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نريد التطرق ملفهوم التمويل 
االإ�صالمي وعالقته بالقرو�ض 

االإ�صالمية.
ي�سم  فهو  وا�سع،  مفهوم  الإ�سالمي  التمويل 
امل�رضفية  اأو  البنوك  اأ�سا�سية:  مكونات  ثالثة 
التكافلي،  اأو  الإ�سالمي  التاأمني  الإ�سالمية، 
عن  البديلة  الأداة  وهــي  الإ�سالمية  ال�سكوك 
اأما  التقليدية.  املالية  والأوراق  الربوية  ال�سندات 
خاطئة  عبارة  فهي  الإ�سالمية«  »القرو�س  عبارة 
الإ�سالمية،  التمويالت  بها  ُيق�سد  حيث  اأ�ساًل، 
مثل  قرو�سًا  متنح  ل  الإ�سالمية  البنوك  لأن 
ب�سيغ  م�ساريع  متــّول  واإمنــا  التقليدية  البنوك 

اإ�سالمية.

ما الفرق بني اآلية عمل امل�صارف 
االإ�صالمية وباقي البنوك الربوية 

اإذا كان هناك هام�ض من الربح اأو 
الفائدة؟

ــراد  الأف من  الــودائــع  تتلقى  الإ�سالمية  البنوك 
الربح  يف  وت�سارك  امل�ساريع،  متويل  يف  لتوّظفها 
متويالت  متنح  وباملقابل  البنك،  مع  واخل�سارة 
الإ�سالمية،  التمويل  ب�سيغ  للم�ستثمرين 
لم  وال�سّ والإجارة  واملرابحة  وامل�ساركة  كامل�ساربة 
�رضوطها  لــهــا  �سيغة  وكـــل  وال�ــســتــ�ــســنــاع، 
البنك  ي�سرتي  املرابحة  يف  فمثاًل:  و�سوابطها، 
الب�ساعة بطلب من الزبون ويتمّلكها مثل العقار، 
ربح  هام�س  اإ�سافة  بعد  الزبون  اإلى  يبيعها  ثم 
البنوك  اأمــا  الطرفني.  بني  م�سبقًا  عليه  متفق 
وتعد  الودائع  تتلقى  فهي  الربوية  اأو  التقليدية 
تلك  اإقرا�س  تعيد  ثم  ثابتة،  بفائدة  اأ�سحابها 
بني  والفارق  اأعلى،  ومبعدل  ثابتة  بفائدة  الأموال 

الفائدتني يعترب ربحًا للبنك. 

يرى البع�ض اأن التمويل االإ�صالمي 
والقرو�ض الربوية وجهان لعملة 

واحدة، ما راأيك؟
طبيعة  يفهموا  مل  بالذين  خا�سة  النظرة  هــذه 
بهذا  فيظلمونها  الإ�سالمية  البنوك  عمل  واآليات 
يفهم  اأن  العادي  الإن�سان  على  ويجب  احلكم، 
اأو ي�ساأل  اأن يحكم،  العمليات ويدر�سها قبل  هذه 

اأهل العلم واخلربة.

متى بداأ العمل بالتمويل االإ�صالمي 
يف اجلزائر وما هي خلفيته؟

بالبنوك  ــداأ  ب اجلــزائــر  يف  الإ�سالمي  التمويل 
الإ�سالمية، حيث تاأ�س�س بنك الربكة اجلزائري 
�سنة 1991، ثم بنك ال�سالم الذي حت�سل على 
اأما   .2008 وبداأ عمله �سنة   2006 العتماد �سنة 
فلدينا  التكافلي  اأو  الإ�سالمي  للتاأمني  بالن�سبة 
�رضكة ال�سالمة للتاأمينات )�رضكة الربكة والأمان 
2000. ولي�س  �سابقًا(، والتي تاأ�س�ست يف �سنة 
لدينا حلد الآن املكّون الثالث للتمويل الإ�سالمي 

