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 اإلسالمية لمثيلتها التقليدية  البنوك محاكاة

 "دراسـة نقدية"االنكسار  االبتكار وسنن سبل بين

 علي سيد إسماعيل 

 .، المنيا، مصرقسم الدراسات اإلسالمية ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنيا

  alisim15@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

 الملخص:

محاكــا  الونــإلس اإلســالمية لم  ل هــا تهــده هــلد الدراســة الــ  مناق ــة  ــاه     
، وقــــد تــــم   هــــا لــــ ة لمحهــــإل  المحاكــــا ، و  يق هــــا  ــــ  الم ــــاره ال قل ديــــة

وصـإلرها ال ـ   اك هـا اإلسالمية، ونمـاج  مـا المن تـات الم ـ اية ال قل ديـة، 
الونـــــإلس اإلســـــالمية، وكاـــــار المحاكـــــا  للـــــ  الم ـــــ اية اإلســـــالمية، و ـــــ ور  

 ال خلص ما تلك الظاه  .

 ــــ ور  اإلســــ ال  ــــ  معالتــــة  ـــــاه   وت م ــــم ةهميــــة الرحــــي ومو راتــــ   ــــ  
 م  ـلةالمحاكا ؛ ألن ال راطؤ    معالت ها يمكا ةن يت  مع  سلسلة ةخـ   

 ـــ  ترعـــد كـــم الرعـــد لـــا واقـــ   ـــ  ع نا اإلســـالمية الم ـــ اية ال األدوات مـــا
 ،األم  اللي ي ناقض م  الهـده الـلي قامـل الونـإلس اإلسـالمية ألجلـ الغ اء، 

  .وهإل تقديم بديم م إلا ق م  ال   عة

االســ نرا ، وال حل ــم،  للــ المــنها الإلصــح ، القــا م  للــ ال مــد الرا ــي وقــد 
 الـ  األدبيـات العـإلد  خـال  والمقارنـة بـ ا ضعـض التا ،ـات، واع ـها، مـا

  الدراسة. لمإل إلل تع  ل ال   الحدي ةق  ادية اال

ةولـ  خوـإلات لـال  الخلـم الإلاقـ   ـ  الم ـ اية وقد خل ل الدراسة ال  ةن 
اإلسـالمية اآلن هـإل االل ــ اه ضـان هنــاس ال   ـ  مـا الخلــم الإلاقـ   ــ  األداء، 
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و ــ   هــم المقاصــد  و ــ  االل ــاا  ضاساســيات النمــإلج  االق  ــادي اإلســالم ،
 والغايات

وقــد ةوصــل الدراســة ض ــ ور  معالتــة الــنقص ال و ــ   ــ  المن تــات واألدوات 
ابـــدال متـــاالت تمإل ـــم ان ـــاج   ـــخمة، الم ـــ اية المعاصـــ  ، والعمـــم للـــ  

 ـ ور  ال حـ ر ُتسهم    تنميـة المت معـات تنميـة   ي يـة  اللـة،   ـال لـا 
تحــــاك  من تــــات الم ــــاره  مــــا دا ــــ   االنغمــــام  ــــ  صــــي  ال مإل ــــم ال ــــ 

ال قل ديــة، القا مــة للــ  تإلل ــد الــديإلن، واالنوــالص نحــإل توو ــق صــي  ال مإل ــم 
 المع مد  لل  الم اركات.

 -الونــــإلس ال قل ديــــة  -المحاكــــا   -: الونــــإلس اإلســــالمية الكلمــــام الميتا يــــة
 االب  ار.
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Simulating Islamic banks for their traditional 

counterparts  Between ways of innovation and 

methods of refraction"Critical study" 

Ali Syed Ismail 
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Abstract : 

 This study aims to discuss the phenomenon of Islamic 

banks simulating their traditional counterparts, and in it 

we present the concept of simulation, its reality in Islamic 

banks, models of traditional banking products, pictures 

that were simulated by Islamic banks, the effects of 

simulation on Islamic banking, and the need to get rid of 

that phenomenon. 

The importance and rationale for research is that it is 

necessary to expedite the treatment of simulation. Because 

the slowdown in its treatment could bring with it another 

series of banking tools that are far from the reality of our 

Islamic Sharia, which contradicts the goal that Islamic 

banks have set for, which is to provide an alternative 

compatible with the Sharia. 

The researcher relied on the descriptive approach, which 

is based on deduction, analysis, and comparison between 

some molecules, some of them, by returning to the 

modern economic literature that was subject to the study 

topic. 

The study concluded that the first steps to remedy the 

imbalance in Islamic banking now is to recognize that 

there are a lot of imbalances in performance, in adherence 
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to the fundamentals of the Islamic economic model, and 

in understanding the purposes and goals 

The study recommended the necessity to address the great 

shortage in contemporary banking products and tools, and 

work to create huge productive financing fields that 

contribute to the development of real effective societies, 

as well as the need to be free from indulging in the 

financing formulas that mimic traditional bank products 

based on debt generation, Going towards applying 

participatory financing formulas. 

Key words: Islamic banks - simulation - conventional 

banks - innovation. 
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 مقدمة:

وال ق  الحمد هلل اللي جعم السع  ال  ال ما  اإلنسان  طويعة ض  ّ ة، 
ضاألو ال ـ ال  األ سا ـ غاية دينية، وة هد ةن ُمحمًدا لود هللا ورسإلل ، 
لّلم ةم   معان  الهّمة والعا مة، ونح هم ما صإلر االس  انة والها مة، صل  

 هللا للي  وسلم تسليًما ك   ا.

ةما ضعد،  إن الليا يدا عإلن لا الم ـ اية اإلسـالمية ضغ ـ  للـم، وال 
ن ـ ، ال يقلـإلن خوـً ا ـ مـا وجهـة نظـ ي ـ لـا هـؤالء الـليا هـد ، وال ك ـاب م

لإلن ـ كـــلًضا ـ ضانـــ  لـــيت هنـــاس اق  ـــاد اســـالم ، وال بنـــإلس اســـالمية، يـــدّ 
و تاه ون ةما  ال ا ات وخلحها ضانها كلها ةنظمة راإل ة قا مـة، ال  ـ ص ب نهـا 

 اال    المسميات والم ولحات.

 م وا ح!!لل  خوا مو ا، وتإلهالح  ق ا والح يقة  إن 

 ال نحا م  هؤالء الليا ال يإلدون االل  اه ضان الم  اية  
اإلسالمية     اجة ال  ال وإل  ، وم الا   اجات الع  ، واالب عاد لا 
تقل د من تات الم  اية ال قل دية، ومحاكاتها    كم   ء ـ وهإل العن   

وال اطم، األخو  ما وجهة نظ ي ـ وال نحا م  هؤالء الليا ي مإلن ديننا ضالر
ب ا تعاليم اإلسال ، وممارسات ةترال ، و ت هدون    ر   ةصإلاتهم  يح قإلن 

ضان  ليت هناس اق  اد اسالم ، وال بنإلس اسالمية، وةن اإلسال  ليت ل  
 .(1)لالقة ضاالق  اد، وال ضالسياسة، وال ضاالج مال

                                                           

( الم  ر  لمس    الم اره اإلسالمية؛ يلحظ تراينَا وا حًا ب ا الرا  ـ ا لند تق يمهم 1)
 لهلد ال ت اة، وهم  ،ات االث:

== 
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" ما ةك   ما يدلإل ال  العتب والسخ  ة بم ال  األس  واألسف ةن   
لإلن ةن اسا ما جلدتنا، و   لمإلن ضالسن نا، و ن سوإلن ال  اإلسال ، يدّ ةن

اإلسال  ليت اال مت د دلإل  دينية، وال صلة ل  ض ،إلن الما  واالق  اد، 
ورا إلا يله إلن وراء األنظمة االق  ادية الإل عية، يولوإلن   ها الخالص ما 

 لل  األرة، م اكم الحق  والتإلل والم ة وال خلف، و  يمإلن بها جنة هللا
 ما رجعإلا اال ب ص د ها م ما األس  وال قاء والح مان، وما جاءوا اال 

ِاَجا َجاَءُد َلْم َيِتْدُد َ ْ ً،ا، وما لادوا ـ   َضَسَ اٍب ِضِ يَعٍة َيْحَسُرُ  الظَّْمآُن َماًء َ  َّ 
 .(1)   النهاية ـ اال ضخح   ن ا"

                                                                                                                         
== 

  ؛ وت     ها ةماًل وسالمًة ما ك ة ال اا؛ و   الإلقل نحس  وتباركهافئة تمدح التجربة
ت   ةنها لم تسلم ما الع إلب، ولم ت و ة ما النقص، و  ها ما األخواء والممارسات ما 

 هللا ض  لليم، ل ن  يمكا ت إل ب تلك األخواء واس دراكها. 
 ي عامم ضال اا،   ي ان ، اج ت   اس حالة قيا  بنك ال فئة تبدو أكثر انتقادًا للتجربة

ةصرح الحق   قد      الونك    األسام      غ اية تقإل  لل  الحا د ، لالو  لل  جلك 
 المال  تاضعًا للما  بداًل ما ترعية الما  ل .

   اج ت   ةن ال ت اة م الية و قًا للنمإلج  النظ ي للم  ه فئة اتخذم منهجًا وسطا ،
م، وةن ال وو ق ة  ز نمإلججًا مغاي ًا لن ، اإلسالم  اللي خو  المنظ ون األوا 

 ظه ت المحارقة ب ا التانب النظ ي والتانب ال وويق ، ووصحل ال ت اة ضانها نسخة 
:   م لود ال   م الر   ، نملجة راجعموإلر  ما الم اره ال قل دية ضعراء  اسالمية. 

ة الرحإلث للم اره اإلسالمية: ل ة وتحل م، متل لالن قادات المإلجهة ت نيفية
 .502 ، ص2017، 64، ل6والدراسات ال  عية، ما

( سع د ةبإل الح إلح، الح  ة االق  ادية    اإلسال  وةا ها    ال نمية، دار الإل اء، 1)
 .9 ، ص1988، 1المن إلر ،  
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مــا الم ــتع ا العقالن ــ ا  ض ــح   وا ــًدال ــا مــا ةق ــدد ةنــا هنــا ـ 
للم  اية اإلسالمية ضحكم الدراسة وال خ ص ـ هـإل مع  ـة ل ـإلب الم ـ اية 

 .اإلسالمية، والعمم لل   لها، و    ال حديات ال   تإلاجهها

الإلقـإله لنـدها، ال يسـعنا اال االن قادات ال يمكا تتاهلهـا، و جلك ألن 
تــة الخلــم، ال ســيما ضغيــة اإلصــالح، ومعال ؛وتحل لهــا، ول  ــها ض ــكم للمــ 

  ا لل ت اـة ـ منـل ةن كانـل   ـ   ـ وللمـاء ةجـالء، ةنهـا قـد صـدرت مـا منّظـ
ســاهمإلا ضح ــ هم  ــ  اا ا هــا تنظ ــ َا وتوويقــَا، وخوــ اء م مــإلق ا، قــدمإلا ل ــار  

 .(1)تتاراهم، وة نإلا زه    رابهم ل لاية هلا الإلل د

تنوإلي لل  خ   والمسارلة ال  نقد ال ت اة ما وجهة نظ  اسالمية 
  يق  لإلسال  والمسلم ا، وتسّد الو  ق اللي ينحل من  الخ إل  ال  ال  ني  
لل  اإلسال  جات ، جلك ألنهم ي اوإلن ـ ضخوي ـ ب ا   م ال ت اة وا ا 

يقإل  الدك إلر ر  ق الم  ي: "ضادرنا ال  نقد ال ت اة . مرادئ اإلسال  نحسها
ل ضاخواء المن سو ا الي ، وما الخ   ةن ل   ن ول اب داًء ةن اإلسال  ال يؤاخ

 .(2)"يعلم النام جميًعا ةن  ال قداسة ل ت اة ض   ة، ألن النام خواؤون 

و قإل  الدك إلر ة مد النتار ـ وهإل ما المؤسس ا األوا م للم اره 
اإلسالمية ـ: "ان هناس خلاًل قد وق ، خلاًل    االل اا  ضاساسيات النمإلج  

                                                           

للم اره اإلسالمية:  لالن قادات المإلجهة (   م لود ال   م الر   ، نملجة ت نيفية1)
 .503ل ة وتحل م، ص

( ر  ق الم  ي، مقا  مرّك  لا الم اره اإلسالمية، نقاًل لا:   م لود ال   م 2)
للم اره اإلسالمية: ل ة وتحل م،  لالن قادات المإلجهة الر   ، نملجة ت نيفية

 .527ص



 

 

486 

وخلاًل     هم المقاصد والغايات، وخلاًل ضال رعية    االق  ادي اإلسالم ، 
  .(1)ميكانا م وإج اءات ال وو ق"

وال ساؤ  اللي يو    المن حإلن هنا هإل: هم ن  س الح صة لل ت اة 
ةن تم      ط  قها، وُنا ح لنها الغرار، وُن حح ةخواءها، ون قوم 

نقف    وجهها، ونع و ها مسخًا م إلهًا، وتوويقًا  واج هادات للما ها، ة
خاط،ًا لرعض جإلانب االق  اد اإلسالم ، ونع د صياغة الح    ما جديد، 

 .(2)ها روادها، ام نق  ح كليات جديد ةو نع د المنولقات ال   خوّ 

ما ُيمكا ةن وما ةهم االن قادات ال   تإلاج  الم  اية اإلسالمية  
، و   هلد الدراسة سن ع ه لل  ماهية المحاكا  (كا س طان المحاُيسمَّ  )

   الم اره اإلسالمية، وصإلرها، وكاارها، و  ور  ال تديد واالب  ار    
 الم اره اإلسالمية.

