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متهيد:

ين االقتص رراد اإلس ررالمي ك وباعتب ووار ج ووزبا م و نظ ووام اإلس ووالم الش ووام وي ورتبح ب ووالعقيدة
ارتباطا و يقا ويتسق نظمف مع مبادئهوا وأاودافها ويظهور يلو جليوا بواب املعوامالت املاليوة

أضووف إىل يل و أنووف ت عي و وتطوووير ملباهوون المعررامالت الماليررة اإلسررالمية و اصووة الواقووع
املع وواش أص ووبح الن وواس هاج ووة ملح ووة إىل الب وودي اإلس ووالمي  -عو و البن وووك الربوي ووة  -وبقي ووام
املم ووارف اإلس ووالمية ،ع ووات تق وووم في ووف ص وويغ التمويو و واالس ووتثمار عل ووى الرب ووا وامليس وور والغ وورر
ال اهحب واجلهالة وما هرمف اإلسالم املعامالت املالية فكوان ال بود أن تواجوف اول املؤسسوات
اإلسالمية م شكالت متعددة .هاولس اول املؤسسوات عوال املشوكالت الويت تموادفها اصوة
جم ووال تطبي ووق ص وويغ أو أس وواليب االس ووتثمار والتمويو و الش وورعية ،فوفق ووس بع ووض اا وواالت،
والووتبهس عليهووا بعووض ااواالت األ وورى وعلووى األ ووص جمووال التمويو اإلسووالمي ،ومواجهووة
لاطر وولا الغر أنشأت إدارة للم اطر دا بعض البنوك كما أنشأت اي ة الرقابة الشرعية
واي اليت تعم ألج البحن ع االول ملا يعورت املمورف أو املؤسسوة اإلسوالمية مو والل
ال توى أو النظر التمرف الل يقوم بف املمرف ك هالة .
و لو لووهد توواريا الوونظم اإلسووالمية علووى يووز املوونهت جبلووب املموواحل ودفووع امل اسوود وكيووف
يوجف نوازلف وينقو مشواكلف إىل جهوة االوول واملعاجلوة اصوة اجلانوب املواي الول اوو عموب
ااياة أ قمع االقتماد واألكيد أن عمب االقتمواد البنووك ك فهوي قود أصوبحس مطلوبوا دينيوا
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وعلمي وا ال حميوود عنووف ألن احملووور األسوواس والعموواد االقتموواديات هاليووا اووي البنوووك ف وأي حم و
املمووارف اإلسووالمية م و اوولا البنوواب ومووا موودى تأ ،اووا علووى االقتموواد اإلسووالمي قمطلووع الق وورن
اااد والعشرون ؟.
القوودمي والوسوويح
وعليووف ف ووي اوولا املباهوون التاليووةك حملووة تارخييووة ع و ال كوور االقتموواد
واملعاصر والتطور املرهلوي لل كور االقتمواد عموموا ،موع التعريوف باملموارف اإلسوالمية وعوامو
نشووأهتا وهركتهووا التوسووعية العووات العوور واإلسووالمي ويكوور منوواي عو ممووارف إقليميووة وحمليووة
عاملة مؤسسة على مبادو االقتماد اإلسالمي وقواعد الشرعية .
املبحث األول :الفكر االقتصادي ونشأة العمل املصريف وتطوره:

يقتضي الولو موضوا املمرفية اإلسالمية التطر إىل معرفوة نشوأة وتطوور اول املمورفية
جبانووب يظهوور بدايووة التجربووة اإلسووالمية ونشووأة االقتموواد االسووالمي ااوودين أوكمووا يسووميف بعووض
امل كري "اقتماد املشاركة" 1أو اقتماد املضاربة باعتبار عقد املضاربة م أام الميغ املست دمة
2
للتموي واالستثمار
و مما ال ل فيوف أن املمورفية كنشواط مؤسسوي اقتمواد ت يظهور إال العمور ااودين
كما أن الدارس للتاريا وجد أ را ملع النشاط املمر منل العموور القدميوة مموا يودل علوى اااجوة
اإلنسووانية ووول األعمووال والوويت تطووورت تبعووا السووتعمال النقووود كوسوويح املبووادالت واملعووامالت
املالية .
املطلب األول :قراءة يف الفكر االقتصادي والعمل املصريف القديم -حملة تارخيية:-

يشم العمر القدمي هسب املؤر ااضوارات األوىل الويت عرفتهوا البشورية وعلوى األ وص
هضووارة واد الني و وهضووارة بووالد مووا ب و النه وري وهضووارة اليونووان مث هضووارة الرومووان ،وو ،أن
املووؤر للنظووام القووا نوين الالتيووين يقولووون بووان ممووادر اوولا النظووام روواارة جليووة ااض ووارت
اليونانيوة والرومانيووة واللتووان تعتوربان الورتاث املشورتك للقووانون الالتيووين وملعرفووة ال كوور االقتموواد
ال املرهلة ميك اإللارة إىل بعض االضابات قمد التمور .
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لقد كان علم االقتماد موجودا كغ ،م العلوم لتلطا بالعديد م املعارف والعلوم جند لف
بعووض كتووب األقوودم جنوود إلووارات وأهاديوون مت رقووة عو بعووض
إلووارات انووا وانوواك ،وهو
القضوايا الوويت أصوبحس تشووك جوزبا مو يلو العلووم بعود أن اسووتق بلاتوف  .فنجوود إلوارات عو
البيووع والشوراب العديوود مو الكتووب واآل ووار املورو ووة عو ااضووارات السووابقة ،لكو كلهووا كانووس
جم وورد إل ووارات ووص ووف مل ووا كان ووس علي ووف ااال ووة ن وولاك ،ول ووي ا فش ووي ا ت دم ووت ا وول اإلل ووارات
واملعاجلووات ومووا تطووور عنهووا نتيجووة تغ و،ات كووربى اجملتمووع البشوور بشووك علووم أصووبح يعوورف
3
هديثا :بعلم االقتماد .
وقمو ووا أنو ووف " يتعو وولر فهو ووم علو ووم االقتمو وواد دون إدراك لتارخيو ووف وتلو و هقيقو ووة تقراو ووا الو وودوائر
األكادمييوة .ومووع يلو فووان توواريا األفكووار االقتمووادية ت يكو ميوودانا لووائعا للدراسووة بو سوواد
الناس ...بيد أنف السعي إىل التميز األكادميي أو االهتماب م النقد املهين _ جند هو و،ة
الباهث قد وسعوا نطا ثهم ين تناول النقاط املهمة _ مثلما تناول نقاطا أق أ ية .فهم
ال ميك و أن يتسوواحموا القووول إوووم قوود أ ل ووا اوول النقطووة أو تل و  ....4واووة مشووكلة أكثوور
طووورة _ اووي أن جانبووا كبو،ا مو اوول الكتابووات _ واآلراب معظمهووا _ قوود افوورت أن األفكووار
االقتموادية ووا هياهتوا وتطوراوا ا اصوان هبووا .فالتقودم موضووا البحون يوتم بموورة جتريديووة _
هين يظهر أهد الباهث موابة االبتكار والتجديد _ ويأيت رون يعدلون عملف ويد لون
عليو ووف حتسو ووينات _ كو و او وولا دون ارتبو وواط و يو ووق بالسو وويا االقتمو وواد  .وااقيقو ووة أن األفكو ووار
االقتمووادية اووي دائمووا و األسوواس نتووا لزماوووا ومكاوووا _ وال ميك و النظوور إليهووا من موولة ع و
العات الل ت سر  .ومثلما يتغ ،العات واو الواقع حتول مستمر كلل فان اول األفكوار
( )5
البد أن تتطور أيضا إيا أريد وا أن حتت ظ بأ يتها "
الفرع األول :الفكر االقتصادي عند اإلغريق:

اسرتعس الظواار االقتمادية أنظار الباهث منول العهود القودمي ومو أوووم فالسو ة اإل ريوق
إي تكلموا ع العم وامللكية والنقد والقور ب ائودة فقود كوان الربوا لوائعا عنود اإل ريوق- )6( ..
وع وورف ل ووديهم اس ووم ق وور امل وواطرة اجلس وومية أو الق وور البح وور ...-هي وون قام ووس املعاب وود
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واوي ووات والشووركات ا اصووة بأعمووال قبووول الودائووع وإعطوواب القوورو وفحووص العملووة واسووتبداوا
وإجوراب اا وواالت ب و املوودن لتجنووب نق و النقووود  7وكووان يل و وسووح األلووف األوىل قب و املوويالد
وطيلو ووة مو وودة ازداو ووار ااضو ووارة اإل ريقيو ووة  .8وسو وووف نتعو وور با تمو ووار لل كو وور االقتمو وواد او
بوواالهرى م هوووم – الربووا أو ال ائوودة -م و ووالل نظوورة ال يلسوووف  :أفالطووون وأرسووطو تل و
ااقبة.
أوال :الرب ررا ف رري الفك ررر االقتص ررادي عن ررد أفالم ررون ا 029-249ل.م)  :اعت وورب أفالط ووون -
كتابووف القووانون (( وال لو لشو ص أن
ال ائوودة  -أيووا كووان مقووداراا كسووبا وو ،طبيعووي ويلو
يقر بربا )) ٠و رأيف أن النقد عقيم فالنقد ال يلد النقد  ...ويرى أن قانون الغالت الطبيعية
أن تكوون متولوودة عو األلووياب ياهتوا إمووا توليودا طبيعيووا مثو الموويد والقونص واجلمووع وااللتقوواط أو
توليدا لتلطا يتضح فيف اجلهود البشور موع العطواب الطبيعوي مثو الزراعوة واالسوت را أو التعودي
وإمووا توليوودا جتاريووا يوون توووفر التجووارة وودمات مثو النقو والت وزي بشوورط أال يووؤد يلو إىل
اهتكوار أو منوع األقووات مو النواس ويعتورب أن سولوك األفوراد جلموع الثوروات بواسوطة النقود سولوك
9
 ،سليم ألن النقد ياتف  ،منتت وعقيم ٠
ثاني ررا :الرب ررا فر رري الفك ررر االقتصر ررادي عن ررد أرسر ررطو ا 044-092ل.م ) :أدان أرس ووطو بق وووة
اامول على ال ائدة يقول :إن أسوأ ليب ( كسب النقود) وأبغضف او الربا ألن النقود قمد
هبوا أن تسووتعم التبووادل ال أن توزاد عو طريووق ال ائوودة وللسووبب ن سووف واووو أن ال ائوودة كانووس
انتزاعا  ،الئق الوم أق هظا نال ا ع امتالك م ام أوفر هظا للنقود رلس ال ائدة عرضة
لنقود لووديد طيلووة العمووور الوسووطى ...واووة نقطووة سونزيداا توضوويحا فيمووا بعوود :واووي أنووف عنوودما
أعي وود تعري ووف ال ائ وودة بأو ووا م ووا ي وودفع مقاب و رأس م ووال إنت وواجي عن وودما أص ووبح واض ووحا بق وووة أن
الشو ص الوول يقوورت نقووودا ولقووق م و اوولا االق ورتا نقووودا  .ولك و أ وول فائوودة علووى امل وال
الل يقرت م أج اهتيوا أو اسوتعمال ل موي موازال مكرواوا _ بو يعود عموال مشوبواا.
وانا تكون للماضي القريب جدا أصداؤ اااضر :فال ائدة على القورو الش موية مازالوس
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معرضووة هو اليوووم لقوودر معو مو االزدراب  -ويعتقوود أوووا هاجووة إىل ضووابح .فمو يقتوونص
10
فرصة هاجة اآل ري مكرو ورقما أنف ت تك توجد أجور أو فائدة العات القد مي
الفرع الثاني :الفكر االقتصادي عند الرومان:

أ ل الرومان ف العم املمر ع اإل ريق وعرف لديهم اسم القر البحر بدل قر
امل اطرة اجلسمية كموا عنود اال ريوق وانتشور بواسوطتهم معظوم أرجواب العوات القودمي تبعوا لودائرة
ن ويام البحر ولع الدافع إىل الا التغي ،او النشاط البحور هيون ال يعتمود النشواطات
الربيوة  .11ولعو عقود القورا عنودام فيوف اهتماليوة ا طور كبو،ة وولا فقود اعتورب الوبعض أن فكوورة
التووام رهوورت مو اوولا العهوود وت ضووبطف بعهوود الدولووة البيزنطيووة  12م و يلو يظهوور أن ااركووة
املم ورفية قوود رهوورت بوادراووا قوودميا واووو مووا ي سوور اااجووة اإلنسووانية ملث و اوول التعووامالت ومنوول
األلف الثاين قب امليالد كانس تل البوادر أ ينا وباب  13لتنتق بعد يل إىل اإل ريق وطيلوة
موودة ازداووار هضووارة اإل ريووق منوول وسووح األلووف األوىل قب و املوويالد والوولي نقل ووا هضووارهتم إىل
الرومووان بعوود يلو ونعلووم موودى أ وور اإلمرباطوريووة الرومانيووة ن وياووا وقوووة تلو ااضووارة هيوون
سوا س نشور تلو ال نوون اإلداريوة املؤسسوية ونعووين انوا اصوة ااركوة البنكيوة " .إال أننوا جنوود
بعد يل انقطاعا ع أ بار ال ااركة لننتق إىل القرن السوادس عشور مويالد (36م) هيون
منطق ووة
العم و البنك ووي ايطالي ووا الش وومالية اص ووة منطق ووة ال الن وودر مث ره وور بع وود يلو و
(يور ون) اليت عرفس نشاطا بنكيا يهتم بالتجارة ا ارجيوة أساسوا ومنهوا انتقلوس إىل بقيوة الودول
14
األوربية
إن ما يقاب ال املدة التارخييوة أ 3511م إىل 3611م قمعو والل القورن السوادس عشور
م وويالد ( )36الت وواريا اوج وور تعت وورب م ووا ب و  241ه و و إىل  3141او و وا ووي م وودة يابي ووة
التوواريا اإلسووالمي مجيووع جوانووب اايوواة قمووا فيهووا اجلانووب املوواي القووائم علووى منووع الربووا كمووا اووو
الشأن مجيع األديان السماوية اليت هرمس التعام بالربا ،إال أن الوقوائع التارخييوة سوجلس لنوا
ضووغح التجووار اليهووود القوورن ال 36موويالد بأورب وا علووى رج و الكنيسووة الربوتسووتنيت املشووهور
كوال  Calvinالول أعلو حتليو املعوامالت الربويوة رسووالتف املشوهورة سونة 3525م  15واوول
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كار ة تارخيية مع أن ك االديان هرموس الربوا قبو اإلسوالم فكيوف يتموور القوول بأنوف ال اقتمواد
بدون ربا وانف ليس اإلسالم اقتماد ؟ واالطالا على املعامالت املالية اإلسالمية يدل قما فيوف
الك اية أنف لإلسالم اقتماد كام جااز للتطبيق وميتاز بامكانية التطوير والت اع فان قال قائ
هبلا فالقول م الشريعة أن لرا م قبلنا لرا لنا إيا ت ينقضف لرعا والن املتأ ر ينسا املتقدم
ويك ي املقام أن يقال بأنكم ت تأ لوا بأ دي حترمي الربا وتتحايلون على جع ال ائودة
الربويوة صو رية وإمنووا اولا مورل موونكم اىل مبودأ ديوين أكوود االسوالم وأعلو ااوورب عليوف بو وجعو
16
البدي عنف كما جع بدائ احملرمات
الفرع الثالث :البداية الفعلية للعمل املصريف ودواعي النشأة واخلصائص:

أوال  :البداية الفعلية للعمرل المصررفي فري التراري  :17كانوس البدايوة ال عليوة للعمو املمور
تتمث و الودائووع أ " إيووداا األلووياب الثمينووة لوودى األل و اص املووؤ ن بغيووة اا وواظ عليهووا "
لتسلم فيما بعد كما اي ونلحظ الا أن املؤ تكون يد يد أمان للا يثوق فيوف املوودا .كموا
إن اإليووداا يكووون بوودون لوورط م و املووودا لديووف مث إن اوول الوديعووة ال بوود أن تكووون اينووة أو أنووف
لويب ميكو اد ووار واااجوة انووا إىل عنموور األمووان هيون تركهووا عنوود موؤ ل ظهووا وتطووور اوولا
األموور فيمووا بعوود مووع التقوودم المووناعي لتمووبح البنوووك الركيووزة األوىل حتوي و لتلووف القطاعووات
18
االقتمادية وصاهبها تطور نوعية ا دمات
ثانيا :من دواعي نشأة المصرفية القديمة وخصائصها :19
)3

الهظ املؤ نون على الودائع أن املودع لديهم رقما يطالبون بودائعهم كاملة أو جزئيوا وتوواي
اإلي ووداا عل وويهم ول وود وف وورة أل ووياب مالي ووة م وود رة فظه وورت فك وورة إقراض ووها ب ائ وودة إض ووافية ملو و
لتاجها.

