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  دمة�ـــــمق

والصالة�والسالم�ع���. وا��مد���الذي�بفضلھ�ومنھ�و�عمتھ�تتم��عمال�الصا��ات�سم�هللا�               

  ومن�تبع�م�بإحسان�إ���يوم�الدين،�أما��عد؛��بھ�أجمع�نا��ألھ�و آشرف�املرسل�ن�سيدنا�محمد�وع���أ

               � �إ�� ��سالمية �الص��فة �طبيعة �اترجع �و فقھ �املالية ��قتصاد�ملعامالت ��� �التمو�ل أصول

�والسنة �سالمي �الكتاب �من �املستمدة ��سالمية �الشر�عة �أح�ام �ع�� �وأسسھ �مبادئھ �تقوم �الذي

ع���ا��انب�العقائدي�و�خال���قبل�ا��انب��قتصادي��يرتكز لذا�فإن�عمل�ا��.ا��...و�جماع�والقياس�

ن��شاط�ا�الر����من�ج�ة،�ورسال��ا����تحقيق�الت�امل�ب�ن�التنمية�التوازن�ب�خلق�واملا��،�من�خالل�

�قتصادية�و�جتماعية�الشاملة�للمجتمعات��سالمية�من�ج�ة�أخرى،�والقيام�بدور�الوساطة�املالية�

�وال���يع� ��نتاجية، ��قتصادية �الدورة �ت�شيط ��� �ومشاركتھ �املال �رأس �دور �وتفعيل و�س�ثمار�ة،

ال���تؤدي�إ���خلق�ال��وة�وتنو�ع�مصادر�الدخل����تناز�املال�واس�ثماره�بالطرق�املشروعة،�ع���عدم�اك

. و�مساعد��ا����إيجاد�حلول�للمشا�ل��قتصادية�و�جتماعية�ال����عا�ي�م��ا�املجتمعات��سالمية،

  .عمليات�التعاون�و�الت�امل�فيما�بي��اوالتخلص�من�التبعية�املالية�و�قتصادية�للدول�الغر�ية،�و�عز�ز�

              � �السياق ��ذا �و�� �نضع �الص��فة� -فإننا �بموضوع �ا�تمام �لھ �من �و�ل ��عزاء �طلب�نا �أيدي ب�ن

� �يتعلق �وما �املصارف�سالمية، �وعمل ��شاط �إ����- �سالمية�بطبيعة �واستخدما��ا �مصادر�أموال�ا من

�ذه�املطبوعة�ال���تحتوي�ع���مجموعة�-  التمو�لية�ال���تقدم�ات�الصيغ�واملنتجا�عمال�وا��دمات�و 

�ببعض�من �املرفقة �و�س�ثمار��سالمي؛� الدروس �التمو�ل �صيغ �حول �الر�اضية �والتطبيقات التمار�ن

��قتصادية� �ا��دوى �دراسة ��� ��صل �فإن �وإال �للطالب، �و�س�يعاب �الف�م �وتقر�ب �ت�سيط قصد

����وتقدير�مردودية�مشار�ع�ا �عل��ا �يتم�� �املصارفلتمو�ل�و�س�ثمار�واتخاذ�قرارات�املوافقة سالمية؛

� ��ستعانة �طر�ق ��س��عن �املحا�اة بما �ونماذج �ا��ساب��،بطرق ��� �متخصصة �برامجيات واستخدام

تلك�ال����أو نفس�ا���سالمية�املصارفلالس�ثمار�من�طرف��انت�تلك�املشار�ع�املق��حة�سواء��.والتقدير
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�الز قديت ���ا ��م ��قتصاديو ائن ��املتعامل�ن �من �أن �الالزم �التمو�ل � �ع�� �ا��صول وانجاز��إلقامةجل

  .�سالمية�املصارفة�وفق�الصيغ�ال���تقدم�ا�مؤسسات�التمو�ل�و مشار�ع�م��س�ثمار�ة�والتنمو�

  أوصيف���ضر/د
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  �سالميمف�وم���قتصاد�: أوال

  علم��قتصاد� �عر�ف. 1

  : �قتصاد�لغة

 - � �لغة �و�عتدال�قتصاد �التوسط �أي �القصد، �ص2010املصري،( معناه ��عا��)13، �قولھ �ومنھ ،: 

ِصْد ﴿
ْ
ِيَك  ِ�� َواق

ْ
 ﴿،�وقولھ��عا���]19لقمان،�[ ﴾َمش

ٌ
ة

َ
ِصد

َ
ت

ْ
�ُمق

ٌ
ة مَّ

ُ
  ].66ل�ساء،�ا[﴾ِمْ�ُ�ْم�أ

  : �قتصاد�اصطالحا

 - � ��قتصاد �إدارة �كيفية ��� �يبحث �الذي ��و�العلم �النادرة ��قتصادية �املوارد أمثل��إلنتاجواستغالل

،�كما�يبحث�علم��قتصاد����الطر�قة�ال���يوزع���ا���سانيةللسلع�وا��دمات�قصد�إشباع�ا��اجات�

�العملية ��� �املش��ك�ن �ب�ن ��قتصادي �. وغ���املش��ك�ن��نتاجية الناتج ��� �القيم��إطار وذلك �من مع�ن

  .)26،�ص1980صقر،�(والتقاليد�والقيم�ا��ضار�ة

  سالميعلم��قتصاد��  �عر�ف. 2

 - � ���سالمي�قتصاد �مجموعة �� من �املست�بطة �ال�لية ��ساسية �سس �مصادر�الفقھ ،��سالميمن

�خرى،����سالمية���ظل�نظام�شامل�ومت�امل�مع��نظمة�وال���تحكم�املعامالت��قتصادية�املختلفة�

�ا��ياة� �يحقق �بما �لل�شر�ة، �والروحانية �املادية �ا��اجات �إلشباع ��قتصادي ��سي���ال�شاط ��دف

  .)10،�ص��2008اتة،�(الكر�مة�الطيبة����الدنيا�والفوز�برضاء�هللا�����خرة

��قتص -  �ال�شاط��سالمياد �يوجھ �الذي �وفق� �و �و�نظمھ  قتصادي
ً
��ا �ومبادئھ��سالمألصول

   .)12،�ص1994الفنجري،�(�قتصادية

�إطار �و�العلم�الذي�يبحث����أسباب�املش�لة��قتصادية�وكيفية�عالج�ا����� �سالميعلم��قتصاد� - 

  .)18،�ص1999أحمد،�(سالميةالشر�عة�� 

 -  �� ��قتصاد �أحسن سالميعلم ��� �يبحث �الذي ���و�العلم �ا��الل �للكسب وتوز�عھ��وإنفاقھالطرق

  .)18،ص�1999سري�أحمد،(سالمية�وز�ادة�قو��امة�� وتنميتھ�لتحقيق�مصا���� 

��������� �يمكن �� ومنھ ��قتصاد �علم �و�صول��سالمي�عر�ف �واملبادئ ��سس �من �مجموعة بأنھ

���ةقتصادي،�بما�يخدم�مصاملستمدة�من�الكتاب�والسنة،�وال�����دف�إ���تنظيم�وتوجيھ�ال�شاط��

 .�سالميةأح�ام�الشر�عة��إطار ���. الفرد�و�املجتمع



  �سالميقتصاد�مدخل�لال........................................ ............................................. الفصل��ول 

11 

 

 سالميمراحل��شأة�وتطور��قتصاد�� : ثانيا�

- 98،�ص�ص2003العمر،(فيما�ي���إبراز�ا،�يمكن�راحلبمجموعة�من�امل�قتصاد�سالمي�مر�تطور�� 

99(: 

خليفة�املؤمن�ن�ع���ابن��مقتلإ���غاية��)ملسو هيلع هللا ىلص(وتبدأ�من���رة�الرسول�(: و��شاءمرحلة�التكو�ن� - 

  :بما�ي���،تم��ت��ذه�املرحلةحيث�: )أ�ي�طالب�ر����هللا�عنھ

 - � ��-ص���هللا�عليھ�وسلم-���ع�د�الرسول ،��ان���تمام��سا����-ر����هللا�عنھ- وأبو�بكر�الصديق

والفيء�والغنائم��عد�تث�يت��بتحقيق�العدالة��جتماعية�وتنمية�املوارد�العامة�للدولة����جوانب�الز�اة

  أر�ان�الدولة�سياسيا؛

 - � �وإيجاد�) ملسو هيلع هللا ىلص(مؤاخاتھ �استقرار�امل�اجر�ن ����ن ��جتما�� �للت�افل �و�نصار�كنموذج �امل�اجر�ن ب�ن

  موارد�اقتصادية�بديلة�ل�م،�مما�حقق�ال��ابط��جتما���والتوازن��قتصادي؛

�) ملسو هيلع هللا ىلص(ركز� -  �العمل �يو�نتاجيةع�� �أن �ع�� �وحث �تنمية�، �ع�� �حث �كما �أو�صنعة، �م�نة �للرجل �ون

  �رض�بالزراعة،�أما�ترك��ه�ع���التجارة�ف�و�وا���من�خالل�حثھ�ع���طل��ا،�وتنظيم�السوق؛

ع���تنمية�موارد�الدولة�من�خالل���تمام�بجمع�الز�اة،�وإجبار��-ر����هللا�عنھ- ركز�أبو�بكر�الصديق� - 

�أ �م��م �امتنع �ملن �دفع�ا �ع�� �القبائل �ا��طاب �عمر�بن �خالفة ��� �أما ��-دا��ا، �عنھ �هللا فقد��–ر���

فتوح�بالد�العراق�والشام�ومصر،�و�رزت�ف��ا�نواة�للت�امل��قتصادي�و سالمية�ا�سعت�رقعة�الدولة�� 

  .ا��...عند�حدوث�املحن�

 -  �� ��قتصاد �و�انتقال �املاشية �ع�� ��عتماد �من �والغنائمسالمي ��عتم�؛�عام �اقتصاد �ع���إ�� د

  سالمية؛الزراعة��عد�توسع�رقعة�الدولة�ن�يجة�الفتوحات�� 

  تحول�مالية�الدولة�من��عتماد�ع���الصدقة�والغنائم�إ����عتماد�ع���ا��راج�وا��ز�ة؛ - 

   تأس�س�نظام�الضرائب�وإ�شاء�الدواو�ن�وأنظمة�الستحقاق�العطايا؛ - 

  ،�وت�ي�ن�جوانب�امللكية�العامة؛تحديد�محاور�ب�ت�مال�املسلم�ن�وضوابطھ�املختلفة - 

  .رفعة�أخالق�الوالة�واملسؤول�ن�عن�املال�العام - 
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 ):وتبدأ��ذه�املرحلة�من�العصر��موي�إ�����اية�العصر�العبا�����ول (: مرحلة�النمو�و�ستقرار - 

  :وأ�م�ما�تم��ت�بھ��ذه�املرحلة،�ما�ي��

  لزراعة؛�استمر��قتصاد�باالعتماد�ع���شبھ�الك���ع���ا - 

  حسن�تنظيم�املالية�العامة،�ووجود�رخاء�اقتصادي�ووفرة�مالية����معظم�الف��ات؛ - 

  .تم�تفعيل�دور�دواو�ن��موال،�ودواو�ن�الرقابة�عل��ا - 

  :قرون،�وتم��ت�بما�ي���ةث،�ملدة�ثال)امتدت�طوال�العصر�العبا����الثا�ي(: مرحلة�التد�ور  - 

  وسيطر�السالط�ن�ع���ا��كم�دون�ا��ليفة؛��سالميةت�ا��الفة�سالمية،�وانقسممة�� اف��قت��  - 

  سادت�الضر�بة�ا��ائرة؛ - 

  ن�يجة��عاظم�النفقات�العسكر�ة،�وك��ة��سراف؛�؛والوفرة�املالية�سالمي� داء��قتصاد�أانخفاض� - 

  .تقع�مناطق�حكم�م�انت�إيرادات��مصار�ال���است�ثار��مراء�والوالة�ب - 

�ال -  �ا��ز�يمرحلة �العثمانية(: نمو �الدولة �تأس�س �إ�� �عصر�املماليك �من ��ذه��:)تمتد تم��ت

  :املرحلة،�بما�ي��

�� اانتع -  ��قتصاد �أداء �وتحسن �� ش �الدولة �أجزاء ��عض ��� �والشام،�سالمي �مصر، �مثل سالمية،

  سالمي؛،�وآسيا�الوسطى،�ودول�املغرب�� وإيرانوأجزاء�من�العراق،�

  .ية�العامة،�وك��ة��عتداء�ع���امللكية�العامةعدم�ووضوح�املال - 

لثالثة�قرون،���ذه�املرحلةامتدت��):امتدت�طوال�الدولة�العثمانية�لثالث�قرون(: مرحلة�الفتوة - 

  :بھ�تم��توأ�م�ما�

  ��تمام�باملالية�العامة�للدولة؛ - 

  تنظيم�ا��باية�والوالية�العامة؛�- 

  من���تمام؛عطاء�موضوع�التنمية�ما��ستحق�إعدم��- 

  أثر�ع���الوضع�املا���للدولة؛مما� ،العسكري�ع���ا���ش��نفاقتزايد��- 

  .تزايد�ديون�الدولة�و��ز�ا�عن�السداد�- 
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����يار -  �العر�ية�(: مرحلة �للبلدان ��ور�ي �و�ستعمار �العثمانية �الدولة ��سقوط بدأت

  :وتم��ت�بما�ي���):و�سالمية

  سالمي،�وقدرتھ�التنافسية؛ا��يار�أداء��قتصاد��  - 

  سالمية،�وانخفاض�التجارة�البي�ية�ب�ن�أقاليمھ؛� فقدان�الت�امل��قتصادي�ب�ن�الدول� - 

  ؛�سالميةدول�و�قاليم�لسيادة�النظم�البنكية�والضر��ية،�وك��ة�الديون�املصرفية�ل - 

از�ن�التجارة�نحو�مصا���الدول�،�واتجاه�مو �نتاجيةا�عدام�التنمية��قتصادية�أو�تأس�س�ال�يا�ل� - 

  .الغر�ية

�م��ا         �ا��قبة، ��ذه ���ا �تم��ت �أخرى �أحداث �يضيف �من �للفكر�( و�ناك �العال�� املع�د

  :)48،�ص1988،�سالمي

 - � �أور�ا �واحتالل ��ور�ية، �عصر�ال��ضة �بداية �مع �املرحلة ��ذه �العر�ي��ملعظمتزامن �العالم بالد

  سالمي؛و� 

سالمية�ال���احتل��ا،�الزم�ا�استغالل�و��ب�موارد�فرض��ا�أور�ا�ع���غ���ا�من�البلدان�� التبعية�ال��� - 

   �ذه�البلدان؛

  . �ور�ية�الصناعية�ان�لھ�دور�كب������تمو�ل�ال��ضة��،سالميةاستغالل�و��ب�موارد�البلدان��  - 

 سالميخصائص��قتصاد�� : ثالثا�

ال���تم��ه�عن�غ��ه�من�النظم��قتصادية�الوضعية،���صائص،�سالمي�بكث���من�ا�قتصاد��  يمتاز

  :)43-22،ص�ص�2002السالوس،(فيما�ي����عض�ا،�إبراز و�مكن�

  :   ر�انية�املصدر - 

� ���سالميفاالقتصاد �الدين ��عاليم �من �الرسول ��سالميمستمد �بھ �جاء ��ن�ياء،�) ملسو هيلع هللا ىلص( الذي خاتم

ومن�السنة�النبو�ة�املط�رة،��-كالم�هللا�عزل�وجل-الكر�م��مستمدة�من�القرآن��سالميو�عاليم�الدين�

� �من ��خرى �مصادر�ال�شر�ع �تأ�ي �الكتاب���جماعثم �نصوص �إ�� ��خرى ��� �ترجع �وال�� والقياس،

الو��،�الذي��شرحھ�السنة�املط�رة،�و�ذه�����جملتھ�مصدرهُ ��سالميومع����ذا�أن��قتصاد�. والسنة

�و���سالميلذا�فإن��قتصاد�. مذ�ب�اقتصادي�آخر،�ف�ل�ا�من�وضع�ال�شرا��اصية�ال�توجد����أي�



  �سالميقتصاد�مدخل�لال........................................ ............................................. الفصل��ول 

14 

 

�ومبادئھ� �ونوا�يھ �أوامره ��� � �معصوم �ف�و�اقتصاد �وتطبيقھ، �بھ ��خذ �فيجب �الناس، ���ياة �ص��

 
ُ
  .  باالج��اد�ال�لية،�وأقرب�للصواب�����مور�ال����ست�بط

  :  ر�انية�ال�دف - 

���سانسد�حاجات�الفرد�واملجتمع�الدنيو�ة،�لشرع�هللا�الذي�استخلف���دف�إ�����سالمي�قتصاد�

مالك�املال��إرضاء����رض�والتصرف����املال�و�نتفاع�بھ،�فاملسلم�يدرك�أن�املال�ملك��،�في�ون�

  :املسلم�����شاطھ��قتصادي،�وقد�دل�ع���ذلك�قولھ��عا���إليھ�دف��س���
َّ
اَك�الل

َ
ُھ�﴿َواْبَتِغ�ِفيَما�آت

 
َ
ِخَرة

ْ
اَر�� ْرِض�ِإنَّ �الدَّ

َ ْ
َساَد�ِ����

َ
ف

ْ
ْبِغ�ال

َ
�ت

َ
ْيَك�َوال

َ
ُھ�ِإل

َّ
ْحَسَن�الل

َ
َما�أ

َ
ْحِسْن�ك

َ
َيا�َوأ

ْ
ن ِص�َبَك�ِمَن�الدُّ

َ
َس�ن

ْ
�

َ
�ت

َ
َھ��َوال

َّ
الل

ْفِسِديَن﴾
ُ ْ
�امل �ُيِحبُّ

َ
�]. 77القصص،[ .ال ��قتصاد ���ا �ينفرد �ا��اصية �املذا�ب��سالميو�ذه �ف�ل ،

  .تصادية��خرى�أ�داف�ا�مادية�بحتة�ق

  : الرقابة�املزدوجة - 

� ��قتصادي��� �وجدت�: لرقابت�ن��سالميخضع�ال�شاط �ذاتية،�فالرقابة�ال�شر�ة رقابة��شر�ة�ورقابة

� �ال��رة، ��عد �حيث �يراقب�) ملسو هيلع هللا ىلص( الرسول �ان �من �أرسل �مكة �فتحت �وعندما �بنفسھ، ��سواق يراقب

املح�سب�ملراقبة�ال�شاط��قتصادي�إ���جانب��مر�باملعروف�والن���أسواق�ا،�ومن��نا�ظ�رت�وظيفة�

وأن�هللا�يراقبھ،�يفرض�عليھ�رقابة��- أحل�كذا�وحرم�كذا�-املسلم�أن�هللا�عز�وجل�وإحساسعن�املنكر،�

� �لذلك �نفسھ، �من �سئل���انذاتية �وعندما �عبادتھ، ��� �كسلوكھ ��قتصادي ��شاطھ ��� �املسلم سلوك

ُھ�َيَراَك  "  :قال�حسان� عن�) ملسو هيلع هللا ىلص( الرسول  ِإنَّ
َ
َراُه�ف

َ
ْن�ت

ُ
ك

َ
ْم�ت

َ
ِإْن�ل

َ
َراُه�ف

َ
َك�ت نَّ

َ
أ

َ
َھ�ك

َّ
ْعُبَد�الل

َ
ْن��

َ
  ".أ

  : ا��مع�ب�ن�الثبات�واملرونة - 

تحر�م�الر�ا�وامل�سر،�: ا��غ���الزمان�وامل�ان،�م��اممور�ثابتة�ال�تتغ���وال�ت�بدل�م�أ �سالمي����قتصاد�

لعقود،�والنصاب،�واملقدار����الز�اة،�وتوز�ع�ال��كة�ع���الورثة،�فل�س�ألحد�أن�وحل�البيع،�وكث���من�ا

 
ُ
�لألديان�ليطبق�����و�سالم. حل،�أو��غ������أح�ام�الز�اة�وامل��اثُيحل�ما�حرم،�أو�ُيحرم�ما�أ

ً
جاء�خاتما

ائل�املتجددة،�ما�جعلھ�ي�سع�لألساليب�املختلفة،�والوس�ف�ان����اقتصاده�من�املرونة .�ل�م�ان�وزمان

أن��صل����العبادات�ا��ظر،�و���املعامالت�" ومن�املعروف�. والعرف�مادام�ال�يتعارض�مع�أصل�ثابت

،�ف�ل�عبادة�ممنوعة�ما�لم�يوجد�ما�يدل�ع���مشروعي��ا،�و�ل�معاملة�مباحة�ما�لم�ُيث�ت�ما��باحة

ملعامالت�املختلفة�ا��الية�من�الر�ا�ل�شمل�ما��و�مستجد�من�ا��سالميلذا�ا�سع��قتصاد�". يمنُع�ا

�والغرر  �. وامل�سر ��قتصاد �خصائص �من �واملرونة �الثبات �ب�ن �فاملذا�ب���سالميوا��مع وحده،

  . �قتصادية��خرى�ل�س�ف��ا����ء�ثابت�بل����نفس�ا�تتغ��
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  : التوازن�ب�ن�املادية�و�الروحية - 

����سان �ما ��علم �خلقھ، �عز�وجل �وهللا �وروح �مادة ��قتصاد �فجاء �وماال�يص��، �لھ ��سالمييص��

بالتوازن�ب�ن�ا��انب�ن،�بحيث�ال�يط���أحد�ما�ع����خر،�ول�ذا�وجدنا�الر�ط�ب�ن�التنمية��قتصادية�

� ��،�يمانيةوالتنمية �قولھ ْواوَ ﴿ :هلالج لج��
َ

ق �َواتَّ �آَمُنوا ُقَرٰى
ْ
�ال ْ�َل

َ
�أ نَّ

َ
ْو�أ

َ
َن  ل �ِمّ اٍت

َ
�َبَر� ْ�ِ�م

َ
�َعل َتْحَنا

َ
ف

َ
َماِء��ل السَّ

ْرِض 
َ ْ
�. [﴾َو� �الشر�ف�]. �96عراف، �ا��ديث ��� �كما �هللا، �س�يل ��� �سعيا ��قتصادي �ال�شاط وجعل

�  "): ملسو هيلع هللا ىلص(عنھ
َ

�خ ��ان �ف�و�َج رَ إن �ِصغاًرا �ولِده �ع�� �أبَوْ�ن� �� �سَ�� �ع�� ��سَ�� �خرج ��ان �وإن �ِهللا س�يِل

ْ�ن�كب�َ�ْين�ف�و
َ

�ا�ف�وس�يِل�ِهللا�وإن��ان�خرج��سَ���ع �� شيخ س�يِل�ِهللا�وإن��ان�خرج� �� ���نفِسھ��عفُّ

�ف�و
ً
رة

َ
يطاِن  س�يِل  �� �سَ���ر�اًء�وُمفاخ

َّ
  .]107/03املنذري،���يح�ال��غيب�وال���يب،�". [الش

  : التوازن�ب�ن�مص��ة�الفرد�واملجتمع - 

مص��ة��لإل�سان�دوافعھ�ورغباتھ،�وما�يراه�محققا�ملص��تھ�ا��اصة،�وقد�تتعارض�مص��ة�الفرد�مع

�املجتمع ��قتصاد �فرا�� �ال�االتو ��سالمي، �الفرد �يملكھ �ما �أن �املعلوم �ومن �املص��ت�ن، �ب�ن �التام زن

� �مص��ة �مع �ال�يتعارض �بما �املشروع ��نتفاع �حق �وللمالك �عليھ، �أو��عتداُء �غصبُھ ،�املجتمعيجوز

  .ول�س�لھ�ا��ق�استخدام�ما�يملك�بطر�قة�ت��ق�الضرر�باآلخر�ن

  : عيةالواق - 

� ���سالمي�قتصاد �مع �يتفق �الذي �العم�� �الواقع �ينظر�إ�� �وأح�امھ، �ومن��ھ �مبادئھ ��� با�ع�طواق��

الناس،�و�را���دوافع�م�وحاجا��م�ومشكال��م،�ال��س�ند�إ���خيال�وأو�ام،�وال�ي��ل�إ���ما�ال�يتفق�مع�

  . ال�شر�ة�ال���كرم�ا�هللا�عز�وجل

  :  العاملية - 

صا��ا�للتطبيق������سالمأنھ��عث�للناس��افة،�ول�ذا�جاء�) ملسو هيلع هللا ىلص(ص���ا�الرسول�من�ا��صال�ال���خ

�ل�م�ان�وزمان،�و�قتصاد�جزء�من��ذا�الدين�ا��اتم،�لذا�جاء�بأح�ام��لية،�ومبادئ�عامة�تناسب�

لم�يوجد�ما��عارض� ما��باحة�ل�زمان�وم�ان،�وجمع�ب�ن�الثبات�واملرونة،�وجعل��صل����املعامالت�

�نص �ال�شر�ع �مقاصد �من
ً
�أو�مقصدا

ً
�ثابتا

ً
�أو�أصال

ً
�. �سالميا �مكة���سالميفاالقتصاد �لب�ئة �يكن لم

�أو�صناعية �أو�زراعية �تجار�ة �ب�ئة �يقتصر�عل �ولم �العر�ية، �ا��ز�رة �أو�شبھ �أو�املدينة، ف�و�. وحد�ا،

  .   نظام�اقتصادي�عال���مت�امل
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  :ا��ر�ة��قتصادية - 

،��سالمي،�وحر�ة�التعامل�والتعاقد����القاعدة����نظام��قتصاد��نتاجلعناصر��عت���حر�ة�التملك�

مر�أو�ا��اكم��و��ست�ناء،�و�و�تدخل�محدود�وللضرورة�الشرعية،�فقد�يتم�التدخل�ب�نما�تدخل�و���� 

��ا�بطر�قة�الضرر�بأفراد�املجتمع،�أو�بأ�داف�املجتمع�كحيازة�امللكية�أو�التصرف�ف�إ��اق���حالة�: مثال

�غ���امل �واملضار�ة ��حت�ارات �ظ�ور �حالة �أو��� �و�در�و شر غ���شرعية، �صوره، �بجميع �و�ستغالل عة،

ي�يح�للفرد�حر�ة�التملك�والتصرف���سالمك�فإن�للذ. املحرمات�وغ���ا�وإنتاجاملوارد�وسوء�توز�ع�ا،�

د��س��الك،�وتوجيھ�املوارد�ملا�فيھ�وترشي�و�نتاجالشرع،�كما����عھ�ع���العمل��إطار ���ممتل�اتھ����

  )55،ص2004مرطان،( مص��ة�الفرد�وا��ماعة،�و�وجب�عليھ��عض�ا��قوق�و�ل��امات�اتجاه�املجتمع

  �سالميأ�مية�دراسة�وتطبيق��قتصاد�: را�عا

  : )14-13،�ص�ص2003العمر،(من�خالل،��سالمي�قتصاد��دراسة�وتطبيقت�بع�أ�مية�

��قتصاد -  ���سالمي دور �الدول �قوة �وتدعيم �ا��ديثة، �املجتمعات �بناء �قتصادية�– �سالمية��

  واملحافظة�ع���استقرار�ا�وسياد��ا؛�-والسياسية

ح�ال��ضة��قتصادية�م�م�مال أمن�خالل�معرفة��،باقتصاديا��اإ�����وض�ذا�ي���سالميةحاجة��مة� - 

  دة�م��ا����تحس�ن�ا��اضر�و�ناء�املستقبل؛،�لالستفا���املا����ومراحل�تطور�ا��سالمية

  ؛�سالميدوات�التمو�ل�أ،�وتنو�ع��سالميأ�مية�أ�شطة�الز�اة�والوقف�ودور�ا����تطو�ر��قتصاد� - 

 - � �نحو�تطو�ر�نظم �ا���ود �أن �ستوفر�ر وأ �سالمي�قتصاد  �إطارا�انھ
ً
�خاللھ��ذاتيا �من �العمل يمكن

   ؛الدول��سالمية�القتصادياتا��الية�التنمية��دو�ستفادة�منھ����ج�و 

���عدة�مجاالت�اقتصادية،�و���جميع�ا����سانيةوفر��قتصاد��سالمي�نماذج�عملية�للمعرفة�ي - 

   ؛رى خمجاالت�اقتصادية�ذات�معرفة�تراكمية�إ�سانية�قابلة�للتطبيق����ب�ئات�أ

�ل -  ��سالمي �القتصاد ��� �دور �وقنوات �أدوات �امللكيةتوضيح �امل��اث��وز�ع�اوت�نقل �نظام �خالل من

  ونظام�الوقف؛

�ل -  ��� �دور ��سالمي �عل��ا�إ�شاءالقتصاد �واملحافظة �العامة �ب��،املالية �املبادئ��توت�و�ن �ووضع املال

  العامة�ل�ا؛

  .دور�الدولة����تحقيق�العدالة��جتماعية�إبراز القتصاد��سالمي�دور����ل - 
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         سالمي�مبادئ��قتصاد�� :  خامسا

        :)288-279،�ص�ص�1987الصدر،(سالمي�ع���املبادئ��ساسية،�التاليةيرتكز���قتصاد�� 

 : مبدأ�امللكية�املزدوجة - 

� �واحد��سالميفاالقتصاد �آن ��� �للملكية �املختلفة ��ش�ال �املزدوجة. يقرر �امللكية �مبدأ أو��و�يطبق

�عن�مب،�امللكية�ذات��ش�ال�املتنوعة
ً
ال���أخذت���ا��-خاصة�أو�عامة�-دأ�الش�ل�الواحد�للملكيةبدال

� ��قتصادية �و�ش��اكية�نظمة �ل�ل�الرأسمالية �و�ضع �العامة �وامللكية �ا��اصة �بامللكية �ف�و�يؤمن ،

   .م��ما�حقال�خاصا��عمل�فيھ

  : مبدأ�ا��ر�ة��قتصادية����نطاق�محدود - 

�محدودة �حر�ة �بممارسة �لألفراد �السماح ��قتصادي�ومفاد�ا �الصعيد �املعنو�ة�ع�� �بالقيم �ومقيدة ،

. ،�وال���تجعل�من��ذه�املمارسة�أداة�خ���لإل�سانية��ل�ا�سالمية الشر�عةو�خالقية�ال���جاءت���ا�

،�)التبادل(،�والتوز�ع��نتاج���مجاالت��- د�منعت�ممارسة��ل���شطة��قتصادية�املعيقة�للتنمية�فق

�...�التعامل�بالر�ا�و�حت�ار�واكتناز�املال� - وغ���ا�و�س��الك و����مر�ع����إشرافا��،�ووضعت�مبدأ

ال�شاط�العام،�وتدخل�الدولة���ماية�املصا���العامة�وحراس��ا،�فقد�ي�ون�القيام��عمل�أو��شاط�ما�

�باملجتمع�وكيانھ
ً
  . مضرا

   :مبدأ�العدالة��جتماعية - 

��قتصاد��بدأاملف �العدالة��جتماعية،�ي�سالمالثالث��� ������سالمخطوات�و ،��و�مبدأ �خطا�ا ال��

� ��إيجادس�يل �������سا�ياملجتمع �وصر�حة �وا��ة ��انت �املشعة، �التار�خية �ع���تجر�تھ �فضل،

�املبدأ��  ��قتصاد�ا�تمامھ���ذا �بوضوح����أول�عمل��.�سالميسا����من وقد�ا�عكس��ذا���تمام

� �الرسول �باشره �املنورة-) ملسو هيلع هللا ىلص(سيا��� �للمدينة �قدومھ �امل��د��- عند �بناء �فبعد �ا��ديدة، �دولتھ ��

�العدالة� �تحقيق ��غية �بي��م، �الت�افل �مبدأ �وطبق �وامل�اجر�ن، ��نصار �ب�ن �باملؤاخاة �قام النبوي،

� �الدين �عل��ا �يحرص �ال�� �. �سالمي�جتماعية �ع�����سالميةفالصورة �مب�ية ��جتماعية للعدالة

�عام ��مامبدأين �أساس�ن ��جتما��: �ن �والتوازن �العام، �تكفل�. الت�افل �عدالة �تحقيق �م��ما والغرض

  .للمجتمع�سعادتھ،�قوام�ا�الت�افل�والتوازن 
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 �سالميأ�داف��قتصاد�:  سادسا

،ص�ص�2003املقرن،(،�م��ا��داف�التاليةمجموعة�من�إ���تحقيق���سالمي�س���تطبيق��قتصاد�

22-25(:  

  :لة�مستوى�مع�شة�مناسب�ل�ل�فرد�من�املجتمعكفا - 

سرة�فرض�ع�ن�إن�مسؤولية�تحقيق��ذا�املستوى�تقع�ع���الفرد�بج�وده�الذاتية،�فالكسب�للنفس�و� 

ن���ز�عن�الكسب��س�ب�املرض�إف". طلب�ا��الل�واجب�ع����ل�مسلم): " ملسو هيلع هللا ىلص( ع����ل�قادر،�لقولھ

 
ً
دموا�،�فإن�الشر�عة�أوجبت�ع����قارب�معونتُھ،�فإن�عُ أو�ك���السن،�أو�لعدم�توفر�العمل�و�ان�فق��ا

وقد�فسرت�. فمن�ب�ت�مال�املسلم�ن�أو�ما�يقوم�مقامھ�،الز�اةأموال�فمن�أموال�الز�اة،�فإن�لم�تكف�

  .الشر�عة��ذا�املستوى�بمستوى�الكفاية�الذي�ي�سر�املع�شة�للفرد�إ���درجة�ت��قھ��عموم�الناس

  :صاديةتحقيق�القوة�والعزة��قت - 

يقصد�بالقوة�حيازة��ل�الوسائل�لتحقيق�املصا���املختلفة،�أما�العزة�ف����ع���حيازة�املصادر�الذاتية�

�مع� �التعاون �وعدم �الذات �ع�� ���غالق ��ع�� �ال �و�ذا ��خر�ن، �رحمة �تحت �الوقوع �عن ��غ�� ال��

� �القرار�مع �استقاللية �بل ��خرى، �والدول �با�إم�انيةاملجتمعات �موارد��ستغناء �عن �الذاتية ملوارد

��عا�� �قولھ �ذلك �و�� ْم ﴿ :�خر�ن،
ُ
ْعت

َ
ط

َ
�اْست �َما ُ�ْم

َ
�ل وا ِعدُّ

َ
ةٍ  ِمْن  َوأ وَّ

ُ
��نا�]. 60، �نفال. [﴾ق والقوة

�شمل�جميع�أنواع�القوة�املمكنة��القوة��قتصادية�والقوة�العسكر�ة�والسياسية،�فالقوة��قتصادية�

� �القوة �الرك��يمانيةبجانب ��� �املادية، �القوة �أنواع �مختلف �لتحقيق ��ساسية �القوة�. �ة وتتطلب

� �وتوف���الطاقات �إعداد �النمو�والتقدم���نتاجية�قتصادية �تحقيق ��� �للمسا�مة �وال�شر�ة املادية

� �ز�ادة �ع�� �ينعكس �مما �دائمة، �بصورة �ومستوى��نتاج�قتصادي �ظروف �وتحس�ن �الدخل �وز�ادة ،

  .ملجتمعمع�شة�ورفا�ية�أفراد�ا

  :تقليل�التفاوت����توز�ع�الدخل�وال��وة - 

� �أ�داف �من �الناس �ب�ن �وال��وة �الدخل �توز�ع ��� �التفاوت �تقليل ���سالمإن �وال��سالميو�قتصاد ،

� �ذلك �قدر �إزالة�ع�� �وتفاوت �للناس �هللا �فطرة �يخالف �ألنھ �املجتمع �أفراد �ب�ن �العقلية�الفوارق ا��م

�كرا فاملقصود. وا��سمية �من��نا �قليلة �طائفة �يد ��� �أو�املال �ت��كز�ال��وة �أن �ا��كيم �الشارع �ة

�ب�ن�أفراد�املجتمع،�و���ذلك�قولھ��عا��
ً
�﴿  :املجتمع،�ووجوب�أن�ي�ون�املال�متداوال

ً
ة

َ
�ُدول

َ
ون

ُ
ْي�ال�َيك

َ
�

ْم 
ُ

ك
ْ
ِنَياِء�ِمن

ْ
��غ

َ
،�فال�سالمي� و�عت����ذا�ال�دف�من���داف��ساسية�لالقتصاد�]. 07احلشر،[. ﴾َبْ�ن

  .يمكن�تحقيق�الرخاء�و�من�و�ستقرار�وطيب�الع�ش،�إال�بتوف���التوازن�العادل�ب�ن�طبقات�املجتمع
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  :����رض��فسادعدم� - 

� ��قتصادي �للنظام �الرئ�سة ���داف ��سالميمن �عدم ��خالقية���فساد، �القيم �وحماية ��رض ��

ال�شاطات��قتصادية�تتضمن�إجراء��غي���ما����املواد��ولية�ال���يؤمن���ا�املجتمع�املسلم،�فمعظم�

�ذه�آثار�سلبية�عديدة�ع���الب�ئة���نتاج،�وقد�ي��تب�ع���عمليات��نتاجيةاملستخدمة����العمليات�

��فسادعن�) هلالج لج( ،�وقد�ن���هللا)ا��...ال��بة،�املاء،�ال�واء،�ال��وة�النباتية�وا��يوانية�(والطبيعة�ك�ل�

�ضرورة���� �يتطلب �مما �العقو�ة، ��ستحق �عمال �وعده �وصوره �وأش�الھ �مس�باتھ �بمختلف �رض

�عن �و�جتماعية ��خالقية �باملسؤولية �والتح�� �الطبيعية، �للموارد �العقال�ي �أي��د�ستغالل ممارسة

  . �شاط�اقتصادي

�أ�د         �يضيف �من �الذكر،او�ناك �السابقة ���داف �عن �أ�مية �تقل �ال �أخرى ��س��� ف وال��

  :)59-58،�ص�ص�2004مرطان،(إ���الدعوة وم��ا�،تحقيق�اإ�����سالمي�قتصاد�

�املجتمع -  �أفراد �ب�ن �والت�افل �والصدقة�: ال��احم �و�جر�العادل، �السعر�العادل، �تحقيق �خالل من

  والز�اة؛

�للمال -  ��مثل �: �ستخدام �من ��� ���ا �والتعامل �النقود �استعمال �خ�إطار خالل �الر�ا�سوق �من الية

  .و�حت�ار�والغش�والتدل�س�والظلم

�و�بتعاد�خالل�من�: التنمية��قتصادية -  العمل�ع����عم����رض،�والس���للعمل�املنتج�ل��الل،

  .والتبذير�و�سرافعلن��كتناز،�وال��ف�

ك���بالضرر�دفع�الضرر��"الفق�ية���سالمفمن�قواعد�: إعطاء��ولو�ة�للصا���العام�للمجتمع - 

وا���ز�ع���ممتل�ات�السفيھ،��،،�ومن��نا�يمكن�فرض�الضرائب�وال�سع���وترشيد��س��الك"�صغر

  .نحو�سلع�معينة،�وغ���ا�من�السياسات�ال���يمكن�أن�تحقق��ذا�ال�دف��نتاجوتوجيھ�
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  ضعيةوالنظم��قتصادية�الو سالمي��قتصاد�� نظام�الفروق��ساسية�ب�ن�:  سا�عا

� � إبرازيمكن �أ�م �ب�ن ��ساسية �الفروق �نظام �فيما���سالمي�قتصاد �الوضعية، ��قتصادية والنظم

  :)17-14،�ص�ص���2008اتة،(ي��

 :من�حيث���داف�واملقاصد - 

ا��اجات��صلية�لإل�سان،�وتوف���حد�الكفاية��إشباع����سالميمقصد�النظام��قتصادي�� يتمثل�

�لي �النحالكر�م، ��عم�يا �ع�� �وليعي��م �رغدة، �طيبة �حياة �ف�� �� اس �و�ذلك �عز�وجل، �هللا �وعبادة �و رض

� �إ��دف �تحقيق ���شباع�� �والرو�� �الوضعية. لإل�ساناملادي ��قتصادية �النظم �مقاصد ���ف أما

  .بدون�اعتبار�لإلشباع�الرو���ةممكن،�وت�و�ن�ال��و�مادي�إشباع����قتحقيق�أ

  :من�حيث�القيم�و�خالق - 

أخال���مبعثھ�تحقيق�رضا�هللا�عز�وجل�وعبادتھ��إيما�يع���من����سالميقوم�النظام��قتصادي�� ي

ف���تقوم�ع���من���الفصل�ب�ن��أما�مقاصد�النظم��قتصادية�الوضعية. بأن�العمل�عبادة�و�يمان

ن�ديال"ا�أنفس�م�الدين�وا��ياة،�فال�دخل�للعقيدة�و�خالق�باالقتصاد،�ومن�املفا�يم�ال���يلزمون���

�ل��ميع �والوطن �"� �الوسيلة"، �ت��ر �"الغاية ،"�� �� �لقيصر�لقيصر�وما �ما �غ���". دع �املفا�يم �ذه

����الفكر��قتصادي�
ً
  .�سالميمقبولة�ومرفوضة�تماما

  :من�حيث�املرجعية�واملصادر - 

املست�بطة�من�) �سس�ل�أو �صو (مجموعة�من��ح�ام�واملبادئ�سالمي�يضبط�النظام��قتصادي�� 

�مصادر� �والقياس: �سالميةالشر�عة �و�ج��اد �والسنة �مقاصد�. ا��... القرآن �مع �يتعارض �ال �أنھ كما

سالمي�بالثبات�والعاملية�بل��عمل�ع���تحقيق�ا،�وت�سم�أسس�وضوابط��قتصاد�� ��سالميةالشر�عة�

ب�نما�يحكم�النظم��قتصادية�. ساليب�و�دواتو� �و�جراءاتوالواقعية،�وتأ�ي�املرونة����التفاصيل�

مجموعة�من�املبادئ�و�سس�من�است�باط�واستقراء�ال�شر�الذي�يص�ب�و�خطئ،�كما�تتأثر��الوضعية

�ذه�املبادئ�باأليديولوجية�ال���ت�ت���ا�ا���ومات�سواء��انت�لي��الية�رأسمالية�أو�اش��اكية�شيوعية�

،�دثارستقرة،�بل�دائمة�التغي���والتبديل،�وتتصف�بالنقص�والتضاد�و�نثابتة�أو�مغ���ف���. أو��عاونية

الدائمة����الظروف�املحيطة؛�ألن�من�وضع�ا�ينقصھ�املعرفة�ال�املة�باحتياجات�كما�تتأثر�بالتغ��ات�

  .ال�شر�ة
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  :من�حيث��ساليب�والوسائل - 

 �� ��قتصاد �وعلماء �فق�اء �� �سالمي�ستخدم �من �وامجموعة �املقاصد��لوسائلساليب �تحقق ال��

كما�يأخذون�بأحدث��ساليب�التقنية�ا��ديثة،�فا��كمة�ضالة�. والغايات�شر�طة�أن�ت�ون�مشروعة

مشروعية�الغاية�ومشروعية�"و�حكم�ذلك�القاعدة�الشرعية�. املؤمن�أينما�وجد�ا�ف�و�أحق�الناس���ا

تصادية�ال����ستخدم����النظام��قتصادي�وأحيانا�نجد��شا��ا�ب�ن��ساليب�والوسائل��ق". الوسيلة

 �� ��سا��� �والفرق �التجر�دية، ��مور �من �ذلك �ألن �الوضعية، �والنظم ��قتصادي�سالمي �النظام أن

ال��عتد��أما�النظم��قتصادية�الوضعيةيركز�ع���مشروعية�الغاية�ومشروعية��ساليب،��سالمي� 

  .فالغاية�ت��ر�الوسيلة�،بذلك

  :فروض�و�الواجباتمن�حيث�ال - 

ض�املالية�م��ا�فر�ضة�الز�اة�وامل��اث�وفقا�و ع���مجموعة�من�الفر سالمي�� �ييقوم�النظام��قتصاد

�مثل �واملندو�ات، �الواجبات �من �مجموعة �وكذلك �هللا، �وال: ��دود �الصدقات �والنذور��عض كفارات

. لتنمية�والضمان��جتما��وما����حكم�ذلك،�كما�يوجد�نظام�الت�افل�لتحقيق�ا�،والوقف�والوصايا

� �الفرائض ��ذه �تختلف �الوضعية،ب�نما ��قتصادية �النظم �عن� ب�ن �الرأسما�� �النظام �يختلف حيث

�يختلف�من�م�ان�إ���آخر،�فع���س�يل�املثال �الوضعية�: النظام��ش��ا�ي،�وكال�ما ��ذه�النظم تأخذ

�و�ذه �املباشرة، �وغ�� �املباشرة �الضرائب �ونظام �الفائدة �التعامالت��بنظام ���
ً
�خلال ��س�ب �مور

�ع���مقادير  �يد�فئة�قليلة�من�الناس����املجتمع�ل�سيطروا ��قتصادية،�وتؤدي�إ���تكدس��موال���

�من��وأرزاق
ً
�شديدا

ً
�املعاصر�انتقادا �الوقت �النظم��� ��خر�ن،�ولقد�انتقدت��ذه �النظم��عض علماء

  . ذا��مالوضعية��قتصادية�

  :نظام�السوق من�حيث�ضوابط�و  - 

��قتصاد �النظام �� �ي�عمل �وا���الة�سالمي �الغرر �من �تماما �خالية �نظيفة �حرة �سوق �ظل ��

� �صور �و�ل �و�حت�ار�و�ستغالل �والغش �واملقامرة �أموال�وأوالتدل�س �أ�ل �إ�� �تؤدي �ال�� �البيوع نواع

�بالباطل �و . الناس �والنف���، �الدي�� �الوازع �من �بذلك �املتعامل�ن �ال��ام ��جتماعية�و�ضبط الرقابة

�لألفراد� �ضرر �عنھ �ي��تب �خلل �حدث �ما �إذا �السوق ��� �التدخل �للدولة �و�جوز �ا���ومية، والرقابة

��نتاج���ظل�سوق�مخططة�من�حيث�ت�اليف���ش��ا�ي ي�قتصادب�نما��عمل�النظام�. وللمجتمع

�أو  �لإلنتاج �فردية �فال�توجد ��سعار، �حيث �ومن �املنتجات، �عرض �تحدد �و����ال�� ال�سع���ونحو�ذلك،

� �ع�� �تدم���ل��وافز�الفردية �. و�بت�ار��بداع�ذا �النظام �ظل��الرأسما�� ي�قتصادأما ��� فيعمل

،�مما�يؤدي����كث���من��حيان�إ���ت�و�ن�وإ�سانيةمطلقة�بدون�ضوابط�عقدية�وأخالقية�سوق�حرة�
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دول�الرأسمالية�ال���بدأت�أخ��ا�تأخذ�بمبدأ�التكتالت�و�حت�ارات�و�ستغالل،�و�ذا��و�الواقع����ال

  .تدخل�الدولة�ل��د�من�تلك�التكتالت�و�حت�ارات

  :من�حيث�امللكية - 

املحافظة�ع���امللكية�ا��اصة،�وت�ون�مسؤولية�الدولة�حماي��ا��سالميالنظام��قتصادي�� �صل����

الز�اة��:مثل�،ل��م�من�حقوق�ع����ذه�امللكيةفراد�ب�سديد�ما�عو��يئة�املناخ�للنماء�والتطو�ر،�و�ل��م�� 

�حق�الدولة� �وا��راج،�وكذلك�من غنياء�ضرائب����حالة�موال�� أن�تفرض�ع���أوالصدقات�وا��ز�ة

قاصد�معينة�ال�يمكن�كما�توجد�امللكية�العامة�بضوابط،�ولتحقيق�م�.�يراداتذا�لم�تكف�إالضرورة�

العامة،�كما�يجوز�للدولة�أن�تأخذ�ملكية�خاصة�ملنفعة�عامة�املنافع��:للقطاع�ا��اص�الوفاء���ا،�مثل

امللكية�ا��اصة،��و�فإن��صل����ظل�النظام��قتصادي�الرأسما���و .مع�تقديم�التعو�ض�العادل

�والرسوم� �ا��اصة �امللكية �أساس �ع�� �الدولة �حقوق �وتتمثل �ا��دود، �أضيق ��� �العامة �امللكية وت�ون

��ون�مرتفعة،�واملف�وم�السائد�ل��ر�ة�املطلقة����أداء���شطة��قتصاديةاملختلفة،�وال���عادة�ما�ت

�يمر" �و �دعھ ��عمل ��ش��ا�ي�".دعھ ��قتصادي �النظام �ظل ��� � أما ��صل � �وفإن العامة�امللكية

� �ما��نتاجلعوامل �وعادة ،
ً
�مركز�ا �تخطيطا �مخطط �اقتصاد �ظل �ومنخفضة،� �� �قليلة �الضرائب ت�ون

� �و�ؤدي �إلذلك �العمل ��� �الفتور �إ�� �أو�تحديد�ا �ا��اصة �امللكية �ا��وافز��و�نتاجغاء �ع�� والقضاء

��ع���أن�. الذاتية ب�ن�النظام�ن��وسط�ومعتدل�ومنضبط���وضع���سالمي����قتصاد� امللكيةمما

  .    السابق�ن

  سالميالتمو�ل�����قتصاد�� : ثامنا

مصادر�التمو�ل�ال�يمكن�ممارسة�ال�شاط��قتصادي�أو�ن�بدون�وجود�رأس�املال�أو�أمما�الشك�فيھ�

دخل،�وال�وظائف�عمل�ال�قامة�مشار�ع�التنمية��قتصادية،�وال�يمكن�أن�ت�ون��ناك�قيمة�مضافة�و إ

�وال� �املجتمع، �. وغ���ا�إنتاجألفراد �املجتمعات، �تنمية ��� �املال �أ�مية �ع�� �يدل �ماإمما �توظيفھ� ذا تم

�و  �استغاللھ �الطرق، �بأمثل ��س�ثمار�ة �املشار�ع �����و�نتاجيةو�� �ال��وة �تخلق �ال�� ا��قيقية

  .املجتمعات

  �سالميالتمو�ل�و  مف�وم�التمو�ل1. 

