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كلمة �ل�شيخ د. عبد�للطيف �آل حممود

آله  وعلى  األمين،  الصادق  اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
وصحبه وأزواجه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد..

فقد بذل األخ الفاضل المجد/ حمد فاروق الشيخ جهدًا كبيرًا إلعداد )المفيد في عمليات 
للقارئ  ميسرة  بصيغة  موضوعاته  شرح  على  حرص  من  رأيته  وِلما  اإلسالمية(،  البنوك 
المبتدئ، ليستفيد منها العاملون في البنوك اإلسالمية والمتعاملون معها، وما لمسته 
من اهتمام كبير بضبط األحكام الشرعية التي وردت في هذا الكتاب آليت على نفسي 

أن أراجعه مراجعة متأنية شاملة حتى يتحقق له مطلبه وغايته.

ة قد استوفى فيه المعامالت التي تقوم بها البنوك اإلسالمية  وبفضل من اهلل تعالى وِمنَّ
من جوانب كثيرة وبيَّن أحكامها، وكثير منها من المعامالت المالية المحدثة والطارئة 
اإلسالمية  للبنوك  الشرعية  الرقابة  هيئات  ورأي  الفقهية  المجامع  قرارات  من  فاستفاد 
من  الفترة  خالل  اإلسالمي  البحرين  لبنك  الشرعية  الرقابة  هيئة  فتاوى  األخص  وعلى 

إنشائه حتى حينه )1979 -2010(.

يجزل  وأن  ويرضاه،  يحبه  لما  المؤلِّف  يوفق  وأن  المَؤلَّف،  بهذا  ينفع  أن  اهلل  أسأل  أخيرًا: 
المثوبة لمن تولى طبعه ونشره.

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

االثنين 25 شوال 1431هـ
الموافق 4 أكتوبر 2010م

كتبه د.عبد اللطيف محمود آل محمود
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

بنك البحرين اإلسالمي



كلمة �ل�شيخ د. نظام يعقوبي

الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد..

فقد اطلعت على الدليل المسمى )المفيد في عمليات البنوك اإلسالمية( من إعداد األخ 
الفاضل الشيخ/ حمد فاروق الشيخ، ووجدته مفيدًا في بابه، وجديدًا في أسلوب عرضه 

وبيانه، ومبتكرًا في رسوماته وصوره وجداوله.

أسأل اهلل تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره وطابعه، وأن يجعله في ميزان حسناته، 
وقد قيل قديمًا »إن صورة واحدة خير من ألف كلمة«.

واهلل من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

االثنين 25 ذو القعـدة 1431هـ                                           
الـمـوافــق 2 نوفـمـــبر 2010م                                             

 

كتبه خادم العلم بالبحرين
نظام محمد صالح يعقوبي
عضو هيئة الرقابة الشرعية

بنك البحرين اإلسالمي



الحمد هلل القائل )وأحل اهلل البيع وحرم الربا(، وجعله من أكبر الكبائر والَوبا، والصالة والسالم على 
بى، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى  سيدنا محمٍد المجتبى، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرُّ

يوم الدين إال من أبى، أما بعد..
نفس  في  وشاماًل  ملخصًا  كتابًا  أقرأ  أن  وقتها  أردت  اإلسالمية،  البنوك  مع  المهنية  حياتي  بداية  في 
في  يفيدني  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  بأعمال  ممثاًل  اإلسالمية  المالية  المعامالت  فقه  عن  الوقت 
تخصصي كمبتِدٍئ لفهم هذا الفن فهمًا مختصرًا حتى أبدأ به قراءتي، وعند بحثي في المكاتب العربية 
بفقه  لإللمام  أحتاجه  لما  ويرشدني  غليلي  يشفي  كتابًا  أجد  لم  االلكترونية،  والمصادر  واإلسالمية، 
المعامالت المالية اإلسالمية الحديث، وعلى الجانب اآلخر عثرت على كتب ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة تتحدث عن التأصيل الفقهي والمحاسبي 

الشرعي بأسلوب المتخصصين المتعمقين، والذي يحتاج لفك العديد من الشفرات المبهمة لفهمه.
ة المراجع المبّسطة في هذا  فتخيل معي المعاناة التي يتلقاها الباحث الجديد في هذا الفن لإللمام بقواعد المعامالت المصرفية من قلَّ
الجانب التي يسهل فهمها وقراءتها للمبتدئين بأسلوٍب سلٍس وبسيط، ثم طرحت سؤااًلً: كيف نريد أن ننشر هذا الفن لدى عوام الناس، أو 
المتخصصين منهم ممن ال يعرفه ولم يطلع عليه وعلى مبادئه؟ أليس هذا هو الوقت المناسب لكتابة ونشر وترجمة مثل هذه الكتب؟ 

خصوصًا وأن االقتصاد اإلسالمي والمؤسسات المالية اإلسالمية ال تزال تتوسع يومًا بعد يوم.
لذا بلورت فكرة طرأت علي، وأحببت لها أن ترى النور من خالل تجربة عملية أحاول بها )تحبيب( الناس لمعرفة األسس الشرعية للمعامالت 
المتواضع  الكتاب  هذا  فكان  الممل،  النصي  والسرد  التكلُّف  عن  بعيد  بسيط  ملخص  بأسلوب  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  تجريها  التي 
دُت فيه البعد عن  )المفيد(. الذي جعلته مختصرًا مفيدًا للمعامالت المصرفية العصرية التي ُتطبَّق في البنوك اإلسالمية المعاصرة، وتعمَّ

التفصيالت الفرعية والخالفات الفقهية، لَيسُهل على قارئه فهم أهّم القواعد الفقهية والخطوات العملية لهذه المعامالت.
لع المبتدئ في  عي وجود جميع ما يحتاجه القارئ في هذا الكتاب من فقه وأحكام للمعامالت المالية اإلسالمية، ولكن سيجد المطَّ وال أدَّ

هذا الكتاب ما يكفي حاجته وُيشبع َنهمه بإذن اهلل تعالى.  
التقليدية في  ٍة تقارن بين المنتجات اإلسالمية ونظيرتها  ز هذا الكتاب عالوًة على اختصاره غير المخل، وجود جداوٍل توضيحيَّ ولعل ما يميِّ
سير  لخطوات  التوضيحية  الرسومات  من  العديد  لوجود  إضافًة  النظامين،  بين  الموجودة  الكثيرة  الفروقات  القارئ  لُيدرك  عديدة  منتجات 
والمعامالت  باالقتصاد  َعِنيت  التي  الشريفة  واألحاديث  الكريمة  باآليات  فيه  استشهدت  كما  واضٍح،  بشكٍل  لُتفهم  المصرفية  العمليات 
المالية، أضف إلى ذلك العديد من المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية واالقتصاد العالمي، والعديد 
اٍب أجانٍب وعرٍب، كما أحببت أيضًا أن َيخُرَج هذا الكتاب بأسلوٍب  من المقوالت والشهادات الشهيرة لمتخصصين واقتصاديين ورؤساء دوٍل وكتَّ
ع والتقسيمات العصرية التي تشحذ الذهن، وتثير الفكر، وتبعد الملل، وتكسر الجمود، وتشجع  ن والمنوَّ ٍر من حيث اإلخراج الملوَّ حديٍث ومطوَّ
على القراءة، وتساعد على فهم المعلومات بشكٍل أكبر، وقد استغرق العمل في هذا الكتاب ما يقارب العشرة شهور ما بين بحث وكتابة 

وتصميم ومراجعة وطباعة حتى خرج بهذا الشكل الجذاب.
وال يـسـعـنــي إال أن أتـقـدم بالشكر لكـل من ســانــدني فـــي إخــراج هذا الكتاب، وعلى رأسهم األخوة في الخليل جرافكس وخصوصًا األخ 

�ملقدمـة



محمد العدل على جهودهم في تصميم وإخراج هذا الكتاب ليخرج بهذه الصورة، كما أهدي شكرًا خاصًا لزوجتي العزيزة التي لم تبخل علي 
بوقتها وجهدها من خالل بيان مالحظاتها وتشجيعها الكبير لي طوال فترة اإلعداد، والتي صممت بنفسها الرسوم البيانية التوضيحية 

على البرنامج الصعب 3D MAX ليتفرد الكتاب بهذه الرسومات.
الرقابة الشرعية  كما أقدم شكري وعرفاني للشيخين الجليلين، والعلمين الكبيرين فضيلة الشيخ د. عبداللطيف آل محمود رئيس هيئة 
وفضيلة الشيخ/ نظام يعقوبي عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين اإلسالمي على تفضلهما بمراجعة الكتاب مراجعة دقيقة، وأسأل 

اهلل أن يجزيهما خير الجزاء.
كما ال ننسى أن نشيد بالبنك الرائد األول في مملكة البحرين وعلى رأسه السيد محمد إبراهيم الرئيس التنفيذي للبنك على تشجيعه ودعمه 

لهذا الكتاب الذي أصررنا أن يتاح للجميع بالمجان نبتغي بها العمل وجه اهلل تعالى.

وفي الختام أسأل اهلل عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب الجميع، وأن يكون نبراسًا لجميع القائمين على هذا الفن.
وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

المؤلف/ حمد فاروق الشيخ
المراقب الشرعي 

بنك البحرين اإلسالمي

مقدمة الطبعة الثانية
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد

فقد القت الطبعة األولى من كتاب )المفيد( في عمليات البنوك اإلسالمية –بفضل اهلل تعالى- استحسان جميع من اقتنى الكتاب، وقد نفذت 
جميع النسخ منها وعددها 5000 طبعت في 2010م عبر بنك البحرين اإلسالمي. ومن نعمة اهلل علينا أننا تمكنا من طباعة النسخة المترجمة من 

هذا الكتاب بعدد 1000 نسخة في 2013.
ويشرفنا إهداء الطبعة الثانية من هذا الكتاب لجميع المهتمين بالصيرفة والمعامالت المالية اإلسالمية، حيث أدخلنا عليه بعض التحسينات 
واإلضافات تمثلت في تعديل تبويب وتقسيم الكتاب إلى سبعة فصول تحتوي على مباحث متعددة. كما أضيفت بعض المواضيع الهامة 
المطلوب أضفنا عدد من  للتطور  الكتاب  الرهن والوكالة والشركة. ومن أجل مواكبة  الربا وبعض اإلضافات في مباحث  كأحكام وأقسام 

اإلحصائيات والمعلومات واألرقام المستحدثة المتعلقة بالصناعة المالية اإلسالمية.
وأخيرًا أكرر شكري لجميع من ساهم من إنجاح الكتاب وعلى رأسهم بنك البحربن اإلسالمي التي تكفل بطباعة هذه الطبعة.    

hamadfarooq@hotmail.com
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إن طريق اإلنماء االقتصادي ليس مقصوًرا على الَمْذَهبين 
المعروفين، الرأسمالي واالشتراكي، بل هنالك مذهٌب اقتصادٌي 
ثالٌث راجٌح، هو المذهب االقتصادي اإلسالمي، وإن هذا المذهب 

سيسوُد عالم المستقبل؛ ألنه أسلوٌب كامٌل للحياة.
االقتصادي الفرنسي »جاك أوستروي« في كتابه »اإلسالم في مواجهة التقدم االقتصادي«



الفصل األول
مقدمة عامة
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مبادئ �لقت�شاد �لإ�شالمي

قال تعالى:
َبــا اَل  ِذيــَن َيْأُكُلــوَن الرِّ {الَّ
َيُقوُمــوَن ِإالَّ َكَمــا َيُقوُم 
ْيَطاُن  الشَّ ُطُه  َيَتَخبَّ الَِّذي 
ِمــَن الَمسِّ َذِلــَك ِبَأنَُّهْم 
ِمْثــُل  الَبْيــُع  َمــا  ِإنَّ َقاُلــوا 
الَبْيــَع  ــُه  اللَّ َوأََحــلَّ  َبــا  الرِّ
َبا َفَمــن َجاَءُه  الرِّ َم  َوَحــرَّ
بِِّه َفانَتَهى  ن رَّ َمْوِعَظٌة مِّ
َفَلُه َما َســَلَف َوأَْمُرُه ِإَلى 
ــِه َوَمــْن َعــاَد َفُأْوَلِئَك  اللَّ
اِر ُهــْم ِفيَها  أَْصَحــاُب النَّ

َخاِلُدوَن} )البقرة: 275(.

أواًل: التعريف

االقتصاد اإلسالمي هو مجموعة المبادئ واألصول االقتصادية التي تحكم النشاط االقتصادي للدولة 
النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتالءم مع ظروف  القرآن الكريم والسنة  اإلسالمية وفق نصوص 
المنظور اإلسالمي  وفق  االقتصادية  المجتمع  مشاكل  االقتصاد اإلسالمي  والمكان، ويعالج  الزمان 

للحياة.

ثانيًا: عقيدة االقتصاد اإلسالمي
تقوم عقيدة االقتصاد اإلسالمي على مبدأين:

المال مال اهلل ونحن مستخلفون فيه: وبذلك نحن مسئولون عن هذا المال كسبًا وإنفاقًا أمام 	. 
اهلل عز وجل في اآلخرة، وأمام الناس في الدنيا. فال يجوز أن نكتسب المال من معصية أو ننفقه 

في حرام، وال فيما يضر الناس. 
دور النقد: المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع، فال يجوز 	. 

بيعه وشراؤه وال تأجيره. 

ثالثًا: خصائص االقتصاد اإلسالمي

مرقعة 	.  أفكار  حصيلة  وليس  اإللهي،  الوحي  على  قائم  مستقل  اقتصاد  فهو  المصدر:  رباني 
شرقية وغربية أو أفكار بشر.  

القاعدة 	.  على  يعتمد  اإلسالمي  فاالقتصاد  والتشديد:  المشقة  ورفض  الحرج  ورفع  التيسير 
الفقهية التي تقول : إن األصل في المعامالت اإلباحة ، وانطالقا من القاعدة الشرعية أن الشريعة 
مبنية على التيسير ورفع الحرج، فهو ال يحرم إال درءًا لمفسدة، فكل ما لم يرد نص في تحريمه 
: »الحالل  فهو مباح ، كما قال تعالى {ما جعل عليكم في الدين من حرج} المائدة 6، ويقول النبي 

ما أحل اهلل في كتابه و الحرام ما حرم اهلل في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه« رواه الترمذي 

املبحث الأول

الف�صل الأول : مقدمة عامة

مبادئ القت�صاد 

الإ�صالمي

البيع والربا
الفروق بني البنك 

الإ�سالمي والبنك التقليدي
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قال رسول اهلل ÷:
»اجــــتــــنــــبــــوا الــســبــع 
الموبقات. قالوا : يا رسول 
ــال:  ق هـــن؟  ومـــا   ، اهلل 
والسحر،  ــاهلل،  ب الشرك 
التي حرم  النفس  وقتل 
ــل  وأك ــالــحــق،  ب إال  اهلل 
اليتيم،  مال  وأكل  الربا، 
ــوم الــزحــف،  والــتــولــي ي
ـــــذف الــمــحــصــنــات  وق

المؤمنات الغافالت«
)رواه البخاري(.

المشاركة في المخاطر: وهي أساس االقتصاد اإلسالمي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن 	. 
غيره من النظم، فالمشاركة في الربح والخسارة هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، 

وهي األساس الذي يحقق العدالة في التوزيع وفقًا لقاعدة )الغنم بالغرم(. 
تداول المال وعدم اكتنازه: وذلك من خالل وجوب الزكاة والتشجيع على اإلنفاق، وقد فرض 	. 

لتشجيعهم  للمنفقين  العظيم  األجر  جعل  كما  للفقراء،  أموالهم  تزكية  األغنياء  على  الشرع 
على اإلنفاق بدال من الكنز، مما يدفع عجلة االقتصاد واإلنتاج للدوران، ومما يحقق عدالة التوزيع 

والقضاء على الفقر.
التشجيع على التنمية واالنتاج: فقد شجع النبي  على إحياء األراضي الميتة، فقال  »من أحيا 	. 

َن اأَلْرِض  أرضا ميتة فهي له« رواه الترمذي، وحثنا القرآن الكريم على التعمير، فقال تعالى: {َو أَنَشَأُكم مِّ
َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها} هود 16.

اإلسالمي 	.  النظام  يحمي  العامة:  الملكية  وبين  بينها  والموازنة  الخاصة  الملكية  احترام 
كان  مهما  المختلفة  اإلنتاج  ووسائل  والعقار  األرض  تملك  األفراد  حق  فمن  الخاصة،  الملكية 
نوعها وحجمها بشرط أن ال يؤدي هذا التملك إلى اإلضرار بمصالح عامة الناس، وأن ال يكون في 
أن كل  الذي يعتبر  النظام االشتراكي  بذلك يخالف  العامة، وهو  األمر احتكارًا لسلعة يحتاجها 

شيء مملوك للشعب على المشاع.
كما تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل 
توفير الحاجات األساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع، وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي 

الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء. 
تحريم الضرر: فحرم اإلسالم كل البيوع التي تضر بالفرد أو المجتمع، فحرم الربا واالحتكار، ومنع 	. 

الضارة كالخمر والخنزير وما يشتق منهما،  االتجار في األشياء  العقود والبيوع، وحرم  الغرر في 
: »الضرر وال ضرار« رواه ابن ماجة. ومنع القمار والمقامرة، وقد جاء في الحديث قول النبي 
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�لبيع و�لربا

هل تعلم؟
»يعد كل من محمد عبد 
وعيسى  الــعــربــي،  اهلل 
عـــبـــده، ومــحــمــد بــاقــر 
الصدر، ومحمد نجاة اهلل 
عزيز،  ومحمد  صديقي، 
وأحمد عبد العزيز النجار، 
الغزالي،  وعبدالحميد 
من  القرضاوي،  ويوسف 
فكرة  مؤسسي  ــل  أوائ
المالية  ــمــؤســســات  ال
لهم  والذين  اإلسالمية 
أن  فــي  الكبير  الفضل 
النور،  البنوك  هــذه  تــرى 
الخمسينيات  في  وذلك 

من القرن العشرين«

القسم األول: البيع

أواًل: تعريف البيع
يعرف البيع على أنه نقل ملكية عين »عقار أو سلعة« من ذمة إلى ذمة أخرى بثمن محدد.

ثانيًا: شروط البيع

شروط البائع والمشتريأ( 
البلوغ: فال يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري، ولكن يجوز شراء الصغير لألشياء اليسيرة، دون 	. 

األخذ ببيعه إال بموافقة ولي أمره. 
العقل: فال يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري األشياء اليسيرة فإن 	. 

المجنون ال يجوز له ذلك. 
عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب اإلفالس أو السفه ال يجوز له أن يشتري أو يبيع في 	. 

أي حال من األحوال. 
َتَراٍض 	.  َعن  ِتَجاَرًة  َتُكوَن  أَن  تعالى{ِإالَّ  لقوله  الطرفين  بين  بالتراضي  إال  والشراء  البيع  يتم  ال  التراضي: 

نُكْم} النساء:٩2.  مِّ

 شروط المبيع	( 
يشترط في المعقود عليه ثمنًا كان أو مثمنًا شروط منها :

أن يكون مااًل متقومًا )طاهرًا(: فال يجوز بيع األشياء النجسة والمحرمة، كالميتة والخنزير والخمر.. إلخ. 	. 
أن يكون منتفعًا به انتفاعًا شرعيًا: فال يجوز بيع الحشرات إن لم تثبت منفعتها.	. 
أن يكون مملوكًا للبائع أو مأذونًا له في بيعه: فال يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما 	. 

أن لم يؤذن له في ذلك. 
التي سيشتريها 	.  فال يجوز بيع ما ال يمكن تسليمه، كبيع السيارة  أن يكون مقدورًا على تسليمه: 

العام القادم. 
أن يكون معلومًا ومحددًا: فال يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، ألنه لم يحدد 	. 

أي سيارة سيبيعه إياها. 
أن يكون الثمن معلومًا: فيجب تحديد الثمن قبل العقد وإال فإنه فاسد. 	. 
أن ال يكون مؤقتًا: كأن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة .	. 

قال رسول اهلل ÷:
»التاجــر الصــدوق األمين 
مع النبييــن والصديقين 

والشهداء« )رواه الترمذي(.

البيع والربا

الف�صل الأول : مقدمة عامة

املبحث الثاين

مبادئ االقت�صاد 

االإ�صالمي

الفروق بني البنك 

الإ�سالمي والبنك التقليدي
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ثالثًا: تقسيمات البيوع

تقسيم البيع باعتبار المبيع أ( 
ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام :

البيع المطلق : وهو مبادلة العين بالنقد وهو أشهر األنواع، ويتيح لإلنسان المبادلة بنقوده 	. 
على كل ما يحتاج إليه من األعيان.

بيع السلم : ويسمى السلف، هو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل.	. 
بيع الصرف: وهو بيع جنس األثمان بعضه ببعض، ويعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسًا بجنس 	. 

أو بغير جنس، أي بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وكذلك بيع أحدهما باآلخر .
بيع المقايضة: وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض 	. 

إن اتفقا جنسًا وقدرًا. 

 تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن 	( 
ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثالثة أنواع :

بيع المساومة: هو البيع الذي ال يظهر فيه البائع رأس ماله أو ربحه، أي البيع بدون ذكر ثمنه األول.	. 
لمن 	.  فتباع  فيها  المشترون  ويتزايد  السوق  في  سلعته  البائع  يعرض  أن  هو  المزايدة:  بيع 

يدفع الثمن أكثر، ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة 
موصوفة بأوصاف معينة فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من 

رضي بأقل سعر.
بيوع األمانة: هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص وسميت بيوع األمانة 	. 

ألنه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثالثة أنواع :
-  بيع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن األول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم 

متفق عليه.
وهو بيع السلعة بمثل ثمنها األول الذي اشتراها البائع به من غير نقص وال  -  بيع التولية: 

زيادة .
-  بيع الوضيعة: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها األول الذي اشتراها البائع به مع وضع )حط( 

مبلغ معلوم من الثمن ، أي بخسارة محددة .

قالوا:
لندن  من  نجعل  أن  نريد 
للتمويل  عالميا  مركزا 
اإلســـــالمـــــي بـــعـــرض 
الضريبي  النظام  تدابير 
إنشاء  لدعم  والرقابي 
ــل  ــوي ــم ــت مــنــتــجــات ال

اإلسالمي.
البريطاني  الخزانة  براون( وزير  )جولدن 

في 2006، ورئيس الوزراء بعدها.

قال رسول اهلل ÷:
»رحــم اهلل رجال ســمحا 
إذا بــاع، وإذا اشــترى وإذا 

اقتضى« )رواه البخاري(.
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هل تعلم؟
الـــرأســـمـــالـــيـــة: نــظــام 
فلسفة  ذو  اقــتــصــادي 
وسياسية  اجــتــمــاعــيــة 
ـــقـــوم عــلــى أســـاس  ي
الفردية  الملكية  تنمية 
عليها،  والــمــحــافــظــة 
مفهوم  في  متوسعًا 
الحرية، ولقد ذاق العالم 
بسببه ويالت كثيرة، وما 
تمارس  الرأسمالية  تزال 
وتدخلها  ضــغــوطــهــا 
واالجتماعي  السياسي 
والثقافي وترمي بثقلها 
شعوب  مختلف  على 

األرض.

تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمنج( 
بيع منجز الثمن: وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن الحال .	. 
بيع مؤجل الثمن: وهو ما يشترط فيه تأجيل الثمن .	. 
 بيع مؤجل المثمن: وهو مثل بيع السلم وبيع االستصناع .	. 
بيع مؤجل العوضين: أي بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة . 	. 

رابعًا: أنواع البيوع المحرمة
لم يحرم اإلسالم أيا من البيوع إال لدواعي معينة، وهي:

كون المعقود عليه محرما أو نجسا، و القاعدة العامة هنا أن كل أمر حرمه اهلل تعالى حرم 	. 
ثمنه ، ومن األمثلة على ذلك:

• تحريم بيع الخمر.	
• تحريم بيع الخنزير.	
• تحريم بيع الكلب إال للصيد أو الحراسة.	
• تحريم بيع الدم.	
• تحريم بيع األصنام .	
• تحريم بيع الصور المحرمة.	

