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الدكتور ناصر سليمان خبير في التمويل
االسالمي للشروق العربي

ثالث بدائل إسالمية...
إللغاء ربا البنوك

ال يوجد شيء اسمه «القروض الحالل»

في هذا الحوار المتخصص يجيبنا الخبير سليمان ناصر عن الفرق بين التعامالت الربوية واإلسالمية ويصحح بعض المفاهيم الخاطئة
ويؤكد ان ما يعرف بالقروض اإلسالمية الحالل ال أساس لها في المنظومة المصرفية اإلسالمية.

• البنوك الإ�سالمية تتملك ال�سكنات بطلب من الزبون وتعيد بيعها بهام�ش ربح
• من يظن �أن البنوك الربوية والإ�سالمية وجهان لعملة واحدة خمطئ
• البنوك الإ�سالمية ال حتتكم �سوى على  5باملائة من ال�سوق امل�رصفية

نريد التطرق ملفهوم التمويل
الإ�سالمي وعالقته بالقرو�ض
الإ�سالمية.
التمويل الإ�سالمي مفهوم وا�سع ،فهو ي�ضم
ثالثة مكونات �أ�سا�سية :البنوك �أو امل�رصفية
الإ�سالمية ،الت�أمني الإ�سالمي �أو التكافلي،
ال�صكوك الإ�سالمية وه��ي الأداة البديلة عن
ال�سندات الربوية والأوراق املالية التقليدية� .أما
عبارة «القرو�ض  الإ�سالمية» فهي عبارة خاطئة
�أ�صالً ،حيث ُيق�صد بها التمويالت الإ�سالمية،
لأن البنوك الإ�سالمية ال  متنح قرو�ض ًا مثل
البنوك التقليدية و�إمن��ا مت�� ّول م�شاريع ب�صيغ
�إ�سالمية.
ما الفرق بني �آلية عمل امل�صارف
الإ�سالمية وباقي البنوك الربوية
�إذا كان هناك هام�ش من الربح �أو
الفائدة؟
البنوك الإ�سالمية تتلقى ال��ودائ��ع من الأف��راد
لتوظّ فها يف متويل امل�شاريع ،وت�شارك يف الربح
واخل�سارة مع البنك ،وباملقابل متنح متويالت
للم�ستثمرين ب�صيغ التمويل الإ�سالمية،
وال�سلم
كامل�ضاربة وامل�شاركة واملرابحة والإجارة
ّ
واال���س��ت�����ص��ن��اع ،وك���ل �صيغة ل��ه��ا �رشوطها
و�ضوابطها ،فمثالً :يف املرابحة ي�شرتي البنك
الب�ضاعة بطلب من الزبون ويتملّكها مثل العقار،
ثم يبيعها �إلى الزبون بعد �إ�ضافة هام�ش  ربح
متفق عليه م�سبق ًا بني الطرفني� .أم��ا البنوك
التقليدية �أو الربوية فهي تتلقى الودائع وتعد
�أ�صحابها بفائدة ثابتة ،ثم تعيد �إقرا�ض  تلك
الأموال بفائدة ثابتة ومبعدل �أعلى ،والفارق بني
الفائدتني يعترب ربح ًا للبنك.