وهو ال�سكوك الإ�سالمية كما اأ�رضُت �سابقًا.
اأما عن خلفية اإن�سائه فقد جاء ا�ستجابة ل�رضيحة 
طالب  والــذي  اجلــزائــري  ال�سعب  من  وا�سعة 
بتطبيق هذا التمويل منذ فرتة طويلة، اإل اأنه ما زال 
الإ�سالمية يف اجلزائر مثاًل  �سعيفًا جداً، فالبنوك 
امل�رضفية  ال�سوق  من   %5 من  اأكرث  على  حتوز  ل 
من  باملزيد  يطالب  ال�سعب  ومــازال  اجلزائرية، 
البلدان  من  كثري  يف  مطبق  هو  كما  التمويل  هذا 

الإ�سالمية وحتى الغربية. 

ملاذا ال تتبني الدولة هذا النوع من 
البنوك االإ�صالمية اإذا كانت ناجحة؟

دعينا نتحدث ب�رضاحة، الع�رضية ال�سوداء التي 
من  يتخوفون  امل�سوؤولني  جعلت  البالد  بها  مّرت 
اأي م�رضوع ذي توجه اإ�سالمي، لكن الآن بعد اأن 
من  العديد  يف  مطبقًا  الإ�سالمي  التمويل  اأ�سبح 
والعلمانية  الغربية  الدول  فيها  مبا  العامل  بلدان 
تغرّيت نظرتهم، واأ�سبح هناك توجه للدولة نحو 
املالية  الأزمة  مع  خا�سة  التمويل،  لهذا  الت�سهيل 

التي تعرفها البالد منذ �سنتني اأو ثالث.

ماذا ميكن اأن يقدم التمويل 
االإ�صالمي لالقت�صاد الوطني؟

لو فتحنا املجال للتمويل الإ�سالمي ف�سوف يقدم 
تعرفها  التي  املالية  للم�ساكل  احللول  من  الكثري 
البالد. فمثاًل: فتح املجال اأمام تاأ�سي�س املزيد من 
البنوك الإ�سالمية �سوف ي�ستقطب الأموال من 
ال�سوق املوازية من جهة، وي�ساعد الكثري من ذوي 
اأثاث  اأو  منزل  اأو  �سيارة  اقتناء  يف  املحدود  الدخل 
بال�سيغ الإ�سالمية، لأنهم يتحّرجون من اللجوء 

اإلى البنوك التقليدية اأو الربوية من جهة اأخرى.
اإ�سدار  لآلية  الــدولــة  تبنــــــي  حالة  يف  اأي�سًا 
�سوف  اأيــ�ــســًا  فــهــذه  الإ�ــســالمــيــة،  ال�سكوك 
املوازية  ال�سوق  اأموال  من  هائاًل  جزءا  ت�ستقطب 
عن  الآن  حلــد  والــبــنــوك  الــدولــة  عجزت  التي 
ي�ساعد  �سوف  الوقت  نف�س  ويف  ا�ستقطابها، 
املالية،  م�ساكلها  من  الكثري  حل  على  الدولة  ذلك 
التي  التحتية  البنية  م�ساريع  متويل  واأهمها 
توقف الكثري منها ب�سبب �سح املداخيل بعد انهيار 
ال�سكوك  ا�ستعمال  ميكن  واأي�سًا  النفط،  اأ�سعار 
هو  كما  املوازنة  عجز  لتمويل  كاآلية  الإ�سالمية 
خا�سة  الإ�سالمية،  البلدان  بع�س  يف  مطبق 
 2017 بلغ �سنة  املوازنة  ونحن نعاين من عجز يف 

اأكرث من 1200 مليار دج. 

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.

• �لبنوك �الإ�صالمية تتملك �ل�صكنات بطلب من �لزبون وتعيد بيعها بهام�ش ربح 
• من يظن �أن �لبنوك �لربوية و�الإ�صالمية وجهان لعملة و�حدة خمطئ

�مل�رصفية  �ل�صوق  من  باملائة   5 على  �صوى  حتتكم  ال  �الإ�صالمية  • �لبنوك 

لقاء=ليلى. م