    مف�وم�التمو�ل -

 -ة�للمالكالتمو�ل����علم��قتصاد��ع���قيام�ا���ة�املال - 
ً
و�أمؤسسة�مالية�خاصة��مصرفا�أو �أو �بن�ا

�للمتعام�-عامة � �الالزم �املال �أو�بتقديم �أساسية �حاجة �ع�� �ا��صول �أجل �من �مع�ا، ل

  . )164،�ص2013النجفي،(غ���ا
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 - � �تالتمو�ل �ال�� �الفعاليات �تزو�د�ؤ مجموعة �منھ �والغرض �للدفع، �الالزمة ��موال �توف�� �إ�� دي

�ال��امج� �وتمو�ل �املالية، �ال��اماتھ �و�سديد �أ�دافھ، �لتحقيق �الالزمة �باألموال ��قتصادية القطاعات

  .)50،�ص2013العا�ي،(املق��حة

  �سالميمف�وم�التمو�ل� -

�����ص�آخر�إاملباح��و�تقديم�ثروة�عي�ية�بقصد��س��باح�من�مالك�ا�التمو�ل�و�أ �سالميالتمو�ل� - 

 
ُ
  .)12،�ص1991قحف،�(�سالمية�يحھ�أح�ام�الشر�عة�يدير�ا�و�تصرف�ف��ا�لقاء�عائد�ت

��نتاجيةتوف���رأس�املال�الالزم�إلقامة�املشار�ع��س�ثمار�ة�نھ�بأ �سالميالتمو�ل� و�مكن��عر�ف         

القنوات�والطرق�باستخدام�مجموعة�من�. املت�املة�وتحقيق�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�وا��دمية

  .�سالميةتتوافق�مع�أح�ام�الشر�عة�و�ساليب�و�دوات�والصيغ�التمو�لية�ال���

  �سالميتصاد�����قخصائص�التمو�ل� 2.

  :)62-57،�ص�ص�2013العا�ي،(سالمي�بمجموعة�من�ا��صائص،�م��ايتم���التمو�ل�� 

  :من�خالل :���التمو�ل���اضيةق�ال���نتاجيةاعتماد�القاعدة� - 

 -  �� �التمو�ل �أدوات �ا��دوى�إعطاء �دراسة �أساس �ع�� �املالية �املوارد �تخصيص ��� ��ولو�ة سالمي

  ؛دية،�دون�ال��ك���فقط�ع���مالئمة�املدين�املالية�وقدرتھ�ع���السداد�س�ثمار�ة�و�قتصا

ن�ت�ون�التمو�الت�سلعية،�ومشار�ات�اس�ثمار�ة�بأنواع�ا،�ومن�ثم�املتاجرة����السلع�وا��دمات،�أ - 

و�موصوفة����الذمة،�فيحصل��س�ب�أو����حقوق�ملكية�ملوجودات�فعلية�موجودة،�أواملنافع�ا��الل�

سؤولية�اتخاذ�القرارات����الوقت�نفسھ،�فتنفي�بذلك�م���تحمل��شاركةاملو�أ��املخاطر،�ذلك�مشاركة��

  .ا��...  �ل�سبل�وأدوات�الغرر،�والتغر�ر�و�فساد

بضوابط�ا��"امل��ء�املماطل"للمعسر�بضوابط�ا�الشرعية�وعقو�ة� "نظرة�امل�سرة"اعتماد�قاعد�ي� - 

���السداد�ال���قد�تز�د�من�سعر�الفائدة��ص��،�وال�م�ان�ومن�ثم�فال�م�ان�لفوائد�التأخ��� :الشرعية

لفوائد�إعادة�جدولة�الدين�ال���ت�س�ب����ز�ادة���ز�الدين�عن�السداد،���س�ب�ت��م�الدين�الذي�

صلھ
َ
  .��ز�عن��سديد�أ

�مصادر��  -  �ب�ن �و�س�ثماراتالتناسب �: موال �ذات �أموال ��ستخدم �ال �قص��أفمثال �جل �:مثل،

�ا �ا��ار�ةوف���و لتحسابات � ؛ا��سابات �� �اس�ثمارات�� �مماطو�لة �حالة� جل، �ع�� �سلبا �ينعكس قد

  ).أزمة�نقص�السيولة(البنوك�السيولة����
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�وأدوات��س�ثمار�بصورة�دقيقة�وفعالة -  �بمجاالت �املخاطر�املرتبطة �مثال فعقود�املرابحة�، قياس

  .من�غ���اأقل�مخاطرة�

  .ال��س�ثمر�ف��ا�باملضار�ة�غ���املشروعةف): اق�املالية�والبضا�عور سوق�� (سوق�للمال��،البورصة - 

،�وكذلك�و�عدد�أسواق��س�ثمار�ل��د�من�املخاطر�:تنو�ع�املحافظ��س�ثمار�ة�و�عدد�ا�وت�امل�ا - 

�واملؤسسات ��دوات ��ذه �يجعل �والت�امل �التنوع �و�ذا ��س�ثمر���ا، �ال�� �العمالت تتمتع��-أيضا-تنو�ع

   .،�واملحافظة�ع���عافي��االسوقية�التكيف�مع�املتغ��اتبالقدرة�ع���

املساندة�ال���يتم�من�خالل�ا�تنفيذ�و : البناء�التنظيمي�ا��يد�املشتمل�ع���الوحدات�املتخصصة - 

  .السياسات�ال�شغيلية

الوضع����مجال��س�ثمار��ش�ل�خاص�ل��د�من�املخاطر،�ودعم�: ��تمام�بالتخطيط��س��اتي�� - 

 أللبنك،�وتوف���منتجات�اس�ثمار�ة�����التناف
ً
  .لدى�الناس�ك���قبوال

  سالمي� ����قتصاد�التمو�ل�أ�داف� 3.

نظمة��قتصادية�الوضعية�سالمي�عن�غ��ه�من�� تختلف�طبيعة�التمو�ل�والغرض�منھ�����قتصاد�� 

قتصادي�و�جتما��،�من�حيث�الوظيفة�ال���يؤد��ا�و��داف�الواجب�تحقيق�ا����املجال���؛خرى � 

   ):85-84،�ص�ص�2013السو�لم،(سالمي،����النقاط�التاليةطبيعة�التمو�ل�����قتصاد�� �إبراز و�مكن�

ت�شأ�ا��اجة�للتمو�ل�إذا��انت��ناك�مبادلة�أو�مشروع�نافع،�لكنھ�متوقف��س�ب�غياب�املال�الالزم� - 

   إلتمامھ؛

 -  
ً
�أساسا �التمو�ل �من ���شط�ال�دف �ا��قيقة�و��س�يل �– ة ��� أو���نتاج�س�ثمار�أو�املسا�مة

  ؛والتبادل�والتوز�ع�و�س��الك��نتاجمن� -الدورة��قتصاديةت�شيط��قتصاد�ا��قيقي�أو�

  ألفراد�املجتمع؛�يةتنمية�ال��وة�وتحقيق�الرفا� - 

  �س�يل�و���يع�املبادالت�ال���تحقق�قيمة�مضافة�من�ممارسة�ال�شاط��قتصادي؛ - 

�من�القيمة�املضافة�ال���يحقق�ا،�و�دون��ذا�العائد�يصبح�التمو�ل� - 
ً
�أو�ر�حا

ً
�ستحق�التمو�ل�عائدا

  .ت�لفة�وخسارة�محضة�ع���ال�شاط��قتصادي
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  سالميالتمو�ل�� �أسباب��شأة 4.

سالمي،����ش�ل�مؤسسات�وكيانات�و�يئات��ناك�العديد�من��سباب�ال���دعت�إ���تنظيم�التمو�ل�� 

�مال �ال�� �لتلك �مضا�ية �ية، ��سباب،��إ�شاؤ�اتم ��ذه �ب�ن �ومن �الغر�ية، �الدول ��

  :)14،ص2011قحف،(نذكر

  النفور�من�التمو�ل�القائم�ع���القروض�الر�و�ة؛ - 

 -  �� �النظام �بكمال �القناعات �النظام�تزايد �ف��ا �بما �ا��ياة، �جوانب ���ميع �وشمولھ �وت�املھ سالمي،

  �بات�ونظم�مالية؛�قتصادي�وما�يتضمنھ�من�ترت

  سالمية�بإلغاء�الر�ا�من�النظام�التمو���؛املطالب�العديدة�واملتكررة����معظم�البلدان��  - 

�وال�ساؤل  -  ��وال�شكيك�ال��بص �تمو�لية�إم�انيةحول �مؤسسات �ع���قيام �التعامل��قادرة تجنب

� �دون �الر�و�ة، �أبالقروض �عن �ت�نازل �ن �املالية �الوساطة �املدخر�ن�–مزايا �واملس�ثمر�ن��ب�ن �ج�ة من

  واملس��لك�ن�من�ج�ة�أخرى؛

 - � �لتمو�ل �م��ايد �طلب �الذي��إسالميوجود �املؤس��� �املصر�� �النموذج �يضا�� �مؤس���، �ش�ل ��

    ؛يةالغر�الدول�ھ�تابتكر 
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  : أسئلة�للمراجعة

  ؟���املجتمعات��سالمية�دراسة�وتطبيق��قتصاد��سالميما�مدى�أ�مية�  -

  ؟نظام��قتصاد��سالمي�والنظم��قتصادية�الوضعية�م�الفروق�ا��و�ر�ة�ب�ن�أأذكر��-

  كإحدى�أ�م�خصائص��قتصاد��سالمي؟�ب�ن�الثبات�واملرونة ما�املقصود�با��مع�-

  ؟التمو�ل��سالميما�املقصود�ب�-

  أذكر�أ�م���داف�واملم��ات��ساسية�للتمو�ل��سالمي؟�-

  مؤسسات�التمو�ل��سالمي����البلدان�العر�ية�و�سالمية؟�ما�ا��اجة�إ���وجود�-
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  :مصادر�ومراجع�الفصل��ول  -

- � �للفكر��سالمي �العال�� �)1998(املع�د �الفكر ، �إس�ام �ندوة �املعاصر�أبحاث ��قتصاد ��� �مركز��سالمي �لألبحاث��- ، �هللا �عبد صا��

  .ز�ر،�القا�رةوالدراسات�التجار�ة��سالمية،�جامعة�� 

�عمر��يو�ي - �النجفي، �)2013(حسن �التجار�ة�واملصرفية، �املصط��ات �الثانية،�م��م �الطبعة �لل�شر�والتوز�ع، �ان��ناشونال �أ�اديميا ،

 .ب��وت

 .،�دار�ال�شر�ل��امعات،�الطبعة��و��،�القا�رة�قتصاد��سالمي�ب�ن�الفكر�والتطبيق،�)2008(حس�ن�حس�ن���اتة� -

 .،�مكتبة�املتن��،�الطبعة�الثالثة،�الدمام�سالميلالقتصاد� �سس�النظر�ة،�)2003(د�سعد�محمد�املقرن�خال -

 .،�دار�القلم�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�دمشق�قتصاد��سالمي أصول ،�)2010(رفيق�يو�س�املصري� -

 .،�مركز�نماء�للبحوث�والدراسات،�الطبعة��و��،�ب��وتيالتمو�ل��سالم مدخل�إ���أصول ،�)2013(سامي�إبرا�يم�السو�لم� -

 .،�مؤسسة�الرسالة�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�الثانية،�ب��وت�قتصادي�����سالم مدخل�للفكر،�)2004(سعيد�سعد�مرطان� -

- � �أحمد ��سري �الرحمان �)1999(عبد �التطبيق، �وإم�انية �البحث �م��اجية �ب�ن ��سالمي ��قتصاد �البنك �املع�د���سالمي، للتنمية،

 .�سالمي�للبحوث�والتطو�ر،�الطبعة��و��،�جدة

- � �السالوس �أحمد �)2002(ع�� ��سالمي، �و�قتصاد �املعاصرة �الفق�ية �القضايا �الطبعة�موسوعة �لل�شر�والتوز�ع، �دار�الثقافة ،

  .السا�عة،��الدوحة

�العمر�ؤ ف - �هللا �عبد �)2003(اد ��قتصاد، �تار�خ ��� �وتطوره�مقدمة �للبحوث��سالمي ��سالمي �املع�د �للتنمية، ��سالمي �البنك ،

 .والتدر�ب،�جدة

،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع،�دراسة�مقارنة: التمو�ل�ووظائفھ����البنوك��سالمية�والتجار�ة،�)2013(قت�بة�عبد�الرحمان�العا�ي� -

 .الطبعة��و��،�عمان

،�املؤتمر�العال����ول�لالقتصاد��سالمي،�املركز�العال���ألبحاث�مفا�يم�ومرتكزات: د��سالمي�قتصا،�)1980(محمد�أحمد�صقر� -

 .�قتصاد��سالمي،�الطبعة��و��،�مكة�املكرمة

�باقر�الصدر� - �)1987(محمد �والرأسمالية�: اقتصادنا، �املاركسية ��قتصادية �للمذا�ب �والبحث �بالنقد �ت�ناول �موضوعية دراسة

 .،�دار�التعارف�للمطبوعات،�الطبعة�العشرون،�ب��وتالم����أسس�ا�الفكر�ة�وتفاصيل�او�س

 .،�دار�الشروق،�الطبعة��و��،�القا�رةالوج�������قتصاد��سالمي،�)1994(محمد�شو���الفنجري� -

 .ب،�جدةاملع�د��سالمي�للبحوث�والتدر�مف�وم�التمو�ل�����قتصاد��سالمي،��،)1991(منذر�قحف� -

  .،���اديمية�العاملية�للبحوث�الشرعية����املالية��سالمية،�الطبعة��و��،��و�ملبور أساسيات�التمو�ل��سالمي،�)2011(منذر�قحف� -
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  �عر�ف�املصارف��سالمية: أوال�

 - � �اتفاقية ��إ�شاءعرفت �الدو�� �ا��امسة��سالمية للمصارف�تحاد �املادة �من ��و�� �الفقرة �� -�

��تحاد�-�سالمية املصارف ��� �العضو�ة �شروط �عن �ا��ديث �أو�: " �التا���؛عند �بالبنوك يقصد

� �النظام-�سالميةاملصارف ��ذا ��-�� �البنوك �أتلك �قانون �ينص �ال�� �املؤسسات ونظام�ا��إ�شا��او

�ع �صراحة �����سا��� �الشر�عة �بمبادئ ��سالمية�ل��ام �بالفائدة �التعامل �وعدم  أ،
ً
�خذا

  .)92،ص2006خلف،("وعطاء

 - � �أو�البنك �و�جتماعية�"  �سالمياملصرف ��قتصادية �التنمية �دعم �ع�� ��عمل �مالية �و�مؤسسة

�و� �سالمية للمجتمعات �ا��دمات �بجميع �القيام �خالل �من �والتجار�ة،�، �واملالية، �البنكية، عمال

،�ونبذ�سعر��سالميةوأعمال��س�ثمار�مباشرة،�أو�من�خالل�املشار�ات،�وذلك�وفقا�ألح�ام�الشر�عة�

  .)38،ص2013العا�ي،("فر�ضة�الز�اة�وإحياءالفائدة�كأساس�للتعامل،�

ة�مالية�تقوم�بتجميع��موال�واس�ثمار�ا�وتقديم�ا��دمات�املصرفية�ضمن�مؤسس��سالمي املصرف - 

  .)51،�ص2010سمحان،(�سالميةح�ام�الشر�عة�أ

        � ��عر�ف �يمكن �وعليھ �أو�املصارف �وضوابط���سالميةالبنوك �بأح�ام �تل��م �مالية �مؤسسات بأ��ا

مات�ال���تقدم�ا�لألفراد�واملؤسسات����سالمية����ممارسة�جميع���شطة�و�عمال�وا��دالشر�عة�� 

  . ،�مع�ا��رص�ع���تحقيق�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�����ذه�املجتمعاتسالمية� املجتمعات�

  �شأة�وتطور�املصارف��سالمية�:  ثانيا

� �الص��فة ���سالميةترجع �لل�شر�ع ��و�� ��يام �إ�� �الواسع �ا��ضارة���سالميبمف�وم�ا وازد�ار

  ):131-125،ص�ص�2010ال�اش��،(باملراحل�التالية  �شأة�املصارف��سالمية،�حيث�مرت�سالمية� 

وأ�م�ما�): 1950-1850( �سالميالتقليدية����العالم��املصارفمرحلة�دخول�: املرحلة��و�� - 

  :تم��ت�بھ��ذه�املرحلة،�ما�ي��

 ةأواخر�القرن�التاسع�عشر ��سالميةبلدان�التقليدية��عد�دخول��ستعمار�الغر�ي�لل�املصارفظ�ور� - 

ول�من�القرن�العشر�ن،�بالرغم�من�بداية��شاط�ا����البلدان�الغر�ية،�وقد�تم�تأس�س�أول�النصف�� و 

  .و�و�البنك������املصري �1889تقليدي����العالم�العر�ي�سنة��مصرف
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�امل -  �فق�اء �جم�ور �سرفض �للشر�عة �املخالف �الر�وي �للنظام �مية�سال لم�ن ��عض �وقيام لعلماء�ا،

�مع� �التعامل �لوقف �والدعوة �وحرم��ا، �سلبياتا��ا �عن �والكشف �الر�و�ة، �الفائدة �ملحار�ة �فردية بج�ود

  .التقليدية�املصارف

�الثانية -  �: املرحلة �لظ�ور �التم�يدية ��ذه� ):1970-1950( �سالمية املصارفاملرحلة تم��ت

  :املرحلة،�بما�ي��

�الفرد -  �ا���ود �تواصل �البديل �عن �البحث �إ�� �بالدعوة �املسلم�ن �و�املفكر�ن �العلماء �من ��سالميية

  الر�و�ة؛�بنوكلل

الذي���سالميسبوع�الفقھ�أ: ���الفوائد�الر�و�ة،�مثل��سالمتنظيم�عدد�من�املؤتمرات�لبيان�حكم� - 

�سنة �بار�س ��� �1951 عقد �البحوث �ملجمع �املؤتمر�الثا�ي �مؤتمر�1965 سنة�بالقا�رة��سالمية، ،

  .ا��...  �1969ول�باملغرب�سنة���سالميالفقھ�

  ����ل�من�باكستان�ومال��يا�و�مصر؛��سالمية للمصارفتأس�س�النماذج��و��� - 

���مال��يا���دف�تجميع�مدخرات��فراد�الراغب�ن����ا���،�"  طابوج�حا��"تأس�س�صندوق�ا���� - 

،�وقد�تطورت��ذه�التجر�ة�وان�شرت��سالميةأح�ام�الشر�عة��مع�ان�شار�تلك�املدخرات�بما�يتوافق�مع

�مالية� �خدمات �تقدم �ال�� �املؤسسات �أوسع �من �أصبحت �ح�� �مال��يا، �دولة �أرجاء ��� �سر�ع �ش�ل

  ؛إسالمية

 - � �تجر�ة �أول ��دخار�املحلية�– �سالمية للمصارفظ�ور �بنوك ��-باسم �غمر"بمنطقة بالر�ف�" ميت

�سنة �، 1963 املصري �عن�وقد
ً
��عيدا �وا��سارة �الر�ح ��� �املشاركة �أساس �ع�� �التجر�ة ��ذه قامت

بحماس�شديد�حيث�بلغ�عدد�املودع�ن�ف��ا��املصارفوقد�أقبل�الناس�ع���التعامل�مع��ذه�. الفائدة

�سنة 59000 ��حوا �التجر�ة ��ذه �توقفت �ولكن �سنوات، �ثالث �خالل �تم�1967 مودع �حيث ،

  .إلشراف�البنوك�التقليدية�إخضاع�ا

�الثالثة -  �: املرحلة �تأس�س �املرحلة،� ):1980-1970( �سالمية املصارفمرحلة ��ذه تم��ت

  :التالية باألحداث

 - � �أول �سنة�مصرفتأس�س �ومنظم �رس�� ��ش�ل �ناصر��جتما��" و�و� 1971 إسالمي "  مصرف

�وعطاًء،�وع���است�نا�إ�شائھبمصر،�والذي�نص�قانون�
ً
ء�معامالتھ�من�ع���عدم�التعامل�بالفائدة�أخذا

  .ا��ضوع�للقوان�ن�املصرفية�التقليدية
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إم�انية�إ�شاء� 1972 ���املؤتمر�املنعقد�بمدينة�جدة�سنة��سالميةمناقشة�وزراء�خارجية�الدول� - 

� إسالمية مصارف �ومصرف �عمل �كيفية �حول �مت�املة �دراسة �واق��اح �دو��، ��سالمي املصرفإسالمي

  .1974 ملصادقة�ع����ذا�املق��ح�سنةوقد�تم�ا. واملقومات�الالزمة�لھ

دو����ش��ك�فيھ�معظم�الدول��بنكو�و�، 1975 ���جدة�سنة" للتنمية��سالمي البنك"تأس�س� - 

البنك��سالمي�و��دف�، 1976 ،�وقد�تم�افتتاحھ�سنة�سالمي�عضاء����منظمة�املؤتمر���سالمية

�تحقيق �ا إ�� �لشعوب �و�جتماعية ��قتصادية �لتنمية �واملجتمعات ��عضاء مجتمعة���سالميةالدول

  . �سالميةومنفردة،�وفقا�ألح�ام�الشر�عة�

�كب�� ، 1976 سنة��سالميا�عقاد�املؤتمر�العال����ول�لالقتصاد� - 
ً
�او�و�أول�تجمع�عل���يضم�عددا

�ذا�املؤتمر�ب�ن�من�مختلف�أنحاء�العالم،�وقد�تناول���سالميمن�الباحث�ن�وامل�تم�ن�بقضايا��قتصاد�

  .�سالمية املصارفموضوعاتھ�فكرة�

�املعاصر� -  �النموذج ��سالمية للمصارفظ�ور �إ�شاء �تم �حيث ��مصرف"، باإلمارات�" �سالميد�ي

�سنة �املتحدة �الفعلية. 1975 العر�ية �البداية �الباحث�ن �كث���من ��عت��ه �مصرف�والذي �إسالمي ألول

مصرف�فيصل�"تأس�س�: ���العديد�من�الدول،�مثل��سالمية املصارفو�عده�توا���تأس�س�. مت�امل

�" �سالمي �الكو���"بمصر�والسودان، �التمو�ل �"، 1977 سنة" ب�ت  سنة" �رد�ي��سالمياملصرف

  .1979سنة  "�سالميمصرف�البحر�ن�"، 1978

���الدنمارك�" الدو����سالمي املصرف�"،�و�و��سالميخارج�العالم��إسالميمصرف��بنكتأس�س� - 

  .1987 سنة

تم��ت��ذه�املرحلة،�): 1990-1980( �سالمية املصارف توسع��شاطمرحلة� :املرحلة�الرا�عة - 

  :بما�ي��

 - �� �مالية �مجموعات ��إسالميةظ�ور �من �عدد �من �تت�ون �التأم�ن���سالمية املصارفمنظمة وشر�ات

سلمة�النظام�املصر������ اوالت�الرائدة�ألوشر�ات��س�ثمار�املن�شرة�حول�العالم،�وظ�ور�عدد�من�املح

� �الدول �مثل�سالمية�عض ، � �و�اكستان �السودان ��� �حدث �الوحدات�وإيرانما �بجميع �انتقلت �ال�� ،

  .�سالميةلد��ا�للعمل�وفق�أح�ام�الشر�عة��-البنوك-املصرفية

�" تأس�س -  �سنة" �سالميدار�املال �سو�سرا �� 1981 ،� �أول �"و�� �مالية تدعم�" سالميةإمجموعة

���سالمية؛ املصارف �من �للعديد �بتأس�س�ا �املصارف �أال�� �عل��ا �فيصل"طلق �مصر�" مصارف ��

  .السودان�والبحر�ن�وتركيا�والنيجر�وغي�يا�والسنغال�وسو�سرا�وغ���او 



  سالميةما�ية�املصارف�� ............................... ...................................................... الفصل�الثا�ي

33  

الثانية���سالميةبالبحر�ن،�و���املجموعة�املالية� 1992 سنة" مجموعة�ال��كة�املصرفية" تأس�س - 

� �ال�� �لواء ��سالمية املصارفحملت �من �العديد �أسست �وقد ��املصارف، �سميت �املالية " واملؤسسات

البحر�ن�وتو�س�والسودان�ومصر�وا��زائر�وتركيا�وجنوب�: ���العديد�من�الدول،�مثل". بمصارف�ال��كة

  .إفر�قيا�وغ���ا

�ذه�املرحلة،�بما��تم��ت): 2010-1990( �سالمية ان�شار�املصارفمرحلة� :املرحلة�ا��امسة - 

  :ي��

 350يز�د�عن� 2006بحلول�عام��اال���أصبح�عدد���سالمية املصارف�ن�شار�السر�ع�واملتنامي� - 

�عد�أن��ان�عدد�ا�ال�يتجاوز�. دولة����العالم 90موزعة�ع���أك���من��إسالميةوشركة�اس�ثمار��بنك

25�� �عام
ً
�. 1980مصرفا �املالية �املؤسسات �عدد �تضاعف ��سالمية� وقد ���اية� 90من ��� مؤسسة

  .)35،ص2017خوجة،(مؤسسة������اية�ال�سعي�يات�180الثماني�يات�إ���

املصارف�،�واستجاب��ا�للتعامل�مع��سالميالتقليدية�بمجال�العمل�املصر����املصارفتزايد�ا�تمام� - 

�واملصممة�خصيصا�ل�ذا�التعاون،�ثم�ت��سالمية
ً
نظيم�ا�ل�ذا�ال�شاط�بالصيغ�والعقود�املقبولة�شرعا

� �ونوافذ �فروع �فتح �خالل �املنتجات�إسالميةمن �-تدير��ذه �مالية �ومنتجات �خدمات �إسالميةتقديم

مستقلة�تماما�ع��ا�من�رأس��إسالمية مصارف���أخرى�إ���تأس�س�إتقليدية��بنوككما�بادرت�. -للز�ائن

�مثل �و�شاطھ، �وم��اني��ا ��بنك: مال�ا �املصرفية �العر�ية �بنكسالمي� املؤسسة �وسي�� ، )Citibank (

  .ا��… السو�سري�وغ���ا) UBS( نور�يا�التا�ع�ملصرف��نك،�و �سالمي

 - � �املالية �املؤسسات �من �ثا�ي ��س�ثمار���سالميةبروز�جيل �مجاالت ��� �والفعالية تتم���يا��يو�ة

� �نذكرو�جارةوالتمو�ل �الف��ة، ��ذه �خالل �تأسست �ال�� �املؤسسات �ومن ، :� �ا��زائر�ال�مصرف ��� �كة

،����1995اليمن�سنة���سالميالتضامن��مصرف،�1994،�دار��س�ثمار����ال�و�ت�سنة�1990سنة�

  .ا��... 1996اليم���سنة���سالمي املصرف،��1996ول����البحر�ن�سنة���سالمي�س�ثمار��مصرف

 - � �املصر�� �للعمل �واملنظمة �الداعمة �املؤسسات �من �عدد �م�سالميظ�ور �املحاسبة�: ثل، �يئة

���البحر�ن،�املجلس�العام�للمصارف��1991سنة�) AAOIFI( �سالميةواملراجعة�للمؤسسات�املالية�

� �املالية �) CIBAFI( �سالميةواملؤسسات ��2001سنة �الدولية �املالية �السوق �البحر�ن، ��)IIFM (

� ��2002سنة �السيولة �مركز�إدارة �البحر�ن، ��)LMC (� �البحر �2002سنة �ا��دمات��� �مجلس �ن،

� � )IFSB( �سالميةاملالية ��2002سنة �الو�الة �بمال��يا، �للتص�يف���سالميةب�و�ملبور الدولية

)IIRA (� �املركز��2000سنة �بالبحر�ن، �املنامة ���سالمي�� �والتحكيم �) IICRA(للمصا��ة د�ي���
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�حظي�بالقبول��ية�سالم املصارفو�كذا�أصبحت�. باإلمارات�العر�ية�املتحدة 2005سنة�
ً
�جديدا

ً
واقعا

  .العال���من�قبل�املؤسسات�ومراكز�البحوث�العاملية�لدراس��ا�و�ستفادة�من�نجاحا��ا

  املصارف��سالميةخصائص�:  ثالثا

�من���سالمية املصارفتتم��� �غ���ا �عن �أساسية �تنافسية �م��ة ��عط��ا �ا��صائص، �من بمجموعة

  :)87-86،ص�ص2004املغر�ي،(�م��ذه�ا��صائص،�نذكر�ما�ي��التقليدية�الر�و�ة،�ومن�أ�املصارف

  :منظمة�مالية�ومصرفية - 

� ��املصرفأن �يمثل �ومصرفية�سالمي �مالية ��� ،منظمة ��عمـل �ف�و�منظمة �أخذا� و�ذلك �املال حقل

��،وعطاء ��ـذا �واسـ�ثمارا، �تمو�ال �وتوظيفا،
ً
�إيداعا �املصرفية�إ�� �ا��دمات ��افة �بأداء �ال��ام�ا جانـب

  .،�و���مرتبطة�بت�س����عمال�التجار�ة�ألفراد�ومنظمات�املجتمعاملصارفملتعددة�واملعروفة����مجال�ا

  : منظمة�اقتصادية�واجتماعية - 

،�ومن�ثم�ال�تحكمھ�القواعـد�املادية����املعامالت�منظمة�اقتصادية�واجتماعية�سالمي��املصرفأن�

�ع���ترسـيخ�القواعـد�
ً
�جتماعيـة�واملعنو�ة�والنفسية،�ف�و�منظمة�اقتصادية�فقط؛�وإنما��عمل�أيضا

 �تبط�عمل����إطار�اجتما��،�و�ر 
ً
  .نجاح�ا�بمدى�ا�تمام�ا���ذا�ا��انب�أيضا

  :جذب�املوارد�واملدخرات - 

خالل�نظام��يـداع�املتعـدد��نواع�ما�ب�ن�قص����جذب�املوارد�من��فراد�سالمية�إ����املصارف ��س�

�وطو�ل �و�س�ثماري �،ة�جل �و�دخـاري �والثابت، �ا��اري �ب�ن �ما �. كذلك ��ذه �دور �املصارفو�كتمل

� �مجـاالت ��� �ل�ـا �املتاحة ��موال �أو�التمو��التوظيفباستخدام �السيولة ��� �سواء �باملضار�ة�املعروفة ل

  .ا��...واملرابحة�واملشاركة

  :تحقيق�العائد�املناسب�ع����س�ثمار - 

� �ع��سالم�املصارف�عمل �ع� �ية �املناسب �العائد �الر�ح��؛املختلفة�اس�ثمارا��ا��تحقيق �يتحقق ح��

من�تحقيق�النمو�املستمر��مما�يمك��ا�و�سمح�ل�ا لد��ا،أل��اب�رؤوس��موال�واملودع�ن�واملس�ثمر�ن�

  .والصورة�الطيبة�لـدى�مالك�ـا�واملودع�ن�لد��ا
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  :تحقيق�الت�افل��جتما�� - 

ي�ق�سالمي،�مما�يل�املصرفمن�ب�ن�القضايا�ال����شغل�ا�تمـام�إدارة�جتما���الت�افل�� �عد�قضية�

 ت�و�ن�محفظة�ل��دمات�الت�افلية�املتعددة�ال���:مثـل�،ع���عاتقھ���تمام�بجانب�الت�افل��جتما��

  .ا��...  ��تم�بجوانب�الز�اة�والقـروض�ا��سنة�وا��دمات��جتماعية��خرى 

  :�سالميةومقتضيات�الشر�عة��ل��ام�بمبادئ� - 

بمبادئ�ومقتضيات�وتوج��ات�الشر�عة��سالمية�بالعمل����جميع�أ�شط��ا�وممارس��ا�املصارف�تل��م�

 �سالمية،�
َ
  .املصارفإذ�أ��ا�املم���الرئ�ـ����ملعامال��ا�دون�سوا�ا�من��؛حيد�ع��اوال�يجب�أن�ت

  : ملةاملسا�مة����تنمية�مجتمعا��ا�تنمية�اجتماعية�شا - 

� ��املصارف��دف �إ�� �مجتمعا�سالمية �تنمية ��� ����ااملسا�مة �إيجابيـة �شـاملة �النوا���تنميـة ��

�واملؤسسات �لألفراد �و�جتماعية �عامـة�،�قتصادية �بصفة �للمجتمع �نموذج�. و�التا�� �فإن و�ذلك

تبادل�من�أجل�تحر�ك�ولكنـھ��عت���وسـيلة�ال�،�سالمي�يقوم�ع���أساس�أنھ�ل�س�تاجرا�للنقود�املصرف

��ا�ع����فراد،�و�عتمد�� و�شغيل�املوارد�والطيبـات�ال���من�هللا�سبحانھ�،��سـا�ي�أو�ال�شاط�ا���د

  .وال��عتمد�ع���الفائدة�،املشاركة��ع�

  :)38،ص2013العا�ي،(م��ا،��سالمية للمصارفأخرى�مم��ات�وخصائص��و�ناك�من�يضيف         

 - � �الوظائف،��سالمية أو�البنوكاملصارف ��متعددة ��ل �دور ��عمال��البنوكتؤدي �و�نوك التجار�ة

�القص��ة� ��جال ��س�ثمار��� �يقتصر�ع�� �ال �عمل�ا �فإن ��نا �ومن �التنمية، ��س�ثمار�و�نوك و�نوك

�غ���تجار� ��البنوك �والطو�ل �املتوسط ��جل �أو�ع�� �التجار�ة، �مثلة�البنوك �و�نوك�: ، املتخصصة،

��س�ثمار �واملتوسطة، �القص��ة ��جال ��شمل �بل ،� ��ينعكسمما �وموارد�باإليجاب �استخدامات ع��

  ؛�سالمية املصارف

 ��سالمية املصارف - 
ً
�أخذا �بالفائدة �الفائدة�ظا�رة�أو�مختفية�وعطاءً �ال�تتعامل ��ذه ،�سواء��انت

  ؛�سالميةلشر�عة�بأح�ام�اثابتة�أو�متحركة،��وذلك�من�منطلق�ال��ام�ا�

 ال�تقدم�قروضا�نقدية�فحسب��سالمية ملصارفا - 
ُ
تاجر�،�بل�تقدم�تمو�ال�عي�يا،�أي�أ��ا�بنوك�ال�ت

  ����ثمان؛

�أو�ادخ��سالمية املصارف -  �اس�ثمار، �حسابات �أ��اب ��انوا �سواء �عمال��ا �مع �أو�اترتبط ر،

ائمة�ع���مبدأ�تحمل�،�تقوم��ذه�العالقة�ع���أساس�املشاركة�أو�املتاجرة�القمستخدم�ن�ل�ذه�املوارد



  سالميةما�ية�املصارف�� ............................... ...................................................... الفصل�الثا�ي

36  

�أو�خسارة ��انت �ر�حا �النتائج ��� �واملشاركة �بالغرم"املخاطرة، �ومديونية،�"الغنم �ذاتية �عاقة �ول�س ،

   .التقليدية�للمصارفبخالف�الوضع�القائم�بال�سبة�

  املصارف��سالميةأنواع��: را�عا

�طبيعة��شاط�ا�� ��سالمية املصارفتأخذ� �حسب سا���،�والغرض�الذي�العديد�من��ش�ال،�وذلك

�ف��ا،��أ�شأت �ت�شط �الذي �الب�ئة ��� �ورسال��ا �املستقبلية، �ورؤ���ا �تحقيق�ا �املراد �و��داف �أجلھ، من

  :)51- 50،ص�ص�2010عبد�املو��،(�سالمية للمصارف حيث�نم���ب�ن��ش�ال�و�نواع�التالية

  :تنميةدولية�لل�إسالمية مصارف - 

� ��ذه ���املصارف��دف �تنمية �مشروعات�إ�� ��س�ثمار��� �تنمية �طر�ق �عن �وذلك �الدولة، ��� قتصاد

�واجتماعيا �اقتصاديا ��ساسية ��الب�ية �الدول �مجتمعات �القروض��سالمية�� �بمنح �تقوم �وكذلك ،

� �واملشروعات �ال��امج �لتمو�ل ��� ��نتاجيةا��سنة �ومن �ذلكأ، ��:مثلة ،�بجدة�ميةنللت��سالميالبنك

  .لالس�ثمار�والتنمية�بالقا�رة�ي�سالماملصري�البنك�و 

  :اجتماعيةإسالمية� مصارف - 

� �قاعدة��املصارفتركز��ذه �توسيع ��� �املسا�مة �ذلك ��� ��سا��� �وغرض�ا ��جتماعية، �الناحية ع��

واملساعدات،���عاناتب�ن�أفراد�املجتمع،�عن�طر�ق�منح�القروض�ا��سنة،�وتقديم� الت�افل��جتما��

  . الز�اة�وإنفاق�ا����مصارف�ا�الشرعيةأموال��-جباية- وتلقي�

  :تمو�لية�اس�ثمار�ةإسالمية� مصارف - 

� �ت�ش�املصارف�� �املصرفية��أال�� �ا��دمات �ببعض �قيام�ا �مع �اس�ثمار�ة، �مؤسسات �لت�ون أصال

  .ب�ت�التمو�ل�ال�و����الذي�يقوم�بأعمال�التمو�ل��س�ثماري�بصوره�املتعددة: املعتادة،�مثل

  :متعددة��غراض إسالمية مصارف - 

ال���تقوم�بمختلف��عمال�املصرفية�واملالية�والتجار�ة�و�س�ثمار�ة�واملسا�مة���سالمية املصارف���

�بمختلف� �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �ومشار�ع �التحتية، �الب�ية �العمران، �التص�يع، �مشار�ع ��

باإلمارات�العر�ية�املتحدة���سالميبنك�د�ي��بالسعودية،��سالميبنك�فيصل�: أنواع�ا،�ومن�أمثلة�ذلك

  .ا��...
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  �سالمية املصارفأنواع�): 01.02(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  عداد�الباحثإمن�: املصدر

  للمصارف��سالمية�سس�الفكر�ة�:  خامسا

� �� ��سالمية املصارفتقوم �من �مجموعة �ع�� �الفكر�ة، ���ر��ساسسس �املصر����تمثل للعمل

  :)50- 40،ص�ص�2000الوطيان،(فيما�ي���تتمثلو ؛��سالمي

   :�ساس�العقائدي - 

 �مصرفل�س�مجرد���سالمي املصر��
ً
�املصرف�و��وفقط؛�وإنما�وعطاءً �عادي�ال�يتعامل�بالفائدة��أخذا

�يُ  �� الذي �العقيدة �ع�� �اسالميةب�� �ف�ذه �ومقوماتھ، �كيانھ �م��ا �و�ستمد �تمثل، �الفكري��لعقيدة البناء

� الذي �املصرف إيديولوجيةتختلف�تماما�عن���سالمي املصرف وإيديولوجية،�املصرف�س���عليھ��ذا

  .التقليدي

   :�س�ثماري �ساس� - 

� �� يتطلب ��ذا �أو�الصفة �مجاالت���سالمي للمصرفساس �أفضل �عن �للبحث �طاقاتھ ��ل تجنيد

�والصناعي��س�ثمار  �الزراعية �القطاعات ��ل �وا��دمية�� �والتجار�ة �ر ة �ب�ن ��عاون �ي�ون �و�ذلك س�أ،

���إا����ة،�مما��ساعد�ع���حفظ�ثروة�املجتمع�من�التعرض�ألي�استخدام�س����قد�يؤدي���ا�و املال�

    .من�ج�ة�أخرى �واملصرفمع�تحقيق�عائد�عادل�ب�ن�أ��اب�العمل�من�ج�ة�. الضياع

 �سالمية املصارف أنواع

 متعددة��غراض�مصارف اس�ثمار�ة�مصارف اجتماعية مصارف دولية�للتنمية�مصارف

تنمية��س�ثمار����

مشروعات�الب�ية�

 �ساسية

ب�ن� الت�افل��جتما��

 أفراد�املجتمع

ال��ك���ع���املشاركة����

املشار�ع��س�ثمار�ة�مع�

تقديم��عض�ا��دمات�

 البنكية

مختلف��عمال�تقديم�

املصرفية�واملالية�والتجار�ة�

 و�س�ثمار�ة
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   :التنموي �ساس� - 

،�فإ��ا���تم�بقضية�التنمية،�تلك�ال���ال��سالممستمدة�من��ديولوجيةإي �سالمية للمصارف�ملا��ان

�والعقلية� �والنفسية ��جتماعية �التنمية �جان��ا �إ�� ��شمل �بل �فقط ��قتصادية �التنمية تقتصر�ع��

�املسلم، �املجتمع � ألفراد ��قتصادي �الدور ��ان �وتوج���ا��للمصارففإذا �املوارد �تجميع التقليدية

فقد�بدأ��.�و�ال��وض�باملجتمع��سالمية املصارفموال��غرض�الر�ح،�فإن�دور���رؤوس�� للمحتاج�ن�إ�

�ناء�امل��د�والسوق،�وذلك�ح���ت�ون�برسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم�عملھ��عد�وصولھ�إ���املدينة�

ب�كر�مة�التنمية�النفسية�والعقلية�و�خالقية�و�قتصادية�متالحمة�ومت�املة،�و��تج�عن�ذلك�أسالي

  . للتعامل����السوق،�وال���تن���الناحية��قتصادية

   :�جتما���ساس� - 

اجتماعية�تحقق�الت�افل��مصارفو�فرض�عل��ا�أن�ت�ون���سالمية للمصارف�ساس�العقائدي�يوجب�

الة�دوات�الفعداة�الز�اة�من�� أ�جتما��،�وتقلل�من�الفوارق�ب�ن�طبقات�املجتمع،�لذا��انت�فر�ضة�و 

�التقليل و�انت�املشاركة����توز�ع�العائد��س�ثماري�من��موال�من��دوات�الفعالة����. لتحقيق��ذا

تحقيق�ذلك�أيضا،�أل��ا�توفر�عدالة�التوز�ع�أل��اب��موال،�بل�أك���عدالة�من�نظام�الفوائد�الذي�

��غض�النظر�عن���م��ر�اح
ً
�ثابتا

ً
  .املحققة�أو�ا��سائر ��عطي�صاحب�املال�مبلغا

   :�يجا�ي�ساس� - 

التقليدي��املصرفاس�ثماري�ع���عكس��مصرفل�ونھ� - طبيعة�ايجابية��سالمي املصرفإن�طبيعة�

� �ع�� ��عتمد �الفائدة�إقراضالذي �مقابل �ايجابي�ن،��- �موال �مس�ثمر�ن �تخلق �الطبيعة ��ذه وأن

� �وظيفة �ع���سالمي املصرفو�ساعد����تدعيم �فقط ��قتصادي،�بل�ع���التنمو�ة،�ل�س ��املستوى

  .��سا�يع���املستوى�ا��ضاري�و املستوى�النف����والعق���
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  املصارف��سالميةأ�داف�:  سادسا

  :)21،ص2017خوجة،( ،�نذكرإ���تحقيق�ا��سالمية املصارف �س�����داف�ال���ب�ن�من

  رج�عن�املسلم�ن؛لرفع�ا���ل�افة�املعامالت�املصرفية��سالميتقديم�البديل� - 

  ،�وتث�ي��ا�لدى�العامل�ن�واملتعامل�ن�مع�ا؛تنمية�القيم�العقائدية�و�خالقية����املعامالت - 

 - � �الشر�عة �بأح�ام ��،�سالمية�ل��ام �أ�� ���ا، �تقوم �ال�� �املختلفة �والعمليات �ال�شاط �وإتباعوجھ

  ا��رام����ذلك؛و قاعدة�ا��الل�

��كتن -  ��س�ثمار�وعدم ��،از���يع �خالل �مع��إيجادمن �لالس�ثمار�ت�ناسب �عديدة �وصيغ فرص

  احتياجات��فراد�والشر�ات؛

�املشروعة -  �بالطرق ��عمال �أل��اب �الالزمة ��قتصادية�توف����موال �املشروعات �دعم ��غرض ،

  النافعة؛

  .جتماعية،�وتقديم�خدمات�متنوعة����املجاالت�� مساعدة�املتعامل�ن�مع�ا����أداء�فر�ضة�الز�اة - 

ل�ست�تقديم�ا��دمات�فقط،�بل�أعمق�من�ذلك�بكث��،���ساسية��سالمية املصارف�داف�أن�إ         

  :)48-46،ص�ص2013العا�ي،(أ�م��دف�ن�أساس�ن��مالعل�و�عض�ا�مرتبط�بالعقيدة،�و 

  : التخلص�من�التبعية��قتصادية�لغ���املسلم�ن - 

�� �دو�ذا ��قتصاد ��؛�سالميف �اأذلك �غ���ن �بيد �مقاليده �صارت �النقد �ونظام �املصرفية، ملعامالت

�والنصارى -املسلم�ن �� �-ال��ود �استعباد �إ�� �أدى ����ظل�العمما �ال�سيما قد�يدمر�الدول��ألنھملة؛�و مة،

من�بنوك�الدولة،�وتصبح�وقد�يؤدي�إ�����ب�رؤوس��موال��،�و��دد��من�و�ستقرار،�واملجتمعات

من�. ست�بيد�ا،�وتخضع��شر�عا��ا�وقيم�ا�وعقيد��ا�ملن��سيطر�ع���اقتصاد�امقاليد�ا�السياسية�ل�

عمالقة،�تدبر��قتصاد����بالد�املسلم�ن�وتخلص�ا��إسالميةبنوك�ومصارف��إيجاد�نا��انت�ا��اجة�إ���

  :من�التبعية��قتصادية�لغ���املسلم�ن،�و�ت��ص��ذا�التحرر����ال��ك���ع���املجالت�التالية