)4

ر بووة أصووحاب الودائووع م و نقووود وألووياب اينووة أو يات قيمووة ماليووة معتووربة إىل توريووف اوول
املوود رات وبوولل رهوورت العمليووة بشووك واضووح هيوون أن املووودا لديووف أصووبح قمثابووة بن و
ويعم كوسيح ب أرباب املد رات واحملتاج إليها بطريق االستقرا بال ائدة وللبن فيها

مجلة الدّراسات اإلسالميّة ـ ــ ـ العدد الخامس ـ ـ ـــ ديسمبب  4132ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــ 211

المصارف اإلسالمية نشأتها وتطورها ومكانتها في االقتصاد اإلسالمي ـــــ أ .عبد الرحمن مايدي

نموويب مقابو عم لووف فيهووا لتظهوور بوولل البنوووك التقليديووة يات الوري ووة االسووتثمارية وأسوواس
عملها اإلقرا ب ائدة أ أوا تاجر أموال قمع ااقيقة
)1

م مائص األعموال املمورفية القدميوة :ميكو أن نقورأ مو والل موا سوبق بعوض السومات
اليت بدا هبا العم املمور القودمي :بأووا كانوس متشواهبة وقود ازداورت اجملتموع اآلمو وكوان
وا ناية ويغلب عليها ص ة األعمال ا دمية وليس األعمال االستثمارية .وقدا انتهس تل
.20
األعمال وانطوت ص حتها وت يظهر وا تأ  ،على ااضارات املتعاقبة

املطلب الثاني :األعمال املصرفية يف العصر الوسيط عند املسلمني:
الفرع األول :بوادر األعمال املصرفية عند املسلمني:

عنوود سوورب أ ووار التوواريا اإلسووالمي ثووا ع و أمنوووي للعم و املموور اإلسووالمي فان و جتوود
وبمورة جلية نظام االئتمان وااوالة والشي ومع أوا ت تم إىل درجة التنظيم الل نرا اليوم
:21
فمثال
 -0نظررام االئتمرران :م و األمانووة هيوون الووتهر النويب حمموود صوولى اهلل عليووف وسوولم بأمانتووف فكووان
الناس مجيعهم يودعون عند األمانات الثمينة ه اراً عليها م السرقة والضياا.و الا قما يوهي
إىل وجووود فكوور االئتمووان قبو البعثووة احملمديووة وبقووي يلو ال كوور مسووتمرا اىل أن جوواب ااوون م و
الشريعة على ه ظ األمانة وأدائها كما اي .
وال ال مشوويبُ فهوووال فو ُهو ُوؤوال :فحتف و موفل  .فوفحتف و موفل ام و
 -4نظررام الحوالررة  :22ااففوالفوةُ ا اللّغفو اوة :ام و فهو ف
فم فكانا اوف انوتفو فقو ف فعنوفُ فو فه مولتُوفُ فحتو اويال نفو فقلتُوفُ امو فمو اضو حع إا فىل فمو اضو حع فوااففوالفوةُ باوال ف ت اح فموأ ُ و فيةمت امو فاو فلا،
ا
ما با فدينا ف فو فقد نفو فقلتففُ إا فىل ايم حة ف ا ،ايمتا ف .23
فهل ف
س فل ً
ف فيا أ ف
و الشوورا :نق و الوودي وحتويل ووف م و يم ووة احملي و إىل يمووة احمل ووال عليووف  ،24وو وولا قلن ووا :إيا
صووحس ااوالووة بوورو احمليو لتحولووف إىل يمووة احملووال عليووف ،ألن مو احملووال بقوواب الشوويب الواهوود
زمان واهود ،واوو عقود مشوروا ،قوال صولى اهلل عليوف وسولم  (( :مو أهيو علوى ملويب
حمل
فليتبع )) أمر باتباعف ،ولوال اجلواز ملا أمر بف ،ه إن م العلماب مو قوال بوجووب االتبواا نظورا
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إىل روواار ااوودين ،وحن و نقووول :امل وراد منووف اإلباهووة ،ألن حتووول هقووف إىل يمووة أ وورى م و
ا تي ووار ض وورر ب ووف ،وإمن ووا م ووف علي ووف الم ووالة والس ووالم ب وواملل هكم ووا للغال ووب ،ألن الغال ووب
ااواالت يل ألنف لرط اجلواز .

وو،

كووان بو عبوواس يأ وول الووور – ال ضووة – قمكووة علووى أن يكتووب وووم إىل الكوفووة هبووا يقووول
السر سوي ( :وتأويو اوولا أنوف كووان علوى وو ،لورط فأموا ايا كووان مشوروطا فوولل مكورو ) كمووا
كان عبد اهلل ب الزب ،يأ ل قمكة الور م التجار فكتب وم اىل البمرة واىل الكوفة فيأ لون
أجووود مو ورقهووم ،قووال عطوواب :فسووألس بو عبوواس عو أ وولام أجووود مو ورقهووم فقووال :البووأس
بوولل مووا ت يكو لوورطا .وبووف نأ وول املنهووي عنووف اووي املن عووة املشووروطة امووا ايا ت تكو مشووروطة
فلل جائز ال نف مقابلة االهسوان باإلهسوان وامنوا جوزاب االهسوان وكولل قبوول اديتوف واجابوة
دعوتف ال بأس بف ايا ت يك مشروطا . 25
وعةمت يف ُد ّل لا فللا ف فما يفأايت:
ااففوالفةُ باالدمي ا فمش ُر ف
سرنَّةُ :روى أفبووو اري وورفة ر اضووي اللمووف عنووف أف من رسو ف ا
صولمى اللمووفُ فعلفيو اوف فو فسولم فم قفو ف
وول اللمووف ف
أ  -ال َ ف ف ُ ُ ف ف ف ف ُ ف ُ ف ُ
وال " :فمطو ُ
الغ اين رُلوم ،فوايفا أُتباوع أفهو ُد ُكم علفوى ملا ح
ويب فوليفتبفوع "  ،26فوا لف حوظ اعن فود الطمبفو فورااين ا األفو فس اوح:
ف
ف ف
ف ف
مت
27
ح
ا
ا
ا
ا
ا
(( فوفمو أُهيو ف فعلفووى فملوويب فوليفتبفووع )) فو ف و فور عنو فود أفنفو فود فوابو ا أفا فلوويبف فة (( :فوفمو أُهيو ف
يب فوليحت )) 28وقفد يوروى باف ااب التمو اري اع (( :وإا فيا أ اُهلس علفى ملا ح
ا ح
ويب فاتوبفوعوفُ )) ،29
فعلفى فمل ف ف
ف ف ف
ف
ف ُف
فوي ا يو ُود أف من مووا قفوبولفووفُ اعلمتُووفُ ،أف أف من مط و أفا و ا المووالب اة واليسووا ار رُل ووم ُحمف و مرمتم ا ا اإلسو ا
والم ،فووال
ُ
ف
مت
ُ ف ف فف
ف ف
ا ا 30
ح
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ور ب فقبُووفا .
فخي فشيفونمفُ ُمسل متم فويفأ فىب م ف شيفتف قفوبُ ف
ول ااففوالفة فعلفى فمليب بف إنمفُ لف فمأ ُم مت
.31
ا
ا ا
صولمى اللموفُ فعلفي اوف فو فسولم فم" :
ب -االجماع :فوفمش ُروعيمتُو فها فابتفةمت با اإلمجف ااا فوُمسوتفونف ُد فاا قفووو ُل النماويب ف
32
مط الغ اين رُلم ،وإا فيا أ اُهي أفه ُد ُكم علفى ملا ح
يب فوليفتبفع "
ف ُ ف
ف ف
ف ف
مت ف

السفتجة :والس تجة :بضم الس وت تح وفتح التاب فهي ان يعطي الرج الودرام باملدينوة
َ -0
فيكتووب قمالووف اىل الكوفووة فيقبضووها بالكوفووة مووا ت يك و بينهمووا لوورط  33و اووي إق ورا لسووقوط
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طر الطريق فكأنف أهال ا طر املتوقع على املستقر فكان
املن عة مشروطة وال متعارفة فال بأس

مع ااوالة وقوالوا إيا ت تكو

و عرفوس عنوودما تسولآم ناصوورو سوورو صووكا مو توواجر بأسووان خبمسووة الف دراووم معنووون
بوكي تاجر عيلاب ليتسلمف منف .وقف ادم الوزير العباسي علي ب عيسوى مو ممور هاجوا عوام
( 131او =  246م) واو لم معوف سو اتت بقيموة  320111دينوارك ومثو اولا النمواي ال توتم
إال وضووع مو وهالوة اقتمووادية راقيوة واسووتقرار لألوضوواا االجتماعيووة هيوون االطم نووان والثقووة
ب الناس .
 -2الشيك الرقعة  :34وهكي ان سيف الدولة ملا ورد اىل بغداد وقس توزون اجتاز واو راكب
فرسف وبيد رحمف وب يديف عبد لوف صوغ ،وقمود ال رجوة وان ال يعورف فاجتواز بشوارا دار الرقيوق
على دور ب اقان وفيها فتيان فد و ع ولرب معهم وام ال يعرفونوف و ودمو مث اسوتدعى
عند روجف الدوابة فكتب رقعة وتركها فيها مث انمرف ف تحوا الدوابة فايا الرقعة الف دينوار
علووى بعووض الموويارف فتعجبووا ونلووا الرقعووة واووم يظنووووا سووايجة فأعطوواام الموو ،الوودنان،
ااال والوقس فسألو ع الرج فقال ياك سيف الدولة ب ندان
كما لاا البمرة استعمال المكوك الشيكات لأل را التجارية هين صار وا طريقة
سوو
اصة وأصول معروفوة طريقوة ا وتم والشوهود وأصوبح وجوود الموراف لويس عنوف و
البمرة هواي عام 211او3131/م .35
وهبلا يتب أن ا لب عمليات المرف ال تقوم علوى أسواس الربوا الول هرموف اهلل تعواىل ﭧ
ﭨ ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮃ ﮊ البقرة ٣١٦ :وﭧ ﭨ ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﮊ البقرة ،٣١٨ :فوا فه ادين فعل فق فمة ،فع عبد اهلل قف فال" :
36
صلمى اللمفُ فعلفي اف فو فسلممف ك الربفا ،وموكلف "
لع فر ُسول اهلل ف

و هدين ع عبد اهلل ب مسعود وجابر بو عبود اهلل قوال لعو رسوول اهلل صولى اهلل عليوف
وسلم ك الربا وموكلف وكاتبف ولااديف وقال (ام سوواب) ك أ  :اإلمث .37وعو أ اريورة أن
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رسول اهلل صلى اهلل عليف و لف وسلم قال ' :اجتنبوا السبع املوبقات .قي  :يا رسول اهلل ،وما ا
؟ قووال :الشوورك بوواهلل ،والسووحر ،وقتو الوون س الوويت هوورم اهلل إال بووااق ،وأكو مووال اليتوويم ،وأكو
38
الربا ،والتوي يوم الزهف ،وقلف احملمنات الغافالت املؤمنات ' .
وقد امجوع العلمواب كو العموور علوى هرموة الربوا قوال املواورد أن اهلل تعواىل موا اهو الزنوا
وموا الربوا

لوريعة قووح واوو قمعو قولووف

ﭨ ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ النساب ٧٥٧ :يعين

الكتب السابقة

39

الفرع الثاني :الربا يف الفكر االقتصادي يف العصر الوسيط :40

لقد أمجع رجال الكنيسة ورؤساؤاا على أن تعاليم السيد املسيح عليف السالم حترم التعامو
بالربا حترميا قاطعا ب هرمس العم التجار وكانس تنلر بلعنوة أبديوة علوى مو يعمو بالتجوارة:
إيا بعس أو الرتيس وكسبس فكأن تقور بربوا ،وصودر ووم مرسووم اكوس اللوبي سونة 082م
لرم الربا يقول (سكوبار) " :إن املراب ي قدون ترفهم ااياة الدنيا وليسوا أاوال للتك و بعود
املوووت " .وكوولل رأى مووارت لووو ر واووو مؤسووس املوولاب الربوتسووتانيت فقوود تشوودد حتوورمي الربووا
ووضع رسالة ع التجارة والربا وهرم أنواعا كث،ة م البيووا منهوا االهتكوار واوو أن يرفوع التواجر
السووعر لعلمووف بقل ووة البضوواعة أو ل وراؤاا كلهووا لي ووتحكم السووعر ،وأيض ووا مووا قال ووف ع و ه ووروب
األسعار واو خت يض السعر ليكر  ،على البيع وإاا الضورر هبوم ،ومنوف أيضوا بيوع الرجو موا
لوويس يوود ومو يلو حتوورمي بيووع السوولعة موودة زمنيووة باألجو واووو يعلووم أن مشورتيها سوووف
يبيعها بسعر أق وأيضا هرم أن يضوع رجو عنود الموراف مبلغوا مو املوال ويتقاضوى عليوف د وال
ابتا مثال :أن يضع أل ا مث يأ ل ك سنة مائة جنيف ونالهظ أن مارت لو ر م أكثر اململح
تشددا إصالح أنواا البيوا والربا 41وحتس الضغح بدأ ال كر الكنسي الرتاجع أمام التوسع
العلمواين بودأ عموور االسوتثنابات علووى الربوا وكانوس كالتوواي :42همو االسووتثناب األول كوان وجوووز
للمقر أن يتقاضى فوائد ع املمروفات دفع أجوور العمو مث أجوازوا للمقور أن يتقاضوى
فوائد يس،ة ع طر الضياا مث أجازوا استثناب ر يقضي جبوواز أ ول املقور مبلغوا عبوارة عو
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هالووة التووأ ر عو السووداد  ٠وبوولل اتسووع نطووا
لورط جوزاب يلتووزم قموجبووف بوودفع مبلووغ إضووا
الربا ووقف رجال االقتماد والكنيسة أوربا موقف العاجز أمام املد العلماين .
و حتورمي الربووا عنود اليهووود فيموا بقووي مو كتواهبم جنوود سو ر ا وورو ال مو الثوواين والعشوورون
اآليووة  . 45وسو ر اابووار ال مو  45اآليتووان . 16 -15وسو ر تثنيووة اإللورتاا ال مو  41اآليووة
 32ونبوبة هزاقيال ال م  38اآليات  2-5واآليات . 31-31وسو ر املوزام ،املزموور ال و م ال و
32االيووات  5-3ك وت يتغوو ،موقووف النم ورانية عو موقووف اليهوديووة هووول الربووا ب و أكوودت علووى
حترميووف ويقوورأ يلو م و إجنيو لوقووا ال مو السووادس اآليتووان  15-12و أول جممووع مسووكوين
عقوودو نيقيووة عووام  145م قوورروا أنووف إيا وجوود واهوود مو اآلن يأ وول الربووا أو وجعو وور ي عو
الا لف أو سلف على هنطة بربا أو لتال فيف يلة ألج ربح جنس فيقطع ووجع ريبا .43
ونالهووظ أن القيووادة فيووف سوولمس لليهووود والنمووارى  44الوولي ت مييووزوا بو هوالل أو هورام
معووامالهتم هيوون أقوواموا املمووارف علووى أسووس ربويووة مغلب و جانووب املموولحة ال رديووة عل ووى
األمووور الدينيوة ك مووع أن مجيووع األديووان قوود ات قووس علووى حتوورمي الربووا إال أن اليهووود عووا وا الوودي
فسادا فاهلوا الربا ،فاليهودية والنمرانية ات قس على حترمي الربا و أ بار لرا م قبلنوا إي أيود
لرعنا ك فم لريعة موسي عليف السالم كان الربا حمرما ودل عليف قولف

ﭨﭽ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النساب٧٥٧ - ٧٥٠ :
وملوا بودأت الدولوة ااديثوة التكووي ووالل القورن ا وامس عشور والسوادس عشور رهوورت
سياسة اقتمادية جديدة وفق امللاب التجار وقود كوان هوم األول ون وسوائ التنميوة ملووارد
الدولة  ٠وبعد أن الهظ التجاريون سعر ال ائدة ميي إىل االرت اا املستمر مع مرور الزم وعلى
ااكومة ااد م ارت اا سعر ال ائدة ،ومع اعتقاد التجاري بأن املال منوتت إال أووم اليوا بورراب
الكنيسة حماربة الربا ه ارا على ممااهم ٠
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الفرع الثالث :البداية الفعلية للمصارف يف العصر احلديث ودخوهلا البالد العربية:45

وجدنا أن الرومان تتلملوا على يد اإل ريق ال املمر وبقي التنظيم املمر قائما
اإلمرباطوريوة الرومانيوة هو وي زمو األمو لتود أوربووا عمووراا املظلمووة تلو الوويت أووس مووا
ل تف املدينات القدمية م نظم االئتمان أوربا.46
لوولا ميكو القووول أنووف همو انقطوواا بو العموري القوودمي وااوودين التنظوويم املموور وت
يظهوور يلو اال بعوود ازداووار التجووارة والمووناعة ايطاليووا وأنشو أول مموورف مدينووة البندقيووة
بايطاليا سنة  3330للميالد وقي سنة 3350م .مث بن برللونة سنة 3213م 47واي ما تعورف
بوالبنوك التجاريووة ك وكلمووة البنو كلمووة ايطاليووة مووأ وية مو  BANCOواووي الطاولووة أو املنضوودة
وس ووبب التس وومية أن المو وراف تل و العم ووور ك ووان وجل ووس إىل طاول ووة األم وواك العام ووة بي ووع
ويشرت العمالت امل تل ة مث تطور الا العم صورة البنوك ااديثة .
وأول بن و موونظم أسووس مدينووة البندقيووة ايطاليووا سوونة 3280م .مث توالووس البنوووك أو
املمارف وأ لت تطور أعماوا املمرفية بعد ازداار املدن االيطالية اصوة جنووة وفلوريسوا علوى
ا ر ااروب المليبية الويت كانوس تسوتلزم ن قوات طائلوة بغور جتهيوز اجليووش كموا أ ولت تتوجوف
حنوم الت مووص مو بنوووك فالهيووة اىل الموناعية اىل بنوووك االعموال  48 bank d affairesواووو
أقرب اىل املمارف االسالمية الاتمامف باالستثمار املت مص .
كانس البداية ال علية للمموارف ااديثوة بدايوة مو الربوع األ و ،مو القورن ال36م .هيون
قوام البندقيوة سونة  3580املمورف املسومى ،. BANCO DELLA PIZZA DIRIALTA
وأنش و عل ووى مثال ووف فيم ووا بع وود بنو و أمس وورتدام اوولن وود س وونة  3612وك ووان أمنويج ووا للمم ووارف
األوربية.
هي وون د ل ووس املم ووارف الربوي ووة ااديث ووة ال ووبالد العربي ووة س وونة 3028م أ أكث وور مو و ق وورن
ونمووف بدايووة قمموورف مموور األالووي برأ ووال مقوودار  511ألووف جنيووف إسورتليين وترأسووف (طلعووس
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هورب) الوول قوام االسووتثمار المووناعي
49
تعتمد عليها ممر ه اليوم

النسويت والقطو وااديوود والمولب واوول صووناعات

وقوود تطووورت ورووائف البنوووك التجاريووة منوول نشووأت إىل اليوووم وبوودأت بالوري وة النقديووة حنووو
الوري ة االستثمارية االئتمانية (اإلقرا ) وبيان يل كالتاي :50
 -4الوظيف ررة النقدي ررة  :تتمث و قبووول الم ووارفة ودائووع التج ووار واووي ل وويح وو ،متج ووانس م و
املمكوكات العمالب فكانوا يقومون ب رزاا ووزوا وتقييد قيمتها ألصحاهبا وميك بلل رد
القيم ووة عن وود الطل ووب فأص ووبحس أداة وف وواب بااللتزام ووات فب وودل مو و ن و النق ووود اللابي ووة أو
ال ضية وتعريضها للسرقة أو الضياا يكون التعام بورقة تسليم (قمع الشوي ) مو البنووك
أو املمرف الل أودا فيف أموالف هبلا سه التداول .
 -5الوظيفررة االسررتثمارية :قمعو اسووتعمال مووا لوودى الموويارفة مو أمووال لو ميووادي التجووارة
واألعمووال االقتمووادية إضووافة إىل التسووليف (اإلق ورا ) للغوو ،ب ائوودة ربويووة يقووال بالتقييوود
فائدة ربوية الن اناك ال ائدة اليت تكون بسبب الربح فتكون فائدة ر ية.
-9

الوظيفة االئتمانية :فمع القور واوو أسواس اول العمليوة يوتم فوتح االعتمواد  51و طابوات
الض و وومان 52وا و وولا ي و ووؤد دورا كبو و و،ا االقتم و وواد املعاص و وور وبي و وونهم أداب السياس و ووات
االقتمادية الويت تتبنوا الدولوة  53هيون يقووم البنو ب وتح االعتموادات للتجوار ب ائودة ربويوة
ويمدر ا لبن مع يل ك االت بنكية يتحم قمقتضا ع التاجر الل عجز ع سوداد
مقاب فائدة ربوية .