ـــوك مـــا ةجـــم جلـــك جـــاءت هـــلد الدراســـة ل نـــاق   ـــاه      ـــاة البن محاك
، و  ها سن ع ة لمحهإل  المحاكا ، و  يق هـا  ـ  اإلسالمية لمثيلتها التقليدية

الم ـــاره اإلســـالمية، ونمـــاج  مـــا المن تـــات الم ـــ اية ال قل ديـــة، وصـــإلرها 
ال ــ   اك هــا الونــإلس اإلســالمية، وكاــار المحاكــا  للــ  الم ــ اية اإلســالمية، 

لمن تـــات  ـــ  لو ـــ ور  الـــ خلص مـــا تلـــك الظـــاه  ، وال إلجـــ  نحـــإل االب  ـــار 
 ية    الع   الحا  .الم اره اإلسالم

                                                           

( ة مد لود العا ا النتار،   كة الونإلس اإلسالمية:  قا ق األصم وةوها  ال إلر ، 1)
 .595 ، ص1993، 1  كة سو  نل، القاه  ،  

للم اره اإلسالمية:  لالن قادات المإلجهة (   م لود ال   م الر   ، نملجة ت نيفية2)
 .538ل ة وتحل م، ص
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 أهمية البحث ومبرراته والباعث على تناوله:

  الحاجة الماسة ال  القاء ال إلء لل   اه   المحاكا     الونإلس
اإلسالمية)س طان العمم الم     اإلسالم (، ال سيما ةن النا   ال  

ب ا ال كم النها   ال يلحظ   قا كو  ا تلك المؤسسات    الإلقل الحال  
.واألدوات    الونإلس اإلسالمية وال قل ديةللهيكم 

  ور  اإلس ال    معالتة  اه   المحاكا ؛ ألن ال راطؤ    معالت ها  
الم  اية ال    األدوات ما م  لةيمكا ةن يت  مع  سلسلة ةخ   

ترعد كم الرعد لا واق     ع نا اإلسالمية الغ اء، مما يؤدي ـ    النهاية 
ـ ال  تح   ال اا    المعامالت المالية ب ا النام، واال و ار ال  

األم  اللي ي ناقض م  الهده اللي االل  اه ضكم جلك ضُو ص مس    ، 
 .(1)إلا ق م  ال   عةوهإل تقديم بديم م  ،قامل الونإلس اإلسالمية ألجل 

  ا هار متمإللة ما الممارسات العملية ال   انح  ل ضالم  اية
 لا األنمإلج  النظ ي اللي رسم  ال ل م األو ، وال حلي  مااإلسالمية 

محاكا  ال    ة ال قل دية، تلك المحاكا  ال   ة قدتها ةي تم ا واس قاللية 
.   ةدواتها، وممارساتها    الإلقل الحال 

 المسارلة ال  نقد ال ت اة ما وجهة نظ  اسالمية تنوإلي لل  خ    ةن
  يق  لإلسال  والمسلم ا، وتسّد الو  ق اللي ينحل من  الخ إل  ال  
ال  ني  لل  اإلسال  جات ، جلك ألنهم ي اوإلن ـ ضخوي ـ ب ا   م 

 .ال ت اة، وا ا مرادئ اإلسال  نحسها
                                                           

(  س ا كامم  هم ،   مية الاد  هيكلة النظا  الم        اإلسال ، دار السال ، 1)
 .12، ص2013القاه  ، 
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 أهداف البحث:

 ال الية: ألهداها ال  تحق ق الرحي يسع  هلا

ال ع ه لل  ماهية محاكا  الونإلس اإلسالمية لم  ل ها ال قل دية،  -
 وةقسامها.

رصد صإلر االنح ا ات العملية الم  ترة لل  المحاكا ، واألخل  -
 ضالنمإلج  الم     ال قل دي.

     اآلاار السلوية لمحاكا  الونإلس اإلسالمية لم  ل ها ال قل دية.  -

ال   اب عدت ضالم  اية اإلسالمية لا  يعدد الرحي الممارسات -
األنمإلج  النظ ي اللي رسم  ال ل م األو ، وتحلر ـ جملة وتح يال 

محاكا  ال    ة ال قل دية، تلك المحاكا  ال   ة قدتها ةي تم ا  ـ ما
 .واس قاللية    ةدواتها وممارساتها

مناق ة كيفية االس قاللية ضالمن تات المالية اإلسالمية، و اجة  -
 الونإلس اإلسالمية لالب  ار.

 اق  اح ُسوم ت حيح مس    الونإلس اإلسالمية، وخوإلات اس قالل  ها. -

 إشكالية البحث:

منل ةن ال تارب الم  اية اإلسالمية   ت م م ا كالية الرحي    ةن 
لملها، والخلم واق     األداء، خلم    االل اا  ضاساسيات النمإلج  بدةت 

لم     هم المقاصد والغايات، وخلم ـ ضال رعية ـ االق  ادي اإلسالم ، وخ
 المحاكا .   كلية ال وو ق وإج اءات ، ما خال  س طان 
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 اإلضافام العلمية للبحث وموقعه من الدراسام السابقة:

   ةاناء تتمي  الماد  العلمية، وتح   ها، وقعـل لـ ا الرا ـي للـ   
ال ــر  مــا   ــ   ضح ــ ،  متمإللــة مــا الدراســات ال ــ  تناولــل مإل ــإللات ق  رــة

 وما هلد الدراسات:
وال قل ـد، للـدك إلر:  اإلبـدال اإلسـالمية بـ ا الماليـة : المن تـاتالدراسـة اوولـى

سام  با اب اهيم السإل لم، وه  مقالة    سل صححات ن  ت  ـما ك ـاب: 
 . وقـد تناولـل ـ للـ  لتـم ـ محهـإل  2006مقـاالت  ـ  ال مإل ـم اإلسـالم ، 

ــــاها  توــــإل   المن تــــات، امــــا لــــا ط  ــــق محاكــــا  المن تــــات المحاكــــا ، ومن
ال قل ديــة )غ ـــ  اإلســـالمية(، ةو لـــا ط  ــق الرحـــي لـــا ا  ياجـــات العمـــالء، 

 وما ام االب  ار وال تديد.

: المن تـــــات الماليـــــة اإلســـــالمية بـــــ ا المحاكـــــا  واالب  ـــــار، الدراســـــة الثانيـــــة
 ـــ  ا (  ــ  ةراـــ  ولPowerPointللــدك إلر: يـــإلنت صــإلالح ، وهـــ  )ملـــف 

 والهندســة االب  ــار وتوويقــات الــدول )من تات صــححة، ُقــد  الــ  المــؤتم 

عرــام ـ ســويل، التاا ــ ، مــايإل،     ــات الماليــة(، والــلي لقــد  ــ  جامعــة
كــإلن ي . وقــد ةكــد ةن واقــ  توــإل   المن تــات الماليــة اإلســالمية امــا ةن 2014

عية(، ةو لا األست ال    و ق ال قل دي المن ا لا ط  ق المحاكا  )اس نساخ
ال ــ عية(، كمــا ةكــد  األســت جديــد و ــق مــال  منــ ا ط  ــق االب  ــار )ت ــميم

 الحاجة ال  االب  ار    ال نالة الم  اية اإلسالمية.

ةما ضالنسـرة لإل ـا ات العلميـة للرحـي ومإلقعـ  مـا الدراسـات السـاضقة 
 إننا نس وي  القإل : ان هلا الرحي قد انح د لا الدراسات ال   سرق      ةن  
ـــــم لمحهـــــإل  محاكـــــا  الونـــــإلس اإلســـــالمية لم  ل هـــــا ال قل ديـــــة، كمـــــا لـــــ ة  ةصَّ

ألخـل ضـالنمإلج  ضال ح  م صإلر االنح ا ات العملية الم  ترـة للـ  المحاكـا ، وا
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كما رصـد اآلاـار السـلوية لمحاكـا  المن تـات ال قل ديـة مـا الم     ال قل دي، 
ورسم ُةط  هيكلة الونإلس اإلسالمية، و ـ ور  اإلبـدال، ، ِقوم الونإلس اإلسالمية

 االب  ار.و 
 منهجية البحث:

االســــــ نرا ،  للــــــ المــــــنها الإلصــــــح ، القــــــا م  للــــــ ال مــــــد الرا ــــــي 
الــ   العــإلد  خــال  وال حل ـم، والمقارنــة بــ ا ضعــض التا ،ــات، واع ــها، مــا

  الدراسة. لمإل إلل تع  ل ال   الحدي ةق  ادية اال األدبيات

 ُخطة البحـث:

جــاء هــلا الرحــي  ــ  مقدمــة، وتمه ــد، واالاــة مرا ــي، وخاتمــة. وقــد 
تناولـ ، وةهدا ـ ، ةَهمية الرحـي، ومو راتـ ، والرالـي للـ  ل  ل    المقدمة 

واإل ـــــا ات العلميـــــة للرحـــــي ومإلقعـــــ  مـــــا الدراســـــات وإ ـــــكال   ، ومنهت  ـــــ ، 
  اي  ماهية المحاكا ، وةقسامها. تناولل قد  التمهيدةما و  وُخو  .الساضقة، 

لوةما     قد اس ع ة صإلر االنح ا ات العمليـة الم  ترـة  المبحث او وَّ
 قـد  المبحـث الثـانيوةمـا لل  المحاكا ، واألخل ضالنمإلج  الم     ال قل دي. 

. رصــد اآلاــار الســلوية لمحاكــا  المن تــات ال قل ديــة مــا ِقوــم الونــإلس اإلســالمية
ر، هيكلــة الونــإلس اإلســالمية، و ــ ور  االب  ــا قــد تنــاو  المبحــث الثَّالــث وةمــا 

، خاتمـــة البحـــثاـــم جـــاءت . والرعـــد لـــا ال قل ـــد والمحاكـــا  للونـــإلس ال قل ديـــة
 واس خل ل   ها ةهم الن ا ا ال   تإلصم ال ها، وال إلصيات ال   َةوص  بها.
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 تمهيد

 للبنوك التقليدية اإلسالمية البنوك ماهية محاكاة ول 

 :أوال: ماهية المحاكاة

 عـم،الحِ  ـ   ةو قل د    القإل ،ال َّ و ، والم ابهة، ماالةاْلمُ    تعن اكاْلُمَحا
، (1)؛ ةي الم ــابهة مــا الُمحاكــا ك  ــ نــا، و اال   ك ــل يقــا : ،غ  همــا ــ  ةو 
  .(2)هم    ة عالهم اك  الغ َب: ةي قلَّدو 

 وة ،تح   هــا ــ    علهــا، ةو تقل ــد  ــ د ةو جمالــة ألخــ    ــ اجن  هــ     
  .ةو لا غ   ق د ،سلإلكها لا ق د   

االترـــــال،  ال قل ـــــد: هـــــإلو ـــــ ترو محهـــــإل  المحاكـــــا  ضمحهـــــإل  ال قل ـــــد، و  
 .(3)المحاكا و 

  

                                                           

ا ديضم ت   ا الحس ن  الملّقب ال ّزاص لود با ( محّمد1)  الع وم ، تا (هـ1205ت) لاَّ
الهداية، )د.ت(،  المحقق ا، دار ما القامإلم، تحق ق: متمإللة جإلاه  ما
37/458. 