،��سالمية���الدول��مصارف إ�شاءمن�امل�م� :ص�من�التبعية����مجال�املعامالت�املصرفيةالتخل - 

 :سالمية،�مثلتقوم�باملعامالت�املصرفية�فيما�ب�ن�املسلم�ن،�وتؤدي�ا��دمات�ال���تحتاج�ا�الشعوب�� 

��موال �ا��ارج�-تحو�ل �وإ�� �ت-من �وأحيانا �والتجار، ��عمال �لرجال �اعتمادات �أو�فتح �صفقات�؛ �ون

،�فسوف�يضطر�املسلمون�إ���أن�يفتح�غ���املسلم�ن�فروعا�إسالمية مصارفكن��ناك�تكب��ة�فإن�لم�
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�عند�م �أجن�ية�– مصرفية �لدول �تا�عة �تقليدية �وحي-مصارف ،� �النظام �يصبح  ��ا
ً
�مقيدا ��لھ �املصر��

  . بمعامالت��غ���املسلم�ن�املصرفية،�و�ذا�خطر�يجب�تجنبھ

�التبعي -  �من �التخلص ��� �النقدة � :شؤون �عملة �ل�م �لت�ون �املسلمون ��س�� �أن �إسالميةفالواجب

  .عاملية�أقوى�من�الدوالر،�أو�ع����قل�تنافسھ

 -�� ��� �التبعية �من ��موالالتخلص � :رؤوس �أ�داف �� ��سالمية املصارفمن �رؤوس موال�توجيھ

���سالمية �البالد �داخل �و �سالميةإ�� �ف��ا، �واس�ثمار�ا �إ، �دار��ا �التنمية�إسالميةبأيد ��عم �ح�� ،

  .بالد�املسلم�ن�وتزد�ر �قتصادية�و�جتماعية،�

  :وذلك�من�خالل��ذه�القنوات: موالجمع�واس�ثمار�رؤوس��  - 

�ع����دخار -  �طو�لة��جل،���اب�� أيدعو���سالمي املصرفف�:ا��ث موال�لالس�ثمار����املشار�ع

  ؛�سالميةلي�تفع���ا�اقتصاد�الدول�

�الت��م -  �من �العملة�:ا��د �تضعف �عندما �الت��م �أ ،و�حدث �القيمة�أي �توازي �ال �العملة ن

تقوم�ع���اس�ثمار�ما�لد��ا�من� ��اقابل،�ألالبنوك�ال�ت��أ�إ���خلق�نقود�بدون�مالشرائية�داخل�البلد،�ف

� �دون �ر ثإالودا�ع �تقوم �ب�نما �غ���مشروع، ��املصارفاء �ال��التجار�ة �يتم �اعتمادات �عل��ا،�بفتح ب

يز�د�من��إنتاجالذي�ال�يقابلھ���نفاقاملودعة�لديھ،�و�ذا��غو�ستفيد�البنك�التجاري�من�أضعاف�املبال

� ���م �النقد �أو�ا��دمات، �السلع �من �مقابل �دون �من �إ��املتداول �يؤدي �� اارتف�مما �ثم�ع �ومن سعار،

� ���دف �و�و�ما �النقدي، �الت��م �ظا�رة �وتف��� �خالل�ل��سالمية املصارفشيوع �من �عليھ، لقضاء

�الداس�ثمار��  ��� �للمسا�مة �و موال �و��موال���نتاجيةرة �ال��وة �خلق �مقابل �وخدمات �سلع وخلق

  .املتداولة

و�ذلك�ال�تدخل�����ذه�العمليات�بنوك�ومصارف��:املباشرة �سالمية���يع�املعامالت�التجار�ة� - 

  ؛�سالميةب�ن�الدول� ،�وتتحرر�التجارة�و�س�ل�التبادلإسالميةمالية�غ���

��س�ثماري  -  �: التمو�ل �� أ�ع�� �رجل  ن
ً
�ماال �ير�د �الذي �بطرق���شأي�عمال �اس�ثمار�ة �مشار�ع بھ

���البنوك�التجار�ة�التقليدية�و�قع�إ�ذا�املال،�ل�ي�ال�يتجھ���سالمي�أو�املصرف�يوفر�لھ�البنك�؛شرعية

  ���الر�ا؛

ال���يجمع�ا،�ف�س�ثمر�����ذا�ا��زء�امل�م�من��قتصاد��و�ستفيد�من�الز�اة: جمع�الز�اة�وتوز�ع�ا- 

  .�سالمي
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  �سالمي املصرفم��ص�أ�داف��):01.02(ا��دول�رقم�

  مضمون�ال�دف  ال�دف

   �سالمياملن����إحياء

  ���املعامالت�املصرفية

  ؛���س�يل�هللاإالدعوة� -

  ؛ية���املعامالت�املالية�املصرف��سالمية�ل��ام�باملبادئ� -

  .�سالماس�يعاب�وتطبيق�وظيفة�املال���� -

وطموحات��لماآتحقيق�

  ��اب�البنكأ

  ؛ر�اح�للمسا�م�نتحقيق��  -

  ؛���السوق�املصرفية�-املصرفحصة�-�عز�ز�املواقف -

  .املصرفمل�ن����اللع��دار�ةتنمية�الكفايات�و�امل�ارات� -

  حاجات��إشباع

  املتعامل�ن

  ؛وتنمي��احفظ�أموال�املتعامل�ن� -

  ؛تمو�ل�احتياجات�املتعامل�ن�وتوف���متطلبا��م -

  .س���معامالت�املتعامل�ن�وتدعيم�راح��م�عند�التعامل�ت -

  رعاية�مصا���

  ومتطلبات�املجتمع

  ؛تحقيق�الت�افل��جتما���ب�ن�أفراد�املجتمع -

  ؛املسا�مة����دراسة�مشكالت�املجتمع�واملشاركة����وضع�ا��لول�ل�ا -

  .ت�س��ات�للمنظمات�و��ج�زة�ال���تخدم�لصا���املجتمعمنح� -

�ع��: املصدر �باالعتماد �الباحث �إعداد �: من �املغر�ي، �الفتاح �عبد �ا��ميد �� عبد �البنوك���س��اتيجيةدارة ��

  .89ص�،�2004للبحوث�و�التطو�ر،�جدة،���سالمي،�املع�د��سالمية

  التقليدية�صارفاملو ارف��سالمية�املصأوجھ�ال�شابھ�و��ختالف�ب�ن�:  سا�عا

  التقليدية�املصارف�سالمية�و��املصارفأوجھ�ال�شابھ�ب�ن�. 1

� �إبراز �يمكن ��سالميةأ�م �املصارف �ب�ن �ال�شابھ �النقاط أوجھ ��� �التقليدية  واملصارف

  :)101- 99،ص�ص�2006خلف،(ةالتالي

�املصارف�و ��سالمية املصارف ف�ل�من :مؤسسات�ذات�طبيعة�مالية�ومصرفية���كو��ا� ت�شابھ - 

� �التقليدية ��باألعمالتقوم �املتعلقة �املالية �بحاملصرفيةو با��وانب �املتعلقة �سواء �املوارد�ص، �ع�� ول�ا

ل�ذه�املوارد�التمو�لية،�رغم��ختالف����صيغ�توظيف��ذه�املوارد؛�بما�يتفق��و����استخدام�اأاملالية،�

  .مع�طبيعة��ل�م��ا

إال�: ك�باعتبارات�السيولة�واملخاطرة�والر�حية�عند�ممارس��ا�ألعمال�ا�و�شاطا��ا���التمس�ت�شابھ - 

��سالمية املصارفالتقليدية،�وأ��ا�أقل�����املصارفأن�درجة�التمسك��ذه�ت�ون�أشد�صرامة�وقوة����
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� �يضمن �و�ما �و�جتماعية، ��قتصادية �أ�داف�ا �تحقيق �أجل �من �و�شاط�ا �عم�ا �����س�املصا��

  .�ر��قتصاد�وخدمة�املجتمعتطو 

�التقليدية�ع���حد�سواء�املصارفو ��سالمية املصارف�ل�من��تخضع: تخضع�لرقابة�البنك�املركزي  - 

  .وتتقيد�بذلك املصارفللتعليمات�والقرارات�و�نظمة�والقوان�ن�ذات�الصلة�بممارسة��شاط�

 �عض�����ت�شابھ - 
ً
���أداء�ا��دمات�املصرفية��مثلةتواملوال���  :بالر�ا�املعامالت�ال���ال�تتضمن��عامال

� ���ا �القيام �ال�يتعارض �ال�� �مع �الشر�عة �وم��ا�سالميةأح�ام �تحصيل�: ، �الدائنة، �ا��ار�ة ا��سابات

الشي�ات�والتحو�الت�النقدية،�واس�بدال�العمالت،�وغ���ا�من��عمال�وا��دمات�املصرفية�ال���ال�يتم�

 ف��ا�التعامل�بالفائدة�عند�ال
ُ
  .س��د�بدون�فائدةقيام���ا،�بما����ذلك�القروض�ال���تمنح�و�

مع��ختالف� :القيام�ببعض�أوجھ��س�ثمار�الذي��س��دف�تحقيق�التنمية��قتصادية �� ت�شابھ - 

التقليدية�تتضمن��املصارفخذ���ا،�حيث�أن����الصيغ�ال���يتم���ا��س�ثمار�والشروط�ال���ترافق�� 

  .لر�اصيغ�ا�التعامل�با

ل����ثن�ال�دف�من��ذه�ا��سابات�يتمأل : ت�شابھ����عدم�دفع�فوائد�أل��اب�ا��سابات�ا��ار�ة - 

ال�تتعامل���سالمية املصارفن�عل��ا،�وأل  ول�س�ا��صول�ع���عائد) اليومية(�سي���املعامالت�ا��ار�ة�

�لبا �� ال�فإ��افائدة، �ا��سابات ��ذه �مشاركة �أل��ت�يح ��ر�اح، �عن�ا� �بذلك����ب �و�قل �الطلب، د

    .ا����عمليات��س�ثمار�إال�بإذن�من�صاحب�ا��ساب�أو�الود�عة�استخدام�ا�من�طرف�البنوك�وتوظيف

املمثلة�با���ات�ذات�العالقة،�بما�ف��ا�: خضوع�ا�للرقابة�املالية�الداخلية�وا��ارجيةت�شابھ���� - 

طاء�أو��نحرافات،�أو�التالعب����العمليات�خ�يئات�الرقابة�املالية،�وال���ي�ون�غرض�ا�منع�حصول�� 

  .،�ومعا����ا����حال�حصول�ااملصارفال���تقوم���ا�

  التقليدية�املصارف�سالمية�و��املصارفأوجھ��ختالف�ب�ن�. 2

�التقليدية �واملصارف ��سالمية �املصارف �ب�ن ��ختالف �أوجھ �أ�م �ب�ن �ي����؛نذكر�من ما

  :)20- 17،ص�ص�2010ارشيد،(

املشاركة����الر�ح�وا��سارة�الذي�أقرتھ�الشر�عة� ساسأع����ا���معامال����سالمية املصارفوم�تق - 

 ��ساس�النظام�املصر���العالأمال��ا�ع���اة����معيالتقليد�املصارفوتجنب�الر�ا؛�ب�نما�تقوم���سالمية

- 
ً
  ؛وعطاءً �نظام�الر�ا�أخذا

 - � ��س�ثمار��� �ك��سالمية املصارفيحتل �ح��ا �نجد �ب�نما �معامال��ا، ��� �تو����املصارفب��ا التقليدية

 ا�ق��اض�بفائدة�
ً
 ��تماما

ً
   ؛ال����نطاق�ضيقإ،�بل�وال�تقوم�باالس�ثمار�كب��ا
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و�منقولة،�و�ذا�النوع�من�التعامل�ممنوع�أتتطلب�تملك�أصول�ثابتة���سالمية املصارفاس�ثمارات� - 

 �املصارف���
ً
  ال�ا؛مو أمن�تجميد��التقليدية�خوفا

 - � ��املصارف�عتمد �و�� �معامال��ا ��� �الصيغ �نفس �ع�� ���قراضالتقليدية �أما  املصارفبفائدة،

مختلف�احتياجات�شرائح��توافقفتعتمد�الكث���من�صيغ�التمو�ل�و�س�ثمار�الشرعية،�ال�����سالمية

  املجتمع؛

ف����ستخدم���سالمية صارفاملف��ا�من�ضمان،�أما��بدالتقليدية�ال �املصارفالقروض�ال���تمنح�ا� - 

الغنم�(و�ا��سارة�ال���قد�تقع�أحيث�ال�ضمان�يقدم،�وإنما�يتم�تقاسم�الر�ح��،صيغ�املشاركة�واملضار�ة

  ؛�)بالغرم

�ال��سالمية املصارفتركز� -  ��جتما���ع�� �� شاط �ومراعاة �و�نظار�، �ا��سن �القرض ��� خالق

  ور�ط�التنمية��قتصادية�بالتنمية��جتماعية؛ ،للمعسر�وتحصيل�الز�اة�وتوز�ع�ا) إم�ال(

 - � �والر�حية���سالمية املصارفتل��م �والضمان �السيولة �مراعاة �حيث �من �املصر��، �العمل بضوابط

  ،�وتتجنب�ما�يخالف�ذلك؛�سالميةوتنظيم��ئتمان�بما�يتفق�مع�أح�ام�الشر�عة�

�من �و  و�ناك �ل أخرى �أوجھفروق �ب�ن ��سالختالف أبو�(مثل ،التقليدية�املصارفو  الميةاملصارف

  :)26-25،ص�ص�2019العز،

التقليدية،�ألن��ر�اح��املصارفي�ون��ش�ل�أك���من���سالمية املصارفعن�نتائج�أعمال���فصاح - 

ثابتة��ثابتة،�بل�القيمة�الرأسمالية�للودا�ع��س�ثمار�ة�غ�� ال�السنو�ة�للودا�ع��س�ثمار�ة�غ���مؤكدة�و 

  مص���ا�تبعا�للنتائج�ال���يتم�تحقيق�ا������اية�الف��ة؛مضمونة،�و�تحدد��كذلك�وال 

�و� ��سالمية املصارف -  �الصدمات �اس�يعاب �ع�� �تلقي�أك���قدرة �ع�� �العتماد�ا �ا��ارجية، زمات

�واملضار�ة �املشاركة �صيغ �وفق �واس�ثمار�ا ��،الودا�ع �ا��سارة، �حدوث �حالة ��� �ل�ا �ت�يح تخفيض�ال��

  .لودا�ع��س�ثمار�بمقدار�ا��سائر�املحققة�رأسماليةالالقيمة�
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  �سالميةاملصارف� ���الرقابة�الشرعية�� : ثامنا

  مف�وم�الرقابة�الشرعية. 1

�املؤسس -  �ب�شاط �املتعلقة �الشرعية �و�ح�ام �إصدار�الفتاوى �الشرعية �بالرقابة �املالية�اتيقصد

  .)2009مجمع�الفقھ��سالمي�الدو��،(ة�تطبيق�اومتا�عة�تنفيذ�ا،�والتأكد�من�سالم�واملصرفية

يقصد�بالرقابة�الشرعية�بصفة�عامة�بأ��ا�متا�عة�وتدقيق�وفحص�وتحليل��افة��عمال�والتصرفات� - 

�والقرارات� �للفتاوى
ً
�وطبقا ��سالمية، �الشر�عة �ومبادئ �ألح�ام

ً
�وفقا �تتم �أ��ا �من �للتأكد وغ���ا

� �الفقھ �مجامع �من �الصادرة ��والتوصيات �الوسـائل���وما �مـن �مجموعة �باستخدام �وذلك حكم�ا،

وتقديم�التقار�ر�إ���ا���ات��،و�سـاليب�املالئمة�واملطابقـة�للشرع،�و�يان�املخالفات�و�خطاء�وتصو���ا

  .)04،ص��2010اتھ،(املعنية�متضمنة�املالحظات�والنصائح�و�رشادات�وسبل�التطو�ر�إ����فضل

  الشرعيةمف�وم��يئة�الرقابة�. 2

�الشرعية -  �الرقابة �فقھ���يئة �و�خاصة ��سالمي �الفقھ ��� �املتخصص�ن �العلماء �من �مجموعة ��

ال�يقل�عدد�م�عن�ثالثة،�ممن�تتحقق�ف��م���لية�العلمية�والدراية�بالواقع�العم��،�تقوم��؛املعامالت

افقة�مع�أح�ام�ومبادئ�متو �-املصرف-بإصدار�الفتاوى�واملراجعة�للتأكد�من�أن�جميع�معامالت�املؤسسة

 مجمع�الفقھ��سالمي(الشر�عة��سالمية،�وتقديم�تقر�ر�بذلك�ل��معية�العامة،�وت�ون�قرارا��ا�ملزمة

  .)2009،�الدو��

،�العامةبا��معية��ةالتنفيذية،�مرتبط�املصرف�يئة�مستقلة�عن�إدارة������يئة�الرقابة�الشرعية - 

 وقد�و��ت�الئح��ا�أ�داف�ا�وم�ام�ا�وصال 
ً
�،املصرفأحد�قطاعات��حي��ا�ومسؤوليا��ا،�و�رتبط���ا�فنيا

 و�و�قطاع�الشرعية،�و�ُ 
ً
 �عامل�إدار�ا

ً
    .)08،ص2013بنك�البالد،(�خرى �املصرفمعاملة�قطاعات��وماليا

 استقاللية��يئة�الرقابة�الشرعية. 3

 مجمع�الفقھ(يأ�ي�،�ولتحقيق�ذلك�يرا���مااملصرف����يجب�أن�ت�ون��يئة�الرقابة�الشرعية�مستقلة  

  :)2009،��سالمي�الدو��

�العامة��-  �ا��معية �قبل �من �م�افآ��م �وتحديد �وإعفاؤ�م �الشرعية �ال�يئات �أعضاء ��عي�ن ي�ون

 ؛،�وتتم�املصادقة�ع���ذلك�من�الرقابة�الشرعية�املركز�ة،�أو�ما�يقوم�مقام�ا للمصرف
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 - ����
ً
�تنفيذيا

ً
 املصرفأن�ال�ي�ون�العضو�مديرا

ً
�لعملھ�����،�أو�موظفا

ً
�خالفا

ً
ف��ا،�أو�يقدم�إل��ا�أعماال

 ؛ال�يئة

 - ����
ً
  .أو�املؤسسة�املعنية�املصرفأال�ي�ون�مسا�ما

  الشرعيةالرقابة��يئات�دور�. 4

،ص�2009ال�ي��،(أ�م�ا القيام�بمجموعة�من��دوار؛ �سالمية املصارف����الشرعيةالرقابة� ات�يئتتو���

  :)16- 15ص

�ا�-  �وضع ��� �للمعامالتاملشاركة �الشرعية �العقود �ونماذج �واللوائح، �ومراجع��ا�املالية�لتعليمات ،

  وت��يح�ا�وإقرار�ا�وتطو�ر�ا؛

  ؛�سالميةللتأكد�من�مطابقة�أعمالھ�لألح�ام�الشرعية���سالمي املصرفالرقابة�ع���أعمال� - 

تلك��ستفسارات�من�الفتوى�من�خالل�الرد�ع����سئلة�و�ستفسارات�املقدمة�ل�ا،�سواء�أ�انت� - 

نفس�م�عند�مناقشة�امل��انية�أو�����ل��عمال�أاملسا�م�ن��و املتعامل�ن�معھ�أ�و ،�أاملصرف���العامل�ن�

  �خرى؛

  ؛�ا��يئة�وتوصياالمتا�عة�تنفيذ�فتاوى��- 

 -�� �والنماذج �املس�ندات �لتدقيق �خطة �والتنفيذ�و�جراءاتوضع �للتدقيق �مع� �ش�ل�؛الالزمة يتالءم

  ؛�سالمي املصرفال���يقدم�ا��بات�الشرعية،�و��شمل��افة���شطةاملتطل

 -�� �أو��ل �أسبو��، ��ش�ل �ال�يئة �أعضاء �ل�افة �الدور�ة �س�ثالثة�جتماعات �أو��ل �و��ب���نةأش�ر، ،

عدم�تحديد�اجتماعات�ال�يئة��ساعات�محددة،�فبعض�املسائل�قد�تأخذ�ساعات�طو�لة�من�النقاش،�

  ات�است�نائية؛كما�يمك��ا�عقد�اجتماع

 ��سالمي املصرفبتثقيف�العامل�ن��- 
ً
إلنجاز��من�خالل�الدورات�التدر��ية�ح���ي�ونوا�مؤ�ل�ن�شرعيا

  �عمال�املسندة�إل��م؛

املصرف��سالمي�و�خر�ن،�سواء��ان��ذا�ال��اع�ب�ن� املصرفاملسا�مة����حل��عض�املنازعات�ب�ن� - 

وا���ومة،�أو�أحد�ال��صيات��عتبار�ة�العامة،�أو�إحدى��صرفامل ب�نواملس�ثمر�ن�أو�املسا�م�ن،�أو�

  ،�وذلك�من�خالل��يئة�التحكيم؛ا��... شر�ات�القطاع�العام�أو�ا��اص�أو��فراد
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�الع�-  �ا��معية �أمام �أعمال��امة؛الش�ادة �مشروعية �مدى ��عكس �ل�ا �تقر�ر�سنوي �تقديم �خالل من

�املصرف �الشرعية �الرقابة ��يئة �بھ �قامت �وما �الشرعية، �للنوا�� �ورقاب��ا �متا�ع��ا وأ�م��،وأساليب

  مالحظا��ا�ومدى�تجاوب��دارة�والعامل�ن�لتوج��ا��ا�وقرارا��ا؛

  إيجاد�البدائل�للعمليات�املمنوعة�شرعا؛��- 

  تقديم�املبادرات�املستمدة�من�مبادئ�وأح�ام�الشر�عة��سالمية؛�- 

  والدراسات�املتصلة�بھ؛،�وإجراء�البحوث��سالميالعناية�باالقتصاد� - 

  .للمصرفاملشاركة����وضع�النظام��سا�����- 
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  :أسئلة�للمراجعة

  ؟�سالمية�املصارفما�طبيعة�عمل��-

  ما�املقصود�بالوساطة�املالية�والوساطة��س�ثمار�ة�����شاط�املصارف��سالمية؟�-

  ما�املقصود�بمبدأ�الغنم�بالغرم؟�-

  التقليدية؟ املصارف �سالمية�و�املصارفا��و�ر�ة�ب�ن��أذكر�أ�م�الفروق�-

  ما�الغرض�من�إ�شاء��يئات�الرقابة�الشرعية�ع���مستوى�املصارف��سالمية؟��-
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 :مصادر�ومراجع�الفصل�الثا�ي

-�� �البالد �)2013(بنك �البالد، �لبنك �الشرعية �ال�يئة �قرارات �من �املستخلصة �للالضوابط �دار�امليمان ��و��،�، �الطبعة �شر�والتوز�ع،

  .الر�اض

  .،�درا�املشورة،�القا�رة�سالميةالرقابة�الشرعية����املصارف�،�)2010( حس�ن�حس�ن���اتھ�-

 .،�دار�الفكر،�الطبعة��و��،�عماندراسات�����دارة�املالية��سالمية،�)2010( حس�ن�محمد�سمحان�-

،�البنك��سالمي�للتنمية،�املع�د��سالمي�للبحوث��دارة��س��اتيجية����البنوك��سالمية،�)2004( عبد�ا��ميد�عبد�الفتاح�املغر�ي�-

 .والتطو�ر،�جدة

-�� �ال�ي�� �الرزاق �)2009(عبد �الشرعية، �باألح�ام ��سالمية �املصارف �ال��ام �ع�� �الشرعية �ب�ن�أثر�الرقابة ��سالمية �مؤتمر�املصارف ،

  .ون��سالمية�والعمل�ا����ي،�د�يالواقع�واملأمول،�دائرة�الشؤ 

�خوجة�- �)2017( عز�الدين ��سالمية، �املالية �املعامالت ��سالمي: موسوعة �املصر�� �وال�شر�التوز�ع،�النظام �للطباعة �الدار�املالكية ،

 .الطبعة��و��،�تو�س

 .ل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�عمان،�دار�النفا�س�لأساسيات�العمل�املصر����سالمي،�)2019( ع���محمد�أحمد�أبو�العز�-

 .،�دار�علم�الكتب�ا��ديث،�الطبعة��و��،�ار�د،�عمانالبنوك��سالمية،�)2006( فليح�حسن�خلف�-

 ،�دار�دراسة�مقارنة: والتجار�ة��سالميةالتمو�ل�ووظائفھ����البنوك�،�)2013(قت�بة�عبد�الرحمان�العا�ي -

دور�الرقابة�الشرعية����ضبط�: �شأن) 19/03( 177قرار�مجمع�الفقھ��سالمي�الدو���رقم�،�)2009(مجمع�الفقھ��سالمي�الدو����-

�عمل�ا �طر�قة �شروط�ا، �أ�مي��ا، ��سالمية �البنوك �الشارقةأعمال �عشرة، �التاسعة �الدورة -https://www.iifa: (أنظر�.،

aifi.org/ar/2297.html.(  

�7،�م�شورات�جامعة��ساس�الفكري�واملمارسات�الواقعية: �سالمية�واملصارف�التقليدية�املصارف،�)2010( محمد�الطا�ر�ال�اش�� -

 .أكتو�ر،�الطبعة��و��،�مصراتھ،��لي�يا

 .،�مكتبة�الفالح�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�ال�و�تالبنوك��سالمية،�)2000( محمد�الوطيان -

،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�شامل�إ���معامالت�وعمليات�املصارف��سالميةاملدخل�ال،�)2010( محمود�عبد�الكر�م�ارشيد -

 .�و��،�عمان

 .،�دار�ال��اب�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رةاملف�وم��داري�واملحاس��: البنوك��سالمية،�)2010( ناصر�خليفة�عبد�املو��،�محمد�الص���� -
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    �سالميةرف�امصادر�املص -أوال

   ):حقوق�املسا�م�ن( �سالميةللمصارف� املصادر�الذاتية -1

  :وتت�ون�من: حقوق�املسا�م�ن -1.1

   :رأس�املال - أ

�سالمي�بمثابة�مشاركة�وتأم�ن�وغطاء،�ف�و�يمثل�املصدر��سا�����مصرف�عد�رأس�املال�بال�سبة�لل

و�مثل�ا��ماية�و�مان�والثقة�بال�سبة�للمودع�ن،�حيث�أن��سبة�رأس��،لالزمـة�لبـدء��س�ثمارلألمـوال�ا

� �يتحمل�ا �أن �يمكن �ال�� �مقدار�املخاطرة �تؤثر�ع�� �الودا�ع �إ�� �غطاء��،صرفملااملـال �يمثل �أنھ كما

الذي�تقوم���سالمية�بصورة�أساسية�ع���رأس�مال�ـا�املصارفالمتصاص�ا��سائر�املتوقعة،�و�عتمد�

����املشروعات��نتاجية�وذات�العائد��قتصادي
ً
�مباشرا

ً
�.)112،ص2004املغر�ي،(باس�ثماره�اس�ثمارا

�ملباشرة�عمليات�التوظيف��ش�ل�صرفملافتوفر�رأس�املال�بصورة��افية����
ً
�ضرور�ا

ً
،�إذ��عد�ذلك�أمرا

من�بي��ا�ما��؛تعـددة�مـن�العوامل�سالمي�بمجموعـة�م�مصرفلل��م�رأس�املال�املطلوب�و�تأثر�. آمن

�و�جتماعية� ��قتصادية �الظروف �جانـب �إ�� ��ـذا �الدولـة، ��� �واملصرفية �الرقابية �ا���ات تضعھ

مما�يفرض�ع���تحديد�رأس��،السائدة�والقدرات�التمو�لية�للمؤسس�ن�وطموحا��م�وغاي��م�املستقبلية

� ��صرفملامال �حـاالت �املال�صارفملادراسة �ممارسا��ا�واملؤسسات �نتائج �من �و�ستفادة �املشا��ة ية

���حمايـة�أمـوال�املودع�ن�و�ث� صرفملاأ�م�الوظائف�املنتظر�أن�يؤد��ا�رأس�مال�وتتمثل��.السابقة

�السيولة� �ع�� �غ���املتوقع �الطلب �ومواج�ة �وتأس�سھ ��شاط �بدء �نفقات �ومواج�ة �لد��م، الطمأن�نة

  ).112،ص2004املغر�ي،(انةومواج�ة�ا��سائر�الناتجة�عن�خيانة��م

   :�حتياطات - ب

،�من�خالل�ما�حققھ�من�أر�اح،�و���جزء�من�الفائض�املصرفموال�امل��اكمة�لدى�تمثل��حتياطات�� 

،�وتنقسم�)عديمة��ستحقاق(،�ول�س�ل�ا�أي�طا�ع�استحقاق�املصرف فالنقدي�املحتفظ�بھ�من�طر 

  :)38- 36،ص�ص2012الغا��،(�حتياطات�إ��

  : حتياطي�القانو�ي�  -

،�وال�توزع�بأي�ش�ل�من�املصرف�و�عبارة�عن��سبة�معينة�من��ر�اح�يفرض�ا�القانون�لتبقى�داخل�

�لقانون�الدولة�ال���يوجد���ا�� 
ً
�من��ر�اح�يحول�إ���حساب���سالمي املصرفش�ال،�وتبعا

ً
فإن�جزءا

  .�حتياطي�القانو�ي
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   :�حتياطي��ختياري  -

���ذا�النوع
ً
ع�����سالمي املصرفوال��عاقدي،�بل�يق��ح�من�مجلس�إدارة�) غ���اجباري (ال�ي�ون�قانونيا

��غراض� ��� �و�ستعمل �بذلك، ��سمح ��افية �أر�اح ��ناك �ت�ون �عندما �للمسا�م�ن �العامة ا��معية

�تلك� ��� ��ستعمل �لم �إذا �املسا�م�ن �ع�� �أو�جزئيا ��ليا �توز�عھ �و�حق �املجلس، �طرف �من املق��حة

   .غراض� 

   :احتياطات�أخرى  -

ملواج�ة�أية��)�ر�اح�املرحلة�( تمثل�املبالغ�املتجمعة�����ذا�ا��ساب�ما�تم�تحو�لھ�من��ر�اح�السنو�ة

ن�توز�ع�أفبعد�قرار�ا��معية�العامة�ومجلس��دارة��ش�.�سالمي املصرفال��امات�قد�تطرأ�ع����شاط�

��ر�اح�ع���املسا�م�ن،�ف�ناك�ج �من �يتم�ترحيل�ا��ش�ل�تراك����سبة �محتجزة �يمثل�أر�اح �متبقي زء

،��سالمي للمصرفب�ن�السنوات�املتتالية،��ستخدم����تقو�ة�املركز�املا��،�وز�ادة�القدرة��س�ثمار�ة�

  .)116،ص2011القرادي،(كما��ستخدم�����غطية�ا��سائر�عندما�تقع

   :املخصصات -2.1

املبالغ�املخصومة�واملحتجزة�من�أجل�اس��الك�أو�تجديد�أو��تقيد�ف��ااملخصصات�عبارة�عن�حسابات�

� �أو�من ��صول، �قيمة ��� �النقص �حيثمقابلة �معلومة، �ال��امات �مواج�ة �من� أجل �نوع�ن نم���ب�ن

��� �: املخصصات، ��صول �ا�تالك ��صول (مخصصات �قيمة ����)تد�ي �للنقص �مقابلة �ومخصصات ،

�. الديون�املش�وك�ف��ا�:مثل�،قيمة��صول 
ً
�مصدرا �بدقة،�وتمثل�املخصصات وال�يمكن�تحديد�قيم��ا

،�وذلك�خالل�ف��ة�ت�و�ن�املخصص�إ���غاية�الف��ة�ال����سالمية للمصارفمن�مصادر�التمو�ل�الذا�ي�

    .)117،ص2011القرادي،(�ستخدُم�ف��ا

   :مصادر�وموارد�أخرى  -3.1

� ���سالمية املصارفتتمتع �مثال�قد �أخرى، �بمصادر�داخلية �القروض���سالمية�للمصارفتتاح فرصة

ا��سنة�من�املسا�م�ن�الكبار،�أو�عملية�دعم�من�الدولة�أو�مؤسسات�مالية�مصرفية،�وكذلك�تأمينات�

��سليم�ا �من ��ن��اء �ح�ن �إ�� �املس�ندية �لالعتمادات �ما�� �كغطاء �العمالء �قبل �من وكذلك�. مودعة

  . )117،ص2011القرادي،(ة�املؤجرةي��ديدبات�الضمان،�وقيمة�تأم�ن�ا��زائن�ااتأمينات�خط
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 :وتتمثل�فيما�ي�� :�سالمية للمصارفالذاتية�غ���املصادر� -2

  :)ا��ار�ة�ا��سابات( تحت�الطلب�الودا�ع -أ

وضع- �س���كذلك�بودا�ع�غ���اس�ثمار�ة،�وتجذب - 
ُ
س�أت�ون�مضمونة�ر �فإ��اع���أساس�القرض؛��- ت

  .)17،ص2007املصري،(�سالميالقرض����الفقھ��املال�وال�عائد�ل�ا،�و�ذا��و�مع��

 - � �قبول ��املصرفتمثل ��فراد �لودا�ع �إيداع�ا�الذين�سالمي ��� �وت�س��� يرغبون �حفظ�ا ملجرد

 لدىو�طلق�عل��ا�البعض�ا��سابات�ا��ار�ة،�إذ�يقوم�العميـل�بإيداع�مبلغ�من�املال�. معامال��م�ا��ار�ة

�ا��،املصرف �ذلك ��عد �للعميل �باستخدام�و�صبح �الطلب �بمجرد �أو��عضھ ��لھ �املبلغ ���ب ��� �ق

�الصرف �وأوامر ��،الشي�ات ��� ��سيطة �عمولـة �مقابـل �لذلك� للمصرفوذلك �إدارتھ نظ��

��.)119،ص2004املغر�ي،(ا��ساب �آراء �اتفقت �ل��ـسابات���ع��الفق�اءوقد �الـشر�� �التكييف أن

� �ا��ار�ة-ا��ار�ة ��-الودا�ع ،
ً
�قرضا ��ونھ �عن �ألح�ام�ال�يخرج �ا��سابات �من �النوع ��ذا �يخضع و�ذلك

  :  القرض�الواردة�عند�الفق�ـاء،�وال���يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي��

���أنھ�م� - 
ً
ـح����ذمتھ�كدين�لصاحب�بوأص�،للمصرفتمت�عملية��يداع����ا��ساب�صار�املبلغ�ُمل�ا

  ؛)املقرض( ا��ساب

��فيده�ع��؛و�ضمن�رده����موعده�أو����أي�وقتبالوفاء�باملبلغ�) �سالمي�املصرف(يل��م�املق��ض� - 

  املال�يد�ضامن�ول�ست�يد�أمان؛

�من� -  �خرج �نفع �أو�بأي �القرض ��� �بز�ادة ��ان �سواء �ا��ساب �لصاحب �القرض �يجره �نفع �أي يحرم

أما�إذا��ان�مجرد�إحسان�من�املق��ض�فيجوز�ذلك�. القرض،�إن��ان�ذلك��شرط�وتواطؤ�أو�بمعلومية

  ؛"ناس�أحس��م�قضاءإن�خ���ال" ل��ديث

،�و���حالة�الر�ح�املصرفإذا�حدثت�ا��سارة�عند�استخدام�أرصدة��ذه�ا��سابات�فيتحمـل�تبعتـ�ا� - 

�للقاعـدة�الفق�ية��،بال�امل�املصرفيحصل�عليھ�
ً
  ."ا��راج�بالضمان"وذلك�تطبيقـا

  :)حسابات�التوف��(الودا�ع��دخار�ة� -ب

إياه��املصرفبموجب�دف���التـوف���الذي�يمنحھ��–و��ون�لصاح��ا�،����الغالبو���ودا�ع�صغ��ة�املقدار�

�ذه�الودا�ع�عوائد�بحسب�الود�عة���ع��املصارفا��ق������ب��عض�أو��ل��ذه�الود�عة،�وتدفع��–

����املصرف�سالمي�صاحب��ذه�الود�عة�بـ�ن�أن�يودع�ـا�����املصرفو�خ����.باملصرفواملدة�ال���مكث��ا�

و���ك�ا��زء��خر��،باملشاركة�����ر�اح،�أو�أن�يودع�جزء�م��ا����حساب��س�ثمارحساب��س�ثمار�
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�فتصبح� �أصل�ا �ضمان �مع �أر�اح �بدون �الود�عة ��ذه �يودع �أن �و��ن �الحتياجاتھ، �وفقا �ال��ب ملقابلة

 .)121،ص2004املغر�ي،(ود�عة�تحت�الطلب

  :)�سابات��س�ثمار�ةا�( الودا�ع��س�ثمار�ة - ج

� ��ذتمثل �املال �من �مبلغ �بإيداع �بمقتضاه �العميل �يقوم �اتفاق �عقد �الودا�ع �سالمي��املصرف لدىه

 مع. وملـدة�معينة�سنة�مثال،�الس�ثماره����أوجھ��س�ثمار�ا��الل�البعيدة�عن�الر�ا�نظ���جزء�من�الر�ح

،�)ذه�ا��الةاملضارب�بالعمل�����(�سالمي��املصرفو ) صاحب�رأس�املال(نص�ب��ل�من�املودع��تحديد

  :)122،ص2004املغر�ي،(من�أ�م�ا�؛و�ـش��ط�لـ����ا��عض��مور 

  ؛)السلع( ضو أن�ي�ون�رأس�املال�من�النقود�دون�العر  - 

 ؛املال�والعمل�ك�سب�شا�عة�مئو�ـة�أن�يتم�تحديد�نص�ب��ل�من�صاحب - 

ن�يتعمد�املضارب�،�إال�أج�دهخسر�ياملال،�أما�املضارب�فيكفي�أنھ�قد��صاحب �أن�تقع�ا��سارة�ع� - 

 ا��سارة�و�ث�ت�عليھ�التقص��؛ع���ا��ق�بالعمل�

 الت�املختلفة�خلط�أموال�املودع�ن؛ا�سالمي�ت�س��ا�ل�شغيل��موال����ا���مصرفيجوز�لل - 

��انت� -  �إال�إذا �بي��ما، ��تفاق �حسب �املال �رب �من �التدخل �دون �املال ��� �بالعمل �املضارب يختص

  ،�و�ما�ال�يؤثر�ع���تنفيـذ�عملية�املضار�ة؛متا�عة���سن�س���املضار�ة

ذلك�صراحة������أن�يـنص�ع���ع��؛يجوز�خصم�نفقات�املضار�ة�املعتادة����ممارسة�مثل��ذا�العمل - 

  .العقد

وتمثل��ذه�الودا�ع�وا��سابات�الوعاء�الرئ�����الذي�تتدفق�من�خاللھ��موال�من�أر�اب��موال�        

� ��غ�املصرفإ�� ��سالمي �قيام �ا��ساب��املصرفرض ��ذا �وقواعد �شروط �ت�ون �و�ذلك باس�ثمار�ا،

� �ل�ـسمي��ا �الـبعض �دعا �مما �املضار�ة، �عقد �من �املضار�ةمستمدة ��خر�حسابات �البعض �وسما�ا ،

  .بحسابات�املشاركة

،����ح�ن�يطلق�حـسابات��س�ثمار�العام�وجد�نوعان�من�حسابات��س�ثمار،�يطلق�ع���النوع��ول�و 

�ع �الثا�ي �النوع ��س�ثمار�ا��اص�� ��وتؤسس. حسابات ��س�ثمار�العام �قواعد�حسابات �ضوء ��

املضار�ة�املطلقة،�و�شارك��مـوال�الـ���يقدم�ا�املودعون����صا���النتائج�ال�لية�للتوظيف،�دون�ر�ط�ا�

واعد�املضار�ة�فتؤسس����ضوء�ق: حسـابات��س�ثمار�ا��اصبمشروع�أو�برنـامج�اس�ثماري�مع�ن،�أما�
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املقيدة،�وف��ا�ترتبط�عوائد��موال�بالنتائج�الفعلية�للمـشروعات�الـ���خصـصت�لتمو�ل�ا�أو�ال���وظفت�

  .ف��ا،�وكذلك�يرتبط�توز�ع�العوائد�بـالنص�الفعلـي�لتلـك�املشروعات

  :)املقيدةا��سابات�( املشروطةالودا�ع� -د

� ��عض �النظام ��ذا �ا�املصارفاستحدث �القوان�ن��سالمية �من �إعفا��ا �دون ��شاط�ا �تمارس ل��

�أموال� �أو�من �مال�ا �رأس �من �سواء �أمام�ا ��س�ثمار�املتاحة �مجاالت �تضيق �وال�� �السار�ة، املصرفية

�و . ��ا املودع�ن �تقبل �بأن �الصيغة ��ذه ��شرط��املصارف�عا�� �جار�مقيـد �كحساب �الود�عة �سالمية

� �وجد �إذا �من�الفر �املصرف�س�ثمار�املخصص �املودع �شروط �يحقق �الذي �املشروع �ووجد �لذلك صة

�إ��� �ا��اري �ا��ساب �من �الود�عة �تحولـت �الـشروط ��ذه �تحققت �فإذا �واملدة، �والر�حية ��مان حيث

� �دفاتر �مـن �تخرج �بحيث �مباشرة، �املودع ���ساب �أم�ن��املصرفاملشروع �دور �ف��ا �دوره و�ستمر

  .)123،ص�2004ي،املغر (الذي�ينفذ��عليمات�العميل�؛�س�ثمار

  :أخرى مصادر� -3

� �املصادر��خرى ���سالمية للمصارفتتمثل �لعمال��ا، �املقدمة �املصرفية �ا��دمات �عوائد �حصل�و ��

�من�قبل�البنك�املركزي،���سالمي املصرف
ً
ع���عائد�مقابل�أداء��ذه�ا��دمات،�وثم��ا�قد�ي�ون�محددا

� ���ا �تقوم �ال�� �املصرفية �ا��دمات �أ�م �وتتمثل �محدد، �ع�� �ي�ون فيما���سالمية املصارفوقد

   :)44-43،ص�ص2012الغا��،(ي��

  :خطابات�الضمان -أ

�ف���اتمس�ند��� �أب��سالمي املصرف ايتع�د �يدفع �املالإن �من
ً
�مبلغا �ثالث �طرف ��- 

ً
�حدا �ال�يتجاوز

 
ً
تجاه�الطرف�الثالث،�) املصرفعميل�(جل،�الذي�يمثل�ال��اما�ع���عاتق�العميل�عند�حلول�� �-معينا

�الضمان�عندما�يجد�. العميل�أو�رغبتھ����عدم�السداد���ز  وذلك����حالة وت�شأ�ا��اجة�إ���خطاب

�ضمان �تقديم �إ��
ً
�مضطرا �نفسھ �ال���سان �ير�د �حينما �معينة �ج�ة �إ�� �أو�دنقدي �مناقصات ��� خول

،�والغرض�منھ�إثبات�جدية�الراغب�����تقديم�العطاء�وتنفيذ��ل��ام�الذي�)عطاءات(مزايدات�عامة�

�لل �و�عود �نفسھ، �ع�� �بھ �نوعية��مصرف�ع�د � �حسب �تتفاوت �عمولة �الضمان �خطابات �عملية من

�ال�� �املصار�ف �إ�� �إضافة �الضمان، ��خطاب �الضمان��سالمي املصرفتحمل�ا �إصدار�خطاب  .مقابل

،�فقد�اختلف�الفق�اء����حكم�أخذ�مقابل�مادي�ع���الضمان،�أما�ا��كم�الشر�����طابات�الضمان

ع���اعتماده�أو�تقديمھ���سالمية املصارفوذ�ب��عض�م�إ���أنھ�ال�يجوز�ذلك،�و�التا���امتنعت��عض�

�وال �الكفالة �من �أنھ �ب��ة �و�ال�سبةكخدمة، �هللا، �وجھ �ابتغاء �تقدم �ال�� �الت��ع �عقود �من �كفالة
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ال���تطبق�ا�فإ��ا��س�ند����ذلك�إ���رأي��عض�الفق�اء�الذين�أجازوا�التعامل�بھ���سالمية�للمصارف

  .ب��ة�أن�خطابات�الضمان����مقابل�الو�الة�ول�س����مقابل�الكفالة

  :)الشي�ات/لسنداتا/ الكمبيالة(تحصيل�وخصم��وراق�التجار�ة� -ب

� ���ا �يقوم �ال�� �ا��دمات �من �التحصيل �و�تقا������سالمي املصرف�عت���عمليات �العمالء، �عن نيابة

��املصرف �للعميل �ا��دمة �نظ���تقديم �التحصيل(عمولة �التجار�ة)أجرة ��وراق �خصم �عملية �أما ،-

��ذ�ي �والسند �التجا�-الكمبيالة �الورقة �ملكية �نقل ��� �تت��ص �عملية ��� �إ�� �العميل �من �املصرفر�ة

�م��ا�مبلغ�ا��صم
ً
 .قبل�حلول�أجل�استحقاق�ا�مقابل�ا��صول�ع���قيم��ا�مخصوما

  :�عتماد�املس�ندي - ج

ش�ر�الطرق�املستخدمة����التجارة�ا��ارجية،�ف�و�وسيلة�للتمو�ل�والدفع�أ�عت����عتماد�املس�ندي�من�

و�املصدر،�وس���بذلك�أالصرف�سواء�للمستورد�����نفس�الوقت،�وأيضا�وسيلة�للتغطية�من�مخاطر 

يتطلب�تقديم�مس�ندات�تث�ت�انتقال�ملكية�السلع�املتبادلة�ب�ن�املستورد�واملصدر،�واملقابل�الذي��ألنھ

ر���شساس�الن�� ،�أل العمولةمن�عملية�فتح��عتماد�املس�ندي��و���سالمي املصرفيتحصل�عليھ�

ن�فتح�أو��سبة�من�مبلغ�مقطوع،�وال�يخفى�أجر�محدد�مقطوع�أ��بللعمولة�ف��ا��و�الو�الة،�و���ت�

 .�عتمادات�املس�ندية�نفسھ�يتطلب�الضمان

  :التحو�الت�املصرفية -ه

،�والتحو�ل�قد�ي�ون��املصارفالتحو�الت�املصرفية�من�ا��دمات�ال���تقدم�ا�
ً
لعمالئھ،�وتدر�عل��ا�عائدا

،�و�سمح�عملية�التحو�ل�
ً
�أو�خارجيا

ً
دار�ة�ال���تحمل�ا�ع���أجرة�املصار�ف�� �املصرفبحصول�داخليا

��املصرف �يأخذه �وما �التحو�ل، �عملية �و �املصرفإلجراء �وال�اتف �وال��ق �ال��يد �مصار�ف جور�أمن

  .املراسلة

  :تأج���الصناديق��س�ثمار�ة -و

ة�مقابل�يبتقديم��ذه�ا��دمة�لعمال��ا،�بحيث�ت�ون�تحت�تصرف�العميل�خزانة�حديد�املصارفتقوم�

� �يتقاضاه �ومدة��املصرفأجر؛ �ا��زانة ���م ��جر�باختالف ��ذا �و�ختلف �ا��دمة، ��ذه نظ���تقديم

  ).مدة�التأج��(�ستفادة�م��ا�
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  :س�م�والسندات�و�العمالت��جن�يةبيع��  -ز

عمليات�القيام�ب�يع�وشراء��وراق�املالية،�ولكن�يجب�أن�ت�ون�سليمة�من�ال��سالمية املصارفتتو���

� ���ا �يقوم �أخرى �مصرفية �أ�شطة �إ�� �إضافة �وشراؤ�ا، �بيع�ا �فيجوز �العمالت �وأما  املصرفاملحرمة،