ليتميز النظام املمر التقليد بأنوف :نظوام عريوق ومتجولر لتلوف جوانوب اايواة لوف مو
الو ووزم ه و وواي  12ق و وورون فمنو وول  3350إىل س و وونة  . 4110و دائ و وورة املعو ووارف الدولي و ووة للعل و وووم
االجتماعيووة ان حتوورمي ال ائوودة – أو الرب ووا كمووا يسوومى القوورون الوس ووطى – كووان وة جواري ووة
للقانون الكنسي القرون الوسطى  . 54فالعم املمر ليس وري ة اقتمادية باملع الضيق ب
اووو يسووعى لتحقيووق وتعموويم مقومووات روهيووة واجتماعيووة تورتبح ارتبوواط و يقووا باإلنسووان ووولا فووان
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حتقيووق الوربح بالنسووبة للمموورف يعتوورب هووافزا ولوويس اوودفا أساسوويا وود ياتووف ليجمووع بو األنشووطة
55
االجتماعية واالقتمادية املالية واملمرفية
وإن كووان يك ينووا م و لوورعنا اانيووف نووص حتوورمي الربووا الواضووح اجللووي الوول فوور ب و الربووا
والبيع وأصبح لعارا للممارف اإلسالمية ااديثة فهلا مؤيد كاف لالقتماد اإلسالمي ولتقضي
على عربدة املمارف الربوية ديار االسالم وامل ل ات االستعمارية الغربية اليت بقي الكث ،مو
املسلمون اسرى وراائ وا ماديا ،مضي عب ا على أمتهم الت لف والتبعية .
واوولا الوضووع السووي للممووارف الربويووة الوويت جتوولرت وحتكموس اايوواة االقتمووادية لألمووة
اإلسوالمية اال أن يلو ت ي وس لوي ا مو عزموات أصوحاب ال كوور السوامي والوووالب احملقوق والعووزم
امل لووص لرجووال األعمووال واالقتموواد املسوولم "هيوون منووى لووعور جديوود بضوورورة العمو إلنشوواب
مؤسسات اقتمادية ومالية قادرة على مواكبة تطورات ااياة ومستجداهتا املتغ،ة فكانس الودعوة
إلنشاب املمارف اإلسالمية".56
املبحث الثاني :املصارف اإلسالمية احلديثة نشأتها وتطورها:
املطلب األول :ماهية املصارف اإلسالمية احلديثة:
الفرع األول :تعريف املصرف:

ل ر ر ر ر ر ررية :صرف يمرف ممرفاك مجع ممرف بكسر الراب واو تغ ،الشيب م هالة إىل هالوة أو
إبدالف بغ 57 ،ويطلق ل ظ املمرف :على املكوان الول يبواا فيوف النقود  58واألصو مو المورف
60
واو بيع النقد بالنقد ،59والمرف :بيع االاان بعضها ببعض
اصطالحا :يعرف " بأنف مؤسسوة ممورفية ال تتعامو بال ائودة أ ولا وعطواب " واوو تعريوف و ،جوامع
وال مانع ب او قاصر الن املمرف عملف أوسع م أنف ال يتعامو بالربوا يوأيت البيوان ملقاصود املموارف
الن لف ايات ومقاصد اقتمادية (مالية) ومقاصد اجتماعية ومقاصد عبادية وأموا مو ناهيوة كونوف ال
يتعام و بالربووا فهنوواك ممووارف الوودول الغربيووة ال تسوومى ممووارف إسووالمية لكنهووا ال تتعام و بالربووا
وولة قمبوودأ املمووارف اإلسووالمية واالقتموواد اإلسووالمي  .مث أن اوول املمووارف ليسووس حممووورة علووى
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اجلانووب املوواي ب و اووي أبعوود مقموودا كمووا سووبق وأ ووى مووا فيووف اووو إنقوواي هكووم اهلل مجيووع جموواالت
عملهووا اصووة الووبالد اإلسووالمية " 61فهووي ت تقوم مو أجو أن الربووا هورام فحسووب بو قامووس مو
أج تطبيق اإلسالم جبميع أوامر ونواايف جماالت عملها".62
وعرفها بعض الباهث «او مؤسسة ممرفية تلتزم مجيع معامالهتا ونشاطها االستثمار
وإدارهتووا جلميووع أعماوووا بالش وريعة الغ وراب ومقاصووداا وكوولل بأاووداف اجملتمووع اإلسووالمي دا ليووا
63
و ارجيا»
وعو وورف بأنو ووف :مؤسسو ووة ماليو ووة تقو وووم بتجميو ووع األمو ووال واسو ووتثماراا وتنميتهو ووا لمو وواحل املشو وورتك
املس ووتثمري وإع ووادة بن وواب اجملتم ووع املس وولم وحتقي ووق التع وواون اإلس ووالمي وف ووق األص ووول الش وورعية ويلو و
باجتنوواب املعووامالت الربويووة والعقووود احملظووورة لوورعا وتوزيووع مجيووع األربوواح وفووق االت ووا دون اسووتغالل
هاج ووة املض ووطر أو احملت ووا ومس وواعدة أا و اااج ووة ع و طري ووق الق وور ااس و وال وودعوة إىل اإلس ووالم
65
اقتماديا واجتماعيا واعتقاديا  64واو تقرير االقة العلمية رباب التنظيم املمارف اإلسالمية
فالبن و اإلس ووالمي :مؤسسووة مالي ووة مم ورفية تتقب و األم ووال عل ووى أسوواس قاع ووديت "ا ورا
بالضومان" و"الغورم بووالغنم" لالجتوار هبوا واسووتثماراا وفوق مقاصود الشوريعة وأهكامهوا الت موويلية ك
وعليووف فه ووو :أص و ل وورعي لتطه وو ،العم و املم وور م و ال وائ وود الربوي ووة اص ووة وم و امل ال ووات
66
الشرعية األ رى عامة.
م هين اإلطال ك فاملكان الل يبواا فيوف النقود اوو املمورف واوو أوىل باالسوتعمال مو
كلموة البنو ولعو كلمووة بنو أمشو مو كلمووة ممورف ويلو الن كلموة مموورف ينمورف معهووا
ال وولا إىل عملي ووة الم وورف فق ووح أم ووا البن و فه ووو يش ووم عملي ووات الم وورف ومع ووامالت أ وورى
ينمرف إليها اللا عادة بلكراا .67فمارت ممطلحا عرفيا اال ان االفض ا تيار كلمة عربية
أصلية للداللة على املعاين فال يودعى انوف ال ميكو ان حتو حمو كلموة أجنبيوة معربوة كوم العورف
68
الل ظي فكلمة املمرف أفض ملا عليف املع االصطالهي والداللة العرفية
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الفرع الثاني :مفهوم مصطلح البنك اإلسالمي :69

عند البحن ع م هوم ممطلح :للبن اإلسالمي فوان أكثور موا فيهوا و ،جوامع وال موانع
"باعتبار مؤسسة م مؤسسات االئتمان مهما كان نوعف" واناك تعار يف ترتكز هول ما تقوم
بف البنوك ليس إال ،70فيعرفف البعض :بأنف املؤسسة اليت ارس األعمال البنكية  71ويعرفف رونالد
ديالجونيو ووا  Renaudela géniéreبأنو ووف اويو ووأة الو وويت يتحو وودد نشو وواطها الرئيسو ووي القو وور
واالقرتا .72
أمو ووا ممو ووطلح البنو وووك اإلسو ووالمية فقو وود ورد تعري و ووف ات اقيو ووة "إنشو وواب" االحتو وواد الو وودوي للبنو وووك
اإلسالمية ال قرة األوىل م املادة ا مسة عند اادين عو لوروط العضووية االحتواد كالتواي« :
يقمد بالبنوك اإلسالمية الا النظام تل البنوك أو املؤسسات اليت يونص قوانون نشواطها ونظامهوا
األساسي صراهة على االلتزام قمبادو الشريعة وعلى عدم التعام بال ائدة أ لا وعطاب».73
و علوى اوولا جنود أن التعوواريف تودور هووول اوول امليوزة األساسووية وول البنوووك ومو ووالل قوانينهووا
األساسية املنظمة وا والدراسات ال قهية تؤكد يل  .موع أن مو مقاصود عمو البنو اإلسوالمي :اوو
التجوارة وحتقيووق أربوواح تضووم وووا البقوواب ومنافسووة البنووك األ وورى (التجاريووة) كمووا اووو ااووال ماليزيووا
ومقمد ر يؤكد عليف الكث ،مو البواهث اوو الودور التنموو هيون يورى الودكتور أنود النجوار :أن
البنو و اإلس ووالمي ا ووو مش ووروا للتنمي ووة بالدرج ووة األوىل 74واااصو و أن البنو و االس ووالمي :مؤسس ووة
مم ورفية جتاري ووة جتم ووع األم ووال وتس ووتثمراا دون اللج وووب إىل ال ائ وودة 75وليك ووون ض ووابح ع وودم التعام و
بال ائدة هاضرا مجيع معامالهتا كما أن وا دور الوساطة املالية والتداول النقد .76
الفرع الثالث :عوامل نشأة النظام املصريف اإلسالمي:

أوال :العامل العقدي المرتب بحرمة الربا لد المسلمين :فالنظام الربو نظام معيب م الوجهة
االقتمادية ألنف :عملية رياضية و ،متناايوة يتضوح هبوا أن مجيوع املوال األر صوائر إىل عودد قليو
جدا م املراب بلل الن الدائ املرا يربح دائما بينما املودي معور للوربح وا سوارة ومو انوا فوان
77
املال كلف النهاية البد بااساب الرياضي أن يم ،إىل الل يربح دائما
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و قووال أولي ي وف جسووكار ديس ووتان (امل وودير العووام للبن و ال رنسووي للتج ووارة ا ارجي ووة) " :إن
جمتمعاتنوا مريضووة بالتقلبوات االقتمووادية ااوادة أوووا تعوويحب فوو إمكانياهتووا رو رووروف تنعوودم
فيه ووا العدال ووة  ...أ ووق النظ ووام املس وويطري الرأ الي ووة واملاركس ووية تق وودمي اال ووول للمش وواك
املطروهة وسيتم ادم الي النظام إما بالمراا القائم بينهما أو بال ر لعقائد ا". 78
و مووع اوولا الوضووع السووي للبنوووك الربويووة إضووافة إىل مووا أوضووحتف األزمووة االقتمووادية العامليووة
اااليووة ومووع ك و االنتقووادات 79الوويت ال وجحووداا إال منكوور للحقيقووة العلميووة فضووال ع و ااقيقووة
العبادية باعثا أساسيا إلوجاد البدي ع ال التعامالت ر العدالوة االجتماعيوة الويت يتمنااوا
االقتمواد والقواعود الشورعية لتأصوي
ك فرد واو األ  ،الل اقرتن لودى البواهث املسولم
البوودي املوواي وتطوووير ليح و حم و األنظمووة املنهووارة الوويت مازالووس وملوودة طويلووة حتووس نظوور البشوور
وحتويالتوف وتعديالتوف باهثوة عو االسوتقرار املواي والعدالووة اجتماعيوة فلوم ت لوح " وكوان نتوا يلو
م هوووم االقتموواد اإلسووالمي" 80الوول اووو وق اقتموواد جووااز للتن يوول ونكوواد جنووزم بأنووف ك ي و
لتحقيق عدالة اجتماعية تعطي العام مقاب عملف الل يستحق .
و أمام الدعوة إىل م اايم الا االقتماد إضافة إىل املمارف اإلسالمية وما تقدمف م ودمات
ممورفية واسووتثمارية و وودمايت و ،اووا وأيضووا أمووام دعوووة إىل البوودي اإلسووالمي الموويارفة واالقتموواد
كك و  ،81طرهووس فكوورة البوودي اإلسووالمي املووؤ ر السوونو الثوواين 3265م والثالوون 3266م جملمووع
البحووث اإلسوالمية هيون كوان مو توصوياتف مواصولة دراسوة البودي املمور اإلسوالمي وطريقوة تن يول
االقتموواد الوضووعي لتنزيلووف علووى املؤسسووات واإلدارات ودعووا املووؤ ر السوونو
باالسووتعانة بامل تمو
السادس إىل إنشاب ممرف إسالمي يت ق مع أهكام الشريعة اإلسالمية الغراب.82
ثانيررا :وضررعية العررالم اإلسررالمي االقتصررادية :يكرنووا تبعووات االسووتعمار الغوور و ووار الووبالد
اإلسالمية اصة التبعيوة االقتموادية وموا تركوف مو إدارة ممورفية ربويوة متجولرة ومرتبطوة باقتمواد
ع وواملي يس وو ،حن ووو عومل ووة م روض ووة قه ورا وف وورتة م ووا بع وود االس ووتعمار كان ووس حت ووو ف ووات اقتم ووادية
واجتماعية م البطالة إىل التض م إىل عجز موازي املدفوعات ومديونية الدول ك الا كان
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مو العقبووات الكوؤود أمووام البواهث عو امل ور مو اول الوضووعية االقتموادية ومووع يقو اعتموواد
83
للباهث أنف م املمك العدول ع تل النظم إىل أعدل وأفض منها
قال أهدام...« :ه أصبح املال الل او مالنا ريبا عنا واوو
واألص أن يكون عدة لنا.84 » ...

أرضونا ...وهورم علينوا

ثالثرا :الرردافا الشررعي :يضوواف إىل العامو العقوود أن املؤسسوات الربويووة الودول اإلسووالمية
وبالنظر إىل املتعامل معها فاوم قلة هين أن الكث ،م أصحاب األموال والتجار ميتنعون ع
التع ام مع ال املؤسسات إال عند الضرورة امللحة وه املتعامل مع ال البنوك أيضا ميتنعون
ع أ ل الزيادة الناجتة ع ودائعهم حتريا م الربا وعليف فهلا ا يار الشرعي ألمثال اؤالب مازال
ال قووف واالقتموواد علووى
قائمووا مواجهووة اوول اويمنووة الربويووة اوولا مووا دفووع بالبحوون والبوواهث
لتلوف املسووتويات إىل إوجواد ااو ووول القضوية الويت وجوودت ووا فضوواب ختوور فيوف بظهووور املمورفية
اإلسوالمية ت سومح بااموول علوى الوربح ملو يريود أن يسوتثمر مالوف بطريوق املشواركة أو املضواربة أو
أيووا م و الموويغ االسووتثمارية فيعط وى مل و يعم و فيووف قسووطا م و ال وربح املتحقووق ويسووت يد اووو م و
استثمار مالف وفق األسس واملبادو اإلسالمية.85
الفرع الرابع :مقارنة بني املصارف اإلسالمية والبنو الربوية:

أوال :أوجه االتفال بين المصارف اإلسالمية والبنوك الربوية :86
 .3من حيث االسم :يت ق كال املمرف م هين االسم أ إطال كلمة املمرف إال أن الوبعض
يسوومي املؤسسووة املمورفية "البنو " و وورون يسوومووا "املموورف" واووي الرتمجووة العربيووة لكلمووة "البن و "
باالجنليزي ووة واألوىل أن يق ووال "املم وورف" وي ضو و الب وواهثون مم ووطلح املم وورف للتعب وو ،عو و التمويو و
اإلسالمي وممطلح البن ألنظمة القر والتعام بال ائدة والا التمييز لكلي ليس إال.
 .4من حيث الرقابة المركزية :خيضوع كوال املمورف لرقابوة املمورف املركوز (رقابوة ماليوة فقوح)
كما يتقيد كال منهما باألوامر والتعليمات المادرة منف فيما يتعلق باملمارف.
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أ -مر ررن حير ررث الخر رردمات المصر رررفية :يقو وودم ك ووال املمو ورف ا و وودمات املمو ورفية إال أوو ووا
املمارف اإلسالمية تكون فيما ال يتعار وأهكام الشوريعة الغوراب ونولكر منهوا :فوتح ااسوابات
اجلاري ووة املبين ووة عل ووى أس وواس الق وور هي وون تتعه وود البن وووك ب وورد دون زي ووادة أو نقم ووان وإص وودار
الشيكات واستبدال العمالت والل يقوم على أساسا القبض جملس العقد وبسعر يوم العقد
وحتمي األورا التجارية اساب الدائن والتحويالت النقدية
ثانيا :أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والبنوك الربوية:87
 -3من حيث مقصد العمل االساسي :يكم ال ر
أ -املموورف اإلسووالمي :مقموود رسوواي واووو يتمث و
ماليا
ب -البن التقليد  :مقمد يتمث

ص ة جوارية انا اي:
نشوور اإلسووالم وتطبيووق أهوواكم الش وريعة

قبول الودائع وتقدمي القرو

ب ائدة

 -4من حيث النشأة:
أ -املمرف االسالمي :أص لرعي لتطه ،العم املمور مو ال وائود الربويوة وامل ال وات
الشرعية األ رى.
ب -البن التقليد  :نزعة فردية مادية للتجار

النقود وتعظيم الثروة

 -0من حيث المفهوم:
أ -املمورف االسووالمي :مؤسسووة ماليووة ممورفية تقبو األمووال علووى أسوواس قاعووديت "ا ورا
بالضوومان" و"الغوورم بووالغنم" لالجتووار هبووا واسووتثماراا وفووق مقاصوود الش وريعة وأهكامهووا
الت ميلية.
ب -البن التقليد  :أهد مؤسسات السو النقد اليت تتعام االئتمان النقد وعملف
األساسووي والوول ميارسووف عووادة قبووول الودائووع السووتعماوا عمليووات مم ورفية ك مووم
األورا التجارية 88ولرائها وبيعها ومنح القرو و  ،يل م عمليات االئتمان.
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 -2من حيث مبيعة الدور :89
أ -املمرف االسالمي :ال يتسوم دور ياديوة الوسويح بو ميوارس املهنوة املمورفية والوسواطة
املالية بأدوات استثمارية وجتارية يكون فيها بائعاً ومشرتياً ولريكاً ..اخل.
ب -البنو و التقليو وود  :كو ووان فو وورتة مؤسسو ووة ماليو ووة وسو وويطة بو و املو وود ري /املودع
واملسووتثمري اال انووف ت يعوود كوولل ويل و م و ووالل دراسووتف للجوودوى االقتمووادية
للمشاريع املمولة .
 -1من حيث أساا التمويل:
أ -املمرف االسالمي :يقوم على أساس القاعدة اإلنتاجية وفقاً ملبدأ الربح وا سارة.
ب -البن التقليد  :يقوم على أساس القاعدة اإلقراضية بسعر فائدة.
 -2من حيث صفة المتعامل معه:
أ -املمرف االسالمي:
 صاهب هساب جار على أساس "القر ااس " و"ا را بالضمان". صاهب هساب استثمار فهو رب مال. -مشرت /بائع

مجيع أنواا البيوا ااالل.