ال  ب،  المعاص  ، لالم الع اية اللغة ، معتم(هـ1424ت) لم  مخ ار ( ة مد2)
 .1/541هـ،  1429 ،1القاه  ،  

 وللق الع اية ال  الع اية، نقل  المعاجم ت ملة (هـ1300ت) ُدوِزي  كن ب    ( ر نهارت3)
 ،1الع اقية،   التمهإلر ة واإللال ، ال قا ة النَعيم ، وزار  َسليم ، محمَّد:للي 

1979 ، 8/359. 
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 ِضـاَل  اْلَغْ   َقإل  ولند الحقهاء واألصإلل  ا يع ه ال قل د لل  ةن  "قُوإل 
ة"  .(3)واالل قاد، والحعم ،القإل     و  مم ال قل د االترال، (2)دل م ، وال(1) تَّ

 ،(4)يحعـم ةو يقـإل ، ايما غ  د اإلنسان اترال لا عرار ـ اجن  ال قل د ـ 
 

  

                                                           

 ما :، االج هاد(هـ478ت) الح م ا ضإما  التإل ن  الملقب هللا لود با الملك ( لود1)
 العلإل  ودار ،  القلم دار زن د، ةبإل الحم د لود: الح م ا، تحق ق إلما  ال لخيص ك اب

 .96هـ، ص1408 ،1ب  وت،  ،  دم ق ال قااية،
الح او ،  ، متمإلل(هـ728ت)تيمية با الحليم لود با ة مد العرام ةبإل الديا ( تق 2)

 الم حف لورالة  هد الملك قاسم، متم  با محمد با ال  ما تحق ق: لود
 لل  با محمد با لل ، 20/15 ، 1995السعإلدية،  الع اية الممل ة ال   ل،
 العلماء، دار ما جمالة وصحح  ال ع  حات،  رو  ، ك اب(هـ816ت) الت جان 

 الحقه   و ب، القامإلم ةبإل ، سعدي64 ، ص1983، 1ب  وت،   العلمية ال  ب
 .308 ، ص1988، 2دم ق،   الح  ، واصوال ا، دار لغة

 وةا ها الظاه ي   ا  وابا المال   الو  لود ابا ال قل د ب ا ( الحا  لل  ل ااوي، ة كا 3)

 وةصإلل ، كلية الحق     الماجس     هاد  لن م مقدمة )غ   من إلر ( الحقه ، ملك  

هـ، 1431لخ   ـ ضاتنة، التاا  ،  الحا  اإلسالمية، جامعة والعلإل  االج ماعية العلإل 
 .41ص

ال ع  حات،  ، ك اب(هـ816ت) الت جان  ال   ل الا ا لل  با محمد با ( لل 4)
 ،1ب  وت،   العلمية، ال  ب دار العلماء، ما جمالة وصحح   رو 
. وانظ : وص  هللا با محمد عرام، ال قل د و كم     64 ، ص1983هـ/1403

 .13 ، ص2010، 1 إلء ال  اب والسنة واآلاار السلفية، دار االس قامة، القاه  ،  
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وقـد ، (1)ةو هإل قوإل  رةي الغ  ، ما غ   مع  ة دل لـ  ال ح ـ ل ، والعمـم ضـ  
 .(2)يراح ال قل د لل  ور ، وال  ور  تقدر ضقدرها،  ال يتاوز بها محلها

 اإلسالمية لمنتجام البنوك التقليدية: البنوك ثانًيا: ماهية محاكاة

، لملية تقل د لظاه     ي ية  ه Simulationالمحاكا  جك نا ةن 
 .(3)واالزدهار، ول   ار ن يتة ما النهإلة لملية ل حق ق منإلالها؛ لل  والس  

ع مد لل  م اضعة المن تات ال ا تة    السإلص توالمحاكا  ةو ال قل د 
 .(4)وتقل دها

ي م سلحًا ةن اإلسالمية للمن تات ال قل دية يعن   الونإلس ومحاكا 
تحديد الن يتة المولإلاة ما المن ا اإلسالم ، وه  الن يتة نحسها ال   
يحققها المن ا ال اإلي، ام ي م تإلسيو سل  غ   مق إلد  ال للم  ه وال 

 .(5)لل  الن يتة المولإلاةـ    النهاية ـ للعم م، لمت د الح إل  

                                                           

  ح هـ(، 1072)تال ا ع  المك  لل  با ةب  ضك  با التما  الخارج  األن اري ( 1)
، تحق ق ودراسة: لود العا ا محمد اب اهيم العإل د، دار ابا المت د    ة كا  ال قل د
 .59هـ، ص1434، 1التإلزي، السعإلدية،  

، 1( سعد با ناص  با لود العا ا ال   ي، ال قل د وة كام ، دار الإلطا، ال  اة،  2)
 .201هـ، ص1416

 ـ وسا م االت ا  ـ تقنية المعلإلمات: الم ولحات، اي م ها م  مت الديا (3)
 .23 ، ص2008، 1، دار  مت، القاه  ،  قا ةال  ـ ال إل يل

(  كيم ب ا ية، جعح  هن  محمد، دور ال  كيك اإلسالم     ادار  الس إللة    4)
 .130الونإلس اإلسالمية، دار اليازوري، األردن، )د.ت(، ص

وال قل د،  ما  اإلبدال اإلسالمية ب ا المالية ( سام  با اب اهيم السإل لم، المن تات5)
 .22 ، ص2006مقاالت    ال مإل م اإلسالم ، ك اب: 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%22
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الاد  هيكلة  ه اإلسالمية للمن تات ال قل دية  الونإلس محاكا  اجن 
المن ا ال قل دي، لل  ةست   عية، ةو ةنها اس نساخ المن ا ال قل دي، ما 

 .(1)  ي الهده، واآلليات الحنية، و ق األست ال  عية

اجا كان الونك ال قل دي يقد  الق ة   المحاكا  ت لخص    ةن      و  
ما  ،ضحا د ،  الم  ه اإلسالم  يتب ةن يرحي لا بديم للق ة ضحا د 

مقابم ةك   من      ،خال  ال ي  ال   تن ه  ال  نقد  ا   ب د العم م
 الم  ه  ،وإجا كان الم  ه ال قل دي يقد  الإلديعة ألجم، جم   للم  ه

اإلسالم  يتب ةن يتد صيغة تحقق الن يتة نحسها، ضح ي يسلم العم م نقدًا 
 .(2)ا...كلو  ما الم  ه للعم م ةك   من  ضعد مد  محدد ، وه ،للم  ه

لرعض  لملية تقل د  المحاكا  هوما متمإلل ما سوق ي و ا ةن 
المن تات الون ية    االس  مار ةو ال مإل م،     تساي  اال  ياجات 

دون السوق ضاب  ار ةسال ب مالية وم  اية خاصة والم ولرات الع   ة، 
 بها.

  

                                                           

واالب  ار، ضحي مقد  ال   المحاكا  ب ا اإلسالمية المالية ( يإلنت صإلالح ، المن تات1)
 المالية ال نالة المالية ب ا والهندسة االب  ار وتوويقات  إل : من تات الدول  المؤتم 

 6-5م ـ سويل، التاا  ، عرا    ات اإلسالمية، جامعة المالية وال نالة ال قل دية
 .5 ، ص2014مايإل، 

 .22وال قل د، ص اإلبدال اإلسالمية ب ا المالية ( سام  با اب اهيم السإل لم، المن تات2)
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 أقسام المحاكــاة:ثالًثا: 

 بدايام نشأة العمل المصرفي اإلسالمي:أ ـ المحاكاة المقبولة في 

سل ل الم اره اإلسالمية ـ    م ا م ت إل نها األول  ـ منها 
 بدا م ايتاد ال  ضالسع  وجلك ؛محاكا  ضعض المن تات الم  اية ال قل دية

 ول ا نحسها، الحاجة وتسد نحسها، الخدمة تقد  ال قل دية، المن تات لتمي 
 الق ة وليت والم اراة، وال  اكة، واإلجار ، كالوي ، جا ا ، لقإلد ض ي 
 .(1)با اد 

ةاناء      ال اسيت؛ نظً ا لسهإلل  ،    وقد كان هلا المنها مقوإلاًل 
وس ل      ايتاد بدا م للخدمات الم  اية ال قل دية، ول  و ل ةقدا  

 .(2)الم اره اإلسالمية الإلل د 

ال   ةاارت ال     واغض النظ  لا الحكم ال  ل  لهلد المن تات 
 إن المنهتية ال   ت رعها قا مة  ،وصدرت ضحقها ق ارات متمعية ،ما التد 

، وهلد المنهتية لها ماايا وسلويات، لل  المحاكا  وال قل د للمن تات ال اإل ة
 ال ي ولب األم  ،  اب ز مااياها السهإللة والس لة    توإل   المن تات

م اضعة  ي ولب  قووال وإل  ، بم ال     ما التهد والإلقل    الرحي 
 .(3)وتقل دها ،المن تات ال ا تة    السإلص 

                                                           

 الونإلس لمالء اإلسالمية يت لب اال  مان ضواقات ن ا     ( متلة ال  اة، تإلس 1)
 .14650العدد  ، 2008، ةغسوت 3،األ دال قل دية، 

، ما ال قل د ال  ال تديد، ج  د  الع ب االق  ادية الدولية، مقوم صالح ة مد اللك   (2)
 https://cutt.us/qWT5E ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2009مايإل  1التمعة 

 .23وال قل د، ص اإلبدال ب ا اإلسالمية المالية ( سام  با اب اهيم السإل لم، المن تات3)

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/1034
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غ   ةن هلا األداء لم يكا لل  المس إل  المامإل  ما ان اء هلد 
ةخلها ضالنمإلج  الم     ال  الونإلس، وهلا راج  ـ    الدرجة األول  ـ 

م  طويعة الم  اية اإلسالمية وخ ا  ها،  قالل  ال ي إلا  ال قل دي
تإلا ق  م  النمو الم    ،   واألست ال   تقإل  لل ها، ضاإل ا ة ال  لد
ال  العديد ما الم كالت   الل  ةللا لا قيامها لل  ةساس ، مما ةد

ال  عية والمالية ال   واجه ها، وه  تحاو  التم  ب ا النمإلج  الم     
 .(1)ال  ل     ةلمالها ال قل دي وا ا االل اا 

ب ـ المحاكاة المذمومة بعد أن استوم المصرفية اإلسالمية على 
 سوقها:

ةما اآلن  قد ةصرحل المحاكا  ألغ اة وةسراب     لعم ةهمها: 
ز اد  من تات الم  اية اإلسالمية، وال غرة    جلب ما د ما العمالء، 

ز اد  متاالت جلب األمإلا  ومساي   العإللمة المالية والم  اية، وال غرة    
 وتنإللها.

، لل  الونإلس اإلسالمية ايتاد  م س    الظيمً  ًياوتعد المحاكا  تحد
جاء    ال ق    اللي ةصدرد متلت الغ ه السعإلدية: ان و عا  ل ،  قد 

 :ما ةهمها، تحدياً  ة د ل  تت اة الم اره اإلسالمية  إل  العالم، تإلاج  
مية لل  تنإل   من تاتها وخدماتها    اطار ةن  رغم قدر  الونإلس اإلسال

                                                           

( محمد لود الحليم لم ، مق  ح للم  اية اإلسالمية، ضحي مقد  ال  مؤتم  ت حيح 1)
مس    الونإلس اإلسالمية، المنعقد ضإمار  دب  بدولة اإلمارات الع اية الم حد ،  عران 

 .1 ، ص2005هـ/ سو مو ، 1426
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ال تعو  ةهمية كو    لرحإلث توإل   هلد   إنها  ن  اآلنال   عة اإلسالمية، 
 .(1)المن تات، وقد تع مد    ضعض األ يان لل  محاكا  الونإلس ال قل دية

الم  اية اإلسالمية وما ام  ما ةب ز ال حديات ال   تإلاجهها 
جاء ما سيو   العقلية ال ةسمالية  وال   ه  ،محاكا  المن ا ال قل دي

 لل  الم اره اإلسالمية.(2)ال اإل ة

 ــال     مــا العقليــات القا مــة للــ  ةمــ  الم ــ اية اإلســالمية لــم تعــد 
تملك األسام النظ ي اللي قامل للي ، وهإل الم اركة  ـ  المخـاط ، الـلي ـ 

 ؛   ــي تحإللــل نــ  غ ــ  مإلجــإلد  ــ  الإلاقــ  العملــ إوإن ضقــ  يــدرم نظ  ــا ـ 
ال ــ   ة اإلســالمية الــ  المــداينات،  ُتــم معامالتهــا ال ــإل  قا مــة للــ  ال ــإلرص 

لـم ت  ـِف مـا محاكاتهـا لا و والم اضحات، اال ةن ال    ة اإلسالمية يودو ةنها 
 هـــا هـــ  تا ـــد مـــا  ،(3)لل ـــ   ة ال قل ديـــة  ـــ  ةدواتهـــا اال ضعـــد ةن تـــدم  جاتهـــا

م يـــإل ، اـــم ترحـــي لهـــا لـــا مخـــ    ـــ ل  من تـــات تقل ديـــة تقـــإل  ب وويقهـــا كـــ
 مناسب.

