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 املحاضرة الثانية 

 المصار ف اإلسالمية والمصارف التقليدية 

 : أوجه التشابه بين المصار ف اإلسالمية والمصارف التقليدية.  1

  مصارفتتفق المصارف اإلسالمية مع المصارف التقليدية من حيث االسم, فكالهما. 

  تتفق المصارف اإلسالمية مع المصارف التقليدية من حيث الوظيفة, إذا أن كال منهما يعمل كوسيط مالي بين

 .المدخرين والمستثمرين

    تتفق المصارف اإلسالمية مع المصارف التقليدية في مجموعة من الخدمات المصرفية مثل تحويل األموال وتأجير

 .....ات وعمليات االكتتاب باألسهمالخزائن الحديدية وإصدار الشيك

  تتفق المصارف اإلسالمية مع المصارف التقليدية في الودائع الجارية المبنية على أساس القرض بدون فائدة, حيث

 .يتعهد المصرف بردها دون زيادة أو نقصان

  اءتخضع كل من المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية إلى رقابة المصرف المركزي على حد سو  . 

 :بين المصار ف اإلسالمية والمصارف التقليدية االختالفأوجه .  2 

 يتضمن اسم المصرف اإلسالمي عقيدته. 

  يقوم مبدأ الوساطة المالية لدى المصارف اإلسالمية على أساس الربح والخسارة, بينما يقوم هذا المبدأ لدى

 . المصارف التقليدية على االقتراض بفائدة

  من معامالته, كالمرابحة والمشاركةيحتل االستثمار 
ً
 كبيرا

ً
اض , بينما يمثل اإلقر ...في المصارف اإلسالمية جزءا

 .األهمية القصوى في المصارف التقليدية

  تخضع المصارف اإلسالمية إلى الرقابة الشرعية لمراقبة مدى مطابقة أعمال المصرف للشريعة اإلسالمية, إضافة

بينما ال تخضع المصارف التقليدية إال للرقابة المصرفية من قبل . ف المركزي للرقابة المصرفية من قبل المصر 

 .المصرف المركزي 

  تتطلب استثمارات المصرف اإلسالمي امتالك األصول الثابتة والمنقولة, بينما يمنع على المصارف التقليدية هذا

 .التملك خوفا من تجميد أموالها

 تصادية واجتماعية, قد ال تكون من أولويات المصارف التقليديةللمصارف اإلسالمية مسؤوليات تنموية واق.   

 :العالقة بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية. 3

يرى البعض عدم جواز تعامل المصارف اإلسالمية مع المصارف التقليدية في جميع تعامالته ومجاالته الجائز منها وغير _ 

, ألن ذلك يساعد 
ً
 .المصارف التقليدية على االستمرار في معامالتها الربوية املحرمةالجائز شرعا
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 :يرى فريق آخر جواز تعامل المصرف اإلسالمي مع التقليدي ولكن بشروط, هي_ 

  
ً
 او عطاءا

ً
 .أن تكون العالقة خالية من الربا أخذا

 أن يكون التعامل وفق صيغ وعقود شرعية. 

 وأهدافها:. خصائص المصارف اإلسالمية 4

  الخصائص: أ.

 :الخصائص اآلتية المصرف اإلسالمي يمتلك_ 

 .اإليداع مؤسسات من مالية وساطة مؤسسات. 1

 وال ،المشاركة أساس على عمالئه مع عالقته يجعل مما والخسارة، الربح في المشاركة أساس على الوساطة بدور  يقوم. 2

  يتعامل
 
 .(بالديون  تتاجر ال) ,صورها بجميع على بالفائدة إطالقا

 من % 57 واليح نسبتها وتبلغ المصرف، نشاط عليها يقوم التي لألموال واألهم األكبر المصدر االستثمار حسابات تمثل. 3

 .االستثمارية الصفة عليه يضفي مما األموال، إجمالي

 االستثمار، أوجه ةوكاف والتأجير والشراء بالبيع فيها والتعامل الثابتة واألصول  السلع تملك على نشاطه ممارسة في يقوم. 4

 .الحماية نم كنوع نشاطها ممارسة في الثابتة باألصول  التعامل القانون  لها يجيز ال التي التقليدية المصارف بعكس

 ألنه يقدم خدماته وتمويالته لكافة القطاعات االقتصادية )الزراعي ، الصناعي، .5
 
 شامال

 
ي، العقار  يعتبر مصرفا

 مما يعزز دوره التنموي.التجاري....(، 

 . تخضع كافة عمليات المصارف اإلسالمية للرقابة الشرعية ولرقابة المصرف المركزي.6

. يعمل على تقديم الخدمات االجتماعية كالقروض الحسنة وتنظيم الزكاة ويسهم في جمع التبرعات والهبات لألنشطة 7

 الخيرية ذات المردود االجتماعي.

