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أهداف البنوك اإلسالمية:
ــي  ــة الت ــاد الحاجــة للخدمــات المالي ــك بعــد ازدي ــوك إســالمية، وذل ــدون بضــ�ورة تأســيس بن ــادى عدي ن
تقدمهــا البنــوك وعــدم وجــود بد�ــل عــن تلــك المعامــالت التــي ال �توافــق مــع الشــ��عة اإلســالمية، 
ــتوى  ــى مس ــوي عل ــالمي �نم ــك إس ــدة - أول بن ــي ج ــره ف ــة - ومق ــالمي للتنمي ــك اإلس ــر البن ويعتب
بنــك  أول  الكويتــي  التمو�ــل  �يــت  يعتبــر  فيمــا  ١٩٧٥م،  عــام  تأسيســه  تــم  وقــد  الــدول،  

إسالمي كويتي، حيث أنشئ عام ١٩٧٧م كأول بنك إسالمي أهلي.

ــا  ــق رســالة البنــك اإلســالمي، تعمــل البنــوك علــى أهــداف تشــمل منفعتهــا أط�اًف وســعًيا إلــى تحقي
واسعة. ونعدد أهدافها من جوانب مختلفة نوردها كالتالي:

• الجانــب المالــي: ويتمثــل فــي جــذب الودائــع و�نميتهــا، واســ�ثمارها، لتجنــب تعطيــل األمــوال مــن 
ــن أو المســاهمين، ولتشــارك فــي ذات الوقــت فــي مســيرة  ــاح ســواء للمودعي ــب، ولتحقــق األرب جان

التنمية االجتماعية.

• جانــب المتعامليــن: وهــو تقديــم الخدمــات المصرفيــة فــي إطــار أحــكام الشــ��عة اإلســالمية، وتوفيــر 
التمو�ــل الــالزم للمســ�ثم��ن، واألمــان ألمــوال المودعيــن، وتوفيــر الســيولة النقديــة الحتياجــات ســحب 

الودائع الجا��ة واحتياجيات البنك من مص�وفات تشغيلية.

• جانــب المــوارد البشــ��ة: حيــث �رتكــز هــذا الجانــب على �نميــة الطاقات البشــ��ة واســ�ثمارها ما  يعد 
عنصً�ا مهًما لتحقيق األهداف المرجوة في تشغيل األموال ورفع معدل النمو.

عــالوًة علــى ذلــك تقــوم البنــوك اإلســالمية بابتــكار صيــغ التمو�ــل وتطو�ــر الخدمــات المصرفيــة مــع 
أحكام الش��عة اإلسالمية حتى تستطيع المنافسة مع البنوك التقليدية.

مقدمة
 

تقوم جميع البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بأنواعها المختلفة، وتعتبر البنوك اإلسالمية تطوً�ا 
الفًتا في المجتمع اإلسالمي، لتقديمها الخدمات المصرفية الض�و��ة في العصر الحديث دون أن يتعارض 
ذلك مع أحكام الش��عة اإلسالمية، سواء الوساطة المالية �ين المودعين والمس�ثم��ن أوفي االس�ثمار 
المباشر كالمتاجرة، أو االس�ثمار غير المباشر كعقود المضاربة والمشاركة والم�ابحة والسلم واالستصناع 

واإلجارة وغيرها.



خصائص البنوك اإلسالمية:

ط�يعة توظيف األموال في البنوك اإلسالمية:

هناك خصائص تميز البنوك اإلسالمية عن النظام المصرفي التقليدي من أمثلتها:

1- استبعاد التعامل بالفائدة:
ُيعد استيفاء فوائد على األموال من ق�يل الربا المحرم في التعاليم اإلسالمية السمحة، وبالتالي 

فإن البنوك اإلسالمية ال �تعامل بالفائدة سواء كانت ظاهرة أو مخفية، ثابته أو متحركة.

2- تصحيح وظيفة �أس مال المجتمع:
فهي  ومد�ن،  دائن  أساس  على  وليس  الش�اكة  أساس  على  تقوم  وعمالئه  البنك  �ين  العالقة 

ترفض المتاجرة في النقود وتقوم على تقديم تمو�ل عيني.

3- ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية:
الهدف المرجو من هذه البنوك هو ترقية المردود االجتماعي وتوسيع دائرة النفع لتشمل نطاقا 

أوسع من أف�اد المجتمع.