                                                           

ت ال   تإلاج  الم اره اإلسالمية: ة مد محمد السعد، و مإلد بن  خالد، ال حديا( 1)
م كلة الس إللة ةنمإلجًجا، ضحي مقد  للمؤتم  الدول  األو  للمالية والم  اية 

  .7/8/2014ـ6 ،اإلسالمية
سيو   العقم ال ةسمال  ال اإلي    المؤسسات اإلسالمية وراء ( متلة االق  ادية، 2)

 ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2010 ، و اي  28 ، داأل، محاكا  المن ا ال قل دي
https://cutt.us/pOU2P 

( ال م الناص ، محاكا  ال    ة ال قل دية س دم  ال    ة اإلسالمية، ج  د  ال  ص 3)
 .11319 ، العدد 2009نإل مو ،  24األوسو، ال الاـاء، 
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اخل العو   ت عل  المؤسسات المالية اإلسالمية ةن ت إلخ  الحلر، و 
حهم ةسرابها، وكاارها، ون ا تها، ما لل ها ةن توالدروم ما األزمة العالمية، و 

ةجم ال حإل  واال   از، واالب عاد لا كم اب  ارات جديد ، ت نا   م  مقاصد 
النظ     المن تات ال    ه    ها  عف،  لل ها ةن تع دال   عة، بم 

ب وإل   الحلإل  ال   ترعد  ةن ترادروكانل محم خاله ب ا للماء ال   عة، و 
 .(1)ـ كم الرعد ـ لا الممارسات غ   األخالقية

  

                                                           

ا م ( ج  د  ال اهد، اتهامات للم اره اإلسالمية ضمحاكا  المن تات ال قل دية وط ح بد1)
  .2010نإل مو   21م ابهة لها، ال إل ل، األ د، 
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 المبحث اوول

 صور االنحرافام العملية المترتبة على المحاكاة

 واوخذ بالنموذج المصرفي التقليدي

  ال ي  المح لة لد  الونإلس اإلسالمية ةصرحل هت ناً  ال ر ب ةن
 ،وهإل هت ا يحمم معظم سمات الق ة ال اإلي  ،ب ا الق ة واالس  مار

و عتا لا اب از معالم االس  مار  ،ول إلب النظا  ال ةسمال  الغ ا 
وال يع  ه  ،المون  لل  المخاط   ولل  االس  مار الح يق  ،اإلسالم 

   هلا االتتاد  س حقد الونإلس  س نالإل ، و ةو لا دد ،لما ض مان رةم ا
 .(1)اإلسالمية األسام النظ ي والعمل  ل يامها واس م ارها

يقإل  الدك إلر  س ا كامم  هم : "ال يإلجد  ارص كو   ب ا ال كم 
النها   للهيكم واألدوات    الونإلس اإلسالمية وال قل دية،  األدوات الحالية 
للونإلس اإلسالمية تعد نإلا  لخلق سإلص كجلة، ي الق    ها الع ة والولب 

هاية ـ ال  لل  اال  مان، ما خال  )تإلسيو وهم ( للسل ، مما يؤدي ـ    الن
تح   ال اا    المعامالت المالية، واال و ار ال  االل  اه ض  ضو ص 

ي ناقض م  الهده اللي قامل الونإلس اإلسالمية ألجل ، وهإل  ممامس    ، 
 .(2)تقديم بديم م إلا ق م  ال   عة

                                                           

المحا     ،توإلر العمم الم     اإلسالم : م اكم وك اص ،صالح لود هللا كامم( 1)
 ، 1997 اإلسالم  لل نمية،ضمناسرة منح  جا ا  الونك     حم ت   م  ال   ةلقاها 

 .11ص
 (.12-11 ، ص)اإلسالم   مية الاد  هيكلة النظا  الم      ، س ا كامم  هم( 2)
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مــا المعــ وه ةن النمــإلج  الم ــ    ال قل ــدي يقــإل  للــ  الإلســاطة و 
 ،ات العتا، المونية للـ  القالـد  اإلق ا ـية جات المالية ب ا  ،ات الحا ض و 

الحإلا ـــد ال اإل ـــة، وهـــ  بـــللك تعمـــم  ـــ  متـــا  االق  ـــاد النقـــدي، دون اه مـــا  
 د  النقإلد لالق  اد الح يق ،   ـي ان مـا يهـم الونـك هـإل اسـ  دايةساس  ب إلج

مــ  الم ــ اية اإلســالمية، ال ــ   بالقــ وة و إلا ــدها، وهــلا النمــإلج  ال ي ناســ
) ،ــــات  لـــ  ةســــام لقـــد الم ــــاراة  ـــ  لالق هـــا ضاصــــحاب األمـــإلا قامـــل ل

الحــــــا ض(، وللــــــ  ةســــــام لقــــــإلد ال مإل ــــــم الســــــلع ، واالســــــ  مار المرا ــــــ ، 
ــــد ت ــــغ م األمــــإلا  مــــ  جهــــات  الم  ــــل ا ل ــــإل ا ضاالق  ــــاد الح يقــــ ، لن

 .(1)العتا

ول ـــا يال ـــظ ةن الونـــإلس اإلســـالمية  ـــ  الممارســـة العمليـــة  اولـــل  
ج  الم     ال قل دي، واـ ا مـا تق  ـي  األسـت ال ـ  قامـل التم  ب ا النمإل 

لل ها، وهإل غ   ممكا، مما ن ا لن  م كالت لديـد ، ومـا ةهـم صـإلر هـلد 
 :  (2)الم كالت

كان الدا   األساس  إلن اء الونـإلس اإلسـالمية تخلـيص المسـلم ا مـا ال اـا  .1
هــــلد الــــل  تقــــإل  للــــ  ةساســــ  الونــــإلس ال قل ديــــة، واال ــــال  ةخــــلت نمــــإلج  

، مــ  محاولــة نحســها الونــإلس، وصــارت تمــارم األلمــا  الم ــ اية ال قل ديــة
تنق  هــا مــا ال اــا، وت تــب للــ  جلــك ةن ةصــرحل الونــإلس اإلســالمية م غ ــ ا 

 دعــا للونــإلس ال قل ديــة، ضمعنــ  محاكاتهــا  ــ  جميــ  ةن ــو ها، ومــا يســ تضتا

                                                           

 .3( محمد لود الحليم لم ، مق  ح للم  اية اإلسالمية، ص1)
 (.7-3( محمد لود الحليم لم ، مق  ح للم  اية اإلسالمية، ص)2)
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السـوق الرحي لا مخ   ل   يـل هـلد األن ـوة  ـ لا، دون يات  منها، ام 
 ضاب  ار ةسال ب مالية وم  اية خاصة بها.

قامــل الونــإلس اإلســالمية للــ  ةســام ةنهــا بنــإلس اســ  مار وةلمــا ، تمــارم  .2
االســـ  مار المرا ـــ  ضوـــ ح م ـــ ولات اســـ  مار ة جديـــد ، وتإلجيـــ  األمـــإلا  
الم تمعـــة لـــديها؛ إلن ـــاء هـــلد الم ـــ ولات، ومســـاندتها  ـــ    ـــ   ال  ـــغ م 

ماراتها   هـا، واالن قـا  لم ـ ولات ةخـ   وهكـلا... األول ، ام ت ـفية اسـ  
ول نها    الممارسة العملية سارت لل  نمإلج  الم  اية ال قل دية ال ا  ، 

)المـــــدخ  ا(  الـــــل  يقـــــإل  للـــــ  الإلســـــاطة الماليـــــة بـــــ ا ةصـــــحاب الحـــــا ض
ةن  الممارســة العمليــة المســ  م  ا(، كمــا ة هــ ت) وةصــحاب العتــا المــال 

ك حـــل بـــدور الإلســـيو المـــال  الـــل  يهمـــ   قـــو  ـــمان الونـــإلس اإلســـالمية ا
اس  داد الما  والعا د المحدد، ض  ه النظ  لا مد  اسـ خدا  هـلا المـا  
 ــ  الن ــا  االســ  ماري مــا لدمــ ، واال ــال  يخلــ  لنهــا صــح ها األساســية 

 .كونإلس اس  مار وةلما 

  قامــل الونــإلس اإلســالمية  ــ  لالق هــا ضاصــحاب األمــإلا  )المــإلدل ا( للــ .3
ن   هــا ةراــاب المـــا ، إل ةســام لقــد الم ــاراة ال ـــ عية ال ــ  يم ــم المإلدلـــ

والونـــك هـــإل الم ـــارب ضـــال عو   الحقهـــ ، ومـــا اـــم  ـــإن األصـــم ةن يعمـــم 
الم ــارب  ــ  المــا ، و ســ  م د بنحســ ، ومســالة جــإلاز ةن يســلم الم ــارب 
مـــا  الم ـــاراة للغ ـــ  ليعمـــم ايـــ  م ـــاركة ةو م ـــاراة مســـالة اســـ  نا ية، 

   جإلازها  قها، ما   ي مد  اسـ حقاص الـ اح للم ـارب األو   ومخ لف
ال ــان ، ولقــد ة هــ ت الممارســة العمليــة ةن الونــإلس اإلســالمية  بةو الم ــار 

االسـ  مار  م، ضمعنـ  ةنهـا ال تمـار ستاخل دور الم ارب ي ـارب ةو ي ـار 
 ابنحســها، بــم ت  حــ  بــدور الممــإل   قــو، و  ــ   ــ  العمليــات ال ــ  ترا ــ ه
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م م: الم اضحة، وال   يتب ةن يكإلن لها دور    تقـديم خدمـة خوـ    بنحسها
ـــ    ـــ ا ها الســـلعة، وايعهـــا م اضحـــة الـــ   ـــ ا    ال ـــ اء، وتحمـــم المخـــاط  ب
جانــب ال مإل ــم،  ــإن الممارســة العمليــة ة هــ ت ةنهــا اك حــل بــدور الممــإل  

  ـــي ي قـــد  العم ـــم لهـــا ضولـــب ال ـــ اء، و حـــدد هـــإل الســـع  والمـــإلرد،   قـــو
ســلعة  د  المولــ  لل ــ اء بنحســ ، وتحملــ  كــم المخــاط ، ورامــا ال تإلجــوتعويــ

مـــا األصـــم، واال ـــال    غـــل الم اضحـــة مـــا م ـــمإلنها ال ـــ ل ، وصـــارت 
 تمإل ال يقدم  الونك و  قا اد ضعد جلك با اد .

نظــــ ا ألن الونــــإلس اإلســــالمية ال مــــدت للــــ  نمــــإلج  الم ــــ اية ال قل ديــــة  .4
ســـع   خـــدماتها ومن تاتهـــا للـــ  ســـع  واق حـــل ةا هـــا،  إنهـــا ال مـــدت  ـــ  ت

ضما يحمل  ما م مإلن راإلي،  ما  الحا د  ال   ت عامم ض  الونإلس ال قل دية،
المعـ وه ةنـ  لنـد ال عامـم  ـ  االق  ـاد الح يقـ  ـ الـل  مإل ـإلل  السـل  
والخدمات ـ ي م ال سـع   و قـا ألسـعار هـلد السـل  والخـدمات، وال ـ  تخ لـف 

ب نمــا ال عامــم  ــ  االق  ــاد النقــدي ةو  ،ة ســب ســإلص كــم ســلعة ةو خدمــ
ســـع  الحا ـــد  هـــإل المؤ ـــ  الـــل  يؤخـــل ضـــ ، ومـــ  ةن  ي م ـــم  ـــ  ةنالمـــال  

ـــــإلس اإلســـــالمية مـــــا م ـــــاركات،  ـــــ  تقـــــإل  بهـــــا الون طويعـــــة المعـــــامالت ال 
وم ــــاراات، وم اضحــــات، وســــلم، واس  ــــنال، وإجــــار ، ت ــــعها  ــــ  اطــــار 

المية لهـــا جنحـــل بهـــا الـــ  ممارســـة الونـــإلس اإلســـ  ـــإناالق  ـــاد الح يقـــ ، 
 جانب االق  اد النقدي.

المـــدخ  ا للـــ  ةنهـــا م ـــاراة، العالقـــة بـــ ا الونـــك اإلســـالم  و تـــم ت  يـــل  .5
واال ــال  تــإلزل األراــاح المحققــة ب خ ــيص   ــة للونــك ض ــح   م ــاراا، 

)المـــدخ  ا( مقابـــم  مقابـــم جهـــدد  ـــ  ادار  المـــا ، و  ـــة ألراـــاب األمـــإلا 
لنمــإلج  الم ــ    ال قل ــدي مــا   ــي قوــإل  الونــك ةمــإلالهم، ونظــ ا الترــال ا
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األمـــــإلا  مـــــا العديـــــد مـــــا العمـــــالء، والســـــماح ضالســـــحب، واإل ـــــا ة لهـــــا 
ضاســ م ار، وغ ــ  جلــك مــا العإلامــم المــؤا   للــ  كيفيــة تحديــد ن ــ ب كــم 

هــلا ال حديــد الــلهاب الــ  ةن ال يمكــا  و ــ  هــلا الســياصلم ــم مــا الــ اح، 
ي ولــب الرحــي لــا نمــإلج  م ــ    مناســب  ممــا ،يــ م ضو  قــة لادلــة تامــة

 يمِكا ما تحديد األرااح وتإلز عها ضو  قة سليمة.