 رفية بطرق وأساليب شرعية.. يقدم الخدمات المص8

 ب: األهداف:

 تختلف لكنهاو  تداوله، وتسهيل وتنميته المال على الحفاظ هدف في التقليدية المصارف مع اإلسالمية المصارف تتفق_  

 أهداف سورية في اإلسالمية المصارف إحداث قانون  من/ 6/ رقم المادة حددت وقد. الهدف لهذا تحقيقها أسلوب في عنها

 :    يلي بما اإلسالمية المصارف

 ورهاص جميع في الفائدة أساس غير على القائمة واالستثمار التمويل أعمال وممارسة المصرفية الخدمات تقديم 

 .وأشكالها
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 مصرفية لووسائ بأساليب المنتج االستثمار في المشاركة نحو وتوجيهها والمدخرات، األموال اجتذاب وسائل تطوير 

 ."اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتعارض ال

 :. الودائع في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية5

 الودائع في المصارف التقليدية : 

    عامل الودائع في المصااااااارف التقليدية على أسااااااااس أن المودعين مقرضااااااون, والمصااااااارف مقترض مقابل الفوائد ال
ُ
ت

 . يدفعها

  يضمن أصل الوديعة ويدفع الفوائد على الودائع غير الجارية"ضمانيد "وبذلك تعتبر يد المصرف على الودائع , 

 الودائع في المصارف اإلسالمية : 

  عقد المضاااااااربة"فُتكيف العالقة بين المصاااااارف اإلسااااااالمي والمودعين على أساااااااس" , 
ً
بحيث يكون المصاااااارف مضاااااااربا

 . والمودعون أرباب المال

  
ً
 )وبذلك يعتبر المصاااااااااااااارف وكيال

ً
كون وي. فال يضاااااااااااااامنها إال إذا قصاااااااااااااار أو بدد" يد أمانة"على الودائع, وتكون يده ( أمينا

 .المودعون شركاء في الربح والخسارة, باستثناء الودائع الجارية ال   تعامل كقرض حسن, ويضمنها المصرف

 اإلسالمية: المصارفالودائع في  . أنواع6

 :الودائع الجارية. أ 

  وتسااااااااااتخدم من قبل العميل. بها العمالء إلى المصاااااااااارف, على أن يقوم بردها عند الطلبيعهد  موال ال  تتكون من األ 

 .كوسيلة للمعاملة والمدفوعات والسيولة

 تضاف عوائدها إلى عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها(قرض حسن) تعتبر هذه الحسابات عقد قرض ,.  

  لقاااعاادة يكون المصاااااااااااااارف ضاااااااااااااااامن ألموالهااا, وتقع مخاااطر اسااااااااااااااتثمااارهااا 
ً
الخراج "على المصاااااااااااااارف ال على المودع تبعااا

, وبالتالي ال يسااااااتحق هذا الحساااااااب أي نصاااااايب في (من ضاااااامن أصاااااال اللاااااال ء حق له الحصااااااول على عائده) "بالضاااااامان

 . األرباح

 (: حسابات االستثمار)الودائع االستثمارية . ب

 " ,لى أساس ويقبلها المصرف عوهي الودائع ال   يضعها أصحابها في المصرف اإلسالمي بقصد الربح والنماء ألموالهم

  .المضاربة

  بأن أمواله سااااااااااااتسااااااااااااتثمر في مجاالت تتحمل ( على معرفة تامة العميليكون )وفي حسااااااااااااابات االسااااااااااااتثمار يعلم العميل

 
ً
 وخساااااارة"الغنم بالغرم"للقاعدة الشااااارعية  مخاطر معينة, وبأن المصاااارف يقوم باساااااتثمارها وفقا

ً
هم أي أن. , أي ربحا

 .شركاء مع المصرف وليسوا دائنين له, وإن كانوا ال يشاركون في اإلدارة

    كي
ُ
 , "عقد المضااااااااربة"ف العالقة بين المصااااااارف اإلساااااااالمي والمودعين على أسااااااااس ت

ً
بحيث يكون المصااااااارف مضااااااااربا

 . والمودعون أرباب المال
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ً
 )وبذلك يعتبر المصرف وكيال

ً
 . فال يضمنها إال إذا قصر أو بدد" يد أمانة"على الودائع, وتكون يده ( أمينا

 ؟حسابات االستثمار في المصارف اإلسالمية( الودائع االستثمارية)أنواع _ ما هي 

  اإليداع مع التفويض: النوع األول : 

, وتسمى _ 
ً
 أو خارجيا

ً
بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشروعات المصرف محليا

 
ً
  ".بحسابات االستثمار المشترك أو حسابات المضاربة المطلقة"هذه الحسابات أحيانا

 وهذه المدة قابلة للت 24, 12, 9, 6, 3هذا النوع يكون آلجال مختلفة _ 
ً
 .جديدشهرا

 أال( المضارب)وهذا النوع يقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة, وقد ألزمت بعض المصارف اإلسالمية المودع _ 