 لري .ب -البن التقليد :
 مودا ومد ر فهو مقر ودائ أو مقرت ومدي وكال ا على أساس ال ائدة. مستأجر لبعض ا دمات املمرفية كمناديق األمانات. -2من حيث المحظور والجائز:90
أ -املمرف االسالمي :األص أنف وجوز لف ممارسة التجارة والمناعة و ل البضوائع ولوراب
العقارات والتعام أسهم الشركات التجارية بالضوابح الشرعية.
مجلة الدّراسات اإلسالميّة ـ ــ ـ العدد الخامس ـ ـ ـــ ديسمبب  4132ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــ 211

المصارف اإلسالمية نشأتها وتطورها ومكانتها في االقتصاد اإلسالمي ـــــ أ .عبد الرحمن مايدي

ب -البن التقليد :
 األص أنآف لظر عليف ممارسة التجارة أو المناعة أو أن ميتلو البضوائع إال سوداداًلدي لف على الغ ،ع أن يبيعف الل مدة معينة.
 لظر عليف لراب عقارات  ،اليت لتا إليها ملمارسة أعمالف وجوووز لووف أن يش ورت اسووابف ا وواص أسووهم الشووركات التجاريووة األ وورى هوودودنسبة حمددة م أموالف ا اصة أو بناب على موافقة مسبقة م البن املركز .
 -9من حيث الموارد المالية الذاتية:
أ -املمرف االسالمي :ال يستطيع يل لوجود مع الربا فيها.
ب -البن التقليد  :يستطيع إصدار أسهم ممتازة.
 -8من حيث الموارد المالية الخارجية:
أ -املمرف االسالمي :ال يقر وال يقرت

ب ائدة ويوجد بف هسابان لالستثمار:

ح.ث .العام ،وح.ث .ا اص ،ويؤسس األول على قواعد املضاربة املطلقة ويؤسوس الثواين
على قواعد املضاربة املقيدة.
ب -البن التقليد  :الودائع والقرو

على أساس ال ائدة.

 -01من حيث االحتيامي العام:
أ -املمرف االسالمي :يستقطع م صا الربح الل خيص املسا

فقح.

ب -البن التقليد  :يستقطع م صا ربح البن .
 -00من حيث استخدامات األموال:
أ -املموورف االسووالمي :اجلووزب األكوورب مو األم ووال يووتم توري ووف علووى أسوواس صوويغ التموي و
االستثمار اإلسالمية م البيوا واملشاركات واملضاربات و ،اا.
ب -البن التقليد  :اجلزب األكرب م األموال يست دم

اإلقرا

ب ائدة.
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 -04من حيث الوظيفة الرئيسية:91
أ -املمرف االسالمي:
جمموووعهم رب م ووال ،وللمض ووارب أ
 مضووارب مض وواربة مطلقووة باعتب ووار امل ووودعالبن أن يضارب فيكون رب مال وأصحاب العم (املستثمرون) ام املضارب.
 وكي استثمار بأجر معلوم.ب -البن التقليد  :يقووم بمو ة أساسوية ومعتوادة بقبوول الودائوع وتقودمي القورو
على أساس ال ائدة.

للغو،

 -00من حيث االدخار وتنمية الوعي االدخاري:
أ -املمرف االسالمي :االد وار تأجيو ات وا عاجو إىل جو فهوو عمليوة سولوكية ابتوداب
للل يبحن البن اإلسالمي ع األموال لدى مجيع األفراد أ نياب وفقراب.
لك ف ة م ف ات اجملتمع دوافعها االد ارية وللل تتنوا اول الودوافع ومو انوا
يهتم البن اإلسالمي بتنمية الوعي االد ار لدى اجلميع حتقيقاً لدوافعهم ا اصة.
ب -البنو و التقلي وود  :طبقو واً للنظري ووة الوض ووعية االد ووار ا ووو ال ووائض مو و ال وود بع وود
االستهالك ،للل يبحن البن التقليد عو األمووال لودى األ نيواب .لولل يهوتم
بكبار أصحاب األموال على هساب تنمية الوعي االد ار لدى األفراد عموماً.
 -02من حيث المتاجرة على الملكية :92
أ -املمرف االسالمي :ال يعتمد على املتاجرة على امللكية وم مث على ال ر ب ال ائدة
الربويووة الدائنووة واملدينووة ،وإمنووا يعتموود علووى اسووتثمار األم ووال واالجتووار هبووا وفووق الموويغ
واألدوات الشرعية.
ب -البن و التقليوود  :تغطووي امللكيووة إمجوواي األم ووال الوويت يسووتطيع البن و التجووار بنوواب
عليه ووا أن لمو و عل ووى الق وورو  ،واس ووت دام األمو ووال املقرتض ووة عل ووى أس وواس س ووعر
ال ائدة لتحقيق أكرب عائد ألصحاب البن .
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 -01من حيث الرب :93
أ -املمورف االسووالمي :يتحقووق بأسووبابف الشوورعية مو  :املووال – العمو – الضوومان – وفووق
األساليب الشرعية احملددة لك سبب.
ب -البن التقليد  :يتحقق م ال ر ب ال ائدة الدائنة واملدينة
-02

عمليات البن .

من حيث الخسارة :94

أ -البن اإلسالمي :يتحملها البن إيا كان رب مال
هوالة األسوا  ،وبقدر رأس املال دائماً املشاركات.

مضاربة ،و البيوا إيا هود س

ب -البن و التقليوود  :يتحملهووا املقوورت وهوود ه و ولووو كانووس ألسووباب ال د و لووف
فيها.
-02

مررن حيررث عناصررر  95الر ر

C’S: CAPITAL COLLATERAL CAPACITY 1

CHARACTER CONDITION

أ-

املمو وورف االسو ووالمي :األ يو ووة النسو ووبية لش مو ووية املتعامو و وأ القياتو ووف أكثو وور ،مو ووع
االاتمام بالقدرة اإلرادية أكثر .واملهم أن الوزن النسيب ول العناصر ا مسة خيتلف
عو و البنو و التج ووار س ووب طبيع ووة كو و منهم ووا امل تل ووة وك وولل طبيع ووة أعمال ووف
ونشاطاتف اليت يقوم هبا و لياهتا املمارسة العملية.

ب -البن التقليد  :األ ية النسبية للضمانات أكثر ،مع االاتمام برأس املال وبالقدرة
اإليرادية أكثر.
-09

من حيث الخدمات المصرفية:

أ -املمرف االسالمي :تؤد نظ ،التكاليف ال علية ول ا دمة وتتقيد بااالل واارام.
ب -البن التقليد  :تؤد مقاب ما يسمى عمولة تعتورب ممودراً مو مموادر اإليوراد ال
تتقيد بوطبيعة ا دمة وال بااالل واارام.
-08

من حيث مريقة احتساا الفائدة:
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أ -املمرف االسالمي :الربح أو ا سارة بعد مم املموروفات والن قوات فقوح وال وجوود
لل ائدة فيها ،والربح وقاية لرأس املال وجابر لف م ا سران.
ب -البن التقليد  :حتتسب ال ائدة ضم عناصر تكل وة رأس املوال ومو مث توؤ ر علوى
الربح.
-41

من حيث الرقابة:

أ -املمو وورف االسو ووالمي :ال و ووة أنو وواا مو و الرقابو ووة :الرقابو ووة الشو وورعية ،ومو و قبو و اجلمعيو ووة
العمومية ،والسلطات النقدية.
ب -البن التقليد  :نوعان م الرقابة :م قب اجلمعية العمومية ،والسلطات النقدية.
-40

من حيث يعسار المدين:

أ -املمرف االسالمي :إيا كان  ،مماط يعطى مهلة سداد (فنظرة إىل ميسرة) وال يلتوزم
بأ زيادة على الدي  ،وقد يع ى م الدي هالة اإلعسار الكام وضرلة املبلغك
وإيا كان موسراً مماطالً تكون املقاضاة والعقوبة كما او العم بعض املمارف.
ب -البن و التقلي وود  :إيا كووان وو ،مماط و ف ووال يس وومح لووف قمهل ووة سووداد ،ويلت ووزم ب وائ وود
تأ ،ك وإيا كان مماطالً فباإلضافة إىل ما تقدم تكون املقاضاة.
-44

من حيث صندول الزكاة :96

أ -املموورف االسووالمي :أهوود الركووائز تطبيووق املوونهت االقتموواد اإلسووالمي ،ولتحقي وق
التكاف االجتماعي فهو أهد املزايا التنافسية القوية  ..اخل.
ب -البن التقليد  :ال مكان لف فيف.
-40

من حيث مقاصد الشريعة وأولوياتها :97

أ -املمرف االسالمي :م أام حمددات لية العم وممارسة النشاط.
ب -البن التقليد  :ليس وا مكان فيف وإن هم بعض التوافق فهو جزئي.
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املطلب الثاني :قيام املصارف اإلسالمية وتوسعها:
الفرع االول :حركة قيام املصارف اإلسالمية:

ك ووان ب وودب النش وواط املم وور اإلس ووالمي ره وور الق وورن إل 31او و اال ان ووف ت يواكب ووف تط ووور
مؤسس ووي كم ووا ه وودث أورب ووا بع وود وض ووتها ويل و لتباع وود األقط ووار اإلس ووالمية إال أو ووا كان ووس
مؤسسة على منع الربا وإتباا األهكام الشرعية املعامالت املالية.98
بعوود د ووول االسووتعمار األورو أ لووب الوودول العربيووة وسوويطرتف السياسوية واالقتمووادية فيهووا
قلووص م و التعووامالت الشوورعية التعووامالت املاليووة وأ ضووعها لنظووام ال ائوودة وت وزام يل و مووع
النهضووة األوربيووة ود ووول التقنيووة ااديثووة للوودول اإلسووالمية واووو الوول أهوودث تنازعووا إيووديولوجيا
لدى ال كر العام الدول اإلسالمية قما أن ثتف األفووا الغربيوة بوأن القويم الدينيوة وااضوارية وجوب
أن ختض ووع إلع ووادة نظ وور إي أوو ووا ال جت ووار التق وودم االقتمو وواد واالجتم وواعي و س ووبهم أن منو ووع
99
القرو ب ائدة حتول دون حتقيق التنمية بواسطة املؤسسات الرأ الية ا اصة
و ميك و القووول أن البلوودان اإلسووالمية إمنووا عرفووس النشوواط البنكووي لووكلف ااوودين وايووة
القوورن ال 32م وبدايووة القوورن ال 41م  100ويلو بوود ول العمو املموور الغوور وكووان لووك
فروا أو لبابي لبنوك أجنبية.
وبعد واية ااقبة االستعمارية وهمول االستقالل اكومات البلدان اإلسالمية اجتهس حنو
تش و وريعات وتنظيم و ووات اص و ووة إلنش و وواب البن و وووك حماول و ووة منه و ووا مواكب و وة التط و ووور االقتم و وواد
101
اعتماد األمنوي الغر البنوك جبميع ما فيها
واالجتماعي إال انف كان يل
 سنة 3221م كان أول عمو ممور إسوالمي قماليزيوا هيون أنشوأت صوناديق لالد وار تعمودون فائودة وكوان مو املنوادي بوال كرة اجلزائوور اإلموام عبودا اميود بو بواديس و مموور حممود عبوود
وهس و البن ووا ال وول ره وورت راؤ مقاالت ووف ال وويت ك ووان ينش ووراا جمل ووة ال وودعوة الس وونوات األرب ووع
الس ووابقة عل ووى استش ووهاد ع ووام 3222م ال وويت نش وورت بع وود يلو و س وونة  3254م كت وواب بعنو ووان (
مشووكالتنا ضوووب النظووام اإلسووالمي ) وعقووب اوول الوودعوات رهوورت العديوود م و الدراسووات ومنهووا
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دراسوة السوويد قطووب كتابوف العدالووة االجتماعيووة عوام  3228م واألسووتاي أبووو املكوارم زيوودان كتابووف:
102
بناب االقتماد اإلسالم وكتاب السيد حممد باقر المدر واملوسوم بو :اقتمادنا
 سوونة 3251م مرهلووة بدايووة الت كوو ،املنهجووي املنووتظم مو اجو وضووع تقنيووات ويو وفووقاملبدأ اإلسالمي باكسوتان 103وانواك مو يرجعوف إىل عمو ممور قودمي ألكثور مو قورن يعمو
هيودر بوار اونود واوي
وفق املبدأ ن سف هيون جتموع األمووال وتسوتثمر بولل  ،وكوان يلو
موجودة إىل اليوم تقوم بلل (( .هين يعود أصلها إىل اهد رجال الموفية هين كان لوف إتبواا
يقوودمون الموودقات ملسوواعدة ال ق وراب وعووو أن يوزعهووا فامنووا يعم و علووى ووويلهم هبووا لووك
قوور هس و أ دون فائوودة أو ع و طريووق املضوواربة املشووروعة وتطووورت ال كوورة اصووة بعوود أن
وصلس ااركة التعاونية األوربية ولا البلد هين است ادوا م اإلمكانيات التقنية وال نية ليؤسسوا
لووركات تعاونيووة للقوور دون فوائوود وانتشوورت اوول الشووركات دا و البلوود و ارجووف إال أن الغووزو
اوند والقضاب على هيدر أباد قضى على ال ااركة))  ،104وبالتاي فان أول حماولة أو جتربة
لتن يل ال ال كرة منطقة ري ية باكستان واية ا مسينات.
أمررا التجربررة الثانيررة كانووس الريووف املموور عووام 3261م (ميووس موور) بعوود موودة
طويلة هين ت جتد وا من لا للتطبيق إال ممر و يس ببنوك االد ار احملليوة وت يطلوق عليهوا
اسم البنوك اإلسالمية وقتها لظروف سياسية 105كما طرهس فكرة املمرف اإلسالمي املؤ ر
السنو جملمع البحوث اإلسالمية الثاين سنة  3265والثالون سونة  3266و ور بتوصويات فودعا
املؤ ر السنو السادس إىل إنشاب ممرف إسالمي يت ق مع أهكام الشريعة الغراب .106
الفرع الثاني :مشكالت وصعوبات أسلمة البنو يف العامل العربي واإلسالمي:

بعد أن أرادت بعض الودول أسولمة بنوكهوا واجهتهوا مجلوة مو املشوكالت والموعوبات مو
عدة نواهي:
 -4من الناحية التنظيمية الماليرة :طورح إلوكال :او ميكو تنزيو ال قوف االقتمواد اإلسوالمي
ومعامالتف املالية ومبادئوف وفوق نظوام إدار مؤسسوي يتمثو املموارف اإلسوالمية ؟ واو ميكو
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االستغناب ع نظام ال ائدة فيها وإوجواد البودي الول سويكون عموب وول البنووك ؟.واو تكوون
املمارف عمب اقتماد يضم لف االستمرارية ؟ فهلا أول إلكال م الناهية التنظيمية املالية؟
 -5مررن الناحيررة القانونيررة :أول إلووكال عنوودما تتمووادم قوانينهووا الدا ليووة مووع القووان ا ارجيووة
الوضوعية وقبو يلو كيووف سويتم ا تيووار املولاب األرجووح عنود اال تالفووات ال قهيوة مث أن وجووود
اوول البن وووك بعووض ال وودول دون ،ا ووا وجع و منه ووا راينووة ق ووان اص ووة بالدولووة ب و ومت ووأ رة
بامللاب السائد فيها ؟ .
وان أمك جتاوز أكثر ال املشكالت باحتاد البنوك الدوي اإلسالمي وتنسويقها فيموا بينهوا
مووع اجملووامع ال قهيوة واوي ووات الرقابيووة الشوورعية الدوليووة وهو البنوووك التقليديووة كمووا أوووا تنسووق مووع
لركات االستثمار والتأم والتنمية التعاونية التابعة وا فانف تلقي بعض المعوبات العالقة دا ليا
كلل ميك جتاوزاا ببعض الدراسة والتمحيص والبحن والتطوير . 107
 -9مررن الناحي ررة الش رررعية :فنجوود م و يعت وورب اوول البنوووك عمليووا بعيوودة ع و القواعوود ال قهي ووة
وإسووالميتها ليسووس إال ا ووا وسووتارا الجتوولاب املووودع واملتعووامل وان أعماوووا اووي ن ووس أعمووال
108
البنوك التقليدية
وانوواك م و أبوواح التعام و معهووا الع وورو اإلنتاجيووة وهرمه ووا القوورو االس ووتهالكية
وأجازاا رون باملطلق وأنف ال لالقتماد ع ال وائد البنكيوة واول نتيجوة اجتهوادات فرديوة
ارجة ع النطا العلمي األكوادميي وأكثور مو يلو اجلهو باجلانوب الشورعي لوبعض البواهث
واوولا طوورف م و املشووكالت الوويت أ ووارت الزوبعووة هووول اوول البنوووك البوودي عو بنوووك الربووا والوويت
أبط ووأت مو و هركته ووا ول ووككس مم ووداقيتها إض ووافة إىل العدي وود مو و املش ووكالت ال وويت أمكو و
جتاوزاا ب ض اهلل وب ض امل لم ولا الدي اللي يلبون ألج إ ورا بعوض منوف إىل اايواة
على األق ااياة االقتمادية واي م أام اجلوانب لدى الشعوب اإلسالمية اليت تتطلع إىل مث
الا ال ضاب املاي الل يوافق ما تدي هلل بف .فيكون جماال مل أراد التعام إطار ماي لرعي
جتارة كانس أو زراعة أو صناعة أو استثماراً يل .
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 -1مررن الناحيررة السرروقية المنافسررة :وال لو أن منافسووتها للبنوووك التقليديووة سووتجلب وووا مثو
ال املضايقات باستمدار مث تلو ال تواوى أو استموناا بعوض العقبوات وموع يلو فقود رأت
املمارف اإلسالمية النور ال رتة املعاصرة ود لس ميدان جتربة ومنافسف كب،ة .109
 -2االختالفررات الفقهيررة المذعبي ررة :قمع و املتعمووبة للوونص تووارة وللموولاب تووارة ولالجتهوواد
ال رد تارة أ رى والسؤال فانف ميك ت عي أصول ال قف لتجواوز اول العقبوات اصوة بواب
الرتج وويح ال قه ووي وت عيو و االجته وواد اجلم وواعي أملقاص وود  ،وت عيو و املقاص وود الش وورعية العام ووة
التقلي م هدة التوتر النواتت اولا اجلانوب؟ ولعلوف أن تظهور اإلجابوة عو اول التسواؤالت
مباهن القواعد الشرعية للمعامالت املالية املعاصرة .
الفرع الثالث :مراحل قيام املصارف اإلسالمية يف العامل اإلسالمي:

ومنيوز انوا مورهلت  :األوىل يوس مرهلوة التطبيوق ا واص ل كورة املمورف اإلسوالمي بوودأت
من وول  3261وانته ووس 3268م  110مث املرهل ووة الثاني ووة :مرهل ووة التطبي ووق ااك ووومي ل ك وورة املم وورف
الالربو واليت بدأت سنة  3203واستمرت إىل اليوم
أوال :مرحلة التطبيق اخلاص لفكرة املصرف اإلسالمي :التجربة املصرية:

