـع: واق23 املخطط رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 و سةااا بااةت مصةل ية  ل ا وزايد املنا سةة بةني خمتلةف املؤسسةاأل املاليةة لةيزاأل احمليط املايل اجلديد   ممجت  إن

لتةةةةةين  واإلسةةةةالميةالتقليديةةةةة  ل وا ةةةةرلار املصةةةةارفاملؤسسةةةةاألحتليةةةةل وهةةةةاةف  ةةةةاه  إىل ى د  الةةةةا   اامةةةةلل ري مصةةةةل يةغةةةة
وورايل اهلندسة املالية بناعيها التقليدية  ل و الت ا  ال لي اإلسالميةاسرتاويجياأل ملااههة الا خلل وباات الناا ا والللوع 

 سةيال لالك. لواإلسالمية
 
 
 

 املصارف التقليدية

 إبداع    ابت ار      و

 هندسة مالية متطورة
 منتجاأل مةت لة -
 قةع لياأل وال   -

 ماعا    40ب د       

 هندسة مالية متأخرة
 مشتقاأل-منتجاأل ترية -

 حل  وارهي الترايل واإلبداع

 اإلسالميةاملصارف 

 وقليد    ابت ار      و

 ية التقليديةالاملندسة أسلمة اهل
 تجاأل التقليديةن سل ة امل -
  قهية حلا  -

 مستاى املنتجاأل املالية ودين  
 اإلسالمية و قدان الثقة

 احرتا ية مهنية امل يارية الشلعية
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ة  ـالمالي  الالوسـاطةات  ـة تحديـلمواجه  رىـأخات  ـاستراتيجي  :الثانيالمبحث  
 اليـر المـوالتحري

  ةةةاه ملااههةةةة حتةةةدايأل الالوسةةةاطة املاليةةةة والت ليةةةل املةةةايلل وةةةةني    وةةةلى اقةةةرتاح اسةةةرتاويجياأل يف  ةةةاا املة ةةةث ت   
 :اآلويةاالسرتاويجياأل يف املرالخ 

 
 
 
 

 ةـفي السوق المالي  ةـاإلسالميالمصارف  و ة  ـل المصارف التقـليديـتدخ: األول  المطلب
ة اإلسالميةملصارف التقليدية واملصارف ف على جماالأل ودول بل مجت اللت ل     إىلم املرلةخ يف السةاا املاليةةل قس 

 الللوع التالية:
 
 
 
 

 ةـة في السوق الماليـالفرع األول: نشاطات المصارف التقـليدي
 املاايل.يةل دعنا االح  الش ل الةياين است لاض خمتلف اشاطاأل املصارف التقليدية يف الساا املال يتم    نقةل  

 –ألف مليار دوالر  –ات البنوك )قروض ونشاطات يف السوق املايل( يف خمتلف دول العامل ـ: تطور نشاط26 رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ؛؛تدخل املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية يف السوق املاليةل: ل: و و املطلب األاملطلب األ
  ؛ميـةمنـاذج عمليـة ألسواق ماليـة إسالاملطلب الثاين: املطلب الثاين: 
 .صنـاعة صنـاديق االستثمـار  املطلب الثالث:املطلب الثالث:

  

 ؛نشاطـات املصارف التقليديـة يف السوق املاليـةالفرع األول: 
 ؛جمـاالت تدخل املصـارف اإلسالميـة يف السوق املاليـةالفرع الثاين: 
 الضوابط الشرعيـة للسوق املاليـة اإلسالميـة.الفرع الثالث: 

 

cit., p.11., op.Les marchés financiers :Source 
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اشةاط القرةاع الةن ةي يف ورةار   اإ وابللغم مجت ورار اشاط الالوساطة املاليةل مةازا  ليالح  مجت الش ل الةياين
 املاليةة ال امليةة اازمةل اادالع ةقإ لود ارا يف اشاطاوإ ل نإ علف ل2009-1997 وال  اللرتة لمست ل يف مجيخل الدو 

سةةااا يف  لعلةةى التةةدول يف السةةاا املاليةةة  ساسةةايلو ةةز  اةةةح املصةةليف  اشةةاط القرةةاع وملةةدر اإلشةةارة  نل 2008سةةنة 
 1:ساا الثااا ل حيث يقاي بةيف ال  و يلااو  الساا 

ااةةربة يف بيليةةة الت امةةل مةةخل  ل يف بثةةري مةةجت الشةةلباألاملةةدراا املةةاليني م ظةةملةةيأ لةةدى : اتـة للشركـــتقــدمل النصيحــ -1
ي اصةةي ة للشةةلباأل الةة  ونةةا  وقةةد    نوسةةتريخل  للت امةةل يف السةةاا املةةايلاجلديةةدةل وحب ةةم وةةربة الةنةةا  يف ا اإلاةةداراأل

 املالية؛ ااورااتإ وحتديد س ل وواقي اإلادارمجت حيث اوتيار ااعية  لمالية  وراا إادار
  وةةلى أبع ةةا يقةةاي   نووةةال  ولةك اللةةرتة علةةى الةنةةك  :ان البورصــةـتســجيل الواث ــق اخلاصــة ابلشــركات لــدى جلــ -2

  ي: 
  مةجت الشةلباأل املهت ةة بتقيةيم   بثةل  ومةجت قةةل واحةدة  لاحلصا  على وقييم للا خل االةت اين للشةلبة املصةدرة

 املالية؛ لألورااالا خل االةت اين للشلباأل املصدرة 
  ؛اإلادارالا  يصدر وقليله عجت قااااية  لاملالية ااوراايف ت ااة مبستشار متخصص االس 
    لاإلاةدارورةيةق شةلوط عقةد  ت مت ةقةد  لبااةت الشةلبة  إذاالا  ي ان مسؤوال  ي ا  ل مني  وي اوتيار وا 

 الا  يقدي وقليله بالك؛
   املالية وملهيز ا للتازيخل؛ ااورااطةخل 

 لعنةد سة ل م ةنيو  ليف وقةت واتريةخ حمةدد اإلاةدار: حيةث يقةاي الةنةك بشةلاا بامةل املاليـة راقاألو  إصـداران ـضمـ -3
 ؛ علىاجل هار بس ل  إىل اإلاداربيخل  إبهلاااألعلى الةنك القياي  لوب د ذلك

 الزابةجت مقابل ع الة؛  واملوذلك جب خل وونليا  :(Courtage) القيام بنشاط السمسرة -4
 ااام؛ ساهباحلاملالية  ااورااشلاا وبيخل وتدول الةنا  ل حيث(: Trading) رةـالقيام بنشاط املتاج -5
 حىت يت  ناا مجت التدول يف الساا املالية؛ لاملالية لصاحل اوار املدوليجت ااورااملزةة  -6
 املالية بض ان؛ ااورااقةا   -7
املالية ال  و ان حتت  ااوراا متأ جم اعة مجت وسيري احلاا   املالية حلساب ال  الال    وسيري مجيخل ال  لياأل ال  -8

 وصلف املصلف وحلساب ع الةإ.

                                                
 1Voir:  - Franck Jorno, La monnaie "Réalité quotidienne, absence théorique?", édition Belin, 2003, p p.70-71;                    
             - Xavier Greffe et autres, Encyclopédie économique, Paris, Economica, 1990, p.1592;    
             - Sylvie de Coussergues, La banque "structures, marchés, gestion", Paris, Dalloz, 2éme édition, 1996, pp.8-9;   
             - Philippe Garsuault et Stéphane Priami, La banque "fonctionnement et stratégies", Paris, Economica, 2éme édition, 1997, pp.42-44;  
             - Ch.Bialès, Intermédiation financière, 2005, pp.21-22. dans le site:  

www.christian-biales.net/documents/Intermediati.PDF 
 ؛10-7م م. ل2004ل اإلس ندريةل الدار اجلام يةل إدارة حمافظ األوراق املالية حلساب الغري  دراسة قانونية مقارنة  شاي  ضليل  -
 ؛113-106ل م م.2000ل ع انل دار واةل للنشلل األسواق املاليةعةد النا خل الزرر  وغاز   لحل  -
اازمة املالية اللا نة والةداةل املالية واملصل ية حا  امللتقى الدويل الثاين ورقة ع ل مقدمة إىل ل م املتداولة ودورها يف تطوير أنشطة املصارف اإلسالميةبورصة القيحم د بلاا و تي ة اشنشل  -
 .12-5ل م م.2009ما   6-5م هد ال لاي االقتصادية وعلاي التسيريل امللبز اجلام ي مخيأ مليااةل  لالنظاي املصليف اإلسالمي تاذهالل
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 ةـة في السوق الماليـالمصارف اإلسالميتدخل  االت  ـالفرع الثاني: مج
للقيةةةاي  لالتةةدول يف السةةاا املاليةةة اإلسةةةالميةلل صةةارف  لاملسةةل نيواللقهةةاا  اإلسةةةالميجم ةةخل اللقةةإ   هةةازلقةةد  

 1:اآلوية اباع ا 
 الثاااية؛ ااساااو امالملا يف   و لليةااو   إاداراملاماأل يف يف الشلباأل ال  ال وت امل ابحملل   اإلسهاي 
  التوريةةةل و ةةا مةةلوةط بت هةةد مةةجت امللتةةزي ابالبتتةةاب يف بةةل مةةا وةقةةى مةةجت الرةةلح ال ةةاي   و اإلاةةداراأل ةة ان
 ؛ااسهموسايق   والدراساأل  إعدادب  ل ع ا جت يإ مملايز حصا  امللتزي على مقابل ملا يؤد   ب ا ت  لالبتتابل  
  ال قةاد علةى الصة ا  املختللةة اوةازة  و يضايف الساا الثااايةل  بي ا وشلاا  اوازة شلعا  ااسهمال قاد على

 ؛بالك  شلعا
 وةنظم ع ليةاأل الت امةل يف  لمتخصصةة إداراأل  وشةلباأل اتب ةة  إلاشاا لاإلسالميةال  ل لل صارف  إهازة

 ذلك شلعا؛ إهازةت املاليةل حيث مت   ااسااامسسلة هلا عضاية الت امل يف   وبشلباأل وساطة   لاملالية ااااور 
  املالة ة. اإلسالميةوطلح ا ابها ابلصيغ  لشلعا  ع اهلااواز و تللة اناديق استث ارية خم إباشااالقياي 

  وقةةاي هبةةا املصةةارف التقليديةةة يف السةةاا الةة ااع ةةا وقةةاي بةةنلأ   ن اإلسةةالميةوبصةةلة عامةةة مي ةةجت لل صةةارف  
 .اإلسالميةالشلي ة   ح ايمتاا قة مخل  ااع ا و ان ولك   نبشلط  لاملالية

 اإلسةالميةمبةا يف ذلةك املصةارف  -مب ةىن التةدول يف السةاا ااويل – املؤسساأل املالية إاداراألوقد بلغ حجم  
يف اللبةخل  لولخل حجم إاداراأل القرةاع املةايللري  ل%3ل 2010-2001وال  اللرتة  لالتقليدية مجت الص ا املصارف و 

مجت إمجايل اإلاداراأل على املستاى ال ةامليل حسةخ مةا يا ة إ الشة ل الةيةاين  %22.08 إىل 2014ااو   مجت سنة 
 التايل.

 2014الربع األول م  سنة -2001خالل الفرتة ا حسب املصدر ـوك عامليـ: إصدارات الصك27 الشكل رقم
 

 
 

ل جملةة -البحـري -الصكوك اإلسالمية ودورها يف تطـوير السـوق املاليـة اإلسـالمية:  ربـة السـوق املاليـة اإلسـالمية الدوليـة ل بجت ع ارةااا   -: ااظل :املصدر
 ؛263ل م.2011ل 9ال دد هام ة ورقلةل اجلزاةلل الةاحثل 

- Zawya, Sukuk Quarterly Bulletin, Issue 21, 1Q2014, p.2. 

                                                
إدارة املخاطل  حا  ل ورقة ع ل مقدمة إىل املؤمتل السنا  السابخلتقييم عمليات املصارف اإلسالمية يف أسواق األوراق املالية احمللية واألجنبية وأسواق املعادن الثمينةعصاي الزيجت الةاحيل  1

 .4ل م.2004سةت رب  27-25ادميية ال لبية لل لاي املالية واملصل يةل ع انل ااردنل يف املصارف اإلسالميةل م هد التدريخ املايل واملصليف التابخل لألب

 

 

 %22.08القراع املايل 

 %77.02ابقي املصدريجت 

2001-2010 

 2014الربع األول م  
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ل وليها احل اماأل %63بنسةة ل 2010-2001وال  اللرتة   يف ساا الص ا  ثل الشلباأل املصدر ااو  مت
لرتولةخل إاةداراأل القرةاع املةايل وةال  اللبةخل  ل%3اإلسةالمية بنسةةة املصةارف املؤسساأل املالية مبا  يهةا  ل ث  %34بنسةة 

صةةارف أتل يف امللوةةةة ااوةةريةل ل ةةجت وسةةا م . واملالحةة   ن اسةةةة إاةةداراأل امل%22.08إىل  ل2014ااو  مةةجت سةةنة 
 ةةاه  وسةةايقوالسةة ل وبيليةةة مةةجت حيةةث اوتيةةار التاقيةةت  لالةنةةا  يف إاةةداراأل الشةةلباأل واحل امةةاأل برليقةةة غةةري مةاشةةلة

 .الص ا 
يف السةةنااأل ااوةةريةل ل ةةجت  منةةإ وااةةة اإلسةةالمي للقةةد زاد حجةةم إاةةدار الصةة ا  مةةجت طةةلف القرةةاع املصةةليف

 بسةخ: ف اإلسالمية يف الساا املايل متاا  ايةقى و امل املصار 
وستث ل يف   نال وستريخل  إذيف الساا املالية التقليديةل  اإلسالمية م ع ل املصارف الضاابط الشلعية ال  حت - 

 ويف خمتلف ال  لياأل ومخل بل الشلباأل؛ اادواألمجيخل 
 املالية التقليدية؛ ابادواألمقاراة املتداولة يف الساا املالية  اإلسالميةاملالية  اادواألة قل   - 
 يف الساا املالية مقاراة بتجلبة املصارف التقليدية؛ اإلسالميةحداقة مللبة املصارف  - 
 مقاراة ابلساا املالية التقليدية. اإلسالميةالساا املالية  أتول - 

 ةـة اإلسالميـة للسوق الماليـط الشرعيـالفرع الثالث: الضواب
 اا دافوا ل لإ الض ان والسيالة واللحبيةل والتاازن بني  اه  ل امة لل ستث ل  داة اإلسالميةالية الساا امل و ترب 

وذلةك مةجت وةال  اسةت داال  لااسةاااهبةاه  اإلسةالميهلاا السةخ ا تم الةةاحثان يف االقتصةاد  ي ط اح    مستث لل 
 1يلي: ل مجت ةيزاملا ماإسالميةمالية ساا  إاشاال وابلتايل اإلسالميةالشلي ة   ح ايمتاا قة مخل   دواأل

 ااوراا  سة اروت ةدد  إذ: ووظهل املنا سة يف  اه الساا مجت وةال  قةااان ال ةلض والرلةخل ة احلرةـاملنافس 
ن الت امةل  و  لالسةلخل  سة ارعةدي التةدول لت ديةد  اإلسةالييف   ااالاملالية مجت وال  مااههة طلةاأل ال لض والرلخل 

 ؛ااساااما يرتا اه الرل انل ويف  اا منخل للضلر الا  ي اا حلبة الت امل يف   ساموعلى  ليةاحلل   سامعلى مةين 
 و ةان  نةا    نمةجت وةال  اشةل مجيةخل امل لامةاأل ااااةة ابلشةلباألل ب ةا جيةخ  اإل صةاح: وي ةان احـإلفصـا

 ؛اإلسالميةد يف الساا املالية قة ابلنسةة للشلباأل ال  وقي  دراساأل م    
 اواز ةة  ليف  ةاه السةاا ال  ليةاأل الصةارية اواز يةةل حيةث وقةل   اإلسةالمية: متنةخل السةاا املاليةة القمـاررمل ـحتـ

عةئةةةا ملول ةةةا علةةةى املتةةةاهلة الةةة  ولةةةلض  لوذلةةةك بلضةةةل وةةةدول السياسةةةة املاليةةةة املاليةةةة بشةةة ل بةةةةريل ااوراا  سةةة ارعلةةةى 
 املالية بدا خل االستث ار؛ لألدواأل ااهلل املالية وال  الألل وعةئا بسيرا على االمتال  طاي ابادواأل
 حلبةاأل مصةرن ة يف  إحةداال إىلالة  ملةدف  لال اذبةة اإلشاعاألمجت  : وذلك مجت وال  احلد  رمل النجشـحت

 بش ل بةري ارولاعا واخنلا ا؛ ااس ارعلى  التأقريوابلتايل  لعلى سلاباأل املت املني ابلتأقري لال لض والرلخ

                                                
 ؛233-230م م. زبلاي سالمة عيسى شرناو ل ملهخل سابقل - اظل: ا 1

 ؛274-273 محد سلي ان وصاواةل ملهخل سابقل م م. -          
 /docMarketswww.kantakji.com/fiqh/Files.135/  . مجت املاقخل:2-1ل م م.ا وأدواهتااألسواق املالية اإلسالمية: مبادؤه محد حم د اصارل  -          
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 واسةتوال   لاملاليةة املاهةادة يف السةاا ااوراا ةي ع ليةة يقةاي هبةا اوةاز انل وذلةك جب ةخل : و رمل االحتكـارـحت
 بش ل بامل؛ ااس ار ان يف للا اا ابلتزاماململ وابلتايل يت     ااورااحاهة ابقي املت املني هباه 

 يف ال  ليةاأل  لاا املاليةة: يرلق الولر على الةياع الة  حت ةل ههالةة ووةداعل ويظهةل الوةلر يف السةرمل الغررـحت
 ؛ااس ارهل االستلادة مجت  لوقاأل  مجت  لإحضار ااملالية دون  ااورااعلى  ال  وتم  

 م يةار بلةةااة  ن : وذلةك بشةة ل مت ةا ئل وو تةةرب والثانويـة ليــةاألوّ ابلسـوقني  اإلســالميةة ـهتـتم الســوق املاليـ
 اادواأل يةةةعلةةى ب    ديةةدةل وال ولبةةز علةةى حجةةم التةةداو ل  ةةا مةةدى متايلهةةا لل شةةلوعاأل املنتجةةة اجل لاملاليةةة ااسةةااا

 لتقديل مدى بلااة الساا املايل. ااساسياملؤشل  اابعتةار  املتداولةل املالية
 بة:  اإلسالميةوت يز الساا املالية   نبصلة عامة جيخ  
 امل امالأل؛  و اادواألسااا يف  لوالشلعية ااوالقيةااللتزاي ابلضاابط  -
 اوت خل؛مصل ة و ا حتقيق مصل ة الللد و   ال لوعية القصدمشل  -
 اال ت اي ابالستث ار احلقيقي وليأ الامهي. -
 1عقق ال ديد مجت املزااي  ي:  ناإ إسالمية مجت شأساا مالية  إاشاا  نوال شك  

  احل امةاأل وا ري امل لاماأل ااااة ابحلساابأل ااتاميةة وسياسةاأل   ناليا و للة امل لاماألل  ال شك
يورةةي مسةةاحاأل هولا يةةة   ناإ أمةةجت شةة لاملتاحةةة لألمةاا ف   م ث ةةحتةةل   إىلسةةيؤد   لخةلةةإواحمللةةزاأل الضليةية... اإلسةالمية

 ؛وااهنةيةيف الساقني احمللية  املد طلةا متزايد  نمي جت  اإلاداراأل  نشاس ةل حيث 
  ميةةةةزة املقاراةةةةة بةةةةني خمتلةةةةف اللةةةةلم  ل ب ةةةةا وةةةةا ل لل سةةةةتث لاااةةةةليزايدة سةةةةيالة وسةةةةالمة قي ةةةةة االسةةةةتث ار
 االستث ارية؛
 مةةةاا املشةةةارباأل يف رؤوم  إىلهةةةة املاه   اامةةةاا زايدة  إىللةةةجت يةةةؤد   اإلسةةةالميةالسةةةاا املاليةةةة  إاشةةةاا إن  

 بدون  اةدة؛ اإلقلاضزايدة حجم الت ايل عجت طليق  إىل  يضااملؤسساأل   سخل بل 
  حتقيةةق  ةةد ني مهةةا: الت ةةاون واملنا سةةةل ويظهةةل الت ةةاون مةةجت  إىل لإسةةالميةسةةاا ماليةةة  إاشةةاايةةؤد  بةةالك

الشةةةلع   ح ةةةاياملنا سةةةة بةةةني مجيةةةخل املت ةةةاملني علةةةى ونليةةةا وظهةةةل السةةة ي ةل و  اإلسةةةالميةوةةةال  االلتةةةزاي ابل ةةةد  وامللةةةا يم 
 الا  عقق االستقلار يف قي ة احلصص. ااملوساةل االحت ارل  إىلبدون اللجاا  لاحلنيف

 
 
 
 
 

                                                
ل م 2002ياايةا  20-19ة الثاايةة وال شةليجت لالقتصةاد اإلسةالميل ةل ةة الة ةليجتل ةإىل اةدوة الرببة ةمقدمة ورقةة ع ةلل ل املصريف اإلسالميـالعوملة وأتثريها على العمع ل عةد هللا باملل  1

 .19-18م.
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  إسالميةمالية    ألسواقة  ـاذج عمليـنم: انيالث  المطلب
 :اآلويةبيااإ يف الللوع  ل مجت بينها ما يتم  اإلسالميةاملالية  لألسااا نا  تاذج ع لية 

 
 
 
 

 ةـة الدوليـالميـة اإلسـوق الماليـالفرع األول: الس
ل 2002  وأليف  ل22قةم مباهةخ ملسةاي مل ةي ر  لالدولية يف ةل ةة الة ةليجت اإلسالميةالساا املالية  أتسست 

ادوايسةةةيا ومةةةاليزاي والسةةةادان والةنةةةك يف بةةةل مةةةجت الة ةةةليجت وبةةةلوان  و  لبزيةةةةوذلةةةك بلضةةةل اجلهةةةاد املشةةةرتبة لل صةةةارف املل 
ول نهةةا ههةةة لتنظةةيم و ةةةط ال  ةةل يف السةةاا املاليةةة  لللتن يةةة )السةة ادية(ل و ةةي ليسةةت سةةاقا ابمل ةةىن امل ةةاين اإلسةةالمي
 1ما  يئة ساا املا . حد   إىلشةإ بش ل عايل  هي و اإلسالمية
 2الدولية يف: اإلسالمية: وت ثل اوتصاااأل الساا املالية اصاهتاـاختص - 

     والةنةةا  التقليديةةة  اإلسةةالميةوةةداوهلا بةةني املؤسسةةاأل املاليةةة  الةة  سةةيتم    و لاملاليةةة املتداولةةة اادواألاملصةةادقة علةةى
اللقهيةة املختللةةل  اآلرااومجت وال   اه املصادقة مي جت وقليخ وههاأل النظل بني يف الةنا  التقليديةل  اإلسالميةوالناا ا 
 املالية؛ ااسااا  سهمل قةاهلا ووداوهلا يف ةا يسه  

    ؛اإلسالميةللت امل و ق مقتضياأل الساا املالية  لاللااةح والضاابط إعداد 
    يتة هةا بةل املشةاربني يف السةاا املاليةة  لعنةد وةداوهلا  و ميةاإلسةالاملالية  اادواأل إاداردة عند م ايري ماح   إعداد

 ؛اإلسالمية
 3الدولية مجت جلنتني مها: اإلسالميةالساا املالية  إدارة: وت ان هاـإدارت -ب

بتقليةل مةدى  قضةااي االقتصةادل واةتص  متخصصةني يف  إسةالمينيمل ةليجت و   قهةاايف عضايتها  : وضم  اللجنة الشلعية -1
 ؛اإلسالميةاالستث ارية مخل مةاد  الشلي ة  األاادو ااسجاي 

 : و ي وااة ابلترايل والدراساأل. ولىجلنة  -2
 
 

                                                
  www.iifm.net   :مجت املاقخل .السوق املالية اإلسالمية الدولية - اظل:ا 1

   topic-forum.net/t506-.gohttp://islamfin  . مجت املاقخل:أمهية السوق املالية اإلسالمية الدوليةعةد احلليم ع لل  -         
 http://iefpedia.com/arab/?p=12470  مجت املاقخل: .29ل م.2006ل مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالميةسامل مظهل قنرقجيل  -         
 .208ة عيسى شرناو ل ملهخل سابقل م.زبلاي سالم -         

 .209امللهخل السابقل م. 2
 .29رقجيل ملهخل سابقل م.سامل مظهل قن 3

 ؛املاليـة اإلسالميـة الدوليـةالسـوق الفرع األول: 
 ؛التجربـة املـاليزيـةالفرع الثاين: 
  ربـة السـودان.الفرع الثالث: 

 

http://www.iifm.net/
http://islamfin.go-forum.net/t506-topic
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 1:إىلالدولية  اإلسالمية: ملدف الساا املالية هاـأهداف -ج
    ولو ةةز علةةى  لوورةةايل وونظةةيم سةةاا ماليةةة دوليةةة أتسةةيأ ةةا  لالدوليةةة اإلسةةالميةاهلةةدف املةةةدةي للسةةاا املاليةةة  إن

 ؛اإلسالميةمةاد  الشلي ة و   ح اي
    لتشةار  بلاعليةة يف السةاا  لاإلسةالميةوغةري  اإلسةالميةال  ستشجخل بال مجت املؤسساأل املاليةة  لبيئة ال  ل إاشاا

 الثاااية؛
     عامليا؛ اإلسالميةال  ل الت اوين بني املؤسساأل املالية  إطارحتسني 
    ؛اإلسالميةاملالية  واادواألملصدر  القلارل ووسايق املنتجاأل  مةبت ديد ااراط ال ا لونسيق وحتسني الساا 
     ومؤسساملا املالية. اإلسالميةال  ل الت اوين بني الةلدان  إطارال  ل على حتسني 

 ةـاليزيـة المـالفرع الثاني: التجرب
ً  و تةةرب السةةاا املاليةةة املاليزيةةة هةة   إاةةداروار مه ةةة مةةجت وةةال  ع ليةةة دالنظةةاي املةةايل املةةاليز ل وقةةاي أب مه ةةا مةةجت زا 

 ال  استقرةت عددا م تربا مجت املستث ليجت داول ووارج ماليزاي. لاإلسالميةالص ا  
ل  قةةةد اةةةداراإلمةةةجت حيةةةث  ااوىلالدولةةةة  -مةةةاليزاي –و تةةةرب   هنةةةاورةةةار السةةةاا املةةةايل املةةةاليز  بشةةة ل بةةةةريل ب ةةةا  

 ااسةااايف  ااداة ةاه  يف سةةيل و زيةز لوالشةلباأل التاب ةة هلةا ةةىن الت تيةة للدولةةلت ايةل ال لال ديد مجت الص ا   ادرأل
 ب ا يلي:  2012-2003الص ا  وال  اللرتة  إاداراألاملاليةل وقد ورار حجم 

 2012-2003وك يف ماليزاي خالل الفرتة ـالصك إصداراتور حجم ـ: تط28 الشكل رقم
 

  
 
 
 
 
 

 
 

.8, p.2014 ,2014 tlookIslamic Finance Ou, Poor's Standard  :Source 
اسةةة   علةىل بلوةت 2012-2003الصة ا  وةال  اللةرتة  إاةداراأليالح  مجت الش ل الةيةاين ورةار حجةم 

ويالحةة   ن مةةاليزاي حتتةةل امللوةةةة ااوىل مةةجت حيةةث إاةةدار الصةة ا  مقاراةةة بةةةاقي  لليةةان دوالرب 139بةةة  2012هلةةا سةةنة 
و ق  ل2001 سنةاملالية منا   سااقهاع لت على ورايل  ل اهنازايمالي يف الص ا  إاداراألل ويلهخل سةخ ورار الدو 
 بةةد ألوااةةيةل وو  ةةل علةةى ووريةةة جمةةاالأل مت ةةددةل حيةةث  152وضةة نت  لمةةجت قةةالال ملاحةةل اةةةم ا   إسةةرتاويجيةورةةة 

                                                
 ؛35-34امللهخل السابقل م م. - اظل:ا 1

 .212-211زبلاي سالمة عيسى شرناو ل ملهخل سابقل م م. -         
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 ل و يها قامت الساا بتقاية وورايل املؤسسةاأل االسةتث ارية2004أل حىت سنة واست ل   2001 عاي مجت لااوىلامللحلة 
ل ةةا ه لهةا ااساسةيةالقراعةاأل  املزيد مةجت الترةايل  ي ةا خيةص   حيث ت   ل2006احملليةل وامللحلة الثااية دامت حىت سنة 

مةجت والهلةةا ماااةةلة ع ليةاأل الترةةايل ملقتضةةياأل  ت   ل2010لحلةةة الةة  اسةت لأل حةةىت سةةنة امل  مةاوةدرجييا قابلةةة لالالتةةاحل 
 1.اإلسالميةلساا املالية حىت وصةح ماليزاي ملبزا عامليا ل لالساا

اسةةة املصةدرة مثلةت الصة ا   إذعلى اسةة م تربة مجت الساا املايل املةاليز ل  اإلسالميةاملالية  اادواألوست اذ  
 ااسةةهم  مةةال وةةال  الةةأ اللةةرتة %45.1 قةةد مثلةةت اسةةةة  صةةدرةالسةةنداأل امل ل  مةةا2013يف هنايةةة سةةنة  54.9%

إ الشة ل الةيةاين لةنلأ السةنةل حسةخ مةا يةين ةاملصةدرة  ااسةهم إمجةايلمةجت  %71.4املاا قة للشلع  قد اسةت اذأل علةى 
 .التايل

 2013ديسمرب يف ة ـيف البورصة املاليزياملصدرة  ةاإلسالمية األدوات املالية ـ: نسب29 الشكل رقم

 %71,4
%28,6

لعية  سهم غري ش

لعية  سهم ش

 
 .com.mywww.scمجت املاقخل:  . يئة الساا املالية املاليزية :املصدر

 لاملالية  دواملاواللت يف ب ا  لاملالية ااسااايف جما    و اإلسالميةسااا يف جما  املصارف  لل جت مللبة ماليزاي
ةثال  ي ا ادر عجت اوامخل اللقهية مجت قلاراألل مثل بيخل ال ينةة وبيةخل الةديانل  لمجهار عل اا املسل ني ر  ما استقل عليإ 

 2ة املسل ني وارج ماليزاي.ةا ه لها غري مقةالة عند عام
 يةودانـربة السـتجالالفرع الثالث:  

الشةةةةلي ة   ح ةةةةايلل  ةةةل و ةةةةق  أبب لةةةةإدولةةةةة مسةةةل ة ع لةةةةت علةةةةى حتايةةةةل قراعهةةةا املصةةةةليف    و  السةةةةادان  ي ةةةد   
 بصةلاأل السةةنداأل التقليديةةل  قةد جلةةأف وتص ة لإسةالميةماليةة ومتايليةةة   دواأل إجيةادل ب ةا ع لةت بةةالك علةى اإلسةالمية

عجةةةز املاازاةةةة ال امةةةةل ب ةةةا بااةةةت  نةةةا   لسةةةد   ل1966سةةةنة  لمةةةلة  او  ذوانأل اازااةةةة ال امةةةة  اسةةةتخداي  إىللسةةةادان ا
النةةار   ةةال عةةاي  ر ألالل ةةلة   ن إاليف عقةةد السةةتيناأل مةةجت القةةلن املا ةةيل  لاملاليةةة ااوراالتنظةةيم سةةاا  إلاشةةااحمةةاوالأل 

                                                
  arab/?p=3432http://iefpedia.com/   . مجت املاقخل:11بادمية ال املية للة اال الشلعيةل م.ل ااسوق األوراق املالية اإلسالميةحم د اار الديجت غادمجتل  - اظل:ا 1

 http://www.aleqt.com/2008/10/27/article_160630.html  مجت املاقخل: .27/10/2008ل 5495االقتصادية االل رتوايةل ال دد  -         
 .221م. عيسى شرناو ل ملهخل سابقلسالمة زبلاي  2

 %45,1
%54,9

ا ا  إسالمية

سنداأل وقليدية
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 الصة ا  إاةداراأللتنظةيم  ل1995ا  الت ايةل سةنة ةوقااان ا ة لةةياملال لألورااقااان ساا االطاي  ازةةإبه ل1994
 1املختللة.

لت اسةة و ةامالأل يف السادان دورا  اما يف ع لياأل الساا املالية احملليةل حيث ش    اإلسالميةاملصارف  وؤد  
أل يف السةةةاا مةةةجت الت ةةةامال %25ل وحةةةاايل يلااو  السةةةاا  إاةةةداراألمةةةجت  %35يف السةةةادان حةةةاايل  اإلسةةةالميةالةنةةةا  
 إىلاسةةةة عاليةةة وصةةل  ليف الت ةةامالأل  يهةةا اإلسةةالميةل اسةةةة الةنةةا  والةة  وشةة    لل ابسةةتثناا الصةةناديق االسةةتث اريةالثااايةةة

70%.2 
ةة  عةةرب  ل1999شةةهامة يف مةةا   شةةهاداأل ل ث  1998مشةةم يف هةةاان  شةةهاداأل إاةةدارجت بنةةك السةةادان مةةجت مت  

 ااداة ةاه   اةة تاملالية احل اميةل وقةد  ااورااة ال  و  ل وبيال لتسايق شلبة السادان للخدماأل املاليةل و ي الشلب
 امة لت ايل عجز املاازاة ال امةل وستريخل احل امة مجت والهلا احلصا  على ماارد   داةيف  رتة وهيزة  -شهاداأل شهامة–

 3االستدااة مجت النظاي املصليف. إىلبدال مجت اللجاا  لحقيقية مجت اجل هار
بةد مةجت  باات ملول ة الت للةل لةاا بةان ال   هنا إال لللغم مجت النجاح ال ةري الا  حققتإ شهاداأل شهامةوعلى ا 

لتلةيةة مترلةةاأل   لواآلهةا سم ابمللواة ووناع اللئاأل ووت   لوتا ل  يها شلوط ال قاد الشلعية لمالية هديدة  وراااست داال 
اةةة ا  االسةةةتث ار   وواملت ثةةةل يف اةةة ا  التن يةةةة  لاملاليةةةة وراالةةةألبا ةةةة املسةةةتث ليجتل لةةةاا هةةةاا مةةةا ي ةةةلف ابجليةةةل الثةةةاين 

يف  وأل  لإاةةدار شةةهاداأل إهةةارة الةنةةك امللبةةز  )شةةهاب( ل ب ةةا ت  2003ال  ةةل هبةةا سةةنة   الةة  بةةد ل)اةةلح(احل اميةةة 
ل وشةةهاداأل 2009بةةةديل لشةةهاداأل مشةةمل وإاةةدار شةةهاداأل اةةندوا االسةةتث ار اجل ةةاعي )مشةةا ( يف   ليةةل   2005
 4 .2010مصلاة االطاي للةرتو  )شامة( يف  بتابل إهارة 

ل علةى 2012-2000وقد ورا ر ال  ل ابلشةهاداأل والصة ا  يف سةاا االطةاي لةألوراا املاليةة وةال  اللةرتة  
 الن ا املةني  ابجلدو  املاايل.

 
 
 
 

                                                
 ؛222م. امللهخل السابقل -اظل: ا 1

ااردنل  ع ةانل حتدايأل ون يةة وةارسةاأل دوليةةل ورقة ع ل مقدمة إىل ورشة ع ل الص ا  اإلسالمية:ل ان يف جمال إصدار الصكوك احلكومية ربة السودعث ان محد حم د وريل  -         
 .1ل م. ة1431ش ةان  6-7
 ؛223ة عيسى شرناو ل ملهخل سابقل م.زبلاي سالم -ااظل:  2

 .10عصاي الزيجت املاحيل ملهخل سابقل م. -         
 .3د حم د وريل ملهخل سابقل م.ان محعث  3
 ؛6م. امللهخل السابقل - ااظل :  4

ل ورقةة ع ةل مقدمةة إىل املةؤمتل الةدويل ااةامأ حةا    إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية احلكومية: دراسة تطبيقية على الصكوك احلكوميـة السـودانيةسلي ان انال وربي ة بجت زيةد -           
 .22-21ل م م.2012 بتابل  8-6اإلسالمي: إدارة املخاطل؛ التنظيم واإلشلافل ع انل م هد الدراساأل املصل يةل الصري ة اإلسالمية والت ايل 
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 2012-2000رتة ة للفـوم لألوراق املاليـسوق اخلرطيف  العمل ابلشهادات والصكوكور ـ: تط36 اجلدول رقم
عـــدد شـــهادات شـــهامة  انـــــــالبي

 املصـــــدرة
قيمـــــة شـــــهادات شـــــهامة 

 -مليون جنيه –املصدرة 
صــــكوك االســــتثمار احلكوميــــة عــــدد 
 رح(ـــ)ص

صـكوك االسـتثمار احلكوميـة قيمة 
 -هـــمليون جني – )صرح(

2000 153530 76.8   
2001 875830 437.9   
2002 1288040 644.02   
2003 2262270 1131.1 600000 60 
2004 3362197 1681.1 1280000 228 
2005 5575274 2787.6 6194908 619.5 
2006 7288217 3644.1 5131675 513 
2007 8446201 4223.1 4250102 425 
2008 11022653 5511.33 1969143 197 
2009 14765179 7432 3000000 300 
2010 18904640 9452.3 5000000 500 
2011 22279547 11139.8 4962501 496 
2012 26015660 13025.83 3450754 345 

 . مجت املاقخل: 22وم. 20م.  2012-2000تقومل  ربة السودان يف األدوات املالية اإلسالمية خالل الفرتة   طإ ياسف املصدر:
conference.qfis.edu.qa/app/media/7153 

الصة ا   ةا التزايةدل  و  ن االملاه ال اي حلجم التداو ل سااا ابلنسةةة للشةهاداأل  ل36يالح  مجت اجلدو  رقم 
ل يف 2012شةهادة سةنة  26015660إىل  2000شةهادة سةنة  153530رولخل عدد الشهاداأل املصدرة مجت  قد ا

مليةةان هنيةةإل والةةأ االملةةاه عل تةةإ  13025.83مليةةان هنيةةإ إىل  76.8حةةني ارول ةةت قي تهةةا وةةال  الةةأ اللةةرتة مةةجت 
وةةال  اللةةرتة  %475.1اةة ا  اةةلحل حيةةث ارول ةةت مةةجت حيةةث ال ةةدد ومةةجت حيةةث القي ةةةل  قةةد زاد عةةدد ا مب ةةد  

وال  الأ اللرتةل ويد   الترار ابلنسةة للشهاداأل والص ا  على  %475ل وارول ت قي تها مب د  2003-2012
وزايةةد االعت ةةاد علةةى اادواأل املاليةةة اإلسةةالمية يف متايةةل احل امةةة واملشةةاريخل االسةةتث اريةل ومةةا زالةةت السةةادان وسةة ى إىل 

 حىت ول ي رغةاأل املستث ليجت. لاا قة للشلعابت ار ال ديد مجت اادواأل املالية امل
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 ارـاديق االستثمـة صنـصناع: الثالث  المطلب

وسةةةيلة   هنةةاو ةئةةةة وهةةاب املةةدولاأل يف الاقةةت احلا ةةةلل ب ةةا  و دواألاةةيغ    ةةممةةةجت  اةةناديق االسةةتث ار و ةةد   
وويةةةري  ي لهةةةا  إىلدون احلاهةةةة  ليةاإلسةةةالمالتقليديةةةة سةةةاا ااةةةدماأل املصةةةل ية واملصةةةارف  اإلسةةةالميةاملصةةةارف لةةةدوا  
 :إىلم املرلخ على  اه الصناديق قس    بثلف اظاي ع لهال وللت ل    و اإلدار 

 
 
 
 

 
 اـا وأساس عملهـا وتاريخهـة: تعريفهـاديق االستثمار التقـليديـالفرع األول: صن

 ار:ـاديق االستثمـاريخ صنـريف وتـأوال: تع
يةد خل  لالصةندوا واملسةامهني إدارةعقةد شةلبة بةني ل :أبهنةااناديق االستث ار  سين محد حسجت  محد احلف الدبتار عل   -1

حتةدد اصةيخ   لبقي ةة م ينةة لالصندوا يف مقابل حصاهلم على واثةةق امسيةة إدارة إىلمبقتضاه املسامهان مةالغ اقدية م ينة 
 ااسةهماملاليةة ل ااوراايف بيةخل وشةلاا ابسةتث ار ا  اإلدارةالة  وت هةد  لالصندوا  ماا ب دد مجت احلصص يف  لبل مسا م

لديةةإ مةةجت حصةةص و قةةا سةةةة مةةا نبةةل ب  لالناملةةة عةةجت اسةةتث اراأل الصةةندوا اارابحويشةةرت  املسةةامهان يف  لالسةةنداألل –
 1ل.اإلادارا اشلة ه  نة  ية  ةة  للشلوط ال  وة  

مجت وال  ههةة  لاملالية ااوراايف  واستث ار ا اا لادلوعاا مايل لتج يخل مدولاأل  :أبهنا مىن قاسم تها الدبتارة وعل   -2
 2ل.املالية ااورااحما    إدارةذاأل وربة يف 

وواهيههةةا يف  لماليةةة وتةةاىل مجةةخل مةةدولاأل لل سةةتث ليجت  وعيةةةل :أبهنةةا يقةةا  عنهةةا  عةةةد اويةةد الصةةالحني مةةا الةةدبتار  -3
  وهةإع مجت وال  ونةا   لعااةد مناسةة إىل وااال لاستث ارية خمتللة ومتناعة  دواألمجت وال   لالاههة االستث ارية املناسةة

 3حد ة جت.ل  دىن إىلل مجت اسةة املخاطلة االستث ارل ةا يقل  
و  ةل علةى مجةخل  لعةةارة عةجت مؤسسةاأل متخصصةة لاناديق االسةتث ار  ناارالقا مجت الت اريف السابقة استنتج  
لت قيةق عااةةد م تةربةل وةازع حسةخ حصةة بةل  لالسةتث ار ا يف السةاا املاليةة لدواراأل املستث ليجت وااةة الصةوار مةنهمإ

 مستث ل.

                                                
 ( و ةةلف اةةناديق االسةةتث ار  يضةةا بشةةلباأل االسةةتث ارInvestment Companies( و  مةةاانأل االسةةتث ار  )Trust Investment)ال  وو تةةرب  بثةةل املؤسسةةاأل املاليةةة وسةةارعا يف الن ةةا وةة ل

 ال قديجت املا يني.
 .6ل م.1999ل اإلس ندريةل مؤسسة شةاب اجلام ةل صناديق االستثمار  دراسة وحتليل م  منظور االقتصاد اإلسالمي  محد حسجت  محد احلسينل  1
 .45ل م.1995القا لةل الدار املصلية اللةناايةل ل صناديق االستثمار للبنوك واملستثمري مىن قاسمل  2
 .4-3ل م م.4لد اواألل ملهخل سابقل ةمؤمتل  سااا ااوراا املالية والةاراورقةة ع ل مقدمةة إىل ل ة: مفهومها وخصا صها وأحكامهاـصناديق االستثمار اإلسالميالصالحنيل  عةد اويد 3

 ؛صنـاديق االستثمار التقليديـة: تعريفهـا واترخيهـا وأسـاس عملهـاالفرع األول: 
 ؛أنـواع ومزايـا صنـاديق االستثمـار التقليديـة الفرع الثاين: 
 يق االستثمـار اإلسالميـة: تعريفهـا وأنواعهـا؛صنـادالفرع الثالث: 

 الفرع الرابع: تطـور صناديـق االستثمـار اإلسالميـة والتقليديـة.
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   و   ا  لملك  الندا لوليمل وبان امللك 19ملة يف  الندا يف مرلخل القلن   او  اناديق االستث ار  اشأألوقد  
شةةل  ي ةةا ب ةةد احلةةلب تل لتن1870بليراايةةا سةةنة  إىلااتقلةةت  ل ث  1822  ةةلة اةةناديق االسةةتث ار سةةنة  إليةةإمةةجت اسةةةت 

 1.يف ابقي دو  ال ا  ااوىلة ال املي
 ار:ـق االستثمـعمل صنادي اسـأساثنيا: 

 2ما يلي:  ساموقاي   لة اناديق االستث ار على  
  )حبيةث  لمشةاريخل م ينةة  ومشةلوع م ةني   ودراسةة اقتصةادية لنشةاط  إبعةدادقياي ههة م ينة )بنا  وشلباأل استث ار
  هدوى االستث ار يف ذلك اوا ؛وةني  
 الة ةة ال  ةل   و لاشةلة االبتتةاب يف الصةندوا وإعداد ل غلا إوحتديد  لاي ولك اجلهة بت ايجت اندوا استث ار قي

وحقةةةاا والتزامةةةاأل خمتلةةةف  لوشةةةلوط االبتتةةةاب  يةةةإ لحبيةةةث وتضةةة جت با ةةةة التلااةةةيل عةةةجت اشةةةاط الصةةةندوا لللصةةةندوا
 ؛ااطلاف
  حبيث ي ان  لا ا  متساوية القي ة االمسية  و مشاربة  سهم  وحصص   ووحداأل  إىلما  الصندوا  ر موقسيم

 ما  الصندوا؛ ر ماقتناؤ ا عةارة عجت املشاربة يف مل ية حصة مجت 
  يف اواالأل احملددة يف اشلة  لاو  ة لديها ااماا امل تتةنيل وقاي ابستث ار   ماا ب د ولقي اجلهة املصدرة للصندوا

 ددة وابل يلية املتلق عليهال ب ا وتاىل وصلية الصندوا يف املاعد احملدد.يف اللرتاأل احمل اارابحووازيخل  لاالبتتاب
 ةـالتقـليدي  ارـاديق االستثمـا صنـومزاي  أنواعالفرع الثاني:  

 ار:ـاديق االستثمـصن واعـأنأوال: 
 اناديق االستث ار يف اجلدو  املاايل.  اااعمي جت و داد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .77ل م.2009ل دار النلاةأ للنشل والتازيخلل ع انل يقية مقارنة صناديق االستثمار: الضوابط الشرعية واألحكام النظامية  دراسة تطبعةد اللمحجت بجت عةد ال زيز النليسةل  1
 http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1429 . مجت املاقخل: دورها-أنواعها-صناديق االستثمار: ماهيتها 2
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 ارـاالستثم قـصنادي واعـأن: 37 اجلدول رقم
 اطـالنش وعـالن

 ا قـداول الوثـم  حيث ت 
اةةةناديق االسةةةتث ار ذاأل  -

 ةةالنهاية املولق
 ملسةةتث ل يف واثةقهةةا مةةجت قةةةل اجل هةةار حمةةددال مب ةةىن  ن  ةةاه الصةةناديق وصةةدر عةةددا اثبتةةا مةةجت وي ةةان حجةةم املةةاارد املاليةةة ا

 3هةل حمةدد يةرتاوح مةةجت  صةةتإل ويف الوالةخ ي ةان هلةا هنايةة حمةددة و بةل حسةخ ح  لوازي هةا علةى املسةتث ليجت  يهةا يةتم   لالااثةةق
 سنااأل و بثل. 5إىل 

اةةةناديق االسةةةتث ار ذاأل  -
 ةةالنهاية امللتاح

  و ةي ولةةك الةة  ال حتةةدد حجةةم املةةاارد املاليةةة املسةةتث لة يف واثةقهةا مةةجت قةةةل اجل هةةارل وال حتةةدد عةةدد الااثةةةق املاليةةة املصةةدرة
 .ادار وبيخل املزيد مجت  اه الااثةق ولةية حلاهاأل املستث ليجتمنهال إذ جياز هلا إ

 اريةـا االستثمـاستهـم  حيث سي 
اةةةةةةةةةةةةةةةناديق االسةةةةةةةةةةةةةةةةتث ار  -

 ةةاملت لظ
   ة املخاطل.ةخل سياساأل استث ارية مت لظة  و د اعية املاه املخاطل االستث اريةل لالك  هي وت يز بقل  وت 

اةةةةةةةةةةةةةةةناديق االسةةةةةةةةةةةةةةةةتث ار  -
 ةةاهلجامي

 م اانأل الصندوا  س ارلسلعة وقلخ  لبربل ويس ى ابهلجامي بقدر بةري مجت املخاطل لت قيق عاةداأل  سمت  و. 

 اـ  حيث أهدافهـم 
 لااهةلحتقيةق تةا طايةل  إىل لبربل حيث ملدف  اه الصةناديق املا ل و ي ذاأل خماطل  ر م ا تا  إاشاةهااهلدف مجت   اةاناديق الن  -

 .ال مجت ال اةد اجلار بد لوعاةد مستقةلي بةري
 .وحتقيق عاةد رحبي م قا  لي ان  د ها ابلدرهة ااوىل احملا ظة على ر م املا   لةاناديق الدو -
عةةجت طليةةق االسةةتث ار اآلمةةجت  لمةةخل حتقيةةق تةةا يف ر مسالةةإ لومل ةةخل بةةني اهلةةد ني السةةابقنيل    احملا ظةةة علةةى  اةةا  الصةةندوا  اةل والن ةاناديق الدو -

 .هلطايل اا
ادة ةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناديق إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -

 ارةاالستث 
 مقابةل حصةا   لو ي ولك الصناديق ال  ال ملل  وازي األ على املستث ليجتل بل وقاي إبعادة ما وقاي ابسةتث اره مةلة  وةلى

 .املستث ليجت على  سهم إ ا ية يف الصندوا
الصناديق ذاأل اا ةداف  -

 ةةاملزدوه
 لذلةك لتلةيةةة احتياهةاأل املسةةتث ليجتل  الةايجت يلغةةان يف احلصةةا  علةى دوةةلو  لومل ةخل  ةاه الصةةناديق بةني  ةةد ني  و  بثةل 

 .والايجت يلغةان يف احلصا  على  رابح عالية يصدرون هلم ا ا  تا ليصدرون هلم ا ا  دول
 ؛108-93جت بجت عةد ال زيز النليسةل ملهخل سابقل م م.عةد اللمح - اظل:ا: املصدر

 ؛9-8سينل ملهخل سابقل م م.محد احل محد حسجت   -                
ل م 2007ام يل ةل اإلسة ندريةل دار الل ةل اجلةصـناديق االسـتثمار بـني االقتصـاد اإلسـالمي واالقتصـاد الوضـعيازيإ عةد املقصاد مةربو ل  -                

 . 106-97م.

 :ارـاديق االستثمـا صنـا: مزايـاثني
 1: مههاديد مجت املزااي و ري اناديق االستث ار لل صارف واملستث ليجت ال  

 مجت ها لة االبتناز؛ ل واحلد  اا لادمجت وال  مل يخل مدولاأل عدد بةري مجت  ااماا وا ري حجم بةري مجت  -1

                                                
 ؛256-255 محد سلي ان وصاواةل ملهخل سابقل م م. -ااظل:  1

 ؛8-6سابقل م م.عةد اويد الصالحنيل ملهخل  -         
 .112-109النليسةل ملهخل سابقل م م.عةد اللمحجت بجت عةد ال زيز  -         
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وابلتةايل  لاملاليةة ااوراا وإدارةبااسةرة وةرباا متخصصةني يف حتليةل  لاملاليةة ومتاب تهةا ااورااوا ري القدرة على ااتقةاا  -2
 وقليل حجم املخاطل؛

 وا ل اناديق االستث ار لل ستث ليجت سيالة عالية بت اليف متدايةل ال مي جت هلم احلصا  عليها بت اليف متداية؛ -3
 وإشةةاعةوحتسةني احليةاة  لر ةخل مسةتاى الةدول اللةلد  والةةاطينل مبةا يسةا م يف التن يةة االقتصةادية والتن يةةة االهت اعيةة -4

 اوت خل؛   لادالل ا ية بني 
ه االقتصةةادايأل اق االسةةتث ار يف هلةةخ رؤوم اامةةاا  ااهنةيةةة وواطينهةةال اامةةل الةةا  يسةةا م يف ر ةةوسةةا م اةةنادي -5

 .الاطنية واحمللية
 اـا وأنواعهـار اإلسالمية: تعريفهـاديق االستثمـالفرع الثالث: صن

ة وت لةةق  ةةا ذلةةك الصةةندوا الةةا  يلتةةزي املةةديل  يةةإ بضةةاابط شةةلعيل :أباةةإ اإلسةةالمييقصةةد بصةةندوا االسةةتث ار  
الة   اإلاةداروااصاي وال  لياأل  يإل ووااة ما يت لق بت لض اللاةدة املصل يةل ووظهل  اه الضاابط يف اشةلة  ابااا 

خل عليهةا الرل ةان عنةد ق ةا  والشةلوط الة  ية   ااح ةاياملسةتث ل يف ذلةك الصةندوال ويف عليةإ يشةرت   الةا  بنةاا   اإلجيةابمتثل 
 1االبتتاب.ل

 لاةةناديق اسةةتث ار وقليديةةة إال ةةي  ل مةةااإلسةةالميةن اةةناديق االسةةتث ار ضةةح أب ليةةف السةةابق يت  اارالقةةا مةةجت الت 
 .اإلسالميةو ت د يف اشاطاملا على مةاد  الشلي ة 

 2وت ثل يف: اإلسالميةعديدة مجت اناديق االستث ار   اااعو نا   
  لت قيةةق  ل ي ةةان اشةةاطها مةاحةةاالشةةلباأل الةة   سةةهم: ووقةةاي ابالسةةتث ار يف ةـاإلسالميــ األســهمصــناديق

ول نهةا متةارم  لع لهةا مةةاح  اةلاللقهةاا اوتللةاا يف الشةلباأل الة    ن إال اه الشةلباألل   سهم  س ارمجت زايدة   رابح
 إم اايةةيةلى  لالثةاين والةل   ل سةه هاالةة ا عةدي االسةتث ار يف  ر ىن وقةرتض بلاةةدةل حيةث أبة  لمةةاحملل   ااع ا ب ا 

مةةةل ويسةةتة ده مةةجت الةةدول الةةا  حمل    ع ةةا عسةةخ الةةدول النةاوج عةةجت   نوعلةةى مةةديل الصةةندوا  له ها سةةاالسةتث ار يف 
 ؛وخماطل االستث ار يف  اه الصناديق عالية لعصل عليإ املستث ل يف الصندوا

 ل واظةلا اباهةلبي هةا  شةلاا السةلخل ابلنقةد ث   لاإلسةالميةللصةناديق  ااساسةي: مةجت النشةاط عـصناديق السل
نةةإ مةةجت ن ي ةةان بيةةد املةةديل مةةا مي    و ةةان املخةةاطلة  يةةإ قابلةةة للقيةةام بدقةةةل و   نو ةةلورة  لوصااةةية ع ةةل الصةةندوا إىل

السةلخل   سةااا إىلاملهةت م ظةم  ةاه الصةناديق  لبةرب قةدر ة ةجت مةجت السةيالة برليقةة حتقةق  ليف الصندوا ااماا واهيإ 
ووهةةاد  لالسةةلخل الدوليةةة  سةةااان ورةةار إ ةة  وةةلىليةةةل ومةةجت ههةةة يقةةاي املصةةلف مةاشةةلة بت ايةةل ال  ليةةاأل احمل إذالدوليةةةل 

                                                
 www.elgari.com/arabic/?p=50 اقخل: . مجت امل2002ل صناديق االستثمار اإلسالميةحم د علي القل ل  1
 امللهخل السإ؛ -ااظل:  2

 لاالسةتث ار والت ايةل يف  لسةرني بةني آ ةاا التن يةة والت ةدايأل امل ااةلةل بليةة التجةارةحةا  إىل املةؤمتل ال ل ةي ااو   ةمقدمة ورقةة ع ةلل صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية شةاي هةربل  -         
 ؛20-19ل م م.2005مايا  9-8الميةل اجلام ة اإلس

حةا  املؤسسةاأل املاليةة اإلسةالمية: م ةا  الااقةخل  لابخل عشةلةاملةؤمتل ال ل ةي السةنا  الةل ورقةة ع ةل مقدمةة إىل صناديق االستثمار اإلسالمية: خصا صها وأنواعهـاالية  محد  با ب لل  -         
 .852-844م م.ل 4اولد ل ملهخل سابق و  اا املستقةلل
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  اةة ت لهةلل وتةاا ل  يهةا ااةرباأل والقةاة املاليةةههاأل متخصصة مي ةجت االعت ةاد عليهةا يف ونليةا ع ليةاأل الصةندوا أب
 لمنظ ةة باراةة  سةاااالة  هلةا  ااساسةيةل  ل اناديق السلخلل والسلخل املقصادة  ةي السةلخل  ام اان مناسة ااساااولك 
 لم؛الس    وامللاحبة   وو  ل بصيغ الةيخل اآلهل   نل ومي جت هلاه الصناديق والن ام والةرتو  ااملنيايمثل 

 وااةةة يف  سةةااا السةةلخل و  ل: ووقةةاي اةةناديق امللاحبةةة علةةى الت ايةةل اباهةةل برليةةق امللاحبةةةةـصــناديق املرا ــ
بي هةةا إىل طةةلف اثلةةث اباهةةلل وي ةةان ااهةةل  ث   لثال ابلنقةةدالدوليةةةل  يقةةاي الصةةندوا بشةةلاا ب يةةة مةةجت سةةل ة احلديةةد مةة

قصريا يف الوالخ يرتاوح بني شهل وستة  شهلل ومجت امل لاي  ن  اا   اه الصناديق  ي ديان وت لق بامةة ال  ةالا الةايجت 
لةت  م مبقةةدار ويت ةدد مقةدار املخةاطلة ابلتصةنيف االةت ةةاين لل ةديجتل ولةالك مي ةجت ملةديل الصةندوا ا لاشةرتوا  ةاه السةلخل

 املخاطلة حبيث و ان عند املستاى الا  يلغةإ املستث لون؛
  ّن يقةةةاي الصةةةندوا بشةةةلاا ب يةةةة مةةةجت زيةةةت الزيتةةةان اآلن مةةةجت أهةةةل ب اهةةةلل بةةةآ: و ةةةا بيةةةخل مـلـــصـــناديق الس

مسةإ وقةةل ويتم وسليم املةيخل مجت الزيت وقت احملصا ل ويستريخل الصندوا  ن عقق رحبا مةجت شةلاةإ للزيةت قةةل ما  لاملزارعني
 ؛حصاده

 ـــ مثةةةل امل ةةةداأل والسةةةياراأل والرةةةاةلاأل والشةةةاحناأل  ل: ويقةةةاي الصةةةندوا ابمةةةتال   اةةةا رـصـــناديق التأجي
 و الت امةةةل مةةةخل  ةةةاه اااةةةا  بةةةالةيخل التةةةأهري  املنتهةةةي  لأتهري ةةةا واالسةةةتلادة مةةةجت اإليةةةلاداأل االجياريةةةة وغري ةةةال ومةةةجت ث  

 ابلت ليك.
 ةـة والتقـليديـار اإلسالميـثماديق االستـور صنـالفرع الرابع: تط

اامةل  لزالةت و ةاين مةجت الضة ف والقصةار يف ال ديةد مةجت هاااةهةا مةااإلسةالمية اناعة الصناديق االسةتث ارية  إن   
  متثةةل  إذل اإلسةالميةالشةلي ة   ح ةةايلل ةاارد املتاحةةة لالسةتث ار و ةق  اامثةل ةةا وقةدرملا علةى التاهيةةف مةجت تا   عةد   الةا 

هنايةة  %4 إىل لتةنخلا ل2010سةنة  اإلسةالميةمجت حجم الصناعة املاليةة  %5.6 إال اإلسالميةتث ارية الصناديق االس
 .اآلوينيحسخ الش لني الةياايني  ل2014سنة 

 2014وهناية  2010سنق  ةـاإلسالميارية ـاديق االستثمـاعة الصنـ: حجم صن30 الشكل رقم

%5,6

%94,4%96

%4

 
 ;Report 2011, p.10 ,Investment &oung Islamic Fund Y &Ernst  -: Look Source: 

                         -THE UK : Leading Western Centre for Islamic Finance, Islamic Finance 2015, November 2015, p.15.           
        

 الصناعة املالية اإلسالمية

 الصناديق االستث ارية اإلسالمية

2010 2014 
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 هةةةي مةنيةةةة  ل2014 – 2006م  اةةةا  الصةةةناديق االسةةةتث ارية اإلسةةةالمية وةةةال  اللةةةرتة  مةةةا عةةةجت ورةةةار حجةةة
 ابلش ل الةياين التايل.

 2014-2006: تطـور حجم أصول الصناديق االستثمارية اإلسالمية خالل الفرتة  31الشكل رقم 

 
Source: THE UK : Leading Western Centre for Islamic Finance, op.cit., p.24. 

 2006اناديق االستث ار اإلسالمية بش ل مست ل وال  اللرتة  اا  يالح  مجت الش ل الةياين ورار حجم  
بليةان دوالر  75 بثةل مةجت إىل  ل2006بليةان دوالر  ملي ةي سةنة  39ل إذ ااتقل حجم اااا  املسرية مةجت 2014 –

 .%112.61ل    بزايدة قدر ا 2014سنة   ملي ي
إال  هنةةا وةقةةى متاا ةة ة  لجةةم اااةا  املسةةرية مةةجت طةةلف اةةناديق االسةتث ار اإلسةةالميةابلةلغم مةةجت الت سةةجت يف ح 

ورةةار عةةدد  والشةة ل الةيةةاين املةاايل يا ةةح .الصةةناديق االسةتث ارية التقليديةةةمةةجت طةةلف هةدا مقاراةةة حبجةةم اااةةا  املسةرية 
 .2011سنة  مجت ااو اللبخل  – 2002الصناديق االستث ارية التقليدية وال  اللرتة   اا وحجم 

 2011م   األولالربع  – 2002الصناديق االستثمارية التقليدية خالل الفرتة  ولـأصور عدد وحجم ـ: تط32 الشكل رقم
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
Source: Ernst & Young Islamic Fund & Investment, op.cit., p.6. 
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سةااا مةجت حيةث  لاالسةتث ارية التقليديةةجت املسةت ل لصةناعة الصةناديق الت س   ل32رقم مجت الش ل الةياين يالح  
املاليةة  اازمةبسةخ  2009و 2008عدا االخنلاض الا  شهدوإ الصناعة سن   – اااا مجت حيث حجم   وال دد 
ل عةدد شة    إذل 2010اةندوا سةنة  69000 إىل 2002اةندوا سةنة  55000مةجت  عدد ا  قد ااتقل –ال املية 

عةجت حجةم   مةال 2010سةنة  مةجت عةدد الصةناديق االسةتث ارية التقليديةة %1.17 اسةةة اإلسالميةالصناديق االستث ارية 
 25.6 إىللرتولةةخل  ل2010وليليةةان دوالر سةةنة  24.7 إىل 2002وليليةةان دوالر سةةنة  11.3 قةةد ااتقةةل مةةجت  اااةا 

مةجت  زا  ةئيال هةداهة اإلسالميةالصناديق االستث ارية   اا ل وابلتايل متثل 2011سنة  يف اللبخل ااو  مجت وليليان دوالر
على اول حجم اةناعة الصةناديق االسةتث ارية  اإ يد   إ  لعلى شيا د    إنالصناديق االستث ارية التقليديةل و اا   اا 

 1مقاراة بصناعة الصناديق االستث ارية التقليديةل لاا جيخ: اإلسالمية
   زا  عةةدد ا وحجةةم  ل حيةةث مةةااهلةةا ما وزايدة رؤوم  اإلسةالميةاملزيةةد مةةجت اةةناديق االسةةتث ار  إاشةةااوشةجيخل

 متاا  ا هدا؛  ااهلا
   اةةناديق هديةةدةل وال  ةةل  إاشةةاايف  اإلسةةهايالةة    متةةارم  ةةاا النشةةاط علةةى  اإلسةةالميةوشةةجيخل املصةةارف

 لةناا هسار هديدة مجت الثقة حا   اا النشاط؛ لعلى زايدة الاعي ووص يح اارة  اه الصناديق
   مجت الصناديق امللتاحةل حيث ال مي جت اسرتداد واثةقها مجت  ااستقلار   بثل اهناة اناديق مولق إباشاااملةادرة

 وداوهلا يف الةاراةل ومي جت وشجيخل  اا االملاه مبنح الصناديق املولقة ب ا املزااي؛ الساا بسلعةل بل يتم  
  شةلباأل ال املةة يف جمةا  على اهليئة ال امة لساا املا ل و خل الضاابط ال ليلة بةزايدة درهةة التنا سةية بةني ال

 م ظم الصناديق؛ إدارةخ سيرلة عدد حمدود منها على لتجن   لاناديق االستث ار إدارة
  ليف االسةتث اراأل وذلةك مبلاعةاة التنايةخل لااللتزاي ابلسياساأل االسةتث ارية الة  ي لةجت عنهةا مةجت قةةل الصةناديق 

 زماأل سيالة ملاهئة.ةا لت ل ها املن  
علةى التةدول يف السةاا املاليةة بشةقيها  والت ليةل املةايلل ملااههةة حتةدايأل الالوسةاطة املاليةةلقد ع لةت املصةارف  

بسةةةخ املخاللةةاأل الشةةلعية املاهةةادة يف السةةاا املاليةةة  اإلسةةالميةوالثةةااا ل ل ةةجت   وةةتح الةةأ اللةةلم لل صةةارف  يلااو  
 إلعةادةصةارف بةالك اةناعة اةناديق االسةتث ار ت املل ب ةا وةن ةإسةالميةسةاا ماليةة  إاشةاابد مةجت  التقليديةل لاا بان ال

 املالية لت ايا اخنلاض  امش الاساطة.  ااساااو ةئة املاارد املالية واستث ار ا يف 
 
 
 
 
 

                                                
 .257-256 محد سلي ان وصاواةل ملهخل سابقل م م. 1
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 الصناعـةو ة المصرفية التقـليدية  ـهيكلة الصناع  إعادة  :الثالثالمبحث  
 ةـاإلسالميالمصرفيـة                                     

ة لملااههة هةلوف احملةيط املةايل امل ةا ي لة اهل إعادةت املصارف إسرتاويجية لقد وةن    م ومل ل ةة  ةاه اإلسةرتاويجية قس 
 :اآلويةاملرالخ املة ث إىل 

 
 
 
 
 

 ةـة الشاملة الصيرفـفـلسف: األول  المطلب
ايأل الت ليةل املةايل وورةار ملااههة حتةدالتقليدية تها املصارف االسرتاويجياأل ال  وةن   إحدىة الشاملة ري صو ترب ال 

 :إىلم املرلخ قس   لاملاليةل ومل ل ة  اه الظا لة ااسااااشاط 
 
 
 
 

 اـا وأسبابهـة: تعريفهـارف الشاملـالفرع األول: المص
 ة:ـارف الشاملـف املصـ: تعريأوال
 أبهنا:  *مي جت و ليف املصارف الشاملة 

مةةجت   لبةرب قةةدر ة ةةجت مةةجت املةةدولاأل وو ةئةةة  لونايةةخل مصةةادر الت ايةةل ولةك ال يةةاانأل املصةةل ية الةة  وسةة ى داة ةا وراال -1
راةةيد مصةةليفل حبيةةث  إىلالةة  قةةد ال وسةتند  لبا ةة القراعةةاألل ب ةةا و  ةل علةةى وقةةدض با ةة ااةةدماأل املتناعةةة واملتجةددة

 1.لع ا واازد ا مل خل ما بني وهاةف الةنا  التجارية التقليدية ووهاةف الةنا  املتخصصة وبنا  االستث ار 
 متةةد    اةةة تد ال  ةةل املصةةليف يف بثةةري مةةجت الةةدو ل بةةل د ابلتخصةةص احملةةدود الةةا  قي ةة ةةي الةنةةا  الةة    و ةةد وتقي ةةل -2

 لخمتلةف النشةاطاأل إىلوواهههةا  لمةجت مصةادر مت ةددة اامةاا وحتصةل علةى  لواملناطق وااقاليمبل اواالأل   إىلاشاطها 
 2ل.ةلت قيق التن ية االقتصادية واالهت اعي
                                                

 (. ااظل:Service complet(  و بنا  اادماأل ال املة )out faireà t(  و بنا  بل ااع ا  )Généralisteو لف املصارف الشاملة بالك ابملصارف ال امة ) *
, Paris, Economica, 1998, p.59.mondialisationLes banques à l'ère de la Zuhayr Mikdashi,  - 

 .19ل م.2000ل اإلس ندريةل الدار اجلام يةل البنوك الشاملة: عملياهتا وإدارهتاعةد املرلخ عةد احل يدل  1
  www.arablawinfo.com:   . مجت املاقخل2ل م.البنوك الشاملةد عةد ااالقل  مح 2

  ؛؛فلسفـة الصريفة الشاملـةل: ل: و و املطلب األاملطلب األ
 االندمـاج املصـريف؛املطلب الثاين: املطلب الثاين: 
 .خصخصـة املصـارف  املطلب الثالث:املطلب الثالث:

  

 ؛هـا وأسباهبـااملصـارف الشاملـة: تعريفالفرع األول: 
 ؛وظـا ف املصـارف الشاملـةالفرع الثاين: 
 تطبيق مفهـوم املصارف الشاملـة يف املصـارف اإلسالميـة.الفرع الثالث: 

 

http://www.arablawinfo.com/
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الةنا  ال  وقاي بتقدض بل اادماأل املصل ية التقليديةل وغري التقليديةل مبا  يها القياي بدور املةنظمل ومل ةخل يف ذلةك ل -3
وال وقاي  اه  لاملشلوعاأل  والشلباأل  وأتسيأمنيل أاشاط الت إىل إ ا ةبني وهاةف الةنا  التجارية وبنا  االستث ارل 

الةاهيليل بةل وسةا م يف حتقيةق الترةايل الشةامل واملتةاازن لالقتصةادل مةخل القيةاي   وقرةاعي التخصةص ال  سةامالةنا  على 
 1النشاط املايل واالقتصاد  يف اوت خل.ل  وهإا  يف ورايل الساا املالية والةاراة وبا ة بدور     

مل خل بني ع ل الاسةاطة ولك املصارف ال   أبهنا لمي جت و ليف املصارف الشاملة لاارالقا مجت الت اريف السابقة  
وع ةةةل مؤسسةةةاأل الاسةةةاطة  لمني(أوع ةةةل الاسةةةاطة الت اقةةةد  )شةةةلباأل التةةة لالتقليةةةد  )و ةئةةةة الاداةةةةخل ومةةةنح القةةةلوض(

 (.ااماا االستث ارية )بنا  االستث ار وشلباأل واهيف 
 :اـأسباهبا: ـاثني
 2:اآلوية ااسةاب إىل ملهاي املصارف الشاملة يلهخل وةين   

 أل ومترلةاأل منظ ة التجارة ال املية وحتليل ملارة اادماأل املصل ية؛مااههة حتداي 
  ؛ورار مقلراأل ابز 
 الساا؛ آلياألواستخداي  لوحتليل قاى ال لض والرلخ لمترلةاأل عصل احللية االقتصادية 
  واللاعلية املصل ية. واامانوال  ل واادمة  ااداااعتةاراأل اللقي يف 

 ةـارف الشاملـالمصائف  ـالفرع الثاني: وظ
 3مي جت ولخيص وهاةف املصارف الشاملة يف النقاط التالية: 

 وامل ةداأل  ااههةزة إدوا مخل  لالقياي ابلاهاةف التقليدية لل صارفل ول جت ب د ورايل ا وحتسينها وحتديثها
 الت نالاهية احلديثة؛

  ؛اآلهلةالأل واملستقةلياأل وال قاد االبتتاب  يهال وودماأل املةاد وإدارة ااسهمالقياي خبدماأل ولويج 
  التاريق؛ ب  لياألالقياي 
 ؛خل(إودمية... -زراعية -)اناعية  اااعهاع لياأل التسايق والرتويج ملنتجاأل املشلوعاأل ب ا ة  إدارة  
 ؛ ي ا يت لق ابملخاطل يف املشلوعاأل الل  ووقدض  لاالستث ار املةاشل يف املشلوعاأل التن اية ال  القة  
 لل شلوعاأل املرلوحة للخصخصة حمليا ودوليا؛ الرتويج 
  وع لياأل الشلاا مةجت قةةل املصةارف  لع لياأل االادماج بني املصارف ومؤسساأل الت ايل إدارةاالشرتا  يف
 ؛واملستث ليجت

                                                
السداسي ااو   ال دد السادملل هام ة الشلفل اجلزاةلل جملة اقتصادايأل مشا  إ ليقيال -مع اإلشارة إىل حالة مصر-دور الصريفة الشاملة يف تطوير البنوك يف الدول النامية رابح علابةل  1

 .198م. ل2009مجت سنة 
 .165-164مصرلى ب ا  السيد طايلل ملهخل سابقل م م. 2
 ؛166-651امللهخل السابقل م م. -ااظل:  3

 ؛199-198ح علابةل ملهخل سابقل م م.راب -         
 .11-10 محد عةد ااالقل ملهخل سابقل م م. -         
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 وبصةةلة وااةةة مةةا  لالت نالاهيةةا املتقدمةةة واملترةةارة بواسةةتي ا ليف حسةةجت مليئةةة املنةةا  االسةةتث ار  املسةةامهة
 املصل ية واملالية؛ اباع ا صل يت  

  دراسةةاأل اجلةةدوى ووقةةدض االستشةةةارة  إعةةةدادوقةةدض جم اعةةة مةةجت ااةةدماأل االسةةةتث ارية لل  ةةالال مةةجت بينهةةا
  سةااالديإ امل لاماأل امل ااةلة عةجت الترةاراأل االقتصةادية ال ليةة والقراعيةةل وهةلوف  إذلرلةهال  إليهاوالنصح ملجت يتقدي 

 ؛احمللية وال امليةساا املالية لالسلخل واادماألل وا
  ا؛اقدية مي جت االستلادة منه  اا  إىلال ينية  اااا و  ل الةنا  الشاملة على حتايل 
 متايل التصديل؛ 
   مثل وراابأل الض ان واالعت اداأل املستندية. لالتجارة ااارهية لوسه  وقدض اادماأل املصل ية ال 

يف  لاملس اح هبا للةنا  التجارية يف ب ةا الةدو ل حيةث يسة ح للةنةا  التجاريةة ةاااشرح اجلدو  املاايل ويا    
املاليةة وال قةاراأل  ااوراااملت لقةة ب ةل مةجت  اااشةرةمب ارسةة  لاولىالصناعية املتقدمة بدرهاأل متلاووة مجت دولة الدو  

ؤسسةاأل غةري ماليةةل واالسةتثناا الاحيةد  ن و ةان الةنةا  السةها ةلابةة ملواالستث ار يف مؤسساأل غري ماليةل ب ا يس ح أب
 مني يف بل مجت ايللندا والياابن.أبان يت ثل يف حظل ةارسة الةنا  لنشاط الت
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 ة يف بعل الدول الكربىـالتجاريللمصارف املسموح هبا  ةـاألنشط: 38 اجلدول رقم
 التبعية ملؤسسة غري مالية مؤسسات غري ماليةاالستثمار يف  اراتـالعق منيـأالت ةـاألوراق املالي انـالبي

 اعةسبنا  ذاأل  اشرة ابلوة االو  
 اةاسرتالي 
 لاةسايس 
  ة املت دةةامل ل 
 اةة لاس 

 
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد

 
 مس اح
 مس اح
 مس اح
 مس اح

 
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد

 
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد

 
 دال قيا 
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد

 ةةس ة مت  ةا  ذاأل  اشرةبن
 اةة ملااي 
 داةايللن 
 اةاسةااي 

 
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد

 
 دة  مقي

 ةناع
 مس اح

 
 مس اح
 ال قياد
 دة  مقي

 
 ال قياد
 ال قياد
 ال قياد

 
 ادةال قي
 ادةال قي

 مس اح
 دة ب ا الشيابنا  ذاأل  اشرة مقي  

 اةايرالي 
  داةبن 
 ااننةالي 

 
 ادةال قي

 مس اح
 مس اح

 
 مس اح
 مس اح

 دة  مقي

 
 دة  مقي

 مس اح
 دة  مقي

 
 دة  مقي
 دة  مقي

 ال قياد

 
 دة  مقي
 دة  مقي

 ال قياد
 دةةة مقيةبنا  ذاأل  اشر

 اابنةالي 
 دةةاأل املت ةالاالي 

 
 دةمقي  
 دةمقي  

 
 ةناع
 دة  مقي

 
 دة  مقي
 دة  مقي

 
 دة  مقي
 دة  مقي

 
 دة  مقي
 دة  مقي

: مي ةجت للةنةك ةارسةة با ةة جمةاالأل النشةاط املةابار علةى  ن و ةان بلهةا  و وحـمسمـ : مي جت للةنةك ةارسةة با ةة جمةاالأل النشةاط املةابار بشة ل مةاشةلل ودـال قي
جت ةارسةة النشةاط سةااا : ال مي ةممنـوع: ب ا جماالأل النشاط املابار مي جت ةارستها مجت وال  الةنك  و شلباأل اتب ةل  دـمقيّ مجت وال  شلباأل اتب ةل   لب ضها

 مةاشلة  و مجت وال  شلباأل اتب ة.
ملتقةى املنظامةة املصةل ية اجلزاةليةة والت ةاالأل االقتصةادية ورقةة ع ةل مقدمةة إىل ل الصناعة املصرفية والتحوالت العامليـةل عتيقة واافوااف و  س يد  :املصدر

 .299م.ل 2004ديس رب  15-14 ة الشلفل اجلزاةلل ل بلية ال لاي اإلاسااية وال لاي االهت اعيةل هام-وحتدايألواقخل -

 ةـة في المصارف اإلسالميـوم المصارف الشاملـق مفهـالفرع الثالث: تطبي
عةةت ونا   لدوار ومهةةاي  إىلملةةاوزأل ذلةةك  وإتةةا  وةةل جت املصةةارف السةةها يف شةة لها التقليةةد  وملهةةاي الاسةةاطةل  

امله ةة الة   اااشةرةل ومةجت بةإ التشةلي األ املنظ ةة لل  ةل املصةليفبقةدر مةا وسة ح  لدأل  يهةا الاهةاةف وامل ارسةاألوو د  
دراساأل  وإعداد لوالرتويج للللم االستث ارية املتاحة لما  ب ا املشلوعاأل ر مقامت هبا  اه املؤسساألل املسامهة يف 

  نب ةةا سةتث ليجت هةدد.  التنةاز  التةدرجيي عنهةةا مل املاليةة ث   اااةةا ك بت ل ة لوالةدوا  يف شةلاباأل مةةخل املصةارف لاجلةدوى

                                                
 ي: لة  ش ا عد   وتخا الصري ة الشاملة  
 لتجارية واالستث ارية؛: ويقاي اباع ا  املصل ية التقليدية ابإل ا ة إىل  ع ا  ااوراا املاليةل بين ا وضرلخل شلباأل متللعة ومنلصلة عجت املصلف اباع ا  ااينـالنموذج األمل - 

 اي شلباأل اتب ة ابااشرة ااولى ملارية  و استث ارية؛ل بين ا وقة: يقاي املصلف اباع ا  املصل ية التقليديزيـالنموذج االزلي -ب
 وقاي مب ارسة اااشرة املصل ية  و اااشرة التجارية  و االستث ارية. ىلحد: يدار ال  ل بلإ و ق شلبة قابضة مستقلة بل منها على يـالنموذج األمريك -ج

 .74يل م.2001 ةاملاا ق ل ة 1412ل 13اولد ل جملة هام ة امللك عةد ال زيزل االقتصاد اإلسالميل سالميةحوار حول الوساطة املالية واملصارف اإلياسف ب ا  حم دل  -  ااظل:
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ل اإلسةةالميةي تةةرب ذلةةك م ةةربا للصةةري ة  إذة احلديثةةة مهةةم للوايةةةل ري صةةال  اشةةرة ةةاأل يف املشةةارباأل وامل او   اشةةرةدوةةا  
 1.ك ااع ا الا  يشةإ إىل حد بةري بن د مجت والهلا ملهاي بنك املشاربةيتجس  

اد نيل حيث يقاي اللو  يملؤسساو ى بدور املستث ليجت اشلعية ملا يسال اآللية إجيادبالك   اإلسالميةمي جت لل صارف  
  وعجت طليق املشاربة املتناقصة يةةدؤون يف التنةاز  عةجت حصصةهم لصةاحل شةلباةهم  ث   لوابت ار املشلوعاأل ال ةرية بتأسيأ

التةاهلة بةدور املصةارف  لاإلسةالميةهااخ قياي املصارف  إىل ل ولىمشلوعاأل  إبقامةملستث ليجت هددل ليقاماا ب د ذلك 
قيامهةةا حبيةةازة ال قةةاراأل  إىل إ ةةا ةعامليةةا عةةجت طليةةق امللاحبةةة والةيةةخل ابلتقسةةيطل   وك ووةيةةخل السةةلخل حمليةةا الةة  وشةةرت  ووت ل ةة

هااخ دواهلا جما  الزراعة عجت طليق عقاد املزارعة واملساقاة واملوارسةل ودواهلا جما  الصةناعة  إىل ووص ي هال وأتهري ا
مي ةةجت وةةداوهلا يف  لماليةةة هديةةدة  دواأل إىلوغري ةةا مةةجت اةةيغ االسةةتث ار الةة  مي ةةجت حتايلهةةا  لعةةجت طليةةق عقةةاد االستصةةناع

  2.ااسااا املالية
 ااسةاليخ إىل  ةا ولجةأوقل   ل ساسةا علةى امللاحبةةو ت ةد   هنةا ل بةني  اإلسةالميةل جت الااقةخل ال  لةي لتجلبةة املصةارف  

 .   2012 لسنة مياإلسالح ايغ الت ايل ل واجلدو  املاايل يا   ااولى
 2012سنة  اإلسالميل ـ: صيغ التموي39 اجلدول رقم

 الوحدة: ألف دوالر أمريكي                                                                                                                                    
رض ـالق انـالبي

  ـاحلس
ل ـــر ومتويــــأتجي ةـاملرا 

 ريــأتجي
موجودات  اعـاالستصن مــلالسّ  اتـاملشارك ةـاملضارب

 رىــأخ
 وعــاجملم

 474898881 5991856 3867068 1448339 12487892 3389288 62148015 377208009 8358414 ةـالقيم

ة ـالنسب
 ةـاملئوي

1.76 79.43 13.09 0.71 2.63 0.3 0.81 1.27 100 

/www.ibisonline.net/Islamic_Banks/IndustryHighlights.aspx: http:/Source 

 :اآللمي جت متثيل اسةة بل ايوة يف الش ل الةياين  
 2012 : الو ن النسيب لصيغ التمويل اإلسالمي سنة33 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

م
                                                

ل ملهةخل سةابقل فيةاملصـر  الصـناعة علـى املاليـة العوملـة وأثر امليدانية التجربة م  عقود ضوء ثالثة على جديدة مقاربة إىل واحلاجة اإلسالمية للبنوك التنظريي اجملهود تقييمحم د باهال ل  1
 .334م م.