وجاء في ذلك عن جابر رضي اهلل عنه: »أنه سمع رسول اهلل   يقول »إن اهلل حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير واألصنام« فقيل يا رسول اهلل أرايت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
حرم  لما  اهلل  إن  اليهود  اهلل  »قاتل  ذلك  عند  قال    ثم   ، حرام  هو  فقال  الناس،  بها  ويستصبح 

شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه« رواه الجماعة .

أن يكون العقد ذريعة للوقوع في الحرام أو ترك الواجب، مثل:	. 
• البيع وقت األذان الثاني لصالة الجمعة وذلك حتى ال ينشغل بالبيع عن الواجب، لقوله تعالى: 	

اَلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهلِل َوَذُروا اْلَبْيَع} الجمعة ٩. ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ َها الَّ {َيا أَيُّ

• بيع السالح زمن الفتنة.	
• بيع العنب لمن يتخذه خمرا..الخ. 	

البيع والربا

الف�صل الأول : مقدمة عامة
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هل تعلم:
التجــارب  أولــى  »تعــد 
للبنــوك  الحقيقيــة 
بنــوك  فــي  اإلســالمية 
التــي  المحليــة  اإلدخــار 
منطقــة  فــي  ظهــرت 
بالريــف  غمــر(  )ميــت 
1963م،  فــي  المصــري 
وأسسها د.أحمد النجار، 
البنــوك  هــذه  وقامــت 
نظــام  أســاس  علــى 
الربــح  فــي  المشــاركة 
عــن  بعيــدا  والخســارة 
الفائــدة، وأقبــل عليهــا 
شــديد  بحماس  النــاس 
حتى بلغ عدد المودعين 
خــالل  مــودع  ألــف   59
3 ســنوات مــن عملهــا، 
وتوقفــت هــذه التجربة 

نهائيًا في 1967م.

أن يشتمل العقد على غرر مثل القمار والميسر، ومن هذا بيع ماال يقدر البائع على تسليمه 	. 
مثل:
• بيع السمك في الماء والطير في الهواء.	
• بيع المالمسة: وهو أن يتبايع الطرفان السلعة من الظاهر دون رؤيتها .	
• بيع المنابذة: وهو أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك مع معي ويكون بيعا. 	
• بيع المحاقلة: هو بيع الطعام في سنبله .	
• بيع حبل الحبلة: وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.	
• بيع المخاضرة: وهو أن يبيع الثمار وهي مخضرة لم تبين صالحها بعد.	
• بيع المعاومة: بيع الشجر أعواما كثيرة.	
• القمار والميسر واليانصيب وما يتعلق به.	

أن يشتمل العقد على ضرر، مثل:	. 
• االحتكار: بأن يحتكر التاجر السلع حتى تنفذ من األسواق، فيرفع أسعارها على الناس، لحديث 	

: »من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على اهلل  تبارك  النبي  
وتعالى أن يقذفه في جهنم رأسه أسفله« رواه مسلم.

• البيع ليبيعه شيًئا 	 المسلم على بيع أخيه: وهو إغراء المشتري في مدة الخيار بفسخ  بيع 
على  آخر  مع  التراضي  أو  االتفاق  بعد  البيع  بعدم  البائع  إغراء  أو  أقل،  بثمن  أو  منه  أجود  آخر 
المساومة بسعر معين ليشتري الشيء منه بثمن أعلى، أو يعرض على المشتري ثمًنا أقل، أو 
متفق عليه،  بيع أخيه«  الرجل على  يبيع  »وال   : الثمن. وورد تحريمه في قوله   شيًئا أجود بنفس 

وفي رواية »ال يسوم المسلم على سوم أخيه« رواه مسلم.
• بيع النجش: وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع، من رجل ال بقصد الشراء، وإنما 	

لتغرير اآلخرين وشرائها بأكثر من قيمتها، وهو حرام لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: 
»نهى رسول اهلل  عن النجش« متفق عليه.
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قالوا:
إن المناعة التي أظهرتها 
المصارف اإلسالمية في 
العاصفة  األزمـــة  ــه  وج
زادت من اهتمام الغرب 
ــًا واألوروبـــيـــيـــن  ــوم ــم ع
ــام  ــظ ــن ــال خـــصـــوصـــًا ب
اإلســالمــي،  المصرفي 
ــم كــانــوا  ــه الســيــمــا أن
ـــى وقــــــت قــريــب  ـــت ح
يستغربون تأسيس مثل 
وهكذا  المصارف،  هذه 
ســــارعــــت الـــمـــصـــارف 
واألميركية  السويسرية 
توسيع  إلى  والبريطانية 
المالية  خدماتها  دائــرة 

اإلسالمية.
واإلعالمي  الخبير  محمد(  )إبراهيم 

االقتصادي األلماني

• أو 	 بأن يجعل نفسه سمساًرا  البادية  البلد للمقيم في  المقيم في  بيع  لباد: وهو  بيع حاضر 
غيره ويقول لصاحب السلعة: أبيعها لك شيًئا فشيًئا بسعر أفضل، فيتضرر الناس ويرفع عليهم 

السعر، وهو حرام للحديث الثابت »وال يبع حاضر لباد« متفق عليه.
• الركبان: وهو التعرض لمن يأتي بالسلعة لبيعها في السوق، فيخبره المتلقي بكساد 	 تلقي 

بالبائع  لإلضرار  حرام  وهو  يريد،  بما  هو  يبيعها  ثم  غبن،  فيه  بسعر  له  يبيعها  حتى  األسواق، 
والناس، وللحديث الصحيح: »ال تلقوا الركبان« متفق عليه.

• الغش والتدليس: هو البيع المشتمل على عيب في المبيع أو غش خفي أو ظاهر مدلس فيه، 	
رواه مسلم،  : »من غشنا فليس منا«  أو غبن في الثمن، أو زيف في النقود أو العوض. لحديث النبي 

ولحديث »المسلم أخو المسلم، ال يحل لمسلم باع من أخيه بيًعا، وفيه عيب إال بينه له« رواه ابن ماجه.
• بيع المسترسل: وهو أن يبيع البائع السلعة للمشتري غير الراغب بالمساومة بثمن مرتفع جدًا، 	

وقد جاء في ذلك حديث النبي  »غبن المسترسل حرام« رواه الطبراني والبيهقي.
• حالة 	 يعلم  محتاج  شخص  من  بخس  بثمن  سلعة  بشراء  المشترى  قيام  وهو  المضطر:  بيع 

اضطراره للبيع لسداد دين حل أو لتفادي حكم قضائي، وجاء عن علي رضي اهلل عنه قال: »نهى 
رسول اهلل  عن بيع المضطر« رواه أبو داود.

الماء والكأل والنار 	.  بيع  مثل  المعاوضة عليه،  يجوز  بذله وال  العقد على ما يجب  أن يشتمل 
حيث يشترك الناس فيهم، وكذلك عسب الفحل أي إعارة الفحل للتلقيح مقابل عرض ، وكل ما 

ورد النهي عن بيعه ألنه يجب بذله ، فال يجوز أن يعقد عليه عقد البيع .
البشرية، 	.  األعضاء  وبيع  غيره،  عند  سلعة  بيع  مثل  اإلنسان،  يملكه  ماال  على  البيع  يشتمل  أن 

ونحو ذلك. 
أن يشتمل البيع على الربا أو حيلة الربا، مثل بيع العينة، وهي أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود 	. 

فيشتريها بسعر أقل حاضرا ممن باعه .
إن لم  	.  الدم وغيره  بيع  أو  الحشرات والزواحف  ببيع  نفع فيه، مثل:  ماال  البيع على  أن يشتمل 

تثبت منفعتها.

البيع والربا

الف�صل الأول : مقدمة عامة

�لبيع و�لربا
املبحث الثاين

مبادئ االقت�صاد 

االإ�صالمي

الفروق بني البنك 

الإ�سالمي والبنك التقليدي



17

هل تعلم؟
الــدراســات  بعض  تشير 
أو  بالربا  التعامل  أن  إلى 
كان  بالفائدة  ــراض  اإلق
من  كثير  ــي  ف ــارس  ــم ي
آالف  أربعة  منذ  األنحاء 

عام.

القسم الثاني: الربا

أوال: تعريف الربا
أشياء  في  تفاضل  وهو  وحده.  األجل  مقابل  المال  رأس  على  مقدمًا  مشروطة  زيادة  كل  بأنه  الربا  يعرف 

ونساء في أشياء.

ثانيا: حكم الربا
الربا من أكبر الكبائر، وجاء التحذير منه في عدد من اآليات واألحاديث، منها قوله تعالى “ وأحل اهلل البيع 

وحرم الربا”. البقرة 572
: )اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل يا رسول اهلل وما هن ؟ قال الشرك باهلل ، والسحر ، وقتل النفس  وقال 
التي حرم اهلل إال بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافالت 

المؤمنات(  متفق عليه

ثالثا: حكمة تحريم الربا
أّن الّربا يقتضي أخذ مال اإلنسان من غير عوٍض ، ألّن من يبيع الدينار بالدينارين نقدًا أو نسيئًة تحصل 1. 

له زيادة من غير عوٍض ، ومال المسلم متعّلق حاجته ، وله حرمة عظيمة، وإبقاء المال في يده مّدًة 

مديدًة وتمكينه من أن يّتجر فيه وينتفع به أمر موهوم، فقد يحصل وقد ال يحصل ، وأخذ الدينا الّزائد 

متيّقن ، وتفويت المتيّقن ألجل الموهوم ال يخلو من ضرٍر . 

أّن الّربا يمنع الّناس من االشتغال بالمكاسب، ألّن صاحب المال إذا تمّكن بواسطة عقد الّربا من تحصيل 2. 

الدينار الّزائد نقدًا كان أو نسيئًة خّف عليه اكتساب وجه المعيشة ، فال يكاد يتحّمل مشّقة الكسب 

بالّتجارات  إاّل  تنتظم  ال  اّلتي  الخلق  منافع  انقطاع  إلى  يفضي  وذلك   ، الّشاّقة  والّصناعات  والّتجارة 

والحرف والّصناعات والعمارات . 

 أّن الّربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الّناس من القرض ، ألّن الّربا إذا حّرم طابت الّنفوس بقرض 3. 

الّدرهم واسترجاع مثله ، ولو حّل الّربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الفائدة ، فيفضي إلى 

انقطاع المواساة والمعروف واإلحسان . 

قال رسول اهلل ÷:
 “إن الربــا وإن كثــر فــإن 

عاقبته تصير إلى قل “
 رواه أحمــد والســيوطي فــي الجامع 

الصغير وابن حجر في فتح الباري



18

رابعا: أنواعه
ينقسم الربا إلى قسمين رئيسين، وهما:

القسم األول : ربا البيوع، وهو الربا المتحقق عند بيع سلعة بسلعة أكثر منها، وهي المذكورة 

في قوله صلى اهلل عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر،  والشعير بالشعير، 

والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، المعطي واآلخذ فيه 

سواء” رواه مسلم،  وينقسم ربا البيوع إلى قسمين:

ربا الفضل، وهو بيع سلعة من السلع المذكورة في الحديث الشريف بسلعة مثلها مع 	. 

فيها  )ويدخل   21 عيار  ذهب  بكيلو   18 عيار  ذهب  كيلو  )أ(  يبيع  أن  ومثاله  الكمية،  اختالف 

العمالت الحديثة(، أو يبيع )أ( كيلو تمر بكيلو ونصف تمر من نوع آخر. حيث يشترط في مثل 

هذا النوع من البيوع:

ق العاقدين )سواء عند اتفاق أو اختالف األجناس(.1.  أن يتمَّ التقابض َُقبَل تفرُّ

أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد )ويعتبر تماثٌل وجود 1 دينار و10 2. 

قطع من فئة 100 فلس(. وذلك حسب الجدول التالي:

الشروطالحكمالحالة

يجوزبيع الذهب بالذهب

القبض الفوري.. 1
التماثل في األجناس )ال يجوز بيع ذهب عيار . 2

ويشترى  الذهب  يباع  وإنما   ،18 عيار  بذهب   21
بالثمن ذهب آخر(.

يجوزبيع الفضة بالفضة

القبض الفوري.. 1
التماثل في األجناس )ال يجوز بيع نوع فضة . 2

بالثمن  ويشترى  الفضة  تباع  وإنما  آخر،  بنوع 
نوع آخر(.

قالوا
المـــــــال كالطعـــــــام 
المســـــــتهــلك بمجـرد 
تناوله وأكله، وكما أنه ال 
يمكن استئجار الطعام 
فــال يمكن اســـتئجـــــار 
المال، إن األموال وجدت 
لتبادل المنافــع فهي ال 

تتوالد ألنها عقيمة.
أرسطو

هل تعلم؟
ــر شــخــص  ــم ــث ــت لــــو اس
)ســنــتــًا( واحــــدًا )واحـــد 
الدوالر(  من  المائة  على 
 ٪4 مركبة  فائدة  بنسبة 
يصبح  فسوف  سنويًا، 
المستثمر  ـــك  ذل ـــدى  ل
الذهب  من  كرة  الربوي 
وزن  ــاوي  ــس ت الــخــالــص 
 1750 بعد  األرض  كوكب 

عامًا.

البيع والربا

الف�صل الأول : مقدمة عامة

�لبيع و�لربا
املبحث الثاين

مبادئ االقت�صاد 

االإ�صالمي

الفروق بني البنك 

الإ�سالمي والبنك التقليدي
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الشروطالحكمالحالة

بيع الذهب بالفضة 
والعكس

القبض الفورييجوز

الذهب أو الفضة بمعدن 
آخر

ال يشترط القبض الفورييجوز

ال يشترط القبض الفورييجوزمعدن بمعدن

البر بالبر،  والشعير 
بالشعير، والتمر بالتمر، 

والملح بالملح.
يجوز

القبض الفوري.. 1
كيلو . 2  1 بيع  يجوز  )فال  األجناس  في  التماثل 

يباع  وإنما  مثال،  رديء  تمر  كيلو  ب2  جيد  تمر 
التمر الرديء ويشترى بثمنه تمر جيد(.

البر بالشعير والملح 
بالتمر ..الخ

القبض الفورييجوز

األصناف األخرى 
)اللحم باألرز أوالفواكه 

بالخضروات ..الخ(
يجوز

في  المذكورة  السلع  أن  على  الفقهاء  اتفق 

ليست  والملح(  والتمر  والشعير  )البر  الحديث 

على الحصر، واختلفوا في السلع األخرى ومدى 

الحديث،  في  المذكورة  السلع  على  انطباقها 

وهو ما يسمى بعلة الربا إلى عدة أقوال:

الجنس  في  العّلة  أن   إلى  الحنفّية  فذهب 

المالكية  وذهب  والكيل(،  الوزن  والقدر)أي 

وذهب  واالّدخار،  االقتيات  في  العلة  أن  إلى 

الشافعية إلى أن العلة في المطعومات.

قال رسول اهلل ÷:
َرجـَُلْيــِن  الّلـَْيـَلـــة  »َرأَْيــُت 
ِإَلى  َفَأْخَرَجاِنــي  أََتَياِنــي 
َفاْنَطَلْقَنا  َسٍة  ُمَقدَّ أَْرٍض 
ــى أََتْيَنا َعَلــى َنَهٍر ِمْن  َحتَّ
َقاِئــٌم  َرُجــٌل  ِفيــِه  َدٍم 
َهِر َرُجٌل  َوَعَلى َوَســِط النَّ
َبْيَن َيَدْيــِه ِحَجاَرٌة َفَأْقَبَل 
َهِر  ــِذي ِفــي النَّ ُجــُل الَّ الرَّ
ُجُل أَْن َيْخُرَج  َفــِإَذا أََراَد الرَّ
ُجــُل ِبَحَجٍر ِفي  َرَمــى الرَّ
َكاَن  َحْيــُث  ُه  َفــَردَّ ِفيــِه 
ِلَيْخُرَج  َما َجاَء  َفَجَعَل ُكلَّ
ِبَحَجــٍر  َرَمــى ِفــي ِفيــِه 
َفَيْرِجُع َكَما َكاَن َفُقْلُت 
َما َهَذا َفَقــاَل الَِّذي َرأَْيَتُه 

َبا«  َهِر آِكُل الرِّ ِفي النَّ
)متفق عليه(.
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ربا النساء )النسيء(: وهو التأخير في التقابض بين السلع المذكورة في الحديث الشريف 	. 

سواء أكانت سلع متماثلة )ذهب بذهب، شعير بشعير(، أم مختلفة )ذهب بفضة، تمر بملح(.

القسم الثاني : ربا الديون، وهو الربا المتعلق باإلقراض واالقتراض، وينقسم لقسمين:

 ربا الفضل: ومثاله أن يقرض )أ( 1000 دينار ل )ب( على أن يرجع )ب( ل )أ( 1100 دينار.1. 

بزيادة 2.  المتعلق  الربا  وهو  المركب،  الربا  أو  الجاهلية  ربا  ويسمى  )النسيء(:  النساء  ربا   

المبلغ المسدد تبعًا للمدة،  ومثاله أن يقرض )أ( 1000 دينار ل )ب( على أن يرجع )ب( ل )أ( 1100 

دينار بعد شهر، فإن تأخر عن موعد السداد فيزيد المبلغ إلى 1200 وهكذا.

قالوا:
أســـــبـــــاب الـــــحـــــروب 
ولو  كثيرة،  والــكــوارث 
مدى  على  التاريخ  تأملنا 
للربا  4000 عامًا لوجدنا أن 
إحــداث  ــي  ف كبير  دور 

كثير من الحروب.

ريتشارد كيلي هوسكنز، في كتابه 
)دورات الحروب ودورات السالم(

أنواع الربا

ربا البيوع

ربا الفضلربا الفضل ربا النساءربا النساء

ربا الديون

البيع والربا

الف�صل الأول : مقدمة عامة

�لبيع و�لربا
املبحث الثاين

: قال رسول اهلل 
التجار يحشرون يوم  »إن 
مــن  إال  فجــارا  القيامــة 

اتقى اهلل وبر وصدق«
)رواه الترمذي((

مبادئ االقت�صاد 

االإ�صالمي

الفروق بني البنك 

الإ�سالمي والبنك التقليدي
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قالوا:
الــــربــــا يــتــنــاقــض مــع 
ألنه  الصالحة  المواطنة 
والتناحر  الضغينة  يفرز 
المال  إن  المجتمع،  في 
ليس مخلوقًا كاإلنسان 
يلد  حــتــى  ــحــيــوان  ال أو 
الصراع  إن  أخــرى،  أمــواال 
يخلقه  الــذي  الطبقي 
الربا سيؤدي في النهاية 

إلى دمار المجتمع.
أفالطون

الرباالبيعالبند

قرضمعاوضة العقد

مال مقابل مالمال مقابل سلعةالسلعة

تمويليتجاريالنشاط

فائدة بالرباربح بالبيعالزيادة على العوض

يزاد في الثمن عند كل تأخيرال تجوززيادة الثمن بعد مجلس العقد

دون عمل ودون سلعةمقابل العمل والسلعةاستحقاق الربح

غير متوفرةمتوفرة في التملكالمخاطرة

من أكبر الكبائرمباحالحكم

خامسًا: الفرق بين البيع والربا
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تعمل  إسالمية  مالية  مؤسسة   600 عن   يربو  ما  حاليًا  يوجد 
المنتجات  من  واسعة  مجموعة  تقدم  بلدًا،   75 من  أكثر  في 

والخدمات.
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البنك التقليدي البنك اإلسالمي المجال

تحكمه القوانين الوضعية واألعراف الدولية دون . 1
النظر في أحكام الشريعة اإلسالمية.

يعتبر الفائدة الربوية أساسًا فيه، كما أن عقوده . 2
تشتمل على »الربا - الغرر - الجهالة - المقامرة«.

اإلسالمية، . 1 الشريعة  أحــكــام  يــوافــق  بما  التعامل 
في  ترجع  والمنتجات  والقوانين  التعامالت  فجميع 

األصل لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
م . 2 محرَّ الربا  بأنَّ  عقائديٍة  ومبادٍئ  أسٍس  على  يقوم 

بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة.

النظام

وارد  غير  وهو  المجتمعي  اإلصالح  بمسؤولية  َيعبُأ  ال 
على اإلطالق في أنشطته التي يتعامل بها .

من مسئولياته نشر الدعوة اإلسالمية وذلك بترجمة الفكر 
االقتصادي اإلسالمي إلى واقٍع معيشٍي ملموٍس.

خدمة االقتصاد

يسهم في تنمية المجتمعات الرأسمالية الكبرى . 1
التي  المجتمعات  تنمية  في  إسهامه  من  أكثر 

يعمل فيها.
واألغنياء . 2 الفقراء  بين  الفجوة  زيادة  في  يساهم 

)يزداد األغنياء غنًى، ويزداد الفقراء فقرًا(.
القرض . 3 يقدم  )وال  االجتماعية،  بالتنمية  يهتم  ال 

الحسن وال الزكاة( ويقدم البعض تبرعاٍت سنويٍة 
. من منطلٍق فرديٍّ أو قانونيٍّ

)ذوي . 4 الكبار  والتجار  الزبائن  على  اهتمامه  ز  يتركَّ
المالَءِة( أكثر من غيرهم وال يهتم بصغار التجار.

يسهم في تنمية المجتمعات التي يعمل فيها.. 1
في . 2 أكبٍر  بعدالٍة  والثروة  الدخل  توزيع  في  يساهم 

المجتمعات واالقتصاديات التي يعمل فيها.
إيمانيٍّ . 3 منطلق  من  االجتماعية  التنمية  في  يساهم 

شرعيٍّ )القرض الحسن والتبرعات والزكاة(.
إضافًة . 4 التجار  وصغار  والمهن  الحرف  بأصحاب  يهتم 

إلى كبار التجار.

التنمية

الف�صل الأول : مقدمة عامة

الفروق بني البنك 

الإ�صالمي والبنك 

التقليدي

�لفروق بني �لبنك �لإ�شالمي و�لبنك �لتقليدي
املبحث الثالث

مبادئ االقت�صاد 

االإ�صالمي
البيع والربا
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البنك التقليدي البنك اإلسالمي المجال

ال يهتم باألخالقيات والقيم الفاضلة إذا ما تعارضت 
الفوائد  »زيادة  بـ  يتعامل  حيث  األساسية  أغراضه  مع 
والمفلس/االستيالء  المعسر  التأخير/مقاضاة  عند 
تمويل  المسكن/  فيها  بما  الممتلكات  جميع  على 

المحرمات الشرعية« .

المعاملة  في  والتسامح  والــصــدق  األمــانــة  على  يقوم 
والسلوك  الفاضلة  واألخـــالق  والمثل  بالقيم  ــتــزام  )االل

الحسن الطيب(.
األخالق

يقوم على أساِس أن النقد َيلُد النقد.. 1
أضعافًا . 2 الموجودة  النقود  من  بأكثر  يتعامل 

مضاعفًة على أساٍس ربوٍي مما يؤدي إلى ارتفاع 
االنكماش  ثم  االقتصادي  والتضخم  األسعار 

االقتصادي.
بالفائدة . 3 ــراض  ــت واالق ــاإلقــراض  ب تعامالته  جــلُّ 

بالبيع  حقيقية  تعامالت  هناك  فليس  الربوية، 
والشراء.

الطيب . 4 بين  واستثماراته  تعامالته  في  ق  يفرِّ ال 
االستثمارات  من  بالعديد  فيتعامل  والخبيث، 
التي تكون أنشطتها محرمًة أو مخالفًة ألحكام 

الشريعة اإلسالمية أو اآلداب العامة.

