
        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٠٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 
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٤٠١  
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َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  الملخص
  

عل��ى وج��ھ  بن��ك فی��صل اإلس��المي الم��صري و- ا ً عموم�� اإلس��المیةتمث��ل البن��وك      

تح��اكي كونھ��ا  ،اإلس��المیة عالم��ة ب��ارزة وم��ضیئة ف��ي اقت��صادیات ال��دول –الخ��صوص 

 والج�اري ،ف�ي المجتم�ع بقواع�د ال�شریعة المحك�وم تداول�ھ ،النموذج اإلسالمي في التنمیة

 ،اإلس�الميوالق�ائم عل�ى أس�الیب التموی�ل  ،التع�امالت الربوی�ة م�ن قاموس�ھاعلى اجتثاث 

ز فیھا لطرف عل�ى ال تمیی ،الذي یضمن تحقیق العدالة بین األطراف كافة بصورة مطلقة

  .حساب طرف آخر

 في التنمیة یشوھونھ إلى حد وصفھ بالربویة مثلغیر أن المنتقدین للنظام اإلسالمي 

   .البنوك التقلیدیة تماما بتمام

 الت�ي تف�صح ع�ن ،یزانی�ةوھذا التشویھ نتاج عن ع�دم وض�وح بع�ض البن�ود ف�ي الم

 وم��ا إل��ى ذل��ك بك��ل ،أك��ان مرابح��ة أو م��ضاربة أو م��شاركةھوی��ة التموی��ل ؛ س��واء 

  .من أرباح وعوائدأبعاده ومكتسباتھ 

 سیما ،واقترحنا على البنك بعض البنود التي تنفي عنھ ھذا النقد ،وقد نوھنا إلى ذلك

البنوك وأن عمل  ،مویلوالتالفروق الجوھریة ما بین صیغتي االئتمان وقد أوضحنا 

  . یندرج تحت بند التمویلاإلسالمیة

البن�وك ل�دى ھذا العمل یتطلب جھدا مشكورا من قب�ل ھیئ�ات الرقاب�ة ال�شرعیة لكن 

م�ع وأمانة یتعین علیھم أداؤھ�ا لزام�ا قب�ل جمھ�ور المتع�املین  ومسؤلیة ،اإلسالمیة

  : ا جھتان یحوكم أعمالھ البنوك اإلسالمیة ألن ،البنوك اإلسالمیةھذه 

  . ومجالسھا، جھة اإلدارة- :الجھة األولى 

حوكمة أعمال المصرف عل�ى المنوط بھا  ،ھیئات الرقابة الشرعیة -  :الثانیةالجھة 

  .أجدر وأحق وھم بھا ،میزان الشریعة اإلسالمیة



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٠٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

Abstract  
  

Islamic banks in general - and Faisal Islamic Bank of Egypt in 

particular - are prominent and bright in the economies of Islamic 

countries, as they mimic the Islamic model of development, 

which is governed in the community by the rules of Shari'a , and 

is based on Islamic finance. Ensures that justice is achieved 

between all parties in an absolute manner, without discrimination 

against side for another. 

Critics of the Islamic development system, however, distort it to 

the point that it has been described as usurious such as traditional 

banks. 

and This distortion is the result of the lack of clarity of some 

items in the budget, which disclose the identity of funding; 

whether Murabaha or speculation or participation, etc. in all 

dimensions and gains of profits and returns. 

We have noted and suggested some of the items to the bank 

Which denies this criticism , especially we have clarified the 

fundamental differences between the credit and financing 

formulas , and that the work of the Islamic banks belong to the 

category of financing. 

But this work requires a commendable effort by the Shari'a 
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Supervisory Boards of Islamic banks , and responsibility and a 

secretariat that they must perform to the public of those dealing 

with these Islamic banks, because the Islamic banks are governed 

by two authority : 

First: - The administration, and its boards. 

Second: - Shari'a Supervisory Boards, which are entrusted with 

the governance of the Bank's business on the balance of Islamic 

Shari'a, and they are more suitable and worthy. 

 

 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٠٤  
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ا  

ُ الناس إل�ى ش�رع أحكم�ت قواع�ده عل�ى التمك�ین ل�دین هللالحمد � الذى ھدى
ٍ  ون�صلى ،َّ

ش�رع هللا ف�ى َّالذى حك�م ِّونسلم على خاتم النبیین وسَّید المرسلین ورحمة هللا للعاملین ؛ 

  ...حتى ساد الدنیا عدال ورحمة ووفرة اقتصادیة ،الناس

  ،،...وبعد

 ب��ین الحوكم��ة الم��صارف اإلس��المیة(ًخت��رت ل��ھ عنوان��ا ال��ذي ا - البح��ث ھ��ذاف��إن 

ًسیة والحوكم��ة ال���شرعیة الم��ضاربة نموذج���ا ل��دي بن���ك فی��صل اإلس���المي ّالموس��

   -:یضطلع بدورین أساسین  ،..- )المصري

 م��ن خ��الل إح��دي ، تشخی��صي ؛ ھ��و تتب��ع آلی��ة الم��ضاربة وقواع��د تنظیمھ��ا-  :األول

 وھ�و ،مویل اإلسالمي في القطر المصريالعاملة في حقل الت ،رفیةالمؤسسات المص

  . اإلسالميلبنك فیص

 الم��سار ال��ذي ت��سلكھ الم��صارف اإلس��المیة ف��ي حوكم��ةعالج��ي ؛ وھ��و  - :الث��اني

وإن كان��ت ھ��ذا  ، بح��ق ك��ي تك��ون إس��المیة الط��ابع،ً خاص��ة آلی��ة الم��ضاربة،عملھ��ا

ى مج�ال  ل�سنوات طویل�ة م�ن العم�ل ف�، تمت�د إل�ى اآلف�اق البعی�دة،البنوك اإلس�المیة

َّتغذى  ،؛ إال أنھا ما زالت بحاجة إلى ثورة تصحیحیة المصرفیة اإلسالمیة َ بق�وانین ُ

ّالربَّوی�؛ وإال كانت صورة طبق األصل من البنوك االستثمار اإلسالمى  ؛ إذ إنھ�ا ة ِّ

ِّتحكم ثقافة االئتمان  ن المركز الق�انونى للبن�ك أو ،اإلسالمى فى التمویل واالستثمارُ

  .ومساھم في آن واحدمول ماإلسالمى 

  -: العمل المصرفى اإلسالمى من خالل ثالثة بنود حالبحث تشریویستطرد 

  التمویل ؛ : األول 

   ؛)الربح أو العائد(مكتسبات التمویل : الثانى 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٠٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
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  .حسابات المخاطر: الثالث 

 ،ی�ر جاذب�ة للعم�ل الم�صرفى اإلس��المىوانتھین�ا إل�ى أن البیئ�ة القانونی�ة ط��اردة وغ

  . بحاجة إلى ثورة تشریعیة تنسجم مع قواعد الشریعة اإلسالمیةنناأو

  -:وتتجسد جزئیات ھذه الدراسة فى 

 ومنتجات�ھ التمویلی�ة واالس�تثماریة ،بنك فیصل اإلسالمى( :عینة الدراسة   - أ 

  ).وخصوصا منتج المضاربة

 وتتمح��ور الدراس��ة ح��ول إثب��ات الج��دارة والتأھی��ل ال��شرعى :مج��ال الدراس��ة   -ب 

 أو أنھ��ا ،القب��ول ال��شرعىعل��ى تح��وز  وأنھ��ا ،اإلس��المیةتمویلی��ة الللمؤس��سات 

 . ألن نظمھا تفتقد للھویة اإلسالمیة،مؤسسات فاقدة للمصداقیة

 : وقد واجھتنى صعوبتان فى إجراء ھذا البحث ھما  : صعوبات الدراسة   -ج 

م���ن واق���ع المیزانی���ة ال���سنویة لبن���ك فی���صل   ال���شرعیةاالس���تنتاجات : األول���ى   

  .المصرىاإلسالمى 

  والم����صرفى،عموم����اط����رح رؤى ت����صحیحیة للعم����ل الم����صرفى  : الثانی����ة   

  . على وجھ الخصوصاإلسالمي

 : أطر ثالثة فى عقد ھذه الدراسة تتبنى الدراسة  : منھجیة الدراسة  -د 

  الشفافیة فى الطرح ؛ :    األول 

  ؛ الموضوعیة فى النقد :    الثانى 

ّوالربویةالتمویلیة اإلسالمیة الموازنات بین األنظمة :    الثالث  َّ ِّ.  

  :وھذا كلھ أثمر عن خطة محكمة تم بناؤھا على 

وفھ���رس  ،) قائم���ة للم���صادر–وتوص���یات نت���ائج ( وخاتم���ة ، وف���صلین،مقدم���ة

  .للموضوعات

  



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٠٦  
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َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  .اشتملت على التعریف بالدراسة ومكوناتھا: المقدمة 

لحوكم���ة الم���صرفیة اإلس���المیة ب���ین الحوكم���ة المؤس���سیة وا: الف���صل األول 

  .الشرعیة

   .في العرف المصرفي والفقھيالحوكمة :  المبحث األول   

  .الحوكمة المؤسسیة للمصرفیة اإلسالمیة :  الثاني  المبحث 

 المقارن����ة ب����ین سیاس����ات االئتم����ان والتموی����لالحوكم����ة  :  الثال����ثالمبح����ث   

  .اإلسالمیة

  .وكمة المصرفیةأنموذج المضاربة بین الحوكمة الشرعیة والح: الفصل الثانى 

  . الحوكمة الشرعیة لمنتج المضاربة التمویلیة واالستثماریة-:المبحث األول          

رؤى ومقترح���ات ح���ول من���تج الم���ضاربة ف���ي الم���صارف  -:المبح���ث الث���انى  

  .اإلسالمیة

  .وھو حسبنا وناصرنا ونعم الوكیل ،وهللا أسال التوفیق والسداد

  

ا  
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  ا اول

اا ّ  

    

 ا وا ا ا  

  



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٠٨  
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  - عرض وبیان وتقسیم

  -:ُ توجھَّین – بإذن هللا تعالى –د ھذا الفصل ِّیجس

  . الحوكمة المؤسسیة للمصرفیة اإلسالمیة- :األول 

ل  كجھ��از یعم��ل ف��ى حق��ل التموی��، ونرك��ز فی��ھ عل��ى بی��ان مع��الم الم��صرفیة اإلس��المیة

 م��ن واق��ع البیان��ات اإلح��صائیة – ح��سب ش��ھادة خب��راء الم��صارف اإلس�المیة ،اإلس�المى

 وكیف تدار اس�تثمارات تل�ك المؤس�سات الم�صرفیة ؛ وخ�صوصا –والمیزانیات السنویة 

  بنك فیصل اإلسالمى كأنموذج وعینة للدراسة ؟

 ؛ فك�ل وقد أكدنا فى ھذا الصدد على أن المصارف اإلس�المیة وح�دات ذات ط�ابع خ�اص

 وباألس���لوب ال���شرعى ال���ذى یخل���و م���ن ،مواردھ���ا ت���دار ف���ى م���واطن اإلنت���اج المختلف���ة

ّالتعامالت الربَّویة  ، وذلك ما أعطاھا وزنا نسبیا أعلى فى البیئة الت�ى تتعام�ل ف�ى نطاقھ�ا،ِّ

  ف��أودعوا م��ا ل��دیھم م��ن، ع��الوة عل��ى ثق��ة العم��الء،بالن��سبة لنظائرھ��ا ف��ى ال��سوق المالی��ة

  .یَّة فى المصارف اإلسالمیة ؛ كى تقوم بالنیابة عنھم فى استثمارھاَّفوائض ادخار

 ال�ذى تق�وم ب�ھ الم�صارف اإلس�المیة ؛ ،شطھذا عالوة على الدور االجتماعى الفاعل والن

 من خالل المساھمة فى تمویل وحل المشكالت التى تواج�ھ ،فى البیئة محل النشاط الكائن

 أم عل��ى ،) التنمی��ة الب��شریة–الفق��ر (خاص��ة الالمجتم��ع ؛ س��واء عل��ى م��ستوى الوح��دات 

  ).القوميدعم االقتصاد (مستوى الوحدات العامة 

   للمصرفیة اإلسالمیة المؤسسي الحوكمة الشرعیة للنظام - :التوجھ الثانى 

  -:وقد قمنا بالتحلیل الشرعى فى ھذا الجانب مركزین على ناحیتین 

 فاق��د للج��وھر اإلس��المى ،فت��رى فق��ط ؛ وأن��ھ اس��مى ودموی��لت بن��د ال-:الناحی��ة األول��ى 

 تلت���زم ب���ھ ك���ل م���صرفيتم���ان ع���رف ئت التمویلی���ة ؛ س���یما وأن سیاس���ة االللمنتج���ا

  . ومنھا بالطبع المصارف اإلسالمیة،المصارف



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٠  
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ھَّ�ل وغی�ر مع�روف الن�سبة ل�دى العم�الء بند العائ�د-:الناحیة الثانیة  ذا وھ� ، ؛ وأن�ھ مجَّ

  .فى األساس فاقدة للھویة الشرعیةلة ماع على أن الم قویاّراشؤیعطینا م

  -: وقد قسمت ھذا الفصل إلى مبحثین ،..ھذا

  . للمصرفیة اإلسالمیةالمؤسسیة الحوكمة -:المبحث األول 

  . للمصرفیة اإلسالمیةالشرعیة الحوكمة -:المبحث الثانى 
  

  -: مستلھمین التوفیق والسداد من هللا ،فإلى التفاصیل والبیان        

  



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١١  
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 ولاا  

 اوا ف اا   

  

 أو: -ف اا  (١) ا.  

  :خبراء المصارف الحوكمة على أنھا ھي یعرف      

 وفي نفس ، من قبل مجالس اإلدارات(٢)التي تدار بھا شئون المصرفالطریقة " 

  ."وحمایة حقوق المودعین  ، من التمویلنالوقت مراعاة حقوق المستفیدی

  

   م: - فا  ا ا.  