نظ ا ألن الحارص ال  يت ب ا الونإلس اإلسالمية والونإلس ال قل دية هإل االل ـاا   .6
ال ــ ل ، لـــللك تولــب األمـــ  وجـــإلد ه ،ــات  ـــ عية  ــ  الونـــإلس اإلســـالمية 

ل ، وال حقـق منـ  لـا ط  ـق لمسالد  اإلدار      ـمان هـلا االل ـاا  ال ـ  
ال قاضة ال  عية، وألن الونإلس اإلسالمية ةخلت بنمإلج  الم  اية ال قل دية، 
ومـا ةجــم ا ــحاء ال ــ عية للــ  ةلمالهــا ال ـ  تــ م و ــق هــلا النمــإلج ،  ــإن 

ةن نولـق  االحقه ( ال  ما يمك دالمسالد  الحقهية لها تحإللل ما )االج ها
ـ ضكـم السـوم ـ يقـإل  للـ  ال و  ـ  ال ـ ل  لليـ  )اإلجهـاد الحقهـ (، والـل  

 .(1)الم  اية ال قل دية تللممارسا

ومـــا متمـــإلل صـــإلر االنح ا ـــات العمليـــة الم  ترـــة للـــ  المحاكـــا ،   
ان قــــادات لمن تــــات واألخــــل ضــــالنمإلج  الم ــــ    ال قل ــــدي، ُوجهــــل لــــد  

 :(2)ات ما يومنها الم اره اإلسالمية، 

  ة قــــدها  ممــــااب عــــدت المن تــــات الماليــــة لــــا تحق ــــق مقاصــــد ال ــــ  عة؛
 .م داق  ها

                                                           

 . 7( محمد لود الحليم لم ، مق  ح للم  اية اإلسالمية، ص1)
للم اره اإلسالمية:  لالن قادات المإلجهة ، نملجة ت نيفية  م لود ال   م الر   ( 2)

 (.521ـ 520ص) ،ل ة وتحل م

https://content.mandumah.com/download?t=cb7fdcffc7fcb30f527824d87c71eaa3203793e1&f=E1IV/lXEQS0kc4ZDmkLfQs8JLXkFvRlaIBeDgmzAcvA=&s=1#_ftn1
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   العمليــات ال ــ  يقــإل  بهــا الم ــ ه اإلســالم  ت ــاض  ك  ــ ًا العمليــات ال ــ
 .يقإل  بها ال تار

 المن تات المالية اإلسالمية ةلل  سع ًا ما المن تات ال قل دية. 

  جإله د لا لقد    لقد اإلجار  المن هية ضال مليك ال يخ لف     كل  ةو
 .الوي  ةو ال  اء ال اج  ي اللي تمارس  ال  كات    العالم ال ةسمال 

  نظــا  الم اضحــة ةك ــ  كلحــة مــا نظــا  الحا ــد ؛  ــ   ــ ا ةن لا ــد الم اضحــة
 .يقم لا لا د الحا د  ةو لل  األقم ال يا د لن 

 االســـ  مار ة  ـــ  الم ـــاره اإلســـالمية ق ـــ    المـــد ؛  طويعـــة األن ـــوة
بــداًل مــا  ،وتمإل ــم ال  ــدي  واالســ   اد ،كويــ  و ــ اء العمــالت والمعــادن

  .ال  ك ا لل  الم ار   اإلن اجية طإل لة المد 

   لد  مقدر  الم اره اإلسالمية لل  مإلاكرـة الحـا الم ـ    الـلي تقدمـ
لخـــــــدمات الم ـــــــ اية عـــــــة ايي طو ـــــــة؛ ســـــــإلاء مـــــــا  يـــــــالم ـــــــاره الغ ا

 .قها ي تسإل  ةو ما   ،ومالءم ها

ن ةسلإلب الممارسة الحالية    يإلسف كما  محمد: "ااألس اج يقإل    
مؤسســــات الم ــــ اية اإلســــالمية المعاصــــ   ال يعوــــ  لــــا الحــــا الم ــــ    

 قـــد اتتـــ  لوســـف نحـــإل ســـلويات الم ـــ اية ، اإلســـالم  مـــا ق  ـــب ةو ضع ـــد
مإلاردهــا مــا ودا ــ  و ســاضات اســ  مار  الإل ــعية  ــ  ال وو ــق،  مــا نا يــة

نتدها كلها قابلة للسحب المرا   تحل الولب، واس خداماتها الغالرـة ت م ـم 
 ــ  ب ــإلل الم اضحــة، وهــ  مواضقــة ألســلإلب ال ــمان والعا ــد ال ابــل المإلجــإلد 

ــــ  الم ــــ اية الإل ــــعية كمــــا ن ــــول االج هــــادات إلضا ــــة بيــــ  ال ــــال  ،  
 ــ  ضالــدوالر، و ــ ح الو  ــق الســ  مارها  ــ    صــا للــ  ضقــاء الإلدا ،ضال ــال 
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الوإلرصـــات العالميـــة،  ح حـــل ط  قـــًا واســـعًا ةمـــا  المقـــام  ، ضح ـــي نســـ وي  
ن الم ـــ اية اإلســـالمية المعاصـــ   قـــد ةخـــلت مـــا ــــ ا دون تتـــاوزــــ  القـــإل 

للـ   ااإلسال  ال كم، وما الم  اية الإل ـعية الم ـمإلن،  اصـرحل اسـم
 .(1)"غ   مسم 

  

                                                           

، دار الن   للتامعات ، األزمة والمخ   :الم  اية اإلسالمية، يإلسف كما  محمد( 1)
 .2/83 ،3  القاه  ،
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 الثانيالمبحث 

 اآلثار السلبية لمحاكاة المنتجام التقليدية

 من ِقبل البنوك اإلسالمية

ان ما ل إلب ال قل د ـ     وإن كان م مما    اطار   ل  ـ ةن   
نحسها،  يكوم صنالة الخدمات الم  اية اإلسالمية، و قإلدها ال  المآالت

والم كالت ال   ان ه  ال ها ال مإل م ال اإلي ال قل دي، ايتعم ما لمم 
م ار نا صنالة قا مة لل  تتار  الديإلن، وهإل ما انح   لمليا    ُجم 
ن ا  الم اره اإلسالمية اي      اآلن،  غدت ةصإللها ت  إلن    ةغلوها 

إليتار المن ه  ما ديإلن م إللد  ما لملياتها    الم اضحة، واالس  نال، وا
ضال مليك، وةخ  ا ال إّلرص، كما ةن اس غ اص الم اره اإلسالمية    صي  
ال مإل م المع مد  لل  الو إلل اآلجلة، ةد  بها ال  ةن ت ع ة لتملة ما 
الم كالت ال   تن ا لا تتار  الديإلن: كم كلة المماطلة    تسديد الديا، 

العالمية، وم كلة تمإل م  وم كلة االرترا  ضاسعار الحا د     األسإلاص
اآلثار من و . (1)الحكإلمة، وم كلة االس  مار    العمالت الدولية، ونحإلها

  :(2)السلبية لمحاكاة المنتجام التقليدية وتقليدها ما يأتي

                                                           

، ما ال قل د ال  ال تديد، ج  د  الع ب االق  ادية الدولية، مقوم صالح ة مد اللك   (1)
 https://cutt.us/qWT5E:  ، م اح لل  ال اضو ال ال 2009مايإل  1التمعة 

وال قل د،  اإلبدال اإلسالمية ب ا المالية : سام  با اب اهيم السإل لم، المن تات( راج 2)
 (.24ـ23ص)

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/1034
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وال قيمة  ،ةن ال إلاضو ال  عية ت رح مت د ق إلد  كلية ال   يقة .1
ضالمن تات وهلا ما ي عف قنالة العمالء ، اق  ادية ما ورا ها

 .اإلسالمية، و تعم ال مإل م اإلسالم  محم  ك ور رة

    م المحاكا  ت رح ال إلاضو ال  عية لو،ًا ولا قًا ةما  المؤسسات  .2
 ،مت د ت لحة ا اايةه  المالية، اج ال تحقق ةي قيمة م ا ة، بم 

ةن تحّمم المؤسسات المالية هلد ـ    هلد الحالة ـ وما الوويع  
ال  لحة لل  العم م، ل  إلن المن تات اإلسالمية المقلد     النهاية ةك   

 الن يتة نحسها. ـ    النهاية ـ ت لحة ما المن تات ال اإل ة، م  ةنها تحقق 

وتحاو  معالتة  ،ضما ةن المن تات ال قل دية تناسب ال نالة ال قل دية .3
ن محاكا  هلد المن تات تس لا  ال ع ة م كالتها وةم ا ها،  إ

يس لا  محاكا  الما د ما المن تات ـ بدورد ـ ، وهلا جاتهاللم كالت 
تعان  ـ    النهاية ـ ضح ي ت رح ال نالة اإلسالمية  ،ال قل دية

 المن تات  ،ال   تعان ها ال نالة ال قل دية ،األم اة واألزمات نحسها
تن ا لنها الم كالت نحسها ال   ـ  م الً ـ الوديلة لا الق ة ال اإلي 

والحاجة ال  ، تغ   معدالت الحا د  :تن ا لا الق ة ال اإلي، م م
 تد المؤسسات اإلسالمية نحسها ، وما ام  سجدولة الديا وتداول 

تس لا  ـ بدورها ـ م و   ال  محاكا  ةدوات الحا د  الم غ    ال   
  لسا د     ال نالة ال قل دية.ا والمقاي ة للحا د  ،محاكا  ةدوات ال حإل 

اجا ق رت ضعض المؤسسات اإلسالمية ال إلقف لا ال قل د    من  ف  .4
ووجدت  ،الو  ق  حا ًا لل   خ   ها ومراد ها، وقعل    ال ناقض

نحسها    ط  ق مسدود، وةصرحل غ   قادر  لل  المنا سة م  
والخ و  ما هلد ، المؤسسات ال   تم      لملية ال قل د ال  نهاي ها
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بم ضسلإلس ط  ق كخ   ،األزمة ال يكإلن ضال إلقف    من  ف الو  ق
 توو قام محاولة  ،قوإل  قإلالد ال نالة ال اإل ةألن  ،ما الوداية

ال يعن  ةن  ، وهلاالمعاي   ال  عية محاولة محكإل  لل ها ضالح م مقدماً 
ل مإل م جمي  المن تات ال   تقدمها ال نالة ال قل دية غ   مناسرة ل

ب ا اق رام ما ي الء  م   لسحة ال مإل م  ا  قهناس اإلسالم ، ول ا 
اإلسالم  ومراد  ، وا ا محاكا  األسام اللي تقإل  للي  المنظإلمة 

 .د  لسح ها المناق ة لالق  اد اإلسالم  ستتو  ،ال اإل ة

حقد الونإلس اإلسالمية جانرا ما م داق  ها يلم اره ال قل دية، امحاكا   .5
بم هناس ما ي   ةك   ما جلك،   ي ان المن تات  ،النامب ا 

ت إلن ت لح ها ةقم ما المن تات  ـ    ضعض األ يانـ ال قل دية 
اإلسالمية، ولعم ما ةهم األسراب ال   ةوصلل ال  هلد النقوة نقص 
ال إلادر المدراة، ولد  رغرة الونإلس اإلسالمية    الدخإل     

سيو   العقم ال ةسمال  ال اإلي  مخاط ات غ   محسإلاة، ا ا ة ال 
 .(1)لل  ةصحاب الق ار    المؤسسات اإلسالمية

 قدان األصالة، وت كا الح إل  لل  ال   يل الحقه ، وإيتاد المخار   .6
 .(2)ال  عية، والإلقإلل    ا كاالت النظا  الم     ال قل دي

                                                           

سيو   العقم ال ةسمال  ال اإلي    المؤسسات اإلسالمية وراء ( متلة االق  ادية، 1)
 ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2010 ، و اي  28 ، داأل، محاكا  المن ا ال قل دي

https://cutt.us/pOU2P 
 .7واالب  ار، ص المحاكا  ب ا اإلسالمية المالية ( يإلنت صإلالح ، المن تات2)
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ةسلإلب محاكا  الونإلس اإلسالمية للونإلس ال قل دية    تحديد ت لحة  .7
ليات ال مإل م يؤدي ال  تنام  لد  م داقية العمالء، و حقد الونإلس لم

 .(1)اإلسالمية ةي تم ا واس قاللية

لملية المحاكا  ةو ال قل د غ   قادر  لل  اس قواب ةكو  للعمالء  .8
المسلم ا، لعد  اب  ار ةدوات مالية جديد ، ت م ا ضالم داقية ال  عية، 

 .(2)وتحقق ال حاء  االق  ادية

ول د   من تات محاكا  لل  تقإل  ال   اإلسالمية المالية المن تات ةغلب .9
 المال  ضالعمم س نا  اللي وهإل ،م ا ة قيمة ةي تإللد ال قل دية لا للو ،ة

 .(3)ال قل دي اإلسالم  منالة
  

                                                           

( لا الديا خإلجة، ال در ب واله ،ات ال  عية ةب ز ال حديات ال   تإلاج  الم  اية 1)
 .10318 ، العدد 2007 و اي   27اإلسالمية، ال الاـاء، 

دور ال  كيك اإلسالم     ادار  الس إللة    (  كيم ب ا ية، جعح  هن  محمد، 2)
 .130الونإلس اإلسالمية، ص

 لمم    توإل   ودورها اإلسالمية المالية الهندسة خديتة، من تات صويحة ( بإلديعة3)

 العلإل  اإلسالمية، ملك   مقدمة لن م درجة الماس   ةكاديم ، كلية الم اره

 .112 ، ص2015المس لة،  ال س   ، جامعة وللإل  وال تار ة االق  ادية
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 الثالثالمبحث 

 هيكلة البنوك اإلسالمية

 التقليديةوضرورة االبتكار والبعد عن التقليد والمحاكاة للبنوك 

 أواًل: هيكلة البنوك اإلسالمية للبعد عن التقليد والمحاكاة للبنوك التقليدية:

ت م ا الونإلس اإلسالمية ضانها تعمم    اطار األ كا  وال يم 
واأللما  ال    ،اإلسالمية، وهإل ما يتب م الات     رسم هيكلها ال نظيم 

 هناس هلا ال دد ال  ةنتدر اإل ار     وتوإل  ها ضاس م ار، وت ،تقإل  بها
:(1)ه ، نماج  لهلد الونإلس ةاالا
 الونك الالراإلي، وهإل اللي يق    لل  مت د لد  النموذج اوول :

ال عامم ضال اا.