 .254-253محد سلي ان وصاواةل ملهخل سابقل م م.  2
  

القرض احلس  املرا ات أتجري ومتويل أتجريي املضارابت ات املشارك السلم اع االستصن موجودات أخرى
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ل 2012ت اسةةةتها سةةنة بلوةة إذ ةةا  ي نةةة اةةيوة امللاحبةةة مقاراةةة بةةةاقي الصةةيغل  لاجلةةدو  والشةة ل الةيةةاينا يالحةة  مةةجت 
 إنو ةاا  لابقةي النسةخ   ااةت  ةئيلة هةدا  مةال %13.09 بنسةة والت ايل التأهري  التأهريل وليها اسةة 79.43%

و ت ةةد علةةى اةةيوة الت ايةةل ذاأل ال اةةةد الثابةةت والةةلبح  زالةةت مةةا اإلسةةالميةاملصةةارف   نعلةةى  اةةإ يةةد   إ  لعلةةى شةةيا د   
مجت طلف املصارف اإلسالمية طاملةا  وقصريا  ربتي  و اا الل ااهلملارية قصرية  لاضاغهة عادة وال  و ان ماه   لالسليخل

نةةت  ن م ظةةم وداةةةخل املصةةارف اإلسةةالمية وااةةة و ن التجلبةةة ال  ليةةة قةةد بي  مقةالةةة شةةلعال  *بااةةت اةةيغ اهلةةامش امل لةةاي
هةلل ب ةا  ن املصةارف اإلسةالمية ال متلةك وابلتايل ال مي نها اواز ة أبمةاا  املةادعني يف مشةاريخل طايلةة ااقصرية ااهلل 

ةةاإلم ةةاانأل املاديةةة  ل ب ةةا  ن حداقةةة مللبةةة املصةةارف اإلسةةالمية مقاراةةة د مةةجت اةة ة بيةةاانأل مجيةةخل ال  ةةالاوالةشةةلية للتأب 
  1بنظريملا يف املصارف التقليدية جي لها  بثل حارا يف وصل املا الت ايلية.

 المصرفي  اجـاالندم:  الثاني  المطلب
ال  ااةاملا الةنةا  لةزايدة قةدرملا التنا سةية ومااههةة هةا لة الت ليةل املةايلل  ااساليخحد  االادماج املصليف ي ترب  

 :اآلويةالللوع  إىلم املرلخ ولتسليط الضاا على ع لية االادماج املصليفل قس  
 
 
 
 

 هـه وأنواعـاج المصرفي: تعريفـالفرع األول: االندم
 صريف:اج املـ: تعريف االندمأوال
ل اآلوةلب ضةه ا يف الةة ا   بثةل  ومةزج شةلبتني  يتم    ن إمااولاا مبقتضاه : لأباإ ماسى إبلا يمحم د  إ الدبتار ي ل   -1

 2.له اا ااقعلى  أشلبة هديدة ونش إىلوااتقا  مجيخل حقاقه ا والتزامامل ا  لااقضاةه ا م ا إىل  ذلك حبيث يؤد  
 إىلة مؤسسةةاأل ب ضةةها عةةةارة عةةجت ااضةة اي عةةد  إن االاةةدماج املصةةليف ل ةة سةة د زغلةةا  حل ةةي والةةدوحسةةخ الةةدبتار  -2

 3إ شلبة واحدة.لحمل   وحتل   لب ا ااض اما ولقد  يإ بل واحدة منها استقالهلا
 

                                                
 مي جت وقسيم ايغ الت ايل اإلسالمي إىل: *
 د ب صة شاة ة يف اللبح إن حتقق؛د سللال وإتا حتد  : مثل املضاربة واملشاربة واملزارعة واملساقاةل حيث  ن م ا أة طليف ال قد ال حتد  ةــصيغ املشارك -
ةصيغ اهلامش املعلـوم - ل ولضةيل يف  ةاا اوةا ل و ةاا مةا يلس ة د سةللا ب ةلةغ مقرةاعل وو ةان املخةاطلة  قةل  ل حيةث  ن م ا ةأة املصةلف حتةد  الستصةناع واجل الةة واإلهةارةلم وا: مثةل امللاحبةة والس 

 املصارف اإلسالمية هلاه الصيغ.
ل ملهخل املصرفية الصناعة على املالية العوملة وأثر امليدانية التجربة م  عقود ضوء ثالثة على جديدة مقاربة إىل واحلاجة سالميةاإل للبنوك التنظريي اجملهود تقييمحم د باهال ل  - ااظل:

 .333سابق ل م.
 .338-333امللهخل السابقل م م. -ااظل:  1
 .26ل م.2008يدةل اجلام ة اجلد زاريرةل دارل اااندماج البنوك ومواجهة آاثر العوملةحم د إبلا يم ماسىل  2
 .47والد س د زغلا  حل يل ملهخل سابقل م. 3

 ؛االندمـاج املصريف: تعريفـه وأنواعـهالفرع األول: 
 ؛دوافـع االندمـاجالفرع الثاين: 
 التقليديـة واملصارف اإلسالميـة.واقع االندمـاج املصريف يف املصـارف الفرع الثالث: 
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يف بيةان  إرادايوذوابهن ا   بثل  واحتاد بن ني  إىل  اولاا يؤد  ل :أباإ يقا  عنإ  عةد املرلخ عةد احل يدالدبتار   ما -3
وت قةق قةةل   نبةان ال مي ةجت     ةدافبةرب علةى حتقيةق  و  اليةة   علةىاحدل حبيث ي ان ال يان اجلديد ذو قةدرة مصليف و 

 1ع لية و ايجت ال يان املصليف اجلديد.ل إمتاي
  بثةل للتصةةح بن ةا واحةدا لجم اعةة مةجت الةنةا   وع لية احتاد بن ةني  :أباإوعليإ مي جت و ليف االادماج املصليف  

 ة متورياأل احمليط املايل امل ا .قدرة على مااهه
 اج املصريف:ـاالندم أنواعا: ـاثني
 2التالية: اااااعل مي جت ولخيصها يف مجت االادماج املصليف عديدة  اااع نا   
 : و يها تيز بني ااعني:اط الوحدات املندجمةـم  حيث طبيعة نش -أ

 املرتابرةة  ي ةا  اااشرة  و لالن يف الأ ااع النشاطي    بثل  وبني بن ني  : ويتم  األفقياج املصريف ـاالندم
 ؛بينها

 مةةخل مصةةلف رةيسةةي يف املةةدن  ل: وي ةةان بةةني مصةةارف اةةورية يف املنةةاطق املختللةةةســيأاج املصــريف الر ـاالندمــ
 لل صلف ال ةري. احبيث وصةح  اه املصارف الصورية و لوعها امتداد لال ربى

  ي:  اااعز قالقة تي   : و يإة االندماجـعملي أطرافم  حيث  -ب
 مةةخل  لالةنةةك املنةةدمج وإدارةالةنةةك الةةدامج  إدارةمباا قةةة بةةل مةةجت  : ويةةتم  )الطــوعي( اإلرادياج املصــريف ـاالندمــ

عةةجت طليةةق السةةداد  إمةةا لالةنةةك املنةةدمج  سةةهماملاا قةةة مةةجت طةةلف احل امةةة )السةةلرة النقديةةة(ل ويقةةاي الةنةةك الةةدامج بشةةلاا 
 والسنداأل؛ ااسهمابل قي تها مثل مق  ورااوقدض   و لالنقد 

 لتنقية اجلهاز  لاملراف آولالسلراأل النقدية يف  إليإ : و ا الدمج الا  قد ولجأاج املصريف القسريـاالندم
عةةةجت طليةةةق قةةةااان يشةةةجخل  والتصةةةليةل وعةةةادة مةةةا يةةةتم   اإل ةةالمالةةة  و ةةةان علةةةى وشةةةك   واملصةةليف مةةةجت املصةةةارف املت ثةةةلةل 

ةلقاا و ه   لاملصلف الدامج ابلقلوض عجت طليق مد    و ل ليةية مشج ة إعلاااأللقاا  لاملصارف على االادماج ل  ده بت   
 با ة التزاماأل املصلف املدماج؛

 و لاظلا لتةدين قي ةة السة ل امل ةلوض لاملصلف املدماج إدارة: و ا االادماج الا  و ار إ اج العدا يـاالندم  
مسةامهي املصةلف  إىلTender offer) ) وقةدض عةلض إىلد املصةلف الةدامج لل  ا ظة علةى اسةتقاللية مصةل همل عندةةا ي  ة

 ااسةةهميقةةاي جب ةةخل  ةةاه   و للقةةاا سةة ل م ةةني  سةةه همل حيةةث يرلةةخ مةةنهم بيةةخل إدارملةةمدون ماا قةةة  لاملةةدماج مةاشةةلة
 وشلاةها عجت طليق الةاراة.

 يف املخرط التايل.املصليف مي جت متثيل  اااع االادماج 

                                                
 .153ل ملهخل سابقل م.العوملة واقتصادايت البنوكعةد املرلخ عةد احل يدل  1
دية والتجاريةة وعلةاي التسةيريل هام ةة بسة لةل بليةة ال لةاي االقتصةال  حبةاال اقتصةادية وإداريةةل  االندماج املصريف كتوجه حديث لتطوير وعصرنة النظـام املصـريفل مرا  عةد القادر - ااظل:  2

 ؛113-112ل م م.2010ال دد السابخلل هاان اجلزاةلل 
 .49-48 د زغلا  حل يل ملهخل سابقل م م.والد س -         
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 اجـواع االندمـن: أ24 املخطط رقم
 
 
 
 
 
 

 
 

 اجـع االندمـالفرع الثاني: دواف
 1:اآلويةدوا خل االادماج يف النقاط    م إبلازمي جت  

حةىت  ليف مؤسسةة واحةدة واإلم اايةاألمل يخل املةاارد  إىل: يؤد  االادماج عادة ات احلجم الكبريـاقتصادي: أوال
االادماج وسةيلة الةق   اةحوتجاوز ال ااةد ال لية لل شرتبني قةل االادماجل هلاا  لجت اجل خلو ان ال ااةد ال لية النامجة م

 و تالأل مصل ية قادرة على الا اا مبترلةاأل ال  ل املصليف الشامل.
 ل:اآليف  لل ةريةومي جت ولخيص املزااي ال  حتصل عليها الةنا  ا 
 بسةةخ زايدة قةدرة الةنةا  املندجمةة علةى  لادمةة املصةل ية مبسةتاى عةا القةدرة علةى وقةدض ا لمجت مزااي احلجم ال ةري إن

 املصل ية؛ ااع ا االستلادة مجت ودماأل املتخصصني يف 
  خماطلة؛ قل   عاةدا و   بثلوستريخل املصارف مااههة املنا سةل وولق  لم استث ار 
  أبقةةل  ويت قةةق ذلةةك بتقةةدض ااةةدماأل املصةةل ية  لةةدى مجهةةار ال  ةةالا واملت ةةاملنيل واامةةان والر أاينةةةاملزيةةد مةةجت الثقةةة 

 ؛  ضلهادةل وبتسايق اادماأل املصل ية بش ل  وأبعلىو للة ة نة 
  ةة ل ةةخ ة  مةةاا وةةا ري رؤوم  إىليةةؤد  االاةةدماج بةةني املؤسسةةاأل املصةةل ية ل املخةةاطلة الناملةةة عةةجت والقةةدرة علةةى حت  

 لوالقةدرة اللاةقةة علةى االوصةا  لاتيجةة وةا ل ااةربة والتةدريخ اجليةدوحتسجت مستاى اليد ال املة  لالاداةخل والقلوض املقدمة
 ارتات.مبا  يها اا لاالوصا  املختللة أباظ ةبلضل وهاد امل لاماوية وشة ة قاة امل لاماأل امللوةرة 

 ةةان ةل ب ةةا وأ لةةالغةةري  اإلداراألمةةجت  والةةتخلص اإلاتةةاجحيةةث يةةتم  ونايةةخل : والتنظيميــة اإلداريــةع ـا: الدوافـــاثنيــ
ليتاابةخ مةخل الةنهج  لهبدف ونظةيم اجلهةاز املصةليف لبلغةة السلرة النقدية يف دمج ب ا املصارف  لونظي ية   داف نا  

 نا  رغةة يف وقليل عدد املصةارف   نالا  يسري عليإ االقتصاد القامي يف ملحلة الت ا  ال  ملتاز ا الدولةل  ضال عجت 

                                                
 ؛5-4.م مل بدون سنة اشلل 45ل ال دد هسل التن يةل امل هد ال لي للتخريطل ال ايتسلسلة ل الدمج املصريفحسان وضلل  -ااظل:   1

 إىل املةةؤمتل ال ل ةةي ااةةامأ ةمقدمةة ورقةةة ع ةةلل قــراءة يف ا اهــات القطــاع املصــريف العــرا  ــو االنــدماج والتكتــل ابإلشــارة إىل  ــارب عربيــة خمتــارةعةةةد ال ةةلض هةةابل شةةنجارل  -          
  .6-4م. ل م2007ياليا  5-4ل ااردن لع ان ل ة  يالدللياهامل بلية ال لاي اإلدارية واملالية  لتث ار  و ع ا  مصل ية إل رتوايةحنا منا  اسحا  

 االندماج املصريفأنواع 

 حسب نشاط الوحدات املندجمة

 رأسـي أفقــي

 م  حيث أطراف عملية االندماج
 
 
 

  م  حيف أطراف عملية االندماج

 قسـري عدا ـي إرادي
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لة األ االقتصةةادية املختللةةة وو ةةان مسةةأاجلهةةاز املصةةليف  ةةا عصةةخ النشةةاط ثةةلةل  تعةةجت طليةةق الةةتخلص مةةجت املصةةارف امل
 احللاظ على سالمتإ وبلااوإ مسؤولية وطنية.

بةةني ال يةةاانأل االقتصةةادية  وةةتم    اةةة ت  هنةةا ةةي  لالصةةارة احلديثةةة لالاةةدماج نإ: ةـاإلسرتاتيجيــع ـا: الدوافـــاثلثــ
حتصةل بةني املصةارف الناه ةةل ومثةا  ذلةةك  لاالادماهيةة رةاااشةمةجت ولةك  %75 إىلال ةةرية والناه ةةل وبنسةةة وصةل 

 لومها مجت املصارف ال ةرية الة  و  ةل يف ايايةار  لManufacture's Hanoverو  Commercial Bankاالادماج الا  حصل بني
 يف الت ةاليف خ عليةإ وةا ريرا االاةدماجل وقةد ولو ةمةخل ذلةك قةل   لاملصةليف وااسلابومها يف الاقت السإ مت اقلني يف الل ل 

 مجت جم اع الت اليف. %30 إىلالثابتة بنسةة وصل 
 ةـاإلسالميالمصارف  و ة  ـارف التقـليديـي في المصـاج المصرفـالفرع الثالث: واقع االندم

ملااههةة املنا سةةل لةالك  الت ةاونو  لملخةاطللتلةاد  ا لالت ةاون بةني املصةارف  اااعي ترب االادماج املصليف ااع مجت  
الةة    وةةنجح يف  لواإلسةالميةوشةهد السةةاحة املصةةل ية احملليةة ع ليةةاأل ااةةدماج هديةدة لل صةةارف التقليديةةة   ن مةجت املتاقةةخل
  مةةاشة ل الةةدمج اجلةةرب ل  لحةاالأل االاةةدماج يف املةةدى القصةةري أتوةةا  نابلقةةدر املرلةابل ب ةةا يتاقةةخل   مااهلةةار ةخل رؤوم 

و خل  ت   إذاوااة  لاتيجة زايدة الاعي مبزااي االادماج لاعيع لياأل االادماج الر لعلى املدى الرايل  قد وشهد الساا
 1 ة للقياي هباه ااراة.حاا ز مالية و ليةية مشج  

 2التقليدية القياي هبال وت ثل يف:املصارف و  اإلسالميةراأل على املصارف وصا    ربخلو نا   
 الةهةا  نهةا مةجت االحتلةاظ باطنيةةل ومي   اادماج املصارف احمللية التقليديةة مةخل ب ضةهال مبةا علة  هلةا اهلايةة ال 

 القدامىل حبيث وستريخل الص اد وشق طليقها؛
 اادماج املصارف اإلسالمية مخل ب ضها الة ال حىت وستريخل جماهبة املنا سة احمللية وااهنةية؛ 
  و ق املةنهج اضخل لل  ل   نل ويف  اه احلالة جيخ اإلسالميةاادماج املصارف التقليدية احمللية مخل املصارف

االادماج  ي ا بينها والظهار ابلصارة القاية  إىلابلس ي  لوسهم يف  اا االوتيار  ن اإلسالميةالشلعيل ومي جت لل صارف 
 واللحبية؛ اإلداريةاملا  وال لااة  ر ممجت حيث حجم  لاملصارف احمللية التقليدية  ماي ة واملشل  

  بي ها هلا؛  وال ابالادماج م ه ااهنةيةالاوابن يف املصارف 
  ل واالوج مجت الساحة املصل يةااقااياول  الساا هناةيا لصاحل. 

 التجارية يف عدد مجت الدو  املتقدمة.املصارف ت بني ع لياأل االادماج ال  مت     مواجلدو  املاايل يا ح  
 
 
 
 

                                                
 292.محد سلي ان وصاواةل ملهخل سابقل م.  1
 .393-292امللهخل السابقل م م. 2
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 ةـاملتقدم التجارية يف عدد م  الدولاملصارف اج بني ـات االندمـعملي أهم: 40 اجلدول رقم
 السنة البيان السنة البيان

 أملانيا 
Bayerische Vereinsbank-Hypobank 
HVB (Bayerische Hypo and Vereinsbank) 

 إيطاليا 
Banca di Roma–Cr.di Roma-B.Spirito Sancto 
San Paolo-Crediop. 
Unicredito (Cr.Romagnolo-crdito Italiano) 
Intesa (Credito Ambroveneto-Cariplo). San 
Paolo–IMI. 
Intesa–Banca Commerciale italiana 
San Paolo–IMI–Banco di Napoli. 
Cupitalia (Banca di Roma–Bipop) 

 هولندا 
ABN-AMRO (Amsterdam-Rotterdam Bank) 
NMB-PostBank–ING. 

 الربتغال 
Banco Comercial Portugues–BPA. 
BCP–Banco Pinto & Sotto Mayor. 

 طانيابري 
Lloyds–C&G–TSB. 
Royal Bank of Scotland–National 
Westminster Barclays-Woolwich 
Abbey National-Scottish Provident 
HBOS (Halifax-Bank of Scotland) 

  بلجيكا 
Fortis (CGER–AG) 
Fortis–SNCI. 
Krediet Bank–Bank van Roeslaere. 
Bacob-Paribas Belgique. 
Cera indosuez Belgique. 
KBC (KB, Cera, ABB) 
Dexia–Bacob. 

 الدامنارك 
Den Danske Bank. 
Unibank (privatbanken) 
Sparekassen, andelsbanken. 
Unibank-trygBaltica. 
Danske Bank–Real Danmark. 

 إسبانيا 
BBV (Banco de Bilbao-Banco de Viscaya). 
Caja de Barcelona–la Caixa. 
BCH (Banco  
Central-B.Hispano-americano) 
SCH (Banco Santander–BCH) 
BBVA (BBV-Argentaria) 

 السويد 
Nordbanken–Gota Bank. 

 فنلندا 
Merita Bank (KOP-Union Bank of  
Finland) 

 
1992 
1995 
1995 
1997 
 

1998 
2001 

 
1990  

 
 

Source: Frederic Mishkin et autres, op.cit., pp.369-370.    
 بياهنا يف اجلدو  املاايل. ل  يتم  واإلسالميةت بني املصارف ال لبية ع لياأل االادماج ال  مت     معجت   ما
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 العربية يف عدد م  الدول ةـواإلسالمية ـبني املصارف العربيت الق متّ ات االندماج ـعملي أهم: 41 اجلدول رقم
 ةـالعملي ةـالدول

ــــــــــــــــــــــــ  ة ـالعربي
 ةـعوديالس

 1999سنة  دمج الةنك الس اد  ال املي يف بنك االيج الدويل 
   1999 سنة  ددمج بني الةنك الس اد  ااملي ي )سابقا( والةنك الس اد  املت 

 1994 سنة اادماج الةنك اا لي ال  اين يف بنك مسقط  عمـــان 
  1998 سنة اادماج بنك ع ان والة ليجت وال ايت يف بنك ع ان التجار 
  2005سنة  الةنك الاطين ال  اينواادماج بنك مسقط 
 ادماج بنةك ع ةان الةدويل مةخل بنةكا HSBCل و طلةق علةى ال يةان اجلديةد اسةم بنةك HSBC ل وذلةك ع  ةان

 .2012سنة 
 2005 سنة ليا لالستث ارلالستث اراأل املالية وبنك  يالدل ااردايةاادماج بني الشلبة   األردن 

  2005سنة  ااردين اا ليوالةنك  ااع ا بنك اادماج بني 
 1999 سنة اادماج الةنك الس اد  ال املي وبنك االيج الدويل   ـالبحري 

  قةةةاي بيةةةت املةةةا  اإلسةةةالمي بتاحيةةةد آلياوةةةإ التجاريةةةة واالسةةةتث ارية يف مؤسسةةةة ماليةةةة واحةةةدة  ةةةي بنةةةك شةةةامل
 2000سنة  الة ليين
  ا  وبابيلسةةةتل لتتشةةة ل مؤسسةةةة ماليةةةة إبمجةةةايل حقةةةاا مسةةةامهني وةلةةةغ املةةة إدارةبيةةةت و بنةةةك إيةةةالف ااةةدماج

 2013سنة مليان دوالر  مريبي  340قي تها 
 ؛255-254مصرلى ب ا  السيد طايلل ملهخل سابقل م م. - : ااظل:املصدر

 ؛15ل ملهخل سابقل م.الدمج املصريفحسان وضلل  -
 مجت املاقخل: .رف إسالمية تتخذ م  مملكة البحري  مقراً ألعماهلاع  اندماج ثالثة مصا اإلعالنوبالة  اةاا الة ليجتل  -

http://bna.bh/portal/news/540735 
http://www.al-jazirah.com/2000/20000604/ec4.htm- 
http://www.gulfbase.com/ar/profile-summary-shamel-bank-of-bahrain-shamel-128?pageid=39-  
http://www.startimes.com/?t=29890366-  

  مةا لااوةريةيف السةنااأل  واإلسةالميةع ليةاأل االاةدماج الة  شةهدملا املؤسسةاأل املاليةة ال لبيةة    ممجت بني  وو د  
 ةا اولاقةا يقضةي وق  حيةث  لة الرببة السة ادية وشةلبة املسةتث ل ال ايتيةةمها جم اعة دل   لإسالميتنيبرب مؤسستني بان بني  
ابسةم  إسةالميبرب بيةان مصةليف  مبقتضاه  لينشأ لمخل شلبة املستث ل الدويل لعة ا الاحداأل املصل ية يف او ا ابادماج ب

مليةار دوالرل  3وماهاداملةا وةلةغ  ل ملي ةيمليةان دوالر  350عةجت  ر مساهلةايزداد  لل بشلبة قابضةلشلبة الرببة لل ستث ل
ووةةربة شةةلبة املسةةتث ل الةةدويل يف جمةةا  مصةةارف  لاإلسةةالميةصةةارف ة الرببةةة يف جمةةا  املو ةةي بةةالك مل ةةخل بةةني جم اعةةة دل ةة

يف ال ةةةا  ال ةةةلي  اإلسةةةالميةو ةةةايجت منظامةةةة مت املةةةة مةةةجت ااةةةدماأل املصةةةل ية واالسةةةتث ارية  إىلاالسةةةتث ارل ليصةةةال بةةةالك 
 1.واإلسالمي

وةقةى  ة يلة مقاراةة ب  ليةاأل   هنةا إال لواإلسةالميةت بني املصةارف ال لبيةة وابللغم مجت حماوالأل االادماج ال  مت   
واوةةتالف  ليف الةةدو  املتقدمةةةل وااةةة يف هةةل  ةة ف حجةةم التجةةارة الةينيةةة بةةني الةةدو  ال لبيةةة االاةدماج املصةةليف الةة  وةةتم  

                                                
 .255ا  السيد طايلل ملهخل سابقل م.مصرلى ب  1

http://bna.bh/portal/news/540735
http://bna.bh/portal/news/540735
http://www.al-jazirah.com/2000/20000604/ec4.htm
http://www.al-jazirah.com/2000/20000604/ec4.htm
http://www.gulfbase.com/ar/profile-summary-shamel-bank-of-bahrain-shamel-128?pageid=39-
http://www.startimes.com/?t=29890366-
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ل ةةي وسةةتريخل  ةةاه املصةةارف مااههةةة  لواإلسةةالميوقايةةة االاةةدماج املصةةليف ال ةةلي  بةةد مةةجت لةةاا ال لالتشةةلي األ  ي ةةا بينهةةا
 وااة يف هل حتليل ملارة اادماأل املالية. لاملصل ية ال  القة منا سة ال ياانأل

 ارفـخصخصة المص:  الثالث  المطلب
على   بثلف حد الةداةل الضلورية للةدا يف الترايل وزايدة القدرة التنا سية للقراعل وللت ل   و ترب ااصخصة  

 :اآلوية اه ال  ليةل وناو  املرلخ الللوع 
 
 
 
 

 اـا وبدايات ظهورهـة: تعريفهـخصالفرع األول: الخص
 ة:ـد لعملية اخلصخصـوم السا ـوال: املفهأ
القرةاع  إىل لبليةا   وايل مل ية املؤسساأل هزةيةا ملهاي يت ثل يف قياي الدولة بت  أبهنا لمي جت و ليف ااصخصة 

 إاتاهيةةةةزايدة  إىلو ةةةي وقلةةةيص دور الدولةةةة يف النشةةةاط االقتصةةةاد ل مسةةةتهد ة  لااةةةامل وذلةةةك  ةةة جت منظامةةةة شةةةاملة
اإ اليةف ال ةخا أالةا  مةجت شة اامةلوو ظةيم رحبيتهةال   داةهةااملؤسساأل املةلاد اصيصةهال وال  ةل علةى ورايل ةا وحتسةني 

ل ووقليل ال خا على املاازاة ال امة للدولةةل وزايدة حجةم ااساسيةوهاةلها   داااحل اميةل ةا يتيح هلا  اإلدارة  ههزةعلى 
 1.وااس ارواللحبية  اإلاتاهيةمب ايري  ااهاروربط  ل لم ع ل هديدة وإجياد لاالستث اراأل

امللابةةةةز املاليةةةةة  إمجةةةةايل ةةةةا وزايةةةةد اصةةةةيخ القرةةةةاع ااةةةةام يف  لويقصةةةةد مبلهةةةةاي ااصخصةةةةة يف احلقةةةةل املصةةةةليف 
 2لل صارف.

وبةةةالك ال خيتلةةةةف ملهةةةةاي ااصخصةةةةة يف املصةةةةارف عةةةجت ااصخصةةةةة يف املؤسسةةةةاألل ل ةةةةجت ع ليةةةةة وصخصةةةةة  
 عقد مجت ع لية وصخصة ابقي املؤسساأل ال  امية.  املصارف

 :اقتصادي كأسلوبة اخلصخصة  ـا: بداية ظهور فلسفـاثني
وقيقةةةةة ورالةةةةخ   و اةةةةدر حةةةةزب احملةةةةا ظني  حين ةةةةا  ليف بليراايةةةةا لبااةةةةت الةدايةةةةة الل ليةةةةة لللسةةةةلة ااصخصةةةةة 

ااع  إجيادل ويقصد بالك لأل لاد امة ال اااا بيخل  ليف ب ا احلاالأل اااسخ  نر  يها وقل   ل1976اباصخصة عاي 
 workers capitalism rPopular o(.3)ال  ا   ر مسالية  و الش ةية ابلل مساليةي لف  لمجت ااصخصة

على  لابلت اقد مخل ههاأل وارج املشلوعاأل ال امة لاارااأل ال  لية يف بليراايا حنا ااصخصة بد أل اا وقد  
 Council) بياأل اوالأ الةلدية مستأهل  وإعراا لراأل احمللية )مثا  ونظيف الشاارع(القياي ابادماأل ال  وقدمها السل

                                                
 .199سابقل م.اللهخل امل 1
 .200امللهخل السابقل م. 2
  .198امللهخل السابقل م. 3

 ؛اخلصخصـة: تعريفهـا وبدايـات ظهورهـاالفرع األول: 
 ؛أهداف عمليـة خصخصة املصـارفالفرع الثاين: 
 العالقـة بني االندمـاج املصريف وخصخصـة املصارف.الفرع الثالث: 
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Houses) قةااان   اةدرألعنةدما  لمثةل  لاسةا  وةلىذلك قياي  اه التجلبة يف بلدان  ق يف شلاا وحداملم الس نيةل ووالاحل
ل وبةان آاةاا  مةرتان ا لااسةا الةلةيأ الا  يس ح اباصخصة على اللغم مجت امل ار ةة االشةرتابية و  ل1986  وألعاي يف 

 1وشلبة اوصاالأل سل ية والسل ية. إعالانألقالال بنا  وشلبة  لبي ها مجت بني املشلوعاأل ال  ت  
ورةةااأل بةةةرية يف بةةلامج ااصخصةةةل  رجيةةانة يف عهةةد الةةلةيأ ااملي يةةوقةةد ورةةت ح امةةة الةةاالايأل املت ةةدة  

و يني وزيل مسؤو  عجت ااصخصة  ل وت  1987يف عاي دوالر مليار  20وصخصتها حنا  ال  ت   اااا بلوت مةي األ 
 2 .1986 يف  يلل 

م ظةةم  لالتن يةةة االقتصةةادية  عةةةااوحت ةةل  ااداايف الةةدو  الناميةةة  قةةد شةةجخل الةةف املؤسسةةاأل عةةجت حسةةجت   مةةا 
 .ااحاا احل اماأل على قةا  ويار ااصخصة رغم ملاروإ يف ب ا 

 ارفـصخصة المصة خـعملي  أهدافالفرع الثاني:  
ااوج اةة إحةةدى  هنةاوذلةةك مةجت وةةال   لااصخصةة  مهيةةة إىلالتنةةةإ  لواإلسةالميةمةجت واهةةخ املصةارف التقليديةةة  إن 

 ةاه سةاا االسةتث اراأل عةجت طليةق ااصخصةةل  إىلن املرلةاب مةجت  ةاه املؤسسةاأل الةدوا  ال املة االقتصةاديةل ولةاا  ةإ
 3:إىلال  ملدف  ااورية

زايدة  إىلوصخصةةة املصةةارف : وةةؤد  االقتصــادي األداءة يف الســوق املصــرفية وحتســني ـ:  ايدة املنافســأوال
رحبيةل  واابثل إاتاهية اابثلالا  يس ح بتاهيإ االةت ان حنا املشلوعاأل  ااملاملنا سة بني مؤسساأل القراع املصليفل 

 ادية السلي ة؛اصيص االةت ان املصليف ابالعت اد على امل ايري االقتص إعادةةا يسهم يف 
ـــوق املاليــة وتوســيع قـــاثنيــا: تنشــيط الســ : وسةةاعد وصخصةةة املصةةارف ال امةةة مةةجت وةةال  طةةلح ةـاعدة امللكي

  سةهمن  وااةة و  لزايدة سة ة السةاا وورار ةا املاليةةل ومةجت ث   ااوراازايدة امل ةلوض مةجت  علةىيف السةاا املاليةة   سه ها
 ا ةةلادلالبتتةاب ال ةةاي ي  ةل علةةى واسةةيخل قاعةدة املل يةةة   سةةهمطةةلح   نب ةا ولقةةى ققةةة بةةرية يف التةةداو ل   مةا الةنةا  عةةادة

وجي ل ع لية حتايل املل ية ال امة للةنا   لااسهماوت خلل ةا قد يشج هم على زايدة مدولاملم الستث ار ا يف شلاا ولك 
 سهالة؛  بثل لاملل ية ااااة إىل

ليةةةةة يف ااةةةةاذ احل: وتةةةةيح وصخصةةةةة املصةةةةارف مات املصــــرفيةاخلــــد أداءادة كفــــاءة ـو يــــ اإلدارةاثلثــــا: حتــــديث 
املاليةةة والنقديةةةل  ال اامةةل  ااسةةااااملسةةامهة يف دعةةم   وااةةدماأل املصةةل ية   داا  وسةةااا يف جمةةاالأل االسةةتث ار  لالقةةلاراأل

وزايدة درهة اسةتقالهلا  ةاإلدار حتليل  إىلاضخل ل اامل املنا سة والترار املست ل يف و نالاهيا ال  ل املصليفل وحتتاج بشدة 
   ضلوستقرخ  ااهنةيةو لوع الةنا   وااع ا الةنا  املشرتبة وبنا  االستث ار   نب يدا عجت التدول احل اميل وااة 

 ال ناال الةشلية املتاحة لدى الةنا  ال امة؛

                                                
 .199-198م م. امللهخل السابقل 1
  .199امللهخل السابقل م. 2
 .226-225م م. ل2001إلس ندريةل الدار اجلام يةل ل ااندماج وخصخصة البنوكطارا عةد ال ا  محادل  3
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وةةد خل  لى املصةةارفالةةيا سةةيرلة الدولةة علةة إن: للسياســة النقديــة أفضــل وإدارةالعــام  اقـنفــاإلرابعـا: ترشــيد 
مثةل اسةتخداي -السياسة النقدية برلا غةري مةاشةلة  إدارةوصخصة الةنا  وتيح   نال ايل ب ا  الاقهاإولشيد  إىلاحل امة 

 مالية مترارةل بدال مجت التدول يف اصيص االةت ان.  وراايف هل وهاد  لبرب ل وب لااة -ع لياأل الساا امللتاحة
  بةةاابم ماقلهةةا االقتصةةاد ل وذلةةك بلةةتح يةةدع   لعةةا  ااصخصةةة اإلسةةالميةرف دوةةا  املصةةا  ن اإلشةةارةوملةةدر  

ن ال املةةة االقتصةةادية ومةةا ل وعليةةإ  ةةإاإلسةةالميوالةة  متثةةل مشةة لة بةةةرية يف السةةاا املصةةليف  ل مااهلةةااالسةةتث اراأل للةةااةا 
كل سسةاأل املاليةة واملصةل ية لتت ل ة لاةة بةةرية لل ؤ   عرتقد  لاإلاتاجوحتايل ملل ياأل وساةل  لر اقتصاد وترلةإ مجت حتل  

 لقةةد  و ةةي يف الاقةةت السةةإ اةةاحةة الةةدور اللةيسةةي يف التن يةةة واالسةةتث ار يف الشةةلباأل الةة  ورةةلح للخصخصةةةل ومةةجت ث  
بةةد  التاقةةف  لمةةدى ب يةةد إىلل يف النهايةةة د ةةخل ع ليةةة الةةلبح اإلسةةالميةل  ةةل املصةةارف  إ ةةا يةااصخصةةة قنةةاة   اةةة ت

 1التقليدية. اد عند الاساةل واجل
 ارفـاج المصرفي وخصخصة المصـة بين االندمـالفرع الثالث: العالق

ملهةةةاي ال املةةةةل بةةةل ي ةةةدو مةةةجت  إاشةةةااةةةةت علةةةى النتةةةاةج الةةة  ولو     ةةةممةةةجت  لي تةةةرب االاةةةدماج املصةةةليف وااصخصةةةة 
 : اآلليثار التساؤ  يف  اا اإلطار ل ااساسيةعناال ا 

 ال  أ؟  و لدماج املصليفوسةق وصخصة الةنا  االا  ن ل جيخ 
اظةلا  لااورويواالحتةاد  ااملي يةة اا السؤا  غري مرلوح يف الدو  الصناعية املتقدمة مثةل الةاالايأل املت ةدة  إن 
 ت بني الةنا  ااااة.ن م ظم ملارب االادماج املصليف لدى  اه الدو  مت  ا
يف  ةاا  يةدةعد آرااههةلأل  إذيف الةدو  الناميةةل ويصةح  اا السؤا  مرلوحا بقاة على مستاى القراع املصةليف  

 2مي جت ولخيصها يف: لاوا 
 هنا لالااقخل ال  لي يف بثري مجت الدو  النامية  شار: لقد ع لية االادماج قةل ع لية ااااصة: األول رأيـال  

 ةي الةنةا  ال امةةل  لقتوصخصة املصارفل وبااةت بةل الةنةا  املندجمةة يف احلةاالأل الة  حةد ابلدمج املصليف ث    واأل
ال يةةةان املصةةليف الصةةوري املنةةدمج  ةة جت ال يةةان املصةةليف ال ةةةةري   و ةةاع إباةةالحيت لةةل االاةةدماج املصةةليف   ن  مةةلعلةةى 

 الدامج؛
 ن وصخصةة املصةارف أب الةل   ةاا   اة اب: ينةاد  ع لية ااصخصةة قةةل ع ليةة االاةدماج الثاين: رأيـال

ن ي ةةان  نةةا   و  لالةةةواقتصةةادية سةةلي ة و     إداريةةة  سةةأعةةدال االاةةدماج علةةى  ااةةدماههال حبيةةثوسةةةق ع ليةةة   نجيةةخ 
 ا  ةا عليةإ احلةا  يف ب  لال  و ترب ال امل اللةيسي وراا ارولاع و للة اادماأل املصل ية بش ل بةري ل ي لة ال  الة إعادة

ةةةالةةدو  املتقدمةةةل وحبيةةةث ال و ةةان ال  الةةة الزاةةةةدة عةئةةا علةةةى ال يةةان املصةةليف امل د ب ةةد االاةةدماجل وحبيةةةث مي ةةجت مليئةةةة اح 
ب ةةةا   و ةةة تورةةةارا واشةةةاطال  قةةةد   بثةةةلوالتنظي يةةةة للت امةةةل مةةةخل بيةةةان مصةةةليف هديةةةد  واإلداريةةةةالظةةةلوف التشةةةلي ية 

 – 1993ت يف منةةةاطق خمتللةةةة مةةةجت ال ةةةا  وةةةال  اللةةةرتة مةةةجت حةةةاالأل االاةةةدماج املصةةةليف الةةة  مت ةةة %58  نالدراسةةةاأل 
                                                

 .251ا  السيد طايلل ملهخل سابقل م.مصرلى ب  1
 .51-50.والد س د زغلا  حل يل ملهخل سابقل م م 2
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السةلي ةل  ضةال  مةاأل االاةدماج املصةليفوةاا ل مقا  عةدي   وعةدي وهةاد  إىلا ةل و اا يلهةخل قي ة مض  ية  حتقق ل 1995
 الناه ة لقيادة  اه ال  لياأل املصل ية الشاقة؛ اإلداراألعجت عدي واا ل 
 ن بةةةال مةةةجت ااصخصةةةة واالاةةةدماج املصةةةليف مةةةجت  ةةةلورايأل  ةةةاا االملةةةاه أب  اةةة ابينةةةاد   الثالـــث: رأيـالـــ
االادماج   وقةلإل حيث مي جت الةدا اباصخصة  اآلولحدمها ليأ شلطا حلدوال  ل املةل وحدوال ا إ لازاألالتاابخ مخل 

وهةةلوف الدولةةة الةة  واهةةد هبةةا  ةةاه ال يةةاانأل  لاالاةةدماج  وال القةةة حمةةل ااصخصةةة   طةةلافو قةةا للظةةلوف احمليرةةة ب ةةل 
 املالية.

خيتلةف مةجت دولةة  اامةل وإتةابنظليةة اثبتةةل  ب  ليةة االاةدماج لةيأ  والةةدا ب  ليةة ااصخصةة   ن لوالاة القةا  
 لة مستقةال.املسر   و  دا هموحسخ رؤية القاة ني على الا خل  لحسخ هلو ها املالية واالقتصادية اولى

ال املةةة والت ليةةل املةةايلل حيةةث حاولةةت املصةةارف  إ ةةلازاأل إحةةدى ي لةةة ااةةدماأل املصةةل ية  إعةةادةو تةةرب ع ليةةة   
ملهةاي املصةارف الشةاملةل ب ةا ع لةت السةلراأل علةى دمةج  وةةين  مجت وال   لماابةة ذلك سالميةاإلاملصارف و التقليدية 

واحللةاظ علةى حصةتها السةاقية ومسةتاى  ل ل املصةارف قةادرة علةى جماهبةة املنا سةةاامل الا  جياملصارف ووصخصتهال 
 . رابحها
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 :السـادس  لـة الفصـخالص

 
 النقاط اآلوية: مي جت ولخيص  اا اللصل يف

 
   ةة االســرتاتيجياتمةةجت بةةني مةةا التقليديةةة ملااههةةة احملةةيط التنا سةةي املصةةارف و  اإلسةةالميةاملا املصةةارف الةة  اا 

 :يلي
 يف هةةةةل يقةةةةني املصةةةةارف التقليديةةةةة أبن املسةةةةتقةل  لمةةةةجت مصةةةةارف وقليديةةةةة إىل مصةةةةارف إسةةةةالمية ولـالتحــــ
 يف هل ال املة؛ اإلسالميةلل صارف 
  ل إال  هنةةةا عل ةةةت وةةةد ارا يف ل ل ةةةجت ابلةةةلغم مةةةجت ورار ةةا يف املصةةةارف التقليديةةةةةـة املاليــــاهلندســـي وةةةين ملهةةةا

جمــرد حماكــاة وأســلمة لــبعل بشةة ل بةةةري )السةةنااأل ااوةةريةل  مةةا املصةةارف اإلسةةالمية  لةةم وترةةار  يهةةا اهلندسةةة املاليةةة 
 لتج لها وقف يف وهإ املنا سة. ل(األدوات والعمليات التقليدية

 
   يل والثةااا ل ل ةجت جمةا  بشةقيها ااو   يف السـوق املاليـةالتـدخل ع لت املصارف اإلسةالمية والتقليديةة علةى

الةة  و تنةةف ع ةةل السةةاا  املخالفــات الشــرعيةبسةةةخ  مقاراةةة بنظريملةةا اإلسةةالميةل وةةدول املصةةارف التقليديةةة بةةان  بةةرب
مل لهةا جمةاال   الضـوابط الشـرعيةولو ةز علةى مجلةة مةجت   يةسـوق ماليـة إسـالمبةد مةجت إاشةاا  بةان الل لاا  ةالتقليدياملالية 

ورةارأل   ااوةرية الة  ل  ةاهفلسفة صناديق االستثمارت املصارف اإلسالمية والتقليدية. ب ا وةن   وصةا لتدول املصارف
ث ار بصةةةناديق االسةةةت متاا ةةة ة مقاراةةةة زالةةةت هةةةد    ةةةا  صـــناديق االســـتثمار اإلســـالميةل  مةةةا بثةةةريا يف هااةهةةةا التقليةةةد 

 التقليدية؛
  
   ل  ةةاهاملصــارف الشــاملةملهةةاي  مةةجت وةةال  وةةةين   لإعــادة هيكلــة صــناعتها املصــرفيةاملصــارف حاولةةت 

مقاراةة ابملصةارف  -بسةةخ ولبيز ةا علةى ملهةاي بنةك التجزةةة–يف املصارف اإلسةالمية  تطبيقها بعيداااورية ال  ال يزا  
ـــدماجت بةةةالك  لسةةةلتا االتقليديةةةة. ب ةةةا وةن ةةة درب املصـــارف زا   ملااههةةةة هةةةلوف املنا سةةةةل ل ةةةجت مةةةا واخلصخصـــة الن
 يف  اا اوا  مقاراة ابملصارف التقليدية. اإلسالمية متأخرا

 
 



 

   :::السابعالسابعالسابع      الفصـلالفصـلالفصـل
في  في  في    اإلسالميـةاإلسالميـةاإلسالميـةوالمصارف  والمصارف  والمصارف        المصارف التقـليديـةالمصارف التقـليديـةالمصارف التقـليديـة

 (((200820082008أعقـاب األزمة المالية العالمية )أعقـاب األزمة المالية العالمية )أعقـاب األزمة المالية العالمية )
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األزم ة    أعق اباإلسالمية في    ارفالتق ليدية والمص  ارف: المصالسابع  الفصل

 (2008العالمية )المالي ة  
  

، كغريهدد  ملددز ة املدد ي ة  ل ددي ية ا يتدد ثتي ةلددل قددأتز  دد   ةلعقدد ث (2008ةلع   ددي  لقددأ بتت ددز ة املددي ة  ل ددي 
لذي تع مأ بس س  على ةلنظ م ة يتريف ةلرب ي؛ هدذة ةلنظد م ةلدذي  ة ربعي ة  ض ي، فشل ةهل كل ة  يل ةلع  ي ة عم   به، ية

  ملنه ، ن  جي تع مل ته ة  ل ي ة ن ف ي للشرتعي ةإلسد مل ي، يف ة ق بدل بدراي ر ة ي  ، ية  ضر  ةلع   يك ن ستت  يف ة املي ة  ل ي 
إذة مل  مت  ة سرتش ث  ،ته بي على ة ال جتن   ،ل ية  ة يت رف ةإلس مل ي على ةلس قي ةلع   ي، كط ق جن ة للخريج ملز ة املي 

 .ةلعظ م ةإلس ممبت ثئ 
ةإلسدد مل ي  ف علدى بسدت ا ة املدي ة  ل دي ةلع   دي ملدز يرهددي نظدر ةلشدرتعي ةإلسد مل ي، يملدأ   تدر ة يتد رفيلل عدر   

 م ةلفيتل إىل ة ت قث ةآلت ي:س  ملع جلي ة امل ي ة  ل ي، ايملع مل ةلنظ م ة  يل ةإلس ملي يف  ةل قل أتي هب ،ة يت رف ي 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 قـراءة إسالميـة يف أسبـاب األزمـة املاليـة العامليـة؛ ::ولولاألاأل  املبحثاملبحث
لعاملية على املصارف التقليديـة دراسة تطبيقية آلاثر األزمة املالية ا  ::الثاينالثاين  املبحثاملبحث

 ؛-دراسـة مقارنـة  –واإلسالميـة 
اإلسالمي اإلسالمي  الظاا  املـاي  الظاا  املـاي آثـار األزمـة على املصارف اإلسالميـة ومعـاملآثـار األزمـة على املصارف اإلسالميـة ومعـاملالثالث: الثالث:   املبحثاملبحث

  ..معاجلـة األزمات املاليـةمعاجلـة األزمات املاليـة  يفيف
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 العالمي ةق راءة إسالمي ة في أسباب األزم ة المالي ة  المبحث األول: 
قهدد  ة سددلم ن، يمل تشددهأ حت دد ج ة سدد ةق ة  ل ددي ةلع   ددي إىل ضدد ةبا ة ا يتدد ث ةإلسدد ملي، هددذ  ةلضدد ةبا ةلددل  ت   

   ة امل ي، يبصتحز مسي ملز مس هت . ي هذ رة ةلغرب ي ةلل عهأرة، كم  قيتل ملع ةحلضةل  رتخ هلم أبامل ي ملأمل  
 م ة تحث إىل ة ط لب ةآلت ي:ي عرفي بست ا ة املي ة  ل ي ةلع   ي ملز يرهي نظر إس مل ي، اس   
 
 
 
 
 

 الرب ا والرهن العق اري والضواب ط األخالقي ةالمطلب األول:  
 ط، يةلفلسددفي ة  ثتدي ةلددل ت م ددر هبدد  ةلربمس ل ددي، إىل تفدد ام ة املددي ة  ل ددي  ةلددر ، يةلددرهز ةلعقدد ري بددري ة ضددت  لقدأ بث   

 ني يف ةلفريع ةل  ل ي:، يل حل ل هذ  ة ست ا ملز ةلن ق ي ةلشرع ي، تن ي  ة طلب ةلنق ط ة ت   ةلع   ي
 
 
 
 

 الرب  االفرع األول:  
ق دددث  1هدد  ةلددر ، ةلع   ددديي لألاملددي ة  ل ددي فددع عدددأث ملددز ة ا يتدد ثتني يةلتددد قلني، علددى بن ةلسددتب ةلر  سدددلقددأ ةت   
ملدز ر ندب ة ق  د  ي ةلفدأرةيل ة ملرتكدي، ملندذ سدني    رتفد ع ة  د ةيل لسدعر ةلف  دأة رتتطز بد ةثر ة املدي بيتد رة بس سد ية

                                                
 ؛32، ص.2008، ثملشع، ثةر ةلنهضي للطت عي يةلنشر يةل  اتع، ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  - ةنظر:  1

، يرادي عمدل ملقأملدي إىل ة دالر ةلعد  ي ةللد ملز للركد ة حتدز شدع ر ة املدي ة  ل دي الـدرو  املسـتفادة مـأل األزمـة املاليـة العامليـة والرسيـة املسـتقبلية ملزسسـات ال  ـاةثيةبي، بشرف حممأ  -          
 ؛8، ص.2010مل رس  30-29ةلأيل ي يةنعك س هت  على إترةثةي يمليتريف ي ملاسس ي ةلرك ة، برييي، 

، يراي عمل ملقأملي إىل ة دالر ةلعلمدي ةلدأييل ةلرةبدع قد   تدأةع  ي ة املدي ة ا يتد ثتي ةلع   دي علدى دور االقتصاد اإلسالمي يف احلد مأل األزمات االقتصاديةم ث ةل ةثي يخ رين، حم -         
 ؛12-7، ص ص.2009ن فمرب  11-10 صي، ةآلف ق"، كل ي ة ا يت ث يةلعل م ةإلثةرتي، ر ملعي ةلررا ء ةخل –ةلفرص –ملنظم ي ة عم  ، "ةل حأايي

، يراي عمل ملقأملي إىل نأية ة املي ة  ل ي ةلع   ي ملز ملنظ ر إس ملي ي تريهد  علدى ة ا يتد ثةي ةلعرب دي، ر ملعدي ة اهدر، قراءة إسالمية يف األزمة املالية العامليةحممأ عتأ ةحلل م عمر،  -         
 ؛6-5م، ص ص.2008بك  بر  11هد ة  ةفع لد 1429ش ة   11 ملي، ت م ةلستز ملركر ص حل عتأ هللا ك ملل ل ا يت ث ةإلس

، يراي عمل ملقأملي إىل ة ل قى ةلأييل ةلرةبع قد   ة املدي ة ا يتد ثتي ةلع   دي األزمة املالية العاملية...أسباهبا وسبل معاجلتها مأل مظاور إسالميإبرةه م رس   ه ين يكرمي س مل قسني،  -         
 ؛11، ص.2010ثتسمرب  16-15ظ ر ة ا يت ث ةإلس ملي، كل ي ةلعل م ةإلثةرتي، ر ملعي ةلك تز، ملز ملن

تي ةلع   دي ، يراي عمل ملقأملي إىل ة ل قدى ةلدأييل قد   ة املدي ة  ل دي ية ا يتد ثاألزمة املالية واالقتصادية العاملية: أسباهبا وإمكانية جتظبها مأل مظاور اقتصادي إسالميرايض ة  ملين،  -        
 ؛7م، ص.2010ثتسمرب  2-1هد ة  ةفع لد 1431ذي ةحلجي  26-25ة ع صرة ملز ملنظ ر ةا يت ثي إس ملي، عم ن، ة رثن، 

ست هب  يتأةع  هت  يع ره ، ر ملعي ، يراي عمل ملقأملي إىل ملالر ق   ة املي ة ا يت ثتي ة ع صرة: ب-مقاربة إسالمية  - 2008حتليل األزمة املالية الراهظة عتأ ةحلع ب عرتيس،  -        
  ؛16-14ص ص.، م2010ثتسمرب  16-14هد ة  ةفع لد 1432حمرم  10-8ررش، ة رثن، 

 الربـا والرهأل العقـاري والضوابـط األخالقيـة؛املطلب األول: املطلب األول: 
   ؛أسبـاب أخرى لألزمـة املاليـة: دراسـة شرعيـة املطلب الثاين:املطلب الثاين:
        االنفصـا  بني االقتصاد املـاي واالقتصـاد العيـين. املطلب الثالث:املطلب الثالث:

 ؛ـاالربــالفرع األول: 
 ؛الرهـأل العقـاريالفرع الثاين: 
 .عالقـة اجلـوانب السلو يـة واألخالقيـة ابألزمـة: الفرع الثالث
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ل اايثة يف بعتد ء ةلقدريض ةلعق رتدي، ملددز ق دث  دأمل ه  يسدأةث باسد  ه ، يتف امدز ة املدي  لدد   ، يهد  ملد  شدك  2004
ف عأث كتري ملز ة قرتضني عز سدأةث ة اسد ط ة سد حقي علد هم، يهدي ن  جدي ، ق ث ت ا  2007ةلل ين ملز ع م  ةلنيتف

 ه إل ه عأث ملز ة ا يت ثتني ةلغرب ني.ر على ةل ضخم، ة ملر ةلذي نت   ت ع ي،  ن ةلر  عنيتر  في حمف  
 1إىل:ةلع   ي ي تغريةي بسع ر ةلف  أة بتن ء ة املي ة  ل ي لقأ بث   

 ةل ت تز ةلشأتأ ية نفيت م بني ة ص   ةلع ن ي ية ص   ة  ل ي؛ 
 ةلرايثة يف ةلأت ن ب ترية بعلى ملز ةلرايثة يف ةإلن  ج؛ 
 ترةتأ  أملي ةلأتز ب ترية بعلى ملز اايثة ةلأ   . 

 إىل ،ملدد رتآ خيل ،ةحلدد  ر علددى ردد  رة ن بددل يف ة ا يتدد ث ،ق ة ا يتدد ثي ةلفرنسددييملنددذ عقددأتز ملددز ةلددرملز، تطددر   
شددي، ملع ددربة بن ةل ضددع علددى ق فددي ة   دد ر، بسددتب ة املددي ةهل كل ددي ةلددل تشددهأه  ة ا يتدد ث ةلعدد  ي، بق دد ثة ةللربةل ددي ة   ق  

 2ة املي ة ض عفي  ة أت ن ي يةلتط لي(، يةارتح للخريج ملز ة املي يإع ثة ةل  ةان، شر ني مه :
  تعأتل ملعأ  ةلف  أة يف قأيث ةليتفر؛ 
  2  ةلضرتتي إىل مل  تق را ملرةرعي ملعأ% . 

 يه  مل  ت ط بع ل مل  ملع إلغ ء ةلر ، ينستي ةلرك ة يف ة ا يت ث ةإلس ملي.
، ر ددد آ حترتدددر الدددي تشددد لنجر يف ة ف   ق دددي، مل ضددد ع  بعنددد ةن "ةلتددد   بي بددد ف آ ف نسددد نييف هدددذة ةإل ددد ر ك دددب  

ة ا يتدد ثتي، فقددأ تسدد ء  ةلك تددب ف دده، عددز ب  ا ددي  ةلقددرخن"، ب ر مل رددي ع رملددي ملددز ةجلددأ ، يرثيث ة فعدد   يف ة يسدد ط
يف ةل سد هل يف تربتددر ةلف  ددأة، ملشددرية إىل بن هددذة ةلنسددل  نددي، يةلكن سددي ةلك ت ل ك ددي  لددذةيةلربمس ل دي، يثير ة سدد ح ي كأاي

سدددي م، ملدددز مل ادددف ةلكن ة ا يتددد ثي ةلسددد ى، بيث   لتشدددرتي إىل ةهل يتدددي. يتسددد ء  ةلك تدددب أبسدددل ا تقدددرتا ملدددز ةلددد هك  
عشدددر، اددد   : "بادددز بننددد    ردددي بكلدددر يف هدددذ  ة املدددي إىل ادددرةءة ةلقدددرخن، بدددأ  ملدددز  بندددأك ز ةلسددد ثسيملس سددمح  ةلتددد   

                                                                                                                                                            
ع صدرة: بسددت هب  يتددأةع  هت  ، يراددي عمدل ملقأملددي إىل ملددالر قد   ة املددي ة ا يتدد ثتي ة  للحــل رسيــة إســالميةاالقتصــادية العامليــة   الــراب وأثــرى علــى األزمـةحممدأ صصددر بدز حممددأ ةلقددرين،  -        

 ؛  9-7م، ص ص.2010ثتسمرب  16-14هد ة  ةفع لد 1432حمرم  10-8يع ره ، ر ملعي ررش، ة رثن، 
ـــة العامليـــةالتحليـــل االقتصـــادي اإلســـالمي لألحممددأ حلسدددز عددد يي،  -         عهدددأ ةلعلددد م ملة سددد قتل، ، يرادددي عمدددل ملقأملدددي إىل ة ل قدددى ةلددأييل قددد   ة ا يتددد ث ةإلسددد ملي يرهددد صي زمـــة املالي

 ؛5، ص.2011ف فري  24-23ر ملعي برثةتي، ةجلرة ر،  ،ةل ج رتي يعل م ةل س ري ة ا يت ثتي،
. ملز 6م، ص.2008هد ة  ةفع لد 1429، سلسلي   ث يثرةس ي يف ةلفكر ة ا يت ثي ةإلس ملي، أزمة الظاا  املاي العاملي يف مي ان االقتصاد اإلسالميقسني قسني شح تي،  -        
  :ة  اع

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d8a3d8b2d985d8a 
9-d8a7d984d986d8b8d8a7d985-d8a7d984d985d8a7d984d98a-d8a7d984d8b9d8a7d984d985d98a-d981d98a-d985d98ad8b2d8a7d986-d8a7d984.pdf 

  /.../DisastersFinance/200964Worldwww.cibafi.org. ملز ة  اع: يف ضوء الشريعة اإلسالميةأزمة االئتمان العاملية عط ي ف  ض،  -        
 . ملز ة  اع:16، ص.األسباب املباشرة لألزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة مأل مظاور اقتصادي إسالمي -        

media.kenanaonline.com/.../ االزمة20بحث% ... - Égypte 
 ؛369-367، ة املي ة  ل ي ةلع   ي "بست ا يقل   ملز ملنظ ر إس ملي"، ملررع س بع، ص ص.األزمة املالية العاملية، مأل يتحمل مسزوليتهارف ع ت نآ ة يتري،  -        

 .70-69، ملررع س بع، ص ص.زمة املالية الراهظةمقاربة إسالمية لألحممأ ب ر  ،  -        
 .69ة ررع ةلس بع، ص. 1
 http://www.saaid.net/arabic/214.htm#4. ملز ة  اع: 2008بك  بر  16 .....،!! تاب: غربيون: الشريعة اإلسالمية تظقذ اقتصاد العامل حممأ ةلن يي،  2
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ةإلجن ل، لفهم مل  حيأث بن  يمبيت رفن ،  نه ل  ق ي  ةلق  م ن على مليت رفن ، ةقرتةم مل  يرث يف ةلقرخن ملز تع ل م يبقك م، 
 1يمل  يصل بن  ةحل   إىل هذة ةل ضع ة رري،  ن ةلنق ث   تلأ ةلنق ث". بن  ملز ك ةرث يبامل ي، ي تق ه ، مل  قل  

بلف رنأي بملرتكدي، مبد  فد هم ةجلند ث ةلع  دأين ملدز  100كم  ذكري صح في ن  ت رك ثتلي ن  ا، بن بكلر ملز  
 ي تسمى اريض لق ء قيت هلم على بمل ة  نقأة على ة أ  ةلقيتري، ملز حم ،ت رتطهم بأت ن   تلي ة رل ةلعرةق، اأ مت  

كضم ن ل سأتأ ةلف ة أ علدى   ةلريةتب ة نخفضي، صك ك ريةتتهم م ةجلن ث ذييت م ةلرةتب، يبنستي ف ة أ كترية رأة، ف قأ  
 2ةلقريض ذةي ة رل ةلقيتري.

ــيتكمددز ةحلددل يف ة ا يتدد ث ةإلسدد ملي، لقضدد ي ةلددر  ة ددرتةكم بددني ة فددرةث ية اسسدد ي يةلأيلددي،   ، ي  ه متامــاـإبلغائ
 ب خف ضه كم  تفعل ة اسس ي ة  ل ي ةلغرب ي. تك ف

 الره ن العق اري:  ثانيالفرع ال
 اري:ـ: موضوع الرهأل العقأوال
 ف ةلرهز ةلعق ري أبنه:تعر    

ز ة قرتض س ةء ك ن فدرثة بي ملاسسدي، ملدز بن تقدرتض نقد ثة ل شدرتي ملندر  بي بي عقد ر خ در، "عت رة عز ارض، ميك   -1
لعقدد ر ضددم ص للقددرض، ييف ق لددي عجددر  عددز سددأةث ةلقددرض، فددذن ملددز قددع ة قددرض ة دد ذ ةإلرددرةءةي يتكدد ن مللك  دده هلددذة ة

سددأةث ةلقددرض، لددذة تسددمى ة قددرض ملرهتندد   كدده هلددذة ةلعقدد ر، يبيتدد رة ب ددر  فددذن ةلعقدد ر تتقددى ملرهدد ص قدد  تدد م  ةلكف لددي ب مل  
 3ية قرتض رةهن ."

بي     بندكنه عقأ بني ت تي ب رةف، بني مل لك لعقد ر يملشدرت ي د   ر  على بف يت    ،حممأ عتأ ةحلل م عمربمل  ةلأك  ر  -2
 %10ملددز ةلددلمز   ي مبتلددم ملعددني، يتددأفع ة شددرتي رددرء  (، علددى بن تقدد م ة  لددك بت ددع ةلعقدد ر للمشددرت شددركي ل تددل عقدد ري
ي ملق بدل رهدز ةلعقدد ر   يف ذةي ةلعقددأ، بدأفع  ادي ةلدلمز للتدد  ع ملت شدرة، يةع تد ر  ارضد  يف ذملددي ة شدرت ملدل (، يتقد م ة مد   

سددني(، بف  ددأة تتددأب عدد ثة بسدد طي يف ةلسددن ني  30ي 15ث ةلقددرض علددى باسدد ط   تلددي ة رددل  ملدد  بددني  ، يتسددأ  للممدد   
 4ف ف ه  لت ع بي ةلرهز.ت رةتأ بعأ ذلك، يتسجل ةلعق ر  سم ة شرتي يتيتتح مل لكه، له قع ةل يتر   ل  ني، ث  ة ي  
 5مب  ف ه ةلرهز ةلعق ري لألست ا ةل  ل ي: ع ةلأتز ةإلس ملي ةلرهز،ياأ شر   
   ملز برل حتق ع ملق صأ ةلشرتعي يف ةل  سري على ةلن س يف ملع مل هتم ة  ل ي؛ 
   إشع ر ة سلم أبن ةجمل مع ة سلم مل ك ملل مل ع ين ملرتةقم؛ 

                                                
 .ة ررع نفسه 1
 .42-41، ملررع س بع، ص ص.ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  2

 3http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A 
 .4، ملررع س بع، ص.قراءة إسالمية يف األزمة املالية العامليةحممأ عتأ ةحلل م عمر،  4
-8ق   ة املي ة ا يت ثتي ة ع صرة: بست هب  يتأةع  هت  يع ره ، ر ملعي ررش، ة رثن، يراي عمل ملقأملي إىل ملالر  ،الرهأل العقاري وأثرى يف أزمة االقتصاد العامليةررب حمم ث ةلفض  ي،  5

 .4-3م، ص ص.2010ثتسمرب  16-14هد ة  ةفع لد 1432حمرم  10
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      ع  يتلحي شر  ع ةلرهز كي حيقع ةإلنس ن بعض ربت ته ةلل   تس ط ع بن حيققه  س   ةلغين، ف   ر  ش
 ةلفقري بي ملس  ر ةحل  ، كي حيقع بعض ةلربت ي، ك مل  ك ب ز بي ب ث ملنريل بي ارض قسز ملز برل ةلريةج...إخل؛

     ن  على ص ق ي ةلشرتعي ةإلس مل ي يف كل امل ن يملك ن.تأل 
ة   م ن دددي  بمهلدددز ةل حقدددع ملدددز ةجلدددأةرة ة يتددد رفتع دددرب مل ضددد ع ةلدددرهز ةلعقددد ري ةلسدددتب ةلر  سدددي لألاملدددي،  ن  

    لع  لت  مل رةتأة على ةلعقد رةي  ،عز يف ملنح ةلقريضترةتأي، يت س   ث   ، للمقرتضني، يببرهتم بف  أة بس طي يف ة ي  
ع ةلس ق، ف خنفضز بسع ره ، يعجر ة قرتضد ن عدز ةلسدأةث. يتع درب هدذة ة سدل ا ملدز ةلن ق دي ةلشدرع ي بدري إىل بن تشت  

يف ثيرتده ة نعقدأة يف  52/1/6 ، ييف ذلدك رد ء ادرةر امدع ةلفقده ةإلسد ملي ةلدأييل رادم ر  ر،  ش م له على عنيتر ةلر 
 1مل  تلي: ،1999مل رس 

"إن ةلسددكز ملددز ةحل ردد ي ة س سدد ي لينسدد ن، يتنتغددي بن تدد فر  لطددرق ةلشددرع ي مبدد   قدد  ، يبن ةلطرتقددي ةلددل  
ملددي شددرع ،  دد  ف هدد  ملددز ز بي كلددري، هددي  رتقددي حمر  ال دد بف  ددأة ةإلاددرةضتسددلكه  ةلتندد ك ةلعق رتددي يةإلسددك ن ي ي  هدد  ملددز 

 ك."ملي ل  فري ة سكز  ل مل  ةل ع ملل  لر ، يهن ك  رق ملشريعي تس غىن هب  عز ةلطرق ةحملر  
يملددز ةلطددرق ة شددريعي ةلددل ت ع ملددل هبدد  ة اسسدد ي ة  ل ددي ةإلسدد مل ي، شددرةء ملاسسددي ةل م تددل ةلعقدد ر يب عدده ملرة ددي،  

ع يف ةل  ايي ة  حدأة ة ملرتك دي، يهدي س يتن ع  ملق يلي( ملع ةلعم ل لتن ء ة تىن، يت رأ ص رة ب ر  تطت  يكذة إبرةم عقأ ة
تددارر ة اسسددي ة  ل ددي قيتدد ه   ث   ،صدد رة "ة شدد ركي ةل ةرريتددي"، يهددي بن تشددرتك ةلعم ددل ية اسسددي ة  ل ددي يف شددرةء ةلعقدد ر

 2ك ةلعم ل للعق ر.ه ، ق  تن هي ةلعقأ ب مل  ملز قيت  يف نفآ ةل از تت ع له كل سني ررء  للعم ل، ي 
 ار:ـادة بيع أو رهأل العقـا: إعـاثني
ب يف يصدد رته بن تقدد م ة شددرتين، بت ددع ةلعقدد ر ة رهدد ن بي رهندده ملق بددل اددرض رأتددأ، بف  ددأة ملع نددي، يهدد  ملدد  تسددت   

 رتي، يتع رب هذ  ة سةلي   لي قأيث ة املي ة  ل ي، إذ ت اف ة قرتض ن عز ةلسأةث، يترةكمز بذلك قجم ةلقريض ةلعق
 3شرع  بستب:

  تنط ي هذ  ة ع مللي على ارض رأتأ بف  أة رب تي؛ 
   يلدد  نذن، تيتددح    ، يبددأين إذن ة ددرهتز بددري ردد  ر.ي  إن رهددز ةلشددخش ةلشدديء ة رهدد ن بددأتز خ ددر بددري ة 

علددى عددني يةقددأة، يكددذة إذة  ع ةلددرةهز  ،  ن ةلددرهز قددع علددى عددني، ي  ن مددع ققدد ن ةلددرهز ةللدد ين يتتطددل ةلددرهز ة ي  
ف يف ةلدلمز، سدقا ققده يف ف ف ه، فذذة بذن ة درهتز للدرةهز  لت دع يةل يتدر  ةلشيء ة ره ن، تيتري ةللمز رهن    ن ا ةل يتر  
 ةلرهز، ي ل  يل تك ن ةلقرض   ل   ملز ةلرهز.

                                                
 .4، ملررع س بع، ص.قراءة إسالمية يف األزمة املالية العامليةحممأ عتأ ةحلل م عمر،  1
 ة ررع نفسه. 2
 ؛5-4ص ص. ة ررع ةلس بع، -ةنظر:  3

 ؛8، ملررع س بع، ص.الدرو  املستفادة مأل األزمة املالية العاملية والرسية املستقبلية ملزسسات ال  اةبشرف حممأ ثيةبي،  -         
ة ا يت ثتي ة ع صرة: بست هب  يتدأةع  هت  يع رهد ، ر ملعدي  يراي عمل ملقأملي إىل ملالر ق   ة املي ،أسباب األزمة االقتصادية القريبة والبعيدة: رسية إسالميةملرةث رةتع رش أ ع ثة،  -         

 .21م، ص.2010ثتسمرب  16-14هد ة  ةفع لد 1432حمرم  10-8ررش، ة رثن، 
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 ألزم ةعالقة الج وانب السلوكي ة واألخالقي ة با: ثالثالفرع ال
ي ة  ثتددي ةلددل ا ددر هبدد  ةلنظدد م ةلربمسدد يل، بن بايتدد ز ة  دد ق يمل تلحددن هلدد  يردد ث يف ذلددك ةلنظدد م، بي بث  لقددأ  

لز ملف ه مهد  يملق ت سده ، إذ تع درب ة يتدلحي ةلشخيتد ي ةهلددأف ة مسدى ةلدذي تسدعى إل ده هدذة ةلنظد م، فنشددة   قدر  تتدأ  
ةرث يملآسدي، يتدأةفع بنيتد ر ةلربمس ل دي  لقد   بن ةهلدأف به ةلعد مل، ةحلدأتث عدز حمدز يباملد ي يكد   عز ذلك بكلر مل  ضج  

ةلشخيتي بنفسه حيقع ة يتلحي ة ر م ع ي، يبن ةلن   ج ةلل حتققه  ة   ق بق مه  ةلريق ي، حتقع يف ةجمل مع ةلربمسد يل، 
 1لكز ل آ عز  رتع ة   ق، بل عز  رتع ةلأيةفع ةخل صي.

يرعل ةلأتز ية   ق حميت رة ثة دل ةلكن سدي، فقدأ باهدري ة املدي بن تق م ةلنظ م ةلربمس يل على بس س ة  ثة، 
 ي ملز  رف ة  ع مللني يف ةجمل   ة  يل، ق ث ةن شر:ملز بهم بست هب ، هي ةلسل ك  ي بري ةلس ت  

  ؛ةلطمع يةجلشع 
    ق    ؛لي ية ة م رس ي ةل ب  ا ي يف ة اسس ي ية س ةق ة  ل ي، مللل ةلفس ث ية عل مل ي ة ضل 
   إىل قيتددأ ة رتددأ ملددز ة ر ح، عددز  رتددع إعدد ثة تددأيتر ةلقددريض، يتددأفعهم إىل ذلددك ةلطمددع  ة يتدد رفسددعى

 يةجلشع، يذلك على قس ا ةآل رتز.
يملز ر نب خ ر، فذن ةلس ق ةحلرة يعأم ةل أ ل ف ه ، رعلز ةلكلريتز يبأةفع ةلطمدع، حيد يل ن ةحليتد   علدى  

ة ددأ، ييف سدت ل ذلددك يرددأي   رسد ي   ب  ا ددي، ملنهدد  فسد ث بعضدد ء ادد لآ إثةرةي بكدرب اددأر  كدز ملددز ة ر ح يةلع  
لي عددز حتق ددع بر ح ع ل دي، ف حيتددل ة علدى رددرء ملنهدد  علددى ة ملد ة  مبعل ملدد ي ملضدل   ءية سدد   ةلتند ك يةلشددرك ي ةلكدرب ، 

هدذ  ة عل ملد ي يف تدأةي  ملد  ية سد ف ثة ملدز  ،بيتفي ملك فآي، يةس خأةم ة عل ملد ي ة   قدي لدأتهم عدز بقد ة  ةلشدرك ي
 م ملدد  تسددمى  لق مددي ةلع ثلددي عنددأ تق دد ميلك ندده، بضددف إىل ذلددك ةب كدد ر بعددض ة سدد ل ب ة ق   ل ددي، مللددل ة ع مدد ث علددى

، فمدز ة عدريف بن بي بصدل لده ية يت رفةلعق رةي ة قأملي بيتفي ضم صي للقريض، بي تق  م ة س لم رةي يف ةلشرك ي 
هي مل  ثفعه ةلشخش حل  اته، يله ا مي س ا ي، يهي مل  تت ع يتشرت  هب  يف ة س ةق، لكنهم تركد ة ا مي يتكلفي اترخي ي، ي 

م ن ق مي ةلس ا ي، ي ل  يل ك ن ة تق ذلك، يةب أع ة مل  تعرف  لق مي ةلع ثلي، يهي مل  ت ةفع عل ه ةلطرف ن ثين ةلنظر إىل ةل
ةلقددرض ة مندد ح، كمدد  كدد ن ة تظهددرين ة سدد لم رةي يف ة  رةن دد ي ةلعقد رةي عنددأ ة اددرتةض بسددعر بعلددى ملددز قق ق هدد ، ل رتددأ 

 2هبذ  ةلق مي ةلع ثلي، يتع ربين ةلفرق بني ةلق مي ةلأفرتتي ة سجلي هب  يهذ  ةلق مي ةلع ثلي، بر ق  تسجل.
  
 

                                                
برييي، ثةر  ،الدايلكتيكية )املار سية( موضوعية يف معرتك الصراع الفكري القائم بني خمتلف التيارات الفلسفية وخاصة الفلسفة اإلسالمية واملادية   دراسة فلسفتظاحممأ  ار ةليتأر،  1

 .21-20ص ص.، 1982ةل ع رف للمطت ع ي، 
 ؛10، ملررع س بع، ص.قراءة إسالمية يف األزمة املالية العامليةحممأ عتأ ةحلل م عمر،  - ةنظر: 2

  ة  اع:ملز  .2011رتل بف 24، اجلانب األخالقي مأل األزمة املالية العامليةحممأ بز ص حل محأي،  -         

http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6045:2011-04-24-08-13-32&catid=232:economy-dev&Itemid=315 
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لعق دأة يعلى عكآ ة ا يت ث ةلربمسد يل، فدذن ل ا يتد ث ةإلسد ملي ع ادي يت قدي    د ق يةلدأتز، فهد  ملدرتتا  
(، كمد  تدرتتا ة ا يتد ث يف ةإلسد م  لسدل ك ة   ادي، Religions Economicsةإلمي ن دي، هلدذة ت صدف أبنده ةا يتد ث ثتدين   

(، كمدد  بندده تع مددأ علددى Ethical Economicsق ددث تل ددرم ة سددلم يف نشدد   ته  حلدد   يةحلددرةم، لددذة فهدد  ةا يتدد ث ب  اددي  
تددي بكددل ملق مل هتددد  (، إذ بن ب ت دده حتق ددع ةحل ددد ة ةلط   Humanomicsا يتدد ث إنسددد ين  ةإلنسدد ن يتقدد م  رددل ةإلنسددد ن، فهدد  ة

 1يعن صره .
ف إلسدددد م   تفيتددددل بددددني ة ا يتدددد ث ية  دددد ق، كمدددد  بندددده   تفيتددددل بددددني ةلعلددددم ية  دددد ق، ي  بددددني ةلس  سددددي  

ي ةلشرك ي،  ي، فل  صأق ملسري  ، ذلك بن ةإلس م رس لي ب  ابس س ةحل  ة ة ا يت ثتي ةإلس مل يية   ق، ف    ق 
 ل خلي عدز ة تدد ثئ فدديصدأق ملعهدم ةخلددربةء يف تقد رترهم، لن لددز كدل ملاسسددي نيتد ته  ملدز ةلددريةج قسدب ملركرهدد  ةحلق قدي، 

 ، ملز بست ا ة   ر ةلت رص ي يملاشرةي ة سع ر.يةلق م

 أسب اب أخرى لألزمة المالي ة: دراس ة شرعي ة: الثانيالمطلب  
ي إىل تفدد ام هددذ  ة املددي، ميكددز ت ا ةلسدد بقي لألاملددي ة  ل ددي ةلع   ددي، هندد ك بسددت ا ب ددر  بث   إلضدد في إىل ة سدد 

 ثرةسي هذ  ة ست ا ملز ةلن ق ي ةلشرع ي يف ةلفريع ةآلت ي:
 
 
 
 

 ف لسف ة التوس ع في الدي ن: ولالفرع األ
 2عز فلسفي ةلأتز يف ةل  ايي ة  حأة ة ملرتك ي بشكل كتري ملز    :لقأ ت س   
 ؛زايدة توريق الديون وتسييلها 
 يهي بط ا ي تيتدأره  ة اسسد ي ة  ل دي لعم  هد ، للحيتد   علدى ادرض يلدأفع بايد ن ة شدرتايي بطاقات االئتمان :

دد يةخلددأمل ي، لددذلك تيتددب   ر ة ددأتز عددز سددأةث ملدد  هددذ  ةلتط ادد ي يف اةيتددي  لددع ة   مدد ن بشددكل ربدد ي،   صددي إذة    
بن ةلشدعب ة ملرتكدي ملدأتز لتط اد ي ة   مد ن، ق دث تقضدي ببلدب ةلند س بياد هتم يف رأيلدي سحته، ياأ بتت ز ةل ا  ع 

 ثت  م بني بط ا ي ة   م ن ة خ لفي ية سح بي ملز مليت رف عأتأة.
  