الحوكمة في رأي فقھاء الشریعة عن الحوكمة في رأي خبراء المصارف     تختلف 

ًي◌ا ًاختالفا جزئ ومراعاة التوازن الحقوقي  ،سؤلیة؛ حیث إن بینھما مشتركات في المً

فة وإن كانت غیر معرو غیر أن الحوكمة ،لكل طرف من أطراف العالقة بالتمویل

  . قدم الفقھقدیمة إال إنھا داللیا ،لدى الفقھاءًلفظیا 

النظام اإلداري : " لدى الفقھاء على أنھا وبناء على ما سبق یمكن تعریف الحوكمة 

  -: ھى ،ثالثةوالذي یتحدد من خالل مواصفات شرعیة  ،للعقد
                                                           

 ب�دون ، الع�دد ال�سادس،نظام حوكمة البن�وك:  مفاھیم مالیة ،المعھد المصرفي المصري:    ینظر )١(

  )www.ebi.gov( .٢ ص،تاریخ نشر

 فكل مؤسسة ، فكالھما في المعنى سواء،   ال تثور أي إشكالیة في التعریف بین المصرف والبنك)٢(

ً أو فتح حسابات م�صرفیة تع�د م�صرفا أو بنك�ا،ئع من الجمھوریعھد إلیھا بقبول الودا  عل�ي .د( .ً

 ، م٢٠٠٠ ،الق�اھرة:  دار النھ�ضة العربی�ة ٣:  عملیات البنوك من الوجھ�ة القانونی�ة ط ،عوض

  ).١١: ص 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  مع).. مساھم أو ممول،مدین أو دائن(المسؤلیة العقدیة لكل عاقد قبل اآلخر  -١

عاضات كعقود فلیست عقود الم ،خصائصھ وممیزاتھمالحظة أن لكل عقد 

  .وال عقود المشاركات كعقود المداینات ،التبرعات

 بحیث یتضمن المثلیة في التعامل ،أطراف العقدمراعاة التوازن الحقوقي بین  -٢

 .بین العاقدین

 ،ودوالذي وضعت لھ الشریعة عدة بن ،(١) في العقدمراعاة األھلیة الشرعیة - ٣

 .أھمھا خلوه من الربا

مدى " : بأنھا تعني یمكن وضع تعریف للحوكمة في المؤسسات المالیة باختصار 

 وانضباطھ بقواعدھا ،الشریعة اإلسالمیةتوافق أعمال المصرف مع أحكام 

  ." وفق الطبیعة الشرعیة لكل عقد بخصوصھ ،المنظمة لتداول األموال

 ً  :- ا ر(٢).  

یعد مصطلح الحوكمة حدیث االستعمال في اللغة العربیة ؛ حیث بدأ استخدامھ في     

 من أصل استعمالھ في اللغة اإلنجلیزیة مترجما من  مشتقا ، م٢٠٠٠بدایات سنة 

Governance.  

 لكن جرى التمییز بینھ وبین مصطلح آخر یمكن أن ،فن أو طریقة الحكموكان یقصد بھ 

  .الحوكمة حیث تعتبر الحكومة أحد عناصر ،كومةیختلط بھ ؛ وھو مصطلح الح

                                                           
 ب�دون ،الق�اھرة:  مكتب�ة اب�ن تیمی�ة ،محمد حامد الفقي:  تحقیق ، نظریة العقد، ابن تیمیة-:   ینظر )١(

  .١٦٣ ص،١٥:  ص ،ختاری

 ھـ ١٤٣٢ ، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي،١:  ط ، حوار األربعاء،   جامعة الملك عبدالعزیز)٢(

  .٨٣:  م ؛ ص ٢٠١١/ 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  -:ھذا وللحوكمة شكالن ھما 

  .الحوكمة الدولیة )١(

 . على مستوى المنشأت والمؤسسات المالیة،الحوكمة الجزئیة )٢(

 ًرا : - ء إب اأ(١) ا.  

  وھي،الحوكمةتلزم تطبیق  بعدة اعتبارات الحوكمة    ربط االقتصادیون والمصرفیون 

:-  

  . بغیة تقلیم أظافر الفساد المالي،تقیید سلطة المدیرین في أي مؤسسة مالیة -١

 ووضع قواعد ،في المؤسسیة المالیةالنظر بعین االعتبار لحقوق المساھمین  - ٢

 .تراعى مصالحھم

قوانین المحاسبة والمساءلة عن إدارة الموارد فرض  ی،التأسیس لنظام مالي - ٣

 .المالیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٨٧:  ص ،   المرجع السابق)١(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 اما  

 ااا    

  

 ،ِّكنظام مؤسَّ�سي على معالم المصرفیة اإلسالمیة قرائینانطلع  ،فى عجالة سریعة    

 واإلیجابی��ات الت��ى تمت��از بھ��ا ع��ن غیرھ��ا م��ن ،یعم��ل ف��ى حق��ل التموی��ل اإلس��المى

سین لتل�ك الم�صارف ،المؤسسات التقلیدیة ِّ وكل ذلك حسب عھدة المؤس س�یما بن�ك  –ِّ�

ْبصرف النظر عن مصداقیتھا  –فیصل اإلسالمى محل الدراسة  ِ   ْأو ال ؟ِ

ٍبأمانة ومسؤلیتة كلَّ ذلك نقل وسأ دٍ رُّ  عل�ى ال�راوى كم�ا ة والعھ�د– تام ّوموضوعیة وتجَّ

  -: وضعھا فى إطارین – بتوفیق هللا وفضلھ – وقد استطعت –یقولون 

ِّ الجانب المھنى -:اإلطار األول  َ   ؛ ِ

ِّ الجانب الالمھنى-:طار الثانى اإل َ ِ.  

ِّاإلطار المھنى للمصرفیة اإلسالمیة َ ِ.  

   -: التحدید والتعریف –أ 

البنك مع العمالء ؛ س�واء  التى یجریھا ،ویرمز إلى كافة األنشطة المصرفیة البحتة

َخدمی���ة أكان���ت  ق األف���راد أو عل���ى النط���اق  وعل���ى نط���ا،تمویلی���ة أم اس���تثماریةأم ِ

  .)١(المؤسسى

  -: محددات وآلیات التعامل مع العمالء –ب 

  -: فى –ُ طبقا لتوجھات بنك فیصل اإلسالمى المصرى –وتنحصر 

                                                           
)١  (www. Faisalbank.com.eg , annual report (without any details , ٢٠١٥) , 

p:٤٣. 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  .)١( المصارف اإلسالمیة وحدات ذات طابع خاص– ١

 والتمویلی��ة واالس��تثماریة عل��ى ،إذ إن فل�سفتھا ف��ى إدارة األن��شطة الم��صرفیة عام�ة

  -:ن ھذه المعایر  م، بحتة تخضع لمعایر إسالمیة،وجھ الخصوص

  .)٢(حوكمة النشاط المصرفى وفق سیاسة الحالل والحرام –أ 

  -:اعتماد السیاسات التالیة  من خالل ،ًّجلیاوتظھر ھذه الحوكمة 

  

  .)٣(ربط التمویل باإلنتاج ذى المواصفات الشرعیة -:أوال 

��ھ نح��و اإلنت��اج   بمواص��فاتاعتم��دت الم��صارف اإلس��المیة  سیاس��ة التموی��ل الموجَّ

  -:اإلیجابى على المستویین الخاص والعام  حتى یكون لھ مردوده ،خاصة

   -: یحقق ما یلى –ِّ على مستوى الممول والعمالء –فعلى الصعید الخاص     

  .)٤(التقلیل من نسبة المخاطر من قبل العمالء -    

                                                           
  .١٤: ص،) م١٩٩٤ ،بدون بیانات نشر( التقریر السنوى ، المصرىبنك فیصل اإلسالمى) ١(

  -:ینظر ) ٢(

  .١٤: ص، التقریر السنوى، بنك فیصل اإلسالمى المصرى-

: ب��دون ( ، س�ؤال وج�واب ح�ول البن�وك اإلس�المیة١٠٠ ،أحم�د عب�دالعزیز النج�ار وآخ�رون.  د-

  .٤٥:ص ،١: ط،) م١٩٧٨/  ھـ ١٣٩٨ ،االتحاد الدولى للبنوك اإلسالمیة

 ،ال��شیخ رش��دى س��لیمان:  ص��ححھ ، نی��ل الم��آرب ش��رح دلی��ل الطال��ب،عب��دالقادر ب��ن عم��ر ال��شیبانى) ٣(

أب�ى الف�ضل جعف�ر  .١٢١: ص،١: ج،ب�دون:  ط،) ب�دون ت�اریخ،محمد على ص�بیح وأوالده: مصر (

 مكتب��ة: الق��اھرة ( ،الب��شرى ال��شوربجى:  تحقی��ق ، اإلش��ارة إل��ى محاس��ن التج��ارة،ِب��ن عل��ى الدم��شقى

  .٦٧: ص،١: ط،)م١٩٧٧/ھـ ١٣٩٧ ،الكلیات األزھریة

)٤   (www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  p:٣٩.  



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  .ِ ضمان استعادة الممول للتمویل مع ھامش الربح المقرر-    

  -: یحقق ما یلى – على مستوى االقتصاد الكلى للدولة –لعام وعلى الصعید ا  

 تسمح باالنفتاح على العالم الخ�ارجى ب�سلع وخ�دمات ،خلق بیئة جاذبة للتنمیة -    

  .ذات قدرة تنافسیة

 .كسر حدة التضخم ؛ بل وحصره فى معدالتھ القیاسیة -    

 المی����زان –یل الت����شغ –ال����دخل (تح����سن المؤش����رات االقت����صادیة الكلی����ة للدول����ة 

  .)١()..التجارى

  .المصارف اإلسالمیةبالفائدة من حسابات  إسقاط التعامل -:ثانیا 

 – وفق�ا للنظ�ام اإلس��المى – ت��رتبط ، إن تكلف��ة اس�تثمار األم�وال،وذل�ك م�ن منطل�ق

  .)٢(الربح بالفقھى  بما یسمى فى العرف ،بمخرجات النشاط االستثمارى

نظام التقلیدى ؛ من أن التكلفة مرتبطة بالخصم من الحال فى اللما علیھ وھذا خالفا 

  .)١( من قبل البنك المركزى،للتمویلمحددة  وفق تسعیرة ،مالرأس ال

                                                           
 الكت���اب األول م���دخل لدراس���ة الموض���وعات ، النظری���ة االقت���صادیة،س���امى عفیف���ى ح���اتم. د)  ١(

 .٦٧: ص،)م١٩٩٢/ھـ١٤١٢ ،الدار المصریة اللبنانیة: مصر ( ،االقتصادیة

دار : بی��روت ( ، حاش�یة رد المحت��ار عل�ى ال��در المخت�ار،)اب�ن عاب��دین( محم�د أم��ین -  :ینظ�ر)  ٢(

 أب��ى عب��دهللا محم��د ب��ن عب��دالرحمن ،١٤٦: ص،٥: ج،ب��دون: ط،)م١٩٩٢/ھ��ـ١٤١٢ ،الفك��ر

 ،دار الفك����ر: بی����روت ( ، مواھ����ب الجلی����ل ش����رح مخت����صر خلی����ل،)الحط����اب(المغرب����ى 

 منھ��اج ، یح��ى ب��ن ش��رف الن��ووى أب��ى زكری��ا،١٢٢: ص،٥: ج،٣: ط،)م١٩٩٢/ھ��ـ١٤١٢

:  ط،)م١٩٩٥/ھ�ـ١٤١٥ ،دار الفك�ر:  لبن�ان - بی�روت ( ،الطالبین مطبوع م�ع مغن�ى المحت�اج

 ، المغن�ى ش�رح مخت�صر الخرق�ى، موفق الدین أب�ى محم�د ب�ن قدام�ة،٤٢٢: ص،٢: ج،بدون

 .١٤٢: ص،١٤١: ص،٥: ج،بدون:  ط،) بدون،دار الفكر:  لبنان - بیروت (



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٧  

 ألن���ھ ،ِّال للمم���ول وال للم���نظم؛ ال یع���رف المحاب���اة نظ���ام ش���فاف  : والنظ���ام األول

ُوإن تب��ت(: تع��الى ف��ى ق��ول هللا ، أش��ارت إلیھ��ا اآلی��ة القرآنی��ة،ص��ناعة إلھی��ة ُْ ْ ِ ْم فلك��م َ ُْ َ َ

َرؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون َُ َُ ْ ُْ َ َ َُ َِ َِ ُْ ْ َ ُ ُ()٢(.  

 وأن العملی�ة ،ِنظام یت�سم بالقرص�نة ل�صالح المم�ول عل�ى ح�ساب الم�نظم:  والثانى

م��ن رد  ، ویق��ع عل��ى ع��اتق الم��نظم أعب��اء العملی��ة،ت��دار ل��صالحھ ف��ى ك��ل األح��وال

وع�ن  ،ر ع�ن المخ�اطر الت�ى واجھھ�ا بصرف النظ�،الفائدة المحددة سلفا+ التمویل 

ب��ل م��ع أنھ��ا تمث��ل األس��اس ال��شرعى الس��تحقاق العائ��د ؛  )٣(!! ْتحقیق��ھ لعائ��د أو ال 

ًعائدا حالال واعتباره  ًّ؛ ال ربویاً َ ِّ.  

                                                            
=  

 ، س�ؤال وج�واب ح�ول البن�وك اإلس�المیة١٠٠ ،أحمد عبدالعزیز النجار وآخرون.  د- : یراجع لتفاصیل أكثر) ١(

  .٦٧: ص،٤٣:ص

 .٢٧٩:  آیة ، سورة البقرة)٢(

عمیل طلب تمویل م�ن بن�ك م�ا للقی�ام بن�شاط : وإذا ما ضربنا مثاال لتوضیح الفارق بین النظامین ) ٣(

 ك�ان مقت�ضى ذل�ك أن ،الح�ال لك�ى یأخ�ذ التموی�ل وبطبیعة ، ھذا التمویل قدره مائة ألف درھم،ما

 ،م�ن قیم�ة التموی�ل% ١٠ وأھمھ�ا دف�ع ت�سعیرة ھ�ذا التموی�ل ف�ى ح�دود ،یرضخ لشروط المم�ول

  .على ثالثة أقساط

 ، فى السنة األولى عل�ى المبل�غ الكل�ى،١٠.٠٠٠     وبحسبة بسیطة نجد أن العمیل یدفع القسط األول 

  .٤.٠٠٠ یدفع ، وفى السنة الثالثة، الباقیة٧٠.٠٠٠ ال على ،٧.٠٠٠ یدفع ،وفى السنة الثانیة

 ؛ وھذا إذا لم ١٠٠.٠٠٠+  درھم ٢١.٠٠٠= وفى النھایة سعر الفائدة النھائى عن المبلغ الكلى     

  .یتعثر فى السداد

م�ن ص�افى األرب�اح ؛ فل�و حق�ق الن�شاط ص�افى % ١٠    لكن فى النظام اإلسالمى یدفع المنظم ال 

  . مثال%٤٠= ربح 

                                                  

= 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 تق�ف عن�د ح�د س�عر ،انكماشیة –بطبیعتھا  – فسیاسة التسعیر بالفائدة ،وعلى كل األحوال

 والت�ى ت�رتبط ارتباط�ا عك�سیا بأس�عار ،ل�رأس الم�ال الخصم أو ما یعرف بالكفای�ة الحدی�ة

    .)١(الفائدة فى السوق المصرفیة

 وف�ق ظ�روف ،سیاس�ة ھرمی�ة متغی�رة ف�سیاسة األرب�اح ،بینما فى النظام اإلسالمى

؛ بالنسبة )األرباح(ِّ ومن أجل ذلك یعلق الفقھاء احتساب العائد ،كل نشاط اقتصادى

  .)٢(ال بالقیمة

                                                            
=  

؛ لكان�ت ن�سبتھ % ٥٠ وإذا تغیرت الن�سبة فكان�ت ، آالف درھم٤لكانت نسبة الممول فى حدود 

