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 ملخص: 

َم لهم    المصارفجاءت فكرةُ المصارف اإلسالمية لـتَُخل َِّص المسلمين من التعامل مع   الربوية، ولتُقَد ِّ

المصرفية   األنشطة  على  الضوء  تسليط  البحث  هذا  يتناول  وسوف  المباح،  الطيب  البديل 

االقتصادي التنمية  في  األنشطة  هذه  وَدْور  )الكويتية(،  اإلسالمية  للمصارف  ة واالسـتثمارية 

واالجتماعية، من خـالل نظـرةٍ تحليليٍة ألهداف المصارف اإلسالمية )الكويتية(، وَمَدى تحقُّق هذه 

قات. ِّ وقد خلص   األهداف من الناحية العملية، مع اإلشارة إلى ما اْكتََنف هذا الدَّْور من بعض الُمعو 

اجتماعية إنسانية، وأن البحث إلى أن المصارف اإلسالمية )الكويتية( مصارف استثمارية تنموية  

رفاهية  تحقيق  في  اإلسهام  إلى  ذلك  تتعدى  وإنما  األرباح،  تعظيم  مجرد  في  تنحصر  ال  أهدافها 

 المجتمع وتوازنه وتكافله.

 الكلمات االفتتاحية للبحث: المصارف، المضاربة، المرابحة، السَّلم.
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Abstract : 

The idea of Islamic banks is to rid Muslims of dealing with riba-

based banks and to provide them with a good alternative. This paper 

will discuss shedding light on the banking and investment activities 

of Islamic banks (Kuwait), and the role of these activities in economic 

and social development, through an analytical view of the objectives 

of Islamic banks. And the extent to which these objectives have been 

achieved in practice, with reference to the constraints that this role 

has had. The research concluded that Islamic (Kuwaiti) banks are 

investment banks, social and human development, and that their 

goals are not limited to merely maximizing profits, but beyond that to 

contribute to the welfare of society and balance and solidarity . 

Key words: banks, speculation, murabaha, ladder . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

 ِّ   ، ين، وعلى آله وصحبه لِّ رسَ الم على أشرف األنبياء والمُ الة والسَّ العالمين، والصَّ  الحمد هلل رب 

  ُد:ا بعين؛ أمَّ الد ِّ   ته إلى يومِّ نَّ فى سُ تَ واقْ   ،يهدْ ن اهتدى بهَ ومَ 

  توسـعة    ؛من أبواب الحالل  امن أبواب الحرام إال وفتح باب   اسـبحانه وتعالى لم يللق باب    للا   فإنَّ 

ــير   ــلمين، وتيس ــقة والحَ   افع  ا عليهم، ورَ على المس يَن   اتحقيق    ؛ج عنهمرَ للمش لقوله تعالى: )َيا أَيَُّها الَّذِّ

لُوا ُوُجوَهُكْم وَ  ْْسِـّ اَلةِّ فَا ُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِّلَى آََمنُوا إِّذَا قُْمتُْم إِّلَى الصَـّ ُحوا بُِّرُءوسِـّ يَُكْم إِّلَى اْلَمَرافِّقِّ َواْمسـَ أَْيدِّ

نَ  ْنُكْم مِّ فٍَر أَْو َجاَء أََحدم مِّ ى أَْو َعلَى ســــَ ُروا َوإِّْن ُكْنتُْم َمْرضــــَ اْللَائِّطِّ أَْو   اْلَكْعَبْينِّ َوإِّْن ُكْنتُْم ُجنُب ا فَاطَّهَّ

دُ  اَء فَلَْم تَجِّ ــَ تُُم الن ِّسـ ــْ ُ  اَلَمسـ يُد  َّ ْنهُ َما يُرِّ يُكْم مِّ ُكْم َوأَْيدِّ ُحوا بُِّوُجوهِّ ــَ يد ا َطي ِّب ا فَاْمسـ عِّ ــَ ُموا صـ وا َماء  فَتَيَمَّ

َرُكْم َولِّيُتِّمَّ نِّْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ  يُد لِّيَُطه ِّ ْن يُرِّ ْن َحَرجٍ َولَكِّ  .(1)(لَِّيْجعََل َعلَْيُكْم مِّ

مات،  حرَّ مه من الخبائث والمُ رَّ ا حَ ع البدائل الطيبة المباحة البعيدة عمَّ رَ سـبحانه وتعالى شَـ فاهلل  

ــذر أرشدنا إليهثِّ َب نْ المصارف اإلسالمية إنما تَ   ُ وفكرة ــذا األصــل ال  ؛فقد جاءت هذه الفكرة ؛ق من ه

ْ   دَّ سُ لتَ  ــتُ   في النظام االقتصادر اإلسالمي،  اكبير    افرا المصارف  مع  التعامل  من المسلمين  صَ ل ِّ خَ ولـ

ــهحرَّ   اممَّ   الخالي  المباح، الطيب  البديل لهم  مَ د ِّ قَ ولتُ   الربوية، ــبحانه  للا   مـــــ   بِّ رْ حَ ب  نذِّ وأَ   وتعالى،  س

ِّ رَ ومُ   يهعاطِّ تَ مُ  َبا، َومُ   »لَعَنَ و   ه،لِّ صـ ِّ ؤَ ومُ   هجِّ و  َل الر ِّ لََّم آكِّ لَّى للاُ َعلَْيهِّ َوسـَ وُل للاِّ صـَ لَهُ، َوَكاتَِّبهُ،  ك ِّ وَ َرسـُ

َدْيهِّ«، َوقَاَل: »ُهْم َسَواءم«  (2).َوَشاهِّ

ــبَّ مَ لِّ   انظر   ؛في أيامنا هذه  الحاح  إة إلى هذه المصارف أصبحت أكثر  الحاجَ  بل إنَّ  ــه ا يتخـ ط فيـ

ــسلةٍ خْ اقتصادية ومالية، ما أن تنتهي إحداها حتى تقع أُ  ه من أزماتٍ كلُّ   مُ العالَ  ــر    راها فــــي سلــ ْيــ

  ا بحث    ت في حيرةٍ ه يتلفَّ كلُّ   مُ متناهية من االنهيارات المالية والنقدية والمصـرفية، بحيث أضـحى العالَ 

 ينها بدأتْ اطِّ سَــ الرأســمالية وأَ  ةَ َناقِّ هَ دَ  رة، حتى إنَّ يْ ط والحَ خبُّ التَّ   في بحثه هذا دائمُ  مُ ذ، والعالَ نقِّ عن المُ 

ــان دَ   االماضي بحث    كامِّ في رُ   شُ بُ نْ تَ  ــةُ هاقِّ عن حلول عند االشتراكية البائدة التــــي كــ ــمالية    نــ الرأســ

 .بها  ونَ رُ ندَّ تَ وَي ،  ون منهارُ خَ سْ َي 

ــالمي إلى  ار  بادِّ م مُ كي يتقدَّ   ؛وهذه هي الفرصــة الحقيقية للنظام االقتصــادر والمصــرفي اإلس

  .يهٍ وتِّ   طٍ ا تعانيه من تخبُّ تقديم الحلول الناجحة والناجعة؛ إلنقاذ البشرية كلها ممَّ 

كثيـــرة    تمويلٍ   غٍ َي استثمارية متعددة ومتباينة، وصِّ  فة اإلسالمية بما تمتلكه من أدواتٍ رَ يْ الصَّ  إن  

فـــــي الجملـــــة   د  عَ االقتصادر الذر يُ ق من النظام ثِّ نَب مصرفي مُ   ومتنوعة، وما تستند إليه من نظامٍ 

ــى  وصوال    ،اإلبداعية  والمبادرات على تقديم الحلول الناجعة  اقادر    متنوع ا  ااقتصاد   ــذ  إلـ ــد  األخـ   بيـ

عن   امبتـعد    ،ور ـقائم على تســـــليع النقودرب   نـظامٍ  في  ،واختالالتٍ   ـتداعـياتٍ   من وإنـقاذـها  البشـــــرـية

يلة   لعة  قُ للتداول والتبادل تَ  ماهيتها ووظيفتها الحقيقية بوصـفها وـس ياء، وليـست ـس   في حد ِّ   وم بها األـش

  .ذاتها

 

 6المائدة: اآلية:  (1)
، ص  3كما ورد ذلك في الحديث الذر أخرجه مسلم فـي صـحيحه، كتاب: الربـا، بـاب: لعن آكل الربا وموكله، ج  (2)
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ــذر أَ  وعليه؛ فإن   ــبحانه  سَ رْ المصارف اإلسالمية تنطلق في عملها من المبدأ الرباني الـ ــاه سـ ـ

ُ اْلَبْيَع  ) :وتعالى في قوله َبا(َوأََحلَّ  َّ َم الر ِّ  (1).َوَحرَّ

ة التي تحث على االـستثمار، وعدم تعطيــــــل  رَ ـضافِّ تَ كما أنها تنطلق من النـصوص الكثيرة المُ  

 .باد والبالدر االستثمار لمنفعة العِّ جْ م أَ عظ ِّ م الكنز، وتُ حر ِّ المال، وتُ 

ــتثمارية    ُ وقد حاولتُ  في هذه الدراسة تسليط األضواء الكاشفة على األنشطة المصرفية واالســ

ر هذه األنشطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، من خـــالل  وْ ، ودَ الكويتية  للمصارف اإلسالمية

ــرةٍ    ق هذه األهداف من الناحية ى تحقُّ دَ المصارف اإلسالمية، ومَ  هذه ألهداف  وتقييميةٍ   تحليليةٍ   نظـــ

ِّ ر من بعض المُ وْ ف هذا الدَّ َنتَ العملية، مع اإلشــارة إلى ما اكْ  من قدرة المصــارف   تْ دَّ قات التي حَ عو 

  .على تحقيق أهدافها في التنمية االقتصادية واالجتماعية  الكويتية  اإلسـالمية

 مشكلة الدراسة: 

ــئولية   تتلخص مفي كونها  الكويت    في اإلســـالميةللبنوك    االجتماعيةالمسـ هِّ ــْ ــدر  تُسـ في التصـ

 العقبات، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:  للعديد من

 ما المقصود بالتمويل اإلسالمي؟ وما سماته وخصائصه؟ •

ِّ ما المقصــــود بالمشــــروعات الصــــليرة؟ وما أهم ســــماتها؟ وما المُ  • قات والعقبات التي عو 

 تواجهها؟

 المالئمة للمشروعات الصليرة؟ما أهم وسائل التمويل اإلسالمي   •

 :الدراسةأهداف 

   اآلتية:األهداف   تحقيقتسعى هذه الدراسة إلى  

ــياْة  - 1 ــتمل على    صــ ــؤولية االجتماعية  تلطيةإطار نظرر يشــ لدى   مفاهيمية لواقع المســ

 .اإلسالمية المصارف

 .الكويتاإلسالمية في  المصارفلدى   التعرف على واقع المسؤولية االجتماعية  - 2

 أهمية الدراسة: 

المســؤولية االجتماعية،    :هام، أال وهو   لى الوقوف على موضــوعٍ ترجع أهمية هذه الدراســة إ

إذ إنها الجســر الذر تؤدر من خالله   ؛اإلســالمية  المصــارفإحدى أهم مجاالت أنشــطة   والتي تُعدُّ 

لمشــاركة في مكافحة  عبر تفعيل برامج اإلقراض، وا  ،اإلســالمية واجبها نحو المجتمع المصــارف

 .العدالة  في نشرِّ   واإلسهام ،وتوزيع الثروة ،الفقر

 : الدراسات السابقة

، "أثر اإلفـصاح عن المـسئولية االجتماعية على القرارات"  :دراـسة عماد محمد حـسين فنير •

 .م2٠٠9  .ليبيا  :دراسة ماجستير ْير منـشورة، جامعـة قـاريونس

 

 . 275اآلية:  :( البقرة1)
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ــار • ــ ــد المخت ــن محمــ ــ ــادر ب ــور  دراسة الهــ ــس المصارف " :النحــ ــ ــالمية والمــ ــ ولية ئ اإلســ

 .م2٠٠9  "االجتماعيـــة

 المصارفدراســـة تطبيقيـــة فـــي  ،"أحكـــام الـــصرف :دراسة خالد محمد قائد عبـــد للا  •

ــر ــستير ْيـ ــالة ماجـ ــصرافة"، رسـ ــسات الـ ــالمية ومؤسـ صنعاء،    :منشورة، جامعة اإليمان  اإلسـ

 .م2٠٠7  .اليمن

"، مجلة  اإلســـــالميةللبنوك    االجتماعية"المســـــئولية    :يدراســـــة هناء محمد هالل الحنيط •

 .م2٠12 .للعلوم المصرفية  العربية  األكاديمية ،والمصرفية الماليةالدراسات 

ــابقة لم تتطرم للمســ  ــات الس لية االجتماعية المتعلقة بالمصــارف الكويتيةو ولذلك ئو كل الدراس

 جاءت هذه الدراسة.

