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ملخص البحث
• تتطلّع املصرفية اإلسالمية ألن تصبح قوةً ذات أتثري كبري على مستوى اقتصاد الدول بتوفريها
منتجات تتطور بشكل مالحظ يف البالد اإلسالمية بصورة عامة ،ويف بالد األقليات املسلمة بصورة
خاصة وذلك ابعتبارها طوق جناة للمسلمني من احتكار البنوك التقليدية على املعامالت املالية.
• يهدف هذا البحث إىل توضيح املضاربة املعمول هبا يف انفذة النور اإلسالمية ومدى كفايتها حلاجة
األقلية املسلمة يف سريالنكا يف ضوء مقاصد الشريعة

ABSTRACT

• Islamic

banking aspires to become a force with a significant impact on the
level of the economy of countries by providing products that are developing
remarkably in Islamic countries in general, and in Muslim minority
countries in particular, as a lifeline for Muslims from the monopoly of
traditional banks on financial transactions.

• This research aims to clarify the practice of Mudaraba in An-Noor

Islamic
Window and its adequacy for the needs of the Muslim minority in Sri Lanka
in the light of the objectives of Shari’ah .
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املبحث األول :نبذة تعريفية ابلصريفة اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية بسريالنكا
• تبدأ فكرة ظهور املصرفية اإلسالمية يف سريالنكا مع بداية ظهوره على مستوى العامل ،وقد انتشرت فكرة اإلسالم
خالل بعد السبعينات يف البالد اإلسالمة أوال ،وأتثرت هذه الفكرة يف األقليات املسلمة بشكل تدرجيي اثنيا غراب
وشرقا

•

إن المحاولة الحقيقية إلدخال الخدمات المصرفية اإلسالمية في سريالنكا قام بها أشخاص يتألفون
من مصرفيين مثل إسماعيل دين ماريكار وعثمان قاسم وبعض العلماء المتعلمين في القطاع
المصرفي في الفترة .1995-1994

• ويتم تطبيق املصرفية اإلسالمية يف سريالنكا يف شكلني مها :نظام املصريف اإلسالمي املتكامل والنوافذ اإلسالمية التابعة
للبنوك التقليدية.

املطلب األول :بنك إسالمي متكامل
• وقد مت إرسال دعوة إىل عامل إسالمي ابرز من ابكستان ،الشيخ تقي عثماين إىل سريالنكا ملناقشة إمكانية
إنشاء مثل هذا النظام .
• ويف الوقت نفسه  ،اختذ  Marikkarخطوة جريئة لتقدمي املشورة للبنك املركزي السريالنكي حول
احتمال إنشاء قطاع مصريف إسالمي .وبعد أخذ االعتبار بكل جدية  ،يف عام  ، 1997مت أتسيس
) Amana Investment Ltd (AILكشركة استثمار.

املطلب الثاين :النوافذ اإلسالمية
•

نتيجة للتعديالت اليت أدخلت عام  2005على قانون البنوك رقم  30لعام  ، 1988يُسمح جلميع البنوك التقليدية بتشغيل األعمال
املصرفية اإلسالمية.

•

وهناك  33بنكا تقليداي يف سريالنكا ،مبا يف ذلك  12بنكا أجنبيا تعمل يف األعمال املصرفية  .على الرغم من أهنم أحرار يف إدارة األعمال
املصرفية اإلسالمية ،إال أن القليل من البنوك تعمل حاليًا يف هذا العمل .منها:

•

انفذة الصفا اإلسالمية اتبعة لبنك الشعيب التقليديوانفذة العدالة اتبعة لبنك التجاري سيالين التقليدي  .وانفذة النجاح اإلسالمي اتبعة لبنك
هاتون الوطين ( ، ،) Hatton National Bankوانفذة الفالح اإلسالمية اتبعة لشركة متويلية يطلق عليها LOLC Auto
 ، Financeوانفذة البنك التجاري اإلسالمي ،وهي شركة مصرفية أتسست يف مجهورية ابكستان اإلسالمية  ،وهلا مكاتب فرعية يف مجهورية
سريالنكا ( ، ) Muslim Commercial Bankانفذة النور اإلسالمية التابعة لبنك سيالين التقليدي