 ال فیسترد ، فال یستحق أرباحا ؛ ألنھا صفریة، لكن إن لم یحقق عائدا، ألف درھم٢٠فى حدود 

 . التى ال تعرف التمییز وال المحاباة، وھذه موازین العدالة السماویة، ألف فقط١٠٠

 – الكوی�ت –الق�اھرة ( ،االس�تثمار والعولم�ة: المدخل إلى دراسة علم االقت�صاد : حسین عمر . د) ١(

      .٦١: ص،٦٠: ص،١: ط،)م٢٠٠٠ ،دار الكتاب الحدیث: الجزائر 

 ،٤: ج، حاشیة رد المحتار على الدر المخت�ار بت�صرف)بابن عابدین( محمد أمین الشھیر )٢(

  .٣١٦:ص

% ١٠ و ،%٥٠ والعمی���ل ،%٤٠ بالن���سبة ب���افتراض أن للمم���ول )بحال���ر(      وتوزی���ع العائ���د 

 .مصاریف إداریة وزكاة وما إلى ذلك من تكالیف تعد من أساسیات االستثمار



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤١٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  .)١( عادلة فى استحقاق العائدتطبیق سیاسة –ب 

ٍالعمی�ل ف�ى كف�ة ِّ تضع الممول بإزاء ،سیاسةالھذه  ٍواح�دة ومی�زان واح�دِ ِّ ف�الممول وإن ،ٍ

 ف��ى –إال إن ھ��ذه الوض��عیة ال تعطی��ھ أف��ضلیة مطلق��ة الم��ستثمر ؛ ك��ان ص��احب الم��ال 

 بحیث یحق ل�ھ أن ی�ضع عل�ى كاھ�ل العمی�ل ،على حساب العمیل –التصور اإلسالمى 

متعلق�ة بمخ�اطر الن�شاط االس�تثمارى ؛ مث�ل  تفرض علیھ التزام�ات مالی�ة معین�ة ،وداقی

  . ونسبة مقررة من قیمة التمویل على أى حال،العمیل برد التمویلإلزامھ 

 ،ِّ تح���ابى المم���ول عل���ى ح���ساب العمی���ل،ًألن ھ���ذه القی���ود تعتب���ر قی���ودا عن���صریة

تع���د م���ن قبی���ل الق���رض  و،والعن���صریة یبغ���ضھا اإلس���الم ؛ فھ���ى جاھلی���ة المن���شأ

  .)٢(ّوىِّالرب

ى ع��ن ھ��ذه العن��صریة َّخل��َّ أن یت– )١( وف��ق الت��صور اإلس��المى–ب��ل عل��ى المم��ول 

َّ ویتحلى ،یضةالبغ ؛ ربحا أو خسارة  على العائد أیا كان ،)Risk(بروح المخاطرة َّ

:-  

                                                           
المكتب��ة :  لبن��ان ،بی��روت( ، ب��دائع ال��صنائع ف��ى ترتی��ب ال��شرائع،ع��الء ال��دین أب��ى بك��ر الكاس��انى) ١(

 حاش�یة رد ،)ال�شھیر ب�ابن عاب�دن(ین  محم�د أم�،١٠٨: ص،٦: ج،ب�دون:  ط) ب�دون ت،العلمیة

عب��دهللا محم��د ب��ن عب��دالرحمن المغرب��ى  أب��ى ،٣١٣: ص،٤: ج،المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار

 ، محم�د الخطی�ب ال�شربینى،١٣٦: ص،٥: ج، مواھب الجلیل ش�رح مخت�صر خلی�ل،)الحطاب(

 المغن��ى ش��رح مخت��صر ، موف��ق ال��دین أب��ى محم��د ب��ن قدام��ة،٢٩٢: ص،٢: ج،مغن��ى المحت��اج

 .١٤٧: ص،٥: ج،لخرقىا

 ،ب��دون: ط،) ب��دون ت،دار الفك��ر: ب��دون ( ، بلغ��ة ال��سالك ألق��رب الم��سالك،أحم��د ال��صاوى)  ٢(

ألن المعامل�ة ل�م تق�ع عل�ى الوج�ھ المع�روف فاس�تدعى ذل�ك (:  ؛ حیث قال ٢٠٣: ص،٢:ج

 ).بتصرف فى العبارة( ). وبقاؤھا على ھذا النحو كالربا،حملھا على القرض



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

؛ ألن�ھ نت�اج ال�دفع بمال�ھ ف�ى د عائد ؛ یستحق نسبتھ المق�ررة فی�ھ فى حالة وجو -

وعندئ��ذ ی��صبح  ،تعرض��ھ للخ��سارة م��ع احتم��االت ،االس��تثماريھ الن��شاط أوج��

  .حالال مائة فى المائة

وال یل��زم  ،ِّ ؛ تخ��صم م��ن ح��ساب المم��ول)الخ��سارة(ف��ى حال��ة العائ��د ال��سلبى     -

؛ ب�ل  )٢(على تقصیر منھالعمیل بأى نسبة منھا ولو بسیطة ؛ طالما لم تكن بناء 

ھ�و ض�یاع صیب العمی�ل م�ن الخ�سارة  ون�،ال�سوقكانت وف�ق ظ�روف تقلب�ات 

  .مجھوداتھ بدون مقابل

َّأخ��ذ عائ��دا ع��د  وإن ،؛ ال ی��ستحق المم��ول أى عائ��دف��ى حال��ة العائ��د ال��صفرى  - ُ

ًّقرضا ربَّویا ِّ ً. 

ِّ ویحف�ز المم�ولین ،المطلقة التى ینشدھا اإلس�المالعدالة وتلك قمة  وأص�حاب األعم�ال ُ

:  عنوان�ھ ،ق می�زان ح�ساس ال یح�ابى أح�داألنھا إلھیة المنشأ وف�؛ ربھا على سلوك د

َال تظلمون وال تظلمون( َُ َُ ُْ َْ ََ ِ َ()٣(.   

  

                                                            
=  

 .٢٢٨: ص،٢: ج، بلغة السالك ألقرب المسالك،أحمد الصاوى .ا بالضمانالمسمى فقھ) ١(

 .١٥٥: ص،١: ج، نیل المآرب شرح دلیل الطالب،عبدالقادر بن عمر الشیبانى) ٢(

 .٢٧٩: آیة جزء من  ،سورة البقرة) ٣(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  .توسیع نطاق المصرفیة اإلسالمیة – ١

  -:وذلك من خالل التحرك على مستویین 

  . مستوى العمالء-:المستوى األول   -أ 

 . حجم النشاط المصرفى-:المستوى الثانى   -ب 

 ف��إن النب��وك تح��وز عل��ى ق��در ،ءم��ستوى العم��ال : وبالن��سبة للم��ستوى األول

 وال زال أمامھ��ا الكثی��ر والكثی��ر م��ن التح��دیات ف��ى ،معق��ول م��ن ثق��ة العم��الء

یة ؛ الوصول بھا إلى ن�سبة  َمرض �ِ ْ إذ یبل�غ ع�دد عمالئھ�ا ف�ى ال�سوق الم�صرفیة ُ

 تقریب�ا  المختلف�ةابات م�وزعین عل�ى الح�س،ًملیون�ا ومائ�ة أل�ف عمی�لالمصریة 

میزانی����ة ف����ى  حت����ى آخ����ر ،) ملی����ار جنی����ھ٤٩(ب تق����در بف����وائض ادخاری����ة 

  .)١( ھـ ١٤٣٧ ربیع أول ٢٠ الموافق ،٣١/١٢/٢٠١٦

 فنج�د أن�ھ یمث�ل إض�افة ال ،المصرفىحجم النشاط  : وبالنسبة للمستوى الثانى

 وإض�افة ،رص�ید االس�تثمارات العام�ة ف�ى االقت�صاد الم�صرىیستھان بھا إل�ى 

دة التوظیف�ات واالس�تثمارات إذ بلغ ص�افى أرص�أیضا إلى القطاع المصرفى ؛ 

 ، م٢٠١٥ ع�ن ال�سنة المالی�ة ، ملی�ارا٥٠لدى بنك فی�صل اإلس�المى الم�صرى 

م�ن حج�م الن�شاط الم�صرفى الكل�ى ف�ى  % ١٠ وتمث�ل ن�سبة ، دیسمبر٣١حتى 

  .)٢(االقتصاد المصرى

 نحو األدوات التمویلیة ذات الصبغة االستثماریة ،وتتوجھ نسبة من ھذه التوظیفات

بنظام المشاركة مع ذا عائد متغیر  طویل األجل )ئىجز(بتمویل مختلط  ،ةاإلسالمی

                                                           
)١ (www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  P:٧.  

)٢ (www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  P:٧.   



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 أو كل�ى ،أو بتمویل كل�ى متوس�ط األج�ل ذا عائ�د متغی�ر بنظ�ام الم�ضاربة ،العمالء

  .قصیر األجل ذا عائد ثابت بنظام المرابحة
  

  )١(جدول 

  )القیمة باأللف( وأرصدتھم النقدیة ،عدد العمالء

  ،٢٠١٥ عن العام االستثماریةوالتوظیفات 

  )١( دیسمبر لدى بنك فیصل اإلسالمى المصرى٣١حتى 
  

  عدد العمالء
 األرصدة النقدیة

  )الودائع(
  التوظیفات االستثماریة

٥٠.٧٥  ٤٩.٢٤  ١.١٠٠ 

  

ِّاإلطار الالمھنى َ   . للمصرفیة اإلسالمیةِ

  -: التحدید والتعریف – ١

 وم�ساندتھ ، بوحدات المجتمعویمثل كافة األنشطة الغیر مصرفیة ؛ والتى لھا تعلق

  .بتقدیم الدعم المالى لھ على كافة المستویات ،فى حلول بعض مشاكلھ

  

  . االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة المسؤلیة– ٢

��أنموذجِّت��شكل الم��صارف اإلس��المیة   ف��ى م��ساندة المجتم��ع ،فری��دا م��ن نوع��ھ اً

ھ��ا إیراداتودعم��ھ ؛ إذ تح��رص ب��شكل دورى عل��ى توجی��ھ ج��زء م��ن ح��صیلة 

   . فى البیئة محل النشاط الكائن،على حل المشاكل المجتمعیة وقفا ،السنویة

                                                           
 .٧:www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  P   -:ھذا الجدول مستل من ) ١(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٣  

  -: مدعومة بالمقررات الشرعیة التالیة – فى مسؤلیاتھا المجتمعیة ھذه –وتنطلق 

إنھ تجاوب مع التكلیف اإللھى ؛ الذى یحتم ویلزم كل مالك للم�ال أن ی�دعم  - أ

سَّخ،المجتم��ع ال��ذى یحی��ا فی��ھوی��ساند  ِّ وی ك��ل إمكانات��ھ المالی��ة ف��ى خدم��ة ر ُ��

ي (:  ی�ف م�شار إلی�ھ ف�ى ق�ول الح�ق ج�ل وع�ال وھذا التكل،المجتمع وا ف ِ�وأنفق ِْ �ُ ْ َ َ

ب  سنوا إن هللا یح ة وأح ى التھلك دیكم إل وا بأی بیل هللا وال تلق ّس ������ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ِّ َ َ ّّ َِ ِْ ْ ُْ ������َ ُ������ ْ ْ ������ ْ������ َ ُ ّ ُْ ِ ِ������ُ ������ َ

َالمحسنین ِ ِ ْ ُ ْ()١(.  

ال��ذى رواه ف��ى الح��دیث ال��صحیح   -  لم ص��لى هللا علی��ھ وس��- وف��ى ق��ول النب��ى   

وادھم ( : ع��ن النعم��ان ب��ن ب��شیر ، ف��ى ص��حیحھم��سلم ل الم��ؤمنین ف��ي ت ِّمث َ ��َ ُ ��َ َ

ُوت��راحمھم وتع��اطفھم مث��ل الج��سد ُ داعى ل��ھ س��ائر ؛ ِ إذا اش��تكى من��ھ ع��ضو،ُ ُ ت َ َ ��َ

ِّالجسد بالسھر والحمى ُِ َ َّ()٢(.  

 – األغنی�اء التع�ایش المجتمع�ى ؛ م�ن أنوإنھ تجاوب م�ع م�ا یطرح�ھ ق�انون   -  ب

ع�ن م�شكالت المجتم�ع ؛ ِّ ال یجب أن یكونوا مترفعین –ًأفردا كانوا أم مؤسسات 

 – وفق المتاح من اإلمكانیات –بل یجب علیھم وجوبا شرعیا المساھمة فى حلھا 

  .)٣(؛ وإن لم یكن فبقوة القانونً واختیارا ًطواعیة

                                                           
 .١٩٥: آیة ، سورة البقرة)١(

ت��راحم :  ب��اب ،الب��ر وال��صلة:  كت��اب ، ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووى،م��سلم ب��ن حج��اج الق��شیرى) ٢(

 ،١٦: ج،ب��دون:  ط،)م١٩٨١/ھ��ـ١٤٠١ ،دار الفك��ر: ب��دون ( ،الم��ؤمنین وتع��اطفھم وتعاض��دھم

  .١٤٠:ص

 أى –یج�ب عل�ى الموس�ر المواس�اة (: حیث أشار الخطیب الشربینى ال�شافعى إل�ى ھ�ذا ف�ى قول�ھ ) ٣(

   ).ھـ.أ. . وفك أسرى المسلمین من مالھم،... بما زاد على كفایة سنة–للغیر 

                                                  

= 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

ِأمام هللاِّواستشعارا للمسؤلیة اللحظیة         ِقبل المؤسسات المصرفیة اإلس�المیَّة من ،َ ِِّ، 

ًجندت جزءا من مواردھا لتغطیَّة    .الحاجات المستھدفة من قبل المجتمعَّ

 باعتب�اره یمث�ل القط�اع ،ونوثق ھذه الشھادة م�ن خ�الل بن�ك فی�صل اإلس�المى

  .فى المجتمع المصرىالمصرف اإلسالمى 

ت الم���ستھدفة ف���ى  والقطاع��ا،والج��دول الت���الى یك��شف ع���ن حج���م ھ��ذه الم���ساھمة

  -:المجتمع 
  

  

                                                            
=  

یھ مال ؛ وإال یجب على اإلمام معونة المحتاجین من بیت المال إن كان ف(: وقال فى موطن آخر 

 مغنى المحتاج إل�ى معرف�ة مع�انى ألف�اظ ،محمد الخطیب الشربینى( ).فعلى من لھ قدرة على ذلك