 : إجراءات البحث 

ــارفبماهية    التعريف ــالمية، وم  المصـ ــئولية  اإلسـ ــرورة تطبيق    ،االجتماعيةفهوم المسـ وضـ

 .لها  ةاإلسالمي  المصارف

 : خطة البحث

 اإلسالمية: المصارف  المبحث األول:

 .سالمية وخصائصهااإل المصارف  األول: ماهية المطلب

 .سالميةاإل المصارفالثاني: مبادئ  المطلب

 .الثالث: مفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمة في االقتصاد اإلسالمي المطلب 

 :مجاالت المسئولية االجتماعية  المبحث الثاني:

 .اإلسالمية للمصارفأهم مجاالت المسئولية االجتماعية    المطلب األول:

 .انية تطبيق المسئولية االجتماعيةاإلسالمية بإمك المصارفالثاني: اهتمام  المطلب 

 :ثار المترتبة عليهواآل  ،مجاالت التطبيق  المبحث الثالث:

 .مي للتنمية للمسؤولية االجتماعيةاألول: مجاالت تطبيق المصرف اإلسال المطلب

 .المسؤولية االجتماعية للبنوك اإلسالمية الكويتية ىالثاني: اآلثار المترتبة عل المطلب
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 اإلسالمية:  المصارف :المبحث األول 

 اإلسالمية.  المصارفالمطلب األول: ماهية 

 :تعريف المصارف اإلسالمية -

ــْ ع مَ مْ جَ   :ف لغة  صاااار  الم   ــَّ صـ ــَّ رف، وهو مكان الصـ  في للة العرب يعني ردَّ  رفُ رف، والصـ

  يتُ ل  األجير؛ أر خَ   رفتُ ، وصَـ من باب ضـربَ  اف  رْ رفته عن وجهه صَـ عن وجهه؛ يقال: صَـ  يءالشـ 

 (1).ته بهاعْ الذهب والدراهم؛ أر بِّ  المال؛ أر أنفقته، وصرفتُ  سـبيله، وصرفتُ 

لتلبية احتياجات المسـلمين  اسـتجابة     اقتصـادية برزتْ  مفهوم المصـارف اإلسـالمية ظاهرة    عدُّ يُ 

ــادية والتجارية الحديثة ــطة االقتصـ ــة األنشـ بما ال يتعارض مع أحكام    ؛الذين يرْبون في ممارسـ

ا في المعامالت المصــــرفية وعلى وجه الخصــــوص حرمة التعامل بالرب   والشــــريعة اإلســــالمية

 (2).الحديثة

وم بدور الوـساطة المالية قُ تَ   ،واقتصـاديةـسات مالية ؤسَـّ فالمصـارف اإلـسالمية هي عبارة عن مُ 

تثمِّ رين والمُ خِّ دَّ بين فئتي المُ  اركة ضـارَ صـيلة المُ  رين في إطارِّ ـس بة الـشرعية المبنية على مبدأ المـش

ــائر ــرعية  ،في األرباح والخس ــِّ م، وتُ رْ م باللُ نْ اللُ  :وعلى مبدأ القاعدة الش ــطتها المصــرفية باش ر أنش

إلى لتحقيق األرباح في األموال،    ؛والتمويلية وفق ا ألحكام ومبادئ الـشريعة اإلـسالميةواالـستثمارية  

 (3).االجتماعيةالتنمية  جانب إسهامها في تحقيق  

ا عرف بأنها مؤســـســـات مالية وظيفتها  التقليدية والتي تُ  المصـــارف  دُ جِّ َن  ،وعلى العكس تمام 

ــي  ــاسـ ــكلِّ   ةاألسـ ــحابها في شـ ــَ حدَّ بفائدة مُ   وقروٍض   ائعَ دَ وَ   تجميع األموال من أصـ لف ا ثم إعادة  دة سـ

ــها لمَ  ــرفن يطلبها بفائدة أكبر، ويربح  إقراضـ وم بالخدمات  قُ م بين الفائدتين، كما أنه َي رْ الفَ  المصـ

 .(4)المصرفية المرتبطة بعمليتي االقتراض واإلقراض

 اإلسالمية: المصارفخصائص  

ــالمية عن ْيرها من   للمصــارفزة مي ِّ تأتي أهم الخصــائص المُ  التقليدية من    المصــارفاإلس

وم بأعمال  قُ فإضــافة كلمة )إســالمي( إلى المؤســســة المالية التي تَ   ؛ارتباطها بالشــريعة اإلســالمية

 بل إن المؤـسـسة المالية اإلـسالمية ترتكز على أـسٍس   ووحـسب التقليدية ليـست مجرد كلمةٍ  المـصارف

ة من أحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية، تختلف عن تلك األســس والمبادئ  مدَّ ســتَ ومبادئ وآليات مُ 

 .عليها المؤسسات المالية التقليديةوم  قُ التي تَ 

 :اإلسالمية ما يلي للمصارفومن أهم الخصائص المميزة  

 

 . 338، والفيـومي، المصباح المنير، مادة صرف، ص 189، ص  9  ( ابن منظـور: لـسان العـرب، مـادة صـرف،ج1)
( أحمد طه العجلوني: المصارف اإلسالمية والعولمة المالية، اآلثار المتوقعة وكيفية المواجهة )وجهة النظر للعاملين في اإلدارة  2)

 . 2-1م، ص2٠٠9العليا في المصارف اإلسالمية األردنية( 
الزيدانين: الرقابة الشرعية على المصارف اإلسالمية بين التأصيل والتطبيق، مجلة كلية الشريعة والقانون، المجلد  ( هيام محمد 3)

 . 93 –  92م، ص 2٠13عمان،  -( المملكة األردنية1، العدد )4٠
جامعة أسيوط،   كلية التجارة بسوهاج، -الشيخ سمير رمضان: التطور التنظيمي في البنوك اإلسالمية. أطروحة دكتوراه (4)

دليل إرشادات المراجعة والرقابة في المصارف اإلسالمية، القاهرة، فبراير  -و حسين حسين شحاته36  -35م، ص 1994
 م. 2٠٠3
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(8 ) 

ــتَ مباشـــر أو ْير مباشـــر )مُ   عدم التعامل بالفوائد المصـــرفية أخذ ا وإعطاء  بشـــكلٍ  .1 ؛  ر( تِّ سـ

 .محرَّ باعتبارها من الربا المُ 

بين أصـــحاب   المصـــرفط  تثبيت مبدأ المشـــاركة في األرباح والخســـائر من خالل توســـُّ  .2

ل ار  واألموال وطـالبي التموـي ذ في االعتـب اطرالمَ   :مع األـخ ا طرفٍ   ،ـخ دم تحميلـه دون الطرف   وـع

 .اآلخر

 .تحقيق االلتزام الكامل بأحكام الشريعة اإلسالمية في كل تعامالتها المصرفية .3

ــارفوم  قُ تَ  .4 ــالمية بتقديم مجموعة من الخدمات ال تُ  المصـ ــارف التققد ِّ اإلسـ   ؛ ليديةمها المصـ

 .وصندوم الزكاة ونسَ كالقرض الحَ 

اإلســـالمية للرقابة الشـــرعية باإلضـــافة إلى الرقابة المالية واإلدارية   المصـــارفتخضـــع   .5

ويعطي    ،التقليدية المـصارفاإلـسالمية عن  المـصارفز  مي ِّ جوهرر مهم يُ  مم وهذا فارِّ   ،والمـصرفية

 .ذاتية  وطمأنينة    ين ثقة  عِّ ودِّ للمُ 

ــارفوم  قُ تَ  .6 ــالمية بتجميع األموال العاطلة ودَ  المصـ ا  فْ اإلسـ ــتثمار، نظر  عها إلى مجال االسـ

 .التقليدية المصارفوف الكثير من المستثمرين المسلمين عن التعامل مع زُ لعُ 

حيث تســعى إلى   ؛اإلســالمية بربط التنمية االقتصــادية بالتنمية االجتماعية  المصــارفوم  قُ تَ  .7

رفع المســـتور المعاشـــي للمجتمع من خالل الســـياســـات االســـتثمارية للمشـــاريع والمؤســـســـات 

 .االقتصادية التابعة لها

من  ع  ودِّ الزبون والمُ   رِّ ـكة إلى تحرُّ شـــــارَ ر إلـلاء الـفاـئدة الربوـية واســـــتـبدالـها بنـظام المُ ؤد ِّ يُ  .8

 .ر للفائدة الربويةظِّ تَ نْ ع المُ ودِّ م بها المُ سِّ تَّ زعة السلبية التي َي النَّ 

وهذا يمنح الوحدة النقدية   واإلسـالمية فيما يطرأ على النقد من تضـخمٍ  المصـارفم سـاهِّ ال تُ  .9

ا وثبات ا في قيمتها الـشرائية ألن   ؛كبير في الحد من ظاهرة التـضخم  م إلى حد ٍ ـسهِّ ويُ  ،الـسائدة اـستقرار 

ق نقودها  لْ وم بخَ قُ تَ   :بمعنى  ،ق االئتمانلْ أو خَ  وق النقودلْ ـسمى بخَ وم بعملية ما يُ قُ التقليدية تَ  المـصارف

بها    مـسموحٍ   نةٍ عيَّ مُ   االعتمادات للـسحب على المكـشوف لزبائنها ـضمن حدودٍ ح ْت ها عن طريق فَ سِـّ فْ بَن

 (1).دث في المصارف اإلسالميةحْ وهذا ال َي   ،لكل زبون

 

 اإلسالمية:  المصارفمبادئ   :الثانيالمطلب 

بالربا م التعامل  حر ِّ ومبادئها من العقيدة اإلسـالمية التي تُ   سـهاسُـ اإلسـالمية أُ   المصـارفتسـتمد  

 .سالميةالمؤسسات التي ظهرت في الدول اإل صنف من أهموهذا ما جعلها تُ   وا وعطاء  أخذ  

 :دولة الكويت في اإلسالمية  للمصارف  القانوني  التنظيم

 فيالكبير    االرتفاعبعد   الســــيما  التجاررنطام النشــــاط   في واســــعم   رم تطوُّ   ،تي دولة الكو  في

ــعا ــاد  دفُّ وتَ م،  1973ر النفط بعد حرب أكتوبر عام أسـ ق اإليرادات والعائدات الكبيرة على االقتصـ

 

( د. محمد كمال عطية: محاسبة الشركات والمصارف في النظام اإلسالمي، دار الجامعات المصرية، القاهرة، مصر،  1)
 . 66م، ص 1984



 الواقع والمأمول  -  المسئولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية الكويتية  

 

(9 ) 
 

عور  عن تأصُـّ  فضـال  -  وهذه العوامل االقتصـادية  .الكويتي   - بصـفة عامة  نالكويتيي لدى  الدينيل الـش

 ةوذلك كشـركة مسـاهمم،  29/8/1976 في  (الكويتيبيت التمويل  )  أمام تأسـيس  الطريقَ   دتِّ ه  قد مَ 

نة  72القانون رقم أحكام بموجب   اهم فيبالترخيص    م،1977لـس يس ـشركة مـس مكويتية   ةتأـس  باـس

 (1).م29/1/1978 في األساسي  ونظامه تأسيسهتوثيق عقد   تمَّ  روالذ(  الكويتيبيت التمويل  )

عدم خضــوعها    ي:بما يعن  ،تســمية تلك المؤســســة المالية فيســتعمل  ك لم تُ نْ الحظ أن كلمة َب ويُ 

ــع لها  التيالقواعد واألحكام والتعليمات والقوانين  لبعض   ــارفتخضــ  فيالتجارية العاملة   المصــ

وذـلك قـبل تـعدـيل    المركزر،ببـنك الكوـيت    الكويتي  التموـيلعالـقة بـيت    فيالســـــيـما    ،دوـلة الكوـيت

 (2).إسالمي  بعد أن تم تسجيله كبنكٍ   المركزرقانون بنك الكويت  

ع ــج   بعد أن تمَّ  المركزرالتمويل لرقابة بنك الكويت    بيتُ   وَيْخضــَ ــالميله كبنك  ي تس ويقوم    ،إس

ــاٍس   الكويتيبيت التمويل   ــواءم   رربو  ال على أســ ــرفيةق بعملياته  فيما يتعلَّ   ســ أو العمليات   المصــ

 (3).خرىأصورة  بأرأو   شكلٍ   بأرحيث يحظر التعامل بالفوائد   ،ظ األموالفْ االستثمارية أو حِّ 

من االســتثمار    ،ى ميدان المصــارف إلى ميادين أخرىتعدَّ َي   الكويتيوكان نشــاط بيت التمويل  

  الكويتي التمويل    وقد نجح بيتُ   ،حةراَب ســالمية مثل المُ إ  البضــائع بصــيغٍ  فيتاجرة  والمُ  وقارالعَ  في