يقوم على أساس:. 1
yy.أن الربا محرم
yy.أن المال ينمو بالتقليِب

يتعامل في حدود النقود الموجودة على أساس النمو . 2
الحقيقي مما ُيِحدُّ من التضخم االقتصادي.

واالقتراض، . 3 اإلقراض  طريق  عن  النقود  في  يتعامل  ال 
اإلسالمية  البنوك  في  المطروحة  المنتجات  فجميع 
البيع والشراء الحقيقي، أي مبادلة  تقوم على أساس 

مال بسلعة موجودة.
وعدم . 4 والخيرات  الطيبات  مجال  في  بالتعامل  يهتم 

الشريعة  حرمتها  التي  المجاالت  في  المال  توظيف 
اإلسالمية. 

أسس التعامل  في 
النقد
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البنك التقليدي البنك اإلسالمي المجال

شرعية  رقابة  إدارة  أو  شرعيٍة  رقابٍة  هيئة  توجد  ال 
تنظر لمنتجات وتمويالت ومستندات وعقود  داخلية 

البنك.

من  مجموعٍة  فــي  لٍة  ممثَّ شرعيٍة  رقــابــٍة  هيئة  ــود  وج
وعقود  وتمويالت  منتجات  في  للنظر  المعتبرين  الفقهاء 
شرعية  رقابة  إدارة  لوجود  باإلضافة  البنك،  ومستندات 

داخلية لفحص المعامالت من الناحية الشرعية.

الرقابة

فقط . 1 واحــٍد  أسلوٍب  خالل  من  ــوال  األم يستثمر 
وهو)القرض بفائدة(.

االقتراض . 2 أساس  على  المودعين  أموال  يستقبُل 
المال،  رأس  على  مسبقًا  دٍة  محدَّ ثابتٍة  بفائدٍة 
الفائدة  الربح على حساب  الرئيسي هو  فالهدف 
القرض  على  الزبون  من  تأخذها  التي  مة  المحرَّ

الذي يعطيه.

مشروعٍة . 1 وصيٍغ  وسائل  خالل  من  ــوال  األم يستثمر 
)المضاربة–المشاركة–المرابحة– وهــي:  عة  ومتنوِّ
بالتمليك–  وعــد  مع  اإلجـــارة  اإلستصناع–السلم– 

التورق(.
المضاربة . 2 ــاس  أس على  المودعين  أمـــوال  يستقبل 

)المشاركة في الربح( باستثمار أموال المستثمرين في 
ٍن وخدمٍة معينٍة،  تعامالٍت شرعيٍة وبناًء على عمٍل معيَّ

ويكون توزيع الربح بناًء على ما يقِسُمُه اهلل من ربٍح.

وسائل استثمار 
األموال

التجارة واالستثمار  المترتبة على  المخاطرة  ال يتحمل 
كونه يمارس اإلقراض واالقتراض.

عند  والخسارة(  )الربح  واالستثمار  التجارة  مخاطرة  يتحمل 
تعامله بالبيع والشراء والتأجير واالستثمار.

تحمل المخاطرة

الف�صل الأول : مقدمة عامة

الفروق بني البنك 

الإ�صالمي والبنك 

التقليدي

�لفروق بني �لبنك �لإ�شالمي و�لبنك �لتقليدي
املبحث الثالث

مبادئ االقت�صاد 

االإ�صالمي
البيع والربا
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قال تعالى:
اأَلَماَناِت  وا  ُتَؤدُّ أَن  َيْأُمُرُكْم  َه  اللَّ {ِإنَّ 
اِس  النَّ َبْيَن  َحَكْمُتم  َوِإَذا  أَْهِلَها  ِإَلى 

أَن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل} )النساء: 58(
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قالوا:
المالي  المجال  في  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  لضرورة  أدعوا 
واالقتصادي لوضع حد لهذه األزمة التي تهز أسواق العالم من 
جراء التالعب بقواعد التعامل واإلفراط في المضاربات الوهمية 

غير المشروعة(.  )د. فينانس روالن السكين( رئيس تحرير صحيفة لوجورنال. 



2٩

الفصل الثاني
المنتجات التمولية
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�لـقــر�ض

قال رسول اهلل ÷:
أحدكــم  أقــرض  »إذا 
أو  إليــه  فأهــدي  قرضــا 
حملــه علــى الدابــة فال 
يركبهــا وال يقبلــه، إال أن 
يكــون جــرى بينــه وبينه 

قبل ذلك« )رواه ابن ماجه(.

قال تعالى:
َه  {َمن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللَّ

َقْرضًا َحَســنًا َفُيَضاِعَفُه 
ُه  َلــُه أَْضَعافًا َكِثيــَرًة َواللَّ
َوِإَلْيــِه  َوَيْبُســُط  َيْقِبــُض 

ُتْرَجُعوَن} )البقرة: 245(.

أواًل: التعريف
القرض: تمليك ماٍل مثليٍّ لمن يلزمه ردُّ مثلِه.

 بمعنى أن يعطي )أ( الُمقرض لـ )ب( المقترض مبلغًا من المال على أن يُردَّ )ب( نفس المبلغ لـ )أ( دون زيادٍة، 
فإذا ألزم المقرض المقترض بزيادة عند السداد أصبح هذا ربا محضًا.

ثانيًا: أحكاُم القرِض المصرفيَّة
ه ألنَّه من الربا المحرم، سواٌء كانت الزيادة في . 1 ُيحَرم على البنك اشتراط زيادٍة على المبلغ في حالة ردِّ

الصفة أم القدر، في العقد أو بعده.
ة القرض إذا كان ذلك من أجل القرض.. 2 ال يجوز للزبون تقديم عيٍن أو بذل منفعٍة للبنِك أثناء ُمدَّ
ِه إكرامًا من المقرض بشرط أال يكون ذلك شرطًا ُملِزمًا أو عرفًا جاٍريًا.. 3 يجوز زيادة المبلغ عند ردِّ
وإجراء . 4 الملف  كفتح  المباشرِة  الفعليِة  القرِض  مصروفاَت  يعادُل  القرض  على  رسٍم  أخذ  للبنك  يجوز 

دراسة لحالة الزبون وتكلفة الدراسة –إن أجريت-، وال يجوز أخذ زيادٍة على هذا الرسم، وال يجوز تضمين 
المصاريف الفعلية ما ال دخل للزبون فيه كرواتب الموظفين وأجور المكان ووسائل النقل ..الخ.

ثالثا: بعض تطبيقات القرض
الحسابات الجاريةأ( 
ُتكيَّف الحسابات الجارية بأنها قرٌض من الزبون )الُمقِرض( للبنك )المقَتِرض(.. 1
مة على الحسابات الجارية.. 2 يجوز للبنك أن يتقاضى رسمًا على المصاريف الفعلية أو الخدماِت المقدَّ
م جوائز ألصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات وحدها من هدايا عينيٍة . 3 ال يجوز للبنك أن يقدِّ

أو مميزاٍت ماليٍة أو خصوماٍت أو سحوباٍت ألنها من قبيل الفائدة الممنوعة من المقترض للمقرض.
ُيعتبُر الرسم المحتسب على السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي من الحساب الجاري أجرًة عن . 4

الخدمة، ويجب أن يكون هذا األجُر مرتبٌط بالتكاليف ِفعليًا.

املبحث الأول

الـقــر�ض

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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 السحب على المكشوفب( 
في  ماٍل  وجود  عدم  حالِة  في  الزبون  لحساب  البنك  من  تٌة  مؤقَّ تغطيٌة  )هي  المكشوِف  على  حب  السَّ خدمة  تقديم  للبنِك  يمكن 

م هذه الخدمة دون فوائٍد، ويجوز احتساب الرسوم الفعلية نظير التكلفة الفعلية- إن وجدت-. حساب الزبون( بشرط أن ُتقدَّ

رابعًا: مقارنة بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية عند التمويل بالقرض 

البنك التقليديالبنك اإلسالميالمجال

قرضقرض العقد 

ماٌل بماٍلماٌل بماٍلمحل العقد

قرٌض ربوٌي بفائدٍة ربويةقرٌض حسٌن دون فوائدالتكييف

الغرض
ع فيه وال  مساعدة المحتاجين، لذا ال َيتوسَّ

َيمنُحه البنك لجميع الناس
يتعامل فيه بأغلب أعماله بقصد التربُّح والمتاجرة 

بالفوائد

يأخذ عليه فوائد ربويةال يأخذ عليه أرباحًا أو فوائدالفوائد واألرباح

الرسوم
يأخذ الرسوم الفعلية عن التكاليف التي 

تكبَّدها
يأخذ الرسوم بنسبٍة مئويٍة بغضِّ النظر عن التكاليف

الغرامة عند التأخير

ال يجوُز للبنك فرُض غرامٍة لصالحه على 
ِرِه في السداد، ويجوز له  الزبون عند تأخُّ

ع لجهات الخير عند التأخر  إلزاُم الزبون بالتبرُّ
والُمماطلة في السداد

يأخذ غرامة تأخير لصالحه وتتراكم وتتضاعف هذه 
الغرامة شهريًا عند التأخير
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تنفرد اإلمارات بتجربة مصرفية إسالمية رائدة فهي أول دولة في 
العالم العربي تقر قانوًنا للعمل المصرفي اإلسالمي )القانون االتحادي 
والشركات  المالية  والمؤسسات  المصارف  شأن  في   1985 لعام   6 رقم 

االستثمارية اإلسالمية(.
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أواًل: تعريف المرابحة

هي شراُء البنك لسلعٍة معينٍة من التاجر)سيارة- بيت- مواد بناء..الخ( بناًء على طلب الزبون، ثم بيُع البنِك 
لهذه السلعة على الزبوِن بسعٍر أكثر من السعر الذي اشُتريت به السلعة )ويمثل هذا االختالف بين السعرين 
د الزبون بعد ذلك أقساُط العملية  ربح البنك في العملية( مع بيان السعر الحقيقّي ومقدار الربح، ثم ُيسدِّ

للبنِك حسَب االتفاق.

ثانيًا: خطوات المرابحة

للبنك بطلِب الحصول . 1 أثاث- عقار..الخ( ويتقدم  التي يرغب في تملُّكها )سيارة-  الزبون السلعة  يختار 
دًا البنك بكافة البيانات الشخصية وتسعيرٍة للبضاعة موجهٍة للبنك. على تمويٍل لشراء السلعة مزوِّ

لع على التسعيرة المبينة لتفاصيل السلعة، وبعد . 2 الزبون ويطَّ البنك الدراسات الالزمة على حالة  ُيجري 
إيجاٍب  تبادل إشعار  أو  الفاكس  أو  ِة طريقٍة معَتَبرٍة ُعرفًا كالهاتف  بأيَّ البنك السلعة  الموافقة يشتري 

وقبوٍل أو بعقِد بيٍع ..الخ، ويدفع البنك ثمن السلعة للتاجِر حااًل.
يبيع البنَك السلعة على الزبون بسعٍر أكثر بالمرابحة، حيث يمثل هذا السعر ربَح البنك.. 3
يدفع الزبون المبلغ المترتِّب عليه بالتقسيط حسب االتفاق. )أنظر الرسم التوضيحي رقم )1((. 4

ثالثًا: أهمُّ أحكام المرابحة
أ( مرحلة ما قبل توقيع عقد المرابحة بين البنك والزبون

يتم االتفاق على المرابحة إما بنسبة مئوية زائدة على تكلفة السلعة أو مبلغ محدد يضاف إلى تكلفة السلعة.. 1
ٍم أو عربوٍن للتاجر أو مالك السلعة فيعتبر هذا دخول في . 2 إذا ثبت أن الزبون دفع مبلغًا من المال كمقدَّ

م  ت بالمقدَّ البيع، فحينئٍذ ال َيجوز للبنك شراء السلعة وبيعها للزبون إال بعد إقالة البيعة األولى التي تمَّ
أو العربون بين الزبون والتاجر، وذلك بأن ُيقيَل التاجر أو مالك السلعة الزبون من البيعِة ويعتبرها كأْن 

لم تكن، ثم يشتري البنك السلعة.
يجوز للبنك أن يأخذ من الزبون وعدًا بشراء السلعة من البنك قبل تملك البنك لها، كما يجوز أن يأخذ . 3

الزبون من البنك وعدًا ببيع السلعة له بعد تملك البنك لها، ويشترط في الوعدين )المواعدة(  أال يكونا 

قال رسول اهلل ÷:
»مطل الغني ظلم«

)رواه البخاري(.

وعن حكيــم بن حزام 
قــال: قلــت يــا رســول 
بيوعا،  أشــتري  إني  اهلل 
فما يحل لي منها وما 
»إذا  يحرم علي؟ قــال: 
اشــتريت بيعا فال تبعه 

حتى تقبضه«
)رواه البخاري(.

�ملر�بحة لالآمر بال�رش�ء
املبحث الثاين

املرابحة لالآمر 

بال�صراء

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

االعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومةالـقــر�ض
بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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هل تعلم:

يعــود أصــل كلمــة بنك إلــى )بانكــو( والتــي تعنــي باإليطالية 
المنضــدة أو الطاولة، حيث كان الصيارفــة اإليطاليون يصرفون 

األموال للزبائن على هذه المنضدة.

رقم )	(  الخطوات العملية للمرابحة

ملزمين إال بعد دخول البنك في المعاملة، أما إن 
كان وعدًا من طرٍف واحٍد فيجوز حينها أن يكون 

ُملزمًا. 
الوعد . 4 كتابُة  الفقهية  الناحية  مــن  ُيستحبُّ 

والعقد واإلقالة وغيرها من االتفاقات التي تنشُأ 
العملية فتجب  الناحية  أما من  المتعاقدين،  من 

الكتابة صيانة للحقوق.
عمولٍة . 5 أو  رســـٍم  على  الحصول  للبنك  يــجــوز 

الدراسات  وإعداد  الملف  فتح  نظير  مئويٍة  بنسبٍة 
أو  الرسم  هذا  ويعتبر  تكبَّدها،  التي  والتكاليف 
للشراء  السابق  الجهد  على  أجرة  بمثابة  العمولة 

بشرط أن تكون فعليًة وغير مبالٍغ فيها.
يجوز للبنك الحصول على ضماٍن من الزبون كرهِن . 6

السلعة المشتراِة أو سلعٍة أخرى أو كفالٍة بحسِن 
األداِء أو ضمان تحويل الراتب ..الخ.

يجُب أن تكون السلعة الُمشتراُة مباحًة شرعًا، وإالَّ . 7
فال يجوُز للبنِك شراؤها وبيُعها.

يمكن للبنِك أن يأخذ على الزبون مبلغًا قبل وبعد . 8
العقد، وهذا المبلغ ُيكيَّف كالتالي:

yy هامش فهو  المرابحة:  عقد  قبل  كان  إن   
جديَّة، وإذا َنكل الزبون في البيعة فَيستقِطع 
البنك من المبلغ مقدار الضرر الفعلي وُيرجع 

الباقي.
yy وإذا المرابحة: فهو عربون،  إن كان بعد عقد   

أخذ  للبنك  فيجوز  البيعة  عن  الزبون  نكل 
العربون لصالحه.
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	( مرحلة توقيع العقد 
ُيحرُم على البنك إبراُم عقد المرابحة قبل شراء السلعِة من التاجر أو المالك األصلي لها.. 1
ُتعتبر موافقة البنك على شراء السلعة وموافقة التاجر على ذلك بأيِّ وسيلٍة من الوسائل المتعارف . 2

البيع  ألن  التاجر  متجِر  في  البناء(  مواد  أو  )السيارة  السلعة  بقيت  إن  حتى  شرعيًا  وتملكًا  شراًء  عليها 
ل  عن تراض كما جاء في الحديث النبوي الشريف، وتنتقل به الملكية السلعة للبنك، ويترتب عليه تحمُّ

البنك تبعة هالك السلعة.
ال يجوز تعديُل عقد المرابحة بعد التوقيع عليه إال باتفاق الطرفين، أما قبل التوقيع فيمكن التعديل.. 3
ضت للهالِك فيكوُن البنُك مسئواًل عنها، وال يجوُز تحميل الزبون ثمنها إال . 4 إذا اشترى البنك السلعة وتعرَّ

بعد إنتقال ملكيتها له بتوقيع العقد بين الطرفين.
األصل أن تكون الوثائق )التسعيرة والفاتورة( باسم البنك وموجهًة له وليس باسم الزبون.. 5
التكلفة . 6 هذه  الزبون  البنك  ل  ُيحمِّ أن  ذلك  بعد  ويمكن  السلعة،  على  التأمين  تكلفة  البنك  ُل  يتحمُّ

وُيضيُفها لربحه من المرابحة.
يجب أن يفصح البنك في العقد عن ثمن السلعة التي اشتراها للزبون، كما يجب عليه أن يبيِّن الخصم . 7

الذي حصل عليه على السلعة بحيُث يستفيُد الزبون من هذا الخصم.
يجب على البنك اإلفصاح للزبون في العقد عن جميع المصروفاِت والرسوم واألرباح التي سيرتُِّبها على . 8

..الخ، وال  الملف  والتخزين ورسم فتح  المباشرة فقط كالتأمين  التكاليِف  للبنك إضافُة  الزبون، ويجوز 
يجوز تحميل الزبون تكلفة الموظفين أو اإلعالنات ..الخ.

يجوز للبنك أن يشترط أنه بريٌء من العيوب التي تكون في السلعِة، وإذا ظهرت أيَّة عيوٍب على السلعة . ٩
فَيرِجُع الزبون على البائع.

 يجوز تأجيُل تسجيُل السلعِة باسم الزبون لحيِن سداِد الثمن، مع إثباِت البنِك لحقِّ الزبون في السلعِة.. 10
ر الزبون في سداِد القسِط ألنَّ هذا من . 11  ُيحَرُم على البنك زيادُة مبلغ العملية أو أقساطها بسبب تأخُّ

ر الزبون عن السداِد، ويوجهها  ِة إن تأخَّ ِق للجهاِت الخيريَّ م، ويجوز أن ُيلزم البنك الزبون بالتَّصدُّ با الُمحرَّ الرِّ
البنك للجهات الخيرية بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية.

)إعادة . 12 يسمى  ما  وهو  المرابحة،  أقساِط  تمديِد  عند  الزبون  على  زائدٍة  مبالَغ  احتساُب  للبنك  يجوز  ال   
جدولة الدين(، ويجوز له اقتطاُع التكاليف الفعلية لهذه العملية برسٍم ثابٍت.   

هل تعلم؟
يقــدم  مصــرف  أول 
خدمات مالية إسالمية 
فــي بريطانيا هــو بنك 
اإلســالمي(  )بريطانيــا 
الذي أنشــئ عــام 2004 
، ومــن الطرائف أن أول 
زبــون فتــح فــي فــرع 
هذا البنك فــي مدينة 
مســلم،  غير  )ليســتر( 
وقــد قطع أكثر من 100 
في  حسابا  ليفتح  ميل 
البنك لما وجد فيه من 
شفافية وأخالق ، ولدى 
البنك حاليا أكثر من 35 
ألف زبون وثمانية فروع 

في بريطانيا.

املرابحة لالآمر 

بال�صراء

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�ملر�بحة لالآمر بال�رش�ء
املبحث الثاين

االعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومةالـقــر�ض
بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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رابعًا: مقارنة بين عمليات المرابحة في البنوك اإلسالمية والقروض التمويلية في البنوك التقليدية

القرض عند البنك الربويالمرابحة عند البنك اإلسالميالمجال

عقد قرض بزيادة ربوية عقد بيع ويجوز فيه التربُّح والزيادةالعقد

نقٌد مقابل نقدسلعٌة مقابل نقدمحل العقد

ثابٌت ال يتغيرالربح
يأخذ الزيادة الربوية المشترطة، ويفرض كذلك زيادة عن 

كل تأخير لدفع األقساط يأخذها لحسابه

الملكية
يتملك السلعة شرعا قبل البيع للزبون ويملكها 

للزبون بعد البيع 
ال يتملك السلعة

الضمان
الضمان وتبعة الهالك على البنك بعد شراء السلعة 

وقبل بيعها 
ال يضمن وال يتحمل تبعة هالك السلعة 

رسوٌم إداريةرسوٌم إداريةالرسوم
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أوال: التعريف

األسواق  في  المعروف  البيع  وهو  البنك،  وربح  األصلي  سعرها  ببيان  إلزاٍم  دون  تملكها  بعد  الزبون  على  سلعًة  البنك  بيع  هي  المساومة 
والمتاجر..الخ، وَتأخُذ المساومة جميع أحكام المرابحة، وتختلف عنها في أن المساومة ال يجب على البنك أن يذكَر في عقدها ثمَن السلعة 

التي اشتراها البنُك وربحه ومصاريفه ورسومه بعكس المرابحة.

ثانيا: مقارنة بين بيع المرابحة وبيع المساومة

المساومةالمرابحةالمجال

عقد بيع بالمساومةعقد بيع بالمرابحةالعقد

ال يجب بيانهايجب بيانهابيان ثمن السلعة التي اشتراها البنك في العقد

ال يجب بيانهايجب بيانهابيان رسوم ومصاريف البنك في العقد

امل�صاومة

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�مل�شاومة
املبحث الثالث

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديالتورق

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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قالوا
االقتصاد اإلسالمي هو تطبيق أحكام وقواعد الشرعية التي توقف الظلم 
األفراد  رضا  تحقيق  أجل  من  فيها  والتصرف  المالية  الموارد  حيازة  في 

وتمكينهم من ممارسة واجباتهم تجاه اهلل والمجتمع.
)حسن الزمان( حائز على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في االقتصاد اإلسالمي 



العالمي  االقتصاد  يشهدها  التي  الهيكلية  األزمة  إن 
الوضع  وإن  لالقتصاد،  المتوحشة  الليبرالية  قيادة  بسبب  هي 
الحالي على حافة بركان وقد ينهار تحت وطأة األزمة المضاعفة 
التوازن  وإعادة  األزمة  من  للخروج  ويجب  والبطالة(،  )المديونية 
ومراجعة  الصفر،  حدود  إلى  الفائدة  معدل  تعديل  أمرين:  اتباع 
معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%.  وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء 

الربا ونسبة الزكاة في النظام اإلسالمي.
)موريس آلي( االقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد
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أوال: التعريف
ورق: شراُء سلعٍة بثمٍن آجٍل مساومًة أو مرابحًة ثمَّ بيُعها إلى غير من ُاشتريت منه للحصوِل على النقِد بثمٍن حاٍل. التَّ

. بيع العينة: شراُء سلعٍة بثمٍن آجٍل وبيعها إلى من ُاشتريت منه بثمٍن حالٍّ أقلٍّ

ثانيًا: مقارنة بين التورق والعينة

العينةالتورقالمجال

الحصول على النقدالحصول على النقدالغرض

يتم الشراء والتملكيتم الشراء والتملكشراء سلعة وتملكها

إلى من تم الشراء منهإلى طرف ثالثبيع السلعة

طرفان3 أطرافعدد أطراف العملية

غير جائزجائزالحكم الشرعي

قال رسول اهلل ÷:

»لئــن تركتم الجهــاد وأخذتم بأذنــاب البقر وتبايعتــم بالعينة 
ليلزمنكــم اهلل مذلة في رقابكم ال تنفــك عنكم حتى تتوبوا 

إلى اهلل وترجعوا على ما كنتم عليه« )رواه أحمد(

التورق

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�لتورق
املبحث الرابع

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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رقم )	( الخطوات العملية لبيع التورق البسيط )الفقهي( رقم )	( الخطوات العملية لبيع العينة

مة ثالثًا: خطوات بيع العينة المحرَّ
يرغب زبون )أ( في الحصول على مبلغ قدره 5000 دينار مثاًل، ويطلب 
من )ب( بائع مثاًل تمويَله لهذا المبلغ، فيوافق )ب( على ذلك ولكن 

بإجراء عملية بيع العينة تنفذ كالتالي:
يبيع الشخص )أ( على )ب( سيارة على سبيل المثال بقيمة 5000 . 1

دينار.
يشتري )ب( السيارة ويدفع المبلغ لـ )أ(.. 2
يبيع )ب( نفس السيارة مرة أخـرى علــى )أ( بـ 4000 دينار يدفعها . 3

بالتقسيط أو مؤجلة كلها.
)انظر الرسم التوضيحي رقم )2((

رابعًا: خطوات عملية التورق البسيط )الفقهي(
وهو التورق المنفذ على القطاع الفردي، والذي مورس في العصور 

القديمة وتتم ممارسته إلى الوقت الحالي ومثاله:
فيجري  مثاًل،  دينار   0005 قدره  مبلغ  على  الحصول  في  زبون  يرغب 

عملية تورق حسب الخطوات التالية:
يشتري الزبون سلعة من البائع رقم )1( بـ 6000 دينار مؤجاًل.. 1
يبيع الزبون السلعة على البائع رقم )2( بـ 5000 دينار حااًل.. 2

)انظر الرسم التوضيحي رقم )3((
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قال تعالى:
َه  َضاَعَفًة َواتَُّقوا اللَّ َبا أَْضَعافــًا مُّ َهــا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا الرِّ {َيا أَيُّ

ْت ِلْلَكاِفِريَن  َوأَِطيُعوا  اَر اَلِتي ُأِعــدَّ ُكــْم ُتْفِلُحوَن  َواتَُّقوا النَّ َلَعلَّ
ُكْم ُتْرَحُموَن} )آل عمران:132،131(. ُسوَل َلَعلَّ َه َوالرَّ اللَّ

رقم )	( الخطوات العملية للتورق المنظم

خامسًا: التورق الحديث
وهو تورق المنفذ في القطاع المصرفي لدى العديد من 

البنوك اإلسالمية، وهو على نوعين:

التورق المنظم: تنفذ هذه العملية كالتالي:أ( 
يرغب زبون الحصول على مبلغ قدره 5000 دينار، ويوافق 

البنك على تمويله عن طريق التورق كالتالي:
يشتري البنك سلعًة تعادل مبلغ 5000 دينار من تاجٍر . 1

ٍن. معيَّ
بقيمة . 2 بالمرابحِة  الزبون  على  السلعة  البنك  يبيع 

5500 دينار مثاًل، حيث يمثل الفرُق ربح البنك.
ثمَّ . 3 لصالحه  السلعِة  ببيع  البنك  الزبون  ل  يوكِّ

يسلِّم التاجر المبلغ للزبون.
طًا.. 4 د الزبون المبلغ للبنك مقسَّ ُيسدِّ

مالحظة: يكون البنك طرفًا في جميع العقود.
)انظر الرسم التوضيحي رقم )4((

التورق 	(  على  العديدة  المآخذ  على  بناء  المطور:   التورق 
حتى  العملية  في  التغييرات  بعض  إجراء  تم  السابق، 
تبتعد عن الشبهات الشرعية، وذلك حسب المثال التالي:

عن  دينار   5000 مبلغ  على  الحصول  في  الزبون  يرغب 
طريق البنك فيجري البنك عملية التورق، كالتالي:

التاجر رقم )1( عن طريق . 1 البنك سلعة من  يشتري 
وكيل تعادل مبلغ 5000 دينار.