 الونك ال  ل ، وهإل اللي ال ي عامم ضال اا والمح مات النموذج الثاني :
تون  ا ا ة ال  م الا  ال ق د ضاأل كا  ال  عية للعقإلد ال    ،األخ   

واس  مارها. ،لل ها ةسال ب تلق  األمإلا 

 وةهدا    ،: الونك اإلسالم ، وهإل اللي ي ال     ةن و  النموذج الثالث
 ،كم ما جاء ض  اإلسال     تنظيم الحيا  ضتمي  جإلانوها االق  ادية

 واإلنسانية. ،والدينية ،والسياسية ،واالج ماعية

                                                           

محمد لود الحليم لم ، الهيكلة المن إلد  لولما     الونإلس اإلسالمية ل حق ق ( 1)
 . 2015ةك إلا ،  28ال نمية المس دامة، متلة االق  اد اإلسالم ، 
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بد ةن يكإلن ل  اإلسها  المم ا     ال ضالحعم ا ول   يكإلن الونك اسالمي 
كم هلد المتاالت و ق المنظإلر اإلسالم ، وةن ي  مم هيكل  ال نظيم  لل  

 ال يا  بهلا الدور.ما األن وة ال   ي مكا ما خاللها 

وما ام  الم اره اإلسالمية موالرة ضح ح متاالت لمم م نإللة، 
 اية األخ   ضو  قة والرحي لا ة  ار جديد  بداًل ما ت ر  المتاالت الم 

المعالتة وال  حيح ال كل   قو، ال سيما     ّم ال حإلالت العميقة ال   
س ح ح الراب واسعًا ةما  اإلبدالات االق  ادية اإلسالمية، ال   تس لهم روح 

 .(1)اإلسال  و لسح      ال عامم م  الما 

لها جلك دون ال ح ر ما دا    االنغمام    صي  ال مإل م  احولا ي 
ال   تحاك  من تات الم اره ال قل دية، القا مة لل  تإلل د الديإلن،   ال 

 .(2)لا االنوالص ةك   نحإل توو ق صي  ال مإل م المع مد  لل  الم اركات

ال غم ما  خامة قيمة األصإل ، وتنام   تم العمليات    عل   
إلسالم   إن األداء غ   المن رو لرعض الم اره، سإلص ال مإل م ا

ومحاولة تقل د الونإلس ال قل دية    ة يان ةخ  ، ولد  مإلاكرة توإل   
المن تات، يتعم ما ق ية هيكلة الم اره لل  ةست صحيح      إلء 
الخ إلصية ال   ت م   بها الق ية األهم، م  ال اك د الدا م لل  ةن 

                                                           

( ر ّ م غ ايرة، الم اره اإلسالمّية ب ا ال قل د واإلبدال، المدينة اإلخرار ة، األراعاء 1)
 .us/LnsOxhttps://cutt ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2012،  و اي  29

، ما ال قل د ال  ال تديد، ج  د  الع ب االق  ادية الدولية، مقوم صالح ة مد اللك   (2)
  https://cutt.us/qWT5E  ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2009مايإل  1التمعة 

https://cutt.us/LnsOx
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/1034
http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_10070.html
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تها ما  حا ها لل  ُهإل  ها اإلسالمية، الم اره اإلسالمية تس مد قإل 
 :(1)وخ إلص  ها، ولل  هلا األسام  إن الهيكلة المن إلد  تقإل  لل 

هيكلة قوال المإلارد الر   ة، وهإل القوال اللي يعمم، و و   ، و قإلد،  .1
ما داخلها،  ة قد ن ات هلد الم اره دون ةن يكإلن لديها كإلادر قيادي

كما م لل العمالة الإلا د  ما الونإلس ال قل دية تحديات كو    للم اره 
اإلسالمية؛   ي كانل تح ق  ـ    ك    ما األ يان ـ ال  الحهم السليم 

همل المتامالت ةسللتانب ال  ل  لمنظإلمة العمم الم    ، كما 
س إل  تع  ا لامل ا ليسإلا ضالم   والمحاضا  ـ    ضعض األ يان ـ 

المولإلب،  المتامالت ال يمكا ةن تخلق جيال ما المودل ا 
والموإلر ا، وهلا ي ولب الاد  النظ     معاي   االخ يار السا د 

 .وال در ب التاد والمس م 

  لم تا معالتة الخلم والنقص ال و      المن تات واألدوات الم  اية،  .2
%( ما لمليات ضعض الم اره، وت م 60الم اضحة تغو  ةك   ما)

%(    ضع ها اآلخ ،      ا ال ت عد  الم اركة    90ال   إلال )
%(ما اجمال  اس  مارات تلك 3معظم الم اره اإلسالمية نسرة)

 ك ةن ال إلس     اس خدا  ال ي  القا مة لل  الم اضحة  الم اره، وال
مية المن إلد ، كما تح ا  الم اره ال  العمم لا ُيسهم    تحق ق ال ن

ابدال متاالت تمإل م ان اج   خمة، تسهم    تنمية المت معات لل  
تنمية   ي ية  اللة، ما خال   لسحة الم اركة ب ا رةم الما  ما 

                                                           

ك اب الما   ( لاد   م د يعقإلب، هيكلة الم اره اإلسالمية، ةلحا وا  ا، نخرة1)
  https://cutt.us/DgRIh ، م اح لل  ال اضو ال ال :7/8/2016واالق  اد، 
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جهة، والتهد والح   ما جهاٍت ةخ  ؛ ليحقق مهمة الم اره 
وتإل يل ال حاءات، ومحاراة اإلسالمية المامإللة    اإلن ا ، وال نمية، 

 .(1)الحق 

اللي يؤست ل إلاضو تنظيمية   ي ية  سب  توإل   النظا  ال قاب  .3
قيا  اإلدار  ضممارسة ن ا   ماخاللها و  م ال اكد ما طويعة الم  ه، 

ال مإل م اإلسالم ،    اطار ال   عة االسالمية، و قًا لوهداه المعلنة، 
وجلك ل حق ق م الح كم ما لهم  قإلص لل  الونك، ولل  رةسهم 
ةصحاب األمإلا  ما مساهم ا ومس  م  ا، كما ةن ال قاضة ال  عية لا 

ما خال  م اقو ا  ت حقق   ها   و  الحإلكمة ال   د  للم اره، اال
 .مؤهل ا وم ح غ ا للعمم

وال بد لل تديد ةن يمت المن تات ال   تقدمها الونإلس اإلسالمية، 
سإلاء ةكان ب تديد القديم المنس ، ما اتا ة المكان ل ي  الم اركة 
والم اراة ال   تم م لب العمم الم     اإلسالم  ال  ارك ، ةو ضالعمم 

د  ضال إلاضو ال  عية ما جهة، وم إلا قة م  لل  اب  ار من تات مالية مق 
المقاصد ال  عية ما جهة اانية، ومح اطة ما سلويات االب  ارات المالية 

 .(2)لل نالة المالية الغ اية، وما نتم لنها    ةك   ما م  

                                                           

( ر ّ م غ ايرة، الم اره اإلسالمّية ب ا ال قل د واإلبدال، المدينة اإلخرار ة، األراعاء، 1)
 https://cutt.us/LnsOx ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2012 و اي ،  29

(  ما   إلدار، تتديد الم  اية االسالمية ب ا االب  ار والمحاكا ، م اح لل  ال اضو 2)
  Yhttps://cutt.us/KmYz:ال ال 

https://cutt.us/LnsOx
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واألهداه األساسية الم عية ما وراء هيكلة النظا  الم     
  ال  عية، وةن تحقق المقاصد اإلسالم  ينرغ  ةن ت إلن    اطار األ كا

 :(1)ه  المقاصد األ كا ، وهلد تلك ما الحكيم ال ارل ق دها العامة ال  
 ودوا  ركا اد، ودلم األمة، لهلد النظا   حظ يحقق ضما ،المصلحة جلب ] ة [

 جديد، ما هإل كم برحي هلا    النظا  الم     اإلسالم  و  م صال  ،
     اإلسالم ، الم     العمم ل دعيم االق  اد؛ متا     الحا د  ض  وتعم

 لونات . جمي  النظا  هلا لهيكم يك مم
 هنا بها، و  م تعمم ال   األنظمة األمة، ولا هلد لا ،الميسدة درء ]ب[
 الم     ضالهيكم لالقة ت إلن  اغ ات ةي لل  ضال ع ه وال دق ق التهد، بول 

 هللا،   ل م  ت ناقض ةو   عية، محسد  وقإلل ال  تؤدي قد ال   الحال ،
 ال غ ات. هلد م م لمعالتة تمه دا وجلك

المو  ـــ  ل ـــ   اإلســـالم  وت ت رـــا للـــ  مـــا ســـوق  ـــإن للمنـــ ا المـــال  
 :(2)خ ا ص، ه 

 . ال  عية السالمة .1

 .الم الح ةصحاب رلاية .2

                                                           

(  س ا كامم  هم ، نحإل الاد  هيكلة النظا  الم     اإلسالم ، متلة جامعة 1)
 .10 ، ص1992هـ/1412، 4الملك لود العا ا، االق  اد اإلسالم ،  

واالب  ار، ضحي مقد  ال   المحاكا  ب ا اإلسالمية المالية ( يإلنت صإلالح ، المن تات2)
 المالية ال نالة المالية ب ا والهندسة االب  ار وتوويقات  إل : من تات الدول  المؤتم 

 6-5عرام ـ سويل، التاا  ،     ات اإلسالمية، جامعة المالية وال نالة ال قل دية
 .13 ، ص2014مايإل، 
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  . الم ا ة ال يمة .3

 .الح ي ية االق  ادية ال حاء  .4

  .السع  تنا سي  .5

 .القانإلنية المإلاءمة .6

  . التـإلد  .7

 .ال حـإل  .8

  . المن ا لمخاط  العاد  ال إلز   .9

 (.ال رات ـ الإل إلح ـ ال وا  ـ العد : ) الما  مقاصد م  ال إلا ق .10
 لمحاكاة والتقليد:عن اثانًيا:  اجة البنوك اإلسالمية لالبتكار والتجديد بدياًل 

االنح اح االق  ادي ال و  ، وتح    األسإلاص المالية، جعم  ان
ال نالة    مح  ص ط ص،  إما ةن ت م ا    تقديم خدماتها ومن تاتها المالية 
ـ و ق السالمة ال  عية ال   ين دها لمالؤها، وإما ةن تعتا لا جلك؛ وتحقد 

 .(1)  ة كو       السإلص الم    ـ ضال ال  

 لل  والعمم العمالء، ال  ياجات مس م   دراسة ي ولب المنها وهلا
 كلحة ةك   المنها هلا ةن ر ب لها، وال الالزمة والحنية ال قنية األسال ب توإل  

 .(2)ان اجية وةك   جدو   ةك   المقابم    ل ن  والمحاكا ، ال قل د ما

                                                           

للم اره اإلسالمية:  لالن قادات المإلجهة ، نملجة ت نيفية  م لود ال   م الر   ( 1)
 .504ص ،ل ة وتحل م

 .25وال قل د، ص اإلبدال اإلسالمية ب ا المالية ( سام  با اب اهيم السإل لم، المن تات2)

https://content.mandumah.com/download?t=cb7fdcffc7fcb30f527824d87c71eaa3203793e1&f=E1IV/lXEQS0kc4ZDmkLfQs8JLXkFvRlaIBeDgmzAcvA=&s=1#_ftn1
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وليت هناس ضام ما ال در ،  الوناء العلم  ال  اكم  الم در  اللي 
العقم إليتاد الحلإل  هإل القانإلن اللي يحكم جهإلد الر      ال وإلر ُيعمم 

ط لة تار خهم لل  م  الع إلر، ل ا ال ي ح ـ    كم األ إلا  ـ الإلقإله 
 .(1)لند ال قل د

واالق  اد العالم  ال إل  ي ع ة ألزمات خانقة، وإ كاالت  خمة 
تس وي  تإلز   ضحاجة ال  نظ   ابداعية جديد ، و لسحة اق  ادية صحيحة، 