تثماراته وجَ  في  اكبير    انجاح   اء إدا إلى وبما حَ   ،ب األموالذْ اـس   ، دولة الكويت  فيله  ةعديد  فروعٍ نـش

 (4).أخرى  دوليةشركات  فيومساهمته  

 بالمـصارف  خاص ٍ   ـسمٍ بإـضافة قِّ   م2٠٠3لـسنة    3٠دولة الكويت القانون رقم  في  احديث   رَ وـصدَ 

شـــــأن النـقد وبـنك الكوـيت    في  م1968لســــــنة    32اإلســـــالمـية إلى الـباب الـثاـلث من الـقانون رقم  

  ( الكويت اليوم)الجريدة الرسـمية   فيذلك القانون   نشـرُ  وقد تمَّ  ،وتنظيم المهنة المصـرفية  المركزر

ـشهر  أتة بعد سـ   بأحكامهت المادة الخامـسة منه على العمل  ونصَـّ   ،م2٠٠3الثامن من يونيو ـسنة  في

 (5).من تاريخ النشر المشار إليه

 

 . اإلسالمي االقتصاد فيللمنظمة  االجتماعيةمفهوم المسئولية  :المطلب الثالث

ةـعد مفهوم  يُ   :االجتمااعياة  المسااااا ولياةمفهوم   اعـية م  المســـــؤولـي ا ودائم  ر  تلي ِّ ا مُ فهومـ  االجتـم

ــكل ٍ بِّ رتَ وهو مُ   والتطور ــور بالتنمية المُ   ط بشـ ــتدامَ عضـ ــركات وجِّ حيث يُ   ؛ةسـ بجانب  -ب على الشـ

واالجتماعية، كما   والمشـــاركة في التنمية االقتصـــادية   بالبيئةاالهتمامَ   -البحث عن الثروة والربح

 

راجع في ظروف نشأة بيت التمويل الكويتي ونشاطه: محمد بو جالل: ) البنوك اإلسالمية: مقومهاو نشأتهاو تطورهاو نشاطهاو  (1)
 .   155 - 1٠3م ص 199٠  –الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب   –مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي( و الناشر 

لسنة    3٠إنشاء بيت التمويل الكويتي. وتراجع المادة الثالثة من القانون رقم   المذكرة االيضاحية للمرسوم بقانون في شأن (2)
م في شأن النقدو وبنك 1968لسنة   32م بإضافة قسٍم خاص ٍ بالبنوك اإلسالمية إلى الباب الثالث من القانون رقم 2٠٠3

العمل بهذا القانون و ومنها بيت التمويل  الكويت المركزرو وتنظيم المهنة المصرفية، والتى ألزمت الشركات القائمة في تاريخ
الكويتيو والتى تزاول المهنة المصرفية طبق ا ألحكام الشريعة اإلسالمية أن يتم تسجيلها في سجل البنوك اإلسالمية لدى البنك 

 المركزرو وفي حالة عدم االلتزام يتم تصفية الشركة. 
ا: محمد بو جالل: البنوك اإلسالمية ) المشار إليها سابق ا(  المادة الخامسة من عقد تأسيس بيت التمويل الكويت (3) ي. راجع أيض 

 وما بعدها. 118ص 
 .  124-12٠المرجع السابقو ص  (4)
 . 7م ص  3٠/5/2٠٠4في   668العدد   –( جريدة الكويت اليوم 5)
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(1٠ ) 

وحقوم    ،العمل في إطار من الـشفافية والمحاـسبة، ومراعاة أخالقيات األعمال :ب عليها كذلكتوجَّ َي 

 .ة الشريفةوالمنافس ،ال، ومحاربة الفسادمَّ الموظفين والعُ 

على الشــركات احترام حقوم اإلنســان في جميع المجاالت    م مبدأ المســؤولية االجتماعيةحت ِّ ويُ 

ا السـعي لدعم المنظمات العاملة في م عليها أيضـ  حت ِّ بما في ذلك حقوم المرأة والطفل والبيئة، كما يُ 

ا يـجب أن نُ  ال، وهـن ذا المـج ل الخيررفر ِّ ـه ة التي تســـــعى    م بين دعم العـم داف التنموـي ودعم األـه

المجتمع الـمدني، ـفالعـمل الخيرر رْم أهميـته في رفع المـعاـناة عن بعض الفـئات   لتحقيقـها منظـماتُ 

 (1).ق التنمية المستدامةحق ِّ ال يُ   االجتماعية

تهدف من   المصــارفوهما: أن بعض الشــركات و   ،من اإلشــارة إلى أمرين مهمين  دَّ هنا ال بُ و 

إلى تحســـــين    ،ودعهـما لمنظـمات المجتمع الـمدني  إعالنـها عن التزامـها ـبالمســـــؤولـية االجتـماعـية

ــب ِّ عه للتلاضــي عن األضــرار التي تُ فْ ودَ   ،صــورتها في المجتمع أو التلاضــي عن   ،بها في البيئةس

  .وْير ذلك  ،استلاللها لموظفيهـا  ،ة أو يَّ وِّ تعامالتها ْير السَّ 

ؤولية االجتماعية  المصـارفكات و كما أن قيام الـشر  مَ عْ ما دَ  د ٍ من إلى حَ ضْـ َي   بدورها تجاه المـس

والمســـــاهمة في إنجاح    ،واالعتراف بوجودها  ،جميع أفراد المجتمع ألهدافـها ورســـــالتها التنموية

 .اسبق  ط له مُ ط ِّ ا خُ مَ ا لِّ ق  فْ أهدافها وَ 

  إلزامٍ  يكتـسب بموجبه قوةَ  وقاطعٍ   دٍ حدَّ مُ   بـشكلٍ   وحتى اآلن لم يتم تعريف المـسؤولية االجتماعية

أر إنـها   ؛في جوهرـها أدبـية ومعنوـية  ـقانونـية وطنـية أو دولـية، وال تزال المســـــؤولـية االجتـماعـية

 (2).تستمد قوتها وقبولها وانتشارهـا من طبيعتها الطوعية االختيارية

 :اإلسالمي االقتصاد في  االجتماعيةالمسئولية  

إذ إنها القنوات التي    ؛اإلـسالمية المـصارفمجاالت أنـشطة   أهم ِّ  دَ أحَ   االجتماعية  المـسؤولية  عدُّ تُ 

اركة في مكافحة الفقر  ؛اإلـسالمية واجبها نحو المجتمع  المصـارفر من خاللها  ؤد ِّ تُ  وتوزيع   ،للمـش

  ؛ ماعية ة قنوات للوفاء بمســـؤوليتها االجت دَّ حيث تســـتخدم عِّ   ؛العدالة  واإلســـهام في نشـــرِّ   ،الثروة

  يل الخدمات الصـــحية وتمو   ،ف الصـــليرة والمتوســـطةرَ وتمويل الحِّ  ونســـَ ض الحَ رْ والقَ   وعكالتبرُّ 

ة اة جَ إو ،  والتعليمـي افظـة على    ،اعـ  ا وتوزي عـ  مْ دارة أموال الزـك ةوالمـح ة  عْ ودَ   ،البيـئ ات الخيرـي م الهيـئ

ــؤولي معنى    دُ جِّ وَن،  والدينية ــالم من خالل الواقعية في نظرته إ  الي  جَ   االجتماعية  ةالمســ لى في اإلســ

ِّ المال، حيث المال من مُ  ولذلك جعل المحافظة عليه من    ،وما به صالحيتها  ،لحياة اإلنسانيةا  ماتقو 

تَّى  ، قال تعالى: }والبرإلى الخير   ةفهو وســيل  ،مقاصــد التشــريع األســاســية تُنف قُوا   ل ن ت ن الُوا اْلب رَّ ح 

بُّون    ا تُح  مَّ ا ۚ  م  م  ن تُنف قُوا  و  {ع ل يم    ب ه   ّللاَّ   ف إ نَّ   ش ْيء    م 
 .يَ مِّ سَ  ةالواقعي  ةوبهذه النظر، (3)

، بل جعل وجوب اإلنفام من  اا شـرعي  جعلها اإلسـالم تكليف  ،  اعيةاجتم  فاإلنفام والتثمير وظيفةم 

 .مقتضى اإليمان باهلل ورسوله

 أمران:  وظيفة المال االجتماعيةومما ي كد 

تعمالُ   ،مم حرَّ مُ  تضـييعه في ْير مصـلحةٍ   أنَّ   األول:  ِّ   فاـس مها    دم قيَّ مُ   ةلكي المِّ   حق  بالوجوه التي رـس

ه نفاقُ إا  ، أمَّ تهمن إضــاع  عدُّ أن عدم ذلك يُ   باعتبار ،المال  باســتثمارا ف  كلَّ مُ  لك كانلذ  ؛الشــارع الحكيم

 

على القرارات، دراسة ماجستير ْير منـشورة، جامعـة  ( عماد محمد حسين فنير: أثر اإلفصاح عن المسئولية االجتماعية1)
 م. 2٠٠9قـاريونس: ليبيا. 

( عبد الحميد عبد الفتاح الملربي: المسؤولية االجتماعيـة للبنـوك اإلسـالمية، القـاهرة: المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي  2)
 م. 1996للنـشر. 
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 ر حق الجـماـعة في ـمالِّ ي ، ـبل تقرةا على الزـكامـنه مقصـــــور  ض  لرفليس الة  الـعامَـّ   ر ِّ في وجوه البِّ 

 .ةَ فع الحاجَ دْ َي و ، الضرر  دُّ سُ الفرد بما َي 

والخالفة في التصـرف في المال إنما تصـح إذا كان النائب أو المسـتخلف ذا   إن النيابة  الثاني:

والتثمير  من التنمية    ،وظيفته أداءُ  هعِّ ســْ ن نقصــت عنده لن يكون في وُ ألن فاقدها أو مَ   كاملة؛ أهليةٍ 

ــَّ واإل  فمالُ   ،االجتماعية  بالوظيفةنه أخل  إأر    ؛الجماعة  د أهليته في تثمير مالِّ قَ فَ   مثال    فيهُ نفام، فالسـ

 (1).االستلاللأو سوء   ،بسبب السفه في النفقة ،الجماعة يتأثر بما ينال مال الفرد

اإلســـالمية في أداء وظيفتها   المصـــارفإن نجاح    :عام يقول الدكتور فتحي الدريني  وبشـــكلٍ 

ؤوليتهحـسب نظرة اإلـسالم الواقعية للمال من أجل دعم التنمية والتثمير ولتتحمل     ، االجتماعية   امـس

    :هي ،يتطلب تلبية مجموعة من الشروط

ــرع .1 ــالمية قوال  ي ضــرورة االلتزام باألحكام الش ــكال   وعمال  ة اإلس التزامه  ، و ا ومضــمون  ، ش

  اإلســــالم في تكوين رأســــماله، وفي انتقائه للعاملين به، وتنظيماته ولوائحه، وفي طريقة   بمبادئ

 .تعبئتها لموارده، وفي طريقة وأساليب توظيفه ألمواله

  ة  بما يضــمن أن تكون هذه القيادات نماذج حي  المصــرفالتحرر الدقيق في اختيار قيادات  .2

  .الواعيةالمسلمة  للشخصية

من   ، المـصرففي   العامليناإلـسالمي لدى كل   المـصرفالوـضوح الفكرر لمهمة ووظيفة   .3

 (2).تنفيذرالعليا إلى أدنى مستوى   اإلدارة

 سمات المسئولية ونطاقها:

 تتســـم أنشـــطة المســـئولية االجتماعية للمنظمة بالمرونة والقابلية للتليير من آنٍ   :المرونة .1

لذلك فالتزام المنظمة    ،اليوممنذ عدة ســــنوات قد ال يكون كــــذلك   ومقبوال    اآلخر، فما كان مطلوب  

فق  نة تتَّ عيَّ ولكن تختلــف األنــشطة والمجاالت لتركز على مشاكل وقضايا مُ   ادائم   ابالمشاركة ساري  

   .تعيشها المنظمة التيومقتضيات المرحلة الفكريـة والتطبيقية  

كانت هذه   ســـواءم   واالمنظمة جميع األطراف المسئولة عنها اجتماعيَّ   يحيث تراع  :الشمول .2

ن من  و العمالء والمســـتفيد)  بها( أو خارجيــــــــة    ون)أصـــحاب المنظمة والعامل األطراف داخلية  

 .(تمع اإلسالمي كلهلمج معامالت المنظمة وا

ــالح مختلف األطراف فيل المنظمة عند النظر  دِّ عْ فيجب أن تَ   :العدالة .3 ــرر»  ،مصـ   ، فال ضـ

 .«ضرار  وال

ــفٍ  أر فياالستطاعة عامة  ف  :االستطاعة .4 ــف  }إذ   ؛تكليـــ ــس   للا ال يكلـــ   {، إال وسعها انفـــ
 ...أو ـبالمركز والســـــلـطان  ،أو تكون ـبالعلم والرأر  وأو الـمال  وفـقد تكون ـبالجـهد  ؛وأنواعـها كثيرة