                                                
عهدأ ةإلسد ملي للتحد ث يةل دأرتب، ةلتندك ةإلسد ملي لل نم دي، ة  ،1، سلسدلي تراد ي ة ا يتد ث ةإلسد ملي رادم اإلنسان أسـا  املـظها اإلسـالمي يف التظميـة االقتصـاديةعتأ ةحلم أ ةلغدرةيل،  1

 .13، ص.بأين سني نشررأة، 
 .46.ص ، ملررع س بع،ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  2
  يملعظم ةلن س نأين صع بي يف فهم   ،ة   م ن عنأمل  تيتلين ملز شركي بط ا ي ي عن ء ارةءة ملعظم ة يرةقف نفسبص   بكل  ي ه فسرتة: " ملعجبيه  بس  ذ ا ن ن  ،ريصلأ سلفرمل نتق   ةحمل ملي

 ، ملطت عي  ريف صغرية".عأثه  عز مخآ عشرة يراي   تقل   ،كم  ي ة يرةق ةلل تنه   عل هم ملز شرك ي بط ا ي ة   م ن، فهي صفح ي عأتأة
 .46-45ة ررع ةلس بع، ص ص. -ةنظر: 

 ؛فلسفـة التوّسـع يف الديـألالفرع األول: 
 ؛إشهـار اإلفـال الفرع الثاين: 
 .التوّسـع يف اإلنفـاق: الفرع الثالث
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رص ييف هددذة ةلشددةن تقدد   اددآ كن سددي مل نددز ك رملددل: "ملددز ةليتددعب  أملددي ةلددرا يةلتط اددي ة   م ن ددي يف خن يةقددأ، لددذة اددر  
 هذ  ةلتط ا ي لنع ش ق  تن ." ش ملزةل خل  
 نح ة يتدرف مب رتهد  صد قب ةحلسد ا يتدرف ي مللحقدي  حلسد  ي ةجل رتدي، ميد: يهي  دأمل ي ملالتسهيالت االئتمانية

 رص أة  أيث ملع ني، تس ط ع سحته ملق بل ف  أة حمأثة، لذلك بصتحز ارض  ملز ة يترف ليت قب ةحلس ا بر .
اسسددد ي يةلأيلدددي يف ةلددد  ايي ة  حدددأة ة ملرتك دددي، يبصدددتحز بملدددي تشدددرتي سدددعز ملأت ن دددي ة فدددرةث ية يهكدددذة ةت   

علددى إتددر ذلددك ة ركددر  عه ، يصدد ر ةا يتدد ثه  تقدد م علددى ة سدد ه ك بددأ  ملددز ةإلن دد ج، فحددل  ة شدد  ء بعددأ بن ك نددز تيتددن  
هدد   ،يف ةجمل مددع ك ل ا يتدد ث ة ملرتكددي، لددذلك ف لند س   تددأرك بن ةلنددرةع ة ا يتد ثي ةجلأتددأةل جد ري بددأ  ة يتددنع كمحدر  
 1نرةع بني ةلأة نني ية أتنني.

ملز ةلأتز يضتطه يف قأيث  ةلأن  ، ياأ تن يلز ب    ختدي يف ةلقدرخن ةلكدرمي  تسعى ة ا يت ث ةإلس ملي إىل ةحلأ   
لأتز يملقأةر  ة ،نز ةآلتي ةلكرمييخل ي ةل سج ل يك  بي ةلأت ن، فسم ز ختي ة أةتني بي ختي ة ك تتي، ياأ ب    2يف س رة ةلتقرة،

آ يف مبدد  عل دده ثين إكددرة ، ية تلددم كمدد  هدد  ثين  دد يبرلدده يك تتدده يةلعأةلددي يف ةلك  بددي، يملددز ميلددل فهدد  ة ددأتز يكةندده تقددر  
  ةليتدد رة ةلع ثلددي،  ، يف هدد  تشددأتأ يةضددح ليتتدد ي ية  ضدد ع ي يةحل دد ث، قدد    ت شدد   يةلشدده ث يهددم شدده ث عددأ ،ةلق مددي

 3ةل ج رتي ملز ع اي ملأت ن ي.ة ع مل ي   صي  ،ة أتز يةلأة ز، ق ث    ل  ملع مللي يبذلك ميكز ضم ن ةلع اي بني
دد  لم يةلددرهز يسددأةث ياددأ تندد ي  فقدده ة ددأةتن ي ملددز ةلفقدده ةإلسدد ملي، بقكدد م ةلقددريض يبايدد ن ةلت ددع ةآلرددل يب ددع ةلس 

ة دأتز علددى  ة ددأتز يةلدأة ز، يقددث   م ملع مل هتدد  بضد ةبا حمكمددي، ف لشدرع ةإلسدد ملي رعدى ةلع اددي بدنيةلدأت ن...إخل، ينظ د
 4."إن    ركم بقسنكم اض ءق له صلى هللا عل ه يسلم: "ه أبقسز    ك ن، ثين شرط ملستع، لسأةث ثتن

ا  ةر ي لب هللا تع ىل ملز ةلأة ز إمله   ة أتز ة عسر لق له تعد ىل: "  درَةف فَدَنِظدرَِة ِإىَل مَل رَسدرَةف َيبَن َتيَتدأ   َيِإن َكد َن ذ ي ع سر
ِر ل ك مر ِإن ك ن  مر تَدعرَلم  نَ  ق ع ض  عز كلمي ةلأت ن ة عأيملي بي ة شك ك ف هد ، ، ف س عمل ةلقرخن ةلكرمي، كلمي ةل يتأ  5"َ  در

 قف ا  على شع ر ة أتز، يإلبق ء ةلع اي ب نهم  ضمز ةإل  ر ة ر م عي.
ذة ةن شددر ة طددل يعددأم ةلددأفع، فددذن ةحل دد ة ةإلبددرةق يف ةلددأتز، فددذ ملددزرسدد   هللا صددلى هللا عل دده يسددلم  صر قددذ   ياددأ

ع عل هم يف ملع مل هتم، بي بنه س اثي إىل ةضطرة ي ة ا يت ثتي س خ ل، يس ف حيجم ةلن س عز ةلت ع  لأتز،    تض   

                                                
 .47ة ررع ةلس بع، ص. 1
ِلِل ةل ذِ  ََيرَا َك ِتِب َبنر َتكر  َب َكَم  َعل َمه  ةَّلل   فَدلرَ كر  بر  َيَ   مل َسمًّى َف كر د ت     َيلرَ كر  بر بَد درَنك مر َك ِتِب ِ لرَعأر ِ  َبَرلف  بَتدَُّه  ةل ِذتَز َخمَلن  ة ِإَذة َتَأةتَدندر  مر ِبَأترزف ِإىَل  ايَ " 2 عُّ َيلر َد  ِع ةَّلل َ َرب ه  َيلر  مر َيَ  تَدترَخآر  ي َعَل رِه ةحلَر

عُّ  ل  ه  َ  مِلنره  َش درئ   َفِذنر َك َن ةل ِذي َعَل رِه ةحلَر َ ِط ع  َبنر ميِ  ِهأ ية َشِه َأترِز مِلزر  َسِف ه   َبير َضِع ف   َبير َ  َتسر َ شر ِ  َيةسر ِللر َيلِ ُّه  ِ لرَعأر َرَباَتنِ رَِر ِلك   فَدلر  مر ِ فَدَرر ِل َيةملر ِ  زر تَدررَض رَن مِلدَز ةلشُّدَهَأةِء  مر َفِذنر ملَر َتك  َص َرر َلنير
 َ َأةمه  دَر  َيَ  ََيرَا ةلشُّدَهَأةء  ِإَذة مَلد  َبنر َتِضل  ِإقر َ  ة ر  ر دَأةمه  َر ِإقر دةمل  ة َبنر َتكر د ت د    َصدِغري ة َبير َكتِدري   فَد  دذَكِ  َيبَثرََن َب   تَدرراَتب د ة ِإ   َبنر َتك د َن جِتَد رَة   َبَرلِدِه َذِلك دمر بَارَسدا  ِعنردَأ ةَّللِ  َيبَادردَ م  لِلش دَه َثةِ  ة ِإىَل ث ع د ة َيَ  َتسر

ِهأ ية ِإَذة تَدَت تَدعر  مر َيَ   ت ِأتر ينَدَه  بَد درَنك مر فَدَل رَآ َعَل رك مر ر َن ِح َب   َتكر د ت  َه  َق ِضرَة   َعل  ة َفِذن ه  ف س  ِق ِبك مر َيةتد ق  ة ةَّلل َ  ت َض ر  َك ِتِب َيَ  َشِه أِ َيَبشر ءف َعِل مِ  َيِإنر تَدفر س رة ةلتقرة،  - "َيتد َعلِ م ك م  ةَّلل   َيةَّلل   ِبك لِ  َشير
 .282ةآلتي 

 ؛47، ملررع س بع، ص.لعامليةضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية اس ملر ملظهر انطقجي،  - ةنظر: 3
 .11ص. حمم ث ةل ةثي يخ رين، ملررع س بع، -         

 .272، ص.ملررع س بععتأ هللا حممأ بز إمس ع ل بز إبرةه م ةلتخ ري،  بب  4
 .280س رة ةلتقرة، ةآلتي  5
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 كد نكمد     ،باملد ي ة  م ن دي شد مللييت ادف ةلند س عدز ةلسدأةث، يةل اد ع يف يف ةلس ق، فض  عز ةن ش ر ذلك بيت رة بكدرب 
 1.تن ء ة املي ة  ل ي ةلع   يبةحل   

للدل لد ت  ع ملد   دز بدرم يف ثتنده، يميلدل هدذة إذ ملز رهدي ب در  فدذن سدهم ةلغد رملني، هد  بقدأ مليتد رف ةلركد ة،  
ةلسهم ضم ص ةر م ع   لت ئي ة   م ن، لكز ملنح ةحلك مل ي  مل ة   جت   ملس عأة ة اسسد ي ة  علدرة، إ د  هدي ملسد عأة 

دد تيتددرف ته يلدد ث  ف هدد ، يهددذة ملدد  ة  للقدد ي ةلددذي ب طددة يف دد   ه سددهم ةلغدد رملني إىل ذ ةجتدد   ة املددي ة  ل ددي ةلع   ددي، ب نمدد  ت ر 
ثه  را ملسدد عأة ةلطددرف ةلضددع ف يف سددأةث ثتندده علددى ملددأةر ةلعدد م،  ن سددهم ةلغدد رملني بقددأ مليتدد رف ةلركدد ة ةلددل قددأ  

َ  ةليت َأَا ي  لِلرف َقرَةء يَ ةلع  ني بق له تع ىل: " َه  َيةلرم َال َفدِي اد ل د بد ه مر َييف ةلر ِاَد ِا َيةلرغَد رمِِلنَي َييف َسدِت ِل ِإ   ةلرَمَس ِكنِي َيةلرَع مِلِلنَي َعَل در
ِت ِل َفرِتَضي  ملِ َز ةَّلل ِ َيةَّلل   َعِل ِم َقِك مِ   2"ةَّلل ِ َيةبرِز ةلس 

 إشه ار اإلف الس:  ثانيالفرع ال
 ال :ـتعريف اإلف

، مفلـسبعدأ تسدر، فهد   فأعسـرفد ن، مبعدىن فقدأ مل لده  أفلـس، إذ تقد   أفلسملز ةلفعل  ةإلف س كلمي ملش قي 
 3ب على ت اف ةل  رر عز ةل ف ء بأت نه.ف إلف س ه  ق لي ترتت   ،مفلسون ومفاليسياعه 

دطدي ملريندي بكدرب حلركدي ة ا يتد ث، يليتر  ةلعأتأ ملز ةخلربةء بن اد ةنني ةإلفد س تع   ملدل ز ة سد لم رةي ملدز ةل عك 
 ل د يل ملدز ةخلسد  ر ةلن ادي عدز  مدي تضدمز ةل فد ء   ل رةملد ي أبكدرب ادأر  كدز، يحتدأ  ملع مليت عب ة   م ن، بطرتقي ملنظ  

 ر ة أتنني، مب  تكفل للأة نني خل ي ا ن ن ي لل ص   إىل قق اهم. تعل  
، ق ث َييت ةلفيتدل ةحلد ثي ع   يملرتك ي ملز ببرا ةل ج را ةلا ةنني إشه ر ةإلف س يف ةل  ايي ة  حأة ة  تع رب 

ضددمز هددذ  ةلقدد ةنني، ل سددمح للشددرك ي نعدد ثة تنظد م نفسدده  يف إ دد ر ادد ةنني ةإلفدد س ة ملرتك ددي، يتسدد ط ع ا ددع  عشدر
عز ةلفيتدل بن ةع ةلشرك ي ق  ة فرةث ةللج ء إل ه، إ  بنه تس خأم يف ةلغ لب ملز  رف ةلشرك ي، يخي لف هذة ةلفيتل 

عمل ي ةإلف س يةل يتف ي، يةلفيتل ةلل لث عشر ةلذي تسمح بعمل ي إع ثة ةل نظ م لألشخ ص، يعنأ ةلذي تضتا  ةلس بع
م بطلب ةحلم تي إىل حمكمي شركي يف تسأتأ ة ت لم ة س حقي على ثت   ، فذ   تس ط ع كم  تس ط ع ةلأة ن ن ةل قأ  ةلفشل 

 4ر.حت ثتي بن ء على ةلفيتل ةلس بع يةلفيتل ةحل ثي عشة ف س ةإل

                                                
 .48 بع، ص.، ملررع سضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  1
 .60 تيس رة ةل  بي، ةآل 2
 .733إبرةه م بن آ يخ رين، ملررع س بع، ص. 3
 د ص  ل طت دع علدى بعدض  ،ةلقد ن ن ملدز 13 لفيتدل ف. ةخل صدي هبد   يلكل ملز هدذ  ةحلد  ي اريفهد، 13يةلفيتل  11يةلفيتل  7ةلفيتل  مب رب عأة بأة ل ة ملرتكي ةإلف س ت  ح ا ن ن 

ب ياف    ت طل   ،ةإلف س إل ه ةلكلريين إلشه ر يتلجة ،ةلفيتل ه  ة كلر ةس عم   يتطت ق  عمل ي ةل يتف ي يف ال ةإلف س، يهذة حيكم يتنظم ،ة ملرتكي ةإلف س ملز ا ن ن 7 ة هز، يةلفيتل
ملد  ، يهدذة ةل ج رتي ك ي  رسي ة عم  يت  ح ةل حر   ،ي ةة  ن ب ف  داأ تك ،ل ب ر ديلكز هن ك بأة ، قيتر  على ةلأة نني ع مل  مت  ديق  ت ات ،ةإلف س ةع ت رة ملز اترتخ شهر ،يدعم   ةل ج رتة 
 تي ةلعمل على إع ثة تنظ مةل ف ء   ل رةمل ي يف بيا هت ، قر   ةليتع  ي يف يت  ح للماسس ي ةل ج رتي ية فرةث يةلشرك ي ةلل تع ين ملز ،ةإلف س ةلق ن ن ي ملز ةحلم تي ةلذي مينح 11ر  ةلفيتل ت ف  

  .11ةلفيتل بقك م بأ   7ةلفيتل  ماأ تطلب ةلأة ن ن تطت ع بقك لكز ، ة خ يتي ةإلف س حم كم ه  بني ة  رةف ةلأة ني ية أتني بمل م ة تف ق عل  طا حمكمي ت م   يفع ،بنفسهم
 . ملز ة  اع:قانون اإلفال  اجلديد...مرونة لالقتصاد ومحاية للمستثمريأل - ةنظر: 4

http://www.alkhaleej.ae/portal/93086839-3dd9-4995-a376-79ef9a41916f.aspx 

  http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=10390  . ملز ة  اع:ي، احلماية مأل اإلفال  مبوجب القانون األمريكب لب عتأ ةلق ثر يرمسه -         
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ةلطرتقدي ة سدهل للقضد ء علدى بي ملط لدب ا ن ن دي،  ،يتع رب ا ن ن إشه ر ةإلف س يف ةل  ايي ة  حأة ة ملرتك ي 
فهدد  مبل بددي  حدد ة لحدد  ك فددي ةلعقدد ث للماسسدد ي، لكندده نعددل ملددز ةليتددعب شددطب ثتدد ن ةلشددخش ةلددذي بشددهر إف سدده 

بي، فددذن ة يتد رف سدد جأ نفسده  فجددةة ل لدك ايتدد رة ةلشخيتدي، يعل ده فددذذة بصدتحز ادد ةنني إشده ر ةإلفدد س بكلدر صدع  
 1، يس  ةره ملش كل عأتأة لل خلش ملنه . ات يبش  ء ب ر  كلرية   ترتأه يب 
 ع شدأتأ يةلغرتب يف ة ملر بن ةلق ن ن تس تعأ بشكل حمأث ةلف ض صي كسدتب إلشده ر ةإلفد س، ييف هدذة تضد    

دث ةلقد ن ن علدى ةل   بن ت شدأ   على ةلن س، ف  صدح   ع يف ةلدأتز،  نده ةلسدتب، بملد  ةإلفد س فهد  ن  جدي، فمد  ةلف  دأة ملدز س 
: شد   ر كسد ن يلمل  ذكرتده عضد  ةلكنغدرس ة ملرتكدي  ،قيترهم يف ةلرةيتي إ  ةس عت ثهم؟ يثل ل ذلك ث   ،ت رتا ةلن س

ة   مدد ن ت تددي  "بنفقدز ة يتدد رف سدد ي يت تددني ملل د ن ثي ر إلصددأةر ادد ن ن إشدده ر ةإلفدد س، يبضد فز شددرك ي بط ادد ي
عشددر ملل دد ن ثي ر ب ددر ، يبعددأه  بضدد فز اع دد ي رردد   ة عمدد   ملئددي ملل دد ر ثي ر ب ددر ، بصددتح ةجملمدد ع ملئددي يبربعددي 

 2يمخسني ملل  ن ثي ر فقا إلصأةر ةلق ن ن".
  بمل  ة فلآ يف ة ا يت ث ةإلس ملي، فه  ةلذي مل تتع ملعه شيء تفي به ثت نه، ياأ ضمز له ةلشرع قيت ني تسرت 

كرةمل ه ةإلنس ن ي، بل بكلر ةلفقه ء، ي  صي ةلش فع ي، ذكرية بن ةلق ضي تتقي للمفلآ مل  تكف ه سكن  ي ع ملد  كمد  تل دع 
تقس م مل  لأ  ة أتز ة فلآ بني  ، بمل  ةلشخش ةلذي  سر ثتنه ملع ة فلآ، ف  ت م    له، ملز  ا ةرمح ة عرتر ا م ذ   

 3ع ي.ثة ن ه اسمي ةلغرمل ء، ثين نظرة ةر م 
 التوس ع في اإلنف اق:  ثالثالفرع ال

ملدز  %87شهأ ة ا يت ث ة ملرتكي     ةلسن ةي ة  رية ترةتدأة كتدرية يف قجدم ة سد ه ك، قد  بلدم قد ةيل  
، ية شددددكلي هندددد    تكمدددددز يف اايثة 2002سدددددني  %82، بعددددأ بن كدددد ن قدددد ةيل 2008ةلندددد تج ةحمللددددي ةإلادددد يل سدددددني 
 ،  يف قيت   كلري ملز ة ملرتك ني على اريض لشرةء ةلعأتأ ملدز ةلسدلع يةخلدأمل ي  ل قسد اة س ه ك يف قأ ذةته، يإ 

علددددى فلسددددفي ةل  سددددع يف ةإلنفددددد ق  تقدددد م  لنظدددد م ة ا يتدددد ثي ةلربمسدددد يلف يبشددددكل تفدددد ق بكلددددري اددددأرةهتم علددددى ةلسددددأةث.
يتدد ث ة ملرتكدددي تقددد م علدددى ر ةخلدددربةء بن تللدددي ة ا ق مل عددي، إذ تقدددأ  ة سدد ه كي، ملدددز  ددد    لددع ةلطلدددب يرعدددل ةل سددد   

دد ددةإلنفد ق، لددذلك ت  ر  ع ف دده، ملدز  دد   ت ر دده ةل سد  ل ةإلع مل ددي لددرتيتج ه ة ا يتد ث ةل قل ددأي إىل ر نددب ةلعدرض، ف   س 
ه ة سددد هلكني  ددد  ةإلسددرةف يةل تدددذتر. يف قدددني تقدد م ة ا يتددد ث ةإلسددد ملي علدددى   ذلددك إىل ت ردددتق فددي ةإلنفددد ق، يلددد  بث  

 ة سدد ه ك، لددذلك فهدد  مينددع ةإلسددرةف يةل تددذتر لددأيرمه  يف ت ل ددأ ةل ضددخم، كمدد  مينددع ةلشددح  ةلضدغا علددى ةلطلددب برتشدد أ 
 4يةل ق ري لأيرمه  ةلس ى يف ةنكم ش ةلطلب ةلكلي.

                                                
 .56، ملررع س بع، ص.ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  1
 ؛57-56س بع، ص ص.ةلررع ة  - ةنظر: 2

 .17-16حمم ث ةل ةثي يخ رين، ملررع س بع، ص ص. -         
 ؛57ص.، ملررع س بع، ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  - ةنظر: 3

 .17 ةثي يخ رين، ملررع س بع، ص.حمم ث ةل -         
  ؛60ص.، ملررع س بع، ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  -ةنظر:  4

 .19ص.حمم ث ةل ةثي يخ رين، ملررع س بع،  -          
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أ بض ةبا ةلشرتعي ةإلسد مل ي، ثةم ذلك ة س ه ك ملق    ة ا يت ث ةإلس ملي  س ه ك ةلسلع يةخلأمل ي، مل  تقر   
ة عددز كددل ملدد  ملددز شددةنه ةإلضددرةر بيتددحي يملدد   ة سدد هلك، إذ بن ة سدد ه ك هدد  ملددآ  ةلفع ل ددي ملدد ي، يبع ددأبع ددأة عددز ةحملر  

ة ا يتدد ثتي، يهدد  ةهلددأف ملددز ةلنشدد ط ة ا يتدد ثي كلدده، ف لشدد رع تتددأي ةه م ملدد  كتددرية بقضدد ي ة سدد ه ك علددى ملسدد    
ة ا يتددد ثي ع ملدددي يةلنشددد ط  ةلك دددف يةلكدددم، يمل تكدددز ملتعدددث عن ت ددده هدددذ ، كددد ن ة سددد ه ك هددد  ةلغ تدددي ةلنه   دددي للنشددد ط

ة ا يت ث ةل ضعي، يإ   ملتعله بن ة س ه ك بملر ضريري حل  ة ةإلنسد ن ي م رسد ه  يفم به ةإلن  ري   صي، كم  ه  ملسل  
 1أة جبملي ملز ةلض ةبا هي:ل ا  فه ةلأتن ي يةلأن  تي، ف إلنف ق ررء ه م ملز ق  ة ةإلنس ن، لكز نب بن تك ن ملق   

    ايي يف عمل ي ةإلنف ق؛ملرةع ة ة يل 
    ا، يةلتعأ عز ةإلسرةف يةل ق ري؛ة ع أة  يةل  س 
  ة ب ع ث عز ةل قل أ يف عمل ي ةإلنف ق؛ 
  ة ب ع ث عز  ا ة س ه ك ةلرتيف يةلكم يل؛ 
   .ةب غ ء رض  هللا يف بثةء مل  ه  ملطل ا ملز نفق ي تقأمله  ةإلنس ن 

ه نظ م ك نز ةجنلرتة تشرف يت ر    ،1914ع  ي للس  لي يف ةلع مل، فقتل ع م ل ةإلنف ق ةحلريب بكرب نرتف يتشك  
ةلدذهب ةلعد  ي، قد  ب لدع عل ده نظد م ةإلسدرتل ين، يبعددأ ةحلدرا ةلع   دي ة يىل، ين  جدي ةلنفقد ي ةلعسدكرتي، ضدعف ملركددر 

 2؛ ة ركر ة ي  ةلأييل، يةاثةثي ا ة ةل  ايي ة  حأة ة ملرتك ي ل ح ل  ةإلارةضبرتط ن   يف ا   
ل ةإلنف ق ةلعسكري ةجلرء ة كرب ملز إا يل ةإلنف ق ةلعد م، عدرب ةل د رتخ ة د يل للد  ايي ة  حدأة ة ملرتك دي، تشك   

هدأبي ةحلددرا ملددز إاد يل ةإلنفدد ق ةلعد م ة ملرتكدي، يعنددأمل   %90ل ةإلنفد ق علددى ةلدأف ع  د  ، شددك  1945ففدي سدني 
، بددري بن ةحلددرا يف شددته 1948تقرتتدد  سددني  %30أف ع تددنخفض، ق ددث بلغددز ، ب ددذي نسددتي ةإلنفدد ق علددى ةلددةلع   ددي

، بلغز 1954-1953بنه     ةلفرتة  ي إىل ع ثة نفق ي ةلأف ع ملرة ب ر  إىل ةل يت عأ، إىل قأ  ةجلرترة ةلك رتي، بث  
ةإلنفددد ق  ، يملندددذ ذلدددك ةل ادددز ب دددذي نسدددتي%70نسدددتي ةإلنفددد ق ةلعسدددكري إىل إاددد يل ةإلنفددد ق ةلعددد م ة ملرتكدددي  ددد  

 3ةلعسكري يف ة خنف ض؛
 تدرية كتدرية علدى ايتيتد ي ةإلنفد ق علدى  ،كم  ك ن لقرةر ةل  ايي ة  حأة ة ملرتك ي ةلدأ    يف قدرا ةلف  ند م 

ملز إا يل ةإلنف ق  %46ةلأف ع، ق ث ع ثي تلك ةلنستي إىل ةل رةتأ ملرة ب ر  يف ملن يتف ةلس  ن ي، ق  بلغز    
عنأمل  بكملز ةل  ايي ة  حأة ة ملرتك ي ةنسدح هب  ملدز ةلف  ند م، قدأث ةخنفد ض يةضدح يف نفقد ي يف   تي ةلس  ن ي، ي 

                                                
   http://iefpedia.com/arab/?p=18571. ملز ة  اع:نارية اإلنفاق وضوابطها يف اإلسال ه تل عتأ ة  ىل  شط ش،  - ةنظر: 1

 http://www.eamaar.org/?mod=article&ID=913. ملز ة  اع: اإلسالميضوابط االستهالك يف االقتصاد  -         
 ؛61، ملررع س بع، ص.ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةس ملر ملظهر انطقجي،  - ةنظر: 2

 .19حمم ث ةل ةثي يخ رين، ملررع س بع، ص. -         
 ملز ة  اع: .6500، ةلعأث 2011ت ل    29، ة ا يت ثتي ة لكرتين ي، اإلنفاق العسكري والديأل العا  األمريكي 3

www.aleqt.com/2011/07/29/article_563700.html 

http://iefpedia.com/arab/?p=18571
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، بددري بن 1999سددني فقددا ملددز إادد يل ةإلنفدد ق ةلعدد م  %16.1ةلدأف ع، يضددلز نفقدد ي ةلددأف ع يف ةلرتةرددع قدد  بلغددز 
  1ة ب ر .إع ن ةحلرا على ةإلره ا يبفغ نس  ن يةلعرةق ثفع هبذ  ةلنستي إىل ةل يت عأ ملر 

 االنفص ام بين االقتص اد المال ي واالقتص اد العين ي  :ثالثالمطلب ال
هنددد ك عدددأث ملدددز ة ا يتددد ثتني بررعددد ة سدددتب ة املدددي ة  ل دددي إىل إشدددك ل ي ةلع ادددي بدددني ة ا يتددد ث ة ددد يل ية ا يتددد ث  

 م ة طلب إىل ةلفريع ةآلت ي:ي عرفي ملكمز ةخللل يف هذ  ةلع اي، اس   ةلع ين،
 
 
 
 

 
 وم وطبيع ة االرتب اط بين االقتص اد العيني واالقتص اد الم الي مفه: ولالفرع األ

اد العيين:ـأوال: االقتص 
(، ةلدل ت ملدل يف كدل ة د ةرث ةحلق ق دي ةلدل تشدتع Real Assetsت علع ة ا يتد ث ةلع دين بي ةحلق قدي   صد   ةلع ن دي   

 لطعدد م ية  بدآ(، بي بطرتقددي بددري ملت شدرة  ةلسددلع ة سدد لم رتي ك  عددأةي ةحل رد ي بطرتقددي ملت شددرة  ةلسدلع ة سدد ه ك ي ك
 3يةآل ي(، يميلل ة ا يت ث ةلع ين ةلق مي ةحلق ق ي ل ا يت ث، يبس س ق  ة ةلتشر.

ينظرة إىل بنه   ميكز للشخش ةل ةقأ، بن تن ج كل ةلسلع ةلل حي  ج إل ه ، كم  بن ة ن ج ةل ةقأ   ت  ةفر لأتده   
إلملك ن دد ي إلن دد ج ةلسددلعي ةلددل ت خيتددش ف هدد ، لددذلك ةق دد ج ة ملددر إىل ةل عدد ين يةل ع ملددل ملددع ةآل ددرتز يف ةإلن دد ج كددل ة

ية سدد ه ك، يملددز هندد  يرددأي يا فددي  للددي يف ة ا يتدد ث، يهددي يا فددي ةل تدد ث  ملددز  دد   ة سدد ةق. ي دد  ك نددز عمل ددي 
 ن ةل تد ث  ةلسدلعي، بي ملد  تعدرف   ق تضدي، يةك شد ف ةلتشدر ةل ت ث  حت  ج إىل ملق بل ملز  رف ه ، يبنه ملز ةليتدع بي مبكد

                                                
 ة ررع نفسه. 1
 :ي ة  ل دي ية ا يتد ثتي ةلع   دي ة ع صدرة ملدز ملنظد ر ، يراي عمدل ملقأملدي إىل ة دالر ةلعلمدي ةلدأييل قد   ة املداألزمة االقتصادية العاملية املعاصرة ومصري الظاا  الرأمسايعمر  ضريةي،  - ةنظر

 ؛8-2، ص ص.2010ثتسمرب  2-1هد ة  ةفع لد 1431ذي ةحلجي  26-25ةا يت ثي إس ملي، عم ن، ة رثن، 
، يرادي عمدل ملقأملدي إىل ة ددالر يف جتظـب األزمـات املاليـة االرتبـا  بـني االقتصـاد العيـين واالقتصـاد املـاي ودور االقتصـاد اإلسـالمي ومزسسـاته املصـرفيةبمحدأ شدعت ن حممدأ علدي،  -         

 ؛9-3، ص ص.2009ثتسمرب  20-19ةلعلمي ةلع شر ق   ة ا يت ثةي ةلعرب ي يتط رةي مل  بعأ ة املي ة ا يت ثتي ةلع   ي، برييي، لتن ن، 
، يرادي عمدل ملقأملدي إىل ة دالر ةلعلمدي ةلل لدث قد   زمة األول الراهظـةثاين أليين ودورها يف امتصاص الإشكالية العالقة بني االقتصاد املاي واالقتصاد العرض  ف حي علي ة نسي،  -         

 ؛23-1، ص ص.2009بفرتل  29-28ة املي ة  ل ي ةلع   ي يةنعك س هت  على ةا يت ثايي ةلأي ، كل ي ةلعل م ةإلثةرتي ية  ل ي، ر ملعي ةإلسرةء ةخل صي، عم ن، ة رثن، 
يراي عمل ملقأملي إىل ة ل قى ةلأييل ةلل ين ق   ة املي ة  ل ي ةلرةهني يةلتأة ل ة  ل ي ، دور املظتجات املالية اإلسالمية يف حتقيق االستقرار االقتصاديص حل ص حلي يعتأ ةحلل م بريب،  -         

 ؛6-4، ص ص.2009مل ي  6-5، ة ركر ةجل ملعي مخ آ ملل  ني، ية يترف ي "ةلنظ م ة يتريف ةإلس ملي   ذر "، ملعهأ ةلعل م ة ا يت ثتي يعل م ةل س ري
 .9، ملررع س بع، ص.قراءة إسالمية يف األزمة املالية العامليةحممأ عتأ ةحلل م عمر،  - 

 ؛2رض  ف حي علي ة نسي، ملررع س بع، ص. - ةنظر: 3
 .3محأ شعت ن حممأ علي، ملررع س بع، ص.ب -         

 ؛اد العيين واالقتصـاد املـايمفهو  وطبيعـة االرتبـا  بني االقتصـالفرع األول: 
 ؛أسبـاب االنفصـا  بني االقتصـاد املـاي واالقتصـاد العيينالفرع الثاين: 
 .هر  التوازن االقتصـادي بني االقتصـاد التقليـدي واالقتصـاد اإلسالمي: الفرع الثالث
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دددملهم، ة رتعددد ة بثيةي مل ل دددي تسددده  بن ة ا يتدد ث ةلع دددين   تكفدددي ل قدددأ   ر ل عمل ددد ي ةل تددد ث  ة  علقدددي   صددد   ةلع ن دددي يت س 
 1ةل ع ين ة شرتك.

:اثنيا: االقتصـاد املـاي 
ل ددي يف شددكل رملدد ا، ملددز  اسسدد ي ة  ل ددي، فهندد ك بثيةي مل ت كدد ن ة ا يتدد ث ة دد يل ملددز ام عددي ملددز ة ثيةي ية 

ثة ن ي، بي بري ذلك ملز ة ل رةمل ي على بصد   ة ا يتد ث ةلع دين ملدز ملد ةرث  ت ع دي بي بشدرتي، كدذلك هند ك قق ق مللك ي ي 
يهكددذة فددذن ةلعأتددأ ملددز ة اسسدد ي ةلددل ت ع ملددل يف هددذ  ةلرملدد ا  ة صدد   ة  ل ددي(  إلصددأةر يةل ددأةي  يةل ق دد م يةلددرتيتج، 

 2ةحلأتث عز ة ا يت ث ة  يل، ه  قأتث عز رمل ا  بص   مل ل ي( يملاسس ي ت ع ملل يف هذ  ةلرمل ا.
يإذة كدد ن تطدد ر ة صدد   ة  ل ددي بددأب بظهدد ر ةلنقدد ث، إ  بن ةلتشددرتي ةك شددفز بتضدد  بن ةلكفدد ءة ة ا يتدد ثتي تددرثةث   

( Negociabilityة فرةث بي ةلقط عد ي، ف لق بل دي لل دأةي    كلم  ترةتأ قجم ة ت ث ي، يمل تعأ ا صرة على عأث حمأيث ملز
ترفع ةلق مي ة ا يت ثتي للم ةرث، يملز هن  اهري بمه ي بن تك ن ة ص   ة  ل ي ةلل للل مللك ي  ة سهم(، ية ص   ة  ل ي 

 3ةلل للل ةلأة ن ي  ةلسنأةي( ا بلي لل أةي .
للملك ي  ة سدهم( ملدع اهد ر شدرك ي ة سد مهي، كمد  تطد ري بشدك    ياأ تط ري بشك   ة ص   ة  ل ي ة مللي 

ة ص   ة مللي للأتز ملع تط ر ة يرةق ةل ج رتي يةلسنأةي، يملع ةك س هب    ص ي ةل أةي ، بصتحز هدذ  ة صد   بشدته 
د ، ق ق ع ملي على ة ا يت ث ةلق ملي، يس عأ ير ث هذ  ة ص   ة  ن عدي أةي  مللك  هد  ع ةلشدرك ي يتدعلدى ةن شد ر يت س 

 ،ياايثة اأرهت  على ة س أةني، يمل تق يتر ة ملدر علدى اهد ر هدذ  ة صد   ة  ل دي ةجلأتدأة، بدل سد عأ علدى ةن شد ر تدأةيهل 
إىل اايثة تدددأةي  هدددذ  ة سدددهم  ،  ل عهددد  بلقدددي ةجلمهددد راهددد ر ملاسسددد ي مل ل دددي ا تدددي تيتدددأر هدددذ  ة صددد    مسهددد ، يبث  

 د  بعطدى للم عد مللني تقدي لل ع ملدل هبد ،  ،لت رصد ي ةلدل ت دأةي  ف هد  هدذ  ة ثيةييةلسنأةي بني ةجلمه ر، كمد  اهدري ة
ةلدل ت م دع -ة يتد رف يف ةل ةاع ملأت ن ي هذ   قني ت أ ل يف عمل  ي ةل م تل، فذ   حتل   ة يت رففذن  ،بضف إىل ذلك

سدده ل بي اددرض، يملأت ن ددي هددذة للحيتدد   علددى ت ة يتددرفحمددل عم  هدد ، ف لعم ددل ت قددأم إىل  -بلقددي كتددرية لددأ  ةجلمهدد ر
ف يف هدذة ةل سده ل كمد  لد   ، فذنده ت يتدر  ة يتدرفن حييتدل ةلعم دل علدى تسده ل  نأ إىل مل ءته ة  ل ي، لكز مل  إةلعم ل تس

  ة ددأت ن  ي ةخل صددي للعمدد ء إىل حتدد   ة يتدد رف ت م ددع بلقددي كتددرية يف ة ا يتدد ث، يهكددذة فددذن ة يتدد رف كدد ن نقدد ثة،  ن 
 4.ة يت رف  جي    ت م ع به بلقي كترية يف ة ا يت ث، ف قتل عل ه  ة  ع ملل ن   م تلق ن يف ملأت ن  ي ع ملي، ن

 
 
 

                                                
 ة ررع نفسه. 1
 .2، ملررع س بع، ص.علي ة نسيرض  ف حي  2
 .2008ك  بر ب 4، ةلستز 1574يتري ةل  م، ةلعأث ، ررتأة ة األزمة املالية العاملية: حماولة للفهمق ام ةلتت يي،  3
 .3رض  ف حي علي ة نسي، ملررع س بع، ص. 4
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 أسب اب االنفص ام بين االقتص اد المالي واالقتص اد العين ي:  ثانيالفرع ال
كددددز نفيتدددد م بدددني ة ا يتددد ث ة ددد يل ية ا يتددد ث ةلع دددين، مية ي إىل إقدددأةث هنددد ك ام عدددي ملدددز ة سدددت ا ةلدددل بث   

 1تلخ يته  يف ةلنق ط ةآلت ي:
ةل دأ ةلدل ب لق هد  س  سدي ةلدر  آ ة ملرتكدي  س  سدي كدف  بث ي : ات واألسـواقـدان التوازن بني احلكومـأوال: فق

 مه : ،، إىل بن بفقأي ةلأيلي ثيرتز بس س ني ملز مله مله 1980سني  ريصلأ رتغز
  ضطرةا ةلت ئي ة ا يت ثتي ةلكل ي؛ثير ةلض ملز ة  ري لعمل  ي ة س لم ر يةإلن  ج عنأ ة 
    ية رةاب  ثةء ة س ةق. ،حلركي ربس ة    هثير ة  ر 

ة ة نفيتدد م بددني ة ا يتدد ث ةلع ددين ية ا يتدد ث ة دد يل، يبصددتح ة ا يتدد ث ة دد يل إن   تددي هددذتز ةلددأيرتز، اةث ملددز قددأ  
 ،قركد ي ربس ة د   يف ةلعد مل يبصدتحزأمل ي، بيتلي ب م تدل عمل د ي إن د ج ةلسدلع يةخلد مي لك اأرة ثفع   صي،   لز  

 ة ةلأيل ي ية س لم رةي ة ت شرة؛ةلق مي ةإلا ل ي حلركي ةل ج ر  بضع ف  ملض عفيتس يي 
دد: لقددأ بث  الـ  الثــروة يف دول الشمــا: ترّ ـــاثنيــ ر ةللددرية يف ي خل دد ي ة ا يتدد ث ةلعدد  ي، إىل فقددأةن ةل دد ةان بددني ترك 

دد يف ثي  ةجلندد ا، فللتحددث عددز ةلعم لددي ةلر  يتددي ية أربددي يف ةللم ن ندد ي ملددز ةلقددرن ة  ضددي،  ر ةإلن دد جثي  ةلشددم  ، يترك 
 ب ذ ةلنظ م ةلربمس يل تع أ نشر ةليتن ع ي ةل قل أتي رن  ، ياأ بصتح ربس ة    يف ةلتلأةن ةليتن ع ي بمل م    رتز مه :

  ّةجلن ا؛: ةن ق له ل س لم ر يف لاألو 
 م رةي بأتلي يف مل  نه يف ةلشم  .:  له عز ةس لاينـالث 

ت ر ه ملعظم ربس ة    يف ةلشم      ةجمل افي يف ةلت رص ي ية س ةق ة  ل ي، بعدأ ةل طد ر ةهل  دل  ب على ذلك، بنه مت  يترت  
  ة ا يت ث ةلع ين يف ثي  ةلشم  ؛يف تقن  ي ةإلع م ية تيت  ، يبستب ةلنفقي ةلع ل ي ل س لم ر يف

ة بدىن يف ةلد  ايي ة  حدأة  %10: ترةيقز نستي ةلأ    ة خيتيتدي لدد ولـة يف توزيع الدخـدالا: عد  العـاثلث
، 1939-1917ملدددز امدددل ةلدددأ ل ةحمللدددي ةإلاددد يل ة ملرتكدددي،  ددد   ةلفدددرتة  %50إىل  %40ة ملرتك دددي، ملددد  بدددني 

يف  %50إىل ة رتفد ع ادأثة إىل ، ل ع ث %35ي    ةلفرتة ةل  ل ي ملز ه مني ةلفكر ةلك نري، ةخنفضز هذ  ةلنستي إىل 
ي تيتدرف ي ةلفئد ي ة بدىن، إىل  فدض ةلفرتة ةلدل بعدأه ، يكد ن هلدذة ةل فد يي خ رة ةر م ع دي يةا يتد ثتي مل   بعدي، فقدأ بث  

ا  سدددد  إىل ةلددددأ ل ة  دددد ح لألسددددر  2007سددددني  %0.2إىل  1982 سددددني %12ة  ددددل ة   سددددا ل ث دددد ر ملددددز قدددد ةيل 
يف ةلفددرتة نفسدده ، يهدد  ملدد  تعددين بن ل تددل ةلددنما  %99.8إىل  %88   سددا ل سدد ه ك ملددز ة ملرتك ددي، ياايثة ة  ددل ة
ت طلددب حتدد ت  هدد    لللددريةي   هدد ،  بصددتحة كلددر تددرةء يف ةلدد  ايي ة  حددأة ة ملرتك ددي،  %20ة سدد ه كي ة فددرط لددد 

يف ةحلس ا ةخل رري ية  رةن ي ةلعم مل ي.  بأين ة كرتةث لرتةكم ةلعجر ،ييس  ل بري ع ثتي للحيت   على ةل م تل ةخل رري
يف ةع ق ثه  أبن ةلفئد ي ذةي ةلدأ ل ة علدى، اد ثرة علدى  لدع  لدب كد ف يمل ند ع لسدري  ،يهن  تكمز ملشكلي ةلربمس ل ي

هدز إىل ةجمل افد ي يف ي إىل س ء  يت ش ة د ةرث ة  ل دي، إذ ت ر  ةلعمل ي ةإلن  ر ي، يهذة بري صح ح،  ن هذ  ةلفئ ي بث  

                                                
 .8-4ة ررع ةلس بع، ص ص. 1
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 يتد ث ة د يل عدز ة ا يتد ث   إىل ةنفيتد م ة ا ا يت ث ة  يل على قس ا ة س لم ر يف ة ا يت ث ةحلق قي، ة ملدر ةلدذي بث  ة
 ةحلق قي؛

: للددل بصدد   ة لك ددي بس سدد  مللك ددي ة دد ةرث ةلع ن ددي، ملددز ةـة املاليـــة للرافعـــا: جتاهــل اعتبــارات احلــدود املقبولـــرابعــ
ذ عد ثة شدكل بسدهم، يجندأ بنده يف ةلظدريف ةلطت ع دي، هند ك قدأيث  د  ميكدز إصدأةر  برةضي يمليت نع يشرك ي، يهي   د

ملز بص   ة لك ي، يإن ك نز هن ك ملت لغي يف إصأةر بسهم بق م مل ل ي ملت لم ف ه  عز ةلق مي ةحلق ق ي لألص   ةلل للله ، 
 ترتتا ب ر ث هذ  ة ص   ةحلق ق ي؛حمأيثة،  نه  إ  بن ة ملر تظل  

دبمل     ع لنستي للشكل ةآل در لألصد   ة  ل دي، يهد  ة أت ن دي، فد مكز ةلقد   بنده تكد ث   ت ردأ قدأيث علدى ةل  س 
دد تكمددزف هدد ، يهندد   ع يف هددذ  ة صدد   للمأت ن ددي، يهددي ل سددز ملأت ن ددي ة شددكلي، فقددأ  لغددز ة اسسدد ي ة  ل ددي يف ةل  س 

س ةق ة  ل ي، ي ل  يل هي بشته   أت ن  ي ةلع ملي، فهي ررء فرثتي، يإ     ذ ع ثة شكل ملأت ن  ي ا بلي لل أةي  يف ة 
 ؛ةإلارةضع يف تز ةل ج را ةلس بقي ضريرة يضع ةحلأيث على ةل  س  ملز ةللرية ة  ل ي، ياأ تطل  

دايـاع املــاطر يف القطــ  املخـامل يف املشتقات وتر ّ ـا: زايدة التعـخامس ع ةل ع ملدل ة د يل يف ة شد ق ي : لقدأ ت س 
مز ملز ةلقط ع ة  يل ثين ير ث فعلي للسلع يةخلدأمل ي،  ل ي بشكل كتري، يذلك ملز     ةجمل اف ي ةل مه ي ةلل ضخ  ة 

ددد ي إىل اايثة يف اط عددد ي ملع ندددي، بث   ةإلادددرةضر عمل ددد ي بضدددف إىل ذلدددك فدددذن ضدددعف ةلرا بدددي علدددى ةلقطددد ع ة ددد يل، يترك 
  ث ةلع ين ة  ن عي.ةلس  لي يف اط ع ي ة ا يت ة خ  ر،    بضعف ملز ضخ  

 ي  واالقتص اد اإلسالمالتق ليدي  هرم الت وازن االقتص ادي بين االقتص اد  : ثالثالفرع ال
ي إىل    ةللرية ة  ل ي ميكز إرر ع بهم بست ا ة املي ة  ل ي ةلع   ي، إىل ة أت ن ي ة فر ي يةجمل اف ي ةل مه ي ةلل بث   

  إىل تشددك ل بهرةملدد ي ه  لددي ملددز ةلدددأت ن ي ة صدد   ةحلق ق ددي، ة ملددر ةلدددذي بث  بشددكل كتددري رددأة، تفدد ق قجدددم ةللددرية ب
ية ل رةمل ي   تق بله  إن  ج قق قدي، يهدذة ملد  تعدرف  هلدرم ة قلد ا، تكد ن ا عأتده إىل بعلدى يربسده إىل ة سدفل قسدب 

 ة  ةيل.ة خطا 
 التقليدي: اهلـر  املقلـوب يف االقتصـاد 25 رقماملخطط            

 
 

2
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 .11ص. ،2009، الدائرة االقتصادية، األزمة املالية العاملية وأثرها على االقتصاد العراقي: ياةرة ة  ل ي ةلعرةا ي، املصدر
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 ميكز تسج ل ة  قظ ي ةل  ل ي: ،25رام ة خطا ملز 
 ةلق عأة للل ة ا يت ث ةحلق قي؛ - 
  ملز قجم ة ا يت ث ةلذي ا م عل ه؛ةهلرم ميلل ةل ع مل ي ة  ل ي، يه  بكرب - 
 ة س ط ل ثة ل ةهلرم حي ي مللللني: - 
  دداألول مدد  ي اهد ر ةلفق عددي ة ا يتد ثتي، إذ ت رةتددأ ع صدع ثة، يهدد  ميلدل ترةتدأ ةق : ذي ةلسدهم ة محدر، ت  س 

ةلفرق بني ةلق عأة "ةحلق ق ي" عز ةلقمي "ةل هم"، ي ل  يل فدذن ا مدي ةليتدفق ي تكد ن ببعدأ ملد  ميكدز عدز ا مدي ة  رد ثةي 
يكلمد    ي إىل ةنفج رهد ،ع إىل بن تيتل إىل ةحلدأ ةلدذي تداث  ةلل للله ، يهن  س نشة ةلفق عي، يهذ  ةلفق عي س س مر  ل  س  

 علدىز ةلقدأرة ةلذةت دي ل ا يتد ث ةلربمسد يل  بدأين تدأ ل ةلأيلدي( ك نز يف بعلى ةهلرم ك ن ةنفج ره  بكلر  ترية، يكلم  ال د
 ملع جلي خ ر هذة ة نفج ر؛

  ذي ةلسهم ة  ضر، تض ع صع ثة، يه  ميلل اأرة ة ا يت ث علدى ةل يتدح ح، إذ تكد ن ذلدك بسدهل اينـالث :
 كلم  ةرتفعز لقمي ةهلرم.  مل  تك ن قجم ةل ع ملل ة  يل ارتب ملز قجم ة ا يت ث ةحلق قي، ب نم  تقل  عنأ ةلق عأة، عنأ

عددز قجددم ةليتددفق ي ة  ل ددي ةلددل ت جدد يا قجددم ة ا يتدد ث  م ة قلدد ا إىل قددأ بع ددأ، ملدد  ذكددرتعكددآ نظرتددي ةهلددر  
ملل يف إن  ج ةلسلع يةخلأمل ي، يملز ةلطت عدي ح بن ا عأة ةهلرم تق م على ملس قي ة ا يت ث ةحلق قي، ة  ةحلق قي، إذ ت ض  

 عددز هددذة ةلنشدد ط، يلكددز عنددأمل  تتددأب هددذ  ةل عدد مل ي  ل حددرك ذةي ةل مددني بن ترةفددع هددذة ةلنشدد ط تعدد مل ي مل ل ددي تعددرب  
ةل تدد ث  هبدد  عددز ةلق مددي   ةلق مددي ةلددل تدد م  يذةي ةل سدد ر، فددذن قجمهدد  سدد تأب ب جدد يا قجددم ة ا يتدد ث ةحلق قددي، يلددز تعددرب  

  ق ي لليتفقي.ةحلق
ةحلق ق ددي  ة ا يتدد ث  ة ن جدد يبملدد  هددرم ةل دد ةان يف ة ا يتدد ث ةإلسدد ملي، فهدد  ملسدد قر تقدد م علددى ا عددأة صددلتي ملددز  

د ةحلق ق ددي،  ة ن جد ي  يبثةة ل تدد ث  ةحلق قدي(، بملدد  ةلدربس فهدد  عتد رة عددز ة ا يتد ث ة دد يل، هدذة ة ا يتدد ث ةلدذي تع ددرب ملكم 
 ة  ةيل. ة خطا يت ث ة  يل س جأ ملق بله يف ة ا يت ث ةحلق قي، قسب ي ل  يل فذن بي إسق ط ملز ة ا 

 اد اإلسالميـادي يف االقتصـوازن االقتصـ: هر  الت26 رقماملخطط 
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أ مبتدد ثئ ة ا يتدد ث ةإلسدد ملي، فمددز  دد   اددرةءة إسدد مل ي ، هدد  عددأم ةل ق  ددةلع   ددي إن بهددم بسددت ا ة املددي ة  ل ددي 
رةف ةلنظدد م ةلربمسدد يل عددز ملتدد ثئ ةلشددرتعي ةإلسدد مل ي، هددذ  ة تدد ثئ ةليتدد حلي لكددل املدد ن ييف كددل  ملددأ  ة دد سددت هب ، تتددني  

 ملك ن،  إلض في إىل اأرهت  على ة س قرةر ية س مرةر.
 ملق رني  ل م تل ةل قل أي؟ ،ةلع   ي ة املي ة  ل ي يف الفم  ملأ  اأرة ةل م تل ةإلس ملي على ة س قرةر 

 تطبيقية آلث ار األزمة المالية على المصارف  ةس درا: المبحث الثاني
 -دراس ة مق ارن ة–واإلسالمي ة  التق ليدي ة                        

ي ملددز دي ع ندددز ثرةسدد، ل دد*يدملق رنددي   يتدد رف ةل قل أتددةلع   ددي ي در ة يتدد رف ةإلسدد مل ي   املددي ة  ل دد عرفددي ملددأ   ت دد 
هدددي: ة رثن  ***مليتدددرف  إسددد مل  ( يف عدددأث ملدددز ةلدددأي  ةلعرب دددي 23ل دددأاي يمليتدددرف  تق 47ملنهددد   ،مليتدددرف  07  **ة يتددد رف

                                                
 ةإلس مل ي   املي ة  ل ي ةلع   ي ملق رني   يت رف ةل قل أتي، مل  تلي: ملز بني ا لف ةلأرةس ي ةلل تن يلز مل ض ع  تر ة يت رف *
 يف عدأث ملدز ةلدأي   ثي  –ثرةسدي ملق رندي  –ة يت رف ةإلس مل ي يةل قل أتي  ر ةلت قل ن ملز     هذ  ةلأرةسي، على  تري ة املي ة  ل ي ةلع   ي على: رك  دراسة ماهر حسأل وجيما دريدي ،

  مل  تلي:ملنه : تط ر ةلقريض يتط ر ة ص   يتط ر ةلر  ي، ق ث تتني   ،، ملس خأمل ن يف ذلك الي ملز ة اشرةي2009–2007خلل جي+ترك   يمل ل راي(،     ةلفرتة الآ ةل ع ين ة
، يتعد ث ةلسدتب يف 2009-2007 قل أتدي  د   ةلفدرتة ق فظز ة يت رف ةإلس مل ي على    با   يف ةإلارةض ي   ة ص  ، إذ ك ن تف ق ضعف    إادرةض ي د  بصد   ة يتد رف ةل -  

 ذلك إىل:
       ة  ءة ةجل أة للميت رف ةإلس مل ي؛ 
        إىل اط ع ة س ه ك ةلذي مل ت ةتر   املي كم  ه  ةحل   يف ةلقط ع ي ة  ر .  ،نارةض ةجلرء ة كرب ملز حم فظه  ،ةلعأتأ ملز ة يت رف ةإلس مل يا ملز 
 كم  ه  ةحل   يف ة يت رف ةل قل أتي، يتع ث ةلستب يف ذلك إىل:   2008ر ة املي ة  ل ي سلت  على ر  ي ة يت رف ةإلس مل ي سني مل تات -  

   صغر ق ةفظه  ة س لم رتي ملق رني   يت رف ةل قل أتي؛ 
      ملق رني   يت رف ةل قل أتي؛ةخنف ض نستي ةلرفع ة  يل ف ه 

    ثئ ةلشرتعي ةإلس مل ي.ةق ك مله  إىل ملت 
ملق رندي بنظريهتد  يف ة يتد رف ةل قل أتدي، بسدتب ةلضدعف يف إثةرة ة خد  ر لدأ  بعدض  2009ادأ  تدري بشدكل بكدرب سدني  ،إىل بن ر  ي ة يت رف ةإلس مل ي ،لز ةلأرةسي بتض لكز ت ص  

 ة يت رف ةإلس مل ي ة رتتطي  جل نب ةإلن  ري. ر على نش طبت   ،ة يت رف ةإلس مل ي، كم  بن ةن ق   ة املي إىل ة ا يت ث ةحلق قي
 دراسة املصرف الربيطاين  HSBC وجملةThe banker    نز هذ  ةلأرةسي مل  تلي:: ب 

، بعدأ بن ك ندز 2009ملل  ر ثي ر سدني  822، ق ث يصلز ا م ه  إىل %29ةرتف ع بص   ة يت رف ةإلس مل ي يبص   ة يت رف ةل قل أتي ةلل لأته  ن ةفذ إس مل ي مبعأ   -
ية رتتد ط ةل ت دع بدني ةلقطد ع ة د يل يةلقطد ع  ،بن ة ق ربدي ةحمل فظدي للمخد  ر ،، يتاكدأ ةلأرةسدي%6.8. يف ة ق بل مل ت ج يا نستي اايثة بص   ة يتد رف ةل قل أتدي 2008ملل  ر ثي ر سني  639
 املي ة  ل ي.س عأ على مح تي ة يت رف ةإلس مل ي ملز ةل ةتريةي ةلسلت ي لأل ،ةحلق قي
 ك نز ا ثرة على مل ةرهي ةآل ر ةلسلت ي   ،نز هذ  ةلأرةسي بن ة يت رف ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي: ب   مصرفا يف دول جملس التعاون اخلليجي 50صظدوق الظقد الدوي على عيظة مأل  دراسة

 في إىل ثير تق سم ة خ  ر يف ةلعق ث ة  ةفقي  قك م ةلشرتعي ةإلس مل ي.لألاملي ة  ل ي، بستب بن لأته  ةق     ي بكرب ملق رني   يت رف ةل قل أتي،  إلض 
 مليتدرف  تقل دأاي  26مليتدرف  إسد مل   ي 45علدى ثرةسدي ع ندي ملك ندي ملدز  ،: اد م هدذة ةلتحدث)حملالن ماليان يف البظك اإلسالمي للتظميـة( دراسة الد تور حامت غومة والد تور نبيل غالب
 لز ةلأرةسي إىل مل  تلي:ثيلي،  س خأةم ت تي ملاشرةي، هي ة ثةء ةلر ي يةل عرض للمخ  ر يةلس  لي. ياأ ت ص   16إس مل ي، يف  مليترف  تقل أاي بن فذة 30ي

صدد   ملق رنددي يبعلددى ع  ددأ علددى ة  ،عرفددز كددل ة يتدد رف حمددل ةلأرةسددي ةخنف ضدد  مللح ادد  يف ة ثةء ةلر ددي، يبن ة يتدد رف ةإلسدد مل ي قققددز بعلددى ع  ددأ علددى ققدد ق ة سدد مهني -
خ  ر ملق رني   يتد رف ةإلسد مل ي. ض للم، إىل ر نب بن ة يت رف ةل قل أتي اأ ع نز بكلر ملز بريه  ةخنف ض  يف قجم ةلس  لي، يةرتف ع ملس    ةل عر  2008  يت رف ة  ر ،   صي سني 

يبادل ةنكشد ف  علدى ة خد  ر ملدز ة يتد رف  ، ل دي ملدز ة يتد رف ةل قل أتدي،  يت صد  ب د  تتدأي بكلدر ر  ديإىل بن ة يت رف ةإلسد مل ي بكلدر ةسد عأةثة   ةرهدي تدأةع  ي ة املدي ة  ،ي ليتز ةلأرةسي
 عه  ب فرة ةلس  لي.ةل قل أتي، إض في إىل ل   

Look: - Maher Hasan and Jemma Dridi, The Effect of Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, IMF Working 
paper, Monetary and Capital Markets Department & Middle East and Central Asia Department, September 2010, pp.1-46; 
           - Maher Hasan and Jemma Dridi, Put to the Test, Islamic banks were more resilient than conventional banks during the global financial 
crisis, Finance & Development, December 2010, p p.46-47; 
           - IMF Survey, Islamic Banks :More Resilient to Crisis? October 04, 2010. from the site:     
                                 http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/RES100410A.htm 
           - Mushtak Parker, Islamic banks fared better during financial crisis, Arab News, September 2010. from the site: 

http://www.arabnews.com/node/355547 
           - Rocel Felix, Islamic Banks Enjoy Double-digit Growth in Spite of Global Crisis, November 2009. from the site:  

http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/business/2009/November/business_November170.xml&section 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/RES100410A.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/RES100410A.htm
http://www.arabnews.com/node/355547
http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/business/2009/November/business_November170.xml&section
http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/business/2009/November/business_November170.xml&section
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يةلسع ثتي يةلك تز يةلتحرتز ياطر يةإلمل رةي ةلعرب ي،  س خأةم الي ملز ة اشرةي ة  ل ي، يهي: قجدم ة صد   يقجدم 
 سدن ةي، ايد ينيذلدك  دأة  يةلع  أ على ةلسدهم يةلدربح ةليتد يف، ،يةلع  أ على ة ص   يةلع  أ على قق ق ة لك ي ،ةل ثة ع

  ****.ر ملز ةإلقيت    يقسب مل  ت ف   ،2013-2006    ةلفرتة 
 م هذة ة تحث إىل ة ط لب ةآلت ي:على هذة ة س س، اس  

 
 
 
 
 

 م الودائ ع م األص ول وحج تط ور حج :األولالمطلب  
ف ةإلس مل ي ملق رني بنظريهت  يف ة يت رف على بص   ييثة ع ة يت ر  ،ةلع   ي ف على ملأ   تري ة املي ة  ل يلل عر   

 ثرةسي ةلفرعني ةآلت ني: ةل قل أتي، مت  
 
  
 

 2013-2006للفترة    تط ور حجم األص ولالفرع األول: 
حمدددل  يف ةلدددأي  ،ةإلسددد مل ية يتددد رف ة يتددد رف ةل قل أتدددي ي عدددأث ملدددز  ةجلدددأي  ة ددد ةيل، تطددد ر قجدددم بصددد   تتدددني   

 .2013-2006    ةلفرتة  ،ةلأرةسي
 
 

                                                                                                                                                            
           - IMF Direct, Did Islamic Banks in the Gulf Do Better Than Conventional Ones in the Crisis?, Oct. 14, 2009. from the site:  

http://blog-imfdirect.imf.org/2009/10/14/islamic-banking/ 
، 2012، 32، ةجمللي ةلعرةا ي للعلد م ة ا يتد ثتي، ةلسدني ةلع شدرة، ةلعدأث ة حتدايت األزمة املالية العامليةاملصارف اإلسالمية يف مواجهملأقز ك ام ةلقرتشي يمل س ن عتأ ةلغين عتأ ةلكرمي،  -

 ؛53ص.
 . ملز ة  اع:2010مل رس  27، 6011، ة ا يت ثتي ة لكرتين ي، ةلعأث البظوك اإلسالمية حتقق أعلى العوائد على حقوق املسامهني خالل األزمة  -

http://www.aleqt.com/2010/03/27/article_369745.html 
 . 1 عرفي ع ني ة يت رف حمل ةلأرةسي  ل فيت ل، ةنظر ة لحع رام  **

 ه:د ن يهذ  ة يت رف، ة    ر هذ  ةلأي  مت   ***
 ال ةنف  ق ؛ة للي ملز ةلأي  ةلنفط ي ة كلر ةنف  ق  على ةلع مل ةخل رري، عأة ة رثن ةلل تع رب ملز ةجملم عي ةلل هذ  ةلأي  تع رب  -
 ؛يملز ة يت رف ةل قل أتي عأثة ملع ربة ملز ة يت رف ةإلس مل ي يف هذ  ةلأي ت رأ  -
 ةلت رص ي بشكل يةضح؛ يف هذ  ةلأي تنشا  -
 .ي ل  يل فذن ثرري  تره    املي ة  ل ي ةلع   ي س نعكآ بشكل يةضحيف ةلس ق ة  ل ي،  حمل ةلأرةسي ملق  أةة يت رف  -

 لأي  حمل ةلأرةسي.يف ة ،يإصأةرةي ة س ةق ة  ل ي ملنش رةيملز ةل ق رتر ةلسن تي للميت رف حمل ةلأرةسي، يملز  ى ةإلقيت    يمت  ةحليت   عل ****

 تطـور حجم األصـول وحجم الودائـع؛املطلب األول: املطلب األول:   
 تطـور العائـد على األصـول والعائد على حقـوق امللكيـة؛ املطلب الثاين:املطلب الثاين:  
 تطـور العائـد على السهـم والربـح الصـايف. املطلب الثالث:املطلب الثالث:  

                                   

      

 ؛2013-2006تطـور حجم األصـول للفرتة الفرع األول: 
 .2013-2006للفرتة  تطـور حجم الودائـع: الفرع الثاين

 
. 
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 2013-2006للفرتة  ولـور حجم األصـ: تط42 اجلدول رقم
 األردن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

متوسط حجم أصـول املصارف 
 التقليدية

 )ألف ديظار أردين(

2511088.04 2922380.28 3114506.39 3290772.5 3500796.15 3549249.22 3642657.85 3827281.12 

 5.06 2.63 1.38 6.38 5.65 6.57 16.37 ---- )%( معدل التغري

 13 13 13 13 13 13 13 13 عيظة املصـارف

متوسط حجم أصـول املصارف 
 اإلسالمية

 )ألف ديظار أردين(

1018466.85 1096061.17 1378000.54 1611920.61 1322645.04 1458735.75  1556628.12 1718448.15 

 10.39 6.71 10.28  17.94 - 16.97 25.72 7.61 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 2 2 2 2 عيظة املصـارف

 السعودي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

متوسط حجم أصـول املصارف 
 التقليدية

 ألف رايل سعودي()

77203056.29 95029541 118915572.6 118411853.

7 
118710268.1 125695340.3 138292293.6 150934440 

 9.14 10.02 5.88 0.25   0.42 - 25.13 23.09 ---- )%( معدل التغري

 7 7 7 7 7 7 7 7 عيظة املصـارف

متوسط حجم أصـول املصارف 
 اإلسالمية

 ) ألف رايل سعودي(

44067669.33 54361740 56014419.5 58855979.5 66411138.5 81055549.25 100532759.5 109792908.3 

 9.21 24.02 22.05 12.83 5.07 3.04 23.35 ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 3 3 عيظة املصـارف

 الك ويت الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

متوسط حجم أصـول املصارف 
 التقليدية

 ()ألف ديظار  وييت

4722838.33 5939815.25 5641475.6 5661287.2 5643576.6 5951721.6 6777788.8 7588453.6 

 11.96 13.87 5.46 0.31 - 0.35 5.02 - 25.76 ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 4 3 عيظة املصـارف

متوسط حجم أصـول املصارف 
 اإلسالمية

 ()ألف ديظار  وييت

3409065 3497235.33 4155816 4465269.66 5002205.66 5376665.33 5945817.67 6327829.67 

 6.42 10.58 7.48 12.02 7.44 18.83 2.58 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 2 عيظة املصـارف
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 البحري ن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

متوسط حجم أصـول املصارف 
 التقليدية

 )ألف ديظار حبريين(

2054380 2323077.16 2391632 2389604.5 2591406.66 2766903.33 3503190 3765607.6 

 7.49 26.61 6.77 8.44 0.08 - 2.95 13.07 ---- )%( معدل التغري

 5 5 6 6 6 6 6 6 عيظة املصـارف

متوسط حجم أصـول املصارف 
 اإلسالمية

 )ألف ديظار حبريين(

321654.5 543141.75 801826 697662.25 649032.5 630477.25 645970.75 718506.75 

 11.22 2.45 2.85 - 6.97 - 12.99 - 47.62 68.85 ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 4 4 عيظة املصـارف

 قط  ر الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

متوسط حجم أصـول املصارف 
 التقليدية

 قطري( رايل) ألف 

33318781.75 42114635.2 56416507.6 63726023.2 73966982.2 94130532.2 
 

111276464 138205294.8 

 24.19 18.21 27.26 16.07 12.95 33.95 26.39 ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 5 4 عيظة املصـارف

متوسط حجم أصـول املصارف 
 اإلسالمية

 ) ألف رايل قطري(

9203595.33 13826149 21051567 26649149 34913164.67 45638368.67 54459829 59441115.67 

 9.14 19.32 30.71 31.01 26.58 52.25 50.22 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 3 عيظة املصـارف

 اإلم ارات العربي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

متوسط حجم أصـول املصارف 
 التقليدية

 درهم إمارايت( )ألف

29134734 40212188.45 51742958.27 58797145.64 74334814.18 71276265.55 78417698.55 84412699.36 

 7.64 10.01 4.11- 26.42 13.63 28.67 38.02 ---- )%( معدل التغري

 11 11 11 11 11 11 11 11 عيظة املصـارف

متوسط حجم أصـول املصارف 
 اإلسالمية
 مارايت()ألف درهم إ

24420405.4 32950167.4 31799622.33 33868490.67 38039414.67 36570798.5 42174308 49358102 

 17.03 15.32 3.86 - 12.31 6.5 3.49 - 34.92 ---- )%( معدل التغري

 6 6 6 6 6 6 5 5 عيظة املصـارف

 : ملز إعأةث ةلت قلي   ع م ث على ة  قع ةإلقيت   ي.املصدر
 ل ل ةجلأي  ب  ن   ك آليت:ميكز ل 
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 2013-2006للفرتة  تطـور حجم األصـول :34 الشكل رقم
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 ضح مل  تلي:ت   لي له، ة مل  ية نحن  ي ةلت  ن ي  42    ةجلأي  رام ملز 
إذ   ،2013-2006 د   ةلفدرتة  ،تفع مل  سا قجم بص   ة يت رف ةل قل أتي حمل ةلأرةسيةر  ال: األردن:أوّ 
بلدددف ثتنددد ر برثين سدددني  3827281.12إىل  2006بلدددف ثتنددد ر برثين سدددني  2511088.04ملدددز  هددد ةن قدددل قجم
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  2013-2008، لكددز جتددأر ةإلشدد رة بن ملعددأ  ترةتددأ ة صدد    دد   ةلفددرتة 52.41%، مبعددأ  اايثة اددأر  2013
 *؛2007-2006ملق رني  لفرتة  بالن ك 
، إذ ةن قدل 2013-2006 د   ةلفدرتة ة أريسدي  ،يتد رف ةإلسد مل ي حمدل ةلأرةسدية ا دع ةرتفع قجم بص    

بلدددف ثتنددد ر برثين سدددني  1718448.15إىل  2006سدددني بلدددف ثتنددد ر برثين  1018466.85قجدددم ة صددد   ملدددز 
 **.68.72%، مبعأ  اايثة اأر  2013

ترةتددأ  ، ق ددث-بشددكل عدد م- تدداتر ة املددي ة  ل ددي ةلع   ددي علددى قجددم بصدد   ة يتدد رف حمددل ةلأرةسددي يف ة رثن ملة: ـالظتيجــ
، 2013-2006 د   ةلفددرتة  ،ة يتدد رف ةإلسد مل يمل  سددا قجدم بصد   ي  ،ة يتد رف ةل قل أتديمل  سدا قجدم بصدد   

ملق رنددددي   يتدددد رف  2007-2006سددددجل ملعددددأ  ترةتددددأ بصدددد   ة يتدددد رف ةل قل أتددددي ملعددددأ  بكددددرب  دددد   ةلفددددرتة  ياددددأ
، بتز سجل ملعأ  ترةتأ بص   ة يتد رف ةإلسد مل ي ملعدأ ي 2013-2007ةإلس مل ي، ل نعكآ ةل ضع     ةلفرتة 

إث    بنك ة رثن ثيب ةإلسد ملي بستب  ،2010سني ة خنف ض ةلذي شهأته عأة  – بكرب ملق رني   يت رف ةل قل أتي
JDIB يف ةلع ني-. 