4- خضوع المعامالت المصرفية اإلسالمية للرقابة الشرعية:
للتأكد من مطابقة أعمال البنوك اإلسالمية ألحكام الش��عة حسب الفتاوى الصادرة والق�ا�ات 

المعتمدة من جهة الفتوى فإنها تخضع لعمليات الرقابة الشرعية.

كما �تميز البنوك اإلسالمية بتقديم خدمات مالية كالق�وض الحسنة وصناد�ق الزكاة واألنشطة 
الثقافية المصرفية.

 

كما ذكرنا سابقًا تسعى البنوك اإلسالمية إلى توظيف المال لتحقيق ربح ونمو تعود أرباحه على 
أعماله على أسس شرعية متماشية على المنهج االقتصادي اإلسالمي، حيث  المجتمع، وتعتمد 
وإصدار  تصميم  على  اإلسالمية  البنوك  تعمل  األساس  هذا  وعلى  وأداة،  وسيلة  النقود  تعد 
تيسير  بهدف  المتعددة  اإليداع  نظم  خالل  من  لألف�اد  والتجا��ة  والمصرفية  المالية  الخدمات 
أعمالهم، وتسهيل إقامة المش�وعات االقتصادية، وتعتبرها وسيلة لتوجيه وتعبئة الطاقات البش��ة 
والمادية في المجتمع، وتعمل البنوك على تصحيح مسار �أس المال بحيث ال �نحصر منفعته ككيان 

مستقل بنفسه.
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العالقة �ين المودعين والبنوك اإلسالمية:

الجا��ة يحق للعميل أن  البنوك اإلسالمية بحسب أنشطتها، ففي الحسابات  �نقسم الودائع في 
�ودع مبلًغا من المال وأن يسحب المبلغ كله أو بعضه حسبما يشاء، وفي الودائع االدخا��ة يخير 
البنك صاحب هذه الوديعة بـين أن �ودعهـا في البنـك فى حساب االس�ثمار بالمشاركة في األرباح 
مع  عقد  إب�ام  فيتم  االس�ثما��ة  الودائع  في  أما  االس�ثمار.  حساب  في  منها  جزًءا  �ودع  أن  أو 

المودع حيث يقوم �إيداع مبلغ من المال لمدة معينة في االس�ثمار الحالل نظير جزء من الربح.

التمويلية  بوظيفتها  للقيام  وذلك  و�نميتها  ودائعها  ل��ادة  اإلسالمية  البنوك  وتسعى  هذا 
على  تعتمد  اإلسالمية  المصارف  أن  وبما  خدما�ها.  لتقديم  االس�ثما��ة  الفرص  من  واالستفادة 
الودائع في عمليا�ها التمويلية التي يكون مصدرها المودع، فالبد من وجود آلية �نظيم وحماية 

ألموال المودعين ويتم ذلك من خالل تأمين تكافلي على الودائع.

إي�ادا�ه،  الرئيسي لتوليد  البنوك اإلسالمية وهو المصدر  ترتكز عليه  ويعتبر االس�ثمار محوً�ا مهًما 
وهي األداة التي توضح مساهمته في الجهد اإلنمائي، وينطبق هذا على جميع صيغ االس�ثمار 
سواء من مساهمة دائمة أو متناقصة أو مضاربة أو مشاركة أو متاجرة أو تمو�ل م�ابحة، وذلك 
في  اإلسالمي  البنك  يقدمها  التي  األنشطة  خالل  من  الربح  يتحقق  المناسب.  العائد  لتحقيق 
االس�ثما�ات المتعددة وإذا كان هناك خسارة خا�ج إ�ادة العميل فالبنك يتحملها ويكفي خسارة 
العميل لوقته ولجهده باعتباره مضاربًا. و�توجه البنوك اإلسالمية لتحقيق التكافل االجتماعي من 
خالل خدما�ها مثل صندوق الزكاة التي تموله عن ط��ق الزكاة المف�وضة شرعًا على �أس مال 
إخ�اجها  الذ�ن �وكلون  الحسابات االس�ثما��ة لألف�اد  الخارجة من  الزكاة  البنك وأرباحه، وكذلك 

إلى البنك.



الصيغ الخاصة للتمو�ل في البنوك اإلسالمية

�تمتع المصارف اإلسالمية بتنوع صيغ التمو�ل التي تقوم من خاللها بتل�ية احتياجات المجتمع المختلفة 
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل قيامها بأعمال الوساطة المالية �ين أصحاب �ؤوس 

األموال و�ين أصحاب المشا��ع.