 .وْير ذلك مما يناسب حال التكليف المنوط بالمنظمـة

لينفق ذو سعة  }: تعالى للا فقد قال    ووسعها دون تقصيرٍ  فيويجب على كل منظمة أن تبذل ما  

 {.اإال وسعه اال يكلف للا نفس   ،ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممـا آتـاه للا   ،من سعته

 

– ى سـلطان الدولـة فـي تقييده، ونظرية التعـسف فـي اسـتعمال الحـق، مطبعـة جامعـة دمـشق ( فتحي الـدريني: الحق ومـد1)
 م. 1967دمـشق 

 م. 2٠٠9( المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية: النشرة الدورية سبتمبر 2)
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 : االجتماعيةمجاالت المسئولية   :الثانيالمبحث 

 اإلسالمية: المطلب األول: أهم مجاالت المسئولية االجتماعية للبنوك 

ــارفز دور  رُ بْ وَي  ــالمية في الجانب االجتماعي من خالل التزامها  المصـ ــااإلسـ   ت باالفتراضـ

 ا:المجتمع إلى تحقيق أهدافه وليس المال هدف  وسيلة    :اآلتية

ذاته،   في حد ِّ   ةم لمال وسيلاإلـسالمية بالمبادئ اإلـسالمية التي تعتبر أن ا  المـصارفالتزام  :أوال   

من وجهة النظر    التقليدية كبيرم   المصــــارفومن هنا، فإن الفارم بين المصــــارف اإلســــالمية و 

ال دورم  ــاد اإلســـــالمي يكون للـم ة، ففي االقتصـــ اعـي ه، وتكون    االجتـم اعي يعـمل على تحقيـق اجتـم

ق  حق ِّ اإلـسالمية تُ   المصـارفهي القطاع الذر يقوم بتحقيق هذا الهدف، وهذا ال ينفي أن    المصـارف

ـفل  لْ التقلـيدـية، ولكن ـهذه األرـباح ال تَ   المصـــــارفقـها  حق ِّ زة ال تـقل عن األرـباح التي تُ تمي ِّ ا مُ أرـباحـ  

تصــــادية العائد االجتماعي الذر يتحقق للمجتمع ككل، وبذلك يكون ما تحققه من أرباح صــــافية اق

فقط على حـساب كثير من    التي تحقق األرباح االقتـصادية المـصارفأكبر منه في حالة    واجتماعية

 (1).األهداف االجتماعية

ــارفعمل    إنَّ   :اثاني   ــالمية يلفت األنظار إلى أهمية الوظيفة االجتماعية  المصــ لألموال    اإلســ

ــميم ــتخداماتها، حيث ركزت في تصــ ــاني    واســ ــمين البعد االجتماعي واإلنســ أنظمتها على تضــ

والعديد من   ونسَـ ض الحَ رْ والقَ   ومن خالل أجهزة الزكاة  ،للمعامالت المالية االـستثمارية والمـصرفية

 (2).ظمة التكافل االجتماعي واإلنسانيأن 

ُ   المصــارف كما أن التزام  :اثالث   ــالمية بأ ــُ اإلس ــالمي، يبرز البُ  سِّ س   دَ عْ وأركان االقتصــاد اإلس

ــتدامة  ،االجتماعي ــاني ووتحقيق التنمية المســ ويربط أهداف التنمية    ووالتوازن في المجتمع اإلنســ

 .تحقيق التنمية المستدامة  مَّ بالتنمية االجتماعية، ومن ثَ  االقتصادية

م بين  رْ والفَ   ،الشريك ال دور الوسيطاإلسالمية في قيامها بدور   المصارفوتنبع أهمية  :ارابع  

  و دارتهاإو و يتحمل مســـئولية كاملة في دراســـة المشـــروعات الشـــريك نَّ إحيث    ؛الدورين واضـــح

تلـك    ألن نجـاحـه هو يتوقف على نجـاح  ؛والعمـل على إنجـاحهـا  وورعـايتهـا  ووالســـــهر عليهـا

 (3).المشروعات

 

 

 

القـاهرة: المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي   عبد الحميد عبد الفتاح الملربي: المسؤولية االجتماعيـة للبنـوك اإلسـالمية، (1)
 م. 1996للنـشر. 

حــسن ســالم العمــارر: المــصارف اإلســالمية ودورهــا فــي تعزيــز القطــاع المــصرفي، المـــؤتمر الخـــامس:   (2)
 م. 2٠٠5تموز.  3-2مشق: مـــستجدات العمـــل المصرفي في ضوء التجارب العربية والعالمية/ مجموعة دلة البركة، د

صالح حـسن الحـسينيو ومؤيـد عبـد الـرحمن الـدورر: إدارة البنـوك، مـدخل كمـي واسـتراتيجي معاصـر، عمـان: دار   (3)
 م. 2٠٠٠وائـل للنـشر والتوزيعو 
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 : االجتماعية تطبيق المسئولية  بإمكانية اإلسالمية المصارف اهتمام: الثانيالمطلب 

 الذر الجـسر نهاإ إذ  اإلـسالمية؛ المصـارف اهتمام  مجاالت أهم ِّ  أحدَ   االجتماعية  المـسؤوليةُ   عدُّ تُ 

  وتوزيع   الفقر  مكافحة في للمشــاركة  المجتمع  نحو   واجبها  اإلســالمية  المصــارف خالله  من  رؤد ِّ تُ 

  بمســؤوليتها  للوفاء قنوات ةدَّ عِّ   اإلســالمية المصــارف  وتســتخدم  .العدالة نشــر  في  واإلســهام الثروة

ــَ والقرض الحَ   والتبرع:  مثل  والجتماعيةا ــطةوتمويل الحِّ  ونســ ــليرة والمتوســ وتمويل    ورف الصــ

   .اا وتوزيع  وإدارة أموال الزكاة جمع    وودعم الهيئات الخيرية والدينية  وةي الخدمات الصحية والتعليم

 

 :-كر ال الحصرعلى سبيل الذ   - القنوات فيويمكن تلخيص هذه 

 إنشاء صناديق للعمل الخيرر والنفع العام. 

 إنشاء وإدارة صناديق الزكاة. 

 إنشاء أوقاف. 

  َللفئات   مويل نشـــاطات اقتصـــاديةن، وت المحتاجي لمســـاعدة  ؛  سَ للقرض الحَ   ظحافِّ إنشـــاء م

 .المحرومة

  ر االحتياجات  وِّ وذَ   وينن ِّ ســــِّ والمُ   ،ورعاية األيتام،  االجتماعيل حمالت توعية للتكافل تموي

 .الخاصة

   ذات الطابع االجتماعي  واالستشفائيةتمويل البرامج والمؤسسات التعليمية. 

 وإطعام الصائمين في رمضان ،توزيع المساعدات. 

 تمويل برامج للحفاظ على البيئة. 

  ُرصلَّ إنشاء محافظ للتمويل الم. 

ــا يساعد  التيالعديد من العوامل الضرورية   هناكو   ــدعيمها بمــ  المصارفيجب االهتمام بتــ

 .اإلسالمية على ممارسة مسئوليتها االجتماعية

 :ومن أهم هاذه العوامل

 ــئولين  تكوين االتجاهات اإل ــرف فييجابية لدى المسـ ــالمي المصـ ــاركة   اإلسـ ــشـ نحو المــــــ

وأعضـــاء إدارتــــــــه   اإلســـالمي المصـــرف فييجب مراعاة اتجاهات العاملين ، فاالجتماعية

  و عند اختيارهم وتعيينهم  وخاصـة    وبنائها  فيوالمسـاهمة   ،كم عليهاوالحُ   ،ومــــــراقبي حسـاباته

 .تومهارا تٍ قدرا  ما لديهم من  وتنميـة

  اينبلي أيض   ،  بالمصرفختبر فيها الفرد عند تعيينه للعمـــــل يُ  التياالت األخرى  لمج فبجانب ا

ــة تصرُّ   ،الوقوف على مهاراته االجتماعية ــادة لمعرفـــ ف الشخص إزاء  من خالل اختبار القـــ

ــائل جديدة وظروف العمل ــتحداث وســ ــتعداد الســ وتحديد    ،ومواجهة متطلبات العمل  وواالســ

ومراعاته    والمواقف االجتماعية  فيــــــسليمة  بقياس اـستعداد التصرفات ال  االجتماعياالـستعداد  
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  و ومدى حكمته   وواتزانه  ،إيجابية  لمشاعر اآلخرين واندماجه مــع زمالئــه ومــشاركتهم مشاركة  

 .داد آرائهوسَ 

ــانوا يمارـســــــون أعمالهم   مُّ تِّ كان المديرون أو العاملون َي   وـسواءم   في تعينهم واختيارهم أو كــــ

من خالل بــــــــرامج التهيئة    ،م نحو المشــاركة االجتماعيةتهفيجب تدعيم اتجاها  ، المصــرف

م ألبعــــــــاد المفهوم  بهوذلك بما يســـاعد على اســـتيعا،  وكذلك برامج التنمية اإلدارية  ،المبدئية

 .ع للمسئولية االجتماعيةسَّ وَ المُ 

 

 عليه:  المترتبة ثار الثالث: مجاالت التطبيق وال مبحث ال

 االجتماعية: للتنمية للمسئولية  اإلسالميمجاالت تطبيق المصرف  :المطلب األول 

اإلسـالمي أسـاليب ووسـائل متعددة في االسـتثمار وتوظيف األموال في ضـوء   بع المصـرفُ تَّ َي 

وهذه األخيرة    ووالمراجعة  ومـشاركةوال ومبادئ الـشريعة اإلـسالمية ومقاـصدها، تتمثل في المـضاربة

م، والتأجير  لَ أســاليب أخرى كبيع الســَّ  ىية، باإلضــافة إلأنشــطة المصــارف اإلســالم  ىتســيطر عل

المصــارف   عملِّ  بَ صــَ ل عَ مث ِّ التمويلي، والبيع اآلجل، وهذه األنشــطة االســتثمارية التي تقوم بها تُ 

وسايتم إيااا  ،  ة لتحقيق كافة أهدافهاي وهي األداة الرئيسـ   ،ومصـدرها الرئيسـي لتحقيق اإليرادات

 .أهم ما يتعلق بها دون الدخول في التفصيالت والخالفات الفقهية

 :المشاركة -1

 اركة:المش مفهوم .أ

بأنها الشــركة التي    ،عرف في الفقه اإلســالمي بشــركة العنانوهو ما يُ :  المقصــود بالمشــاركة

ــترك فيها اثنان في مالٍ  ــتحقوه بوراثةٍ   يشـ ــاط،  ونحوها  اسـ  ىليعملوا عل ،أو جمعوه من بينهم بأقسـ

 (1).أو نحو ذلك أو زراعةٍ  أو صناعةٍ   تنميته في تجارةٍ 

  و رحته المصــارف اإلســالمية من أســاليب تمويلية ط ما أفضــل من بالمشــاركة  التمويل  عتبرويُ 

ا للمـصرف اإلـسالمي عن المـصرف ا رئيـسي  ز  مي ِّ عتبر مُ نظام المـشاركة يُ  نَّ إإذ   ؛زهامي ِّ ومن أهم ما يُ 

في المشــروعات طويلة األجل للمشــروعات الزراعية   ســتخدم صــيلة المشــاركة عادة  الربور، وتُ 

  التفام يتم توزيع األرباح بين األطراف المشـــاركة بنســـبِّ ا دِّ قْ عَ  ىعل  وبناء    ،والصـــناعية وْيرها

ــاهمة كل ِّ  ــاربة  طرفٍ   مسـ ــارة فيتحملها جميعُ  ،برأس المال كما في حالة المضـ   أما في حالة الخسـ

ِّ مَ األطراف وليس المُ   (2).ل وحدهو 

 ويتم التمويل بالمشاركة بإحدى الطريقتين:

  و أو مصنعٍ   وتجارية  ةٍ سَ سَّ ؤَ أو أكثر في مُ   بمشاركة شخٍص  وم المـصرفُ قُ َي   المشااركة الثابتة: •

ــترك،  وْيرها أو زراعةٍ   وأو بنايةٍ  ــروع المش ــتحق كلُّ   ،عن طريق التمويل في المش من    واحدٍ   فيس

 

 . 87م، ص 1988، 1مصطفى كمال طايل: البنوك اإلسالمية المنهج والتطبيق، ج (1)

األشكال، بحثم ُمقدَّم إلى َدْور المصرف اإلسالمي عن صيغ  –الضوابط  –التمويل بالمشاركة، المفهوم اللريب ناصر:  (2)
 . 5االستثمار اإلسالمي، مركز االقتصاد اإلسالمي. ص  
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(15 ) 
 

  نةٍ سَـ   الشـركاء نصـيبه من أرباح ذلك المشـروع، وتكون المحاسـبة لألرباح والخسـائر في نهاية كل ِّ 