، إذ ةن قدل 2008-2006 د   ةلفدرتة ةرتف عد  شهأ ملعأ  ترةتأ بص   ة يت رف ةل قل أتدي : ةـا: السعوديـاثني
، لكددز 2008-2007 دد   ةلفددرتة  %25.13إىل  2007-2006 دد   ةلفددرتة  %23.09ملعددأ  ةل رةتددأ ملددز 

د*** 2008 ملق رنددي بسدني 2010ي 2009سدنل   ف فد شدهأي بصد   ة يتد رف ةل قل أتددي تن ايتد   ز يضددع  ه  ، ل  حس 
 ؛2013-2011    ةلفرتة 
عددددأة ، 2013-2006ت رةتددددأ  دددد   فدددرتة ةلأرةسددددي  ،حمددددل ةلأرةسدددية يتددد رف ةإلسدددد مل ي ا ددددع ز بصدددد   ال ددد

ملددددددز  مل  سدددددا قجدددددم ة صددددد  ةن قدددددل  ، فقدددددأ2008ة خنفددددد ض ةلطف دددددف ةلدددددذي شدددددهأته بصددددد   بندددددك ةلددددددت ث سدددددني 
مبعأ   ،2013ثي سني بلف راي  سع   109792908.3إىل  2006بلف راي  سع ثي سني  44067669.33

 .149.14%اايثة اأر  
ام عي سد ملت  عأة – 2010ي 2009  خنف ض سنل ةلع   ي ري بص   ة يت رف ةل قل أتي   املي ة  ل ي  ت   ة:ـالظتيج
 ز ت رةتأ على     فرتة ةلأرةسي.ر هذ  ة املي على بص   ة يت رف ةإلس مل ي، إذ ال  ، يف قني مل تات  -ة  ل ي

، %25.76مبعددأ   2007-2006ترةتددأ مل  سددا بصدد   ة يتد رف ةل قل أتددي  دد   ةلفددرتة : ويتـ: الكــاـاثلثـ
ا دع ة يتد رف فقأ ةخنفضدز بصد   ، 2007سني ملق رني ب 2010-2008بعأه      ةلفرتة  -ة ص  –ل نخفض 
لدذي مل تدنخفض ة NBKبندك ةلك تدز ةلد  ين عدأة  ،2008ملق رني بسدني  2010ي 2009حمل ةلأرةسي سنل ةل قل أتي 

                                                
 :ةلع   ي يف قجم بص هل      ة املي ة  ل ي  ف ف ةخنف ض   ،ةل  ل ي يةل قل أت شهأي ة يت رف *
  ةلتنك ة س لم ريINVB  ؛2007ي ملق رني بسن 2009ي 2008سنل 
 ة رثن( بنك ة اسسي ةلعرب ي ة يترف ي  ABCO  ؛2007ملق رني بسني  2008سني 
  ةلتنك ة رثين ةلك تلJOKB  2009ملق رني بسني  2010سني. 
 يف ةلع ني. JDIBثن ثيب ةإلس ملي إىل إث    بنك ة ر  ،2009ملق رني بسني  2011ي 2010سنل تع ث ة خنف ض ةلذي شهأ  مل  سا بص   ة يت رف ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي  **

ام عي س ملت  ة  ل ي، ةلل ق فظز على ترةتأ بص هل      فرتة ةلأرةسي، يبنك ةلرايض ةلذي مل  ف ى بن ، عأة بص   2009ةخنفضز بص   ا ع ة يت رف ةل قل أتي حمل ةلأرةسي سني  ***
 .2010ةخنفضز بص له سني 
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 -ة صد  -ل عدرف بعدأه  ، ةلذي ق فن على ترةتدأ بصد له  د   فدرتة ةلأرةسدي BURG برا نبنك ي  ،2009بص له سني 
 ؛2010ملق رني بسني  2013-2011    ةلفرتة ترةتأة 

ملدددز ، إذ ةن قدددل ملتلدددم ة صددد   2013-2006  ةلفدددرتة مل  سدددا بصددد   ة يتددد رف ةإلسددد مل ي ت رةتدددأ  ددد  ادددل   
، مبعدأ  ترةتدأ ادأر  2013بلف ثتن ر كد تل سدني  6327829.67إىل  2006ف ثتن ر ك تل سني بل 3409065

 ، فقأ ق فظز ا ع ة يت رف ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي على ترةتأ بص هل  بتن ء ة املي ة  ل ي ةلع   ي.85.61%
    ةلفرتة نز ، يحتس  2007ملق رني بسني  2010-2008تن ايتز بص   ة يت رف ةل قل أتي     ةلفرتة  ة:ـالظتيج

 .2013-2006 ة أريسي ز بص   ة يت رف ةإلس مل ي ت رةتأ         ةلفرتةيف قني ال   ،2011-2013
، ل دددنخفض 2008-2006ةل قل أتدددي ترةتدددأة  ددد   ةلفدددرتة شدددهأ مل  سدددا بصددد   ة يتددد رف أل: ـا: البحريــــرابعـــ
 BBKعدأة مليتدرف بندك ةلتحدرتز يةلك تدز  –أرةسي ، بستب ةخنف ض بص   ا ع ة يت رف حمل ةل2009ة ص   سني 

، بسددتب حتسددز بصدد   ةلتنددك 2012-2010ل  حسددز يضددع ي ة صدد    دد   ةلفددرتة ، - NBBيبنددك ةلتحددرتز ةلدد  ين 
 BMBيبنددك ةلتحددرتز يةلشددرق ة يسددا  TAIB بنددك   ددب  ، بملدد  بصدد    اددي ة يتدد رف فلددم ت حسددزAUB ة هلدي ة  حددأ

 ؛2013سني إ   (UGB يبنك ةخلل ج ة  حأ
 2009، لكدز بأةتدي ملدز سدني 2008-2006ترةتأي بص   ة يتد رف ةإلسد مل ي حمدل ةلأرةسدي  د   ةلفدرتة  

 ل ةخلل جي د، بستب تن اش بص   ب ز ةل م ت2008تن ايتز ة ص   بشكل يةضح ملق رني بسني  ،2011ق  سني 

 GFH ية يتددرف ةخلل جددي ةل جدد ري  ،2009بأةتددي ملددز سددنيKHCB  ب ددز ةل م تددل بصدد    حسددز يضددع ي ل  ،2010سددني
، ييضدع ي ا دع ة يتد رف ةإلسد مل ي حمدل 2011سدني  KHCBة يترف ةخلل جدي ةل جد ري ، ي 2012سني GFH ةخلل جي 

 .2013ةلأرةسي سني 
ياأ ةسد مري   املي ة  ل ي ةلع   ي بشكل يةضح،  مل ةترة 2009سني بص   ة يت رف ةل قل أتي  مل  سا ةخنفض ة:ـالظتيج
، كمد  2012يف ة خنفد ض قد  سدني       UGB بنك ةخلل ج ة  حأبص   ي  BMBك ةلتحرتز يةلشرق ة يسا بنبص   

 .2011-2009ةإلس مل ي بشكل يةضح     ةلفرتة بص   ة يت رف  ةخنفض مل  سا
، إذ ةن قددل 2013-2006 رةتددأ  د   فددرتة ةلأرةسدي بصد   ة يتدد رف ةل قل أتدي ت مل  سددا ادل  ر: ـا: قطـــخامسـ

بلدف راي  اطدري سدني  138205294.8إىل  2006بلف راي  اطري سدني  33318781.75 ص   ملز قجم ة
 *؛%314.79، مبعأ  ترةتأ اأر  2013

يمبعدددأ  بكدددرب ملدددز نظدددري  يف ة يتددد رف  ،بشدددكل يةضدددح حمدددل ةلأرةسدددي ة يتددد رف ةإلسددد مل يا دددع ترةتددأي بصددد    
تح ملعأ  ترةتأ بصد   ة يتد رف ةل قل أتدي بكدرب ملدز ، فقأ بص2013، بمل  سني 2012-2006فرتة ةل     ،ةل قل أتي

 بص   ة يت رف ةإلس مل ي.ملعأ  ترةتأ 

                                                
 .2011ي 2010نفآ ةلظ هرة سنل  ABQK، كم  شهأ ةلتنك ة هلي 2009يف قجم بص له سني  ف   فةخنف ض   CBQKشهأ ةلتنك ةل ج ري  *
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، 2013-2006 د   ةلفدرتة  ،ة يت رف ةإلسد مل يمل  سا بص   ي  ،ة يت رف ةل قل أتيبص    ترةتأ مل  سا ة:ـالظتيج
 .ةلع   ي  املي ة  ل ي  ةل قل أتي ة يت رف يبص  س مل ي بص   ة يت رف ةإل ق ث مل ت ةتر

ـــسادســ لكنهدد   **،2010-2006بصدد   ة يتدد رف ةل قل أتددي  دد   ةلفددرتة مل  سددا  اةث :*ةـا: اإلمــارات العربي
يبندك بم ةلق د تز CBI بستب ةخنف ض بص   ةلتنك ةل ج ري ةلأييل  ،2010ملق رني بسني  2011شهأي ةخنف ض  سني 

  ؛ 2013ي 2012، ل  حسز يضع  ه  سنل NBQةل  ين 
 لربم ملدز ةخنفد ض بصد   شدركي - ***،2010-2006ة يت رف ةإلس مل ي ترةتأة     ةلفرتة  شهأي بص   

 لكز شهأ- 2009بشكل  ف ف سني  EIB ةإلس مليمل رةي يمليترف ةإل  DIB ةإلس ملييبنك ثيب  TAMWEELل تل 
 .2013ي 2012سنل  يضع  ه ، ل  حسز 2010ملق رني بسني  2011خنف ض  سني ةمل  سا ة ص   

، يةخنفضدز سدني 2010-2006 د   ةلفدرتة ةإلسد مل ي ة يتد رف بصد   ي بص   ة يت رف ةل قل أتي  يترةتأ: ةـتيجالظ
 لنسدددتي للنددد عني  ةل قل أتدددي  ،2011ملق رندددي بسدددني  2013ي 2012سدددنل ، يحتسدددنز 2010ملق رندددي بسدددني  2011

 .(2009ةإلس مل ي سني بعض ة يت رف  لربم ملز ةخنف ض بص   بعض ة يت رف ةل قل أتي ي  ،يةإلس مل ي
 2013-2006للفترة    ع م الودائ ور حج الفرع الثاني: تط

يف ةلدأي   ،ة يتد رف ةإلسد مل يقجدم ةل ثة دع يف ة يت رف ةل قل أتي ي  ةجلأي  ة  ةيل، تط ر قجم ةل ثة ع يف تتني  
 .2013-2006    ةلفرتة  ،حمل ةلأرةسي

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 : بست هب  يف لللزةلل ي  ،ديون ديبيهي باملي  ،2008نشةي ن  جي  تريةي ة املي ة  ل ي ةلع   ي سني  ،ةلعرب ي ة  حأة باملي مل ل ي ق ثة ةإلمل رةيشهأي  *
 ؛ثيب يف ة املي ةنأ ع يف يةلر  س ة تر هل  ك ن  ،ةلع   ي ثيب ام عي ةتتع ه  ةلل ة ارتةض س  سي فس ء ،ضة ارتة قجميف  ةلكتري ةل  سع -
 ةل  سع بري ة أريس يف قجم ة س لم رةي أبمل ة  ةلغري؛ -
 ة خنف ض ةلكتري يف ةلطلب على ة س لم رةي يف ثيب؛ -
 .ة ش رتع ي ل  يل حتملز قك ملي ثيب ك ملل نفق ي ،ةلع   ي ة  ل ي ة امليةنأ ع  ترإ ،عأم اأرة ة شرتتز على تسأتأ ملس حق هتم ة  تق ي -

ةل  بعدي حلك ملدي ةإلملد رة، ملدز تسدأتأ ثت  د .  ملل د ر ثي ر؛ لكدي ل كدز ام عدي ثيب 10 ، ق ث اأملز ملسد عأة بق مديب قأمي ة س عأة ،ةحلك ملي ة حت ثتي يف بيب ايبة املي، ا ملز ي ق  ةء     
 /http://www.alukah.net/culture/0/10185: ملز ة  اع .أزمة ديون ديب.. أسباهبا وآاثرها االقتصادية -: ةنظر

 entcont-iefpedia.com/arab/wp.ةجلرمل ين -مللهم -ثيب-/.../باملي: docملز ة  اع .العاملية ديب أزمة -              
بتدد اي ةلسددن ةي، ق ددث مل تشددهأ سددني ملق رندي  NBF يبنددك ةلفجددرية UABةلعددريب ة  حددأ  يةلتندك CBI بصدد   ةلتنددك ةل جدد ري ةلددأييلمليتدد رف هدي:  3ةخنفدد ض بصدد    2009شدهأي سددني **

 .NBQ ةل  ينبنك بم ةلق  تز ي  CBIةلأييل مه : ةلتنك ةل ج ري  2011، يمليترف ني سني NBQ ةل  ينبنك بم ةلق  تز ، س   ةخنف ض بص   مليترف يةقأ، يه  2010
 .بستب إث    مليترف عجم ن يف ةلع ني ،2008ةخنفضز بص   ة يت رف ةإلس مل ي سني  ***

http://www.alukah.net/culture/0/10185/
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 2013-2006لفرتة ل الودائـعور حجم ـ: تط43 دول رقمـاجل
 األردن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف التقليدية

 )ألف ديظار أردين(

1525992.06 1755336.78 1914819.74 2018970.4 2183690.75 2299700.68 2326410.39 2485023.43 

 6.81 1.16 5.31 8.15 5.43 9.08 15.02 ---- )%( معدل التغري

 13 13 13 13 13 13 13 13 عيظة املصـارف

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف اإلسالمية
 )ألف ديظار أردين(

222145.02 262997.12 491224.89 635731.28 305981.21 381141.86 429709.6 491339.11 

 14.34 12.74 24.56 51.86 - 29.41 86.77 18.38 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 2 2 2 2 عيظة املصـارف

 السعودي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف التقليدية

 ) ألف رايل سعودي(

58203173.14 69523236.14 85887239.14 89211827.43 88157665.29 95178817.29 105335697.7 116096308 

 10.21 10.67 7.96 1.18 - 3.87 23.53 19.44 ---- )%( التغريمعدل 

 7 7 7 7 7 7 7 7 عيظة املصـارف

 متوسط حجم ودائع
 املصارف اإلسالمية 
 ألف رايل سعودي()

30724379.67 39353850.67 49494029.33 40056520.75 48914312 61600553.5 79743360.5 88135494.8 

 10.52 29.45 25.93 22.11 19.06 - 25.76 28.08 ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 3 3 3 عيظة املصـارف

 الك ويت الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

 متوسط حجم ودائع
 املصارف التقليدية 

 ( وييت  )ألف ديظار

3574300 3777886.66 4706517.2 4730071.6 4553546 4696431.6 5655064.2 6409894.4 

 13.34 20.41 3.14 3.73 - 0.5 24.58 5.69 ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 3 2 عيظة املصـارف

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف اإلسالمية

 ( وييت  )ألف ديظار

1997129 2080650.33 3258057.33 3511429 3949213 4290196.33 4752770.33 5236780.33 

 10.18 10.78 8.63 12.46 7.77 56.58 4.18 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 2 عيظة املصـارف
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 البحري ن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

 متوسط حجم ودائع
 املصارف التقليدية 

 (حبريين )ألف ديظار

1016498 1165083.66 1353818 1389845 1540946.33 1781126.16 2257884.29 2628124 

 16.39 26.76 15.58 10.87 2.66 16.19 14.61 ---- )%( معدل التغري

 4 4 6 6 6 6 6 6 عيظة املصـارف

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف اإلسالمية

 (حبريين )ألف ديظار

85652.75 148053.75 309102.5 220798.25 218002.5 223320.5 218936.5 222766.5 

 1.74 1.96 - 2.43 1.26 - 28.56 - 108.77 72.85 ---- ()% معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 4 4 عيظة املصـارف

 قط  ر الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف التقليدية
 ()ألف رايل قطري

22514123.75 26643123.8 32296991.4 35838922.2 43647344.4 58804560 75425193.6 96058346 

 27.35 28.26 34.72 21.78 10.96 21.22 18.33 ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 5 4 عيظة املصـارف

 متوسط حجم ودائع
 املصارف اإلسالمية 

 ()ألف رايل قطري

1994746 2274504.33 2612611.33 3546830.66 4286338.66 5708946.33 5741371.66 7218336.33 

 25.72 0.56 33.18 20.84 35.75 14.86 14.02 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 3 عيظة املصـارف

 اإلم ارات العربي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف التقليدية
 ()ألف درهم إمارايت

21425278.45 28337132.27 37040167.36 40955806.55 44743107.73 46552634.91 55066682.64 60676530.9 

 10.18 18.28 4.04 9.24 10.57 30.71 32.26 ---- )%( معدل التغري

 11 11 11 11 11 11 11 11 عيظة املصـارف

 متوسط حجم ودائع 
 املصارف اإلسالمية

 (درهم إمارايت )ألف

19237839.8 25753856.2 25353943.5 26009454 29073544.33 27308130.67 31173366.33 36214853 

 16.17 14.15  6.07 - 11.78 2.58 1.55 - 33.87 ---- )%( معدل التغري

 6 6 6 6 6 6 5 5 عيظة املصـارف

 .: ملز إعأةث ةلت قلي   ع م ث على ة  قع ةإلقيت   ياملصدر
   تلي:لي للجأي ، فهي كمبمل  ة نحن  ي ةلت  ن ي ة مل  
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 2013-2006للفرتة  الودائـعور حجم ـ: تط35 رقم الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  مل  تلي:، ت تني  ة مللي له ية نحن  ي ةلت  ن ي 43 ملز ةجلأي  رام
ملق رنددي  2013-2008فددرتة ت رةتددأ  دد   ةل، قجددم يثة ددع ة يتدد رف ةل قل أتدديمل  سددا : اددل  أوال: األردن             

بلددف   2485023.43إىل  2007بلددف ثتندد ر برثين سددني  1755336.78ملددز ، إذ ةن قددل قجمهدد  2007بسددني 
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 INVB ، ييثة ع ةلتنك ة سد لم ري2009سني  ARBK  لربم ملز ةخنف ض يثة ع ةلتنك ةلعريب، 2013ثتن ر برثين سني 

 ؛2008 سني ABCO (ة رثنة اسسي ةلعرب ي ة يترف ي   ييثة ع ،2010سني 
لكنه  ةخنفضدز بعدأ ذلدك  ،2009-2006عرفز يثة ع ة يت رف ةإلس مل ي هي ة  ر  ترةتأة     ةلفرتة  

  ع ةلتنك ةلعريب ةإلس ملي ةلأييل.، بستب ةخنف ض يثة2009ملق رني بسني 
يثة دع ة يتد رف  يف قدني عدرف مل  سدا، 2013-2007ةل قل أتي     ةلفرتة يثة ع ة يت رف  ترةتأ مل  سا: ةـالظتيج

 ، بستب ةخنف ض يثة ع ةلتنك ةلعريب ةإلس ملي ةلأييل.2010ةإلس مل ي ةخنف ض  يةضح  سني 
، %53.27مبعدأ   2009-2006يثة دع ة يتد رف ةل قل أتدي  د   ةلفدرتة  ةرتفع مل  سدا: ةـا: السعوديـاثني

ثة ددع ةلتنددك ةلسددع ثي ل سدد لم ر بسددتب ةخنفدد ض ي  ،2009ملق رنددي بسددني  2010ل عددرف بعددأه  ةل ثة ددع ةخنف ضدد  سددني 
 ؛2013-2011    ةلفرتة  -ةل ثة ع–ز يضع  ه  ، ل  حس  ي ةهل لنأي يام عي س ملت  ة  ل يثيةلتنك ةلسع  

يتررددع ة خنفدد ض ةلددذي سددجل ، 2013-2006ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ترةتددأة  دد   ةلفددرتة ا ددع عرفددز يثة ددع  
 لأرةسي.إىل إث    مليترف ةإل  ء يف ع ني ة ،2009سني 
فلددم ، بملدد  يثة ددع ة يتدد رف ةإلسدد مل ي 2010:  ت ددري يثة ددع ة يتدد رف ةل قل أتددي سددلت    املددي ة  ل ددي ةلع   ددي سددني ةـالظتيجــ

 ت ةتر ب تع ي ة املي ة  ل ي ةلع   ي.
ــ ، ل عددرف بعددأه  2009-2006: شددهأ قجددم يثة ددع ة يتدد رف ةل قل أتددي ترةتددأة  دد   ةلفددرتة ويتـ: الكـــااثلث

عأة بندك  ،    هذ  ةلسنيق ث سجلز ا ع ة يت رف حمل ةلأرةسي ةخنف ض  يف قجم يثة عه  ، 2010 سني تن ايت 
 ؛2010ملق رني بسني  2013-2011    ةلفرتة  يضع ي ةل ثة ع ل  حسز، BURG برا ن

، ق دث ةن قددل 2013-2006ادل  مل  سدا قجدم يثة دع ة يتد رف ةإلسد مل ي ت رةتدأ  د    د   فدرتة ةلأرةسدي  
، 2013سدددني  بلدددف ثتنددد ر كددد تل 5236780.33إىل  2006سدددني بلدددف ثتنددد ر كددد تل  1997129مهددد  ملدددز قج

 .2009ملق رني بسني  2011ي 2010سنل  KIB لربم ملز ةخنف ض يثة ع بنك ةلك تز ةلأييل 
قجدم مل  سدا  دةتر ، يف قدني مل ت2009ملق رندي بسدني  2010  صي سني  ،: تن ايتز يثة ع ة يت رف ةل قل أتيةـالظتيج

 .KIBةلأييل أة بنك ةلك تز د، ع2013-2006    فرتة ةلأرةسي  ،ي ة  ل يديثة ع ة يت رف ةإلس مل ي سلت    امل
 ،لكز  لربم ملز ذلك، 2013-2006: ال ز يثة ع ة يت رف ةل قل أتي ت رةتأ     ةلفرتة ألـ: البحريـارابع

 بنك   بي ، 2009سني ةخنف ض  BMB  ق ة يسابنك ةلتحرتز يةلشر ي  NBB بنك ةلتحرتز ةل  ينشهأي يثة ع 
TAIB  بنك ةلتحرتز يةلشرق ة يسا ي BMB بنك ةخلل ج ة  حأ يUGB  ؛2010ةخنف ض  سني 

 2009سددددنل ، ل عددددرف تددددأه رة يةضددددح  2008-2006ترةتدددأي يثة ددددع ة يتدددد رف ةإلسدددد مل ي  دددد   ةلفدددرتة  
 .GFH  ز ةل م تل ةخلل جييب KHCBبستب ةخنف ض يثة ع ة يترف ةخلل جي ةل ج ري  ،2010ي
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بعدددض   لدددربم ملدددز ةخنفددد ض يثة دددع ،2013-2006يثة دددع ة يتددد رف ةل قل أتدددي  ددد   ةلفدددرتة  : ترةتدددأ مل  سددداةـالظتيجـــ
، يف قدددني عرفدددز يثة دددع ة يتددد رف مليتددد رف حمدددل ةلأرةسدددي( 6مليتددد رف ملدددز بصدددل  3  2010  صدددي سدددني  ،ة يتددد رف

 .2008ي ملق رني بسن 2010ي 2009  صي سنل  ،ةإلس مل ي تن ايت 
 لربم ملز ةخنف ض ، 2013-2006ز يثة ع ة يت رف ةل قل أتي ت رةتأ     فرتة ةلأرةسي ال  ر: ـا: قطـخامس

سددني  KCBKيةلتنددك ةخلل جددي  ،2009سددني  CBQK، ك لتنددك ةل جدد ري ة  ل ددي ةلع   ددي ة يتدد رف بتندد ء ة املددي ضعددبيثة ددع 
 ؛2008سني  ABQKيةلتنك ة هلي  ،2010

 1994746ةن قدل قجمهد  ملدز  ق ث، 2013-2006 ع ة يت رف ةإلس مل ي     ةلفرتة ترةتأ قجم يثة 
 261.86 ، مبعدأ  اايثة ادأر 2013بلدف راي  اطدري سدني  7218336.33إىل  2006بلدف راي  اطدري سدني 

 .2010بشكل  ف ف سني MARK  لربم ملز ةخنف ض يثة ع مليترف ةلراين %
 - لدددربم ملددز ةخنفددد ض يثة ددع بعددض ة يتددد رف بتندد ء ة املدددي-يتدد رف ةل قل أتددي ة يثة دددع مل  سدددا قجددم ر  ددةت  مل ت ة:ـالظتيجــ

   املي ة  ل ي ةلع   ي. يثة ع ة يت رف ةإلس مل يمل  سا قجم ي 
، إذ ةن قل قجمه  2013-2006ترةتأي يثة ع ة يت رف ةل قل أتي     ةلفرتة ة: ـارات العربيـسادسـا: اإلم

، 2013بلدددف ثرهدددم إملددد رةيت سدددني  60676530.9إىل  2006سدددني بلدددف ثرهدددم إملددد رةيت  21425278.45ملدددز 
 ؛%183.2مبعأ  اايثة اأر  

ملق رندي بسدني  *2008ةخنفضدز سدني  إذ  بدني ةلدرايثة يةلنقيتد ن، يثة ع ة يتد رف ةإلسد مل ي تذبدذ عرف مل  سا
ملددرة  ، لرتتفددع2010بسددني  ملق رنددي 2011، ل عددرف ةخنف ضدد  سددني 2010ي 2009، ل  حسددز يضددع  ه  سددنل 2007
ةخنف ضدد  يف  ةإلسدد مل يشددهأي ا ددع ة يتدد رف  2009بندده سددني  ،ةإلشدد رة، لكددز جتددأر 2013ي 2012سددنل ب ددر  

 .AJMANBANK يبنك عجم ن ADIBمليترف بب  ايب ةإلس ملي عأة  ،قجم يثة عه 
يتد رف يف قدني عرفدز يثة دع ة ، 2013-2006يثة دع ة يتد رف ةل قل أتدي  د   ةلفدرتة  : ترةتأ مل  سا قجدمةـالظتيج

بشددكل  ةخنفضددز يثة ددع ملعظددم ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ق ددثبددني ةلددرايثة يةلنقيتدد ن  دد   نفددآ ةلفددرتة، تذبددذ  ةإلسدد مل ي 
 .2009سني  يةضح

 
 
 
 
 
 

                                                
 يف ةلع ني. AJMANBANKبستب إث    مليترف عجم ن  *
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 العائ د على األص ول والعائ د على حق وق الملكي ةتط ور   :الثانيالمطلب  
  يع ة أ قق ق مللك دي ة يتد رف ةإلسد مل ي ملق رندي على ع ة أ بص   ةلع   ي ف على ملأ   تري ة املي ة  ل يلل عر   

 م ة طلب إىل ةلفرعني ةآلت ني:بنظريهت  يف ة يت رف ةل قل أتي، اس  
 
  
 

 2013-2006للفترة    األص ول  العائ د علىتط ور  الفرع األول: 
قه ةس لم ر يقأة نقأتي يةقأة ملز ة ص  ، ، ةلربح ةلذي حيق  )ROAReturn on assets (  تظهر ةلع  أ عل ة ص  

 .يتعكآ كف ءة ةإلثةرة يف ةس خأةم ة س لم رةي ة  ل ي يةحلق ق ي ل  ل أ ة ر ح
يف  ،ة يتد رف ةإلسدد مل ي  بصدد   ةلع  ددأ علدىة يتد رف ةل قل أتدي ي بصدد    ةلع  ددأ علدىتطد ر  تتددني  ةجلدأي  ة د ةيل، ي  

 .2013-2006     ةلفرتة ،حمل ةلأرةسي ةلأي 
 2013-2006للفرتة  : تطـور العائـد على األصـول44اجلدول رقم 

 األردن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

املصارف العائد على أصول 
 التقليدية )% (

1.8 1.43 1.55 1.17 1.29 1.11 1.27 1.35 

 6.29 14.41  13.95 - 10.25 24.51 - 8.39 20.55 - ---- )%( معدل التغري

 13 13 13 13 13 13 13 13 عيظة املصـارف

املصارف العائد على أصول 
 اإلسالمية )%(

1.64 1.63 1.38 0.76 0.15 1.15 0.87 0.94 

 8.04 24.34 - 666.66 80.26 - 44.92 - 15.33 -   0.6 - ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 2 2 2 2 عيظة املصـارف

 السعودي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

املصارف العائد على أصول 
 التقليدية )%(

3.63 2.33 1.94 1.59 1.67 1.87 1.86 1.84 

    1.07 - 0.53 - 11.97 5.03  18.04 -    16.73 - 35.81 - ---- )%( معدل التغري

 7 7 7 7 7 7 7 7 عيظة املصـارف

املصارف العائد على أصول 
 اإلسالمية )%(

7.23 3.3 2.03 1.53 1.06 1.63 2.11 1.83 

   13.27 - 29.44 53.77 30.71- 24.63 - 38.48 - 54.35 - ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 3 3 عيظة املصـارف

 
 

 ؛2013-2006تطـور العائـد على األصـول للفرتة ول: الفرع األ
 ؛2013-2006للفرتة  تطـور العائـد على حقـوق امللكيـةالفرع الثاين: 

. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity
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 الك ويت الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

املصارف العائد على أصول 
 التقليدية )%(

2.97 2.66 - 0.02 0.6 1.15 1.12 0.89 0.78 

  12.35 - 20.53 -  2.6 - 91.66 3100 100.75 - 10.43 -  --- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 4 3 عيظة املصـارف

املصارف العائد على أصول 
 مية )%(اإلسال

2.59 3.48 1.26 - 1.76 0.92 0.69 0.72 0.75 

 4.16 4.34 25 152.27 239.68 -  63.79 - 34.36 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 2 عيظة املصـارف

 البحري ن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

املصارف العائد على أصول 
 التقليدية )%(

4.39 3.45 - 3.68 - 7.8 0.12 0.79 1.85 0.54 

  70.81- 134.17 558.33 101.53 111.95 -  206.66 - 21.41 - ---- )%( معدل التغري

 5 5 6 6 6 6 6 6 عيظة املصـارف

املصارف العائد على أصول 
 اإلسالمية )%(

8.81 6.63 5.35 - 10.95 - 9.8 - 0.46 - 0.49 0.93 - 

 89.79 - 6.52 - 95.3 10.5 304.67 - 19.3 - 24.74 - ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 4 4 عيظة املصـارف

 قط  ر الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

املصارف العائد على أصول 
 التقليدية )%(

2.79 2.38 2.17 1.94 2.39 2.35 2.18 1.77 

 18.8 - 7.23 - 1.67 - 23.19 10.59 - 8.82 -  14.69 - ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 5 4 عيظة املصـارف

املصارف العائد على أصول 
 اإلسالمية )%(

4.7 7.14 4.75 3.37 2.99 2.56 2.41 2.15 

 10.78 - 5.85 - 14.38 - 11.27 - 29.05 - 33.47 - 51.91 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 3 عيظة املصـارف

 اإلمارات العربي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

املصارف العائد على أصول 
 التقليدية )%(

2.55 2.98 1.97 2.15 2.25 2.16 2.29 2.25 

  1.74 - 6.01  4 - 4.65 9.13 33.89 - 16.86 ---- )%( معدل التغري

 11 11 11 11 11 11 11 11 عيظة املصـارف

املصارف العائد على أصول 
 اإلسالمية )%(

6.6 4.79 2.53 - 6.77 6.41 - 2.59 0.93 0.87 

 6.45 - 135.9 140.4 - 194.68 367.58 - 47.18 - 27.42 - ---- )%( معدل التغري

 6 6 6 6 6 6 5 5 عيظة املصـارف

 : ملز إعأةث ةلت قلي   ع م ث على ة  قع ةإلقيت   ي.املصدر
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 يميكز لل ل ةجلأي  ب  ن   ك آليت:
 2013-2006للفرتة  األصول العائد علىور ـ: تط36 رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مل  تلي:ت تني   ،ة مللي له ية نحن  ي ةلت  ن ي 44 رامملز     ةس قرةء ةجلأي  
ق ددث ةخنفددض  تذبددذ  بددني ةلدرايثة يةلنقيتدد ن، يعدرف ملعددأ  ةلع  ددأ علدى بصدد   ة يتدد رف ةل قل أتدال: األردن: أوّ 

ا ع ة يت رف حمل  زسجلبتز  ،2009ثة سني ، ل نخفض اأ  2008، لريتفع سني 2006ي ملق رني بسن 2007سني 
يةلتندددك ة هلدددي ة رثين  INVB ة سدد لم ري كيةلتنددد CABKعدددأة بندددك ةلقدد هرة عمددد ن  ،ةلأرةسددي ةخنف ضددد  يف ع  دددأ بصدد هل 

AHLI ،بادل  ،2013-2007ة ، لكز تتقى ة عأ  ة سجل     ةلفدرت 2010سني ملعأ  ةلع  أ على ة ص   ريتفع ل
 ؛2006ملز ذلك ة سجل سني 
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 2010-2008لددى بصدد   ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ةخنف ضدد  يةضددح   دد   ةلفددرتة ملعددأ  ةلع  ددأ ع سددا  ملعددرف  
، لريتفدع نسدت   سدني 2010سدني  %0.15إىل  2007سدني  1.63%، ق ث ةن قدل ة عدأ  ملدز 2007ملق رني بسني 

، لكددز  تددر %0.94إىل  2013يترتفددع سددني  ،%0.87إىل  2012اددأثة سددني  يتدنخفض ،%1.15إىل  2011
ةلتندك ي  JOIB ة رثين ةإلس ملي، ق ث ةخنفض ع  أ بص   كل ملز ةلتنك 2009ك ن يةضح  سني   ةإلس مل ية يت رف 
 لن  جي ةلسدلت ي لع  دأ بصد   بندك ة رثن ثيب  ةإلس مل يفقأ  تري ة يت رف  2010ةلأييل، بمل  سني  ةإلس مليةلعريب 

، ق ددث قددل 2010سدني يف ة رثن  ي  ملددرة  ةإلسد مل ييهددي ن  جدي  ت ع ددي  كدم بندده ميد رس ةليتددريفي  ،JDIB سد مليةإل
 .بنك ةإل  ء ةليتن عيحمل 
 شدةنه يف ذلدك شدةن ،2009:  ت ر ملعأ  ةلع  أ على بص   ة يت رف ةل قل أتدي سدلت    املدي ة  ل دي   صدي سدني ةـالظتيج

    رف ةإلس مل ي.ملعأ  ةلع  أ على بص   ة يت
-2007شددهأ ملعددأ  ةلع  دأ علددى بصدد   ة يتدد رف ةل قل أتددي ةخنف ضدد  يةضددح   دد   ةلفددرتة ة: ـا: السعوديـــاثنيــ

كةال   2009سني  %1.59إىل  2006سني  3.63%، ق ث ةن قل ملعأ  ةلع  أ ملز 2006ملق رني بسني  2013
 دد   ةلفددرتة لريتفددع نسددت   ي  دد   هددذ  ةلسددني، بتددز ةخنفددض ع  ددأ بصدد   ملعظددم ة يتدد رف ةل قل أتددي حمددل ةلأرةسدد، ملعددأ 

 ؛2009ملق رني بسني  2010-2013
ملق رندددي بسددددني  2013-2007ادددل  ملعددددأ  ةلع  دددأ علددددى بصددد   ة يتدددد رف ةإلسددد مل ي تددددنخفض  ددد   ةلفددددرتة  

، لريتفع نست   2010سني سجل كةال ملعأ    %1.06إىل  2006سني  %7.23، ق ث ةن قل ة عأ  ملز 2006
. ية  قددن بن ا ددع ة يتدد رف ةإلسدد مل ي حمددل ةلأرةسددي اددأ 2013يتددنخفض اددأثة سددني ، %2.11إىل  2012سددني 

 .2010بي سني  2009 سنيةخنفض ةلع  أ على بص هل  
، يك ن بص   ة يت رف ةإلس مل ي ةخنف ض ملعأ  ةلع  أ على ةلع  أ على بص   ة يت رف ةل قل أتي ي  : شهأ ملعأ ةـالظتيج

  لنستي للميت رف ةإلس مل ي. 2010ي 2009ستي للميت رف ةل قل أتي، يسنل  لن 2009ذلك يةضح  سني 
ةلع  دددأ علدددى بصددد   ة يتددد رف ةل قل أتدددي  ددد   ةلفدددرتة  ملعدددأ  ، ةخنفدددض2007: ملق رندددي بسدددني ويتـالكـــ ا:ـاثلثـــ

 مل ةترة  ةلع  أ على ة ص   ن  جي س لتي، بتز سجل ملعأ ،2008سني  يةضح ، لكز ك ن ة خنف ض 2008-2013
فقددأ ةخنفددض ةلع  ددأ علددى بصدد   ا ددع ة يتدد رف حمددل  2009، بملدد  سددني UGB لت ي ةلددل قققهدد  بنددك ةخللدد جسددلن  جددي ةل 

 س لت ؛ UGBبنك ةخلل ج ةلأرةسي، يبقي ملعأ  ةلع  أ على بص   

قدد  بصددتح حيقددع ن دد  ج  ،2008بددأب ملعددأ  ةلع  ددأ علددى بصدد   ة يتدد رف ةإلسدد مل ي تددنخفض بأةتددي ملددز سددني  
لريتفددع ة عددأ  نسددت    دد    بسددتب ةخنفدد ض ع  ددأ بصدد   ا ددع ة يتدد رف ةإلسدد مل ي حمددل ةلأرةسددي، ،2009سددني  سددلت ي
 .2007بال ملز ة عأ  ة سجل سني  ،ثة م ة سجل ، لكز تتقى ة عأ  2009ملق رني بسني  2013-2010ةلفرتة 
 مل دةترتز ،يددددصد   ة يتد رف ةإلس مل ةلع  دأ علدى بملعدأ  ةلع  دأ علدى بصد   ة يتد رف ةل قل أتدي ي  ملعدأ  : ةخنفضةـالظتيج

 لنسدتي للميتد رف  2009 لنستي للميتد رف ةل قل أتدي، يسدني  2008، سني   س لتنيق  بصتح   املي ة  ل ي ةلع   ي،
 ةإلس مل ي.
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سدنل  ،قد  بصدتح حيقدع ملعدأ ي سد لتي ،ةخنفض ملعأ  ةلع  أ على بص   ة يت رف ةل قل أتيرابعـا: البحريـأل: 
، يمل ت حسدز سد   2008سدني  بستب ةخنف ض ع  أ بص   ا دع ة يتد رف ةل قل أتدي حمدل ةلأرةسدي ،2009ي 2008
د ،2009سدني  NBBيبنك ةلتحرتز ةلد  ين  BBKةلع  أ على بص   بنك ةلتحرتز يةلك تز ملعأ   ز ة عدأ  نسدت   ل  حس 

 ؛2007لكز تتقى ثين ة عأ  ة سجل سني ، 2013-2010    ةلفرتة 
، ق دث 2013-2007لع  أ على بص   ة يتد رف ةإلسد مل ي هد  ةآل در ةخنف ضد   د   ةلفدرتة عرف ملعأ  ة 

  ة عددددأ  سدددد لت   دددد   ةلفددددرتة ه، ل يتددددتح بعددددأ2008سددددني  %5.35إىل  2007سددددني  %6.63ةن قددددل ة عددددأ  ملددددز 
ق دث ةخنفدض ةلع  دأ علدى بصد   ا دع ة يتد رف ةإلسد مل ي بادل ملعدأ ،  2009اأ سدجلز سدني ي  .2009-2013

حتسدن  يف ع ة دأ بصد   بعدض  2013-2011ةلفدرتة  ة خنفد ض(، ل شدهأ  2010ةلأرةسدي، ل سد مر ةل ضدع سدني  حمل
 ة يت رف ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي.

بص   على ملعأ  ةلع  أ على ةلع  أ على بص   ة يت رف ةل قل أتي ي  ة  ل ي ةلع   ي سلت  على ملعأ  بت ري ة املي :ةـالظتيج
 2009يسددنل  لنسددتي للميتدد رف ةل قل أتددي،  2009ي 2008سددنل    بصددتح ة عددأ  سدد لت ،ة يتدد رف ةإلسدد مل ي، قدد

  لنستي للميت رف ةإلس مل ي. 2010ي
ملق رني بسني  2013-2007ةخنفض ملعأ  ةلع  أ على بص   ة يت رف ةل قل أتي     ةلفرتة  ا: قطــر:ـخامس

كةال ملعأ  سجل     ةلفرتة   ،2009ي سن %1.94إىل  2006سني  %2.79، ق ث ةن قل ة عأ  ملز 2006
لريتفددع  ،KCBKعدأة بنددك ةخلل جددي  ،ة يتدد رف ةل قل أتدي حمددل ةلأرةسددي ا ددعبتدز ةخنفددض ع  ددأ بصد    ،2006-2013
 ؛2009ملق رني بسني  2012-2010    ةلفرتة ة عأ  

 قدد  سددني  ، ييةصددل ةخنف ضدده2008شددهأ ملعددأ  ةلع  ددأ علددى بصدد   ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ةخنف ضدد  ملنددذ سددني  
اأ ةخنفدض ةلع  دأ علدى بصد هل   ، ل ي ةلع   ي، ية  قن بن ا ع ة يت رف ةإلس مل ي حمل ةلأرةسيمل ةترة   املي ة  2013

ةلدذي قد فن علدى ةسد قرةر ةلع  دأ علدى بصد له سدني  QIBK، عدأة مليتدرف اطدر ةإلسد ملي 2011-2008    ةلفدرتة 
 .2007ملق رني بسني  2008
بصدد   ة يتدد رف ةإلسدد مل ي، ق ددث ملعددأ  ةلع  ددأ علددى ةلع  ددأ علددى بصدد   ة يتدد رف ةل قل أتددي ي  عددأ : ةخنفددض ملةـالظتيجــ

 د   ةلفدرتة  ،، يف قني شهأي ة يتد رف ةإلسد مل ي هدذ  ةلظد هرة2009سني شهأي ة يت رف ةل قل أتي هذ  ةلظ هرة 
2008-2011. 

 قل أتددي تذبددذ  بددني ةلددرايثة يةلنقيتدد ن، عددرف ملعددأ  ةلع  ددأ علددى بصدد   ة يتدد رف ةلة: ـا: اإلمــارات العربيـــسادســ
 2009 ، لريتفع  ن ي سنل2007 رني بسني ملق 2008، ل نخفض سني 2006ملق رني بسني  2007ق ث ةرتفع سني 

بكدرب عدأث ملدز ة يتد رف ةل قل أتدي ةلدل ةخنفدض ةلع  دأ علدى . يجتدأر ةإلشد رة بن 2011سدني   نخفض ادأثة، ل2010ي
 .2009ي 2008بص هل  ك ن سنل 

، 2007ملق رنددي بسددني  2009-2008 دد   ةلفددرتة ةخنفددض ملعددأ  ةلع  ددأ علددى بصدد   ة يتدد رف ةإلسدد مل ي  
، ةلل قققز ن د  ج سدلت ي  د   هدذ  ةلسدني شركي ل تل لنستي إىل   صي  ، ملعأ  س لت ( 2009يك ن بكرب  تر سني 
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 2013ي 2012ز نسددت   سددنل ، يت حسدد2011، ل ددنخفض اددأثة سددني 2010ل  حسددز ةلع  ددأ علددى ة صدد   سددني 
 .2011ملق رني بسني 

، لكنده ادل مل رتد   د   فدرتة 2008سدني    صديشهأ ملعدأ  ةلع  دأ علدى بصد   ة يتد رف ةل قل أتدي ةخنف ضد  : ةـالظتيج
  صدي سدني ، ي 2008ملندذ سدني بشدكل يةضدح ةلأرةسي، يف قني ةخنفدض ملعدأ  ةلع  دأ علدى بصد   ة يتد رف ةإلسد مل ي 

 س لت .     أ  ةحملقعة عبصتح بتز  ،2009
 2013-2006للفترة    ة وق الملكي د على حق ور العائ الفرع الثاني: تط
ل  ل دأ  ،ة سد مهني، كفد ءة ةإلثةرة يف ةسد خأةم بملد ة  (ROE Return on equity (تعكآ ةلع  أ على ققد ق ة لك دي

  تط ر قق ق ة لك ي  لنستي للميت رف ةل قل أتي يةإلس مل ي يف ةلأي  حمل ةلأرةسي.يةجلأي  ة  ةيل تتني   .ة ر ح
 2013-2006للفتـرة  : تطـور العـائد على حقـوق امللكـية45 اجلدول رقم

 األردن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف التقليدية )% (

13.53 10.97 11.19 8.74 9.47 7.86 8.78 9.55 

 8.76 1.17 17.001 - 8.35 21.89 - 2.005  18.92 - ---- )%( معدل التغري

 13 13 13 13 13 13 13 13 عيظة املصـارف

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف اإلسالمية )%(

18.47 15.94 15.1 8.99 5.84 6.52 9.67 10.67 

 10.34 48.31 11.64     35.03 - 40.46 -  5.26 -    13.69 - --- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 2 2 2 2 عيظة املصـارف

 السعودي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف التقليدية )%(

30.2 20.81 18.03 12.49 12.17 13.23 13.15 13.4 

 1.9 0.6 - 8.7 2.56 - 30.72 - 13.35 - 31.09 - ---- )%( معدل التغري

 7 7 7 7 7 7 7 7 عيظة املصـارف

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف اإلسالمية )%(

33.18 15.92 8.82 4.94 6.51 10.31 14.39 12.74 

 11.46 - 39.57 58.37 31.78  43.99 -  44.59 - 52.01 - ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 3 3 عيظة املصـارف

 الك ويت الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف التقليدية )%(

25.97 22.83 - 14.96 3.46 7.8 8.36 7.35 6.22 

 15.37 - 12.08 - 7.17 125.43 76.87 165.52 - 12.09 - ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 4 3 عيظة املصـارف

http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity
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العائد على حقوق ملكية 
 املصارف اإلسالمية )%(

15.98 15.48 8.83 - 13.93 6.43 4.91 5.54 5.98 

 7.94 12.83 23.63 - 115.38 573.38 - 42.95 - 3.12 - ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 2 عيظة املصـارف

 البحري ن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف التقليدية )%(

20.96 15.17 - 2.97 - 20.47 0.5 5.8 10.42 6.43 

  38.29 - 79.65 1060 102.44 589.22 - 119.57 - 27.62 - ---- )%( معدل التغري

 5 5 6 6 6 6 6 6 صـارفعيظة امل

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف اإلسالمية )%(

19.97 18.33 19.55 - 42.88 - 85.36 - 4.07     - 10.92 2.38 - 

 78.2 168.3 - 106.29 - 99.06 - 319.33 - 6.65 8.21 - ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 4 4 عيظة املصـارف

 قط  ر الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف التقليدية )%(

22.49 20.32 20.35 15.67 18.66 16.24 15.79 13.97 

 11.52 - 2.77 - 12.96 - 19.08 22.99 - 0.14   9.64 - ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 5 4 عيظة املصـارف

ية العائد على حقوق ملك
 املصارف اإلسالمية )%(

20.03 25.3 22.86 16.7 18.77 15.25 14.66 15.59 

 6.34 3.67 - 18.75 - 12.39 26.94 - 9.64 - 26.31 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 3 عيظة املصـارف

 اإلم ارات العربي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

لى حقوق ملكية العائد ع
 املصارف التقليدية )%(

15.82 20.27 13.8 12.56 13.52 12.6 14.43 14.25 

 1.24 - 14.52 6.8 - 7.64   8.98 -  31.91 - 28.12 ---- )%( معدل التغري

 11 11 11 11 11 11 11 11 عيظة املصـارف

العائد على حقوق ملكية 
 املصارف اإلسالمية )%(

22.23 18.34 13.98 3.83 5.14 2.67 6.9 6.25 

 9.42 - 158.42 48.05 - 34.2 72.6 - 23.77 - 17.49 - ---- )%( معدل التغري

 6 6 6 6 6 6 5 5 عيظة املصـارف

 : ملز إعأةث ةلت قلي   ع م ث على ة  قع ةإلقيت   ي.املصدر
 بمل  ةلشكل ةلت  ين ة مل ل له، فه  كم  تلي:
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 2013-2006للفرتة  ةــوق امللكيــحق على  العائد ورـ: تط37 الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةآليت: ،لي لهة مل   ية نحن  ي ةلت  ن ي 45رام ضح ملز ةجلأي  ت   
ملعدددأ  ةلع  دددأ علدددى ققددد ق مللك دددي ة يتددد رف ةل قل أتدددي تذبدددذ ، ق دددث ةخنفدددض يف بعدددض شدددهأ : ال: األردنأوّ 

ة يتد رف  ا دعهأي شد، بتدز 2009بأةتي ملدز سدني ةخنفض بشكل يةضح  بنهةلسن ةي يةرتفع يف ب ر ، لكز ة  قن 
       ؛AHLIيةلتنك ة هلي ة رثين  CABKمللك  ه ، عأة بنك ةلق هرة عم ن ملعأ  ةلع  أ على قق ق ةخنف ض  يف 

لكددز   ،2013-2007 لنسددتي للميتدد رف ةإلسدد مل ي  دد   ةلفددرتة ة لك ددي ةخنفددض ملعددأ  ةلع  ددأ علددى ققدد ق  
بستب ةلن   ج ةلسلت ي  ،5.84%بال ملعأ  بد  فقأ سجل ،2010سني  بمل ، 2009 يةضح  سنيف ض كترية ك ن ة خن

 .ةلل قققه  بنك ة رثن ثيب ةإلس ملي
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بشددكل  ةإلسدد مل ية يتدد رف مللك ددي ةلع  ددأ علددى ققدد ق  يتدد رف ةل قل أتددي ي ةك ددي ةلع  ددأ علددى ققدد ق مللةخنفددض  :الظتيجـــة
يتد رف ةل قل أتددي ة ، للند عني لنسدتي  2009،   صددي سدني 2008 رندي بسدني ملق 2013-2009يةضدح  د   ةلفدرتة 

 .ةإلس مل ية يت رف ي 
إىل  2006سددني  %30.2 يتدد رف ةل قل أتددي ملددز ةمللك ددي ةن قددل ملعددأ  ةلع  ددأ علددى ققدد ق  ة:ـا: السعوديـــاثنيــ

ة لك دي  ةلع  دأ علدى ققد قق دث ةخنفدض  ،%59.7، مبعأ  ةخنف ض ادأر  -كةال ملعأ – 2010سني  12.17%
إىل ة عدأ  لريتفدع بعدأه   ،2008بسدني  يملق رند 2010ي 2009سدنل  ،ة يت رف ةل قل أتي حمل ةلأرةسي جلم ع لنستي 

 ؛2013 نست   سني لريتفع، %13.15إىل  2012، ل نخفض اأثة سني 2011سني  13.23%
ملق رندي  2013-2007رتة  د   ةلفد ،هد  ةآل در ةخنفض ملعأ  ةلع  أ على قق ق مللك ي ة يت رف ةإلس مل ي 

ملعددأ  سدددجل  كةاددل    ،2009سددني  %4.94إىل  2006سددني  %33.18، فقددأ ةخنفددض ة عددأ  ملددز 2006بسددني 
عأة مليترف ةإل  ء،  ،ق ث ةخنفض ةلع  أ على قق ق مللك ي ا ع ة يت رف ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي    فرتة ةلأرةسي، 

 .2009ملق رني بسني  2013-2010    ةلفرتة لريتفع بعأه  ة عأ  نست   
  صدي  ،ة يتد رف ةإلسد مل يةلع  دأ علدى ققد ق مللك دي ة يتد رف ةل قل أتدي ي ةخنفدض ةلع  دأ علدى ققد ق مللك دي : الظتيجــة

 ، لكز ثرري ة خنف ض ك نز بكرب  لنستي للميت رف ةإلس مل ي ملق رني   يت رف ةل قل أتي.2009سني 
لنستي للميت رف ةل قل أتي ةخنف ض ، قد  بصدتح سد لت  لك ي  عرف ملعأ  ةلع  أ على قق ق ة : الكويـت: اثلثـا

،   صي ةلن   ج ةلسلت ي ةلل قققه  بنك ةخلل ج بستب ةخنف ض ن   ج ا ع ة يت رف ةل قل أتي حمل ةلأرةسي ،2008سني 
UGB حتسددز سددد    2010سدددني مل تسددجل ي  ،2009، يةسدد مري ن دد  ج ة يتددد رف ةل قل أتددي يف ة خنفددد ض كددذلك سدددني

 ؛CBKيةلتنك ةل ج ري ةلك تل  ،UGBبنك ةخلل ج   ج ن 
ملق رني بسني  2013-2008ةخنفض كذلك ملعأ  ةلع  أ على قق ق مللك ي ة يت رف ةإلس مل ي     ةلفرتة  

-2010 د   ةلفدرتة ، لريتفع نست   2009، ق ث ةخنفض هذة ة عأ  بشكل ملس مر ق  بصتح س لت  سني 2007
 .2009ملق رني بسني  2013

ة يتددد رف ملعدددأ  ةلع  دددأ علدددى ققددد ق مللك دددي ة يتددد رف ةل قل أتدددي ي ل ملعدددأ  ةلع  دددأ علدددى ققددد ق مللك دددي سدددج   :لظتيجــــةا
يسدني  ، لنسدتي للميتد رف ةل قل أتدي 2008، سدني نسد لت   قد  بصدتح د   ة املدي ة  ل دي ةلع   دي، ةخنف ض   ،ةإلس مل ي
  لنستي للميت رف ةإلس مل ي. 2009

قد  بصدتح  ،يةضدح ةخنف ضد  ة يتد رف ةل قل أتدي ملعظدم ملعأ  ةلع  أ على قق ق مللك دي  شهأ :البحريـأل: رابعـا
، لكز 2009ملق رني بسني  2013-2010نست       ةلفرتة ة عأ  ، ل  حسز 2009ي 2008ة عأ  س لت  سنل 

 ؛2007ثين ذلك ة عأ  ة سجل سني  ،تتقى ة عأ  ة سجل     هذ  ةلفرتة
، 2009ملنددذ سدددني يةضددح  ى ققدد ق مللك ددي ة يتددد رف ةإلسدد مل ي هدد  ةآل ددر ةخنف ضددد  عددرف ملعددأ  ةلع  ددأ علددد 

، بسدتب  تدر ة يتدد رف ي سد لتيملعدأ  2013-2009ةلفدرتة ز سددجل فقدأ، 2013يةسد مر يف ة خنفد ض قد  سدني 
  . 2010ي 2009ةإلس مل ي سلت    املي ة  ل ي ةلع   ي   صي سنل 
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ملق رندددي بسدددني  2013-2008 ددد   ةلفدددرتة ة يتددد رف ةل قل أتدددي قددد ق مللك دددي ةخنفدددض ملعدددأ  ةلع  دددأ علدددى ق: الظتيجــــة
  ة يتد رف ةإلسد مل يملعأ  ةلع  دأ علدى ققد ق مللك دي ةخنفض  كم   ،2009ي 2008ق  بصتح س لت  سنل  ،2007
 .2013-2009ق  بصتح س لت      ةلفرتة  ،كذلك

ـــا: قطـخامســ ةخنف ضدد  بيتددفي ع ملددي ملق رنددي بسددني قل أتددي ة يتدد رف ةل  ملعددأ  ةلع  ددأ علددى ققدد ق مللك دديشددهأ  ر:ـ
، ق ث سدجلز ا دع ة يتد رف ةخنف ضد  2012-2006     ةلفرتةبال ملعأ   2009، ياأ سجلز سني 2006

 ؛KCBKةخلل جي  ةلتنكعأة  ،    هذ  ةلسني ملعأ  ةلع  أ على قق ق مللك  ه يف 
ة رتف ع ية خنف ض، ق ث ةخنفض  د   مل ذبذ  بني ة يت رف ةإلس مل ي مللك ي ملعأ  ةلع  أ على قق ق  ال  

، ةخنف ضد  يف ملعدأ  بتز شدهأي ا دع ة يتد رف ةإلسد مل ي حمدل ةلأرةسدي ،2009،   صي سني 2009-2008ةلفرتة 
ملق رندي  2013-2011    ةلفدرتة ثة ، ل نخفض اأ  2009ملق رني بسني  2010لريتفع سني  ،ع  أ قق ق مللك  ه 

 .2010بسني 
بسدددني  ملق رندددي 2013-2009 ددد   ةلفدددرتة ة يتددد رف ةل قل أتدددي ةلع  دددأ علدددى ققددد ق مللك دددي  ملعدددأ  ةخنفدددض: ةـالظتيجـــ

، يكد ن ة خنفد ض كتدرية سدني 2013-2008 د   ةلفدرتة هذ  ةلظد هرة  ة يت رف ةإلس مل ي، يف قني شهأي 2008
  لنستي للن عني. 2009

ى ققد ق مللك دي ة يتد رف ةل قل أتدي ، عدرف ملعدأ  ةلع  دأ علد2007ملق رندي بسدني  ة:ـارات العربيــا: اإلمــسادسـ
بستب ةخنف ض ةلع  أ على قق ق مللك دي  ،2009ياأ سجل بال ملعأ  سني ، 2013-2008ةخنف ض      ةلفرتة 

 ؛ملعظم ة يت رف ةل قل أتي حمل ةلأرةسي
، إذ ةن قددل 2007عددرف ملعددأ  ةلع  ددأ علددى ققدد ق مللك ددي ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ةخنف ضدد  يةضددح  ملق رنددي بسددني 

، بتددز سددجلز ا ددع ة يتدد رف ةإلسدد مل ي حمددل 2009سددني  %3.83إىل  2007سددني  %18.34ع  ددأ ملددز ملعددأ  ةل
  .SIB عأة مليترف ةلش راي ةإلس ملي ،ةخنف ض  يف ملعأ  ةلع  أ ،ةلأرةسي
ة يتددد رف ةلع  دددأ علدددى ققددد ق مللك دددي ملعدددأ  ة يتددد رف ةل قل أتدددي ي ةلع  دددأ علدددى ققددد ق مللك دددي ملعدددأ  ةخنفدددض : ةـالظتيجـــ

للميتددد رف يةضدددح   لنسدددتي  ة خنفددد ض كددد ن، لكدددز 2007ملق رندددي بسدددني  2013-2008  ةلفدددرتة  ددد  ،ةإلسددد مل ي
 ، بمل  ة يت رف ةإلس مل ي فقأ ك ن ة خنف ض يةضح  بتن ء ة املي ة  ل دي ةلع   دي،   صدي2009ي 2008ةل قل أتي سنل 

 .2009سني 
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 الرب حافي   المطلب الثالث: تطور العائد على السهم وص
 ة يتد رف ةل قل أتدي ية يتد رف ةإلسد مل يعلدى ع ة دأ بسدهم يصد يف بر ح  ،ملدأ   تدري ة املدي ة  ل دي ف علىلل عر   

 م ة طلب إىل ةلفرعني ةآلت ني:، اس  حمل ةلأرةسي
 
 
  

 2013-2006للفترة    العائ د على السه مور   : تطاألولالفرع  
لدد  ياعددز  ،سددهم ميلك نددهعددز كددل  ، يف ربددح ةلشددركيملددز صدد ي ةلع  ددأة للمسدد مهنيل ةلع  ددأ علددى ةلسددهم، ةحليت ددميل دد

 ؛عأث ة سهم ة يتأرةعلى  قس به بقسمي ص يف ةلربح ةلشركي ص يف ر ه ، يت م  
يف  ة يتد رف ةإلسدد مل يع  دأ سدهم ة يتدد رف ةل قل أتدي ي ةلددذي تتدني تطد ر ع  دأ سدهم  ملدز  د   ةجلدأي  ة د ةيلي 

 ضح مل  تلي:ت    ،حمل ةلأرةسي ةلأي 
 2013-2006للفرتة  العائـد على السـهمور ـ: تط46 اجلدول رقم

 األردن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

سهم املصارف العائد على 
 التقليدية )ديظار أردين(

0.22 0.26 0.24 0.19 0.21 0.19 0.21 0.24 

 14.28 10.52 9.52 - 10.52 20.83 - 7.69 - 18.18 ---- )%( معدل التغري

 13 13 13 13 13 13 13 11 عيظة املصـارف

املصارف  سهم العائد على
 اإلسالمية )ديظار أردين(

0.23 0.31 0.27 0.15 0.1 0.15 0.14 0.17 

 21.42 6.66 - 50  33.33 - 44.44 - 12.9 - 34.78 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 2 2 2 2 عيظة املصـارف

 السعودي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 سظـةال

املصارف  سهم العائد على
 التقليدية )رايل سعودي(

5.94 5.1 3.61 3.1 2.24 3.1 3.04 3.3 

 8.55 1.93 - 38.39 27.74 - 14.12 - 29.21 -  14.14 - ---- )%( معدل التغري

 7 7 7 7 7 7 7 6 عيظة املصـارف

املصارف  سهم العائد على
 اإلسالمية )رايل سعودي(

3.25 2.72 1.46 - 0.017 
 

1.2 1.83 2.64 2.4 

  9.09 - 44.26 52.5 7158.82 101.16 - 46.32 - 16.3 - ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 3 3 عيظة املصـارف

 
 

 ؛2013-2006تطـور العائد على السهــم للفرتة الفرع األول: 
 .2013-2006تطـور صـايف الربــح للفرتة الفرع الثاين: 
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 الك ويت الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

ارف سهم املصالعائد على 
 التقليدية )فلس  وييت(

93.95 98.47 - 10.05 24.06 32.3 32.09 28.3 27.31 

 3.49 - 11.81 - 0.65 - 34.24 339.4 110.2 - 4.81 ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 4 2 عيظة املصـارف

سهم املصارف العائد على 
 اإلسالمية )فلس  وييت(

55.84 68.23 30.3 - 0.39 20.48 15.48 16.88 15.34 

   9.12 - 9.04 24.41 - 5351.28    101.28 - 55.59 - 22.18 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 2 عيظة املصـارف

 البحري ن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

سهم املصارف العائد على 
 التقليدية )ديظار حبريين(

0.047 0.046 - 0.013 - 0.005 0.0025 0.023 0.027 0.0276 

 0.02 17.39 820 150 61.53 128.26 - 2.12 - ---- )%( معدل التغري

 5 5 6 6 6 6 6 6 عيظة املصـارف

سهم املصارف العائد على 
 اإلسالمية )ديظار حبريين(

0.082 0.065 0.047 - 0.259   - 0.086 
 

- 0.004 

 

- 0.0003 0.001 

 433.33 92.5 95.34 66.79 651.06 - 27.69 - 20.73 - ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 4 4 عيظة املصـارف

 قط  ر الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

سهم املصارف العائد على 
 التقليدية )رايل قطري(

8.12 7.71 7.26 6.34 6.99 6.61 8.28 6.15 

 25.72 - 25.26 5.43 - 10.25 12.67 - 5.83 -    5.04 - ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 5 4 عيظة املصـارف

سهم املصارف العائد على 
 اإلسالمية )رايل قطري(

5.98 5.59 4.51 3.75 3.82 3.99 3.94 4.29 

 8.88 1.25 - 4.45 1.86 16.85 - 19.32 - 6.52 - ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 3 عيظة املصـارف

 اإلمارات العربي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

سهم املصارف العائد على 
 التقليدية )درهم إمارايت(

0.51 0.62 0.56 0.51 0.56 0.61 0.53 1.74 

 228.3 13.11 - 8.92 9.8 8.92 - 9.67 - 21.56 ---- )%( معدل التغري

 11 11 11 11 11 11 11 11 عيظة املصـارف

سهم املصارف العائد على 
 اإلسالمية )درهم إمارايت(

1.22 0.43 0.31 0.07 0.127 0.122 0.16 0.17 

 6.25 31.14 3.93 - 81.42 77.41 - 27.9 -   64.75 - ---- )%( معدل التغري

 6 6 6 6 6 6 5 5 عيظة املصـارف

 : ملز إعأةث ةلت قلي   ع م ث على ة  قع ةإلقيت   ي.املصدر
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 ميكز لل ل ةجلأي  ب  ن   ك ل  يل: 
 2013-2006للفرتة  مـد على السهـور العائـ: تط38 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تلي: مل  ،ية نحن  ي ةلت  ن ي 46رام ضح ملز ةجلأي  ت   

ملق رنددي بسددني  2008عددرف ملعددأ  ةلع  ددأ علددى سددهم ة يتدد رف ةل قل أتددي ةخنف ضدد  بأةتددي ملددز سددني  ال: األردن:أوّ 
 ، ل ن قدل ة عدأ 2008سدني ثتند ر برثين  0.24 إىل 2007ثتن ر برثين سدني  0.26  ملز ، ق ث ةن قل ة عأ2007

، ق ث ةخنفض ع  أ سهم ملعظم ة يت رف كةال ملعأ  سجل     فرتة ةلأرةسي– 2009ثتن ر برثين سني  0.19 إىل
، ل ددنخفض سدددني 2009ملق رندددي بسددني  2010، لريتفدددع ة عددأ  بعددأه  سددني -ةلفددرتةحمددل ةلأرةسددي  ددد   هددذ  ةل قل أتددي 
 ؛2013ي 2012 لسنيترتفع اأثة  2011

لكز ، 2007ملق رني بسني  2013-2008ةخنفض ملعأ  ةلع  أ على سهم ة يت رف ةإلس مل ي     ةلفرتة  
ثتن ر  0.27 إىل 2007ثتن ر برثين سني  0.31ةن قل ة عأ  ملز  ، ق ث2009ة  قن ه  ة خنف ض ةل ةضح سني 

، بتز سجل ةلتنكني حمل ةلأرةسي     هدذ  2009ثتن ر برثين سني  0.15 إىلة عأ  خنفض ث ة ،2008برثين سني 
   .هم  ةلسني ةخنف ض  يةضح  يف ملعأ  ةلع  أ على سهم
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سددلت    املددي  ،ة يتدد رف ةإلسدد مل يملعددأ  ةلع  ددأ علددى سددهم ة يتدد رف ةل قل أتددي ي ر ملعددأ  ةلع  ددأ علددى سددهم  ت دد: الظتيجـــة
 ر ة يت رف ةإلس مل ي بكرب يف هذة ةجمل   ملق رني   يت رف ةل قل أتي.، يك ن  ت  2009ي 2008  صي سنل  ،ة  ل ي

ــ ـــاثني  2010-2008شددهأ ملعددأ  ةلع  ددأ علددى سددهم ة يتدد رف ةل قل أتددي ةخنف ضدد   دد   ةلفددرتة ة: ـا: السعودي
، 2010 ثي سدني راي  سع 2.24إىل  2007راي  سع ثي سني  5.1ق ث ةن قل ة عأ  ملز ، 2007ملق رني بسني 
ة  قن ه  ةخنف ض ملعدأ  ةلع  دأ علدى لكز ، 2010ملق رني بسني  2013-2011    ةلفرتة بعأه  لريتفع ة عأ  

 ، عدأة بندك ةلدرايض ةلدذي حتسدز ملعدأ  ةلع  دأ علدى2010ي 2009سهم ا ع ة يتد رف ةل قل أتدي حمدل ةلأرةسدي سدنل 
 ؛2009ملق رني بسني  2010سهمه سني 

 2013-2008أ على سهم ة يت رف ةإلس مل ي نفدآ ة جتد  ، ق دث ةخنفدض  د   ةلفدرتة عرف ملعأ  ةلع   
راي   0.017-سدددد لت    ةلسددددني ملعددددأ  دددد   هدددذ   بتدددز سددددجل ة عددددأ  ،2009سددددني   صددددي  ،2007ملق رندددي بسددددني 

 .(سع ثي
جي لألاملي ة  ل ي ةلع   دي، ن   ،ة يت رف ةإلس مل يةلع  أ على سهم ة يت رف ةل قل أتي ي ةخنفض ةلع  أ على سهم : الظتيجـة

 لنسددتي للميتدد رف  2009سددني ي  ،للميتدد رف ةل قل أتددي لنسددتي  2010ي 2009سددنل كدد ن ة خنفدد ض يةضددح    ياددأ
 . ث بصتح ةلع  أ على ةلسهم س لت ق، ةإلس مل ي

ـــا: الكـــويت: ، ق ددث بصددتح ةلسددهم حيقددع 2008ر ع  ددأ سددهم ة يتدد رف ةل قل أتددي بشددكل يةضددح سددني  ت دد اثلث
كمدد  ةسدد مر ةخنفدد ض   ،UGB بسددتب ةلن دد  ج ةلسددلت ي ةلكتددرية ةلددل قققهدد  سددهم بنددك ةخللدد ج  صددي  ،  ر بددأ  ة ر ح سدد

يبقدي سدهم بندك ةخللد ج  ،NBKعأة بنك ةلك تز ةل  ين  ،2009ع  أ سهم ا ع ة يت رف ةل قل أتي حمل ةلأرةسي سني 
UGB ،؛2009ملق رني بسني  2013-2010ةلفرتة       على ةلسهم نست ةلع  أ  مل  سالريتفع  حيقع ن   ج سلت ي 

، يبصددتح حيقددع ن دد  ج سددلت ي سددني 2008عددرف ع  ددأ سددهم ة يتدد رف ةإلسدد مل ي هدد  ةآل ددر ةخنف ضدد  ملنددذ سددني   
دد2009 ، لكندده تتقددى ثين ة عددأ  ة سددجل سددني 2009ملق رنددي بسددني  2013-2010 دد   ةلفددرتة ة عددأ  ز ، ل  حس 
2007. 
يكدد ن ةل دددةتر  ،2007ملق رنددي بسددني  ة يتدد رف ةإلسددد مل يع  ددأ سددهم ة يتددد رف ةل قل أتددي ي  ةخنفددض ع  ددأ سددهم :الظتيجـــة

يع  دأ سدهم ا دع ة يتد رف  ،ة يتد رف ةل قل أتدي ملعظدم، ق دث ةخنفدض ع  دأ سدهم  لنستي للن عني 2009يةضح  سني 
 ؛ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي

 2013-2008 د   ةلفدرتة  كتدرية  ي ةخنف ض شهأ ملعأ  ةلع  أ على سهم ة يت رف ةل قل أترابعـا: البحريـأل: 
 ؛2009-2008، ق  بصتح ةلسهم حيقع  س  ر     ةلفرتة 2007ملق رني بسني 

، يبصتح ع  أ ةلسهم س لت      2013-2007ةخنفض كذلك ع  أ سهم ة يت رف ةإلس مل ي     ةلفرتة  
رف ع  دددأ سدددهم ا دددع ة يتددد رف ق دددث عددد ،2010ي 2009، يادددأ كددد ن ةل دددةتر يةضدددح  سدددنل 2012-2009ةلفدددرتة 

 ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي ةخنف ض      هذ  ةلفرتة.
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، قدد  بصددتح ةلع   ددي سددلت    املددي ة  ل ددي ة يتدد رف ةإلسدد مل يع  ددأ سددهم ة يتدد رف ةل قل أتددي ي ر ع  ددأ سددهم  ت دد :الظتيجـــة
 2012-2009 دد   ةلفددرتة  لنسددتي للميتدد رف ةل قل أتددي، ي  2009ي 2008سددنل حيققدد ن ن دد  ج سددلت ي،  ة عددأ ن

  لنستي للميت رف ةإلس مل ي.
ـــا: قطـخامســ عددرف ملعددأ  ةلع  ددأ علددى سددهم ة يتدد رف ةل قل أتددي يف اطددر هدد  ةآل ددر ةخنف ضدد   دد   ةلفددرتة  ر:ـ

راي  اطدري  6.34إىل  2007راي  اطري سني  7.71، فقأ ةن قل ة عأ  ملز 2007ملق رني بسني  2008-2011
    فرتة ةلأرةسي، ق دث ةخنفدض ع  دأ سدهم ا دع ة يتد رف ةل قل أتدي حمدل ةلأرةسدي  كةال ملعأ  سجل- 2009 سني

تفددع سددني ، يتر 2011ثة سددني ، ل ددنخفض اددأ  2010راي  اطددري سددني  6.99، لريتفددع إىل -KCBK عددأة بنددك ةخلل جددي
 ؛2013، ل نخفض سني راي  اطري 8.28إىل  2012

، فقدأ ةن قدل 2006، ق ث شهأ ةخنف ض  ملق رني بسني   ك ن  عأ  ع  أ سهم ة يت رف ةإلس مل ي نفآ ة جت
 ددد   فدددرتة سدددجل  كةادددل ملعدددأ   ،2009سدددني اطدددري راي   3.75إىل  2006سدددني  اطدددري راي  5.98ة عدددأ  ملدددز 

-2010 د   ةلفدرتة ع  دأ ةلسدهم ، لريتفدع حمدل ةلأرةسدي ةإلسد مل يةخنف ض ع  أ سهم ا ع ة يت رف  بستب ةلأرةسي،
 .2007ي 2006ةحملقع سنل  ة عأ ، لكز تتقى ثين 2009ملق رني بسني  2013
  صدي ، ةخنف ضد  ة يتد رف ةإلسد مل يع  دأ سدهم ة يتد رف ةل قل أتدي ي ، عدرف ع  دأ سدهم 2007ملق رندي بسدني  ة:ـالظتيج
 يك نز ثرري ة خنف ض بكرب  لنستي للميت رف ةإلس مل ي ملق رني   يت رف ةل قل أتي.، 2009سني 

 د   ةلفدرتة   صدي  ،ةلع   دي ر ع  أ سدهم ة يتد رف ةل قل أتدي سدلت    املدي ة  ل دي ت   :ةـربيا: اإلمارات العـسادس
، 2009ثرهم إملد رةيت سدني  0.51إىل  2007ثرهم إمل رةيت سني  0.62، ق ث ةخنفض ة عأ  ملز 2008-2009

 ؛%17.74 مبعأ  ةخنف ض اأر 
، إذ 2006ملق رندي بسدني  2013-2007رتة ةخنفض ع  أ سهم ة يت رف ةإلس مل ي بشكل يةضح  د   ةلفد 

كةادل ملعدأ  سدجل  د     ،2009ثرهدم إملد رةيت سدني  0.07إىل  2006ثرهدم إملد رةيت سدني  1.22ةن قدل ة عدأ  ملدز 
 .2009ملق رني بسني  2013-2010    ةلفرتة ، لريتفع ة عأ  بعأه  نست   فرتة ةلأرةسي

بشددكل بكددرب ملق رنددي ي  ،2009سددني   صددي  ،ةلع   ددي   املددي ة  ل ددي ر ع  ددأ سددهم ة يتدد رف ةإلسدد مل ي سددلت  ت دد: ةـالظتيجــ
 .ةلسنينفآ     ة يت رف ةل قل أتي بنظري  يف 
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 2013-2006رة   للفت  ص افي الرب حور   : تطالثانيالفرع  
 دد    ، ةجلددأي  ة دد ةيل تطدد ر صدد يف ربددح ة يتدد رف ةل قل أتددي يصدد يف ربددح ة يتددد رف ةإلسدد مل ي حمددل ةلأرةسدديتتددني  

 .2013-2006ةلفرتة 
 2013-2006للفتـرة  صـايف الربـحور ـ: تط47 اجلدول رقم

 األردن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

صايف الربح/إمجاي الدخل 
 للمصارف التقليدية )% (

41.87 34.68 35.68 27.59 28.95 24.54 27.82 31.96 

 14.88 13.36  15.23 - 4.92 22.67 - 2.88   17.17 - ---- )%( معدل التغري

 13 13 13 13 13 13 13 13 عيظة املصـارف

صايف الربح/إمجاي الدخل 
 للمصارف اإلسالمية )%(

40.38 37.94 38.81 25.77 - 0.56 29.32 23.71 26.37 

 11.21 19.13 - 5335.71 102.17 - 33.59 - 2.29 6.04 - --- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 2 2 2 2 عيظة املصـارف

 السعودي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

صايف ربح املصارف 
 التقليدية 

 )ألف رايل سعودي(

2804376.14 2411301.42 2434522.71 2151592.71 2101664.28 2452338.85 2655663.14 
 

2850034.71 

 7.31 8.29 16.68 2.32 -  11.62 - 0.96     14.01 - ---- )%( معدل التغري

 7 7 7 7 7 7 7 7 عيظة املصـارف

صايف ربح املصارف 
 اإلسالمية 

 )ألف رايل سعودي(

3151336.66 
 

2442552.33 
 

1815373.75 1788057 1726815.25 2110520 2515037.25 
 

2455637 

 2.36 - 19.16 22.22 3.42 -  1.5 -  25.67 - 22.49 - ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 3 3 عيظة املصـارف

 الكويت الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

صايف ربح املصارف 
 التقليدية 

 )ألف ديظار  وييت(

138468 
 

443590.75 15917.8 56535.6 83806 86946.8 84551.6 
 

69871.6 

    17.36 - 2.75 - 3.74 48.23 255.17  96.41 - 220.35 ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 4 3 عيظة املصـارف

صايف ربح املصارف 
 اإلسالمية 

 )ألف ديظار  وييت(

1870360.5 120669.66 59535.33 19603.66 42948.66 33069.33 36963.66 47503 

 28.51 11.77 23.002 - 119.08 67.07 - 50.66 - 93.54 - ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 2 عيظة املصـارف
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 البحري ن الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

صايف ربح املصارف 
 التقليدية 

 )ألف ديظار حبريين(

36828.33 50905.33 38236.33 24934.33 32654.66 33497 47153.4 66355.4 

 40.72 40.76 2.57 30.96 34.78 - 24.88 - 38.22 ---- )%( معدل التغري

 5 5 6 6 6 6 6 6 عيظة املصـارف

صايف ربح املصارف 
 اإلسالمية 

 )ألف ديظار حبريين(

29306.5 46376.25 46300.25 - 69233.5   - 42663.25  - 4048.25 - 5339 - 1847.25 

 65.4 31.88 - 90.51 38.37 249.53 - 0.16 - 58.24 ---- )%( معدل التغري

 4 4 4 4 4 4 4 4 عيظة املصـارف

 قط  ر الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

صايف ربح املصارف 
 التقليدية 

 )ألف رايل قطري(

951689.75 1269337 1366169.6 1433349 1846571.4 2312668.2 2526693.2 2694474.4 

 6.64 9.25 25.24 28.82 4.91 7.62 33.37 ---- )%( معدل التغري

 5 5 5 5 5 5 5 4 عيظة املصـارف

صايف ربح املصارف 
 اإلسالمية 

 )ألف رايل قطري(

504960.66 1104995.67 1020246.33 904700.33 1010783.33 1142178.33 1141561 1262660.33 

 10.6  0.054 - 12.99 11.72  11.32 -  7.66 - 118.82 ---- )%( معدل التغري

 3 3 3 3 3 3 3 3 عيظة املصـارف

 اإلم ارات العربي ة الدولـة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السظـة

صايف ربح املصارف 
 التقليدية

 )ألف درهم إمارايت( 

716182.81 904961.18 938081.27 836573.72 1058897.63 1304452.54 1467160.36 1658707.27 

 13.05 12.47 23.18 26.57  10.82 - 3.65 26.35 ---- ()% معدل التغري

 11 11 11 11 11 11 11 11 عيظة املصـارف

صايف ربح املصارف 
  اإلسالمية

 )ألف درهم إمارايت(

658460.2 852215.2 
 

583543 270520.16 364636.16 341505.83 475416.66 612162.5 

 28.76 39.21 6.34 - 34.79 53.64 - 31.52 - 29.42 ---- )%( معدل التغري

 6 6 6 6 6 6 5 5 عيظة املصـارف

   ع م ث على ة  قع ةإلقيت   ي.: ملز إعأةث ةلت قلي املصدر
 ميكز لل ل ةجلأي  ب  ن   ك آليت:       
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 2013-2006للفتـرة  حـور صـايف الربـ: تط39 الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 ضح مل  تلي:ت   ية نحن  ي ةلت  ن ي ة مللي له،  47رام   ةجلأي  ملز   
، 2006ملق رنددي بسددني ةخنف ضدد  ، للميتدد رف ةل قل أتددي عددرف مل  سددا صدد يف ةلربح/إادد يل ةلددأ ل ال: األردن:أوّ 

، 2009 سني %27.59إىل  2006سني  %41.87، إذ ةن قل ة عأ  ملز 2009سني يةضح   ضياأ ك ن ة خنف 
م دع ة يتد رف ةل قل أتدي حمدل ةلأرةسدي، عدأة بندك ةلقد هرة جل صد يف ةلربح/إاد يل ةلدأ لةخنفد ض  ،  ةلسدنيفقأ شدهأي هدذ

مل  سدددا صددد يف ةلربح/إاددد يل  لريتفدددع ،SGBJ يبندددك س سددد  ل رندددرة  ة رثن AHLIيةلتندددك ة هلدددي ة رثين   CABKعمددد ن 
 %31.96ث  ،2012سددددني  %27.82ث  ،2011سددددني  %24.54، ث  2010سددددني  %28.95إىل  ةلددددأ ل
 ؛2013سني 

نفددآ ةلظدد هرة، إذ ةخنفددض بشددكل يةضددح ملق رنددي بسددني  للميتدد رف ةإلسدد مل ي صدد يف ةلربح/إادد يل ةلددأ لسددجل 
 د    سدجل يجتدأر ةإلشد رة بن بادل ملعدأ  *،2010، ق  بصتحز ة يت رف يف ة   سدا حتقدع  سد  ر سدني 2006

 .2008حمل ةلأرةسي ملق رني بسني  ةإلس مل ني نيرف ض ربح ة يتتب ةخنفبس ،2009سني ك ن   ،ة املي ة  ل ي ةلع   ي

                                                
 .JDIBبستب ةلن   ج ةلسلت ي ةلل قققه  بنك ة رثن ثيب ةإلس ملي  *
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ة يتدددد رف  لنسدددتي للميتددد رف ةل قل أتدددي ي صددد يف ةلربح/إاددد يل ةلدددأ ل ري ة املدددي ة  ل دددي ةلع   دددي سدددلت  علددددى بت ددد: الظتيجــــة
 ربح/إاد يل يتد يف لنستي ل ،، يك ن ة خنف ض بكرب2009  صي سني ةإلس مل ي، ق ث ةخنفض ة عأ   لنستي للن عني 

 .ةلسني    نفآ  ملق رني   يت رف ةل قل أتي يت رف ةإلس مل ي ث ل ة
ملق رندي  2012-2007شهأ ص يف ربح ة يت رف ةل قل أتي ةخنف ض  ه  ةآل ر  د   ةلفدرتة  اثنيـا: السعوديـة:

فقدأ ةن قدل ، 2010ي 2009سدنل  - عظدم ة يتد رف ةل قل أتدي حمدل ةلأرةسدي-يك ن ة خنفد ض يةضدح  ، 2006بسني 
سددني سددع ثي بلددف راي   2101664.28 إىل 2008بلددف راي  سددع ثي سددني  2434522.71صدد يف ةلددربح ملددز 

 ؛، كةال ملتلم ربح سجل     فرتة ةلأرةسي2010
فقدأ ةن قدل صد يف  ،2007ملق رندي بسدني  2010-2008ةخنفض ص يف ربح ة يت رف ةإلسد مل ي  د   ةلفدرتة  

، 2010سني بلف راي  سع ثي  1726815.25إىل  2007سني    سع ثيبلف راي  2442552.33ةلربح ملز 
 .2013-2011    ةلفرتة ل  حسز ة عأ  نست   

ملق رنددي  2010-2008 د   ةلفدرتة  ة يتد رف ةإلسدد مل يصدد يف ربدح ة يتد رف ةل قل أتدي ي ةخنفدض صد يف ربددح : الظتيجــة
 .2013-2011    ةلفرتة ل  حسز ة عأ ن ، 2006بسني 

بلددف  138468، 2006بلدم مل  سددا ةلددربح ةليتد يف للميتدد رف ةل قل أتدي حمددل ةلأرةسدي سددني  ويت:ـ: الكــاـاثلثـ
 دد   بشددكل يةضددح ، ل ددنخفض بعددأه  ةلددربح بلددف ثتندد ر كد تل 443590.75إىل  2007ثتند ر كدد تل، لريتفددع سددني 

 2008 قل أتددي سددنلشددهأي ا ددع ة يتدد رف ةل  ، يجتددأر ةإلشدد رة بندده اددأ2007ملق رنددي بسددني  2013-2008ةلفددرتة 
ملق رندي بسدني  2009ةلذي ةرتفع ر ه ةليت يف سني  NBK عأة بنك ةلك تز ةل  ين ،ةخنف ض  يف ص يف بر قه  2009ي

 ؛2008
، ق ددث ةن قددل 2013-2007، ةخنفددض صدد يف ربددح ة يتدد رف ةإلسدد مل ي  دد   ةلفددرتة 2006ملق رنددي بسددني  

  ،2009سددني  كدد تل  بلددف ثتندد ر 19603.66إىل  2006بلددف ثتندد ر كدد تل سددني  1870360.5صدد يف ةلددربح ملددز 
يبنددددك ب ب دددد ن  KIBةلددددأييل  ز، إذ ققددددع كددددل ملددددز ب ددددز ةلك تدددد2013-2007كةاددددل ملعددددأ  سددددجل  دددد   ةلفددددرتة 

BOUBYAN ن   ج سلت ي     هذ  ةلسني. 
 ،بشددكل كتددري ع   دديةل سددلت    املددي ة  ل ددي ،ة يتدد رف ةإلسدد مل يصدد يف ربددح ة يتدد رف ةل قل أتددي ي ر صدد يف ربددح  ت دد :الظتيجـــة

 .2009ي 2008 سنل
ــــرابعـــ مبعدددأ   ،2006ملق رندددي بسدددني  2007سدددني صددد يف ربدددح ة يتددد رف ةل قل أتدددي مل  سدددا ةرتفدددع أل: ـا: البحري
ق ددث ةخنفددض ةلددربح ، 2007ملق رنددي بسددني  2009-2008 دد   ةلفددرتة ، ل ددنخفض بعددأه  هددذة ة عددأ  %38.22

 2013-2010لريتفدع صد يف ةلدربح بعدأه   د   ةلفددرتة ، 2008سددني ةليتد يف جلم دع ة يتد رف ةل قل أتدي حمدل ةلأرةسدي 
 ؛2009ملق رني بسني 
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، ق ث ةخنفض صد يف ةلدربح  د   2008عرف ص يف ربح ة يت رف ةإلس مل ي ةخنف ض  يةضح  بأةتي ملز سني  
بصددتحز ة يتدد رف  ،2013قدد  سددني  2009، يبأةتددي ملددز سددني 2007ملق رنددي بسددني  %0.16هددذ  ةلسددني مبعددأ  

 .69233.5 -بد  2009يك ن ة خنف ض كترية سني ،  مل ي حتقع  س  ر بأ  ة ر حةإلس
ر ، ب نمد   ت د2009ي  صدي سدني  ،2008 سدنيةلع   دي لت    املدي ة  ل دي ر صد يف ربدح ة يتد رف ةل قل أتدي سد ت دة: ـالظتيج

يكد ن ةل دةتر   ،حتقدع  سد  ر، ق  بصدتحز هدذ  ة يتد رف 2010-2008ص يف ربح ة يت رف ةإلس مل ي     ةلفرتة 
 .2010ي 2009 كترية سنل

ملدز ةلدربح ، إذ ةن قدل 2013-2006عرف ص يف ربح ة يتد رف ةل قل أتدي ةرتف عد  ملسد مرة  د   ةلفدرتة  خامسـا: قطــر:
 لددددربم ملددددز ، 2013بلددددف راي  اطددددري سددددني  2694474.4 إىل 2006بلددددف راي  اطددددري سددددني  951689.75

 ؛2009سني  ABQKةلتنك ة هلي ربح ي  CBQKةخنف ض ربح ةلتنك ةل ج ري 
 ، ل عدرف بعدأه %118.82مبعدأ   ،2006ملق رندي بسدني  2007ةرتفع ص يف ربح ة يت رف ةإلس مل ي سدني  

 2013-2011 د   ةلفدرتة ، لريتفع ص يف ةلربح 2007ملق رني بسني  2010-2008    ةلفرتة ةخنف ض   ة عأ 
 .2010بسني  ملق رني
ر صد يف ربدح ة يتد رف ةإلسد مل ي ر صد يف ربدح ة يتد رف ةل قل أتدي سدلت    املدي ة  ل دي ةلع   دي، يف قدني  ت دمل ت دةت  : الظتيجـة
 .2009ي 2008سنل سلت  

ـــة: ، مبعددأ  2008ملق رنددي بسددني  2009مل تددنخفض صدد يف ربددح ة يتدد رف ةل قل أتددي إ  سددني  سادســـا: اإلمـــارات العربي
يف قدني عرفدز  ادي ةلسدن ةي ، ADCB اديب ةل جد ري  ةلدل قققهد  بندك ببد   صي بسدتب ةلن د  ج ةلسدلت ي، 10.82%

 ن  يف ص يف ربح هذ  ة يت رف؛حتس  
، 2009ي 2008سدنل    صدي ، يت رف ةإلس مل ي ةخنف ضد  يةضدح ، عرف ص يف ربح ة2007ملق رني بسني  

ض ربدح ا دع ة يتد رف بلف ثرهم إملد رةيت، ق دث ةخنفد 270520.16مبتلم اأر   ،2009ياأ سجل بال ملعأ  سني 
 .SIB عأة مليترف ةلش راي ةإلس ملي ،ةإلس مل ي حمل ةلأرةسي

 .2009  سني سلتيص يف ربح ة يت رف ةإلس مل ي أتي ري ة املي ة  ل ي على ص يف ربح ة يت رف ةل قل بت  الظتيجـة: 
، 2009  صدي سدني  ،أ سد ةءعلى ق ،ةإلس مل يية يت رف ةل قل أتي ة يت رف ري ة املي ة  ل ي ةلع   ي على بت   

ز يملددز مليتددرف آل ددر، ياددأ ثل دد -ةلددأي  حمددل ةلأرةسددي–يبشددكل مل فدد يي، ياددأ ة  لفددز ثررددي ةل ددةتر ملددز ثيلددي   ددر  
 .ة اشرةي ة  ل ي حمل ةلأرةسي على ذلك
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 م النظامالمبحث الثالث: آث ار األزم ة على المص ارف اإلسالمية ومع ال
 سالمي في معالج ة األزم ات المالي ة  الم الي اإل                   

يملعددد مل ة ا يتددد ث ةإلسددد ملي يف  ، عرفددي ةآل ر ةإلن ب دددي يةلسدددلت ي لألاملدددي ة  ل دددي ةلع   دددي علدددى ة يتددد رف ةإلسددد مل ي
 ةلنق ط ةآلت ي:م ة طلب إىل ملع جلي ة امل ي ة  ل ي، اس  

 
 
 
 
 

 لمالي ة على المص ارف اإلسالمي ةاآلث ار السلبي ة وااليجابي ة لألزمة ا  :ولالمطلب األ
 :م ة طلب إىل ةلفرعني ةآلت ني عرفي خ ر ة املي ة  ل ي س ةء ك نز سلت ي بي ةن ب ي على ة يت رف ةإلس مل ي، اس   
 
 
 

 اآلث ار السلبي ة لألزمة المالي ة على المص ارف اإلسالمي ة:  األول  الفرع
 1يف ةلنق ط ةآلت ي: ،ةء ة املي ة  ل ي ةلع   يةإلس مل ي رر   يت رف  ميكز تلخ ش ةآل ر ةلسلت ي ةلل حلقز   