 .و�إدارة�املمتل�ات ،)يقوم�بحفظ�ا(يداع�الوثائق�واملس�ندات�إ: ،�منھ�سالمي

   ة�سالمي املصارف استخدامات -ثانيا�

 �� �استخدامات �ي�� �فيما �ن�ناول ��� �مية�سال  املصارفموال �خالل �من مجموعات��أر�عة،

  :)335-327،ص�ص2017غر�ي،(أساسية

  :مجموعة��صول�النقدية�وشبھ�النقدية -1

� �بخزائن �النقدية �من
ً
�كال �لدى�املصرف�شمل �و�رصدة �املركزي، �البنك �لدى �و��رصدة �والذ�ب، ،

  .املحلية�واملراسل�ن�با��ارج،�والقيم�املالية�قيد�التحصيل�املصارف

  :القروض�و�السلف�والكمبياالت�املخصومةمجموعة� -2

ال�س�يالت��ئتمانية�"�شمل��ذه�املجموعة�القروض�و�السلف�والكمبياالت�املخصومة،�و�طلق�عل��ا�

�" النقدية �عن �ل�ا �التع�دية"تمي��ا ��ئتمانية �الضمان�" ال�س�يالت �خطابات �أساسا ��شمل ال��

  .و�عتمادات�املس�ندية

 :����وراق�املاليةمجموعة��س�ثمارات� -3

بمثل��ذه�التوظيفات����حال�توفر��املصرف،�و�قوم�للمصرف�شمل�مختلف�التوظيفات��س�ثمار�ة�

  :مجاالت��ذا�التوظيف�ز العائد�واملخاطرة،�ومن�أبر �أائض�سيولة،�معت��ا����ذلك�مبدف

  محفظة��س�ثمارات�����س�م�و�السندات؛�-

     .اس�ثمارات�طو�لة��جل -

  :ةتصول�الثابجموعة�� م -4 

ي�ممتل�ات�ثابتة�أو�أمن�أرا����ومبا�ي�وعقارات،��املصرفيدخل�ضمن��ذه�املجموعة��ل�ما�يملكھ�

� �ال����ع �املصرفية �و�نظمة ��املصارفأخرى، �العقارات ��� �أموال�ا �توظيف �حاج��ا�إع�� �حدود ال���

العقارات�كضمانات�عي�ية�غ���منقولة��وقبول �املصرفامتالك��:للقيام�بأعمال�ا�املصرفية�املعتادة،�مثل

�القروض �لس���عمليات�. ع�� �الالزم �و�ثاث �املبا�ي �م��ا �متعددة �بنود �من �الثابتة �املوجودات وتت�ون
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��،السيارات�،املصرف �يتملك�ا �ال�� �املختلفة �واملعدات �إ���املصرف �باإلضافة �باال�تالك، معدلة

،�وذلك�ناتج�عن�ة�ض�يلة�من�قيمة�إجما����صول وتمثل��ذه�املجموعة��سب. اس�ثماراتھ����فروعھ

صول�ع���تحقيق�الذي��عتمد�ع���أصولھ�املالية����أعمالھ،��س�ب�قدرة��ذه�� �املصرفطبيعة�عمل�

��قتصادية �املؤسسات �عكس �ع�� �الدخل��العائد، �تحقيق ��� �الثابتة �أصول�ا �ع�� ��عتمد �ال�� �خرى

    .وتوسيع��شاطا��ا

  إسالمي صرفملش�ل�امل��انية��):01.03(جدول�رقم�

  املبلغ  )املصادر(ا��صوم�  املبلغ  )�ستخدامات(�صول�

  ............  حقوق�املسا�م�ن  ............  املوجودات�ا��ا�زة

  ............  رأس�املال�املدفوع  ............  النقدية����الصندوق 

  ............  ر�اح�املحتجزة�   ............  النقدية�لدى�املراسل�ن

  ............    ............  النقدية�لدى�البنك�املركزي 

  ............    ............  النقدية�لدى�البنوك��خرى 

  ............  �حتياطات  ............  النقدية����صندوق�الز�اة

  ............  احتياطي�قانو�ي  ............  املوجودات�املتداولة

  ............  احتياطي�اختياري   ............  ���عمليات�املرابحة�اس�ثمارات

  ............  احتياطي�عمليات�اس�ثمار�ة  ............  اس�ثمارات����عمليات�املشاركة

      ............  اس�ثمارات����عمليات�املضار�ة

      ............  اس�ثمارات����عمليات�بيع�السلم

  ............  املخصصات  ............  قود��ستصناعاس�ثمارات����عمليات�ع

  ............  مخصصات�ضر�بة�الدخل  ............  اس�ثمارات����عمليات�البيع�التأج��ي 

  ............  مخصصات��عو�ض���اية�ا��دمة  ............  اس�ثمارات����عمليات����شر�ات�وصناديق

  ............  صات��س��الكمخص  ............  اس�ثمارات�اسالمية�

  ............  الودا�ع  ............  القرض�ا��سن

  ............  ودا�ع�اس�ثمار�ة  ............  أرصدة�مدينة�أخرى 

  ............  ودا�ع�جار�ة  ............  املوجودات�الثابتة

  ............  ودا�ع�التوف��  ............  أثاث��عد��س��الك

  ............  صا���الر�ح�القابل�للتوز�ع  ............  مكت�ية�ومحاس�ية�آالت

  ............    ............  مبا�ي��عد��س��الك

  ............    ............  أرا���

  ............  ا��سابات�النظامية  ............  ا��سابات�النظامية

  ............  �ع�دات�العمالء�مقابل�اعتمادات�مس�ندية  ............  �ع�دات�العمالء�مقابل�اعتمادات�مس�ندية

  ............  �ع�دات�العمالء�مقابل�كفاالت  ............  �ع�دات�العمالء�مقابل�كفاالت

  ............  مجموع�ا��صوم  ............  مجموع��صول 

،��2002دار�الكندي�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�بادئ،��سس�وامل: اقتصاديات�النقود�والبنوك�حس�ن�بن��ا�ي،: املصدر

  .275ص�
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  : أسئلة�للمراجعة

  إ���ماذا��ش���املصادر�الذاتية����املصارف��سالمية�با��صوص؟�-

  ما�الفرق�ب�ن��حتياطات�القانونية�و��حتياطات��ختيار�ة؟�-

  ما�الغرض�من�ت�و�ن�مخصصات�املؤونات����م��انية�املصرف��سالمي؟�-

  ما����أ�م�عناصر�املصادر�الغ���ذاتية�لتمو�ل�املصارف��سالمية؟�-

  حدد�أ�م�أصناف�ومجموعات�استخدامات��موال����املصارف��سالمية؟�-
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 :مصادر�ومراجع�الفصل�الثالث

،�دار�النفا�س�سة�تطبيقيةدرا: أ�عاد�القرار�التمو����و�س�ثماري����البنوك��سالمية،�)2012(بن�إبرا�يم�الغا��� -

 .لل�شر�و�التوز�ع،��الطبعة��و��،�عمان

- � �املصري �يو�س �)2009(رفيق ��سالمية، �شرعية: املصارف �الثانية،�دراسة �الطبعة �لل�شر�والتوز�ع، �دار�املكت�� ،

  .دمشق،�سور�ا

،�مركز�أبحاث�فقھ�نموذجا�القطاع�املصر���السعودي: مبادئ��عمال�املصرفية،�)2017(عبد�ا��ليم�عمار�غر�ي� -

 .املعامالت��سالمية،�الطبعة��و��،�دمشق

  .،�البنك��سالمي�للتنمية،�جدة�دارة��س��اتيجية����البنوك��سالمية،�)2004(عبد�ا��ميد�عبد�الفتاح�املغر�ي� -

 .كتب�الوطنية،�بنغازي،�لي�يا،�دار�الالنظر�ة�والتطبيقات: املصارف��سالمية،�)2011(عبد�اللطيف�حمزة�القرادي� -
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  �عمال�وا��دمات�املصارف��سالمية�طبيعة:  أوال

  مف�وم�ا��دمات�املصرفية .1

����افة�أوجھ�ال�شاط�املصر���املعاصر�سواء��انت�مقدمة�كخدمات�أو��س��دف� �عمال�املصرفية - 

�االت�البنكية�ال�سيمفيھ�جميع�املعام�ا��دمات�املصرفيةأما�. �س�ثمار�باإلقراض�وغ��ه�من�الوسائل

 
ً
 �قبول�الودا�ع�واستعمال�ا�مع�املوارد��خرى�للبنك�����س�ثمار��ليا

ً
باإلقراض�أو�بأي�طر�قة��أو�جزئيا

 .)329،ص1982حمود،(أخرى��سمح���ا�القانون 

�سـالمي�بتقديم�املنافع�املالية�و�س�شار�ة�لعمالئھ�بما�يل����املصرفقيام����ا��دمات�املصرفية� - 

و�عمـل�ع���ت�س���املعامالت�املالية�و�قتصادية����املجتمع�،�وذلك�مقابل� جا��م�و�حقق�رغبا��م،حا

    .)189،ص�2004املغر�ي،(عمولة�أو�أجر،�مع�مراعاة�أال��شتمل�ذلك�ع���أي�مخالفة�شرعية�أو�شبھ�ر�ا

�املصرفية - � ا��دمات ���ا �تقوم �ال�� ��عمال ��ل �است��سالمية املصارف�� �إ���من �التمو�الت، �ومنح �الودا�ع قبال

� �يؤد��ا �ال�� �والدعو�ة ��جتماعية �با��دمات �املتعلقة ��عمال �وكذلك �أخرى، �مصرفية �ممارسات -  املصرفجانب

 
ً
�دي�يا

ً
  .)36،ص2014الطا�ر،(مثل�أداء�الز�اة�والقرض�ا��سن�- باعتبار�ا�واجبا

�و�دخ - �ا��اري �ا��ساب �فتح �عقود ��شمل �املصرفية �ا��سابات�ا��دمات �أنواع �و�ل ��س�ثمار�ة، �والود�عة اري

  . )12،ص2011،�سالميبنك�د�ي�(�سالمية املصارف�خرى،�وا��دمات�املصرفية�املتعارف�عل��ا�لدى�

  �سالمية املصارف����خصائص�ا��دمات�املصرفية .2

 ،ص2004املغر�ي،(ابمجموعة�من�ا��صائص،�نذكر�م����سالمية املصارفتتم���ا��دمات�املصرفية����

 : )194-193ص

���جميع�مستو�ا��ا��املصرفو�ع���ال��ام�إدارة��:ارتباط�ا��دمات�املصرفية�بروح�ال�شر�ع��سالمي -

�مصرفية�محرمة�و���عاملة� �بالشر�عة��سالمية،�بحيث�ال�تقدم��دارة�أي�خدمة و����افة�معامال��ا

جميع�خدماتھ�أ�ل�الر�ا�وتأكيلھ�وكتابتھ�والش�ادة�����املصرفبحرمتـ�ا�وفساد�ا�شرعا،�و�أن�يتجنب�

عليھ،�و�تجنب�كذلك�املعامالت�ال���ف��ا�غـرر�محرم�أو��غر�ر�أو�تدل�س�أو�غش�أو�غ���ذلك�مما�فيھ�أ�ل�

�بذلك�اتقاء�غضب�هللا��عا��،�ثم�تحقيق�مص��ة�أ��اب�التمو�ـل�مـن�
ً
ألموال�الناس�بالباطل،�قاصدا

  .ص��ة�املجتمع��لھ�قدر��م�اناملودع�ن�واملسا�م�ن،�وم

�سالمية��املصارففا��دمات�املصرفية�ال���تقدم�ا��:�عد�ا��دمات�املصرفية�خدمات�غ���ملموسة -

� �ع�� �يلقي �ممـا �ا��دمات، ��افة �شأن �شأ��ا ،� �غ���ملموسة �إظ�ار��املصرف�عت���خدمات �أك�����
ً
عبئا
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�ال�
ً
يت���للعميل��افة�ا��وانب�املتعلقة�با��دمة�إال��عد�أ�مي��ا�ومنفع��ا�بال�سبة�للعمالء،�إذ�غالبا

  .�تصال�املباشـر�بالبنـك�وتحقق��ستفادة

�ا - �املباشر�ب�ن �تقدم�ا� :وعمالئھ�املصرفالتصال �ال�� �املصرفية �ا��دمات �من ��ستفادة �تتم ح��

��املصارف �بـ�ن �مباشـرة �عالقـة �وجود �من �بد �ال �ا��املصرف�سالمية، �مؤدي �والعميل��سالمي �دمة

  .املستفيد�م��ا

��دمـة�املصرفية��س�م����إن�العميل�املستفيد�مـن�ا :مشاركة�العميل����إنتاج�ا��دمة�املصرفية -

،�وذلك�من�خالل�تقديم�البيانات�واملعلومات�من�نوع�ا��دمة�ومواصفا��ا�وا��اجات�ال���يجب�إنتاج�ا

  .ابما�يحقق�املنفعـة�الـ���ي�تظر��املصرفأن��شبع�ا�

ر�عن�ضـرورة�البحث�املستم�ة�سـالمي�رفااملصو�ذا�يتطلب�من��:ال�يمكن�تخز�ن�ا��دمة�املصرفية -

  .بما�ال�يفوت�عل��ا�فرصة�تقـديم�خدما��ا�و�ستفادة�من�نتائج�ذلك�ا؛العمالء�و�تصال�الدائم���

نتاج�ا��دمة�املصرفية�فغالبا�ما�يتم�إ�:ن�إنتاج�ا��دمة�املصرفية�و�سو�ق�ا�يتمان����وقت�واحدأ  -

�عض���شطة�ال�سو�قية�الـ���قد��سبق�إنتاج�ا��دمة،�كإجراء�بحوث��إال و�سو�ق�ا����نفس�الوقت،�

� �يقدم�ا �الـ�� �ا��دمات �عن �أو��عالن �و��شط�املصرف�سو�قية �العامة �العالقات �أ�شطة �ةأو��عض

�ال�سيطة �و�س. ال��و�جية �خصائص�ا، �وتحديد �املنتجات �تصميم ��ذه�أمـا �فمعظم �وتوز�ع�ا، ع���ا

  .��شطة�ال�سو�قية�تتم����حالة�إنتاج�ا��دمة�املصرفية

�الدقـة - �وجھ �ع��
ً
�مستقبال �املصرفية �ا��دمات �ع�� �الت�بؤ�بالطلب ��و�الذي��:ال�يمكن �العميل إن

�املصرفية �ا��ـدمات �مـن ��ستفادة �ع�� ��قدام ��� �املبادرة �بزمام �ا��دمات. يمسك ��ذه ��انت �وملا

�تلك� �ع�� �الت�بؤ�بالطلب �الصعب �من �فيصبح �الكب��، �والعمق �كب���وتتم���باال�ساع ��ش�ل متعددة

فمن��ذه�ا��دمات�ما��و�داخ���وم��ا�ما��و�خار��،�م��ا�ما�يتعلق�بقبـول��.ا��دمات�ع���وجھ�دقيـق

 �� �بتقـديم �يتعلق �ما �م��ا �كذلك �و�س�ثمار، �التمو�ل �بتقديم �يتعلق �ما �وم��ا �املالية�الودا�ع س�شارات

  .ا��.. .�جتماعيةو�قتصادية�و�دار�ة�والتنظيمية،�وم��ا�ما�يتعلق�بـالنوا���

ي�باين�تقديم�وعرض�ا��دمـة�املـصرفية�بنفس�خصائص�ا� :تباين�تقديم�وعرض�ا��دمة�املصرفية -

ا��دمة�املصرفية��سالمي�الواحد�ف��ى�أن��املصرفوح������. �سالمية�املصارفومواصفا��ا�ما�ب�ن�

وحـ���لـنفس�العميل�من�مرة�إ���أخرى،�و�رجع�ذلك�لعدة�أسباب�من��،الواحدة�ت�باين�من�عميل�آلخر

�ذاتھ �العميل �طلب �وامل�ان�. بي��ا �الزمان �واختالف �نظره �وج�ة �من �ل��دمة �يحدد�ا �ال�� واملواصفات

واختالف�أماكن�الفروع��املصرفاللذين�تقدم�ف��ما�ا��دمة�وتباين�عرض�ا��دمة�من�قبل�العامل�ن����

  .�سالمي املصرف�ومدى�التج���ات�املادية�و�ستعدادات�املخصصة�لتقـديم�تلـك�ا��دمات�من�قبل
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  ا��دمات�املصرفيةتقديم�ب املتعلقة العامة��ح�ام�الشرعية .3

� ��� �املصرفية �ا��دمات �تقديم ���سالمية املصارف�س�ند �الشرعية ��ح�ام �من �مجموعة العامة،�إ��

  :)741،ص2017،�سالمية�يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية�(واملتمثلة�����ساس،�فيما�ي��

،�وأ��ا�أعمال�تحقق�تخلو�عن�املداينة�بفائدةقيام�املؤسسات�با��دمات�املصرفية؛�ال����مشروعية�-

  مصا���مشروعة�للعمالء؛

 تحصيل�املؤسسات��جواز �-
ً
أ��ا�أجرة�عن��عمال�ال���يتطل��ا�تقديم�و صرفية؛�عن�ا��دمات�امل�مقابال

  ا��دمات�و�جرة�مشروعة�عن�منافع����اص؛�

 جواز��-
ً
 �أن�تكون��جرة��عن�ا��دمة�مبلغا

ً
�ا��أن�ال�سبة�بحسا– أو��سبة�من�محل�ا��دمة�مقطوعا

  تؤول�إ���مبلغ�مقطوع؛

  .من�قبيل�الر�ا أن�ذلك،�و مقابل�عن��ئتمانال���يؤخذ�ف��ا��منع�ا��دمات -

  ا��سابات�ا��ار�ة: ثانيا

  ا��سابات�ا��ار�ة�عر�ف� .1

 - � �الدافع ��س�� �أحد�ما �طرف�ن، �ب�ن �يتم �الذي ��تفاق �بھ �يقصد �ا��اري والثا�ي�) العميل(ا��ساب

� �أو�القابض �ا��اري�) املصرف(املستلم �بالطر�قة �معينة �لف��ة �بي��ما �فيما �ا��قوق �ملكية �نقل ع��

  .)198،ص2013العامري،(،�بحيث�ال�تحدد�صفة�الدائن�واملدين�بي��ما�إال�عند�ان��اء�الف��ةاملتعارف�عل��ا

ا��ساب�ا��اري�باملف�وم�السابق�يتفق�مع�عقد�الود�عة����الفقھ��سالمي،�من�حيث�أن�ال�دف��و� - 

� �إال�أن �شاء، �م�� �أودع �ما �أخذ �ا��اري �ا��ساب �صاحب �حق �ومن �املال، �من��املصرفحفظ �ستفيد

لنفسھ،�حيث�ت�تقل�ملكيتھ�إليھ�و�ضمن�رد�املثل،�كما�أن�العالقات� رصدة�ا��ساب�ا��اري�و�س�ثمرهأ

،�و�ذا�ال�ينطبق��املصرفاملالية����ا��ساب�ا��اري�تتداخل،�بحيث�يص����ل�من�
ً
�ومدينا

ً
والعميل�دائنا

�القرض �عقد �ع�� �ينطبق �وإنما �الود�عة، �عقد �يك. ع�� �ا��اري �ا��ساب �فإن �الشرع�و�التا�� ��� يف

  .)202،ص2013العامري،(املصرف�عقد�قرض�ب�ن�املودع�و�سالمي�ع���أنھ�

 - � ��� �أ��ا��ا �يودع�ا �ال�� �املبالغ �ال�� �ا��ار�ة �التداول��املصارفا��سابات �حاضرة �ت�ون �أن بقصد

�أي� �من �اخطار�سابق �أي �ع�� �توقف �ودون �الطلب، �بمجرد �ترد �بحيث �ا��اجة، ���ظة �عل��ا وال��ب

  .  )36،ص1982مال،ا��(نوع
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 - � ��� �بفتح�ا �أ��ا��ا �يقوم �ال�� �ا��سابات ���ا �و�قصد �ا��ار�ة �أموال�م��؛املصرفا��سابات إليداع

�حمل� �إ�� ��ضطرار �دون �والتجاري، �اليومي �التعامل �ألغراض �أو �ا��فظ �غرض

  .)104،ص2000الوطيان،(النقود

 - � ��� �ا��ار�ة �قر ��سالمية املصارفا��سابات �أ��ا �ع�� �تكيف �ع�� �للعمالء��؛املصرفوض مستحقة

  .)111،ص2013الرشيد،(عند�الطلب

 - � ��� �ا��ار�ة ���سالمية املصارفا��سابات ��� �ا��ق �لصاح��ا ��عطي �حسابات �عبارة ف��ا���يداع��

وال��ب�م��ا�بموجب�شي�ات�أو�أوامر�دفع،�وذلك�دون�مشاركة�م��م�����ر�اح�وا��سائر�ال���يحقق�ا�

  .)03،ص2005ا��اج،(لبعض��عت���ا�قرض�حسن�يقدمھ�العميل�للبنك�دون�مقابل،�ح���أن�ااملصرف

  ل��سابات�ا��ار�ة التكييف�الفق�� .2

�نظر�مجمع �أن ��سالمي��عد �ا��اري��الفقھ �ا��ساب ��� �للودا�ع �الشرعية �التكييفات �من �مجموعة ��

�: وم��ا �عقد �أو�أنھ �باالستعمال، �مضمونة �حقيقية �ود�عة �أ��ا �ع�� �أو�منظومة�تكييف�ا �مستقل، جديد

�من�العقود،�خلص�إ���التأكيد�ع���قراره�رقم�
ً
�شأن�الودا�ع�املصرفية�) 3/9( �86عاقدية�ت�تظم�عددا

�ا��اري (��� �الودا�ع�تحت�الطلب�) ا��ساب �ا��ار�ة(والذي�نص�فيھ�ع���أن سواء�أ�انت�) ا��سابات

    .)2018مجمع�الفقھ��سالمي،(ور�الفق��قروض�باملنظالر�و�ة�����املصارف�سالمية�أو��املصارفلدى�

  ا��و�ت�املصرفية: ثالثا

  �عر�ف�ا��و�ت�املصرفية .1

   .�نتقال�ع���: لغةا��والة� - 

  : واصطالحا -

إ���ذمة�املحال�) املحيل(نقل�املطالبة�من�ذمة�املدين�إ���ذمة�املل��م،�و�تحول�الدين�من�ذمة��صيل� -

  . )211،ص2007زحي��،ال(عليھ�ع���س�يل�التوثيق

�عليھ��ا��والة -  �املحال �ذمة �إ�� �املحيل �ذمة �من �ا��ق �أو �الدين �نقل �يقت��� عقد

  .  )05،ص2007أبوالعال،(�شروط

�داعية� -  �وا��اجة �الدين، �اس�يفاء �طرق �من �طر�قة �و�� �أخرى، �إ�� �ذمة �من �الدين �نقل ا��والة

  .   )217،ص2005املصري،(إل��ا
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بتحو�ل�النقود�من�بلد�إ���بلد�آخر،�بحيث�يقدم��املصرفة����أن�يقوم�املصرفية�النقدي�ا��و�ت - 

العميل����بلد�مع�ن�مبلغا�معينا�من�عملة�ذلك�البلد،�و�طلب�من�املصرف�أن�يقوم�بتحو�ل�ا�إ���طرف�

  .)177،ص1999حسن�ن،(آخر����بلد�آخر�و�عملة�البلد��خر

�مصرفا��سابات�من�حساب�إ���حساب�أو�من����عملية�نقل��النقود�أو�أرصدة��ا��والة�املصرفية - 

� �بأجن�ية�مصرفإ�� �أو��جن�ية �باألجن�ية �املحلية �العملة �تحو�ل �من �ذلك �ي�بع �وما �آلخر، �بلد �أو�من ،

  .)276،ص2007شب��،(أخرى 

،�لدفع�مبلغ�مع�ن�املصرف،�أو�لفرع�من�فروع�نفس�مصرف���أمر�صادر�من� ا��و�ت�املصرفية - 

  .)276،ص2007شب��،(لب�عمالئھل��ص�مع�ن�بناء�ع���ط

و�الة�بأجر�لنقل�املال��فا��والـة�املصرفيةيختلـف�مف�وم�ا��والـة�املصرفية�عن�ا��والة�الفق�ية،� - 

  .)119،ص2013الرشيد،(نقل�الدين�من�ذمة�إ���أخرى : ف���ا��والة�الفق�يةمن�م�ان�آلخر،�وأما�

    ا��و�ت�املصرفية  أنواع .2

  :)277-276،ص�ص2007شب��،(ة�املصرفية�إ���قسم�ن،��ماتنقسم�ا��و�ت�النقدي

  : حو�ت�داخلية - 

� �طالب��املصرفنقل �يقوم �أن �شر�طة �عمالئھ، �طلب �ع�� �بناًء �الدولة �آلخر�بنفس �م�ان �من للنقود

التحو�ل�بإيداع��املبلغ�املطلوب�تحو�لھ،�أو�أن�ي�ون�لھ�حساب�جاري�بھ��غطي��ذا�املبلغ�املراد�تحو�لھ،�

� �يقوم �عنوانھ�املصرفثم �ع�� �العميل �يحدده �الذي �ال��ص �إ�� �. بتحو�لھ مقابل��املصرفو�تقا���

  . ذلك�عمولة�أو�أجرة

  : حو�ت�خارجية - 

� �أو��املصرفنقل �لدين �أو�سداد �البضاعة �لثمن �وفاء �النقل ��ذا ��ان �سواء �ألخرى، �دولة �من للنقود

إيداع�املبلغ�املراد�تحو�لھ،�أو�أن�ي�ون�لھ�لالس�ثمار����ا��ارج،�و�ش��ط�����ذه�العملية�قيام�العميل�ب

  .مقابل�ذلك�عمولة�أو�أجرة�املصرفحساب�جاري��غطى�بھ��ذه�ا��والة،�و�تقا����
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  املس�ندية��عتمادات: را�عا

  �عر�ف��عتماد�املس�ندي�  .1

�انت�بناء�ع���طلب���ص��س����مر،�أيا��املصرف�عتماد�املس�ندي��و��عتماد�الذي�يفتحھ� - 

� �تنفيذه �بالوفاء�–طر�قة �أو �الكمبيالة �بقبول �بحيازة��-سواء �ومضمون ��مر، �ل�ذا �عميل لصا��

   .)303،ص1982حمود،(املس�ندات�املمثلة�لبضاعة����الطر�ق�أو�معدة�لإلرسال

بال�سبة�لل��و�ات�ال���يقدم�ا�) او�القبول (�عتماد�املس�ندي��و��ع�د�يل��م�فيھ�املصرف�بالوفاء� - 

  .)304،ص1982حمود،(ستفيد�����عتماد�املس�نديامل

 - � ��و��ع�د �املس�ندي ��عتماد �يصدره ��املصرفكتا�ي �عميلھ �طلب �ع�� �فيك�)املستورد(بناء �يل��م ،

�للمصدر�املصرف �آخر�- بالوفاء �بلد �املصدر��� �ي�ون �ب�ن��-وغالبا �عل��ا �املتفق �السلع �قيمة ب�سديد

�للمس �السلع ���ن �واملصدر�عند �املستورد �ب�سديد �املستورد �يقوم �ثم �دفع��املصرفتورد، �ما جميع

  .)118،ص2013املشيقع،(للمصدر�

  أ�مية��عتماد�املس�ندي .2

�تمو�ل� �يتم ����التجارة�الدولية�خصوصا،�عندما �الذي�يلعبھ تظ�ر�أ�مية��عتماد�املس�ندي����الدور

� �بواسطة �التجارة �الدوليةرفااملص�ذه �التجارة �عقود �معظم �ألن �ذلك ��سو�ة��، �تتم �أن تتضمن

   .)181،ص2008الكيال�ي،(العالقات�ب�ن�أطراف�ا�بأسلوب��عتماد�املس�ندي��وسيلة�نموذجية����ال�سو�ة

  أ�داف��ووظائف��عتماد�املس�ندي .3

�املعامالت� ��سي���و�س�يل �حول �مجمل�ا ��� �تدور �كث��ة �وأ�داف �وظائف �املس�ندي ��عتماد يحقق

��ذ �فإن �الدولية �التجار�ة ��ع�� �فإنھ �التجار�ة، �العمليات �تمو�ل �يحقق �أداة �باعتباره �التمو�ل �إضافةا

فاتح��عتماد�إ���العميل،�ع���نحو�تزداد�الثقة�لدى�البا�ع����أنھ�سيحصل�ع���ثمن��ملصرفائتمان�ا

البضاعة�ال�������ا�للمش��ي،����ح�ن�يطم�ن�املش��ي�إ���أن�الباضعة�ال���اش��ا�ا�سوف�يتم�����ا�

�بمو  �إليھ، ��سلم �وثائق �ثانيةجب �ج�ة �املش��ي��ومن �ب�ن �التوسط �شأنھ �من �املس�ندي ��عتماد فإن

�البضاعة� �أن �إ�� �املش��ي �و�طم�ن �البضاعة، �ثمن �ع�� �سيحصل �أن �البا�ع �نحو�يطم�ن �ع�� والبا�ع

      :)165،ص2008الكيال�ي،(ستصل�و��سلم�ا،�وتت��ص�وظائف��عتماد�املس�ندي،�فيما�ي��

  مصر���لسو�ة�معامالت�التجارة�الدولية؛�ترت�ب�- 

  ؛��)البا�ع�و�املش��ي�والبنك(��يأ�أسلو�ا�لألمان�ب�ن�جميع��طراف��- 
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  . ضمان�وفاء�ثمن�البضاعة؛��شرط�أن�ت�ون�بنود�وشروط��عتماد�قد�نفذت�وتحققت - 

 أنواع��عتماد�املس�ندي .4

  : ��يمكن�ابراز�أنواع��عتماد�املس�ندي����ا��دول�التا

  نواع��عتماد�املس�نديأ): 01.04(ا��دول�رقم�

  املضمون       نوع��عتماد  طبيعة��عتماد

  من�حيث

  نوع�العملية

  .�و�الذي�يفتحھ�املش��ي��جن���لصا���املصدر�بالداخل�لشراء�سلع�محلية  تصديرعملية�اعتماد�

  .�ارج�لشراء�سلع�أجن�ية�و�الذي�يفتحھ�املستورد�لصا���املصدر�با�  ست��ادا عمليةاعتماد�

طبيعة�من�حيث�

  املس�ندات

�عتماد�عند��سلم�مس�ندات�البضاعة�من��غ�و�الذي�يق����بدفع�مبل  �عتماد�املس�ندي�باالطالع

  .املصدر

��  �عتماد�املس�ندي�بالقبول  �يق��� ��و�الذي �املستورد��دفععدم �إ�� �املس�ندات �وصول �إال��عد القيمة

  .وقبول�ا

  من�حيث

  ��ام�ل

  .الرجوع�عنھ�من�دون�مسؤولية�من�املستفيدمصرف��و�الذي�يجوز�لل  اعتماد�قابل�لإللغاء

اعتماد�غ���قابل�لإللغاء�

  )��ا�ي(

  .الرجوع�عنھ�أمام�املستفيد�مصرفلل�و�الذي�ال�يجوز�

كر،�الطبعة�الرا�عة،�،�دار�الفاملعامالت�املالية�املعاصرةو�بة�الزحي��،� :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع��: املصدر

  .466-465،�ص�ص�2007دمشق،�

  خطابات�الضمان: خامسا

  �عر�ف�خطابات�الضمان .1

   :شرعا - 

�الشر�� -  �ا��انب �ومنھ�: من �الكفالة، �أجر�ع�� �أخد �يجوز �حيث �باملال، �كفالة �عقد �الضمان خطاب

والكفالة�. )302،ص2010مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية،(جواز�أخذ��جر�ع���خطاب�الضمان

����) الضمان( �فيث�ت �ا��ق، �ال��ام ��� �املضمون �ذمة �إ�� �الضامن �ذمة �ضم �أي �ذمة، �إ�� �ذمة �ضم ��

،�ولصاحب�ا��ق�مطالبة�من�شاء�م��ما
ً
  . )468،ص2003أيوب،(ذم��ما�جميعا

   :اصطالحا - 

 - � �صادر�من �كتا�ي ��ع�د � �الضمان ��ذااملصرفخطاب �لصا�� �فيھ �يل��م �عملية �طلب �ع�� �بناء ،�

�و�املستفيد�خالل�مدة�محددة����: العميل،�بدفع�مبلغ�نقدي�مع�ن�أو�قابل��للتعي�ن�إ�����ص�ثالث

 .)470،ص�2007الزحي��،(ا��طاب
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بقبول�دفع�مبلغ�مع�ن�لدى�الطلب�إ���املستفيد�بذلك�ا��طاب،��املصرفخطاب�الضمان��ع�د�من� - 

�بال��ا �الضمان �طالب �قيام �عدم �عند �الضمان، �طالب �عن �اتجاه�نيابة �معينة مات

  .)139،ص2000رمضان،(املستفيد

... ح�ومة�أو�موّرد(خطاب�الضمان�املصر���وثيقة�يصدر�ا�املصرف�ألمر�العميل�وملنفعة�طرف�ثالث� - 

و���أساسھ�التأم�ن�لطرف�ثالث�أنھ����حالة���ز�العميل�عن�الوفاء�بما��و�متفق�عليھ�مع�ذلك��،.)إ��

� �ب(الطرف �ملشروع �العمل �إتمام �موردمثل �إ�� �مؤجل �ثمن �أو�سداد �تحتية، �س�تو���) �ية �املصرف فإن

�من�املالمال�يتجاوز��؛�عو�ض�الطرف�الثالث�بمال
ً
�محددا

ً
  .)10،ص2010بنك�أبوظ���التجاري،(بلغا

  خصائص�خطاب�الضمان .2

  :)185- 184،ص�ص2010العيادي،(يتم���خطاب�الضمان�با��صائص�التالية

  ال؛خطاب�الضمان�يمثل�مبلغا�من�امل�-

  خطاب�الضمان�بات�و��ا�ي����مواج�ة�املستفيد،�ال�يجوز�للمصرف�أن�يرجع�عنھ؛�-

  ال��ام�املصرف����مواج�ة�املستفيد�مستقل�عن�أي�ج�ة�أخرى،�ولو�ان�العميل؛�-

  .خطاب�الضمان�ذو�كفاية�ذاتية،�فال�يحتاج�حاملُھ�إلثبات�حقھ�-

  أ�مية�خطابات�الضمان .3

  :)77،ص2005الغامدي،(����ونھ�يحقق�مجموعة�من�املزايا،�م��ا�،تتمثل�أ�مية�خطاب�الضمان

���أ��ا��عمل�ع���توف���الثقة�ب�ن�املتعـامل�ن����أسـواق�الـسلع�وا��دمات�سواء�ع���املستوى�املح���أو��- 

  املستوى�العال��،�

ما�يؤدي���ساعد�ع���حـسن�انتظـام��عمال�وتفادي�أي�أعطال�أو�معوقات�ترتبط�بتأخ���العمل�و�و  - 

�
ً
بـدوره�إ���تـدفق�العمل�و�موال�ألغراض��س�ثمار����العديد�من�مجاالت�ال�شاط��قتصادي�فضال

�،عن�تـدفق�مستلزمات��نتاج�واملواد�ا��ام،�أو�الوسيطة�بما�يضمن�انتظام�دورة�ال�ـشغيل����املـصا�ع

  ؛بصفة�عامة�الوط��و����قتصاد�

 -  
ً
�عن�النقود�حيـث�يمكـن�للمستفيد�من�ا��طاب�ا��صول�ع���يص���خطاب�الضمان�لي�ون�بديال

   ؛مستحقاتھ�من�البنك�إذا�لم�يوف�العميل�بال��اماتھ�وذلك����حدود�املبلغ�املذ�ور����خطاب�الضمان
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يؤدي�خطاب�الضمان�إ���منـع�الـضرر�أو�ا��سائر�ال���يمكن�أن�ت��ق�باملتعامل�ن،�و�و�ما�يؤدي�إ���� - 

�ا ��ـؤالء �حركة�اطمئنان �وتنمية ��قتصادي �استقرار�ال�شاط �ثم �ومن �املالية �حقوق�م �علـى ملتعـامل�ن

  ؛التجارة�الداخلية�وا��ارجيـة

�انتظار��املسا�مة -  �دون �نفس �وطيب �رضا �عـن �يقـدم �عندما �املجتمع �أفراد �ب�ن �الت�افل �تحقيق ��

  ؛مقابل

حيث�يوقع�البنك�ع���الورقـة��،البنوك�عمـل�ع���دعم�الثقة�����وراق�التجار�ة�امل��و�ة�ع���أحد� - 

 .بقبول�ا�كما�يمكن�للبنك�أن�يوقع�بكفالتھ�عل��ا،�كضمان�احتياطي�الل��ام�امل��وب�عليھ

  أنواع�خطابات�الضمان .4

  :)84- 83،ص�ص2007الزحي��،(ينقسم�خطاب�الضمان�إ��

  :�غطاء�إما��امل�أو�جز�ي: مغطى�ضمانخطاب� - 

يت�قيمتھ��ل�ا�من�العميل،�واملراد�بالغطاء��و�التأم�ن�العي���أو�الذي�غط: بال�امل�خطاب�مغطى - 

  .النقدي،�أي�بضاعة�أو�أوراق�مالية�أو�نقود

 .الذي�ال��غطى�قيمتھ��ل�ا،�وإنما�جزء�م��ا: جزئيا�خطاب�مغطى - 

� �لھ �الفق�� �والتكييف �الضمان �خطاب �طالب �ب�ن �العالقة ��ذا�أن �ف�ان �الو�الة، ��� �مصدره و��ن

�يقول  �الكفالة��ال��ص �عالقة �بقاء �مع �الطر�قة، ���ذه �ا��طاب ��ذا �تصدر��� �أن ��� �و�لتك للبنك

  .)190،ص2012ا��ثالن،(بي��ما،�ف���كفالة�وو�الة

 - � �خطاب �أو�: غ���مغطىضمان �ا��دية �بضمان �البنك �يل��م �وإنما �الغطاء، �ع�� �ال��شمل �و�الذي

�مق �املستفيد �للطرف �عمليھ �عن �الواجب �باااملبلغ �عمولة، �املركز�املا���بل ��� �البنك �ثقة �ع�� العتماد

  .للعميل

ن��ذا�أ،�فك)الكفالة(أن�العالقة�ب�ن�طالب�ا��طاب�و��ن�ُمصدره����الضمان�والتكييف�الفق���لھ�

�ا���ومية� �ا���ة �أمام �مناقصة ��� �الدخول �ير�د �الذي �ال��ص �يضمن البنك

 
ً
  .)191،ص2012ا��ثالن،(مثال
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  بطاقات��ئتمان:  سادسا

  عر�ف�بطاقات��ئتمان� .1

�بناًء�ع���عقد�بي��ما�-املصرف-���مس�ند��عطيھ�مصدرُه��بطاقة��ئتمان - 
ً
�أو�معنو�ا

ً
. ��صا�طبيعيا

،�لتضمنھ�ال��ام�املصدر�
ً
�ممن��عتمد�املس�ند�دون�دفع�الثمن�حاال �وا��دمات �شراء�السلع يمكنھ�من

 مجمع( ولبطاقات��ئتمان�صور �،البنوك�املس�ند�ما�يمكن�من���ب�نقود�من�ذا�بالدفع،�ومن�أنواع�

  .)1992الفقھ��سالمي�الدو��،

: 

�املصدر�  – �حسـاب �من �ول�س �املصرف ��� �حامل�ا �حساب �من �بموج��ا �أو�الدفع �ال��ب �ي�ون �ما م��ا

 ؛وم��ا�ما�ي�ون�الدفع�من�حسـاب�املصدر�ثم��عود�ع���حامل�ا����مواعيد�دور�ة. فت�ون�بذلك�مغطاة

�،فرض�فوائد�ر�و�ة�ع���مجموع�الرصيد�غ���املدفوع�خالل�ف��ة�محددة�من�تار�خ�املطالبةوم��ا�ما�ي  –

 ؛وم��ا�ما�ال�يفرض�فوائد

�ع���حامل�ا  –
ً
�سنو�ا

ً
 �،وأك���ا�يفرض�رسما

ً
  .وم��ا�ما�ال�يفرض�فيھ�املصدر�رسميا

  مزايا�التعامل�ببطاقات��ئتمان� .2

�ثال  �ب�ن ��ئتمان �بطاقات �استخدام �عملية ���تتم �أساسية، �أطراف �ا���ة�: ث �البطاقة، �حامل الز�ون

� �للبطاقة �و )املصرف(املصدرة �التجار�ة �املؤسسات �البطاقات�. ا��دمية، ���ذه �التعامل �يوفر حيث

  : )285،ص2005املصري،(مجموعة�من�املزايا،�ن��ص�ا�فيما�ي��

ور�ما�توفر�لھ��ئتمان�أي��توفر�عليھ�حمل�النقود�ومخاطر�ضياع�ا�أو�سرق��ا،: للز�ون�حامل�البطاقة -

  القرض،�كما�توفر�لھ�ام�انية�ا��صول�ع���خصم�من�الشر�ات�التجار�ة�وا��دمية؛

- � �للبطاقة �املصدرة �: )املصرف(ا���ة �مثل�يراداتتوفر��عض �ال���: ، �السنوي ��ش��اك رسوم

  . تتقاضا�ا�ا���ة�املصدرة�من�العميل

�وا��دمية - �التجار�ة �مب: للشر�ات �قيمة�ترو�ج �ع�� �ستحصل �أ��ا �إ�� �باالطمئنان �شعور�ا �مع يعا��ا

  .الفوات���من�ا���ة�املصدرة�أو�وكيل�ا
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  أنواع�بطاقات��ئتمان� .3

  :)111- 108،ص�ص2007الزحي��،(من�أش�ر�أنواع�بطاقات��ئتمان،�نذكر

منھ�قيمة�،�ف���ب�باملصرف���ال���ي�ون���امل�ا�رصيد� ):Debit Card( بطاقة�ا��سم�الفوري - 

  :جور�ا��دمات�املقدمة�لھ�ع���السندات�املوقعة�منھ،�و�ش��ط���واز�اأمش��ياتھ�و 

  أن����ب�حامل�ا�من�رصيده�أو�ود�عتھ؛ - 

  .أال�ي��تب�ع���التعامل���ا�فوائد�ر�و�ة - 

� �الشر�� �شرعاوحكم�ا �جائزة �أ��ا �أي�، �عليھ �وال�ي��تب �أو�ود�عتھ، �رصيده �من ����ب �حامل�ا مادام

�ر  �مالھفائدة �من �اس�يفاء �ألنھ �. �و�ة، �املصرف �من ����ب �أن �لھ �لھ�أو�جوز �سمح �إذا �رصيده ك���من

املصرف�بذلك،�ولم�يلزم�أو��ش��ط�عليھ�فوائد�ر�و�ة،�ألنھ�قرض�مشروع�من�املصرف،�ولكن�ال�يجوز�

  .للمصرف�أن�يتقا����من�قابل�البطاقة��سبة�معينة�من�أثمان�املبيعات�أو�ا��دمات

املصدر�قرضا����حدود�معينة��املصرفو���ال���يمنح�ف��ا�): Charge Card( املؤجلبطاقة�ا��سم� - 

لزمن�مع�ن،�يجب��سديده��امال����وقت�محدد�متفق�عليھ��-بحسب�درجة�البطاقة�ذ�بية�أو�فضية-

  .عند��صدار،�ي��تب�ع���حامل�ا�عند�تأخ���السداد�ز�ادة�مالية�ر�و�ة

  ذا�تأخر�عن�سداد�املبلغ�املستحق،�إ�ش��ط�ع���حامل�ا�فائدة�ر�و�ة�ا�جائزة�إذا�لم�أ���وحكم�ا�الشر��

املصدرة�لعمال��ا،�ع����رفااملص���البطاقة�ال���تمنح�ا�): Credit Card(بطاقة��ئتمان�املتجدد� - 

����حدو�مبلغ�مع�ن،�ول�م��س�يالت����دفع�قرض�مؤجل�ع���
ً
أن�ي�ون�ل�م�حق�الشراء�وال��ب�نقدا

  ."الز�ادة�الر�و�ة" ة�قرض�ممتد�ع���ف��ات�بفائدة�محددة���أقساط،�و���صيغ

أنھ�يحرم�التعامل���ذه�البطاقة،�الشتمال�ا�ع���عقد�قرض�ر�وي،��سدده�حامل�ا�ع����وحكم�ا�الشر��

  .أقساط�مؤجلة�بفوائد�ر�و�ة
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  تحصيل�وخصم��وراق�التجار�ة: سا�عا

   مف�وم��وراق�التجار�ة .1

   التجار�ة�مف�وم��وراق 1.1

و�ص�وك�قابلة�للتداول�بطر�ق�التظ����و�املناولة،�تتضمن�حقا�نقديا،�أ���سندات��ةوراق�التجار��  -

�
ً
�حاال �الدفع �و�ستحق �استحقاق�ا، �موعد �حلول �قبل �الفائدة�أو�قدم �حسم ��عد �قص��، �أجل و��عد

�بصف�العمولةو  �التجاري �العرف �و�قبل�ا ��تفاق، �بحسب �املصرف �يتقاضا�ا �أو�أداة�ال�� �وسيلة ��ا

  .)57،ص1990مرزوق،(ل�سو�ة�الديون 

،�و�ستحق�الدفع�بمجرد��طالع�أو��عد�أجل��-
ً
�وراق�التجار�ة�ص�وك�قابلة�للتداول�تمثل�حًق�نقديا

  .)91،ص2010العيادي،(قص��،�و�جري�العرف�ع���قبول�ا�كأداة�للوفاء

   تحصيل�وخصم��وراق�التجار�ة 2.1

  :ار�ةتحصيل��وراق�التج�-

- � �التجار�ةتحصيل �التجار�ة��وراق �الورقة �قيمة �ع�� �اليد �ع����و�وضع �و�طبق �العميل، �لصا�� ،

�وغ���ا �والشيك � .الكمبيالة �يقوم �أن �مفاده �الكمبيالة �بأيام��املصرففتحصيل ��ستحقاق �موعد قبل

�الكمبيالة،�وتار�خ�استحقاق�ا�وقيم��ا،� �ا��صول�ع���بإرسال�إشعار�إ���املدين،�يو���فيھ�رقم وعند

  .)283،ص1982حمود،(قيم��ا�يقيد�ا����رصيد�املستفيد،��عد�خصم�املصار�ف�املتعلقة���ذه�العملية

-�� �تحصيل �للمؤسسة �املستفيد �من ��عت���و�الة �التجار�ة �لھ،�) املصرف(�وراق �قيم��ا �تحصيل ��

� �و�ستحق �يوجاملصرف �لم �وإذا �املستفيد، �و��ن �بي��ا �عل��ا �املتفق �العمل��جرة �فيتم �بي��ما، �اتفاق د

� �ب�ن �السائد �ذلك�املصارفبالعرف �املالية�(�� �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة �يئة

  .)445،ص�2017سالمية،

  :ا��صم��وراق�التجار�ة�-

لطالب�ا��صم�قيمة�ورقة�التجار�ة�أو�سند�قابل�للتداول�أو�مجرد��املصرفا��صم�اتفاق����ل�بھ��-

�م�� �مخصوما �آخر، �أجل�حق �حلول �عند �ا��ق �قيمة �اس�يفاء �ح�� �الباقية �املدة �مع �ي�ناسب �مبلغ ا

�ذا�ا��ق�ع���س�يل�التمليك،��املصرفالورقة�أو�السند�أو�ا��ق،�مقابل�أن�ينقل�صاحب�ا��صم�إ���

  .)283،ص1982حمود،(وأن�يضمن�لھ�وفائھ�عند�حلول�أجلھ
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ل��صول�ع���قيمة�الورقة�التجار�ة��صرفللم -حامل�الورقة�التجار�ة–ا��صم��و�أن�يتقدم�الدائن��-

�قبل�تار�خ��ستحقاق،�مقابل�أن�ي�نازل�عن�جزء�من�قيم��ا�لصا���
ً
ا��اصم،�وال�تزال��املصرفنقدا