بقيمة . 2 بالمرابحة  الزبون  على  السلعة  البنك  يبيع 
7000 دينار مثال، حيث يمثل الفرق ربح البنك.

بإحدى . 3  )2( رقم  تاجر  على  السلعة  الزبون  يبيع 
طريقتين:

التورق

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�لتورق
املبحث الرابع

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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yy.توكيل نفس الوكيل السابق لبيع السلعة
yy.استالم السلعة بنفسه وبيعها واستالم ثمنها

يسدد الزبون المبلغ للبنك مقسطًا. . 4
)انظر الرسم التوضيحي رقم )5((

التورق في السلع الدولية: وهو التورق الذي ُيجريِه البنك لمنح ج( 
السيولة لبعض الزبائن )الشركات خصوصًا(، ويجرى هذا النوع 
المحلية  السوق  استيعاب  لعدم  نظرا  الخارج  في  التورق  من 
وصورته  الدنانير،  من  الماليين  تبلغ  قد  التي  الصفقات  لحجم 

كالتالي:
يطلب الزبون الحصول على مبلغ معين، مثال: 1،000،000 )مليون . 1

دينار(، فيشتري البنك سلعة خارجية )معادن( من تاجر رقم 

)1( عن طريق وكيٍل خارجيٍّ بقيمة مليون دينار.
2 . 1،100،000 بقيمة  بالمرابحة  الزبون  على  السلعة  البنك  يبيع 

)مليون ومائة ألف دينار مثاًل( حيث يمثل الفرق ربح البنك.
وكيٍل . 3 بتوكيل   )2( رقــم  تاجر  على  السلعة  الزبون  يبيع 

خارجيٍّ )نفس الوكيل السابق أو غيره(.
د الزبون أقساط العملية للبنك مقسطًة.. 4 يسدِّ

           )انظر الرسم التوضيحي رقم )6((

قال رسول اهلل ÷:
»ال تبع ما ليس عندك«

)رواه الترمذي(

رقم )	( الخطوات العملية للتورق في السلع الدولية رقم )	( الخطوات العملية للتورق المطور
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سادسًا: الفروق بين تطبيقات التورق المختلفة

التورق المجال
التورق في السلع التورق المطورالتورق المنظمالفقهي

الدولية

الشبهات الشرعية
خال من الشبهات 

الشرعية
توجد به شبهات شرعية

خال من الشبهات 
الشرعية

توجد به شبهات شرعية

سوق خارجيسوق محليسوق محليسوق محليالمكان

نوع السلعة
)في الغالب(

ألماس أو زيت أو أي سلعة أخرىأي سلعة
ألماس أو زيت أو أي 

سلعة أخرى
زنك-  )ألمنيوم-  معادن 

بالتنيوم- نحاس ..الخ(

استالم السلعة

يستلم الزبون 
السلعة ويبيعها 
بنفسه ويستلم 

الثمن

يمكن للزبون استالم السلعة 
وبيعها بنفسه الستالم الثمن

يمكن للزبون استالم 
السلعة وبيعها بنفسه 

الستالم الثمن

ال يمكن للزبون استالم 
السلعة وبيعها

بائعانبائعانبائع واحد وأحيانا بائعانبائعانعدد البائعين 

غير موجودالتوكيل
يوكل الزبون البنك ببيع السلعة 

على التاجر رقم )2( وتسليم 
الثمن للزبون

يوكل الزبون شركة 
مستقلة تبيع السلعة 

نيابة عنه

يوكل الزبون شركة 
مستقلة تبيع السلعة 

نيابة عنه

انتقال السلعة 
وتداولها

غير متحققمتحققغير متحققمتحقق

التورق

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�لتورق
املبحث الرابع

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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هل تعلم:
كلمــة  أصــل  يعــود 
اســم  إلــى  )بورصــة( 
عائلــة فــان در بورصن 
البلجيكيــة التي كانت 
مجــال  فــي  تعمــل 
البنــوك، واتفق على أن 
الــذي  الفنــدق  يكــون 
تملكــه هــذه العائلــة 
مكانــًا  بــروج  بمدينــة 
اللتقاء التجار المحليين 
القــرن  فتــرة  فــي 
الخامس عشر، فأصبح 
بمرور الزمن رمزا لسوق 
رؤوس األموال وبورصة 
أول  وجــاء  للســلع. 
قائمة  يشــبه  لها  نشر 
بأســعار البورصة طيلة 
فتــرة التداول ألول مرة 
عام 1592 بمدينة انفرز.

سابعًا: ضوابط عملية التورق

التأكد أن غرض التورق ال ُيخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.. 1
أن تكون السلعة:. 2

yy.نٌة ٌن وتسعيرٌة معيَّ معينة ومميزة عن غيرها، بحيث يكون لها رقٌم معيَّ
yy.التأكد من قبِض السلعِة حقيقًة أو حكمًا
yy.أن تكون السلعة مباحة

ِق من . 3 يجب أن يكوَن بيُع السلعِة إلى غيِر البائِع الذي اشُتريت منُه باألجِل )طرٌف ثالٌث(، والتحقُّ
عدم ُرجوعها للتاجر األول.

بِط بين عقد الشراء األول وعقد البيع الثاني.. 4 عدم الرَّ
عدم توكيل الزبون للبنِك أو وكيله ببيِع السلعِة التي اشتراها منه. . 5
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القرآن  قراءة  إلى  األزمة  هذه  في  أكثر  بحاجٍة  أننا  أظن 
حاول  لو  ألنه  وبمصارفنا،  بنا  يحدث  ما  لفهم  اإلنجيل  من  بدال 
تعاليم  من  القرآن  في  ورد  ما  احترام  مصارفنا  على  القائمون 
وما  وأزمــاٍت  كوارث  من  حلَّ  ما  بنا  حلَّ  ما  وطبقوها؛  وأحكاٍم 

وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزرّي. 
)بوفيس فانسون( رئيس تحرير مجلة تشالينجر.



4٩
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أواًل: التعريف
)الزبون  المشتري  طلِب  على  بناًء  الُمصِدر(  ى  )يسمَّ بنٍك  من  صادٌر  مكتوٌب  تعهٌد  هو  المستندى:  االعتماد 
ٍد  ( يلَتِزُم البنك بموجِبِه بالوفاِء بدفع مبلٍغ محدَّ ُم الطلب( لصالِح البائِع )المستفيُد أو المورِّد الخارجيِّ مقدِّ

م البائع مستداِت السلعة مطابقًة لتعليمات شروِط االعتماد. نٍة متى قدَّ خالل فترٍة معيَّ

ثانيًا: أطراُف االعتماد المستندي

يشترُك في االعتماد المستندي أربعُة أطراٍف هي:
المشتري: هو الزبون الذي يطلب فتح االعتماد، ويكون االعتماد في شكل عقٍد بينه وبين البنك فاتح . 	

االعتماد. 
يقوم . 	 حيث  االعتماد،  فتح  طلب  المشتري  إليه  م  ُيقدِّ الذي  المحلي  البنك  هو  االعتماد:  فاتح  البنك 

بدراسة الطلب. 
المستفيد: هو المصّدر الذي يقوم بتنفيذ شروط االعتماد في مدة صالحيته.. 	
البنك المراسل: هو البنك الخارجي الذي يقوم بإبالغ البائع )المستفيد أو المورد الخارجي( بنص خطاب . 	

االعتماد الوارد إليه من البنك المصدر لالعتماد.

ثالثًا: األحكام الشرعية لالعتماد المستندي 

األحكام العامةأ( 
التعامل باالعتماد المستندي يشتمل على:. 1

أ-    وكالٍة بتقديم الخدمات اإلجرائية ومن أهمها فحص المستندات.
ب- كفالٍة بضمان البنك للمستورد، وكالهما مشروع، فيكون االعتماد المستندي مشروعًا.

يجوز للبنك فتح االعتمادات المستندية بمختلف أنواعها وفقا ألي صورة من صور التنفيذ. )أنظر رابعًا(. 2
ال يجوز للبنك التعامل باالعتمادات المستندية إذا كانت تلك االعتمادات تخص بضاعة محرمًة شرعًا، . 3

أو تتضمن تعامال بالفوائد الربوية أخذًا أو إعطاًء.

قال رسول اهلل ÷:
»التاجر الصدوق األمين 
مع النبيين والصديقين 

والشهداء« )رواه الترمذي(

قال تعالى:
الذيــن آمنوا  أيهــا  {يــا 

أوفوا بالعقود} )المائدة 1(

�لعتماد �مل�شتندي
املبحث اخلام�ض

العتماد 

امل�صتندي

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
التورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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الرسوم والعموالت	( 
يجوز للبنك أن يأخذ قيمة التكاليف الفعلية على االعتمادات المستندية، ويجوز له أن يأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة . 1

ة االعتماد فال  سواء أكانت مبلغا مقطوعًا أم نسبًة من مبلغ االعتماد، وتشمل الرسوم تعديل االعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدَّ
ًة. يجوز له أن يأخذ على تعديل االعتماد إال المصروفات الفعلية فقط، ويكون حينئذ مبلغًا مقطوعًا ال نسبًة مئويَّ

مهام . 2 تتضمن  االعتماد  عمليات  كانت  إذا  االعتماد  مبلغ  لتفاوت  تبعًا  المقدار  متفاوتة  االعتماد  لفتح  عموالت  جدول  وضع  يجوز 
تختلف تبعا الختالف قيمة االعتماد.

ال يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية في حالة تعزيز االعتماد الصادر عن بنك آخر، ويقتصر في هذه الحالة على تحديد مبلغ يغطي . 3
المصروفات الفعلية لعملية التعزيز ألن تعزيز االعتماد هو ضمان محض.

الحكمالحالة

يجوز احتسابهارسوم االعتماد

يجوز احتسابهارسوم تعديل االعتماد

تؤخذ المصروفات الفعلية فقط بشكل مقطوعزيادة مدة االعتماد

تؤخذ المصروفات الفعلية فقط بشكل مقطوعتعزيز االعتماد

هل تعلم؟
أنشأ أول بنك منظم في مدينة البندقية بإيطاليا سنة 1157م.
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رابعًا: أنواع االعتماد المستندي

االعتماد المغطى بالكامل )االعتماد النقدي(أ( 
y األحكام الشرعية

ر مبلغ السلعة عند الزبون، فال داِع لشراِء البنك للسلعة، ويقتصر . 1 يقصد باالعتمادي المغطى توفُّ
دور البنك على تسهيل التعامل والمراسلة بين المشتري والبائع بدوره وكياًل.

يضع . 2 ال  بحيث  الكفالة  دون  الوكالِة  على  مئويٍة  بنسبٍة  عمولٍة  أو  ثابتٍة  رسوم  أخذ  للبنك  يجوز 
الكفالة في االعتبار عند أخذ الرسوم من الزبون.

y ))7( خطوات االعتماد المغطى بالكامل )النقدي(         )انظر الرسم التوضيحي رقم

ويتعهد . 1 معينٍة،  سلعٍة  لتصدير  البنك(  )زبــون  المشتري  مع  الخارجي(  )المورد  البائع  يتعاقد 
خصوصًا  الطرفين  بين  الثقة  النعدام  نظرًا  مستندٍي  اعتماٍدٍ  بواسطة  الثمن  بدفع  المشتري 

الختالف المكان.

هو . 2 اتَّفق  التي  الشروط  نًا  مبيِّ البائع  لصالح  مستنديًا  اعتمادًا  يفتح  أن  البنك  من  المشتري  يطلب 
عليها مع هذا البائع.

يدرس البنك طلب الزبون، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار االعتماد وإرساله . 3
للبنك المراسل في بلد البائع.

يبلغ البنك المراسل البائع المستفيد باالعتماد.. 4

ثمن . 5 له  يدفع  الذي  المراسل  البنك  إلى  الشحن  ووثائق  المستندات  )المستفيد(  البائع  يسلم 
سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط االعتماد.

يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك الذي فتح فيه االعتماد من طرف المشتري )الزبون(.. 6

يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى الزبون مقابل السداد حسب االتفاق بينها.. 7

بأي وسيلٍة للشحن )طائرة- مركب- شاحنة..الخ( كما يسلمه . 8 للزبون  السلعة  )المستفيد(  البائع  يرسل 
وثائق الشحن.

السلعة، . ٩ يسلمه  الذي  الوصول  ميناء  في  المالحة  شركة  وكيل  إلى  المستندات  الزبون  يسلم 
ويرتب البنك المصدر والبنك المراسل التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العالقات بشكل نهائي.

قال رسول اهلل ÷:
فــي  اهلل  أحــل  »مــا 
حــالل،  فهــو  كتابــه 
وما حرم فهــو حرام، 
وما ســكت عنــه فهو 
عافية، فاقبلوا من اهلل 
العافيــة، فــإن اهلل لم 

يكن نسيًا« )رواه الحاكم(

قالوا:
ينتظر أن يتكفل نظام 
ــي  ــالم الــتــمــويــل اإلس
سمعة  بناء  إعادة  في 
نموذج نظام رأسمالي 
النظام  إن  فشله،  ثبت 
قادر  اإلسالمي  المالي 
عــلــى اإلســـهـــام في 
قواعد  تشكيل  إعــادة 
النظام المالي الغربي.

مجلة )فيتى إي بينسيرو(
مجلة دينية إيطالية كاثوليكية

�لعتماد �مل�شتندي
املبحث اخلام�ض

العتماد 

امل�صتندي

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
التورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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هو 	(  المرابحة(:  المغطى )اعتماد   االعتماد غير 
السلعة،  مبلغ  الزبون  فيه  يملك  ال  الذي  االعتماد 
البنوك  في  وينفذ  البنك،  من  تمويال  فيطلب 

اإلسالمية عن طريق المرابحة.
y )األحكام الشرعية لالعتماد غير المغطى )المرابحة

طريق  عن  للمرابحة  المستندي  االعتماد  ينفذ 
شراء البنك السلعة باسمه ولصالحه من المورد 
الحصول  مع  الزبون  طلب  على  بناء  الخارجي 
البنك،  البضاعة الحقًا من  على وعٍد منه بشراء 
ل البنك تبعة هالك البضاعة في الطريق  ويتحمَّ
يبيعها  البضاعة  وصول  وعند  التسليم،  قبل 

البنك بالمرابحة على الزبون.
ة ضوابٍط يجب  وُيشترُط في اعتماد المرابحة عدَّ
مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعٌة، منها:

فتح . 1 قبل  العقد  والمشتري  البائع  أبرم  إذا 
فسخ  أو  إقــالــة  فيجب  باسمه  االعــتــمــاد 
وإبراِم  والبائع،  المشتري  الزبون  بين  التعاقد 
الخارجي، وإذا  والبائع  البنك  بين  عقٍد جديٍد 
يجوز  فال  العقد  محل  البضاعة  اآلمر  قبض 

فتح اعتماد مستندي لهذه البضاعة.
البنك هو المشتري من المستفيد . 2 أن يكون 

)البائع( ثم يبيُع السلعة إلى الزبون المشتري 
مرابحًة.

هل تعلم؟
توقعت إحدى الدراســات التي أعدها بنك التنمية اإلســالمي أن 
تتحول 80 ٪  من البنوك في الخليج العربي إلى النظام اإلسالمي 

بحلول العام 2015.

رقم )	( الخطوات العملية لالعتماد المستندي المغطى بالكامل )النقدي(
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البنك بأسلوِب اعتماد المرابحِة قبل فتح االعتماد . 3 التمويل من  الزبون المشتري  يجُب أن َيطلب 
باسمِه، وقبل أن يبرم عقد البيع األصلي مع المستفيد )البائع(.

فتح . 4 يتم  أن  يشترط  كما  نفسه،  البنك  مع  البائع  من  السلعة  لشراء  التعاقد  يكون  أن  يجب 
االعتماد باسم البنك ألنه هو المشتري من البائع وليس الزبون.

يجب أن يتم إبرام عقد المرابحة بين البنك والزبون المشتري بعد وصول السلعة وتسلم البنك للمستندات.. 5
ال يجوز للبنك أن يطالب الزبون المشتري دفع عمولٍة عن فتح االعتماد في حالة اعتماد المرابحة، . 6

ألن البنك يفتح االعتماد لصالحه بصفِتِه المشتري للسلعة، ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف 
المشتري عمولة  ُيمكنه تحميل  المصروفات، كما  ُجملِة  إلى  االعتماد  بفتح  المتعلقة  الفعلية 

فتح االعتماد من خالل إدراجها في التكلفة إذا تم فتح االعتماد لدى بنٍك آخر.
y ))8( خطوات االعتماد بالمرابحة      )انظر الرسم التوضيحي رقم

يتفق البائع )المورد الخارجي( مبدئيًا مع المشتري )زبون البنك( لتصدير سلعة معينة.. 1
يطلب المشتري من البنك كتابيًا أن يفتح اعتمادا مستنديًا باسم البنك لشراء السلعة المتفق عليها . 2

البنك بشراء السلعة  الزبون  البائع، ويعد  الزبون عليها مع هذا  البائع مبينا الشروط التي اتفق  مع 
عند وصولها، ويقوم البنك على أساسه باالتصال بالبائع إلجراء عملية استيراد السلعة وتملُّكها.

يدرس البنك طلب الزبون، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار االعتماد وإرساله . 3
للبنك المراسل في بلد البائع، باإلضافة إلفادة بشراء البنك للسلعة.

يبلغ  البنك المراسل البائع المستفيد باالعتماد الذي يفتح باسم البنك فاتح االعتماد. . 4
مع . 5 شاحنة..الخ(،  مركب-  )طائرة-  للشحن  وسيلة  بأي  للبنك  موجهًة  السلعة  البائع  يرسل 

وثيقة الشحن )البوليصة(.
ثمن . 6 له  يدفع  الذي  المراسل  البنك  إلى  الشحن  ووثائق  المستندات  )المستفيد(  البائع  يسلم 

الوثائق  تكون  أن  بد  )وال  االعتماد  شــروط  مع  المستندات  تطابق  من  التحقق  بعد  سلعته 
والمستندات موجًة للبنك المصدر لالعتماد(.

يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر لالعتماد.. 7
يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى المشتري.. 8
يخطر المشتري البنك باستالمه السلعة مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب كتابيًا، ويبيع . ٩

البنك السلعة للزبون المشتري بالمرابحة.

قال رسول اهلل ÷:
»البيعــان بالخيار ما لم 
يتفرقــا، أو قــال حتــى 
صدقــا  فــإن  يتفرقــا، 
وبينــا بــورك لهمــا في 
كتمــا  وإن  بيعهمــا 
بركة  محقــت  وكذبــا 

بيعهما« )رواه البخاري(

�لعتماد �مل�شتندي
املبحث اخلام�ض

العتماد 

امل�صتندي

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
التورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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: قال رسول اهلل 
خير  قط  طعامًا  أحد  أكل  »ما 
من أن يأكل من  عمل يده ، وإن 
من  يأكل  كان  داوود  اهلل  نبي 

عمل يده« )رواه البخاري(



56

يدفع البنك المراسل الثمن للتاجر.. 10
 يسدد الزبون األقساط المترتبة عليه.. 11

فيه ج(  الزبون  يدفع  الذي  أي  جزئيًا:  المغطى  االعتماد 
جزًء من مبلغ السلعة، وينفذ بأسلوبين:

اعتماد المشاركة. 1
المحتاجين  الزبائن  المشاركة  اعتماد  يستهدف 
نشاطهم  في  الستخدامها  والمعدات  لألصول 
ومشروعاتهم القائمة، ولكنهم ال يمتلكون الموارد 
الكافية الستيرادها، ففي هذه الحالة يسهم الزبون 

بجزء من قيمة االعتماد ويسهم البنك بالباقي.
ويتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية:

y  البنك بأسلوب التمويل من  الزبون  يجب أن يطلب 
اعتماد المشاركة قبل أن يبرم عقد البيع األصلي 

مع البائع المصدر. 
y  البائع من  السلعة  لشراء  التعاقد  يتم  أن  يجوز 

وكذلك فتح االعتماد باسم أيٍّ من الطرفين ألنه 
يحقُّ للشريكيِن في عقوِد المشاركة المساهمة 
رأس  من  حصًة  تقديمهما  إلى  باإلضافة  بالعمل 
فيها  ينفرد  التي  المضاربة  لواقع  خالفًا  المال 

المضارُب بالعمِل.
y  الطرفين بين  المشاركة  موضوع  تحديد  يتم 

ويمكن ذلك بأسلوبين:
حصته  البنك  يؤجر  حيث  التأجير:  أسلو	  األول: 

من البضاعة على الزبون.
بأن يبيع البنك حصته من  البيع:  الثاني: أسلو	 
الزبون  يتملك  حتى  تدريجيا،  الزبون  على  البضاعة 

هل تعلم:
 تضــم بريطانيــا أكثــر مــن 50 كليــة ومؤسســة مهنيــة تقدم 

التعليم المتخصص في التمويل اإلسالمي.