وتعووود ا وول التجرب ووة مموور إىل أه وود رواد ال ك وور االقتموواد اإلس ووالمي وا ووو ال وودكتور
(انوود النجووار) الوول درس أملانيووا وتووأ ر ببنوووك االد ووار احملليووة األملانيووة الوويت يعووود تارخيهووا إىل
القوورن 32م وكيووف واجهووس أملانيووا ضووع ها االقتموواد بعوود ااوورب العامليووة الثانيووة بانشوواب اوول
البنوووك الوويت هققووس هبووا نتووائت إوجابيووة ورفعووس هبووا اقتموواداا فكانووس ال كوورة هيوون اسووت لص
الوودكتور انوود النجووار مو أنظمتهووا ووسووائلها العم و إمكانيووة إقامووة بنوووك مشوواهبة مووع اعتموواد
املبادو اإلسالمية  111وكوان العمو علوى مجوع األمووال مو املوزارع املموري واسوتثماراا بنواب
112
السدود واستمالح األراضي مع اقتسام األرباح ب األطراف املشاركة
وكان اإليداا فيها على نوع  :االول :ايوداا اد وار :واوي الودائوع حتوس الطلوب مضومونة
م طرف املمرف والثاين :ايداا استثمار :واي مل يرد استثمار مالف واملضاربة بف.
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وعرفس التجربة املمرية جناها باارا هين أربع سنوات ت افتتاح تسعة فروا أو ما يزيد
عو عشوري فرعوا صوغ،ا وبلوغ عودد العموالب املليوون مو لتلوف ال وات والقطاعوات وهققوس مووع
يلو جتاوبووا منقطووع النظوو ،مو املووودع أو املسووتثمري هيوون وزا بنو االد ووار احمللووي سوونة
األوىل  %8كربح على املتعامل . 113
و الا الشأن يرى مؤسوس بنووك االد وار احملليوة السويد أنود التجوار أنوف (( :أن الشووااد
كلهووا تؤكوود مموور نوولاك أن االجتووا السووائد يسوو ،حنووو وجهووة أ وورى وو ،اإلسووالم كمووا تؤكوود
الشو ووااد أن كو و اجت ووا إس ووالمي واارك ووات اإلس ووالمية مم وور ال جت وود وو ،املم ووادرة والعن ووس
والبطحب وللل كان البد م تغليف اودف إيا أريد لف أن يتحقق وال بد م عدم اإلس ار عنف
وقلووس ن سووي مووايا يعووين أن أعل و ع و اووودف منوول البدايووة أو أن ال أعل و طاملووا أن م ووردات
التطبيووق كلهووا تلتووزم بالش وريعة اإلسووالمية ب و أن إن عوودم اإلعووالم ع و الموويغة بدايووة الطريووق
يسوومح بووان ال حتسووب التجربووة علووى اإلسووالم فيمووا لووو قوودر أن تووؤيت مووا ال يرجووى ويتوويح ال رصووة
114
للمراجعة ه تنسجم انسجاما كامال مع مبادو الشريعة اإلسالمية ))
وجناههووا جلووب عليهووا املتاعووب لت وووف بعووض األوسوواط السياسووية املنااضووة وووا م و اوولا
التقدم الكب ،الا املشروا االقتماد اإلسالمي لتعم على نزا صو ة احملليوة عنوف واوو املبودأ
الل نشأ ت عليف وكان أساسا جناهها وأرادت بلل اهتضان املشروا بكاملف هين قضي
عليوف لووهر موا سوونة  3260بعودما كلووف جهواز مركووز بادارهتوا وأ و،ا أدجموس اوول األ وو،ة
البنوووك التجاريوة وت تأميمهووا مو طوورف ااكومووة املمورية سوونة  3268ألسووباب إيديولوجيووة أكثوور
منها قانونية أو اقتمادية  .115وصد م قال أن التجربة أجهضس وال يقوال فشولس ت نيودا ملوا
جاب صحي ة التاميز اللندنية  116على أن البن أ لق بسبب أن املبوادو اإلسوالمية أصوبحس
 ،صااة للتطبيق.
ومي ك القول أن إفشال ال التجربة الرائدة بنوك االد ار احمللية كان باعثا أكثر فاعلية
للت ك وو ،مو و جدي وود بع وون التجرب ووة بم ووورة أفضو و فبع وود عش وور س وونوات انطل ووق النظ ووام امل وواي
اإلس ووالمي هي وون ب وودأ ب ووالبنوك ليم و إىل ل ووركات اس ووتثمار وت ووأم وتوس ووع األقط ووار العربي ووة
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والدول اإلسالمية ليم للدول الغربية بعد أن كان حممورا نوعا ما
اإلسالمية.117

املشر العر ودول سيا

ف ووي مموور ن سووها أعلو أنووور السووادات بعوود وصووولف إىل السوولطة عو مموورف يعمو بوودون
ال ائو و وودة أ و و وولا وعطو و وواب هسو و ووب مشو و ووروا القو و ووانون رقو و ووم  66لسو و وونة  3203والمو و ووادر بتو و وواريا
 3203/12/11هسب نص املادة الثالثة لقانونف األساسي وكان اودف األساسي للبن هسب
وزير ا زانة املمرية او حتقيق جمتمع الك اية والعدل ع طريق توسويع دائورة التكافو االجتمواعي
 118مووا  3203م وت التحضوو ،التش وريعي للمموورف هوودين واووو اي ووة عامووة توودعى "بن و
ناصر االجتماعي" واوو مؤسسوة عموميوة اموا تعمو وار نطوا سولطة البنو املركوز ومراقبتوف
وا ووو بنو و اسو ووتثمار بطريق ووة املسو ووا ة واملش وواركة املش ووروعات واملقو وواوالت الم ووغ،ة ويكو ووون
أصحاهبا لركاب التوري ات ك هسب مبلغ وديعتف وأجلها وتووزا األربواح وايوة السونة يون
لم ك مساام على همتف منها .وتتكون موارد م مساعدات الدولة وتربعات الناس وم
أمووال الزكوواة والودائووع كمووا أنووف يقوودم القوورو بوودون فوائوود للطلبووة وااجووا اصووة و وو،ام م و
احملتاج كما أنوف يقودم معالوات وتعويضوات لأللو اص و ،املوؤمن اجتماعيوا 119وقود انطلوق
عملف بتاريا 3201/34/48م ،ويأيت بعد بنو إسوالمي ور اوو بنو فيمو اإلسوالمي
مموور الوول أفتووتح سوونة  3202واووو بنو اسووتثمار يعمو باملشوواركة وخيضووع لرقابووة لوورعية م و
فتاوى وقرارات يلتزم با را الزكاة املستحقة على أموالف بعد استشارة وزير األوقاف واألزار.120
و بارت اا هدة املنافسة واإلقبال على ال البنوك جلأت بنوك أ رى تقليدية إىل فوتح فوروا
إس ووالمية تابع ووة و ووا مثو و البنو و املرك ووز املم وور وبنو و النيو و والبنو و ال وووطين للتنمي ووة املم وور
فأصبحس األ ،ة تقدم دمات إسوالمية قموا رأت مو إقبوال وجنواح للتجربوة املمورفية اإلسوالمية
وم البنوك م حتول بالكام إىل بن إسالمي مث بن األارام منل  3288وصوار لمو اسوم
بن و التموي و الس ووعود املم وور .121وق وود ص وواهب ا وول األس وولمة البنكي ووة ل وودى بع ووض ال وودول
اإلسالمية نوعا م اإلقبال على التن يل ملشوروا األسولم الكليوة لوبعض بنوكهوا أو اإلين بوانطال
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املمارف اليت تعم على الميا ة اإلسالمية ولك ال الوضعية املشجعة خت ي
التناقضات الظاارية :ونبينها هالت :
 -هالة ااماسة :الل رهر

الواقع بعض

باكستان والسودان وبعض الدول اإلفريقية

 هال ووة اا وولر :يس ووود بع ووض ال وودول بالتحدي وود إم ووارات ا ل وويت كالكوي ووس واإلم ووارات العربي ووةاملتحدة وممر وتونس ويل ملا لويف االستثمار اإلسالمي م لواطر علوى إطوراف العقود
أو السياسة النقدية واملالية للمجتمع
 أم ووا منط ووق ال وورتدد :فانن ووا جن وود يس ووود عل ووى العربي ووة الس ووعودية وال وويت تعت وورب الواق ووع املنش ووحاألساسي اركة أسلمف املموارف العوات واسوتمر اولا الوضوع إىل سونة 3280م هو أينوس
122
باملمارف اإلسالمية على أراضيها
ثانيا :املرحلة الثانية :جتربة منظمة املؤمتر اإلسالمي :123

تزامنووس فكوورة إنشوواب مموورف إسووالمي دوي ،مووع انعقوواد مووؤ ر وزراب ا ارجيووة لبلوودان العووات
اإلس ووالمي مدين ووة كراتش ووي ال وورتة ة م ووا بو و  43و3201-34-48م هي وون ق وودم الوف وودان
املمر والباكستاين اقرتاه من مل بشان إنشاب ممرف إسوالمي ،وعود مناقشوة االقرتاهو ،
أوصى املؤ ر بتكليف ممر قمسؤولية القيام بدراسة لاملة ولا املشروا وتقدميها إىل األم العام
للمؤ ر الل ستة ألهر .
و  3204-14-10م دعس ممر إىل مؤ ر رباب موسع ملناقشة الدراسة اليت ت إعداداا
ولوارك املووؤ ر  38دولووة قمووا فيهووا اجلزائوور وت اللوف وضووع الموويغة النهائيووة للدراسووة ،والووتهرت
اوول الو يقووة منوول يل و اا و باسووم الو يقووة املم ورية ،والوويت ركووزت علووى اوودف  :اسووتبعاد نظووام
ال ائ وودة مو و جه ووة واالس ووتعمال املم وور جه ووة أ وورى ل ووبعض عق ووود ال ق ووف اإلس ووالمي كاملرا ووة
واملضاربة واملشاركة م جهة انية وت إدرا اول الدراسوة جودول أعموال املوؤ ر الثالون لووزراب
ا ارجية للعات اإلسالمي املنعقد جدة بتاريا3204-14-42 :م وبعود مناقشوة اول الدراسوة
قرر املؤ ر تأجي اختاي القرار واقرتاح إرساوا إىل الدول األعضاب البداب رأيها فيها.
مجلة الدّراسات اإلسالميّة ـ ــ ـ العدد الخامس ـ ـ ـــ ديسمبب  4132ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــ 212

المصارف اإلسالمية نشأتها وتطورها ومكانتها في االقتصاد اإلسالمي ـــــ أ .عبد الرحمن مايدي

و بتوواريا  3201-34انعقوود املووؤ ر االول لوووزراب املاليووة للوودول اإلسووالمية ،الوول صوورح بعووزم
االعضاب على إنشواب ممورف إسوالمي وكونوس جلنوة إلعوداد مشوروا املمورف الول وي بالبنو
اإلسووالمي للتنميووة و أوت 3202م انعقوود مووؤ ر وزراب املاليووة اإلسووالمي ملناقشووة مشووروا ات اقيووة
إنشوواب املموورف و ووس املوافقووة عليهووا جوودة سوونة 3202م وقوود نمووس املووادة األوىل مو ال مو
االول املتعلووق باألاووداف والورووائف والمووالهيات العضوووية علووى أنووف :اوودف البن و اإلسووالمي
للتنميوة ك اوو دعووم التنميوة االقتموادية والتقوودم االجتمواعي لشوعوب الوودول األعضواب واجملتمعووات
اإلسووالمية جمتمعووة ومن ووردة وفقووا ألهكووام الشوريعة اإلسووالمية وعمومووا ميكو أن جنمو مووا نمووس
عليف االت اقية ال ة نقاط :التنمية ع طريق االستثمار واملشاركة رأ ال املشاريع اإلنتاجية
للدول األعضاب و وي التجارة ا ارجية لدول األعضاب .
و جويليووة  3205انعق وود بالري ووا جمل ووس احمل ووافظ هي وون ت ا وولا االجتم وواا تعي و رئ وويس
البن واملديري التن يلي لوف  .و  3205/31/41ت اإلعوالن عو االفتتواح الر وي للبنو اإلسوالمي
للتنمية بعضوية  24دولة م دول املؤ ر اإلسالمي وبرأس مال قدر 4111مليون دينار إسالمي
الفرع الرابع :احلركة التوسعية للبنو اإلسالمية يف العامل اإلسالمي:

منوول منتمووف السووبعينات انتشوورت املمووارف اإلس والمية ا لوويت العوور ويل و لتحس و
إقتمادياهتا بسبب عائدات البرتول وزيادة مدا يلها منف مع ارت اا األسعار  124منها:
-3

اإلمررارات العربيررة المتحرردة :الوويت أصووبحس مرك وزا بنكيووا كبو،ا ضووم البنوووك احملليووة واألجنبيووة
ويل مع د ول م اايم العم املمر اإلسالمي هين :أنش بنو د اإلسوالمي سونة
3205 /11/31م واووو أول بن و جتووار إسووالمي وواص هركووة البنوووك ااديثووة وجناهووف
دفووع بدولووة اإلمووارات العربيووة إىل إصوودار قووانون يوونظم البنوووك واوي ووات اإلسووالمية وي وور
الرقابة الشرعية على نشاطها سنة 3285م.

-4

الكوي  :رهرت هبا أول مؤسسة مالية إسالمية اي "بيوس التمويو الكووييت" سونة 3200م
هيوون يتعام و مووع مجهووور املووودع أو املسووتثمري علووى أسوواس املضوواربة اإلسووالمية وهقووق
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نت ووائت مرض ووية س وونواتف األوىل ك ال وول أنش ووأتف وزارة األوق وواف والش ووؤون اإلس ووالمية ووزارة
العدل ووزارة املالية بالكويس .
 -1األردن :رهر هبا البن اإلسالمي األردين للتموي واالستثمار سنة  3208وتبعف حتوي لركة
بيس االستثمار اإلسالمي إىل بن حتس اسم " البن الوطين اإلسالمي" . 125
-2

البحررين :رهوور هبوا بنو البحوري اإلسوالمي نوووفمرب  3202هيون نووص نظاموف األساسووي
علووى االمتنوواا بالكام و ع و الربووا جليووا كووان أو ي واً وتبعووف أيضووا بن و فيم و اإلسووالمي
البحوريين علوى لوك لوركة مسووا ة وتبعوف بعود يلو بنووك أ وورى مثو  :بنو الربكوة والبنو
العر اإلسالمي البحري .

 -5قطر :رهر هبا بن قطر اإلسالمي سنة 3284م وبعد بن قطر الدوي سنة 3221م
-6

تركيا :رهر هبا أول بن إسالمي واو " بن فيم اإلسالمي" سنة 3281م مث تأسس هبا
" بيووس الربكووة الرتكووي" سوونة 3285م ومقر ووا أنقوورة وبعووداا تأسووس بن و األوقوواف الكوووييت
الرتكي سنة 3282م وبلغس فروا ال البنوك إىل  35بنكاً مما يدل على نتائت جيدة حمققة
126
بظهور ال ال روا تباعاً

-0

المملكة العربية السعودية :بقيس اململكة ار ااركة التوسعية للبنوك اإلسوالمية موع أووا
أول م وقف وراب ال ااركة العات وأ لب األموال اليت ول العمو البنكوي اإلسوالمي
ت و ووأيت منه و ووا .127إال أن و ووف س و وونة 3288م ت حتوي و و ل و ووركة األ و وووة :الراجح و وي املمو و ورفية
لالستثمارك إىل بن جتار إسالمي فرباير 3288م كأول مبادرة سعودية اجتا ااركة
املمورفية كمووا أوووا لوواركس باإللوراف علووى إنشوواب البنو اإلسووالمي للتنميووة الوول لوورا
أعمالف سنة  3205كهيأة ماليوة دوليوة واوو موجوود باململكوة العربيوة السوعودية إال أنوف يعمو
ار نطا قوان اململكة.