يرى البع�ض �أن التمويل الإ�سالمي
والقرو�ض الربوية وجهان لعملة
واحدة ،ما ر�أيك؟
ه��ذه النظرة خا�صة بالذين مل يفهموا طبيعة
و�آليات عمل البنوك الإ�سالمية فيظلمونها بهذا
احلكم ،ويجب على الإن�سان العادي �أن يفهم
هذه العمليات ويدر�سها قبل �أن يحكم� ،أو ي�س�أل
�أهل العلم واخلربة.
متى بد�أ العمل بالتمويل الإ�سالمي
يف اجلزائر وما هي خلفيته؟
التمويل الإ�سالمي يف اجل��زائ��ر ب��د�أ بالبنوك
الإ�سالمية ،حيث ت�أ�س�س بنك الربكة اجلزائري
�سنة  ،1991ثم بنك ال�سالم الذي حت�صل على
االعتماد �سنة  2006وبد�أ عمله �سنة � .2008أما
بالن�سبة للت�أمني الإ�سالمي �أو التكافلي فلدينا
�رشكة ال�سالمة للت�أمينات (�رشكة الربكة والأمان
�سابقاً) ،والتي ت�أ�س�ست يف �سنة  .2000ولي�س
لدينا حلد الآن املك ّون الثالث للتمويل الإ�سالمي
أ�رشت �سابقاً.
وهو ال�صكوك الإ�سالمية كما �
ُ
�أما عن خلفية �إن�شائه فقد جاء ا�ستجابة ل�رشيحة
وا�سعة من ال�شعب اجل��زائ��ري وال��ذي طالب
بتطبيق هذا التمويل منذ فرتة طويلة� ،إال �أنه ما زال
ال
�ضعيف ًا جداً ،فالبنوك الإ�سالمية يف اجلزائر مث ً
ال  حتوز على �أكرث من  %5من ال�سوق امل�رصفية
اجلزائرية ،وم��ازال ال�شعب يطالب باملزيد من
هذا التمويل كما هو مطبق يف كثري من البلدان
الإ�سالمية وحتى الغربية.
ملاذا ال تتبني الدولة هذا النوع من
البنوك الإ�سالمية �إذا كانت ناجحة؟

دعينا نتحدث ب�رصاحة ،الع�رشية ال�سوداء التي
مرت بها البالد جعلت امل�س�ؤولني يتخوفون من
ّ
�أي م�رشوع ذي توجه �إ�سالمي ،لكن الآن بعد �أن
�أ�صبح التمويل الإ�سالمي مطبق ًا يف العديد من
بلدان العامل مبا فيها الدول الغربية والعلمانية
تغيرّ ت نظرتهم ،و�أ�صبح هناك توجه للدولة نحو
الت�سهيل لهذا التمويل ،خا�صة مع الأزمة املالية
التي تعرفها البالد منذ �سنتني �أو ثالث.
ماذا ميكن �أن يقدم التمويل
الإ�سالمي لالقت�صاد الوطني؟
لو فتحنا املجال للتمويل الإ�سالمي ف�سوف يقدم
الكثري من احللول للم�شاكل املالية التي تعرفها
البالد .فمثالً :فتح املجال �أمام ت�أ�سي�س املزيد من
البنوك الإ�سالمية �سوف ي�ستقطب الأموال من
ال�سوق املوازية من جهة ،وي�ساعد الكثري من ذوي
الدخل املحدود يف اقتناء �سيارة �أو منزل �أو �أثاث
يتحرجون من اللجوء
بال�صيغ الإ�سالمية ،لأنهم
ّ
�إلى البنوك التقليدية �أو الربوية من جهة �أخرى.
�أي�ض ًا يف حالة تبنــــــي ال��دول��ة لآلية �إ�صدار
ال�صكوك الإ���س�لام��ي��ة ،ف��ه��ذه �أي�����ض�� ًا �سوف
ال من �أموال ال�سوق املوازية
ت�ستقطب جزءا هائ ً
التي عجزت ال��دول��ة وال��ب��ن��وك حل��د الآن عن
ا�ستقطابها ،ويف نف�س الوقت �سوف ي�ساعد
ذلك الدولة على حل الكثري من م�شاكلها املالية،
و�أهمها متويل م�شاريع البنية التحتية التي
توقف الكثري منها ب�سبب �شح املداخيل بعد انهيار
�أ�سعار النفط ،و�أي�ض ًا ميكن ا�ستعمال ال�صكوك
الإ�سالمية ك�آلية لتمويل عجز املوازنة كما هو
مطبق يف بع�ض  البلدان الإ�سالمية ،خا�صة
ونحن نعاين من عجز يف املوازنة بلغ �سنة 2017
�أكرث من  1200مليار دج.
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