يسحب من الحساب إال بعد انقضاء المدة املحددة, وفي حال إصرار صاحب الحساب على السحب وموافقة المصرف 

 .لمسحوب وال   لم تقيد في حسابه بعداإلسالمي على ذلك فإن الساحب يتنازل عن أرباح المبلغ ا

إلى ثالثة أقسام وتقبل على أساس اعتبارها وحدة واحدة ( حسابات االستثمار المشترك)وتقسم هذه الحسابات _ 

 : شريكة في األرباح املحققة في السنة المالية الواحدة، وتشمل

 .يستفيد من هذه الخدمة كبار المودعينوهي حسابات تفتح عادة لصغار المودعين, ويمكن أن  :حسابات التوفير (1

وعادة ما يسمح لصاحب هذا النوع من الحسابات بالسحب من حسابه بشروط معينة تتعلق بحدود المبلغ المسحوب, 

 .والزمن, والمشاركة في األرباح, وفقدان المبلغ المسحوب حقه بالمشاركة باألرباح

المبلغ المودع في الحساب في عملية االستثمار, بل يتم تشغيل نسبة منه وفي هذا النوع من الحسابات ال يتم إشراك جميع 

 .فقط, ويتم اعتبار الباقي على سبيل القرض, وذلك لمواجهة سحوبات المودع

وهي حسابات تحاول الجمع بين رغبة المودع في االستثمار وحاجته لسحب نقوده, حيث  :حسابات تحت اإلشعار( 2

فرصة استثمار أمواله بشكل جيد, ألنه يتعهد بإشعار المصرف بحاجته للسحب من  يستطيع المودع منح المصرف

 .حسابه قبل فترة كافية

لكن  .وهي حسابات ترتبط بأجل محدد ال يجوز ألصحابها السحب منها إال بعد انقضاء المدة املحددة :حسابات األجل( 3

سابات وهذه الح. إذا كانت سيولتها وظروفها تسمح بذلكعادة ما تسمح المصارف اإلسالمية بالسحب من هذه الحسابات 

من أهم مصادر تمويل عمليات المصارف اإلسالمية, حيث تزداد قدرة المصرف االستثمارية كلما زاد حجم هذه الحسابات 

     (.مدة بقائها في المصرف)وزاد استقرارها 

  اإليداع بدون التفويض: النوع الثاني : 

المودع مشروعا من مشروعات المصرف اإلسالمي ويستثمر فيه أمواله, وله أن يحدد مدة الوديعة أو بمعنى أن يختار _ 

مار حسابات االستث"وتسمى هذه الحسابات ويقوم هذا النوع من اإليداع على أساس عقد المضاربة المقيدة, . ال يحددها

 ".املخصص

 . ومعرفة نتائج أعمالهوال يجوز السحب منها عادة إال بعد تصفية المشروع _ 
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ة , وبالتالي ال عالق(حسابات التوفير واإلشعار واألجل)وال تخلط هذه الحسابات مع حسابات االستثمار المشترك _ 

 . ألصحاب هذه الحسابات بأرباح أو خسائر حسابات االستثمار المشترك

 :تدريب

 السؤال األول:

 عرف المصرف اإلسالمي واذكر مراحل نشأة وتطور المصارف اإلسالمية؟  

 السؤال الثاني:  

 وضح الفرق بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية من حيث عالقة المصرف بالمودعين؟ 

 السؤال الثالث:  

 من القواعد الفقهية المطبقة في العمل المصرفي اإلسالمي قاعدة "الخراج بالضمان":

 . ما هي الودائع المصرفية ال   تخضع لهذه القاعدة؟ أ

 . وضح هذه القاعدة من خالل كيفية استثمار المصرف اإلسالمي للودائع المصرفية؟ ب

 السؤال الرابع: 

 صحح أربعة فقط من العبارات الخاطئة اآلتية: 

  ألحكام الشريعة اإلسالمية هو 
ً
 مصرف فيصل اإلسالمي.أول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا

   .قاعدة الخراج بالضمان تعن  المشاركة في الربح والخسارة 

  .عامل الودائع االستثمارية لدى المصرف اإلسالمي كقرض حسن
ُ
 ت

 .تختلف المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية بأنها ال تخضع لرقابة المصرف المركزي 

 داع مع التفويض. حسابات االستثمار املخصص هي من أنواع اإلي 

 الخامس:السؤال 

 العبارة الصحيحة من العبارات اآلتية: ر اخت 

 الودائع الجارية في المصارف اإلسالمية:_         

A ..تعتبر عقد قرض حسن, تضاف عوائدها إلى عوائد أصحاب حسابات االستثمار 

B.تعتبر عقد قرض حسن, تضاف عوائدها إلى عوائد المساهمين . 

C لها, لذلك ال يستثمرها.. تعتبر 
ً
 عقد قرض حسن, وبالتالي يعتبر المصرف ضامنا

Dال شل ء مما سبق ذكره ..  
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