-8

ماليزي ررا :م ووع أوووا و ووا جترب ووة اوولا اجمل ووال إال أن ووف رهوور هب ووا أول بن و إس والمي وا ووو " :البن و
اإلسووالمي امل وواليز ب،ا وواد" سوونة 3280م ومرك ووز العاص وومة كواالملب ووور هيوون أن ووف قب و يل و
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صوواد الربملووان املوواليز وجملووس الشوويوخ علووى قووانون البنوووك اإلسووالمية سوونة 3284م بعوود وون
الطلووب ال وول تق وودمس ب ووف اللجن ووة الوطني ووة للبن و اإلس ووالمي ماليزي ووا مطل ووع الثمانين ووات م و
النواهي التالية :القانونية وال قهية والتن يلية 128ويعد ايأة مالية اصة بدعم هكومي وي سراا
الووبعض بووأن ااكومووة تريوود ااوود م و سوويطرة الموويني علووى االقتموواد واملووال ماليزيووا وإعطوواب
فرصة للممول الوطني فقح وللل هقق البن جناها لدرجة اويمنة على االقتماد املاليز .
كمووا انووف قامووس بعووض البلوودان اإلسووالمية بأسوولمة نظامهووا املموور بالكام و يوون يمووبح
نظامووف املموور يوودور كلووف هووول البنو املركووز كمووا اووو ااووال البنوووك التقليديووة ونل مووها
الث مناي رئيسية :129
أ) األنمروذج السروداني :عرفووس السوودان ازدواجيوة العمو املمور ورهور هبووا " بنو فيمو
اإلسووالمي" سوونة  3208قمشوواركة سووودانية سووعودية بم و ة أساسووية تبعووف تأسوويس (بن و التنميووة
والتع وواون اإلس ووالمي س وووداين) س وونة 3281م و وو ،س وونة 3282م أص وودر البنو و املرك ووز
السودان ملكرة تطالب مجيع البنوك قممارسة عملياهتا على أساس العقود اإلسالمية فقح .130
و هاولوس اجلبهوة اإلسوالمية بعود وصوووا إىل ااكوم سونة 3282م جعو الشوريعة أسوواس
للحكم إال أن البن املركز ت يواكب ااركة بشك جد واضح لتغلغ رأس املال األجنيب
االقتماد الوطين السوداين.
ب) األنموذج اإليراني :بعد جناح الثورة اإلسوالمية قاموس ااكوموة اجلديودة بالتوأميم التودروجي
للبنوك التقليدية وهولتها إىل املعامالت اإلسالمية منل 3281م وبعد مرهلة انتقالية أ رى حتوول
نظووام ال وائوود إي وران إىل نظووام املشوواركة األربوواح ووس الرقابووة املركزيووة (البن و املركووز ) الوول
ول هق وضع اادود العليا لألرباح.
) األنمرروذج الباكسررتاني :بنوواباً عل وى طلووب م و جملووس ال كوور اإلسووالمي  131الوول قووام باجنوواز
دراسووة فقهيووة واقتمووادية عنوود اقتموواد إس ووالمي ال ربووو وهسووب ختطوويح حموودد وقوودمها للس ولطات
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امل تمووة هيوون قووررت األ وو،ة إلغوواب نظووام ال ائوودة واسووتبدالف بنظووام املشوواركة اإلسووالمي لكو بشووك
تدروجي امتد إىل سنة 3285م واو تاريا إطال العم املمر اإلسالمي بكستان بشك كلي.
امررا بلرردان الميرررا العربرري :م و مجع وس ب و النظووام اإلسووالمي والتقليوود وكانووس م و
الدول املتأ رة إد ال النظام املمر اإلسالمي عليها:
 تررونس :رهوور هبووا :بيووس املووال السووعود التونسووي سوونة 3285م وقوود أنشو بااللورتاك بو البنو
املركووز التونسووي بنسووبة  %41واجملموعووة املاليووة الربكووة " ميثلهووا مسووا ون سووعوديون" بنسووبة %81
والا البن يعتمد على التقنية ااديثة مجيع أعمالف مع عدم است دام ال ائدة.132
 الجزائر :تأسس هبا بن الربكة اجلزائر سنة 3221م ويعترب رهور هدث مميزا ويعرف اولا
البن منواً معترباً وهقق جناهاً مكنف مو منافسوة البنووك التقليديوة األ ورى سوب قوول السويد
عدنان أند يوسف – رئيس جملس اإلدارة -كما أفاد أن لف فائضاً نتوائت االسوتغالل وأنوف
133
ُلقق عوائد مللكية البن تتعدى  %36ولف فروا العديد م الواليات الكربى
أما املديرية العامة تقع ب عكنون باجلزائر العاصومة ولوف اسوتثمارات متعوددة كاالسوتثمار
العقار تم نسبة التموي فيف إىل  %81مو قيموة العقوار وانواك الربكوة للسويارات تمو نسوبة
التموي و إىل  %01مو و قيم ووة الس وويارة ،كم ووا اس ووتثمارات املع وودات ا اص ووة ب وواملهني األهو ورار
واا ورفي هبوودف إنش وواب أو توسوويع أو عم ورنة املؤسسووات ا اص ووة ويووتم يل و بووالطر الش وورعية
كاملضاربة واملرا ة و ،اا.134...
عوورف الشوويا صووالح عبوود اهلل كمووال رئوويس جمموعووة الربكووة :بنو الربكووة :بنو إسووالمي ال
يتعام و بال ائوودة أ وولا أو إعطوواب ويهوودف إىل تنميووة اجملتمووع اجلزائوور املسوولم واىل لووق تولي ووة
135
عملية مناسبة ب متطلبات العم املمر اادين وضوابح الشريعة اإلسالمية
 فحر القررانون األساسرري لبنررك البركررة الجزائررري  :136ميكو تعريووف اوولا البنو علووى أنووفلوركة مسوا ة لتلطووة االقتمواد تتكووون مو طورف أهود ا جزائوور وميثلوف بنو ال الهوة والتنميووة
الري يووة والثوواين أجنوويب وميثلووف لووركة الربكووة القابضووة علووى أن يسوواام كو منهووا بنسووب متسوواوية
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رأ ووال هبوودف القي ووام بأعمووال مم ورفية عل ووى وو ،أسوواس الرب ووا ك وعليووف يعتوورب بن و الربكووة بن و
إسوالمي لوتلح االقتمواد واوو االوم الول راود أياووان الكثو،ي ونواد بوف العديود مو األسوواتلة
والعلماب أ ناب انعقاد ملتقيات ال كر اإلسوالمي بواجلزائر إىل أن حتقوق وجوود اولا املمورف وإ باتوا
للل يرى األستاي سعيد توايت كتابف حنوو نظوام ممور مطوابق للشوريعة اإلسوالمية أن أسولمة
النظوام املموور اجلزائوور وهووداا اووي ااو ال عووال ملشوواك اوولا النظووام ومووع تموواعد اوولا الورتاكم
النظر أ لت السلطات الر ية اجلزائ ر تطرح على مستوااا إمكانية إنشاب ممورف إسوالمي
باجلزائر والل تطور فيما بعد ليأ ل لك االعتماد املمنوح لب الربكة اجلزائر .
 -نبذة عن جمموعة الربكة الدولية وبنك الربكة اجلزائري :137

لقودت نشووأت اجملموعوة سوونة  3281جبوودة اململكوة العربيووة السوعودية بورأس مووال
يقوودر بو و 411مليووون لاير سووعود  ،ميلكهووا رجو األعمووال السووعود الشوويا صوواحل عبوود اهلل
كمال ،وقد توهدت البنوك التابعة للمجموعة بتاريا  44يونيو  4114مملكة البحري ،
وأصبحس مملوكة مو قبو كو مو الشويا صواحل كموال ( )55%ولوركة دلوف الربكوة القابضوة
البحري (.)25%
وتعترب جمموعة ال ربكة الدولية م أام الشركات النالوطة الووط العور وهتودف إىل:
تشووجيع االسووتثمار رؤوس األم ووال مو اجو اامووول علووى الوربح ويل و بووالطر ااووالل
واملس ووا ة تنمي ووة وتط وووير ال وودول اإلس ووالمية .ونس ووت عالق ووات جتاري ووة وطي وودة ب و ال وودول
اإلسالمية.
واوول اجملموعووة توسووعس روورف  6سوونوات لتمووبح  32بنكوا ومؤسسووة ماليووة موزعووة علووى
عوودة دول إسووالمية سوويا وإفريقيووا وباإلضووافة إىل تركيووا وجنوووب إفريقيووا  ،...والبن و ا ووامس
عشر كان اجلزائر ،وقد بلغس ميزانية اجملموعة سنة  3221هدود مخسة مالي ،دوالر.
إن تأس وويس جمموعو ووة الربكو ووة نو ووابع عو و اااج ووة لتقو وودمي و وودمات ممو ورفية إسو ووالمية عامليو ووة
للمسلم كافة أرجاب العات.
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 -نشأة بنك الربكة اجلزائري ومهامه وأهدافه:

138

بنو الربكووة اووو بن و ت إنشووائف إطووار االن توواح االقتموواد واملوواي اجلزائوور واملتمث و
قانون النقود والقور  139رقوم 31-21الموادر بتواريا  32أفريو  ،3221وقود اد و اولا القوانون
تعووديالت مجووة ايك و النظووام البنكووي اجلزائوور وم و ب و اوول اإلصووالهات السووماح بانشوواب
بنوك ومؤسسوات ماليوة لتلطوة و اصوة ،و ضووب اولا رهور بنو الربكوة اجلزائور  140.وقود كوان
أول اتمووال بو اجلزائوور وجمموعووة الربكووة الدوليووة سوونة  3286ويل و قموجووب الوودعوة الوويت قوودمتها
اا كومووة اجلزائريووة للمجموعووة وقوود ت تشووكي جلنووة مشوورتكة بو جمموعووة الربكووة للعربيووة السووعودية
واجلزائور املمثلوة ببنو ال الهوة والتنميوة الري يوة ( .)BADRتأسوس بنو الربكوة اجلزائور ر يووا
 41ما  3223لك لركة مسا ة م جمموعة الربكة واو أول بن واص اجلزائور واوو
عبووا رة ع و بن و جتووار ختضووع نشوواطاتف البنكيووة ألهكووام الش وريعة اإلسووالمية ويسوواام وي و
املش وواريع االس ووتثمارية يات اجل وودوى االقتم ووادية ،وخيض ووع لق ووانون النق وود والق وور رق ووم21-31
ولقوانينهووا الدا ليووة ،وقوود قووام البن و منوول تأسسوويف  3223بووالرتكيز علووى تطوووير العديوود م و
القطاعات واألنشط ة اايوية اجلزائر مث وي قطاعات اواتف احملمول واإلنشابات واأل لية
واملواصالت والمناعات التحويلية الن طية.
و  38في ر  4116ت القيام بتعدي القانون األساسوي للبنو هيون رفوع رأس لبنو ال الهوة
والتنمية الري ية املال إىل  4.5مليار دينار جزائر بنسبة  22و 56جملموعة الربكة المرفية.
وميتلو و البنو و عو وودة وك وواالت منتشو وورة ع وورب الو ورتاب ال وووطين :اجلنو وووب - :وكال ووة ردايو ووة.
والوسح - :وكالة ا طا 141.والشر  - :وكالة قسنطينة.142
أمووا ع و التجربووة املم ورفية اإلسووالمية الوودول األوربيووة فقوود انتقلووس وايووة السووبعينات إىل
سويسرا والدامنرك وبريطانيا وأملانيا واسرتاليا واام ما فيها لوكسمبور وقربص اليت لعبتا دورا مهما
أقاليمهووا اإلسووالمية .و الباااموواس بأمريكووا
تثبيووس اوول البنوووك إضووافة إىل اونوود والم و
143
هين لعب رجال األعمال املسلم انا ك دورا أساسيا مبادرات ال البنوك
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وعليووف ميك و القووول أن التجربووة هققووس جناهووا كب و،ا وأ بتووس هركووة البنوووك العووات يل و
أماما كان م جتارب فاللة نوعا ما ليسس إال نتيجة عرا قب دا لية و ارجية وعمليات إفشال
صووالهية التجربووة وعوودالتها ونزااتهووا دمووة لألنظمووة التقليديووة الرأ اليووة
واضووحة كالتشووكي
واالل ورتاكية و وف واً م و تط وور جنوواح املشووروا االقتموواد اإلسووالمي إىل املشووروا عوواملي إسووالمي
فعال م السياسة إىل االجتماا.
وإيا أض ووحس املم ووارف اإلس ووالمية اآلن أمو وراً واقعو واً ف وور ن س ووف عل ووى املع ووامالت املالي ووة
املمرفية الوطنية والدولية 144فان يل يعود إىل ما حتملف ال املؤسسات م مبادو" ال كور
اإلسووالمي القاب و للتطبيووق دون معووار معقووول إي أن وف أينمووا كووان الشوورا موجووودا فووثم مموولحة
العبوواد الوودنيا واآل وورة"  145وبوولل لووقس لن سووها طريقووا دا و بي ووات ماليووة لتل ووة املبووادو
واألسووس واآلليووات بعيوودة عو مقاصوود املمورفية اإلسووالمية وروح الشوريعة الوويت مكنتهووا مو فوور
يل و الواقووع علووى السووو العامليووة لتجوود بعوود يل و ممووطلحات املشوواركة والمووكوك والتكاف و
و ،اا قواميس البنوك الغربية.146
و مع يل فانف وقما ت علف بعض لابر البحن 147م دراسة لل كر االقتمواد اإلسوالمي
و لياتووف فانووف وجوودر بنووا زيووادة وون ودراسووة مل تلووف موضوووعات االقتموواد اإلسووالمي قمووا يلو
العم املمر اإلسالمي م هين نشأتف إىل تطور والواقع الل وص إليف؟

فهرس املراجع واملصادر:
 1ميو ل اك و اب و عالي صو عالفنشو كةا ي و الي صو ع ابوعيلاتي صو عالف و الفط يو الفا فو عاعا.ننو لافعنو اا
ن ك الإلمو االفع ب انص ا يةا1014- 144هوا ا

2اامقعالفنض بةالفق ل

اأ.امنةالفنيوف ا

ا 189ا

3ااكو مالف ن يولالإل وون اف ع ل وةافو اEasternاBlue ridge e universityاع.منو مبوع لت ك نولابيو
فبي اطعابع  .ا
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4ان اأمن لعاآع ا ني اأ اعلفيعا يك ع اأ اك لان كما غي ه .
5ا نالعالفتك التي ص ع االفن ض ص

لفح ض ا أفيفعان اكييي ان فب ي ا
ا-11ا 19ا

6ا نالعاأفوط ا أ ط ا يخالفتك التي ص ع اا

ا-13ا10ا ا

 7ا ط ي ال من لالفنص فيةابن اي ت ا لفش يعةالإل ونيةاع .ن احن عا
 1881ا1011/هو وو.نقعنةاف الفيق عا لفبي اع.انحنعاا ك اش فع ا

8اا لفبي الإل ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةعان ل امبوعلافصونع
ع 11يةا1441

9ااك مالف ن يلالإل ون اعا.امن مبع لت ك نلاطابع ا
لفح ض ا أفيفعان اكييي ان فب ي ا

ا7ا-ا 8ا

ا-11ا19ان ن  .ا

39انك بةال الف ل الفق ه اطا3ا يةا

ا194اعل الفيهضةالفع بيةا1893

13-11ا نن وةاك يوةالفعو الت وونيةابو فن لص ا

اا-7ا8ا يخالفتك التي ص ع االفن ض ص

10اك و مالف ن يوولالإل ووون اف ع ل ووةاف و ا ridge universityا

ا-9ا8ان نووعا و ب اا يووفاأ ووط ا نيووبا

أفوط االفىان ي الفن كيةالفخ صةا لفنص حةالفبل يةاي لعايك ا ك الف ع ع اأكب اميعن ايشع اشخ

شويص انو اهو ان و اخو
هي ابععال

اأحعايض

افوناا

احو الفوبل اهو اشوع اطبيعو ...ا ميوعن ا كو اكولال شوي ءانشو م افو ايكو ا

انا تاف ح يةااأ ايق ابأ امنلاح ا

م ىالفن كيةا ا يخالفتك التي ص ع االفن ض ص

الفح يةا يفام ىالت عن لالفب ايع نوعا

لفح ض ا أفيفعان اكييي ان فب ي ا

11ا لفنصو فالإل ووونيةا ن و بلاين و ال ايع و فاميه و اع.اموووءالفووعي ا م و ا
1447ا يي

عانقعنةاف الفيق عا لفبي اع.انحنعا ك اش فع ا

12اامقعالفنض بةامنةالفنيوف ا

ان اأ ا

ا-11ا 19ا

73اعل اغ و اح و لءاطبعووةا 1وويةا

ا.191-194

ا31

13الفنص فيةا ميعالفب ب يي عابيو ءلام وىابعو

الفك بو ال ا يوةاميوعالفبو ب يي افقوعاكشوت امو ابعو

ان ليو الفيشو طا

لفنص ف افعىالفب ب يي اميعالف و ن يي عام فو اميوعه افو ا"الفنعبوعال حنو "افقوعاك يو انو اأشوه الفنع بوعالف و ا

ن

الفيش طالفنص ف ا ك ابف انيبال ففالفا ي ايبلالفنيوعا ايي

يع فاميه اع.اموءالفعي ا م

ا

ا98اا بح

14اا لفبي الإل ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةال

الفنص فالإل ونيةا ن بلاين ااأ ا

اي ي ييةاف الفبي اح ي الفي

بان ل امبعلافصنعاا

ا

ا8-9

ا13-11ا

15الفن نعالف ب ا ا
16ا ل فضلاأ ايق لاعم اإفىال صلات الفنبعلالي لان الفنبعلابناا اه افيمابعتامينا لين اهو اأصولاعييو ايوعا
حيعاميناف ايح اننيعالف ح ا ف ايح اننيعال ش بةا ف ايح الفيك حا غي ابف ا ين اهي ابعلصلافكلانني عا

ش م ا.لفنص فالإل ونيةابوي الفي يوةا لف طبيو امبوعالفو ل ا حوي الفهي و ا

1889امن ال ع .

17ا لفبي الإل ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةال

بان ل امبعلافصنعاا

ا170اعل اأ و نةاف يشو اطبعوةا

ا13-11ا
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18ا لفبي الإل ونيةام صشةالفش ي

الفن فق ا

ا8-9االفن ك الفاق ف الفع ب ابي

19ا لفبي الإل ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةال

ا13ا

بان ل امبعلافصنعاا

اط1ا يةا.1444

20الفنص فالإل ونيةا ن بلاين اأ ايع فاميه اعاموءالفعي ا م

اا

ا71عل اغ اح لءاطا 1يةا1449

21ا لفنص فالإل ونيةا ن بلاين اأ ايع فاميه اعاموءالفعي ا م

اا

ا71عل اغ اح لءاطا 1يةا1449

22التخ يو اف ع يوولالفنخ و امبووعلتاب و انو ع عالفن ص و اج1
افبي ا1019ه1441/اط3اا.

لفك الفع نيةابي

190ا حقيو امبووعلف طيفانحنووعامبووعلف حن ااعل ا

23الفنصب حالفنيي انع عا"اح لا"ا .ا
24الف ي ع و ام ووىالفكي و ا0ا/ا171اا يووعاأخووب الفنن ووةابهووبلالف ع يووفاف و الفن و ع ا/ا973اا لفبووعلصعا9ا/ا17اا ف و عا
لفقعي ا1ا/ا003ا

25الفنب طاف

خ

ا99/10ا اخ يلانحي الفعي الفنيما.طاعل الفتك ابيو

11011ه 1444/ا

افبيو ابو الفقو

ا لفصو فاطا

26اييلال ط ا1ا/ا137ا ايو لاننهو الفنحوعاي عاإ ا و ءاياف ي بوعا انشوعع اا لت و عن لالفق آيو ايؤيوع عا"اف بو عا
بو و فنع فا أعلءاإفي وونابإح و و ا"ا و و الفبقو و ا/ا179ا فك وويه اييق و و امو و الفخطو و ب اأ الفصو و ل افو و الفح ووعي ا

لف ختيفان احي الف ليةا .ا
27ا أخ ننالفطب لي اف ال

طاكن اف ايص الف ليةاا0ا/ا94اواطالفنن مالفهيع الفع ن  .ا

28ا.اأخ ننالب اأب اشيبةا ل ي ع اصحيعاجا7ا

ا78اواطالفعل الف تيةاوابنب اا ا

29اأخ ننالف نب ايا3ا/ا181اواطالفح ب ا اا لبو ان نونايا1ا/ا 943اواطالفح بو ا انو احوعي امبوعالتابو امنو ا
أم نالفب صي اب تيقط عابي اي يماب امبيعا ي فعا .ا

30اف عالفقعي ام ىالفهعليةا1ا/ا000اا لفبني ن ام ىالفنيهجا3ا/ا14ا.ا لفنطلاف الفحعي اف
لفنعلفعةا يق

انينان اي فنالب ا يع ان اأينالف

ال ه ابإط فةا

يفاف الف معا.ا لفن ءاأ الفن اف الفتقناه الف ي الفنق ع ا

م ىالف علعاكن اف الفنصب حاأ اه الفاقةالف ي اكن اف الف

.ا

31انط ف اأ ف الفيهىا3ا/ا310ا لتخ ي اف ع يلالفنخ .3/3اطاعل الفك الفع نية ا
نمواجلامو ق اأنبلو اه قيو نا ل
ل
نخب ني ل
ضو ن الف ونا
32اأخ ننالفبخ
اب اي ن
امقبعالف لن ق
امو ق ال ق ن ن
ام ق اأنبلو الف ن نيو ع ن
ان ف ٌ ن
ااحعانني ن
ن
ن ن ن
فاأ ق ن ن ن
ل
ل
ل ل
وىانلو ل ا نفق ني قنبو قوعا افو عا
امنقيو لونا ن ن و ن ا نيو نلا ييان ق
وعاأ ن
اصو ىالف وون ن
نمقيووناأن ا ن و نلالف وون ن
نحووعك ق ا نمنو ن
طوولالقف نيو ن ا ق و ٌ ا نفوإ نبلاأ قبو ن
لفب ا1ا/ا91اواطالف تية .ا
33الفحنوةام ووىاأهوولالفنعييووةانحنووعابو الفح و الفشوويب ي اجا1ا
م ف الفك ابي

ا

948ا حقيو انهووع اح و الفكيويو ا1043هاطا
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34ا كن ووةا و يخالفطب و اانحنووعاب و امبووعالفن و ابو اإب و لهي الفهنووعلي اأب و الفتضوولاا111اا اأفب و
ا

لفي ش الفنطبعةالفك ا فيكيةاا 1819اابي

35ا ط ي ال من لالفنص فيةابنو اي تو ا لفشو يعةالإل وونيةاع.ا و ن احنو عا

ا09اانك بوةاعل الف و ل الفقو ه اطا

 3يةا 1881ا1011هو.