 تري ة يت رف ةإلس مل ي  لرك ث ة ا يت ثي ةلذي قيتل يف ةلتلأةن ةلدل ت  ةردأ ف هد  بنشدطي هدذ  ة يتد رف، فقدأ  -1
 قأملدي، يتضدخم مل يتد عأ ة  ية ا يت ثاية ا يت ث ةلع  ي مبنعطف قرج، تنحيتر بني  لب شأتأ ةلتاء يف كلري ملز  ملر  

، إن ة ا يت ث 2009صنأيق ةلنقأ ةلأييل يف تقرتر  لع م  ا  ةلن مل ي، إذ  ية ا يت ثايس م  يف  يف ا ع ب  ء ةلع مل، ي 
ر بشدكل كتدري ، يهدذة ةل تد  ا بت د2009، يةلربدع ة ي  ملدز عد م 2008يف ةلربع ةلرةبع ملز عد م  %6ةلع  ي ترةرع بنح  
ن ةلع   ددي، يةليتددن عي ة  ل ددي ةإلسدد مل ي ل سددز بتع ددأة عددز ذلددك، إذ ت عددرض  خدد  ر ةلسدد ق ية   مدد ن يف بسدد ةق ة   مدد 
  لقأر نفسه ةلذي ت عرض له نظريهت  ةل قل أتي؛ ،يةلس  لي يةل شغ ل

ي، ة يت رف ةإلس مل ي، ن  جي  خنف ض يثة ع ةلعم ء، ةلل  تري  خنف ض ةلنش ط ة ا يت ثبعض ةخنف ض بص    -2
يتدي، ف ل ثة ع ة رتتطي بنشةة ة يت رف ةإلس مل ي اأ  تري،   صي ةل ثة دع ة سد لم رتي يةل ثة دع ة ث  رتدي يةل ثة دع ة خيت  

                                                
، ص 2010، صد ف 51عرب دي، ةلقد هرة، ةجلمع دي ةلعرب دي للتحد ث ة ا يت ثتددي، ةلعدأث  ،  د ث ةا يتد ثتيت األزمة املالية العاملية على املصـارف اإلسـالميةتداعيامليتطفى ةلعرةيب،  - ةنظر: 1

 ؛       18-15ص.
ل ةاع...يحتدأايي ة سد قتل، ي عمدل ملقأملدي إىل ملدالر ة يتد رف ةإلسد مل ي ةل من دي: ة، يرادأثر األزمة املالية العاملية احلالية على أداء املصارف اإلسالمية والتظميةقسز  بز فرق ن،  -         
 .22-21، ص ص.2010مل رس  21-20ثي رر   ة عم   ةل من ني، صنع ء، نظ مه ص

 اآلاثر السلبيـة واالجيابية لألزمة املالية على املصارف اإلسالميـة؛املطلب األول: املطلب األول: 
   ؛االقتصـاد اإلسالمـي واألزمـة املاليـة املطلب الثاين:املطلب الثاين:
        أهم التحديـات أما  املصـارف اإلسالميـة بعد األزمة املاليـة. املطلب الثالث:املطلب الثالث:

 ؛اآلثـار السلبيـة لألزمـة املاليـة على املصارف اإلسالميـة: األول لفرعا
 .اآلثـار االجيابيـة لألزمـة املاليـة على املصارف اإلسالميـة: الفرع الثاين
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ةء ة املددي، كمدد   تددري بتضدد  ققدد ق ة لك ددي ياددأ باهددري ب دد صي ة سدد لم ر يف ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ةخنف ضدد  يةضددح  رددر  
 ؛ي  صي ة ر ح ةحمل جرة ية ق     ي

ذه  ةلقطد ع ةخلد ص يف ةلشدرق ة يسدا ي دد     ةلر  سدي  شدد رتع عأتدأة تنف دةع تد ر ةلدنفا كسدلعي إسدرتةت ج ي، ية مد    -3
إفرتق  ، يه  ملز بهم مليت ثر ةلأ ل  لنستي للميت رف ةإلس مل ي يف ملنطقي ةخلل ج، يملع ةهلت ط ةحل ث يف ة سع ر ةلع   دي 

 ر ة ا يت ث ةحلق قي؛، بستب  ت  ة يت رف ةإلس مل يللربمل ل، س اتر ذلك ثين شك يف بثةء 
إثرةج ببلب بسدهم ة يتد رف ةإلسد مل ي يف بسد ةق ة د   ةخلل ج دي يةلعرب دي يملد ل راي، بي قد  يف ب رصد ي ع   دي، مللدل  -4

هم ةء ة   د ر ةلدذي بصد ا بسد ةق ة سدهم، يادأ ك ندز ة سدةلشدرك ي بشدأة ردر   هدذ لنأن ين  ت رك، يادأ  تدري بسدهم 
رة ملدز نظريهتد  ةل قل أتددي، يةلدأل ل  سدد رة ملاشدر ثةيرندر ةلعدد  ي للشدرك ي ةإلسدد مل ي ة  ةفقدي للشدرتعي ةإلسدد مل ي بكلدر تضددر  

 Titans Index)*  ةلدذي -ملز ا م ه يف بأةتي ة املدي، يف قدني مل خيسدر ملاشدر ثةيرندر للشدرك ي ةل قل أتدي  %7.39ق ةيل
ملدددز ا م ددده يف نفددآ ةلفدددرتة، بملددد  ملاشدددر ثةيرندددر للشدددرك ي ةخلل ج دددي  %6.31 إ  -شدددركي تقل أتدددي 50تقدد آ بثةء بكدددرب 

 DJIM GCC Index) اشر ة سهم ةخلل ج ي ةل قل أتي؛ %11.94ملق بل ةخنف ض  %12.77، فقأ هتا بنستي  
 ن دي، ةخنف ض ا مي ة ص   ةلع ن ي للميت رف ةإلس مل ي، إذ حت فن ة يتد رف ةإلسد مل ي بنسدتي بعلدى ملدز ة صد   ةلع -5

ر علدى   ةنأ ع ة املدي إىل ةخنفد ض بسدع ر ة صد   ةلعق رتدي،  د  بت د  صي ةلعق رةي، ملق رني   يت رف ةل قل أتي، ياأ بث  
 بص   ة يت رف ةإلس مل ي؛

ه كلدددي ةإلتددرةثةي ية يتدددريف ي، ي لددذةي ةرتفددد ع  ةرتفدد ع تكدد ل ف ةل شدددغ ل ن  جددي إلعددد ثة ه كلددي ة نشدددطي، يملددز ث   -6
  ل ةل أ ةلع مللي ةلل حت  ج إىل  ه ل يف ةجل نب ة يتريف يةجل نب ةلشرعي؛تك ل ف  ه

 س ةلس  لي لأ  بعض ة يت رف ةإلس مل ي، ن  جي لعأم اأرهت  على ت ا فه   ست ا عأتأة ملنه :تكأ   -7
  ةخنف ض ةلفرص ة س لم رتي بمل مله  يف ال ة املي؛ 
   فهم ملز خ ر ة املي؛     جين   ة س لمرتز يبر ا ةلعمل لت ي ةخنف ض 
    ة ركرتي يف إررةءةي ةلرا بي على ةل م ت ي؛ ة يت رفث تشأ 
  ةخنف ض ةلع ة أ ن  جي ةلرك ث ة ا يت ثي؛ 

 ة بيره بمهه :ةضطرةر ة يت رف ةإلس مل ي إلع ثة ه كلي إترةثةهت  يةس خأةمل هت  ملز عأ   -8
   ؛ ةلأة لإع ثة ةهل كلي بني ة يع ي ة س لم رتي يف 

      ؛إع ثة ةهل كلي بني ة يع ي ة س لم رتي يف ةخل رج 
    ؛كذلك بني بن ةع ةلعم ي ةخل رر يةلعم ي ةحملل ي، ي ي  إع ثة ةهل كلي بني ةلعم ي ة رنت ي 

    قجم ة س لم ر يف ةخل رج. ي بني قجم ة س لم ر يف ةلأة ل ي إع ثة ةهل كل 
 

                                                
 .ملاشر ع  ي حي  ي على بسهم مل  ةفقي ملع بقك م ةلشرتعي ةإلس مل ي *
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 اليجابي ة لألزم ة المالي ة على المص ارف اإلسالمي ةاآلث ار ا:  ثانيالفرع ال
 1بمهه :ةن ب ي،  ةخ ر  ك ن هل سلت ي على ة يت رف ةإلس مل ي،   ةاملي ة  ل ي خ ر  لربم ملز بنه ك ن لأل

  إارةر ةلع مل ةإلس ملي بيت بي ة سدآ ةلدل تقد م عل هد  ةليتدريفي ةإلسد مل ي، يصدحي ةلقد ةنني ةلدل حتكمهد ، بدل تعدأ   -1
 بملر ةإلارةر بيتحي هذ  ة ت ثئ، إىل ةلأع ة إىل ة  ذ هب ؛

صلز ة يت رف ةإلسد مل ي ةعدرتةف ةجمل مدع ةلدأييل، يإفسد ح ةجملد   لعملهد ، بدل يةإلشد ثة ةلأيل دي هبد ، فقدأ اد   ةلد اتر  -2
مندد  ك ددف سدد مل ي تعل  ةإلةليتددريفي (، بن 2009ةإلسدد مل ي ةلددذي عقددأ يف لنددأن  بعددأ رملضدد ن  ةليتددريفيةلربتطدد ين يف ملددالر 

  ؛ةلع   يةليتريفي نب بن تك ن عل ه 
لز ة املي ة  ل ي بف ح ةلكلري ملز ة س ةق ة يريب ي ةلل ك نز ملغلقي بمل م صن عي ةليتريفي ةإلس مل ي، يملدز بمههد  عج   -3

فقدأ  ،يتدريف يف فرنسد ةلس ق ةلفرنس ي، ق ث ثع  الآ ةلش  خ ةلفرنسي إىل ضدم ةلنظد م ة يتدريف ةإلسد ملي إىل ةلنظد م ة 
ةل قل أتدي ةليتدريفي ةإلسد مل ي تعمدل جب ندب ةليتدريفي : "سدةك فح  س يتدأةر اد ةنني جتعدل  بد رثا لز ياترة ة  ل ي ةلفرنسد ي 

ته: "بن ةلنظ م ة يتريف ةلذي  لشاين ة  ل ي يف ةجمللآ، يف تقرتر بعأ   ىنيف فرنس "، يا لز جلني يف الآ ةلش  خ، يهي تع
 ا ةعأ ملس مأة ملز ةلشرتعي ةإلس مل ي ملرتح للجم ع، ملسلمني يبري ملسلمني"؛ تع مأ على

نظدددر إىل ة يتددد رف ةإلسددد مل ي علددى ب ددد  ردددرء ملدددز ةحلدددل لألاملددي ة  ل دددي ةلع   دددي، فددد لرببم ملدددز بن ةليتدددريفي لقددأ بصدددتح ت   -4
ملز قجدم ةليتدريفي ةلع   دي،  فقا %4إىل  %3ةإلس مل ي مل  ترة  قجمه  على ة س    ةلع  ي ضئ  ، إذ   ميلل س   

ملددز ةحلددل  هدد  مل سدد رعي، ياددأ بشدد ري ملاسسددي برنسددز بنددأ ت نددم، إىل بن ةليتددريفي ةإلسدد مل ي للددل رددرء  إ  بن ملعددأ ي     
 تدرة   املدي ة  ل دي، يسد ك ن مل ضدع ترق دب يف ةلغدرا ق ل د  بفعدل  لألاملي ة  ل ي ةلع   ي، يل آ ةحلل أبكمله، يهي ة ال  

فدذن ث دد     ل دي، ذلددك بن  ت عدي ة سدد لم رةي يف ة يتد رف ةإلسدد مل ي   تداثي إىل مللدل هددذ  ة املد ي، يملددز ث  ة املدي ة 
ل صم م بمل ن يف ة س قتل، ملز قل هذ  ة شكلي، كم  س شك    قي ة يترف ي ةلع   ي س شك ل ررء  ة يت رف ةإلس مل ي ةلس

 هت ؛ قأ   ةل خف ف ملز لعأم تكرةر مللل هذ  ة املي بي على ة ال  
ترةتدددأ نشددد ط ة دددالرةي يةلندددأيةي يملرةكدددر ةلتحددد ث ةلدددل ت نددد ي  ة ا يتددد ث ةإلسددد ملي بشدددكل عددد م، يةلعمدددل ة يتدددريف  -5

شهر ملز ة شهر ة  ض ي، إ  يتعقأ ف ده ملدالر بي ندأية  ةإلس ملي بشكل   ص، يتظهر ةلت  صي ة نش رة بنه   تك ث مير  
مددل ة يتددريف ةإلسد ملي،  دد  تعطددي ل ا يتد ث ةإلسدد ملي امخدد  مل تشدهأ  ملددز اتددل، بي ملل قدى بي يرشددي عمددل، تتحدث يف ةلع

يةلغرتب يف ة ملر بن ة ه م م  لعمل ة يتدريف ةإلسد ملي يف ةلدأي  بدري ةإلسد مل ي بكلدر ملنده يف ةلدأي  ةلعرب دي ةإلسد مل ي، 
سدد مل ي، ق ددث جنددأ بن لنددأن ملددز ة يتدد رف ةإلسدد مل ي يف ثي  بددري إ %60بددل إن ة ملددر ةلغرتددب هدد  ت ةرددأ بكلددر ملددز 

  لل م تدل ةإلسد ملي يف بيري  يةلعدد مل، يادأ بصدأري برتط ن د  عدد م ي رتدآ ت ن فسد ن إقدأةمه  ملدع ة  ددر  علدى ة ركدر ة ي  

                                                
          ؛ 15-11ص ص. مليتطفى ةلعرةيب، ملررع س بع، - نظر:ة 1

 .21-20قسز  بز فرق ن، ملررع س بع، ص ص. -         
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مب رتهددد  إنشددد ء مخسدددي بنددد ك يملاسسددد ي مل ل دددي  يةلدددل مت   ،ةإلسددد مليع ةلعمدددل ة يتدددريف نيت صددد  تشدددرتع ي ل شدددج   2004
 ؛إس مل ي

املدي للميتد رف ةإلسد مل ي فرصدي ذهت دي، ل قدأم إىل ةلعد مل  د ذج بعم هلد  بدأت  عدز ةليتدريفي ةل قل أتدي، ملنحز هدذ  ة  -6
يهددي ملط لتددي ب  ضدد ح هددذة ةلنمدد ذج، عددز  رتددع عقددأ ة ددالرةي يةلنددأيةي ييرش ةلعمددل ةلددل  سدد ط ع ه  بن تشددرح بسددآ 

تدد ثئ، كمدد  بن هددذ  ة املددي ملنحددز ةليتددريفي يملتدد ثئ هددذ  ةليتددن عي، ملددع تشددخ ش هددذ  ة املددي يف ضدد ء هددذ  ة سددآ ية 
 ةإلس مل ي فرصي ل نش ا بعم هل  يت س ع بس ةاه ، عرب ف ح بس ةق رأتأة هل ، يت س ع ا عأة للم ع مللني ملعه ؛

  ةلكلدري ملدز ةلعمد ء، ملدز ةإلتدأةع لدأ  ة يتد رف ةل قل أتدي إىل ة يتد رف ةإلسد مل ي، هدري  ملدز ملسدةلي ةلدر  ةلددل حتد    -7
 ي  ف  ملز إف س ة يت رف ةل قل أتي؛ ،بع ثه  عقب ة امليضحز بةت  
 ةجت   ةحلك مل ي يف ةلع مل إىل ة س ف ثة ملز ملعط  ي ةلعمل ة يتريف ةإلس ملي، مللل برتط ن   يفرنس ؛ -8
ترةتددددأ ةسدددد خأةم صددددك ك ةل م تددددل ةإلسدددد مل ي، سدددد ةء علددددى ملسدددد    ةلقطدددد ع ةخلدددد ص بي علددددى ملسدددد    ةحلك ملدددد ي  -9

 ز ةليتريفي ةإلس مل ي ملز بن تك ن بأت  لليتريفي ةل قل أتي.ي، يهذة مل  تشري ب ض ح إىل ملأ  لك  ية اسس ي ةلع مل

 االقتص اد اإلسالمي واألزم ة المالي ة  :ثانيالمطلب ال
دد    ، ةنطلقددز بصدد ةي كلددرية تندد ثي إىل ة  ددذ بددتعض ةل طت قدد ي ة ا يتدد ثتي ةلع   ددي ري ة املددي ة  ل دديبعددأ بن تفج 

،  يت ص  يف ا   ةل ع مل ي ة  ل ي، ي عرفي بسآ ة ا يت ث ةإلس ملي يف ملع جلي ة امل ي للخريج ملز ة امليس مل ي، ةإل
 م ة طلب إىل:ة  ل ي، يا لف ة جت ه ي يف هذة ةجمل  ، اس  

 
 
 
 

 أسس االقتص اد اإلسالمي في معالج ة األزم ات المالي ة:  ولالفرع األ
ب ة املد ي ة  ل دي، ميكدز تلخ يتده  قدز كد ن  إلملكد ن جتن دز ية س قرةر، ل   ت  إن ليس م الي ملز ا ةعأ ة مل

 1يف ةلنق ط ةآلت ي:
 ز ةإلسدد م ةلفددرث ة سددلم مبنظ ملددي ب  ا ددي، سدد ةء يف ادد   : لقددأ قيت ددالتـاد واملعامـــالق يف االقتصـــاألخــ

ي ة نشددطي، إذ  ددى ةإلسدد م عددز قددي يف ك فددةإلن دد ج بي ة سدد ه ك بي ةل ع ملددل، يربددا بددني ةجل نددب ة دد ثي يةجل نددب ةلري 
ع ة ملدز ية سد قرةر لك فدي فس ث يحترمي ةلر  يةلسراي يبكل بمل ة  ةلن س  لت  دل...إخل، هدذ  ة نظ ملدي ة   ا دي ةلدل حتق دةل

 ة  ع مللني؛

                                                
 14.-12رايض ة  ملين، ملررع س بع، ص ص. 1

 ؛أسس االقتصـاد اإلسالمي يف معاجلـة األزمـات املاليـةالفرع األول: 
 ؛قتصـاد اإلسالمي لألزمـة املاليـةاالجتـاى األول خبصوص حلـول االالفرع الثاين: 
 .االجتـاى الثاين خبصـوص حلول االقتصـاد اإلسالمي لألزمـة املاليـة: الفرع الثالث
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 ددالكـد واالعتــدال يف االستهـــالرشــ ى عددز ر ةإلسدد م علددى ملتددأب ة ع ددأة  يف ة سدد ه ك، ق ددث  دد: لقددأ رك 
دد أ ةلددأتز ةإلسدد ملي علددى ر ةنددب بغ تددي ة مه ددي، ملنهدد  ةليتددأا ي ةإلسددرةف يةل تددذتر يكددذلك عددز ةلتخددل يةل ق ددري، كمدد  بك 

 ي إىل تعظ م ةلنفع ةلع م للمج مع؛يةإلنف ق على ةحمل  رني يةإلتل ر،    تاث  
 جمل افد ي  ةلت دع علدى ة كشد ف، : إن ةلدر  يةل  رتدع يةألـأل ابلديــور وصيغ بيع الديــة صـحترمي اإلسال  لكاف

 ملي تاثي إىل ة    ر ةلسرتع للماسس ي ةلل ت ع ملل هب ؛ةلشرةء ةهل ملشي ية ش ق ي...إخل(، كله  ملع مل ي حمر  
  ا  م ةلنظ م ة  يل ية ا يتد ثي يف ةإلسد م علدى ا عدأة ة شد ركي يف ةلدربح يةخلسد رة، يعلدى ة شد ركي ةحلق ق دي

بصح ا ة عم   يةخلربة يةلعمل، يب ر ث هذ  ةلق عأة ملع حترمي ةلر ، تضمز إشرةك ربس ة    يف بني بصح ا ة مل ة  ي 
 ، يإ د   ةإلن  ج بيت رة ملت شرة، يبن ربس ة      ميكدز بن حييتدل علدى ع  دأ بي ث دل مبجدرث مللك دي ةلفدرث بي ة اسسدي لده

ددد بددأ ملدددز ربطددده  لعمدددل ة ندد ج، فنظددد م ة شددد ركي يف ةإلسددد م حيددأ   ددملدددز ة جت  ه ة ملددد ة  ةلنقأتدددي إىل ةلنشددد ط  ر  لنقددد ث، يت ر 
  م ة ا يت ث يةس قرةر ؛ع تقأ  حيق   ة ا يت ثي ةحلق قي،   

 على ة قرتض ةلذي   تس ط ع سأةث ثتنه؛ ةل ةك أ على ملتأب ةل  سري 
   ه  ةحل   يف ةلربمس ل ي، إذ ر فقا على ملرقلي ت اتع ةللرية كم  لقأ بيىل ةإلس م ةل  اتع بمه ي   صي، فلم ترك

 رعل ه كل ةل  اتع تق م على ت تي برك ن هي:
 بثيةي ةل  اتددع  ةإلسد م ملد  ميكددز بن تكد ن مللك دي   صدي بي ع ملددي، كمد  بدني  ت اتدع مليتد ثر ةللدرية، ق ددث بدني   - 

 ةلل تق م على ةلعمل ية لك ي يةحل ري؛
 ع، مه  ة ر ر ية ر ح؛ر على بثةتني لل  اتت اتع ةلأ ل بي ةللرية إذ رك   - 
 .يملنه  نظ م ةلرك ة يةل اف  بهأةفه يبثيةته ة خ لفي يملس  ايتهإع ثة ةل  اتع، ق ث بني   - 

   ةلكف تدي لكدل فدرث يف ةجمل مدع، يضدم ن قيتد   كددل ذي  ت اتدع ة ملد ة  بدني ة فدرةث،  د  تسدهم يف  ملدني قدأ
 ليت رة ةلل حتقدع  ةان ة ر م عي، يتشغ ل   ا ي يمل ةرث ةجمل مع  أملي إن  ر ي على ا مي مل  بن ج ه  أمل ه، ي ملني ةل 

 مليتلحي ةجمل مع؛
   أ ةإلس م على بمه ي ةلأيلي، إذ ذهب  جت   ملغ تر للنظ م ةلربمس يل، ف لأيلي ل سز ق  ثتي ةجت   ةلقض اي بك

عز مح تدي  ح بن ةلأيلي ملسايليت ض   ،ريةة مل عأثة ة بع ث يةجل ةنب، يهن ك نيت ص كلة ا يت ثتي، يإ   هل  يا  ف ملس مر  
ةلأتز يةلشرتعي يعز س  سي ةلأن   يرع ت ه  يتعمريه ، فهي بذلك ملسايلي عز ةل نم ي ة ا يتد ثتي، يعدز حتق دع ةلعأةلدي يف 
 ت اتددع ةلددأ    يةللددريةي، يملسددايلي عددز تدد فري ة ملددز يمح تددي ةجمل مددع يمح تددي ةلفقددرةء يةلضددعف ء، يملسددايلي عددز ا دد م ةلقطدد ع

 لي، يهل  يا  ف عأتأة نب بن تاثته ؛ةخل ص مبه مله بعأ  يكف تي، ف لأيلي يف ةإلس م ثيلي ملن جي، يثيلي مل أ   
   ةه م م ةإلس م   س لم ر، ق ث بن ة س لم ر ةحلق قي يف ةإلس م بيسع نط ا  يبكرب قجم  يببعأ ملأ

 عنه يف ة ا يت ث ةل ضعي، يذلك لآليت:
 حترمي ةلر ؛ - 
 حترمي ة ك ن ا؛ - 
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 رة، يف ةل از نفسه فهدي بثةة ة  م ن دي ثة مدي، إذ ل بثةة ضغا على ة مل ة  ة أ  فرتضي ةلرك ة، ف ر ثه  تشك   - 
 1ت رأ يف مليت رفه  سهم  للغ رملني.

 االتج اه األول بخصوص حل ول االقتص اد اإلسالمي لألزم ة المالي ة:  ثانيالفرع ال
ه   ن ا إاحد م بعدض ةل طت قد ي ةجلر  دي ة دة  ذة ملدز ةلنظد م ةإلسد ملي، يتقدأميه   تر  بصح ا هذة ة جت  ، بن 

ةلذي عجر عز ملنع يا ع مللل هذ  ة املدي ة  ل دي، يمل تد مكز  ، يلدكحل   رر  ي ترا ع ي لفج ةي يإ ف ا ي ةلنظ م ةلربمس
 2ل  ل ي:لي ةعم بصح ا هذة ة جت   ربتهم   ث  ملز خ ره  ةلك رت ي، يتأ   ملز ةحلأ  

 بعدض تطت قد ي ةلنظد م : تر  بصح ا هذة ة جت   بن عمل  ي ةلرتق ب ةلل صأري عدز ثي  برب دي، ب تدين  أوال
ة ا يت ثي ةإلس ملي، هي ل سز عمل  ي ترق ب هبدذة ةلنظد م يإميد ن رةسدخ بده، يإ د  هدي حمد ي ي ربمس ل دي، ل سد ف ثة 

إلسد مل ي رنتد  إىل رندب ثاه  يف ة املدي، قد  تكد ن ة اسسد ي ة  ل دي ةملز بمل ة  يمل ةرث ة اسس ي ة  ل ي ةإلس مل ي، ي 
 تز بس  س هت  يةسرتةت ج  هت  بري ةحلك مي يف ة املي ة  ل ي؛ةلل تست   ،ملع ة اسس ي ة  ل ي ةلربمس ل ي يف ةل ر ي

ـــ  ن ب دددي عدددز ةلنظددد م  ك هدددذة ة جتددد   بنددد ةاي ةلدددأي  ةلربمس ل دددي ةلغرب دددي، عندددأمل  ت حدددأث هدددذ  ةلدددأي : تشدددك  اـاثني
دد أين علددى بن ةهلددأف ة س سددي هلددذ  ةلددأي ، هدد  رددذا يرلددب ة دد ةرث ية ملدد ة  يمليتدد ثر ة ا يتدد ثي ةإلسدد ملي، يتاك 

ةل م تددل ةإلسدد ملي إىل سدد ق ي ة املددي يبسدد ةاه  ة  أةع ددي، يف حم يلددي ملددز هددذ  ةلددأي  إلعدد ثة ةل دد ةان إىل ة سدد ةق ة  ل ددي 
 ةلع   ي؛

ةحلل   ةإلس مل ي بيت رة رر  ي، س اثي إىل عأم جن ع ه  يعأم اأرهت  على حتق ع ةإلص ق ي  : إن تطت عاـاثلث
عي ةلأي  ةلربمس ل ي بن ةلنظ م ة ا يت ثي ةإلس ملي اأ فشل يف مل ةرهي ة املي، ي ل  يل فذن ةلقد   ة طل بي، يق نه  س أ  

 ل آ ا   صح ح ؛ أبن ةلنظ م ة ا يت ثي ةإلس ملي ه  ةحلل  
: إن ب ددذ بعددض ةحللدد   ةجلر  ددي ملددز ةلنظدد م ة ا يتدد ثي ةإلسدد ملي يتطت قهدد  يف ةلنظدد م ةلربمسدد يل، إ دد  هددي اـبعــرا

نه  ةلنظ م ة ا يت ثي حم يلي  سلمي ةلربمس ل ي، يهذ  ةحمل يلي لز جتأ نفع ، ياأ تتعأ ة نظ ر عز ةحلل   ةجلذرتي ةلل ت ضم  
 ج مع ية س ةق؛ينظرته ةلش مللي ة  ك مللي للم ،ةإلس ملي

:   ميكددز ة رةيردي بدني ةلنظدد م ة ا يتد ثي ةإلسدد ملي يةلنظد م ةلربمسدد يل، ف  سدآ يةلق ةعددأ ية تد ثئ ةلددل اـخامسـ
أ على ضريرة ير ث تق م عل ه  ةلنظ م ة ا يت ثي ةإلس ملي ا لفي، فه  مينع ةلر  ي  تسمح  جمل اف ي ية ق ك ر، يتاك  

ألملد ة  ة  أةيلدي  ةلنقد ث(، يميندع ةك ند ا ة ملد ة  يةق كد ر فئدي حمدأيثة ملدز ةلند س هلد ، يتضدع بط ء ملز ةلدذهب بي ةلفضدي ل
نددد ن ملدددز إع لدددي بنفسدددهم يبسدددرهم، كمددد  بن ةلنظددد م ة ا يتددد ثي ةلس  سددد ي ةلدددل تكفدددل تددد فري ةلعمدددل لألفدددرةث، قددد  ت مك  

 ةإلس ملي   تسمح  جله لي بني ةلشرك ء.

                                                
يرادي عمدل ملقأملدي للندأية ، يـةة املاليـة العاملـة األزمــة يف معاجلـدور القيم اإلسالميإبرةه م ت سف حيي ةلقرعد ين،  - رتأ ملز ة عل مل ي ق   ثير ةلق م ةإلس مل ي يف ملنع ة امل ي ة  ل ي، ةنظر:  1

 .31-2م، ص ص.2011رد ةن  28هد ة  ةفع لد 1432ررب  26ك ة   ملت ر، مل ل رتد ، ،  ISRA يف ة ع مل ي ة  ل ي ةإلس مل دي ي ةلع   ي للتح ث ةلشرع يدألك ثمي ة ف   ق ي ل
يرادي عمدل ملقأملدي إىل ملدالر قد   ة املدي ة ا يتد ثتي ة ع صدرة: بسدت هب  يتدأةع  هت  يع رهد ،  ،إلسـالمي مظهـاوموقـف االقتصـاد ا 2008األزمة االقتصادية واملاليـة الراهظـة عمر  ضريةي،  2

 .33-31م، ص ص.2010ثتسمرب  16-14هد ة  ةفع لد 1432حمرم  10-8ر ملعي ررش، ة رثن، 
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لع  لنظ م ة ا يت ثي ةإلس ملي، هي مس ي   لف عز مس ي ي ت عي ةلنظ م إن ا ع يببلب ةلسم ي ةلل ت ع 
 1هي: ،ةلربمس يل، ف لنظ م ة ا يت ثي ةإلس ملي حيأث ت تي بشك   للملك ي

ك ة د   ية رض ييسد  ل ةإلن د ج، يتشدمل هدذ  ةحلرتدي، : يتعين قرتي ة فرةث يةلشرك ي يف لل دةـة اخلاصـامللكي - 
 ف يقرتي ة ن ف ع؛رتي ةل يتر  ك يققرتي ةل مل  

: يهي مللك ي ام ع ةلن س، تشرتك ن ف ه  شركي إ قي، فد  خيد ش هبد  فدرث ي  ثيلدي، ي  ند ا ةـة العامـامللكي - 
    هتي..إخل،     مل ا في جلم ع ة سلمني، يملل   ذلك مللك ي ة رةفع ةلعم مل ي ية يا ف؛ ةل يترف ف ه  ب ع  ي 

: تقيتأ هب  مللك ي ب ز ة د  ، فملك دي ةلأيلدي تشدمل مللك دي ا دع ة د ةرث ةلع ملدي ةلدل ندب علدى ةـة الدولـملكي - 
 ف هب  بن ء على ة يتلحي ةلع ملي.ةلأيلي بن ت يتر  

كددر علددى بسددآ تييف ضدد ء ملدد  تقددأم ميكددز ةلقدد   أبن حمدد ي ي بسددلمي ةلربمس ل ددي هددي حمدد ي ي ف شددلي،   دد    تر  
كددةثةة ملددز بثيةي   ،، فهددذ  ةحملدد ي ي تسددعى إىل ةسدد غ   ةلنظدد م ة ا يتدد ثي ةإلسدد ملييا ةعددأ يملتدد ثئ رةسددخي يسددل مي

تدأع ن إىل عددأم إاحد م ةلنظد م ة ا يتد ثي ةإلسدد ملي يف ت د ر ة املدي بيتدد رة  ،ةلربمس ل دي، لدذلك فدذن بصددح ا هدذة ة جتد  
 آ بيت رة رر  ي.عنأمل  نري ةل ع ملل به بيت رة مل ك مللي يل  ،   ئي،  ن هذة ةلنظ م تك ن ف ع 

 االتج اه الثاني بخص وص حل ول االقتص اد اإلسالمي لألزم ة المالي ة:  ثالثالفرع ال
 2 ، إذ ب م تأع ن إىل:تر  بصح ا ة جت   ةلل ين بري مل  ترة  بصح ا ة جت   ة ي   

ع ة إىل بندددد ء نظدددد م : ةن هدددد ا فرصددددي ة املددددي ة  ل ددددي، يةسدددد لم ره  ليتدددد حل ةلنظدددد م ة ا يتدددد ثي ةإلسدددد ملي، يةلددددأأوال
بن ء هذة ةلنظ م ة ا يت ثي بع دأة عدز بسدع ر  ةا يت ثي ع  ي رأتأ، ترتكر على ةلفكر ة ا يت ثي ةإلس ملي،   ث ت م  

رة، يبع أة عز ةلفس ث يةجلشدع، يبن تقد م هدذة ة ا يتد ث علدى ع اد ي شدرةكي يبع أة عز ة خ  ر ةلع ل ي بري ة رب   ،ةلف  أة
 ي،   ع م ث على ةليت م ية  ر ية ع مل ي ةإلس مل ي؛ملع ة اسس ي ةلق  م

بيتد رة ف علدي يتأرن دي، تتدأب ملدز  ي ةإلسد ملي ف عدل للنظد م ة ا يتد ث: ضريرة يضع ةخلطا ةلل تكفل تتدين  اـاثني
علددى اط عد ي ة دد   ية يتدد رف، يتنددأرج يتن قددل إىل ةلقط عدد ي ة ا يتدد ثتي ة  در ، عددرب إسددرتةت ج ي تغ ددري شدد مللي، ادد ثرة 

 إع ثة ه كلي ك مللي يإع ثة هنأسي ل ا يت ث ةلع  ي؛
ــ ل ةلأيلددي بيتدد رة ف علددي يملأريسددي يملسددايلي يف بن ددي ة ا يتدد ث، يعددأم تددرك ة ملددر أبكملدده : ضددريرة بن ت ددأ   اـاثلث

ياأرتدده علددى ةليتددم ث بملدد م  ،للقطدد ع ةخلدد ص، ف لأيلددي ملسددايلي عددز يضددع ةلضدد ةبا ةلددل تكفددل كفدد ءة ة ا يتدد ث يف عل  دده
 امل ي ةحمل ملي؛ة 

مله  يت فرهددد  ةلنظددد م ة ا يتددد ثي ةإلسددد ملي، يةه م ملددده : ضدددريرة ةلرتك دددر علدددى ةجل ةندددب ة  ك مللدددي ةلدددل تقدددأ  اـرابعـــ
 ع ت رةي ة سايل ي ة ر م ع ي، يملنظ ملي ة   ق يةلق م ةإلنس ن ي ةلعل  ، يترك ر  على حتق ع رف ه ي ةإلنس ن يف ةجمل  ي 

 ة  ثتي ية عن تي؛
                                                

 .211-209حمم ث قسز ص ةن، ملررع س بع، ص ص. 1
 .34-33، ملررع س بع، ص ص.وموقف االقتصاد اإلسالمي مظها 2008الية الراهظة األزمة االقتصادية وامل ضريةي،  عمر  2
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 1يذلك ملز    : ،فرصي ذهت ي لألملي ةإلس مل ي : إن ة ةاق ةلربمس يل ةلرةهز، تعأ  اـمسخا
  ي يةلعددد  ي، إلصددد ح ملددد  ب دددنهم يبدددني هللا تعددد ىل، يتدددأةرك ة تددد ثرة إىل ةخلدددريج عددد ر  ملدددز ملسددد نقع ةلدددر  ةحملل ددد

 يف ةل ع  ي ملعه بي ةلقت   به؛ ة ضرةر ةلعظ مي ةلل س ف تف ك مبز تس مر  
  . تقأمي ةلرتايق ذي ة يتأر ةإلهلي ةليت يف إىل ةلن س ا ع ،  ع ت ر  ملأ   ثع اي عمل   رة ع 

ب د  سدد عي ة ن قدد   إىل بفضددل يسدد لي للددأف ع يهددي ةهلجدد م،  ،عتددأ ةحلم ددأ ةلغددرةيلييف هدذة ةليتددأث تقدد   ةلددأك  ر 
 2أهم يف ةلأن   يةآل رة، فهل  ز ف عل ن؟ةخلري يتنشر مل  تنفع ةلتشر يمل  تسع تتث   ،يةهلج م هن  قض ري يب  اي

: ةلعمل على نشر ملت ثئ ة ا يت ث ةإلس ملي، ملدز  د   تكل دف ة دالرةي يندأيةي ةلعمدل، قد  تق ندع اـسادس
ك تددز ملقد   بعند ةن "ةا يتدد ث ةبدز خي "، ق ددث   ل رت دد  صبل د ينةلغدرا ية ا يتد ثت ن يةلتدد قل ن ةلغرب د ن بدده، فهدذ  ةلت قلدي 

بن ةل ضددع ةلطدد رئ يف ة ا يتدد ث  صبل دد ينبمه ددي ةل م تددل ةإلسدد ملي يثير  يف إنقدد ذ ة ا يتدد ث ةلغددريب، يةع ددربي بشدد ري إىل 
ي إىل ملضد عفي ةآل ر م  لسد ق، يةلدل بث  ةلع  ي، يةلذي نع شه ةل  م، صتج عز ةلفس ث ة س شري، يةجمل اف ي ةلل تد حك  

ل إل ده بفضدل ةل م تددل ةإلسد ملي، بعددأ حتطد م ةل يتددن ف  ل ددي، ميكدز ةل  ص ددة ا يتد ثتي، يبضد فز بن ةل دد ةان يف ة سد ةق ة 
بن ةل م تدل ةإلسدد ملي هد  ةلقطد ع ة كلدر ثتن مل ك ددي يف  صبل د ينه ة ا يتد ث ةإلسدد ملي  إلرهد ا، يربي ةلغدريب ةلدذي تشدت  

ةلغرب دي، فمدع ة  د ر  ميتد رفللع مل ة    ةلكد ين، كمد  بيضدحز بن ة يتد رف ةإلسد مل ي ميكدز بن تيتدتح ةلتدأتل ة ن سدب 
ةلت رص ي يباملدي ةلقدريض يف ةلد  ايي ة  حدأة ة ملرتك دي يبيري  يةلغدرا عم ملد ، فدذن ةلنظد م ة يتدريف ةل قل دأي بدأب تظهدر 

 3ع  يحي  ج إىل قل   رذرتي عم قي؛تيتأ  
 يت ث ةلذي حيمل يف تن اي  ل ت  ن ملت ثئ ة ا يت ث ةإلس ملي، هذة ة ا ،بأ ملز ةن ه ا ةلفرصي يتر  ةلت قلي بنه   

 بستب تع مل ته ة رتتطي   ا يت ث ةحلق قي،   ة ا يت ث ةل مهي ةجمل ايف. ،ع ةملل ة س قرةر
ييف ال ترةتأ ة جت ه ي ةلل تند ثي بضدريرة ة  دذ مبنظ ملدي ةل م تدل ةإلسد ملي، هند ك الدي ملدز ةل حدأايي ةلدل  

  ي، فم  هي هذ  ةل حأايي؟ت ةره ة يت رف ةإلس مل ي يف ال ة املي ة  ل
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .31، ص.2008، ن فمرب 27، ةلعأث اسسي ة ع يل للنشر يةإلع مسط ف، مل، ، الي ةلعلم يةإلمي ناألزمة املالية الرأمسالية، فرصة إسالمية م دوجةعتأ ةحلم أ ةلغرةيل،  1
 ة ررع نفسه. 2
 31.، الي ةلعلم يةإلمي ن، ملررع س بع، ص.مة املاليةأقوال عأل األز  3
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 ة ة المالي ة بعد األزم ارف اإلسالمي ات أمام المص المطلب الثالث: أهم التحدي
، يلكددز ةلع   ديةإلسد مل ي بملدرة يةاعد  يف ةحل د ة ة يتددرف ي يةلأيل دي،   صدي يف ادل ة املدي ة  ل دي  ة يتد رفبصدتحز  

عز ريح ةلشرع ةحلن ف، ربدم بع أة كل ةلتعأ يف بسسه  يخل  ي عمله  ز  رتقه  بيتع بي، يف ب ئ ي مليترف ي بعأ بن شق  
  يف ةلفريع ةآلت ي:اةلز ة يت رف ةإلس مل ي ت ةره ةلعأتأ ملز ةل حأايي ةلل تتني   ذلك مل 

 
 
 
 
  
 النظ م المحاسبي ة الرق ابي ة وإدارة المخ اطر:  ولالفرع األ 
بمه ددي ةلددنظم ةحمل سددت ي، ييضددع ملعدد تري للمح سددتي ةإلسدد مل ي، بتقنددز ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ملنددذ بأةتددي ةل سددع ن ي  

عدي ملدز عدأث ملدز ة اسسد ي فةنشةي ه دةة ةحمل سدتي ية رةرعدي للماسسد ي ة  ل دي ةإلسد مل ي، مب ردب ةتف ا دي ةل ةسد آ ة  ا  
 11ةهل ئدددي يف  تسددج ل م يف ةجلرة ددر، ياددأ مت  1990فربةتددر  26هددد ة  ةفدددع لددد  1410صددفر  1ب دد رتخ  ،ة  ل ددي ةإلسدد مل ي

تسعى  م يف ةلتحرتز، بيتف ه  ه ئي ع   ي ذةي شخيت ي ملعن تي ملس قلي  1991مل رس  27هد ة  ةفع لد 1411رملض ن 
 1إىل حتق ع ةلربح.

يهتأف ةهل ئي إىل تط تر فكر ةحمل ستي ية رةرعي للماسس ي ة  ل دي ةإلسد مل ي، ينشدر ذلدك ةلفكدر يتطت ق تده، عدز  
يبددري ذلددك ملددز ةل سدد  ل، يإعددأةث يإصددأةر  ،لنددأيةي يإصددأةر ةلنشددرةي ةلأيرتددي يإعددأةث ة  دد ث رتددع ةل ددأرتب يعقددأ ة

ديتفسري يملرةرعي يتعدأتل ملعد تري ةحمل سدتي ية رةرعدي ل لدك ة اسسد ي، يذلدك مبد  ت    ي فدع يبقكد م ةلشدرتعي ةإلسد مل ي، يتنم 
ية سدد ف ثة ملددز  ،لددى ة سدد لم ر يةإلتددأةع لددأته تقددي ملسدد خأملي ةلقدد ة م ة  ل ددي   عل ملدد ي ةلددل تيتددأر عنهدد ، يتشددجعهم ع

 2 أمل هت .
ة ل ددرةم ب لددك ة عدد تري قدد  ةآلن،  لددربم ملددز ةلددأع ةي ة  كددررة إىل ة ل ددرةم ب لددك ة عدد تري، كمدد  بن  إ  بندده مل تدد م   

 3 ي ةإلس مل ي.لل نس ع ملع ه ئي ةحمل ستي ية رةرعي للماسس ي ة  ل ،ةلتنك ةلأييل تعكف على تط تر تلك ة ع تري
بعدددض  اةلدددز ق دددث ملددد كمددد  بن ةل قددد رتر ة  ل دددي ة نشددد رة عدددز ة يتددد رف ةإلسددد مل ي ت فددد يي ملدددز مليتدددأر آل دددر،  

ة ثَن ليفيتد ح، كنشدر ة  رةن دي ةلسدن تي،  ة اسس ي   ت فر ب  صي يقس  ي تفيت ل ي ش مللي، يتق يتدر علدى تد فري ةحلدأ  
 أر آل ر، للل بقأ بهم ة شك ي ةلل ت ةره مل خدذي ةلقدرةر يةلعد مللنيكم  بن تض را ةلت  صي يةإلقيت    ي ملز مليت

                                                
1http://www.aaoifi.com/aaoifi/arabic/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%D8%B9
%D8%A7%D9%85%D8%A9/tabid/155/language/en-US/Default.aspx 
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يف ادد   ةلتحددث ةلعلمددي للماسسدد ي ة  ل ددي ةإلسدد مل ي، يعلددى ةلددربم ملددز إنشدد ء ةجمللددآ ةلعدد م للتندد ك ية اسسدد ي ة  ل ددي 
 1 ق  ن.يتف  لشم  ، يمل ع رضي يف كلري ملز ةم ب  صي رر  ي   ت   تقأ   اة  بنه مل ةإلس مل ي، إ  

كم  تع ين ةليتن عي ة  ل ي ةإلس مل ي ملز ضعف بثيةي ةلق  س ييس  ل ةلرا بي ةلأة ل ي على ة خ  ر، فض  عدز  
علددى ةلطرتقددي ةلددل  ،عددأم ةمل  كهدد   ثيةي إثةرة ة خدد  ر بشددكل كدد ف، يسدد ع مأ ةلنمدد  يف هددذ  ةليتددن عي بأررددي كتددرية

ر ة ا يتد ثي ةلدذي تع شده ةلعد مل ةل د م هد  عيتدر ة خد  ر، ييف قد   مل س  ع ملل هب  هدذ  ة اسسد ي ملدع ة خد  ر، ف لعيتد
ع ة عدد تري ةلرا ب ددي ةلأيل ددي علددى ة اسسد ي ة  ل ددي ةإلسدد مل ي، لددز حتددن بقتد   يف ة سدد ةق ةلع   ددي، يسدد نخفض اددأرةهت  تطت د

ي تنظ م ي يرا ب ي يةسدعي، هبدأف إقكد م ت ي ة املي ة  ل ي إىل تغ ريةي كترية يمل طل  فقأ بث   2ةل ن فس ي على ة أ  ةلط تل.
 3ر هذ  ةلض ةبا يف ت تي ةجت ه ي:ق   ةلع مل، يترتك   ة يت رفة رتأ ملز ةلض ةبا يةلق  ث على 

  تددده ذلدددك ملدددز ، يملددد  ت طل  3ي ا   2ريف  قدددررةي جلندددي  ا  ة ه مددد م مبعددد تري كف تدددي ربس ة ددد  ، يةل طت دددع ةحلددد
  ي يةلك ف ي؛ق ي ةلكم  ملز ةلن  ،ةه م م إلثةرة ة خ  ر

  بشكل بكلر إلرةمل  يت سع ؛ ،تطت ع خل  ي ةحل كمي يةإلثةرة ةلسل مي على ة يت رف 
  يتغ ريهدد  للحفدد ى علددى  ،يف تعددأتل يإصدد ح  دد ذج ة عمدد   ة يتددرف ي ،ةسدد ج بي لل غددريةي ةلن جتددي ملددز ة املددي

 .م ة  يل ةلع  ييحتسني إثةرة ةلس  لي، يضم ن ةس قرةر ةلنظ  ،بمل ة  ة  ثعني
ة ه مددد م نثةرةي ة خددد  ر عنيتدددرة ق كمددد   سددد قتل ة يتددد رف ةإلسددد مل ي، إذ بتت دددز ة املدددي ة  ل دددي ضدددعف  يتعدددأ   

إثةرةي ة خ  ر يف ة اسس ي ة يترف ي ةلع   ي يةلعرب ي، ي  شك بن ملفه م ة خ  ر يف ة يتد رف ةإلسد مل ي خي لدف نسدت   
دددعنددده يف ة يتددد رف ةل قل أتدددي، ي  عرضدددي  ة يتددد رف ةإلسددد مل ي بادددل   ملنهددد ، ق دددث تعدددأ   رء  ل ةلعمددد ء ردددترردددع ذلدددك إىل حتم 

ددد   يتددد رفلليتدددأمل ي ملق رندددي  ب ملدددز ة يتدددد رف ل ةلعمدددد ء عدددبء ةخلسددد  ر، إ  بن ذلددددك ت طل دددةل قل أتددددي، نظدددرة إىل حتم 
  4ب ة خ  ر يس ملي ة س لم رةي يحتسني كف ءة ةل شغ ل.ةإلس مل ي جتن  

 تح دي التكت ل واالندم اج: ثانيالفرع ال
لقأ ترةتأي ة مه ي ةلنست ي للميت رف ةإلس مل ي بيتد رة مللح ادي علدى ة سد    ةحمللدي ية سد    ةلعد  ي، يتظهدر  

   ملز     ترةتأ بعأةثه ، ي   مل ر ثةهت  يبر قه  مبعأ ي ترتأ عز نظريهت  ةل قل أتي، يعلى ةلربم ملز ةل ط ر ذلك رل  
رف ةإلس مل ي، ملدز ق دث اايثة بصد هل  ير يس بمل ةهلد ، يبدريا مليتد رف عم ادي يف ةلسدن ةي ة  درية، ةلذي شهأته ة يت 

  %75صغر بقج مله  ملق رني   يت رف ةلع   ي، ق ث باهري ةلأرةس ي بن ارةبي  اةلز تع ين ة يت رف مل إ  بن هذ  
 

                                                
 ة ررع نفسه. 1
  . ملز ة  اع:2008بك  بر  خل ملآ،، ةل قرتر ةما أتثريات األزمة العاملية على الصظاعة املالية اإلسالمية ،ست  ك لير رة ية س لم ر 2

  http://www.sabaek.com/v1/reports/Oct.2008.pdf 
 .21مليتطفى ةلعرةيب، ملررع س بع، ص. 3
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  حي   ثين حتق قه  ة هدأةف ةلدل دي ر بملرتكي،   ن ثدملل  25بال ملز  ، دي، تتلم ربمس   كل ملنهدةإلس مل  ة يت رفملز 
 1ه .سز ملز برله ، يتع ع ملز     بس  
ضددعف ةل نسدد ع يةل حدد لف بددني ة اسسدد ي ة  ل ددي ةإلسدد مل ي، ق ددث بندده ملددز ةلظدد هر علددى  ، إلضدد في إىل ذلددك 

 ةنفدرةثأ هذة، ملدز  نه ، ق ث تاك  ةلعمل ة يتريف ةإلس ملي بني ة يت رف ةلع مللي، عأم ةل ع ين يةل ك تف يةل ح لف ف م  ب
م ةل ك تف يف مل ةرهي ةا ن ص بكلر ملز مليترف يف ةلعمل ييف ملنطقي يةقأة، يبأين بي حت لف خيأم سري ةلعمل، بي تأع  

 2ةلفرص ل م تل ة شريع ي ةلكرب ،    تفقأه  ةلقأرة على ملن فسي ة يت رف ةل قل أتي.
ق دع ة ندأمل ج ف مد  ب نهد ، ل كد تز يقدأةي باد   يبكلدر ف عل دي، هلدذة فعلدى ة يتد رف ةإلسد مل ي بن تسدعى إىل حت

لي يا ثرة علدى تقدأمي تشدك لي يةسدعي يمل ن عدي ملدز ةخلدأمل ي ة ملر ةلذي تاثي إىل اايثة قجم هذ  ة يت رف، ل ك ن ملاه  
 رف ةإلسدد مل ي ، ينظددرة إىل  يت صدد ي ة يتددملنخفضدديية ن جدد ي ة  ل ددي ة يتددرف ي ية سدد لم رتي، ب قن دد ي مل طدد رة يتكدد ل ف 

 ع ت رهدد  ملاسسدد ي تنم تددي  لأررددي ة يىل، فددذن اايثة قجمهدد  ملددز شددةنه بن تدداثي إىل تعرتددر ثيرهدد  ةل نمدد ي، يحتسددني 
لدأ  بعدض  ةلسد  لياأرهت  على ةلأ    يف بس ةق ةل م تل ةلأيل ي، ييف ةل از نفسه إن ث ان ةي ملن ستي ل  ا ف فد  ض 

 يت رف ةإلس مل ي، ي يت ص  ةجل ل  ي ةإلس مل ي يف ةلأي  ةلغرب ي، كم  بن ة املي ة  ل ي ة يت رف، يف ةلتلأةن ةلرةبتي يف ة
تفرض على ة يت رف ةإلس مل ي تأع م ر يس بمل ةهل  ملز      طد ط ةل حف در ة   قدي ملدز اتدل ةحلك ملد ي، عدرب ت سد ع 

 3ي ة اسس ي ة يترف ي ةإلس مل ي بشكل كتري.ز يف عمل  ثة رة ة س مهي يف ر يس بمل ةهل  ملز اتل ةلقط ع ةلع م،    حيس  
 تحدي ات أخ   رى: ثالثالفرع ال

 إلض في إىل ةل حأايي ةلس بقي، هن ك الي ملز ةل حأايي ة  ر  ةلل فرضز نفسه  بمل م ة يت رف ةإلس مل ي  
 4ن يبعأ ة املي ة  ل ي ةلع   ي، ميكز تلخ يته  يف ةلنق ط ةآلت ي:إ   

حتسني ةهل  كل ةإلثةرتي للماسس ي ة  ل ي ةإلس مل ي بملدرة  : تعأ  ةـة والقدرات البشريـام املزسسير الظـأوال: تطوي
بملدرة ر  سد  ، يف ادل يرد ث ه ئد ي  ضريراي، ل حسني اأرة ة يت رف ةإلسد مل ي علدى ة ن فسدي، كمد  بن ق كمدي ةإلثةرة تعدأ  

لي تد فري ةلكد ةثر ةلتشدرتي ة اهلددي طد تر ة ن جد ي، يتعدأ ملسدةقدرةرةي يتةلف د   يةلرا بدي ةلشدرع ي، كعنيتدر قد كم يف ترشد أ ةل
 علم   يملهن  ، ملز بهم ةل حأايي ةلل ت ةره ة يت رف ةإلس مل ي؛

تطددد تر يةب كددد ر بثيةي يملن جددد ي ادد ثرة علدددى تلت دددي ةق   رددد ي ة سدد ةق ةلع   دددي، بشدددرط بن ت  ةفدددع هدددذ   ا:ـاثنيــ
  ي؛ة ن ج ي ية ثيةي ملع بقك م ةلشرتعي ةإلس مل

 

                                                
  . ملز ة  اع:2009ر تل ي  21، الصريفة اإلسالمية وحتدايت األزمة املالية العاملية،  م للتن ك ية اسس ي ة  ل ي ةإلس مل يةجمللآ ةلع 1

http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=7781&Cat=0 
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إذة برةثي ة يتد رف ةإلسد مل ي اد رةة ةل طد رةي ة يتدرف ي  ة:ـاب التطـورات التكظولوجيـعــا: القدرة علـى استيـاثلث
 ةلع   ي، يةحمل فظي على ثيره  يف بس ةاه  ةحملل ي يةخل رر ي، فذن عل ه  كذلك تطت ع ةل كن ل ر   ة يترف ي   ةكتي ة ن فسي؛

تد ي ةلرا ب ددي،  دد  تفددرض علددى ع   ددي إىل تغدريةي بس سدد ي يف  دد ذج ةلعمددل ةلق  مددي ية  طل  ي ة املددي ة  ل ددي ةليادأ بث   
ة يت رف ةإلس مل ي بعت ء تكن ل ر ي رأتأة، مللل نظم إثةرة ةلس  لي يإثةرة ة خ  ر، يتطت ع ملعد تري ةحمل سدتي ةجلأتدأة ةلدل 

   ترتأ تقي ة س لمرتز يرفع اأرةهت  ةل ن فس ي.ي بفعل ة املي، لضم ن سرعي ةل س ايي ياايثة ةلشف ف ي،  تغري  
ر ة ن جد ي ة  ل دي ةإلسد مل ي عدز ب م  د ملدز  د   إرضد ء ةلعمد ء يإاند عهم : يذلدكةـات التسويقيــا: التحديــرابع

بددأ ملددز تندد تر   ي ةلددل بتددريي قدد   شددرع ي تعدد مل ي ة يتدد رف ةإلسدد مل ي، لددذة  دنظريهتدد  ةل قل أتددي،  يت صدد  بعددأ ةلشتهدد
 لعم ء ية س م ع إىل برة هم.ة
 1ي  ةرهي هذ  ةل حأايي نب ةلق  م بد: 

 تض فر ةجله ث ل ضع ا ةنني   صي  م رسي ةلعمل ة يتريف ةإلس ملي؛ 
 تنظ م ةليتن عي ة يترف ي يةإلشرةف عل ه ، يضم ن س ملي نظ م ةل م تل، يحتسني س  سي ةلرا بي ة يترف ي؛ 

  ةإلسدد مل ي، ل حق ددع هددأف ةحلجددم ة مللددل، ةلددذي تسدد ط ع ةل ندد فآ ملددع  ة يتدد رفحتق ددع ة نددأمل ج ف مدد  بددني
 ةل قل أتي يف عيتر ةلع  ي؛ ة يت رف

  حتأتث ة نظمي يتقأمي ةخلأمل ي ة  ل ي ة  ط رة،   ةرهي ة ن فسي ةلأيل ي، يت س ع ا عأة ة س مهني، يةلفيتل
 أ مبع تري ه ئي ةحمل ستي ية رةرعي للماسس ي ة  ل ي ةإلس مل ي؛ي، يةل ق   بني ةإلثةرة ية لك ي، يإع ثة ه كلي ةلشرك ي ةل  بع

   يتي ييرش ةلعمل،  ل ع ين ملع ةهل ئ ي ةلأيل ي، مللل ةجمللآ ةلعد م للتند ك ية اسسد ي تنظ م ةلأيرةي ة  خيت
 ة  ل ي ةإلس مل ي يملعهأ ةل أرتب  لتنك ةإلس ملي لل نم ي؛

 شددرتعي ةإلسدد مل ي، يةسددد لم ر ة رتددأ ملدددز ةجلهدد ث ية ملدد ة ، ل حسدددني  ددأمل ي ةلعمدددل ة ل ددرةم ةل دد م مبتددد ثئ ةل
دددد ملددددي ل غط ددددي ةلطلددددب ةلكتددددري، ية ه مدددد م ة سدددد مر  جلدددد ثة يةلكفدددد ءة يف ة ثةء ة دددد يل ع يف ةخلددددأمل ي ة قأ  ة يتددددريف، يةل  س 

 يةإلثةري؛
 خل  تدده ييسدد  له يملن ج تدده، يت ضدد ح ملددربرةي ر  يف تندد تر ةلعمدد ء بطت عددي ةلعمددل ة يتددريف ةإلسدد ملي، يب دد ن ل  دد

 ةل  ةفع بي ة    ف ملع ةلعمل ة يتريف ةل قل أي، ية س م ع إىل خرةء ةلعم ء هبذة ةخليت ص؛
  تطدد تر ة ن جدد ي ةإلسدد مل ي ةلددل جتددأ ريةردد ، يإلغدد ء ةلضددع ف ملنهدد ، ملددع تدد فري ةلتددأتل ة فضددل ة   ةفددع ملددع

 ةلشرتعي ةإلس مل ي.
 ح ث يةلأرةس ي ةلل ت صل ةلر تي، يترسم ة ع مل ة س س ي للنظ م ةإلس ملي ة نش ثنب ثعم ةلت. 

                                                
 ة ررع نفسه. 1
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ييف ةخل  م فذن ة يت رف ةإلس مل ي ا ثرة علدى إكمد   ملسدريهت ، يذلدك  ن ةلنظد م ة د يل ةإلسد ملي ملنتلدع يمللهدم 
 بنددده ت م دددر  ل ددد ةان ةلدددذي تتدددني   ،ملدددز شدددرة ع إهل دددي مل ك مللدددي، يادددأ رددد ء ةل ادددز إلعددد ء صددد ي ةلنظددد م ة يتدددريف ةإلسددد ملي

 ية س مرةرتي بربم ةلظريف ةحمل طي به.
 ،، ييف اددل هددذ  ة املددي  ، كمدد  كدد ن هلدد  خ رة ةن ب دديعلددى ة يتدد رف ةإلسدد مل ي سددلتةلع   ددي ري ة املددي ة  ل ددي بت دد 

ب ية سدد مرةر يجتن ددبرهندز ة يتدد رف ةإلسدد مل ي بشددكل  د ص، ية ا يتدد ث ةإلسدد ملي بشددكل عدد م، اأرتده علددى ة سدد قرةر 
ل عرتددر  ،هدد بن ت ةرهعل هدد   ،ةل حددأايياةلددز ة يتدد رف ةإلسدد مل ي ت ةردده الددي ملددز  ة املدد ي، لكددز  لددربم ملددز ذلددك ملدد 

 أملدي  ،يت ر ههد   شد رتع ذةي ردأي  ةا يتد ثتي ،   تسد هم يف تعتئدي ة دأ رةيكطدرف فع د  ،تلت ز ت ةرأه  يف ةلس قي 
 ت ئي ة ن ستي ل ط تر نش  ه  يتكل ف عمل  هت . ر هل  ةلييف   ،للمج مع ةلذي ةق ضنه 
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 :الس ابع  ل ة الفص خالص
 

 ةل  صل إىل ةلنق ط ةآلت ي: ملز     هذة ةلفيتل، مت  
 
    فسـاديباملدي  رهـأل عقـارييباملدي  إقـرا  ربـويفهي باملدي  ،(2008العاملية ) أسباب األزمة املاليةثي تعأ 

أسـباب مظافيـة ملبـاد   ب د  ، فمدز  د   ثرةسدي هدذ  ة سدت ا، تتدني  ناـا  رأمسـاييبيتفي ع ملي باملي خل، إ...تبذيريباملي 
 ؛الراب أو الغرر أو القمار، يملعظم هذ  ة ست ا تفضي إىل الشريعة اإلسالمية ومباد  االقتصاد اإلسالمي

 
  صدي ف مد  خيدش  ،ةلع   دي   ل دي  املدي ةسدلت   أتثرت املصارف اإلسالمية مثلهـا مثـل املصـارف التقليديـة  

ة  لفدز  فقدأ الودائـعبملد  ر ندب ، وصـايف الـربح العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية والعائد على السـهم
املصـارف فقأ  تري  األصولبمل  ر نب ة يت رف ةل قل أتي ملز ثيلي   ر ، ثرري  تر ثرري  تر ة يت رف ةإلس مل ي ي 

 .ةلل مل ت ةتر س   يف ةلتحرتز رب مقارنة ابملصارف اإلسالميةالتقليدية بشكل أ 
  
  هدذة ة  دري بي ااجيابيـ، يملنده ملد  كد ن اسـلبي، ملنه مل  كد ن ةلع   ي إن  تر ة يت رف ةإلس مل ي   املي ة  ل ي ،

، االسـتقرارتسد عأ علدى  ةلدل، مظاومـة التمويـل اإلسـالميو مباد  االقتصـاد اإلسـالمي  ، للع ملة تر ة ن يب ةلذي بني  
 ةلدل ت ةرده ة يتد رف ةإلسد مل ي يف ادل التحـدايتملدز  مجلـةلكدز  لدربم ملدز ذلدك هند ك  .ي ل  يل جتنب ياد ع ة املد ي

إذة  ،يبن ت ةرده حتدأايي ةلع  دي ة  ل دي ،تفرض ير ثه تس ط ع بن ب عل ه ، ق  يةلل نب بن ت غل  ة  ل ي ةلع   ي، ة املي 
 مباد  االسال  احلظيف.  تنهل ملز مب  ت م ر به ملز ملررع ي ،بديال للصريفة التقليديةفع   ن تكمل  برةثي بن 

 
 
 



 

       اتمـةاتمـةاتمـةــــــخخخالالال
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يف اجملةا  املةا   ،-2008سةةة العامليةة األزمة املاليةة  اندالع معصة خا-كرة موضوعا هاما لقد عاجلت هذه املذ  

ل قليديلةةةة، ر املصةةةارإل امسةةةلمية رل ملريلةةةر املةةةا  واللوسةةةاةة املاليةةةة مقارنةةةة بة   ةةةا ابدراسةةةة ةرأتةةةة    ةةة خةةة    واملصةةةريف، ا
 ار وال طور يف ظل احمليط املا  املعومل.قدر على االس مر هما أورل ا  معرفة أيل  

 الباحثة. إليهالت الة ائج اليت توص   همألوفيما يللي بيان  
 

 ث:ـائج البحـنت
   بةثل  ومةر   ،تطةور  ةراسة   حية ، أصةول رغةم قةد   الةشةةةحةديل  علما  امسلمياالق صاة علم يلع رب  

ت ، لكةا ظل ة-بدايلةة مةا القةرن الثةار ه ةر -ازةهةارا  ،ميامسةلمةهةا هةهد  ةراسةة االق صةاة  األوىل، أساسيةمراحل 
املرحلةةة الثانيةةة، فقةةد هةةهد  ةراسةةة االق صةةاة  أمةةا، األخةةر م ةةةا رة بةةب ك ةةه اللقةة  والك ةةه  آنةةذا االق صةةاةيلة  األفكةةار

، حية  ثةةيف املرحلةة الثال صةملوة امسلميبعدها ةراسة االق صاة ة بسبه قلل رب االأت هاة، ل عرإل ان كاس امسلمي
 ، ل ةة قموعةةا  إىل، وانقسةةمت هةذه الدراسةا  امسةلميظهةر  العديلةد مةا احملةاوال  والدراسةةا  يف قةا  االق صةاة 

 ية واترخيية.أتزئية وكل  
    مةةا ةاخةةل البلةةدان امسةةلمية، ومةةا  ،ض للعديلةةد مةةا االن قةةاةا يل عةةر   زا  ومةةا امسةةلميض االق صةةاة تعةةر

م بايلةةةة  آراء ةةل  قموعةةا  كةةان  ةةا  إذ ظهةةر ، امسةةلمياالق صةةاة  ا امسةة  علةةممةةعل أصةةلخارأتهةةا، فمةةةهم مةةا رفةة  
مةةا ال ةةواهر االأت ماعيةةة تةةةاة  ب  ريلةةد ال ةةاهرة االق صةةاةيلة عةةا غ هةةا  األوىلاجملموعــة ، امسةةلميخبصةةوا االق صةةاة 

مةا ةا   امسةلميفةفف  وأتةوة االق صةاة  ،اجملموعـة اثاايةـة أمةا، ورل ا  احلياةيلة العلمية لل اهرة االق صةاةيلة، واألخلقية
، فهةي اجملموعةة الةيت تعةفإل بوأتةوة بعة  املسةاالا  يف االق صةاة اجملموعة اثااثاة أماهةا  ن راي  اق صاةيلة وضعية،  أن

موأتةوة،  امسةلمين االق صةاة فة  ،هةذه اجملموعةا  آراءورلةرغم مةا  .، لكةها تبقى ضعيلة مةا الةاحيةة العلميةةامسلمي
العامليةة املاليةة  األزمةةخاصةة يف ظةل  ،العلمةي امتقةانعلةى ةرأتةة عاليةة مةا  امسةهاما ظهر  في  مؤخرا العديلد مةا  وقد
 .امسلميحبلو  ما االق صاة  انة ، واليت 2008 سةة
    ن الكةةر  القةةرآأصةةول  فقةةط مةةا الةصةةوا الشةةرعية   إن علةةم االق صةةاة امسةةلمي لةةيب علمةةا دب ةةا، يلسةة مد

ع هللا سةبملان  وتعةاىل رب االأت هةاة، خاصةة لةبويلة الشريللة(، بةل هةو علةم م طةور ب طةور الزمةان واملكةان، فقةد هةر  والسةة ا
 امسةلميوحماولةة تقةو  مسةاره، فاالق صةاة ال قليةد  ، لةذل  بةه أسةلمة االق صةاة رلةسةبة لممةور الةيت مل يلةرة فيهةا نة   

 .غ  امسلميةمذهه ون ا ، هامل جلميع اجمل معا  امسلمية و 
   ل هةا ط األحكةا  الشةرعية مةا أة  هةذا األخة  الةذ  يلعمةل علةى اسة ةبالف االق صاة امسلمي عةا اللقة ، خي

ل إىل أحكا ، أما االق صاة امسلمي، فهو العلم الةذ  يلعمةل علةى ةراسةة و ليةل ال ةواهر االق صةاةيلة يف أتل ال وص  ما أ
ل إىل قةةوانب  كةةم عمةةل هةةذه ال ةةواهر، كمةةا أن هةةةا  إسةةهاما  عديلةةدة مةةا ص ةةال و  مةةا أأتةةل، ةامسةةلمي املرأتعيةةة إةةةار
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ةرإل عدة ما االق صاةيلب يف علم االق صةاة امسةلمي، لكةا بع ةها  ةا سةةد هةرعي،  ةا أاليةة خاصةة يف قةا  أسةلمة 
 اغم مةةةا أن الةةةذيل، رلةةةر ال قليةةةد إسةةةهاما  وصةةةلية، تعامةةةل كبةةةاقي املقةةةوال  يف االق صةةةاة ا هبع ةةةو االق صةةةاةيلة، العلةةةو  
 ها هم اق صاةيلون مسلمون.و وضع

 زا عةةا رقةةي األن مةةة االق صةةةاةيلة ز االق صةةاة امسةةلمي  ملةةة مةةا ايتصةةائ  الةةيت معلةة    للةةا وم مي ةةيل مي ةة
ةةة ز هةةةذه ايتصةةةائ  حةةةو  ملهةةةو  الوسةةةطية واالع ةةةدا ، إذ بمةةةع بةةةب الثبةةةا  وال طةةةور  خاصةةةية املةةةذهه األخةةةر ، وتفك 

 بب املصاحل املاةيلة واحلاأتا  الروحية.و ع بب املصلمل ب العامة وايتاصة، والة ا (، كما بم
   ، بذ ما ممارسا ، ورلرغم ما ذل  فقد ن   اآلنما علي   إىلوصل  أن إىلتطور الرر عرب   لف احل ارا-

 أ ة  غم مةا الشةبها  الةيت ن الكةر   راةا قاةعةا، رلةر مة  القةرآق صةاةيلب والللسةلة، وحر  ما ةرإل العديلد مةا اال -الرر
 .امل ة ريلا رلة راي  االق صاةيلة الغربيةبع  ما ةرإل  ،حول 

  يلعوة اخ لإل  إذ، مبسميا  عديلدة تربيلر اللائدةائدة، رغم حماوال  اللكر الغريب يلوأتد فرق بب الرر والل ال
- آخةربةد مةا اسة مدا  مصةطل   وكةان ال الرر حم ورا يف كث  ما احل ارا ، فقد كاناترخيية،  أسباب إىلاملصطلملب 

 الشرعية علي . مضلاء ،-اللائدة
    كانةةت   وأهنةايف ختصةةي  املةوارة االق صةةاةيلة،  األةاةاللائةدة، مةةد  رةاءة هةذه  آلليةةة ال طبيةةل العملةي لقةد بةب

هةي البةديلل  ،امن اأتيةةالعملية واملشاركة يف  ،الرب  آليةن ار واالةخار والسياسة الةقديلة، وأل يف توأتي  االس ثمعامل م ل  
علةى للةة مةا االع بةارا ،  بةةاء   ،اللائةدة آليةةالةرب  عةا  آليةةخت لةف  إذالةشةاط االق صةاة ،  مةارةاللائةدة  آللية الكفء

ةو  ،ةة مسبقا( عا سةبهمةها ن وج الرب   نسبة غ  حمد   ةة مسةبقا( ل صةاحب   ةاةره، بيةمةا تةة ج اللائةدة  نسةبة حمةد  يل ملم 
 .األعما  ةر ال بدون  م   ،سبه ما غ 

   وهةذا بل ةل للةة مةا العوامةلخاصة بعد ففة ال سةعيةا  ،تطور عدة املصارإل امسلمية بشكل واض ،، 
واملة  ةةةا   اآلليةةةا مةهةةةااي زايةة ح ةةةم اللةةةوائ  املاليةةةة يف الةةةدو  امسةةةلمية، وقةةةدرة املصةةةارإل امسةةةلمية علةةةى تطةةةويلر 

  مب يف العامل.وارتلاع عدة املسل املصرفية،
    املصارإل امسلمية للة ما ايتدما  وال سهيل  املصرفية مةهاايتقد   أوتقو   
   توف (؛و دة، مقي  و اس ثماريلة  مطلقة،  أو( بدون فائدة ،مديلةة أوأتاريلة  ةائةة ف   احلسار  سواء كانت 
  خطار  ال مان؛ال ملويلل  املصرفية، وف   االع ماةا  املس ةديلة، وتقد   إأتراء 
   املالية؛ األوراق ال  اريلة، والقيا  خبدما  خت    األوراق صيل 
    وتقد  خدما  بطاقا  االئ مان.األأتةبيةبيع وهراء العمل ، 
  امل ةةةةاربة ك  ،صةةةةي  ال مويلةةةةل رملشةةةةاركةيف  ،االسةةةة ثمار يف املصةةةةارإل امسةةةةلمية وأسةةةةاليهصةةةةي   أهةةةةمل ت مث ةةةة

ةة واالس صةةةاع املراحبةةةك  ،املعلةةو  صةةي  ا ةةام و  ،واملشةةاركة الةةة ل لبيةةة مؤسسةةية فع   آليةةةالةةذ  بعلهةةا  األمةةر، وامأتةةارةلم والس 
 با  ال مويلل، و قيل ال ةمية االق صاةيلة.م طل  



                                                                                                              اخلـاتـمة 
 

 390 

   الذ  أتعل املصارإل امسلمية  األمر، امسلمية املصارإلو هةا  اخ لفا  أتوهريلة بب املصارإل ال قليديلة
  ،مةا املشةاكلللة  األخ ةهذه البيئة احلالية اليت تعي  فيها املصارإل امسلمية، تعار  يف ظل   لكا .ذا  ةبيعة خاصة

 ،امسةلميةاملاليةة  وحمدوةيلةة املة  ةا  ، يئةا  الشةرعيةم علقةة رومشاكل  ،صب يف قا  الص فة امسلميةة امل مص  كقل  
عةةد الأت ماعيةة السةائدة، وعلقةة هةذه املصةارإل رلبةةو  املركزيلةة، وب  امللةاهيم ااةة تشةكيل احملةافا االسة ثماريلة، و وصةعوبة إعة

وضةةعف  ،يةةة للمصةةارإل امسةةلميةالقةةوانب الوضةةعية عةةا األحكةةا  والقواعةةد الشةةرعية، رمضةةافة إىل ضةةعف الشةةبكة احلال
 ا ياكل امن اأتية.