رقم )	( الخطوات العملية لالعتماد غير المغطى )المرابحة(

�لعتماد �مل�شتندي
املبحث اخلام�ض

العتماد 

امل�صتندي

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
التورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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واحدة  دفعة  عليه  يبيعها  أن  ويجوز  المشاركة،  عملية  بعدها  وتنتهي  البضاعة،  كامل 
ويدفع الشريك الثمن بالتقسيط.

y  من وُتخصم  المشاركة،  اعتماد  في  االعتماد  فتح  عن  عمولًة  البنك  يتقاضى  أن  يجوز 
مصروفات المشاركة باعتبارها أعماٌل خارجٌة عن العقد المبرم بين الطرفين.

y  إذا حصلت خسارة للمعدات قبل أن يبيع البنك جميع حصته لشريك فتقسم الخسارة بين
الطرفين بحسب نسبة المساهمين من كل طرف.

اعتماد المضاربة. 2
وتطبيقها قليٌل بين البنوك اإلسالميِة، ويصلح هذا النوع بشكٍل خاٍص في تمويل الزبائن ذوي 
القدرِة على العمل وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية 

زمة.  الالَّ
المضاربة،  موضوع  السلع  لشراء  زم  الالَّ المال  لرأِس  البنِك  بتقديِم  الطريقُة  هذه  ص  وتتلخَّ
ويتولَّى الزبون تسويقها وتحقيق الربح الذي يوزَّع بين الطرفين بالنسب المتفق عليها، وبهذا 
فتحه  المطلوب  المستندي  لالعتماد  نقدي  غطاء  أيِّ  تقديم  إلى  الزبون  يحتاج  ال  األسلوب 

الستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة .
ويشترط في اعتماد المضاربة الضوابط التالية:

y  يجب أن يطلب الزبون التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع
األصلي مع البائع المصدر.  

y  الذي المضارب  الزبون نفسه بصفته  البائع مع  السلعة من  التعاقد لشراء  أن يكون  يجب 
الحالة  هذه  في  االعتماد  فتح  ويتم  المضاربة،  أموال  إدارة  في  الصالحيات  بكامل  يتمتع 

باسم الزبون خالفًا العتماد المرابحة الذي يشترط فيه فتح االعتماد باسم البنك .  
y  يوزع الربح الناتج عن هذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما هو متفق عليه بين

رب  باعتباره  بالكامل  البنك  فيتحملها  الخسارة  أما  بينهما،  شائعة  مئوية  بنسب  الطرفين 
ل .  المال المموِّ

y  من وتخصم  المضاربة،  اعتماد  في  االعتماد  فتح  عن  عمولة  البنك  يتقاضى  أن  يجوز 
مصروفات المضاربة باعتبارها أعمااًل خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين.

قالوا:
الوضع  مسؤولية  إن 
االقتصاد  في  الطارئ 
نعيشه  الذي  العالمي 
ــــج عــن  ــــات الـــــيـــــوم ن
المستشري  الفساد 
والـــمـــضـــاربـــات الــتــي 
التي  بالسوق  تتحكم 
مضاعفة  ـــى  إل أدت 
وإن  االقتصادية،  اآلثــار 
ــوازن فــي األســواق  ــت ال
التوصل  يمكن  المالية 
التمويل  بفضل  إلــيــه 
اإلسالمي بعد تحطيم 
ــي  ــرب ــغ ــيــف ال ــتــصــن ال
االقتصاد  يشبِّه  الــذي 

اإلسالمي باإلرهاب.
نابليوني(  )لووريتا  االيطالية  الباحثة 

في كتابها ) اقتصاد ابن آوى( .
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خامسًا: مقارنة بين أنواع االعتمادات

االعتماد االعتماد الربويالمجال
النقدي

اعتماد 
المرابحة

اعتماد 
المضاربة

اعتماد 
المشاركة

بضاعة خارجيةأسباب التمويل
طلب المراسلة 

فقط، حيث يتوفر 
المبلغ لدى الزبون

طلب شراء البنك 
للسلعة وبيعها 

بالمرابحة لطالبها 
لعدم توفر 

السيولة لدى الزبون

وجود القدرة لدى 
الزبون على العمل 

دون وجود رأس 
مال

وجود جزء من رأس 
المال لدى الزبون

العقد
وكالة إن كان 

مغطى، وعقد قرض 
إن كان غير مغطى

عقد مشاركةعقد مضاربةعقد مرابحةعقد خدمات

ال يمتلكال يمتلكيجب أن يمتلكال يمتلكال يمتلكتملك البنك

ال مانعال يجوزال يجوزال مانعال مانعالتعاقد المسبق

أي من الطرفينالزبونالبنكالزبونالزبونفاتح االعتماد

العتماد 

امل�صتندي

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�لعتماد �مل�شتندي
املبحث اخلام�ض

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
التورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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االعتماد االعتماد الربويالمجال
النقدي

اعتماد 
المرابحة

اعتماد 
المضاربة

اعتماد 
المشاركة

الرسوم

رسوم إدارية فعلية 
في االعتماد المغطى، 

وفوائد ربوية في 
االعتماد غير المغطى 

والمغطى جزئيًا

تؤخذ رسوم على 
الوكالة والخدمات

ال تؤخذ لكن يمكن 
أن تضاف إلى 

الكلفة
تؤخذ على الوكالةتؤخذ على الوكالة

القواعد الدوليةالقواعد الدوليةالقواعد المطبقة
القواعد الدولية + 

قواعد المرابحة
القواعد الدولية + 

قواعد المضاربة
القواعد الدولية + 
قواعد المشاركة

ربح البنك
الربح على القرض 

الربوي
أرباح المرابحة فقطال ربح فيه

يستحق البنك  
أرباحه بصفته رب 

المال

يستحق البنك أرباحه 
بصفته مشاركًا في 
المشروع أو البضاعة

المستندات
»بوليصة الشحن 

والتأمين والفواتير«
باسم الزبونباسم البنكباسم الزبونباسم الزبون

باسم أي من 
الطرفين

هالك السلعة
يتحمل الزبون 

الهالك
يتحمل الزبون 

الهالك
يتحمل البنك 

الهالك

يتحمل البنك 
الهالك إال عند 

التعدي أو التقصير 
أو مخالفة الشروط 

فيتحملها الزبون

يتحمل الطرفان 
الهالك كلٌّ بنسبة 

مشاركته
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عليها  ترتكز  التي  األخالقية  التعليمات  تقوم  قد 
المالية اإلسالمية بتقريب البنوك إلى عمالئها بشكل أكثر من ذي 
قبل، فضاًل على أن هذه المبادئ قد تجعل هذه البنوك تتحلى 
تقدم  مؤسسة  كل  بين  وجودها  المفترض  الحقيقية  بالروح 

خدمات مالية.  مجلة الفاتيكان )أوسيرفاتور رومانو(.
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أواًل: التعريف
هي عمليات بيِع المرابحة للبضائع المعروضة على البنك 
أو المشحونة لصالحه دون طلٍب مسبٍق منه، والتي يكون 
للبنك فيها خياُر قبوِل أو رفِض البضاعة الواردة لصالحه، 
إلتزاٍم  دون  شاء  زبوٍن  أليِّ  بيعها  في  الحرية  كامل  مع 

ٍن. بزبوٍن معيَّ

ثانيًا: خطوات بوالص رسم التحصيل 

البوالص برسم التحصيل على نوعين:
يمتلك أ(  التي  وهي  بالكامل:  المغطاة  البوليصة 

الزبون فيها مبلغ البضاعة بالكامل، وتكون خطواتها 
كالتالي: )انظر الرسم التوضيحي رقم )٩((

يتعاقد البائع )المورد الخارجي( مع المشتري )زبون . 1
دفع  الزبون  ويتعهد  معينٍة،  سلعٍة  لتصدير  البنك( 

الثمن، ويتم االتفاق على آلية الشحن والتأمين ..الخ. 
علم . 2 دون  للبنك  البضاعة  مستندات  المورد  يرسل 

منه، وللبنك الخيار بالقبول أو الرفض.
عند الموافقة يخطر البنك الزبون بوصول المستندات. . 3
إليه بتفاصيل . 4 الواردة  الزبون على المستندات  يوافق 

البضاعة.
يتم إخطار البنك المراسل إلخطار المصدر بالموافقة، . 5

ويدفع البنك مبلغ البضاعة للبنك المراسل.
يخطر البنك المراسل المورد بالقبول، ويتم الدفع له.. 6
يدفع الزبون مبلغ البضاعة للبنك كاماًل.. 7
يحتسب البنك رسوما أو عموالت على الزبون.. 8

 قال تعالى:
ِه َوَما  اِس َفــاَل َيْرُبو ِعنَد اللَّ َيْرُبَو ِفي أَْمَواِل النَّ ًبــا لِّ ن رِّ {َوَمــا آَتْيُتم مِّ

ِه َفُأْوَلِئَك ُهُم الُمْضِعُفوَن} ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اللَّ آَتْيُتم مِّ
)الروم: 39(

رقم )9( الخطوات العملية للبوليصة المغطاة بالكامل

بوال�ص ر�صم 

التح�صيل

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

بو�ل�ض ر�شم �لتح�شيل
املبحث ال�صاد�ض

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
لماال�صت�صناعالإجارةاالعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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: قال رسول اهلل 
»من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد برئ من اهلل تعالى، 

وبرئ اهلل تعالى منه« )رواه أحمد(

رقم )0	( الخطوات العملية للبوليصة غير المغطاه )المرابحة(

 البوليصة غير المغطاة )المرابحة(: وهي التي ال يمتلك 	( 
طريق  عن  وتنفذ  بالكامل،  البضاعة  مبلغ  فيها  الزبون 

المرابحة حسب الخطوات التالية:  )انظر الرسم التوضيحي رقم )10((
البائع )المورد الخارجي( مبدئيًا مع المشتري )زبون . 1 يتفق 

البنك( لتصدير سلعة معينة.
يخطر الزبون المشتري البنك بطلب المرابحة، ويوقع البنك . 2

عقد وكالة يوكل فيه الزبون بطلب السلعة نيابة عن البنك، 
التي  بتفاصيلها  للبضاعة  كتابي  طلب  على  الزبون  ويوقع 
الزبون  يوقع  كما  الخارجي،  المصدر  مع  عليها  االتفاق  تم 

على وعد بشراء السلعة عند شراء البنك لها.
وسيلة . 3 بــأي  للبنك  موجهة  البضاعة  المصدر  يشحن 

للشحن )طائرة- مركب- شاحنة..الخ(.
يرسل المصدر الخارجي مستندات البضاعة )فواتير وبوليصة . 4

شحن..الخ( باسم البنك عن طريق البنك المراسل.
يخطر البنك المراسل البنك المصدر .. 5
يخطر البنك الزبون المشتري بوصول المستندات، ويوافق . 6

الزبون بدوره عليها.
البنك . 7 يرسل  البضاعة  تفاصيل  على  الزبون  موافقة  بعد 

للبنك المراسل إشعارا بقبوله شراء البضاعة من المصدر، 
ويتم دفع الثمن وشراء السلعة.

يبيع البنك السلعة للزبون المشتري بالمرابحة.. 8
باستالم . ٩ كتابيا  البنك  الزبون  يشعر  البضاعة  وصول  عند 

البضاعة وأنها خالية من العيوب.
يسدد الزبون األقساط المترتبة عليه.. 10
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ثالثًا: الفرق بين االعتماد المستندي بالمرابحة وبوالص رسم التحصيل بالمرابحة

بوالص رسم التحصيل بالمرابحةاالعتماد المستندي بالمرابحةالمجال

اآللية
ُيتَّفق على البضاعة بين البنك والمصدر 

والزبون
يتفق على البضاعة بين المصدر والزبون

دون علم البنكمن البنكطلب البضاعة

وكالة بأجر+ كفالةوكالة بأجر+ كفالةالتكييف

يمكن بيعها ألي زبونيلتزم ببيعها على الزبونبيع البنك للبضاعة

التوكيل
ال يشترط توكيل الزبون باالتفاق مع 

المورد
يشترط توكيل الزبون باالتفاق مع المورد

المستندات )بوليصة الشحن 
والتأمين والفواتير(

باسم البنكباسم البنك

عقد مرابحةعقد مرابحةالعقد

يجب التملكيجب التملكتملك البنك للبضاعة

يتحملها البنكيتحملها البنكضمان السلعة

رسم ثابت أو عمولةرسم ثابت أو عمولةاألجرة

بوال�ص ر�صم 

التح�صيل

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

بو�ل�ض ر�شم �لتح�شيل
املبحث ال�صاد�ض

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناعالإجارة ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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هل تعلم
أن ستة من العشرة المبشرين بالجنة ُيعدون من أصحاب الماليين، وأن عبد 

الرحمن بن عوف رضي اهلل عنه ورث ما يقارب من 65 مليون دينار ذهبي.
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قال تعالى:
{َقاَل َلْو ِشْئَت َلاتََّخْذَت َعَلْيِه أَْجًرا}

)الكهف: 77 ( 

رقم )		( الخطوات العملية لإلجارة مع وعد بالتمليك )من طرفين(

أوال: التعريفات
نٍة.. 	 ٍة معيَّ اإلجارة: هي بيع منفعة معينة لمدَّ

بها . 	 يقترن  إجارٌة  هي  بالتمليك:  الوعد  مع  اإلجارة 
الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر )الزبون( في 
نهاية مدة اإلجارة أو في أثنائها، بمعنى أن َيِعَد المْؤِجر 
َكُه السلعة أو العقار  )البنك( المستأجر )الزبون( بأن يملِّ
وَيِعُد  عليها،  ُيتَّفُق  ٍة  مدَّ أيِّ  أو  المدة  نهاية  في  المؤجر 
المستأجر )الزبون( المؤجر )البنك( بأن يتملك السلعة أو 

العقار في نهاية المدة أو أي مدٍة ُيتَّفُق عليها. 
ة: هي اإلجارُة المضافُة . 	 مَّ اإلجارة الموصوفة في الذِّ

للمستقبِل، بمعنى أن يلتزم المؤجر )البنك( بتسليم 
)الزبون(  للمستأجر  منضبطًا  وصفًا  موصوفٍة  عيٍن 

نٍة.  خالل مدٍة معيَّ

ثانيًا: خطوات اإلجارة المنتهية بالتمليك 
واإلجارة الموصوفة في الذمة

أ( اإلجارة المنتهية بالتمليك، ولها حالتان:
يكون . 	 أن  بمعنى  طرفين:  بين  اإلجــارة  عملية 

الراغب  الزبون  لنفس  مملوكًة  العين  أو  العقار 
اإلجارة  عملية  وإجراء  التمويل  على  الحصول  في 
اإلجارة  من  النوع  بهذا  الزبون  ويريُد  عقاره،  على 
ة ألغراٍض مختلفٍة  ل على السيولة الماليَّ أن يتحصَّ
..الــخ،  ديــون  ســداد  أو  معين  بناٍء  أو  أرٍض  كشراء 
فعند شراء البنك للعين يدفع قيمتها نقدًا للزبون 
الخاصة، ثم  المبلغ ألغراضه  الزبون من  فيستفيد 
يؤجر البنك العقار على الزبون، وذلك حسب المثال 

التالي: )انظر الرسم التوضيحي رقم )11((

الإجارة

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
املبحث ال�صابع

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناع ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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تقدم زبون بطلٍب لدى البنك للحصول على مبلغ 
ويمتلك  ديونه،  لسداد  دينار(  ألف  )مائة   100،000
أو  ألف دينار(  )مائة   100،000 تبلغ قيمته  الزبون عقارًا 
وفقًا  العملية  فتنفذ  بقليٍل  أكثر  أو  بقليٍل  أقل 

للخطوات التالية:
)مائة . 1  100،000 بـ  الزبون  من  العقار  البنك  يشتري 

ويستخدم  نقدًا،  الثمن  له  ويدفع  دينار(  ألف 
الزبون المبلغ ألغراضه الخاصة. 

وعٍد . 2 مع  إجارًة  عليه  العقار  البنك  يؤجر 
بالتمليك.

 في نهاية المدة يبيع البنك العقار له أو يهبه . 3
إياه. 

عملية اإلجارة بين ثالثة أطراف: بمعنى أن يكون . 	
تملكها  في  الزبون  يرغب  التي  العين  أو  العقار 
النوع من  الزبون بهذا  مملوكًة لطرٍف آخٍر، ويريد 
نفسها،  العين  أو  العقار  على  َل  يتحصَّ أن  اإلجارِة 

ذ العملية كالتالي: فحينئٍذ تنفَّ
)انظر الرسم التوضيحي رقم )12((

مالكها . 1 من  بشرائها  العين  البنك  يتملَّك 
األصلي.

ر البنك العين على الزبون الراغب بالتمليك . 2 يؤجِّ
إجارًة مع وعٍد بالتمليك.

بيٍع أو هبٍة ينقل . 3 ة يبَرم عقد  المدَّ في نهاية 
ة العين للزبون. به البنك ملكيَّ

: قال رسول اهلل 
»أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه«.

)رواه ابن ماجه(

رقم )		( الخطوات العملية لإلجارة مع وعد بالتمليك )من ثالثة أطراف(

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
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ة: مَّ 	(  اإلجارة الموصوفة في الذِّ
وتنفذ حسب الخطوات التالية: )انظر الرسم التوضيحي رقم )13((

البنك . 1 بين  بالذمة  موصوفة  إجــارة  عقد  يبرم 
خالله  البنك  يلتزم  كمستأجر  والزبون  كمؤجر 
عليه  المتفق  العقار  أو  العين  الزبون  بتسليم 
المتفق  والمدة  المعلنة  المواصفات  حسب 
عليها والمبالغ )تحت الحساب( المستلمة في 
هذه الفترة، كما يتفق البنك مع مقاول لتجهيز 

العقار أو العين.
يتمُّ إبراُم عقد إجارة مع وعد بالتمليك بعد أن . 2

ويستحق  عليه،  المتفق  العقار  أو  العين  تجهز 
البنك األجرة الفعلية.

أو . 3 بيٍع  عقد  إبرام  يتم  التأجير  مدة  نهاية  في 
هبٍة من البنك لتمليِك الزبون المستأجر.

قالوا؟
إن هناك جملة أســباب وراء نجاح البنوك اإلسالمية في تحجيم 
الخســائر في ظــل األزمة الماليــة الدولية، يأتي فــي مقدمتها 
احتكام البنوك اإلســالمية إلى الشريعة اإلســالمية التي تحرم 

الربا وعدم اعتمادها على القروض المصرفية.
صحيفة )ر ب ك ديلي( الروسية.

رقم )		( الخطوات العملية لإلجارة الموصوفة بالذمة

الإجارة

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
املبحث ال�صابع

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناع ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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ثالثًا: الفرق بين أنواع اإلجارات الثالث

اإلجارة مع وعد المجال
بالتمليك »طرفان«

اإلجارة مع وعد 
اإلجارة الموصوفة في الذمةبالتمليك »	 أطراف«

الحصول على المسكن أو العقارالحصول على المسكن أو العقارالحصول على السيولة )النقد(الغرض

محل العقد
أرض أو عقار جاهز أو أي شيء 

يصلح للتأجير
أرض أو عقار جاهز أو أي شيء 

يصلح للتأجير
أرض غير معينة أو عقار غير جاهز أو أي شيء 

يمكن الحصول عليه من السوق 

غير واجب عند العقدواجبواجبتملك البنك

ال حدَّ لهاال حدَّ لهاالبد أن تكون أكثر من سنةمدة اإلجارة

تبدأ بعد عقد اإلجارة مباشرةتبدأ بعد عقد اإلجارة مباشرةاألجرة
ال يجوز أخذها إال بعد أن يجهز الشيء 

الموصوف وبعد إبرام عقد إجارة مع وعد 
بالتمليك، ويمكن أخذ أجرة تحت الحساب.

نقل الملكية
تنقل للزبون في النهاية أو بعد 

مرور سنة واحدة على األقل
تنقل للزبون في نهاية العقد 

أو في أي وقت قبل ذلك
تنقل للزبون في نهاية العقد أو في أي وقت 

قبل ذلك

على البنكعلى البنكعلى البنكالصيانة األساسية

على الزبون بعد جهاز العينعلى الزبونعلى الزبونالصيانة الدورية

على البنكعلى البنكعلى البنكالتأمين

ضمان العين
على البنك إال في حالة 

التعدي أو التقصير أو مخالفة 
الشروط بالنسبة للزبون

على البنك إال في حالة التعدي 
أو التقصير أو مخالفة الشروط 

بالنسبة للزبون

على البنك إال في حالة التعدي أو التقصير
أو مخالفة الشروط بالنسبة للزبون

ال يشترط إال إذا كانت بلفظ السلمال يشترطال يشترطتعجيل األجرة

ال تنتهي اإلجارة ويلتزم البنك بتوفير عين أخرىتنتهي اإلجارةتنتهي اإلجارةهالك العين

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
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قال رسول اهلل ÷:
»ال تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن 
وعن  أفناه،  فيما  عمره 
علمه فيما فعل، وعن 
اكتســبه  أين  ماله من 
وعــن  أنفقــه،  وفيمــا 

جسمه فيما أباله«
)رواه الترمذي(

قال تعالى:
{َمــن َكاَن ُيِريــُد َحــْرَث 

اآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه 
َوَمــن َكاَن ُيِريــُد َحــْرَث 
ْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه  الدُّ
ِفي اآلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب}
 )الشورى: 20(

رابعًا: األحكام الشرعية لإلجارة

أ( أحكام عامة
األصل أن تقع اإلجارة على عيٍن مملوكٍة للمؤجر )البنك(، ويجوز أن يطلب الزبون من البنك شراء عيٍن . 1

اه في النهاية.  رها البنك عليه ويملَِّكها إيَّ يختارها الزبون ثم يؤجِّ
البنك يحجزه لديه لضمان . 2 إلى  الزبون المستأجر أن يدفع مبلغًا محددًا  للبنك أن يطلب من  يجوز 

إال  البنك منه  أال َيستقطع  التزامات، بشرط  يته في تنفيذ وعده باالستئجار وما يترتب عليه من  جدِّ
مقدار الضرر الفعلي عند النكول، ويمكن اعتبار المبلغ جزًء من األجرة باالتفاق بينهما بعد ذلك.

ال يجوز تأجير العين أو المنفعة قبل تملكها من قبل البنك.. 3
رها عليه )كما في عملية اإلجارة بين طرفين( فال بد من . 4 إذا اشترى البنك العين من المستأجر ثم أجَّ

ر فيها العين المؤجرة أو قيمتها، وتقدر هذه المدة بسنة واحدة على األقل، وذلك  ٍة تتغيَّ مضيِّ مدَّ
بًا لعملية الِعيَنة. تجنُّ

يجوز للزبون المستأجر أن يؤجر العين ألي شخٍص آخٍر)التأجير من الباطن( ما لم يشترط عليه البنك . 5
االمتناع عن اإليجار للغير أو يشترط عليه الحصول على موافقٍة منه. 

البنك، . 6 التي يرغب في استئجارها ثم يستأجُر حصة  العين  البنك في شراء  أن يشارك  للزبون  يجوز 
فيصبح الزبون مالكًا لحصٍة من العين، وال ُتستحقُّ عليه إال أجـرة ما ليس مملوكًا له.

يجب تحديد مدة اإلجارة، ويكون ابتداؤها من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجٍل معلوٍم . 7
البتداء مدة اإلجارة.