  .)05،ص2005ا��اج،(�سالمية املصارف�ذه�ا��دمة�محل�خالف�ب�ن�

  أنواع��وراق�التجار�ة  .2

  :)91،ص2010العيادي،(أر�عة����القانون�التجاري نواع��وراق�التجار�ة�أو�السندات�املصرفية،�أ

�عليھ،�: الكمبيالة - �امل��وب ��س�� ���صا �الساحب �يأمر�فيھ �معينة، �بيانات �يتضمن �مكتوب صك

  .ذن���ص�ثالث��س���املستفيد�أو���املھبدفع�مبلغ�مع�ن�من�النقود����تار�خ�مع�ن،�إل 

بھ�بدفع�مبلغ�نقدي����تار�خ�محدد�ألذن�صك�مكتوب�يتع�د�فيھ�صاح: )السند�ألمر(ذ�ي�السند��  -

  .��ص�مع�ن

أن�يدفع�بمجرد��طالع�- و�و�بنك�غالبا-امل��وب�عليھ) الساحب(صك�مكتوب�يأمر�فيھ��مر�: الشيك -

  .النقود�الذن���ص�مع�ن�أو���املھعليھ،�مبلغا�معينا�من�

  مشروعية�تحصيل��وراق�التجار�ة .3

،�ألن�الدين�فجائز�عند�املالكية،�أما�ر���ا�و�الة�بأجرعتبار��و��ا�مشروع�با�تحصيل��وراق�التجار�ة

�بخاص �تتمتع ��وراق ��ذه �وألن �عند�م، ��شروط �بيعھ �ييجوز ���ا، �الثقة �جم�ور��ز وغ���جائة عند

 ألن�الدين�غ���مقدور�ع����سليمھ،�العلماء
ٌ
. عليھ�عند�ال��ز�عن�سداد�دينھ�ر��ُن ،�و�ل�سيحصل�امل

 �� �أو�خصم �حسم �محرمأما �ر�وي �ف�و�قرض �بفائدة، ��ان �ف�و�غ���جائز�إذا �التجار�ة �ف�و�وراق ،

�بفائدة ��قراض �صور �من ��ال���صورة ���ا �القرض��املصارفتقوم �س�يل �ع�� �و�جوز التقليدية،

  .)475،ص2007الزحي��،(ا��سن

  يةتأج���الصناديق�ا��ديد: ثامنا

،�املصرفة،�ل�ا�مفتاحان�أحد�ما�مع�خزانة�مقسمة�إ���صناديق�متجاور ��سالمية املصارفتخصص�

�
ً
،�وتتقا�������مقابل�ذلك�أجرا

ً
و�خر�مع�العميل،�تقدم�ف��ا�خدمة�للعمالء�لكس��م،�ال���عل�ا�موردا

،���فظ�نقود�م�وح����سا��م،�
ً
��س�يا

ً
�من�غ���شك،�أل��ا�ايجار�ع���ز�يدا

ً
و�ذه�ا��دمة�جائزة�شرعا

  .)479،ص2007الزحي��،(ال���ء�املأجور ،�وألن�العقد�مؤسس�ع����نتفاع�بالرا��
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   )�س�م�والسندات( ا��دمات�املتعلقة�باألوراق�املالية: تاسعا

  التعامل�باألس�م .1

  :س�م�عر�ف��  - 

�من�
ً
�س�م����حصص�الشر�اء����رأس�املال����شر�ات�املسا�مة،�وتمثل�حصة�أو�حق�املسا�م�مقدارا

ذا�ارتفعت�إالشركة،�ف���من�الر�ح�أو�ا��سارة��ونص�بھُ �ليتھُ النقود�أو�املال،�تتحدد�من�خاللھ�مسؤو 

    .�س�م س�م،�واذا�حققت�خسارة�انخفضت�قيمةر�اح�الشركة�ارتفعت�قيمة�� أ

 �)تداول��س�م( يجوز�بيع��س�مأنھ� :ا��كم�الشر���للتعامل�باألس�مو
ً
 �شرعا

ً
،�معلوم�سعر��وقانونا

�التصف �لوقت
ً
�السعر�مؤجال ��ان �إذا �شرط�أما �بالثمن �العلم �ألن �الثمن، ����الة �البيع �يجوز �فال ية؛

�الفق�اء �جم�ور �عند �البيع �املكشوف. ل��ة �ع�� ��س�م �بيع �أثناء�-أما �ال�يملك�ا �البا�ع ��ان �إذا أي

�عن�بيع�ما�ال�يملك�فال�يجوز  -التعاقد
ً
  .)145،ص2007الزحي��،(�س�م ��سان،�للن���الثابت�شرعا

�الفقھ�وقد�أصدر��           �مجمع �الشأن �مجموعة�من�� ��سالمي���ذا ح�ام�املتعلقة�باألسواق�الدو��

� �و�مكن �باألس�م، �وا��اصة �الشرعية،�إيجاز املالية، ��ح�ام �ي����ذه ��سالمي�(فيما �الفقھ مجمع

  :)1992الدو��،

��صدار -  �بضمان��:( UNDERWRITING ) ضمان �يل��م �من �مع �شركة �تأس�س �عند �و��تفاق

يع��صدار�من��س�م،�أو�جزء�من�ذلك��صدار،�و�و��ع�د�من�املل��م�باالكتتاب�����ل�ما�تبقى�جم

،�إذا��ان��ع�د�املل��م�باالكتتاب�بالقيمة��سمية�بدون�
ً
مما�لم�يكت�ب�فيھ�غ��ه،�و�ذا�ال�ما�ع�منھ�شرعا

مثل�إعداد��–��الضمان�غ��–مقابل�لقاء�التع�د،�و�جوز�أن�يحصل�املل��م�ع���مقابل�عن�عمل�يؤديھ�

  ؛الدراسات�أو��سو�ق��س�م

�من�أداء�قسط�من�قيمة�الس�م�املكت�ب��:تقسيط�سداد�قيمة�الس�م�عند��كتتاب  - 
ً
ال�ما�ع�شرعا

فيھ،�وتأجيل�سداد�بقية��قساط،�ألن�ذلك��عت���من��ش��اك�بما���ل�دفعھ،�والتواعد�ع���ز�ادة�

ور�ألن��ذا��شمل�جميع��س�م،�وتظل�مسؤولية�الشركة�ب�امل�رأس�املال،�وال�ي��تب�ع���ذلك�محذ

 ؛رأس�مال�ا�املعلن�بال�سبة�للغ��،�ألنھ��و�القدر�الذي�حصل�العلم�والرضا�بھ�من�املتعامل�ن�مع�الشركة

�و�حصة�شا�عة����موجودات�الشركة�وأن�ش�ادة�) الس�م���املھ(بما�أن�املبيع���� :الس�م���املھ  - 

�من�إصدار�أس�م����الشركة���ذه�الس�م����وثيقة�
ً
إلثبات��ذا��ستحقاق����ا��صة�فال�ما�ع�شرعا

  ؛الطر�قة�وتداول�ا
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إن�املحل�املتعاقد�عليھ����بيع�الس�م��و�ا��صة�الشا�عة�من�أصول��:محل�العقد����بيع�الس�م  - 

  ؛وش�ادة�الس�م�عبارة�عن�وثيقة�ل��ق����تلك�ا��صة�،الشركة

�املمتازة  -  �أو� ال :�س�م �املال �رأس �ضمان �إ�� �تؤدي �مالية �خصائص �ل�ا �ممتازة، �إصدار�أس�م يجوز

  ؛أو�تقديم�ا�عند�التصفية،�أو�عند�توز�ع��ر�اح�،ضمان�قدر�من�الر�ح

 :التعامل�����س�م�بطرق�ر�و�ة  - 

ن�يجوز�شراء�الس�م�بقرض�ر�وي�يقدمھ�السمسار�أو�غ��ه�للمش��ى�لقاء�ر�ن�الس�م،�ملا����ذلك�م  ال - 

 ؛املراباة�وتوثيق�ا�بالر�ن�و�ما�من��عمال�املحرمة�بالنص�ع���لعن�آ�ل�الر�ا�ومو�لھ�و�اتبھ�وشا�ديھ

�موعد� -  ��� �الس�م �السمسار�بإقراضھ �من
ً
�وعدا �يتلقى �وإنما �البا�ع �ال�يملكھ �س�م �بيع

ً
�أيضا ال�يجوز

�إقباض �اش��ط �إذا �املنع �و�قوى �البا�ع، �ال�يملك �ما �بيع �من �ألنھ �بھ�� ال�سليم، �للسمسار�لي�تفع الثمن

 ؛بإيداعھ�بفائدة�ل��صول�ع���مقابل��قراض

يجوز�بيع�الس�م�أو�ر�نھ�مع�مراعاة�ما�يق����بھ�نظام�الشركة،�كما�لو�تضمن��:بيع�الس�م�أو�ر�نھ  - 

��عت��� �وكذلك �الشراء، ��� �القدامى �املسا�م�ن �أولو�ة �بمراعاة
ً
�أو�مشروطا

ً
�مطلقا �البيع ��سو�غ النظام

  ؛���النظام�ع���إم�ان�الر�ن�من�الشر�اء�بر�ن�ا��صة�املشاعةالنص�

�إصدار  -  �رسوم �مع �مصار�ف��:إصدار�أس�م �لتغطية �الس�م، �قيمة �مع �معينة ��سبة �إضافة إن

 
ً
�مناسبا

ً
�ما�دامت��ذه�ال�سبة�مقدرة�تقديرا

ً
  .�صدار،�ال�ما�ع�م��ا�شرعا

إصدار�أس�م�جديدة�لز�ادة�رأس�مال��يجوز  :إصدار) خصم(إصدار�أس�م��عالوة�إصدار�أو�حسم�  - 

�أو� �الشركة، �ألصول �ا����اء �تقو�م �حسب �القديمة �لألس�م �ا��اضرة �بالقيمة �أصدرت �إذا الشركة

  .بالقيمة�السوقية
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  :لسنداتالتعامل�با .2

  :لسنداتا��كم�الشر���للتعامل�با - 

�لدين�ع���الدولة،�أو�ع���إحدى�الشر�ات،�و�قدر 
ً
 ل�ا�فائدة�ثابتة�أو�ر�ح�ثابت،����أوراق�مالية�ضمانا

 ���إصدار�السندات،�بمع���أن�يدفع�املكت�ب�أقل�من�القيمة��سمية) حسم(كما�ي�ون��ناك�خصم�

�الفوائد �ع�� �عالوة ��ستحقاق، �عند ��املة ��سمية �القيمة ��س��د �أن  السنو�ة ع��

     .)146،ص2007الزحي��،(

  :لسنداتا��كم�الشر���للتعامل�با - 

�أو�شراءً �ةمحرمالسندات�
ً
 شرعا،�وال�يجوز�التعامل���ا�بيعا

ً
ف�و�ر�ا،�و�ذا��،�ألن��ل�قرض�يجر�نفعا

�الصر�ح �الر�ا �ف�و�من �جر�نفعا، ��.قرض �الرأسما�� �الفكر�الر�وي �يتعمد �بالسندات �املال�"فالتعامل أن

دة�الر�و�ة�كسب�بال�املال،�والفائ�أو�يولد�ثمر أن�العمل��و�الذي�يُ "ف�و���سالمي،�أما�الفكر�"يولد�املال

  .)146،ص2007الزحي��،("ج�د

  :لسنداتالشر���للتعامل�باالبديل� - 

الصكوك�القائمة�ع���من�البدائل�الشرعية�للتعامل�بالسندات،�إصدار�أو�شراء�أو�تداول�السندات�أو�

ر�ح�(���مشروع�أو��شاط�اس�ثماري�مع�ن،�بحيث�ال�ي�ون�ملالك��ا�فائدة�أو�نفع�مقطوع��أساس�املضار�ة

وال�ينالون�أو�،�وإنما�ت�ون�ل�م�ر�ح�من��ذا�املشروع�بقدر�ما�يمل�ون�من��ذه�الص�وك،�)أو�عائد�ثابت

 
ً
  .يحصلون�ع����ذا�الر�ح�إال�إذا�تحقق�فعال

بإصدار�) املضار�ة(املقارضة����أداة�اس�ثمار�ة�تقوم�ع���تجزئة�رأس�مال�القراض�أو�ص�وك�سندات�و 

�املضار�ة �مال �برأس �ملكية �أ��ا��ا��ص�وك �بأسماء �وم��لة �القيمة �م�ساو�ة �وحدات �أساس ع��

�م��م� ��ل �ملكية �ب�سبة �إليھ، �يتحول �وما �املضار�ة �مال �رأس ��� �شا�عة
ً
�حصصا �يمل�ون باعتبار�م

  .)1998مجمع�الفقھ��سالمي�الدو��،(فيھ
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  العمالتب الصرف�واملتاجرة: عاشرا

  �عر�ف�الصرف� .1

�ص: لغة -
ُ

�يصرف �صرف �من ����الصرف ��عض �ع�� ��عضھ �و�و�فضل �الدرا�م، ��� �الصرف �من ،
ً
رفا

  القيمة،�

-  
ً
�معا�ي�كث��ة،�ف: اصطالحا بيع�الذ�ب�بالفضة�أو�العكس�س���ذلك�صرف�لصرفھ�عن��اذإللصرف

�من� �النوع ��ذا �س�� �وقيل �والتأجيل، �القبض �قبل �والتفرق �التفاضل �ف��ا �يجوز �ال�� ��خرى البيوع

 
ً
�صرفا �مع�البيوع �من �فيھ �والنقلملا �الرد �رددتھُ " �� �أي �كذا �عن �صرفتُھ �". ُيقال

ً
�صرفا �س�� كذلك

�ملع��� �ال�سمية �ت�ون �أن �يحتمل �وقيل �يد، �إ�� �يد �من �ونقلھ �البدل �برد الختصاصھ

  . )263- 262،ص�ص�1996املنيع،(الفضل

. راطلةالصرف�بيع�نقد�بنقد�مغاير�لنوعھ،�أما�بيع�النقد�بنقد�من�نوعھ�ف�و�امل: عند�فق�اء�املالكية - 

بيع�النقد�بالنقد،�ج�سا�بج�س�أو��غ���ج�س،�أي�بيع�الذ�ب�بالذ�ب�أو�الفضة�: وعند�فق�اء�ا��نفية

     .)15،ص2010مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية،(بالفضة،�أو�الذ�ب�بالفضة

  شروط�البيع�بالصرفأنواع�و  .2

� �توف�� �املصارفتقوم ��غرض ��جن�ية �العمالت �وشراء �بيع �حاجة��قدر��اٍف ��عمليات �ملواج�ة م��ا

�نوع�نحيث�نم���ب�ن�، )133-132،ص�ص2009الطر�قي،(املتعامل�ن�مع�ا،�وألجل�ا��صول�ع���ر�ح�م��ا

  :)17،ص2010مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية،(لبيع�العمالت،��ما

  :ثالثة�شروطو�ش��ط�فيھ�: )بيع�ا���س�بج�سھ( اتحاد�ا���س: النوع��ول  - 

  ���القدر؛�-أي�ال�ساوي –ل�التماث - 

  أن�ي�ون�حاال�من�غ���تأخ���������ء�منھ؛ - 

����يد��ل�من�املتصارف�ن - 
ً
  .أن�ي�ون�مقبوضا

  :يجوز�الصرف�ولو�مع�التفاضل،��شرط�ن: )بيع�ا���س��غ���ج�سھ( ا���س�ختالفا: الثا�يالنوع� - 

 -  
ً
  ؛أال�ي�ون�حاال

 -  
ً
  .بيد��ل�م��ما�قبل�تفرق�ما�أن�ي�ون�مقبوضا
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  لصرفلتعامل�باا ةعيو شر م  .3

��و� �العمالت ��� �للمتاجرة �الشر�� �بيع��باحةا��كم �مشروعية �ع�� ��دلة �عموم ��� �داخلة �أل��ا ؛

لم�يطرأ�عل��ا�س�ب�التحر�م� ما��باحة،�وحكم�ا�الذ�ب�والفضة�والنقود،�و���وجھ�من�وجوه�الكسب

عمالت،�واطالق�ا��كم�املست�بط�م��ا�حسب�ما�ومس�ند�ذلك��حاديث�الواردة����مبادلة�ال. أو�الكرا�ة

ومن��ح�ام��.���ء�من�الضوابط�الشرعية�حرمت�املتاجرة�اختلقرره�الفق�اء����باب�الصرف،�فإذا�

�يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�(الشرعية�الواجب�مراعا��ا�عند�صرف�العمالت،�نذكر�ما�ي��

  :)56- 55،ص�ص2017،املالية��سالمية

�أو�ُح التقابض�قبل�تفرق�العاقدين،�سواء��ان�القبض�َح �أن�يتم - 
ً
؛قيقيا

ً
  كميا

أن�يتم�التماثل����البدل�ن�اللذين��ما�من�ج�س�واحد،�ولو�ان�أحد�ما�عملة�ورقية�و�خر�عملة� - 

  ؛للدولة�نفس�ا�املعد�يينار�الور���والد�ينار الد: معدنية،�مثل

  أحد�البدل�ن�أو��ل��ما؛أال��شمل�العقد�ع���خيار�شرط�أو�أجل�ل�سليم� - 

  أال�ت�ون�عملية�املتاجرة�بالعمالت�بقصد��حت�ار،�أو�بما�ي��تب�عليھ�ضرر�باألفراد�واملجتمعات؛ - 

  .أال�ي�ون�التعامل�بالعمالت����السوق��جلة - 

  ��دمات�املصرفية��س�ثمار�ةا: حادي�عشر

  :مار�ة،�م��اتقدم�املصارف��سالمية�العديد�من�ا��دمات�املصرفية��س�ث

  :دراسة�ا��دوى   - 

��قتصادي - �املزايا �فيھ �ت�ون �الذي �املدى �بأ��ا �للمشار�ع ��قتصادية �ا��دوى �دراسة أك���من��ة�عرف

� ��قتصادية، �الت�اليف�الت�اليف �ب�ن �املوازنة �ع�� �القائمة �ا��دوى �بتحليل ��س�� لذلك

  .)324،ص2016املصطفى،(واملنافع

�للم - �ا��دوى �دراسات ��ذه�إعداد �تقييم ��� �أو�املسا�مة �العمـالء، �يقـدم�ا �الـ�� ��س�ثمار�ة شروعات

  .املشروعات�وإبداء�الرأي�بصدد�ا

��قتصادية -  �ا��دوى �ذات �للمشار�ع �أفضل�: ال��و�ج �باالس�ثمار�حول �املتعامل�ن �إمداد �خالل من

  .فرص��س�ثمار
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  :دراسة�فرص��س�ثمار -

�� �والتوظيف ��س�ثمار �فرص �دراسة ���ا ��عمل �ال�� �الب�ئة �ا��رائط��املصرف� �وإعداد �سـالمي،

  .�س�ثمار�ة�للمجاالت�الصناعية�والتجار�ة�وا��دمية�والزراعيـة�وغ���ا

  :�س�شارات�املالية  - 

�سالمية،�والنقـاط�ال���تم���معامال��ا��املصارفتزو�د�املتعامل�ن�باالس�شارات�حول�صيغ�العمل���� - 

  البنوك؛دون�غ���ا�من�

  :إدارة��س�ثمارات - 

من�خالل��ذه�العمليات�إ���املحافظة�ع���العمالء�ا��الي�ن�واستقطاب�عمالء�جدد،��املصرف��دف�

����ذا�املجال�ع���عدد�كب���من�القضايا�ال�����م�املسلم�واملجتمع�ع�����سالمية املصارفوتركز�ج�ود�

راسات�ا��دوى��قتصادية،�تصفية�ال���ات�وتنفيذ�تأس�س�الشر�ات�وإدار��ا،�عمل�د: حد�سواء،�م��ا

الوصايا،�إدارة�العقارات�و�سو�ق�ا،�الوفاء�باالل��امات�نيابة�عن�العمالء،�عمليات�ال��ن�والتخليص�

   . )201،ص1990مرزوق،(ا��...ا��مر�ي�

  : �س�شارات�املالية�و�قتصادية  تقديم  -

�ا�بيوت�خ��ة،�تضم�����يا�ل�ا�الوظيفية�نخبة�من�ا����اء������ذه�امل�ام�ل�و���سالميةتقوم�البنوك�

�املالية،� ��س�ثمارات �مجال ��� ��س�شار�ة �خدما��ا �تقديم �من �يمك��ا ��مر�الذي �املجاالت، مختلف

و�نتاج�وال�سو�ق،�والتخطيط�والتنظيم،�وإدارة��فراد�والتعاون��قتصادي،�وتصميم�العقود�املالية�

    .)202،ص1990مرزوق،(نظمة�لعمليات��عبة�املوارد�وتوظيف�اوالقانونية�امل

  �جتماعيةا��دمات�املصرفية�: ثا�ي�عشر

  صندوق�الز�اة .1

 ف�و�يؤدي�عمال�إيجابيا����خدمة��مة�،عندما�يقوم�بجمع�أموال�الز�اة�وتوز�ع�ا��سالمي املصرفإن�

��عا���،�سالمية �قولھ ��ان �صدقة«: و�ل�ن �أموال�م �من �هللا» خذ ��،لرسول �أمر�ل�ل �مصرفف�و�أيضا

�الن�يلة إسالمي �الرسالة ��ذه �بتأدية �حاجة�. ليقوم �لسد �إحسان �مجرد �تصبح �ال �الز�اة �فإن و�التا��

  .تص���أداة�تنظيم�فعالة�و�وسيلة�ر���باملجتمع�و�ز�ادة�عنصر�التوظيف��مثل�فيھ لب ،املعوز�ن

�يخص �ما ���� ،ة�سالمي املصارف ���الز�اة�خدمة و�� �الز�اة �أموال �بجمع �تقوم ��خ��ة ��ذه فإن

و�تمتع��ذا�. صندوق�خاص�ذو�إدارة�مستقلة،�تصرف�من�خاللھ��موال����وجو��ا�الشرعية�املحددة

  .�سالمية�ةالصندوق�باالستقاللية،�فيمكنھ�التملك�والتعاقد�ضمن�أح�ام�و�قواعد�الشر�ع
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  صندوق�الز�اة�وطرق�تمو�لھ -

��ل �ل�ست �أنھ �وتوز�ع�ا��سالمية املصارف رغم �الز�اة �جمع �خدمة �. تتوفر�ع�� ��ناك �مصارفافإن

�كب��ة �نجاحات �خالل�ا �من �وحققت �ا�تمام�ا، �صلب ��� �ا��دمة ��ذه �وضعت �أخرى وتتكون� .إسالمية

    :)www.arabnak.com(عموما�من���ي��سالمية�للمصارفصناديق�الز�اة�التا�عة�  موارد

 ؛املصرفنتاج�للمسا�م�ن����ز�اة�رأس�املال�و�   -

  ؛�سالمي املصرفز�اة�حسابات��س�ثمار�لعمالء��-

�سالمي����أخذ��املصرفو�م�أ��اص�مستقلون�يختارون�تفو�ض��،املصرفز�اة�غ���املتعامل�ن�مع��-

  ز�ا��م�وصرف�ا�ع���أوج��ا�الشرعية؛

 �بات�وت��عات؛  -

  .عوائد�عن�اس�ثمار�الز�اة�عند�الضرورة�-

   :)www.arabnak.com( ،�ف���كما��و�معلوم�تتمثل�فيما�ي��مصار�ف�صناديق�الز�اةمن�ج�ة��أما

  ز�وات�منصرفة�لألفراد�الفقراء؛�-

  ؛ ز�وات�منصرفة�لطالب�ا��امعات�واملعا�د�امل�نية�-

  �س�ان�الطال�ي؛�-

  �وات�للمساجد���لية؛ز  -

�املسلم��- �فقراء �تخدم �ال�� �وال�يئات �ل��معيات �يقوم���سالمي فاملصرف, نز�وات �الز�اة أو�صندوق

قرب�اتصاال�ودراية�باحتياجات�الفقراء�أبدفع�مساعدات�ل�ا�ح���تتكفل�بتوز�ع�ا�وإخراج�ا�بحكم�أ��ا�

  واملستحق�ن؛

  . املصروفات��دار�ة����إطار�العامل�ن�عل��ا�-

  مشروعية�جباية�الز�اة�من�طرف�املصارف��سالمية -

�للمصرف��سالمي�ا
ً
��ق����ممارسة��شاط�اجتما���كممارسة�جباية�أو�جمع�الز�اة�ممن�يرغب�طوعا

،�ثم�يتو���توز�ع�ا����مصارف�س�م�العامل�ن�عل��ا�و�و�الثمنمقدار���سالمي للمصرفبأدا��ا،�و��ون�

��عا�� �قولھ ��� �شرعا �املقررة   ﴿: الز�اة
ْ
�َوال َساِك�ِن

َ ْ
�َوامل َراِء

َ
ق

ُ
ف

ْ
�ِلل

ُ
ات

َ
ق

َ
د �الصَّ َما

َّ
ِة�ِإن

َ
ف

َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
�َوامل ْ�َ�ا

َ
�َعل

َ
َعاِمِل�ن

�َعِلي ُھ
َّ
�َوالل ِھ

َّ
�الل �ِمَن

ً
ة

َ
ِر�ض

َ
�ف ِ�يِل �السَّ �َوِاْبِن ِھ

َّ
�الل �َسِ�يِل �َوِ��

َ
اِرِم�ن

َ
غ

ْ
�َوال اِب

َ
�الّرِق �َوِ�� وُ�ُ�ْم

ُ
ل

ُ
�َحِكيٌم ق . ﴾ٌم

  .)480،ص2007الزحي��،( ]60: سورة التوبة[
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  صندوق�القرض�ا��سن .2

  ن�عر�ف�القرض�ا��س -

 ��سالمي املصرفن�يقدم�أالقرض�ا��سن��و��-
ً
من�املال�ألحد�عمائھ�الذي��و����أمس�ا��اجة��مبلغا

  . )91،ص2012الغا��،(املصرفإ���التمو�ل،�الستغاللھ����مجاالت�معينة�وق�الشروط�ال���يحدد�ا�

����أشد�ا��اجة الذين��مالغاية�منھ��سي���أمور��فراد�. رض�بدون�فائدةقالقرض�ا��سن��و�عبارة��-

  .إ���املال

  صندوق�القرض�ا��سن� طرق�تمو�ل -

رض�ا��سن،�م�متھ�تقديم�قروض�دون�فائدة�قبإ�شاء�صندوق�ال��سالمية املصارفيمكن�أن�تقوم�

��ش�ل� �ال�� �القرض �لتقدير���نة �املمنوحة �ا��سنة �القروض �وتخضع �الضرور�ة، �ا��اجات أل��اب

عطاء��ولو�ة�لألك���إمن�جدية��سباب�املطلوب�ألجل�ا�القرض،�مع��عدما�يتم�التأكد�. للفصل�����مر

،�و���حدود�م��انية�الصندوق،�مع�تحديد�أق����حد�للقرض
ً
وتتمثل�مصادر�صندوق�القرض�. احتياجا

   :)328- 327،ص�ص2013غر�ي،(فيما�ي���،ا��سن

  أموال�الت��عات�والصدقات�وال�بات؛ - 

  جزء�من�أموال�الز�اة؛ - 

  املخصصة�ملواج�ة�ا��دمات��جتماعية؛�املصرفر�اح�جزء�من�أ - 

  .جزء�من�توظيفات�ا��سابات�ا��ار�ة - 
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  : أسئلة�للمراجعة

  ؛�املصارف��سالميةاملصرفية�ال���تقدم�ا�ألعمال�وا��دمات�أذكر�أ�م�ا��صائص�املم��ة�ل�-

  املصارف��سالمية؟خداما����ما����أنواع�خطابات�الضمان�و�عتمادات�املس�ندية��ك���است�-

  املصارف��سالمية؟كيف�يتم�التعامل�مع��س�م�والسندات�و�طاقات��ئتمان�����-

  أذكر�أ�م�الشروط�الواجب��ل��ام���ا�عند�التعامل�بصرف�العمالت����املصارف��سالمية؟�-

  ية؟املصارف��سالمال���تقدم�ا��ا��دمات�املصرفية��س�ثمار�ةأذكر�أ�م��-

  املصارف��سالمية؟ �� �جتماعيةا��دمات�املصرفية�ما����مرتكزات��-
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  :مصادر�ومراجع�الفصل�الرا�ع

،�دار�الفكر�ناشرون،�الطبعة��و��،�البيوع،�القروض،�ا��دمات�املصرفية: أدوات��س�ثمار��سالمية،�)2010(أحمد�صب���العيادي�  -

  .عمان

-�� �الغا�إبرا�يمبن ��)2012(� ��سالمية، �البنوك ��� �و�س�ثماري �القرار�التمو��� ��و��،�أ�عاد �الطبعة �لل�شر�والتوز�ع، �دار�النفا�س ،

  .عمان

  .أبوظ��دليل�معامالت��فراد،�: املرشد�للص��فة��سالمية�،)2007(بنك�أبوظ���التجاري��-

  .،�املجلد��ول،�دار�ال�شائر��سالمية،�ب��وترعية�لبنك�د�ي��سالميفتاوى��يئة�الفتوى�والرقابة�الش،�)2011(بنك�د�ي��سالمي�-

  .،�املع�د�العر�ي�للتخطيط،�ال�و�ت48،�مجلة�جسر�التنمية،�العدد�أدوات�املصرف��سالمي،�)2005(حسن�ا��اج -

  .الطبعة��و��،�القا�رة�،�دار�السالم�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،فقھ�املعامالت�املالية�����سالم،�)2003(حسن�أيوب -

  .،�مطبعة�الصفا�واملروة،�أسيوطدراسة�مقارنة: أح�ام�ا��والة����الفقھ��سالمي،�)2007(حس�ن�عبد�املجيد�حس�ن�أبو�العال -

  .،�مكتبة�الرشد�ناشرون،�الطبعة�الثانية،�الر�اضاملختصر����املعامالت،�)2013(خالد�ع���محمد�املشيقع -

،�دراسة�مقارنة����القانون�والفقھ��سالمي: ا��دمات�املصرفية��ئتمانية����البنوك��سالمية،�)2013(لعامري رشاد��عمان�شا�ع�ا -

  .دار�الفكر�ا��ام��،�الطبعة��و��،��سكندر�ة

  .،�دار�القلم،�الطبعة��و��،�دمشقفقھ�املعامالت�املالية��سالمية،�)2005(رفيق�يو�س�املصري  -

  .،�الدار�العر�ية�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رةإدارة��عمال�املصرفية،�)2000(ز�اد�رمضان -

  .،�مطبعة�الشرق،�الطبعة�الثانية،�عمانتطو�ر��عمال�املصرفية�بما�يتفق�والشر�عة��سالمية،�)1982(سامي�حسن�أحمد�حمود -

  .�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�الر�اض،�دار�الصمي���للفقھ�املعامالت�املالية�املعاصرة،�)2012(سعد�تر�ي�ا��ثالن� -

،�مركز�ع���ضوء�تجر���ا�املصرفية�واملحاس�ية: مصادر�واستخدامات��موال����البنوك��سالمية،�)2013(ا��ليم�عمار�غر�ي�عبد� -

 .أبحاث�فقھ�املعامالت��سالمية،�الطبعة��و��،�دمشق

  .،�البنك��سالمي�للتنمية،�جدةس��اتيجية����البنوك��سالمية�دارة�� ،�)2004(عبد�ا��ميد�عبد�الفتاح�املغر�ي�-

،�مذكرة�ماجست��،�قسم�الدراسات�التكييف�الشر���ل��دمات�املصرفية����املصارف��سالمية،�)2005(عبد�العز�ز�محمد�الغامدي��-

  .�سالمية،�جامعة�ا��رطوم،�ا��رطوم

 .،�املكتب��سالمي�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�ب��وتقتصاد��سالميبحوث�����،�)1996(عبد�هللا�سليمان�املنيع��-

-�� �الطر�قي �املحسن �عبد �هللا �)2009(عبد ��سالمي، �وأ�داف: �قتصاد �ومبادئ �الطبعة�أسس �لل�شر�والتوز�ع، �ا��ر���� �مؤسسة ،

 .ا��ادية�عشرة،�الر�اض

دراسة�تطبيقية�ع���املصارف�: قتصادية�وأثر�ا����اتخاذ�القرار�التمو���دراسة�ا��دوى��،�)2017( عصمت�عبد�ا��ليم�املصطفى�-

  .،�جدة03،�العدد�30،�مجلة�جامعة�امللك�عبد�العز�ز�لالقتصاد��سالمي،�املجلد��سالمية�����ردن

  .�شر�والتوز�ع،�ب��وت،�مؤسسة�الرسالة�للاملصارف�و�عمال�املصرفية����الشر�عة��سالمية�والقانون ،�)1982( غر�ب�ا��مال�-
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  .،�مكتبة�حسن�العصر�ة،�ب��وتاملصارف��سالمية�ب�ن�الواقع�واملأمول ،�)2014( قادري�محمد�الطا�ر�وآخرون�-

�مرزوق �- �محمد �)1990( لقمان �العر�ي، �املغرب �اقتصاديات �تنمية ��� �ودور�ا ��سالمية �والتطو�ر،�البنوك �للبحوث ��سالمي �املع�د ،

  .تنمية،�جدةالبنك��سالمي�لل

�الرشيد�- �الرحمان �عبد �)2013( ماجد �البالد، �الشرعية�لبنك �ال�يئة �من�قرارات �املستخلصة �لل�شر�والتوز�ع،�الضوابط �دار�امليمان ،

  .الطبعة��و��،�الر�اض

،�وسندات��س�ثمارسندات�املقارضة�: �شأن) 4/3( 30قرار�مجمع�الفقھ��سالمي�الدو���رقم�،�)1998( مجمع�الفقھ��سالمي�الدو�� -

 aifi.org/ar/1713-https://www.iifa: الدورة�الرا�عة،�جدة،�أنظر

�سواق�املالية،��س�م،��ختيارات،�: �شأن) 1/7( 63قرار�مجمع�الفقھ��سالمي�الدو���رقم�،�)1992( مجمع�الفقھ��سالمي�الدو���-

  )aifi.org/ar/1845.html-ttps://www.iifah: (أنظر�.،�الدورة�السا�عة،�جدةالسلع،�بطاقة��ئتمان

�شأن�املزايا�ال���يمنح�ا�املصرف�لعمالء�ا��ساب�ا��اري�من�املنظور�) 23/06( 222: قرار�رقم،�)2018(الدو���مجمع�الفقھ��سالمي�-

  https://www.iifa-aifi.org/ar/4885.html: أنظر. الدورة�الثالثة�والعشر�ن،�املدينة�املنورة�منظمة�التعاون��سالمي،�،الشر��

  .،�مكتبة�الفالح�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�ال�و�ت)2000( البنوك��سالميةمحمد�الوطيان،� -

  .،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�السادسة،�عماناملعامالت�املالية�املعاصرة����الفقھ��سالمي،�)2007( محمد�عثمان�شب�� -

،�املجلد�الرا�ع،�دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،�عمليات�البنوك�دراسة�مقارنة: املوسوعة�التجار�ة�واملصرفية،�)2008( محمود�الكيال�ي -

  .الطبعة��و��،�عمان

،�مؤسسة�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�الثانية،�أضواء�ع���املعامالت�املالية�����سالم،�)1999( محمود�حمود،�مصطفى�حسن�ن -

  .عمان

�و�قتصادية - �الفق�ية �)2010(مركز�الدراسات ��سالمية، �املالية �واملؤسسات �للمصارف �املالية �املعامالت �فتاوى أ�شطة�: موسوعة

  .،�درا�السالم�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�القا�رة12،�املجلد�وخدمات�مصرفية

�و�قتصادية - �الفق�ية �)2010(مركز�الدراسات �فتاوى ، ��سالمية�موسوعة �املالية �واملؤسسات �للمصارف �املالية الصرف�: املعامالت

 .،�درا�السالم�لل�شر�والتوز�ع�والطباعة�وال��جمة،�الطبعة��و��،�القا�رة11،�املجلد�و�طاقات��ئتمان�والكفالة

  .،�املنامة،�البحر�ناملالية��سالميةللمؤسسات� املعاي���الشرعية،�)2017( �يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية -

 .،��يئة�املوسوعة�العر�ية،�الطبعة��و��،�دمشقاملصارف��سالمية،�)2007( و�بة�الزحي�� -

  .،�دار�الفكر،�الطبعة�الرا�عة،�دمشقاملعامالت�املالية�املعاصرة،�)2007( و�بة�الزحي�� -

  .ا��زء�الثا�ي،�درا�الفكر،�الطبعة�الثانية،�دمشق،�الوج������الفقھ��سالمي،�)2007( و�بة�الزحي�� -
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   صيغة�املشاركة: أوال

  مف�وم�املشاركة. 1

  :املشاركة�لغة -

الشركة����اللغة�معنا�ا��ختالط�وا��لطة،�أي�خلط��مالك�العائدة�أل��اص�متعددين،�ثم�أطلق� - 

وأصل�الشركة����لغة�العرب�توز�ع�ال���ء�ب�ن�اثن�ن��.اسم�الشركة�ع���العقد�وإن�لم�يوجد�اختالط

؛�و�و�املشارك�أي�الداخل�مع��
ً
،�إذ�صار�لھ�شر��ا

ً
رِكة

َ
شركُھ�ش

َ
فأك���ع���ج�ة�الشيوع�والشركة،�من�أ

شراك
َ
    .)137،ص1999حنيف،( غ��ه����عمل�أو�أي�أمر��ان،�و�جمع�ع���شر�اء،�وأ

  :املشاركة�شرعا -

�أو�ك��� -  �اثن�ن �ب�ن �الذماتفاق ��� �أو�ال��ام��ما �أو�عمل��ما �مال��ما �خلط ��س��باحع�� �قصد  �يئة(ة

   .)325،ص2017املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية،

 -  
ً
�ماال �الشر�ك�ن �من �واحد ��ل �يخرج �أن �ال��يحة �ماِل مِ �الشركة �ثم��ثل �دنان���أو�درا�م، صاحبھ

 خلِ يَ 
ً
يھ�من�واحدا�ال�يتم��،�ع���أن�ي�يعا�و�ش��ي�من�التجارات،�ع���ما��ان�ف�طا�ذلك،�ح���يص���ماال

 
َ
 �ٍل ضْ ف

َ
�نقٍص �،ما�ُ فل �من ��ان �الشركة�وما ���ت �ذلك �فعال �فإذا �الفق�ية(فعل��ما، �الدراسات  مركز

    .)2009،17و�قتصادية،

�املصرفية - �: املشاركة �البنوك �أو �املصارف �من��سالمية�ستخدم �العديد ��� �املشاركة  أسلوب

حسب�ما�) الشركة(���اق�سام�ناتج�املشروع�املشار�ع،�ف���تقوم�بتمو�ل�العمالء�بجزء�من�رأس�املال�نظ

�العميل� �ع�� �املشاركة �وإدارة �العمل �مسؤولية �ت��ك �ما �كث��ا ��سالمية �البنوك �أن �كما �عليھ، يتفقان

    .)97،ص2004خوجة،(والرقابة�واملتا�عة��دارةالشر�ك،�مع�املحافظة�ع���حق�

  مشروعية�عقد�املشاركةو حكم�. 2

  :من�الكتاب -

﴿  
َ

�ك ِليٌل�َما�ُ� َوِإنَّ
َ
اِ�َ�اِت�َوق وا�الصَّ

ُ
ِذيَن�آَمُنوا�َوَعِمل

َّ
�ال

َّ
ٰ��َ�ْعٍض�ِإال

َ
َيْبِ���َ�ْعُضُ�ْم�َع�

َ
اِء�ل

َ
ط

َ
ل

ُ
�

ْ
ص،�[ ﴾ ْم ِث�ً�ا�ِمَن�ا�

  ]�24ية�

  :من�السنة -

ِ�ي�ُ�َرْ�رَ  َعْن  - 
َ
�ر����هللا�عنھ،�قال�رسول�هللا�أ

َ
ْن��﴿:  قال�هللا��عا��) ص(ة

ُ
ْم�َيخ

َ
ْ�ِن�َما�ل

َ
ِر�ك

َّ
�الش

ُ
اِلث

َ
ا�ث

َ
ن

َ
أ

َرْجُت�ِمْن�َبْيِ�ِ�َما
َ

ُھ�خ
َ
ان

َ
ا�خ

َ
ِإذ

َ
َحُدُ�َما�َصاِحَبُھ،�ف

َ
ْ�ِن (ومع����.﴾أ

َ
ِر�ك

َّ
�الش

ُ
اِلث

َ
ا�ث

َ
ن

َ
ِة�): أ

َ
َ�َ�ك

ْ
ِ�ْفِظ�َوال

ْ
ْي�َمَعُ�َما�ِبا�

َ
أ
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�
ُ
ظ

َ
ْحف

َ
ِ�ِ�َماأ

َ
ْ�َ��ِ���ُمَعاَمل

َ
�

ْ
ْزَق�َوا� ْعِط�ِ�َما�الّرِ

ُ
ُ�َما�َوأ

َ
ْمَوال

َ
َرَجُت�ِمْن�َبْيِ�ِ�ْما(ومع���. أ

َ
َراِج�) خ

ْ
�ِبِإخ

ُ
ة

َ
َ�َ�ك

ْ
ِت�ال

َ
ْي�َزال

َ
أ

ِ�ْفِظ�َعْ�ُ�َما
ْ

  .)www.hadithportal.com(ا�

  املشاركة�عقدخصائص�. 3

  :)91،ص2004خوجة،(تاليةاملشاركة����النقاط�ال�عقدأ�م�خصائص��إبراز يمكن�

  ؛ �ش��اك����تقديم�رأس�املال�-

  ك�والتصرف����رأس�املال�ل�ل�مشارك؛ل؛�بحيث�يبقى�حق�املوالتصرف�و�دارة�ش��اك����العمل��-

  �ش��اك����نتائج�العمليات�سواء��انت�ر�ح�أو�خسارة؛�-

  .�ستمرار����املشاركة�ملدة�طو�لة����العادة�-

  )�عض�أش�ال�املشار�ات( اتأنواع�الشر�. 4

 �يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات(ي�� نذكر�ما�أ�م�االشر�ات،�من��ألنواع�ناك�العديد�من�التص�يفات�

  :)364-363،ص�ص2017املالية��سالمية،

�العقد - �قصد��:شركة �الذمة ��� �أو�ال��ام��ما �أو�عمل��ما �مال��ما �خلط �أو�ك���ع�� �اثن�ن �ب�ن اتفاق

  .�س��باح

اختالط�ملك�اثن�ن�أو�أك��،�ي�تج�عنھ��ش��اك����استحقاق�الر�ح�املتحقق�أو�الر�ع�أو��:شركة�امللك -

   .�رتفاع����القيمة،�وكذلك�تحمل�ا��سارة�إن�وقعت

�املفاوضة - �: شركة �والتصرف �املال ��� �الشر�اء �ف��ا �ي�ساوى �شركة �إ���و �ل �الشركة �ابتداء �من الدين

  .��اي��ا

رض�ملن�يزرع�ا�و�قوم�عل��ا�بجزء�من�مشاع�معلوم�من�أ���الشركة����الزرع�بدفع�: ارعةشركة�املز  -

  ).الغلة(ا��ارج�

���الشركة�ال���تتمثل����دفع���ر�مغروس�معلوم�لھ�ثمر�مأ�ول�ملن��عمل�عليھ��:شركة�املساقاة -

  .بجزء�مشاع�معلوم�من�ثمره

،�ع������الشركة�ال���تقع�ع���دفع�أرض��:شركة�املغارسة -
ً
ل�س�ف��ا���ر�إ���رجل�ليغرس�ف��ا���را

  .أن�ما�يحصل�من�الغراس�والثمار�ي�ون�بي��ما�ب�سب�معلومة
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�ليتجر�بھ،�و��ون�الر�ح�بي��: شركة�املضار�ة -
ً
ا�حسب�ما�م���الشركة�ال���يدفع�ف��ا�رجل�إ���آخر�ماال

�رأ �إخراج ��عد �أو�غ���ذلك؛ �أو�الر�ع �أو�الثلث �النصف �من �عليھ �املاليتفقان �الفق�ية(س  مركز�الدراسات

   .)22،ص2009و�قتصادية،

 شروط�صيغة�املشاركة. 5

� �تقسيم �صيغة�شروطاليمكن ��� �توفر�ا �الواجب � إ���املشاركة�العامة �عناصر، ����ثالث ��و�مب�ن كما

  :ا��دول�التا��

  شروط�صيغة�املشاركة ):01.05(جدول�رقم�

  الشروط  النوع

أو�من�عمالت�أخرى،�) رأس�مال�عي��(ال�من�النقود،�أما�إذا��ان�من�العروض�أن�ي�ون�رأس�امل�-  رأس�املال

  قومت�جمعيا��عملة�واحدة�لتحديد�رأس�املال�املشاركة�وحصص�الشر�اء؛

-� 
ً
  ألحد�الشر�اء����ذمة�شر�ك�آخر؛�أن�ال�ي�ون�رأس�املال�دينا

  ال�يجوز�خلط�املال�ا��اص�ألحد�الشر�اء�بالذمة�املالية�للمشاركة؛�-

  .ال��ش��ط�ال�ساوي����حصص�الشر�اء����رأس�املال�-

�الر�ح��-  توز�ع��ر�اح �من �شر�ك ��ل �نص�ب �ي�ون �وأن � �الشر�اء، �ب�ن ��ر�اح �توز�ع �قواعد �الشركة �عقد يحدد

  . �سبة�شا�عة

العمل،�فإن�و حد�الشر�اء�القائم�باإلدارة�أ���حالة�وقوع�خسارة�دون�تقص���أو�مخالفة�من�طرف��-

  .رة�يتحمل�ا�الشر�اء،�و�تم�توز�ع�ا�حسب��سبة�مسا�مة�الشر�اء����رأس�املال�ذه�ا��سا

يجوز�تفو�ض�العمل�إ���أحد�الشر�اء،�واش��اك�ذلك����البداية�لثبوت�: حق��ش��اك����العمل -  العمل

  ا��ق����التصرف�ألحد�م،���

وما�ت�يحھ�الشر�عة�يتقيد��ل�شر�ك��شروط�العقد�والعرف�التجاري،�: حدود�تصرفات�الشر�اء -

 . �سالمية
ً
  .فلو�تصرف�تصرفا�ممنوعا��ان�تصرفھ�باطال

�ع��: املصدر �باالعتماد �الباحث �إعداد �: من �الغا��، �برا�يم �البنوك�بن ��� �و�س�ثماري �التمو��� �القرار أ�عاد

  .62-61،�ص�ص�2012،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،��سالمية
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  املشاركةأنواع�. 6

  )املستمرة/ الثابتة( املشاركة�الدائمة 1.6

-�� �ال�� �املشاركة �أو��� �القديمة �ا��الة �و�� �ان��ا��ا �ح�ن �إ�� �الشركة ��� ��ستمرار�أو�البقاء ���ا يقصد

  . )96،ص2013العا�ي،(الغالبة

�شاء�مشروع����املشاركة�ال���يقصد���ا�تقديم�املشارك�ن�املال�ب�سب�م�ساو�ة�أو�متفاوتة�من�أجل�إ�-

جديد�أو�املسا�مة����مشروع�قائم،�بحيث�يصبح��ل�مشارك�ممتل�ا�حصة����رأس�املال�بصفة�دائمة�

�يمكن� �ولكن �الشركة، �ان��اء �ح�ن �إ�� ��صل ��� �املشاركة �و�ستمر��ذه ��ر�اح، �من �لنص�بھ ومستحقا

�التخارج �أو �ل��روج �املال �رأس ��� �حصتھ �املشارك�ن �أحد �ي�يع �أن �ألخر �أو من��لس�ب