   ف ل املكث ةةمةد أساسةا علةى ال ةدخ  تع ةرب ظةاهرة الكةب  املةا  ظةاهرة الزمةت العديلةد مةا األن مةة املاليةة، إذ تع
للسلطا  احلكومية يف اجملا  املا ، وتعوة أسباب  إىل أوضاع القطاعا  املاليةة يف الةدو  الةاميةة بعةد اسة قل ا، رمضةافة 

ة  بةةب الصةةور الصةةرضة  فةةرض ال ةةرائه والرسةةو (، وبةةب الصةةور املسةة فة  ع ةةز املوازنةةة العامةةة، كمةةا أن م ةةاهره تعةةد   إىل
 يلة الدخو  وايتروج ما الة ا  املصريف.حر  تقييد و  ،يد أسعار اللائدةوتقي   ،ح ياةا  امأتباريلةكاال

   سياسة ال ملريلر املا ، هذه  ضرورة تبن   إىل  أة  الذ   األمر ، ايكان للكب  املا  آدرا سيئة على االق صاة
بةب ال ملريلةر املةا   ،ع ال ملريلةر املةا ق صةاة السةوق. ويل ةةو  ا آليةةا، يلسة  وفةل أتعل الة ا  املا  حةر   إىلالسياسة اليت  دإل 

 يلة ةخو  وخروج الرساميل(.املالية والة ا  املصريف(، وال ملريلر املا  ايتارأتي  حر   األسواقالداخلي   ريلر 
  لل ملريلةةةةر املةةةةا  العديلةةةةد مةةةةا االبابيةةةةا ، خاصةةةةة فيمةةةةا يل علةةةةل رحلصةةةةو  علةةةةى مصةةةةاةر ال مويلةةةةل ونقةةةةل إن 

ومراعةاة فر البةية املؤسسية وال ة يمية والقانونية امللئمة، ة، وتو فر البةية االق صاةيلة املس قر  أتيا، لكا هذا مرهون ب و ال كةولو 
سةةلبية  آدرا ،ن لل ملريلةةر املةةا  غةة  امل ةةبوط. ويف حالةةة عةةد  تطبيةةل ذلةة ، فةة ج يف قةةا  تطبيةةل بةةرانمج ال ملريلةةر املةةا ال ةةدر  

 زما  املالية.ض لمو اةر ال عر   ،قلبا  الرساميلةر تعديلدة، خاصة فيما يل علل مبما
  سةةوق  إنشةةاء إىلالةةيت  ةةدإل  األخةة ةهةةذه ل ةةاهرة العوملةةة املاليةةة،  األساسةةيةحةةد الركةةائز يلع ةةرب ال ملريلةةر املةةا  أ

ملا ا،  األخ ة، وتطور  مصطلال اهرة بشكل كب  خل  السةوا  هذه دة على املس و  العاملي، وقد تطور  مالية موح  
 .2008املالية العاملية سةة  األزمةالذ  عرإل صي ا كب ا مةذ  ةةاأَلْمَولكمصطل  

    بةةب صةةدوق الةقةةد الةةدو  والبةةة  العةةاملي  ،ال ملريلةةر املةةا مؤسسةةا  ة مؤسسةةا  العوملةةة املاليةةة ورل ةا  ت عةد
 رمضةافةوتطور االب كةارا  املاليةة،  الرأمسا ور  طالومؤهرا ا، حي  عمل  أسباهباة  واملة مة العاملية لل  ارة، كما تعد  

، وسةوق األأتةبيةةاللةوائ  املاليةة، وتطةور سةوق العمةل   عابياسة وع ةز األسةواق الوةةيةة عةا  ،ال طور ال كةولةوأتي إىل
ا تطور للة ما املؤهرا ، ما بيةهبشكل كب . وللس دال  على العوملة املالية هةا   تطورهاعلى  ،ةوالر وروسةدا  األ

ط، رمضةافة إىل ح م ونسةبة املوأتةوةا  واملعةامل  املاليةة عةرب العةامل، وتطةور ح ةم الصةةاةيلل السةياةيلة وصةةاةيلل ال ملةو  
 وصعوة أقطاب أتديلدة. ،واجملازفا  اآلأتلة ،تطور نشاط املس ثمريلا املؤسساتيب

  بليون ةوالر  100ما  هاح م ، فقد ان قلتطور ح م أصو  املصارإل امسلمية عرب   لف مةاةل العامل
ح مهةةا خةةل  السداسةةي األو  مةةا سةةةة  ل تلةةع، 2012ر أمريلكةةي سةةةة بليةةون ةوال 1300إىل  2004أمريلكةي سةةةة 
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املرتبةة  -عةدا  ةو  قلةب ال عةاون ايتلي ةي –بليون ةوالر، وض ل الشرق األوسط ومشةا  إفريلقيةا  1476.2 إىل 2014
 . إفريلقيا أتةوب الصملراء، مث آسيا، مث قلب ال عاون ايتلي ي ، تلي  ةو ما حي  ح م األصو  األوىل

 خةل  السداسةي  %40.21بةسةبة  ،  ةل إيلةران املرتبةة األوىل مةا حية  ح ةم األصةو  البةكيةة امسةلمية
. أمةا احلصةة السةوقية للمصةارإل %9.56بةسةبة  مث مةاليزاي ،%18.57 بةسبة تليها السعوةيلة، 2014األو  ما سةة 

، مث العربيةةةة -ألهنمةةةا تع مةةةدان الة ةةةا  املةةةا  امسةةةلمي –يف كةةةل مةةةا إيلةةةران والسةةةوةان  %100فقةةةد مث لةةةت  ،امسةةةلمية
 خل  نلب اللفة.، وذل  وماليزاي واممارا  العربية امل ملدةالسعوةيلة، مث سلطةة بروان  مث الكويلت واليما وقطر 

   ندونيسةياوأواممةارا  العربيةة ومةاليزاي وتركيةا  وقطةريف كةل مةا السةعوةيلة متثل الص فة امسلمية أاليةة رلغةة ،
ة امسةةلمية علةةةى مةةا إلةةا  ح ةةةم الصةةةاعة املصةةرفي %78لةةت الصةةةاعة املصةةرفية امسةةةلمية يف هةةذه الةةدو  حيةة  مث  

 ، حي اي2012املس و  العاملي سةة 
     و  ةةل العربيةةة  ،2012-2008تزايلةةد  أصةةو  املصةةارإل امسةةلمية يف ليةةع هةةذه الةةدو  خةةل  اللةةفة

 املرتبة األوىل ما حي  ح م األصو  البةكية خل  نلب اللفة؛ وماليزاي، السعوةيلة
    2008خل  اللفة  ،  ل العربية السعوةيلة املرتبة األوىل ما حي  احلصة السوقية للمصارإل امسلمية-

، مث تركيةةةا %17ا  العربيةةةة بةسةةةبة ، مث اممةةةار %20، مث مةةةاليزاي بةسةةةبة %24بة سةةة(، تليهةةةا قطةةةر بة53%،  2012
 ؛%4.6بةسبة  ندونيسياأ ، مث%5.6بةسبة 

     السعوةيلة وقطر واممارا  العربية وماليزاي  - املصارإل امسلمية يف هذه الدو ههد ح م ال مويلل ووةائع
   هذه الدو .هذا األمر على تزايلد أالية ال مويلل امسلمي يف تزايلدا بشكل عا ، ويلد    -ندونيسياوأوتركيا 

   ال قليديلةة العديلةد مةا ال ملةداي ، يف ظةل البيئةة املاليةة املعوملةة، مةا بةب املصةارإل تواأت  املصارإل امسةلمية و
  ريلر مارة ايتدما  املالية اليت أاتحت للمصارإل  ل  خيارا  أساسية هياي  ،هذه ال ملداي 

       وحةةةى ،ن هةةذا ايتيةةار يف صةةةاحل املصةةارإل امسةةلميةاي ولةةا يلكةةةو ي ل  ةةارة ايتةةةدما  املاليةةةالكل ةةال ملريلةةر 
 ال قليديلة يف الدو  الةامية، ألهنا غ  قاةرة على املةافسة ومواكبة املصارإل العاملية؛ املصارإل

      حةةى تسةة طيع املصةةارإل امسةةلمية  أتزئيةةا،اي ويلكةةون هةةذا ال ملريلةةر ال ملريلةةر اجلزئةةي ل  ةةارة ايتةةدما  املاليةةة
 الةةدو  الةاميةةة  يئةةة نلسةةها ملواأتهةةة املةافسةةة، ويلع ةةرب هةةذا امأتةةراء األنسةةه للمصةةارإل امسةةلمية واملصةةارإل ال قليديلةةة يف

ر بعة  ايتةدما  املصةرفية الةيت مت لة  فيهةا هةذه املصةارإل ميةزة مطلقةة أو وال قليديلة يف الدو  الةامية، حي  اكا أن  ةر  
 ا  الحقا؛ ريلر رقي ايتدم نسبية يف الوقت احلاضر، على أن يل م  ميزة 

      ال ت عهةةد الدولةةة بلةة   قطةةاع ايتةةدما  املاليةةة املصةةرفية أمةةا  املةافسةةة حيةة  اي عةةد   ريلةةر القطةةاع املصةةريف
سةواء،  ال قليديلةة علةى حةد  املصةارإل ر نوعا ما احلمايلة للمصةارإل امسةلمية و األأتةبية يف الوقت احلاضر، األمر الذ  يلوف  

املصةارإل امسةلمية، مربةة إل امسلمية مقارنة رملصارإل ال قليديلة، رع بار حدا ة وقد يلكون هذا ايتيار يف صاحل املصار 
 ورل ا   ا الوقت لفتيه أوضاعها.
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   ال قليةةد ،  القطةةاع املصةةريف علةةى القطةةاع املصةةريف امسةةلمي و  ابابيةةةإن ل ملريلةةر مةةارة ايتةةدما  املاليةةة ن ةةائج
وال طةور ال كةولةوأتي،  ،و سةب املهةارا  ،زايةة معةروض ايتةدما  املصةرفيةو  ،وختلي  تكللةة ايتةدما  ،كزايةة املةافسة

خاصةة رلةسةبة للمصةارإل امل واضةعة غة  قةاةرة علةى املةافسةة،  ،سةلبيةوعوملة املة  ا  املاليةة امسةلمية، إال أن  ةا ن ةائج 
بسةبه ةخةو  وخةروج ر و   ،  للةدو لسة قرار املةال ا، و ديلةدب  ال ملريلةر املةا  مةا أزمةا  ماليةةأضف إىل ذل  ما يلسةب  
مس و  نشاط املصارإل احملليةة مقارنةة رملصةارإل األأتةبيةة، واك لةاء املصةارإل احملليةة  قد يلقل  كما األموا  بشكل ملاأتئ،  

ية ة سلم ها املالية، كما أن  ريلر مارة ايتدما  املالأو ةخو ا يف نشاةا  أكثر  اةرة، مما يلهد   ،رحبية رلعمليا  األقل  
بسةةبه تواضةةع  ،الةةذ  ال يلكةون رلةسةةبة للمصةارإل يف الةةدو  الةاميةة األمةر يف الةدو  امل قدمةةة،املصةةارإل يلعةومل مةةا نشةاط 

 وعد  قدر ا على املةافسة يف الدو  امل قدمة. ،إمكانيا ا
    سةةة  3رز   إىل 1988سةةة  1تطور  اتلاقيا  رز  تبعا ل طور الةشةاط املصةريف واملةا ، بدايلةة مةا رز

للمللاظ على االس قرار املةا ، لكةهةا مل  ،ملعاجلة امللءة املالية للمصارإل ال قليديلة ،، وقد أتاء  هذه االتلاقيا 2010
 .بعب االع بار خصوصية املصارإل امسلمية  خذ

  هةذه  املا  رلةسبة للمصارإل امسةلمية، مةا بةب رأ كلايلة لمعيار موحد  إباةحاولت ا يئا  امسلمية
 ما يللياي احملاوال 

  املةا   رأ حلسةاب كلايلةة ا ، معيةار 1999سةةة هيئة احملاسةبة واملراأتعةة للمؤسسةا  املاليةة امسةلمية قدمت
 ؛1 رز  إةارللمصارإل امسلمية، وكان هذا املعيار يف 

   امسةلميةمعيةارا حلسةاب كلايلةة رأ  املةا  للمصةارإل ، 2005قلب ايتةدما  املاليةة امسةلمية سةةة قد 
 .2 رز  إةاريف 

   انعكاسةا  سةلبية خاصةة علةى  لكةا كةان لة  كةذل ن ةائج ابابيةة علةى املصةارإل،  2لقةد كةان التلةاق رز
ه سي سةب  املصارإل امسلمية مقارنة رملصارإل ال قليديلة، وهذا بسبه وأتةوة أغلبيةة هةذه املصةارإل يف الةدو  الةاميةة، ممةا 

القائمةةة علةةى  ،بعةةب االع بةةار خصوصةةية املصةةارإل امسةةلمية أيخةةذهةةذا املعيةةار مل  أنكمةةا    تصةةةيلا ا االئ مانيةةة،يف تةةدر  
القائمةة علةى ةعةم  ،تقلةي  وظيلةة املصةارإل امسةلمية إىلكما سةيؤة  هةذا املعيةار ،  املشاركة يف األررح وايتسائر أسا 

أضةف إىل  ، مل  صةل علةى تصةةيف ائ مةار( يهةا عةا متويلةل املؤسسةا  الصةغ ة وامل وسةطةبسبه ختل   ،ال ةمية االأت ماعية
امسلمية إىل اح  از نسبة مع ربة ما األررح ل دعيم رأمسا ا، مع أهنا تعار فائ  سيولة ونق   ذل  اضطرار املصارإل

 ، فقةد كةان يف صةاحل املصةارإل امسةلميةأتةاء بسةبه األزمةة املاليةة العامليةةالذ   3 خل، أما اتلاق رز إفرا ال وظيف...
يف هةي عبةارة عةا مبةاةاب ال زمةت هبةا املصةارإل امسةلمية  ،3 ن مع م أسةب ومبةاةاب رز ال قليديلة، ألمقارنة رملصارإل 

ا  كاح ياةي ملواأتهة الصدما ، واحللةاظ علةى امل كرب ما رأ أوضرورة االح لاظ بقدر  ،، كعد  امل اأترة رلديلونالبدايلة
 حد أةىن لكلايلة رأ  املا .

  علةى حةد  ال قليديلةةاملصةارإل ال ملةداي  الةيت تواأتة  املصةارإل امسةلمية و  أهةمة االلكفونيةة مةا تع رب الصة ف
ا  ال كةولوأتيةا املصةارإل امسةلمية، فلةم تصةل عملية أمةا، وقد عرب  املصارإل ال قليديلة هوةا كب ا يف هةذا اجملةا ، سواء
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نفنت  ، مثل مواقع األرحلة الة ج األو  لوما  متكةولوأتيا املعبلغت بع  مكوان  عمليا   إذ ،مرحلة الة ج إىلفيها 
غلةةه عمليةةا  تكةولوأتيةةا املعلومةةا  يف الصةةةاعة أ زالةةت مةةاربيلةةد االلكةةفور، يف حةةب واألأتهةةزة وال ،والكلةةاءا  املم صةةة

والةةوعي ايتةدما  ال لاعليةةة ومسة و  الثقافةة  سةيما واليف كثة  مةا مكوان ةةا األخةر ،  ،يف ةةور الةشةةوء ،املاليةة امسةلمية
 .رألعما  االلكفونية

  لمشةةاركة يف اللرصةةة للمصةةارإل امسةةلمية لنةة  مل تةة   كةولوأتيةةا امعةةل  واالتصةةا ، إال أرلةةرغم مةةا تطةةور ت
غلةةةه ملبةةةدع، فةت مبكةةةان امل لقةةي بةةةد  اوضةةع السياسةةةا  أو تطةةةويلر ال قةيةةا  املرتبطةةةة ب كةولوأتيةةةا املعلومةةةا ، حيةة  ظل ةةة

  إىل بطء امأتةراءا  وكثةرة األعمةا  الورقيةة، ويلرأتةع هةذا األمةر إىل قصةر ن ةر القةائمب مما أة   بصورة يلدويلة، عمليا ا ت م  
ما حي  حساب ال كللةة الباه ةة لل طةويلر ال كةولةوأتي، ةون اع بةار املةةافع امل وقعةة، لةذا بةه علةى  ،على هذه الصةاعة

مةةا خةةل  تلعيةةل  ،ويلر املة  ةةا  املصةةرفية امسةةلميةوتطةة ،االلكفونيةةة املصةةارإل امسةةلمية تلعيةةل ةور الصةة فة امسةةلمية
 ابةكة مةا أنشةة ويلع ةرب بيةت ال مويلةل الكةويليت أو  صةة، و هيةل املهةارا  البشةريلة امل مص   ،الثقافة االلكفونية عةد املسؤولب

 ة.على مثابرة املصارإل امسلمية على مواكبة املس  دا  االلكفوني يلد    األمر الذ ، ااففاضي اإسلمي
  املالية ال قليديلة  األسواق يفمل ت   اللرصة رلقدر الكايف للمصارإل امسلمية للس ثمار وال وظيف وال مويلل

 ، حي اي-األسواق املالية- وأةوا ابسبه املماللا  الشرعية اليت تك ةف معامل ا  ،مقارنة رملصارإل ال قليديلة
  مل تسةةة طع املصةةةارإل امسةةةلمية يف حةةةب املاليةةةة،  األسةةةواقيف كةةةرب اجملةةةازفب أتع ةةةرب املصةةةارإل ال قليديلةةةة مةةةا

 أواللقهيةةة حةةو  أتةةواز اجملازفةةة  اآلراءبسةةبه ال كييةةف اللقهةةي للم ازفةةة، فبةةالرغم مةةا اخةة لإل  ،اسةة غل  هةةذه اللرصةةة
يت البيةةع ني ةةمع ةةم عمليةا  اجملازفةةة، عمليةةا  صةةوريلة، ال يلقصةةد هبةةا  أنرع بةةار  ،الةةراأت  هةةو الةةرف  الةةرأ  أن إال ،تعةديللها

ل املصةةةارإل ، لةةةذل  رفةة  العديلةةةد مةةةا االق صةةاةيلب تةةةدخ  األسةةعارهةةي تعاقةةةد علةةةى القمةةار ومراهةةةةة علةةةى  وإمنةةةاوالشةةراء، 
 ؛كم ازإل  يف السوق املاليةامسلمية 
  وتع ةةةرب بعةةة  العمليةةةا  اآلأتلةةةةاملاليةةةة بةةةب العمليةةةا  العاأتلةةةة والعمليةةةا   األسةةةواقخت لةةةف العمليةةةا  يف ،

بسةةةبه  ،هةةةرعا حم ةةةورةمةهةةةا  ابع ةةة أنكةةةان غرضةةةها وموضةةةوعها واوازهةةةا مشةةةروعا، يف حةةةب   إذا ،هةةةرعا العاأتلةةةة أتةةةائزة
 واي، الغرض مة  املراهةة والقمار؛املماللا  الشرعية اليت تك ةلها، ما بيةها الشراء ا امشي الذ  يلع رب قرضا رب

 ألهناة اليت تع رب مقامرة مرفوضة هرعا، الشراء ا امشي، ود البيع على املكشوإل، هذه العملي إىل رمضافة 
ل مةهةةةا تشةةةك  ةة، كمةةةا أن  ةةةا آدرا سةةةلبية م عةةةد  ،  األررحأتةةةل احلصةةةو  علةةةى أمةةةا  ،ال الةةة  مةةةا امنسةةةانتقةةةو  علةةةى بيةةةع 

 ؛املدمرة الق صاة الدو املالية اللقاعا  
 األخة ة ذهالقطعيةة، هة الباتةة اآلأتلةةمبةا فيهةا العمليةا   اآلأتلةأتانه العمليا  العاأتلة، ود العمليا   إىل 

عمليةا  مشلةت  أهنةاالةراأت  هةو املةةع، رع بةار  الةرأ ، لكةا با واملانعيلبب اجمليز اليت اخ لف اللقهاء يف تكييلها اللقهي، 
الةا  رلباةةل  أموا كل الرر وأ إىل رمضافةغله عمليا ا مر  على املكشوإل، ، وأبيع الديلا رلديلا اجملمع على  را 

 .األسعاراملقامرة واملراهةة على فروقا  و 
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  خت لةةف األةوا  املاليةةةة امل داولةةةة يف األسةةواق املاليةةةة بةةةب األةوا  ال قليديلةةة واألةوا  احلديلثةةةة، كمةةةا اخ لةةةف
 ال كييف اللقهي  ا كما يللياي

- وحصةةةة   السةةةةةدا  أمةةةةا، ال ةسةةةةيبحصةةةة   إىل رمضةةةةافة ،والسةةةةةدا  األسةةةةهماي ت مثةةةةل يف ةـاثتقلةديــــ األدوات
 كاألسةهموقيمهةا، فبع ةها أتةائزة   أنواعهةاحسه  لمسهمورة هرعا، يف حب اخ لف ال كييف اللقهي فهي حم  ال ةسيب
غة  واألسةهم انيةة اجمل   واألسةهماملةا   رأ سةهم العيةيةة، وأواألسهم الةقديلة  األسهممذن و واألسهم االمسية  واألسهمالعاةيلة 

 ؛حلاملها واألسهمع سهم ال م   املم ازة وأ كاألسهمانية، وبع ها غ  أتائزة  اجمل  
-  رع بارها عقوة تةطو  على بيةع  ،الراأت  هو ال ملر  الرأ اخ لف اللقهاء حو  هرعية ايتيارا  ما عدمها، لكا

ريلةةة عقةةوة القمةةار واملراهةةةة، فةةالبيوع ايتيا أعمةةا ال ختةةرج عةةا كوهنةةا مةةا  أهنةةاال الةة ، وفيهةةا هةةبهة الةةرر، كمةةا  مةةا امنسةةان
 ر  تةليذها؛صوريلة ال ب

-  ومةةا بةةب  الشةةريلعة امسةةلمية، وأحكةةا مةةا تعةةديللها وأتعلهةةا ت ماهةةى  بةةد الجلعةةل ايتيةةارا  الشةةرةية مقبولةةة هةةرعا
تطويلر عقد خيار الشراء على أسا  بيع العربون، وتطةويلر عقةد خيةار البيةع مةا خةل   ،سلمة عقوة ايتيارا املقفحا  أل

كمقابل خدمة   ،على حسا إمتا  خيار البيع، ويلع رب مثا خيار البيع تسهر ،أو غرفة مقاصة ،سوق املا إنشاء سلطة يف ال
 ا غرفة املقاصة مقابل بيع األسهم؛مهتقد  
-  النطةةةواء هةةذه العقةةوة علةةةى  ،هةةةا  مةةا أأتةةاز عقةةةوة املسةة قبليا ، وهةةةا  مةةةا رف ةةها، والةةرأ  الةةةراأت  هةةو الةةرف

ال يلقب ، رمضافة إىل الغرر وبيع الديلا رلديلا، كما أهنا عقوة ربويلةة خاصةة فيمةا   ال  وماال وبيع امنسان ما ،املقامرة
 ملس قبليا  على العمل  األأتةبية؛يل علل ر
-  ما  ،إسلميةمس قبليا   إباةما االس لاةة مةها، ما خل   بد لذا الط، هامة لل ملو   أةاةتع رب العقوة املس قبلية

ن مةةةةا السماسةةةةرة وغرفةةةةة املقاصةةةةة والسةةةةلطة ال ة يميةةةةة(، يلسةةةةهر علةةةةى القيةةةةا   ميةةةةع ي  مكةةةةو  سسةةةةوضةةةةع إةةةةةار مؤ خةةةل  
 الشريلعة امسلمية؛أحكا  هنا أن معل سوق املس قبليا  يلس  وفل ، اليت ما هةامأتراءا 
-   باةلةة معةدال  معقةوة مباةلةة العمةل  و عقةوة مباةلةة األسةهم و عقةوة عقوة املباةلة بب عقوة مباةلةة السةلع و ع ت ةو

 النطوائها على الرر أو القمار أو الغرر أو بيع الديلا رلديلا. ،ورة هرعاتع رب كل أنواع عقوة املباةلة حم اللائدة، و 
  ،هةةةذه اسةة طاعت املصةةارإل ال قليديلةةةة أن مةةد يف تقةيةةةة توريلةةل الةةةديلون وسةةيلة هامةةةة للملصةةو  علةةةى السةةيولة

ا تقو  على أسا  بيع الةديلا املؤأتةل لغة  مةا علية  الةديلا، مبعةق بيةع نقةوة مؤأتلةة ، ألهنهرعا الطريلقة اليت تع رب غ  أتائزة
الةرر، وكةذا ال بةوز بيعة  بةقةد  ما قيمة الديلا لغ  ما علي  الديلا، وهذا ال بوز هرعا، ألن  يلل ي إىل أبقل   ،بةقوة حاال

هةي و  ،ي  امسةلمي يف الشةريلعة امسةلميةألن  ما رب بيع الكةالئ رلكةالئ. يف املقابةل يلوأتةد مةا يلعةرإل رل صةك ،أتلآ
مةةا خةةل  ةةةرح   لةةف الصةةكو  علةةى السةةيولة  وأتةةد  فيهةةا املصةةارإل امسةةلمية مةةلذا للملصةةو  ،عمليةةة أتةةائزة هةةرعا

صةةةكو   -صةةةكو  املراحبةةةة  -صةةةكو  امل ةةةاربة  - امأتةةةارةع بشةةةكل كبةةة   صةةةكو  االسةةة ثماريلة امسةةةلمية، والةةةيت ت ةةةةو  
 صكو  االس صةاع( حسه صيغة االس ثمار املراة القيا  ب . -لم صكو  الس   -املشاركة 
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  بسةةبه الطلةةرة الةلطيةةة  ،2007-2001الصةةكو  امسةةلمية بشةةكل ململةةوظ خةةل  اللةةفة  إصةةدارتطةةور
 ،املاليةة العامليةة األزمةةاخنلاضا بسبه  فقد ههد إصدار الصكو  ،2009و 2008سةيت  أمااليت ههد ا ةو  ايتليج، 

ذلةةة   إىل أضةةةف، رألزمةةةة   ةةةراالعمةةةل   أكثةةةرمةةةا   أنةةةومةةةا املعلةةةو   ،علةةةى سةةةوق الصةةةكو  األمريلكةةةير وسةةةيطرة الةةةدوال
لكةا  ،عةد  اك مالة  أوال شريلعي  امةاربسبه حدا  ها وغياب  ،املماللا  الشرعية اليت تك ةف هذا الةوع ما الصكو 

خةل  اللةفة مية  سةوق للصةكو  امسةلكةربوتع رب ماليزاي أ ،2013-2009عاوة إصدار الصكو  تطوره خل  اللفة 
بةةة العربيةةة السةةعوةيلة  الصةةكو  املصةةدرة، مث   إلةةا مةةا  %79.8 إصةةدارا  تقةةدر بةةة بةسةةبة ،2013أتةةانلي  -2001

مةةاليزاي والشةةرق األقصةةى املرتبةةة األوىل مةةا حيةة  إصةةدارا  الصةةكو  علةةى املسةة و  و  ةةل  .%2.4بةةة قطةةر  ، مث  4.7%
 أورور ورقي الدو . إفريلقيا، مث   ، تليها ةو  ايتليج والشرق األوسط، مث  2013أتانلي  -2001خل  اللفة  ،احمللي

   املةافسة بب   لف املؤسسا  املالية وغ  املالية، لذا كةان علةى املصةارإل ال قليديلةة وكةذا امسةلمية اه د  
 ما يلليايالعديلد ما االسفاتي يا  ملواأتهة الوضع، ما هذه االسفاتي يا   أن ت بق  

   للعمل وفل أحكةا  الشةريلعة امسةلمية، للمللةاظ علةى زرئةهةا وتلبيةة عملت املصارإل ال قليديلة على ال ملو  
املصةارإل ال قليديلةة أبن املسة قبل هةو يلقةب وارتلاع رحبية هذه العمليا  مقارنة رلعمليا  ال قليديلة، رمضافة إىل  ،رغبا م
شر خطوة لةتبقى    يليدا ما ةرإل البع ، ومعارضة ما البع  اآلخر، لكةها  ملو  امسلمية، ولقد لقي هذا ال للص فة

 مباةاب العمل املصريف امسلمي؛
 مةا خةل  اب ةداع مة  ةا  ماليةة مب كةرة  ،عملت املؤسسا  املصةرفية ال قليديلةة علةى تطةويلر هةدسة ها املاليةة

منطيةةة  أصةةبملتن مة  ا ةةا ، ألتةةدهورا يف هةةذا اجملةةا  ةاألخةة   اآلونةةة، لكةةا عرفةةت املصةةارإل ال قليديلةةة يف قةةةخل   وحلةةو 
، لةذا بةه علةى املصةارإل ال قليديلةة الةهةوض ومع مها مش قا  مالية مرفوضة ما ةرإل العديلد مةا االق صةاةيلب تقليديلة

ل وعةاصةةر مةةا ايتةةارج. يف املقابةة أبفكةةاراالسةة عانة  أو ،فعالةةةمة  ةةا  أتديلةةدة  إبةةداعمةةا خةةل   ،بواقعهةةا يف هةةذا اجملةةا 
هةذا ال طةور حمةدوةا ومق صةرا علةى اسةة مدا   زا  مةاامسةلمية، لكةةا امسةلمية تطةورا يف املصةارإل املاليةة عرفةت ا ةدسةة 

  إىل ال قليديلةة، ممةا أة   املاليةة إىل ذل  حماكاة وتقليد املة  ةا  وتطبيل عدة حمدوة ما املة  ا  وايتدما  املالية، أضف
لةةد   االرضةةال قليديلةةة، وتةةةامي حةةاال  عةةد  املة  ةةا  املاليةةة املاليةةة امسةةلمية و  غيةةاب أ  فةةروق أتوهريلةةة بةةب املة  ةةا 

العمةةلء، لةةذا بةةه أن تكةةون هةةةا  مةه يةةة ل طةةويلر املة  ةةا  املاليةةة امسةةلمية علةةى مسةة و  اجلوانةةه الشةةرعية، وعلةةى 
  ية املهةية؛مس و  اجلوانه اللة  

   يف األسةواق املاليةة للقيةا  رلعديلةد مةا األنشةطة، لكةا يلبقةى امسةلمية املصارإل ل املصارإل ال قليديلة و ت دخ
 ،بسةبه ال ةوابط الشةرعية الةيت  كةم عمةل هةذه املصةارإل ،ل املصارإل امسلمية حمدوةا مقارنة رملصارإل ال قليديلةةتدخ  
ةة األةوا  املاليةة امسةلمية امل داولةة يف السةوق املاليةة مقارنةة رألةوا  املاليةة ال قليديلةة، أوقل ة ر السةةوق ضةف إىل ذلة   خ 

الةةة   و ةةر  الغةةرر،  ة وامفصةةاح و ةةر كاملةافسةةة احلةةر    ،ز  ملةةة مةةا ايتصةةائ األخةة ة الةةيت ت مي ةةهةةذه املاليةةة امسةةلمية، 
لةةدو  كةةالبملريلا ، وقةةد عرفةةت هةةذه السةةوق ةريلقهةةا إىل العديلةةد مةةا اعلةةى حةةد سةةواء   والثةةانو واه مامهةةا رلسةةوقب األو  

 ان؛وماليزاي والسوة
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  تعةد  صةةاعة صةةةاةيلل االسة ثمار مةةا بةب أهةم الصةةي  الةيت اع مةةد ا املصةارإل جلةذب املةةدخرا ، وقةد عرفةةت
، سةواء مةا حية  العةةدة أو 2011الربةع األو  مةا سةةة -2002صةةاةيلل االسة ثمار ال قليديلةة تطةورا كبة ا خةل  اللةفة 

األصةةو  املسةةة ة مةةا ةةةرإل صةةةاةيلل االسةةة ثمار  ، يف املقابةةل ورلةةرغم مةةةا تطةةور ح ةةماملسةة ة مةةا حيةة  ح ةةم األصةةةو 
 صةاةيلل االس ثمار ال قليديلة؛ة   ا يف ، إال أهنا تبقى أتد  م واضعة مقارنة ب2014-2006امسلمية خل  اللفة 

 عملةةت املصةةارإل علةةى إعةةاةة هيكلةةة صةةةاع ها، إذ عملةةت املصةةارإل  ،ملواأتهةةة  ةةداي  احملةةيط املةةا  املعةةومل
 ملهةةو  الصةة فة الشةةاملة، لكةةا يلبقةةى هةذا امللهةةو  بعيةةدا عةةا ال طبيةةل العملةةي يف املصةةارإل امسةةلمية، ن  ال قليديلةة علةةى تبةة

ما إلا   2012سةة  %79.43متويلل املراحبة ض ل املرتبة األوىل بةسبة  ما أهنا مصارإل هاملة بطبيع ها، ظل   مفالربغ
ةاملةا كانةت صةي  ا ةام  املعلةو  مقبولةة  ،صةارإل امسةلميةوهةذا ال يلع ةرب تقصة ا مةا ةةرإل امل ،صي  ال مويلةل امسةلمي

هرعا، خاصة وأن مع م وةائع املصارإل امسةلمية قصة ة األأتةل، ورل ةا  ال اكةهةا اجملازفةة أبمةوا  املةوةعب يف مشةاريلع 
ةد مةا صةملة بيةايةويللة األأتل، كما أن املصارإل امسلمية ال متل  اممكان ان  ليةع العمةلء،  ا  املاةيلة والبشةريلة لل ةك 

 ؛بعلها أكثر حذرا يف تصرفا ا ال مويللية ،كما أن حدا ة مربة املصارإل امسلمية مقارنة بة   ا املصارإل ال قليديلة
 ملواأتهةة العوملةة املاليةة، وقةد قطعةت املصةارإل ال قليديلةة صة واالندماج املصةريف كةذل  سياسة بتع رب ايتصم 

بسةةبه ضةةعف  ،حمةةدوة زا  انةةدماج املصةةارإل امسةةلمية أتةةد   الةةدو  امل قدمةةة، يف حةةب مةةا هةةوةا كبةة ا يف هةةذا اجملةةا  يف
بةةةد مةةةا تقويلةةةةة االنةةةدماج املصةةةريف العةةةةريب  واخةةة لإل ال شةةةةريلعا  فيمةةةا بيةهةةةا، لةةةةذا ال ،ال  ةةةارة البيةيةةةة بةةةب الةةةةدو  العربيةةةة

 خاصة يف ظل  ريلر مارة ايتدما  املالية. ،وامسلمي
 أن أسةةباهبا مةافيةةة متامةةا ملبةةاةاب ، تبةةب  2008سةةةة ية ألسةةباب األزمةةة املاليةةة العامليةةة إسةةلم مةةا خةةل  قةةراءة 

ز هبةةا الرأمساليةةة، أضةةف إىل ذلةة  واملاةيلةةة الةةيت ت مي ةة ،الةةرها العقةةار  غةة  امل ةةبوطتوريلةةل ةيلةةون و الشةةريلعة امسةةلمية، كةةالرر 
  .الغريب االق صاة ةموض اأصبمل   الديلا وامنلاق، الل انع يففلسل ا ال وس  
  هو االنلصا  بب االق صاة احلقيقةي العيةن واالق صةاة  ،2008سةة إن ما أهم أسباب األزمة املالية العاملية

ل أهرامةةا  هائلةةة مةةا ، فقةةد منةةت الثةةروة املاليةةة بشةةكل كبةة  أتةةدا يللةةوق ح ةةم الثةةروة أو األصةةو  احلقيقيةةة، ممةةا هةةك  ا املةة
، كيةف ال قليةد يف االق صاة  ة رالهنيارهد  املو  ،ا يلعرإل ر ر  املقلوب غ  املس قرالديلون واالل زاما ، األمر الذ  أن ج م

ةة آليةةة ال ةةوازن  ،رملقابةةل وةةد يف االق صةةاة امسةةلمي ا ةةر . قةةل ال تسةة طيع أن  مةةل كةةل  ،ةال وهةةو يلقةةف علةةى قاعةةدة هش 
تسةةع  وتقةةع كةةل ال عةةامل  املاليةةة ضةةمة ،  ،الرائعةةة، حيةة  يلقةةو  االق صةةاة املةةا  علةةى قاعةةدة صةةلبة مةةا االق صةةاة احلقيقةةي

 األمر الذ  بعل ا ر  مس قرا دب ا.
          مقارنةة رملصةارإل  2008سةةة رألزمة املاليةة العامليةة  ر املصارإل امسلميةلقد اخ للت اآلراء حو  مد

 اي ما يلليتبب   ،الرسالةعرضها يف  ال طبيقية اليت ت  الدراسة ال قليديلة، وما خل  
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 ةـة اثتطبةقةـج اثدراسـ: يتائ48دول رقم ــاجل
د على ــاثعائ عـــاثودائ ولـــاألص انــاثبة

 ولـــاألص
د على حقوق ــاثعائ

 ةـامللكة
د على ــاثعائ
 همــاثس

 ايفـــح اثصــاثرب

 األردن
املصـــــــــــــــــــــــــــــــار  

 ةـــاثتقلةدي
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مل ت ة ةةةر مل ت ة ةةةر

2009 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

2009 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   

 2009و 2008
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

2009 

املصـــــــــــــــــــــــــــــــار  
 ةـــاإلسالمة

ة ة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مل ت ة ةةةر
2010 

ةة ة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةة
2009 

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
2009 

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   
 2009و 2008

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
2009 

 ةــــاثسعودي
املصـــــــــــــــــــــــــــــــار  

 اثتقلةديـــة
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   

 2010و 2009
ةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

2010 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

2009 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   

 2010و 2009
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   

 2010و 2009
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   

 2010و 2009
املصـــــــــــــــــــــــــــــــار  

 اإلسالمةـــة
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت    مل ت ة ةةةر مل ت ة ةةةر

 2010و 2009
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

2009 
سةةةةةة خاصةةةة ةر    ةة

2009 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   

 2010و 2009
 تـويـــاثك

ار  املصـــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اليةاياكا تلمي  الة ائج املوضملة يف اجلدو ، يف الةقاط ال
:األصــــول 

  أصةو  املصةارإل ال قليديلةة حمةل الدراسةة سةلبا رألزمةة املاليةة العامليةة، يف السةعوةيلة والكويلةت والبملةريلا، يف    ةر
 حب مل ت ة ر يف األرةن وقطر واممارا  العربية؛

إال يف البملريلا. ،مل ت ة ر أصو  املصارإل امسلمية سلبا رألزمة املالية العاملية 
ثودائـــع:ا 

 يف السةعوةيلة والكويلةت والبملةريلا،  ،  ر  الوةائع يف املصارإل ال قليديلةة حمةل الدراسةة سةلبا رألزمةة املاليةة العامليةة
 ومل ت ة ر يف األرةن وقطر واممارا  العربية؛

 ر يف السةةعوةيلة يف األرةن والبملةةريلا واممةةارا  العربيةةة، ومل ت ةةة  ،  ةةر  وةائةةع املصةةارإل امسةةلمية حمةةل الدراسةةة
 والكويلت وقطر؛

  اخ لةةف   ةةر أتانةةه الوةائةةع مةةا ةولةةة ألخةةر ، حيةة  هةةهد  البملةةريلا   ةةر وةائةةع املصةةارإل ال قليديلةةة ووةائةةع
أمةةةا السةةةعوةيلة املصةةةارإل امسةةةلمية، يف حةةةب مل ت ةةةة ر وةائةةةع املصةةةارإل ال قليديلةةةة ووةائةةةع املصةةةارإل امسةةةلمية يف قطةةةر، 

ارإل ال قليديلةةة ةون وةائةع املصةةارإل امسةةلمية، والعكةب يف األرةن واممةةارا  العربيةةة، فقةةد   ةةر  وةائةع املصةة ،والكويلةت
 .حي    ر  وةائع املصارإل امسلمية ةون وةائع املصارإل ال قليديلة

هم:ـد على اثسـة واثعائـوق امللكةـد على حقـول واثعائـد على األصـاثعائ 
      العائةد علةى حقةوق ملكيةة و  ،العائد على أصو  املصةارإل امسةلميةة و   ر العائد على أصو  املصارإل ال قليديل

والعائةةد علةةى  سةةهم املصةةارإل ال قليديلةةةوالعائةةد علةةى  ،والعائةةد علةةى حقةةوق ملكيةةة املصةةارإل امسةةلميةاملصةةارإل ال قليديلةةة 
 سلبا رألزمة املالية العاملية يف ليع الدو  حمل الدراسة. ،امسلميةسهم املصارإل 

ايف:ــاثص حـــاثرب 
      املصةارإل امسةلمية يف ليةع الةدو  حمةل الدراسةة،  يف الةرب  الصةايفاخنل  الرب  الصايف يف املصارإل ال قليديلةة و
 قطر اليت حاف ت فيها املصارإل ال قليديلة على تزايلد أررحها. يف سو 

    ضةةةرورة تطبيةةةل االق صةةةاة زمةةةة املاليةةةة، فمةةةةهم مةةةا يلةةةر ء حةةةو  حلةةةو  االق صةةةاة امسةةةلمي لماخ للةةةت اآلرا  
أ  تطبيقةة  هةةيئا  ،األزمةةة، وفريلةةل يلةةر  ضةةرورة تطبيةةل احللةةو  اجلزئيةةة للق صةةاة امسةةلمي امسةةلمي بشةةكل م كامةةل حلةةل  

، وهةةو الةةرأ  األنسةةه، أ  اسةة غل  اللرصةةة، ل بيةةان بةةد لةة  مكةةاان يف السةةاحة احملليةةة والدوليةةةأن حةةى يلسةة طيع  ،فشةةيئا
 .امسلميق صاة ملم  االس قرار يف اال

     حةى تسة طيع أن تثبةت  ،ضارة انفعة، فلقد ف ملت األزمة املالية الباب على مصراعي  للمصارإل امسلمية ب  ر
قائمة على مباةاب االق صاة  ،ن مباةئها راسمةأهنا األصل  يف كل زمان ومكان، ألوتربها على  ،ج ملة  ا اوترو   وأتوةها

 إذ عليهااي  ،لة ما ال ملداي امسلمي، لكا عليها قاهبة ل
  ا ؛ن تديلر  اةر احمليط املا  اجلديلد بشكل فع  ية سليمة، وأتقو  على أسا  ن م حماسبية ورقابأن 
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 وتسةةة طيع القيةةةا  بةةةدورها ال ةمةةةو  ،قةةةاةرة علةةةى املةافسةةةة ،ل مصةةةارإل عملقةةةةل شةةةك   ،لعليهةةةا االنةةةدماج وال ك  ةةة، 
 ؛ذل  إذا ما اس طاعت الأت ماعياالق صاة  وا
 تطويلر و هيل القدرا  البشريلة وحوكمة امةارة؛ 
  حةةى الةيت تةةؤا مثارهةةا علةى املةةد  البعيةةد ال كةةاليفة أمةةا  كةرب ح ةةم الةةفة  بةدون  ،عاب ال كةولوأتيةةا احلديلثةةةياسة ،

  افا على مكان ها السوقية؛
  زة، وإقةاع العملء هبا.مة  ا  إسلمية ممي   اس ملدا خلل و العمل على  
 

 ات البحث:ـقترحم
إىل البةةاحثب االق صةةاةيلب  ،ل إليهةةا يف هةةذا البملةة ، اكةةا تقةةد  للةةة مةةا املقفحةةا علةةى ضةةوء الة ةةائج امل وص ةة 

 امسلمية. امله مب رالق صاة والص فةىل قائمب على املصارإل امسلمية، وإوامسلميب، وال
ن يلةةةربزا  ، أبامسةةةلمية واالق صةةةاة امسةةةلميللمصةةةارإل سةةةا ة فرصةةةة  ،2008سةةةةة املاليةةةة العامليةةةة  تع ةةةرب األزمةةةة     

 اية، لذا بهواق صاة م لر   ،زك ةار متويللي م مي  
 الةةيت تعةةاو خصوصةةية االق صةةاة امسةةلمي، ومبةةاةاب ال مويلةةل امسةةلمي،  ،يةةف الةةدورا  والةةةدوا  واملةةؤمترا تكث

ا  و  علةى املعةامل   مباةاب الشريلعة امسلمية، وها  وتبيان مد  قدر ما على مواأتهة األزما ، ألهنما يلقومان على 
 ؛2008الرر يف ختصي  املوارة، وتدعيم ذل  أبزمة عةصر مد  رةاءة  ، وتبياناملصرفية الربويلة
  مةد  امسةلمي، وهو تبيان للعامل الغةريب وحةى أأتد ضرورة االب عاة عا اجملاةال  اللقهية، وااله ما  مبا هو ،

مةةع  فال كي ةةة رملصةارإل ال قليديلةةة، علةةى مقارنةة -إمكانيا ةةاة عةةدةها وتواضةةع رلةةرغم مةةا قل ة-امسةةلمية  صةلبة املصةةارإل
 ؛املصارإل ال قليديلة األوىلا  وامل غ ا  العاملية، واليت ختد  رلدرأتة املس  د  
 ةاخةةل خاصةةة مي، االق صةةاة امسةةلةون بعةةد يف االق ةةةاع  ةةدو  ال عةةاةي املعةةريف الراقةةي مةةع مةةا يلةةفة  بةةد مةةا  ال

 ؛، و ا مل نقةع العامل امسلمي بعداآلخريلاأن نقةع  إذ كيف اكا ،زايةة امعل  امسلميالدو  امسلمية، وذل  ب
 بعب االع بار حدا ة مربة املصارإل امسلمية مقارنة بة   ا ال قليديلة، إذا ما أأتريلت ةراسا   بد ما األخذ ال

  ؛امسلمية، وإال كانت املقارنة غ  مةصلة املصارإلو ليديلة مقارنة بب املصارإل ال ق
 هيل هرعيا وعمليا؛ ،ضرورة  هيل املوارة البشريلة ةاخل املصارإل امسلمية  
 الللرتقةاء أبةائهةا، لةذا  ،ما زا  اجلانةه ال كةولةوأتي يف املصةارإل امسةلمية مل يلصةل بعةد إىل املسة و  املطلةوب 

 ال كاليف املرافقة  ذه العملية؛إل ما ال مو  بدون  ،اجلانه ما ةرإل القائمب على هذه املصارإل بد ما االه ما  هبذا
 قةاةرة  ،بيةهةا، حةى تسة طيع أن تكةون مصةارإل عملقةة فيمةاوال عةاون  ،ضرورة االندماج بب املصارإل امسلمية
 ال قليديلة؛  اان    مةافسةعلى 
   وااله ما   ميع اجلوانةه ال مويلليةة، مية إىل أتانه ص فة ال  زئة امسلميةامسل ملهو  الص فة الشاملة تبن ،

  ال شكي  يف مصداقية املصارإل امسلمية؛ حى ال يل م  
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  ما خل  امبةداع  ، هةدسة مالية إسلميةعا تقليد وحماكاة املة  ا  املالية ال قليديلة، والعمل على تبن  االب عاة
 ؛مبباةاب وأحكا  الشريلعة االسلمية امخل ةون  ،واالب كار
  ،العمل على تطويلر السوق املالية امسلمية، سواء ما حي  ا يئا  املة مةة أو املة  ةا  امل داولةة أو امل ةدخلب
 ؛االك لاء فقط أبسلمة األةوا  املالية ال قليديلة، لكي تس طيع املصارإل امسلمية توظيف فوائ ها املالية وال يل م  
 ه تةر  كةل مةا هةةو تقليةد ، وإمنةا حماولةة تقواة  وتعديللةة  لي وافةل وأحكةا  الشةريلعة امسةلمية، رمضةةافة إىل ال بة

 ق يف اجملا  امسلمي، حى يلكون علم االق صاة امسلمي علما زاخرا هامل جلميع اجمل معا .امبداع واالب كار ايتل  
 

 ث:ـاق البحـأف
ا للمك بةة االق صةاةيلة، يف قةا  املةا  واملصةارإل، حية  ت ةم   ن إضافة وإ راء  يف خ ا  هذا البمل ، أمتق أن يلكو  

، ن ةةراي وال ملريلةةر املةةا  ر املصةةارإل امسةةلمية واملصةةارإل ال قليديلةةة ب ةةاهرا اللوسةةاةة املاليةةةةراسةةة مقارنةةة بةةب ةرأتةةة    ةة
ل الصواب وايتطة، فمةا كةان مةا الصةواب للدراسة. ويلع رب هذا اجلهد، أتهدا بشراي ض م أكثرمصداقية  معطاء ،وتطبيقيا

  هللا أن يلةةةوفقن ل صةةةويلب ، وأمتةةةق أن يلك ةةةه هةةةذا البملةةة  يف ميةةةزان ةفمةةةن، وأسةةة ،ايتطةةةةومةةةا كةةةان مةةةا  ،مةةةا هللا ب وفيةةةلف
 حسةاا.

 لدراسا  مس قبلية على مس و  رسائل املاأتس   والدك وراه، مةهااي أفاقاكما ضمل هذا البمل  
 صارإل امسلمية يف ظل احمليط املا  املعومل؛املماةر يف امل إةارة 
   ال وريلل ال قليد ؛فعالية و  امسلميةراسة مقارنة بب فعالية ال صكي 
  املصارإل امسلمية أةاءةور السوق املالية امسلمية يف تلعيل. 
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 تقليـدي ABCO بنك املؤسسة العربية املصرفية )األردن( -5
 تقليـدي AHLI البنك األهلي األردين -6
 تقليـدي JOKB البنك األردين الكوييت -7
 تقليـدي JCBK البنك التجاري األردين -8
 تقليـدي EXFB بنك املال األردين -9

 تقليـدي THBK كان للتجارة والتمويلبنك اإلس -10
 تقليـدي SGBJ جنرال األردن يتيسيسو بنك  -11
 تقليـدي UBSI بنك االحتاد -12
 تقليـدي BOJX بنك األردن -13
 إسـالمي JOIB البنك اإلسالمي األردين -14
 إسـالمي JDIB بنك األردن ديب اإلسالمي -15
 إسـالمي 111201 يلالبنك العريب اإلسالمي الدو  -16

 

 

 

 

 

 

السعودية 

 تقليـدي 1010 بنك الرايض -1
 تقليـدي 1030 البنك السعودي لالستثمار -2
 تقليـدي 1040 البنك السعودي اهلولندي -3
 تقليـدي 1050 البنك السعودي الفرنسي -4
 تقليـدي 1060 البنك السعودي الربيطاين ) ساب( -5
 تقليـدي 1080 ينالبنك العريب الوط -6
 تقليـدي 1090 جمموعة سامبا املالية -7
 إسـالمي 1020 بنك اجلزيرة -8
 إسـالمي 1120 مصرف الراجحي -9

 إسـالمي 1140 بنك البالد -10
 إسـالمي 1150 مصرف اإلمناء -11

 

 الكويت 

 تقليـدي NBK بنك الكويت الوطين -1
 تقليـدي UGB بنك اخلليج -2
 تقليـدي CBK لبنك التجاري الكوييتا -3
 تقليـدي ABK البنك األهلي الكوييت -4
 تقليـدي BURG بنك برقان -5
 إسـالمي KIB بنك الكويت الدويل -6
 إسـالمي KFIN بيت التمويل الكوييت ) بيتك( -7
 إسـالمي BOUBYAN بنك بوبيان -8
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نـالبحري 

 تقليـدي TAIB بنك طيب -1
 تقليـدي BBK بنك البحرين والكويت -2
 تقليـدي NBB بنك البحرين الوطين -3
 تقليـدي BMB بنك البحرين والشرق األوسط -4
 تقليـدي UGB بنك اخلليج املتحد -5
 تقليـدي AUB البنك األهلي املتحد -6
 إسـالمي SALAM مصرف السالم -7
 إسـالمي BISB بنك البحرين اإلسالمي -8
 إسـالمي KHCB املصرف اخلليجي التجاري -9

 إسـالمي GFH بيت التمويل اخلليجي -10
 
 
 
 رقطــ 

 تقليـدي QNBK بنك قطر الوطين  -1
 تقليـدي CBQK البنك التجاري -2
 تقليـدي DHBK بنك الدوحة -3
 تقليـدي KCBK بنك اخلليجي -4
       تقليـدي              ABQK البنك األهلي -5
 إسـالمي QIBK مصرف قطر اإلسالمي -6
 إسـالمي QIIK بنك قطر الدويل اإلسالمي -7
 إسـالمي MARK مصرف الراين -8

 
 
 
 
 ارات اإلم   

 ـةـالعربيـ

 تقليـدي NBAD بنك أبو ظيب الوطين -1
 تقليـدي ADCB بنك أبو ظيب التجاري -2
 تقليـدي CBI البنك التجاري الدويل -3
 تقليـدي FGB بنك اخلليج األول -4
 تقليـدي UNB بنك االحتاد الوطين -5
 تقليـدي BOS بنك الشارقة -6
 تقليـدي UAB البنك العريب املتحد -7
 تقليـدي INVESTB بنك االستثمار -8
 تقليـدي RAKBANK بنك رأس اخليمة الوطين -9

 تقليـدي NBF بنك الفجرية -10
 تقليـدي NBQ القيوين الوطين بنك أم -11
 إسـالمي ADIB مصرف أبو ظيب اإلسالمي -12
 إسـالمي SIB مصرف الشارقة اإلسالمي -13
 إسـالمي TAMWEEL *شركة متويل -14
 إسـالمي DIB بنك ديب اإلسالمي -15
 إسـالمي AJMANBANK مصرف عجمان -16
 إسـالمي EIB مصرف اإلمارات اإلسالمي -17

    
مثل اإلجارة واملراحبة واملضاربة واملشاركة. تـت   واالستثمارية،نشطة التمويلية بصورة رئيسية ابألالشركة تقوم ، يف ديب ،2000نوفمرب  11 يف أو شركة متويلأتسست أمالك للتمويل  *

 لبدء عمليات خدمة إدارة العقارات. ،حصلت الشركة على رخصة من مؤسسة التنظي  العقاري، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، حيث أنشطة الشركة وفقا للشريعة اإلسالمية
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اإلسالميـةاملصارف : املؤشرات املاليـة للمصارف التقليديـة و 2امللحــق رقم   
2013-2006يف األردن للفتـرة    

 املؤشر
 املصرف

ين(داألصـول )ألف دينار أر   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARBK 18440138 21220031 22751002 23099491 23319408 23921485 23912416 38372245  
CABK 1178849.516 1319245.23 1462244.466 1746913.972 1843445.18 1940363.261 2024335.814 22.2212969  
INVB 671915.191 966126.874 683282.263 666715.036 677216.707 691771.974 708514.095 054.778923  
AJIB 549039.513 636778.592 697473.021 800824.481 777.871170  927258.283 1032905.639 238.1198714  

ABCO 517654.162 601180.052 587006.228 610981.717 696827.633 758080.329 827350.973 367.956291  
AHLI 1740841.639 1976151.767 2106172.872 2256082.381 3519983.276 2616668.995 2650286.719 821.2702629  
JOKB 1649761.717 6727.606201  2062791.204 2138860.149 2083965.605 2273649.683 2409637.456 748.2552465  
JCBK 512184.452 549260.65 628156.537 630087.686 762778.377 801779.546 844343.03 527.1054980  
EXFB 856374.723 939639.235 983546.499 1074603.476 1204769.089 1395843.07 984.1606916  482.6577188  
THBK 4096500 5020071.766 5430579.044 6090337.737 6679660.443 6937969.687 7091627.609 355.7227090  
SGBJ 162794.399 221921.355 275841.242 300579.393 342656.075 360971.654 479473.646 419.640797  
UBSI 891860.489 1068090.45 1134469.444 683.1456573  1539404.608 1461540.317 1750116.224 298.1927906  
BOJX 1376230.654 1455719.079 1686018.203 1907991.848 1969064.155 2052858.043 2016627.925 998.2076936  

جمموع متوسـط 
ديةاملصارف التقلي  

2511088.04 2922380.28 3114506.39 3290772.5 3500796.15 3549249.22 57.8536426  3827281.12 

JOIB 1462609.231 1598135.334 1848373.078 2183062.940 2603683.927 2898300.754 3020492.066 362.3281638  
*JDIB     268088.438 350424.02 475217.035 073.528462  
111201 574324.482 593987.017 907628.014 1040778.297 1096162.778 1127482.501 5.252117417  028.4524413  

جمموع متوسـط 
ة املصارف اإلسالمي  

1018466.85 1096061.17 1378000.54 1611920.61 1322645.05 1458735.76 1556628.12 1718448.15 

 املؤشر
 املصرف

 الودائـع )ألف دينار أردين(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARBK 10756760 12247957 13252243 12985348 13997658 46820261  15015865 15794047 
CABK 889256.617 431.994859  1125347.862 1259919.44 1335849.372 1375134.365 1400325.209 472.1426018  
INVB 392591.23 021.411931  447972.925 477808.27 449295.873 469626.566 458081.546 177.517866  
AJIB 291106.317 939.331787  384117.708 458358.519 517050.196 545267.906 571843.579 665.580606  

ABCO 251488.306 049.367634  334061.826 351838.785 360327.496 458296.679 482528.79 774.590515  
AHLI 1089972.125 753.1242728  1373583.974 1516162.655 1664333.433 1705259.437 1797070.926 373.1461194  
JOKB 877747.708 018.1092957  1193543.511 1244572.472 1304914.523 1417161.647 1367281.067 631.1601864  
JCBK 341581.111 722.341952  421533.968 443335.338 551567.066 609841.623 618488.435 938.743003  
EXFB 433597.4 705.476023  530204.360 679981.283 774717.021 1887907.0  960983.217 003.1140349  
THBK 2832700 1.3500562  3764520.478 4430410.552 4808562.716 4833916.135 4727188.041 045.5093448  
SGBJ 111054.375 267.110267  135555.353 147389.018 228522.973 261826.492 326053.588 442.395357  
UBSI 479605.553 167.554144  653175.345 3418.79983  912444.926 874295.076 965026.007 614.1205587  
BOJX 1090436.054 908.1146572  1276796.269 1418072.024 1482736.214 1775549.937 1552599.693 412.1755445  

جمموع متوسـط 
ديةاملصارف التقلي  

1525992.06 1755336.78 1914819.74 2018970.4 2183690.75 2299700.68 6410.39232  2485023.43 

JOIB 375421.023 447118.258 522192.026 595170.473 668659.082 783173.448 839011.494 868.938584  
JDIB     28783.612 38643.252 58449.958 657.73233  

111201 68869.031 78875.992 460257.755 676292.094 220500.949 321608.902 391667.368 825.462198  
جمموع متوسـط 

ة املصارف اإلسالمي  
222145.02 262997.12 491224.89 635731.28 305981.21 381141.86 429709.6 491339.11 

 املؤشر
 املصرف

ROA  ) % ( 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARBK 1.42 1.58 1.58 1.08 0.62 1.1 1.09 1.41 
CABK 1.66 1.58 1.39 1.46 1.88 .891  1.74 1.84 
INVB 1.45 0.01 1 1 1.61 1.39 1.59 1.53 
AJIB 1.51 1.1 1.69 1.31 1.36 1.28 1.45 1.39 

ABCO   2.12                                                                                                                            1.76 1.69 1.51 1.49 1.49 1.33 1.22 
AHLI 1.16 0.55 0.83 0.83 0.65 0.89 0.9 0.59 



                                                                                                         املالحــق 
 

 405 

JOKB 2.43 2.25 2.38 2.1 2.51 1.75 1.93 1.86 
JCBK 2.08 2.26 1.49 0.88 0.57 -0.17  0.24 0.30 
EXFB 2.1 1.44 1.55 0.12 0.43 0.1 1.37 1.96 
THBK 2.31 2.22 1.87 1.09 1.32 1.44 1.47 1.48 
SGBJ 2.01 0.99 1.45 1.43 1.34 0.9 0.99 1.09 
UBSI 1.39 1.2 1.38 1.12 1.39 0.71 0.84 1.17 
BOJX 1.85 1.67 1.95 1.33 1.63 1.78 1.65 1.75 

ط جمموع ـمتوس
ديةاملصارف التقلي  

1.8 1.43 1.55 1.17 1.29 1.11 1.27 1.35 

JOIB 1.91 1.44 1.9 1.28 1.12 0.98 1.21 1.37 
JDIB     - 1.29  53.1  0.45 0.28 

111201 1.38 1.83 0.86 0.25 0.62 0.94 0.97 1.17 
جمموع متوسـط 

ة املصارف اإلسالمي  
1.64 1.63 1.38 0.76 0.15 1.15 0.87 0.94 

 املؤشر
 املصرف

ROE  ) % ( 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARBK 8.5 9.43 10.06 6.58 3.83 6.9 6.74 8.75 
CABK 32.15  14.42 13.40 14.43 16.87 16.37 14.63 15.44 
INVB 13.2 8.06 10.35 7.76 10.14 7.3 8.34 8.56 
AJIB 11.96 5.81 9.35 8.39 9.05 9.07 10.21 10.94 

ABCO 16.7 13.65 11.66 9.6 9.72 9.56 8.44 8.76 
AHLI 9.5 5.5 8.61 8.69 10.09 9.16 8.87 5.63 
JOKB 20.49 20.46 19.4 15.3 16 11.52 12.39 11.74 
JCBK 14.14 15.29 10.66 6.11 4.64 -1.44  1.99 2.81 
EXFB 11.5 7.85 7.35 1.01 2.36 0.51 8.86 13.32 
THBK 11.33 12.67 11.05 6.72 8.58 9.36 9.89 10.27 
SGBJ 12.99 8.08 8.27 8.13 8.03 5.42 4.5 6.23 
UBSI 12.16 6.41 7.14 7.12 9.07 4.6 .276  8.93 
BOJX 18.22 15.04 18.29 13.88 14.78 13.91 13.12 12.85 

جمموع متوسـط 
ديةاملصارف التقلي  

13.53 10.97 11.19 8.74 9.47 7.86 8.78 9.55 

JOIB 24.24 17.22 21.83 15.77 15.03 15.8 15.95 17.66 
JDIB     - 3.13  1.58 1.68 1.14 

111201 12.71 14.67 8.37 2.21 45.6  2.2 11.39 13.23 
جمموع متوسـط 

ة املصارف اإلسالمي  
18.47 15.94 15.1 8.99 5.84 6.52 9.67 10.67 

 املؤشر
 املصرف

 عائـد السهم )دينار أردين(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARBK n.d 0.94 0.67 0.47 0.27 0.49 0.49 0.65 
CABK 0.25 0.28 0.25 0.29 0.35 70.3  0.35 0.41 
INVB 0.17 0.11 0.14 0.1 0.14 0.11 0.11 0.12 
AJIB 0.11 0.07 0.12 0.11 0.12 0.12 0.14 0.15 

ABCO 0.19 0.19 0.15 0.13 0.13 0.13 0.11 0.12 
AHLI 0.19 0.10 0.16 0.17 0.21 0.18 0.16 0.10 
JOKB 0.52 0.59 0.46 0.44 0.52 0.4 0.46 0.47 
JCBK 0.18 0.2 .130  0.08 0.05 -0.02  0.02 0.03 
EXFB n.d 0.11 0.11 0.02 0.03 0.01 0.13 0.21 
THBK 0.26 0.43 0.38 0.24 0.31 0.35 0.37 0.40 
SGBJ 0.12 0.08 0.1 0.11 0.11 0.07 0.05 0.07 
UBSI 0.22 0.15 0.16 0.16 0.21 0.1 0.15 0.20 
BOJX 0.29 0.24 0.33 0.27 0.32 0.23 0.23 0.26 

جمموع متوسـط 
ديةاملصارف التقلي  

0.22 0.26 0.24 0.19 0.21 0.19 0.21 0.24 

JOIB 0.27 0.35 0.43 0.28 0.29 0.28 0.29 0.36 
JDIB     - 0.05  0.06 0.02 0.01 

111201 0.2 0.27  0.11 0.03 0.07 0.11 0.115 0.16 
جمموع متوسـط 

ة املصارف اإلسالمي  
0.23 0.31 0.27 0.15 0.1 0.15 0.14 0.17 

 املؤشر
 املصرف

ل ) % (ـح / إمجايل الدخـايف الربـص  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARBK 39.77 43.99 45.23 32.72 18.19 33.2 30.81 39.37 
CABK 27.64 27.87 27.1 29.45 33.48 31.76 30.82 31.59 
INVB 49.86 30.13 41.06 30.26 31.2 26.29 6.72  34.66 
AJIB 42.45 34.95 41.36 35.65 37.11 32.24 36.64 39.37 
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ABCO 41.15 36.49 31.13 30.8 29.92 30.78 28.23 28.84 
AHLI 26.6 12.63 19.64 20.91 21.59 20.78 20.43 15.10 
JOKB 50.35 46.91 42.07 38.07 46.32 36.4 39.64 38.55 
JCBK 49.12 45.45 33.55 20.80 76.15  -3.98  6.54 9 
EXFB 49.47 32.66 36.1 2.96 11.38 2.67 27.21 46.89 
THBK 46.9 46.55 41.32 25.62 33.5 33.26 31.91 29.95 
SGBJ 34.19 21.88 28.73 29.7 29.34 24.41 30.1 37.45 
UBSI 50.95 42.23 40.32 31.8 36.55 18.72 24.33 32.97 
BOJX 35.92 29.2 36.27 30.03 2.023  32.49 28.3 31.79 

جمموع متوسـط 
ديةاملصارف التقلي  

41.87 34.68 35.68 27.59 28.95 24.54 27.82 31.96 

JOIB 35.68 35.7 37.56 34.90 35.55 29.94 30.94 38.84 
JDIB     -64.61  27.12 12.12 8.50 

111201 45.08 40.18 40.06 16.65 27.38 30.91 28.07 31.78 
وع جمممتوسـط 

ة املصارف اإلسالمي  
40.38 37.94 38.81 25.77 - 0.56   29.32 23.71 26.37 

وفررأ أامرال رلعر  إلس رالمر  عس واإل عمراك رلركرا ردن ن ولرانكد رلركررك  ردن ن   2010انف  رجر 17أعمالر  ناران    (JDIB)ابشر  نكرا ردن د  ا رالمر     *
 لعحل حمل نكا رالمناء رلصكاع .

 رلاقان   رلسكك س ل مصانف حمل رلدنرمس؛   إعدر  رلرااثس ابالعاما  ع ى: :  ن املصدر
                                               لعل رلع كاك ردن نعس يف مكق عماد رملايل؛                 

   رلرااثس. اساابك 
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اإلسالميـة املصارف و يـة للمصارف التقليديـة : املؤشرات املال3امللحــق رقم   
2013-2006ة للفتـرة ـيف السعودي  

 املؤشر
 املصرف

 األصـول )ألف رايل سعودي(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1010 94016000 121351000 159653000 176399258 173556430 180887390 190180838 205246479 
1030 40844623 46541793 53596364 50148011 51491233 51945582 59066650 80495413 
1040 46740000 50411000 61436000 59109718 53882413 57548752 68505513 80468261 
1050 79581010 99808110 125864761 120572438 123218330 140479958 157777302 170056674 
1060 77189378 98212910 931316606  126837962 125372866 138657505 156652337 177302200 
1080 78035383 94468000 121307000 110297320 116034765 117574305 136639276 137935424 
1090 124015000 154413974 178891190 185518269 187415840 192773890 199224139 205036629 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

77203056.29 95029541 118915572.6 118411853.7 118710268.1 125695340.3 138292293.6 150934440 

1020 15712900 21562900 27519700 29976604 33018221 38898250 50956522 59976408 
1120 105208744 124886482 164929801 170729729 184840910 220813412 267382562 279870685 
1140 11281364 16635838 16051789 17411192 21116686 27727169 29777501 36323308 

*
1150   15556388 17306393 26668737 36783366 54014453 63001232 
جمموع متوسـط 

ةاملصارف اإلسالمي  
44067669.33 54361740 56014419.5 58855979.5 66411138.5 81055549.25 100532759.5 109792908.3 

 املؤشر
 املصرف

 الودائـع )ألف رايل سعودي(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1010 69192000 84331000 105056000 125278106 126945459 139822500 146214567 880153199  
1030 27930969 32768271 40702391 38247429 37215142 67704923  40413571 84757043  
1040 32414000 34605000 43012000 44827289 41603619 45024437 53913672 44961875  
1050 61998107 74007251 92791281 91237118 93529251 109963411 115571767 187131601  
1060 59257642 71847852 92677537 95083848 100148609 109555202 124939496 343244144  
1080 61773494 73292000 92743000 82680240 84198613 87858815 107560443 732106372  
1090 94856000 115811279 134228465 147128762 133462964 137256864 148736368 716158336  

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

58203173.14 69523236.14 85887239.14 89211827.43 88157665.29 95178817.29 105335697.7 116096308 

1020 10917100 15647100 20900000 22142476 27344918 32158531 41675290 52549082  
1120 73397980 89725167 116611043 122861840 143064037 173429465 221342916 113231589  
1140 7858059 12689285 10971045 13720627 16932415 23037934 23741624 71829107  
1150   n.d 1501140 8315878 17776284 32213612 62342762  

جمموع متوسـط 
ةاملصارف اإلسالمي  

30724379.67 39353850.67 49494029.33 40056520.75 48914312 0553.56160  79743360.5 88135494.8 

 املؤشر
 املصرف

ROA  ) % ( 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1010 3.2 2.48 1.65 1.72 1.63 1.74 1.82 1.92 
1030 4.91 1.88 1.03 1.04 0.83 1.36 1.54 1.6 
1040 2.2 0.9 1.99 0.15 1.46 1.79 1.83 1.87 
1050 3.77 2.71 2.22 2.05 2.27 2.07 1.91 1.41 
1060 3.93 2.65 2.21 1.6 1.5 2.08 2.07 2.07 
1080 3.2 2.6 2.04 2.15 1.65 1.85 1.74 1.83 
1090 4.2 3.12 2.48 2.46 2.37 2.23 2.17 2.2 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

3.63 2.33 1.94 1.59 1.67 1.87 1.86 1.84 

1020 13.2 4.32 0.91 0.1 0.09 .840  0.98 1.08 
1120 6.94 5.16 3.95 3.96 3.66 3.34 2.95 2.66 
1140 1.57 0.43 0.77 - 1.43  0.44 1.19 3.16 2.01 
1150   2.5 3.5 0.06 1.17 1.36 1.59 

جمموع متوسـط 
ةاملصارف اإلسالمي  

7.23 3.3 2.03 1.53 1.06 1.63 2.11 1.83 

 املؤشر
 املصرف

ROE  ) % ( 
2006 2007 8200  2009 2010 2011 2012 2013 

1010 24.25 22.83 10.27 10.73 9.66 10.44 10.84 11.65 
1030 33.43 12.88 7.67 7.02 5.27 8.27 9.72 12.55 
1040 24.03 9.65 21.41 1.53 12.38 13.93 15.09 15.97 
1050 31.97 24.11 19.97 15.68 15.54 14.81 13.29 10.36 
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1060 32.32 26 25.09 15.58 12.41 16.83 16.15 16.15 
1080 31.38 23.38 19.61 16.49 12.5 13.06 13.32 13.22 
1090 34.05 26.85 22.2 20.44 17.44 15.3 13.69 12.96 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

30.2 20.81 18.03 12.49 12.17 13.23 13.15 13.4 

1020 57.5 18.11 4.76 0.61 0.64 6.4 9.99 11.36 
1120 36.18 27.32 24.13 23.55 22.33 22.48 21.62 19.37 
1140 5.88 2.35 3.89 - 8.27  2.98 9.65 21.55 14.29 
1150   2.53 3.88 0.1 2.71 .44  5.97 

جمموع متوسـط 
ةاملصارف اإلسالمي  

33.18 15.92 8.82 4.94 6.51 10.31 14.39 12.74 

 املؤشر
 املصرف

د السهم  )رايل سعودي(ـعائ  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1010 4.65 4.67 1.93 1.77 1.98 2.1 2.31 2.63 
1030 5.13 2.99 1.27 1.2 0.18 1.29 1.66 42.3  
1040 3.6 3.16 3.06 2.52 0.38 3.12 3.16 3.78 
1050 n.d 4.72 5.11 3.76 3.34 4.03 3.34 2.66 
1060 8.11 6.63 4.95 3.55 2.02 3.85 3.24 3.77 
1080 5.5 5.57 3.9 3.86 2.93 2.55 2.79 2.97 
1090 8.68 8.01 5.07 5.06 4.85 4.78 4.81 5.01 

جمموع متوسـط 
يةداملصارف التقلي  

5.94 5.1 3.61 3.1 2.24 3.1 3.04 3.3 

1020 8.77 2.68 0.74 0.09 0.1 1.01 1.67 2.17 
1120 0.41 5.15 4.45 4.48 4.38 4.92 5.26 4.96 
1140 0.59 0.33 0.42 - 0.83 0.31 1.1 3.14 1.82 
1150   0.26 0.19 0.01 0.29 0.49 0.67 

جمموع متوسـط 
ةاملصارف اإلسالمي  

3.25 22.7  1.46 - 0.017  1.2 1.83 2.64 2.4 

 املؤشر
 املصرف

ايف )ألف رايل سعودي(ـح الصـالرب  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1010 2909000 3011000 2639000 3030000 2825000 3149353 3466049 1053947  
1030 2006258 822000 513000 522000 439857 711777 912037 8341286  
1040 953000 439000 1224000 86000 790431 1031921 1252983 6061501  
1050 3007000 2711110 2805659 2467805 2801287 2910942 3015136 5752405  
1060 3040280 2607000 2920000 2032000 1512450 2888435 3240316 8103773  
1080 2504725 2461000 2486000 2370000 1907502 7521706  2371025 1432525  
1090 5210370 4828000 4454000 4553344 4435123  4303269 4332096 1704510  

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

2804376.14 2411301.42 2434522.71 2151592.71 2101664.28 2452338.85 2655663.14 
 

2850034.71 

1020 1974000 805000 222000 28000 28912 302853 500480 636650  
1120 7301891 6449657 6524604 6767228 6770829 7378268 7884706 9877437  
1140 178119 73000 125000 - 248000 92320 329625 941804 168729  
1150   389891 605000 15200 431334 733159 7571004  

جمموع متوسـط 
ةاملصارف اإلسالمي  

3151336.66 
 

2442552.33 
 

1815373.75 1788057 1726815.25 2110520 2515037.25 
 

2455637 

 .2008اي رر  26أتمس  ص ف رالمناء يف  *
 رلاقان   رلسكك س ل مصانف حمل ل دنرمس؛   :  ن إعدر  رلرااثس ابالعاما  ع ى: املصدر

   رلسكق رملايل رلسإلك ي )ادرول(؛ 
   .اساابك رلرااثس 
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اإلسالميـة املصارف و : املؤشرات املاليـة للمصارف التقليديـة 4امللحــق رقم   
2013-2006للفتـرة ويت ـالكيف   

 املؤشر
 املصرف

 األصـول )ألف دينار كوييت(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBK 7898300 11539421 11973322 12907256 12898944 13626848 16424487 18600145 
UGB 4060000 5083000 4947447 4743911 4599777 4785895 4846658 5064759 
CBK n.d 4289293 4306651 3595297 3622603 3714292 3668096 3929472 
ABK n.d n.d 3036959 2965988 2949098 3079801 2973019 3193141 

BURG 2210215 2847547 3942999 4093984 4147461 4551772 5976684 7154751 
جمموع متوسـط 

 املصارف التقليدية
4722838.33 5939815.25 5641475.6 5661287.2 5643576.6 5951721.6 6777788.8 7588453.6 

KIB*  947862 1082845 1140336 1141860 1118369 1249496 1503443 
KFIN 6313791 8797916 10544142 11290694 12548499 13459833 14703301 15288060 

BOUBYAN 504339 745928 840461 964779 1316258 1551794 1884656 2191986 
جمموع متوسـط 

 املصارف اإلسالمية
3409065 3497235.33 4155816 4465269.66 5002205.66 5376665.33 5945817.67 6327829.67 

 املؤشر
 املصرف

 الودائـع )ألف دينار كوييت(

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NBK 4309800 5506510 10167502 10869352 10459118 11109531 13662737 15663897 
UGB 2838800 3191300 3825721 3714312 3070900 3330400 4221586 4393894 
CBK n.d 2635850 3687533 3085923 3078910 3140485 3074582 3316058 
ABK n.d n.d 2640243 2577986 2419386 2525424 2396413 2586486 

BURG n.d n.d 3211587 3402785 3737916 3376318 4920003 6089137 
 جمموعمتوسـط 

 املصارف التقليدية
3574300 3777886.66 4706517.2 4730071.6 4553246 4696431.6 5655064.2 6409894.4 

KIB  573337 879397 945797 925095 888693 1006690 1244413 
KFIN 3729930 5361155 8207008 8722752 9860662 10700481 11647526 12572512 

BOUBYAN 264328 307459 687767 865738 1061882 1281415 1604095 1893416 
جمموع متوسـط 

 املصارف اإلسالمية
1997129 2080650.33 3258057.33 3511429 3949213 4290196.33 4752770.33 5236780.33 

 املؤشر
 املصرف

ROA  ) % ( 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBK 3.21 2.38 2.2 2.1 2.34 2.22 1.86 1.28 
UGB 3.18 2.85 - 7.2 - 0.6 0.41 0.64 0.64 0.63 
CBK n.d 2.8 2.3 0.004 1.12 0.02 0.03 0.60 
ABK n.d n.d 1.5 1.3 1.8 1.63 1.01 1.11 

BURG 2.52 2.62 1.1 0.2 0.11 1.11 0.93 0.28 
جمموع متوسـط 

 املصارف التقليدية
2.97 2.66 - 0.02 0.6 1.15 1.12 0.89 0.78 

KIB  1.89 2 - 0.7 1.47 0.97 1.05 0.88 
KFIN 3.06 6.06 1.6 1.1 0.84 0.6 0.6 0.76 

BOUBYAN 2.13 2.49 0.2 - 5.7 0.46 0.52 0.53 0.61 
جمموع متوسـط 

 املصارف اإلسالمية
2.59 3.48 1.26 - 1.76 0.92 0.69 0.72 0.75 

 املؤشر
 املصرف

ROE  ) % ( 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NBK 23.81 16.23 15.7 15.7 13.6 13.01 12.57 9.49 
UGB 32.7 30.97 - 136 - 12.6 4.64 7.12 6.88 6.66 
CBK n.d 22.83 19.7 0 8.34 0.15 0.2 4.19 
ABK n.d n.d 14.6 12.2 11.35 10.25 5.81 6.55 

BURG 21.4 21.3 11.2 2 1.11 11.3 11.33 4.23 
جمموع متوسـط 

 صارف التقليديةامل
25.97 22.83 - 14.96 3.46 7.8 8.36 7.35 6.22 

KIB  11.39 12.3 - 4.9 8.54 5.22 6.08 5.89 
KFIN 23.005 23.14 12.8 9.6 8.21 6.22 6.6 6.97 

BOUBYAN 8.96 11.92 1.4 - 46.5 2.56 3.29 3.96 5.08 
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متوسـط جمموع 
 املصارف اإلسالمية

15.98 15.48 8.83 - 13.93 6.43 4.91 5.54 5.98 

 املؤشر
 املصرف

 عائـد السهم )فلس كوييت(

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NBK 118 112 86.79 91.7 79.05 76.79 70.89 50.55 
UGB n.d 106 - 293.48 - 11.79 7.75 12.44 12.01 11.46 
CBK n.d 95.1 80.62 0.11 31.8 0.64 0.88 16.71 
ABK n.d n.d 40.01 34.17 39.48 35.29 19.96 21.9 

BURG 69.9 80.8 35.77 6.14 3.44 35.3 37.76 35.96 
متوسـط جمموع 
 املصارف التقليدية

93.95 98.47 - 10.05 24.06 32.3 32.09 28.3 27.31 

KIB  21.18 21.21 - 8.82 17.94 11.61 14.1 14.10 
KFIN 102 166 68.11 52 39.89 30.24 30.8 26.47 

BOUBYAN 9.68 17.52 1.58 - 44.36 3.61 4.59 5.75 5.46 
متوسـط جمموع 

 املصارف اإلسالمية
55.84 68.23 30.3 - 0.39 20.48 15.48 16.88 15.34 

 املؤشر
 املصرف

 الربـح الصـايف )ألف دينار كوييت(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBK 253807 275189 255349 265220 301686 302406 305125 238137 
UGB 105900 1304000 - 359516 - 28073 19059 30620 30887 32160 
CBK n.d 120356 100655 146 40452 810 1119 23534 
ABK n.d n.d 46036 39174 53178 50336 30027 35425 

BURG 55697 74818 37065 6211 4655 50562 55600 20102 
موع متوسـط جم

 املصارف التقليدية
138468 

 
443590.75 15917.8 56535.6  83806 86946.8 84551.6 

 
69871.6 

KIB n.d 17982 19800 - 8235 16754 10841 13165 13208 
KFIN 3729930 325395 156960 118741 105983 80342 87676 115893 

BOUBYAN 10791 18632 1846 - 51695 6109 8025 10050 13408 
متوسـط جمموع 

 املصارف اإلسالمية
1870360.5 120669.66  59535.33 19603.66 42948.66 33069.33 36963.66 47503 

 . 2007 جك  عررسكركا إم     كذ   KIB إلارب نكا رلمك ت رلدويل  *
 رلاقان   رلسكك س ل مصانف حمل ل دنرمس؛   :  ن إعدر  رلرااثس ابالعاما  ع ى: املصدر

   كق رلمك ت لألونرق رملالعس؛ م 
   .اساابك رلرااثس 
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اإلسالميـة املصارف و : املؤشرات املاليـة للمصارف التقليديـة 5امللحــق رقم   
2013-2006ن للفتـرة ـيف البحري  

 املؤشر
 املصرف

 األصـول )ألف دينار حبريين(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

*TAIB 241636  178560 139674 131236 102051 73647   
BBK 1693766 2092510 2165785 2278892 2447177 2765054 3107561 6643230  
NBB 1676380 1903710 2034100 2117750 2274050 2388650 2654560 2302749  
BMB 65095 68191 37886 28603 27958 26269 20835 90263  
UGB 886227 1005698 9108165  893754 722741 667480 462043 478474  
AUB 7841188 8689794 8890688 8887392 9974463 10680320 11270951 76412309  

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

2054380 2323077.16 2391632 2389604.5 2591406.66 2766903.33 3503190 3765607.6 

SALAM 188059 397697 554481 785934 857363 923907 942218 2521088  
BISB 436476 658969 873967 911950 935674 839143 832804 294910  

KHCB 96250 269511 993464  473604 419216 447515 473159 242542  
 GFH 565833 846390 1313863 619161 383877 311344 335702 239333  

جمموع متوسـط 
 املصارف اإلسالمية

321654.5 543141.75 801826 697662.25 649032.5 630477.25 645970.75 718506.75 

 املؤشر
 املصرف

 الودائـع )ألف دينار حبريين(
0620  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TAIB 89082 84648 78293 82349 66056 50275   
BBK 963884 1117595 1336561 1516909 1593576 2076214 2205000 2353000 
NBB 1199780 1319950 1519250 1480390 1768470 1905490 2077900 0236625  
BMB 17943 17556 9988 9020 7634 5562 5089 10196 
UGB 420420 386348 210680 258445 216847 110138 88441 106446 
AUB 3407879 4064405 4968136 4991957 5593095 6539078 6912992 8304728 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

1016498 1165083.66 1353818 1389845 1540946.33 1781126.16 2257884.29 2628124 

SALAM 25786 112597 331991 350070 513809 581732 605850 654901 
BISB 51393 60963 69466 79724 81660 85096 87132 95144 

KHCB 2751 10724 69024 35097 81092  35437 11395 18923 
 GFH 262681 407931 765929 418302 265613 191017 171369 122098 

جمموع متوسـط 
 املصارف اإلسالمية

85652.75 148053.75 309102.5 220798.25 218002.5 223320.5 218936.5 222766.5 

 املؤشر
 املصرف

ROA  ) % ( 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TAIB 4.85 3.18 - 17.4  - 7.49  - 14.26  - 4.63    
BBK 1.94 1.44 1.25 1.54 1.6 1.15 1.36 1.39 
NBB 2.2 2.18 1.71 2.02 1.89 1.91 1.79 1.87 
BMB 12.08 6.32 - 14.25  - 44.2  8.68 5.34 3.96 - 2.75  
UGB 4.32 6.3 5.52 0.47 1.85 - 0.08  0.9 0.21 
AUB 1 1.29 1.08 50.8  1 1.1 1.26 2 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

4.39 3.45 - 3.68  - 7.8  0.12 0.79 1.85 0.54 

SALAM 8.73 5.82 4.61 1.78 0.84 0.05 1.09 1.14 
BISB 2.99 3.8 2.55 - 2.13  - 4.24  - 2.06  - 4.35  0.67 

KHCB 9.45 1.76 5.87 0.65 - 1.56  0.12 0.16 - 3.54  
 GFH 14.1 15.15 8.38 - 44.11  - 34.26  0.05 1.13 - 2  

جمموع متوسـط 
 املصارف اإلسالمية

8.81 6.63 5.35 - 10.95  - 9.8  - 0.46  - 0.49  0.93 - 

 املؤشر
 املصرف

ROE  ) % ( 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TAIB 12.96 7.4 - 48.81  - 25.31  - 66.74  - 20    
BBK 17.48 12.67 12.95 15.16 10.29 13.38 14.65 13.56 
NBB 16.25 16.66 15.98 17.74 16.36 16.61 14.89 14.14 
BMB 44.92 16.1 - 33.33  - 141.74  25.64 12.83 7.19 - 16.23  
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UGB 20.74 25.41 22.54 2.22 6.4 - 0.26  2.42 0.59 
AUB 13.45 12.83 12.82 9.07 11.1 12.24 12.97 20.13 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

20.96 15.17 - 2.97  - 20.47  0.5 5.8 10.42 6.43 

SALAM 12.04 14.52 14.81 7.04 3.63 0.24 4.94 5.26 
BISB 17.42 13.37 13.41 - 13.81  - 39.69  - 17.12  - 51.88  7.94 

KHCB 18.75 6.76 19.79 2.45 - 5.35  0.44 0.63 - 19.21  
 GFH 31.69 38.67 19.30  - 167.2  - 300.03  0.16 2.63 - 3.53  

متوسـط جمموع 
 املصارف اإلسالمية

19.97 18.33 19.55 - 42.88  - 85.36  - 4.07  - 10.92  - 2.38 

 املؤشر
 املصرف

ائد السهم  )دينار حبريين(ـع  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TAIB 0.083 0.058 - 0.228  - 0.091  - 0.136  - 0.032    
BBK 0.047 0.041 0.032 0.042 0.047 0.038 0.05 0.049 
NBB 0.047 0.053 0.045 0.055 0.055 0.053 0.056 0.055 
BMB 0.038 0.021 - 0.025  - 0.057  0.011 0.06 0.003 - 0.007  
UGB 0.048 0.078 0.073 0.005 0.018 - 0.001  0.005 0.001 
AUB 0.023 0.027 0.021 0.016 .020  0.023 0.024 0.04 

متوسـط جمموع 
يةاملصارف التقليد  

0.047 0.046 - 0.013  - 0.005  0.0025 0.023 0.027 0.0276 

SALAM 0.151 0.019 0.021 0.011 0.005 0.0002 0.007 0.008 
BISB 0.041 0.056 0.031 - 0.027     - 0.055  - 0.02  - 0.039  0.007 