إذا أبرم البنك عقد إيجار على عيٍن لمدٍة معينٍة، فال يصح إبرامه عقد إيجار لنفس العين مع مستأجر . 8
ِة عقد اإلجارة القائم أو بمقدار الباقي من مدتها. آخر خالَل مدَّ

ُيشترط في العين المؤجرة:. ٩
• أن يمكن االنتفاع بها مع بقاء العين.	
• أن تكون مباحًة شرعًا. 	
• ا يطرُأ 	 ال يجوز للبنك أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة، أو أن يشترط عدم مسئوليته عمَّ

على العيِن من خلٍل يؤثِّر في المنفعة المقصودة من اإلجارة.
تكون الصيانة األساسية على المؤجر، والصيانة الدورية على المستأجر. . 10

الإجارة

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
املبحث ال�صابع

الـقــر�ض
املرابحة للآمر 

بال�شراء
االعتماد امل�ستنديالتورقامل�ساومة

بوال�ص ر�سم 

التح�صيل
لماال�صت�صناع ال�َسّ

لع  بيوع ال�ِسّ

الدولَيّة
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هل تعلم؟
مجلس  دول  في  اإلسالمية  المصارف  ــول  أص تبلغ 
تمثل  وهي   ،2011 العام  بنهايو  دوالر  مليار   314 التعاون 
الخليجية  المصارف  أصــول  إجمالي  من   %  19 نحو 

البالغة حوالي  تريليوني دوالر.
وتتصدر المصارف السعودية من حيث حجم سوقها 
دولة  تليها  دوالر  مليار   92 بقيمة  اإلسالمي  المصرفي 
الكويت  ثم  دوالر  مليار   80 المتحدة  العربية  اإلمــارات 
بنحو 70 مليار دوالر ثم البحرين بقيمة 38 مليار دوالر ثم 

قطر بقيمة 35 مليار دوالر. 

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
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أو . 11 تعد  المستأجر  من  يقع  لم  ما  اإلجــارة  مدة  طيلة  المؤجر  ضمان  على  المؤجرة  العين  تكون 
تقصير. 

يجوز للمؤجر أن يؤمن على العين عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين . 12
على المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها في االعتبار ضمنًا عند تحديد األجرة.

ال يجوز للبنك شراء عقار مؤجر وتأجيره مرًة أخرى النشغال المنفعة، وال بد من فسخ عقود التأجير . 13
األولى قبل الدخول في اإلجارة الجديدة، أو أن تضاف اإلجارة للمستقبل بحيث تبدأ اإلجارة الجديدة 

بعد انتهاء عقود اإلجارة القديمة.
 يجوز للبنك أن يشتري أرضا ويؤجرها على الزبون إن أمكن االنتفاع باألرض.. 14

	( أحكام األجرة 
يجب أن تكون األجرة معلومٌة.. 1
يجوز أن تكون األجرة نقودًا أو عينًا )سلعة( أو منفعًة )خدمة(. . 2
ٍر بحسب أي طريقٍة معلومٍة للطرفين. . 3 يجوز أن تكون األجرة بمبلغ ثابٍت أو متغيِّ
رة يجب أن تكون األجرة للفترة األولى محددًة بمبلٍغ معلوٍم، ويجوز في . 4 في حالة األجرة المتغيِّ

ال  معلوٍم  بمعياٍر  مرتبطًا  المؤشر  هذا  يكون  أن  ويشترط  منضبٍط،  ر  مؤشِّ اعتماد  التالية  الفترات 
مجال فيه للنـزاع )مثل ما يسمى حاليًا بالاليبور أو البايبور( وهو مؤشٌر ألسعار السوق.

يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية، أي المدة التي لم يحصل االنتفاع فيها . 5
ت.  بالعين المؤجرة، وال يجوز تعديل أجرة الفترات السابقة التي اسُتحقَّ

ال يجوز اشتراط زيادة على األجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في السداد، ويجوز أن ُينصَّ . 6
عن  تأخره  حالة  في  األجرة  من  نسبة  أو  محدد  بمبلغ  بالتصدق  المماطل  المستأجر  التزام  على 

سداد األجرة المستحقة في مواعيدها المقررة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير.
إذا توقف المستأجر عن استخدام العين أو أعادها إلى المالك دون موافقته، فإن األجرة تستمر . 7

عن المدة الباقية، وال يحق للمؤجر تأجير العين لمستأجر آخر في المدة الباقية، بل يتركها تحت 
تصرف المستأجر الحالي.

قال رسول اهلل ÷:
اهلل  إن  النــاس،  »أيهــا 
طيب ال يقبــل إال طيبا، 
وإن اهلل أمــر المؤمنين 
بما أمــر به المرســلين، 
فقــال: )يا أيها الرســل 
الطيبــات  مــن  كلــوا 
وقال:  صالحا(  واعملوا 
)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
كلــوا مــن طيبــات ما 
ذكــر  ثــم  رزقناكــم(، 
الرجــل يطيــل الســفر 
يمــد  أغبــر  أشــعث 
الســماء،   إلــى  يديــه 
يــارب يــارب، ومطعمه 
حرام، ومشــربه حرام، 
وملبســه حرام، وغذي 
بالحرام فأنى يستجاب 

لذلك« )رواه مسلم(

الإجارة

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية
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ج( فسخ عقد اإلجارة وانتهاؤه 
يجوز فسخ عقد اإلجارة باتفاق الطرفين.. 1
ال تنتهي اإلجارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا . 2

أنهم ال يمكنهم سداد األجرة.
تنتهي اإلجارة بالهالك الكلي للعين في إجارة العين المعينة أو بتعذر استيفاء المنفعة، وال . 3

بديل  إيجاد  المؤجر  الذمة، ويلزم  الموصوفة في  اإلجارة  للعين في  الكلي  بالهالك  تنتهي 
عنها تتوفر فيها ذات المواصفات.

يجوز برضا الطرفين إقالة عقد اإلجارة قبل سريانها.. 4
تنتهي اإلجارة بانتهاء مدتها.. 5

د( أحكام خاصة باإلجارة المنتهية بالتمليك
يجب في اإلجارة المنتهية بالتمليك تحديد طريقة تمليك العين للمستأجر بوثيقة مستقلة . 1

عن عقد اإلجارة، ويكون بإحدى الطرق اآلتية: 
• وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي.	
• تعجيل أجرة المدة الباقية )مخالصة(.	
• وعد بالهبة.	
• عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط. 	

أما . 2 واحد،  طرف  على  الملزم  الوعد  يقتصر  أن  ويجب  منه،  صدر  لمن  ملزٌم  بالتمليك  الوعد 
في  حينئذ  ألنها  الممنوعة؛  للطرفين  الملزمة  للمواعدة  تجنبًا  مخيرًا؛  فيكون  اآلخر  الطرف 

حكم العقد.
ال يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافًا إلى المستقبل مع إبرام عقد اإلجارة.. 3

هـ( أحكاٌم خاصٌة باإلجارة الموصوفة في الذمة
الزبون المستأجر . 1 يجوز أن تقع اإلجارة على موصوف في الذمة وصفًا منضبطًا، بأن يطلب 

ره عليه بعد أن يجهز. من البنك أن يجهز له عينًا معينة أو عقارا معينًا، ويؤجِّ
ز العين أو العقار ولو لم يكن مملوكًا له )حيث يتفق على تسليم العين . 2 يمكن للبنك أن ُيجهِّ

الموصوفة في موعد سريان العقد(. 

وعنه ÷:
»مــن أنظــر معســرا أو 
اهلل  أظلــه  لــه  وضــع 
يوم القيامة تحت ظل 
عرشــه يوم ال ظــل إال 

ظله« )رواه الترمذي(

قال رسول اهلل ÷:
»من غشــنا فليس منا« 

)رواه مسلم(

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
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مة تعجيل األجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف. . 3 ال يشترط في اإلجارة الموصوفة في الذِّ
إذا سلَّم المؤجر غير ما تم وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات، أو إلغاء العقد.. 4
ال ينتهي عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة بهالك العين، بل يلتزم المؤجر باإلتيان بعين أخرى مطابقة للمواصفات، وهذا بعكس . 5

عقد اإلجارة العادي.
ال يجوز للبنك أن يستوفي أجرة العين أو العقار قبل أن يمكن للمستأجر االنتفاع بالعين المؤجرة، ويمكن للبنك أن يتحصل من الزبون . 6

المستأجر على أجرة تحت الحساب أو أجرة مضافة للمستقبل، ويمكن االتفاق علِى أن تكون األجرة المدفوعة تحت الحساب أجرة 
عن الفترة األولى من عقد اإلجارة.

خامسًا: مقارنة بين المرابحة واإلجارة

اإلجارةالمرابحةالوضع

التملك البطيءالتملك السريعالغاية

بيع منفعةنقل ملكيةالتكييف الشرعي

واجبواجبتملك البنك

ال ينتقل الضمان منه إال بعد انتهاء التأجيرينتهي الضمان بعد البيعضمان البنك

على البنكعلى البنكالتأمين على العقار

يجوز للفترات الالحقةال يجوز بعد العقدتغيير السعر

بيان السعر األصلي للمبيع أو 
المؤجر والرسوم

غير الزمالزم

ال يجوز، ويمكن االلتزام بالتصدقال يجوز، ويمكن االلتزام بالتصدقزيادة السعر عند التأخير

ال يجوزيجوزاشتراط البراءة من العيوب

الإجارة
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هل تعلم؟
وفقًا  تعمل  مالية  مؤسسة   363 هناك  كانت   2011 عام  نهاية  مع 

للنظام المصرفي اإلسالمي بصورة كاملة باإلضافة إلى قيام 108 من 

المؤسسات المالية التقليدية بفتح وتشغيل نوافذ إسالمية لديها.

�لإجارة مع �لوعد بالتمليك و�لإجارة �ملو�شوفة يف �لذمة
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أوال: التعريف 

االستصناع: هو طلب صناعة شيٍء، وهو بيٌع بين . 	
والصانع  الصنع(  طالب  )المشتري  المستصِنع 
طلب  على  بناًء  البنك  يصنع  حيث  البائع(،  )البنك 
الموعد  عند  ويسلمها  موصوفًة  سلعًة  الزبون 
العمل  تكلفة  تكون  أن  على  للتسليم  د  المحدَّ
الذي  الثمن  )البنك(، وذلك في مقابل  الصانع  من 

يتَّفقان عليه ويسدده عاجال أو آجال.
عقد . 	 البنك  يبرم  أن  هو  الموازي:  االستصناع 

استصناع موازى بينه وبين الصانع )مقاول- تاجر..
الخ( لغرِض صناعة سلعٍة موصوفٍة بغرِض تنفيذ 
البنك  بين  أبرم  الذي  األول  االستصناع  عقد  التزام 
في  العقدين  بين  الربط  عدم  ويشترط  والزبون، 

البنود.

ثانيا: خطوات االستصناع واالستصناع الموازي

الموازي  واالستصناع  االستصناع  خطوات  لمعرفة 
نورد المثال التالي:

تكلفة . 1 تبلغ  بنايٍة  بناء  البنك  من  الزبون  يطلب 
بناؤها 200،000 )مائتي ألف( دينار، فيوقع البنك عقد 
 250،000 بسعر  البناية  ببناء  الزبون  مع  استصناع 
)مائتين وخمسين ألف( دينار، ويمثل هذا الفرق ربح 

البنك في العملية.
المقاول . 2 مع  ــوازى  م استصناع  عقد  البنك  يوقع 

المتخصص في البناء بسعر 200،000 )مائتي ألف( دينار.

حديث شريف:
»استصنع رسول اهلل  خاتما واستصنع منبرا« 
)رواه البخاري(.

رقم )		( الخطوات العملية لالستصناع واالستصناع الموازي

ال�صت�صناع
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بعد أن تجهز البناية يسلمها المقاول للبنك.. 3
يسلم البنك البناية للزبون، ويستلم البنك أقساط العملية حسب االتفاق. )انظر الرسم التوضيحي رقم )14((. 4

ثالثا: األحكام الشرعية 

أ( أحكام عامة
ال يشترط تملك البنك لمواد االستصناع قبل توقيع عقد االستصناع مع الزبون.. 1
عقد االستصناع ملزٌم للطرفين، فال يحق فسخه إال باتفاقهما.. 2
ُيشترط في الشيء المصنوع:. 3

• بيان جنسه، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة. 	
• أن يكون ثمن المصنوع معلومًا.	
• تحديد أجل تسليم الشيء المصنوع.	

إذا جاء المصنوع مخالفًا لألوصاف فال يلزم الزبون طالب الصنع باستالمه إال برضاه.. 4
ال يجوز للبنك اشتراُط البراءِة من عيوب الشيء المصنوع.. 5
ال يجوز أن يكون الزبون طالب الصنع هو نفُسه المقاول الصانع.. 6
في . 7 بالتصدق  إلزامه  ويجوز  السداد،  في  التأخر  عند  الزبون  على  الثمن  زيادة  للبنك  يجوز  ال 

وجوه البر.
السلعة . 8 تسليم  في  ره  تأخُّ عند  كتعويٍض  مبلٍغ  دفع  نفسه  على  يفِرَض  أن  للبنك  يجوز 

السلعة،  تسليم  في  التأخر  عند  المقاول  الصانع  على  تعويٍض  فرض  له  يجوز  كما  للزبون، 
ويعتبر هذا التعويض نظير التأخر في تسليم العمل وليس في تسليم النقد.

	( أحكام المصنوع
ال يجوز إبرام االستصناع إال فيما تدُخُله الصنعة وُتخرجه عن حالتِه الطبيعية، كبناء بنايٍة أو . 1

تصميم مطبٍخ أو أثاٍث غير جاهز ٍ..الخ.
يجوز للبنك أن يصنع الشيء المطلوب بنفسه على أن يلتزم بالصناعة حسب المواصفات، . 2

وفي هذه الحالية ال يتم إبرام عقد استصناع موازي.

قالوا:
ــي  ــرف ــص ــم ـــنـــظـــام ال ال
النقود  يصنع  الحديث 
قامت  لقد  ــيء،  الش من 
من  أســاس  على  البنوك 
العدالة،  وعــدم  الظلم 
في  البنوك  هذه  وولدت 
يمتلك  الخطيئة.  أحضان 
األرض،  ــون  ــي ــرف ــص ــم ال
ولكن  منهم  ــا  ــذوه خ
على  القدرة  لهم  اتركوا 
وبحركة  الــنــقــود،  خلق 
واحــــدة ســريــعــة ســوف 
من  يكفي  ما  يخلقون 
مجددا.  لشرائها  النقود 
ــذه  ــم ه ــه ــن انــــزعــــوا ع
الــســلــطــة، وســتــرون أن 
الكبيرة  الــثــروات  جميع 
ستختفي،  ثــروتــي  مثل 
مفيد  ـــذا  ه ــون  ــك ــي وس
جدا. ألن العالم سيكون 

أفضل وأكثر سعادة. 
)جوشــيا ســتامب( مدير بنــك انجلترا في 

1928  - 1941 م وثاني أغنى أغنياء انجلترا

�ل�شت�شناع و�ل�شت�شناع �ملو�زي
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يجب على البنك االلتزام بتسليم المصنوع في وقته وحسب أوصافه المتفق عليها.. 3
د الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة.. 4 ال يجوز إجراء المرابحة في االستصناع بأن ُيَحدَّ
يجوز للبنك أخذ عربوٍن لالستصناع.. 5
مصاريف . 6 التعديل  هذا  على  ترتب  وإذا  المصنوع،  الشيء  تفاصيل  تعديل  على  االتفاق  يجوز 

زائدة يمكن تحميلها على الزبون.

ج( االستصناع الموازي
ل البنك تبعات المالك من نفقات الصيانة والتأمين على المصنوع.. 1 يجب أن يتحمَّ
ال يجوز الربط بين عقد االستصناع األول وعقد االستصناع الموازي.. 2
يعتبر البنك في عقد االستصناع األول صانعًا، وفي عقد االستصناع الموازي مستصِنعًا )طالبًا . 3

للصنع(.

قال رسول اهلل ÷:
وسبعون  ثالثة  »الــربــا 
أن  مثل  أيسرها  ــا،  ــاًب ب
وإنَّ  أمــه،  الرجل  ينكح 
الرجل  عرض  الربا  أربى 

المسلم«
)رواه الحاكم وابن ماجه(

قالوا:
وأصبح  الربا  سيطر  إذا 
القيادة  مقاليد  بيده 
لــن يكون  األمـــة  ــإن  ف

مصيرها إال الغرق
)وليام ليون ماكنزي كنغ(

رئيس وزراء كندا األسبق

ال�صت�صناع
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قالوا:
أول دولة تشن الحرب من أجل حقوق الفقراء وانتزاع هذه الحقوق من براثن 
األغنياء هي الدولة اإلسالمية من خالل خليفتها الراشد األول  أبوبكر الصديق 
الذي قال: )واهلل لو منعوني عقااًل كانوا يؤدونه لرسول اهلل لقاتلتهم عليه(، 
ال  فهو  عادلة،  قواعد  على  وأقامه  باالقتصاد،  اإلسالم  ُعني  هذا  أجل  فمن 

يقوم على المال وحده، إنما مرد المال هو الجهد والعمل.
د. يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين

�ل�شت�شناع و�ل�شت�شناع �ملو�زي
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أوال: التعريف

لم: هو بيع شيء موصوف في الذمة، وهو نوٌع . 	 السَّ
مال  رأس  ى  ويسمَّ حااًل،  الثمن  فيه  ُيدفع  البيع  من 

ل فيه المبيع الموصوف في الذمة.  السلم، ويؤجَّ
إليه . 	 المسلم  يدخل  بأن  وذلك  الموازي:  لم  السَّ

البائع(  )المورِّد  ثالٍث  طرٍف  مع  عقد  في  )البنك( 
ن البنك من الوفاء بالتزاماته. ليتمكَّ

ثانيا: خطوات السلم والسلم الموازي

البنك . 1 من  إليه(  )المسلم  المشتري  الزبون  يطلب 
فاكهة  من  طن   100 على  الحصول  في  مساعدته 
 50،000 قدره  بمبلغ  شهور   5 بعد  الهند  من  الموز 
)خمسون ألف( دينار مثاًل، ويوقع البنك مع الزبون 
مثاًل،  دينار  ألف(  )سبعين   70،000 بقيمة  سلٍم  عقد 
ويمثل الفرق ربح البنك، ويستلم البنك المبلغ حااًل.

يوقع البنك مع مورِّد الموز في الهند عقد سلٍم . 2
وهو  حاٍل  بثمٍن  الموز  البنك  بموجبه  يشتري  مواٍز، 
50،000 )خمسون ألف( دينار، على أن يتم زراعته في 
الهند وتسليمه بعد 5 شهور، ويدفع البنك المبلغ 

حااًل.
المورد . 3 من  إرســالــه  يتم  المحصول  ــروج  خ بعد 

الزراعي إلى البنك.
يسلم البنك المحصول للزبون.. 4

)انظر الرسم التوضيحي رقم )15((

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
»قدم رســول اهلل   المدينة والناس يسلفون في التمر العام 

والعاميــن، فقــال  مــن ســّلف في تمر فليســلف فــي كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم« )متفق عليه(.

رقم )		( الخطوات العملية للسلم والسلم الموازي
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هل تعلم؟
مــــارس الــســومــريــون 
المصرفية  األعـــمـــال 
والتي  معابدهم  في 
)المعبد  أشهرها  من 
مــارس  كما  ــر(،  ــم األح
البابليون ذلك بناء على 
التي  األثرية  الكتابات 
وجـــدت فــي آثــارهــم، 
من  األغريق  يعد  كما 
النقود  سك  من  أوائل 
الــذهــبــيــة والــفــضــيــة، 
األعمال  مورست  وقد 

المصرفية عندهم.

ثالثا: أحكام السلم 

أ(  شروط رأس مال السلم 
أن يكوَن معلومًا في قدره وكميته وماهيته من جنٍس ونوٍع وصفٍة ،وسواٌء كان من العمالت . 1

أم المثليات )كالقمح والحبوب ..الخ(.
يشترط لصحة عقد السلم قبُض رأس المال كاماًل في مجلِس العقد، ويجوز تأخيُرُه ليوٍم . 2

أو يومين.
مة.. 3 أن ال يكون رأس المال دينًا في الذِّ

	(  الشروط التي يجب أن تتوفر في البضاعة الُمسَلمة 
أن تكون مما ينضبط وصفه ويثبت في الذمة كالمكيالت والموزونات، كما يجوز السلم في . 1

العقارات والبنايات ونحو ذلك لكونها تنضبط بالوصف.
بالرؤية والتعيين، وال بد من . 2 التسليم  بأن تتحقق عند  نافيًا للجهالة  أن تكون معلومًة علمًا 

تحقق هذه الصفات وهي :
• معرفة الجنس )القمح - الشعير - التمر..الخ( .	
• معرفة النوع )سوري - مصري..الخ(.	
• معرفة الصفة )جيد-رديء- صلب - لين..الخ(	
• نًا وموجودًا كالسيارة أو البيت الجاهز.	 أن ال يكون معيَّ
• أن تكون البضاعة المسلمة مؤجلًة .	
• في 	 البضاعة  ُأسِلُمَك  للزبون:  البنك  يقول  كأن  معلومًا،  البضاعة  تسليم  موعد  يكون  أن 

تاريخ 1 يناير 2010 مثاًل أو يوم عيد الفطر أو عيد األضحى وهكذا .
ال يجوز السلم في الذهب أو الفضة إذا كان رأس المال ذهبا أو فضة.. 3

ج( أحكام تتعلق بالسلم 
ال يجوز للزبون بيع البضاعة قبل قبضها من البنك، كما ال يجوز للبنك بيع البضاعة قبل قبضها . 1

من المورِّد. 
يجوز للزبون استبدال البضاعة بشيٍء آخٍر )غير النقد( بعد حلوِل األجِل. . 2

لم �ملو�زي لم و�ل�شَّ �ل�شَّ
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د(  تسليم المسلم فيه )البضاعة(
يجب على البنك تسليم الزبون البضاعة المتفق عليها عند حلول موعد التسليم وطبقا للمواصفات المتفق عليها.. 1
يكون للزبون الخيار بين الرفض أو القبول إذا سلَّمه البنُك بضاعًة تختلف عن األوصاف المتفق عليها.. 2
ال يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم البضاعة.. 3

هـ( السلم الموازي
ال يجوز ربُط عقد السلم الموازي بين البنك والمورد بعقد السلم األول بين البنك والزبون.. 1
يعتبر البنك في عقد السلم األول بينه وبين الزبون بائعًا، وفي عقد السلم الموازي بينه وبين المورد مشتِريًا.. 2

رابعا: مقارنة بين االستصناع والسلم

السلماالستصناعالمجال

الغرض
الصنعة  فيه  تدخل  الذي  الشيء  في  يستخدم 
غير  والطائرات  والسيارات  والعقارات  كالبنايات 

المصنعة والمطابخ واألثاث غير المصنع. 

التجارية  البضائع  وبعض  المزروعات  في  يستخدم 
وال يشترط فيه العمل. 

يشترطال يشترطتعجيل الثمن

التعويض عن التأخر في 
تسليم العين

ال يجوزيجوز
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قالوا:
األمر الغريب ليس انهيار النظام الرأسمالي 
ـــان مــتــوقــعــا مــن االقــتــصــاديــيــن  ـــه ك ألن
الغربيين والمسلمين على حد سواء، ولكن 
السرعة  بــهــذه  انــهــيــاره  هــو  المستغرب 
وبشكل مفاجئ، ألنه قد ولد بأسس خربه.

)د.محمد القطان( مدير وحدة االقتصاد اإلسالمي في 

كلية العلوم اإلدارية

لم �ملو�زي لم و�ل�شَّ �ل�شَّ



84

أوال: التعريف

ٍة، ومن خالل  بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف هيئاٍت مختصَّ
ة تشتمل على الشروط  قون بين طلبات البيع وطلبات الشراء باستخدام عقود نمطيَّ صين ينسِّ متخصِّ

والمواصفات المختلفة مع النصِّ على زمن التسليم ومكانه.

ثانيًا: أنواع بيوع السلع الدولية

	 .)spot( العقود الحالة
وتنفذ  يومين،  أو  ليوم  التسليم  يتأخر  وقد  الفوري  والتسلم  التسليم  تعني  التي  البيوع  هي 

خطواتها كالتالي:
1. يشتري البنك سلعة من السوق الدولية عن طريق وكيل، ويسلم الوكيل وثائق السلعة للبنك.