 (1).وهذه الشركة جائزة باإلجماع  ،مالية

اركة يُ   المشااركة المنتهية بالتمليك: • من المصـرف   كل ٍ  د نصـيبُ حدَّ وفي هذا النوع من المـش

  ويحصـل كل    ،ل مجموع قيمة الشـركة موضـوع المشـاركةمث ِّ تُ  مٍ هُ سْـ أَ  وشـريكه في الشـركة بصـورةِّ 

تطيع    ،ة من الـشركةقَ حقَّ من األرباح المُ   نصـيبٍ  ىمن المصـرف وـشريكه عل وـشريك المصـرف يـس

وبذلك تكون أسهم المصرف متناقصة   ونةٍ سَ  كلَّ   اعين  مُ  اإذا شاء أن يشترر من األسهم المملوكة عدد  

 (2).ا للشركة بكاملهاويصبح مالك  ،  أن يمتلك الشريك األسهم كاملة على

  :للمشاركة  التنموي الدور .ب

المية، من جهةٍ   عدُّ تُ  • اركة من الناحية النظرية أهم أداة لعمل المصـارف اإلـس ها  لحصـولِّ   المـش

أخرى لتوظيف األموال المجمعة لديها، حيث يدخل أصحاب   ما تحتاجه من سيولة، ومن جهةٍ  ىعل

 ىوز علحُ بمســاهماتها في أر مشــروع َي   الودائع معها في مشــاركات، وتشــارك هي المســتثمرين،

 .قبولها

  أهمها: الحصــول   التمويل عن طريق المشــاركة يتيح ألصــحاب المال عدة مزايا العمل:إن  •

تحرير  و   ،ه في التنمـية االقتصـــــادـيةاه ـمالُـ الربح الـعادل، اـلذر يتـكاـفأ مع اـلدور الفعلي اـلذر أدَّ   ىعل

واســتقرار    ،للفائدةا  انتظار   هُ ع مالَ ودِّ ع الذر يُ ودِّ م بها المُ ســِّ تَّ صــاحب المال من نزعة الســلبية التي َي 

 .ل العائدعدَّ مُ 

 (:اضر  الق  ) بةاار  المُ  .2

 ؛الســفر  ى:بمعن   ،المضــاربة في الللة: مشــتقة من الضــرب في األرض  مااااربة:ال  مفهوم .أ

 (3).ألن االتجار يستلزم السفر عادة  

يتضــمن أن يدفع    ،ثنينابين    دم قْ أنها عَ  ىة علب تعريف المضــار  فتمَّ  :ا في االصــطالح الفقهيأمَّ 

 (4).النصف أو الثلث أو نحوهما  ،من الربح  معلومٍ  شائعٍ   به بجزءٍ   رَ جِّ تَّ  لَي خر ماال  أحدهما لآل

ــادر  ــاط االقتصـ ــروعة إلدخال الموجودات النقدية في النشـ ــالمية المشـ ــيلة اإلسـ وهي الوسـ

 .االعمل مع    المال وربُّ  بُ يقوم به صاحِّ   ،مشترك  عملٍ   عن طريقِّ   إنتاجٍ  عنصرِّ  إلىوتحويلها  

 :المااربة صيغة طريق  عن  المشروعات  تمويل  أشكال .ب

 :قسمين رئيسين ىلإحرية التصرف في أموال المضاربة   ل المشروعات من حيثي ينقسم تمو 

 قة:طلَ تمويل المشروعات عن طريق المضاربة المُ األول:   •

 

  (،2/7(، وتحفة الفقهاء للسمرقندر )1/191، ومراتب اإلجماع البن حزم )56يُنظر في ذلك: اإلجماع البن المنذر ص  ( 1)
 (. 253/ 2ة المجتهد البن رشد الحفيد )وبداي

 .96نفس المرجع السابق، ص  (2)
عبد للا العبادر: موقف الشريعة من المصارف اإلسالمية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة األزهر، مطابع  (3)

 . 2٠6االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية القاهرة، بدون سنة، ص

 . 88للا الهمشرر: األعمال المصرفية واإلسالم. مطبوعات مجمع البحوث اإلسالمية، بدون سنة ص مصطفى عبد  (4)



 2019إصدار أكتوبر   –  ثانىالجزء ال –العدد الثامن والثمانون 

(16 ) 

فال  وكاملة  بأموال المضــاربة بحريةٍ  بُ ضــارِّ في هذا الشــكل من أشــكال التمويل يتصــرف المُ 

 بُ ضــارِّ وبهذا يســتطيع المُ   ،ن يتعامل معهوال مَ  وأو إنتاج وتجارةٍ   وال نوعِّ   ووال مكانٍ   ود بزمانٍ يتقيَّ 

ـهذا الـمال وبتحقيق الـعاـئد    ىـبالمـحافـظة عل  ف أموال المضـــــارـبة ـبالكيفـية التي يراـها كفيـلة  وظ ِّ أن يُ 

 .لمناسبا

 دة:قيَّ تمويل المشروعات عن طريق المضاربة المُ الثاني:   •

أو أكثر    بقيدٍ دة قيَّ ب من صــاحب المال مُ ضــارِّ صــة للمُ خصــَّ ون األموال المُ كُ وفي هذا الشــكل تَ 

زمه رعايته فإذا خالف الشــرط كان لْ وهنا ال يجوز للمضــارب أن يخالف ما قيد به، بل َي   ،مما تقدم

ا له المـضاربة كان ـضامن   ا ـصار الربح له والخـسارة عليه، وإذا تلف مالُ ي  تعد ِّ ومتى انقلب مُ   ،اي  عد ِّ ت مُ 

 .(1)ر من وقت المخالفةالتعد ِّ   كمِّ بحُ 

النوعين من المـضاربة مالئم لمعامالت المـصرف اإلـسالمي، ْير أن المـضاربة المطلقة وكال  

ــحاب وَ  ــرف وأصـ ــل في التعامل بين المصـ ــتثمارائِّ دَ هي األصـ ــارف ويُ   وع االسـ الحظ أن المصـ

أن جميع   :والمقـصود بها،  ـسمى "المـضاربة الجماعية"فقهية أجازت ما يُ   ق دراـساتٍ طب ِّ اإلـسالمية تُ 

  ـستخدم في عملياتٍ وتُ   وواحد في إناءٍ   ـصبُّ الموارد المالية المتاحة لدى المـصرف اإلـسالمي ـسوف تُ 

قسـم بين أصـحاب األموال بحسـب  وتُ  واواحد أيضـ    ا في إناءٍ تتجمع عوائدها مع  ،  اسـتثمارية مختلفة

 (2).المشاركة المتفق عليها  بِّ سَ نِّ 

 :للمااربة التنموي الدور .ج

 الدور التنمور لصيلة المضاربة فيما يلي:  نمُ كْ َي 

المشــاركة في الربح  ىالذر يعتمد عل  ،للنشــاط االقتصــادر  هذا العقد من أكثر العقود أهمية   •

  ، مختلفة   بأحجامٍ مســتويات   ىفعن طريق هذا العقد يمكن تمويل مشــروعات إنتاجية عل ،والخســارة

اآلن هذا العقد من جهة تعبئة األموال القابلة    ىاإلســــالمية منذ قيامها إل المصــــارف  ولقد اعتمدتِّ 

 .لالستثمار

العمل فيه بحســــب خبرته ومهنته   ىر المال لكل قادر علوف ِّ يُ   إن التمويل بالمضــــاربة نظامم  •

روعٍ  ىر الحصـول علكْ أو فِّ   جهدٍ   بِّ صـاحِّ  وعندما يمكن لكل ِّ   وواجتهاده  وما  المال الالزم لتمويل مـش

 .وتذوب عناصر البطالة في المجتمع ووتتحقق التنمية االقتصادية  ويد اإلنتاجيز

ــارـبة إليؤدر ال • المضـــ اـمل بين عنصـــــرر العـمل ورأس الـمالتحقيق الت   ىتموـيل ـب أر   ؛ـك

 (3).ق عليها ابتداء  فَ تَّ المُ   بِّ سَ ق الن ِّ فْ اشتراكهما في العملية االستثمارية اإلنتاجية وفي اقتسام األرباح وَ 

ع والمنشــ ت التي ك )أصــحاب( المشــاري الَّ ل البطالة وزيادة عدد مُ عدَّ تســاهم في تخفيض مُ  •

ــلع وخدمات(   ىذه العمالة الجديدة التي تؤدر إله  ،عمالة ىتحتاج بدورها إل زيادة حجم اإلنتاج )سـ

إـحداث  ىإل  رؤد ِّ زـيادة الطـلب الكلي الفـعال )الفعلي( مـما يُ  ىإل  إضـــــاـفة    ،ومـنه زـيادة اـلدـخل القومي

 .األمر الذر يساهم في تفعيل عملية التنمية االقتصادية ،حركة وانتعاش في االقتصاد

 

 . 66م، ص 1988محفوظ األنصارر وآخرون: البنوك اإلسالمية، كتاب األهرام االقتصادر، الكتاب الثامن أكتوبر  (1)

 . 44م ص  199٠إبريل   71البنوك اإلسالمية العدد شوقي عبده الساهي: البديل اإلسالمي للقرض بفائدة، مجلة  (2)
 . 21م ص  1981، 91الصديق الضرير أشكال وأساليب االستثمار في الفكر اإلسالمي، مجلة البنوك اإلسالمية العدد  (3)
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(17 ) 
 

اعلية من توجيه التمويل  أن تتمكن الدولة بصورة أكثر ف  ىيؤدر نظام التمويل بالمضاربة إل •

 المصـــــرفأن    ىلإويرجع ذـلك  ،  التي ترى أهميتـها أكثر من ْيرـها  األنشــــــطة  ىلإالمصـــــرفي  

ط المطلوب ىتوجيه تمويله إل ىقدر علاإلـسالمي أ التقليدر الذر يعطي   المصـرفأكثر من   ،المنـش

ل  يه إليه العموج ِّ يُ  التي  ةالمكشـوف، وال يسـتطيع أن يتحكم في الوجه  ى بالسـحب علالعميل تسـهيال  

  .دقيقة  اإلسالمي ذلك بصورةٍ  المصرفبينما يستطيع    ،تسهيالت

 :حةراب  المُ  .3

 :المرابحة مفهوم .أ

 (1).هو النماء في التجارة أو المكسب :والربح ووهو الزيادة ومن الربح: المرابحة في الللة

 :المرابحة طريق  عن  المشروعات  تمويل  أشكال .ب

المصــارف    اوع المرابحة من أكثر وأوســع عمليات النشــاط االســتثمارر التي تقوم بهيُ بُ   عدُّ تُ 

 وهي:  ،في مجال التمويل بصيلة المرابحة انأساسي  نوهناك شكال،  اإلسالمية

بشــراء الســلع   المصــرفوهنا يقوم    ،الســلع في الحال  عِّ يْ َب   وهي عمليةُ   التقليدية:المرابحة  •

ويمكن للعميل   وضـاف لسـعر الشـراء األصـلييُ   ربحٍ   هامشِّ   يضـمن له تحقيقَ   وبيعها للعميل بسـعرٍ 

ــداد عل   تحت   تظل أو   وكضـــمانٍ  للمصـــرف الك  مِّ   البضـــاعة  العقد، وتظل  حســـب نص ِّ  آجالٍ  ىالسـ

 .ا إال بعد سداد قيمتهائي  نها إليه  ملكيتها  تنتقل  وال  والعميل  فتصرُّ 

رابحة يتقدم العميل )المشترر(  في هذا النوع من التمويل بالم  بيع المرابحة لآلمر بالشراء: •

ا منه أن يقوم بـشراء الـسلعة أو بضـاعة الزمة له بمواصـفات معينة مع  )البائع( طالب   المصـرف ىإل

وزها يقوم ببيعها  حُ السلعة بالمواصفات المطلوبة وَي  المصرفثم بعد أن يشترر    ،منه بشرائها  وعدٍ 

ــرطِّ   للعميل مرابحة   ــَّ كُ َي  أنْ   بشـ  ىكدليل عل  ،م من العميل عند طلبهقدَّ منه عربون مُ   جزءم   دادُ ون السـ

د ـتاريخـها في عـقد البيع  أقســـــاط شـــــهرـية يتـحدَّ   ىط علقســـــَّ وـباقي الثمن يُ   ،الـجدـية في الشـــــراء

 (2).بالمرابحة

 :للمرابحة التنموي الدور .ج

 يكمن الدور التنمور لصيلة المرابحة فيما يلي:

تســهيل التبادل التجارر وزيادة حجمه بين   ىالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشــراء يســاعد عل •

فالمرابحة تمتاز عن المضـاربة والمشـاركة بسـرعة تحريك األموال داخل    المنتجين والمسـتهلكين،

 .تحريك النشاط في مختلف المجاالت االقتصادية ىإل  رؤد ِّ مما يُ   ؛المجتمع

في   مهم ٍ   قطاعٍ   في تنميةِّ   أســهمتْ  مَّ لار المشــروعات، ومن ثَ ا في تمويل صــِّ ســاعدت كثير   •