KHCB 0.026 0.025 0.028 30.00  - 0.006  0.0004 0.0007 - 0.0171  
 GFH 0.113 0.161 0.11 - 1.026   - 0.29  0.0002 0.03 - 0.002  

متوسـط جمموع 
 املصارف اإلسالمية

0.082 0.065 0.047 - 0.259   - 0.086  
 

- 0.004  
 

- 0.0003  0.001 

 املؤشر
 املصرف

 الربـح الصـايف )ألف دينار حبريين(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TAIB 7941 5737 - 24620  - 9811  - 14718  - 3378    
BBK 32757 29938 27010 35017 39149 31859 42509 45267 
NBB 36860 41560 34740 42820 43020 45640 47500 51360 
BMB 7960 9281 - 5396  - 12643  2428 1403 825 - 1756  
UGB 38253 83262 80911 8989 15890 - 1144  2527 1566 
AUB  97199  135654 116773 85234 110159 126602 142406 235340 

متوسـط جمموع 
يةاملصارف التقليد  

36828.33 50905.33 38236.33 24934.33 32654.66 33497 47153.4 66355.4 

SALAM 16419 23149 25543 13962 7316 497 10308 12372 
BISB 13053 25025 31322  - 19397  - 39712   - 17352  - 36195  6107 

KHCB 7986 9127 27304 3100 - 6533  518 751 - 19209  
 GFH 79768 128204 110041 - 274599  - 131724  144 3780 - 6659  

متوسـط جمموع 
 املصارف اإلسالمية

29306.5 46376.25 46300.25 - 69233.5  - 42663.25  - 4048.25  - 5339  - 1847.25 

 .2012س رمكذ ر ك كلكف عن رلادرول  TAIBنكا طعب  *
 ؛مسرلاقان   رلسكك س ل مصانف حمل ل دنر   :  ن إعدر  رلرااثس ابالعاما  ع ى: املصدر

                                                .لعل رملساثم  يف مكق رلرح  ن لألونرق رملالعس  
   .اساابك رلرااثس 
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  اإلسالميـةاملصارف و ة ـة للمصارف التقليديـ: املؤشرات املالي6 امللحــق رقم
 2013-2006رة ـللفت رـــقطيف 

 املؤشر
 املصرف

 األصـول )ألف رايل قطري(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

QNBK 71663033 114360668 151873618 179328914 223382447 301955331 366853832 108443486  
CBQK 30359474 45397279 61484671 57317359 62520074 71540065 80037752 865111113  
DHBK 21696260 30088112 38970458 46010182 47229611 52420292 55212464 55166992  
*KCBK  5150736 11954515 17524100 18737061 27002828 33672132 78041258  
ABQK 9556360 63811557  17799276 18449561 17965718 17734145 20606140 17026177  

ط جمموع ـمتوس
يةاملصارف التقليد  

33318781.75 42114635.2 56416507.6 63726023.2 73966982.2 94130532.2 
 

111276464 4.813820529  

QIBK 14888516 21335768 33543158 39272700 51877182 58286144 73192062 44235477  
QIIK 8397934 9951209 12842464 16550946 18178941 23357626 28559040 46634421  

MARK 4324336 10191470 16769079 24123801 34683371 55271336 61628385 63766547  
ط جمموع ـمتوس

 املصارف اإلسالمية
9203595.33 13826149 21051567 26649149 34913164.67 45638368.67 29544598  67.59441115  

 املؤشر
 املصرف

 الودائـع )ألف رايل قطري(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

QNBK 51930594 74180689 94973407 108772496 140086710 200122837 270039961 335539171 
CBQK 16701103 24656692 29337943 24021375 29911304 37988683 41385546 16341993  
DHBK 14602291 19676657 22239121 26177986 28946743 31091813 34401083 89425224  
KCBK  4197681 4673858 9239777 7830622 12129266 17345940 19919365 
ABQK 6822507 10503900 10260628 10982977 11461343 12690201 13953438 18890774 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

2514123.752  26643123.8 32296991.4 35838922.2 43647344.4 58804560 75425193.6 96058346 

QIBK 2363719 4384352 5097251 6718703 8730535 9003462 9081880 12469798 
QIIK 1625773 2033327 2326867 2451729 2836131 3952019 5639496 5670809 

MARK 22941.895 405834 413716 4700601  1292350 4171358 2502739 3514402 
جمموع متوسـط 

 املصارف اإلسالمية
1994746 2274504.33 2612611.33 3546830.66 4286338.66 5708946.33 5741371.66 7218336.33 

 املؤشر
 املصرف

ROA  ) % ( 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

QNBK 2.79 2.4 2.4 2.34 2.55 92.4  2.27 2.14 
CBQK 2.84 3.06 2.77 2.66 2.62 2.63 2.51 1.42 
DHBK 3.43 3.08 2.43 2.12 2.23 2.37 2.36 1.96 
KCBK  1.44 0.87 0.95 2.28 1.8 1.52 1.34 
ABQK 2.12 1.94 2.39 1.63 2.3 2.49 2.26 2.01 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

2.79 2.38 2.17 1.94 2.39 2.35 2.18 1.77 

QIBK 6.74 4.9 4.9 3.37 2.43 2.34 2.43 1.73 
QIIK 4.75 4.82 3.9 3.09 3.07 2.8 2.38 2.18 

MARK 2.61 11.7 5.47 3.65 3.49 2.55 2.44 2.56 
جمموع متوسـط 

 املصارف اإلسالمية
4.7 7.14 4.75 3.37 2.99 2.56 2.41 2.15 

 املؤشر
 املصرف

ROE  ) % ( 

2006 2007 2008 0920  2010 2011 2012 2013 
QNBK 26.02 24.62 24.62 22.74 25.6 19.02 19.45 19.78 
CBQK 18.44 24.54 19.95 14.22 14.99 14.78 14.96 11.91 
DHBK 27.5 29.53 23.36 19.68 20.36 20.18 19.71 12.99 
KCBK  1.63 2.28 3.46 8.72 9.66 9.64 10.44 
ABQK 18.03 21.28 31.58 18.26 23.66 17.6 15.2 14.75 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

22.49 20.32 20.35 15.67 18.66 16.24 15.79 13.97 

QIBK 29.34 28.49 28.49 16.9 15.84 13.46 11.92 12.24 
QIIK 28 20.37 22.02 15.64 16.95 14.97 15.07 16.42 

MARK 2.77 27.05 18.07 17.57 23.52 17.33 17 18.11 
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متوسـط جمموع 

 املصارف اإلسالمية
20.03 25.3 22.86 16.7 18.77 15.25 14.66 15.59 

 املؤشر
 املصرف

)رايل قطري( د السهمـعائ  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

QNBK 15.39 15.16 15.16 13.95 14.57 11.8 11.92 13.55 
CBQK 6.16 9.92 8.26 7.04 7.21 7.61 8.13 48.6  
DHBK 5.96 7.42 5.49 5.38 5.56 6 6.31 5.08 
KCBK  0.1 0.14 0.46 1.19 1.35 1.42 1.53 
ABQK 4.98 5.96 7.29 4.9 6.42 6.31 13.66 4.14 

متوسـط جمموع 
يةاملصارف التقليد  

8.12 7.71 7.26 6.34 6.99 6.61 8.28 6.15 

QIBK 8.4 8.34 8.34 6.39 5.83 5.78 5.34 5.65 
QIIK 9.41 6.85 3.97 3.69 4.03 4.31 4.49 4.96 

MARK 0.15 1.59 1.22 1.17 1.62 1.88 2.01 2.27 
متوسـط جمموع 

 املصارف اإلسالمية
5.98 5.59 4.51 3.75 3.82 3.99 3.94 4.29 

 املؤشر
 املصرف

ايف )ألف رايل قطري(ـح الصـالرب  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

QNBK 8631997  3652545 3652545 4201723 5704299 7508970 8338822 9478637 
CBQK 862686 1390715 1702442 1523594 1635281 1883971 2012294 1604485 
DHBK 743969 926464 946502 973619 1054245 1241154 1304972 1312652 
KCBK  74309 103578 167294 426703 487001 512219 550913 
ABQK 202241 302652 425781 300515 412329 442245 465159 525685 

متوسـط جمموع 
يةاملصارف التقليد  

951689.75 1269337 1366169.6 1433349 1846571.4 2312668.2 2526693.2 2694474.4 

QIBK 1003039 1642541 1642541 1322106 1262179 1365149 1241445 1335400 
QIIK 399024 479995 115850  511337 558827 653036 679025 750311 

MARK 112819 1192451 917040 880658 1211344 1408350 1504213 1702270 
متوسـط جمموع 

 املصارف اإلسالمية
504960.66 1104995.67 1020246.33 904700.33 1010783.33 1142178.33 1141561 1262660.33 

 .2007انف  رج 7يف  KCBK  أتمس رلركا رخل عج   *
 رلاقان   رلسكك س ل مصانف حمل ل دنرمس؛    :  ن إعدر  رلرااثس ابالعاما  ع ى: املصدر

                                                 لعل رملساثم  يف مكق لط  لألونرق رملالعس؛  
                                                 اساابك رلرااثس. 
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 اإلسالميـة املصارف و : املؤشرات املاليـة للمصارف التقليديـة 7 امللحــق رقم
 2013-2006يف اإلمارات العربية للفتـرة 

 املؤشر
 املصرف

 األصـول )ألف درهم إمارايت(
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBAD 100965986 139430718 164654480 196807016 172702114  255667505 300599169 656325061  
ADCB 81088378 106213849 147728210 160208778 178271194 183725630 180795723 536183142  

CBI 7380210 11118218 11225866 10932117 119226616 11402226 12739343 65914814  
FGB 47759075 73197545 107521708 125472543 140758004 033715748  175033609 370195032  
UNB 41571372 55456725 65225275 75725621 81779759 82468800 87137951 06387546  
BOS 7626274 10789186 15820462 18061852 20617680 20934372 22832688 50824972  
UAB 4789662 6184632 7560449 6994927 7742069 10832095 15012589 75621549  

INVESTB 6663930 8247852 9139017 9672352 10338500 10402954 11409572 34512299  
RAKBANK 8842294 10973779 13922064 17117616 21379951 24502537 27250137 76930126  

NBF 8626703 12292518 12832154 11890881 12916613 14913364 17544616 39921455  
NBQ 5168190 8429051 13542856 13884899 13235300 11709101 12239287 63212538  

جمموع متوسـط   
يةاملصارف التقليد  

29134734 40212188.45 51742958.27 58797145.64 74334814.18 71276265.55 78417698.55 3.84412699

6 
ADIB 36290432 44039779 51210056 64084004 75257518 74335066 85664555 486103160  
SIB 7641560 10883510 15535880 15974548 16667161 17733142 18316229 90121731  

TAMWEEL 3262349 8513728 11873381 11630529 10193177  10028012 10946866 12106189 
DIB 64433936 84359911 84756617 84304271 90137771  90588464 95364699 112288438 

*AJMANBANK   1021350 9531927  3234346 3999947 5489739 7092632 
EIB 10473750 16953909 26400450 25289639 32746515 22740160 37263760 39768966 

جمموع متوسـط   
 املصارف اإلسالمية

24420405.4 32950167.4 31799622.33 33868490.67 38039414.67 36570798.5 42174308 49358102 

راملؤش  
 املصرف

)ألف درهم إمارايت( الودائـع  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBAD 70737899 81736671 103481145 121205104 123130589 151816887 190303573 222211097  
**ADCB 67977232 90129460 121832632 128579456 140901853 112977863 144324951 722149444  

CBI 5273337 8303125 9938784  8554838 9352425 8434946 8889250 31710499  
**FGB 34731779 55042301 77075301 88362473 100269022 111721069 123224132 174143158  
UNB 30046079 40204419 49472570 51279409 57941257 60314700 63438125 81265087  
BOS 4845664 6337406 10118326 12113298 14377327 94014314  16476374 06618374  
UAB 3273222 4122754 4969307 4448152 4850166 7823429 10094283 83715034  

**INVESTB 4566414 6104727 7163748 7360392 7721604 7657172 8543698 7499237  
RAKBANK 5850011 7239466 9653665 12850031 17054596 18974632 20719725 14723069  

NBF 4430557  7955444 9003041 8394487 8657591 10338580 12440102 12314997  
NBQ 2632121 4532682 6822168 7366232 7917755 7079563 7279296 6717441  

جمموع متوسـط   
يةاملصارف التقليد  

21425278.45 28337132.27 37040167.36 40955806.55 44743107.73 46552634.91 55066682.64 60676530.9 

**ADIB 29167782 34248516 41062014 49498180 57408435 57103209 64460040 56981750  
SIB 4506118 7405262 10071771 9860321 10378134 10398853 11334541 00711901  

TAMWEEL 1230760 5631329 8563364 8478512 7618542 7412704 8275080 10205046 
**DIB 52182461 16674169  69659778 65644554 67856497 68823750 72959141 79060541 

**AJMANBANK   2298 867672 2162845 2897482 4338212 5479093 
**EIB  9102078  14067258 22764436 21707485 29016813 17212786 25673184 28892862 

جمموع متوسـط   
 املصارف اإلسالمية

19237839.8 25753856.2 43.5253539  26009454 29073544.33 27308130.67 31173366.33 36214853 

 املؤشر
 املصرف

ROA  ) % ( 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBAD 2.09 1.8 1.99 1.67 1.56 1.45 1.47 1.51 
ADCB 3.004 2.122 0.974 - 0.363  0.225 1.57 1.501 1.849 

CBI 0.12 2.88 1.13 0.48 1.2 0.86 1.97 1.19 
FGB 3.216 2.743 2.788 2.64 2.518 2.25 2.383 2.462 
UNB 2.4 2.1 2.2 1.5 1.7 1.87 1.8 2 
BOS 4 4 3 3 2 0.99 1 1 
UAB 3.302 3.417 3.309 4.194 3.978 2.91 2.73 2.564 

INVESTB 2.64 3.52 0.05 2.98 2.91 3.01 2.85 2.67 
RAKBANK 2.93 3.66 4.57 4.24 .694  4.81 5.15 4.75 
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NBF 2.75 2.63 - 0.39  0.88 1.32 1.61 1.74 1.83 
NBQ 1.702 3.96 2.095 2.456 2.65 2.43 2.684 2.936 

 متوسـط جمموع 
يةاملصارف التقليد  

2.55 2.98 1.97 2.15 2.25 2.16 2.29 2.25 

ADIB 1.58 1.7 1.7 0.1 1.4 1.41 1.4 1.4 
SIB 2.626 2.77 1.49 1.62 .591  1.57 1.458 1.413 

TAMWEEL 25.27 15.11 8.38 - 44.35  34.31  1.01 0.66 0.39 
DIB 2.42 2.96 1.83 1.43 0.89 1.16 1.25 1.53 

AJMANBANK   0.3 0.06 0.12 0.17 0.61 0.14 
EIB 1.12 1.41 1.52 0.52 0.19 - 20.87  0.21 0.35 

 متوسـط جمموع
ةاملصارف اإلسالمي   

6.6 4.79 .532  - 6.77  6.41 - 2.59  0.93 0.87 

 املؤشر
 املصرف

ROE  ) % ( 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NBAD 27.2 26.3 26.8 19.34 19.33 14.07 16.53 14.38 
ADCB 21.60 18.10 11.006 - 3.21    1.97 13.1 11.807 13.893 

CBI 0.78 20.35 7.85 3.11 7.95 5.68 12.5 8.06 
FGB 18.93 20.34 18.56 14.9 14.93 13.26 15.243 16.691 
UNB 18.7 18.7 19.1 13.6 14.2 11.84 13.6 13.6 
BOS 17 20 12 13 10 4.93 7 9 
UAB 15.17 17.54 18.65 18.55 18.24 15.57 20.503 23.69 

INVESTB 11.6 17 0.3 15.37 14.97 14.78 13.84 12.64 
RAKBANK 20.75 25.45 30.6 25.96 26.98 25.11 24.63 21.96 

NBF 16.1 19.84 - 3.23  6.25 9.25 11.69 13.48 12.98 
NBQ 6.21 19.37 10.19 11.32 10.97 8.59 9.607 9.941 

 متوسـط جمموع
ديةاملصارف التقلي   

15.82 20.27 13.8 12.56 13.52 12.6 14.43 14.25 

ADIB 20.7 14.2 15.1 1.1 12.6 12.28 9.5 11.1 
SIB 9.51 13.55 5.56 6.1 6.12 6.34 11.214 6.77 

TAMWEEL 50.9 22.06 19.87 - 2.44  1.17 4.44 3.15 2.83 
DIB 17.88 24.01 17.77 13.45 8.42 10.38 11.28 10.51 

AJMANBANK   0.3 0.11 0.4 0.69 3.17 1.02 
EIB 12.16 17.9 25.33 4.7 2.16 - 18.1    3.09 5.31 

جمموع  متوسـط  
 املصارف اإلسالمية

22.23 18.34 13.98 3.83 5.14 2.67 6.9 6.25 

 املؤشر
 املصرف

)درهم إمارايت( د السهمـعائ  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBAD 1.72 1.57 1.5 1.35 1.4 1.21 1.06 1.05 
ADCB 0.52 0.497 0.257 - 0.094  0.04 0.51 0.45 0.59 

CBI 0.02 0.3 0.1 0.04 0.107 0.046 0.174 0.109 
FGB 1.229 1.46 2.1 2.06 2.15 2.37 1.33 1.54 
UNB 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.56 0.6 0.6 
BOS 0.26 0.32 0.24 0.24 0.19 0.11 0.14 0.18 
UAB 0.249 0.297 0.314 0.282 0.309 0.33 0.411 0.554 

INVESTB 0.18 0.29 0.004 0.25 0.26 750.2  0.26 0.25 
RAKBANK 0.483 0.651 0.86 0.75 0.87 0.87 0.92 0.85 

NBF 0.24 0.29 - 0.05  0.09 0.16 0.26 0.28 13.29 
NBQ 0.13 0.510 0.22 0.235 0.22 0.2 0.205 0.23 

متوسـط جمموع 
يةاملصارف التقليد  

0.51 0.62 0.56 0.51 0.56 0.61 0.53 1.74 

ADIB 3.98 0.413 0.432 008.0  0.382 0.43 0.457 0.472 
SIB 0.182 0.274 0.105 0.113 0.11 0.1 0.112 0.127 

TAMWEEL 1.11 0.45 0.46 - 0.06  0.03 0.1 0.07 0.03 
DIB 0.65 0.72 0.45 0.33 0.21 0.26 0.3 0.38 

AJMANBANK   0.003 0.001 0.004 0.007 0.0335 0.011 
EIB 0.18 0.32 0.43 0.06 0.03 - 60.1  0.033 0.023 

متوسـط جمموع 
 املصارف اإلسالمية

1.22 0.43 0.31 0.07 0.127 0.122 0.16 0.17 
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 املؤشر
 املصرف

 ايف )ألف درهم إمارايت(ـح الصـالرب
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NBAD 2105885 2505137 3018735 3019937 3683159 3715447 4332228 4733125 
ADCB 2081617 1987518 1236592 - 559448  381001 2893083 2735810 3365309 

CBI 8656 320620 127276 52387 143143 98118 250598 176638 
FGB 1535850 2008159 2997203 3312965 3544349 3550940 4170862 4801970 
UNB 1007782 1168419 1404781 1160141 1358992 1548279 1600490 3326174  
BOS 320122 404001 410026 475497 403947 207325 277113 352841 
UAB 158154 211348 250198 280778 308001 316282 409818 552479 

INVESTB 175624 290365 4704 288517 300862 313763 324714 328075 
RAKBANK 258810 401388 635984 726149 1002751 1179410 1402799 1814308  

NBF 137553 323848 -50270  104317 170871 240990 305807 393120 
NBQ 87958 333770 283665 341071 350798 285341 328525 368079 

جمموع متوسـط 
يةاملصارف التقليد  

716182.818 904961.182 
 

938081.273 836573.727 1058897.63 1304452.54 1467160.36 1658707.27 

ADIB 157195  769044 851052 78026 1023565 1052794 1201232 1450246 
SIB 200648 301839 231579 260135 266409 279555 272003 307068 

TAMWEEL 824399 451239 460665 - 54458  26024 101867 72478 47545 
DIB 1577843 2500421 1554327 1207491 806523 1056415 1192154 1718029 

AJMANBANK   3052 1133 4034 6956 33521 10599 
EIB 117460 238533 400583 130794 61262 -448552  81112 139488 

ط جمموع ـمتوس
 املصارف اإلسالمية

658460.2 2.852215  
 

583543 270520.16 364636.16 341505.83 475416.66 612162.5 

 .2008س راد مكرأتمس  ص ف عجم *
 ADCB   FGB  INVEST  ADIB  DIB  AJMANBANK  EIBلغ  ساحقس ملؤمساك  العس أخ ى ابلكسرس ل مصانف رلاالعس:  را + و رئع رلإلم ء **

 رلاقان   رلسكك س ل مصانف حمل ل دنرمس؛   :  ن إعدر  رلرااثس ابالعاما  ع ى: املصدر
                                                 مكق  ا لألونرق رملالعس؛ 

                            .                   مكق أنك ظيب لألونرق رملالعس؛ 
                                                 اساابك رلرااثس. 

 
 
 
 



 

 المراجــعالمراجــعالمراجــع
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 المراجع باللغـة العربيـة  -1
 

 أوال: القرآن الكـرمي
 

 اثنيا: الكتـب
 

 كتب التفسيـر والحديث: -أ
، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  ععبيد الاحيحمم  ايد ا اير، اليار ، ملاا عيحم، الزحي ، ا ي   ينـاملغابن قدامة،  -1

 .1997السحمملس، 
، حققه ععّاق -يف فروع مذهب اإلمام الشافعي –حبر املذهب الاعرين،  أبر احملحمسيني عبد الراحد بن إمسحمعيل -2

 .2002رتاب العايب، ا    السحمملس، عايه أمحد ع  ععنحمية الدمشق ، بريعت، ملاا إحيحم  ال
 .2004، القحمهاة، ملاا بن اهليثم، صحيح البخاريأبر عبد هللا  اد بن إمسحمعيل البخحماي،  -3
  من املرقع: .، ا    الثحملثاحملتاج إىل شرح املنهاجهناية الشحمفع  الصغري،  -4

www.aslein.net/showthread.php?t=655 

 من املرقع:    .الكـايف يف فقـه أهل املدينةالقاطيب،  -5
http://www.islamicbook.ws/asol%5Cmaliki/alkafi-fi-fqh-ahl-almdint-003.htm 

، بييريعت، ملاا شــرح فــتح القــدير داــ  احدايــة شــرح  دايــة املبتــد حمين، باهييحما الييدين بيين عايي  بيين أيب بزييا املا ينيي -6
 .2003الزح  العااية، ا    السحمبع، 

، ملاا إحيحم  الزح ، بيدعا سينة رشيا، ا ي   حاشية الدسوقي دا  الشرح الكبري اد بن أمحد بن عافة الدسرق ،  -7
 من املرقع: .الثحملث

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=6229&bk_no=13 

 .1998، 2"، بريعت، ملاا ابن ح م، ا    اجلمع  ني الصحيحني "البخاري ومسام اد بن فحرم ا ايدي،  -8
 من املرقع: .1982، ملاا الازا، كشاف القناع منت اإلقناعمنصرا بن يررس البهريت،  -9

http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%2
0%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%86

%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9/i661&p1 

 
 كتب االقتصـاد: -ب

 .1990 حممعية، الطبعة الثحمرية، ، ا  ائا، مليراا املطبرعحمت االرابإبااهيم األعاى املرملعملي،  -1
، اإلسييزنداية، صــناقيا االســت مار "قراســة ونايــل مــق مندــور االقتصــاق اإلســ مي"أمحييد حسيين أمحييد ا سيي ،  -2

 .1999مؤسسة شبحمب ا حممعة، 
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 .2000، القحمهاة، ملاا النهضة العابية، 3ة اقم البنرل اإلسالمي
 .2008، األ اايطة، ملاا ا حممعة ا ديدة، اندماج البنوك ومواجهة آاثر العوملة اد إبااهيم مرسى،  -76
 .، القحمهاة، ملاا الازا الغايب، بدعا سنة رشاحبوث يف الراب اد أبر  هاة،  -77
 .1985، ريدة، الداا السعرملية لانشا عالحر يع، الطبعة الثحمرية، صاقينرمي الراب ةنديم اقت اد أبر  هاة،  -78
 ، بدعا مزحما رشا، بدعا ملاا رشا، بدعا سنة رشا. من املرقع:اقتصاقان اد ابقا الصدا،  -79

http://www.4shared.com/get/CU3tqhEZ/_______4__.html 

"قراسة موسودية يف معـجك الصـراع ال كـري القـائم  ـني اتاـ  التيـارات ال اسـ ية  فاس تنا اد ابقا الصدا،  -80
 .1982، بريعت، ملاا الحعحما  لااطبرعحمت، وخاصة ال اس ة اإلس مية واملاقية الد لكتيكية  املاركسية("

نشــ هتا  ة ورهــا  نشــاطاهتا  مــع قراســة ة بيقيــة داــ  مصــرف البنــوك اإلســ مية "م هومهــا   اييد بييرريالل،  -81
 .1998"، ا  ائا، املؤسسة الرطنية لازححمب، إس مي

، عايييحما، ملاا ريهينييية لانشيييا، مبـــاق  الندـــام االقتصـــاقي يف اإلســـ م و ي"اةـــه ايييد اامييي  عبيييد الاحيييحمم الع يييي ي،  -82
2003. 

 .1996حمهاة، مزحبة مدبريل الصغري، ، القالراب وال ائدة يف اإلس م اد سعيد العشاحمعي،  -83
 .1994، القحمهاة، ملاا الشاعق، الوجي" يف االقتصاق اإلس مي اد شرق  الانااي،  -84
ة، مطحمبع األهياام ، القحمها  اةية السياسة االقتصاقية اإلس مية وأألية االقتصاق اإلس مي اد شرق  الانااي،  -85

 .1993الحاحماية، 
، عايحما، املصارف اإلس مية "قراسة يف ةقومي املشرودية الدينية والدور االقتصاقي والسياسي"   اد شيخرا -86

 .2001ملاا عائل، 
 .2009ملاا أسحممة لانشا عالحر يع،  ، عاحما،اإلقارة املالية واملصرفية اد عبد اخلحملق،  -87

http://www.4shared.com/get/CU3tqhEZ/_______4__.html
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"، تامجية سة النقديـة يف سـوء اإلسـ محنو ندام نقدي داق، "قراسة لانقوق واملصارف والسيا اد عاا شحمباا،  -88
 .1990، عسيد  اد بزا، عاحما، ملاا البشا لانشا عالحر ي

"، عاييحما، ملاا املسييرية لانشييا البنــوك اإلســ مية "أحكامهــا ومباقئهــا وة بيقاهتــا املصــرفية اييد  اييرمل العااييرين،  -89
 .2008عالحر يع، 

 .2005 ، عاحما، ملاا عائل لانشا عالحر يع،ةإقارة احملافظ االست ماري اد مطا عفحمي  تيم،  -90
، نويــل  ورصــة األوراق املاليــة لاعمــل وفــا أحكــام الشــريعة اإلســ مية "قراســة ة بيقيــة" اييد عرييييه حنييي ،  -91

 .2010عاحما، ملاا الناحمئس لانشا عالحر يع، 
 .2004 يع، ، عاحما، ملاا املنحمهج لانشا عالحر أساسيات االقتصاق اإلس مي ارمل حسن صراا،  -92
ـــع ماحـــا ابل تـــاو   ايييرمل حسييين صيييراا،  -93 ـــة م أساســـيات العمـــل املصـــريف اإلســـ مي "قراســـة مصـــرفية ناياي

 .2001"، عاحما، ملاا عائل، الشردية
"، عاحما، املصارف اإلس مية "األسم الندرية والت بيقات العماية ارمل حسني الراملي عحسني  اد مساحما،  -94

 .2007ملاا املسرية، 
 ؟، أخبحما اليرم، بدعا سنة رشا.فوائد البنوك ح ، أم حرام ارمل صدق  ماامل عحسني سعيد عبد ال ،  -95
، بيريعت، ملاا الزحي  العاايية، النشاط االقتصاقي اإلس مي وأثر القيم األخ قية فيه ارمل عبد الزامي أاشيد،  -96

2008. 

، عايييحما، ملاا الشيياعق لانشييا عالحر ييييع،  ورصــات" -قأورا -األســواق املاليــة "م سســـات اييرمل  اييد اليييدا ا،  -97
2005. 

 .2009، إحتحممل املصحما  العابية،   الصنادة املصرفية يف ول العوملةمصطاى كاحمل السيد طحميل -98
 .2007ا  ائا، مطبعة م عاا،  ، اسرات يف االقتصاق النقدي والسياسات النقديةمايد عبد الالعي،  -99

 .1995، القحمهاة، الداا املصاية الابنحمرية، االست مار لابنوك واملست مريقصناقيا مىن قحمسم،  -100
ـــا واملشـــتقات"منيييري إبيييااهيم هنيييدي،  -101 ـــة ابســـتخدام التوري ، ال كـــر ا ـــديا يف إقارة املخـــاطر "احندســـة املالي

 .1999اإلسزنداية، منشحمة املعحما ، 
"، القيييحمهاة، ملاا إمييي  مصيييا لاطبحمعييية ص والتحـــد تالعوملـــة ومســـتقبل االقتصـــاق العـــر  "ال ـــر ربييييل حشيييحممل،  -102

 .2006عالنشا، 
 .2003، بدعا مزحما رشا، بدعا ملاا رشا، مدخل إىل االقتصاق اإلس ميجنحمم عبد العايم أبر الاحرم،  -103
، اإلسيزنداية، ملاا صناقيا االسـت مار  ـني االقتصـاق اإلسـ مي واالقتصـاق الوسـعير يه عبد املقصرمل م عل،  -104

 . 2007الازا ا يحممع ، 
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، القييحمهاة، ملاا الشيياعق، السياســة الشــردية يف املعــام ت املاليــة واالقتصــاقية واالســت ماريةرصييا فايييد عاصييل،  -105
2006. 

زنداية، ملاا الازا ا حممع ، ، اإلساألسواق وامل سسات املاليةوحمل فايد مصطاى عالسيدة عبد الاححمم املغايب،  -106
2007. 

، بييريعت، مؤسسية الاسييحملة، الطبعيية الثحملثيية، املعـام ت املصــرفية والر ويــة ود جهــا يف اإلســ ملييدين عييرت، ريرا ا -107
1978. 

 .2006، عاحما، ملاا املنحمهج، مقدمة يف املالية الدوليةرر اا عبد الامحن اهلي  عمناد عبد الاطيل ا نشحميل،  -108
، عايييحما، قواهتــا ابلجكيـــ" داــ  اســـجاةيميات ا يـــارات املاليــةاحندســة املاليـــة وأهحمشييم فيير ي ملابس العبيييحمملي،  -109

 .2007مؤسسة الرااق، 
إلسيزنداية، اليداا ا حممعيية، ، اإقارة  افظ األوراق املالية  ساب الغري "قراسة قانونية مقارنة"هشحمم فضيا ،  -110

2004. 
 .2003ا صاحم  لانشا، ، عاحما، ملااالست مارات واألسواق املاليةهرشيحما معاع  كحمكحممرل،  -111
، عايحما، آليـات العوملـة االقتصـاقية وأاثرهـا املسـتقباية يف االقتصـاق العـر هياحم  عبد الامحن رسيني الحزياي ،  -112

 .2009ملاا ححممد، 
 .2006، ملمشق، ملاا الازا، الطبعة الثحملثة، املعام ت املالية املعاصرةعهبة ال حيا ،  -113
اا ، األاملا، ملنــو، املصــارف التقايديــة لاعمــل وفــا أحكــام الشــريعة اإلســ مية ييي ا خاييل سييحم، العطيييحمت، -114

 .2009الناحمئس لانشا عالحر يع، 
"، املنصيراة، ملاا النشيا لااحممعيحمت، الطبعية الثحملثية،   املصرفية اإلسـ مية "األسـاو ال كـرييرسل كاحمل  اد -115

1998. 
القييحمهاة، ملاا النشييا لااحممعييحمت، الطبعيية الثحملثيية،  ا ــاص" فقــه اقتصــاق الســوق "النشــاط يرسييل كاييحمل  اييد،  -116

1998. 
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 وث والدراساتـاثل ا: البح
 

مناقشـة نتـائج ورقــة دمـل صـاقرة دــق  -البنـوك اإلســ مية واالسـتقرار املـايل: نايــل دـريي أمحيد مهيدي بايرا ،  -1
الم "، ماكي  أايحم  القحصيحممل اإلسيالم ، ريحممعية ، األ مية املحمليية "أسيبحمب عحايرل مين منريرا إسي-صندوق النقد الـدويل

 .م2009هي املرافق لي 1430املاك عبد الع ي ، ماك  النشا العاا ، ريدة، 
، معهييد السيحمسييحمت القحصييحمملية، أطــر أساســية ومعاصــرة يف الرقا ــة داــ  البنــوك وإقارة املخــاطرإبييااهيم الزااسيينة،  -2

 .2010صندعق النقد العايب، الطبعة الثحملثة، 
، عاقية األلمـة املاليـة العاملية...أسـباوا وسـبل معاجلتهـا مـق مندـور إسـ ميإبيااهيم اسيرل هيحمين عكيامي سيحم، حسيني،  -3

عال مقدمة إىل املاحقى الدعيل الاابع حرل األ مة القحصحمملية العحمملية من منررا القحصحممل اإلسالم ، كاية العايرم اإلملاايية، 
 .2010مليسا   16-15ريحممعة الزريجمل، 

ـــة املاليــة العامليــةإبييااهيم يرسييل ليي  القاعييحمين،  -4 ـــة يف معاجلـــة األلم ، عاقيية عاييل مقدميية لانييدعة قور القــيم اإلس مي
رييراا  28، كرال لمبرا، محملي ييحم، ISRAالفحححمحية لألكحمملمييية العحمملية لابار  الشاعية   املعحممالت املحملية اإلسالميية 

 .م2011
االرةبــاط  ــني االقتصــاق العيــين واالقتصــاق املــايل وقور االقتصــاق اإلســ مي وم سســاةه عايي ، أمحييد شييعبحما  اييد  -5

، عاقية عايل مقدمية إىل امليؤلا العااي  العحمشيا حيرل القحصيحمملات العابيية عتطيراات ميحم املصرفية يف دنـب األلمـات املاليـة
 .2009مليسا   20-19بعد األ مة القحصحمملية العحمملية، بريعت، لبنحما، 

، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا القحصيحمملي د قة البن  املرك"ي ابلنسبة لامصرف اإلس ميأمحد    الدين أمحد،  -6
 16-14األعل املنعقييد ابسييم حاقيية النقييحمش األعىل لسييحزاحمل تطبيييق أحزييحمم الشييايعة اإلسييالمية   ااييحمل القحصييحمملي، 

 م.1993فيااي  8-6هي املرافق لي 1413شعبحما 
، دوملة األسواق املالية وأثرها داـ  ةنميـة الـدو، الناميـة مـع اإلشـارة إىل السـوق املـايل الكـوييمحد منري الناحما، أ -7

عاإلبداع "اسرتاتيايحمت اإلعاحمل   مراريهة حتدرت العرملية"، كايية  ةعاقة عال مقدمة إىل املؤلا العاا  الاابع حرل الارمل
 .2005محماس  16-15المللايحم، عاحما، العارم اإلملااية عاملحملية، ريحممعة في

، عاقة عال مقدمة إىل الدعاة الححمسعة عشا الصكوك اإلس مية  التوريا( وة بيقاهتا وةداوحاأخرت  ي  عبد الع ي ،  -8
 .2009اإلمحماات العابية املحادة،  ااع الاقه اإلسالم ،

لمـة املاليـة العامليـة الراهنـة: قراسـة حالـة قو، ةنامي التمويـل اإلسـ مي يف وـل األنسيحم سعداا عصاياة عاحماي،  -9
، عاقييية عاييل مقدمييية إىل امليييؤلا العاايي  اليييدعيل حيييرل األ ميية املحمليييية عالقحصيييحمملية العحممليييية الشــرق األوســـا وفـــا، إفريقيـــا

 .2010مليسا   2-1املعحمصاة من منررا اقحصحممل إسالم ، عاحما، 



                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 428 

، عاقية عايل مة املالية العاملية والرؤية املستقباية مل سسات ال"كـاةالدروو املست اقة مق األل أشا   اد ملعابة،  -10
مقدمة إىل املؤلا العحممل  الثيحممن لا كيحمة حتيجمل شيعحما األ مية املحمليية الدعليية عارعزحمسيحميحم عايى إييااملات عمصياعفحمت مؤسسيحمت 

 . 2010محماس  30-29ال كحمة، بريعت، 
، عاقيية عاييل مقدميية إىل مييؤلا أسيييراق األعااق املحملييية اإلســ مية املشــتقات املاليــة يف الرؤيــةأشييا   اييد ملعابيية،  -11

 .2006محماس  8-6، 3عالبراصيحمت، كاية الشايعة عالقحمررا، ريحممعة اإلمحماات العابية املحادة، اااد 
، عـر أألية البنوك اإللكجونية يف ة عيـل وسـائل الـدفع اإللكجونيـة يف الـوطق ال ،ا حمج مدام عااييب عرعياة ابال -12

املاحقيى العااي  اليدعيل الاابيع حيرل عصيارة رريحمم اليدفع   البنيرل ا  ائايية عإشيزحملية اعحايحممل الحايحماة عاقة عال مقدمية إىل 
أفاييل  27-26، معهيد العايرم القحصيحمملية، املاكي  ا يحممع  لييس مايحمرية، -عيا  ايحماب ملعليية –اإللزرتعريية   ا  ائيا 

2011. 
املاليــة العامليـــة: أســباوا وةـــدادياهتا وآاثرهــا داـــ  االقتصــاق العـــر  والبــديل التمـــوياي  األلمـــةالسييعيد ملاارييي ،  -13

، عاقيية عايل مقدميية إىل مييؤلا حييرل األ ميية القحصييحمملية املعحمصيياة: أسييبحمهبحم عتييداعيحميحم ععالريهييحم، ريحممعيية رييياش، اإلســ مي
 م.2010مليسا   16-14هي املرافق لي 1432 ام  10-8األاملا، 

، ا دييييد   أعايييحمل املصيييحما  مييين اليييرريهحني القحمرررييييية البنـــوك والتمـــارة اإللكجونيــــةمحيييد عبيييد اخليييحملق، السييييد أ -14
عالقحصحمملية، أعاحمل املؤلا العاا  السنري لزاية ا قرق جبحممعة بريعت العابيية، بيريعت، منشيراات ا اييب ا قرقيية، ا ي   

 .2002الثحمين، 
، عاقيية عاييل مقدميية إىل منحييد  ريف اإلســ مي والعمــل املصــريف التقايــدياملقار ــة  ــني العمــل املصــبييرل ميياق ،  -15

 .2009أعت  1لعابية، مصا  لبنيحما، الصريفة اإلسالمية، تنريم احتيحممل املصحما  ا
، عاقية عايل مقدمية إىل ميؤلا حيرل األ مية الرهق العقاري وأثره يف ألمة االقتصاق العامليـةري   ارمل الاضيالت،  -16

 16-14هييي املرافييق لييي 1432 ييام  10-8ملعحمصيياة: أسييبحمهبحم عتييداعيحميحم ععالريهييحم، ريحممعيية رييياش، األاملا، القحصييحمملية ا
 م.2010مليسا  

، عاقية عايل مقدمية أثر األلمة املالية العاملية ا الية دا  أقاء املصارف اإلسـ مية والتنميـةحسن اثبجمل فاحيحما،  -17
-20..عحتيدرت املسيحقبل، ررايه انملي ارييحمل األعايحمل اليانييني، صينعحم ، إىل مؤلا املصيحما  اإلسيالمية اليانيية: الراقع.

 .2010محماس  21
ـــ" الق ـــاع املصـــريفحسييين سيييحم، العايييحماي،  -18 ، عاقييية عايييل مقدمييية إىل ميييؤلا املصـــارف اإلســـ مية وقورهـــا يف ةع"ي

 .2005لر   3-2، ملمشق، مسحادات العال املصا    سراية   ضر  الحاحماب العابية عالعحمملية، جمارعة مللة ال كة
، املعهييد اإلسييالم  لابايير  لكــاة األســهم يف الشــركات: مناقشــة  عــد اآلراء ا دي ــةحسيين عبييد هللا األمييني،  -19

 .1993، 21عالحداي ، البنك اإلسالم  لاحناية، ريدة، اث اقم 
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قيية عاييل مقدميية إىل الييدعاة ، عا التــورق حقيقتــه وحكمــه وال ــرق  ينــه و ــني العينــة والتوريــاحسيين عايي  الشييحم يل،  -20
 .2009اإلمحماات العابية املحادة،  الححمسعة عشا لااااع الاقه  اإلسالم ،

 ـدائل معـد، ال ائـدة يف االقتصـاق اإلسـ مي وقورهـا يف إقارة األلمـة االقتصـاقية العامليـة حسن  اد الافحمع ،  -21
قدمة إىل املاحقى الدعيل الاابع حرل األ مية القحصيحمملية "، عاقة عال م"األسم الندرية وة بيقاهتا يف املصارف اإلس مية

 .2010مليسا   16-15العحمملية من منررا القحصحممل اإلسالم ، كاية العارم اإلملااية، ريحممعة الزريجمل، 
ـــةحسيييني األميييني،  -22 ، البنيييك اإلسيييالم  لاحنايييية، املعهيييد اإلسيييالم  لاباييير  املوـــار ة الشـــردية وة بيقاهتـــا ا دي 

 .م2000هي املرافق لي 1421ريدة، الطبعة الثحملثة، عالحداي ، 
، ساسيياة ايير  عملااسييحمت   ألمــة الندــام املــايل العــاملي يف ميــ"ان االقتصــاق اإلســ ميحسييني حسييني شيياحمتة،  -23

 م. من املرقع: 2008هي املرافق لي 1429الازا القحصحمملي اإلسالم ، 
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d8a3d8b2d985d8a9-d8a7d984d986d8b8d8a7d985-

d8a7d984d985d8a7d984d98a-d8a7d984d8b9d8a7d984d985d98a-d981d98a- d985d98ad8b2d8a7d986-d8a7d984.pdf 

، عاقية عايل مقدمية إىل ميؤلا أسييراق التوريا املصريف لاديون "املمارسـة واإلطـار القـانوى"حسني فحا  عثاحما،  -24
 .2006محماس  8-6، 1ملحادة، اااد املحملية عالبراصيحمت، كاية الشايعة عالقحمررا، ريحممعة اإلمحماات العابية ااألعااق 

أقوات الت هيل املتكامل لاعاماني يف امل سسات املالية اإلسـ مية وقور احياـات الشـردية ملاا املااريعة الشاعية،  -25
ؤلا اخليحممس لاهيتيحمت الشياعية لااؤسسيحمت املحمليية اإلسيالمية،  ازية ، عاقة عال مقدمية إىل امليواملعاهد يف ةدريبهم شردا

 .م2005ررفا   20-19هي املرافق لي 1426شرال  18-17البااين، 
"، ماكيي  أاييحم  ال ائــدة والــر ح وأقوات التمويــل اإلســ مية "قراســة نايايــة اقتصــاقيةملاعيي  صييديق ريسييحينية،  -26

 .1995الع ي ، ريدة،  القحصحممل اإلسالم ، ريحممعة املاك عبد
أثــــر اســــتخدام التكنولوجيــــا املصــــرفية يف وــــاهرة وســــيل األمــــوا، واجلهــــوق الدوليــــة اافعيييية إبييييااهيم ا اييييداين،  -27

عاإلبيداع: اسيرتاتيايحمت األعايحمل   مراريهية حتيدرت  ة، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا العاا  الاابيع حيرل اليارململكافحتها
 .2005محماس  16-15اية عاملحملية، ريحممعة فيالمللايحم، عاحما، العرملة، كاية العارم اإلملا

إشــكالية الع قــة  ــني االقتصــاق املــايل واالقتصــاق العيــين وقورهــا يف امتصــاص ال ــاى اضييحم فحايي  عايي  املنسيي ،  -28
حم عايى اقحصيحمملرت ، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا العاا  الثحملث حرل األ مية املحمليية العحممليية عارعزحمسيحميأللمة األو، الراهنة

 .2009أفايل  29-28الدعل، كاية العارم اإلملااية عاملحملية، ريحممعة اإلساا  اخلحمصة، عاحما، األاملا، 
اير  تحيحماة "، ملااسيحمت   القحصيحممل اإلسيالم ، الندام املصريف اإلس مي "خصائصه ومشك ةهافيق املصاي،  -29
اك  العاا  ألاحم  القحصحممل اإلسيالم ، ريحممعية املايك عبيد الع يي ، رييدة، املؤلا الدعيل الثحمين لالقحصحممل اإلسالم ، املمن 

1985. 
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، عاقية األلمة املالية واالقتصاقية العامليـة: أسـباوا وإمكانيـة دنبهـا مـق مندـور اقتصـاقي إسـ ميار  املرم ،  -30
اة ميين منرييرا اقحصييحمملي إسييالم ، عاييحما، عاييل مقدميية إىل املاحقييى الييدعيل حييرل األ ميية املحملييية عالقحصييحمملية العحمملييية املعحمصيي

 م.2010مليسا   2-1هي املرافق لي 1431 ع ا اة  26-25األاملا، 
، ماكي  الباير ، شياكة الاارياي  املصيافية صنادة احندسـة املاليـة "ندـرات يف املـنهج اإلسـ مي"سحمم  السريام،  -31

 .2000لالسحثاحما، مليسا  
وخيـارات االسـتما ة "نايـل اداهـات التحريـر املـايل ادـاه االسـت مارات  نـد ت العوملـةسامد كركي  ا اييل،  -32

ـــة  ـــة األرقن -األجنبي "، اييير  عأعااق عايييل ميييؤلا العرملييية عأبعحمملهيييحم القحصيييحمملية، عايييحما، مزحبييية ااحايييع العيييايب، -حال
2011. 

ـــة ل قتصـــاق اإلســـ مي  النوافـــذ اسيييعد املاطيييحما، بييين سيييعيد  -33 إلســـ مية لامصـــارف ةقـــومي امل سســـات الت بيقي
هييي 1426، عاقيية عاييل مقدميية إىل املييؤلا العيحممل  الثحملييث لالقحصييحممل اإلسييالم ، ريحممعية أم القييا ، مزيية املزاميية، التقايديـة
 .م2005املرافق لي 

، عاقية عايل مقدمية إىل ماحقيى املنررميية الصـنادة املصـرفية والتحـوالت العامليـة عصيحم ، عحيقيةع سيعيدي عصيحم   -34
، كاييية العايرم اإلرسيحمرية عالعاييرم الريحاحمعيية، ريحممعية الشييال، -عاقيع عحتيدرت–ئايية عالحايرلت القحصييحمملية املصيافية ا  ا

 .2004مليسا   15-14ا  ائا، 
  إقارة اـــاطر الصـــكوك اإلســـ مية ا كوميـــة: قراســـة ة بيقيـــة داـــ  الصـــكوك سييياياحما انصيييا عابيعييية بييين  ييييد -35

ىل املييؤلا الييدعيل اخلييحممس حييرل الصييريفة اإلسييالمية عالحاريييل اإلسييالم : إملااة ، عاقيية عاييل مقدميية إا كوميــة الســوقانية
 .2012أكحربا  8-6املخحمطا؛ الحنريم عاإلشاا ، عاحما، معهد الدااسحمت املصافية، 

، عاقية عايل مقدمية إىل السوق املالية اإلس مية كي  ةكون يف خدمة الندام املصريف اإلسـ ميساياحما انصا،  -36
املغحمابية، كاية العايرم القحصيحمملية  تلحدايبية حرل لريل املشاععحمت الصغرية عاملحرسطة عتطريا ملعاهحم   القحصحمملرالدعاة ا

 .2003محمي  28-25ععارم الحسيري، ريحممعة فاححمت عبحمس، سطيل، 
ملصيافية ا  ائايية ، عاقية عايل مقدمية إىل ماحقيى املنررمية االندام املصريف اجل"ائري واة اقيات ابل،ساياحما انصا،  -37

مليسيا   15 -14عالحايرلت القحصيحمملية "عاقيع عحتيدرت"، كايية العايرم اإلرسيحمرية عالعايرم الريحاحمعيية، ريحممعية شيال، 
2004. 

، عاقيية عاييل مقدميية إىل مييؤلا األســواق املاليــة والبورصــات مــق املندــور الشــردي والقـانوىسييد حسيين عبييد هللا،  -38
ميييحماس  8-6، 2براصييييحمت، كايييية الشيييايعة عالقيييحمررا، ريحممعييية اإلميييحماات العابيييية املحايييدة، ااايييد أسييييراق األعااق املحمليييية عال

2006. 
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قور اقتصــــاق املعرفــــة يف ة ــــوير ا ــــدمات اإللكجونيــــة "قراســــة نايايــــة دــــق البنــــوك شييياين بييييداي البييييحماعملي،  -39
افة عالحناية القحصحمملية، كاية القحصحممل عالعايرم "، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا العاا  اخلحممس حرل اقحصحممل املعاإللكجونية

 .2005ريسحما  27-25حررة األاملرية، اإلملااية، ريحممعة ال ي
، عاقة عال مقدمة إىل الدعاة الثيحممنة عشيا لاااايع الاقهي  اإلسيالم ، اابطية املتاجرة ابحامششرق  أمحد ملريحم،  -40

 م.2006ي هي املرافيق ل1427العيحم، اإلسالم ، مزية املزامة، 

، عاقية عايل املوـار ة والت دـب ابألسعــار يف سـوق األوراق املاليـة "قراسـة قانونيــة مقارنــة"صحمحل أمحد ال باي،  -41
، 5مقدميية إىل مييؤلا أسيييراق األعااق املحملييية عالبراصيييحمت، كاييية الشييايعة عالقييحمررا، ريحممعيية اإلمييحماات العابييية املحاييدة، اااييد 

 .2006محماس  6-8
، عاقية عاييل قور املنتمـات املاليــة اإلسـ مية يف نقيـا االسـتقرار االقتصـاقيحل صيحم   ععبيد ا اييم  يايب، صيحم -42

مقدميية إىل املاحقييى الييدعيل الثييحمين حييرل األ ميية املحملييية الااهنيية عالبييدائل املحملييية عاملصييافية "النرييحمم املصييا  اإلسييالم   ر ريييحم"، 
 .2009محمي  6-5ملاك  ا حممع  ليس مايحمرة، معهد العارم القحصحمملية ععارم الحسيري، ا

ك ــاءة صــيغ وأســاليب التمويــل اإلســ مي يف احتــواء األلمــات والتقابــات صييحمحل صييحم   ععبييد ا ايييم  ييايب،  -43
، اييييير  عأعااق عايييييل املاحقيييييى اليييييدعيل حيييييرل األ مييييية املحمليييييية عالقحصيييييحمملية عا ركاييييية العحممليييييية "السيحمسيييييحمت االقتصـــــاقية

بديايية لعيييالج األ ميية املحملييية عالقحصيييحمملية"، منشييراات تيي  الشيييااكة عالسييحثاحما   املؤسسييحمت الصيييغرية عالسييرتاتيايحمت ال
 .2009مغحمايب، ملاا اهلد  لاطبحمعة عالنشا عالحر يع، عني ماياة، -عاملحرسطة   الاضحم  األعاع

العاايي  اخلييحممس حييرل خيير منييحم   ، عاقيية عاييل مقدميية إىل املييؤلاالبنــوك اإللكجونيــة، معييحما  فايييدةصييحمحل ماحييحمم ع  -44
 .2007يرلير  5-4فيالمللايحم، عاحما، اسحثاحماي عأعاحمل مصافية الزرتعرية، كاية العارم اإلملااية عاملحملية، ريحممعة 

، عاقية عايل مقدمية إىل ميؤلا املصيحما  اإلسالمييية بيني الراقيع عاململمييرل، الصكوك اإلس ميةصاية أمحد أبر بزيا،  -45
 .2009يررير  3-محمير 31الميية عالعال اخليياي بديب، ملائاة الشؤعا اإلس

، عاقية عايل مقدمية إىل امليؤلا العااي  صـناقيا االسـت مار اإلسـ مية: خصائصـها وأنوادهـاصاية أمحد أبر بزا،  -46
ريحممعييية السيينري الييياابع عشيييا حييرل املؤسسييحمت املحمليييية اإلسييالمية: معييحم، الراقيييع عأفييحمق املسييحقبل، كايييية الشييايعة عالقييحمررا، 

 .2005محمي  17-15،  4حادة، اااد اإلمحماات العابية امل
"، تامجية عثايحما اببزيا إقارة املخـاطر "نايـل قوـا  يف الصـنادة املاليـة اإلسـ ميةطحماق هللا خحما عحبيي  أمحيد،  -47

ر  عالحييداي ، ، البنييك اإلسييالم  لاحناييية، املعهييد اإلسييالم  لابايي5أمحييد، مااريعيية اضييحم سييعد هللا، عاقيية منحمسييبحمت اقييم 
 م.2003هي املرافق لي 1423ريدة، 

 : . من املرقعة عيل أقاء البنوك اإلس مية يف ول اقتصاق املعرفةعبد ا ايم  ايب،  -48
eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/44.doc 

، ساسيياة تامجيييحمت ي وا كـــم الشــردياألرابح وال وائـــد املصــرفية  ــني التحايـــل االقتصــاقعبييد ا ايييد الغيي ايل،  -49
 .1994، البنك اإلسالم  لاحناية، املعهد اإلسالم  لابار  عالحداي ، ريدة، 2القحصحممل اإلسالم  اقم 
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، ساسيييياة تامجيييحمت القحصييييحممل اإلنســـان أســــاو املـــنهج اإلســـ مي يف التنميــــة االقتصـــاقيةعبيييد ا اييييد الغيييي ايل،  -50
 ار  عالحداي ، البنك اإلسالم  لاحناية، ريدة، بدعا سنة رشا.، املعهد اإلسالم  لاب1اإلسالم  اقم 

، البنيييك اإلسيييالم  لاحنايييية، املعهيييد اإلقارة اإلســـجاةيمية يف البنـــوك اإلســـ ميةعبييد ا اييييد عبيييد الاحيييحمم املغييايب،  -51
 .م2004هي املرافق لي 1425، 66اقم  اإلسالم  لابار  عالحداي ، ريدة، اث

، عاقية عايل مقدمية إىل امليؤلا الرقا ة الشردية ال عالة يف امل سسـات املاليـة اإلسـ ميةبعا ، عبد ا ايد  ارمل ال -52
 م.2005هي املرافق لي 1426العحممل  الثحملث لالقحصحممل اإلسالم ، ريحممعة أم القا ، مزة املزامة، 

ساسياة  حمضياات العاايحم  ، االقتصاق اإلس مي  ني منهاجية البحا وإمكانيـة الت بيـاعبد الامحن يساي أمحد،  -53
، البنييك اإلسييالم  لاحناييية، املعهييد اإلسييالم  لابايير  عالحييداي ، ريييدة، الطبعيية الثحمرييية، 15الاييحمئ ين جبييحمئ ة البنييك اقييم 

2000. 
، ريدعة البنيرل اإلسيالمية عملعاهيحم قور املصارف اإلس مية يف ةعباة املوارق املالية لاتنميـةعبد الامحن يساي أمحيد،  -54

اقحصحمملرت املغاب العايب، البنك اإلسالم  لاحناية، املعهد اإلسالم  لاباير  عالحيداي ، رييدة، الطبعية الثحمريية،   تناية 
 م.2001هي املرافق لي 1422

، املوــار ة والقمــار يف األســواق املاليــة املعاصــرة: نايــل اقتصــاقي وشــرديعبييد اليياحيم عبييد ا ايييد السييحمعحميت،  -55
القحصحممل اإلسالم ، ريحممعة املاك عبد الع ي ، ماك  النشا  رل من منررا إسالم "، ماك  أاحم األ مة املحملية "أسبحمب عحا

 .م2009هي املرافق لي 1430العاا ، ريدة، 
، ماكيي  النشيييا داــم االقتصــاق اإلســـ مي وداــم االقتصــاق: قراســـة منهميــةعبييد اليياحيم عبييد ا اييييد السييحمعحميت،  -56

 م.2004هي املرافق لي 1425العاا ، ريدة، 
، عاقية عايل مقدمية إىل ميؤلا أسييراق األعااق املحمليية البورصة واألسهم "قراسـة قانونيـة شـردية"عبد السالم فيغر،  -57

 .2006محماس  8-6، 5ملحادة، اااد عالبراصيحمت، كاية الشايعة عالقحمررا، ريحممعة اإلمحماات العابية ا
املوجهة لسعر ال ائدة ابدتباره سعر اسجاةيمي يف الندـام  أهم االنتقاقاتعبد السالم تار  عمصطاى العاايب،  -58

، عاقيية عاييل مقدميية إىل املاحقييى الييدعيل الثييحمين حييرل األ ميية املحملييية الااهنيية عالبييدائل املحملييية عاملصييافية االقتصــاقي املعاصــر
 .2009محمي  6-5يحمرة، "النرحمم اإلسالم   ر ريحم"، كاية العارم القحصحمملية ععارم الحسيري، املاك  ا حممع  خبايس ما

، عاقية عايل مقدمية إىل امليؤلا املصارف اإلسـ مية وأهـم التحـد ت املعاصـرةعبد الع ي  شحمكا محداا الزبيس ،  -59
العاا  السنري الياابع عشا حرل املؤسسحمت املحملية اإلسالمية: معحم، الراقع عأفحمق املسحقبل، كاية الشايعة عالقحمررا، ريحممعة 

 .2005محمي  17-15، 5ة، اااد املحاد اإلمحماات العابية
، عاقية عايل مقدمية إىل التصكي  اإلس مي ركب املصرفية اإلس مية يف ول األلمـة العامليـةعبد القحمملا  يحرين،  -60

 ع  26–25املؤلا العاا  الدعيل حرل األ مة املحملية عالقحصحمملية العحمملية املعحمصاة من منررا اقحصحمملي إسيالم ، عايحما، 
 .م2010مليسا   2–1هي املرافق لي 1431ة ا ا
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قراءة يف اداهات الق اع املصـريف العـر  حنـو االنـدماج والتكتـل ابإلشـارة إىل دـارب عبد الزامي ريحمبا شناحما،  -61
 إىل امليييييييييييييييييييييييييييييييؤلا العااييييييييييييييييييييييييييييييي  اخليييييييييييييييييييييييييييييييحممس ةمقدمييييييييييييييييييييييييييييييي عاقييييييييييييييييييييييييييييييية عايييييييييييييييييييييييييييييييل، در يـــــــــــــــــــــــــــــــة اتـــــــــــــــــــــــــــــــارة

 5-4، األاملا ،عاحما ،ريحممعة فيالمللايحم، م اإلملااية عاملحمليةكاية العار   ،خر منحم  اسحثاحماي عأعاحمل مصافية إلزرتعريةحرل 
 .2007يرلير 
، عاقية عايل مقدمية إىل صـناقيا االسـت مار اإلس ميــة: م هومهـا وخصائصـها وأحكامهـاعبد ااييد الصيالحني،  -62

ميحماس  8-6، 4ملحايدة، ااايد مؤلا أسيراق األعااق املحملية عالبراصيحمت، كاية الشايعة عالقحمررا، ريحممعية اإلميحماات العابيية ا
2006. 

، عاقيية عاييل مقدميية إىل أثــر نريــر دــارة ا ــدمات املصــرفية داــ  املصــارف اإلسـ ميةعبيد امليينعم  اييد الطيي ،  -63
 .2005حي ااا  3-أرا 31املزامة،  املؤلا العحممل  الثحملث لالقحصحممل اإلسالم ، ريحممعة أم القا ، مزة

، البنيك اإلسيالم  لاحنايية، املعهيد البنوك السوقانية يف التمويل ال"رادـي  صـيغة السـام در ةعثاحما اببزا أمحد،  -64
 م.1997هي املرافق لي 1418، 49اإلسالم  لابار  عالحداي ، ريدة، اث اقم 

، عاقية عايل مقدمية إىل عاشية عايل در ـة السـوقان يف  ـا، إصـدار الصـكوك ا كوميـةعثاحما محيد  ايد خيري،  -65
 هي.1431شعبحما  7–6سالمية: حتدرت تناية ع حماسحمت ملعلية، عاحما، األاملا، الصزرل اإل

 ، اااس العحمم لابنرل عاملؤسسحمت املحملية اإلسالمية.الرؤية املستقباية لامصارف اإلس ميةع  الدين خررية،  -66

قدمية إىل ميؤلا اخليدمحمت ، عاقة عال مآليات استق اب املوارق املالية  ا ساابت االست ماريةع  الدين خررية،  -67
 .2010إبايل  28-27املحملية اإلسالمية الثحمين، ليبيحم، طااباس، 

، عاقيية عاييل مقدميية إىل ماحقييى اخلاطييرم ة ــوير املنتمــات املاليــة اإلســ مية: املنهميــة واآلليــةخررييية،  نعيي  الييدي -68
 .2011إبايل  7-6، السرملاا، رمندسة املحملية اإلسالمية، اخلاطلاانحاحمت املحملية اإلسالمية، ماك  بيحما لاه

ةقيــيم دمايــات املصــارف اإلســ مية يف أســواق األوراق املاليــة احملايــة واألجنبيــة وأســواق عصييحمم اليي ين البييحمح ،  -69
، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا السنري السحمبع حرل إملااة املخيحمطا   املصيحما  اإلسيالمية، معهيد الحيداي  املعاقن ال مينة

 .2004سبحا   27–25ا  الححمبع لألكحمملميية العابية لاعارم املحملية عاملصافية، عاحما، األاملا، املحميل عاملص
احملاســبة يف دقــوق اإلجــارة املنتهيــة ابلتمايــ  يف املصــارف اإلســ مية: مــق مندــور عايي  عبييد الاييحح أمحييد شييححم،  -70

هييي املرافييق لييي 1424، 60ريييدة، اييث اقييم ، البنييك اإلسييالم  لاحناييية، املعهييد اإلسييالم  لابايير  عالحييداي ، إســ مي
 م.2003

ـــة "األســـباب عاييي  لطاييي ،  -71 ـــة العاملي اييير  عأعااق عايييل ميييؤلا حيييرل  ،املواجهـــة" –التـــداديات  –األلمـــة املالي
 .2010تداعيحمت األ مة املحملية العحمملية عأثاهحم عاى اقحصحمملرت الدعل العابية، القحمهاة، املنراة العابية لاحناية اإلملااية، 

الصـــكوك اإلســـ مية  التوريـــا( وة بيقاهتـــا املعاصـــرة "قراســـة فقهيـــة اقتصـــاقية عاييي   ييي  اليييدين القييياة ملا ييي ،  -72
 .2009 الم ، اإلمحماات العابية املحادة،، عاقة عال مقدمة إىل الدعاة الححمسعة عشا ااع الاقه اإلسة بيقية"
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، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا العااي  صري الندام الرأمسايلاأللمة االقتصاقية العاملية املعاصرة ومعاا خضريات،  -73
 ع ا اة  26-25الدعيل حرل األ مة املحملية عالقحصحمملية العحمملية املعحمصاة من منررا اقحصحمملي إسالم ، عاحما، األاملا، 

 .2010مليسا   2-1هي املرافق لي 1431
، عاقية عاييل مقدميية إىل ريدعة ال كييية الثحمرييية ريف اإلســ ميالعوملـة وثثريهــا داــ  العمـــل املصــعايا عبييد هللا كحممييل،  -74

 .2002يررير  20-19عالعشاين لالقحصحممل اإلسالم ،  ازة البااين، 
 .2005، صندعق النقد الدعيل، 36، قضحمر اقحصحمملية اقم ا  اظ دا  االستقرار املايل حم ي شينحمس ،  -75
قة عال مقدمة إىل املؤلا الثحمليث لااصيحما  عاملؤسسيحمت اإلسيالمية ، عا ة ور وحو الصريفة اإلس ميةفؤامل شحمكا،  -76

 .2008محماس  11-10  سرار، ملمشق، 
، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا الاابع األلمة املالية العاملية وأثرها دا  الصنادة املالية اإلس ميةفؤامل  اد  يسن،  -77

 .2009ملمشق، يررير لااصحما  عاملؤسسحمت املحملية اإلسالمية   سراية، 
، عاقيية عاييل مقدميية إىل قور الصــكوك اإلســ مية يف  ويــل املشــرودات التنمويــةفييحح الييامحن عايي   اييد صييحمحل،  -78

 .2008منحد  الصريفة اإلسالمية، بريعت، يرلير 
عاييل ، عاقيية ال ــروع اإلســ مية التا عــة لامصــارف الر ويــة: قراســة يف ســوء االقتصــاق اإلســ ميفهييد الشييايل،  -79

 م.2005هي املرافق لي 1426مقدمة إىل املؤلا العحممل  الثحملث لالقحصحممل اإلسالم ، ريحممعة أم القا ، مزة املزامة، 

، عاقييية عايييل مقدمييية إىل ميييؤلا الصـــكوك االســـت مارية اإلســـ مية والتحـــد ت املعاصـــرةكايييحمل ترفييييق حطيييحمب،   -80
 .2009يررير  3-محمير 31ريي بديب، اإلسالمية عالعال اخل املصحما  اإلسالمية بني الراقع عاململمرل، ملائاة الشؤعا

، د قة البنوك اإلسـ مية ابلبنـوك املرك"يـة  املشـك ت والعقبـات وكي يـة التغاـب دايهـا(كاحمل ترفيق حطحمب،   -81
ااسييحمت عاقيية عاييل مقدميية إىل مييؤلا حييرل ملعا املؤسسييحمت املصييافية اإلسييالمية   السييحثاحما عالحناييية، كاييية الشييايعة عالد

 .2002محمير  9-7هي املرافق لي 1433صاا  27–25اإلسالمية، ريحممعية الشحماقة، 
ة وير آقاء سوق األوراق املالية املصرية يف ول التحد ت الدولية ومعايري حوكمة محمريدة أمحد إمسحمعيل شايب،  -82

، عاقة عال مقدمة إىل مؤلا أسييراق األعااق املحمليية عالبراصييحمت، كايية الشيايعة عالقيحمررا، الشركات وة عيل نشاط التوريا
 .2006محماس  8-6، 1ملحادة، اااد ريحممعة اإلمحماات العابية ا

، عاقية عايل مقدمية الرقا ة املصرفية يف ول التحوالت االقتصاقية العاملية ومعايري جلنة ابل،محمريدة أمحد شايب،  -83
ريحممعية اإلملاايية، كاية القحصحممل عالعارم ا ابلحعحمعا مع  كاية القحمرر ،  تشايعحمت عاايحمت البنرل بني النراية عالحطبيق امؤلإىل 

 .2002 مليسا  24-22، األاملا، الريمرل
، عاقيية عاييل مقدميية إىل مســتقبل الصــنادة املصــرفية اإلســ مية يف وــل التحــد ت الدوليــةمحمريييدة أمحييد شييايب،  -84

ا  السنري الياابع عشا حرل املؤسسحمت املحملية اإلسالمية: معحم، الراقع عأفحمق املسحقبل، كايية الشيايعة عالقيحمررا، املؤلا العا
 .2005محمي  17-15ريحممعة اإلمحماات العابية املحادة، 
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ة ، عاقية عايل مقدميقياو م ءة البنوك اإلس مية يف إطار املعيار اجلديد لك اية رأو املـا،محمها الشيخ حسن،  -85
 .2005حي ااا  3-أرا 31مزة املزامة،  ،إىل املؤلا العحممل  الثحملث لالقحصحممل اإلسالم ، ريحممعة أم القا 

-املوـار ة  - حنـو  نـاء حـو ج  اسـي لتقـومي وسـائل االسـت مار يف البنـوك اإلسـ مية  املراحبـة اد الباحيحمري ،  -86
 29اشيد مسرية البنرل اإلسالمية، مليب، اإلمحماات العابية املحايدة، عاقة عال مقدمة إىل الندعة الدعلية حرل ت املشاركة( 

 .م2005سبحا   5-3هي املرافق لي 1426شعبحما  1-اري  
، عاقيية عاييل مقدميية إىل املييؤلا العييحممل  الرقا ــة الشــردية ال عالــة يف املصــارف اإلســ مية اييد أمييني عايي  القطييحما،  -87

 .م2005هي املرافق لي 1426قا ، مزة املزامة، الثحملث لالقحصحممل اإلسالم ، ريحممعة أم ال
ورقــة  ثنائيــة مصــاقر املعرفــة يف داــم االقتصــاق اإلســ مي ونتائمهــا املنهميــة بيين مصييطاى ال اقييحم،  س اييد أريي -88

، عاقة عال مقدمية إىل امليؤلا السيحمبع لالقحصيحممل اإلسيالم ، ماكي  أايحم  القحصيحممل اإلسيالم ، ريحممعية املايك عبيد (موق 
 م.2008لي  قهي املراف1429ريدة،  الع ي ،

، عاقيية عاييل  ورصــة القــيم املتداولــة وقورهــا يف ة ــوير أنشــ ة املصــارف اإلســ مية اييد بييااق عفحيايية رشيين ،  -89
مقدميية إىل املاحقييى الييدعيل الثييحمين حييرل األ ميية املحملييية الااهنيية عالبييدائل املحملييية عاملصييافية "النرييحمم املصييا  اإلسييالم   ر ريييحم"، 

 .2009محمي  6-5لعارم القحصحمملية ععارم الحسيري، املاك  ا حممع  ليس مايحمرة، معهد ا
، عاقيية عاييل مقدميية إىل املييؤلا العييحممل  األعل لالقحصييحممل املــذهب االقتصــاقي يف اإلســ م اييد شييرق  الانايياي،  -90

 .1976ف ايا  26-21هي املرافق لي 1396صاا  26-21اإلسالم ، ريحممعة املاك عبد الع ي ، مزة املزامة، 
، عاقيية عاييل مقدميية إىل املييؤلا العاايي  أثــر نـــرير ا دمـــات املـــالية داــ  البنـــوك اإلســ مية اييد صييارت قحمبييل،  -91

السيينري الييياابع عشيييا حييرل املؤسسييحمت املحمليييية اإلسييالمية: معييحم، الراقيييع عأفييحمق املسييحقبل، كايييية الشييايعة عالقييحمررا، ريحممعييية 
 .2005محمي  17-15، 5ااد حادة، ااإلمحماات العابية امل

ــع الســام يف إطــار الت بيــا املعاصــر "قراســة نايايــة  اإلطــار اييد عبييد ا ايييم عاييا،  -92 الشــردي واالقتصــاقي لبي
هييي املرافييق ليييي 1425، 15، البنييك اإلسييالم  لاحناييية، املعهييد اإلسييالم  لاباييير  عالحييداي ، ريييدة، اييث اقييم مقارنــة"
 .م2004

، عاقة عايل مقدمية إىل اليدعاة الصكوك اإلس مية  التوريا( وة بيقاهتـا املعاصرة وةداوحا،  اد عبد ا ايم عاا -93
 .2009الححمسعة عشا لااااع الاقه  اإلسالم ، اإلميحماات العابية املحادة، 

حملية العحمملية من ، عاقة عال مقدمة إىل ردعة األ مة املقراءة إس مية يف األلمة املالية العاملية اد عبد ا ايم عاا،  -94
منريرا إسييالم  عهثريهييحم عايى القحصييحمملات العابييية، ريحممعيية األ هيا، ماكيي  صييحمحل عبييد هللا كحمميل لالقحصييحممل اإلسييالم ، يييرم 

 م.2008أكحربا  11هي املرافق لي 1429شرال  11السبجمل 
هيي  اإلسييالم ، اابطيية ، عاقيية عاييل مقدميية إىل الييدعاة الثحممنيية عشييا لااااييع الاقدــارة احــامش اييد عايي  القيياي،  -95

 .م2006هي املرافق لي 1427العحم، اإلسالم ، مزة املزامة، 
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، عاقية عايل مقدمية إىل د قة البن  املرك"ي ابملصـارف اإلسـ مية يف الندـام املـايل اإلسـ مي اد عاا شحمباا،  -96
الشييييايعة اإلسييييالمية   ااييييحمل املييييؤلا القحصييييحمملي األعل املنعقييييد ابسييييم حاقيييية النقييييحمش األعىل لسييييحزاحمل تطبيييييق أحزييييحمم 

 م.1993فيااي  8-6هي املرافق لي 1413شعبحما  16-14القحصحمملي، 
، البنييك 15ساسياة  حمضياات العااييحم  الايحمئ ين جبيحمئ ة البنيك اقيم  مـا هــو االقتصـاق اإلسـ مي  ايد عايا شيحمباا،  -97

 .2000رية، الطبعة الثحم ريدة، ، املعهد اإلسالم  لابار  عالحداي ،اإلسالم  لاحناية
، عاقية عايل مقدمية إىل املاحقيى اليدعيل التحايل االقتصاقي اإلس مي لأللمة املالية العامليـة اد  سن عالعي،  -98

املاكي  ا يحممع    املايية،  ،الحاحمايية ععايرم الحسييري عهيد العايرم القحصيحمملية،محرل القحصحممل اإلسالم  عاهحمانت املسيحقبل، 
 .2011فيااي  24-23ا  ائا، 

، عاقة عال مقدمية الراب وأثره دا  األلمة االقتصاقية العاملية "رؤية إس مية لاحل" اد انصا بن  اد القاين،  -99
هيي 1432 يام  10-8إىل مؤلا حرل األ مة القحصحمملية املعحمصاة: أسبحمهبحم عتداعيحميحم ععالريهحم، ريحممعية ريياش، األاملا، 

 م.2010مليسا   16-14املرافق لي 
، تامجيية عحمبييدين أمحييد سييالمة عمااريعيية أمحييد ملاعمل امل ريييحمري ، الندــام املصــريف ال ر ــويجنييحمة هللا صييديق ،   اييد -100

 .1985اااس العاا ، ريحممعة املاك عبد الع ي ، ريدة، 
، عاقية عايل مقدمية إىل حنو ة وير دقوق اختيارات يف سوء مقررات الشـريعة اإلسـ مية اد يررس البريقداا،  -101
 .2009محمير  19-18لثحممن لاهيتحمت الشاعية لااؤسسحمت املحملية اإلسالمية، البااين، املؤلا ا
، عاقيية عاييل مقدميية إىل قور االقتصــاق اإلســ مي يف ا ــد مــق األلمــات االقتصــاقية اييرمل الييراملي عنخيياعا،  -102

 –الاييا  –عاييحمل، "الحاييدرتاملييؤلا العاايي  الييدعيل الاابييع حييرل تييداعيحمت األ ميية القحصييحمملية العحمملييية عاييى منراييحمت األ
 .2009ررفا   11-10 اقحم  اخلحمصة، اآلفحمق"، كاية القحصحممل عالعارم اإلملااية، ريحممعة ال

، عاقية عايل مقدمية إىل ميؤلا أسباب األلمة االقتصاقية القريبة والبعيـدة: رؤيـة إسـ ميةماامل اايق اشيد عرملة،  -103
هيي املرافيق ليي 1432 يام  10-8اعيحميحم ععالريهيحم، ريحممعية ريياش، األاملا، حرل األ مة القحصحمملية املعحمصاة: أسبحمهبحم عتد

 .م2010مليسا   14-16
، ساسياة  حمضياات دقد االستصـناع ومـد  أأليتـه يف االسـت مارات اإلسـ مية املعاصـرةال اقحم،  دمصطاى أمح -104

هييي املرافييق لييي 1420الحييداي ، ريييدة، ، البنييك اإلسييالم  لاحناييية، املعهييد اإلسييالم  لابايير  ع 12العااييحم  البييحما ين اقييم 
 .م1999

، عاقة عال مقدمة إىل الدعاة املتاجرة ابحامش  قراسة ةصويرية فقهية(معبد هللا بن  اد بن حسن السعيدي،  -105
 .م2006هي املرافق لي 1427الثحممنة عشاة لااااع الاقه  اإلسالم ، اابطة العحم، اإلسالم ، مزة املزامة، 

، عاقيية عاييل مقدميية إىل مييؤلا ثهيــل الكــواقر البشــرية لام سســات املاليــة اإلســ مية  اييد عايي ، انملييية أمييني -106
 .2009يررير  31املصحما  اإلسالمية بني الراقع عاململمرل، ملائاة الشؤعا اإلسالمية عالعال اخلريي، مليب، 
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الات الـي حققتهـا خـ ، السـنوات ةقريـر دـق أقاء البنـوك والنوافـذ اإلسـ مية وقرجـة اال ـانفذ اهلاش ر ال،  -107
 ، شاكة أضرا  الدعلية لالسحشحماات الحسريقية عإملااة املشحمايع، عاحما.القاياة املاسية

، ار  عأعااق عال امليؤلا العيايب الثيحمين حيرل الحرريهيحمت املسيحقباية نرير التمارة يف ا دماتربيل بدا الدين،  -108
 .2007درت أمحمم الدعل العابية، مسقط، القحمهاة، املنراة العابية لاحناية اإلملااية، ملنراة الحاحماة العحمملية: الاا  عالحا

، عاقة عال مقدمة إىل املؤلا العاا  األعل حرل السحثاحما عالحارييل صناقيا االست مار اإلس ميةهشحمم ري ،  -109
 .2005محمير  9-8إلسالمية،  حممعة ا  فاسطني بني نفحمق الحناية عالحادرت املعحمصاة، كاية الحاحماة، ا

، عاقية عايل مقدمية إىل ماحقيى املنررمية الصنادة املصرفية والتحوالت العاملية عصحم ، عحيقةع سعيدي عصحم   -110
، كايية العاييرم اإلرسيحمرية عالعاييرم الريحاحمعيية، ريحممعيية الشييال، -عاقيع عحتييدرت-املصيافية ا  ائاييية عالحايرلت القحصييحمملية 

 .2004 مليسا  15-14ا  ائا، 
ســـوق األوراق املاليـــة يف الســـوقان  النشـــ ة والت ـــور والـــرؤ  يعقييرب  ايييد السييييد عمشيييحمهد عثايييحما إبيييااهيم،  -111

 .2011، بنك السرملاا املاك ي، قطحمع املؤسسحمت املحملية عالحنريم، يررير املستقباية
 

 والصحــ اجملـ ت ا: را ـع
 
، 86ساسياة ريسيا الحنايية، املعهيد العيايب لاحخطييط، الزرييجمل، العيدمل ، ة ـور أسـواق املـا، والتنميـةإبااهيم أعريرا،  -1

 .2009السنة الثحممنة، أكحربا 
ـــديق العـــام األمريكـــي -2 . مييين 6500، العيييدمل 2011يرليييير  29، القحصيييحمملية اللزرتعريييية، اإلن ـــاق العســـكري وال

 ww.aleqt.com/2011/07/29/article_563700.html املرقع:

، العدمل 2011أ سطس  13، ريايدة الرسط، السبجمل وق يف مواجهة ألمة البورصات والديونأورواب ةكتن  اجله -3
3262. 