 .٢٦٥: ص،٢٦٤: ص،٤: ج،المنھاج



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  )٢(جدول 

  المساھمات االجتماعیة لبنك فیصل اإلسالمى المصرى

  )١( دیسمبر٣١فى  ھـ١٤٣٧/م٢٠١٥والقطاعات المستھدفة حسب میزانیة 

  حجم المساھمة  القطاع المستھدف

  ).دعم االقتصاد المصرى(القطاع العام   )١(

حیة للمحتاجین  الرعایة الص–الخدمات الطبیة (القطاع الطبى   )٢(

 ).من المرضى

الصرف على احتیاجات الطالب فى (القطاع التعلیمى   )٣(

 ).الجامعات المصریة

 :القطاع الفئوى   )٤(

  .مؤسسات رعایة األیتام  -أ 

 .الزكاة للفقراء والحتاجین  -ب 

  .الغارمین والغارمات  -ج 

   ملیون١٧

   ملیون٣٢

   ملیون١٥

  

   ملیون٦

   ملیون١٥٩

   ملیون٣١

   ملیون٢٦٠  اإلجمالي

  

  -:عن ملحوظتین الجدول عبر ھذا وی

ً إن نسبة الفقر فى المجتمع المصرى عالیة ج�دا ؛ إذ ھ�ى ال�شریحة -:الملحوظة األولى 

   .األكبر التى حصلت على أعلى نسبة من مساھمات البنك االجتماعیة

إن حجم المساھمة ضئیل إذا ما قورن بنسبة السكان ف�ى المجتم�ع   -:الملحوظة الثانیة 

   .ال تستوعب إال القلیل منھم ف،المصرى

                                                           
 .٩:www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  P   -: ھذا الجدول مستل من )١(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٦  

 اا  

 تا  رما  

     ن واا (١)  ا  

  

 والحوكم�ة المؤس�سیة لھ�ا عل�ى ،ً ما س�قناه س�ابقا ح�ول مع�الم الم�صرفیَّة اإلس�المیة -١

 س�یما –نیاتھ�ا أراه كالما نظریا ال تسنده وثائق عملیة من میزا ،قوانین الحالل والحرام

خ��صوصا فیم��ا یتعل��ق م��ن أن كاف��ة أن��شطتھا  –بن��ك فی��صل اإلس��المى مح��ل الدراس��ة 

 دائن�ین –عائ�د اس�تثماراتھا الموزع�ة عل�ى العم�الء  وأن ،ِّ تخلو من الربویَّ�ة،المصرفیة

نظ�را ألنھ�ا قائم�ة عل�ى أن�شطة اس�تثماریة  ،ح�الل مائ�ة ف�ى المائ�ة – )٢(كانوا أم مدینین

تھا الشری   -:عة اإلسالمیة أقرَّ

بمساھمة  : )٣()المشاركة الرأسمالیة( بین البنك والعمیل إما بنظام التمویل المختلط -

َّ وعائ�ده ی�وزع علیھ، ف�ى م�شروع اس�تثمارى مع�ین،مشتركة من كل منھم�ا َ ا بالن�سبة م�ُ

                                                           
م�صرفیة واإلس�المیة عل�ي م�ستوي التموی�ل م�ن ضبط األداء المھن�ي للمؤس�سات المالی�ة وال: واقصد بھا )  ١(

 م�ن خ�الل آلی�ة الم�ضاربة ، بحیث یتم عمل كشف ح�ساب ش�رعي للم�صرفیة اإلس�المیة،منظور شرعي

  .بالخصوص

  . والعمالء مستثمرون،ِّ تعبیر عن وضعیة العمیل أمام البنك ؛ فالبنك ممول-:الدائنیة ) ٢(

 – كم�ا ھ�و ش�أن الم�ودعین –ِّم العم�الء ؛ فھ�م الممول�ون  تعبیر عن وضعیة البنك أم�ا-:     المدیونیة 

 .والبنك المستثمر

 حاشیة ،)ابن عابدین(محمد أمین  - :ینظر للفقھاء فى التشخیص الشرعى للمشاركات الرأسمالیة الشرعیة ) ٣(

 ال��شرح ال��صغیر بھ��امش بلغ��ة ، ال��شیخ أحم��د ال��دردیر،٣٠٥: ص،٤: ج،رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار

                                                  

= 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٧  

 ، یخ�صم م�ن ن�سبة ك�ل منھم�ا ف�ى رأس الم�ال، وإن كان العائد سالبا،یتفقان علیھاالتى 

وتحول�ت  ،ع�ن م�ضمون الم�شاركةھا طرف واحد منھما فقط ؛ وإال خرج�ت وال یتحمل

ِّإلى قرض ر   .ٍّبَّوىٍ

ِّیق�دم األول :  )١()الم�ضاربة(الكلى من قبل البنك وإما بنظام التمویل  - النموی�ل الكام�ل ُ

 زراع�ى أو ص�ناعى أو – من أجل استثماره فى مشروع اقتصادى مع�ین ،لعمیل معین

َّ والعائ��د م��ن ھ��ذا الم��شروع ی��وزع ،ل إدارت��ھ بالكام��ل للعمی��لوتنتق�� -تج��ارى أو خ��دمى ُ

أن العمی�ل غی�ر مل�زم ب�ضمان رد الم�ال  مع األخذ ف�ى االعتب�ار ،علیھما حسب االتفاق

ربح�ى ؛ ألن�ھ ی�صیر حینئ�ذ ال�سلبى ؛ أو حت�ى م�ع ھ�امش فى حالة العائد ِّكامال للممول 

رَّ نفعا ًقرضا جَّ ًّ وھو رب،ً   .)٢(ھاءا محرم باتفاق الفقِّ

                                                            
=  

 موف�ق ،٢٩٢: ص،٢٨٨: ص،٢: ج، مغنى المحتاج، محمد الخطیب الشربینى،١٥٣: ص،٢: ج،السالك

 .١٢٨: ص،٥: ج، المغنى،الدین أبى محمد بن قدامة

 ب��دائع ال��صنائع ف��ى ترتی��ب ،ع��الء ال��دین أب��ى بك��ر الكاس��انى - :ینظ��ر ف��ى الت��شخیص الفقھ��ى للم��ضاربة ) ١(

 ،بلغة ال�سالك ألق�رب الم�سالك وال�شرح ال�صغیر ، األحمدان الصاوى والدردیر،٨٠: ص،٦: ج،الشرائع

 ،٥: ج، المغن�ى ش�رح مخت�صر الخرق�ى،موفق ال�دین أب�ى محم�د ب�ن قدام�ة ،٢٣٠ ص،٢٢٩: ص،٢:ج

 .١٨٩: ص،١٨٣ ص،١٤٨: ص،١٤٧:ص

 حاش�یة رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت��ار ،)ال��شھیر ب�ابن عاب�دین( محم�د أم�ین - :ینظ�ر ف�ى ھ�ذا االتف�اق ) ٢(

محم����د الخطی����ب  ،٩٨: ص،٢: ج، ال����شرح ال����صغیر،أحم����د ال����دردیر ،١٦٦:، ص٥: ج،بت����صرف

، عب��دالقادر ب��ن عم��ر ١٦٣: ص،٢: ج، مغن��ى المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��انى ألف��اظ المنھ��اج،ال��شربینى

  .١٣٦: ص،١: ج، نیل المآرب شرح دلیل الطالب،الشیبانى

                                                  

= 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 ،ِّالذى یستعین فیھ العمی�ل ب�الممول ؛ )١()المرابحة(وإما بنظام التمویل المجزأ  - 

  ح��صة نظی��ر بی��عف��ى – س��یارة أو بن��اء عق��ار م��ثال ول��تكن –لطل��ب تموی��ل س��لعة 

ی�تم تح�صیلھا من�ھ  ،للعمیل فى المستقبل ؛ على أقساط مح�ددةِّالممول فى السیارة 

 ف�ى ،)البن�ك(الممول ى متفق علیھ لصالح  بھامش ربح،دوریة محددةفى مواعید 

  .من قیمة السیارة% ١٠- ٥حدود 

َ واآلن آن لى أن أضع المصرفیَّة اإلسالمیَّة-٢ َحك�م الحك�م  وس�احة ال،ُ أمام ساحة الحكمَ ُ

  ).ظلمونال تظلمون وال ت( ومنطوقھا األبدى الثابت ،الشریعة فیھا قواعد 

                                                            
=  

بإزاء العمیل ق�د  بل ذھب البعض إلى أن الربا اغتصاب لمال الغیر بغیر سبب مشروع ؛ فالممول 

ِّالزی��ادة الربوی��ة: ع��ودة مال��ھ إلی��ھ دون نق��ص ؛ والمی��زة الثانی��ة : ح��صل عل��ى می��زتین ؛ األول��ى  َِّّ، 

 أص�بح العمی�ل ملتزم�ا ب�رد الم�ال إل�ى المم�ول عل�ى ،وحین نقل المم�ول ملكیت�ھ للم�ال إل�ى العمی�ل

أب�ى الولی�د :  یراج�ع .ق�ط والعائد الناتج عن�ھ م�ن ح�ق العمی�ل ف،أساس أنھ قرض ؛ ال عقد مشاركة

دار الكت�ب :  لبن�ان –بی�روت ( ، بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد،محمد بن أحمد بن رشد القرطب�ى

 ، محم��د ب��ن إس��ماعیل األمی��ر ال��صنعانى،١٤٣: ص،٢: ج،١٠: ط،)م١٩٨٨/ھ��ـ١٤٠٨ ،العلمی��ة

 ،دار الح�����دیث: الق�����اھرة ( ،ع�����صام ال�����صبابطى وعم�����اد إس�����ماعیل:  تحقی�����ق ،س�����بل ال�����سالم

 .٢١: ص،٣: ج،٥: ط،)م١٩٩٧/ھـ١٤١٨

 محم��د ب��ن -  :)الم��سماة المرابح��ة لآلم��ر بال��شراء(ینظ��ر ف��ى الت��شخیص الفقھ��ى للمرابح��ة ) ١(

 .٣٩: ص،٣: ج،١: ط،)م١٩٦١ ،مكتبة الكلیات األزھریة: مصر ( ، األم،إدریس الشافعى



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٢٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 ،)١(ة ال��سنویة لبن��ك فی��صل اإلس��المىللمیزانی��وم��ن خ��الل مراجع��ات عدی��دة ودقیق��ة 

 أثم�ر ، عم�ل ك�شف ح�ساب ش�رعى للم�صرفیة اإلس�المیة– بتوفیق من هللا –استطعت 

  . بین سیاستي التمویل واالئتمانعن عدة ملحوظات شرعیة

  . نقد سیاسة االئتمان-: أولى ھذه الملحوظات -٣

  یق�وم ف�ي األس�اس التموی�ل ال�ذي  إن المصارف اإلسالمیة تدار مواردھ�ا عل�ى سیاس�ة

االئتمان الذي ی�ساوي لسیاسات  وتلك سیاسة مخالفة ،المنتجات الشرعیة التمویلیةعلى 

  -: وذلك من وجھین في العرف الشرعي الفرض

 إن سیاس��ة االئتم��ان قاص��رة عل��ى وض��ع أم��وال البن��ك تح��ت ت��صرف -:الوج��ھ األول 

یرت�ب عل�ى العم�الء س�دادھا ف�ى  األم�ر ال�ذى ،َّ وأن انتقالھا إل�یھم ب�صفة ال�دیَّن،العمالء

وال حق للممول وقتئذ فى المطالبة ب�أى عائ�د ین�تج  ،مواعید دوریة محددة بنفس الصفة

ًوإال ك�ان قرض�ا ربَّ�وي◌اعن�ھ ؛  َ ل إل��ى ِّالم��ال حینم�ا انتق�ل م�ن المم�و باعتب�ار أن ،(٢)ِّ

ْالعمیل انتقل بصفة ال�دی  ق�رر  وكم�ا،(٣)فتحول�ت ملكیت�ھ م�ن المم�ول إل�ى العمی�ل ،نَّ

                                                           
)١( www. Faisalbank.com.eg , annual report , ٢٠١٥. 

  ).القبض بحكم القرض قبض ضمان(:  الفقھاء  ولھذا اشتھر عن)٢(

 ،١: ط،)م١٩٩٣/ھـ١٤١٤ ،دار الكتب العلمیة:  لبنان –بیروت ( المبسوط،شمس الدین السرخسى: ینظر      

  .١٦٧: ص،١١:ج

 ،١٤٣: ص،٢: ج، بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد،أبى الولید محمد بن أحمد ب�ن رش�د القرطب�ى) ٣(

 ،١٦٠: ص،٢: ج،غن�ى المحت�اج إل�ى معرف�ة مع�انى ألف�اظ المنھ�اج م،محمد الخطی�ب ال�شربینى

  . ١٦٣:ص



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

ْفقھاؤنا من أن العائد یستحق إما بالعمل أو بالضمان أو بالمال  )البنك( والممول ،(١)ُ

  .ستحق عائداییفتقد إلى أى من ھذه األسباب الشرعیة ؛ حتى 

 وت�دار فی�ھ ،ِّ یتحكم فیھ الممول، إن سیاسة االئتمان نظام آحادى القطب-:الوجھ الثانى 

  .(٢)مالء من ألفھا إلى یائھاعلى حساب الععملیة التمویل لصالحھ 

 ، فنظ�ام ثن�ائى القط�ب،)س�یما الم�ضاربات ال�شرعیة(أما المنتجات التمویلیة اإلس�المیة 

  .(٣)على حد سواء من ألفھا إلى یائھاتدار فیھ عملیة التمویل لصالح الممول والعمیل 

 أو  وق��د یك��ون س��البا، انتظ��ارا لعائ��د محتم��ل،ی��ضع مال��ھ ف��ى ی��د أح��د العم��الءف��الممول 

  .ًّصفریا

                                                           
 ،٦٤٦: ص،٥: ج، حاش��یة رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار،)ال��شھیر ب��ابن عاب��دن( محم��د أم��ین )١(

محم�ود .  د،١٤٤: ص،٥: ج، المغن�ى ش�رح مخت�صر الخرق�ى،موفق الدین أبى محمد بن قدامة

 مجل�ة البح�وث ،ة ف�ى ظ�ل أدوات التموی�ل اإلس�المى أعمال الم�صارف اإلس�المی،الشحات قاسم

 ،دار الل���وتس للطباع����ة: دمنھ���ور ( ، كلی���ة ال���شریعة والق���انون ب���دمنھور،الفقھی���ة والقانونی���ة

  . العدد التاسع والعشرون،٦٤: ص،٢: ج،)م٢٠١٤/ھـ١٤٣٦

َّ وھو فى األساس نظام ربوى یسرق فی�ھ المم�ول جھ�د العمی�ل)٢( ف�ال  دون س�بب ش�رعى یقت�ضیھ ؛ ،ِّ

 ولم یعد ماال لھ على س�بیل ، ألنھ قد نقل ملكیتھ إلى العمیل،المال مالھ حتى یستحق عنھ ربحا ما