  ).94،ص2014خوجة،(املشروع

  )املن��ية�بالتمليك/املؤقتة�(املشاركة�املتناقصة�  2.6

���شركة��عطي�ف��ا�البنك�ا��ق�للشر�ك����ا��لول�محلھ����امللكية�دفعة�واحدة�أو�ع���دفعات،��-

��أن�أو�أن�يتع�د�أحد�الشر�ك�ن��شراء��حصة��خر�تدر�جيا�إ�. حسبما�تقتضيھ�الشروط�املتفق�عل��ا

  .)96،ص2013العا�ي،(يمتلك�املشروع�ب�املھ

  املتناقصةاملشاركة�صور�وأش�ال� 1.2.6

  :)435،ص2007الزحي��،( من�أش�ال�أش�ر�صور�وأش�ال�املشاركة�املتناقصة،�نجد

�عقد�حصتھ�ب�يع�البنك�: �����اية�عقد�الشركة�أو�قبل�ذلك: إما�أن�يحل�الشر�ك�محل�املصرف -

  .ع�ا�لغ���الشر�كمستقل،�كما�يمكن�لھ�بي

�سبة�للمصرف�كعائد�تمو�ل،�و�سبة�للشر�ك�العميل�بمقدار�ما�دفع،�و�ما�: قسمة�الر�ح�ثالثة�أقسام -

  . يقوم�بھ�من�عمل

�الر�ح - �من �ونص�ب �معينة �قيمة �م��ا �ل�ل �أو�أس�م �حصص �إ�� �املال �رأس �للشر�ك�: قسمة و��ون

ت�ناقص�أس�م�املصرف�وحصصھ�وتز�د��العميل�شراء�ما�استطاع�من�أس�م�املصرف��ل�سنة،�بحيث

  .أس�م�الشر�ك�إ���أن�يمتلك�جميع�أس�م�البنك

  املتناقصةاملشاركة�شروط� 2.2.6



 صيغ�التمو�ل����املصارف��سالمية...................................................................ا��امس�صل�الف

93  

�ش��ط����املشاركة�املتناقصة�الشروط�العامة�املطلو�ة����املشاركة�الدائمة،�و�ضاف�إل��ا�ثالث�شروط�

  :)436،ص2007ي��،الزح(،�و��)1979(سنة� بد�ي�ؤتمر�املصر����سالمياملاش��ط�ا�

-�� �من �فال�بد �بقرض، �تمو�ل �عملية �مجرد �املتناقصة �املشاركة �وأن�أال�ت�ون �الفعلية، �املشاركة وجود

�أثناء� ��� �عليھ �املتفق �الر�ح ��� �املشاركة �ل�ما �يحق �كم �ا��سارة، �عبء �أو��طراف �الطرفان يتحمل

  .املشاركة

 أن�يمتلك�البنك�حصة����املشاركة�ُم �-
ً
تمتع�بحقھ�ال�امل�����دارة�والتصرف،�ومراقبة�ن�يأتاما،�و �ل�ا

  .�داء�ومتا�عتھ

أال�يتضمن��ذا�العقد�شرطا�يقت����رد�الشر�ك�إ���البنك��امل�حصتھ����رأس�املال،�ورد�ما�يخصھ��-

  .من�أر�اح،�ملا����ذلك�من�ش��ة�الر�ا

  املتناقصةاملشاركة�مجاالت�التطبيق�املتعلقة�ب 3.2.6

نھ�أاقصة�للقيام�بتمو�ل�املؤسسات�الصناعية�واملزارع�واملس�شفيات،�و�ل�ما�من�شتص���املشاركة�املتن

سلوب�املناسب�ال��يح�ل�افة�عمليات��س�ثمار�ا��ماعية�،�و�عت���� ن�ي�ون�مصدرا�منتظما�للدخلأ

  :)113،ص2014خوجة،(���عصرنا�ا��اضر،�حيث�تحقق

  .ق�أر�احا�دور�ة�ع���مدار�السنةقيح :بال�سبة�للبنك -

�للشر�ك - ��:بال�سبة ��� �املتمثلة �طموحاتھ �وتحقق ��س�ثمار�ا��الل، �ع�� �بامتالك�إ���عھ فراده

  . وذلك�با���اب�البنك�تدر�جيا�،املشروع�ع���املدى�املتوسط

�للمجتمع - �عالقة��:بال�سبة �عن �عوضا ��يجا�ي �املشاركة �بتطو�ر�أسلوب �املسار��قتصادي ت��يح

  .ذلك�تحقق�العدالة����توز�ع�النتائج،�و���بسلبيةاملديونية�ال

  مخاطر�صيغة�املشاركة. 7

  :)106،ص2017خوجة،(مجموعة�من�املخاطر،�نذكر�م��ا�املشاركةي��تب�عن�التعامل�بصيغة�

�الشر�ك��:الشر�ك�ةمخاطر�نوعي -  �وم�ارات �قدرات �ع�� �الطرف�ن �ب�ن �الشراكة �مشروع �نجاح �عتمد

اسب�املرجوة�من��س�ثمار،�ولذلك�فإن�عدم�توافر�املؤ�الت�لدى�املدير����إدارة�املشروع،�وتحقيق�امل�

  .الشر�ك�يؤدى�إ���فشل�املشروع�وخسارة�البنك�لرأسمالھ،�و�و�ما�يجب�التحوط�لھ�من�البداية

 - � �املشروع �امل(مخاطر�نوعية �غاية�:)ركةاشمشروع ��� �يبقى �املشروع ��شاط �اختيار�مجال �حسن إن

يؤدي�إ���مخاطر�كب��ة،�قد�تؤدي�إ���خسارة�حصة�البنك�من�رأس�املال���مية،�وأي�إخفاق����تقديره�

  .املدفوع
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�ال�شغيلية -  �تؤثر��:مخاطر�ا��وانب �ال�� ���مية �ذات �مخاطر�ال�شغيل �مجموعة �مراعاة �البنك ع��

�أو� �كفاية �عدم �عن �املخاطر�الناتجة �ذلك ��� �بما �عملياتھ �الداخلية،� �جراءات إخفاقع�� �دار�ة

�س�ثمارات�����أداءرقابية�ع���لامل�املرتبطة�بالب�ئة�القانونية�و العوا�إ�� باإلضافةالنظم،�ص�و و���ا

  .و�جب�أن�يتم�أخذ�ا��ع�ن��عتبار�عند�تقييم�املخاطر. �موالرؤوس�

 صيغة�املضار�ة: ثانيا

  طبيعة�املضار�ة�. 1

�فل�س����كت���مضار�ةاملضار�ة�ل�ا�اسمان؛� �لغة�أ�ل�العراق، �يقولون�باب��اْض رَ م�باب�القِ و�� وإنما

��عا�� �قولھ ��� �كما �للتجارة �السفر �و�و ��رض ��� �الضرب �من �واملضار�ة ُروَن�:" املضار�ة،
َ

َوآخ

ْرِض  ِ�� َيْضِرُ�وَن 
َ ْ
ِھ  �

َّ
�الل ْضِل

َ
�ف �ِمْن وَن

ُ
�"[َيْ�َتغ �]20املزمل، �ا���از، �أ�ل �ف�و�لغة �القراض �أما �والقراض؛

�يف �خ���أو�شر؛�كما�فيھ�قولھ��عا��مأخوذ�من�القرض،�و�و�ما �عليھ�من ن: " علھ�الرجل�ليجازى ا� مَّ
َ
ذ

ْرًضا�َحَسًنا
َ
َھ�ق

َّ
ِذي�ُيْقِرُض�الل

َّ
  ال

ً
ِث�َ�ة

َ
ا�ك

ً
ْضَعاف

َ
ُھ�أ

َ
ُھ�ل

َ
ُيَضاِعف

َ
  .)171،ص2002الغر�ا�ي،( ]245البقرة،�" [ف

  �عر�ف�املضار�ة�. 2

  : املضار�ة�لغة -

- � � لغةاملضار�ة �وزن �مأخُم ع�� �أو�فاعلة، �للسفر�مطلقا، �و�و�الس���ف��ا ��رض، ��� �الضرب �من وذة

   .)91،ص2017الوابل،( للسفر��غرض�التجارة�وابتغاء�الرزق

ُروَن��: "سميت�بذلك؛�أخذا�من�الضرب�����رض،�للسفر�والتجارة؛�كما�قال��عا�� لغةاملضار�ة� -
َ

َوآخ

ْرِض  ِ�� َيْضِرُ�وَن 
َ ْ
�  

َّ
ْضِل�الل

َ
وَن�ِمْن�ف

ُ
  .)469،ص2019ان،الفوز ( ]20املزمل،�" [ ِھ َيْ�َتغ

َع�قِ : ِقَراًضااملضار�ة� و�س���-
َ
ط

َ
ُع،�ألن�املالك�ق

ْ
ط

َ
ْرِض،�و�و�الق

َ
طعة�من�مالھ�ليتجر�و�و�مشتق�من�الق

  . )437،ص2010بدوي،(ف��ا�وقطعة�من�ر�حھ

  : املضار�ة�شرعا -

أما�ا��سارة�. ا�بي��ما�بحسب�ما�شرطاأن�يدفع�املالك�إ���العامل�ماال�ليتجر�فيھ،�و��ون�الر�ح�مش����-

�عملھ� �يخسر �وإنما �ش�ئا، �م��ا �املضارب �العامل �يتحمل �وال �وحده، �املال �صاحب �ع�� ف��

 .)154،ص2007الزحي��،(وج�ده

- � �الشركة �أش�ال �من �ش�ل �من�) املشاركة(املضار�ة
ً
�معلوما

ً
�قدرا �املتعاقدين �الطرف�ن �أحد �ف��ا يقدم

وفكره،�و�س���املضارُب�أو� وعملھ صرف�الطرف�الثا�ي���ذا�املال�بج�دهمالھ�و�س���صاحب�املال،�و�ت

  .)20،ص2003ال�سام،(العامُل 
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�أو�القراُض�تمك�ن�ماٍل �-
ُ
  . )423،ص2000املال�ي،(ملن�َيتِجُر�بھ�بجزء�من�ر�حھ�ال�بلفظ��جارة�املضار�ة

�عقد�شركة����الر�ح�بمال�من�رجل�وعمل�من�آخر�-
ُ
  .)183،ص2004ا��رجا�ي،(املضار�ة

أن�يدفع�رجل�إ���رجل�درا�م�أو�دنان���ليتجر���ا،�و��ت���رزق�هللا�ف��ا،�يضرب�����رض�إن�شاء،�أو��-

 يتجر����ا��ضر،�فما�أفاء�هللا����ذلك�املال�من�ر�ح�ف�و�بي��ما�ع���شرط�ما�نِ 
ً
�أو� صفا

ً
�أو�ر�عا

ً
�ان�أو�ثلثا

،�وال�يجوز�القراض�إال�بالدنان���وال
ً
�معلوما

ً
 . )771،ص1978القرط��،(درا�م�املس�وكةجزءا

  املضار�ة حكم. 3

-�� �بحاجة �الناس �ألن �تقتض��ا، �وا��كمة �والسنة، �باإلجماع �جائزة �عند�إل��ااملضار�ة �ي�ون �قد �ألنھ ،

حسن�تصرف�ول�س�عنده�مال،�والنقود����سانمال�و�و�ال�يحسن�التصرف،�وقد�ي�ون�عند����سان

  .)110،ص2014الفوزان،(ةال�تقوم�إال�بالتقليب�والتجار 

أن�عثمان�ابن�عفان�ر����هللا�عنھ�أعطاه�: " ���املوطأ�عن�العالء�ابن�عبد�الرحمان�عن�أبيھ�عن�جده�-

�بي��ما �الر�ح �أن �ع�� �فيھ
ً
�قراضا

ً
����". ماال ��ان �مما �وأنھ �جواز�القراض، ��� �املسلم�ن �ب�ن �خالف وال

  .  )423،ص2000املال�ي،(�سالما��ا�لية�وأقرُه�

  املضار�ةأدلة�مشروعية� .4

  :���القرآن�املضار�ة�دلة�ال���تدل�ع���مشروعية�من�: من�الكتاب -

ْم  ﴿: قولھ��عا��
ُ

ك ِ�ّ
ن�رَّ �ّمِ

ً
ْضال

َ
وا�ف

ُ
غ

َ
ْ�ت

َ
ن�ت

َ
اٌح�أ

َ
ْم�ُجن

ُ
ْيك

َ
ْ�َس�َعل

َ
،�وقد�احتج��مام�املارودي�]198البقرة،�[ ﴾ل

ْم  ﴿ح�فضل،�وقولھ��عا���الشاف�����ذه��ية�ع���مشروعية�املضار�ة،�فإن�الر�
ُ

ك ِ�ّ
ن�رَّ �ّمِ

ً
ْضال

َ
وا�ف

ُ
غ

َ
ْ�ت

َ
؛�﴾ت

أي�تطلبوا�فضال،�أي�ز�ادة�ع���مالكم�أو�مال�غ��كم،�و���الر�ح،�ف����حتجاج���ذه��ية�من�حيث�

   .)22،ص2009مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية،(عموم�ا

   :املضار�ةوعية�من��حاديث�النبو�ة�الشر�فة�ال���أقرت�بمشر : من�السنة - 

 �-ر����هللا�عنھ� - َحِكيِم�ْبِن�ِحَزاٍم  حديث -
ً
اَرَضة

َ
�ُمق

ً
اُه�َماال

َ
ْعط

َ
ا�أ

َ
ُجِل�ِإذ ��الرَّ

َ
�َع�

ُ
ِ�ط

َ
�

ْ
اَن�َ�ش

َ
ُھ�� نَّ

َ
�: أ

َ
ْن�ال

َ
﴿أ

َبٍة 
ْ
ِبٍد�َرط

َ
ْجَعْل�َماِ���ِ���ك

َ
َد�ت

َ
ق

َ
ِلَك�ف

َ
ْ�ًئا�ِمْن�ذ

َ
َت�ش

ْ
َعل

َ
ِإْن�ف

َ
ِن�َمِسيٍل،�ف

ْ
ِ�ْل�ِبِھ�ِ���َبط

ْ
�
َ
�ت

َ
ُھ�ِ���َبْحٍر،�َوال

ْ
ْحِمل

َ
�ت

َ
،�َوال

�َماِ��﴾ اٌت . َضِمْنَت
َ

�ِثق ُھ
ُ
�َوِرَجال ، ُّ��ِ

ْ
ط

ُ
اَرق �الدَّ �. َرَواُه �فيھ �من��إثباتا��ديث �وأ��ا �املضار�ة، �شركة أصل

�أصو  �ع�� �لس���ا �ا��ائزة، �الشرعيةالعقود �املعامالت �من�. ل �واحد ��ل �جواز�اش��اط �ع�� �دليل وفيھ

 .)26،ص2003ال�سام،(املضار��ن�ع���صاحبھ�مالھ�فيھ�منفعة،�أو�ما�للعقد�والشركة�فيھ�منفعة

  :من��جماع -
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وأقره،�وروي�عن�عمر�وعثمان�) ص(التعامل�باملضار�ة�جائز�باإلجماع،�و�ان�موجودا����عصر�الن����-

� �وابن �ا��ميعوع�� �عن �هللا �ر��� �ال��ابة �من �مخالف �ل�م ��عرف �ولم �وغ���م، وا��كمة�. مسعود

� �بحاجة �الناس �ألن �باملال؛ �جواز�املضار�ة �بالتقليب�إل��اتقت��� �تنمو�إال �والدنان���ال �الدرا�م �ألن ؛

  .)469،ص2019الفوزان،(والتجارة

ك،�فأم�ن�إذا�قبض�املال،�ووكيل�املضارب�أم�ن�وأج���ووكيل�وشر�:" قال�العالمة�ابن�قيم�ا��وز�ة�-

�يباشرهُ  �فيما �وأج�� �فيھ، �تصرف �فيھ��إذا �ظ�ر �إذا �وشر�ك �العمل، �من بنفسھ

  .)469،ص2019الفوزان،("الر�ح

أ��ما�لقيا�أبا�مو�����شعري�بالبصرة�من�صرف�ما�: " عن�عبد�هللا�وعبيد�هللا�اب���عمر�ر����هللا�عنھ�-

�واب
ً
ِدَما�املدينة�فباعاه�ور�حا�فيھ،�وأراد�عمر�ر����من�غزوة���اوند،�ف�سلفا�منھ�ماال

َ
�وق

ً
تاعا�منھ�متعا

  لو: فقاالهللا�عنھ�أخذ�رأس�املال�والر�ح��لھ،�
َ
 �ان�ت
َ
�لنا؟�ل �علينا،�فكيف�ال�ي�ون�ِر�حُھ

ً
ف��ان�ضمانا

ْد�جعلتُھ�قِ : فقال�رجل
َ
،�فقال�ق

ً
�ايا�أم���املؤمن�ن�لو�َجعلتُھ�ِقراضا

َ
�وأخذ�ِم�ُ�َما�ِنْصف

ً
أخرجھ�". لر�حراضا

  .)326،ص2018الشو�ا�ي،( مالك����املوطأ�والشاف���والدارقط��

  املضار�ةعقد�شروط�. 5

  :)254-253،ص�ص2010سابق،( من�الناحية�الفق�ية،�فيما�ي��املضار�ة�تتمثل�شروط���ة�

�ُ�؛�-
َ
�فال�ت

ً
  أن�ي�ون�رأس�املال�نقدا؛�فإن��ان�ُحليا�أو�ُعروضا

؛��ي�يتم���رأس�املال�الذي�يتجر�فيھ�من�الر�ح�الذي�يوزع�بي��ما�حسب�أن�ي�ون�رأس�املال�معلوما�-

  �تفاق؛

�الن����- �ألن �والثلث، �والر�ع ��النصف �بال�سبة �معلوما �املال �رأس �وصاحب �العامل �ب�ن �الر�ح �ي�ون أن

  .عامل�أ�ل�خي����شطر�مما�يخرج�م��ا) ص(

-�� �ت�ون �أن �مطلقةيجوز ��املضار�ة �وا��مام�نو�و�رأي �العامل�مالك �املال �رب �يقيد �فال لشاف��،

���بلد�مع�ن�أو�سلعة�معينة،�أو�يتجر����وقت�دون�وقت،�أو�ال�يتعامل�إال�مع���ص��عينھ،��باالتجار 

ونحو�ذلك�من�الشروط،�ألن�اش��اط�التقيد�كث��ا�ما�يفوت�املقصود�من�عقد�املضار�ة،�فالبد�من�عدم�

�املضار�ة �فسدت �وإال �. اش��اطھ، �أن �يجوز �مقيدةتكما �املضار�ة ��كون �رأي �وأبو���مام�نع�� أحمد

�وقاال �مطلقة، �املضار�ة �ت�ون �أن ��ش��طا �فلم �تجوز�: " حنيفة، �فإ��ا �مطلقة، �ت�� �كما �املضار�ة إن

�مقيدة ��عدا�ا�". كذلك �فإن �شرط�ا، �ال�� �الشروط �يتجاوز �أن �للعامل �ال�يجوز �التقيد �حالة ��ذه و��

  َضِمَن؛

  يان�مد��ا؛�فإ��ا�عقد�جائز�يمكن�ف��ھ����أي�وقت؛ول�س�من�شروط�املضار�ة�ب�-

-�� �وذمي �مسلم �ب�ن �ت�ون �أن �ت�� �بل �ومسلم، �مسلم �ب�ن �ت�ون �أن �املضار�ة �شروط �من أ�ل�(ول�س

  ؛)الذمة
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فال�ت���املضار�ة�ع���دين�وال�ع���مال�غائب،�ألن�الدين�قد�: أن�ي�ون�رأس�املال�عينا�حاضرة�ال�دينا�-

  .)157،ص2007الزحي��،(متفق�عليھ�ب�ن�الفق�اء�ايحضر،�و�ذال�يقبض،�والغائب�قد�ال�

  املضار�ةعقود�أنواع�. 6

  :)154،ص2007الزحي��،(وتنقسم�املضار�ة،��إ��: من�الناحية�الفق�ية  1.6

  .أن�يدفع���ص�املال�إ�����ص�آخر�دون�قيد: املضار�ة�املطلقة -

�و�قيده����امل�ان��أن�يدفع���ص�إ���آخر�مبلغا�من�املال: املضار�ة�املقيدة -
ً
أن��عمل����بلدة�(مضار�ة

أال�بيع�وال�(،�أو����ص�مع�ن�)���وقت�مع�ن(،�أو�الزمان�)���بضاعة�معينة(،�أو�نوع����التجارة�)معينة

  ).�ش��ي�إال�من���ص�مع�ن

  :)166،ص2004املغر�ي،(وتنقسم�إ��: من�ناحية�فردية�أو�جماعية  2.6

ملضار�ة�الشرعية��انت�تمارس�غالبا�ع���أساس�فردي،�ب�ن���ص�املعروف�أن�ا: املضار�ة�الفردية - 

  .  �عمل����املال�و�و�املضارب،�و��ن�صاحب�املال�الذي�يقدم�املال�للمضارب

- � �ا��ماعية �مضار��ن�: )املش��كة(املضار�ة �وعدة �واحد، �مال �صاحب �ب�ن �املضار�ة �ت�ون �أن يجوز

لعدة�أ��اص،�فيص���عامال�مش���ا����املضار�ة��بالعمل،�كما�يجوز�أن�يضارب�واحد�بأموال�متعددة

  . بي��م

  :)529،ص2007الزحي��،(وتنقسم�املضار�ة،�إ�� :�سالميةمن�ناحية�املصارف�  3.6

�مطلقة -  �مصرفية �حساب�: مضار�ة �فتح �طر�ق �عن �املصرف ��� � �مبلغ �أي �العميل �يودع �أن و��

�ب �املصرف �يخول ���أ�س�ثمار�باسمھ، �املال ��س�ثمر��ذا ��ن �املحلية �املشروعات �من �مشروع و�أأي

،�و��ون��ذا�ا��ساب�آلجال�مختلفة،�وال�يجوز�لصاحب��ذه�الود�عة�أن����ب�)خارج�البالد(الدولية�

  .مع�التفو�ض��يداعاملال،�أو�جزءا�منھ�قبل���اية�املدة�املحددة�لذلك،�و���

 - � �مقيدة �مصرفية �ت): مشروطة(مضار�ة �دون ��س�ثمار�من �حساب �يختار��س�� �أن �و�� فو�ض،

مشروعا�معينا�من�مشار�ع�املصرف،�و�حدد�اس�ثماره�فيھ،�مع�تحديد�مدة�) صاحب�الود�عة(العميل�

  .أو��غ���تحديد،�و�نحصر�استحقاق�العميل�نص�بھ�من��ر�اح����ذلك�املشروع�الذي�اختاره
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   �سالميةاملضار�ة�املش��كة����املصارف�عقود�خطوات�تنفيذ�. 7

�امل �تتم �املصارف ��� �املش��كة ���سالميةضار�ة �ا��طوات �خالل  مركز�الدراسات(التالية�و�جراءاتمن

   :)192- 191،ص�ص2009الفق�ية�و�قتصادية،

؛�وذلك�الس�ثمار�ا�ل�م�����سالمييقدم�أ��اب�رؤوس��موال�مدخرا��م�بصورة�فردية�إ���املصرف�  -

  املجاالت�املناسبة؛�

  ة�فرص��س�ثمار�املتاحة�واملر��ة�للتمو�ل؛يقوم�املصرف�بدراس�-

،�و�التا���تنعقد�ىيخلط�املصرف�أموال�أ��اب�رؤوس��موال،�و�دفع�إ���املس�ثمر�ن��ل�ع���حد�-

  مجموعة�من�شر�ات�املضار�ة�الثنائية�ب�ن�املصرف�واملس�ثمر؛��

�م�ملوجودات�الشركة��عد�التقديري،�أو�التقو �*تح�سب��ر�اح��ل�سنة�بناء�ع���ما��س���بالتنضيض�-

  خصم�النفقات؛

  . ،�واملصرف،�واملضارب)صاحب�الود�عة(صاحب�رأس�املال�: توزع��ر�اح�ب�ن��طراف�الثالثة�-

  املضار�ةعقود�مخاطر�. 8

  :)105،ص2017خوجة،(من�املخاطر،�نذكر�م��ا�العديد املضار�ةي��تب�عن�التعامل�بصيغة�

�املضارب -  �كفاءة ��: مخاطر�عدم �م�ارات�حيث �ع�� �أسا��� ��ش�ل �املضار�ة �مشروع �نجاح عتمد

� �املضارب �توافر�) املس�ثمر(وقدرات �فعدم ��س�ثمار، �من �املرجوة �امل�اسب �وتحقيق �املشروع �إدارة ��

منھ�منذ�لھ��ذه��م�انيات�يؤدي�إ���فشل�املضار�ة�وخسارة�البنك�لرأسمالھ،�و�و�ما�يجب�التحوط�

   .�ة�و�امل�ارة�و�حسنون�العمل�وتحقيق��ر�احالبداية�باختيار�من�لد��م�ا���

�املضارب -  �نزا�ة �املضارب،�: مخاطر�عدم �بيد �و�دارة �حصر�العمل �ع�� �املضار�ة �عمليات تقوم

�بأموال� �املضارب �يتالعب �فقد �املضار�ة، �مخاطر�مشروع �ارتفاع �إ�� �املضارب �عمل ��� �التفرد و�ؤدي

�و�ُ  ��شروط�ا، �وال�يتقيد �و�تعداملضار�ة، �املال��مل �رب �مخاطر�تواجھ ��ذه �و�ل �التنفيذ، �و�قصر��� ى

مما�يتوجب�ع���البنك�اختيار�أ��اب��خالق�الفاضلة��.و��دد�رأس�مالھ�بالضياع�وا��سارة) البنك(

  .وال��ا�ة�و��ستقامة�من�املضار��ن

�السوق  -  �: مخاطر�ركود ���مية، �غاية ��� �املضار�ة ��شاط �اختيار�مجال �إخفاقف�عت���حسن ����أي

�املال �رأس ��امل �خسارة �إ�� �تؤدي �قد �مخاطر�كب��ة �إ�� �يؤدي �مخاطر�. تقديره �املال �رب �يتحمل و�كذا

  .رأس�املال�الك�ر�ود��سواق،�مما�ي��تب�ع���ذلك�احتمال�ارتفاع�ا��سائر�و 

                                                           
*
 .)سيولة( ىل نقدإاملال من سلع وبضائع  يليعين حتو : التنضيض 
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  املرابحةصيغة� :ثالثا

  املرابحةمف�وم�. 1

  : املرابحة�لغة�-

����اللغة�من�الر�ح،�و�و�ا�-
ُ
 املرابحة

ُ
ر�ح�فيھ�باأللف. لنماُء�والز�ادة

َ
َضَل�ف��ا،�وأ

ْ
ف

َ
: نقول�َرِ�َح����تجارتھ�إذ�أ

 
ً
 : أي�صادف�سوقا�ذات�ر�ح،�وأر�حت�الرجل�إر�احا

ً
  .)412،ص1999عبد�املنعم،(أعطيتھ�ر�حا

�والر�اح�- �الر�ح، �من �ُمفاعلة �صيغة �ع�� �اللغة ���
ُ
�يقاُل : املرابحة ،

ُ
�والز�ادة �سلع: النماُء �ع�� ٍة�رابْحتُھ

،�وَر�حْت�تَجارتھُ 
ً
،�أي�أعطيتُھ�ر�حا

ً
�َر�ح�َصاِحُ��ا�ف��ا: مرابحة

ْ
  .)7593،ص2019الوائ��،(إذ

�مصدر�َراَبَح �-
ُ
�سميُت�ل�ل�قدرٍ : تقول : املرابحة

ْ
،�إذ

ً
 ��عتُھ�املتاع�أو�اش��يتُھ�منُھ�مرابحة

ً
 وزارة( من�الر�ح�ثمنا

  .)49،ص�1987وقاف�والشؤون��سالمية،

  : ااملرابحة�شرع�-

 .)192،ص2010سابق،( املرابحة����البيع�بالثمن�الذي�اش��يت�بھ�السلعة�مع�ر�ح�معلوم�-

-�� �ي�يع �أن ��و �املرابحة �يتفقان�الرجل �معلوم �ر�ح �وز�ادة �بھ، �اش��ا�ا �الذي �بالثمن السلعة

  .)1491،ص2014املال�ي،(عليھ

  .)176،ص2004ا��رجا�ي،(البيع�بز�ادة�ع���الثمن��ول ��املرابحة���-

،�إما�ع���ا��ملة،��-
ً
ْم�اش��ا�ا،�و�أخذ�منُھ�ر�حا

َ
�صاحب�السلعة�املش��ي�ِبك

َ
بيع�املرابحة��و�أن�ُ�عرف

�يقول �:مثل �و�و�أن �التفصيل، �ع�� �وإما �أو�دينار�ن،
ً
�دينارا �وتر�ح�� ��عشرة �اش��يُ�َ�ا �يقول تر�ح���: أن

�أو�غ���ذلك �دينار، �ل�ل
ً
�بمقد. )443،ص2013الغرناطي،(در�ما �إما �ب�سبة�أي �وإما �ُمحدد، وْع

ُ
اٍر�َمْقط

      . )491،ص2017الزحي��،(ُعشر�ة

- � �لآلمر�بالشراء �املصرفية(املرابحة �أن�: )املرابحة �ومعنا�ا �املرابحة، �أنواع �من �لنوع �حديثة �سمية

�معلومة �ز�ادة �مع �مؤجل �بثمن �منھ �ليأخذه �لھ، �عينھ �ش�ئا �لھ ��ش��ي �أخر�أن �من ���ص . يطلب

� �رجل �يذ�ب �أن �املصرفوصورتھ �قط�)البنك( إ�� �لھ ��ش��ي �أن �عليھ �معروضة�ع�عرض ��رض �من ة

عي��ا�لھ��سعر�معلوم،�ع���أن�يدفع�املصرف�ثم��ا��لھ�أو��عضھ،�ثم�ي�يع�ا�للطالب�بثمن�مؤجل��للبيع�

� �املصرف �يأخذ �وقد �عل��ا، �متفق �ز�ادة �املصرف�ثمع �شراء �تم �إذا �بالشراء �بالوفاء ��ع�دا �الطالب من

   .)413،ص2004عم،عبد�املن(ل�ا
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  املرابحةأدلة�مشروعية�. 2

  :�دلة�ال���تدل�ع���مشروعية�املرابحة����القرآن�كث��ة،�م��ا من: من�الكتاب�-

َ�ا  ﴿: �عا��قولھ� - َم�الِرّ َبْيَع�َوَحرَّ
ْ
ُھ�ال

َّ
�الل َحلَّ

َ
  ]275البقرة،�[﴾�َوأ

َراٍض�ِمّ ﴿: قولھ��عا���-
َ
�َعن�ت

ً
وَن�ِتَجاَرة

ُ
�

َ
ن�ت

َ
�أ

َّ
ْم ِإال

ُ
�بيٌع�بال��ا����ب�ن�العاقدين] 29ال�ساء،�[ ﴾نك

ُ
  .واملرابحة

  :كر�ما�ي��ذمن��حاديث�النبو�ة�الشر�فة�ال���أقرت�بمشروعية�املرابحة،�ن: من�السنة�-

و�أك���منھ�لقولھ�ص���هللا�عليھ��،و�أقل�منھ�،من�اش��ى�سلعة�جاز�لھ�بيع�ا�برأس�املال: قال�الش��ازي �-

  .  )22،ص2016عبد�هللا،("ا���سان�فبيعوا�كيف�ش�تمإذا�اختلف�: "وسلم

  :من�السنة��جماع -

 ،�ف�ان�ذلك�)أي�دون�أن�ينكر�أحد�ذلك(�عامل�املسلمون�باملرابحة����سائر�العصور�دون�نك����-
ً
�إجماعا

    .)369،ص2009املع�د�العال���للفكر��سالمي،(ع���َجواز�ا

أجمع�العلماء�ع���أن�البيع�: روط�معينة،�قال�ابن�رشدجمع�ع�����تھ�وفق�شبيع�املرابحة�بيع�ُم �-

�السلعة،� �بھ ��ش��ي �الذي �الثمن �للمش��ي �يذكر�البا�ع �أن ���
ُ
�واملرابحة �وُمرابحة، �ُمساومة صنفان

  .)10،ص1997بنك�التضامن��سالمي،(و�ش��ط�عليھ�ر�حا�للدينار�أو�الدر�م

  شراءو�املرابحة�لآلمر�بال�العاديةاملرابحة� الفرق�ب�ن. 3

ملكية�البا�ع�ملحل�حول��يتمركزواملرابحة�لآلمر�بالشراء��العادية�الفرق�ا��و�ري�ب�ن�بيع�املرابحة         

  :)82،ص2016عبد�هللا،(���وقت�التفاوض�والتعاقد،�حيث�أن) السلعة�أو��صل(العقد�

�للسلعة�املبيعة�وقت�التفاوض�وال�ف��اي�ون�: العادية�املرابحة -
ً
  .تعاقدالبا�ع�مال�ا

�لآلمر - �املرابحة � أما �بالوعد(بالشراء �التفاوض�: )املق��نة �وقت �املبيعة �للسلعة
ً
�مال�ا �البا�ع ال�ي�ون

�عن�بيع�املرابحة�العادي. والتعاقد
ُ

�يختلف
ً
  .و�ذا�ما�ُ�عطي�بيع�املرابحة�لآلمر�بالشراء�تكييفا

  املرابحة�املصرفية��عقود�خصائص�. 4

  :)81،ص2011قحف،(بمجموعة�من�ا��صائص�التالية�يتم���بيع�املرابحة�املصرفية،

�ا تملك�- �و�ذا �قص���جدا، �ولو�لزمن �لھ، �وقبض�ا �للسلعة �لكسب�لالبنك �الشر�� ��و�املس�ند تملك

  الر�ح؛�

-� 
َ
�لغ �وتحملھ �ل�ا �تملكھ �لف��ة �ع��ا �ومسؤوليتھ �السلعة �لضمان �البنك �ذلك��مْ رِ تحمل ��� �بما ك،

ْ
اِملل

  العيوب�ا��فية؛
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  ملة�من�أمر�بالشراء�ووعد�بالشراء�وعقدي�بيع�وو�الة؛تت�ون�املعا�-

  ؛�أخرى وجود�سلعة�حقيقة�مقصودة�لذا��ا،�ت�تقل�من�يد�إ����-

  لتقليل�مخاطر�السوق؛) املش��ي (�نتقال�السر�ع�من�ملك�السلعة�إ���ملك�دين�ع���العميل��-

�لفة�مضاف�إل��ا�الر�ح،�أي�ما�،�و�و�ال)لدى�البنك(ال�يمكن�ملقدار�التمو�ل�أن�يتجاوز�ثمن�السلعة��-

  �عادل�قيم��ا�عند�الز�ون�املش��ي�ال��ا�ي�ل�ا؛�

  إحساس�البنك�بمسؤوليتھ�يجعلھ�حر�صا�ع���مصداقية�الصفقة�بأكمل�ا؛��-

و�التا���لن�ت��اكم�طبقات�من�الديون،��،غ���ممكنة����صيغة�املرابحة�؛إعادة�جدولة��قساط�بز�ادة�-

  ولن�يز�د���م�ا؛

  بالبيع�من�طرف�واحد�و�و�جائز�ومقبول؛وعد��-

  .�ذه�الصيغة�يصعب�تطبيق�ا����تمو�ل��عض�نفقات�رأس�املال�-

  املرابحةعقود�أر�ان�وشروط�. 5

  املرابحة��عقدأر�ان���1.5

  :)370،ص2009املع�د�العال���للفكر��سالمي،(ثالثة�وأر�انھ،�عقد�بيعاملرابحة�عبارة�عن�

  .والقبول ��يجاب؛�الصيغة -

  .؛�البا�ع�واملش��ي العاقدان -

  .)السلعة( ؛�الثمن�واملثمناملعقود�عليھ -

  املرابحة�عقدشروط�  2.5

  :)68-67،ص�ص2007الزحي��،(�ش��ط����بيع�املرابحة،�ما�ي��

��ول  - �بالثمن �بيوع�: العلم �جميع ���
ٌ
�شرط �و�ذا �الثا�ي، �للمش��ي

ً
�معلوما ��ول �الثمن �ي�ون �بأن أي

  .�مانة

،�ألنھ��عض�الثمن،�والعلم�بالثمن�شرط������ة��ذا�البيع،�أما�الر�ح�بأن�ي�ون�: بالر�حالعلم� -
ً
معلوما

  .بقية�البيوع�فال�ر�ح�ف��ا

و���املكيالت،�واملوزونات،�والذرعيات،�و�العدديات�املتقار�ة،�و�ذا�: أن�يكون�رأس�املال�من�املثليات -

��و  �الثمن ��ان �فإذا �والتولية، �املرابحة ��� �كشرط �غ���مث��، ��الدور�أل �املتفاوتة، ��عداد �من �ي�ون ن

�وجعل� ��الدرا�م، ،
ً
�معلوما �املال، �رأس �عن �متم��ا �ش�ئا �الر�ح �جعل �من �بد �فال �والفواكھ، والثياب،

  .الوضيعة�ش�ئا�متم��ا�عن�رأس�املال�معلوما

�ع���املرابحة����أموال�الر�ا�وجود�الر�ا - �بال�سب: أال�ي��تب �للثمن��ول،�كوجود����ء�من�الر�ا ن�أة

ن�املرابحة�بيع�بالثمن��ول�وز�ادة،�والز�ادة�����ش��ي�تمرا�بمثلھ،�أو�ج�سھ،�فال�يجوز�بيعھ�مرابحة،�أل 
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ً
 �أموال�الر�ا�ت�ون�ر�ا

ً
،�وكذلك�ال�يجوز�بيعھ�وضيعة،�ولكن�يجوز�بيعھ�تولية�أو�إشرا�ا،�أل��ما�ال�ر�حا

فإذا�اختلف�ا���س�فال�بأس�باملرابحة،�. ھ،�فال�يوجد�الر�ابيع�بمثل�الثمن��ول،�����ل�املبيع�أو��عض

��عشرة�درا�م،�فباعھ�بر�ح�در�م،�جازأك
ً
  .ن��ش��ي�دينارا

،�ال�يج: أن�يكون�العقد��ول���يحا -
ً
ن�املرابحة�بيع�الثمن��ول�ز�بيع��املرابحة،�أل و فإن��ان�فاسدا

بيع�أو�مثلھ،�ال�بالثمن�املحدد،�لفساد�ال�سمية،�مع�ز�ادة�ر�ح،�والبيع�الفاسد�يث�ت�امللك�فيھ�بقيمة�امل

��ونو� �فالثمن �والقيمة، �الثمن �ب�ن �فرق �ف���: اك �القيمة �أما �العقد، ��� �املحدد �عليھ، �املتفق ال���ء

  .قدره�ا����اء،�ول�ست�محددة����العقدو�ما�يُ أاملثل�

  املصرفية��  املرابحة�أش�ال. 6

  :)47،ص2009مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية،(ال،�م��اتأخذ�املرابحة�املصرفية�العديد�من��ش�

  ؛مرابحة�مرتبطة�بوعد�ملزم�لطرف�واحد�أو�لطرف�ن،�أو�غ���ملزم�ألي�طرف�م��ما�-

ع���أساس�ثم��ا��ول�فقط،�ومرابحات�تجري�ع���سلع��عد��تفاق�عل��ا�مرابحات�تجري�ع���السلع��-

    ؛�)ا��... نقل،�تخز�ن،��عبئة،�تقطيع،�(

مرابحة�ذات�الصفقة�الواحدة،�ومرابحة�متجددة،�سواء�تم�السداد�ال�امل�للمستحقات�عن�املرابحة��-

  ؛�و��،�أو�سداد�جزء�فقط،�و��بقى�مديونية�طرف�واحد

ومرابحة،�أو�مرابحة�مستقلة�) �شمل�مشار�ات�ومضار�ات( مرابحة����إطار�سقف��س�يالت�مصرفية��-

  ؛عن�أي�سقوف�ائتمانية

   ؛�)السلع�مصدر�ا�السوق�ا��ار��( أو�مرابحة�دولية�) السلع�مصدر�ا�مح��( حة�محلية�مراب�-

�تصدير�- �أو�مرابحة �است��اد �يتعاقد�: مرابحة �خار�� �ملتعامل �محليا، �منتجھ �بيع ��� �البنك �يتوسط أي

وف���كما�يمارس�ا�البنك��سالمي�للتنمية�ع���نطاق�واسع����ت( و�قدم�لھ��س�يالت����السداد��،معھ

  ؛�)السلع�لبعض�الدول��سالمية

و�ل�ف��ا�للشراء�نيابة�عن�بنفسھ�بالشراء�ودفع�الثمن�وال�سليم،�ومرابحات�يُ �املصرفمرابحات�يقوم��-

  .البنك،�أو�توكيلھ����دفع�الثمن،�أو�����سليم�السلعة،�أو����البيع�للغ��،�أو����البيع�لنفسھ�بثمن�املثل

  مخاطر�صيغة�املرابحة. 7

  :)381،ص2012طايل،(مجموعة�من�املخاطر،�نذكر�م��ااملصرفية� املرابحةعن�التعامل�بصيغة��ي��تب

  عدم�وفاء�العميل�بالسداد�حسب�العقد�امل��م؛�-

  تأجيل�السداد�عمدا،�لعدم�وجود�غرامات�التأخ���عن�السداد؛�-

  مخاطر�الضمانات،�ن�يجة�لبيع��صول�املرتجعة�بأد�ى�من�سعر�الشراء؛�-
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��عدالرجو �- ��خذ �حالة ��� ��مر�بالشراء، �بوعود ��ل��ام �عدم �ن�يجة �الوعد، ��� �العميل��مع ال��ام

  �سالمية�تأخذ�بإلزام�الوعد؛�املصارفن�معظم�أبالوعد،�علما�ب

  .رفض�السلعة�لوجود�عيب�ف��ا�-

  عقد��جارة: را�عا

   �جارةطبيعة�. 1

�مصا�� �مختلف ��� �الناس �حياة ��� �يتكرر �عقد �و �جارة �ألن�ال��معامم�م �بالناس؛ �رفقا �وشرعت ،

��عا�� �قال ��جر، �من �مشتقة �و�� ��عيان، �إ�� �كحاج��م �املنافع �إ�� َت�﴿: حاج��م
ْ

ذ
َ

خ �التَّ َت
ْ
ْو�ِش�

َ
�ل اَل

َ
ق

ْجًرا
َ
ْيِھ�أ

َ
   .)130،ص2000الوطيان،( ]77الك�ف،��ية�[ ﴾َعل

    �جارة�عر�ف�. 2

�لغة�- �� : �جارة �كراء �و�� �لألجرة، �. ج��اسم �الفق�اءأما �اصطالح �ف�� ��عوض�، �املنافع �تمليك ��

  ،)بمقابل(
ً
 �سواء��ان�ذلك�العوض�عينا

ً
 �أو�دينا

ً
  .)20،ص2008حماد،(أو�منفعة

 ْض وَ �جارة�مشتقة�من��جر�و�و�العِ �-
ً
  .)239،ص2010سابق،( ،�ومنھ�س���الثواب�أجرا

  :�جارة�شرعا�-

راد�بھ�تمليك�منفعة�مشروعة�معلومة�ملدة�معلومة��عوض�عبارة�عن�عقد�يُ ) �شياء(إجارة��عيان��-

  .)261،ص�2017يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية،(مشروع�معلوم

 �جارة�عبارة�عن�العقد�ع���املنافع��عوض��و�املال،�وتمليك�املنافع��عوض�إجارة،�و�غ���عوض�إعارة�-

  .)18،ص1981الشر�ا���،(

�معاو �- �معلومة��جارة �عل��ا �املعقود �املنافع �ت�ون �أن �إال �تص�� �وال �أعيان، �منافع �ع�� ضة

  ).260،ص2017املال�ي،(

-�� �الع�ن �دون �املنفعة �ع�� �عقد ��� �واملنفعة�)�صل(�جارة �الع�ن �ع�� �العقد �ف�و �البيع �أما ،

  ).137،ص2013الفوزان،(

  أر�ان�عقد��جارة��. 3

    :)335،ص2008ا��فيف،(يةيت�ون�عقد��جارة�من��ر�ان�التال

  .�يجاب�والقبول : صيغة�العقد -

  .املؤجر�و�املستأجر: العاقدان -
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�جارة�ال�ت�ون�ع���ع�ن��جارة،�فمحل��ذا�العقد�املنافع،�و���املعقود�: الع�ن�املستأجرة�ومنافع�ا -

  . عل��ا����عقد��جارة

  .ة�املنفعة�أو�ثم��اما�جعلھ�العاقدان�بدال�عن�املنفعة،�أي�قيم: �جرة -

   �جارةأدلة�مشروعية�. 4

�الكتاب - � من: من ��جارة �مشروعية �ع�� �تدل �ال�� �القرآن�دلة ��� �التضامن�( :نذكر، بنك

  :)09،ص�2010سالمي،

ْجًرا﴿�:قولھ��عا���-
َ
ْيِھ�أ

َ
َت�َعل

ْ
ذ

َ
خ َت�التَّ

ْ
ْو�ِش�

َ
اَل�ل

َ
  ].77الك�ف،��ية�[ ﴾ق

رْ ﴿��:قولھ��عا���-
َ
ِإْن�أ

َ
ُجوَرُ�نَّ ف

ُ
�أ وُ�نَّ

ُ
آت

َ
ْم�ف

ُ
ك

َ
  ].06الطالق،��ية�[﴾��َضْعَن�ل

َنا﴿�:قولھ��عا���-
َ
ْيَت�ل

َ
ْجَر�َما�َسق

َ
ِ�ي�َيْدُعوَك�ِلَيْجِزَ�َك�أ

َ
�أ ْت�ِإنَّ

َ
ال

َ
  ].25،��ية�القصص[﴾��ق

ِجْرهُ ﴿�:قولھ��عا���-
ْ
َبِت�اْسَتأ

َ
ْت�ِإْحَداُ�َما�َيا�أ

َ
ال

َ
َجرْ  ق

ْ
ْ�َ��َمِن�اْسَتأ

َ
�خ ِم�ُن ِإنَّ

َ
�� ِويُّ

َ
ق

ْ
،��ية�القصص[ ﴾َت�ال

26.[  

َمْمَت�﴿�: قولھ��عا���-
ْ
ت

َ
�أ ِإْن

َ
�ف �ٍ�َ�ِ� َماِ�َي

َ
ُجَرِ�ي�ث

ْ
أ

َ
�ت ْن

َ
��أ

َ
�َع� ْ�ِن

َ
�َ�ات ِكَحَك�ِإْحَدى�اْبَنَ��َّ

ْ
ن

ُ
�أ ْن

َ
�أ ِر�ُد

ُ
ي�أ

ّ
�ِإِ� اَل

َ
ق

ِمْن�ِعْنِدَك 
َ
�ف

ً
را

ْ
   ].27،��ية�القصص[﴾�َعش

ِجْرهُ ﴿: �هللا��عا������تفس��ه�لقولھ��عا�القرط���رحمھ���ماميقول� -
ْ
أ

َ
َبِت�اْست

َ
اُ�َما�َيا�أ

َ
�ِإْحد

ْ
ت

َ
ال

َ
: �ية ﴾ق

� ��انت ��جارة �أن �ع�� �معلومةدليل �مشروعة �ضرورة�عند�م �من �و�� �ملة، ��ل ��� ��انت �وكذلك ،

  .ا��ليقة،�ومص��ة�ا��لطة�ب�ن�الناس

�بم�من��حاديث�النبو�ة�الشر�فة: من�السنة - ��جارة،�نال���أقرت �ي��ذكشروعية �التضامن�(ر�ما بنك

    :)10،ص�2010سالمي،

ھُ " :قولھ�عليھ�الصالة�والسالم�-
ُ
�َعَرق

َّ
ْن�َيِجف

َ
ْبَل�أ

َ
ْجَرُه�ق

َ
ِج�َ��أ

َ ْ
وا��

ُ
ْعط

َ
و�مر�بإعطاء��جر�دليل�ع����".أ

  .�جارة��ة�

ُيبَ " :قولھ�عليھ�الصالة�والسالم�-
ْ
ل

َ
ِج�ً�ا،�ف

َ
َجَر�أ

ْ
ْجَرهُ َمِن�اْسَتأ

َ
ُھ�أ

َ
ْن�ل ِ�ّ."  