 .2007، جماة الحاريل عالحناية، محماس العوملة املالية فيما وراء لعبة إلقاء الاوميهحما كر ي عنخاعا، إ -4
، ة بيقية دا  البنوك التمارية األرقنيةالعوامل امل ثرة يف انتشار الصريفة اإللكجونية: قراسة اثئا عدانا قدعم ،  -5

 .2008، 2، العدمل 11بيقية، اااد اااة األاملرية لاعارم الحط
 11، يرميية ا  يياة، السيعرملية، األابعيحم  "ةدشني أو،  ن  إس مي افجاسي دا  شبكة اإلنجنـ""مجحمل البحمقرت،  -6

  .10240العدمل ، 2000أكحربا 
أكحيييربا  4، السيييبجمل 1574، رياييييدة املصيياي الييييرم، العييدمل اليـــة العامليـــة:  اولــة لا هـــماأللمــة املحييحم م البيييبالعي،  -7

2008. 
ساسيياة ريسييا الحناييية، املعهييد العييايب لاحخطيييط،  االســت مار األجنــي املباشــر "ةعــاري  وقوــا " حسييحما خضييا،  -8

 .2004الزريجمل، السنة الثحملثة، 
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، بيدعا سيينة 45املعهييد العيايب لاحخطيييط، الزرييجمل، العييدمل  ، ساسياة ريسييا الحنايية،الــدمج املصــريفحسيحما خضيا،  -9
 رشا.
، 25، جماية ا نيدعل، العيدمل سياسـات التحريـر املـايل يف الباـدان العر يـةحيدا رعاجمل خبيجمل عرصيا محيرمل ميا ا،  -10

 .2005السنة الثحملثة، ررفا  
اية امليحمل عالصينحمعة، بنيك الزرييجمل ، جمة عيـل أقاء املصـارف اإلسـ مية يف وـل العوملـةخحملد سعد   ايرل حااي ،  -11

 .2005، 23الصنحمع ، العدمل 
ــوك يف الــدو، الناميــة اابييح عاابيية،  -12 ، جمايية -مــع اإلشــارة إىل حالــة مصــر –قور الصــريفة الشــاماة يف ة ــوير البن

 .2009اقحصحمملرت مشحمل إفايقيحم، ريحممعة الشال، ا  ائا، العدمل السحمملس، السداس  األعل من سنة 
، املييحمل عالصيينحمعة، بنييك الزريييجمل الصيينحمع ، ثثــري العوملــة داــ  البنــوك يف مصــرحل عبييد الاحييحمم صييحمحل، اشييدي صييحم -13

 .2006، 24العدمل 
، جماية ريحممعية املايك عبيد الع يي ، القحصيحممل املوــار ة داـ  األسـعار  ـني امل يـديق واملعارسـنيافيق يررس املصياي،  -14

 م.2007لي هي املرافق 1428، 1، العدمل 2اإلسالم ، اااد 
، جمايية ريحممعيية املاييك عبييد 2واقــع ة بيــا البنــوك اإلســ مية ملت ابــات اة اقيــة ابل، اقييية برحيضييا عمرلييرمل لعاابيية،  -15

 .م2010هي املاافق لي 1431، 2، العدمل 23الع ي ، القحصحممل اإلسالم ، اااد 
ــات ابل،سيياياحما انصييا،  -16 ــري واة اقي القحصييحمملية ععاييرم الحسيييري، كاييية العاييرم ، جمايية العاييرم الندــام املصــريف اجل"ائ

 .2006، 6القحصحمملية ععارم الحسيري، ريحممعة سطيل، ا  ائا، العدمل 
   ، القحصحمملية اللزرتعرية. من املرقع:" قون صعوابت3ميكق لابنوك اإلس مية أن ة با "ابل، ساياحما انصا،  -17

http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513715.html 
 .2003، 19، جماة ريحممعة ملمشق، اااد أثر الراب يف القروض اإلنتاجية يف االقتصاق اإلس ميصحمحل العا ،  -18
 .2002ائا، ، جماة العارم اإلرسحمرية، ريحممعة  اد خيضا، بسزاة، ا   العوملة املاليةصحمحل ماححمم،  -19
 .2002، جماة الحاريل عالحناية، سبحا  ند ت املعام ت "املصرفية اإللكجونية"صحمحل رصريل عأردار شحمخيرت،  -20
ـــةعبييد ا يييايد الغيي ايل،  -21 ـــة اإلس مي ، جمايية ملااسيييحمت اقحصييحمملية، مييياك  البصييرية لاباييير  عالدااسيييحمت حــو، املصرفي

 .2005اس اإلرسحمريية، العدمل اخليحممس، ميحم
، ملااسحمت اقحصحمملية، ماك  البصرية لابار  عالسحشحماات قراءة يف األلمة املالية العاملية الراهنةعبد الامحن ترم ،  -22

 .2009، سبحا  13، ا  ائا، العدمل عاخلدمحمت الحعاياية
، جماية ايل اقتصاقي وشـردياملوار ة والقمار يف األسواق املالية املعاصرة: نعبد الاحيم عبد ا ايد السحمعحميت،  -23

 .م2007هي املرافق لي 1428، 1، العدمل 2ريحممعية املاك عبد الع ي ، القحصحممل اإلسالم ، اااد 
، جمايية ريحممعيية املاييك عبييد الع ييي ، مســتقبايات مقجحــة متوافقــة مــع الشــريعةعبييد اليياحيم عبييد ا ايييد السييحمعحميت،  -24

 م.2003افق لي هي املر 1423، 15القحصحممل اإلسالم ، اااد 

http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513715.html
http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513715.html
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، جماة ريحممعة املاك عبد الع يي ، أصل وة ور العمايات املصرفية التمارية واإلس ميةعبد القحمملا حسني شحمش ،  -25
 م.2008هي املرافق لي 1429، 2، العدمل 21القحصحممل اإلسالم ، ريدة، اااد 

، أايحم  اقحصيحمملية عإملاايية،  املصـريف االندماج املصريف كتوجه حديا لت وير ودصرنة الندـامعبد القحمملا مطيحمي،  -26
 .2010  ائا، العدمل السحمبع، ريراا كاية العارم القحصحمملية عالحاحماية ععارم الحسيري، ريحممعة بسزاة، ا

، اااييد الع يي ، القحصييحممل اإلسيالم ، رييدة ، جماية ريحممعيية املايك عبيداحندســة املاليـة اإلسـ ميةعبيد الزيامي قنيدع ،  -27
 .2007هي املرافق لي  1428 ،2، العدمل 20
، ساساة ريسا الحناية، املعهد العايب  دقات االست مار األجني املباشر: ةعاري  وقوا عا  عبد القحمملا عا ،  -28

 .2004، السنة الثحملثة، 31لاحخطيط، الزريجمل، العدمل 
، جماية املصيا ،  ميةأقوات سـوق النقـد اإلسـ مية: مـدخل احندسـة املاليـة اإلسـفحح الامحن عاي   ايد صيحمحل،  -29

 .2002، بنك السرملاا، اخلاطرم، مليسا  26اااد 
، جماية ريحممعية املايك منهمية البحا يف االقتصـاق اإلسـ مي ود قتـه ابلنصـوص الشـرديةكاحمل ترفيق حطحمب،   -30

 م.2003هي املرافق لي 1424، العدمل الثحمين، 16عبد الع ي ، القحصحممل اإلسالم ، ريدة، اااد 
، اااة العيابية لادااسحمت األمنية عالحيداي ، ااياد االقتصـاق اإلس مي وأ عاقه األمنيةحمل ترفيق  اد ا طحمب، كا  -31
 م.2001هي املرافق ألكحربا 1422، اري  32، العيدمل 16
 26 اليثالاث ، رياييدة الشياق األعسيط، "كي  ميكق لاتقنية أن نل مشاكل الصريفة اإلسـ مية "لحم النحمصيا،  -32

 .10682العدمل  ،2008ف ايا 
 .2014ة الحاريل عالحناية، سبحا  ، جماةشكيل العوملةمحماتن ععلل،  -33
، جمايية ريحممعيية املاييك عبييد الع ييي ، القحصييحممل نقيــا إســ مية داــم االقتصــاق  امل هــوم واملــنهج اييد أرييس ال اقييحم،  -34

 م.1990هي املرافق لي 1410، 2اإلسالم ، ريدة، اااد 
، جمايية اقحصييحمملرت مشييحمل إفايقيييحم، ريحممعيية الشييال، ا  ائييا، مقار ــة إســ مية لأللمــة املاليــة الراهنــةاييد بييرريالل،   -35

 .2010العدمل السحمملس، 
ـــراب يف القـــرآن الكـــرمي والســـنة ايييد عبيييد الراحيييد  يييحم ،  -36 ، جماييية ااايييع الاقهييي  اإلسيييالم ، اابطييية العيييحم، نـــرمي ال

 م.1987لي  قهي املراف1408األعل، السنة األعىل، اإلسالم ، مزة املزامة، العدمل 

، جمايية املييحمل عالصيينحمعة، بنييك يف التنميــة املاليــة: الق ــاع املــايل  ــني الكــبح والتحريــر اييرمل صييارت  يي  الييدين،  -37
 .1993، 11الزريجمل الصنحمع ، العدمل 

، سيبحا  23املعييحمصا، بيريعت، العيدمل  ، جمايية املسيامندريـات ال ـائدة يف ال كـر االقتصــاقي ارمل عيحما  عهبيية،  -38
1980. 



                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 440 

ــداديات األلمــة املاليــة العامليــة داــ  املصــارف اإلســ ميةمصييطاى العيياايب،  -39 ، ايير  اقحصييحمملية عابييية، القييحمهاة، ة
 .2010، صيل 51بار  القحصحممليية، العدمل ا اعية العابية لا

، جمايية البحمحييث، ريحممعيية عاقايية، ا  ائييا، القتصــاق العــر العوملــة وثثريهــا داــ  امقييدم عبييريات ععبييد اايييد قييدي،  -40
 .2002، 1العدمل 

، السيينة 17دمل ، ساسيياة ريسييا الحناييية، املعهييد الييرط  لاحخطيييط، الزريييجمل، العيياإلصــ ح املصــريفانرييي  الحييرين،  -41
 .2003الثحمرية، محمير 

(، جماية ريحممعيية لنقـدي  ا الـة األرقنيـةثثـريات التحريـر املـايل داـ  السياسـة النقديـة واملوـاد  اري اا العيسيى،  -42
 .2007، ا    األعل، 21ة، اااد الناحمم لاعارم اإلرسحمري

الصكوك اإلس مية وقورها يف ة وير السوق املالية اإلس مية: در ـة السـوق املاليـة اإلسـ مية ررال بن عاحماة،  -43
 .2011، 9دمل ، جماة البحمحث، ريحممعة عاقاة، ا  ائا، الع-البحريق -الدولية 

، ساساة ريسا الحناية، املعهد العايب لاحخطيط، الزريجمل، العدمل قور الق اع التموياي يف التنميةعليد عبد مرله،  -44
 .2009، السنة الثحممنة، يرلير 85
، جماية ريحممعية املايك عبيد الع يي ، القحصيحممل حوار حو، الوساطة املالية واملصـارف اإلسـ ميةيرسل كاحمل  اد،  -45
 .2001هي املرافق لي  1412، 13سالم ، اااد اإل
 

 املعـاجم واملوسـودات: خامسا
 
 .1999ا  العايب، الطبعة الثحملثة، بريعت، ملاا إحيحم  الرت  لسان العرب ابن منررا،  -1
 .1972، محمير املعمم الوسياإبااهيم أريس عنخاعا،  -2
  ، من املرقع:ةمعمم مص احات دصر العوملإمسحمعيل عبد الاححمم الزحم ،  -3

www.koktobarabia.com 

 ، ا    الثحمين عالعشاين.املوسودة ال قهية الكويتية -4
 .2008، القحمهاة، ملاا ا ديث، القاموو احملياجمد الدين  اد بن يعقرب الاريع  نابملي،  -5
 .1993، ، بريعت، ملاا الشاعققاموو املص احات االقتصاقية يف ا وارة اإلس مية، ة اد عاحما  -6
 

 الرسـائل العاميـة: ساقسا
 

"، اسيحملة ة وير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلس مية  "قراسة حالة األرقنإليحمس عبد هللا أبر اهلياحم ،  -1
 .        2007أرا  8هي املرافق لي 1428ابيع الثحمين  20ملكحرااه  ري منشراة، ختص  اقحصحممل عمصحما  إسالمية، أابد، 



                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 441 

ــل اإلســ مي ود قتهــا ةعيــار ك ايــة رأو املــا، لامصــارف مرسييى عاييا مبييحمال أبيير محيايييد،  -2 اــاطر صــيغ التموي
مقدمية إىل قسيم املصيحما  اإلسيالمية، كايية العايرم املحمليية اسحملة ملكحرااه  يري منشيراة ، 2اإلس مية مق خ ، معيار ابل، 

 م.2008هي املرافق لي 1429ية، عاملصافية، األكحمملميية العابية لاعارم املحملية عاملصاف
ةقيــيم وـاهرة نـو، البنــوك التقايديـة لامصـرفية اإلســ مية "قراسـة ة بيقيـة دــق مصيطاى إبيااهيم  ايد مصيطاى،  -3

، اسيحملة محمريسيحري  يري منشيراة، ا حممعية األمايزيية املاحرحية، قسيم القحصيحممل اإلسيالم ، القيحمهاة،  عد البنوك السـعوقية"
2006. 

 
 :والتقاريـر قر الرمسيـةاملصا: سا عا

 
ــوالن -1 اسحقصييحمئية لألعضييحمع القحصييحمملية عاملحملييية  ت، ملااسييحمآفــاق االقتصــاق العــاملي  التعــايف واملخــاطر واســتعاقة الت

 .2010العحمملية، صندعق النقد الدعيل، أكحربا 
عضحمع القحصحمملية عاملحمليية اسحقصحمئية لأل ت، ملااسحمآفاق االقتصاق العاملي  التعايف يكتسب قوة  لكنه يدل مت اوات -2

 .2014العحمملية، صندعق النقد الدعيل، إبايل 
اسحقصيحمئية لألعضيحمع القحصيحمملية  ت، ملااسيحمآفاق االقتصاق العـاملي  التكيـ  مـع أسـعار السـاع األوليـة املنخ وـة -3

 .2015عاملحملية العحمملية، صندعق النقد الدعيل، أكحربا 
 .2013، تقايا السحثاحما العحممل ، : االست مار والتمارة مق أجل التنميةس سل القيمة العامليةاألرزححممل،  -4
 السرق املحملية   األاملا. -5
 السرق املحملية   اإلمحماات العابية. -6
 السرق املحملية   البااين. -7
 السرق املحملية   السعرملية. -8
 السرق املحملية   الزريجمل. -9

 السرق املحملية   قطا. -10
 ايا السنرية لااصحما   ل الدااسة.الحقحم -11
ريرياية  21،   الصريفة اإلس مية وند ت األلمة املالية العامليةاااس العحمم لابنرل عاملؤسسحمت املحملية اإلسالمية -12

 http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=7781&Cat=0: . من املرقع2009

ـــــة يف ة ـــــوير الصـــــريفة اإلســـــ ميةت املحمليييييية اإلسيييييالمية، ااايييييس العيييييحمم لابنيييييرل عاملؤسسيييييحم -13 ، قور احندســـــة املالي
 http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=8428&Cat=8&RetId=2 . من املرقع:02/09/2009

http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=8428&Cat=8&RetId=2


                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 442 

. من 30/12/2009، واملصارف اإلس مية 2جلنة ابل، العحمم لابنرل عاملؤسسحمت املحملية اإلسالمية، اااس  -14
 http://cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=10009&Cat=0: املرقع
  www.imf.orgملرقع: صندعق النقد الدعيل. من ا -15
القـــرار األو، حـــو، ســـوق األوراق املاليـــة قييياااات جمايييس ااايييع الاقهييي  اإلسيييالم  راابطييية العيييحم، اإلسيييالم (،  -16

  م. من املرقع:1992هي املرافق لي 1412، الدعاة السحمبعة، والبوائع  البورصة(
http://iefpedia.com/arab/?p=16139 

، اليدعاة السحمملسية القرار األو، حو، موسوع  يع الديققاااات جماع الاقه  اإلسالم  راابطة العحم، اإلسيالم (،  -17
 م. من املرقع: 2002هي املرافق لي 1422عشا، 

http://iefpedia.com/arab/?p=16179 
اإلرشاقات املتعاقة ةعيار ك اية رأو املا،: نديد دامل "أل ا" يف نسبة ك اية جماس اخلدمحمت املحملية اإلسالمية،  -18

 .2011، محماس رأو املا،
 .ست مار""صكوك اال 17املعيار الشردي رقم هيتة احملحمسبة عاملااريعة لااؤسسحمت املحملية اإلسالمية،  -19
 www.sc.com.my: ، من املرقعهيتة السرق املحملية املحملي ية -20
 .2009، الدائرة االقتصاقية  األلمة املالية العاملية وأثرها دا  االقتصاق العراقيع ااة املحملية العااقية،  -21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=10009&Cat=0
http://www.imf.org/
http://iefpedia.com/arab/?p=16139
http://iefpedia.com/arab/?p=16139
http://iefpedia.com/arab/?p=16179
http://iefpedia.com/arab/?p=16179


                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 443 

 الفرنسيةالمراجع باللغـة    -2
 

a- Ouvrages: 
 

1- Audrey Chouchane–Verdier, Libéralisation financière et croissance économique: le cas de 

l'Afrique subsaharienne, Paris, l'Harmattan, 2001. 

2- Christian et Mireille Zambatto, Gestion financière "finance de marché", Paris, Dunod, 3éme 

édition, 2002. 

3- Dhafer Saïdane, la finance islamique a l'heure de la mondialisation, Paris, Revue Banque 

édition, 2009. 

4- Dominique Plihon, la spéculation, les désordres de la finance "crises boursières, corruption, 

mondialisation, Universalis, OPU, 2005. 

5- Dominique Plihon et autres, Les banques acteurs de la globalisation financière, la 

documentation française, Paris, 2006. 

6- Franck Jorno, La monnaie "Réalité quotidienne, absence theorique?", édition Belin, 2003. 

7- Frederic Mishkin et autres, Monnaie, banque et marchés financiers, Paris, Pearson Education, 

7éme édition, 2004. 

8- Henri Bourguinat, Finance internationale, Paris, Presses Universitaires de France, 4éme édition, 

1999. 

9- Jean-Pierre Patat, Monnaie, système financier et politique monétaire, Paris, Economica, 6éme 

édition, 2002. 

10- Jean-Pierre Allegret et Pascal Le Merrer, Economie de la mondialisation "opportunités et 

fractures", Bruxelles, de Boeck, 2007. 

11- Marc Montoussé et autres, Economie monétaire et financière, Paris, Bréal, 2000. 

12- Philippe Garsuault et Stéphane Priami, La banque "fonctionnement et stratégies", Paris, 

Economica, 2éme édition, 1997. 

13- Raghuram Rajan, La banque est morte! Vive la banque!, L’Art de la finance, Les Échos, 

1998.  

14- Sylvie de Coussergues, La banque "structures, marchés, gestion", Paris, Dalloz, 2éme édition, 

1996. 

15- Sous la direction de Michel Cazals et autres, Economie d′endettement – Economie de marché 

financiers, Paris, Cujas, 2001. 

16- Xavier Bradley et Christian Descamps, Monnaie, banque, financement, Paris, Dalloz, 2005. 



                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 444 

17- Zuhayr Mikdashi, Les banques à l'ère de la mondialisation, Paris, Economica, 1998. 

 

b- Dictionnaires et articles et recherches et revues: 
 

1- Ahmed Silem et Jean-Marie Albertini, Lexique d′économie, Paris, Dalloz, 8éme édition, 2004. 
2- Autorité des marchés financiers, Risques et tendances sur les marchés financiers et pour 

l’épargne, Risques et tendances  n°16, Juillet 2015. 

3- Ch.Bialès, Intermédiation financière, 2005. dans le site: 
www.christian-biales.net/documents/Intermediati.PDF 

4- Dhafer Saïdane, Les mutations de l’intermédiation bancaire dans les pays de l’OCDE: 

nouveaux revenus, nouveaux métiers, Revue d’économie financière, no66, 2002.  

5- Dhafer Saïdane, la finance islamique peut–elle se mondialiser?, la Revue du finance, Paris, 

2010. 

6- Jean-Yves Capul et Olivier Garnier, Dictionnaire d′économie et de sciences sociales, Paris, 

Hatier, 1999. 

7- Les fondements théoriques de la libéralisation financière. dans le site: 
http://www.scribd.com/doc/50222581/les-fondements-theoriques-de-la-liberalisation-financiere 

8- Les marchés financiers, Alternative économique, Hors-Serie no87, 1er trimestre 2011. 

9- Luis Miotti et Dominique Plihon, Libéralisation financière, spéculation et crises bancaires. 

dans le site: www.cepii.fr/francgraph/publications/ecointern/rev85/miotti.pdf 

10- Saleh M.Nsouli et Andrea Schaechter, Les enjeux de la banque électronique, Finance  

Developement, Septembre 2002. 

11- Saoussen Ben Gamra et Mickaël Clévenot, Des  effets ambigus de la libéralisation financière 

dans les pays en développement "croissonce économique ou instabilité financière?", septembre 

2008. dans le site: 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/33/34/PDF/Oran150206.pdf 

12- Souheil Hassine, Effets de la libéralisation du système financier tunisien sur l'évolution des 

risques des banques, université Laval, 2000. dans le site: 
www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/388.pdf 

13- Titrisation, Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, Janvier 2001. dans le site: 
www.maghrebtitrisation.ma/servlet/ServletDocumentation?tache...id 

14- Xavier Greffe et autres, Encyclopédie économique, Paris, Economica, 1998. 

 

http://www.google.com/search?hl=fr&gs_sm=s&gs_upl=2078l2078l0l2765l1l1l0l0l0l0l219l219l2-1l1l0&q=des%20effets%20ambigus%20de%20la%20lib%C3%A9ralisation%20financiere%20dans%20les%20pays%20en%20developpement%20%22%20croissonce%20economique%20ou%20instabilite%20financiere&spell=1&sa=X
http://www.google.com/search?hl=fr&gs_sm=s&gs_upl=2078l2078l0l2765l1l1l0l0l0l0l219l219l2-1l1l0&q=des%20effets%20ambigus%20de%20la%20lib%C3%A9ralisation%20financiere%20dans%20les%20pays%20en%20developpement%20%22%20croissonce%20economique%20ou%20instabilite%20financiere&spell=1&sa=X
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/33/34/PDF/Oran150206.pdf
http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/388.pdf


                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 445 

 االنجلـيزيةالمراجع باللغـة    -3
 

a- Research and magazines 
 

1- Eckart Woertz, Impact of the US Financial Crisis on Gcc countries, GRC  Report, Gulf  

Research Center, October 2008. 

2- Eswar Prased and Others, Effect of  financial globalization on developing countries: some 

empirical evidence, IMF, march 17, 2003. 

3- Maher Hasan and Jemma Dridi, The Effect of Global Crisis on Islamic and Conventional 

Banks: A Comparative Study, IMF Working paper, Monetary and Capital Markets Department & 

Middle East and Central Asia Department, September 2010. 

4- Maher Hasan and Jemma Dridi, Put to the Test, Islamic banks were more resilient than 

conventional banks during the global financial crisis, Finance & Development, December 2010. 

5- Monzer Kahf, Basel II: Implications for Islamic Banking, 6th international conference on 

Islamic Economics and Finance "Islamic Economics and Banking in the 21st Sentry", Jakarta, 

Indonesia, November 21–24, 2005. 

6- M.Kabir Hassan and Mehmet F.Dicle, Basel II and capital requirements for Islamic Banks, 

6th international conference on Islamic Economics and Finance "Islamic Economics and Banking in 

the 21st Sentry", Jakarta, Indonesia, November 21–24, 2005. 

7- Monzer Kahf, Basel II: Implications for Islamic Banking, 6th international conference on 

Islamic Economics and Finance "Islamic Economics and Banking in the 21st Sentry", Jakarta, 

Indonesia, November 21–24, 2005. 

8- Muhammad Anas Zarqa, Islamization of economics: the concept and methodology, J.KAU, 

Islamic economic, Jeddah, vol 16, n01, 1424AH-2003AD. 

9- Mushtak Parker, Islamic banks fared better during financial crisis, Arab News, September 

2010. from the site: http://www.arabnews.com/node/355547 

10- Rocel Felix, Islamic Banks Enjoy Double-digit Growth in Spite of Global Crisis, November 

2009. from the site:  
http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/business/2009/November/business_November170.xml&section 

 

 

 

http://www.arabnews.com/node/355547
http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/business/2009/November/business_November170.xml&section
http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/business/2009/November/business_November170.xml&section


                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 446 

b- Reports 

 

1- Ernst & Young Islamic Fund & Investment, Report 2011. 

2- IMF Survey, Islamic Banks   : More Resilient to Crisis? October 04, 2010. from the site:     
                                 http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/RES100410A.htm 
3- IMF Direct, Did Islamic Banks in the Gulf Do Better Than Conventional Ones in the 

Crisis?, Oct. 14, 2009. from the site: http://blog-imfdirect.imf.org/2009/10/14/islamic-banking/ 

4- International Islamic Financial Market, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, 

4th edition, November 2014. 

5- International Islamic Financial Market, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, 

3rd Edition, April 2013. 
6- Islamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report, May 

2015. 

7- Islamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report, 2013. 

8- Standard  Poor's, Islamic Finance Outlook 2010, 2010. 

9- Standard  Poor's, Islamic Finance Outlook 2014, 2014. 

10- THE UK: Leading Western Centre for Islamic Finance, Islamic Finance 2015, November 

2015.  
11- Unctad, Transnational corporations and the internationalization of R&D, 2005. 

12- Unctad, Towards a new generation of investment policies, World Investment Report, 2012. 
13- Unctad, Reforming international investment governance, World Investment Report, 2015. 

14- World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014. 

15- Zawya, Sukuk Quarterly Bulletin, Issue 21, 1Q2014. 

 

 ة األنترنت:ـعلى شبكرى  ـأخ  مراجع -4
 
 . من املرقع: مية وقورها يف ةع"ي" الق اع املصريفاملصارف اإلسأمحد أبر عبيد،  -1

 http://www.kantakji.com/fiqh/Banks/a111.doc 

 www.arablawinfo.com: . من املرقعالبنوك الشاماةأمحد عبد اخلحملق،  -2

 . من املرقع:  األسواق املالية اإلس مية: مباقؤها وأقواهتاأمحد  اد رصحما،  -3
www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/135.doc 

 http://iefpedia.com/arab/?p=2591 :  . من املرقعأسم التحو، لاعمل املصريف اإلس مي -4

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/RES100410A.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/RES100410A.htm
http://www.kantakji.com/fiqh/Banks/a111.doc
http://www.arablawinfo.com/
http://iefpedia.com/arab/?p=2591


                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 447 

  . من املرقع:املشتقات املالية يف الرؤية اإلس ميةأشا   اد ملعابة،  -5
http://iefpedia.com/arab/?p=10116 

 . من املرقع:أسباوا وآاثرها االقتصاقية.ألمة قيون ق .. -6
http://www.alukah.net/culture/0/10185/ 

:من املرقع .العاملية ق  ألمة -7   
docا  محمين -ماهم -مليب-/.../أ مةiefpedia.com/arab/wp-content 

  . من املرقع:األسباب املباشرة لأللمة املالية واالقتصاقية العاملية املعاصرة مق مندور اقتصاقي إس مي -8
media.kenanaonline.com/.../ االزمة20بحث% ... - Égypte 

 . من املرقع:ا دمات املصرفية يف املصارف اإلس مية -9
www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/4303.doc 

 fiqh/banks.htm/www.kantakji.com. من املرقع: ردي فيهااملصارف اإلس مية: نشاطها وا كم الش -10

  . من املرقع:...طوق النماة العاملي دا  خ   املصرفية اإلس مية3ابل،  -11
http://www.almasrifiah.com/2011/02/01/article_500566.html 

  . من املرقع:األلمة املالية العاملية...ورب سارة انفعةريحمسم املنحمع ،  -12
http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=8185 

  ، تامجة  ما الصاحما. من املرقع:األمولة الرأمساليةريرا بيالم  فرسرت،  -13
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97582 

 . من املرقع:التوريا املصريف لاديون "املمارسة واإلطار القانوى"حسني فحا  عثاحما،  -14
www.arablawinfo.com 

 . من املرقع:" قد ة قي إىل دمايات قمج واستحوا   ني البنوك3خرباء مصرفيون: مقررات "ابل،  -15
http://www.dostor.org/economy/news/10/september/16/28909 

حو العمـل املـايل اإلسـ مي أسـرع مـق حنـو ةـوافر الكـواقر امل هاـة   املـوارق البشـرية.....كم   ـ   ا اا عدانا،  -16
 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/8521.txt  :(، من املرقعنوع
 . من املرقع: 2006، م سسات البنية التحتية لاصنادة املالية اإلس ميةسحمما مرها قنطقا ،  -17

 http://iefpedia.com/arab/?p=12470 

  . من املرقع:2008/ 10/ 15، ملأساحة الدمار املايل الشاسحمم  السريام،  -18
www.cibafi.org/.../WorldDisastersFinance/200952 

 . من املرقع: أسباب التحو، إىل مصرف إس ميسعيد  اد ابيعة،  -19
 http://www.kantakji.com/fiqh/banks.htm 

 من املرقع: .  اة اقيات ابل، وة بيقاهتا يف البنوك اإلس ميةساياحما انصا -20
http://iefpedia.com/arab/?p=22775 

 : . من املرقع20-19، النصر  23األصاحمم  ،ساا الحثنية -21

http://www.arabchurch.com/ArabicBible/Deuteronomy/23 
  . من املرقع:قورها -أنوادها -صناقيا االست مار: ماهيتها -22

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1429 

 . من املرقع: 2012-2000ةقومي در ة السوقان يف األقوات املالية اإلس مية خ ، ال جة   طه يرسل -23
conference.qfis.edu.qa/app/media/7153 

http://iefpedia.com/arab/?p=10116
http://iefpedia.com/arab/?p=10116
http://www.alukah.net/culture/0/10185/
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/4303.doc
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/4303.doc
http://www.almasrifiah.com/2011/02/01/article_500566.html
http://www.almasrifiah.com/2011/02/01/article_500566.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97582
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/8521.txt
http://iefpedia.com/arab/?p=12470
http://www.cibafi.org/.../WorldDisastersFinance/200952
http://www.cibafi.org/.../WorldDisastersFinance/200952
http://iefpedia.com/arab/?p=22775
http://iefpedia.com/arab/?p=22775


                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 448 

  . من املرقع:سوا ا االسته ك يف االقتصاق اإلس مي -24
http://www.eamaar.org/?mod=article&ID=913 

 . من املرقع:أألية السوق املالية اإلس مية الدوليةعبد ا ايم عاا،  -25

http://islamfin.go-forum.net/t506-topic 

 . من املرقع:أقوات االست مار يف املصارف اإلس ميةعبد ا ايد  ارمل البعا ،  -26
 http://iefpedia.com/arab/?p=12480 

 . من املرقع:  1999، ملشتقات املالية يف املمارسة العماية ويف الرؤية الشرديةاعبد ا ايد  ارمل البعا ،  -27
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2378 

   ملرقع:. من ا  ا ماية مق اإلف و ةوجب القانون األمريكي حمل  هعبد القحمملا عامس -28
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=10390 

 . من املرقع:آليات ندام العوملةعبد اايد ااشد،  -29
http://www.iid-alraid.de/arabisch/abwab/Artikel/Ar00049.mht 

 . من املرقع:ألمة االئتمان العاملية يف سوء الشريعة اإلس ميةعطية فيحم ،  -30

www.cibafi.org/.../WorldDisastersFinance/200964 

 . من املرقع:قانون اإلف و اجلديد...مرونة ل قتصاق ومحاية لامست مريق -31
http://www.alkhaleej.ae/portal/93086839-3dd9-4995-a376-79ef9a41916f.aspx 

 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/riba-03.htm :؟ من املرقعكي   دأ الراب...وكي  انتشر  -32

  http://islamfin.go-forum.net/t870-topic . من املرقع:صناقيا التحوطلحم النحمصا،  -33
  . من املرقع:م هوم البن  اإلس مي سن أمحد اخلضريي،  -34

http://www.philadelphia.edu.jo/courses/banking/Files/Banks/IBConcept.doc 

 . من املرقع: قور البنوك اإلس مية يف التنمية االجتمادية اد األرصحماي،  -35
http://iefpedia.com/arab/wp-content/upload/2009/11/bbb.doc 

: . من املرقع2008أكحربا  16 ..... !!كتاب: ور يون: الشريعة اإلس مية ةنقذ اقتصاق العامل  اد النرعي،  -36
 http://www.saaid.net/arabic/214.htm#4 

 . من املرقع:لبنوك اإلس مية مق التقايديةآاثر األلمة املالية وري املباشرة أقس  دا  ا اد بديا،  -37
http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/mar/28/ec8.htm 

  . من املرقع:2011أفايل  24، اجلانب األخ قي مق األلمة املالية العاملية اد بن صحمحل محدي،  -38
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6045:2011-04-24-08-13-

32&catid=232:economy-dev&Itemid=315.aspx 

 www.elgari.com/arabic/?p=50 . من املرقع: 2002، صناقيا االست مار اإلس مية اد عا  القاي،  -39
 :، تاخي  بشا  اد مرفق. من املرقعدرض لبعد مشك ت البنوك اإلس مية اد عا  القاي،  -40

http://iefpedia.com/arab/?p=1398 

 ، األكحمملمية العحمملية لابار  الشاعية. من املرقع: سوق األوراق املالية اإلس مية اد ررا الدين  حمملمن،  -41
http://iefpedia.com/arab/?p=3432 

   . من املرقع:ملالية اجلديدة  تا  قيناميات جديدةالعوملة اانصا الحايا ،  -42
 http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=46826 

 . من املرقع:ندرية اإلن اق وسوا  ها يف اإلس مهحميل عبد املرىل طشطرش،  -43

http://www.eamaar.org/?mod=article&ID=913
http://www.eamaar.org/?mod=article&ID=913
http://islamfin.go-forum.net/t506-topic
http://islamfin.go-forum.net/t506-topic
http://iefpedia.com/arab/?p=12480
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2378
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2378
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=10390
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=10390
http://www.iid-alraid.de/arabisch/abwab/Artikel/Ar00049.mht
http://www.iid-alraid.de/arabisch/abwab/Artikel/Ar00049.mht
http://www.cibafi.org/.../WorldDisastersFinance/200964
http://www.cibafi.org/.../WorldDisastersFinance/200964
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/riba-03.htm
http://www.philadelphia.edu.jo/courses/banking/Files/Banks/IBConcept.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/courses/banking/Files/Banks/IBConcept.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/upload/2009/11/bbb.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/upload/2009/11/bbb.doc
http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/mar/28/ec8.htm
http://www.al-jazirah.com.sa/2009jaz/mar/28/ec8.htm
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6045:2011-04-24-08-13-32&catid=232:economy-dev&Itemid=315.aspx
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6045:2011-04-24-08-13-32&catid=232:economy-dev&Itemid=315.aspx
http://iefpedia.com/arab/?p=1398
http://iefpedia.com/arab/?p=1398
http://iefpedia.com/arab/?p=3432
http://iefpedia.com/arab/?p=3432


                                                                                                     قائمة املراجـع 
 

 449 

http://iefpedia.com/arab/?p=18571 
 

44-  http://www.al-jazirah.com.sa/2000jaz/oct/11/ec10.htm 

45- 
 
46-  http://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation 

47-  http://www.ibisonline.net/Islamic_Banks/IndustryHighlights.aspx 

48-   http://www.ibisonline.net/MapSearch.aspx 

49-  http://en.wikipedia.org/wiki/Financialization 

50-  http://egyptjudgeclub.org/forum/archive/index.php/thread-2930.html 

51-  dex.php?option=com_content&view=article&id=465:2009-07-12-08-09-00&catid=63:2009-07-09-08-

01-48&Itemid=29 
52-  www.islamicfi.com/arabic/foundation/results.asp 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D
9%81 

 

http://iefpedia.com/arab/?p=18571
http://iefpedia.com/arab/?p=18571
http://www.al-jazirah.com.sa/2000jaz/oct/11/ec10.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation
http://www.ibisonline.net/Islamic_Banks/IndustryHighlights.aspx
http://www.ibisonline.net/MapSearch.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Financialization
http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/results.asp
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81


 

 الفهــــارسالفهــــارسالفهــــارس



                                                                                                    فهرس اآليـات 
 

 451 

 اآليـاتفـــهرس  
 

 ةـالصفح ةـاآلي مـالرق
َن اأَلْرضِّ َواْستَ ْعَمرَُكْم فِّيَها 01  06 ُهَو أَنَشَأُكم م ِّ
َد الل ِّ  02 َا يَ ْعُمُر َمَساجِّ  06 إَِّّنم
َك لِّلنماسِّ َوََل  03  13 ...َوََل ُتَصع ِّْر َخدم
 13 ...ََي أَي َُّها المذِّيَن آَمُنوْا ات مُقوْا الل َ َوَذُروا 04
َفاء لِّلنماسِّ  05  13 فِّيهِّ شِّ
يَنا َأْو َأْخطَْأَنَ  06 ْذََن إِّن نمسِّ  13 رَب مَنا ََل تُ َؤاخِّ
نَساَن لََيْطَغى 07  13 ...َكَّلم إِّنم اْْلِّ
ُ الر ِّْزَق لِّعَِّبادِّهِّ  08  13 ...َوَلْو َبَسَط اللم
َن الن َِّساء  09 َهَواتِّ مِّ  14-13 ...َواْلَبنِّيَ زُي َِّن لِّلنماسِّ ُحبُّ الشم
 17 َوأَنفُِّقوا ِمِّما َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلفَِّي فِّيهِّ  10
 17 ...َوالمذِّيَن ِفِّ أَْمَواِلِِّّْم َحقٌّ ممْعُلوم   11
 17 َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَ اأْلَْغنَِّياء مِّنُكمْ  12
يب  ِم ِّما اْكَتَسُبوْا َولِّلن َِّسا 13  17 ...ء ل ِّلر َِّجالِّ َنصِّ
َن اأَلْرضِّ َواْستَ ْعَمرَُكْم فِّيَها 14  17 ُهَو أَنَشَأُكم م ِّ
َم َوَلََْم اْلِّنزِّيرِّ  15 َتَة َوالدم َا َحرمَم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ  18 إَِّّنم
َر ََبٍغ َوََل َعاٍد َفَّل إِّْْثَ َعَلْيهِّ  16  18 َفَمنِّ اْضطُرم َغي ْ
 19 ََل َتْظلُِّموَن َوََل ُتْظَلُمونَ  17
 19 َوََل تَ ْبَخُسوْا النماَس َأْشَياءُهمْ  18
 20 ...َوَلْو أَنم أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َوات مَقواْ  19
تَ ُغونَ  20  20 ...َوآَخُروَن َيْضرِّبُوَن ِفِّ اأْلَْرضِّ يَ ب ْ
ُروا ِفِّ اأْلَْرضِّ َوابْ تَ ُغوا 21 َيتِّ الصمََّلُة َفانَتشِّ  20 ...َفإَِّذا ُقضِّ
 20 َقاَل رَبَُّك لِّْلَمَّلَئَِّكةِّ إِّّن ِّ َجاعِّل  ِفِّ اأَلْرضِّ َخلِّيَفة َوإِّذْ  22
نَساُن إِّنمَك َكادِّح  إََِّل رَب َِّك َكْدًحا َفُمََّلقِّيهِّ  23  20 ََي أَي َُّها اْْلِّ
 20 ْثُم لَُتْسأَُلنم يَ ْوَمئٍِّذ َعنِّ النمعِّيمِّ  24
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ْن أُممةٍ  25  21 أَن َتُكوَن أُممة  هَِّي أَْرََب مِّ
 21 َفاْحَتَمَل السمْيُل زَبًَدا رمابًِّيا 26
 22 اْهتَ زمْت َورََبتْ  27
ْن أُممةٍ  28  22 أَن َتُكوَن أُممة  هَِّي أَْرََب مِّ
ُتم م ِّن ر ًَِّب ل ِّيَ ْربُ َو ِفِّ أَْمَوالِّ النماسِّ َفََّل  29  25 ...َوَما آتَ ي ْ
َن المذِّيَن َهاُدوْا َحرمْمَنا َعَلْيهِّمْ  30  25 ...فَبِّظُْلٍم م ِّ
 25 ...ََي أَي َُّها المذِّيَن آَمُنوْا ََل ََتُْكُلوْا الر ََِّب َأْضَعافًا 31
 26-25 ...المذِّيَن َيَُْكُلوَن الر ََِّب ََل يَ ُقوُموَن إَِّلم َكَما يَ ُقوُم المذِّي 32
 27 َن آَمُنوْا ََل ََتُْكُلوْا الر ََِّب َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفةً ََي أَي َُّها المذِّي 33
 49 َفَما َرِبَِّت ّت َِّارَتُ ُهمْ  34
 50 َفَما َرِبَِّت ّت َِّارَتُ ُهْم َوَما َكانُوْا ُمْهَتدِّينَ  35
تَ ُغوَن مِّن َفْضلِّ اللمِّ  36  74 َوآَخُروَن َيْضرِّبُوَن ِفِّ اأْلَْرضِّ يَ ب ْ
 89 المذِّي أَتْ َقَن ُكلم َشْيءٍ  ُصْنَع اللمِّ  37
 95 َوإِّن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنظِّرَة  إََِّل َمْيَسرَةٍ  38
ْلُعُقودِّ  39  239 ََي أَي َُّها المذِّيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا َبِّ
ُتْم بَِّدْيٍن إََِّل  َيَ  40  331 ...َوْلَيْكُتبْ  ُمَسمًّى َفاْكتُ ُبوهُ  َأَجلٍ  أَي َُّها المذِّيَن َآَمُنوا إَِّذا َتَدايَ ن ْ
 331 ...َوإِّن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنظِّرَة  إََِّل َمْيَسرَةٍ  41
َها َواْلُمَؤلمَفةِّ  42 لَِّي َعَلي ْ َا الصمَدَقاُت لِّْلُفَقرَاء َواْلَمَساكِّيِّ َواْلَعامِّ  332 ...إَِّّنم
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 األحاديثفـــهرس  
 

 ةـالصفح ثـاحلدي م ـالرق
 22 ما تصدق أحد بصدقـة من طيب، وال يقبل هللا إال الطيب... 01
 26 ...لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب، وموكله 02
 26 ...رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين إىل أرض مقدسة فانطلقا 03
 26 ...يه وسلم عن مثن الكلب ومثن الدمهنى النيب صلى هللا عل 04
 26 ...ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض 05
 29 ...الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر 06
 229 أنه كان يسري على مجل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه... 07
 331 إن خياركم أحسنكم قضاء 08
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 الجداولفـــهرس  
 

 الصفحة ولاجلـدوان ـعن الرقم 
 17 مكوانت االقتصاد اإلسالمي - 01
 23 تطور التعامل ابلراب عرب التاريخ - 02
 30 احلقل الشرعي لراب الفضل - 03
 39 املخاطر اليت يتعرض هلا املقرض - 04
 40 أهم أنواع أسعار الفائدة - 05
 42 املعاصرةي والفائدة املصرفية مقارنة بني الراب اجلاهل - 06
 43-42 أهم النظرايت املربرة ألسعار الفائدة - 07
 51 خصائص الربح - 08
 54 مقارنة بني الربح والفائدة ) الراب ( - 09
فيفـر   – 1963خـال  الفـ ة  ة يف مصـرـرة يف بنـو  االدخـار ايليــرين واملبـال  املدخــور عدد املدخـتط - 10

1967  
65 

 112 أوضاع أسواق التمويل يف الدو  النامية - 11
 117 اتريخ بدء عمليات التحرير املايل يف بعض الدو  - 12
 124 املتدرج مراحل التحرير املايل - 13
 132 2014–1992تطـور حجم التجارة الدوليـة للف ة  - 14
 143 املؤسسات التابعة للبنك الدويل - 15
 149 2007و 2001دات املالية سنيت تطور حجم املوجو  - 16
 151 صناديق االستثمار السيادية يف الدو  العربية اليت متوهلا الدولة - 17
)حجــم األصــو االنات   2013 – 2006تطــور و ص صــناديق االســتثمار خــال  الفــ ة  - 18

 ايلي اإلمجايل(
153 

-2000ار األجنـ  املبارـر خـال  الفـ ة التغيـرات يف القوانني واللوائـح املتعلقة ابالستثمــ - 19
2014 

156 

-2000تطـور تدفق االستثمار األجن  املبارر الـوارد والتو يع اإلقليمـي لـخ خـال  الفـ ة  - 20
2014 

156 

 158 2006-1990ة األسهم والسندات يف أهم األسواق العاملية للف ة ـتطور حرك - 21
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 163                                                                                    2014من مناطق العامل خال  السداسي األو  من سنة دد أصو  املصـارف اإلسالميـة يف ع - 22
 166 2012-2008تطـور احلصة السوقيـة يف السعودية وقطر واإلمارات العربية خال  الف ة  - 23
 174 2012 – 2003ارف اإلسالمية خال  الف ة بعض املؤررات املالية للمص - 24
 181 1أو اص املخاطرة املرجحة حسب نسبة اب    - 25
 181 أو اص املخاطرة املرجحة لعناصر خارج امليزانية - 26
-1999تطـــور عـــدد املتعـــاملني ابلصـــةفة اإللك ونيـــة يف بعـــض الـــدو  األوروبيـــة للفـــ ة  - 27

2004 
202 

 218 الفرق بني اجملا فـة واالستثمـار - 28
 236 موقف الفقـخ من خمتلف أنواع األسهم وقيمهـا - 29
 252-251 األحكـام الفقهية ألنواع عقود املبادلـة - 30

 260 أنـواع التوريـق - 31
 265 أهم الفروقات بني التوريق التقليد  والتصكيك اإلسالمي - 32
-2001خال  الف ة  -على املستوى ايلي–سب املناطق تطور إصدارات الصكو  ح - 33

 2013جانفي 
268 

 278 أركـا  التحـو  - 34
 284 أهم االنتقادات املوجهة للمشتقات املالية - 35
 299 2012-2000يف سوق اخلرطـوم لألوراق املاليـة للف ة  العمل ابلشهادات والصكو تطـور  - 36
 302 مـارأنـواع صناديـق االستث - 37
 310 التجاريـة يف بعض الدو  الكربىللمصارف األنشطـة املسموح هبا  - 38
 311 2012صي  التمويـل اإلسالمي سنة  - 39
 316 التجارية يف عدد من الدو  املتقدمـةاملصارف أهم عمليـات االندمـاج بني  - 40
ـــة و  - 41 ـــات االنــدماج الــيت متــف بــني املصــارف العربي اإلسالميـــة يف عــدد مــن الــدو  أهــم عملي

 العربية
317 

 343-342 2013-2006تطور حجم األصو  للف ة  - 42

 349-348 2013-2006تطور حجم الودائع للف ة  - 43

 254-253 2013-2006تطور العائد على األصو  للف ة  - 44

 359-358 2013-2006تطور العائد على حقوق امللكية للف ة  - 45

 364-363 2013-2006ور العائد على السهم للف ة تط - 46
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 369-368 2013-2006تطور صايف الربح للف ة  - 47

 397 نتائ  الدراسة التطبيقية - 48
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 األشكـالفـــهرس  
 

 الصفحة الشكـلوان ـعن م ـالرق
 66 تطور عدد املصارف اإلسالمية - 01
وضعية النظام املاا    ععاا الادومل املمةدماة وععاا الادومل النامياة رتاالمل ال ا    - 02

1973 – 1996 
120 

 133 2005 – 1995تطور تدفةات رأس املامل العاملي لل     - 03
 134 2012-2005مل رأس املاامل الدو  رتالمل ال مار  تدفةاات أشكا - 04
 138 تطور ظاهر  األمولة الرأمسالية - 05
 140 مراحل تطور العوملة املالية - 06
 164 2012-2004تطاور حجم أصاومل املصارف اإلسالمياة رتاالمل ال     - 07
 164 2014مل من سنة توزياع أصومل املصارف اإلسالمياة حسب الدومل رتالمل السداسي األو  - 08
رتالمل السداسي األومل مان سانة احلصاة السوقية للمصارف اإلسالمية حسب الدومل  - 09

2014 
165 

تطاااااور أصاااااومل املصاااااارف اإلساااااالمية   الساااااعودية وقطااااار واإلماااااارات العرعياااااة رتاااااالمل ال ااااا    - 10
2008-2012 

165 

-2008رتاالمل ال مار  ات العرعية   السعودية وقطر واإلمار تطاور حجام الممويل والودائاع  - 11
2012 

166 

-2008رتاااااالمل ال ااااا    ماااااليتر وتروياااااا وأ دو يسااااياتطاااااور أصااااومل املصاااااارف اإلسالمياااااة    - 12
2012 

167 

-2008رتاااااالمل ال اااا    مااااليتر وترويااااا وأ دو يسااايا  طااااور حجااااام المموياااال والودائاااااع ت - 13
2012 

168 

اإللك و يااااة   ععااااا الاااادومل األوروعيااااة لل اااا    تطااااور عاااادد املمعااااامل   لصاااا فة - 14
1999 – 2004 

203 

 204 تكل اة اخلدمة املصرفياة من رتالمل قنوات توزيعها - 15
 206 تطور عملياات اسمخدام تكنولوجياا املعلوماات   املؤسسات املالياة اإلسالمياة - 16
 207 اإلسالميةسسات املالية   املؤ  مدى توافر مواقع إلك و ية وحتديث حممورهتا - 17
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  املؤسساااات املالياااة  مااادى تاااوافر إدار  لمكنولوجياااا املعلوماااات وعااادد موظ يهاااا - 18
 اإلسالمية

207 

 208 اإلسالمية  املؤسسات املالية  مدى اسمخدام احلاسوب والربيد اإللك وين - 19
  املؤسسااات املاليااة عالقااة الاا اع  عاا  اساامخدام المكنولوجيااا ومعااد ت الر يااة  - 20

 اإلسالمية
208 

الرعع األومل  – 2008  الو.م.أ وأورو  رتالمل ال     املورقةابال  املتطور حجم  - 21
 )مليار أورو( 2015من سنة 

256 

)ملياااو   2014جويلياااة  – 2001تطاااور إصااادارات الصكااااورت رتاااالمل ال ااا    - 22
 دو ر(

267 

 2013جا  ي -2001رتالمل ال     الدو على املسموى إصدارات الصكاورت  - 23
 )حسب الدومل(

267 

 على املسموى العاملي حجم املاباال  املس   من قابل املؤسساات املالية غ  املصرفياة - 24
 2009سنة 

274 

النصا   – 2000تطاور حجم املشمةاات املالية رتارج الابورصات رتاالمل ال ا    - 25
             2014األومل من سنة 

285 

تطااور  شااااااات الابنااورت )قااارويف و شااااات   الساااو  املااا  (    ملااا  دومل  - 26
 العامل 

290 

الرعع األومل من -2001إصدارات الصكاورت عاملياا حسب املصدر رتالمل ال     - 27
 2014سنة 

292 

 296 2012-2003تطاور حجم إصدارات الصكاورت   ماليتر رتالمل ال     - 28
 297 2013ات املالية اإلسالمية املصدر    الابورصة املاليتياة   ديسمرب  ساباة األدو  - 29
وهناياااة  2010ة اإلسالميااااة لسااان  ااااااااااااااااااااااااااااااحجااام صناااااعة الصناااااديا ا سم مااري - 30

2014 
304 

-2006ومل الصاااناديا ا ساام مارية اإلساااالمية رتااالمل ال ااا   اااااتطاااور حجااام أص - 31
2014 

305 

 2002تطاور عدد وحجم أصااومل الصاناديا ا سام مارية المةليدياة رتاالمل ال ا    - 32
 2011الرعع األومل من  –

305 

 311 2012الوز  النسيب لصي  الممويل اإلسالمي سنة  - 33
 344 2013-2006تطور حجم األصومل لل     - 34
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 350 2013-2006تطور حجم الودائع لل     - 35
 355 2013-2006ائد على األصومل لل    تطور الع - 36
 360 2013-2006تطور العائد على حةو  امللكية لل     - 37
 365 2013-2006تطور العائد على السهم لل     - 38
 370 2013-2006تطور صا  الرعح لل     - 39
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 المخططاتفـــهرس  

 
 الصفحة املخـططوان ـعن الرقم 
 13 التقليدياد ـاد اإلسالمي واالقتصـالعالقة بني االقتص - 01
 26 ل حترمي الرابـمراح - 02
 61 ةـأنواع املصارف اإلسالمي  03
 63 -تقسيم آخر -أنواع املصارف اإلسالمية  - 04
 69 ةأنواع احلساابت يف املصارف اإلسالمي - 05
 77 ةـأنواع املضارب - 06
 82 ةـاملشارك أنواع - 07
 114 مظاهر الكبح املايل - 08
 121 املدخل التقليدي لتأثري التحرير املايل على النمو االقتصادي - 09
 122 املدخل احلديث لتأثري التحرير املايل - 10
 125 شروط التحرير املايل األمثل - 11
 136 ةـالية املـأسس العومل - 12
 137 ةـة املاليـمرادفات العومل - 13
 147 العالقة بني االقتصاد الرمزي واالقتصاد احلقيقي يف االقتصاد احلديث - 14
 155 مفهوم االستثمار األجنيب املباشر - 15
 185 2مرتكزات اتفاقية ابزل  - 16
 198 موقع املعامالت املصرفية اإللكرتونية - 17
 199 أمناط املصارف اإللكرتونية - 18
 210 تطوير تقنيات العمل يف املصارف اإلسالمية - 19
 248 اإلطـار املؤسسي للمستقبليـات اإلسالميـة - 20
 258 خطـوات عمليـة التوريـق - 21
 287 الفـرق بني اهلندسة املاليـة التقليدية واهلندسة املاليـة اإلسالمية - 22
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 289 ةـستني املاليتني التقليدية واإلسالمية يف املؤسسات املاليواقـع اهلند - 23
 314 أنـواع االندمـاج - 24
 338 اد التقليديـاهلرم املقلوب يف االقتص - 25
 339 اإلسالمياد ـادي يف االقتصـهرم التوازن االقتص - 26
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 فــهرس المحــتويات                              
 

ــوع  الصفحة املوضـــ
ـــمةة امل  د  -أ   ـقــ

 ا  ـاد اإلسالمي والربامة حول االقتصـالباب األول: دراسـة ع
 ةـاإلسالمي  ارفـالمصو 

03  -  107  

 55  -  03 ي والـرابـالفصـل األول: عموةيـات حـول االقتصــاد اإلسالة
  21  -  04 االقـتصاد اإلسـالةي: ةفهوةـه وخصائصـهحبح  األول: امل

 10  -  04 ادره وتطور دراستـهادره وتطور دراستـهــه وأهم ةصه وأهم ةصــه وجماالته وجماالتــاد اإلسالةي: تعريفاد اإلسالةي: تعريفــاالقتصاالقتصاملطلب األول: 
ـــامة ــــاهيم اقتصادية عـ    04 الفرع األول: مفـ

ــادرهه وأـالفرع الثاين: االقتصـاد اإلسـالمي: تعريفـه وجماالت    06 هم مصـ
   08 الفرع الثالث: تطـور دراسـة االقتصـاد اإلسـالمي

 16  - 10 الةيــاد اإلسـاالقتصطحبيعـة املطلب الثاين: 
   10 الفرع األول: االنتقـادات اليت تعرض هلا االقتصـاد اإلسـالمي

   12 الفرع الثاين: كيفيـة حتقيـق إسالمـية علــم االقتصــاد
الثالـث: العــالقة  ـال االقتصــاد اإلسـالمي وكـل مـه الفقــه اإلســالمي ولريــــال الفــير االقتصــاد  الفرع 

 عند املسلميـه
15     

 20  - 17 خصـائص االقتصـاد اإلسالةـي املطلب الثال :
    17 ع  ال الثبات والتطور )خاصية املذهب والنظام(ـالفرع األول: اجلم

    18  ال املصـلحتال العامـة واخلاصـةالفرع الثاين: اجلمـع 
    19 ع  ال املصـاحل املـادية واحلاجـات الروحيـةـالفرع الثالث: اجلم

 38  - 21 اإلسـالميف املحبح  الثاين: الربـا يف االقتصـاد و 
 26  - 21 هـة حترميـوره وأدلــالـراب: تعريفـه وةراحـل تطاملطلب األول: 

      21 الـراب لغـة واصطالحــا الفرع األول: تعريـف
    23 الفرع الثاين: مراحـل تطـور الـراب عرب احلضـارات

    24 الفرع الثالث: أدلـة حتريــم الـراب يف اليتــاب والسنـة
 32  -  27 ا واحلكمـة ةن حترميـهـأنـواع الرباملطلب الثاين: 
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    27 الفرع األول: ر ـا الديـون )النسيئـة(
   29 فرع الثاين: ر ـا البيـوع ال

   30 الفرع الثالث: احليمـة مه حتريـم الـراب
 38  -  32 شحبهـات حـول الـراباملطلب الثال :  

   32 قضيـة األضعـاف املضاعفـةالفرع األول: 
   34  روض االستهـالكـاج وقـ ال قـروض اإلنتالفرع الثاين: 
   36 الراب ولـح شبهـات أخـرىالفرع الثالث: 

 54  -  38 ول الفـائمة والربـحـاهيم عـاةة حـاملحبح  الثال : ةف
 44  -  38 املطلب األول: الفـائمة والربـا وةربراهتمـا

   38 الفرع األول: تـعريـف الفائـدة وأنواعها
   40 الفرع الثاين: الفـرق  ال الفائـدة والر ـا

   42 الفرع الثالث: مبـررات الفـائدة
 49  -  44 ر الفـائمةـاملطلب الثاين: جـموى آليـة سع

   44  ة  ال أسعـار الفائدة واالستثمـارـانتقـادات العالقالفرع األول: 
   46  ة  ال أسعـار الفائدة واالدخـارـانتقـادات العالقالفرع الثاين: 
   48 النقديةة  ال أسعـار الفائدة والسياسـة ـانتقـادات العالقالفرع الثالث: 

 54  -  49 ة الربـح كحبميـل لسعـر الفائـمةـاملطلب الثال : آلي
   49  الر ـح: تعريفـه وشروطـهالفرع األول: 

   51 الفرع الثاين: خصـائص الر ـح 
   52 والـراب الر ــحالفـرق  ال الفرع الثالث: 

 55 األولخالصـة الفصـل 
 107 -   57 ـة اإلسالةيـةالفصـل الثاين: الصناعـة املصرفي

 73  -  58 ةـارف اإلسالةيـول املصـاةة حـاملحبح  األول: ةفاهيم ع
 63  -  58 ة: تعريفهـا وخصائصهـا وأنواعهـاـارف اإلسالةيـاملطلب األول: املص

   58 الفرع األول: تعريـف املصـارف اإلسالميـة
   60 الفرع الثاين: خصائـص املصـارف اإلسالميـة
   61 الفرع الثالث: أنـواع املصـارف اإلسالميـة
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 67  -  63 ارف اإلسالةيـة: النشـأة والتطـورـاملطلب الثاين: املص
   63 الفرع األول: أول ظهـور للمصـارف اإلسالميـة

   64 وك االدخـار احملليـةـالفرع الثاين: جتر ـة  ن
   66 الفرع الثالث: حـاضر املصـارف اإلسالميـة

 73  -  67 ةـا املصارف اإلسالةيـة اليت تـقمةهـسهيالت املصرفيـات والتـاملطلب الثال : اخلمة
   68 اابتـع وفتح احلسـول الودائـالفرع األول: قب
   69 انـات الضمـة وخطا ـة واالعتمادات املستنديـواالت املصرفيـالفرع الثاين: احل

   71 رىـة أخـات مصرفيـالفرع الثالث: خدم
 92  -  73 ةـارف اإلسالةيـار يف املصـغ وأساليب االستثمـصيأهم املحبح  الثاين: 

 78  -  74 راض(ـة )الـقـاملطلب األول: املضارب
   74 الفرع األول: املضار ـة: تعريفهـا وشروطهـا

   76 الفرع الثاين: أنـواع املضار ـة
   77 يف املصـارف اإلسالميـةد املضار ـة ـقـات تطبيق عقالفرع الثالث: معو  

 83  -  78 ةـاملطلب الثاين: املشارك
   79 اـا وخصائصهـة: تعريفهـالفرع األول: املشارك

   81 ةـواع املشاركـالفرع الثاين: أن
   82 ةـة املشاركـق صيغـل تطبيـالفرع الثالث: مشاك

 87  -  83 ةـاملراحب: الثال  املطلب
 84 اـوشروطه اـتعريفه: ةـحباملراالفرع األول: 
   85 ةحـ املرا أنواعالفرع الثاين: 
   86  مزايـا التعـامل  صيغـة املراحبـةالفرع الثالث: 

 92  -  87 ةـاإلسالةي ارفـاملص يف رىـأخ ةـيمتويل صيغ: الرابع املطلب
   87 مـلالس    يعالفرع األول: 
   89 اعـاالستصنالفرع الثاين: 

    90 ارةـجالث: اإلالفرع الث
اين ـل الـيت تعــة واملشاكــالتـقليميـارف ـاملصـة و ـارف اإلسالةيــاملحبح  الثال : الفرق بـ  املصـ

 ةـارف اإلسالةيـا املصـةنه
92  -  106 

 97  -  93 ةـالتـقليميارف ـاملصو  ةـاإلسالةي ارفـاملص ب  تالفـاالخ هـأوج: األول املطلب
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   93 لـالتعام ةـبيعوط الفرع األول: النشـأة
   94 الدور االجـتماعي للمصـارف اإلسالميـةالفرع الثاين: 
   95 أخـرى اتـفروقالفرع الثالث: 

 101  -  97 ةـارف اإلسالةيـاين ةنها املصـل اليت تعـاملطلب الثاين: املشاك
   97 ة املتخصصيـه يف جمـال الصريفـة اإلسالميـةالفرع األول: قل  

   99 لثاين: مشاكل اهليـئـات الشرعيـةالفرع ا
  100 املاليـة اإلسالميـةات ـالفرع الثالث: حمدوديـة املنتج
 106 - 101 ةـارف اإلسالةيـا املصـاين ةنهـاليت تعرى ـاألخل ـاملطلب الثال : املشاك

  102 ائدةـالس االجتمـاعية اهيمـاملفالفرع األول: 
  103 ةـاملركزي ارفـواملص ةـاإلسالمي ارفـملصا  ال ةـالعالقالفرع الثاين: 
  104 ةـاإلسالمي ارفـاملص هـتواج أخرى لـمشاكالفرع الثالث: 

 107 الثاينخالصـة الفصـل 
ر المالي  ـة في ظل التحريـالتقـليديالمصارف  ة و ـالباب الثاني: المصارف اإلسالمي

 ةـة الماليـوالالوساط
110 - 269 

 160 - 110 ريـر املالـي والعوملـة املاليـةالفصـل الثال : التح
 128 - 111 ايلـر املـايل والتحريـحبح املـول الكـات حـاملحبح  األول: عموةي
 116 - 111 ارهـاهره وآثـه وةظـايل: أسحبابـح املـاملطلب األول: الكحب

  111 اليبـح املـايل: تعريفـه وأسبا ـهالفرع األول: 
  113 يبـح املـايلمظـاهر الالفرع الثاين: 
  115 آثـار اليبـح املـايلالفرع الثالث: 

 122 - 116 هـات اليت أجريت خبصوصـايل وبعض المراسـوم وأنواع التحرير املـاملطلب الثاين: ةفه
  116 مفهـوم التحريـر املـايلالفرع األول: 
  118 أنـواع التحريـر املـايلالفرع الثاين: 
 120 ة اليت أجريت خبصوص التحريـر املـايلـلدراسـات امليداني عض االفرع الثالث: 
 128 - 122 رهـايل وخماطـر املـات التحريـاجيابي املطلب الثال :املطلب الثال :
  122 النهـج األمثـل للتحريـر املـايلالفرع األول: 
  125 اجيا يـات التحريـر املـايلالفرع الثاين: 
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  126 تحريـر املـايلاملخاطـر النامجـة عه الالفرع الثالث: 
 145 - 129 ةـة املاليـة حول العوملـاهيم عاةـةفاملحبح  الثاين: املحبح  الثاين: 
 134 - 129 اـا وةظاهرهـا وتطورهـة: تعريفهـة االقتصاديـالعوملاملطلب األول: املطلب األول: 
  129 تعريـف العوملـة والعوملـة االقتصاديـةالفرع األول: 
  131 والعوملـة االقتصاديـة التطـور التـارخيي للعـوملـةالفرع الثاين: 
  132 مظـاهر العوملـة االقتصاديـةالفرع الثالث: 
 140 - 134 ااــا وتطورها وتطورهــتعريفهتعريفهالعوملـة املاليـة:   املطلب الثاين:املطلب الثاين:
  134 تعريـف وأسس العوملـة املاليـةالفرع األول: 
  136 التطـور املصطلحي للعوملـة املاليـةالفرع الثاين: 
  138 لريـال تطور العوملـة املاليـة: الفرع الثالث

 145 - 140 ةؤسسـات العوملـة املاليـة املطلب الثال :املطلب الثال :
  141 صنـدوق النقـد الـدويلالفرع األول: 
  142 البنـك العـامليالفرع الثاين: 
  143 املنظمـة العامليـة للتجـارةالفرع الثالث: 

 159 - 145 اـا وعناصرهـا وةؤشراهتـالعوملـة املاليـة: أسحباهباملحبح  الثال : املحبح  الثال : 
 149 - 145 ةـة املاليـور العوملـاب تطـأسحباملطلب األول: املطلب األول: 
  146 ةـارات املاليـور اال تيـوتط املالية ةـتنامي الرأمساليالفرع األول: 
  147 ةـض املاليـة عه استعاب الفوائـور التينولوجي وعجز األسواق الوطنيـالتطالفرع الثاين: 

  148 دوالر وروـوق سندات اليـة وسـالت األجنبيـور سوق العمـتطع الثالث: الفر 
 153 - 149 ؤشرات العوملـة املاليـةـةاملطلب الثاين: املطلب الثاين: 
  149 تطـور حجم ونسبـة املوجودات واملعامالت املاليـة عرب العـاملالفرع األول: 
  150 طتطـور الصناديـق السياديـة وصناديـق التحـو الفرع الثاين: 
  152 مؤشـرات أخـرىالفرع الثالث: 
 159 - 154 عناصـر العوملـة املاليـة املطلب الثال :املطلب الثال :
  154 تعريف االستثمـار األجنـيب املباشـر ومؤسساتـهالفرع األول: 
  155 تطـور تدفقـات االستثمـار األجنيب املباشـرالفرع الثاين: 
  157 ر املباشـراالستثمـار األجنـيب غيـالفرع الثالث: 
 160 الثال  خالصـة الفصـل
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ة يف ـالتـقليمي  ة ـة املصرفيـة والصناعـة اإلسالةيـة املصرفيـالفصل الرابع: الصناع
 ةـرات العامليــل املتغيـظ

162 - 212 

 178 - 163 ةـالصناعتان املصرفيتان اإلسالةية والتـقليمية وحترير جتارة اخلمةات املالي املحبح  األول:املحبح  األول:
 168 - 163 ع الصريفـة اإلسالةيـة ـاملطلب األول: واق

  163 الفرع األول: تطـور حجـم الصناعـة املصرفيـة اإلسالميـة
  165 اراتـالفرع الثاين: واقـع الصريفـة اإلسالميـة يف السعوديـة وقطـر واإلم

  167 سيـاة يف ماليزيـا وتركيـا وأندونيـة اإلسالميـواقـع الصريفالفرع الثالث: 
 172 - 169 ر جتـارة اخلمةـات املاليـةـول االتفاقيـة العاةـة لتحريـاملطلب الثاين: عموةيـات ح

  169 ح الرئيسيـة للتجـارة يف اخلدمـاتـالفرع األول: املالم
  170 ة واملصرفيـة اليت مشلتها االتفاقيـة العامـة لتجارة اخلدمـاتـالفرع الثاين: اخلدمـات املالي
  171 ر اخلدمـات املاليـة واملصرفيـةـة لالتفاقيـة العـامة لتحريـالفرع الثالث: املبـادئ العام

ـــــاملطلــــب الثالــــ :آير اتفاقيــــ ـــــارة يف اخلمةـــــر التجـــــة حتري ـــــة علــــص املصـــــات املالي ة ـارف اإلسالةي
 ةـارف التـقليميـواملص

173 - 178 

ارة ـر جتـــة حتريـــة وفقــا التفاقيـــة واملصــارف التقليديـــإلسالميــة للمصــارف اـالفــرع األول: اخليــارات املتاحــ
 ةـات املاليـاخلدم

173  

ة واملصـارف ـة علـ  املصـارف اإلسالميــارة اخلـدمات املاليــر جتـة حتريـة التفاقيـالفرع الثاين: اآلاثر االجيا ي
 ةـالتقليدي

174 

ـــ ــــة التفاقيــــالفـــرع الثالـــث: اآلاثر السلبي ـــر اخلـــدمـة حتري ة واملصـــارف ـة علـــ  املصـــارف اإلسالميــــات املالي
 ةـالتقليدي

176 

 196 - 178 املحبح  الثاين: املصارف التـقليميـة واملصارف اإلسالةيـة يف ظل اتفـاقيات بـازل
 184 - 178 1املطلب األول: اتفـاقية بـازل 

 179 الفرع األول: التعـريف  لجنة  ـازل وكيفيـة نشوئهـا
 180 1: السمـات الرئيسيـة ملقـررات  ـازل الفرع الثاين

 182 (1998 - 1995) 1الفرع الثالث: تعـديالت اتفاقيـة  ـازل 
 188 - 184 2اتفـاقية بـازل املطلب الثاين: املطلب الثاين: 

 184 2الفرع األول: مبـررات اتفاقيـة  ـازل 
  185 2الفرع الثاين: العنـاصر اليت تستنـد عليهـا اتفاقيـة  ـازل 
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 187  2ر اليت تواجـه املصارف لتطبيقهـا مقررات  ـازل ـع الثالث: التحديـات واملخاطالفر 
 196 -188   أثر اتفاقيـات ابزل علص املصـارف اإلسالةيـةاملطلب الثال : املطلب الثال : 

 189 1الفرع األول: نسبة معيار كفـاية رأس املال للمصـارف اإلسالميـة يف إطار  ـازل 
 191 2اإلسالميـة يف إطـار  ـازل الفرع الثاين: املصـارف 

 193 عل  املصارف اإلسالمية مقارنة ابملصارف التقليدية 2الفرع الثالث: انعياسات مقررات  ـازل 
 195 عل  املصارف اإلسالميـة واملصارف التقليديـة 3الفرع الرا ع: أتثيـرات اتفاقيـة  ـازل 

 212 - 197 املحبح  الثال : املصـارف التـقليميـة واملصارف اإلسالةيـة يف ظل اقتصـاد املعرفـة
 201 - 197 ول الصريفـة اإللكرتونيـةـاملطلب األول: عموةيـات ح

 197 الفرع األول: الصريفـة اإلليرتونيـة ومراحـل تطورهـا
 199 ـاالفرع الثاين: أمنـاط املصـارف اإلليرتونيـة وخدماهت

 200 ارف اإلليرتونيـةـالفرع الثالث: أهم املنتجـات واخلدمـات اليت توفرها املص
 205 - 202 ة اإللكرتونيـةــواقـع وةزايـا وةتطلحبـات الصريفاملطلب الثاين: املطلب الثاين: 
 202 ع الصريفـة التقليديـة اإلليرتونيـةـالفرع األول: واق

 203 الفرع الثاين: مزايـا البنـوك اإلليرتونيـة
 205 الفرع الثالث: متطلبـات املصـارف اإلليرتونيـة

 211 - 206 التكنولوجيـة التكنولوجيـة ورة ورة ــارف اإلسالةيـة والثارف اإلسالةيـة والثــاملطلب الثال : املصاملطلب الثال : املص
 206 الفرع األول: استخدام التينولوجيـا يف املصـارف اإلسالميـة

 209 ةات تينولوجيـا اإلعالم واالتصـال للمصـارف اإلسالميــالفرع الثاين: حتدي
 210 الفرع الثالث: تفعيـل الصريفـة اإلليرتونيـة اإلسالميـة

 212 الرابع خالصـة الفصـل
واق ـة ورهانـات األسـارف اإلسالةيـارف التـقليميـة واملصـاةس: املصـالفصـل اخل

 املاليـة
214 - 269 

 230 - 215 صارف اإلسالةيةة ابملارف التـقليمية يف األسواق املالية ةـقارناملحبح  األول: ممارسات املص
 220 - 215 املطلب األول: اجملـازفة واالستثمـار يف األسواق املـالية
 215 الفرع األول: اجملـازفة يف األسواق املاليـة: تعريفهـا ومضارهـا

 217 الفرع الثاين: العالقـة  ال اجملازفـة واالستثمـار والقمـار
 218 لمجازفـةالفرع الثالث: التيييـف الفقهـي ل
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 226 - 220 املطلب الثاين: العمليـات العاجلـة يف األسـواق املاليـة والتكييف الفـقهي هلـا
 221 الفرع األول: العمليـات العـاجلة: تعريفهـا والغرض منهـا وأتصيلهـا الفقهي

 222 الفرع الثاين: الشراء اهلـامشي والتيييف الفقهـي لـه
 224   امليشـوف والتيييف الفقهـي لـهالفرع الثالث: البيع عل

 230 - 226 املطلب الثال : العمليـات اآلجلـة والتكييـف الفـقهي هلـا
 226 الفرع األول: مفهـوم العمليـات اآلجلـة

 227 الفرع الثاين: العمليـات اآلجلـة الباتـة القطعيـة
 229 الفرع الثالث: التيييـف الفقهي للعمليـات اآلجلـة الباتـة

 252 - 230 املحبح  الثاين: األدوات املاليـة املتماولـة يف الحبورصات: دراسـة اقتصاديـة وفـقهيـة
 237 - 231 مات وةوقف الفـقـه ةنهـاـأسيس والسنـاملطلب األول: األسهـم وحصص الت
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 امللخــص
 الصناعة املصرفية التقليدية والصناعة املصرفية اإلسالمية يف مواجهة حتدايت

 –دراسة مقارنة  –الالوساطة املالية والتحرير املايل 
الصنناةة اصصنرة ة الليد ة نة والصنناةة اصصنرة ة اةسن م ة ه مواايتنة  نة   تناولت هذه األطروحة دراسة موضوع "

ر اصصنارع اةسنن م ة هرنناهرح اللحر ننر ، وذلننهب فنةع مةرةننة درايننة    نن"-دراسننة ميار ننة-اللحر ننر اصنا  ال وسناطة اصال ننة و 
 ميار ة ابصصارع الليد ة ة.اصةوصة اصا  وتطور  شاط األسواق اصال ة 

نن الننراب دراسننة ةامننة حننو  ا  لصنناد اةسنن م  و  ،األو البننا  تننناو   ،م البحننإ  ث    ننة لهننوا ومننأ لايننك ذلننهب،    
 اللحر ننننر اصننننا  ة واللحد ننننك اصصننننارع اةسنننن م ة والليد ة ننننة ه  ننننك  م ة  ولمننننا الفننننا ، ةلننننناو  ابلةراسنننناةسنننن  واصصننننارع

واللحر نر  ، لإلسناات ي ا  اصصنرة ة صواايتنة ال وسناطة اصال نةضت الةراسنة ه البنا  األخنريال وساطة اصال ة  ولخريا تةر  و 
 .2008ليد ةي واللمو ك اةس م  ه  ك  األزمة اصال ة الةاص ة سنة اصا  ومةامل اللمو ك ال

لدمصنننارع الليد ة نننة واألسنننواق اصال نننة واجملازة نننة اللوصنننك  ث  دنننة منننأ النلننناامل لرتنننال لو اصمارسنننا  الرهو نننة  و نننة    
ةكنننن   ، ةدننن الليد ننننةياد    ث ةنننةال ا سننننليرار ه ا  لصنننلد   ،-الننننة وو تور ننن و اصال ننننة خاصننننة اصشنننليا  - الليد ة نننة

نله األزمة اصال ة ، وهذا ما ه   والفبا  حيم و ه ط اهتما ةوامك ا سليرارالدذاو  ،اصصارع اةس م ة وا  لصاد اةس م 
كناو تلدنم منأ دولنة ألخنر  ومنأ فنا،   اصصنارع الليد ة نةو ر اصصارع اةس م ة      لو ابلرغم مأ ،2008سنة الةاص ة 

 .الةو  حمك الةراسة ه ،ومأ مؤشر ما  آلخر ،مصرع آلخر
Abstract 

 
Traditional banking industry and the Islamic banking industry in the face of 

challenges of financial disintermediation and financial liberalization -a comparative study- 

 
This thesis addressed the subject of "traditional banking industry and the Islamic banking 

industry in the face of challenges of financial disintermediation and financial liberalization -a 
comparative study-", in order to know the degree of influence of the financial markets activity and 
the financial liberalization on the Islamic banks in comparison with the traditional banks. 

The research has been divided into three parts, the first part has dealt with a general study about 
Islamic economics and usury and Islamic banking; the second part tried to analyze the state of art of 
the Islamic and the traditional banks in the context of financial liberalization and financial 
disintermediation, whereas, the last part tried to scrutinize the different banking strategies in 
reaction to the financial disintermediation and financial liberalization and the impact of the global 
financial crisis of 2008 on the traditional and the Islamic funding processes.  

The study reaches some interesting results, including: the practices of usury and excessive 
speculation of conventional banks and traditional financial markets - especially the derivatives and 
the securitization of debts – provoked harmful disequilibrium, whereas the Islamic banks and 
Islamic economics in general are more likely to assure financial and economic stability as it has 
been proved during the last 2008 crisis, despite the fact that the impact on Islamic as well as 
conventional banks varies from one country to another and from one bank to another, and from one 
financial index to another depending of the countries covered by this study.     
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 امللخــص
 الصناعة املصرفية التقليدية والصناعة املصرفية اإلسالمية يف مواجهة حتدايت

 –دراسة مقارنة  –الالوساطة املالية والتحرير املايل 
الصنناةة اصصنرة ة الليد ة نة والصنناةة اصصنرة ة اةسن م ة ه مواايتنة  نة   تناولت هذه األطروحة دراسة موضوع "

ر اصصنارع اةسنن م ة هرنناهرح اللحر ننر ، وذلننهب فنةع مةرةننة درايننة    نن"-دراسننة ميار ننة-اللحر ننر اصنا  ال وسناطة اصال ننة و 
 ميار ة ابصصارع الليد ة ة.اصةوصة اصا  وتطور  شاط األسواق اصال ة 

نن الننراب دراسننة ةامننة حننو  ا  لصنناد اةسنن م  و  ،األو  البننا تننناو   ،م البحننإ  ث    ننة لهننوا ومننأ لايننك ذلننهب،    
 اللحر ننننر اصننننا  ة واللحد ننننك اصصننننارع اةسنننن م ة والليد ة ننننة ه  ننننك  ةلننننناو  ابلةراسنننن ،م ة  ولمننننا ال ننننا اةسنننن  واصصننننارع

واللحر نر  لإلسناات ي ا  اصصنرة ة صواايتنة ال وسناطة اصال نة ،ضت الةراسنة ه البنا  األخنري  ولخريا تةر  ال وساطة اصال ةو 
 .2008األزمة اصال ة الةاص ة سنة  ليد ةي واللمو ك اةس م  ه  ك  ومةامل اللمو ك ال اصا 

لدمصنننارع الليد ة نننة واألسنننواق اصال نننة واجملازة نننة اللوصنننك  ث  دنننة منننأ النلننناامل لرتنننال لو اصمارسنننا  الرهو نننة  و نننة    
ةكنننن   ، ةدننن الليد ننننةياد    ث ةنننةال ا سننننليرار ه ا  لصنننلد   ،-الننننة وو تور ننن و اصال ننننة خاصننننة اصشنننليا  - الليد ة نننة

نله األزمة اصال ة ، وهذا ما ه   وال با  حيم و ه ط اهتما ةوامك ا سليرارالدذاو  ،اصصارع اةس م ة وا  لصاد اةس م 
كناو تلدنم منأ دولنة ألخنر  ومنأ   فنا، اصصنارع الليد ة نةو ر اصصارع اةس م ة      لو ابلرغم مأ ،2008الةاص ة سنة 
 .الةو  حمك الةراسة ه ،ومأ مؤشر ما  آلخر ،مصرع آلخر

Abstract 
 

Traditional banking industry and the Islamic banking industry in the face of 
challenges of financial disintermediation and financial liberalization -a comparative study- 

 
This thesis addressed the subject of "traditional banking industry and the Islamic banking 

industry in the face of challenges of financial disintermediation and financial liberalization -a 
comparative study-", in order to know the degree of influence of the financial markets activity and 
the financial liberalization on the Islamic banks in comparison with the traditional banks. 

The research has been divided into three parts, the first part has dealt with a general study about 
Islamic economics and usury and Islamic banking; the second part tried to analyze the state of art of 
the Islamic and the traditional banks in the context of financial liberalization and financial 
disintermediation, whereas, the last part tried to scrutinize the different banking strategies in 
reaction to the financial disintermediation and financial liberalization and the impact of the global 
financial crisis of 2008 on the traditional and the Islamic funding processes.  

The study reaches some interesting results, including: the practices of usury and excessive 
speculation of conventional banks and traditional financial markets - especially the derivatives and 
the securitization of debts – provoked harmful disequilibrium, whereas the Islamic banks and 
Islamic economics in general are more likely to assure financial and economic stability as it has 
been proved during the last 2008 crisis, despite the fact that the impact on Islamic as well as 
conventional banks varies from one country to another and from one bank to another, and from one 
financial index to another depending of the countries covered by this study.     