املبحث الثاين  :صيغة املضاربة املعمول هبا يف انفذة النور اإلسالمية
• يوضح هذا املبحث مفهوم صيغة املضاربة ومشروعيتها والتطبيق املصريف لعقد املضاربة وصيغة
املضاربة املعمول هبا يف انفذة النور اإلسالمية التابعة لبنك سيالن التقليدي

املطلب األول :تعريف املضاربة وبيان مشروعيتها
• عند احلديث عن املضاربة فإنه يلزم توضيح معىن املضاربة عند اللغويني واملعىن اإلصطالحي عند الفقهاء ،مث
نبني مشروعيتها ،وبيان ذلك فيما يلي:

تعريف املضاربة لغة واصطالحا:
أوال :املضاربة لغ ًة :املضاربة من وزن مفاعلة وهي مشتقة من الضرب
ً
اثنيا :املضاربة اصطالحا :وردت يف كتب الفقه تعريفات عديدة للمضاربة
ً
ويرى الباحث أنه ميكن أن تعرف املضاربة على أهنا :دفع مبلغ من املال آلخر ليتاجر فيه
على أن يكون له نصيب معروف من الربح.

• مشروعية املضاربة:

•

املضاربة من العقود املشروعة بال خالف ،وقد اتفق الفقهاء على مشروعية عقد املضاربة
وجوازها ،حيث ثبتت مشروعيتها ابلكتاب والسنة واإلمجاع.
• أوال :القرآن الكرمي:
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• اثنيا :من السنة:
• دلت السنة النبوية على مشروعية املضاربة ،فقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إىل الشام
رحبا
مضاراب مبال خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها -قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنة -فربح ً
ً
مقرا له
ً
عظيما ،وذلك وإن كان قبل النبوة ،إال أنه حكاه بعدها ً

• اثلثا :من اإلمجاع:

• ورد عن مجاعة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم أعطوا أموال األيتام مضاربة ،منهم :عمر،
وعثمان ،وعلي ،وعبد هللا بن مسعود ،وغريهم من الصحابة رضوان هللا عليهم ،ومل ينقل أنه من أنكر عليهم
إمجاعا ،وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غري
من أقراهنم أحد ،ومثله يكون ً
إنكار من أحد ،وإمجاع أهل كل عصر حجة ،فرتك به القياس

املطلب الثاين :تطبيق عقد املضاربة يف املصرف اإلسالمي
• عقد املضاربة يطبق أبسلوبني يف املصارف اإلسالمية؛أسلوب قائم على تطبيق صيغة املضاربة لتعبئة
األموال لقبول الودائع  ،وأسلوب تطبيق صيغة املضاربة لتوظيف األموال.

• األسلوب األول:

•

تطبيق صيغة املضاربة لتعبئة األموال ،تقبل املصارف اإلسالمية أموال االستثمار على أساس عقد املضاربة
حيث يعترب املودع "رب املال" واملصرف هو "املضارب" ومعىن ذلك أن طبيعة العالقة القائمة بني املصرف
اإلسالمي وأرابب هذه األموال على أهنا عالقة مضاربة.

• األسلوب الثاين :

• تطبيق صيغة املضاربة لتوظيف األموال ،بطريق املضاربة املشرتكة ،هي الصيغة التعاقدية املطورة لشركة املضاربة
الفردية أو الثنائية وهي تقوم على أساس أن يعمل املصرف اإلسالمي ابعتباره مضاراب -على أصحاب األموال
استثمار مدخراهتم هلم ،كما يعرض املصرف  -ابعتباره صاحب مال أو وكيل عن أصحاب األموال – على
أصحاب املشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال ،على أن توزع أرابٌ حسب االتفاق بني األطراف الثالثة
وتقع اخلسارة على صاحب املال