  .الحقیقة

 ،٥: ج، حاش���یة رد المحت���ار عل���ى ال���در المخت���ار،)ال���شھیر ب���ابن عاب���دن(محم���د أم���ین :      ینظ���ر 

  .١٤٤: ص،٥: ج، المغنى شرح مختصر الخرقى،موفق الدین أبى محمد بن قدامة ،٦٤٦:ص

:  حی�ث ق�ال .١٣٥: ص،٥: ج، المغن�ى ش�رح مخت�صر الخرق�ى،موفق الدین أبى محمد بن قدامة) ٣(

  ). فتوازنا، المال–ِّ الممول – ومن اآلخر ،المضاربة مبنیة على التوازن ؛ فمن العامل العمل(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣١  

 عل�ى أم�ل تحقی�ق ،فى الم�ال ال�ذى ائتمن�ھ المم�ول عل�ى اس�تثمارهوالعمیل یكافح بجھده 

  . حتى یحصل على نسبة منھا،معدالت أعلى من األرباح

إذ إن العمی���ل ف���ى الع���رف وقواع���د االس���تثمار ف���ى اإلس���الم تتف���ق م���ع ھ���ذا المنط���ق ؛ 

  .خالف الضمان معنى وحكما واألمانة ت،(١)نة ؛ ال الضمانااإلسالمى صفتھ األم

 ویبق��ى دوره ف��ى الع��رف ،إذ إن العمی��ل م��ؤتمن م��ن قب��ل المم��ول عل��ى اس��تثمار مال��ھ

ِّعلى إدارة واستثمار المال الذى فوضھ ووكلھ الممول اإلسالمى  َّ   . فى استثماره)البنك(َ

 لنقلن�ا ،ب�رد قیم�ة التموی�ل عل�ى أى وض�عس�تثمار وإال لو ألزمنا العمالء عل�ى عھ�دة اال

ّفتنقلب المعاملة إلى قرض ربَّوى ،مسؤلیتھ من حال إلى حال آخر ِّ وال یصبح للمم�ول ،ِّ

 ولیس عل�ى ، ألن المال بالقرض خرج عن ملكیتھ إلى ملكیة العمالء،أى حق فى العائد

  .عھدة حساب االستثمار اإلسالمى

ن�ك فی�صل وم�ن واق�ع المیزانی�ة ال�سنویة لب( ھھنا مالحظة واقعیة یتعین ذكرھاغیر أنھ 

نظری��ة ال��ضمان (النظری��ة  تطب��ق ھ��ذه الم��صارف اإلس��المیةإن  )س��المى الم��صرىاإل

  .(٢) ألنھ عرف مصرفى، بحذافیرھا)عمالء البنكللمال الذى یحصل علیھ 

                                                           
 ول�یس عل�ى الم�ضارب ش�ئ م�ن ،اش�تراط ال�ضمان عل�ى األم�ین باط�ل(:  ولھذا ورد عن الفقھاء )١(

  ).لوضیعةا

  .١٧٢: ص،١٥٧: ص،١١: ج، المبسوط،شمس الدین السرخسى: ینظر 

: وأنقل من واقع المیزانیة السنویة لبنك فیصل عب�ارات ت�دعم ص�حة ھ�ذا التخ�ریج ؛ مث�ل عب�ارة ) ٢(

 وم�ن ھ�ذه الوس�ائل الح�صول عل�ى ،یضع البنك العدید م�ن ال�سیاسات للح�د م�ن خط�ر االئتم�ان(

 أو رھ��ن أص��ول الن��شاط اآلالت ،ال��رھن العق��ارى تتمث��ل ف��ى ،دم��ةض��مانات مقاب��ل األم��وال المق

  )... أو رھن أدوات مالیة أسھم وسندات،والبضائع

                                                  

= 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

نتوص�ل یجعلنا وھذا ما  ،من الربامع أنھ ینبغي تفادیھا ؛ كي ال تقع في ما حرم هللا 

 تمویلی��ةع��ة ف��ى اس��تثمار األم��وال سیاس��ة إن ال��سیاسات المتب: إل��ى نتیج��ة مفادھ��ا 

 بال���ضمان الشخ���صى للعم���الء تعن���ى  سیاس���ة إس���المیة ؛ ھ���يبالدرج��ة األول���ى ؛ و

ال�بالد ؛ أو للحمای�ة م�ن خیان�ة  فى تفادى خطر تحویلھا إلى خارج ،(١)شرعاالمقرر

  .بعض العمالء

   .ةاألوزان النسبیة للمنتجات التمویلیة واالستثماری -: ثانى الملحوظات -٤

 تج��رى أن��شطتھا االس��تثماریة والتمویلی��ة عل��ى ،ب��أن الم��صارف اإلس��المیة: إن الق��ول 

ّ ذى العائد الحالل ؛ ال العائد الربَّوى،غرار التمویل اإلسالمى ِّ.  

                                                            
=  

 تمث�ل التزام�ات محتمل�ة لعم�الء یتمتع�ون ،أغلب االرتباطات المتعلقة بم�نح االئتم�ان(: وعبارة      

 ،ا اعتماد مستندى فتح لھ، غالبا ما تكون مضمونة بموجب بضائع،بمواصفات ائتمانیة محددة

ِّمن قبل البنك لحساب المصدر لسلعة للعمیل   ). وھى تحمل مخاطر أقل من القرض،َّ

  - :     ینظر 

          www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  p:٣٩ , p:٤٠.         

ْوھناك فرق كبیر وبون شاسع بین الضمانین  )١( ّبوىِّمحرم ؛ ألنھ شأن القرض الر: األول : َّ َّ.  

  . ویحمى أموال البنك من خطر فساد الذمم،جائز ؛ ألنھ یزید من ثقة الممول فى العمالء:      والثانى 

 ،٦: ج، ب�دائع ال�صنائع ف�ى ترتی�ب ال�شرائع،عالء الدین أبى بكر الكاسانى:       ینظر فى تفاصیل ذلك كلھ 

محم�د الخطی�ب  ،٢٢٩: ص،٢٢٨: ص،٢: ج، بلغة السالك ألقرب المسالك،أحمد الصاوى ،٨٠:ص

 موف�ق ال�دین ،٤٢٢: ص،١٦٤: ص،٢: ج، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج،الشربینى

محم��ود . ، د١٨٤: ص،١٨٣: ص،٥: ج، المغن��ى ش��رح مخت��صر الخرق��ى،أب��ى محم��د ب��ن قدام��ة

ث الفقھی�ة  مجل�ة البح�و، أعمال المصارف اإلسالمیة فى ظل أدوات التمویل اإلسالمى،الشحات قاسم

    .٦٩: ص،٦٨: ص،٦٣: ص،٢: ج، كلیة الشریعة والقانون بدمنھور،والقانونیة



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

َّفی���ھ تزیُّ���د كبی���ر سعفھا اإلح���صائیات ؛ ،َ إذ إن المنتج���ات التمویلی���ة ُ��� ومبالغ���ة ال ت

التع��امالت المالی��ة للبن��ك ؛ ف��ال تتع��دى وزن أكب��ر ف��ى حج��م  لی��ست ذات ،اإلس��المیة

  ).)٣(ینظر جدول (من حجم التعامالت الكلیة للبنك  % ١٠سوى 

  )٣(جدول                                                       

   لصیغ التمویل اإلسالمىاألوزان النسبیة

  ارمقارنة بالقیمة الكلیة لالستثم

  م٢٠١٥/ھـ١٤٣٧ عام لدى بنك فیصل اإلسالمى المصرى عن

  )مصرىجنیھ األلف القیمة ب(

  )٢-١(نسبة   االستثمارات الكلیة  القیمة  صیغ التمویل اإلسالمى

 - المرابحة –المشاركة 

  المضاربة
١٠  (٢)٥٠.٧٥  (١)٥.١٠١.٠٦٧%   

  

ج��د أن��ھ أق��ل الن��سب ن ،قارن��ة ببن��ود المیزانی��ة األخ��رىذا الج��دول بالمھ��وباس��تقراء 

  :ب مقارنة 

إذ  : )سندات الدین ف�ى س�وق األوراق المالی�ة(ات المالیة المتاحة للبیع االستثمار -١

:  بقیم��ة بلغ��ت ،%)٤٦(تمث��ل أعل��ى الن��سب ف��ى حج��م االس��تثمارات ل��دى البن��ك 

 .(٣)) ملیارا٢٣.١٢٨.٠٠٢(

                                                           
)١ ( www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  p:٧ , p:١٤.  

)٢  (www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  p:٧ , p:١٤.  

)٣(  www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  p:٦٦.    



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  .وھى فى النھایة تمثل تسھیالت ائتمانیة بفائدة ثابتة

 تمثل ثانى أعلى ن�سب : القروض المباشرة للعمالء +أذون الخزانة الحكومیة  - ٢

  .(١)) ملیار١٥.٨٢٤.٩٨١: ( بقیمة بلغت ،%)٣٢(لدى البنك االستثمار 

ب�أن تك�ون األوزان الن�سبیة للمنتج�ات المطالبة  إلى – فى النھایة –وھذا یدعونا  -٣

 .التمویلیة اإلسالمیة ذات وزن أكبر من غیرھا

  .الشفافیة في حسابات العائد -:ملحوظات  ثالث ھذه ال-٥

 س���یما بن���ك فی���صل -إن المنتج���ات التمویلی���ة الت���ى تجریھ���ا البن���وك اإلس���المیة    

وخ�صوصا بالن�سبة  ، یقتصر دور البن�ك فیھ�ا عل�ى التموی�ل،–اإلسالمى المصرى 

ع�ن أى إش�ارة تخل�و  المیزانی�ة ال�سنویة المأخذ الشرعي ھن�ا أنغیر أن للعمالء ؛ 

 ون�سبة ،ك�ذالعمیل فیھا ت�ساوى  وأن نسبة ا،)الربح شرعا(للبنود التفصیلیة للعائد 

  .(٢)تساوى كذا ؛ تفاوتت النسبة أو تساوتالبنك فى العائد 

أال وھ�و تحدی�د ( ،في النھایة مع الھویة الشرعیة المقررة لدى الفقھاءوھذا یصطدم 

ف ع�ن م�سارھا انح�رال فھ�ذا یعن�ى ا،(٣))األرباح بالنسبة لكل م�ن المم�ول والعمی�ل

                                                           
)١(  www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  p:٥٦ , p:٦٣.  

   .١٤٠: ص،٥: ج، المغنى شرح مختصر الخرقى،موفق الدین أبى محمد بن قدامة) ٢(

 كان التنصیص على حصة المضارب ف�ى ال�ربح ش�رطا ف�ى ص�حة عق�د الم�ضاربة عن�د ،ومن أجل ذلك )٣(

  .جمیع الفقھاء

 ،٦٤٨: ص،٥: ج، حاش��یة رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار،)بن عاب��دنال��شھیر ب��ا(محم��د أم��ین :      ینظ��ر 

 ،محمد الخطی�ب ال�شربینى ،٢٢٧: ص،٢: ج، بلغة السالك والشرح الصغیر،األحمدان الصاوى والدردیر

 المغنى ، موفق الدین أبى محمد بن قدامة،٤٢٣: ص،٢: ج،مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج

  .١٤٠: ص،٥:ج ،شرح مختصر الخرقى



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

ِّویقرب  ،الطبیعى الشرعى  أن العائ�د ف�ى المیزانی�ة قیم�ة ،ھذا االستنتاج من القب�ولُ

  ).)٤(ینظر جدول (من صافى األرباح ؛ ولیس نسبة وتناسب كلیة 
  

  )٤(جدول 

  عائد البنك من المنتجات التمویلیة اإلسالمیة

  )المرابحات والمضاربات والمشاركات(

  ھـ١٤٣٧/م٢٠١٥عن العام المالى 

  (١))مصرىجنیھ األلف القیمة ب(

  العائد  لجھة المستفیدة من التمویلا

  .البنك المركزى المصرى )١(

 .البنوك األخرى )٢(

 .العمالء )٣(

 .)أذون خزانة حكومیة(تمویل الموازنة  )٤(

  .)دوات دینأ(السوق المالیة  )٥(

٣٠٢.٥٤٨  

٥٥.٠٧٦  

٤٧٧.٦٦٢  

٣.٤٣٨.٩٨١  

٩٦.٢٩٧  

  ٤.٣٧٠.٥٦٤  اإلجمالى

  

  .سالمىبین سیاسات التمویل الربوى واإلالواقعیة  الموازنة -٦

ِّننتھى ھنا إل�ى أن االقت�صادیات اإلس�المیة الت�ى تتك�ئ عل�ى نظ�ام التموی�ل الربَّ�وى ف�ى 

 ألن ، وال تن����تعش اقت����صادیاتھا،ِّت����سییر اقت����صادیاتھا ؛ فإنم����ا ت����سیر عك����س التی����ار

 ألنھا ثابتة ، وال تدعم التحرك نحو األمام،ِّاالقتصادیات الربَّویَّة اقتصادیات بطیئة النمو

                                                           
    .٥٨:p , ٢٠:www. Faisalbank.com.eg , annual report ,  p: ھذا الجدول مستل من ) ١(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

. 

. 

-   ٥%  

-   ١٠%  

-   ١٥%  

-   ٢٠%  

-   ٢٥%  

  )١(شكل رقم 
النمو 

 فىاالقتصادى 

  )٢(رقم شكل 
النمو 

 فىاالقتصادى 

    أ-

 صفر   -

-   

-   

-   

-   

-   

   هـ-

. 

. 
. . 

. 

. 

. 