ال  و  والما  لل    ا ح كو    واسعة ما سكان العالم، وتحارب الحق  
العالم  الم اايد، وتق   لل   إلاه  اس نااه ال  و  ما لاّمة النام    
ةغلب  عإلب العالم، ل ن قم ال  يد  ،ة قل لة، تح    ال  و  والنقد، وتن قم 

ب  ار    الم اره اإلسالمية . واال(2)نحإل اإلن ا  الح يق  وليت الإلهم 
 :(3)ةركان يقإل  لل ها، وه ال  يح ا  

؛   ي ان اإلدار  ه  ال   وجود إدارة مؤمنة بأهمية االبتكار وضرورته .1
 تإلج  وتنظم، وت سم خوو ال وإل   وإس  اتيتية العمم، وةي اس  اتيتية
ال تاخل م غ  ات الو ،ة س  إلن غ    اللة، ولها كاار لكسية لل  
الم  ه ونمإلد، ولل  ادار  الم  ه اإلسالم  ةن تتعم لن   

 االب  ار ركنا مهما    خو ها العملية، وإس  اتيت  ها ال وإل   ة.
                                                           

، ما ال قل د ال  ال تديد، ج  د  الع ب االق  ادية الدولية، مقوم صالح ة مد اللك   (1)
 https://cutt.us/qWT5E ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2009مايإل  1التمعة 

( ر ّ م غ ايرة، الم اره اإلسالمّية ب ا ال قل د واإلبدال، المدينة اإلخرار ة، األراعاء 2)
 https://cutt.us/LnsOx ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2012 و اي ،  29

، م اح لل  (  ما   إلدار،   و  تحق ق االب  ار المال     الم اره اإلسالمية3)
  https://cutt.us/KmYzYال اضو ال ال :

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/1034
https://cutt.us/LnsOx


 

 

517 

، والقدر  لل  تحل م الإلاق  وجود عاملين تتوفر فيهم روح اإلبداع .2
 ضخلق ة  ار ورؤ  ت إل  ب او الح    ضالإلاق .والو ،ة، ضما يسمح 

،  ح ا ت إل   اإلدار  المؤمنة ضاهمية االب  ار البيئة المناسبة للتطوير .3
يتعلها ترحي لا ال إلادر الحنية  جلك وال وإل      الم  ه،  إن

ةن نإل   للمودل الو ،ة لل نا المؤهلة لل يا  ضاإلبدال، وما ام يكإلن لااما 
 م ة  ارد ت د ق، و لإلل  تنولق.المناسرة ال   تتع

المستوى الشرعي للكوادر المبدعة في مصرفية إسالمية تحكم  .4
، يتب ةن يكإلن ال ادر الر  ي ملما ضالقإلالد منتجاتها الضوابط الشرعية

ال  عية، ال   ما  انها ةن تحدد دا    اإلبدال واالب  ار ضتملة الق إلد 
سالميا قلرا وقالرا، ضع دا لا ال  عية،     يعو  المودل من تا ماليا ا

ال إلر ة ال   لاد  ما تن ا ن يتة اب  ار من تات غ   م إلا قة م  
 ال اضو ال  ل .

ثالًثا: ُسبل تصحيح مسيرة البنوك اإلسالمية واستقالليتها اإلبداعية 
 واالبتكارية:

، وال بـد مـا (1)ةن الم ـاره اإلسـالمية انح  ـل لـا مسـارها ال ر ـب
ةصــرحل الونــإلس : "جمــا  الــديا لويــةيقــإل  الــدك إلر  ار.ت ــحيح هــلا المســ

                                                           

للم اره اإلسالمية:  لالن قادات المإلجهة ، نملجة ت نيفية  م لود ال   م الر   ( 1)
 .501ص ، مل ة وتحل

https://content.mandumah.com/download?t=cb7fdcffc7fcb30f527824d87c71eaa3203793e1&f=E1IV/lXEQS0kc4ZDmkLfQs8JLXkFvRlaIBeDgmzAcvA=&s=1#_ftn1
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والق ــــية اآلن هــــ   ــــ  ت  ــــ د هــــلد الح كــــة، ، اإلســــالمية واقعــــًا وجــــد ل رقــــ 
 .(1)"وال خويو لها، وت حيح مسارها    ما كان     اجة ال  ت حيح

ول  الق  اح للل وما زالل تُ وم  ةن التهإلد المخل ة الدؤواة قد بُ 
ن اس م ار الم اره اإلسالمية     اآلن     إ لإل  لهلد الم كالت، 

تتار  الديإلن كما تحعم الم اره ال قل دية ـ وإن كان ض ي  مقوإللة   لا ـ 
هإل ما يتب ةن يو عد لن  النظا  الم     اإلسالم ، ل  إلج  ةك   نحإل 
صي  ال مإل م، القا مة لل  الم اركات، ل ا ال حدي هإل ةن تحا ظ 

و يحة العمم الم     األساسية، وه  و يحة الم اره اإلسالمية لل  
الإلساطة المالية،  ال ت غم نحسها بن ا  م اض  أللما  ال تار، ما   ي 
تقل ب السل ، و حظها، وت   حها،  لهلا العمم مخاط د ال   ال يقولها 

  ات ل  حيح مس    الونإلس  وما ام  ال بد ما اج اء لد  تغ .(2)المإلدلإلن 
 هلد اإلج اءات:اإلسالمية، وما 

االل ـاا   ــ  ت ــغ م األمــإلا  ضاأل كـا  ال ــ عية ل ــي  ال مإل ــم واالســ  مار  -
طرقا لم مإلن العقـإلد، والحكمـة مـا م ـ ول  ها و كـإلن للونـك دور   هـا؛ 
الســـــ حقاص الـــــ اح،  ســـــرما تق  ــــــي  األســـــراب المقوإللـــــة  ـــــ لا، وهــــــ : 

 . (3)ال مان، والما ، والعمم

                                                           

 -ال قإل م واالج هاد  -الونإلس اإلسالمية ب ا الح  ة وال نظيم ، جما  الديا لوية( 1)
، 2المؤسسة التامعية للدراسات والن   وال إلز  ، ب  وت،  النظ  ة وال وو ق، 

 .211 ، ص1993
الع ب االق  ادية الدولية،  ، ما ال قل د ال  ال تديد، ج  د مقوم صالح ة مد اللك   (2)

 https://cutt.us/qWT5E ، م اح لل  ال اضو ال ال : 2009مايإل  1التمعة 
 .8( محمد لود الحليم لم ، مق  ح للم  اية اإلسالمية، ص3)

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/1034
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محاكا   لا واالب عاد ضاألصالة، ت م ا ال   المالية المن تات لل  ال  ك ا -
 .(1)ال قل دية الم اره من تات

  ور  تعم ق ةست الم  اية اإلسالمية لخدمة االق  اد الح يق ، بداًل  -
ما محاكا  وتقل د المن تات المالية والم  اية ال قل دية؛     ال ت ع َّة 

ت لح ها ض كم ال يعكت ألزمة اقة    م داق  ها ال  عية، وارتحال 
 .(2)كحاءتها االق  ادية

م الــا  ت ــغ م األمــإلا   ــ  االق  ــاد الح يقــ ، ضح ــي يــ م ال اكــد مــا ةن  -
كم مول  يـدور بـ ا الونـك ولمال ـ  يـ ترو بـدوران السـل  والخـدمات ان اجـا 
ةو اســـ هالكا، ولـــد  االق  ـــار للـــ  تح  ـــك المـــا   ـــ  اطـــار االق  ـــاد 

 .(3)النقدي  قو

ةن تــــنهض مــــا اجا ةرادت الم ــــ اية اإلســــالمية ان ة القــــإل : وخالصــــ  
مـا ت ـحيح المسـار، وتوـديم قإلالـد لهـا بـد  جديد، وت وإلة مقعـدها ال ـ ل   ـال

ــــا مــــا من تــــات وةدوات الم ــــ اية  ــــلي ةصــــرح هت ن ال مإل ــــم واالســــ  مار، ال
اإلسـالمية وال قل ديـة، وةن ت جـ  الم ـاره اإلسـالمية ـ ب م هـا ـ الـ  النمـإلج  

  لي رسم  ال ل م األو  لهلد الم اره.ال

                                                           

 لمم    توإل   ودورها اإلسالمية المالية الهندسة خديتة، من تات صويحة ( بإلديعة1)

 .113اإلسالمية، ص الم اره
متلة غ ا ، الونإلس اإلسالمية     إلء األزمة المالية العالمية،  لود الحليم لمار( 2)

األكاديمية العالمية للرحإلث ال  عية    المالية  ،اس ا الدولية للمالية اإلسالمية
 .1 ، ص2013، اإلسالمية

 .8( محمد لود الحليم لم ، مق  ح للم  اية اإلسالمية، ص3)
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 النتائج والتوصيام

 :أواًل: النتائج

  ةول  خوإلات لال  الخلم الإلاق     الم  اية اإلسالمية اآلن هإل
االل  اه ضان هناس ال     ما الخلم الإلاق     األداء، والخلم    االل اا  

المقاصد ضاساسيات النمإلج  االق  ادي اإلسالم ، والخلم     هم 
 والغايات، والخلم    كلية ال وو ق وإج اءات ، ما خال  س طان المحاكا .

  ما ةهم األسراب ال   د عل الم  اية اإلسالمية ال  محاكا  م  ل ها
ال قل دية: نقص ال إلادر المدراة، ولد  رغرة الونإلس اإلسالمية    الدخإل  

مال  ال اإلي    مخاط ات غ   محسإلاة،   ال لا سيو   العقم ال ةس
 لل  ةصحاب الق ار    المؤسسات المالية اإلسالمية.

  ت م م ةغ اة المحاكا     لد  ةمإلر ما ةهمها: ز اد  من تات الم  اية
اإلسالمية، وال غرة    جلب ما د ما العمالء، ومساي   العإللمة المالية 

 والم  اية، وز اد  متاالت جلب األمإلا  وتنإللها.

 القا مة لل  ةم  الم  اية اإلسالمية لم تعد تملك  ال     ما العقليات
ـ وإن  وهإلاألسام النظ ي اللي قامل للي ، وهإل الم اركة    المخاط ، 

ضق  يدرم نظ  ا ـ غ   مإلجإلد    الإلاق  العمل ؛   ي تحإللل ال    ة 
 اإلسالمية ال  ال إلرص المداينات.

  الم  اية اإلسالمية ال يعو  ةسلإلب الممارسة الحالية    المؤسسات
المعاص   لا الحا الم     اإلسالم ،  قد اتت  لوسف نحإل سلويات 

 الم  اية الإل عية    ال وو ق العمل .
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  ما ل إلب ال قل د ـ     وإن كان م مما    اطار   ل  ـ ةن  يكوم
صنالة الخدمات الم  اية اإلسالمية، و قإلدها ال  الم كالت ال   

ال اإلي ال قل دي، م م: م كلة االرترا  ضاسعار الحا د  ان ه  ال ها ال مإل م 
    األسإلاص العالمية، وم كلة االس  مار    العمالت الدولية، ونحإلها. 

  ما اآلاار السلوية لمحاكا  المن تات ال قل دية ةن ال إلاضو ال  عية
ة، وال قيمة اق  ادية ما ورا ها، وما يس  رح مت د ق إلد  كلية ال   ي 

تحقق ةي قيمة م ا ة، بم س  إلن مت د ت لحة ا ااية لل  ام  لا 
 العم م، م  ةنها تحقق ـ    النهاية ـ الن يتة نحسها. 

 لد   اايديؤدي ةسلإلب محاكا  الونإلس اإلسالمية للونإلس ال قل دية ال  ت
م داقية العمالء، و حقد الونإلس اإلسالمية ةي تم ا واس قاللية،   ال لا 

ا الح إل  لل  ال   يل الحقه ، وإيتاد المخار   قدان األصالة، وت ك
 ال  عية، والإلقإلل    ا كاالت النظا  الم     ال قل دي.

 ول د   من تات محاكا  لل  تقإل  ال   اإلسالمية المالية المن تات ان ةغلب
 اللي م ا ة لووطان اإلسالمية، وهإل قيمة ةي تإللد ال قل دية لا للو ،ة

 ال قل دي. اإلسالم  منالة المال  ضالعمم س نا 

 ثانًيا: التوصيام:

  ال بد ما لد  تتاهم سها  النقد المإلجهة للم  اية اإلسالمية، بم ال بد
ضغية اإلصالح،  ؛ما الإلقإله لندها، وتحل لها، ول  ها ض كم للم 

 وال غرة    معالتة الخلم.

  اجا ةرادت الم  اية اإلسالمية ةن تنهض ما جديد، وت وإلة مقعدها
بد ما ت حيح المسار، وتوديم قإلالد ال مإل م واالس  مار،  ال  ل   ال
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اللي ةصرح هت نا ما من تات وةدوات الم  اية اإلسالمية وال قل دية، 
ال  النمإلج  اللي  ةن ت ج  الم اره اإلسالمية ـ ب م ها ـ و  ع ا لل 

 .رسم  ال ل م األو  لهلد الم اره

  ة    الم اره اإلسالمية، والحهم هيكلة قوال المإلارد الر      ور
السليم للتانب ال  ل  لمنظإلمة العمم الم    ، واالب عاد لا 
المتامالت والمحاضا     تع  ا لامل ا ليسإلا ضالمس إل  المولإلب، 

  المتامالت ال يمكا ةن تخلق جيال ما المودل ا والموإلر ا.