رأسـمالية   زراعية، والصـانع الذر يرْب بشـراء آلةٍ  الذر يرْب بشـراء آلةٍ  عُ زارِّ فالمُ   واالقتصـاد

 ألفراد  ـخدـمة   مَ وآالت طبـية ليـقد ِّ   اتٍ ـعدَّ مُ   ىوالطبـيب اـلذر يحـتاج إل  ،لزـيادة إنـتاـجه وتحســـــين جودـته

مصــارف اإلســالمية بتمويل هؤالء األفراد فإنها تســهم ليس فقط بتحقيق  ال تســاهم  فعندما  ،المجتمع

 

 . 149( السيد سابق فقه السنة، الجزء الثالث قسم المعامالت، مكتبة المسلم القاهرة، ص 1)

كره، ص  –يل اإلسالمي ( سامي حمود: صيغ التمو2)  . 45مزايا وعقبات كل صيلة ودورها في تمويل التنمية، مرجع سبق ذِّ
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  والمساهمة في التنمية بشكلٍ   ووإنما أيضا بتقديم خبرتهم للمجتمع وبالربح  لة  تمث ِّ لهم مُ  شخصيةٍ   منفعةٍ 

 .عام ٍ 

خالف المـضاربة والمـشاركة، وبالتالي فإن ى خفـضة في عقد المرابحة علخاطر من نـسبة المَ  •

يزيد  و   وا يخدم مصـلحة المصـرف وأصـحاب الودائع االـستثماريةا ممَّ اد أن يكون مضـمون  عائدها يك

 ومنه ضــمانم  وتحقيق الربح ىجديدة تســعى إل اســتقطاب فئاتٍ  ىفي قدرة المصــرف اإلســالمي عل

 (1).للتوسع في تعبئة الموارد المالية الخارجية

 :مل  السَّ  عيْ ب   .4

 :مل  السَّ  تعريف .أ

لم: إذا لم وسَـ سْـ قال: أَ يُ   وف بمعنى واحدلَ سْـ م، وأـسلم في الـشيء وأَ لَ سْـ مأخوذ من الفعل أَ   اللغة:في 

ــْ أَ  ــلعةٍ لف، وهو أن تعطي ذهب  س ــلمت الثمن إل  ومعلومٍ  دٍ مَ أَ   ىمعلومة إل ا وفضــة في س  ىفكأنه قد أس

أو   و(لٍ بعاجِّ   آجلٍ   )بيعُ أنه  ب لم  عرف السَـّ فيُ   :أما في اصاطال  الفقهاء  ،ليكإويـسلمها    ،الـسلعة ـصاحب

 (2).(ن آجال  ثمَّ وفي المُ  ولك في الثمن عاجال  بت به المِّ ْث َي  هو )عقدم 

طلبوها بعد    ىء ثم تقديم الســلع والمنتجات الت ذ األموال من العمالخْ ا أَ إمَّ   وفي هذه الصــيلة يتمُّ 

 .ومنتجات مقابلة بعد مدة معينة سلعٍ  ىوالحصول عل  ،يننتجِّ أو أن يكون بإقراض المُ   وة معينةدَّ مُ 

وتحديد مكان    وام العقدرَ بْ إِّ   المال وقتَ  وهي اســــتالمُ   ،لصااااحة هذا البيع شااااروط   ةُ دَّ وهناك ع  

 بُ ترد صــاحِّ ســْ وإذا لم يتم التســليم َي   ونتج مهلة  المُ   ىعطر التســليم يُ فإذا تعذَّ   ووميعاد التســليم للســلعة

 .المال ماله

 :لمالسَّ  لعقد  التنموي الدور .ب

 لم فيما يلي:يكمن الدور التنمور للسَّ 

ــَّ  إنَّ  • ــاهم في التنمية االقتصــاديةتطبيق عقد الس ــتثمار يس   ططَ ي خُ لب ِّ ويُ   ،لم في التمويل واالس

 .واالكتفاء الذاتي ومة في التمويل الدائمق تطلعات األفراد واألُ حق ِّ ويُ ،  التنمية المستمرة

تخدم بيعُ يُ  • اط التجارر والصـناعيلم في تمويل  السَـّ   ـس ابقة   ،النـش يما تمويل المراحل الـس والـس

 المصــرفلم في قيام الســَّ   عِّ يْ َب   تطبيقِّ   ىباإلضــافة إل  ،إلنتاج وتصــدير الســلع والمنتجات الرائجة

مقابل   مٍ لَ سَ  مالٍ  كرأسِّ   ،عن طريق إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج  ويننتجِّ لار المُ ين وصِّ ي ِّ فِّ رَ الحِّ   بتمويلِّ 

ويقها بمختلف الطرم الـشرعية  ،بعض منتجاتهم  ىالحصـول عل وتحقيق الربح والتنمية    ،وإعادة تـس

   .االقتصادية المطلوبة

ــاهِّ كما يُ  • ــَّ  مُ ســ  ىمن المال إل  دفع مبالغَ بأن تُ  ،راعةلم في التنمية الزراعية وتنشــــيط الزالســ

ــِّ  ــاريع الكبيرة  صـ ــحاب المشـ ــراء اإلنتاج الزراعي، لار المزارعين وكذا أصـ ــلم إليهم( لشـ )المسـ

ــرف برأس المال ــتطيع المزارع أن يتصـ ــلم فيه مُ  ،ويسـ ــفات وافق  وأن يلتزم بتقديم المسـ ا للمواصـ

روط المُ  ِّ فق عليها، ثم يقوم المصـرف أو المُ تَّ والـش عرٍ مو  ويق المحصـول بـس تراه  ىأعل  ل بتـس مما اـش

 

، النفائس للنشر والتوزيع، عمان،  2( محمود عبد الكريم أرشيد: الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية ط1)
 . 85  – 84م، ص 2٠٠7

 . 53٠م، ص  1998، 1ية والتطبيق عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط( عبد الرزام الهيتي: المصارف اإلسالمية بين النظر2)
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ومصــــلحة المجتمع في   ،المال ىرع في الحصــــول علالمزا  ق مصــــلحةَ حق ِّ بالتالي يُ   واق ربح  حق ِّ ليُ 

   .وتنمية الدخل القومي ،االكتفاء من السلع الزراعية

المسـتوى الجماعي في االقتصـاديات المعاصـرة  ىة علدَّ ا عِّ لم آفاق  لسَـّ فل  :ذلك ىباإلضـافة إلو  •

في تمويل التجارة الخارجية، بأن يقوم بشـــراء المواد الخام من المنتجين    منهمن حيث االســـتفادة 

أو يدفع هذه المواد األولية    ونقدية بـصورةٍ  ىأعل يعيد تـسويقها في األـسوام العالمية بأـسعارٍ   ما، ث م  لَ سَـ 

 (1).قوم ببيعها في الداخل أو الخارجي   ،كاملة التصنيع سلعٍ  ىله علقابِّ ل في مُ صُ حْ َي   مالٍ   كرأسِّ 

 :التمويلي التأجير .5

ــاطة  أعمال من  التمويلي  التأجير  عتبريُ   :التمويلي التأجير  مفهوم -أ  اق  فْ وَ  أنه ذلك ،المالية الوس

مدى    ىرها له علؤج ِّ ويُ  ،ها المستأجرإلي  يحتاج التي  األصول  شراء  بتمويل  رؤج ِّ المُ  يقوم النظام  لهذا

ــراء   األموالَ  -دمدى فترة التعاقُ   ىعل-اإليجارية   بحيث تلطي الدفعاتُ   ،زمنية فترةٍ  المدفوعة في ش

 (2).وعائد هذه األموال  ،األصل

 :التمويلي التأجير رو  صُ  -ب

د قْ ة عَ دَّ ا متعددة من حيث التصــــرف في األصــــل في نهاية مُ يأخذ التأجير التمويلي صــــور  

 من أهمها ما يلي:  ،اإليجار

ــراء في نهاية مُ ا*  ــراء االختيارر(قْ ة عَ دَّ لتأجير بدون االلتزام بالشـ وفيه    ،د اإليجار )حق الشـ

في تجديد   ر بالقيمة المتبقية لألصـل، وال يكون للمسـتأجر في نهاية أجل التأجير الحقُّ ؤج ِّ يحتفظ المُ 

ــل لطرفٍ   ،أخرى  التأجير آلجالٍ  دِّ قْ عَ  ــاركة في أرباح األصـ ــراء   -جدتوُ  نْ إ- ثالثٍ   أو المشـ أو شـ

 .األصل

ــتأجِّ للمُ   قُّ حِّ * التأجير يُ  ــراءَ سـ ــاركة في ربحِّ اإل دِّ قْ في نهاية عَ  ر الشـ حيث  ،  هعِّ يْ َب   يجار أو المشـ

 ا في عقدِّ لف  عليه ســَ   فقٍ تَّ مُ   د اإليجار بســعرٍ قْ في شــراء األصــل في نهاية عَ   يكون للمســتأجر الحقُّ 

أو في تجديد عقد   واألصـــل  كما له الحق في المشـــاركة في أرباح بيعِّ   ،أو حســـب االتفام  واإليجار

 .اإليجار فق عليه في عقدِّ تَّ أخرى حسب ما يُ  اإليجار لفترةٍ 

 الدور التنموي للتأجير التمويلي: -ج

 يكمن الدور التنموي للتأجير التمويلي فيما يلي:

د الـبداـئل التمويلـية  من خالل تـعدُّ ،  تحرـيك عجـلة االقتصـــــاد ىلإالـتأجير التمويلي    * يؤدر عـقدُ 

ر  ؤد ِّ ا يُ ممَّ   ودور ِّ ر والمُ سـتأجِّ ر والمُ ؤج ِّ د المنافسـة التي يسـتفيد منها المُ ي جمت  ىر إلؤد ِّ ا يُ ها، ممَّ عِّ وتنوُّ 

ا  نـقديـ    ال  خْ فيـحدث دَ   ،الـخارج  ىالتصـــــدير إل  زـيادة، و ـجدـيدة  عـملٍ   فرصِّ   وإيـجادِّ   وزـيادة اإلنـتاج  ىإل

  .من إخراج األموال خارج الدولة د  حِّ فيُ  ومن االستيراد من الخارج  لقل ِّ ويُ ، للدولة

 

( حسن صالح الصلير: أحكام التمويل واالستثمار ببيع السَّلم في الفقه اإلسالميو دراسة فقهية مشفوعة بقرارات المجامع  1)
 . 1٠9  ،1٠6م، ص 2٠٠8الفقهية وبعض التطبيقات المعاصرة، )د.ط( دار الجامعة الجديدة، القاهرة،

( إسماعيل حسن: التأجير التمويلي لألصول والمعدات كأحد وسائل التمويل، بحثم ُمقدَّم إلى ندوة المصرف اإلسالمي الدولي،  2)
 . 42حول صيغ االستثمار اإلسالمي، ص 
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دُ  أجير التمويلي إل  * يؤدر عـق أجير    ىء علبْ تخفيف العِـّ   ىالـت ة الـت اـل ات في ـح دفوـع ميزان الـم

ان المُ   ،التمويلي ـخارج الـحدود  علي  للـخارج  إذ تقتصـــــر التحويالت  ؛ني د أجنبي ر ِّ وَ ر والمُ ؤج ِّ إذا ـك

  األصـــل  قيمة  كاملِّ   تحويلُ   يتمُّ   االســـتيراد  طريق  عن  الشـــراء  حال في اأمَّ   فقط،  اإليجارية القيمة

  (1).الخارج إلى الرأسمالي

  

 : للبنوك الكويتية االجتماعيةعلى المسئولية  المترتبةثار ال  :الثانيالمطلب 

 االجتماعية:بالمس ولية    لاللتزامالنتائج المأمولة  

الضـارة للفائدة المصـرفية، والتي اعتبرتها الشـريعة اإلسـالمية من الربا   االجتماعيةإن اآلثار 

ها في أن سـيادة ظاهرة الربا ال تتفق مع المبادئ التي تقوم  ، يتمثل أهمُّ م، ال تقع تحت حصـرٍ حرَّ المُ 

ــانية، من أُ عليها المجتمعات     ؛ امةدَّ ، وإنما تســــود المجتمعات مبادئ هَ مٍ راحُ وتَ   ولٍ كافُ وتَ   وةٍ خوَّ اإلنســ

ِّْ إـكالحســـــد والطمع واألـنانـية، ثم   ، اى، والفقير يزداد فقر  ن  ن العـمل بـهذه األداة يجـعل اللني يزداد 

تَ  ــةٍ ؤُ وبــالتــالي  قل أيــدر  إلى  األموال  المُ   ول  المجت رابِّ من  اســـــتقرار  بين  والعالقــة  والنمو  ين،  مع 