اَل  - 
َ
ِذي" :من�حديث�ابن�عباس�ر����هللا�ع��ما،�أنھ�ق

َّ
ى�ال

َ
ْعط

َ
�َوأ َم

َّ
�َوَسل ْيِھ

َ
��ُهللا�َعل

َّ
�َص� ُّ��ِ �النَّ  اْحَتَجَم

ْم�ُ�ْعِطِھ "َ�َ�َمھُ 
َ
�َحَراًما�ل

َ
ان

َ
ْو��

َ
  .،�َول

  :�جماعمن� -

�جواز� �ع�� �ال��ابة �زمن ��� ��مة �الن��جارةأجمعت ��عيان���اجة �إ�� ��ا��اجة �املنافع �إ�� اس

�املنافع�،املحسوسة �ع�� ��جارة �عقد �يجوز �أن �وجب ��عيان، �ع�� �البيع �جاز�عقد �التضامن(فلما  بنك

  .)10،ص�2010سالمي،
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  �جارةعقد� شروط. 5

  :)294،ص2017مجمع�امللك�ف�د�،( تتمثل�شروط���ة��جارة�من�الناحية�الفق�ية،�فيما�ي��

 ال�ت���إ�-
ً
 ال�من�جائز�التصرف،�بأن�ي�ون�عاقال

ً
 ،�ُح ،�بالغا

ً
  ،�رشيدا؛را

  �ا،�فاش��ط�العلم���ا��البيع؛�أن�ت�ون�املنفعة�معلومة؛�ألن�املنفعة����املعقود�عل�-

  أن�ت�ون��جرة�معلومة؛�أل��ا�عوض����عقد�معاوضة،�فوجب�العلم���ا��الثمن؛�-

  ا��؛... ،�والغناء،�و�يع�آالت�الل�و�الزناأن�ت�ون��جرة�مباحة؛�فال�ت����جارة�ع����-

أن�ت�ون�املنفعة�قابلة�لالس�يفاء؛�فال�ت����جارة�ل���ء�يتعذر�اس�يفاء�املنفعة�منھ،�كإجارة�أع����-

  ��فظ����ء�يحتاج�إ���الرؤ�ة؛

�ذلك�ف��-
َ
ِ�ط

ُ
�لُھ�ف��ا؛�ألن��جارة�بيع�املنافع�فاش�

ً
  �ا��البيع؛أن�ت�ون�املنفعة�مملوكة�للمؤجر�أو�مأذونا

  .ملدة�مج�ولة،�أل��ا�تؤدي�إ���التنازع��جارةأن�ت�ون�املدة�معلومة؛�فال�يجوز��-

      �جارةأنواع�. 6

  :)131،ص2000الوطيان،(،�إ���جارةتنقسم�: من�الناحية�الفق�ية  1.2

   .كإجارة�العقار�والسيارة: الع�ن�إجارة -

املال،�والتاجر�يحتاج��إ��حيث�أن�العامل�قد�يحتاج��اس�ئجار����اص�لعمل�مع�ن؛�: إجارة�العمل�-

  . إ���العمل

  :)20،ص2008حماد،(كما�تنقسم��جارة�عن�الفق�اء�باعتبار�نوع�املنفعة�املعقود�عل��ا،�إ��

    .�اس�ئجار�الدور�وا��وان�ت�و�را����والسيارات�وغ���ا: إجارة�أعيان�-

  .ع�والعمال�وا��دم�وغ���ا�اس�ئجار�أر�اب�ا��رف�والصنا�: إجارة�أعمال�-

  :تنقسم��جارة�إ�� :�سالمية املصارفمن�ناحية�  2.2

  : �جارة�ال�شغيلية  1.2.2

املعدات�والعقارات�املختلفة،�ثم�تقوم�بتأج���ا�إ���الناس�لسد�حاجا��م،���سالمية املصارفتمتلك��-

  .)131،ص2000الوطيان،(و�طلق�ع����ذه��جارة�ال�شغيلية

� وفق��سالمي املصرف يقوم - �ال�شغيلية�أسلوب ��ستجيب��جارة �مختلفة �وأصول �موجودات باقتناء

��اجيات�جم�ور�متعدد�من�املستخدم�ن،�وتتمتع�بقابلية�جيدة�لل�سو�ق�سواء�ع���املستوى�املح���أو�

� �و�تو�� ��املصرفالدو��، �واس�يفاء ��شغيل�ا ���دف �ف��ا �ترغب �ج�ة �ألي ��صول ��ذه ) تحقيق(إجارة
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،�ليبحث�من�املصرفمنافع�ا�خالل�مدة�محددة�ُيتفق�عل��ا،�و�ان��اء�تلك�املدة��عود��صول�إ���حيازة�

  .)237،ص2017خوجة،(جديد�عن�مستخدم�آخر�يرغب����اس�ئجار�ا

  ): املن��ية�بالتمليك(�جارة��التمليكية�  2.2.2

،�ف���تتم���ب�ون��سالمية املصارف��تطبق�ا��عت���من��ساليب�ا��ديدة�ال�: �جارة�املن��ية�بالتمليك�-

). دراسة�السوق�والتأكد�من�وجود�طلب(من��إطالقا -�صول –ال�يقت���املوجودات���سالمي املصرف

بل�إنھ��ش����ا�استجابة�لطلب�مؤكد�من�أحد�عمالئھ�لتملك�تلك��صول،�كما�أن�تلك��صول�ت�تقل�

. ����جارة�ال�شغيليةا��ال�ة�البنك��عد���اية�عقد��جارة�كما��و�إ���ملكية�املستأجر�وال�تبقى����ملكي

�صل�(بأ��ا�اتفاقية��ي�تفع�بموج��ا�املستأجر�بمحل�العقد�: املن��ية�بالتمليك��جارةولذلك��عرف�عقد�

بأجرة�محددة�ع���مدة�محددة�أو�معلومة،�ع���أن�تؤول�ملكية��صل�أو�املحل�أو�) أو�الع�ن�املؤجرة

  .)237،ص2017خوجة،(ع�ن�للمستأجر�خالل�مدة��جارة�أو������اي��اال

�بالتمليك�- �املن��ية �أجرة�: �جارة �مقابل �معينة، �آلخر�سلعة �يؤجر�أحد�ا �أن �ع�� �طرفان ��عقد �أن ��

�للمستأجر�عند� �السلعة �ملكية ��عد�ا �ت�تقل �محددة، �مدة �خالل �أقساط �املستأجر�ع�� �يدف�ا معينة،

   .)15،ص2014مركز�التم���البح������فقھ�القضايا�املعاصرة،(قد�جديدسداده�آلخر�قسط��ع

  ).193،ص2010العمرا�ي،(�جارة�املن��ية�بالتمليك����تمليك�املنفعة،�ثم�تمليك�الع�ن�نفس�ا����آخر�املدة��-

بتأج���ع�ن�كسيارة�ل��ص�ما�ملدة�معينة�بأجرة�معلومة�قد�تز�د�عن�أجرة��املصرفوذلك�بأن�يقوم��-

إن�معاملة��جارة�. م�لھ�إيا�ا��عد�ان��اء�املدة،�ودفع�جميع�أقساط��جرة��عقد�جديدثل،�ع���أن�يُ املِ 

  :)131،ص2000الوطيان،(،�مع�مراعاة�الضوابط�التاليةاملن��ية�بالتمليك�جائزة�شرعا

  ضبط�مدة��جارة؛�-

  تحديد�مقدار��ل�قسط�من�أقساط��جرة؛�-

  .�����اية�املدةكية�إ���املستأجر�نقل�املل�-

    �جارة عقودمخاطر�. 7

  :)104-103،ص�ص2017خوجة،(ي��تب�عن�التعامل�بصيغة��جارة�مجموعة�من�املخاطر،�نذكر�م��ا

  ؛املصرفمخاطر�رفض�املستأجر�إبرام�عقد��جارة�مع��-

  مخاطر��الك��صل����يد�املالك�قبل�إبرام�عقد��جارة؛�-

  زئيا�خالل�عقد��جارة؛مخاطر��الك��صل��ليا�أو�ج�-

  .م�ن�ع����صل�وصيانتھأمخاطر�تحمل�مسؤولية�الت�-
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  السلم�صيغة :خامسا

  مف�وم�السلم. 1

  : السلم�لغة�-

لُم  - ،�و���املثمن��شرعا���اللغة�التقديم�وال�سليم،�و�السَّ
ً
َك����الثمن�عاجال

ْ
ل
ْ
�و�اسم�لعقد�يوجب�امل

 
ً
  .)104،ص2004امل�شاوي،(آجال

�أ - لُم  السَّ
ُ

ف
َ
ل �املال،��و�السَّ �رأس �فيھ �يتقدم �أنھ �أي �الذمة، ��� �موصوف ����ء �أو�بيع ��عاجل، �آجل بيع

 : و�تأخر�املثمن�ألجل،�و�عبارة�أخرى 
ً
 .حاضرا����عوض�موصوف����الذمة�إ���أجل��و�أن��سلم�عوضا

لُم و�الحظ�أن�السلم�أو�السلف�بمع���واحد����لغة�العرب،�و   �و�لغة�أ�ل�ا���از،�و �السَّ
َ
ل  السَّ

ُ
لغة��ف

  .)359،ص2017الزحي��،(أ�ل�العراق

لُم : قال��ز�ري �-  و �السَّ
ُ

ف
َ
ل بمع���واحد،��ذا�قول�جميع�أ�ل�اللغة،�إال�أن�السلف�يز�د�مع���آخر��السَّ

 
ً
�قرضا �أوان�في�ون �قبل �لتقديمھ

ً
�سلفا �وُس�� �املجلس، ��� �املال �رأس �ل�سليم ،

ً
�سلما �السلم �وس�� ،

  .)441،ص2003ال�سام،(استالم�املبيع

  : السلم�شرعا�-

لُم��و�عقد�ع���موصوف����الذمة،�ُمؤجل�بثمن�مقبوض�بمجلس�العقد - و��ذا�التعر�ف�ف�و�بيع�. السَّ

جل�ُمثمنھ
ُ
  .)441،ص2003ال�سام،(ُ��ل�ثمنھ،�وأ

-� 
ُ

ف
َ
ل لُم�أو�السَّ  : السَّ

َ
َد�أ ُ��ا،�وُ�حّدِ �ا�بما�ُيمّ�ِ

َ
�غ�َ��َموجودٍة�وَ�ِصف

ً
ُجُل�ِسلعة بِض��ذه��و�أْن�ي�يَع�الرَّ

َ
�لق

ً
جال

ِر�
ُ
ناف �التَّ ��� ُب �َي�س�َّ �ما، َرٌر

َ
�أو�غ �ٌن

َ
�غ َع

َ
�ال�يق �ح�� �والُبيوِع؛ عامالِت

ُ
�امل صوَل

ُ
�أ رُع

َّ
�الش َد �حدَّ �وقد لعِة، الّسِ

اِس  شاُحِن�ب�َن�النَّ
َّ
  .)https://dorar.net/hadith/sharh/122031(وال�

�آجل��- �شراُء �أو �بم��ل، �ُمؤجل �بيع �أو ،
ً
�عاجال �ُ�عطى �ببدل �الذمة ���

ٌ
�موصوف بيع

  .)140،ص2009البوطي،(�عاجل

مال�السلم،�و�ؤجل��رأسالسلم�بيع�آجل��عاجل،�و�و�نوع�من�البيع�يدفع�فيھ�الثمن�حاال،�و�س����-

،�وقد�"رب�السلم"،�أو�"م�إليھاملسل"،�و�س���البا�ع�"املسلم�فيھ"فيھ�املبيع�املوصوف����الذمة،�و�س���

 
ً
ُم�سلفا

َ
  .)291،ص�2017يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية،(�س���السل

�املوازي �- �: السلم �املسلم �دخل �سلعة�) البا�ع( إليھإذا �ع�� �ل��صول �ثالث �طرف �مع �مستقل �عقد ��

ليتمكن�من�الوفاء�بال��امھ،�فإن��ذا��مواصفا��ا�مطابقة�للسلعة�املتعاقد�ع����سليم�ا����السلم��ول 

كمية�محددة�من�) البنك(أن��ش��ي�املؤسسة�: مثل. "السلم�املوازي "العقد��س������العرف�املعاصر�

القطن�من�املزارع�ن��عقد�سلم��و��ول،�ثم�تقوم��ذه�املؤسسة�بإ�شاء�عقد�سلم�جديد�مع�مصا�ع�

�وال�سيج �ا. الغزل �السلم �عقد �طر�ق �عن �ل�م  فت�يع
ُ
�ق  ��ديد

ْ
 ط

ً
��نا �املبيع �مواصفات ���) القطن(بذات
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��ول  �العقد �نفاذ �ع�� �الثا�ي ��علق �أن �دون ��ول، �املالية(العقد �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة  �يئة

  .)291،ص�2017سالمية،

  أر�ان�عقد�السلم. 2

   :)143-142ص�،ص2009،البوطي(و�ت�ون�عقد�السلم�من

  .والقبول ��يجاب: الصيغة -

م�)املش��ي (املسِلم�: لعاقدانا -
َ
  )البا�ع( إليھ،�واملسل

  .رأس�املال،�واملسلم�فيھ: )املحل( املعقود�عليھ -

  عقد�السلممشروعية�و حكم�. 3

�الكتاب�- � من: من �القرآن ��� �السلم �مشروعية �ع�� �تدل �ال�� ��عا���دلة �التضامن(قولھ  بنك

  :)09،ص�2010سالمي،

ِذيَن�آ ﴿ -
َّ
َ�ا�ال ُّ�

َ
َداَي�ُتم�ِبَدْيٍن َيا�أ

َ
ا�ت

َ
�ٰ  َمُنوا�ِإذ

َ
� ِإ� َس�� َجٍل�مُّ

َ
ُتُبوُه� أ

ْ
اك

َ
  ]282البقرة،[ ﴾�...ف

�السنة�- �السلم: من �بمشروعية �أقرت �ال�� �الشر�فة �النبو�ة ��حاديث �التضامن(من  بنك

    :)10،ص�2010سالمي،

��ُهللا�ع: من�حديث�عبد�هللا�بن�عباس�ر����هللا�عنھ�-
َّ

�ص� ماِر�قِدم�الن��ُّ ِ
ّ
َم�و�م�ُ�سِلفوَن����الث

َّ
ليِھ�وسل

�فقال �والس�ت�ن
َ
نة   َمْن ﴿: السَّ

َ
ف

َ
ْسل

َ
ْمرٍ  أ

َ
�ت ��ِ  

ْ
ُ�ْسِلف

ْ
ل

َ
ْيٍل  ِ�� ف

َ
وٍم  ك

ُ
وٍم  ،َمْعل

ُ
�َمْعل َجٍل� ،َوَوْزٍن

َ
�أ �

َ
ِإ�

وٍم 
ُ
  .حديث���يح�متفق�عليھ﴾َمْعل

نَّ َوَرَوى��-
َ
اٍس،�أ اَل َسِعيٌد�بن�املس�ب�ِبِإْسَناِدِه�َعْن�اْبِن�َعبَّ

َ
��: ُھ�ق َجٍل�ُمَس��

َ
��أ

َ
ْضُموَن�إ�

َ ْ
�امل

َ
ف

َ
ل �السَّ نَّ

َ
َ�ُد�أ

ْ
ش

َ
أ

�
َ
��َية �َ�ِذِه

َ
َرأ

َ
�ق مَّ

ُ
�ث �ِفيِھ، ِذَن

َ
�َوأ �ِكَتاِبِھ، ��ِ� ُھ

َّ
�الل ُھ

َّ
َحل

َ
�أ ْد

َ
�ِبَدْيٍن ﴿ق َداَي�ُتم

َ
�ت ا

َ
�ِإذ �آَمُنوا ِذيَن

َّ
�ال َ�ا ُّ�

َ
�أ �ٰ  َيا

َ
َجٍل� ِإ�

َ
أ

� َس�� ُتُبوهُ �مُّ
ْ

اك
َ
 . ﴾ ف

َ
ِم َوِأل

َ
ل ُ��ِللسَّ

ُ
�َيْص�

َ
ْفظ

َّ
ا�الل

َ
�َ�ذ ُھ�ِ�ُعُموِمِھ . نَّ

ُ
َمل

ْ
  .)www.islamilimleri.com(َوَ�ش

  السلمعقد�شروط�. 4

  : )360،ص2008الزحي��،(تتمثل�شروط���ة�السلم،�فيما�ي��

ة�،�واتفق�أئمة�املذا�ب��ر�ع)املثمن(�ش��ط����السلم�شروط،�م��ا����رأس�املال،�وم��ا����املسلم�فيھ�

  :�ستة�شروط،�و��: ع���أن�السلم�ي��

  أن�ي�ون����ج�س�معلوم؛�-

  بصفة�معلومة؛�-
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  ومقدار�معلوم؛�-

  وأجل�معلوم؛�-

  ر�رأس�املال؛اومعرفة�مقد�-

  .و�سمية�م�ان�ال�سليم،�إذا��ان���ملھ�مؤنة�أو�نفقة�-

  :)365- 360،ص�ص2017الزحي��،(و�مكن�تفصيل��ذه�الشروط،�فيما�ي��

  :لشرط�رأس�املا -أ

  .ا��...قطن�أو�حديد�: املوزون تمر�أو�شع��،�أو�من�: املكيلأي�أنھ�درا�م�أو�دنان��،�أو�من�: بيان�ا���س -

  .إذا��ان����البلد�نقود،�مثل�الدرا�م�أو�الدنان��: بيان�النوع -

  .أي�أنھ�جيد�أو�متوسط�أو�رديء�: بيان�الصفة -

قدر�من�املكيالت�واملوزونات�واملعدودات�املتقار�ة،�وال�فيما�يتعلق�العقد�فيھ�بال: إعالم�قدر�رأس�املال -

  .يكتفي�باإلشارة�إليھ

  

  .ألن��ل�ج�الة�تق����إ���املنازعة����مفسدة�للعقد: )غ���مز�فة( والدنان���منتقدةتكون�الدرا�م�أن� -

�املال - �رأس �فِ  ���يل  وقبضھ
ً
�العقد�عال �مجلس �بنفس��ما: �� �العاقدين �اف��اق �ر . قبل ��ان أس�سواء

،�ألنھ�يختل�عندئذ�الغرض�بطل�العقد�وانف��املال�دينا�أو�عينا،�فإن�تفرق�العاقدان�قبل�القبض�

فلو��ان�الثمن�عينا�واف��ق�العاقدان�دون�. والتحصيل��نتاجاملقصود�من�السلم،�و�و��ستعانة�ع���

�و�التقديم،��فو�سال ،�"أسلفوا����كيل�معلوم: "يقول ) ص(قبض،�اختل�مع���السلم؛�ألن�الرسول�

�ل�سليم�رأس�املال
ً
،�فالبد�من�قبض�أحد�العوض�ن�ليتحقق�وإنما�سمي�سلما

ً
،�فإذا�تأخر�لم�يكن�سلما

  .  مع���اسم�السلم

  :)السلعة/املثمن�(شرط�املسلم�فيھ� - ب

  .ا��... كأن�يب�ن�أنھ�تمر�أو�شع���أو�عنب�: أن�يكون�معلوم�ا���س -

  ا��؛... تمر�من�املدينة�أو�العراق�أو�ا��زائر�كأن�يقول�: أن�يكون�معلوم�النوع -

  .كأن�يقول�تمر�جيد�أو�متوسط�أو�رديء: أن�يكون�معلوم�الصفة -

  السلم�عقدمخاطر�. 5

  :)381،ص2012طايل،(مجموعة�من�املخاطر،�نذكر�م��ا�السلمي��تب�عن�التعامل�بصيغة�

  صفات�املتفق�عل��ا����العقد؛عدم�ال��ام�العميل�ب�سليم�السلعة����الوقت�أو�الكمية�باملوا�-

  عدم��غطية�العائد�من�السلم�للت�لفة؛�-
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�يتحمل��- �و�نا �باالستالم، �ملزم �والبنك �عليھ، �املتفق ��جل �قبل ��سلم�ا، �عند �سعر�السلعة انخفاض

  ؛)ت�لفة�التخز�ن�والتأم�ن�والتلف(البنك�املخاطر�امل��تبة�ع���ذلك�

  ��تؤدي�إ���عدم�قدرة�العميل�ع����سليم�السلعة؛مخاطر�ناتجة�عن�ال�وارث�الطبيعية،�ال��-

  .وجود�نقص����جودة�السلعة�املسلمة�عما�اتفق�عليھ�-

  �ستصناع�صيغة: سادسا

  مف�وم��ستصناع. 1

  : �ستصناع�لغة�-

عة،�فالصنعة�عمل�الصا�ع�����ستصناع�لغة�طلب�الصنعة،�والصناعة�حرفة�الصا�ع�وعملھ�الصنْ �-

  .)166،ص2009البوطي،(صناعتھ،�أي�حرفتھ

�أي�-  �ال���ء، �استصنع �مصدر �اللغة ��� �الصا�ع�: �ستصناع �من طلَب
َ
�ت �إي �صنعھ، �إ�� دعا

  .)82،ص2018املطلق،(العمل

  : �ستصناع�شرعا�-

�و�عقد�مع�صا�ع�ع���شراء�ما�س�تم�صنعھ�من�سلعة�محددة�املواصفات��الشبابيك�أو��بواب�أو��-

و�و�أساس�لكث���من�عقود�بيع�السلع�ال���تتم�ع����ذه�الصورة�. ا��… تالعقارات�أو�السفن�أو�الطائرا

���عاملنا�اليوم،�و�تم��سليم�السلعة����زم��ا�املستقبل�بناء�ع����تفاق�امل��م�ب�ن�طر���العقد،�مع�دفع�

  .)https://www.faisalbank.com(�امل�الثمن�أو��عضھ�وتأجيل��عضھ�إ���ح�ن�استالم�السلعة�املصنعة

 �يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية(�ستصناع�عقد�ع���ع�ن�موصوفة����الذمة�مطلوب�صنع�ا�-

  .)312،ص�2017سالمية،

�ستصناع��و�طلب�العمل�من�الصا�ع�������ء�مخصوص�ع���وجھ�مخصوص،�أو��و�عقد�مع�صا�ع��-

  .)87،ص2010الزحي��،(ع���عمل����ء�مع�ن����الذمة

 - � �أما ��ي املواز �ستصناع �العميل �مع �أحد�ما �منفصل�ن �عقدين �إبرام �خالل �من �فيھ�تفيتم �ون

،�والعقد) البنك(املؤسسة�املالية�
ً
 نِ صْ تَ ْس ناع�أو�املقاول�ن�ت�ون�فيھ�املؤسسة�ُم �خر�مع�الصُ  صا�عا

ً
،�عا

 أن�و و�تحقق�الر�ح�عن�طر�ق�اختالف�الثمن����العقدين،�والغالب�أن�ي�
ً
ون�و�و�الذي�ي�( حد�ما�حاال

 �يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات( )و�و�الذي�ي�ون�مع�العميل(ؤجال�والثا�ي�ُم �،)مع�الصناع�أو�املقاول�ن

   .)318،ص2017املالية��سالمية،
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  �ستصناعمشروعية�عقد�. 2

     :من�الكتاب -

ِس  ﴿: قولھ��عا���-
ْ

ُجوَج�ُمف
ْ
ُجوَج�َوَمأ

ْ
�َيأ ْ�ِن�ِإنَّ

َ
ْرن

َ
ق

ْ
ا�ال

َ
وا�َيا�ذ

ُ
ال

َ
ٰ��ق

َ
ْرًجا�َع�

َ
َك�خ

َ
ْجَعُل�ل

َ
َ�ْل�ن

َ
ْرِض�ف

َ ْ
����ِ�

َ
ُدون

ا ا�َوَ�ْيَ�ُ�ْم�َسد�
َ
ن

َ
ْجَعَل�َبْي�

َ
ن�ت

َ
   .)30،ص2010العيادي،(وا��رج��و��جرة��].94الك�ف،��ية�[ ﴾أ

ا��اتم�واملن��،�و�باالستحسان�والقواعد�) ملسو هيلع هللا ىلص(باستصناعھ���ستصناعثب�ت�مشروعية���:من�السنة -

�ا ��� �وعدالعامة �مجرد �ول�س �الزم �بيع �و�و�عقد �الشرعية، �واملقاصد �التصرفات �املحاسبة�(لعقود �يئة

  .)312،ص2017واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية،

رعاية���اجة�الناس�إليھ�و�عارف�م�عليھ،�بالرغم�من�أنھ�بيع�و �ستصناع�مشروع��السلم�استحسانا��-

�معدوم �أح. ل���ء �لھ �جعلوا �ا��نفية �وقيوده�إال�أن �السلم �شروط �من �وتخفف �السلم �عن �تم��ه �اما

�وعُ . وأحوالھ �السلم �عقد �أساس �ع�� �أجازوه �املذا�ب ����رْ و�قية ��ش��ط �ما �فيھ �واش��طوا �الناس، ف

�عند� �أو�يوم�ن �كيوم �املجلس �يقارب �أو�ما �العقد، �مجلس ��� �الثمن �جميع ��سليم �وم��ا �السلم، عقد

  .   )470،ص2010الزحي��،(املالكية

  �ستصناععقد� السلم�وعقد�الفرق�ب�ن�. 3

�فيھ� - �اش��ط �ملا �خاص �و�ستصناع �وغ��ه، �للمصنوع �عام �السلم �أن �و�ستصناع �السلم �ب�ن الفرق

  .)82،ص2018املطلق،(الصنع،�والسلم��ش��ط�فيھ����يل�الثمن،����ح�ن�أن��ستصناع�ال��ش��ط�فيھ

م�عقد�الزم،�و�ستصناع�لالس: وقال�جم�ور�ا��نفيةالسلم�و�ستصناع�عقدان�الزمان�عند�املالكية،� -

و�ان� عقد�غ���الزم،�وقال�أبو�يوسف��ستصناع�عقد�الزم،�فال�خيار�للمش��ي�إذا�رأى�ال���ء�املصنوع

    .)472،ص2010الزحي��،(مطابقا�لألوصاف�املشروطة

  �ستصناععقد��تكييف. 4

  :)87،ص2018املطلق،(لف����تخر�ج�عقد��ستصناع،�كما�ي��اختُ 

،�و�ذلك��ان�ارتباطھ�مع�املستصنع�)أال�يصنع(أنھ�وعد�بالبيع؛�ألن�الصا�ع�لھ�أال��عمل�يرى��عض�م� -

�وعٍد�ال�عقٍد،�وللمستصنع�حق�الرجوع�عما�استصنعھ�قبل�تمامھ�ورؤ�تھ،�و�ذا�عالمة�ع���أنھ�
َ
ارتباط

  .وعد�وال�عقد

  مل؛يرى��عض�م�أن��ستصناع�إجارة؛�ألن�املقصود��و�الع�-
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للمش��ي�خيار��ھيرى�أك���ا��نفية�وا��نابلة�أن��ستصناع�بيع�وجاء�ذكره����أنواع�البيوع،�و�ث�ت�في�-

  الرؤ�ة؛

؛�ألن��-
ً
والرا���أن��ستصناع�بيع؛�لتوفر�مقومات�البيع�فيھ،�وشرط�العمل�ال�ُيخرجھ�عن��ونھ�بيعا

،�و�مكن�أن�ُيقال�إنھ�عقد�جديد�توافرت�فيھالعمل�جاء�تِ 
ً
  .خصائص�عقود�أخرى �بعا

  �ستصناععقد�شروط�. 5

 ،�فيما�ي��1992 سنة�جدةبمدينة� �سالميقرار�مجمع�الفقھ�حسب��تتمثل�شروط���ة��ستصناع

   :)174،ص2009البوطي،(

  بيان�ج�س�املستصنع�ونوع�وقدره�وأوصافھ�املطلو�ة؛�-

  أن�يحدد�فيھ��جل؛�-

  .أو�تقسيطھ�إ���أقساط�معلومة�آلجال�محددةيجوز����عقد��ستصناع�تأجيل�الثمن��لھ،��-

تفق�عليھ�العاقدان،�ما�لم�تكن��ناك�إيجوز�أن�يتضمن�عقد��ستصناع�شرطا�جزائيا�بمقت����ما��-

  .ظروف�قا�رة

  :)88،ص2007الزحي��،(و�ش��ط�ا��نفية�ثالثة�شروط�ل��ة�أو�جواز�عقد��ستصناع،�وتتمثل�فيما�ي��

�وقد - �ونوعھ �املصنوع �ج�س �وصفتھبيان �يحصل�: ره �والعلم �معلوما، �ي�ون �أن �من �فالبد �مبيع، ألنھ

�  �فإذابذلك،
ُ
�امل �ا���الة �ألن �العقد، �فسد ��وصاف، ��ذه �أحد �ج�الة �ع�� �ال��اع�اشتمل �إ�� فضية

  .مفسدة�للعقد

�الناس - ��عامل �فيھ �يجري �مما �املصنوع �يكون �النقل�: أن �ووسائل �و�متعة �و�وا�ي �املصنوعات

  .حذية�والثياب�ال���جرى�العرف�باستصناع�ااملختلفة�و� 

�محدد�- ��فإذا: أال�يذكر�فيھ�أجل �العقد�وانقلب �ل�سليم�املصنوع،�فسد �مع�ن ) أصبح(ذكر�فيھ�أجل

�عند�ا��نفية
ً
،�فإن�قصد�منھ�إم�الو�جل�ش�ر�فما�فوق،�إال�إذا�قصد�باألجل��ست��ال�بال�. سلما

�
ً
�إذا��ان��جل�دون�ش�ر�ستم�ال�والتأجيل،�لم�ي���استصناعا

ً
  .وال�سلما

  : )109،ص�2009مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية،( و�ناك�من�يضيف�شروطا�أخرى�لالستصناع

  أن�ي�ون��ستصناع�����شياء�ال���تصنع،�فال�ي�ون����املنتجات�الطبيعية�وا��بوب؛�-

  .محل�عقد��ستصناع��و�ال���ء�املستصنع�ول�س�عمل�الصا�ع�-

  :)109،ص�2009مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية،�ا�ال��ش��ط����عقد��ستصناع،�ما�ي��ومم

�أو��- �القبض �وقت �إ�� �تأخ��ه �و�جوز �تأجيلھ، �يجوز �بل �الثمن، ����يل ��ستصناع �عقد ��� ال��ش��ط

  .�عده،�و�جوز�تقسيطھ



 صيغ�التمو�ل����املصارف��سالمية...................................................................ا��امس�صل�الف

113  

��ال��ش��ط�أن�ي�ون�ما�يأ�ي�بھ�الصا�ع�مما�صنعھ��عد�التعاقد،�فلو��ان�-
ً
ماء�جاء�بھ�قد��ان�مصنوعا

�ان�مشتمال�ع���املواصفات�املشروطة،�بل�ال�يلزم�أن�ي�ون�مما�يأ�ي�بھ�من��إذاعنده�قبل�ذلك�كفى،�

صناعة��و،�فلو�جاء�����ء�صنعھ�غ��ه�مشتمل�ع����وصاف�املطلو�ة�كفى�ذلك،��ذا�مالم��ش��ط�

  . املستصنع�خالف��ذين��مر�ن

�البا�ع�- �ي�ون �أن �التجارة�) الصا�ع( ال��ش��ط �أل�ل �ي�يح �مما ��ستصناع، �لي�� �الصناعة �أ�ل من

  .والبنوك�استعمال�أسلوب��ستصناع

  د��ستصناعو �سالمية��لعق�ملصارفاستخدام�ا أساليب. 6

�لل �أسلو��ن��سالمي مصرفيمكن �خالل �من ��ستصناع �بصيغة �الفق�ية(التعامل �الدراسات  مركز

  :)122-121،ص�ص2009و�قتصادية،

 ��سالمي املصرفأن�يكون� -
ً
أي�طالبا�تص�يع�منتجات�صناعية�ذات�مواصفات�خاصة،�: مستصنعا

� �يقوم �ذلك �و����املصرفوعند �معينة، �بمواصفات �ير�ده �ما �استصناع �ع�� �الصا�ع �مع �اتفاق بإجراء

ي�ون��أو ،��ذه�امل�مة�مموال�ل�ا�من�مالھ�ا��اص�أو�من�أموال�املودع�ن�املصرفوقد�يمارس�. وقت�محدد

�من�خالل�عمولة�معينة،�وقد�يتصرف� �باإلتجار�املباشر�أو��املصرفوكيال����ة�أخرى ���املنتجات�إما

� �ي�يح �و�ذا �الغ��، �ول�س���سالمي للمصرفبتوكيل ��س�ثمار�املباشر، ��� �املتم��ة �عملھ �طبيعة ب�ن

  .،�وال�شبھ�باملصارف�التقليدية�داري �كتفاء�بال�شاط�

- � �يكون  ��سالمي ملصرفاأن
ً
�: صا�عا �يتلقى �ا��الة ��ذه �لتوف����املصرفو�� �العمالء �من طلبات

�معينة �صناعية �وعندئذ�. منتجات �لديھ، �املتاح �توفر�التمو�ل �دون �محدد �وقت ��� �معينة �صفات وفق

� ��املصرفيقوم �ودور �شر�ات، �من �لديھ �ما �خالل �من �املنتجات �تلك �حيث��املصرفبإنتاج �تمو���، �نا

�د�اتفاق�موازِ ق�ع املصرفوقد�يقوم�. ة�الصناعية�للمتعامل�بدون�توفر�ثم��ا�لدى�املتعامليوفر�السلع

� �ي�سلم �التص�يع �من ��ن��اء �و�عد �السلعة �ل�ذه �صا�ع �����املصرفمع �ب�سليم�ا �يقوم �ثم �املنتج، �ذا

� �وعالقة �املتعامل، �إ�� �ي�املصرفاملوعد �عندما �وذلك �بمستصنع، �صا�ع �عالقة �ت�ون �قد قدم�بالعميل

�
ً
،�وقد�ت�ون�عالقة�صا�ع�ممول�مع�مستصنع،�وذلك�عندما�عندا�ي�ون�الثمن�مؤجال

ً
العميل�الثمن�نقدا

  .أو�ع���أقساط

  ا��ستصناع�عقدمخاطر�. 8

  :)382،ص2012طايل،(مجموعة�من�املخاطر،�نذكر�م��ا��ستصناعي��تب�عن�التعامل�بصيغة�

  ع؛تقلبات��سعار��عد�تحديد�ا����عقد��ستصنا�-

  مستصنعا؛�املصرفإذا��ان��املصنوعتأخر�الصا�ع�����سليم��-
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  صا�عا؛�املصرفإذا��ان��املصنوعتأخر�املقاول�أو�املنتج�����سليم��-

  عدم�القدرة�ع���إجراء�استصناع�مواز�����عض��حيان؛�-

  .يد�البنك�قبل��سليم�ا�للمستصنع�ع��البضاعة�أو� املصنوعتلف��-

  املغارسة�و  املساقاةاملزارعة�و �عقود: سا�عا

  املزارعة�عقد. 1

  املزارعة�عقد�عر�ف� 1.1

  :املزارعة�لغة -

   .)308،ص2007الزحي��،(�نباتاملزارعة�ع���وزن�مفاعلة،�من�الزرع�و�و� - 

  :املزارعة�شرعا -

 - � ��� �بي��ما�املزارعة �ا��اصل �يقسم �أن �ع�� �املزارع، �و��ن ��رض �صاحب �ب�ن �الزرع �ع�� معاقدة

ف���نوع�شركة�ع����ون��رض�من�طرف�والعمل�من�طرف�. ���يتفقان�عل��ا�وقت�العقدبا��صص�ال

   .)411،ص2008حماد،(ع���أن�تزرع��رض�و��ون�املحصول�بي��ما�،آخر

  .)70،ص2005داود،(عض�ما�يخرج�م��ا،�والبذر�ع���صاحب��رضباملزارعة����املعاملة�ع����رض�ب - 

�را����الزراعية�باش��اك�املالك�والزارع�����ستغالل،�و�قسم�الناتج�املزارعة����طر�قة�الستغالل� - 

  .)171،ص2013الدبيان،(و���من�عقود�املشار�ات،�أو�العرف بي��ما�ب�سبة��عي��ا�العقد

  املزارعة�صيغةمشروعية� 2.1

  : )70،ص2005داود،(نذكر�دل�ع���مشروعية�املزارعة،�و  املط�رة�جاء����السنةمما�

��يح�. [عامل�أ�ل�خي����شطر�ما�يخرج�م��ا�من�ثمر�أو�زرع) ملسو هيلع هللا ىلص(عن�ابن�عمر�أن�الن���روى�مسلم��-

  ].1551/6مسلم،�

-�� �الن�� �أن �البخاري �م��ا) ملسو هيلع هللا ىلص(روى �يخرج �شطر�ما �ول�م �و�زرعو�ا ��عملو�ا �أن �خي���ال��ود . أعطى

  ]2499البخاري،[

و�ا�من��دفع�إ�����ود�خي���نخل) ملسو هيلع هللا ىلص(وملسلم�وأ�ي�داود�وال�سا�ي�أن�الن����-
ُ
خي���وأرض�ا�ع���أن�َ�ْعَمل

  .شطر�ثمر�ا) ملسو هيلع هللا ىلص(أموال�م�ولرسول�هللا�
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  ]2255أحمد،. [دفع�إ���خي���أرض�ا�ونخل�ا�مقاسمة�ع���النصف) ملسو هيلع هللا ىلص(أحمد�أن�الن�����ماموروى��-

  أر�ان�عقد�املزارعة�  3.1

  :)177،ص2013الدبيان،(يت�ون�عقد�املزارعة�من��ر�ان�التالية

  ا�مالك��رض�والزارع�أو�العامل�عل��ا؛و�م�:العاقدان - 

��رض�للعامل�دفعت���يجابتتمثل����: الصيغة�-  �يقول�صاحب �العاقدان،�كأن �إليكوالقبول�ب�ن

  قبلت�أو�رض�ت؛: �ذه��رض�مزارعة�بكذا،�و�قول�العامل

   محل�أو�م�ان�الزراعة؛: �رض - 

  تتمثل����البذور�ال���تزرع�����رض؛: البذر - 

  زراعة��رض؛و�و�القيام�ب :ملالع - 

  شروط�عقد�املزارعة 4.1

  :)488،ص2012الزحي��،(تتمثل�فيما�ي���؛املزارعة�من�الناحية�الفق�ية�ثمانية�شروط�عقد��ش��ط�ل��ة

  أ�لية�العاقدين؛ - 

  �عي�ن�مدة�العقد؛�- 

  صالحية��رض�للزراعة؛�- 

  التخلية�ب�ن��رض�والعامل؛�- 

  مشاعا�ب�ن�العاقدين�تحقيقا�ملع���الشركة؛أن�ي�ون�الناتج�مش���ا��- 

�للمنازعة،� - 
ً
  للمعقود�عليھ�و�و�منافع��رض�أو�منافع�العامل؛�وإعالمابيان�من�عليھ�البذر�منعا

  بيان�نص�ب��ل�من�العاقدين�سواء�من�قدم�البذر�أو�من�لم�يقدمھ؛�- 

،�ألن��جر�جزء�من�الناتج�فال  - 
ً
بد�من�بيانھ،�ليعلم�أن�الناتج�من�بيان�ج�س�البذر�ليص����جر�معلوما

�ال�يحصل�الناتج�بھ�إال��عمل�كث��
ً
  . أي�نوع،�ألنھ�ر�ما��عطي�بذرا
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  املساقاةعقد� .2

  �عر�ف�عقد�املساقاة 1.2

   :املساقاة�لغة -

 - � �وذلك �السقي، �من �مأخوذة �لغة �ومص����ما،�أاملساقاة �والكرم �النخيل �سقي �ع�� ���ص �يقوم ن

  .)412،ص2008حماد،(ذلك�جزء�معلوم�)ارثم( و��ون�لھ�من�ر�ع

من�" املعاملة"الثمرة؛�ألنھ�معظم�ا،�و�س���عند�أ�ل�املدينة�املنورة��املساقاة�لغة�مأخوذة�من�سقي - 

  .)644،ص2010الزحي��،(العمل،�و�فضل�اسم�املساقاة�ملا�ف��ا�من�السقي�غالبا

  :املساقاة�شرعا -

�أو�ماملساقاة�عقد�ب�ن�مالك�ال�� - 
ً
ع���أن�ي�ون�الناتج�بي��ما�) املسا��(نفعة�ومن��عمل�ف��ا�ر�عينا

 .)1203ص،�2017يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية،�ب�سبة�معلومة�تحدد�عند�العقد

املساقاة�دفع���ر�مغروس�أو�غ���مغروس�مع�أرض�إ���من��غرس�ف��ا،�و�قوم��سقيھ�وما�يحتاُج� - 

   .)07،ص2019الفوزان،(لعامل�جزء�مشاع�من�ثمر�ذلك�ال��ر�والبا���ملالكھإليھ�ح���ُيثمر،�و��ون�ل

�و�تع�ُد  -  ��سقيھ �يقوم �ال��ر�ملن �دفع  املساقاة
ُ
�ن �تمام �يبلغ �ح�� �من�ه �معلوم �نظ���جزء ��ھ

  .)236،ص�2010سابق،(ثمره

  عقد�املساقاةمشروعية� 2.2

،�ماعدا�أبا�حنيفة�الذي�رأى�إل��اجة�املساقاة�مشروعة�بالسنة،�وقد�اتفق�الفق�اء�ع���جاوز�ا�ل��ا -

  :)236،ص�2010سابق،(أ��ا�ال�تجوز،�واستدل�جم�ور�العلماء�ع���جواز�ا،�بما�ي��

��يح�. [ما�يخرج�م��ا�من�ثمر�أو�زرع�عامل�أ�ل�خي����شطرِ ) ملسو هيلع هللا ىلص(روى�مسلم�عن�ابن�عمر�أن�الن����-

  ].1551/6مسلم،�

تكفونا�: ال،�فقالوا: النخيل،�قال�إخواننام�بي�نا�و��ن�اقس): ملسو هيلع هللا ىلص(روى�البخاري�أن��نصار�قالت�للن����-

  ].��2719يح�البخاري،�. [سمعنا�وأطعنا: ،�قالوام�ع: املؤونة�و�شرككم����الثمرة؟�قال
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  أر�ان�عقد�املساقاة 3.2

� �التالية ��ر�ان �من �املساقاة �عقد �املالية�(يت�ون �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة �يئة

  ):1024،ص�2017سالمية،

  �لية؛أن�ي�ون��ل�من�العاقدين��امل��  - 

  ؛ �يجاب�والقبول�صراحة�أو�بداللة�مع��ة - 

�ومن�شأنھ�حصول�الناتج�أن�ي�ون�ال��ر�ُم  - 
ً
 .،�و�حتاج�إ���سقيا�ورعاية)الثمار(عينا

  شروط�عقد�املساقاة  4.2

    :)238-237،ص�ص2010سابق،(،�ما�ي��عقد�املساقاة��ش��ط���

�ر�املسا���عليھ�معلوم�بالرؤ�ة�أو�بالصفة�ال���ال�يختلف�مع�ا،�ألنھ�ال�ي���العقد�ع���أن�ي�ون�ال� - 

  مج�ول؛

  ،�وح���ي�تفي�الغرر؛�يجارأن�ت�ون�مد��ا�معلومة�أل��ا�عقد�الزم��شبھ�عقد� - 

  أن�ي�ون�عقد�املساقاة�قبل�بدو�الصالح،�أل��ا�����ذه�ا��ال�تفتقر�إ���عمل؛ - 

�جزء -  �للعامل �ي�ون �فلو��أن �والثلث، ��النصف �با��زئية
ً
�معلوما �نص�بھ �ي�ون �أي �الثمرة، �من مشاع

�بطلت
ً
�معينا

ً
  .اش��ط�لھ�أو�لصاحب�ال��ر�نخالت�معينة�أو�قدرا

  املغارسةعقد� .3

  �عر�ف�عقد�املغارسة 1.3

   :املغارسة�لغة -

  .)431،ص2008حماد،(املغارسة�من�الغراس�و�و�فسيل�النخل،�وما�ُ�غرس�من�ال��ر - 

  :املغارسة�شرعا -

��املغارسة -  �معلوم �بقدر ����ر �أرض ��عم�� �ع�� �ُج �جارةعقد �ع�� �أو �من�عْ ، �بجزء �أو ل،

  .)199،ص2002الغر�ا�ي،(�صل
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راسا،�ع���ما�تحصل�من�الغراس�الثمار�ي�ون�ب�ن�عقد�ع���دفع��رض�ملن��غرس�ف��ا�غِ �املغارسة - 

�أرض �إليھ ��سلم �أن �أو �بالغرس، �قام �ومن ��رض �وال��ر�صاحب �عنده �من �ليغرس�ا
ً
ا

   .   )79،ص2005داود،(بي��ما

  عقد�املغارسة�مشروعية 2.3

ت���املغارسة�عند�ا��نابلة�والشافعية�إذا��ان�للعمل�حصة�معينة�من�الثمر�أل��ا��املساقاة،�وت���عند�ا��نفية�إذا�

  .)319،ص2007الزحي��،(�ان�للعامل�نص�ب�من�ال��ر�والثمر،�وجائزة�عند�املالكية��شروط

  أر�ان�عقد�املغارسة 3.3

   :)200،ص2002الغر�ا�ي،(يت�ون�عقد�املغارسة�من��ر�ان�التالية

  ؛غارسلرض�والعامل�أو�امالك�� : العاقدان - 

  ؛تتمثل�����يجاب�والقبول�ب�ن�العاقدان: الصيغة - 

  ؛غارسلال�شاط�الذي�يقوم�بھ�العامل�أو�ا: العمل - 

  .�ب�العامل�املتفق�عليھ�من�الثمارو�نصأا��زء�املشاع�: ا��صة - 

  شروط�عقد�املغارسة 4.3

  :)679،ص2010الزحي��،(تتمثل�شروط���ة�املغارسة،�فيما�ي��

أن�ت�ون�����صول�الثابتة�من�نخيل�و��ر،�ال�فيما�يزرع�����ل�سنة،�واملراد�باألصول�الثابتة�ال��� - 

  يطول�مك��ا�����رض��النخيل�وال��ر؛

����رض�من�النخيل�وال��ر،�ملا�عدم�التعي�ن�من�الغرر��راد�غرسھُ لعقد�نوع�ما�يُ ع�ن�وقت�اأن��ُ  - 

  وا���الة؛�

�النماء�قبل�أن�يُ  -  �من
ً
�معينا

ً
�ببلوغ�ال��ر�قدرا �الشركة����ال��ر�و�رض �ابتداًء �فال�أن�يحدد ثمر،

�ا �بتحديد �أيضا �ت�� �وال �ا���الة، �من �ذلك ��� �ملا �بي��ما، �الشركة �ابتداء �بدون �بإثمار�ت�� لشركة

    ال��ر،�ملا����ذلك�من�ضرر�الغارس؛

�متباينا�لم�تجز؛إطعام�اأن�تتفق��صناف�أو�تتقارب����مدة� - 
ً
  ،�فإن�اختلفت�اختالفا
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لم�يجز،�) إنتاج�الثمرة( �طعامأال�يضرب�ل�ا�أجل�إ���سن�ن�كث��ة،�فإن�ضرب�ل�ا�أجل�إ���ما�فوق� - 

   جاز؛��طعاموإن��ان�دون�

  .ألن�املغارسة��البيع) مح�سة(�ون�املغارسة����أرض�موقوفة�أن�ال�ت�- 

  الصكوك��سالمية: ثامنا

 طبيعة�الصكوك��سالمية. 1

�الص�وك �ع���سالمية��عتمد �أساس�ا ��� �امللكية�� �ع�� �القائمة ��سالمي �للتمو�ل �املختلفة الصيغ

�بمع� ��جارة �مثل �وا��سارة، �الر�ح ��� �و ��واملشاركة ��صول �مثلإجارة �والتمو�ل املرابحة،��:ا��دمات،

  .)03ص2013مرصد�املوازنة�العامة،(املشاركة،�و�ستصناع�أو��س�ثمار�مثل�املضار�ة،�والو�الة�باالس�ثمار

  �سالميةصكوك�ال مف�وم. 2

بمع���الضرب،�والثا�ي�بمع���الكتاب�أو�الوثيقة�و�و�: الص�وك�جمع�صك،�ولھ�معني�ن��ول  :لغة - 

  .)438،ص2016أبوقنوعة،( )صك(الفظ�بالفارسية��أصلمعرب�من��لفظ�فار���

الصك�عند�أ�ل��ختصاص�من�القانون�ن�و�قتصادي�ن�قر�ب�من�املع���اللغوي،�حيث� :اصطالحا - 

  .)46،ص2008م��ة،(��ق�من�ا��قوق �إثباتايطلق�الصك�عند�م�ع���الوثيقة�أو�الورقة�ال���تتضمن�

يتم�من�خالل�ا�تملك�أصول�أو�منافع�أو�حقوق�مشروع�محل�التمو�ل��و�عملية�مالية� أما�التصكيك - 

  .)04،ص2019ال�يئة�العامة�للرقابة�املالية،(ص�وك�مقابل�ا�وإصدار 

�ال -  � �سالميةص�وك �ملكية��� ��� �شا�عة
ً
�حصصا �تمثل �القيمة �م�ساو�ة �مالية �أو�ش�ادات وثائق

� �(موجودات ��عيان �من �أو�خليط �أو�حقوق �أو�منافع �والديون أعيان �والنقود �أو�) واملنافع
ً
�فعال قائمة

�أح�امھ �وتأخذ �شر�� �عقد �وفق �وتصدر ��كتتاب، �حصيلة �من �إ�شاؤ�ا -https://www.iifa(س�تم

aifi.org/ar/2300.html(.  

