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 ـص:ملخـ

وقع العالم الغربي ووراءه معظم البلدان في أزمة مالية خانقة مست النظام المالي العالمي ومعه االقتصاد في 
 الصميم أدت إلى ركوده وشلت معها حتى النشاطات االجتماعية.

ذا كان مصطلحي البنك المصرفي والتمويل اإلس فهما أقل أهمية وال يعنيان المي جديدان بالنسبة للبعض، وا 
 جزء مهم من الرأي العام اإلسالمي والعالمي.الشيء الكثير بالنسبة ل

وتتميز المؤسسات المالية اإلسالمية عن المؤسسات التقليدية في بنيتها وعملها وأهدافها فيما يتعلق في الكشف 
سالمية هي مصارف عالمية وأكثر من ذلك أن طبيعة منتجاتها عن المعلومات. ويتبع ذلك أن المصارف اإل

 مناسبة وهي نظام متكامل يمكن أن يكون بديال للنظام المال العالمي التقليدي.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن طرح األسئلة التالية: ما الذي يميز المصرف اإلسالمي عن المصرف الرأسمالي 

 د التي يمكن أن يقدمها هذا المصرف؟ التقليدي، ما هي مبادئه، وما هي الموا
تحليلية بين مواد المصرف اإلسالمي والبنك التقليدي )التعاقدي( من  ةنحاول إذن في هذه الورقة إجراء مقارن

منظور نظري ثم وفق ما جاءت بها التشريعات الغربية واإلسالمية. وقبلها نتطرق إلى خصائص المصرف 
 المية بين المرجع الديني والمنطق التجاري.الخدمات المصرفية اإلساإلسالمي و 

المرجع الديني، والمنطق النظام المالي العالمي، البنك المصرفي والمالية اإلسالمية،  الكلمات المفتاح:
 المصرف اإلسالمي.التجاري، مواد 



 

RESUMEE : 
Each bank shall own banking system. The name of the bank or its categorization depends greatly on the 

nature of its operations. Thus, the Islamic bank is defined a priori as the bank with the nature of 

operations is Islamic and / or has a direct relationship with Islam.  

Islam makes no distinction between religion and life, nothing is excluded because of religion or not is 

outside or next to it. 

The aspiration to make a return to a society modeled on religion, to rediscover political models, 

economic and legal more in line with Islamic values leads, today many politicians to make gestures 

toward a return to Islamic law. This is reflected inter alia by the birth and evolution of Islamic finance 

modeled on the precepts of Islam. 

However, the application of Islamic law in its entirety, is nowadays an issue, and this for many reasons, 

as this can be done without compromising the acceptance of modern ideas perceived as obvious and 

without going through a challenging total of certain customs and practices. Something that is very 

difficult when you know that contemporary societies are said and considered very advanced or perfect.  

However the following problems arise: what characterizes the Islamic bank, what his principles are and 

what products it offers and its business logic? 

In this paper we try to present a comparative analysis of Islamic products and conventional banking 

products and detect any similarities that may exist.  
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