ومن أهم النتائج المأمولة لاللتزام  من التفصــــيل،    وثيقة لللاية، وال مجال هنا لمزيدٍ   االقتصــــادر

 بالمس ولية االجتماعية ما يلي:

 اإلسهام في إعادة توزيع الثروة: أوال:

ــالم  في الدخل  توزيع  عدالة  تعني  ــول  :اإلس ــيبٍ   على  الفرد  حص من الدخل القومي    عادلٍ  نص

، فإذا لم تتحقق العدالة  ا، ومع مســـتوى الدخل القومي ثالث  ا، ومع حاجته ثاني  يتناســـب مع جهده أوال  

، وـجب على اـلدول تحقيق ذـلك عن طريق إـعادة التوزيع، وتعـمل ـعدالة  اللفرد على ـهذا النحو تلـقائيـ  

وهو    ،نهائيين للنظام االقتصـادر اإلـسالميعلى تحقيق إحدى الهدفين ال االتوزيع بهذا المفهوم تلقائي  

 .(االجتماعيهو الضمان :  دف اآلخرالتوازن االقتصادر )اله

ــع هو احتكارم فْ وَ  إنَّ  ه اإلسـالم، كما أن عدالة التوزيع دون  قر ِّ ال يُ   رة اإلنتاج مع سـوء التوزيــــ

للفقر يرفضـه اإلسـالم، ونحسـب أن تمويل المشـروعات الصـليرة بصـفتها    وفرة اإلنتاج هو توزيعم 

  كبير في حصــول العاملين في هذه المشــروعات على نصــيبٍ   د ٍ مشــروعات إنتاجية، يســهم إلى حَ 

 .ى جانب اإلسهام في وفرة اإلنتاجإل  ،عادل من الدخل القومي

 االقتصـــــاد بســــــيادة مـفاهيم  الســـــعي نحو الـعداـلة في توزيع الثروة ال يمكن أن ينجح إال  إنَّ 

  و إنتاجية  مشــروعاتٍ   اإلســالمي، وإال بمســاهمة المصــارف اإلســالمية في توجيه األموال لتأســيسِّ 

  واأليدر العاملة على حد ٍ   ووأصـــحاب رؤوس األموال  ووالمســـتهلكون  ويســـتفيد منها المســـتثمرون

 .من العدالة  امزيد    قحق ِّ سواء، األمر الذر يعمل على إعادة توزيع الدخل والثروة بما يُ 

 ا: التوظيف األمثل للموارد البشرية:ثاني  

ــالمي تحقيق العمالة الكاملة في المجتمع،   ــادر اإلسـ من أهم األهداف المرحلية للنظام االقتصـ

  ؛ إلى الناتج القومي   ق إضــافة  حق ِّ من األعمال، بما يُ   لعملٍ  اعلى العمل ممارســ    رٍ قادِّ   بحيث يكون كلُّ 
 

 . 32النهضة، القاهرة، صم، دراسة مقارنة، دار 1995لسنة  95( عبد الرحمن قرمان: عقد التأجير التمويلي طبق ا للقانون 1)
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حقيقية للمجتمع تتمثل في قوته العاملة، فإذا لم تستخدم الطاقات البشرية في اإلنتاج  ذلك أن الثروة ال

فإنها تـضيع إلى األبد، أما بقية الثروات فإن عدم اـستخدامها ال يعني بالـضرورة ـضياعها إلى األبد،  

 .مخزونة، يمكن االستفادة منها مستقبال    وإنما قد تصبح ثرواتٍ 

في   كثيرة من المجتمع التي ـقد ال تـجد لـها مـجاال    الصـــــليرة فـئاتٍ تســـــتقـطب المشـــــروـعات  

تتـناســـــب مع ـقدراتهم وأوـقاتهم وفـئات    عـملٍ   صَ رَ م لـطالبي العـمل فُ ـقد ِّ إذ تُ   ؛المشـــــروـعات الكبيرة

ك أطفالها أو رعاية  رْ أن تـضطر إلى تَ   ونَ ـصلير دُ   بمـشروعٍ   العملَ   أعمارهم، حيث تـستطيع المرأةُ 

ــروعات    ،منزلها ــي  وأو الخياطة  واكةَي الحِّ كمشـ ــتقات األلبان أو  وأو تربية المواشـ ــناعة مشـ أو صـ

ن( المـساعدة في إنجاز األعمال التي تتطلبها  ن )وحتى كبار السـ ِّ لار السـ ِّ ْيرها، وحيث يـستطيع ـصِّ 

 (1).دارسهم ومعاهدهممَ   المشروعات الصليرة دون االضطرار لتركِّ 

هِّ المـشروعات الصـليرة تُ  :ل القولجمَ ومُ  كلةٍ عَّ فَ   م بـشكلٍ ـس اجتماعية اقتصـادية   ال في عالج مـش

 .لالنحرافل  يْ ومَ   واإلحباطوبالفراغ  م عنها من إحساٍس جُ نْ ة هي البطالة، وما َي يصَ وِّ عَ 

 :ا: االستقرار االجتماعيثالث  

العـمالة الـكامـلة للموارد البشـــــرية،    قِّ االســـــتقرار االجتـماعي هو نتيـجة طبيعـية لتحقُّ   قَ تحقُّ  إنَّ 

جم عنهما من زيادة موارد الضـمان االجتماعي،  نْ باإلضـافة إلى عدالة توزيع الدخل والثروة، وما َي 

ــالم على أنه صــيانةم  ــان ذلك المفهوم الذر ينظر إليه اإلس ــانية اإلنس ــوءِّ نُ  قاءُ ال على أنه ات ِّ  ،إلنس   ش

 .الرأسمالية  نظر إليه في المجتمعاتما، كما يُ  صراعٍ 

ات البيوت أن يصـبحوا  بَّ ين ورَ ي ِّ فِّ رَ ين والحِّ ي ِّ نِّ هَ كبيرة من المِّ  تتيح المشـروعات الصـليرة ألعدادٍ 

ــتتبع  ،-راءجَ أُ   ال-  اك  الَّ مُ  ــطى الطبقة  أفراد عدد زيادة ذلك  ويســ ــاب على  الوســ  الفقيرة الطبقة حســ

على مســتوى    كافل، ســواءم والت  التعاون  روح  تنمية  الصــليرة المشــروعات  تتيح  كما ،افقر   واألشــد

 .عات الشعبيةجمُّ أو على المستوى الجمعي في الريف والتَّ  األسرة الواحدة

ــيام َي  ــهامِّ جْ وفي هذا الس ــروعات الصــليرة في مجاالت األمن اللذائي   در التنويه إلى إس المش

ــتقرار االجتماعي بمفهومه الوا ــعارٍ  ،ســعوكفاية اإلنتاج، وهي مبادئ ال تنفصــل عن االس   وعن ش

 نَّ : إثقة  بكل  القول  يمكن  وهكذا؛"، نـصنع  مما  سَب لْ وَن  ،نزرع  مما  نأكل"  فاده:مُ   اجتماعي  اقتـصادر

 عن  ال  المنشــود،  االجتماعي  االســتقرار  تحقيق في  بفاعليةٍ   يســهم الصــليرة المشــروعات  تمويل

  د ولَ يُ   الذر  االنحراف  أســــباب على  القضــــاء  طريق  عن  وإنما فحســــب، كالَّ المُ  عدد زيادة  طريق

 (2).الة والحاجة والفراغالبط أحضان في  ترعرعوَي 

 :ة الفقردَّ ا: اإلسهام في تخفيف ح  رابع  

مشــكلة     في حل ِّ ال  ا فاعِّ يســهم العمل المصــرفي اإلســالمي بطبيعته االنتاجية والتنموية إســهام  

  المشــــكلة، والذر يقوم مفهومه علىف التي تدور فيها هذه ر الحلقات المفرْة للتخلُّ ســــْ الفقر، وكَ 

  ـفالبـلد  ،"األـنه ال يتطور ـفإـنه يبقى فقير    ا، ـفإـنه ال يتطور، ونظر  فقيرم   البـلد  ألن  انظر  " :مـفادـها  حقيـقةٍ 

 

 م. 2٠1٠( محمد صالح عياش: المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية. طبيعتها وأهميتها، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1)
 ( نفس المصدر السابق.2)
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  اإلنتاجية   مـستويات  تدني إلى  يفضـي  الذر  األمر  والتدريب، التعليم  مـستويات  بانخفاض  مسِـّ تَّ َي  الفقير

  : يعني   مـما  البـلد، هذا في  ولخُ الدُّ   انخـفاض  مدى  نتصـــــور أن  نســـــتطيع  وبالـتالي  األدنى، الـحد إلى

  وبـالتـالي )  خـار،االد ِّ   لعـدَّ مُ   وانخفـاض  ،التـالي انخفـاض اإلنتـاج( من جهـةٍ وبـ )  الطلـب  انخفـاض

 .الفقر  من  مزيدٍ  إلى  سيؤدر هذا أن  النهائية  والنتيجة  أخرى،  جهةٍ   من(  االستثمار  لعدَّ مُ   انخفاض

  ، اإلـسالمية  االـستثمار  قنوات  من  وْيرها  والتأجير والمـضاربة بالمـشاركة  األموال اـستثمار إنَّ 

يسِّ  على  يعمل روعاتٍ   تأـس ويعمل على دوران األموال، هذا الدوران يمثل الدم    وإنتاجية حقيقية  مـش

تتحقق  إذ ـبه يزـيد توظيف الموارد البشـــــرـية ف  ؛ب االقتصـــــاد في المجتمعلْـ د في قَ تـجد ِّ ق المُ ـتدف ِّ المُ 

الت االستثمار،  عدَّ خار فمُ الت االد ِّ عدَّ وتزيد مُ   ،ول، ويزيد الطلب الحقيقي على السلع والخدماتخُ الدُّ 

 الٍ عَّ فَ   لنتائج هذه المتوالية من أثرٍ لر ما ن تصــوُّ مكِّ وهكذا، يُ   .وهكذا تدور عجلة االقتصــاد واإلنتاج

    (1).هي مشكلة الفقر  ؛في تقديم الحل األمثل لمشكلة قديمة حديثة مستعصية
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 الخاتمة: 

ــل المرء تمام   ــعب أن يفصـ ــادربين الدور   امن الصـ ــارف   االجتماعيوالدور  االقتصـ للمصـ

الذر ال   ص ِّ قَ ر المِّ دَّ بهما، أو بحَ ق إال حل ِّ ي الطائر الذر ال يـستطيع أن يُ اإلـسالمية، فهما بمثابة جناحَ 

 .اين مع  دَّ يؤدر وظيفته إال بالحَ 

 االقتصـاديةال في االسـتثمار والتنمية  عَّ فَ  سـالمية دورم رير هذه الحقيقة، فإن للمصـارف اإلوبتق

ــلع والخدمات   ــهم في توفير الس ــروعات اإلنتاجية، مما يس ــيس المش ــاركة في تأس عن طريق المش

وتقلـيل اآلـثار الســـــلبـية الـناجـمة عن   وولخُ اـلدُّ   وتولـيدِّ   ،ـجدـيدة  عـملٍ   فرصِّ   وإيـجادِّ   ،الـنافـعة المعتبرة

لتضــخمية  الكســاد والبطالة، إضــافة إلى خدمة التوجهات التنموية التي تســعى إلى الحد من اآلثار ا

 .التي تصاحب تنفيذ مشروعات التنمية في اللالب

من حيث ســعيها إلى تحقيق    االجتماعيةفي التنمية   اال أيضــ  فعَّ  ســالمية دورم وللمصــارف اإل

أهدافها التي ال تنحصـر في مجرد تعظيم األرباح، وإنما تتعدى ذلك إلى اإلـسهام في تحقيق رفاهية 

إنســانية،    اجتماعيةتنموية    اســتثماريةســالمية مصــارف  فالمصــارف اإل .المجتمع وتوازنه وتكافله

في   ،ين عبادة ومعامالتومادة، دِّ   ين روحٍ تنتمي إليه، دِّ شــأنها في ذلك شــأن اإلســالم العظيم الذر  

ُ يَقُوُل اْلَحقه َوُهَو يَْهِدي السهبِيَل{ .من العقيدة السليمة واألخالم الفاضلة إطارٍ   .(1)}َوَّللاه

 ومن خالل هذا البحث فقد توصلنا إلى النتائج التالية:

أـشمل وأعم من النظرة االقتصـادية    ر الفكر االقتصـادر اإلـسالمي للتمويل من خالل نظرةٍ ظُ نْ َي  ❖

ــالمي للمالفْ ذلك أنه ينظر إليه وَ   ؛دةجرَّ المُ  ــاد اإلسـ ــْ م كَ رُ وطُ   ،ق نظرة االقتصـ  ونفاقهإو   وبهسـ

مفهوم التمويل اإلســالمي يُبنى على القواعد الشــرعية   نَّ القول بأ  واســتثماره، ومن هنا يمكن