�ال -  �التمو�ل� �سالميةص�وك �صيغ �تصدر�وفق �املدة، �محددة �القيمة، �م�ساو�ة �مالية �أوراق ��

�حق�سالمية ���امل�ا ��عطي ،�� �وصا�� �ملكية، ��� �مئو�ة �الغ���ب�سب �مع أو�أر�اح��إيرادات�ش��اك

�وخسائر� �أو�س�تم ،
ً
�فعال �قائم �اس�ثماري �مشروع �قابلة��إ�شاؤهموجودات �و�� ��كتتاب، �حصيلة من

   .)11،ص2014بدران،(و�س��داد�عند�ا��اجة�بضوابط�وقيود�معينة��و�طفاءللتداول�
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  �سالميةخصائص�الصكوك�. 3

  :)https://www.iifa-aifi.org/ar/2300.html(،�م��اا��صائصبمجموعة�من� �سالميةص�وك�الم���تت

 ؛يمثل�الصك�حصة�شا�عة����ملكية�حقيقية - 

 ؛يصدر�الصك�ع���أساس�عقد�شر��،�و�أخذ�أح�امھ - 

 ؛)املضارب�أو�الوكيل�أو�الشر�ك�املدير(انتفاء�ضمان�املدير� - 

اق�الر�ح�بال�سبة�املحددة�وتحّمل�ا��سارة�بقدر�ا��صة�ال���يمثل�ا�أن��ش��ك�الص�وك����استحق - 

�من�قيمتھ��سمية�أو�ع���مبلغ�مقطوع
ً
 ؛الصك،�و�منع�حصول�صاحبھ�ع����سبة�محددة�مسبقا

 ؛تحمل�مخاطر��س�ثمار��املة - 

عباء�مصار�ف�تحمل��عباء�والتبعات�امل��تبة�ع���ملكية�املوجودات�املمثلة����الصك،�سواء��انت��  - 

����القيمة،�أو�مصروفات�الصيانة،�أو�اش��ا�ات�التأم�نانخفاضاس�ثمار�ة�أو�
ً
  .ا

  الضوابط�الشرعية�املتعلقة�بإصدار�الصكوك��سالمية. 4

�بإصدار� �املتعلقة �العامة �الشرعية �الضوابط �الفقھ�التتمثل �مجمع �عن �والصادرة ��سالمية، ص�وك

  :)https://www.iifa-aifi.org/ar/2348.html(ي����سالمي����دورتھ�العشر�ن،�فيما

�حيث -  �من �ال�شر�ع �مقاصد ��سالمية �الص�وك �تحقق �أن �ال�شاطات�: يجب �ودعم �عز�ز�التنمية

 ؛ا��قيقية�وإقامة�العدالة�ب�ن�الطرف�ن

�م -  �بالص�وك �ا��اصة �العقود �تحقق �أن �وما�يجب ،
ً
�وقانونا

ً
�شرعا �امللكية �ثبوت �حيث �من قتضا�ا

�الضمان �وتحمل �التصرف �ع�� �القدرة �من �عل��ا �والصور�ة. ي��تب �ا��يل �من �خلو�العقود �يجب  كما

 ؛،�والتأكد�من�سالمة�ما�تؤول�إليھ�من�الناحية�الشرعية)الش�لية(

�والتأكد -  �التطبيق �لضبط �الالزمة ��ليات �الص�وك �وثائق �تتضمن �أن �ا��يل��يجب �من �خلوه من

�املحتمل �ا��لل �ومعا��ة �استخدام�. والصور�ة �سالمة �من �للتأكد �الدور�ة �باملراجعة �القيام �يجب كما

�الوجھ� �ع�� �العقود �مقتضيات �جميع �تطبيق �ومن �إلصدار�ا، �املحدد �الغرض ��� �الص�وك حصيلة

 
ً
 ؛املقصود�شرعا

و��ن�السندات�الر�و�ة�من�حيث�ال�ي�لة�يجب�أن��ستو���الص�وك��سالمية�الفروق�ا��و�ر�ة�بي��ا� - 

  .والتصميم�وال��كيب،�وأن�ينعكس�ذلك�ع���آليات��سو�ق�الص�وك�و�سع���ا
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  �سالميةالصكوك�أنواع�. 5

� �تنقسم �إ���سالميةالص�وك ��سالمية،(، �املالية �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة ،ص��2017يئة

  :)480-467ص

  :صكوك��س�ثمار 1.5

�م�سا �موجودات�وثائق �أو��� �أو�خدمات �أو�منافع �أعيان �ملكية ��� �شا�عة �حصصا �تمثل �القيمة و�ة

باب��كتتاب،��وإغالقمشروع�مع�ن�أو��شاط�اس�ثماري�خاص،�وذلك��عد�تحصيل�قيمة�الص�وك،�

 
ُ
   .صدرت�من�أجلھو�دأ�استخدام�ا�فيما�أ

  :السلمصكوك�  2.5

ال�السلم،�وتصبح�سلعة�السلم�مملوكة���ملة�؛�لتحصيل�رأس�مإصدار�ايتم��وثائق�م�ساو�ة�القيمة

  .الص�وك

  :�ستصناعصكوك�  3.5

�القيمة �م�ساو�ة ��وثائق �و�صبح�إصدار�ايتم �ما، �سلعة �تص�يع ��� �ف��ا ��كتتاب �حصيلة �الستخدام ؛

  .املصنوع�مملو�ا���ملة�الص�وك

  :املرابحةصكوك�  4.5

�القيمة �م�ساو�ة ��وثائق �ا�إصدار�ايتم �سلعة �شراء �مملوكة�لتمو�ل �املرابحة �سلعة �وتصبح ملرابحة،

  .��ملة�الص�وك

  :املشاركةصكوك� 5.5

تطو�ر�مشروع�قائم،�أو��أو مشروع،��إ�شاءالستخدام�حصيل��ا�����إصدار�ايتم��وثائق�م�ساو�ة�القيمة

���ملة�. عقد�من�عقود�املشاركة�أساستمو�ل��شاط�ع���
ً
و�صبح�املشروع�أو�موجودات�ال�شاط�مل�ا

�ح ��� �أو�الص�وك �املضار�ة �أساس �أو�ع�� �الشركة �أساس �ع�� �املشاركة �وتدار�ص�وك �حصص�م، دود

  :وتنقسم�إ��. ع���أساس�الو�الة�باالس�ثمار

مشروعات�أو��الستخدام�حصيل��ا����إصدار�ايتم�وثائق�مشاركة�م�ساو�ة�القيمة�: الشركةصكوك� - 

  .ار��االشر�اء�أو�غ���م�إلد�أحدبتعي�ن� الشركةأ�شطة�تدار�ع���أساس�

�الستخدام�حصيل��ا����إصدار�ايتم�وثائق�مشاركة�م�ساو�ة�القيمة�: )املقارضة(املضار�ة�صكوك� - 

  .بتعي�ن�مضارب�من�الشر�اء�أو�غ���م�إلدار��امشروعات�أو�أ�شطة�تدار�ع���أساس�املضار�ة�
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�صيل��ا���الستخدام�ح�إصدار�ايتم�وثائق�مشاركة�م�ساو�ة�القيمة،�: الو�الة�باالس�ثمارصكوك� - 

  .بتعي�ن�وكيل�عن�حملة�الصكوك�إلدار��امشروعات�أو�أ�شطة�تدار�ع���أساس�الو�الة�باالس�ثمار،�

  : املزارعةصكوك�  6.5

�القيمة �م�ساو�ة ��وثائق �أساس��إصدار�ايتم �ع�� �مشروع �تمو�ل ��� �ف��ا ��كتتاب �حصيلة الستخدام

  .و�محدد����العقداملزارعة،�يصبح���ملة�الص�وك�حصة����املحصول�وفق�ما��

  :املساقاةصكوك�  7.5

��نفاقالستخدام�حصيلة��كتتاب�ف��ا����سقي�أ��ار�مثمرة�و��إصدار�ايتم��وثائق�م�ساو�ة�القيمة

عل��ا�ورعاي��ا�ع���عقد�املساقاة،�و�صبح���ملة�الص�وك�حصة����محصول�الثمار�وفق�ما��و�محدد�

  .���العقد

  :املغارسةصكوك�  8.5

الستخدام�حصيلة��كتتاب�ف��ا����غرس�أ��ار،�وفيما�يتطلبھ��إصدار�ايتم���ة�القيمةوثائق�م�ساو 

��رض� �الص�وك�حصة��� �و�صبح���ملة �الغرس�من�أعمال�ونفقات�ع���أساس�عقد�املغارسة، �ذا

  .والغرس

  �سالميةالصكوك�التعامل�بمزايا�. 6

  :)182-181ص�،ص2019بو�العز،أ(بمجموعة�من�املزايا،�نذكر�م��ا��سالميةص�وك�التتمتع�

  تمو�ل�املشار�ع�الكب��ة�ال���ال��ستطيع�ج�ة�واحدة�تمو�ل�ا؛ - 

  قناة�اس�ثمار�ة�الس�يعاب�الفوائض�املالية�ال���يرغب�أ��ا��ا����توظيف�ا؛ - 

�اس�ثمر�ما� -  �السيولة، �من �فائض �يملك �املصرف ��ان �فإذا �ال��ز�والفائض، �حالة ��� �السيولة إدارة

  الص�وك،��وإذا�احتاج�إ���السيولة�باع�ما�لديھ�من�ص�وك��س�ولة����السوق�الثانو�ة؛�لديھ����شراء

التوز�ع�العادل�لل��وة،�ذلك�بأ��ا�تر�ط��س�ثمار�بالواقع��قتصادي�و�قتصاد�ا��قيقي،�وتمكن� - 

واسع،�دون�جميع�املس�ثمر�ن�من��نتفاع�بأر�اح�املشروع�ب�سبة�عادلة،�و��ذا�تن�شر�ال��وة�ع���نطاق�

  ب�ن��غنياء؛�-محصورة-أن�ت�ون�دولة�

  تنو�ع�اس�ثمارات�املحفظة�وتوز�ع�مخاطر�ا؛ - 
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 - � �مغارم�ا �و�تحملون ��تفاق، �حسب ��شار�ون �الص�وك �فمال�و �وا��سارة؛ �الر�ح ��� -املشاركة

  ب�سبة�ملكية��ل�م��م�ف��ا�أو�حسب�ما��و�متفق�عليھ؛�- خسار��ا

�امل��انية -  �خارج �تمو�ل �مصادر��أداة �للمصرف �يمنح �مما �املؤجرة؛ ��عيان �ص�وك  تمو�لو�األخص

 .إضافية

  و�س�ثمار�تمار�ن�ع���صيغ�وعقود�التمو�ل: تاسعا

  صيغة�املشاركة .1

� �ال��كة�"أحمد" الز�ون تقدم �بنك �من��ية���سالمي�إ�� �مشاركة �بصيغة �تمو�ل �ع�� �ا��صول لطلب

  .  دج 765 �000غالف�قدره�� - Tourneur -قو�م�لورشة�ا��راطة�والت آلة��بالتمليك،�لتمو�ل

     .دج 550  000مبلغ�ب "أحمد"صاحب�ورشة�ا��راطة� �سا�م - 

  .     دج 60 000الناتج�الش�ري��جما����- 

  .من�الناتج�الش�ري��جما���%15  ــ�ـــــــقيمة��عباء�تقدر�ب�- 

  .صا��المن�الناتج��% 20يحصل�البنك�ع����- 

  .صا��المن�الناتج��% 30ع����"أحمد"الشر�ك�يحصل� - 

  .إلطفاء�رأس�املال�كقسط�ش�ري  % 50يخصص�ما�مقداره��- 

  :أحسب�كال�من�- :  املطلوب

  حصة�البنك�من��ر�اح؟�-

  من��ر�اح؟" أحمد"حصة�الشر�ك��-

  مبلغ��املخصص�الش�ري�إلطفاء�رأس�املال؟�-

  م�التمو�ل�الك��؟و���؟والشر�ك�أحمدب�ن�البنك�" الشركة�" مدة�ان��اء��-

  :حساب�كال�من -: ا��ـــــــــل

  دج 9 000=  60 000 × 0.15=  من�الناتج�الش�ري��جما�� % 15=  مبلغ��عباء�الش�ري 

  دج 51 000=  9 000 –60 000=  الر�ح�الصا����جما���الش�ري 

  دج 10 200=  0.2 × 51 000=  البنك�من�الر�ح�الش�ري �)حصة( نص�ب

  .دج 15 300=  3.0 × 51 000=  من�الر�ح�الش�ري " أحمد"الشر�ك�  )حصة( نص�ب

  .دج 25 500=  5.0 × 51 000=  املخصص�الش�ري�إلطفاء�رأس�املال

   شهر 30=  25 500 ÷ 765  000=" أحمد"والشر�ك�ب�ن�البنك�"  املشاركة" مدة�ان��اء�

  حمدأا��راطة�مل�ا�للشر�ك�وتصبح�آلة�شهرا  30 �عد" أحمد"والشر�ك�ب�ن�البنك� ت�ت���املشاركة

  ) +30 × 15 300) + (30 × 10 200= ()عند�دراسة�ا��دوى ( ��م�التمو�ل�الك��
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)000 9 × 30 + (000  765  +000    550  

  550 000+ 765 000) + 270 000) + (459 000) + (306 000= ( ��م�التمو�ل�الك��

  .دج 2 350 000=  ��م�التمو�ل�الك��

  صيغة�املضار�ة�.2

ثم�قدمت��ذه�السيارة�. دج 966 875سيارة�أجرة��وحاز�ا�إ���مستودعاتھ�بــــــــــ�"  بنك�السالم"��ى�اش

  :ليعمل�عل��ا�حسب�الشروط�التالية" ع��"للز�ون�السائق���02/05/2020بتار�خ�

  .دج��65 000الناتج�الش�ري��جما���يقدر�بــ��-

  .ي��جما��من�الناتج�الش�ر �% 15مبلغ��عباء�يقدر�بــ��-

  .الذي�تحقق�ن�يجة�شركة�املضار�ة) الر�ح(من�الناتج�الصا����% 30ي�ون�للعامل��-

  .الذي�تحقق�ن�يجة�شركة�املضار�ة) الر�ح(من�الناتج�الصا����% 20ي�ون�للبنك��-

-�� ��% 50يخصص �يبلغ �ح�� �املال، �رأس �إلطفاء �ش�ر�ا �الصا�� �الناتج وعند�ا�. دج 966 875من

  ".ع��"الم�عن�ملكيتھ�للسيارة�لصا���الز�ون�ي�نازل�بنك�الس

  : املطلوب

  ؟ حدد�نوع�صيغة�التمو�ل�املستخدمة�����ذه�ا��الة - 01

  ؟السيارة؟�و��م�التمو�ل��جما���للمشروع" ع��"أحسب�املدة�ال���يتملك��عد�ا�الشر�ك� - 02

  : ا��ـــــل

�ألن�الشر�ك����مضار�ة�من���:صيغة�التمو�ل�املستخدمة�����ذه�ا��الة - 01 لم�" ع��"ية�بالتمليك،

�عملھ،�والبنك��و�الذي�قام��عملية�تمو�ل�شراء��كشر�ك�يقدم�أي�مبلغ�من�املال،�بل�دخل����املشروع

  .سيارة��جرة

  :حساب�كال�من  - 02

  .دج 9 750=  65 000 × 50.1 =)الناتج�الش�ري��جما��( % 15=  مبلغ��عباء�الش�ري 

  .دج 55 250=   9 750 – 65 000=  )الر�ح�الصا��( ��الش�ري الناتج�الصا����جما�

  .دج 11 050=  0.2 × 55 250=  حصة�البنك�من�الر�ح�الش�ري 

  .دج 16 575=  3.0 × 55 250=  من�الر�ح�الش�ري " ع��"حصة�الشر�ك�املضارب�

  .دج 27 625=  5.0 × 55 250=  املخصص�الش�ري�من�الر�ح�إلطفاء�رأس�املال

   شهرا 35=  27 625 ÷ 966 875= "ع��"ب�ن�البنك�واملضارب�" الشركة�"  مدة�ان��اء

ت�ت����عد��- املضار�ة�املن��ية�بالتمليك- بصيغة�" ع��"ب�ن�البنك�والشر�ك�املضارب�" الشركة�" ومنھ�فإن�

  .02/04/2023 أي�بتار�خ. ش�را�35
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  966 875) +35 × 9 750) + (35 × 16 575) + (35 ×11 050= ( ��م�التمو�ل�الك��

  966 875) + 341 250) + (580 125) + (386 750= ( ��م�التمو�ل�الك��

 .دج 2 275 500=  ��م�التمو�ل�الك��

  صيغة�املرابحة�.3

ثم��دج،��300 000بمبلغ�وحياز��ا� آلة�لصناعة�املث��ات�واملرطباتقام�بنك�السالم�ا��زائري��شراء�

  .بالشراء�بيع�ا�ألحد�الز�ائن�بصيغة�املرابحة�لألمر 

  دج�40 000ودفع�عل��ا�رسوما�جمركية�بمبلغ��-

  دج��20 000مصار�ف�ال��ن��بمبلغ��-

  % 6.5ئ��امش�ر�ح�بلغ�" صا��"سنوات�للز�ون�) 05(ب�يع�ا�ع���أقساط�ع���خمسة��تم - 

  % 20بـــــ���*�امش�ا��دية�سديد�"  صا���"فرض�البنك�ع���الز�ون��-

  :حساب�كال�من :املطلـــوب

  ا��اضع�للمرابحة؟��لغ�التمو�لمب - 

  الذي�يحققھ�البنك؟�الر�ح��جما�� - 

  ؟املدفوع�للبنك�والش�ري �القسط�السنوي  - 

  ؟املدفوع�للبنك�الش�ري��خ�� القسط� - 

  :ا��ـــــــــــــل

  .دج 360 000=  20 000+  40 000+  300 000=  )ت�لفة�الشراء( �جما��� سعر�البضاعة

  .دج 72 000=   20.0×  603 000= �امش�ا��دية�

  .دج 288 000=  72 000 -  360 000=  لمرابحة�من�البنكل ا��اضع�مبلغ�التمو�ل

  .دج 93 600=  5×  506.0×  288 000=  حساب�الر�ح��جما��

   .دج 813 600=  39 600+  288 000= )مع�اح�ساب��ر�اح( التمو�ل��جما���للسلعة

  .سنوات 05ل�و�و�مجموع��قساط�املدفوعة�خال

  .دج 76 320=   05  ÷  813 600=  القسط�السنوي�املدفوع�للبنك

  .دج 6 360=  12 ÷ 76 320=  القسط�الش�ري�املدفوع�للبنك

  .دج 6 360= ش�ر� 60 ÷ 813 600=  القسط�الش�ري�املدفوع�للبنك أو

                                                           
ة�مئو�ة�من�سعر�أو�ت�لفة�البضاعة�أو�السلعة؛�يفرض�ا�البنك�ع���الز�ون�إلظ�ار�مدى�صدقھ�وجديتھ�عبارة�عن��سب�:�امش�ا��دية *

من� % 20وعادة�ما��ش��ط�البنك��سبة�مئو�ة��ساوي�أو�تفوق�. ���ا��صول�ع���تمو�ل�للبضاعة�أو�السلعة�من�البنك�بصيغة�املرابحة

  .سعر�أو�ت�لفة�البضاعة�أو�السلعة
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  :)آخر�دفعة�أو�قسط�مسدد�للبنك(حساب�القسط�الش�ري��خ��� - 

  :و��الطر�قة��  -01

  375 240 - 381 600) = 59×  6 360( - 381 600=  القسط�الش�ري��خ��

  .دج 6 360=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك

  :الطر�قة�الثانية -02

  00) =60×  6 360( - 381 600=  الفرق�ب�ن��قساط

  .دج 6 360=  00+  6 360=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك

  صيغة��جارة�.4

  :)01(تمر�ن�رقم�

 �نتا��عمر�ا��دج�3 000 000بمبلغ��-تكس���ا���ارةو لقلع��آلة – إنتا��اش��ى�بنك�السالم�أصل�

  : كما�ي���ع���مرحلت�ن�-التمو�لية��جارةبصيغة��- سنة،�حيث�قام�بتأج���ا�15

��ملدة�300 000قام�بتأج���ا�لشركة�مقالع�ل���ارة�بمبلغ�: املرحلة��و���-  مع�. سنوات�08 سنو�ا

  .  سنو�ا�50 000تحمل�البنك�ملصار�ف�التأم�ن�والصيانة�ال���تقدر��بمبلغ�

مع�تحمل�. سنوات�07سنو�ا��ملدة��200 000قام�بتأج���ا�لنفس�الشركة�بمبلغ�:  املرحلة�الثانية�-

  .  سنو�ا�40 000البنك�ملصار�ف�التأم�ن�والصيانة�ال���تقدر�بمبلغ�

بمبلغ�) �جارة��اية�املرحلة�الثانية�من�(الثانية���جارة�����اية�ف��ة���نتا��صل�كما�قام�ب�يع��ذا�� �- 

  .دج�1 400 000قدره�

�بيع� حساب:  املطلوب �غاية �إ�� �التأج��ي �التمو�ل �صيغة �خالل �من �البنك �يحققھ �الذي �الصا�� الر�ح

  ؟�نتا���صل�

  :�نتا��الر�ح�الصا���املحقق�عند�بيع��صل� حساب:  ا��ـــل

  الت�اليف�- �يرادات= الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة��و���

  )08×  50  000(  –) 08×  300  000= (الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة��و���

  )400  000(  –) 2 400  000= (الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة��و���

  .دج 2 000  000= و���الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة�� 

  الت�اليف�- �يرادات= الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة�الثانية�

  )07×  40  000(  –) 07×  200  000= (الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة�الثانية�
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  )280  000(  –) 1 400  000= (الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة�الثانية�

  .دج 1 120   000= ق�خالل�املرحلة�الثانية�الناتج�الصا���املحق

  1 400 000+  1 120  000+  2 000   000= الناتج�املحقق�عند�بيع��صل��إجما��

  .دج 4 520   000= الناتج�املحقق�عند�بيع��صل��إجما��

   3 000   000 -  4 520   000= الر�ح�الصا���املحقق�عند�بيع��صل�

  .دج 1 520   000= صل�الر�ح�الصا���املحقق�عند�بيع�� 

  :)02(تمر�ن�رقم�

صيغة�ب" بنك�السالم"�ا�عن�طر�ق�ل�شراء�شقة�سكنية،�حيث�حصل�ع���تمو�" عبد�ال��"قام�الز�ون�

  :حيث�اش��ط�عليھ�البنك�ما�ي���.دج�1 000 �000جارة�املن��ية�بالتمليك،�بمبلغ�

  .دج 15 000  مبلغ��جرة�الش�ر�ة�-

  .���من�مبلغ�الشقة�السكنيةكدفعة�أو ���% �25سديد��-

  .دج 10 000قسط��طفاء�الش�ري��لرأس�املال�يقدر�بمبلغ��-

  :حساب�كال�من -:  املطلوب

  .دج 250 000=  0.25×  1 000 000= مبلغ�الدفعة��و���من�ثمن�الشقة�السكنية

 بلغ�ذا�امل. دج 750 000=  250 000 - 1 000  000= املبلغ�املتبقي�من�ثمن�الشقة�السكنية

  ش�ر�ا/ دج 10 000 �سدد�ع���أقساط�تقدر�بــ

  10 000 ÷ 750 000=  الشقة�السكنية��"عبد�ال��"املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

  شهرا 75=   الشقة�السكنية��"عبد�ال��"املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

  سنة 6.25 =  12 ÷  153=  الشقة�السكنية�"عبد�ال��"املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

 .دج�1 125 000=  75 × 15 000=  لبنكل �جما���ر�حال

  الر�ح��جما���للبنك+ املبلغ�املسدد�ع���أقساط�=  )عند�دراسة�ا��دوى (��م�التمو�ل�الك���

   1 125 000+  750 000= ��م�التمو�ل�الك���

   .دج 1 875 000= ��م�التمو�ل�الك���
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  صيغة�السلم�.5

طن�من� 100ع���عقد�تمو�ل�بصيغة�السلم�لشراء���سالميةمن�إحدى�البنوك��تحصل�فالح�������

  :بمواصفات�محددة،�حيث�تم��تفاق����العقد�امل��م�بي��ما؛�ع���ما�ي��" الشع��"مادة�

  .           طن/دج�250 000 للبنك�"  محصول�الشع��" بيعسعر� -

  .ش�رأ��06عد�� �سالميالبنك�مخازن�ب ال�سليم يتم�-

�دج،�وال�سديد�ي�ون  70 000 ؛�وال���تقع�ع���عاتق�البنك�بـعقد�السلمامل��قة�� قدرت�املصار�ف -

 
َ
  .نقدا

طن�من�مادة�الشع��� 100ا��ملة�لي�يعھ��مع�أحد�تجار��"سلم�مواز"بإبرام�عقد��البنكقام�كما���������

والتار�خ�املتفق�اصفات�بنفس�املو  الكمية�قام�ب�سليم الفالحأن��طن،�����ح�ن/دج�300 000 �سعر

    عليھ؛

  : املطلوب

  ت�لفة�عقد�السلم؟�الر�ح�الذي�يحققھ�البنك؟�ومعدل�العائد؟: حساب�كال�من -

  :ا��ـــــــــل

  :حساب�ت�لفة�عقد�السلم�-01

   70 000) + 100 ×250 000= (املصار�ف�) + الكمية�×السعر�= (ت�لفة�عقد�السلم�

  .دج 25 070  000=  70 000+  25 000 000=  ت�لفة�عقد�السلم�

  :من�طرف�البنك) الر�ح�املحقق(ن�يجة�السلم��-02

  الت�اليف��–) املبيعات( �يرادات) = الر�ح�املحقق(ن�يجة�السلم�

  25 070 000 –) 100 ×300 000  ) = (الر�ح�املحقق(ن�يجة�السلم�

   25 070 000 – 30 000 000) = الر�ح�املحقق(ن�يجة�السلم�

  .دج  4 930 000) = الر�ح�املحقق(ن�يجة�السلم�

  :معدل�العائد�-03

  ت�لفة�عقد�السلم� ÷الر�ح�املحقق�= معدل�العائد�

  25 070 000 ÷  4 930 000= معدل�العائد�

  % 20يقدر�بـ��معدل�عائد�يحقق ومنھ�فإن�البنك     % 20=   2.0= معدل�العائد�
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  �ستصناعصيغة��.6

"  آلة���فر��بار"لطلب�تمو�ل�صناعة�" �سالميبنك�ال��كة�"ت�من�إحدى�و�اال " صا��"تقدم�العميل�  

العقد��إبرامبصيغة��ستصناع،�حيث�وافقت�الو�الة�ع����ذا�الطلب��عد�دراسة�ملف�العميل،�وتم�

سنوات� 05أقساط�ش�ر�ة�ملدة�ع���أن�يقوم�العميل�ب�سديد�ثمن��لة�ع����.دج1 500  000بمبلغ�

مع�أحد�املصا�ع�و�تفاق�معھ�"استصناع�مواِز�"؛�كما�قامت�الو�الة��عقد�و�اسن2% تقدر�بــ ب�سبة�ر�ح

� �العميل �طرف �من �املطلو�ة �ا��فر�باملواصفات �آلة �تص�يع �بـ�"صا��"ع�� �انجاز�ا �ت�لفت �قدرت ؛

  .دج1 300 000

  :ملطلوبا

  ور�ح�البيع��جل؟�؟ن�يجة�عقد��ستصناع�حساب�-

  ؟"صا��" العميل�طرف�فعھ�منقيمة�القسط�الش�ري�الواجب�د�حساب�-

 :ا��ل

 :�ستصناع�ور�ح�البيع��جل�عقدن�يجة��حساب�- 01

  املبلغ  العملية  البيان

  1 500 000    سعر�بيع��لة

  1 300 000    ت�لفة��ستصناع�

  200 000  1 300 000 -1 500 000  �ستصناع�ن�يجة

  150 000  5 × 0.02 × 1 500 000  ر�ح�السداد�املؤجل

  350 000  150 000 + 200  000  )ر�ح�البيع��جل( �جما�� الر�ح

  ":صا��" العميل�طرف�قيمة�القسط�الش�ري�الواجب�دفعھ�منحساب���- 02

  املبلغ  العملية  البيان

  1 500 000    سعر�بيع��لة

  150 000  5 × 0.02 × 1 500 000  مبلغ�السداد�املؤجل

  1 650 000  150 000+ 1 500 000  املبلغ�الك���الواجب�السداد

  27 500  )12 ×5(  ÷ 1 650 000  القسط�الش�ري 
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  : أسئلة�للمراجعة

  ملاذا��عت���صيغ�وعقود��س�ثمار�الرك��ة��ساسية����عمل�املصارف��سالمية؟��-

  ملاذا��عت���املضار�ة�من�صيغ��املشاركة؟�وما�الفرق�ا��و�ري�بي��ما؟�-

  رابحة�أقل�مخاطرة��عن�با���صيغ�التمو�ل��خرى؟ملاذا��عت����التمو�ل�بصيغة�امل�-

  ما�الفرق�ب�ن�عقود��جارة�والسلم�و��ستصناع؟�-

  ؟استخدام�املصارف��سالمية��لعقود��ستصناع أساليبت�لم��شرح�مختصر�عن�أ�م��-

  ما�الفرق�ب�ن�املزارعة�واملغارسة؟�-

  ؟�سالميةالضوابط�الشرعية�املتعلقة�بإصدار�الص�وك�أذكر�أ�م��-

  ؟مزايا�التعامل�بالص�وك��سالميةفيما�تتمثل��-
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  :مصادر�ومراجع�الفصل�ا��امس

 .،�دار�ا��يل،�ب��وتامل��م��قتصادي��سالمي،�)1981( أحمد�الشر�ا��� -

�جابر�بدران - �)2014( أحمد �والتطبيق، �النظر�ة �ب�ن �للتمو�ل �كأداة �والصكوك �الفق�ية �مركز�الدراسات ��و��،�، �الطبعة �قتصادية،

  .القا�رة

�العيادي - �صب�� �)2010( أحمد ��س�ثمار��سالمية، �املصرفية: أدوات �ا��دمات �القروض، �دار�الفكر�لل�شر�البيوع، ��و��، �الطبعة ،

 .والتوز�ع،�عمان

�هللا - �عبد �ع�� �)2016( أحمد ��سال : املرابحة، �املصارف ��� �وتطبيقاُ��ا �وأح�اُم�ا صول�ا
ُ
�املصارف�ميةأ �ع�� �للرقابة �العليا �ال�يئة ،

 .الطبعة�الثانية،�ا��رطوم واملؤسسات�املالية،

 .،�سلسلة�مطبوعات�بنك�التضامن��سالمي،�ا��رطومالفتاوى�الشرعية�لبنك�التضمن��سالمي،�)1997( بنك�التضامن��سالمي -

 .،�سلسلة�مطبوعات�بنك�التضامن��سالمي،�الطبعة��و��،�ا��رطومعقد��جارة����الفقھ�والقانون ،�)2010( بنك�التضامن��سالمي

حافظ�: ،�تحقيقالشرح�الصغ���ع���مختصر�خليل����الفقھ�املال�ي: الدرر����شرح�املختصر،�)2014( تاج�الدين�بر�ام�الدم��ي�املال�ي -

 .سالمية،�الطبعة��و��،�الدوحةعبد�الرحمان�خ��،�أحمد�عبد�الكر�م�نجيب،�إصدارات�وزارة��وقاف�والشؤون�� 

دار�اليمامة�للطباعة�وال�شر�،�عبد�الرحمان��خضر��خصري : تحقيقجامع��م�ات،�،�)2000( جمال�الدين�عمر�ابن�ا��اجب�املال�ي -

 .والتوز�ع،�الطبعة�الثانية،�دمشق

  .ر�امليمان�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�الر�اض،�دادراسة�فق�ية�تأصيلية�تطبيقية: صكوك��جارة،�)2008( حامد�حسن�ع���م��ة -

 .،�دار�ال�شر�ل��امعات،�الطبعة��و��،�القا�رةاملصرف��سالمي�لالس�ثمار�الزرا��،�)2005( حسن�يوسف�داود -

 .،�الطبعة�الثانية،�الر�اضأصالة�ومعاصرة: املعامالت�املالية����الفقھ��سالمي،�)2013( دبيان�محمد�الدبيان -

 .،�املجلد�الثالث،�دار�ابن�كث���لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�الرا�عة،�دمشقفقھ�السنة،�)2010( السيد�سابق -

�أبو�قنوعة - �سالم �محمد �)2016(شر�ن ��سالمية، �املالية ��قتصادية: ال�ندسة �وأسس�ا �الشرعية �لل�شر�ضوابط�ا �دار�النفا�س ،

  .والتوز�ع،�الطبعة��و��،�عمان

�عبد - �الغر�ا�ي�الصادق �)2002(الرحمان ��سالمي، �الفقھ ��� �املالية �املعامالت ��و��،�أح�ام �الطبعة �طرابلس، �املفتوحة �ا��امعة ،

 .طرابلس

،�ا��زء��مداد�بت�س���شرح�الزاد�ع���شرح�زاد�املستقنع�بتحليل�ألفاظھ�وتقر�ب�معانيھ،�)2014( صا���الفوزان�عبد�هللا�الفوزان -

 .،�الطبعة��و��،�الر�اضالثالث،�دار�العاصمة

 .مكتبة�دار�امل��اج�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�الرا�عة،�الر�اض�،،�املجلد��ول امل��ص�الفق��،�)2019( صا���فوزان�الفوزان -

  .،�املجلد�الثا�ي،�مكتبة�دار�امل��اج�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�الرا�عة،�الر�اضامل��ص�الفق��،�)2019( صا���فوزان�الفوزان-

،�ا��زء�إيضاح�العبارات����شرح�أختصر�املختصرات�ع���مذ�ب��مام�أحمد�ابن�حنبل،�)2013( صا���فوزان�عبد�هللا�الفوزان -

 .الثا�ي،�مكتبة��مام�الذ���،�الطبعة��و��،�ال�و�ت

سالمي�للتنمية،�املع�د��سالمي�للبحوث�،�البنك�� �دارة��س��اتيجية����البنوك��سالمية،�)2004( عبد�ا��ميد�عبد�الفتاح�املغر�ي -

 .والتدر�ب،�جدة
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�العمرا�ي - �محمد �الرحمان �املركبة�،)2010( عبد �املالية �وتطبيقية: العقود �تأصيلية �فق�ية �لل�شر�والتوز�ع،�دراسة �اش�يليا �دار�كنوز ،

 .الطبعة�الثانية،�الر�اض

 .،�دار�ابن�حزم،�الطبعة�الثالثة،�ب��وتلعز�زالوج������فقھ�السنة�والكتاب�ا،�)2010( عبد�العظيم�بدوي  -

،�دار�طيبة�ا��ضراء�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�الثانية،�مكة�مباحث�مختارة�من�فقھ�املعامالت،�)2017( عبد�اللطيف�عبد�هللا�الوابل -

 .املكرمة

�ال�سام - �الرحمان �عبد �هللا �)2003( عبد ،� �املرام، �بلوغ �من ��ح�ام �متوضيح �ا��امس، �مكة�ا��زء �ا��امسة، �الطبعة ��سدي، كتبة

 .20،�ص�2003املكرمة،�

،�املجلد�الثالث،�ا��زء�السادس،�مدار�الوطن�لل�شر،�فقھ�املعامالت: موسوعة�الفقھ�امل�سر،�)2018( عبد�هللا�محمد�املطلق�وآخرون -

 .الطبعة�الرا�عة،�الر�اض

 .ز�تونة،�تو�س،�مصرف�الأدوات��س�ثمار��سالمي،�)2014(عز�الدين�خوجة� -

 .،�دار��متثال�للمالية��سالمية،�تو�سالنظام�املصر����سالمي: موسوعة�املعامالت�املالية��سالمية،�)2017(عز�الدين�خوجة� -

�للمالية��سالمية،�العمليات�التمو�ل��سالمي: موسوعة�املعامالت�املالية��سالمية�،)2017( عز�الدين�خوجة - طبعة�،�دار��متثال

 .�و��،�تو�س

 .،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رةأح�ام�املعامالت�الشرعية،�)2008( ع���ا��فيف-

  .،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�عمانأساسيات�العمل�املصر����سالمي،�)2019( ع���محمد�أحمد�أبو�العز -

 .،�الطبعة��و��،�دار�النفا�س،�عمان���البنوك��سالمية�والتجار�ةالتمو�ل�ووظائفھ�،�)2013( قت�بة�عبد�الرحمان�العا�ي -

�الدو�� - ��سالمي �الفقھ �)2012( مجمع ،� �رقم �الدو�� ��سالمي �الفقھ �موضوع: �شأن) 20/03( 188قرار�مجمع الصكوك� استكمال

  )https://www.iifa-aifi.org/ar/2348.html: (أنظر�.،�الدورة�العشر�ن،�و�ران�سالمية

�الدو�� - ��سالمي �الفقھ �)2009(مجمع ،� �رقم �الدو�� ��سالمي �الفقھ �: �شأن) 19/04( 178قرار�مجمع ��سالمية ) التور�ق(الصكوك

  ).aifi.org/ar/2300.html-ahttps://www.iif: (أنظر�.،�الدورة�التاسعة�عشرة،�الشارقةوتطبيقا��ا�املعاصرة�وتداول�ا

) التور�ق(الصكوك��سالمية�: �شأن) 19/04( 178قرار�مجمع�الفقھ��سالمي�الدو���رقم�،�)2009( مجمع�الفقھ��سالمي�الدو�� -

  ).aifi.org/ar/2300.html-https://www.iifa: (أنظر�.،�الدورة�التاسعة�عشرة،�الشارقةوتطبيقا��ا�املعاصرة�وتداول�ا

 .،�مكتبة�دار�الفجر،�ب��وتالفقھ�امل�سر����ضوء�الكتاب�والسنة،�)2017( ع�امللك�ف�د�لطباعة�امل��ف�الشر�فمجم-

 .أحمد�محمد�حنيف،�مكتبة�الفرقان،�الطبعة�الثانية،����مان: ،�تحقيق�جماع،�)1999( محمد�إبرا�يم�ابن�املنذر�النا�سبوري-

ماجد�ا��موي،�دار�ابن�حزم،�الطبعة�: ،�تحقيقان�ن�الفق�ية����ت��يص�مذ�ب�املالكيةالقو ،�)2013( محمد�أحمد�ابن�جزي�الغرناطي -

 .�و��،�ب��وت

 .محمد�صديق�امل�شاوي،�دار�الفضيلة،�القا�رة: ،�تحقيقم��م�التعر�فات،�)2004( محمد�السيد�الشر�ف�ا��رجا�ي -

 .لتوز�ع،�ب��وت،�مكتبة�الفالح�لل�شر�واالبنوك��سالمية،�)2000(محمد�الوطيان� -

�املة�ال�واري،�املجلد�الثالث�عشر،�دار�: ،�تحقيقشرح�بداية�املج��د�البن�رشد�القرط��: �غية�املقتصد،�)2019(محمد�حمود�الوائ��� -

 .ابن�حزم،�الطبعة��و��
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 .��امسة،�دمشق،�دار�الفكر،�الطبعة�اوأثر�ضوابط�املبيع�ع���شرعي��ا: البيوع�الشا�عة،�)2009(محمد�رمضان�البوطي� -

أبو�الفضل�الدمياطي�أحمد�بن�ع��،�دار�ابن�حزم،�الطبعة��و��،�: ،�تحقيقالتلق�ن،�)2017( محمد�عبد�الو�اب�ع���البغدادي�املال�ي -

 .ب��وت

لثالثة،�ا ،�تحقيق�محمد�صب���ا��الق،�دار�ابن�ا��وزي،�الطبعةنيل��وطار�من�أسرار�منتقى��خبار،�)2018( محمد�ع���الشو�ا�ي -

 .ا��زء�العاشر،�الر�اض

  .القا�رة ،�ا��زء��ول،�دار�الفضيلة�لل�شر�والتوز�ع،م��م��لفاظ�واملصط��ات�الفق�ية،�)1999( محمود�عبد�الرحمان�عبد�املنعم -

  .،�القا�رةالصكوك�املصر�ة����م��ان�أدوات�الدين�العام،�)2013( مرصد�املوازنة�العامة -

�املعاصرة�مركز�التم���البح�� - �القضايا �فقھ �� )2014(� �املعاصرة، �القضايا �فقھ ��� �امل�سرة �: املوسوعة �املالية �املعامالت ،�)01(فقھ

 .املجلد�الثا�ي،�جامعة��مام�محمد�بن�سعود��سالمية،�الطبعة��و��،�الر�اض

،�املشاركة: صارف�واملؤسسات�املالية��سالميةموسوعة�فتاوى�املعامالت�املالية�للم،�)2009( مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية -

 .دار�السالم�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع�وال��جمة،�املجلد�الثالث،�الطبعة��و��،�القا�رة

،�املضار�ة: موسوعة�فتاوى�املعامالت�املالية�للمصارف�واملؤسسات�املالية��سالمية،�)2009( مركز�الدراسات�الفق�ية�و�قتصادية -

 .سالم�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع�وال��جمة،�املجلد�الثا�ي،�الطبعة��و��،�القا�رةدار�ال

،�املرابحة: موسوعة�فتاوى�املعامالت�املالية�للمصارف�واملؤسسات�املالية��سالمية،�)2009( الفق�ية�و�قتصادية�مركز�الدراسات -

 .،�الطبعة��و��،�القا�رةل املجلد��و والتوز�ع�وال��جمة،��دار�السالم�للطباعة�وال�شر 

�و�قتصادية - �الفق�ية �)2009(مركز�الدراسات ��سالمية، �املالية �واملؤسسات �للمصارف �املالية �املعامالت �فتاوى السلم،�: موسوعة

 .،�دار�السالم�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع�وال��جمة،�املجلد�الثا�ي،�الطبعة��و��،�القا�رة�ستصناع،�الو�الة

 .،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�عمانالبنوك��سالمية�واملن���التمو���،�)2012( كمال�السيد�طايل�مصطفى -

،�املجلد�الثالث،�دار�السالم�موسوعة��قتصاد��سالمي����املصارف�والنقود�و�سواق�املالية،�)2009( املع�د�العال���للفكر��سالمي -

 .عة�وال��جمة،�الطبعة��و��،�القا�رةلل�شر�والتوز�ع�والطبا

 .،���اديمية�العاملية�للبحوث�الشرعية،�الطبعة��و��،��و��ملبور أساسيات�التمو�ل��سالمي،�)2011( منذر�قحف -

 .،�دار�القلم،�الطبعة��و��،�دمشقم��م�املصط��ات�املالية�و�قتصادية����لغة�الفق�اء،�)2008( نز�ھ�حماد -

  .،�الطبعة��و��،�القا�رةدليل�إصدار�الصكوك،�)2019(ة�العامة�للرقابة�املالية�ال�يئ -

- � ��سالمية �املالية �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة �)2017(�يئة �: املعاي���الشرعية، �رقم - املشاركة-الشركة): 12(املعيار�الشر��

 .،�املنامة،�البحر�نالشر�ات�ا��ديثة

،��جارة�و�جارة�املن��ية�بالتمليك): 9(املعيار�رقم�:،�املعاي���الشرعية�)2017(للمؤسسات�املالية��سالمية���يئة�املحاسبة�واملراجعة -

  .املنامة،�البحر�ن

،�السلم�والسلم�املوازي ): 10(املعيار�الشر���رقم�: املعاي���الشرعية،�)2017(�يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية� -

 .مة،�البحر�ناملنا

�ستصناع�و�ستصناع�): 11(املعيار�الشر���رقم�: املعاي���الشرعية،�)2017(�يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية� -

 .،�املنامة،�البحر�ناملوازي 
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  .،�املنامة،�البحر�ناملساقاة): 50(���رقم�املعيار�الشر :،�املعاي���الشرعية�)2017(�يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية� -

 .،�ا��زء�التاسع،�الطبعة�الثانية،�ال�و�تاملوسوعة�الفق�ية�الكو��ية،�)1987(وزارة��وقاف�والشؤون��سالمية -

 .،�دار�الفكر،�الطبعة�الرا�عة،�دمشقبحوث�وفتاوى�وحلول : املعامالت�املالية�املعاصرة،�)2007( و�بة�الزحي�� -

 .،�ا��زء�الثا�ي،�دار�الفكر�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة�الثانية،�دمشقالوج������الفقھ��سالمي،�)2007( الزحي���و�بة -

 .،�ا��زء�الرا�ع�،�دار�الفكر،�الطبعة�السادسة،�دمشقالفقھ��سالمي�وأدلتھ،�)2008( و�بة�الزحي�� -

 .دار�ال�لم�الطيب�لل�شر�والتوز�ع،�دمشق�،�ا��زء��ول،الفقھ�املال�ي�امل�سر،�)2010( و�بة�الزحي�� -

�الزحي�� - �)2012( و�بة �املعاصرة، �والقضايا ��سالمي �الفقھ �الثالثة،�موسوعة �الطبعة �دار�الفكر�لل�شر�والتوز�ع، �ا��امس، �ا��زء ،

 .دمشق

 .الثون،�دمشق،�ا��زء�الرا�ع�،�دار�الفكر،�الطبعة�ا��امسة�والثالفقھ��سالمي�وأدلتھ،�)2017( و�بة�الزحي�� -

محمد�أحيد�املور�تا�ي،�مكتبة�الر�اض�: ،�تحقيقال�ا������فقھ�أ�ل�املدينة�املال�ي،�)1978(يوسف�عبد�هللا�عبد�ال���النمري�القرط��� -

 .ا��ديثة،�الطبعة��و��،�الر�اض