املطلب الثالث :تطبيق عقد املضاربة يف انفذة النور اإلسالمية
اتبعة لبنك سيالن التقليدي
• عند النظر فيما تقوم به انفذة النور اإلسالمية التابعة لبنك سيالن التقليدي يف املعامالت املالية يتضح
لنا أن تطبيق عقد املضاربة الشرعية يتم من خالل قبول حساابت الودائع والتوفري من قبل املودعني
اليت تكون فيها النافذة
مضاراب ،واملودع رب املال ،ويتحمل الطرفان خماطر العملية رحبا وخسارة،
ً
والربح الناتج يقسم بينهما يف كل شهر حسب االتفاق.

• هناك نوعان من حساابت التوفري بعقد املضاربة يف انفذة النور اإلسالمية ،ومها :مدخرات املضاربة
العامة ،ومدخرات املضاربة لألطفال.

ويرى الباحث بعد االستطالع للواقع التمويلي للنافذة أنه من األسباب اليت جعلت تطبيق انفذة
النور للمضاربة يتم هبذه الصورة احملدودة:

.1
.2
.3

كون مستوى انفذة النور مل يبلغ مستوى مصرف إسالمي ،وقلة اهتمام البنك األم بنافذة النور اإلسالمية.
كثرة التحدايت اليت تواجه النظام املصريف اإلسالمي يف ظل ظروف األقلية املسلمة السريالنكية وما تعانيه من
العنصرية وقلة الدعم من احلكومة.
قلة وعي املسلمني السريالنكيني حول الصريفة اإلسالمية بشكل عام ،وانفذة النور اإلسالمية بشكل خاص.

ويقرتٌ الباحث احللول التالية لعالج هذه األسباب يف ضوء مقاصد الشريعة.
 .1أن تقوم إدارة النافذة اإلسالمية إبعداد اخلطط االسرتاتيجية الطويلة املدى لتقوية النافذة من حيث املبىن
واإلدارة والعمليات واملنتجات واخلدمات اجلديدة.
 .2التوعية أبن املصرف اإلسالمي هو أحد أهم الوسائل املعينة على النهوض ابالقتصاد الوطين بشكل عام،
وأنه يعمل على ضمان حفظ املال كأحد الكليات الضرورية اخلمسة ،وبذلك تتغري النظرة الضيقة لدى غري
املسلمني األغلبية حول املصرف اإلسالمي.

 .3توضيح إدارة انفذة النور اإلسالمية للعمليات اليت تقوم هبا يف انفذهتا يف ومقاصدها ،واإلضافة إىل
نشر الفروق الواضحة بني البنوك التقليدية والنافذة النور اإلسالمية وذلك لغرض كسب الثقة.

 .4والبد هليئة الرقابة الشرعية من العمل على إزالة الشكوك والشبهات حول عمليات النافذة من خالل
إجراء البحث العلمي الدقيق فيما خيص تقييم أدائها يف أطار التدقيق واحلوكمة الشرعية مع تقدمي
املقرتحات املناسبة مبا يوسع يف منتجات املضاربة وحيقق التنمية للمقاصد األخرى املتعلقة ابلعمالء
كأقليات مسلمة حتتاج دعما أكثر فعالية من هذه النافذة.

نتائج البحث
• أوال  :املضاربة كصيغة مصرفية يف انفذة النور التزال يف حاجة اىل تطوير يف آلياهتا يف ضوء ماتعرفه جتارب
النوافذ يف دول أخرى .
• اثنيا  :املضاربة كمنتج مصريف يف انفذة النور ال حيقق االحتياجات التنموية يف ابعادها املقاصدية:
االجتماعية و الصحية والتعليمية واألسرية لألقلية املسلمة يف جمالت مقاصد الشريعة.
• اثلثا :على النافذة ان تعمل مبا حيقق كسب ثقة املسلمني أكثر سواء من حيث رفع الكفاءة يف التدقيق
الشرعي خصوصا واحلوكمة الشرعية بشكل عام.
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