2.  يبيع البنك السلعة على طرف آخر )غالبًا بنك( عن طريق الوكيل بسعر أكثر يتم سداده مؤجاًل 
أو مقسطًا.

3. يسدد البنك اآلخر الدين كله أو األقساط للبنك. )انظر الرسم التوضيحي رقم )16((
الحكم الشرعي: يجوز التعامل في السلع الدولية عن طريق البيوع الحاّلة بالشروط التالية:

وجود البضاعة المبيعة.. 1
تعيين البضاعة )وجود الوثائق دليل عليها(.. 2
أال يمنع المشتري من تسلم البضاعة.. 3
أن يكون الثمن حااًل.. 4

)Forward( العقود اآلجلة .	 
يقصد بها العقود المؤجلة البدلين، وهي التي تترتب آثارها بتاريٍخ محدٍد في المستقبل، وتنتهي 

بتسليم السلعة والثمن في تاريخ محدد مؤجل، وليست منظمة في األسواق العالمية.
ولها صورتان:

أن تكون السلعة موصوفة في الذمة والثمن مؤجال.أ. 
السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع تأجيل الثمن، وتنفذ خطواتها كالتالي:ب. 

هل تعلم؟
اهتمام  دائرة  اتسعت 
والغربيين  األوروبــيــيــن 
المصرفي  بــالــنــظــام 
ليشمل  اإلســــالمــــي 
والمعاهد،  الجامعات 
جامعة  حققت  فقد 
»ستراسبورغ« الفرنسية 
أكاديميًا،  سبقًا  أخيرًا 
ـــــال  ـــــالل إدخ ــــن خ م
اخــتــصــاص »األنــظــمــة 
في  اإلسالمية«  المالية 
بذلك  وهي  مناهجها، 
أوروبــيــة  جامعة  أول 

تقوم بذلك.

قال تعالى:
َبا َوُيْرِبي  ُه الرِّ {َيْمَحُق اللَّ

ُه اَل ُيِحبُّ  َدَقاِت َواللَّ الصَّ
اٍر أَِثيٍم} ُكلَّ ُكفَّ

)البقرة 276(
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قال رسول اهلل ÷:
»ال يحــل ســلف وبيع، وال شــرطان في  

بيــع، وال ربح مــا لم يضمــن، وال بيع ما 
ليس عندك« )رواه أبو داوود والترمذي(.

رقم )		( الخطوات العملية لبيوع السلع الدولية )العقود الحالة - اآلجلة - المستقبليات(

طريق . 1 عن  الدولية  السوق  من  سلعة  البنك  يشتري 
والسلعة  مؤجاًل  الثمن  ويكون  سمسار،  أو  وكيل 
والسلعة  مؤجاًل  الثمن  يكون  أو  بالذمة،  موصوفة 

معينة مع تأجيل تسليمها.
يبيع البنك السلعة لطرف آخر )غالبًا بنك( عن طريق . 2

وكيل أو سمسار بسعر أكثر مؤجل.
يسدد البنك اآلخر األقساط للبنك. )انظر الرسم التوضيحي رقم )16((. 3

الحكم الشرعي:  ال يجوز التعامل في السلع الدولية باتباع 
الصورتين المذكورتين.

لع �لدولَيّة بيوع �ل�شِّ
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)Future( المستقبليات .	
وهي  الفعلي،  بالتسلم  تنتهي  ما  ونادرا  النقدية،  التسوية  أو  بالمقاصة  وتنتهي  المستقبل،  في  آثارها  تترتب  التي  العقود  بها  يقصد 

منظمة في السوق الدولية، وتنفذ خطواتها كالتالي:
1. يشتري البنك سلعة من السوق الدولية عن طريق وكيل، ويكون الثمن مؤجاًل والسلعة موصوفة في الذمة ، أو يكون الثمن مؤجاًل 

والسلعة معينة وتسلم السلعة بتاريخ مجهول.
2. يبيع البنك السلعة على طرف آخر )غالبًا بنك( عن طريق وكيل بسعر أكثر مؤجل.

3. يسدد البنك اآلخر األقساط للبنك. )انظر الرسم التوضيحي رقم )16((
الحكم الشرعي: ال يجوز التعامل بها. 

ويتعلق الحكم الشرعي في هذه البيوع بشكل كبير حول موضوع تأجيل البدلين، وللتعرف على الحكم الشرعي لتأجيل البدلين نرفق 
الجدول التالي:

المعقود عليه
الحكمالتسمية

الثمنالمبيع )البضاعة(

جائزعقد البيع الصريححاضرحاضر

جائزعقد بيع آجلغائبحاضر

َلمحاضرغائب جائز بشروطعقد بيع السَّ

منهي عنهبيع الكالئ بالكالئغائبغائب

لع  بيوع ال�ِصّ
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ثالثًا: أهم تطبيقات بيوع السلع

الوكالة للغير )الوكالة باالستثمار(: ويكون البنك فيها وكياًل للبنوك األخرى، ولها طريقتان:. 	
• الوكالة مع تحديد األجر بمبلغ مقطوع أو بنسبة من ثمن السلعة، وتنفذ خطواتها كالتالي: 	

1. يشتري البنك سلعة من السوق الدولية بثمن حال عن طريق الوكيل.
2. يبيع البنك السلعة لطرف آخر )غالبًا بنك( عن طريق وكيل بسعر أكثر مؤجل.

3. يسدد البنك اآلخر األقساط.
4. يدفع البنك للوكيل أجرة الوكالة بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ السلعة، كما يستلم البنك أجرة الوكالة من البنك اآلخر.

    )انظر الرسم التوضيحي رقم )17((
• الوكالة مع تبادل إشعاري )إيجاب وقبول( وتنفذ خطواتها كالتالي:  	

1. يشتري البنك سلعة من السوق الدولية بثمن حال عن طريق الوكيل. 
2. يشتري الوكيل السلعة لنفسه من البنك بسعر أكثر، ويتم تبادل إشعاري إيجاب وقبول بالبيع.

3. يسدد الوكيل أقساط العملية للبنك. )انظر الرسم التوضيحي رقم )18((

رقم )		( الخطوات العملية للوكالة باالستثمار )	(رقم )		( الخطوات العملية للوكالة باالستثمار )	(

لع �لدولَيّة بيوع �ل�شِّ
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السلع . 	 هذه  بشراء  وكياًل  فيها  البنك  ويكون  السلع:  مرابحات 
للبنوك، ولها طريقتان:

• المرابحة المؤجلة، وتنفذ خطواتها كالتالي:	
البنك السلعة من السوق الدولية عن طريق الوكيل  1. يشتري 

بثمن حال بناًء على طلب البنك )2(.
2. يبيع البنك السلعة بالمرابحة على بنك )2(.
3. يسدد البنك )2( مبلغ المرابحة باألقساط.

4. يبيع البنك )2( السلعة لطرف آخر )بنك أو زبون(. )انظر الرسم التوضيحي رقم )1٩((

• المرابحة العكسية، وتنفذ خطواتها كالتالي:	
1. يودع البنك )2( مبلغ لالستثمار عند البنك.

الوكيل  الدولية عن طريق  البنك سلعة من السوق  2. يشتري 
بثمن حال بناًء على طلب البنك )2(، وتعادل قيمة السلعة 

قيمة الوديعة.
3. يشتري البنك السلعة لنفسه بالمرابحة.

4. يبيع البنك السلعة لطرف ثالث )بنك أو زبون(.
)انظر الرسم التوضيحي رقم )20((

رقم )0	( الخطوات العملية للمرابحة العكسيةرقم )9	( الخطوات العملية للمرابحة المؤجلة
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المضاربُة مع الغير، ولها طريقتان:. 	
• أمواله 	 الستثمار   )2( البنك  نه  يعيِّ حيث  كمضار	:  البنك 

مع  باألجِل  وبيعها  حال،  بثمن  السلع  شراء  طريق  عن 
تحديد المقابل بحصة من الربح )بالمضاربة(.

• البنك كر	 المال: حيث يعيِّن البنك بنكًا آخرا )2( الستثمار 	
باألجل  وبيعها  حال،  بثمن  السلع  شراء  عن طريق  األموال 

مع تحديد المقابل بحصة من الربح )بالمضاربة(.
وتنفذ خطواتها كالتالي:

1. يتفق البنك بصفته مضاربًا مع بنك )2( بصفته رب المال، 
ويضع الثاني لألول مبلغًا لالستثمار.

2. يشتري البنك سلعة من السوق الدولية عن طريق وكيل 
بثمن حال.

3. يبيع البنك السلعة على طرف ثالث )بنك أو زبون( بسعر 
أكثر بالمرابحة.

4. يتم توزيع األرباح حسب االتفاق. )انظر الرسم التوضيحي رقم )21((

التورق. 	
الزبون  على  يبيعها  ثم  له،  حاٍل  بثمٍن  سلعًة  البنك  يشتري 
ثم  عنه(  بالوكالة  باألجل  للزبون  يشتريها  )أو  ٍل  مؤجَّ بثمٍن 
يبيع البنك تلك السلعة إلى الغير بثمٍن حاٍل )أو قيام الزبون 
على  للحصول  وتنفذ  حاٍل(  بثمٍن  للغيِر  مباشرًة  ببيعها 

السيولة. )انظر الرسم التوضيحي رقم )6((

رقم )		( الخطوات العملية للمضاربة مع الغير

هل تعلم؟
نمت األصول المالية اإلســالمية بمعدل قوي يتراوح بين 
15٪ إلى 20٪ سنويا على مدى العقد الماضي، من نحو 150 
مليار دوالر في منتصف التســعينات إلى نحو 2 تريليون 
في عام 2013، وتســتحوذ منطقة الشرق األوسط على 
80٪ تقريبــًا من هــذه األصول، وحــازت أندونيســيا تليها 

باكستان على أقوى معدل نمو سنوي فيها.

لع �لدولَيّة بيوع �ل�شِّ
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رابعًا: البيوع غير المشروعة

التعامل في السلع غير المشروعة.. 1
 بيع السلعة المشتراة قبل تعيينها وفصلها عن السلع األخرى.. 2
نٍة بثمٍن حاٍل ثم بيعها إلى الجهة نفسها باألجل. . 3 بيع العينة: وهي شراء السلعة من جهٍة معيَّ

 )Derivatives( خامسًا: المشتقات
التعريف: هي عقوٌد ثانويٌة تقوُم على أساس عقوٍد أساسيٍة تتعلَّق بسعر عملٍة أو سلعٍة أو ورقٍة . 	

ماليٍة أو سعر فائدة عملٍة في وقت ما في المستقبل.
أو هي: تثبيت قيمة سلعٍة حاليًا على أن تباع مستقباًل بنفس السعر المثبَّت.

المتوقع في أسعار . 	 التغيير  التحوط ضد مخاطر  بات السوق، أي  الهدف منها: الحماية من تقلُّ
تلك األصول، أو ضد مخاطر التغيير في معدالت العائد، وأسعار األسهم، وأسعار الصرف، وأسعار 

السلع.
وتنفذ لثالثة أسباٍب رئيسية: 

الحماية ضد تقلبات أسعار الفائدة.. 1
الحماية ضد تقلبات أسعار العمالت.. 2
الحماية ضد المخاطر المتعلقة بالسندات.. 3

وأهمها ثالثة أنواع:
	 .)Future( المستقبليات

المستقبل، أ.  في  ٍد  محدَّ وقٍت  في  ماليٍّ  أصٍل  واستالم  لتسليم  ُملِزٌم  عقٌد  هي  التعريف: 
أو  الحقُّ في شراء  المستقبليات لحاملها  العقد، وتعطي هذه  إنشاء  السعر وقت  د  ويتحدَّ
ٍد مسبقًا  ًة بسعٍر محدَّ نٍة غيُر حاضرٍة قد تكون سلعًة أو ورقًة ماليَّ ٍة من أصوٍل معيَّ بيع كميَّ

وُيتَّفُق على التسليم والتسلُّم في تاريٍخ الحٍق، ويلتزم فيها البائع والمشتري بالتنفيذ.
فائدتها: لتفادي الشراء الفوري لسلٍع ال يحتاجها المشتري إالَّ في المستقبل.	. 
المتعاملون فيها نوعان:ج. 
مضاربون لتحقيق الربح.. 1
طون لتجنُّب هبوط األسعار مستقباًل، أو ارتفاعها.. 2 متحوِّ

قال تعالى:
آَمُنوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  أَيُّ ــا  {َي

َما  َوَذُروا  ــَه  الــلَّ ــوا  ــُق اتَّ
َبا ِإن ُكنُتم  الرِّ َبِقَي ِمَن 
ــْم  ـــِإن لَّ ــيــَن  َف ــْؤِمــِن مُّ
ِبَحْرٍب  َفْأَذُنوا  َتْفَعُلوا 
َوِإن  َوَرُســوِلــِه  ِه  اللَّ َن  مِّ
ُرُءوُس  َفَلُكْم  ُتْبُتْم 
َتْظِلُموَن  اَل  أَْمَواِلُكْم 

َواَل ُتْظَلُموَن}
 )البقرة: 278 - 279(

عن أبو بــردة رضي اهلل 
عنه قال:

ــول اهلل   »ُســئــل رس
الكسب  ــل  ــض أف ــن  ع
وعمل  مبرور  بيع  قال: 

الرجل بيده«  )رواه أحمد(

لع  بيوع ال�ِصّ

الدولَيّة

الف�صل الثاين : املنتجات التمولية

لع �لدولَيّة بيوع �ل�شِّ
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األطرافد. 
• المشترون والبائعون.	
• المستثمرون بغرض التغطية والمضاربات.	
• بيت التسوية وهو يقدم الضمان لتنفيذ العقود المبرمة.	
• بيوت السمسرة، وال يمكن التعامل إال عن طريقها.	
• غرفة التعامل وفيها يلتقي السماسرة.	

هـ. الحكم الشرعي: ال يجوز التعامل بها لألسباب التالية:
• إنها من قبيل المواعدة الملزمة للطرفين.	
• يتم فيها تأجيل البدلين. 	
• ويكتفي 	 الثمن  المشتري  تسليم  وال  للسلعة،  البائع  ِملِك  غير  من  فيها  التعاقد  يتم 

بالتصفية بقبض أو دفع فروق األسعار، وقد تكون السلع بها أسهمًا أو سنداٍت أو عمالٍت، 
والعمالت ال تقبل التأخير أصاًل.

	 .)Options( الخيارات
التعريف: تعني منح الحقِّ للمشتري وااللتزام من البائع، أي أن يدفع المشتري نسبة من ثمن أ. 

ده والتزامه بتسليم  المبيع مقابل تمتُّعه بذلك الحق، ويقبُض البائع هذا الثمن مقابل تعهُّ
المبيع للمشتري في الزمن المحدد، وينتُج عنه أداٌة قابلٌة للبيع والتداول. 

أوهي: عقود يحقُّ بموجبها تنفيذ أو عدم تنفيذ عملية ما بيعًا أو شراًء لقدٍر معيٍن من أصٍل 
ٍد وقت التعاقد، وذلك نظير دفع عالوٍة للبائع عند تحرير  مالٍي في تاريٍخ الحٍق وبسعٍر ُيحدَّ
 )Margin( هامش  بايداع  الخيار  حق  بائع  ويلتزم   ، للردِّ قابلٌة  العالوة  هذه  تكون  وال  العقد، 
لدى بيت السمسرة الذي يضمن وفاء الطرفين بالتزاماتهما، وال تلزم مشتريها بالتنفيذ وقت 

الممارسة وتلزم البائع فقط.
مجال الخيارات: األسهم والسلع والعمالت والمؤشرات والديون لمدة محدودة. 	. 
الحكم الشرعي: ال تجوز إال في:ج. 
نٍة مع دفع عربون.. 1 االتفاق على موجوداٍت معيَّ
التعاقد على السلع نفسها مع اشتراط الخيار.. 2
إصدار وعٍد ملزٍم من مالك الموجودات بالبيع أو الشراء دون مقابٍل للوعد.. 3

هل تعلم؟
»تـــــجـــــاوزت األصـــــول 
ــة لــلــبــنــوك  ــي ــال ــم اإلج
والشركات االستثمارية 
والمالية اإلسالمية في 
التعاون  مجلس  دول 
ــا  ــده الــخــلــيــجــي وح
مبلغ 234.8 مليار دوالر 
 ،2008 عــام  نهاية  في 
مليار  ـــــ183.1  ب مــقــارنــة 

دوالر في عام 2007. 

لع �لدولَيّة بيوع �ل�شِّ
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البدائل المشروعةد. 
• إذا كانت عملية الخيارات مجازفٌة للحصول على فارق األسعار فهو مقامرة فال تجوز وليس 	

لها بديل شرعي.
• بالبيوع 	 يتحقق  فهذا  الضمان  ل  َتحمُّ مع  لالسترباح  الفعلي  التملك  هو  الغرض  كان  إذا 

المعروفة من البيع الحال وبيع األجل والسلم.
	 .)Swaps( المبادلة

أو أ.  الماليِة  األصوِل  من  ٍن  معيَّ لقدٍر  ٍت  مؤقَّ تبادٍل  على  طرفين  بين  اتفاقاٌت  هي  التعريف: 
ا، على أن يتم تبادل األصل محل  د وفقًا لقيمة الصفقة آنيَّ الت الفوائد، تتحدَّ العينية أو معدَّ

. التعاقد في تاريٍخ الحٍق، وقد يقع البيع باألجل دون تبادٍل فعليٍّ
أنواعها:	. 
الٍت . 	 معدَّ مقايضِة  على  طرفين  بين  االتفاق  بموجبها  يتم  الفوائد:  أسعار  على  مبادلٌة 

ٍد بعملٍة معينٍة دون أن يقترن ذلك بالضرورة  متغيرٍة بمعدالِت فائدٍة ثابتٍة على مبلٍغ محدَّ
الفائدة على أساس  أن يدفع  المقرض على  المقترض مع  يتفق  المبلغ. مثال:  بتبادل هذا 

معدل ثابت وغير متغير، ويتم ذلك في حالة توقع المقترض ارتفاع أسعار الفائدة.
مبادلة العمالت: وهي اتفاٌق بين طرفين على عمليتين:. 	

• شراء وبيع عملٍة معينٍة مقابل أخرى على أساس التسليم اآلني بسعر الصرف اآلني بين 	
العمليتين.

• ٍد مسبقًا بين الُعملتين، 	 عملية بيٍع وشراٍء في تاريٍخ الحٍق على أساس سعر صرف محدَّ
وأسعار  الفائدة  معدالت  لفروق  المستقبلية  التوقعات  على  العمليات  هذه  وتعتمد 

الصرف.
مقايضة سلع: ومثالها: أن يشتري )أ( سلع من )ب( بثمٍن حاٍل بالسعر السائد ويسدد الثمن . 	

فورًا، ويبيع )أ( على )ب( نفس السلعة في نفس الوقت بيعًا آجاًل بسعٍر متَّفٌق عليه مسبقًا 
ويتم السداد على فتراٍت متفٌق عليها.

د البائع . 	 اتفاقيات إعادة الشراء: هي االتفاق على بيع كميٍة معينٍة من السندات مع تعهُّ
دٍة بسعٍر أعلى من سعر البيع يتفق عليه.   بإعادِة شراء هذه السندات بعد فترٍة محدَّ

هل تعلم؟
الحج  صندوق  تأسس 
سنة  حاجي(  )طابوج 
ماليزيا  فــي  1962م 
ــع  ــي ــم ــج ـــــرض ت ـــــغ ب
ــــرات األفــــــراد  ــــدخ م
أداء  فـــي  ــن  ــي ــب ــراغ ال
الــحــج مـــع اســتــثــمــار 
بما  ــرات  ــدخ ــم ال تــلــك 
الشرعية  مع  يتوافق 
ـــد  اإلســــالمــــيــــة، وق
التجربة  هــذه  تطورت 
بشكل سريع وانتشرت 
حتى  ماليزيا  أرجاء  في 
أصبحت اليوم من أكبر 
تقديما  المؤسسات 

للخدمات المصرفية.

لع  بيوع ال�ِصّ
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الحكم الشرعي: ال يجوز التعامل بها لألسباب التالية:ج. 
• عدم وجود تبادٍل فعليٍّ في السلع.	
• ال تخلو من الفوائد.	
• ال تخلو من بيوع العينة.	

سادسًا: المؤشر

نٍة مقسومًا على . 	 الشركات حسب ُأسٍس معيَّ التعريف: هو مجموع أسعار ِحزمٍة مختارٍة من 
ر األسعار. م لقياس مستوى تغيُّ رقٍم ثابٍت، ُصمِّ

أو هو رقم حسابي يحسب بطريقٍة إحصائيٍة خاصٍة ُيقصد منه معرفُة حجم التغير في سوق 
معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض األسواق العالمية.

نحو  الزبائن  ه  توجِّ وهي  السوق  في  العامة  االتجاهات  عن  سريعًة  فكرًة  تعطي  والمؤشرات 
المتاجرة فيها وعلى  القرار األمثل فيما يتعلق باالستثمار، وأصبح اآلن هو نفسه أداة تتمُّ  اتخاذ 

تغييراتها.
الحكم الشرعي: يمكن اللجوء إلى مؤشٍر معتبٍر لتحديد بعض األسعار، ولكن ال يجوز بيع وشراء . 	

المؤشر بذاته ألنه مقامرٌة بحتٌة، وهو بيع شيء ٍخياليٍّ ال يمكن وجوده.

هل تعلم؟
األولــى  البداية  ترجع 
عقود  فــي  للتعامل 
االخـــتـــيـــار إلــــى دولـــة 
 550( القديمة  اإلغريق 
سنة قبل الميالد( وإلى 
الرياضي  الفيلسوف 
الــفــلــكــي )طــالــيــس(

السبعة  الحكماء  أحد 
فقد  الـــيـــونـــان،  ــد  عــن
بالده  بأن  طاليس  تنبأ 
سوف تشهد ندرة في 
فاشترى   ، الزيتون  ثمار 
الحق  تعطيه  عقودًا 
الزيتون  ثمار  شراء  في 
في تاريخ معين بسعر 
وهو  مسبقًا،  محدد 
عليه  ترتب  الــذي  األمــر 

إحراج السوق.

لع �لدولَيّة بيوع �ل�شِّ
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أرقــام
يشكل القطاع المصرفي اإلسالمي  حاليا ما نسبته 1.6٪ فقط من 
إجمالي أصول أكبر 50 بنكًا على مستوى العالم )بإجمالي 66.2 
تريليون دوالر في نهاية 2011(، إال أنه ال يزال أحد أسرع القطاعات 

نموًا في قطاع الخدمات المالية العالمي.
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أوال: التعريف

التزامْيهما في الذمة بقصد . 	 أو  أو أكثر على خلط مالْيهما أو عملْيهما  اثنين  المشاركة: هي اتفاق 
االسترباح، وتطبق في البنوك اإلسالمية باعتبارها شركة عقد.

ة اآلخر تدريجيًا إلى أن . 	 د فيها أحد الشركاء بشراء حصَّ المشاركة المتناقصة: عبارٌة عن شركٍة يتعهَّ
يتملك المشتري المشروع بكامله.

وتنقسم الشركات إلى شركة عقد وشركة ملك، وتأخذ المشاركة المتناقصة أحكام شركة العقد.

ثانيا: أقسام شركة العقد

تنقسم الشركة إلى قسمين:
شركة الملك: وهي شركة يراد منها االشتراك في ملكية عين على الشيوع دون قصد االسترباح، . 	

وتنقسم إلى شركة ملك اختيارية وهي التي تكون باتفاق األطراف على الشراكة، وشركة ملك 
إجبارية وهي التي تثبت للورثة على العين.

والخسارة، . 	 الربح  في  المشاركة  فيها  الدخول  من  يقصد  التي  الشركة  وهي  العقد:  شركة 
وتنقسم إلى قسمين:

القسم األول: الشركات المؤصلة فقهيًا، وتضم األنواع اآلتية:
شركة العنان: وهي اشتراك أشخاص بماٍل معلوٍم من كل شريٍك بحيث يحقُّ لكل منهم التصرف . 	