36اا ل ان

اي ووفاكيع و اا

ان احعي ان ب ا ض التامينابهبلالف ت ا لعا ي لعا«هو ا و لء»ا

ل ان و اأيضو انو احوعي امبوعا

لتاب ان ع عا ض التاميناي لعا«فعو ا و لالتا-اصو ىالتام يونا و ا-اآكولالف بو ا ان ك ون»ايو لان يو عا

ي و عاإلبو لهي عا ش و هعينا ك بوونا.افق و لعاإينو ايحووع ابن و ا وونعي .ا
ي ف لعا«فع اآكلالف ب ا ن ك نا ش هعينا ك بن»ا

ن ع ي ام ىاف

انحنعايي الفقي نة»ا

شنةا[ا ت الفصعيةا]ا لفن عاأم لبي ابععالفهن ان ع يو ام وىاف و انحنوعاييو الفقي نوة»ااو ا

ن ووع عاا لععا« ك بوون»ا لعابعووعا«لفن

حووعي الفشووعب اام و الفح و
حت

لا

ا.اي و لعاي و لامبووعالتعا«آكوولالف ب و ا ن ك ووناا ش و هعل اإبلام ن و ا.ا

يو لعاهووبلاحووعي اصووحيعام ووىاشو طان و ا.ا

لفحعي ايي

ل الفي ص ا ي لعا«آكلالف بو ا ن ك ونا ك بوناإبلام نو لابفو ا

ل اأب اعل عاكبف ا ي لعا« ش هع »اب إلف لعاكن ابك الف لفع اا

لفح و ك اف و ا«لفن و ع »ان و احووعي ان و
لف لشنةا لفن

ل اأحنووعا لبو احبو ا لب و ان نوونا لف نووب ا

ل الب و احبو اأيض و انو احووعي الفح و

ابو امبووعالتاامو الب و ا

شوونة»عا«ف ح و »ا لعا« ا[ات ا]الفصووعية»ا.ا

ل الفي و ص ان و ا

اام و ام و ا«أ الفيب و ا-اص و ىالتام يوونا و ا-افع و اآكوولالف ب و ا ن ك وونا.ا».ا

عالفبع الفنيي اف ا خ يجال ح عي ا ل ا الف ليعةافو الفشو حالفكبيو عالبو الفن قو ا و لجالفوعي اأبو ا

امن اب ام اب اأحنعالفش فع الفنص ايلفن فىعا940هو اجا9ا

مبوعلتابو ا و ين ا ي و ابو اكنو لااعل الفهنو اف يشو ا لف يوعا-الف يو

 1440ا

090ا حقي انصوطتىاأبو الف ويطا

-لف ووع عيةاطالت فووىاا1011ه و-

ايي و عالإلفن و ابأح عي و ال حك و عا ق و الفووعي اأب و الفت و عانحنووعاب و ام و اب و ا ه و اب و انطيووعالفقشووي اا

لفنع فاب ب اعيي الفعيعايلفن و فىعا741ه و ابو الف بو ااجا1ا

لفنع لجالفع فيةا-اعل الب اح ا-الف وع عيةا-الف يو
يي

اعالف خي

ا/افبيو ا–ابيو

الفطبعوةعالفا ييوةاا1013هووا 1441-ا

الفحبي اف ا خ يجاأح عي الف لفع الفكبي عاأب الفتضلاأحنعاب ام ابو انحنوعابو اأحنوعابو ا

حن الفع قوي ايلفن فىعا911هو اجا3ا
37اصحيعان

ا083اا حقيو اح وي اإ ون ميلالفننولااعل ا

ابش حالفي

ا19اعل الفك الفع نيةاالفطبعةال فىا1018هوا . 1898.ا

ا19/11ا.ال حكو الفشو ميةالفكبو ىاأبو انحنوعامبوعالفحو الإلشوبي ا114هوو/ا191هووا

حقيو اأبو امبووعالتاح ووي اب و امك شووةانك بووةالف شووعا وويةالفيشو ا1011ه ووا-ا 1441الف يو

من اا م ااي لاأب امي ىعاهوبلاحوعي اح و اصوحيع.الفننوعابوي الفصوحيحي الفبخو

ب اف حالفحنيع اعل الب اح ا-افبي /ابي

ا ف و الفبو ام و ا

ا ن و ا وأفيفعانحنوعا

ا-ا1013هوا-ا 1441اط1ا حقي عاع.ام اح ي الفب ل

ل
ل ل
ابو ابلو .
ولا
احوعاني ا ونقي نن ق
امقبعالقف نع ل ي ل ق
امقبوعالف ونا نيو نل ن
ابو ن
احعانني ن
38اأخ ننالفبخ اف الفت ع1ا/ا383اواطالف تيةا ا ن
ل
ل
ل
.
امنقي لونا ن ن و ن ا نيو نلا
نمو ق اانو ق ل ق
اصو ىالف ون ن
امقيون ن
امو ق اأنبلو اه ن قيو ن نا ن ضو ن الف ون ن
امو ق اأنبلو القف ن قيو ن
ابو ل ا ن قيوعالقف نن نوعي ن ن
امو ق الفيبلو ن ن
نح ا ين قلالفي قت ل ل
ن ل ل
ل
ل
قل
اح ن الف ناإلتابل قف نح ن ا
مالف ن
لن نيب لالف قب نعالقفن بلقن اين ف ن
لاي ا ن نلالف نا ن نن اه اين نلالفش ق ااب ف نا ن لف ق ن
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ل
ل
صني ل القفن قؤ لنني ل القف ن لفو لا.ا ليوةان و ايا1ا/ا 81اوا
ان للالقفني يل ا ن لف ن فن ن
اي ق ن الف قحفا ن ين قبفالقفن قح ن
ن أن قكلالف ننب ا ن أن قكل ن
.
ل
ل
.
ل
ل
.
.
ل
امو قاا
ااحعاني نا
اه
امو ق اانو ق ل ق
احعاني ا نقي نن ق
احعانني ق
ق
ابو ل ا ن قيوع ن
اب ابول ن
الب ا ن قه اين نل ن
اب ا ن عيعال قني ن
طالفح ب اا ن
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ايو ا ن و نلالف ونا
امنقينا ن ن ن اينو نل ق
ييالن نيبو لالف قوب نعالقفنا بلقنو اييو نل ن
اص ىالف ن ن
أنبل القف ن قي ن
ام ق اأنبل اه ن قي ن ناأن ا ن نلالف ن ن
ل
نح ا ين قلالفوي قت ل ل
ن ل ل
ل ل
ايو ق ن ا
انو للال قفني ويل ا ن أن قكولالف ننبو ا ن لف و ن نف ن
مالف و ن
احو ن الف وناإتابو قف نح ن ا ن أن قكول ن
ن نن اه اين نلالفش ق اب ف نا ن لف ق ن
فا ني قبفالقفن قح ل
ل
صني ل القف ن لفو ل القفن قؤ لنني ل ا
لف قح ن

39ا لفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشبي ا
40امقعالفنض بةامنةالفنيوف ا

ا 30-33ا

41اك مالف ن يلالإل ون المعلعااعا.امن مبعلت ك نل.ا
42امقعالفنض بةامنةالفنيوف ا

110ا

ا 11-14ا

ا 30-33ا

43اينعاأينا ع اف ال ي نيلالفتقو ل الف فيوةعاينو اأ لعاأ ايق و

انيو افووا و ع ا اشا01/1اينو ا وأف افأمطونا

ن و اأخووبالفووب اف و افوووا ط فبوون اف ي و ا9عا34ايا أي ض و لا أي و اتا ن و اشوويص افيك و اأن و ك ام ين و ا9عا 30ا

لفنص فالت ونيةا ن بلاين اأ ايع فاميه اعاموءالفعي ا م

اا

44الفنصو فالإل وونيةابووي الفي يوةا لف طبيو امبوعالفو ل ا حووي اهي و ا

ا70عل اغ اح لءاطا 1يةا1449ا ا

ا170اعل اأ و نةالفيشو اطبعووةا1889ا

من ال ع

ي 45االفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقونالإل وون عانحنوعامانو اشوبي ا
لت ونيةاف ي الفننو لاعل الفشو

لفيهضةالفع بيةا1893ا .

انوع اط1ا1389اهوو.ا نقعنوةافو الفيقو عا لفبيو انحنوعا كو اشو فع اعل ا

46انقعنةاف الفيق عا لفبي اع.انحنعا ك اش فع ا

ا-194ا 197اموءالفعي ا

47ا لفنص فالت ونيةا ن بلاين اأ ايع فاميه اعاموءالفعي ا م
لف ن يوولالفنص و ف اف ينيووةالتي ص و عيةاع.اف وؤلعان و ا

1894

111اا لفنصو فا بيو

الف ن يولا

اا

ا70

ا70عل اغ اح لءاطا 1ويةا1449ا

ا19ا-اا18طاانيشوو ،الفنع و فالت ووكيع يةانص و ا

Jean louis rivers langedroit bancaire monique contourne rayanad 5eme editionاا48
dalloz 1990

49ا لفش نلاف انع نو ا من ي الفنص فالإل ونيةانحن عاأحنعاأ شيعا
ي 50لفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشبي ا
ف ش فع ا137ا

51ا ه ا عهعانك

ا11ا ا
ا113ا يي

اص ع ان ابي اياي نىالفنصع ا ابي ءام ىاط الفنش

لفب صعايالفن تيعا .ا ي

انقعنةاف الفيق عا لفبي ا

ايانقع الفط اأ ال ن ا افص فعا

الفبي ابن نبناب ف ف ءاف احع عانب غانحععاخولاف انعييةان ىايع الفبو صعان و يعل ا
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لف عةانط بقةاف ع ين اش طالتم ن ع.ا يعايك الف ل الفبيو اب ف فو ءايقوعلاأ ابقبو لاكنبي فوة.ا طو ي التمنو لا

لفنص فيةاعا ن .114ا

ا .340ا

52اه و ا عهووعايصووع ان و الفبي و ابي و ًءام ووىاط و امني وونابووعفعانب ووغايقووع انعو ّوي اأ اي بوولاف عيووي ابنن و عاأ ايط و ا
لفن و تيعابفو انو الفبيو اخووولانووع انحووعع اا ي ق ضووىالفنصو فاف صووع امو ابفو الفنب ووغ.امن يو الفبيو اام و ا
نن لالفعي عا

.198

53ا لفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشبي ا
54ا لفنص فالت ونيةا ن بلاين اأ ايع فاميه اعاموءالفعي ا م

113
اا

ا71عل اغ اح لءاطا 1يةا 1449ا

55ا لفنص فيةالت ونيةانته نه ا من ي ه اع ل ةا ح ي يةام ىالفنص فالفع لي الت ون اب تم ن عام ىامععان ا
لفنؤش ل ابح ا نهيع افن ح ةالفن ن ي اإمعلعالفب ح ا يفاهش اصب حالش لفاع.ن

56الفعن ي و الفنص و فيةالت ووونيةاينته و ا نح ووبة ا

الفي فا

3ا

3انط و بعالفشوونمالت ع اا لفنص و فافعوووءالفووعي ا

ا

 . 79الفعم الفىالفبعيلالتصيلالت وون احيو ا نوع انو ايشونعام وىايي نهو ا لف ع نولانعهو اب ت و ت ع انو ا
لفخعن الف ا خ ان الفشبه ا.

57ف و الفع و

اتب و اني و اب و اص و عاجا7

لت ووون اعاأحن ووعالفش ب صو و ا

ا13اعل الفني وولا وويةا1014ها 1891االفشو و نلافو و انعو و نو ا من يو و ا

لفنص فالإل ونيةانحن عاأحنعاأ شيعا

58االفق ن مالفتقه ا عع اأب اني ا

ا319االفنصووب حالفنيي و اف تي و ن ا091/1االفنعن و التي ص و ع ا

ا13اا

ا114ا.عل الفتك اعنش ا

يةاطا1ا1049ها 1899ا

59ابعلصعالفصي صعاف ا ي الفش لصعاموءالفعي اأب ابكو ابو ان وع عالفك و ي اج1ا
بي

اطا 1يةا1041ها1891ا ا ا عالفنح ام ىالفع الفنخ و اح شويةابو ام بوعي امووءالفوعي اأنوي ابو ا

منو اجا0

ا130ا عل الحيو ءالف و ل الفع بو ابيو

لفتقه ءاع.ي يناحن عا

اعا

اا لي و عانعنو الفنصووط ح التي صو عيةافو اف ووةا

ا173الفنعهعالف ع فن اف تك الإل ون الف تي الفن حع ا1883اط1

60اا لفن يو ام وىانخ صو اأبو الفق و الفخ يو اأبو انحنوعابو ايعلنوةالفنقع و اج0ا
لف ي

ا111ااعل الفك و الفع بو ا

الف ع عيةا يةا1041هوا1891ا

 61لفش نلاف انع نو ا من ي الفنص فالإل ونيةانحن عاأحنعاأ شيعا

18اانك بوةالف يو

ا10

62الفنص فالت و نيةان ك الفيش الفع ن ان نعةالفن امبعالفع ي انع ا1019هوا

ا.93

63ا لفنصو فالت ووونيةانحنووعالف حي و انن ووةالتي ص و عالت ووون الفح قووةالت فووىاععا189ا
ا18ا لفش نلا

ا.10

الفحعياووةا

ا89ا لفعووععا197ا
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ي 64اانن وةالفنننووعالفتقهو الت ووون افنوؤ ن انننووعالفتقوونالت وون ابحو اعالف حي و ا هبووةاالفعوععالفاو ي االفنو ءا
لفا ي ا يةا1899ا

ا لفع ل

911ا نن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

الت ونيةالفنق يةالفص لطانقو لعا

صلالت ان اف الفنص فالت ونيةاع.اب ك ي اأ اي صلاالفعععا11الصعل ان ي يةا1441ا ا

65ا ق ي و الفح قووةالفع ووع.افخب و لءالف ي ووي اف و الفنص و فالت ووونيةانن ووةالفبي و الت ووونيةا
لفنؤ خةاف ا 1878/43/43ا

ي 66االف ي بةالفش ميةالفتع فةاف الفنؤ

ا119

38لفعووعععا ي و عا41ا

الفن فيةالت ونيةاأ.عامبعلفحنيعانحن عالفبعلاطبعةا نهيعيةا

67ا لفنعو نو الفن فيووةالفنع صو اف و الفتقوونالإل ووون عانحنووعامان و اشووبي ا
ن يفالفش يعةالت ونيةانيه اعاموءالفعي ا م
ا

68االفخعن الفنص فيةاع.اموءالفعي ا م

ا

ا11

ا11ايق لا ف

ا119ا لي و عالفخووعن الفنص و فيةا

ان الفشنعي ام ىال عن لاك نةابي اBANKا

يه انش قةاان الفك نةالفت ي يةاbanqueا عي عاصيع ان ي افحت الفيت صما ن الفك نةالتيط فيةا bancaا
ع ي و عالفنقعووعالفط يوولافشخصووي اأ اأكا و اا..أي و عالعل الفنص و فالف ق يعيووةا لفنص و فالت ووونيةاانووعخلا
اع.نحنووعا و و ي ا

نق و

11اطاعل الفطب مووةالفحعياووةالفقو و ه اا لمن و لالفبي و ا لفشو و يعةالت ووونيةاعانحن ووعا

نص عالفعي ا ننةاح ي انحن عاص فعان لنعةانحنوعامبوعلفنيع امبعلفحنيوعااطاعل الفبحو

طا 1يةا 1999ا

69ا لفبي الت ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةالت بان ل امبعلفصنعاا
70اا لفخعن الفنص فيةاعاموءالفعي ا م

اعل الفك الفطي اعنش ابي

ا

الفع نيوةالفك يو ا

ا13ا
اطا1ا1018ها 1449ا

71انن لالفعي امطيةالفبي الت ونيةابي الفح يةا لف ي ي الف قييعا لتن ه ع.الفي يةا لف طبي انن ةالتنوةالفع حوةا
يط ا

ا.13

72ا لفبي الت ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةالت بان ل امبعلفصنعاا

ا13ا

73ا ل ت ييةاإيش ءالت ح عالفع ف اف بي انط بعالت ح عانص الفنعيع الفق ه ا1887ا
ا.10

74الفبي الت ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةالت بان ل امبعلفصنعاا
75ا يضيفالفبع

خ جام الفي

افيق لاي

اإفىاك نةالفت صع انعيىالفي

76امقعالفنض ابةاالفق ل

77الفععلفةالتن ن ميةا يعايط ا

ا10انن ةالفص لطا

الفت صع ا هو افي و اب فتعولاكوبف ابولاهو ا ي وي ابشو ا

اأصوا لف ننايح انع ه اصت يةام ع اإفىالفي
امنةالفنيوف ا

ا14ا يي

عانن ةالفص لطا

الف ب ي الفع عل

8

ا141ا ن ابععه اطاعل الفا ا.1891

78الفبي الت ونيةا–انته نه -ايشأ ه ا ط هو -ا نحنوعابو نولايشو طه الفنؤ وةالف طييوةاف ك و -الفن لصو ا
.13
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79ا ن اأفك اام ىا ح ي امن ي الفنص فا نيونالتي قو عل اع ا ضوعالفبوعيلالفني و اأ الفبحو اميونانو ا
لفتقوونالفن و ف الت ووون اأ الفعنوولام ووةا طو ي الفعق و عالفن فيووةالف ووونيةاالعل ي و ا نؤ و ي ا غيو ابف و ا ط ي ه و ا
ف صبعابعيواف مواف الفح كةالتي ص عيةالت ونيةا بف اأ الفكاي ان انع نو اهب الفنص فانه اف حقيو ا

نص فعالفعب عا ه ان اأه ا نق صعالفش يعةالت ونيةافإبلا ع في ان لط الفح ل افيه ا ضعي افنالفبعيلالت ون ا
بن و اي لف و التن ه و عالفنق صووع اف و اإط و انن و م ابعيووعلام و اأ اخوووفانووبهب ابووعم ىالف ح و طا ووعالفب يعووةا
غي ه ان التحك اغي الفنؤ ةا.