 ة المالية لل  المؤسسات المالية اإلسالمية ةن تاخل العو  ما األزم
حهم ةسرابها، وكاارها، ما ةجم ال حإل  واال   از، وما ام ةن تالعالمية، و 

 االب عاد لا كم اب  ارات جديد ، ت نا   م  مقاصد ال   عة.

  ور  معالتة الخلم والنقص ال و      المن تات واألدوات الم  اية  
    ابدال متاالت تمإل م ان اج   خمة، ُتسهمالمعاص  ، والعمم لل  

تنمية المت معات تنمية   ي ية  اللة، ما خال   لسحة الم اركة ب ا رةم 
الما  ما جهة، والتهد والح   ما جهة ةخ  ؛ ليحقق مهّمة الم اره 

 اإلسالمية المامإللة    اإلن ا ، وال نمية.

  ور  ال ح ر ما دا    االنغمام    صي  ال مإل م ال   تحاك  من تات  
القا مـــة للـــ  تإلل ـــد الـــديإلن، واالنوـــالص نحـــإل توو ـــق الم ـــاره ال قل ديـــة، 

 صي  ال مإل م المع مد  لل  الم اركات.
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 المصادر والمراجـع

،   كــة الونــإلس اإلســالمية:  قــا ق األصــم وةوهــا  أ مــد عبــد العايــا النجــار -
  .1993، 1ال إلر ،   كة سو  نل، القاه  ،  

ــد - ــي خال ، ال حــديات ال ــ  تإلاجــ  الم ــاره أ مــد محمــد الســعد، و مــود بن
ــــدول  األو   ــــا، ضحــــي مقــــد  للمــــؤتم  ال اإلســــالمية: م ــــكلة الســــ إللة ةنمإلجًج

  .7/8/2014ـ6 ،للمالية والم  اية اإلسالمية

 المعاصـــ  ، لـــالم الع ايـــة اللغـــة ، معتـــم(هــــ1424م)عمـــر  مختـــار أ مـــد -
 هـ.1429 ،1ال  ب، القاه  ،  

 ـ   ودورهـا اإلسـالمية الماليـة الهندسـة ، من تـاتخديجـة صـبيحة بوديعـة -
اإلســـالمية، مــلك   مقدمـــة لن ــم درجـــة الماســـ    الم ـــاره لمــم توــإل  

المسـ لة،  ال سـ   ، جامعـة وللـإل  وال تار ـة االق  ـادية العلـإل  ةكـاديم ، كليـة
2015.  

 ، متمـإلل(هــ728م)تيمية بن الحليم عبد بن أ مد العباس أبو الدين تقي -
 لورالـة  هـد الملـك قاسـم، متمـ  با محمد با ال  ما لودالح او ، تحق ق: 

  .1995السعإلدية،  الع اية الممل ة ال   ل، الم حف

، اتهامــات للم ــاره اإلســالمية ضمحاكــا  المن تــات ال قل ديــة جريــدة الشــاهد -
  .2010نإل مو   21وط ح بدا م م ابهة لها، ال إل ل، األ د، 

ال قــــإل م  -الونــــإلس اإلســــالمية بــــ ا الح  ــــة وال نظــــيم ، جمــــال الــــدين عطيــــة -
المؤسســــــة التامعيــــــة للدراســــــات والن ــــــ  النظ  ــــــة وال وو ــــــق،  -واالج هــــــاد 

  .1993، 2وال إلز  ، ب  وت،  
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  ـا  وابـا المـال   الوـ  لوـد ابـا ال قل ـد بـ ا ، ة كـا الحـاج علـي عربـاوي  -

 الماجسـ     ـهاد  لن م الحقه ، ملك   )غ   من إلر (، مقدمة وةا ها الظاه ي 

 الحـا  اإلسـالمية، جامعـة والعلـإل  االج ماعيـة العلـإل  وةصـإلل ، كليـة الحق    

 هـ.1431لخ   ـ ضاتنة، التاا  ، 
دار  ،   ميــة الــاد  هيكلــة النظــا  الم ــ    اإلســالم ،ي ســين كامــل فهمــ -

  .2013 ،القاه  ، القاه  ، السال 
النظــا  الم ــ    اإلســالم ، متلــة ، نحــإل الــاد  هيكلــة  ســين كامــل فهمــي -

  .1992هـ/1412، 4جامعة الملك لود العا ا، االق  اد اإلسالم ،  

، دور ال  كيك اإلسالم     ادار  الس إللة  كيم براضية، جعير هني محمد -
    الونإلس اإلسالمية، دار اليازوري، األردن، )د.ت(.

والمحاكــا ، م ـــاح  ، تتديــد الم ـــ اية االســالمية بــ ا االب  ـــار مــاة شـــودار -
  Yhttps://cutt.us/KmYz:لل  ال اضو ال ال 

، الم ـاره اإلسـالمّية بـ ا ال قل ـد واإلبـدال، المدينـة اإلخرار ـة، ر ّيل غرايبـة -
 ، م ــــــــــــــــاح للــــــــــــــــ  الــــــــــــــــ اضو ال ــــــــــــــــال : 2012 و ايــــــــــــــــ ،  29األراعــــــــــــــــاء 

https://cutt.us/LnsOx 
 الــ  الع ايــة، نقلــ  المعــاجم ، ت ملــة(هـــ1300م) ُدوِزي  آن بيتــر رينهــارم -

 التمهإلر ـة واإللال ، ال قا ة النَعيم ، وزار  َسليم ، محمَّد:للي  وللق الع اية
  .1979 ،1الع اقية،  

وال قل ـد،  اإلبـدال اإلسـالمية بـ ا الماليـة ، المن تـاتسامي بن إبراهيم السويلم -
  .2006اإلسالم ،  ما ك اب: مقاالت    ال مإل م 

https://cutt.us/LnsOx
https://cutt.us/LnsOx
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، ال قل ـــد وة كامـــ ، دار الـــإلطا، ســـعد بـــن ناصـــر بـــن عبـــد العايـــا الشـــثري  -
 هـ.1416، 1ال  اة،  

ــو ســعدي - ــب أب دم ــق،  الح ــ ، واصــوال ا، دار لغــة الحقهــ  ، القــامإلم بي
 2 ،1988.  

دار ، ، الح  ــة االق  ــادية  ــ  اإلســال  وةا هــا  ــ  ال نميــةســعيد أبــو اليتــوح -
 . 1988، 1إلر ،   الإل اء، المن

ــد م كامــل -  ،توــإلر العمــم الم ــ    اإلســالم : م ــاكم وك ــاص ،صــالح عب
اإلسـالم  ضمناسرة منحـ  جـا ا  الونـك     حم ت   م  المحا    ال   ةلقاها 

 . 1997 لل نمية،

ــد يعقــوب - ، هيكلــة الم ــاره اإلســالمية، ةلحــا وا  ــا، نخرــة ك ــاب عــادل  مي
ــــــــ  الــــــــ اضو ال ــــــــال : ، م7/8/2016المــــــــا  واالق  ــــــــاد،    ــــــــاح لل

https://cutt.us/DgRIh 
، الونــــإلس اإلســــالمية  ــــ   ــــإلء األزمــــة الماليــــة غربــــي عبــــد الحلــــيم عمــــار -

األكاديميـة العالميـة للرحــإلث  ،اسـ ا الدوليـة للماليــة اإلسـالمية متلـةالعالميـة، 
  .2013، ال  عية    المالية اإلسالمية

، (هــــ478م) الحـــرمين بإمـــام الجـــويني الملقـــب م عبـــد بـــن الملـــ  عبـــد -
زن ـد،  ةبإل الحم د لود: الح م ا، تحق ق  إلما ال لخيص ك اب ما :االج هاد

 هـ.1408 ،1ب  وت،  ، دم ق ال قااية، العلإل  ودار ،  القلم دار

ــدين خـــوجة - ، ال ــدر ب واله ،ــات ال ــ عية ةبــ ز ال حــديات ال ــ  تإلاجــ  عــا ال
 .10318 ، العدد 2007 و اي   27الم  اية اإلسالمية، ال الاـاء، 
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الخارجــــــي اونصــــــاري الشــــــافعي علــــــي بــــــن أبــــــي بكــــــر بــــــن الجمــــــال  -
ــي ، تحق ــق ودراســة: لوــد  ــ ح المت ــد  ــ  ة كــا  ال قل ــد، هـــ(1072)مالمك

 هـ.1434، 1العا ا محمد اب اهيم العإل د، دار ابا التإلزي، السعإلدية،  
 ال ع  حـات،  ـرو  ك ـاب ،(هــ816م) الجرجـاني علـي بـن محمد بن علي -

  .1983، 1ب  وت،   العلمية ال  ب العلماء، دار ما جمالة وصحح 

ــن علــي - ــن محمــد ب ــي ب ــاين عل  ، ك ــاب(هـــ816م) الجرجــاني الشــري  ال
 ال  ـــــب دار العلمـــــاء، مـــــا جمالـــــة وصـــــحح  ال ع  حـــــات، تحق ـــــق:  ـــــرو 

  .1983هـ/1403 ،1ب  وت،   العلمية،

للم ــاره  لالن قــادات المإلجهــة ، نملجــة ت ــنيفيةفضــل عبــد الكــريم البشــير -
ــــم ، 6متلــــة الرحــــإلث والدراســــات ال ــــ عية، مــــا ،اإلســــالمية: لــــ ة وتحل 

  .2017، 64ل

وســـا م  ــــ تقنيـــة المعلإلمـــات: الم ـــولحات، فيصـــل هاشـــم شـــم  الـــدين  -
  .2008، 1، دار  مت، القاه  ،  ال قا ة ـ ال إل يل ـ االت ا 

، محاكـا  ال ـ   ة ال قل ديـة سـ دم  ال ـ   ة اإلسـالمية، ج  ـد  ال م الناصر -
 .11319 ، العدد 2009نإل مو ،  24ال  ص األوسو، ال الاـاء، 

سيو   العقم ال ةسمال  ال اـإلي  ـ  المؤسسـات اإلسـالمية ، مجلة االقتصادية -
 ، م اح لل  ال اضو 2010 ، و اي  28 ، داأل، وراء محاكا  المن ا ال قل دي

 https://cutt.us/pOU2Pال ال : 

 لمـالء اإلسـالمية يت ـلب اال  مـان ضواقـات ن ـا     ، تإلس مجلة الرياض -
 .14650العدد  ، 2008، ةغسوت 3،األ دال قل دية،  الونإلس

https://content.mandumah.com/download?t=cb7fdcffc7fcb30f527824d87c71eaa3203793e1&f=E1IV/lXEQS0kc4ZDmkLfQs8JLXkFvRlaIBeDgmzAcvA=&s=1#_ftn1
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%22
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، (هــ1205م) بمرتضـى الاَّبيـدي الحسـيني الملّقـب الـرزّا  عبـد بـن محّمد -
 المحققـــ ا، دار مـــا القـــامإلم، تحق ـــق: متمإللـــة جـــإلاه  مـــا العـــ وم تـــا 

 الهداية، )د.ت(.

، الهيكلــة المن ــإلد  لولمــا   ــ  الونــإلس اإلســالمية محمــد عبــد الحلــيم عمــر -
 . 2015ةك إلا ،  28ل حق ق ال نمية المس دامة، متلة االق  اد اإلسالم ، 

، مق  ح للم  اية اإلسالمية، ضحي مقد  ال  مؤتم  محمد عبد الحليم عمر -
ت حيح مس    الونإلس اإلسالمية، المنعقد ضإمار  دب  بدولة اإلمـارات الع ايـة 

  .2005هـ/ سو مو ، 1426الم حد ،  عران 

، ما ال قل د ال  ال تديد، ج  د  العـ ب االق  ـادية مقبل صالح أ مد الذكير -
ـــــــــــة، التمعـــــــــــة  ـــــــــــال : 2009يإل مـــــــــــا 1الدولي ـــــــــــ اضو ال  ـــــــــــ  ال ـــــــــــاح لل  ، م 

https://cutt.us/qWT5E 
، ال قل د و كم      إلء ال  ـاب والسـنة واآلاـار وصي م بن محمد عباس -

  .2010، 1السلفية، دار االس قامة، القاه  ،  

دار الن ـــ   ،األزمـــة والمخـــ   :الم ـــ اية اإلســـالمية، يوســـم كمـــال محمـــد -
 .3  ، القاه  ،للتامعات

واالب  ار، ضحـي  المحاكا  ب ا اإلسالمية المالية ، المن تاتصـوالحـييون   -
المالية،  والهندسة االب  ار وتوويقات  إل : من تات الدول  مقد  ال  المؤتم 

  .2014مايإل،  6-5عرام ـ سويل، التاا  ،     ات جامعة

  

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/1034
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