 قاعدة المجتمع
 الربوى

 قاعدة المجتمع
 ربوىالال

 وغالب��ا م��ا یتآك��ل النم�و االقت��صادي س��ریعا بظ��اھرة ت��صحب النم��و ،وتكراری��ةالمعی�ار 

ّالربَّوي ؛ ھو التضخم    ))١(ینظر شكل رقم ( .ِّ
  

  

  

   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 ت�سوده حال�ة نم�و ح�دى ، ی�صف حال�ة مجتم�ع رب�وى،)١( للشكل رقم  وفقافالنمو االقتصادى

ی�ة وحی�دة ال یتخطاھ�ا ؛ إال ل�و ق�ام  یقف ھ�ذا المجتم�ع عن�د نقط�ة مركز،المعدل بأسعار الفائدة

 المن�وط بھ�ا تحدی�د أس�عار الفائ�دة كعالق�ة منظم�ة لت�داول ،بتحریكھا راسمى ال�سیاسات النقدی�ة

  . ویسیر النمو فى ظلھا،األموال فى المجتمع

  

الوضع مختلف تماما ؛ إنھ یصف حالة مجتمع مسلم یسیر عل�ى نظ�م ) ٢(بینما فى الشكل رقم 

ِّیة ؛ ِّدتھیة وال ح األمر الذى یضمن انطالقة تنمویة سریعة القتصاده ؛ ال من،التمویل اإلسالمى



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

ألنھا مؤطرة بمؤشر مرن یتبع سیاسة توسعیة فى االنتاج ؛ ال سیاسة انكماشیة كما ھو الحال�ة 

 وسیاس�ة راش�دة ت�نھض ، ألنھ�ا وف�ق م�نھج إلھ�ى، وم�ن ث�م ی�سیر بالتنمی�ة حی�ث یری�د،األولى

َفمن اتب�ع ھ�داي : ( وصدق هللا العظیم حیث یقول ،لمستویات والقطاعاتبالمجتمع على كافة ا َ ََ ُ ّ ِ َ َ

َفال یضل وال یشقى َ َْ َ ََ ََ ّ ً ومن أعرض عن ذكري فإن لھ معیشة ضنكا،ِ َ َ ًَ َْ ِ َِ َُ َ ّ ِ َ ِ َ ْ َْ   )١()اآلیة.. َ

   

                                                           
 .١٢٤:  اآلیة، سورة طھ)١(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٣٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  

  

  

  

ما ا  

رذج اأ  

   

ا وا ا ا  



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  -: وتقسیم عرض وبیان

 ع�ن من�تج الم�ضاربة كآلی�ة للتموی�ل – ب�إذن هللا تع�الى –نك�شف اللث�ام ف�ى ھ�ذا الف�صل 

  -: وذلك من خالل المقابلة بین صورتین ،واالستثمار اإلسالمى فى نفس الوقت

  .المضاربة الشرعیة: الصورة األولى 

  .المضاربة المصرفیة: الصورة الثانیة 

 قائم��ة عل��ى افت��راض أن العمی��ل ،تمویلی��ةھ��ا أنھ��ا  فیالف��رضفالم��ضاربة الم��صرفیة ؛ 

  . كالمضاربة الشرعیة تماما بتمام للبنك الممولمشارك

 فى )البنك( وأن صفتھ الشرعیة وكیل عن الممول ،)األمانة( على الثقة فى العمیل یقوم

  .إدارة أموال البنك ؛ ال مدینا لھ

 فیم�ا ،جابھ المصرفیة اإلسالمیة أن ھناك عدة مشاكل شرعیة ت،تبین لنا فى النھایةلكن 

  -: على مستویات ثالث )خصوصا المضاربة(یخص حسابات التمویل واالستثمار 

  التمویل ؛ : المستوى األول 

  العائد ؛: المستوى الثانى 

  .المخاطر: المستوى الثالث 

 ،َّ تأكد لنا فى التحلیل النھائى للمضاربة الم�صرفیة،وبفحص ھذه المشكالت الثالث

 عل�ى  وغی�ر مطابق�ة للمواص�فات ال�شرعیة، للم�ضاربة ال�شرعیةمطابقة نسخة أنھا

 وتوطینھا على الھویة ، ولذلك تحتاج إلى إجراء بعض التصحیحات الشرعیة،التمام

  .اإلسالمیة ؛ ال على الھویة الرأسمالیة المجافیة للنظریة اإلسالمیة االستثماریة

  -:ین  قسَّمت ھذا الفصل إلى مبحث،ولبیان ذلك كلھ

  . الحوكمة الشرعیة لمنتج المضاربة التمویلیة واالستثماریة-:المبحث األول 

  . الحوكمة المصرفیة لمنتج المضاربة فى ظل الحوكمة الشرعیة-:المبحث الثانى 
  

  -:التالي عن ھذه األمور على النحو ،وإلى المزید والمزید من التوضیح فى ھذا الفصل



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  

  ا اول

ا ا  

روا ا را   
  

ُ نرسم صورة ش�رعیة مب�سطة –ً نحن فى غنى عنھ –بدون الدخول فى جدال فقھى  -١

وموجزة عن أحكام المضاربة ؛ التى تعتبر فى نظر الفقھاء أداة تمویلیة واستثماریة فى 

ى مائ�دة  عل�،)العم�الء(نفس الوق�ت ؛ إذ تجم�ع ب�ین رؤس األم�وال وأص�حاب األعم�ال 

 فضال ع�ن ت�صریف الف�ائض ،ْ سمتھا تعزیز القدرة التمویلیة ألصحاب األعمال،واحدة

 ، ف��ى س��وق مالی��ة إس��المیة نظیف��ة،)المم��ولین(االقت��صادى ل��دى أص��حاب رأس الم��ال 

 التى ، كما ھو شأن رأسمالیة العولمة،ِّتوظف الطاقات دون أن تستعبدھا رؤس األموال

 والقل��ة والفق��ر س��مة طبق��ات ، الرأس��مالین األغنی��اءت��ستعبد أص��حاب األعم��ال لح��ساب

  .العمال

 إن تحقق�ت اعتبرناھ�ا أداة – وتتلخص ال�صورة ال�شرعیة للم�ضاربة ف�ى ع�دة نق�اط -٢

ّاستثماریة شرعیة ؛ وإال كانت مدخال لعمل ربَّوى    -: وھى ،-ِّ

  

  -: النطاق الشرعى للمضاربة -أ

رب (تقدیم إحدى المؤسسات المالیة (: یحدد الفقھاء النطاق الشرعى للمضاربة فى 

 عل���ى ح���ساب )الم���ضارب( تم���ویال ألح���د العم���الء – بنك���ا أو ش���ركة – )الم���ال



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 م���ع رب���ط العائ���د لك���ل م���ن المم���ول والم���ستثمر بمخرج���ات الن���شاط ،االس���تثمار

  .)١()االستثمارى

  -:ونستشف من ھذا التعریف أمرین 

ًّ حتى لو ك�ان ربَّوی�ا – إن أى استثمار - :األول  ،التموی�ل:  ل�ھ جن�احین ؛ أح�دھما –ِّ

  .)٢()أو ما یسمیھ أھل االقتصاد المنظم(األیدى العاملة : والثانى 

  

 أساس اس�تحقاقھ ،)الربح( إن العائد االقتصادى المسمى فى اإلسالم - :األمر الثانى

توزی��ع المخ��اطر االس��تثماریة عل��ى ك��ل م��ن المم��ول والعمی��ل ؛ ف��الممول یتحم��ل 

 وك��ذلك العمی��ل ھ��و ،ھ ف��ى ن��شاط اس��تثمارى غی��ر محق��ق النت��ائجم��سؤلیة ال��دفع بمال��

 وع�بء العائ�د ال�صفرى أو ،اآلخر یق�ع علی�ھ م�سؤلیة إدارة الم�شروع االس�تثمارى

 بخ�صم الخ�سارة م�ن قیم�ة )المم�ول(: السلبى یتوزع علیھما على السواء ؛ فاألول 

  .)٣(ون مقابل یكتفى بضیاع مجھوداتھ التى بذلھا د)العمیل(:  والثانى ،التمویل

  

                                                           
 حاشیة رد المحتار على ،)ابن عابدن(محمد أمین : ینظر فى تقریب ھذا التعریف كل من  ) ١(

 ،لك ألق��رب الم��سالك بلغ��ة ال��سا،ال��شیخ أحم��د ال��صاوى ،٦٤٥: ص،٥: ج،ال��در المخت��ار

 مغن��ى المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��انى ألف��اظ ، ؛ محم��د الخطی��ب ال��شربینى٢٢٧: ص،٢:ج

 المغن��ى ش��رح مخت��صر ، موف��ق ال��دین أب��ى محم��د ب��ن قدام��ة،٤١٨: ص،٢: ج،المنھ��اج

 .١٣٥: ص،٥: ج،الخرقى

ما بعمل أو الربح فى المضاربة یستحق إ(:  حیث قال .٢٨: ص،٢٢: ج، المبسوط،شمس الدین السرخسى) ٢(

 . بتصرف).مال

 .٢٣: ص،٢٢: ج، المبسوط،شمس الدین السرخسى) ٣(



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  -: الجوانب اإلجرائیة للمضاربة الشرعیة -ب

  - :)١( أطراف المضاربة-:أوال 

  -:وتتمثل فى          

ِّ وھ��و ال��ذى یق��دم أموال��ھ إل��ى أح��د العم��الء عل��ى ح��ساب ،)أو رب الم��ال(المم��ول  - ١

  .االستثمار

ذه  وھو الذى یدیر عملی�ة اس�تثمار الم�ال ال�ذى أخ�،)أو المضارب(العمیل المنظم  - ٢

 .ِّمن الممول

  -: نوعیة المضاربة -:ثانیا 

ِّیقسم الفقھاء المضاربة إلى قسمین             ُ:-  

  - :)٢( وھنا تتنوع إلى أربعة أنواع، المضاربة حسب األطراف-:القسم األول   

   ) واحدبین ممول واحد وعمیل(:  المضاربة الثنائیة - :النوع األول    

ب��ین مجموع��ة مم��ولین وأح��د العم��الء أو (: ربة الم��شتركة  الم��ضا- : الن��وع الث��انى   

  ).العكس

وھ�ى الت�ى یق�وم فیھ�ا العمی�ل باس�تثمار (:  الم�ضاربة المباش�رة -  :النوع الثالث     

  ).المال الذى أخذه من الممول بنفسھ

                                                           
 .٤٢٤: ص،٢: ج، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج،محمد الخطیب الشربینى) ١(

 ، الشیخ أحمد الصاوى،١٠٢: ص،٣١: ص،١٩: ص،٢٢: ج، المبسوط،شمس الدین السرخسى) ٢(

 ، أبى زكریا یحى ب�ن ش�رف الن�ووى،٢٣١: ص،٢٢٧: ص،٢: ج،بلغة السالك ألقرب المسالك

 موف��ق ال��دین أب��ى محم��د ب��ن ،٤٢٤: ص،٢: ج،)مطب��وع م��ع مغن��ى المحت��اج(منھ��اج الط��البین 

 .١٥٩: ص،١٣٧: ص،١٣٤: ص،٥: ج، المغنى شرح مختصر الخرقى،قدامة



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

ن طری�ق وھى التى یقوم بھ�ا العمی�ل ع�: ( المضاربة الموازیة -  :  النوع الرابع                      

  .)١()أحد الوسطاء أو الوكالء التجاریین

                                                           
إجرائ�ى ال ھذا وإن كان ھناك اختالف بین الفقھاء فى المضاربة الموازیة ؛ إال أنھ اختالف ) ١(

ع��صر الكیان��ات ( وكونھ��ا وس��یلة اس��تثماریة تناس��ب ع��صرنا الح��الى ،ی��ؤثر ف��ى ص��حتھا

 . ؛ ولذا ربطوھا بموافقة كل من الممول والعمیل األول)االقتصادیة العمالقة



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  - :)١( المضاربة حسب اإلطالق والتقیید ؛ وھى على نوعین-:القسم الثانى 

وھى الت�ى ل�م یح�دد المم�ول للعمی�ل ن�شاطا (:  المضاربة المطلقة -:النوع األول   

معین���ا ی���ستثمر أموال���ھ فی���ھ ؛ كاالس���تثمار الزراع���ى أو ال���صناعى أو التج���ارى أو 

  ). فكأن الممول فوض العمیل فى اختیاره، وحتى التكنولوجى،العقارى أو الخدمى

ین�ا وھ�ى الت�ى ح�دد فیھ�ا المم�ول للعمی�ل ن�شاطا مع( : المضاربة المقیدة - :النوع الثانى  

  ھن��ا یج��ب علی��ھ أن یق��ف عن��د رغب��ة -  كاالس��تثمار العق��ارى م��ثال - ی��ستثمر أموال��ھ فی��ھ 

ً وإال كان غاصبا وضامنا،ِّالممول ً.(  

  : الجوانب التنفیذیة للمضاربة الشرعیة -ج

  -:  وتتمثل فى اآلتى           

ِّمسؤلیات الممول: أوال   
)٢(: -   

  .رة نقد سائل فى صو،)المنظم(تقدیم التمویل للعمیل  -١

 .تسلیمھ للعمیل بصفة األمانة ؛ ال بصفة الضمان المقتضى للرد -٢

 باعتب�ار أن الم�ال م�ا زال ،ُّتحمل كافة المخاطر الناتجة ع�ن االس�تثمار - ٣

 ول��م ینتق��ل ع��ن ملك��ھ ب��أى أداة م��ن أدوات االنتق��ال ،باقی��ا عل��ى ملك��ھ

                                                           
 المغن��ى ش��رح مخت��صر ،، موف��ق ال��دین أب��ى محم��د ب��ن قدام��ة٤٠: ص،٢٢: ج، المب��سوط،ش��مس ال��دین السرخ��سى) ١(

 .١٨٥:ص ،٥: ج،الخرقى

 ،٦٤٧: ص،٥: ج،ش��رح م��تن تن��ویر األب��صار:  ال��در المخت��ار ،محم��د ع��الء ال��دین الح��صكفى) ٢(

، ١٤٧: ص،٥: ج، المغنى شرح مخت�صر الخرق�ى، موفق الدین أبى محمد بن قدامة،٦٤٨:ص

 .١٨٧:ص



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  أو حت���ى الم���وت،ال��شرعى ؛ ك���البیع أو الق���رض أو اإلع���ارة أو الھب���ة

  .المقتضى نقل أمالكھ إلى الورثة

 دون تحمیل العمی�ل ب�شئ من�ھ ؛ ،ِّخصم العائد السلبى من مال الممول - ٤

ّوإال كان قرضا بفائدة ربَّویة ِّ ً. 