 .م هذه المسائلنظ ِّ التي تُ 

، فإذا كان  اا جديد  ا باالقتصـاد الحقيقي الذر يضـيف شـيئ  ا وثيق  اإلسـالمي ارتباط  يرتبط التمويل   ❖

ــَّ  ومةقدَّ التمويل التقليدر )الربور( يعتمد على الضــمانات المُ  ــتفيد على الس داد، فإن وقدرة المس

م، وعلى  رْ م واللُ نْ التمويل اإلسالمي يُقدم من خالل وسائل وأساليب تقوم على المشاركة في اللُ 

 .اه االقتصادية ونتائجه المتوقعةوَ دْ جَ  ت دراسةُ مَّ استثمارر تَ   مشروعٍ  ساسِّ أ

واإلنسـان    وللاِّ   مالُ  تنبع خصـائص التمويل اإلسـالمي من نظرة اإلسـالم إلى المال؛ وأن المالَ  ❖

ا ألوامر للا  قـ  فْ ف على ـهذا الـمال في األرض، ويـجب علـيه أن يســـــير بـهذا الـمال وَ لَ خْ ســـــتَ مُ 

 

 . 4األحزاب، اآلية ( 1)
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ومقاصــده، ولهذا فإن التمويل اإلســالمي يتميز بجملة من الخصــائص والميزات؛ من أبرزها: 

 .المرونة والتنوع

تتميز صــيغ ووســائل التمويل اإلســالمي عن الوســائل التقليدية بأنها مختلفة من حيث األســس   ❖

ض، وعلى  رْ ن القَ م  م؛ فهي تقوم على المشـــــارـكة ـبدال  رُ ومتنوـعة من حـيث األســـــالـيب والطُّ 

 .رمنم باللُ ا، وتنتهج مبدأ اللُ سبق  دة مُ حدَّ من الفوائد المُ   األرباح بدال  

ــالمي بوجودِّ  ❖ ــادر اإلسـ ــيغٍ   يتميز النظام االقتصـ تمويلية ْير ربحية؛ ومن أبرزها الزكاة   صـ

 .فقْ والوَ 

  اإلـسالمية بـصفةٍ ـسات التمويل اإلـسالمية في تطبيقها لـصيغ التمويل  سَـّ ؤَ مُ و واجهت المـصارف   ❖

 منها:و ،  يات متعددةٍ وتحد ِّ   عامة عقباتٍ 

 .خصوصية المصارف اإلسالمية  المركزية التي لم تراعِّ  المصارفااللتزام بقوانين وأنظمة   ❖

 المصـــارفمن الحكومات أو المؤســـســـات الدولية، كما يحدث مع  عدم الحصـــول على دعمٍ  ❖

 .ومؤسسات التمويل المتخصصة

 .الفعلي بين المصارف اإلسالمية لمواجهة المشكالت التمويلية المشتركةف التعاون عْ ضَ  ❖

 .عدم التزام بعض هذه المصارف بالتطبيق الفعلي لمبادئ وأسس المصرفية اإلسالمية ❖

 

 : التوصيات 

تثمارية واإلنتاجية، وليس فقط إلى  ❖ اريع االـس العمل على توجيه أموال الزكاة والوقف إلى المـش

 .المجاالت االستهالكية

 .التنويع في استخدام صيغ التمويل اإلسالمية عند استثمار أموال صناديق الوقف والزكاة ❖

ــناديق الوقف والزكاة، والتأكد من انخفاض   ❖ ــتثمار أموال صـ ــروعات اآلمنة السـ اختيار المشـ

 .ا على أموال الزكاة والوقفدرجة المخاطرة فيها، حفاظ  

 .اي  نِّ يْ  عَ ونماء عين الوقف إذا كانت أصال  ا على بقاء الحرص دائم   ❖

والعمل على االستفادة   ،ضرورة دراسة التجارب الوقفية الناجحة )ومن ذلك التجربة الكويتية( ❖

 .منها
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 :قائمة المراجع

ــرف، ❖ ــادة صـ ــرب، مـ ــسان العـ ــور: لـ ــومي، المصباح المنير، مادة 9ج  ابن منظـ ، والفيـ

 .صرف

د ـطه   ❖ ة    :العجلونيأحـم ة وكيفـي ار المتوقـع ة، اآلـث الـي ة الـم ة والعولـم ــارف اإلســـــالمـي المصـــ

المواجـهة )وجـهة النظر للـعاملين في اإلدارة العلـيا في المصـــــارف اإلســـــالمـية األردنـية(  

 .م2٠٠9

ائل التمويل  :إـسماعيل حـسن ❖  ىم إلقدَّ مُ   بحثم   ،التأجير التمويلي لألصـول والمعدات كأحد وـس

 .ندوة المصرف اإلسالمي الدولي، حول صيغ االستثمار اإلسالمي

 6ص    ،م2٠16  ،األردن  ،اإلسالميةالبنوك   في  االجتماعيةالمسئولية   :بكر ريحان ❖

امر ❖ ة ل دارة   :البكرر  ـت ة العربـي ة، المجـل اعـي ة االجتـم ديرين لمفهوم المســـــؤولـي   .إدراك الـم

 .م2٠٠1

 .م3٠/5/2٠٠4 في 668 العدد –جريدة الكويت اليوم   ❖

ــارر ❖ ــ ــالم العم ــ ــسن س ــ ــاع   :ح ــ ــز القط ــ ــي تعزي ــ ــا ف ــ ــالمية ودوره ــ ــصارف اإلس ــ الم

ــل المصرفي في ضوء التجارب  ــ ــ ــستجدات العم ــ ــ ــامس: م ــ ــ ــؤتمر الخ ــ ــ ــصرفي، الم ــ الم

 .م2٠٠5  .تموز  3-2العربية والعالمية/ مجموعة دلة البركة، دمشق:  

دراسـة ،  لم في الفقه اإلسـالميأحكام التمويل واالسـتثمار ببيع السـَّ   :حسـن صـالح الصـلير ❖

ط( دار الجامعة  .جامع الفقهية وبعض التطبيقات المعاصـرة، )دفقهية مشـفوعة بقرارات المَ 

 .م2٠٠8القاهرة،  ،الجديدة

دليل إرـشادات المراجعة والرقابة في المـصارف اإلـسالمية، القاهرة،   حـسين حـسين ـشحاته: ❖

 م2٠٠3فبراير  

مجلة    ،الفروم األســاســية بين المصــارف اإلســالمية والمصــارف الربوية :حســين شــحاتة ❖

 .م1984، 35البنوك اإلسالمية، العدد 

ـسلـسلة بحوث    ،عبد الكريم زعير: المـصارف اإلـسالمية بين الفكر والتطبيق  ،حـسين ـشحاتة ❖

 .ودراسات في االقتصاد اإلسالمي بدون ناشر، بدون سنة

ــد للا  ❖ ــصرف :خالد محمد قائد عبـ ــام الـ ــالمية    ،أحكـ ــوك اإلسـ ــي البنـ ــة فـ ــة تطبيقيـ دراسـ

  . صنعاء، اليمن  :ومؤســـسات الـــصرافة، رســـالة ماجـــستير ْيـــر منشورة، جامعة اإليمان

 .م2٠٠7

  تمويل  في  ودورها  صـــيلة  كل  وعقبات مزايا –صـــيغ التمويل اإلســـالمي    :ســـامي حمود ❖

 .التنمية
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  ى الملتق  ىورقة مقدمة إل  ر،عن التمويل الربو   التمويل بالمشـــاركة كبديلٍ   :ســـحنون محمود ❖

  2٠٠9اـلدولي حول: أزـمة النـظام الـمالي والمصـــــرفي اـلدولي وـبدـيل البنوك اإلســـــالمـية،  

 .الموقع العالمي لألزمة المالية العالمية

كلية    -أطروحة دكتوراه  .التطور التنظيمي في البنوك اإلســالمية  :الشــيخ ســمير رمضــان ❖

 .م1994التجارة بسوهاج، جامعة أسيوط،  

مجلة البنوك اإلـسالمية    ،أـشكال وأـساليب االـستثمار في الفكر اإلـسالمي -  الـصديق الـضرير ❖

 .م1981  ،91العدد 

اح الملربي ❖ د الفـت د عـب د الحمـي ة،  ةاالســـــتراتيجيـ اإلدارة    :عـب د    في البنوك اإلســـــالمـي المعـه

 .م2٠٠4  جدة،  اإلسالمي للبحوث لتدريب،

ــاهرة:  المسؤولية    :عبد الحميد عبد الفتاح الملربي ❖ ــالمية، القــ ــوك اإلســ ــة للبنــ االجتماعيــ

 .م1996 .المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي للنـشر

دراســة مقارنة    ،م1995لســنة  95ا للقانون عقد التأجير التمويلي طبق    :عبد الرحمن قرمان ❖

 .القاهرة  ،دار النهضة

كلية    ،رسالة دكتوراه ،موقف الشريعة من المصارف اإلسالمية المعاصرة :عبد للا العبادر ❖

 .مطابع االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية القاهرة، بدون سنة  ،جامعة األزهر  ،الشريعة

ــتراتيجية   اإلدارة  :يح ملرب عبدالحميد عبدالفتا ❖  –كلية التجارة   ،اإلســـالميةالبنوك   فياالسـ

 .م2٠٠4 ،جدة  ،المنصورة  جامعة

عماد محمد حســين فنير: أثر اإلفصــاح عن المســئولية االجتماعية على القرارات، دراســة  ❖

 .م2٠٠9 .ليبيا  :ماجستير ْير منـشورة، جامعـة قـاريونس

  ور عن د  مقدَّ مُ   بحثم   األشـــكال،  -الضـــوابط–التمويل بالمشـــاركة المفهوم   :اللريب ناصـــر ❖

   .اإلسالمي االقتصاد  مركز  ،اإلسالمي  االستثمار  صيغ عن  اإلسالمي المصرف

ــدريني ❖ ــي تقي   :فتحي ال ــة ف ــي   ،ــدهي الحق ومــدى ســلطان الدول ــة التعــسف ف   استعمال ونظري

 .م1967دمـشق-  الحـق، مطبعـة جامعـة دمـشق

ــد الـــرحمن الـــدورر ❖ مـــدخل كمـــي    إدارة البنـــوك، :فـــالح حـــسن الحـــسيني ومؤيـــد عبـ

 .م2٠٠٠،.دار وائـل للنـشر والتوزيع :معاصـر، عمـان  واستراتيجي

تــــدقيق عمليــات المرابحــــة )دراســــة تطبيقيــــة علــــى المــــصارف    :محمــد عزمــي شــاهين ❖

 .م2٠٠8 .جامعـة البلقـاء التطبيقية: السلط، األردن  ،(األردنية  اإلسالمية

 .م2٠٠9اإلسالمية: النشرة الدورية سبتمبر  المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية  ❖

كتاب األهرام االقتصـادر، الكتاب الثامن،    ،محفوظ األنصـارر وآخرون، البنوك اإلـسالمية ❖

 .م1988أكتوبر  



 الواقع والمأمول  -  المسئولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية الكويتية  

 

(27 ) 
 

أة بيت التمويل الكويت  فيراجع    :محمد بو جالل ❖ اطه:    يظروف نـش   : اإلـسالميةالبنوك  )ونـش

أتها  ،مقومها اطها  ،تطورها  ،نـش ة تطبيقية على مصـرف    ،نـش ر    ،(إـسالميمع دراـس  –الناـش

 .199٠ – الجزائر – للكتاب  الوطنية المؤسسة

البنك    ،طبيعتها وأهميتها  .المـسؤولية االجتماعية للمـصارف اإلـسالمية :عياش    محمد ـصالح ❖

 .م2٠1٠،اإلسالمي للتنمية، جدة

ــالمي، دار الجامعات   :محمد كمال عطية ❖ ــارف في النظام اإلس ــركات والمص ــبة الش محاس

 .المصرية، القاهرة، مصر

ــطف ❖ ــرر  ىمصـ ــالم :عبد للا الهمشـ ــرفية واإلسـ مطبوعات مجمع البحوث    .األعمال المصـ

 .بدون سنة  ،اإلسالمية

 .م1988،  1البنوك اإلسالمية المنهج والتطبيق، ج  :كمال طايل  ىمصطف ❖

ــار ❖ ــ ــد المخت ــ ــن محم ــ ــادر ب ــ ــور  اله ــالمية    :النحــ ــ ــوك اإلســ ــ ــ   االجتماعية   والمسؤوليةالبن

 .م2٠٠9

الرقابة الشـرعية على المصـارف اإلسـالمية بين التأصـيل والتطبيق،    :هيام محمد الزيدانين ❖

 .م2٠13عمان،    -( المملكة األردنية1، العدد )4٠مجلة كلية الشريعة والقانون، المجلد 

 71العدد   ،مجلة البنوك اإلســالمية  ،البديل اإلســالمي للقرض بفائدة  :وقي عبده الســاهيشــ  ❖

 .م199٠إبريل  
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