80ا لفعن ي الفنص فيةالت ونيةاينته ا نح بة اح ي انحنعا نح انط بعالفشنمالت ع ا

ا.13

81ا لفعن ي الفنص فيةالت ونيةاينته ا نح بة اح ي انحنعا نح انط بعالفشنمالت ع ا

ا.13

صلالت ان اف الفنص فالإل ونيةاعاب ك ي اأ اي صلاانق لابنن ةالفص لطا

82ا

83الفبي الت ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بط1اال

بان ل امبعلفصنعاا

84ابي ابواف لصععامي ىامبع اعل التم ص اط1اا1879

ا117-119اا ا

ا19-11ا

ا.19

85ا لفبي الت ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةالت بان ل امبعلفصنعاا

ا19-11ا

86ا لفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشبي ا

ا390ا لفش نلا

87الف ي بةالف ش ميةالفتع فةاف الفنؤ
يصويفالفتو

لفق ل

الفن فيةالت ونيةاأ.عامبعلفحنيوعانحنو عالفبعولاطبعوةا نهيعيوةا.اينكو اأ ا

الفووىااواووةاننن مو ا هو اك ف و ف عافو

اف الفنص فالت ونيةامنةالفنيوف ا

88ااح ال

ا.11

ا198

اي يووةا أخو ىا ي ينيووةا ا فاو ا قييووةا.مقووعالفنضو بةا

ل الف ن ايةاف اأ ايقع الفعنيلاف نص فالف يةالف ن يةالف ا اب اعيي ًافنام ىاشوخ

اأ انهوةانو ا

يبلان معال حق يه اان اأنلالفحص لام ىايين ه اح تًابععاح و الفت لصوعا لفعنو ت الف و اي ق ضو ه الفنصو فا

ح

الت ت اا يك اهبلام اط ي ا هي الف يةالف ن يوةا هيو لًايو يوًاف ن كيوةا نو االفنصو ف.ا هكوبلافوإ ا

لفعنيوولايب و ابقي نوونابهووب الفعن يووةالفحص و لام ووىاعييوونالفنؤنوولاح و تًّانق بوولاح و ان و ءانيوون.ا ط و ي ال من و لا

لفنص فيةاا ن احن ععا
ي 89مق ووعالفنضو و بةالفق و و ل
لفنؤ

 .191ه امن يةاغي اش ميةايق لاأب يعامبعلفع ي عاك

افو و الفنص و و فالت ووونيةامن ووةالفنيوف و و ا

الفن فيةالت ونيةاأ.عامبعلفحنيعانحن عالفبعلاطبعةا نهيعيةا

ي 90االفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشبي ا
لفنؤ

الفن فيةالت ونيةاأ.عامبعلفحنيعانحن عالفبعلاطا ا

الفن لبحةا

ا 1ا

ا198الف ي ب ووةالفش و و ميةالفتع ف ووةاف و و ا
ا390اا لف ي بةالفش ميةالفتع فةافو ا

ي 91االف ي بةالفش ميةالفتع فةاف الفنؤ و الفن فيوةالإل وونيةاأ.عامبوعلافحنيوعانحنو عالفبعولاطبعوةا نهيعيوةاا مقوعا
لفنض بةالفق ل

اف الفنص فالإل ونيةامنةالفنيوف ا

ي 92اامقعالفنض بةالفق ل

ا198

اف الفنص فالت ونيةامنةالفنيوف ا

ا198
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ا390اا

ي 93االفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشبي ا

ي 94االف ي بوةالفشو ميةالفتع فوةافو الفنؤ و الفن فيووةالت وونيةاأ.عامبعلفحنيووعانحنو عالفبعوولاطبعوةا نهيعيووةاا مقووعا
لفنض بةالفق ل

اف الفنص فالت ونيةامنةالفنيوف ا

ا198

ي 95االفنع نو الفن فيةالفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشوبي ا
لفنؤ

ا390االف ي بوةالفشو ميةالفتع فوةافو ا

الفن فيةالت ونيةاأ.عامبعلفحنيعانحن عالفبعل.اطا

96ا لف ي ب ووةالفشو و ميةالفتع ف ووةافو و الفنؤ و و الفن في ووةالإل ووونيةاأ.عامب ووعلافحني ووعانحنو و عالفبع وولالفنعو و نو الفن في ووةا
ا390ا

لفنع ص اف الفتقنالإل ون عانحنعامان اشبي ا

97ا نن ةالفبي الفن فيةالفنع صو افو الفتقونالإل وون عانحنوعامانو اشوبي ا
لفنؤ

ا390االف ي بوةالفشو ميةالفتع فوةافو ا

الفن فيةالإل ونيةاأ.عامبعلفحنيعانحن عالفبعلا ا

98ا لفبي الإل ونيةاي لء اف الفيشأ ا لف ن بةال
99الفبي الإل ونيةام صشةالفش ي

الفن فق ا

بان ل امبعالفصنعا

ا8-9االفن ك الفاق ف الفع ب ابي

100التي ص عالإل ون امولالفخي

ا

101ا لفبي الإل ونيةام صشةالفش ي

الفن فق الفن ك الفاق ف الفع ب ابي

102اامقعالفنض بةايالفق ل

اط1ا يةا.1444

ا119-111اطبعةالفعل الفبيض ءا.1899
اط1ا يةا1444ا

ا11-14

اف الفنص فالإل ونيةابي الفتقنالإل ون ا لف قيي الفنص فيةانح فوةالف أ ويما

تي ص عانص ف اإ ون ال

بامنةالفنيوف ا

ي التيعلعالفق ي ي ا1473/1449ا

103ا لفبي الت ونيةام صشةالفش ي
نىان ح ةالفع ل

ا18ا

الفن فق ا

ا7اعل الفخ ع ييوةاف يشو ا لف يوعالفقبوةالفن لصو اطابوع ا
اط1ا يةا1444اا ه ان ح ةا

ا13لفن ك الفاق ف الفع ب ابي

الفع نةاف ان ض م التي ص عالت ون ام نةا لفنص فالت ونيةاخ صةا ن ا

هب الفن ح ةالفىانح فةاليي عالفنن نعاب فنع ىالفعن يةاف ضوعالتي صو عالت وون ان ضوعالف طبيو ا.لي و عا

مقعالفنض بةايالفق ل

اف الفنص فالت ونيةابي الفتقنالت ون ا لف قييو الفنصو فيةانح فوةالف أ ويما

تي ص عانص ف ال ون الت بامنةالفنيوف ا
ي التيعلعالفق ي ي ا1473/1449ا

ا7اعل الفخ ع ييوةاف يشو ا لف يوعالفقبوةالفن لصو اطابوع ا

104ا نن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

ا لفع ل

الإل ونيةالفنق يةا

ا11-11

105ا نن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

ا لفع ل

الإل ونيةالفنق يوةا

ا.11اأي و عاحو ل احو لا

لفبي الإل ونيةاأحنعالفين انن ةال ن للا1893ا

ا.104

106ا لفعن ي الفنص فيةالإل ونيةاينته ا نح بة اح ي انحنعا نح ا
107اف ن يععاأي

ا انن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

ا لفع ل

ا.3
الإل ونيةالفنق يةا

ا11-14
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108اهيو انو ايع ب هو ا بو ا أيهو اإاو لءاغيو انشو عا ل الإل ووو اأم و الفحو
نني عا؟ا ايي

عانن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

ا لفع ل و الإل وونيةالفنق يوةا

نق لابعي ل عالف ب اإا لءاغي انش ععاصبح الفحنيعابن يع الفش ال
ا لفع ل

109ا نن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

اضووعالف بو ا لف ع نوولابوونافهووبلالف ووب ا
طاف ا1899/47/49ا

الإل ونيةالفنق يةا

110ا كن و اط ح و افك و الفنص و فالإل ووون اف و الفنووؤ ن الف ووي افنننووعالفبح و

ا.11اا

ا.14

ا11

الإل ووونيةالفا و ي ا وويةا1891ا

لفا فو ا وويةا1899ا خو جاب صووي افووعم الفنووؤ ن الف ووي الف و عمالفووىاإيشو ءانص و فاإ ووون اي ت و انووعا

أحك الفش يعةالف لءا

 111لفبي و الإل ووونيةام صشووةالفش و ي
لفنض بةالفق ل

الفن و فق ا

امنةالفنيوف ا

ا13الفن ك و الفاق و ف الفع ب و ابي و

اط1ا وويةا1444اا مقووعا

ا191ا لفبي الإل ونيةابي الفي يةا لف طبي اح

نط بعامن اي ف اطا1اب يةا 1881ا

112اح ل اح لالفبي الت ونيةاع.اأحنعالفين

انن ةال ن للا1893ا

اب انيصو ا

ا.104

113الفبي الت ونيةا–انته نه -ايشأ ه ا ط ه -انحنعاب نولايش طه الفنؤ ةالف طييةاف ك
.09

114اامقعالفنض بةالفق ل
115امقعالفنض بةالفق ل

امنةالفنيوف ا
امنةالفنيوف ا

ا191

لف يعييةامععان ما1891

ا لفع ل

الإل ونيةالفنق يةا

117الفنص فالإل ونيةابي الفي يةا لف طبي امبعالف ل ا حي الفهيا ا
118اامقعالفنض بةالفق ل

-الفن لصو ا

ا13ام اصحيتةالف ين ا

ا.170

ا191

119ا لفبي الفنص فيةا أحك الفش يعةالإل ونيةاانحن عاش ك اانن ةال ه ل التي ص عيةامععا1484ا
1898/11/40ا .

120ا نن وةالفصو لطانن وةاك يووةالفع و الإل وونيةاف بحو
فع صشةالفن فق ا

ا.98

ا لفع ل و الإل وونيةالفنق يوةا

121ا نن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

ا لفع ل

بامنةالفنيوف ا

ا11ا

122امقعالفنض بةالفق ل
123اامقعالفنض بةالفق ل

ال

امنةالفنيوف ا

الإل ونيةالفنق يةا

ا39اي ا

ا10الفبيو الإل ووونيةا
ا.11

ا199-191ا ا

124الفنص فالت ونيةابي الفي يةا لف طبي امبعالف ل ا حي الفهي انحنعاب نولالفبي الت ونيةا
125ا لفبي الت ونيةام صشةالفش ي

ا

ا 193ا

116اا نن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الإل ونيةاف بح

امنةالفنيوف ا

9اا

الفن فق الفن ك الفاق ف الفع ب ابي

اط1ا يةا1444ا

ا09ا.

ا.79
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126ا لفبي الت ونيةام صشةالفش ي

ا لفع ل

لفع الت ونيةاف بح

ا79لفن ك الفاق ف الفع ب ابي

الفن فق ا

الت ونيةالفنق يةا

ا.17

اط1ا يةا1444ا.انن ةاك يةا

127ا و الفع فووةالف ووع عيةا عوويشاي نو ابيكيو ا أ وون في ابنو ايوعلام ووىا ووأاي الفيووعال نيبيوةا خ صووةال ن يكيووةام ووىا
لفبي الف ع عيةا م ىا خ فان اين اأ انش عاإ ون ايهوععانصو فعاهوب الفقو ىال نيبيوةالفن فيوةا فقوطا و ا

به الش ءالفبي الت ون اف ينيةا ه ابي اع ف ا يةا 1870/49/11ا
128ا نن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الت ونيةاف بح

ا لفع ل

129ا نن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الت ونيةاف بح

ا لفع ل

لت ون اف ان في ي افح

ا.09-01

احق ي ا1883ا

الت ونيةالفنق يةا

ا17ا نن ةالتن للالفبي ا

الت ونيةالفنق يةا

ا18-19اب ص ف

130ا لفنه الفنص ف اف الف عل ان الف أني اإفىالتيت حاإفوىا ليوعالفيو اان يوع ال يو الف و عل ا1890/48/49ا
.0

131اهيصةام نيةام ي انك يةان افقه ءا لي ص عيي
132انن ةالفص لطا

ا18-19

133انالاف عابص اخ ع اب فع صنةا اف عالفب يع ا ف عا ه ل ا ن

ا طيف.اي يطييةا غ عليةا ب يةا مي بة..

134الف ق ي الف ي افبي الفب كةالفن لص ا يةا1441ا ن حق نا/اشبكةالت

ولا.انن ةالفص لطا

135ا لشه الفن حق عابي الفب كوةالفن لصو الفعوععا 41ويةا 1881ا ا مقوعالفنضو بةالفقو ل
.117

136اب فن حق ا نععالفق ي ال
منةالفنيوف ا

ا117

137امقعالفنض بةالفق ل

افبي الفب كةالفن لص ا يةا1884-11-14ا يي

امنةالفنيوف ا

ا.31 19

امنوةالفنيوفو ا

ا

عامقعالفنض بةالفق ل

ا

ا 117ا

ااي ا138 http: //etudiantdz.com/vb/t12708.html1414/43/18
139ا ل ك اي ي الفيقعا لفق

ام ىا بعةانبو عئاأ

ويةا وعىاإفوىا طيوةا

ويي الفعن وةا لف يتوةالفبيكيوةا هو ا

ك ف ف عا-ا ل ق ل الفعن ةالف طييةا بف ان اأنلالح ل الت ت يي الفع فية-ا ي ي ا ععيلالفنه الفبيك -.ا

ي ضعان ك الفبي ا لف ك ت الفن فيوة-.ا حن يوةالفنو عمي ا لفنق ضوي -.ا نعيوعالفهيك وةاالف ي وي ا من يو ا
لفبيو الفن كو -.ا ي وي الف و الفيقوع ا ح كو ال نو لل-.ا ضوعا طبيو الفقو ليي ا لفعق بو اميوعاحو ت ا

لف نو

 .انو ءايو ي ا14/84ا نو اأنوولاأ ايحو ا ن نو الفبيو الف ن يوةانو ايي عهو الإلعل يوةا كو الف و طةا

لفيقعيةاف ابي الفن لص ا نن مالفيقوعا لفقو

أنيبيةا لم ع الفي

ايتو عالفننو لاإليشو ءابيو اخ صوةا و لءانح يوةاأ افو عافبيو ا

اف الفعوي الف ق يعيةالف و ا و بطالفبيو الفن كو ابو فبي الفن لص يوةااحيو اأصوبح اأكاو ا

ص لنةا فع فيةاا علصن اف ايتمالفق ي الف و ب ابكو ايوحو اأ الفبيو الفن كو ايحو لالف ي وي انو ابوي الفبيو ا
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المصارف اإلسالمية نشأتها وتطورها ومكانتها في االقتصاد اإلسالمي ـــــ أ .عبد الرحمن مايدي

لفن ع ن ي انعه اا بفو انو اخوولانصو حةا ونىانصو حةالفنخو ط ا هوبلانو ام فن ونايلفنو ع ا194الي صو عا

لفن لص الفن ق ة ل
140الفنؤ

ب.اأحنعاهي عا

الفبيكيةالف اب

99ااعي ل الفنطب م الفن نعيةاالفن لص .ا.1881

ابععاإصوحا1884ابي الفب ك ووةا لفبي الت ح ع ا نؤ

فو اطو الإليشو ءاحيو ا وونعاصووع الفقو ي الفن ع و اب فيقووعا لفقو

ابيكيةا ن فيةاأخو ىا

اب هو انؤ و ايقعيووةانعيووع انخ تووةا

خ صةاأ انك يوةانو ا ننوعا ؤ ماأنو للامن نيوةاا ينكو ا خيصوه افينو اي و عابيو الفب كو ووةعافقوعا و ا أ ويما

بي و الفب كووةاف و ا49اعي وونب ا1884امووع اأشووه ابعووعاصووع اي و ي الفيقووعا لفق و

ا ه و امب و ام و انؤ ووةا

لف ع ع ابي الفب كةالفع ف ا لفب ايقعانق اف انع ااكن اأينامب ام ابي ا ن

ا خضعايش ط نالف ايق ا

نخ طووةان لص يووةا ووع عيةاحيو و ايناوولالفن ي و الفن لصو و ابي و الفتوحووةا لف ينيووةالف يتي ووةابيين و ايناوولالفن يو و ا

به اإفىاي لمعالفش يعةالإل ونيةا يعا ا يوعاحصو

ن كيةا08ا%ا ن ا أمالفن لالفن ي الف ع ع اأي
ف نطب م الفن نعية.ا يةا1441.اا

ا أ ون لاف ن يو الفن لصو ابأغ بيوةا11ا%ابيينو ا عو عا

عا قيي الفبي اط ه افط شا

.143.الفعي ل الف طي ا

141اا ك فةابص اخ ع  .-اك فةالفح لش  .-ك فةا يبة  .-ك فةاش لية  .-ك فةالفب يع .
142ا ك فةاب ية  .-ك فةامي بة  -ك فةا طيف  .-ك فةا كيكع  .-ك فةا ه ل  .-ك فةا ن
143ا لفبي الت ونيةام صشةالفش ي

الفن فق الفن ك الفاق ف الفع ب ابي

اط1ا يةا1444ا

.
ا.91-90-93

144اأصبح اأكا الفنص ا فاأمنع الي ص عانهنةاف الفب عل الف اأيشص افيه ا ب غامععه ا يةا1899اح لف ا10ا
نص فا أن اح في افي يعام ا171انص ف ا.

145ا أي

الفعن ي الفنص فيةالت ونيةانته ا نن

ةاح ي انحنعا نع ا

ا.3

146ا ن قبلالتي ص عالت ون اأ.عامن ان مع انن ةالفص لطانن ةاك يةالفع الت ونيةاف بح
لت ونيةالفنق يةانق لعا

ا.14

147ا ن ءاف انق لام امن ي الفنص فالت ونيةانيش اف انن ةالفع ل
لفنعهعالفع ب اف ع ل

ا لفع ل و ا

الفن فيةا لفنص فيةالف ا صع ام ا

الفن فيةا لفنص فيةاأ ان نعةايه ف ع ا ضط عابنش عابح افع ل ةان ض ا ح ض ا

ن و قبلال فعن ي و الفنص و فيةالت ووونيةا صوويغالت و ان الت ووون احي و اينب و ه احن و الف و الت ووون ا
نع فةال

ب ا لءاين ا غ ان ايع ضنان امقبو ا يوعانو ءافو الفنقو لاأيضو اأ ا وي ابيو ال ن يكو ا"ا

ي نووعا أ وويمانص و فاإ ووون ان ك نوولاف و الفبح و ي "االفنص و فيةالت ووونيةاط1ا وويفاهش و اصووب حابح و ا
نهيع افن ح ةالفن ن ي ا.اأي

الفعن ي الفنص فيةالت ونيةانته ا نن

ةاح ي انحنعا نع ا

.3
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احملور الرابع
الفكب االسالمي
والتباجم والفنون