  

  - :)١( مسؤلیات العمیل-:ثانیا     

  .ِّإدارة وتنمیة المال الذى أخذه من الممول على حساب االستثمار -١

 وبالتالى بال ، األمانة ؛ ال بصفة الضمانِّأنھ یأخذ المال من الممول بصفة -٢

یلزم برد رأس المال إلى المم�ول ؛ إذا ح�صل تقلب�ات س�عریة ف�ى ال�سوق 

أدت إلى خسارة فى الم�ال ؛ أو حت�ى إذا انخف�ضت القیم�ة ال�سوقیة ل�رأس 

 .المال

 .إن العمیل یدیر استثمار المال باعتباره وكیال استثماریا عن الممول -٣

 بحی��ث ی��ؤدى ف���ى ،ؤتمن علیھ��ا اس��تخداما رش��یدااس��تخدام الم��وارد الم�� -٤

 .موازنة كل سنة مالیة إضافة موارد جدیدة إلى رأس المال

                                                           
 مغن�ى ، محمد الخطیب ال�شربینى،٧٧: ص،١٩: ص،٢٢: ج، المبسوط،شمس الدین السرخسى)  ١(

 أب�ى الف�رج عب�دالرحمن ،٤٢٠: ص،٤١٨: ص،٢: ج، معرفة معانى ألفاظ المنھاجالمحتاج إلى

 ،ب��دون:  ط،) ب��دون ت،دار الفك��ر: ب��دون ( ، القواع��د ف��ى الفق��ھ اإلس��المى،ب��ن رج��ب الحنبل��ى

 .٦٧:ص



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  -: الجوانب التكمیلیة للمضاربة الشرعیة -د

  -:وتتمثل فى                 

  - :)١( الضمان الشخصى للعمیل-:أوال 

 م��ن ،ع��ب العمی��ل احترازی��ا ض��د تالاً بح��سبانھ إج��راء، أق��ره الفقھ��اءوھ��ذا أم��ر ق��د

 من غیر ت�شغیلھ ف�ى قن�وات ، أو نقل ملكیتھ للغیر، أو تھریبھ للخارج،إھداره المال

  .االستثمار

مم�ثال ف�ى (ّومن ھنا أعطى الشرع الممول الحق فى طلب ضمان شخ�صى للعمی�ل 

 أو ح��ق م��ن ، أو رھ��ن ملكی��ة عق��ار م��ثال للعمی��ل،ِّش��خص آخ��ر یكفل��ھ ل��دى المم��ول

  ). أو بتعیین مراقبین مالیین–و سندات أو شیكات  أسھم أ–حقوق الملكیة 

ِّحتى إذا كان من العمیل أى تالعب على أى صفة ؛ فإن من حق الممول شرعا 

ِّتسییل الضمان   . قیمة التمویلستردوی ،ِّ

                                                           
 ،)مطب�وع م�ع مغن�ى المحت�اج( منھ�اج الط�البین ،أبى زكریا یحى بن ش�رف الن�ووى: ینظر ) ١(

:  حیث قال .٢٢٩: ص،٢: ج، بلغة السالك ألقرب المسالك، أحمد الصاوى،٢٤٠: ص،٢:ج

 فال یفسد – فیما یتعلق بتعدیھ – واشترط علیھ أن یأتیھ بضامن ،وإن دفع رب المال للعامل(

 ف��سد – تع��دى ف��ى التل��ف أم ال – وإن ش��رط علی��ھ أن یأتی��ھ ب��ضامن ی��ضمنھ مطلق��ا ،ب��ذلك

مال المصارف اإلسالمیة ف�ى ظ�ل  أع،محمود الشحات قاسم.  د،)بتصرف یسیر( ).القراض

 .٧٠: ص،أدوات التمویل اإلسالمى



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  - :)١( الضمان لقیمة التمویل والعائد من قبل العمیل-:ثانیا 

مان الم��ال ال��ذى یأخذون��ھ عل��ى  ب��ض،إن فرض��یة إل��زام المم��ولیین للعم��الء        

 ب��صرف النظ��ر ع��ن مخرج��ات ھ��ذا ،ِّ عل��ى س��بیل ال��رد للمم��ول،ح��ساب االس��تثمار

 فق��د اتف��ق الفقھ��اء ، یمث��ل المقل��وب ال��شرعى لنظ��ام االس��تثمار اإلس��المى،االس�تثمار

 وی��دیره ب��صفة أن��ھ ،قاطب��ة عل��ى أن العمی��ل یأخ��ذ الم��ال م��ن المم��ول ب��صفة األمان��ة

 وف�رض ال�ضمان علی�ھ ، فى نظام التموی�ل اإلس�المى،ِّممولوكیل استثمارى عن ال

ِّباالس���تثمار اإلس���المى ؛ وإنم���ا تعلق���ھ ب���القرض الرب���وى ؛ ألن ل���یس ل���ھ تعل���ق 

حق�ق (ِّالقروض الربَّویَّة شأنھا الضمان على س�بیل ال�رد للمم�ول عل�ى أى ح�ال 

مالء فیھ�ا  ف�الع، أما الشأن فى عقود االستثمار اإلس�المى،)ْالعمیل عائدا أو ال ؟

  ولیسوا ملزمین بضمان التمویل،وكالء ونواب عن الممول فى إدارة االستثمار

  . طالما لم یكن ھناك تقصیر یستدعى إلزامھم بالضمان؛

                                                           
 ، أحم��د ال��دردیر،٢٩: ص،٢٨: ص،١٩: ص،٢٢: ج، المب��سوط،ش��مس ال��دین السرخ��سى) ١(

 بلغ��ة ،أحم��د ال��صاوى ،٢٢٩: ص،٢: ج،)مطب��وع م��ع بلغ��ة ال��سالك(ال��شرح ال��صغیر     

 ، شرح مختصر الخرقى المغنى، ؛ موفق الدین أبى محمد بن قدامة٢٣٠: ص،٢: ج،السالك

 .١٩٢: ص،١٨٣: ص،٥:ج



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٤٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  

ما ا  

را  ل ترؤى و  

  ا  ارف 

  

 فإن ثمة مشكالت ،بة وإذا ما حولنا الدفة تجاه التطبیق المصرفى لمنتج المضار- ١

  -  :)١(شرعیة فى بنود ثالثة

  . التمویل-: البند األول -٢

ِّ یقی��د الم��ال ال��ذى یأخ��ذه العمی��ل ب��صفة )ِّالمم��ول(إن البن��ك : والم��شكل ھن��ا ف��ى       ُ

  .االستثمار والتمویل اإلسالمى فى الجانب الدائن للعمیل

  -: المناقشة الشرعیة لإلشكالیة -أ

لبن���ك المم���ول للم���ال ال���ذى یقدم���ھ للعم���الء ب���صفة االس���تثمار اإلس���المى إن تقیی���د ا         

ِّ یحم��ل مخالف��ة ش��رعیة ج��سیمة ؛ ألن الدینی��ة ، ف��ى الجان��ب ال��دائن)الم��ضاربة االس��تثماریة( ْ

ّلیست من مكونات االستثمار اإلسالمى ؛ بل ھى من مكونات التمویل الربَّوى ِّ.  

َإلسالمى ؛ إال أن اإلسالم منھ براء أن التمویل وإن كان یحمل صفة ا: والنتیجة 

ضا ربَّویا ؛ ال استثمارا إسالمیا ً؛ ألنھ لیس إال قرَّ ًً ّ ِّ.  

                                                           
ص�ة ببن�ك فی�صل اإلس�المى الم��صرى  لإلط�الع عل�ى ھ�ذه اإلش�كالیة تراج�ع بن��ود المیزانی�ة الخا) ١(

  -:فى

. www. Faisalbank.com.eg , annual report , ٢٠١٥ 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  -: الشرعى فى ھذا البند المقترحو  التصحیح-ب

رض ف� وال–ك المم�ول  لطالبن�ا البن�،ولو أردنا تصویب المسار ف�ى ھ�ذا ال�شأن      

ن یستبدل تقیی�د التموی�ل م�ن الجان�ب  بأ–أنھ یتعامل بالمنتجات التمویلیة اإلسالمیة 

 مما یتطلب منھ إحداث تغیی�ر ج�ذرى ف�ى ، إلى باب یستحدث باسم األمانات،الدائن

 ، حتى تكون البیئ�ة مالئم�ة لھ�ذه النوعی�ة م�ن التموی�ل واالس�تثمار،البنیة التشریعیة

ِّونموذجا حضاریا یجسد الخصوصیة اإلسالمیة فى إدارة وتخصیص الموارد ًُ.  

  ).العائد واألرباح( مكتسبات التمویل -:ند الثانى  الب-٣

  -:وھنا نواجھ بإشكالیتین         

  -: للمصطلحات الشرعیة البنیوي التشویھ -:اإلشكالیة األولى 

ًوفحوى ھذه اإلشكالیة یكمن فى اعتبار األرباح مثل الفائدة ؛ فى أن ك�ال منھم�ا 

  .یعبر عن قیمة اقتصادیة واحدة

 ،ر ؛ فبین المصطلحین بون شاسع من حیث القیمة والم�شروعیةوھذا أمر جد خطی

 یمثلھ ت�زاوج رأس الم�ال م�ع ،حقیقي اقتصاديفاألرباح من حیث القیمة نتاج جھد 

  .العمل

ِّ نتاج وضع تسعیرة معینة للنقود مقابل التخلى عنھ�ا ؛ حت�ى ول�و ل�م ت�دخل ،والفائدة

  .دورة إنتاج بالفعل

 والثانی��ة عائ��دھا خبی��ث ،عائ��دھا ح��الل طی��ب: واألول��ى م��ن حی��ث الم��شروعیة 

  .ومحرم

  -: جھالة الھویة الشرعیة للعائد فى المیزانیة -:اإلشكالیة الثانیة 

إن بند العائ�د غی�ر معل�وم الن�سبة بالن�سبة للعم�الء ؛  : ومحل اإلشكالیة         

م�ضاربین بم�ال ( أو عم�الء ،)المم�ولین بالن�سبة للبن�ك(سواء أكانوا مودعین 

  ).نكالب



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 م�ن وج�وب إدراج ح�صة العمی�ل م�ن العائ�د ،)١(وھذا یخالف ما أجمع علیھ الفقھاء

 وإال كانت المضاربة فاس�دة وباطل�ة ؛ ألن جھال�ة ن�سبة العمی�ل ،فى عقد المضاربة

 م�ا ، وأن�ھ ل�وال ال�نص علیھ�ا، وغم�ط حق�ھ،فى العائ�د ت�ؤدى إل�ى الن�زاع والم�شاحة

  .استحق شیئا من العائد

  : الشرعى فى ھذا البند رحوالمقت التصحیح

 بحی��ث ی��تم ،نطال��ب البن��ك ف��ى ھ��ذا ال��صدد ب��إجراء تع��دیل طفی��ف ف��ى المیزانی��ة

 – م��ضاربة –مرابح��ة (إدراج ح��ساب العم��الء عل��ى قی��د االس��تثمار ال��شرعى 

  ).العائد+ االستثمار ( یسمى حساب الباب الواحد ، فى بند واحد)مشاركة

  . حسابات المخاطر-:الثالث البند  -٤

ل ِّم�ُحی ،ام�ل ف�ى حق�ل التموی�ل اإلس�المىإن البن�ك الع:  ھنا نج�دھا ف�ى واإلشكالیة         

الخ��سارة ف��ى رأس ( م��ن العائ��د ال��سلبى ،المرتبط��ة باالس��تثمارالعم��الء بكاف��ة المخ��اطر 

وال أدل على ذلك أنھ عند العائ�د ال�صفرى  ،.. أو ضیاع للمال، أو تضخم أو حرق،)المال

 والن��اظر بع��ین ، وتعرض��ھ ف��ى الم��زادات المختلف��ة،بن��وك ال��ضمانأو ال��سلبى تفت��رس ال

  ).بیع إجبارى لصالح الممول(االعتبار فى الصحف والجرائد یرى 

ًومن ھنا یتحول التمویل فى النھایة إلى ق�رض ربَّ�وى ؛ ول�یس اس�تثمار إس�المیا  وإال م�ا ،ِّ

  . أموالھ)البنك(بیعت أمالك العمیل لیسترد الممول 

                                                           
 ،٢: ج، ال��شرح ال��صغیر، أحم��د ال��دردیر،٢٨: ص،٢٢: ج، المب��سوط،ش��مس ال��دین السرخ��سى) ١(

 موف�ق ال�دین ،٤٢٢: ص،٢: ج، منھ�اج الط�البین، أبى زكریا یح�ى ب�ن ش�رف الن�ووى،٢٢٧:ص

  .١٤٤: ص،١٤٢: ص،٥: ج، المغنى شرح مختصر الخرقى،أبى محمد بن قدامة

 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  

  -: الشرعى فى ھذا البند مقترحوال التصحیح

 ما لم یكن العمیل ال�سبب ال�رئیس ،ربط المخاطر بالبنك الممول ؛ ال بالعمیل        

 إل�ى ق�سمین – )١( كما یقول الفقھاء– ویجب أن تصنف المخاطر ،فى ھذه المخاطر

:-  

  ).تخصم من نسبة العمیل فى األرباح( مخاطر مسؤلة :األول 

  ).على حساب الممول تخصم من رأس المال(ؤلة  مخاطر غیر مس:الثانى 

  

  

                                                           
أحم�د  ،٨٠: ص،٦: ج، بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، عالء الدین أبى بكر الكاسانى-: ینظر )١(

 المغن��ى ش��رح ، موف��ق ال��دین أب��ى محم��د ب��ن قدام��ة،٢٣٠: ص،٢: ج، ال��شرح ال��صغیر،ال��دردیر

 أعم��ال الم��صارف ،محم��ود ال��شحات قاس��م.  د،١٨٩: ص،١٨٣: ص،٥: ج،مخت��صر الخرق��ى

  .٦٧: ص،التمویل اإلسالمىاإلسالمیة فى ظل أدوات 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  

  

  

  

  

ا  

                  و:-  

١- ا.  

  .ات -٢

٣- ادر واا .  

  .س ات -٤



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  النتائج -١
  

  - :التاليھا على النحو ثمر البحث عن عدة نتائج أسوق أھمأ

 إال أن���ھ ق���دیم ق���دم ،یا ح���دیثا ن���سبیاالحوكم���ة وإن كان���ت م���صطلحا اقت���صاد - ١

 .الشریعة ذاتھا

الحوكم��ة وإن ل��م تع��رف لفظی��ا ف��ي ال��شریعة إال أنھ��ا داللی��ا معروف��ة ل��دى  - ٢

المنظم�ة انضباط أعمال الم�صرف وف�ق القواع�د ال�شرعیة الفقھاء في مدى 

 .لتداول األموال

 ال یع���رف ،إن ق���وانین االس���تثمار اإلس���المیة ق���وانین ذات می���زان ح���ساس - ٣

 وال یعرف العنصریة ؛ بل الت�وازن المطل�ق ب�ین عناص�ر اإلنت�اج ،اباةالمح

 .بشكل یحقق االنسجام والتوافق

وبن��ك فی��صل اإلس��المى عل��ى وج��ھ (إن الم��صارف اإلس��المیة  عموم��ا  - ٤

الق�ائم  إلس�المىالتموی�ل ات�تقمص سیاس�ة  ،الح�اليبوضعھا  )الخصوص

ن ح��سب عل��ى سیاس��ة توزی��ع المخ��اطر عل��ى ك��ل م��ن العم��الء والمم��ولی

 .التعامل الربوي من كافة أنشطتھا وانتفاء ،النسب المخصصة لكل منھم

إن الم��صارف اإلس��المیة  م��ا زال��ت إل��ى اآلن بحاج��ة إل��ى ث��ورة ت��صحیحیة  - ٥

بحی���ث تخ���رج م���ن عب���اءة  ،عل���ى م���ستوى الھیك���ل التنظیم���ى والت���شریعى

وإال كان�ت ن�سخة المصارف المركزیة ؛ التى ت�دار بمؤش�ر س�عر الخ�صم ؛ 

 .ِّصل من المصارف الربَّویةطبق األ

س�یما بن�ك فی�صل اإلس�المى (إن المنتجات التمویلیة لدى البن�وك اإلس�المیة  - ٦

أكث�ر ف�ي المخرج�ات ؛ الناتج�ة ع�ن عملی�ات بحاجة إل�ى ش�فافیة  )المصرى

 .أكثر في التعاملحتى تكتسب وتحوز على جماھیریة  ،التمویل



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

رف اإلس��المیة  عموم��ا األوزان الن��سبیة للمنتج��ات التمویلی��ة ل��دى الم��صا - ٧