وهناك عديد من الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك اإلسالمية وكل صيغة تخلف في ط�يعتها عن 
الصيغ األخرى في عملية تمو�ل المشا��ع، ومن هذه الصيغ:

- المشاركة:
المال  �أس  في  العميل  المصرف  يشارك  حيث  االقتصادي،  المجتمع  في  التمويلية  الصيغ  أهم  من  تعد 

والنا�ج المتوقع للمش�وع سواء بالربح أو الخسارة.

- الم�ابحة:
وهو ال�يع بمثل �أس مال الم�يع مع ��ادة ربح معلوم متفق عليه بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع.

- اإلجارة:
عقد على منفعة مباحة معلومة بمدة معلومة، أو يمكن القول إنها تمليك المنافع بعوض، وهنالك اإلجارة 

المنتهية بالتمليك التي تكون بتمليك المنافع بعوض مع وعد بال�يع.

َلم: - السَّ
 الســلم والســلف بمعنى واحد، هو �يع آجل بعاجل وهو نوع من ال�يع ُيدفع فيه الثمن حاًال ويسمى "�أس 
إليه"  "المسلم  البائع  ويسلم  فيه"  "المسلم  ويسمى  الذمة  في  الموصوف  الم�يع  و�ؤجل  السلم"،  مال 
ا�سع مع  ولكنه  ال��اعة،  تمويلية في مجاالت  باعتباره صيغه  ُيستخدم  السلم  "المسلم"، كان  والمشتري 

الزمن ليغطي معظم مجاالت االس�ثمار كالصناعة والتجارة والخدمات.



 أما السلم الموازي فهو �يع م�يٍع، مؤجٍل، موصوف في الذمة، بثمن ُمَعجٍل، وهو يطلق على العقد الذي 
يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة مطابقة في مواصفا�ها للسلعة التي اشت�اها في عقد 

السلم األول، ليتمكن من الوفاء بالت�امه دون أي �ابط �ين العقد�ن.

- االستصناع:
الصنع،  بتمام  االستصناع  عقد  وينتهي  الزم  عقد  �يع  العمل وهو  فيه  ُشرط  الذمة،  م�يع في  على  عقد 
وتسليم العين، وقبول العين. بمعنى أن يطلب إنسان من آخر شيئًا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات 

محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي.

أما االستصناع الموازي فهو عقٌد على �يع عيٍن، موصوفة في الذمة، مطلوٍب صنعها. بمعنى �تم من 
خالل إب�ام عقد�ن منفصلين: أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية اإلسالمية صانعًا، واآلخر مع 

الُصّناع أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعًا، ويتحقق الربح عن ط��ق ف�ق الثمن في العقد�ن.

- المضاربة: 
ينظم  آخر هو عقد مش�وع  الجان�ين وعمل من اآلخر، وبمعنى  أحد  بمال من  الربح  عقد على شركة في 
التعاون االس�ثماري �ين �أس المال من جهة والعمل من جهة أخرى، بحيث يكون الربح النا�ج عنها مشتركًا، 

ومشاعًا �ين طرفيها بحسب ما يتفقان عليه.

- الوكالة االس�ثما��ة: 
الوكالة االس�ثما��ة هي تفويض أحد الطرفين الطرف اآلخر ليقوم باس�ثمار أمواله بغرض الربح.

- االعتمادات المستندية:
وثيقة �وجهها المصرف إلى أحد م�اسليه من المصارف في الخا�ج، يدعوه فيها إلى أن يدفع مبلغًا معينًا 

من النقود، أو يمنح تمويًال، أو يفتح اعتمادًا للمستفيد.

- خطابات الضمان:
تعهد كتابي، يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عمالئه، في حدود مبلغ معين، تجاه طرف ثالث، وذلك 

ضمانًا لوفاء العميل بالت�امه تجاه الطرف الثالث.

- الحوالة: 
نقُل الد�ن من ذمٍة إلى ذمٍة، وتط�يقا�ها المعاصره �تمثل في السحب على الحساب الجاري والسحب على 

المكشوف والشيكات السياحية والكم�يالة والتحويالت المصرفية.



المخاطر وكيفية إدارتها في البنوك اإلسالمية:

�تعرض البنوك اإلسالمية لمخاطر مختلفة حالها حال البنوك التقليدية مثل المخاطر المتعلقة بصيغ 
التمو�ل، ومخاطر التشغيل عندما ال يتوفر لدى البنك اإلسالمي الموارد البش��ة التي تقوم بالمهام 
التشغيلية على النحو الذي يتماشى مع متطلبات البنوك اإلسالمية، ومخاطر الثقة عندما يعتقد 
المودعون بأن انخفاض معدل العائد على الودائع هو تقصير من البنك اإلسالمي، وكذلك إمكانية 

وجود مخاطر قانونية في حال ط�ح منتجات جديدة ال يتوفر لهاعقود نمطية موحدة.