أن تك��ون الن��سبة یج��ب  )عل��ى وج��ھ الخ��صوصوبن��ك فی��صل اإلس��المى (

 . بخالف باقي المخصصات األخرى،األكثر تمثیال لدى البنك

إن االقت��صادیات اإلس��المیة عن��دما ارت��ضت بق��وانین االس��تثمار اإلس��المى  - ٨

 ف�ى  والبق�اء، أص�ابھا م�ا أص�ابھا م�ن ب�طء النم�و،)الرأس�ماليالنظام (بدیال 

 .بحت االقتصاد رقم واحد فى العالم ولو أنھا ما سلكتھ ألص،حظیرة التخلف

یتعل��ق  ،ثم��ة م��شكالت ش��رعیة ثالث��ة ف��ى المنتج��ات التمویلی��ة اإلس��المیة - ٩

  ،ببند التمویل: األول 

بح��سابات :  والثال��ث ،)العائ�د أو األرب��اح(بمكت��سبات التموی��ل  : والث�اني

  .المخاطر

 ولك�ل م�شكلة ،وجب الت�صحیح ال�شرعىوھذه المشكالت تقتضى وتست

 وما اقترحناه م�ن عالج�ات ك�اف ف�ي ،معیار مختلف فى ھذا التصحیح

 .مائة في المائةجعلھا معامالت شرعیة وحالل 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  التوصیات -٢

  -: وھى ،أسجل فى النھایة توصیاتى التى نتمنى تحققھا

  .على مستوى الوحدات اإلسالمیة:   أوال 

 عل�ى غ�رار التك�تالت ،مستوى الدول اإلسالمیةعلى إنشاء تكتالت مصرفیة   - أ 

ھا وقف�ا عل�ى تنمی�ة  وف�ى نف�س الوق�ت تك�ون كام�ل أن�شطت،المصرفیة الدولی�ة

 فتك��ون ال��دول الفقی��رة ، وف��ق الترتی��ب ال��شرعى لألولوی��ات،ال��دول اإلس��المیة

  .ذات أولویة مطلقة فى التمویل والتنمیة

 لوض�ع المن�اخ الق�انونى ،عقد لقاءات تشاوریة بین ممثل�ى ال�دول اإلس�المیة   -ب 

 م�ع االتف�اق عل�ى عمل�ة ، لإلسراع فى إنشاء بن�ك مرك�زى إس�المى،المالئم

بحی�ث تق�ضى عل�ى  ،موحدة لك�ل الوح�دات اإلقلیمی�ة الممثل�ة ف�ى ھ�ذا البن�ك

 . سیما الدوالریة،فرعنة وقرصنة العمالت األجنبیة

 )وی�ل األج�لالقصیر والمتوس�ط والط(لیل على المدى الزمنى بكل أبعاده التق   - ج 

م��ن اللج��وء للقن��وات التمویلی��ة الدولی��ة ؛ الت��ى تم��تص م��وارد ال��دول ب��داعى 

 ،والتى ما وض�عت أق�دامھا ف�ى دول�ة ،المعونات وقدوم االستثمارات األجنبیة

وأمریك�ا الالتینی�ة  وتج�ارب دول ش�رق آس�یا ،إال وكانت خرابا عل�ى ش�عوبھا

  . عن األذھان لیست ببعیدة،)١()وخصوصا األرجنتین وأندونیسیا(

  .على مستوى كل وحدة إسالمیة:   ثانیا 

                                                           
الھیئ�ة الم�صریة العام�ة : الق�اھرة ( ،لبنى الری�دى:  ترجمة ، ضحایا العولمة،جوزیف ستجلتز) ١(

 .١٣٤: ص،١٠٠: ص،بدون:  ط)م٢٠٠٧ ،للكتاب



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 وھیكلتھ��ا ،عق�د دورات تدریبی��ة للك��وادر الب��شریة ف��ى الم��صارف اإلس��المیة - أ

 بحیث ال یتم توظی�ف إال م�ن یفق�ھ أساس�یات االقت�صاد ،على التمویل اإلسالمى

  .قتصاد اإلسالمى على أیدى متخصصین فى فقھ اال،اإلسالمى

 بحی��ث تك��ون مغ��ذاة بق��وانین ،ت��شریعیة والقانونی��ة وتع��دیلھاتح��دیث األنظم��ة ال  -ب 

 .االستثمار اإلسالمى

 ،تفعیل أجھزة الرقابة الشرعیة على كل وحدة من وحدات الم�صارف اإلس�المیة  -ج 

 . شھریة مثال أو كل ثالثة أشھر مثال،بحیث تكون رقابتھا دوریة

 ش�رعیة م�ن ھیئ�ة  من خالل تق�اریر،حوكمة المیزانیة السنویة للبنوك اإلسالمیة  -د 

  . موازیة للتقریر السنوي الذي تعده جھة اإلدارة،الرقابة الشرعیة



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  قائمة المصادر والمراجع  -٣

ًمرتبة ترتیبا ھجائیا( ً(  

: مكتبة ابن تیمیة ( ،محمد حامد الفقي: :  تحقیق ، نظریة العقد،ابن تیمیة - ١

  ). بدون تاریخ،القاھرة

دار الكتب :  لبنان –ت بیرو( ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ابن رشد - ٢

 .١٠: ط،)م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨ ،العلمیة

 ،دار الفكر: بیروت ( ، حاشیة رد المحتار على الدر المختار،ن عابدیناب - ٣

 .بدون : ط،)م١٩٩٢/ھـ١٤١٢

 بدون ،دار الفكر: لبنان : بیروت (  المغنى شرح مختصر الخرقى،بن قدامةا  - ٤

 .بدون : ط،)ت

مطب�وع م�ع حاش�یة رد (شرح متن تن�ویر األب�صار :  الدر المختار ،الحصكفى - ٥

 ).المحتار

 ،دار الفك�����ر: بی�����روت ( ، ش�����رح مخت�����صر خلی�����ل مواھ�����ب الجلی�����ل،الحط�����اب  - ٦

 .٣: ط،)م١٩٩٢/ھـ١٤١٢

بیروت ( ، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج،الخطیب الشربینى - ٧

 .بدون : ط،)م١٩٩٥/ھـ١٤١٥ ،دار الفكر:  لبنان - 

 .بدون : ط،) بدون ت،دار الفكر: بدون ( ، الصغیر الشرح،الدردیر - ٨

الق�اھرة ( ،ربجىوالبشرى الش:  تحقیق ، اإلشارة إلى محاسن التجارة،ِالدمشقى - ٩

 .١: ط،)م١٩٧٧/ھـ ١٣٩٧ ،زھریةمكتبة الكلیات األ: 

 ،دار الكت�������ب العلمی�������ة:  لبن�������ان –بی�������روت ( ، المب�������سوط،السرخ�������سى  -١٠

 .١٠: ط،)م١٩٩٣/ھـ١٤١٤



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٥٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 .١: ط،)م١٩٦١ ،مكتبة الكلیات األزھریة : مصر( ، األم،الشافعى  -١١

 ،إس�ماعیلال�شیخ رش�دى : ص�ححھ  ، نیل المآرب شرح دلیل الطالب،  الشیبانى-١٢

 .بدون:  ط،)ت بدون ،محمد على صبیح وأوالده: مصر (

 : ط،) ب��دون ت،دار الفك��ر: ب��دون ( ، بلغ��ة ال��سالك ألق��رب الم��سالك،ال��صاوى  -١٣

  .بدون

القاھرة ( ،عصام الصبابطى وعماد إسماعیل:  تحقیق ،ل السالم سب،الصنعانى  -١٤

  .٥: ط،)م١٩٩٧/ھـ١٤١٨ ،دار الحدیث: 

 .القرآن الكریم  -١٥

 بدون ،المكتبة العلمیة:  لبنان ،بیروت( ، بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع،الكاسانى  -١٦

   .بدون : ط)ت

  . بدون تاریخ،السادس العدد ، نظام حوكمة البنوك،المعھد المصرفي المصري -١٧

: ب���دون ( ، س��ؤال وج��واب ح��ول البن��وك اإلس��المیة١٠٠ ،)دكت��ور( النج��ار  -١٨

  .١: ط،) م١٩٧٨/  ھـ ١٣٩٨ ، للبنوك اإلسالمیةالدولياالتحاد 

   .)مطبوع مع مغنى المحتاج( منھاج الطالبین ،النووى  -١٩

   :بنك فیصل اإلسالمى المصرى  -٢٠

     - www. Faisalbank.com.eg , annual report (without any 

details , ٢٠١٥).    

     .) م١٩٩٤ ،بدون بیانات نشر( السنويالتقریر     -     

مركز أبح�اث االقت�صاد : السعودیة ( ، حوار األربعاء،جامعة الملك عبدالعزیز  -٢١

  .١: ط ؛  ) م٢٠١١/  ھـ ١٤٣٢ ،اإلسالمي

 ،االس�تثمار والعولم�ة:  علم االقت�صاد  المدخل إلى دراسة،)دكتور(حسین عمر  -٢٢

  .١: ط،)م٢٠٠٠ ،دار الكتاب الحدیث:  الجزائر – الكویت –القاھرة (



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٦٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

 م�دخل لدراس�ة  : الكت�اب األول، النظری�ة االقت�صادیة،)دكت�ور(سامى عفیف�ى   -٢٣

 ،ال��������دار الم��������صریة اللبنانی��������ة: م��������صر ( ،الموض��������وعات االقت��������صادیة

  .١:ط ،)م١٩٩٢/ھـ١٤١٢

الھیئ�ة الم�صریة : الق�اھرة ( ،لبن�ى الری�دى:  ترجم�ة ، ضحایا العولمة،ستجلتز  -٢٤

  .بدون : ط)م٢٠٠٧ ،العامة للكتاب

دار النھ��ضة : الق�اھرة ( عملی�ات البن�وك م�ن الوجھ�ة القانونی�ة ،عل�ي ع�وض/ د   -٢٥

  .٣: ط  ) م٢٠٠٠ ،العربیة

موی�ل  أعم�ال الم�صارف اإلس�المیة ف�ى ظ�ل أدوات الت،)دكت�ور( محمود قاس�م  -٢٦

 ، كلیة ال�شریعة والق�انون ب�دمنھور، مجلة البحوث الفقھیة والقانونیة،اإلسالمى

  . العدد التاسع والعشرون،)م٢٠١٤/ھـ١٤٣٦ ،دار اللوتس للطباعة: دمنھور (

ت��راحم :  ب��اب ،الب��ر وال��صلة:  كت��اب ، ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووى،م��سلم  -٢٧

 : ط،)م١٩٨١/ھ�ـ١٤٠١ ،ردار الفك�: ب�دون ( ،المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم

   .بدون



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٦١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  فھرس الموضوعات -٤

  الصفحة  الموضوع  م

  ٤٠٤  .المقدمة  ١

٢  
المصرفیة اإلسالمیة بین الحوكمة المؤسسیة : الفصل األول 

  .والحوكمة الشرعیة
٤٠٧  

  ٤٠٩  - :عرض وبیان وتقسیم  ٣

  ٤١١  .في العرف الفقھي والمصرفيالحوكمة  : المبحث األول  ٤

  ٤١٤  .الحوكمة المؤسسیة للمصرفیة اإلسالمیة :  نيالثاالمبحث   ٥

ِّاإلطار المھنى للمصرفیة اإلسالمیة    ٦ َ ِ.  ٤١٤  

  ٤١٤  . التحدید والتعریف  ٧

  ٤١٤  . محددات وآلیات التعامل مع العمالء   ٨

٩  

حوكمة النشاط ( المصارف اإلسالمیة وحدات ذات طابع خاص– ١

تطبیق سیاسة عادلة فى  –وفق سیاسة الحالل والحرام  المصرفى 

  .)استحقاق العائد

٤١٥  

١٠  
 على –على مستوى العمالء ( توسیع نطاق المصرفیة اإلسالمیة – ٢

  .)مستوى حجم النشاط المصرفى
٤٢١  

ِّاإلطار الالمھنى للمصرفیة اإلسالمیة    ١١ َ ِ.  ٤٢٢  

  ٤٢٢  . التحدید والتعریف– ١  ١٢

١٣  
 قانون - التكلیف اإللھى (سالمیة  المسؤلیة االجتماعیة للمصارف اإل– ٢ 

  .)التعایش المجتمعى
٤٢٢  

١٤  
 المقارنة بین سیاسات االئتمان والتمویلالحوكمة  :  الثالثالمبحث 

  اإلسالمیة
٤٢٦  

  ٤٢٩  . نقد سیاسة االئتمان- ١     ١٥



        

 
 

 
 
 
 
 
 

٤٦٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

َّاملصارف اإلسالمية بني احلوكمة املؤسسية واحلوكمة الرشعية ِّ ّاملضاربة نموذجا لدى بنك فيصل اإلسالمى املرصى (  َّ ًِّ( 

  الصفحة  الموضوع  م

  ٤٣٢  . األوزان النسبیة للمنتجات التمویلیة واالستثماریة-٢    ١٦

  ٤٣٤     .الشفافیة في حسابات العائد -٣    ١٧

  ٤٣٥  . بین سیاسات التمویل الربوى واإلسالمى الواقعیة الموازنة-٤    ١٨

١٩  
أنموذج المضاربة بین الحوكمة الشرعیة : الفصل الثانى 

  .والحوكمة المصرفیة
٤٣٩  

  ٤٤٠  - :عرض وبیان وتقسیم  ٢٠

٢١  
اربة التمویلیة  الحوكمة الشرعیة لمنتج المض-:المبحث األول 

  .واالستثماریة
٤٤١  

  ٤٤١  . النطاق الشرعى للمضاربة- ١   ٢٢

  ٤٤٣  . الجوانب اإلجرائیة للمضاربة الشرعیة- ٢   ٢٣

  ٤٤٥  . الجوانب التنفیذیة للمضاربة الشرعیة- ٣   ٢٤

  ٤٤٧  . الجوانب التكمیلیة للمضاربة الشرعیة- ٤   ٢٥

٢٦  
المضاربة في رؤى ومقترحات حول منتج  -:المبحث الثانى 

  .اإلسالمیةالمصارف 
٤٤٩  

 ٤٤٩  . التمویل-:  البند األول   ٢٧

 ٤٥٠  .) األرباح-العائد ( مكتسبات التمویل -:  البند الثانى   ٢٨

  ٤٥١  . حسابات المخاطر-:  البند الثالث   ٢٩

  ٤٥٣  .الخاتمة  ٣٠

  ٤٥٤  .النتائج  ٣١

  ٤٥٦  .التوصیات  ٣٢

  ٤٥٨  .قائمة المصادر والمراجع  ٣٣

  ٤٦١  .فھرس الموضوعات  ٣٤
  