ورسم  المخاطر  قياس  تحسن  وأن  المخاطر،  لهذه  اإلسالمية  البنوك  �تحوط  أن  من  بد  ال  ولذلك 
إدارة  وتطو�ر  منتجا�ها  تسعير  ق�ا�ات  وا�خاذ  التنافسية،  مي�ا�ها  وتطو�ر  المستقبلية  السياسات 
معدل  احتساب  على  البنك  ومساعدة  األو�اق  تلك  �نويع  على  والعمل  المالية  األو�اق  محافظ 
كفاية �أس المال، ومن أهم المخاطر التي تواجهها البنوك اإلسالمية في الوقت ال�اهن مخاطر 

عدم التوافق مع أحكام الش��عة اإلسالمية مما ينعكس على مخاطر السمعة بشكل حاد.

و بناًء على ماجاء بورقة العمل المقدمة في اجتماع لجنة الرقابة المصرفية العر�ية التابعة لمجلس 
محافظي المصارف المرك��ة، و مؤسسات النقد العر�ية تحت عنوان مبادئ إدارة المخاطر فإن 

أهم تلك المبادئ هي:

أمام  المباشر  المسؤول  لكل مصرف، فهو  اإلدارة  المخاطر على مجلس  إدارة  تقع مسؤولية   -1
المساهمين، بحيث يكون عليه فهم المخاطر التي �واجهها والتأكد من أنها تدار بأسلوب فعال 

وفق ما يلي:

• إق�ار است�ا�يجية إدارة المخاطر، وتشجيع القائمين على اإلدارة على قبول وأخذ  المخاطر بعقالنية 
في إطار هذه السياسات، والعمل على تجنب المخاطر التي يصعب عليهم تق�يمها.

•  إق�ار سقوف إلجمالي حجم مخاطر التمو�ل واالس�ثمار لتفادي تركيز المخاطر، كما يتعين، حيث 
يلزم، التأكد من أن لدى مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية �أس مال كاف لتغطية هذه المخاطر.

• القيام بصورة دو��ة بم�اجعة مدى فاعلية أعمال إدارة المخاطر، وإج�اء التعديالت المناسبة عليها 
عند الل�وم.

2-  أن يكون القسم المكلف �إدارة المخاطر مستقًال عن األنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر، 
وأن يكون تابًعا مباشرة لمجلس اإلدارة أو إلدارة عليا خا�ج نطاق اإلدارة المكلفة باألنشطة التي 

تؤدي إلى نشوء المخاطر.



بعض  عضويتها  في  تشمل  المخاطر  إدارة  لجنة  تسمى  مستقلة  لجنة  مصرف  كل  لدى  يكون  أن   -3
المسؤولين التنفيذ�ن بالمصرف. �ناط بهذه اللجنة مسؤولية تحديد ووضع سياسات إدارة المخاطر بناًء على 
االعتبار  في  األخذ  مع  اإلدارة،  مجلس  يضعها  التي  للمصرف  العامة  واالست�ا�يجية  المخاطر  است�ا�يجية 

أسلوب الحيطة والحذر وعدم التركيز على نوع واحد من المخاطر.

اليومية  المسؤولية  عا�قها  على  وتقع  المخاطر،  إدارة  سياسات  تط�يق  �تولى  متخصصة  إدارة  إنشاء   -4
لم�اقبة وقياس المخاطر للتأكد من أن أنشطة المصرف �تم وفق السياسات والحدود المعتمدة، وتكون 

تلك اإلدارة مسؤولة أمام لجنة إدارة المخاطر.

اال�تمان  مخاطر  وخاصة  البنك،  �واجهها  التي  الرئيسية  المخاطر  من  نوع  لكل  مخاطر  مسؤول  تع�ين   -5
والسوق والسيولة. ويشترط أن تكون لدى كل منهم الد�اية الكافية والخبرة في مجال عمله.

الخالصة:

البنوك اإلسالمية هي مؤسسات مالية اس�ثما��ة ذات رسالة �نموية وإنسانية واجتماعية تستهدف جمع 
األموال وتوظيفها في األنشطة االس�ثما��ة وتعبئة الموارد وتوظيفها بموجب قواعد وأحكام الش��عة 

اإلسالمية لتصب منفعتها على المجتمع كافة لتحقيق التنمية والرفاهية االقتصادية.
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