في مال الشركة، والربح حسب االتفاق، والخسارة بقدر حصص رأس المال.
شركة الوجوه ) الذمم(: وهي اتفاق أشخاص على االشتراك في شراء موجودات باألجل وااللتزام . 	

بأداء ثمنها حسب النسب المحددة. 
شركة األعمال )الصنائع، أو األبدان، أو التقبل(: وهي اتفاق أشخاص على تقبل األعمال البدنية أو . 	

الفكرية والقيام بالصنع ..الخ مع تحديد نسب األرباح بينهم باالتفاق.

القسم الثاني: الشركات الحديثة، وأبرز أنواعها ما يأتي:
شركة المساهمة: وهي شركة يكون رأس مالها مقسمًا ألسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون . 	

كل شريك مسئوال بمقدار حصته في رأس المال.

كان أبو السائب شريك 
أول  فــــي  النبـــــي  
التجارة،  اإلســالم فــي 
فلمــا كان يــوم الفتح 
مرحبــا  لــه:  قــال   
ال  وشــريكي،  بأخــي 

يداري وال يماري«.
)رواه أبو داوود وابن ماجه(
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شركة التضامن: وهي شركة شركة يكون رأس مالها مقسمًا ألسهم متساوية قابلة للتداول، . 	
أموالهم  في  الخسارة  عند  الشخصية  بصفتهم  أموالهم  عن  مسئولين  أشخاصها  ويكون 

األخرى.
ملكية . 	 وتقدر  آخرين،  بأشخاص  أطرافها  يوصي  شركة  وهي  البسيطة:  التوصية  شركة 

المتضامنون  يتحملها  والخسارة  باالتفاق  والربح  باألسهم،  وليس  طرف  كل  بحصص  الشركة 
بجميع أموالهم، أما الموصون فال يتحملون الخسارة إال بمقدار حصصهم.

شركة التوصية باألسهم: وهي تضم شركاء موصون وشركاء متضامنون، ويكون االكتتاب . 	
فيها باألسهم، وعند الخسارة يسأل أطرافها عن جميع أموالهم.

شركة المحاصة: )تأخذ تعريف شركة العنان(.. 	
المشاركة المتناقصة: وتنبثق من شركة العنان، وقد سبق تعريفها )أنظر المشاركة المتناقصة(.. 	

ثالثا: الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة
ينبغي معرفة أن الغرض الرئيسي للمشاركة المتناقصة هو:

ثالثة . 1 )بين  تملكه  المرغوب  العقار  نفس  على  المشاركة  تقع  حيث  ما،  لعقار  الزبون  تملك 
أطراف(.

)المشاركة . 2 بناء  أو شراء مواد  المشارك لمصاريف شخصية كسداد ديون  االستفادة من مبلغ 
بين طرفين(.

ٍن، وال يتوفر لديه قيمته، فيشارك البنك  الحالة األولى: يرغب الزبون بهذه العملية تملك عقاٍر معيَّ
بالطريقة  المشاركة  هذه  ذ  فتنفَّ ثالٍث،  لطرٍف  ملٌكًا  الحالة  هذه  في  العقار  ويكون  شرائه،  في 

التالية: )انظر الرسم التوضيحي رقم )22((
ل . 1 يتملك البنك العقار من مالكه األصلي بعقد شراء للعقار، ويدفع مبلغ العقار للمالك وُيسجِّ

البنك العقار باسمه.
يبرم عقد مشاركة متناقصة بين البنك وبين الزبون الراغب في التملك، على أن يدفع الزبون جزًء . 2

من المبلغ عبارة عن مشاركته في العقار.
يبرم وعد شراء حصص، يعد خالله الزبون البنك أن يشتري كامل الحصص.. 3

قال رسول اهلل ÷:
»الــخـــراج بالـضـمـــان«

)رواه النسائي(

قالوا:
مــا نريــده هــو اقتصاد 
سوق يتسم باإلنسانية 
وعندئــذ تتحــول األزمة 
اقتصــاد  إلــى  الراهنــة 
يرعــى  الــذي  الســوق 
االجتماعــي...  البعــد 
إن مــا يمكــن أن نعول 
الســلوك  هو  اآلن  عليه 
الحاســم والمتدبر في 
علــى  ذاتــه...  الوقــت 
الذين تسببوا في األزمة 
االقتصادية العالمية أن 
يتحملــوا عواقبها. وأن 
مساهماتهم  يقدموا 

للتوصل إلى حل لها..
المستشارة األلمانية )أنجيال ميركل(
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بمقتضاها . 4 بيع حصص يشتري  اتفاقية  البنك  يوقع 
الزبون  يشتري  أن  إلى  تدريجيًا  البنك  حصص  الزبون 
إيجار  عقد  توقيع  يتم  أن  أو  البنك،  حصص  جميع 
يبيع  ثم  الزبون،  على  حصته  البنك  يؤجر  حصص 
بسعر  أو  رمــزي  بسعر  الزبون  على  حصصه  البنك 
السوق في آخر المدة، ثم ينقل البنك ملكية العقار 

في نهاية المدة للزبون.

الحالة الثانية: يرغب الزبون من هذه العملية الحصول 
على النقد ألحد األغراض التالية:

• سداد ديون.	
• تغطية مصاريف معينة.	
• بناء عقار.	
• شراء عقار آخر.	
• شراء عقار مؤجر.. الخ.	

تعادل  لعقار  الزبون  امتالك  من  بد  ال  الحالة  هذه  وفي 
العملية  وتنفذ  المطلوب،  المبلغ  عن  تزيد  أو  قيمته 

كالتالي: )انظر الرسم التوضيحي رقم )23((
الزبون . 1 مع  متناقصة  مشاركة  عقد  البنك  يوقع 

حسب  الزبون  عقار  في  شريكا  البنك  فيه  يدخل 
المبلغ المطلوب.

يعد الزبون البنك بشراء حصصه.. 2
يؤجر البنك حصصه على الزبون .. 3
بيبع البنك حصصه على الزبون في نهاية المدة. . 4

قال تعالى:
َوأَْزَواُجُكــْم  َوِإْخَواُنُكــْم  َوأَْبَناُؤُكــْم  آَباُؤُكــْم  َكاَن  ِإن  {ُقــْل 

َوَعِشــيَرُتُكْم َوأَْمــَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشــْوَن َكَســاَدَها 
ِه َوَرُســوِلِه َوِجَهاٍد ِفي  َن اللَّ َوَمَســاِكُن َتْرَضْوَنَهــا أََحبَّ ِإَلْيُكم مِّ
ُه اَل َيْهــِدي الَقْوَم  ــُه ِبَأْمــِرِه َواللَّ ــى َيْأِتَي اللَّ َســِبيِلِه َفَتَربَُّصــوا َحتَّ

الَفاِسِقيَن} )التوبة: 24(.

رقم )		( الخطوات العملية للمشاركة بين ثالثة أطراف
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رابعا: القواعد الشرعية للمشاركة المتناقصة

)أي . 1 األمر  أول  في  االشتراك  من  المشاركة  تتكون 
الشركاء  أحد  تملك  ثم  المشاركة(،  عقد  بتوقيع 
يكون  أن  بد  وال  المشاركة،  محل  العقار  أو  للعين 
عقد المشاركة غير مشترٍط فيه البيع والشراء، وإنما 
الشركة،  عن  منفصٍل  بوعٍد  بذلَك  الشريُك  يتعهد 
عن  منفصل  بعقٍد  والــشــراء  البيع  يقع  وكذلك 

الشركة.
أيًا . 2 أي نصٍّ ُيعطي  الشركة  ن عقد  يتضمَّ أن  ال يجوز 

من طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من 
رأس مال الشركة.

ــدُه . 3 وح الشريكين  ــد  أح تحمل  ــراط  ــت اش يــجــوز  ال 
محل  أن  ة  ِبُحجَّ ولو  الصيانة  أو  التأمين  مصروفات 

المشاركة سيؤول إليه.
في . 4 حصًة  الشريكين  مــن  ــلٌّ  ك م  ــقــدِّ ُي أن  يجب 

يتم  أعياٍن  أو  نقديٍة  مبالغ  كانت  سواء  المشاركة، 
أو  عليها،  البناء  سيقام  التي  األرض  مثل  تقويمها 

المعدات التي يتطلبها نشاط المشاركة.
أطراف . 5 من  لكلٍّ  المستحقة  النسب  تحديد  يجب 

المشاركة )البنك والزبون( في أرباح أو عوائد الشركة.
ألحد . 6 األربـــاح  من  مقطوٍع  مبلٍغ  اشــتــراط  يجوز  ال 

الطرفين. 

هل تعلم؟
االشتراكية: هي نظام اقتصادي يقوم على الملكية الجماعية، 
وتعنــي النظام الــذي تؤول فيه ملكيــة مواد اإلنتــاج واألراضي 
والمصانع للدولة، كما يطلق للتعبير عن تدخل الدولة في حياة 
العمال والطبقات الفقيرة بهدف ســن التشــريعات االجتماعية 

واالقتصادية التي تخفف معاناتهم وتمنحهم بعض المزايا.

رقم )		( الخطوات العملية للمشاركة بين طرفين
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قال رسول اهلل ÷:
»مثــل المصلــي كمثل 
لــه  يخلــص  ال  التاجــر 
يخلــص  حتــى  ربحــه 
لــه رأس مالــه، كذلــك 
المصلي ال تقبل نافلته 
الفريضة«  يــؤدي  حتى 

)رواه البيهقي وأبو يعلى(

يجوز إصدار أحد الشريكين وعدًا ملزمًا يحقُّ بموجبه لشريكه تملُّك حصته تدريجيًا من خالل عقد . 7
بيٍع عند الشراء، وال يجوز اشتراط البيع بالقيمة اإلسمية، لما في ذلك من ضمان حصة البنك من قبل 

شريكه وهو ممنوٌع شرعًا.
ال مانع من تنظيم عملية تملك حصة البنك من قبل شريكه بأيِّ صورٍة يتحقق بها غرض الطرفين، . 8

مثل التعهد من شريك البنك بتخصيص حصته من ربح المشاركة أو عائدها المستحق له، أو تقسيم 
موضوع المشاركة إلى أسهٍم يقتني منها شريك البنك عددًا معينًا كل فترة.

من . ٩ كلٌّ  ويظلُّ  كانت،  مهما  دٍة  محدَّ ٍة  ولمدَّ معلومٍة  بأجرٍة  البنك  حصة  استئجار  للزبون  يجوُز 
الشريكين مسئواًل عن الصيانة األساسية لحصته في كل حين. 

من القواعد العامة في المشاركة أن الربح بحسب االتفاق، وأن الخسارة يتحملها كل من الشريكين . 10
حسب نسبِة المشاركة.

ر في أسعار بيع الحصص التالية فقط، وذلك باالتفاق مع شريكه على اعتماد . 11 يمكن للبنك أن يغيِّ
ٍر منضبٍط لذلك. مؤشِّ

يمكن أن تقع المشاركة على عقاٍر أو أرٍض أو مشروٍع معيٍن.. 12
يد الشركاء على مال الشركة يد أمانٍة فال ضمان على الشريك إال بالتعدي أو التقصير، وال يجوز أن . 13

يشترط ضمان أي شريٍك لرأس مال شريٍك آخٍر.
بتحمل . 14 الشركة  أطراف  عن  المالية  وذمته  شخصيته  في  منفصٍل  ثالٍث  طرف  من  التعهد  يجوز 

الخسارة، وذلك بـ:
• أن يكون التعهد التزامًا مستقاًل عن عقد المشاركة، ومن دون مقابل.	
•  أال يكون الطرف الثالث )المتعهد بالضمان( جهة مالكة أو مملوكة بما زاد عن النصف للجهة 	

المتعهد لها.
• أو يبيع 	 الزبون بقية الحصص  يحق أليٍّ من الشركاء الفسخ )االنسحاب من الشركة( بأن يشتري 

البنك بقية الحصص.
تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، أو قبل ذلك باتفاق الشركاء.. 15

قال تعالى:
اْلُخَلَطاء  ْن  َكِثيًرا مِّ َوِإنَّ 
َعَلى  َبْعُضُهْم  َلَيْبِغي 
آَمُنوا  الَِّذيَن  ــا  ِإلَّ َبْعٍض 
ــاِلــَحــاِت  ــوا الــصَّ ــُل ــِم َوَع

ا ُهْم)ص، 24( َوَقِليٌل مَّ
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أقسام الشركات

شركة ملك اختيارية

شركة العقدشركة الملك

الشركات الحديثةشركة ملك إجبارية

شركة العنانشركة المساهمة

شركة الوجوه )الذمم(شركة التضامن

شركة األعمال )الصنائع، شركة التوصية البسيطة
األبدان، التقبل(

شركة التوصية باألسهم

شركة المحاصة

المشاركة المتناقصة

الشركات المؤصلة فقهيًا
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قال تعالى:
{َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اْلَأْرِض َيْبَتُغوَن 

ِه } )المزمل 20(. ِمن َفْضِل اللَّ
رقم )		( الخطوات العملية للمضاربة

أوال: التعريف

المضاربة: هي شركة في الربح بتقديم ماٍل من جانٍب 
على  َفق  وُيتَّ )المضارب(  جانٍب  من  وعمٍل  المال(  )رب 

تقسيم الربح بينهما مقدمًا.
المضاربة  عملية  فيها  م  ُتنظَّ التي  األشهر  والصورة 
التوفير  حسابات  نظام  في  هي  اإلسالمية  البنوك  في 
المال،  المودع هو ربُّ  الزبون  بأن يكون  والودائع، وذلك 

والبنك هو المضارب.

ثانيا: الخطوات      )انظر الرسم التوضيحي رقم )24((

وديعٍة . 1 أو  توفيٍر  حساب  فتح  بطلب  الزبون  يتقدم 
بمبلٍغ معيٍن ولمدٍة معينٍة.

في . 2 الــزبــون  مــن  م  المقدَّ المبلغ  البنك  يستثمر 
مشاريَع أو عملياٍت استثماريٍة.

شائعٍة، . 3 بنسٍب  الربح  نسبة  توزيع  على  االتفاق  يتم 
مثال: 50٪ و50٪ لكل طرف، أو 60٪ و40٪ ...الخ

إجراء . 4 عند  أو  الحساب  أو  الوديعة  مدة  نهاية  في 
الشهري  أو  )األسبوعي  الدوري  )التقييم(  التنضيض 

أو السنوي( يتم توزيع األرباح حسب االتفاق.

ثالثا: األحكام الشرعية للمضاربة
أحكام عامةأ( 
من . 1 أليٍّ  ويحق  الزٌم،  غير  عقٌد  المضاربة  عقد 

الطرفين فسخه، إال في حالة ما إذا شرع المضارب 
على  الطرفان  اتفق  إذا  أما  العمل،  في  )البنك( 
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جعل المضاربة لفترة محددة فال يحق إنهاؤها في هذه الحالة إال باتفاق الطرفين.
المضارب )البنك( أميٌن على ما في يده، وال َيجوز له أن يضمن رأس المال أو الربح إال إذا تعدى أو . 2

ر أو خالف شروط وأحكام عقد المضاربة. قصَّ
تنقسم المضاربة إلى:. 3

• ض الزبون البنك في أن يدير عمليات المضاربة دون قيد، حيث يعمل 	 مطلقة: هي التي يفوِّ
البنك حسب خبرته في هذا الجانب.

• مقيدة: وفيها يقيد الزبون البنك بالمكان ومجال االستثمار في مشاريع معينٍة.	
يجب أن يكون رأس المال معلومًا من حيث الصفة والقدر.. 4
يجوز تنظيم جوائز على حسابات المضاربة بالشروط التالية:. 5

• أن تكون الجوائز تبرعًا من المساهمين دون تحمل الزبائن المودعين أية مبالغ.	
• الفصل بين صندوق استثمار المودعين وصندوق استثمار المساهمين.	
• في حالة إلزام الزبائن المودعين وضع مبلٍغ معين في الحساب فيجب على البنك استثمار 	

هذا المبلغ كمضارٍب لصالحهم مع تسليمهم األرباح المستحقة لهم.

  الربح	( 
نسبًة . 1 يكون  وأن  للجهالة،  نافيًا  علمًا  معلومًة  توزيعه  ة  كيفيَّ تكون  أن  الربح  في  ُيشترط 

نهاية  في  الربح  تحقيق  تم  فإذا  و٪40،   ٪60 أو  للطرفين،  و٪50   ٪50 مثال:  الربح،  من  مشاعًة 
على  ربٍح  على  االتفاق  يجوز  وال  عليها،  المتفق  النسب  حسب  األربــاح  م  فتقسَّ المضاربة 
وال  دينار،   1000 قدره  ربحًا  لك  أضمن  للزبون  البنك  يقول  أن  ومثاله:  المقطوع،  المبلغ  أساس 
يجوز كذلك أن يكون الربح على أساس النسبة من رأس المال، ومثاله: أن يقول البنك للزبون: 
أضمن لك ربحا قدره 5٪ من رأس مالك، على أنَّه يمكن مبدئيًا وضع نسبٍة أو مبلٍغ مقطوٍع 
على سبيل التوقع، كأن يقول البنك للزبون: بناء على الدراسات التي أجريناها، وبناء على ربح 
الفترة السابقة فإن ربحك سيكون 1000 دينار أو 5٪..الخ ،  فإذا لم يتم تحقيق أرباٍح فال يجوز 

للبنك االلتزام بالمبلغ أو النسبة المذكورة.
ال يوزع الربح على الزبائن المودعين والبنك إال بعد التالي:. 2

• سالمة رأس المال من الخسارة، فإذا خسرت عملية المضاربة فتؤخذ من أرباح العمليات 	
األخرى لتغطية الخسارة، إال أن تكون المضاربة للزبون في صفقة خاصة به.

حديث شريف:
ـــان الــعــبــاس رضــي  »ك
ماال  دفع  إذا  عنه  اهلل 
على  اشــتــرط  مضاربة 
به  يسلك  ال  أن  صاحبه 
واديا  به  ينزل  وال  بحرا 
وال يشتري به ذات كبد 
فهو  فعل  فإن  رطبة 
شرطه  فرفع  ضامن 
اهلل   رســـــول  إلــــى 

فأجازه«
)رواه البيهقي والدار قطني(

�مل�شاربة
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• استقطاع كافة المصاريف.	
• استقطاع كافة االحتياطيات والمخصصات المتفق عليها أو المفروضة من قبل الدولة.	

المضارب . 3 أن  ثبت  إذا  إال  المضاربة  في  المترتبة  الخسارة  المودع(  )الزبون  المال  رب  يتحمل 
ى أو قصر أو خالف شروط المضاربة. )البنك( تعدَّ

طريق . 4 عن  وذلك  البنك،  وأموال  المودعين  الزبائن  أموال  لحماية  صناديٍق  تأسيس  يمكن 
استقطاع جزٍء من األرباح الناتجة من المضاربة لصالح هذا الصندوق.

األصل أن تستثمر أموال البنك والمودعين عن طريق ثالثة حسابات )صناديق(:. 5
• حساب خاص للبنك )المساهمين(: وتعود أرباح هذا الحساب للبنك فقط.	
• حساب خاص للمودعين: وتعود أرباح هذا الحساب للمودعين وللبنك بصفته مضاربًا.	
• حساب مختلط: إذا خلَط البنك أمواله مع أموال الزبون فإنَّ البنك يستلم أرباحًا بصفته 	

مضاربًا وبصفته مستثمرًا.
 تنتهي المضاربة في الحاالت التالية:. 6

• الفسخ بإرادة أحد الطرفين.	
• باتفاق الطرفين.	
• بانتهاء مدة المضاربة.	
• تلف أو هالك مال المضاربة.	
• موت المضارب، أو تصفية شركة المضاربة.	

هل تعلم؟
ــت أولــــى الــتــجــارب  ــام ق
اإلسالمية  البنوك  لفكرة 
فـــي إحــــدى الــمــنــاطــق 
باكستان  ــي  ف الريفية 
الخمسينات  أواخـــر  فــي 
ـــت  ـــس ـــأس حـــيـــنـــمـــا ت
ودائع  تستقبل  مؤسسة 
ــن مــالك  الــمــيــســوريــن م
بدورها  لتقدمها  األراضي 
المزارعين،  من  للفقراء 
ـــــم يـــكـــن أصـــحـــاب  ول
الودائع يتلقون أية عوائد 
كما  ــم،  ــه ــع ودائ عــلــى 
المقدمة  الــقــروض  أن 
للمزارعين دون فوائد أيضًا، 
المؤسسة  دور  واقتصر 
رمزية  أجور  تقاضي  على 
اإلدارية  تكاليفها  تغطي 
ــط، ولــعــدم وجــود  ــق ف
أغلقت  المؤهلة  الكوادر 
في  أبــوابــهــا  المؤسسة 

بداية الستينات.

امل�صاربة

الف�صل الثالث : املنتجات ال�صتثمارية

�مل�شاربة
املبحث الثاين

ال�صكـوكامل�صاركة املتناق�صة
ال�صناديق 

اال�صتثمارية
الأوراق املاليةالوكالة
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رابعا: المقارنة بين حسابات المضاربة في البنوك اإلسالمية وحسابات القروض في البنوك الربوية

التقليديةاإلسالميةالمجال

اقتراضمضاربة شرعيةالتكييف

الرسوم
تأخذ أحيانا رسومًا على فتح الحساب وغلق 

الحساب وطلب كشف الحساب ..الخ
تأخذ أحيانا رسومًا على فتح الحساب وغلق الحساب وطلب 

كشف الحساب ..الخ

االستثمار
تستثمر األموال في أنشطٍة ومشاريع إسالميٍة 

كالمرابحة واإلجارة والمشاركة..الخ
تستثمر األموال بالربا، والجزء األكبر من األموال يستخدم في 

اإلقراض بفائدة.

نظام الربح
يتحقق بأسبابه الشرعية من: المال – العمل – الضمان 

– وفق األساليب الشرعية المحددة لكل سبب.
يتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات 

البنك.

الخسارة
يتحملها رب المال )المودعون(، ويتحملها 

المضارب )البنك( إذا ثبت أنه تعدى أو قصر أو 
خالف الشروط واألحكام.

يتحملها البنك.

ضمان رأس المال 
والربح

غير مضمونين، ألنهما مبنيان على الربح 
والخسارة في االستثمار.

يضمن البنك رأس المال والربح.

خلط األموال
يتم الفصل بين استثمارات المودعين وأرباحهم 

واستثمارات المساهمين وأرباحهم، وإذا اختلطت 
األموال فيكون ذلك في حساب مستقل.

ال يتم الفصل بين حسابات المودعين والمساهمين.

الجوائز

فال  للمودعين،  المساهمين  من  تبرعًا  تكون   .1
يدفع المودعون أي مبلٍغ من الجوائز.

2. يتم استثمار أموال المودعين ومنحهم األرباح 
حسب نظام المضاربة.

المختلطة  والمودعين  المساهمين  أرباح  من  تستقطع   .1
يدفع  الذي  م  المحرَّ القمار  بنظام  شبيهًا  النظام  فيكون 

المودع فيه نسبًة من الجوائِز.
2. ال يتم تسليم المودعين أرباحهم ويأخذها البنك جميعها، 

وإذا أعطاهم فذالك بناًء على القرض بفائدة.

�مل�شاربة
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يبلغ  إجمالي حجم إصدارات الصكوك لعام 
2013 حوالي 119.7 مليار دوالر، ومن المتوقع أن تصل إلى 130 مليار 
دوالر في عام 2014، وإلى 237 مليارا عام 2018. وتتوزع الصكوك 
على دول في كل قارات العالم تقريبا، لكنها تتركز في منطقة 
الخليج وماليزيا وتركيا وبريطانيا، وال يقتصر إصدار الصكوك على 
الدول اإلسالمية حيث شمل الصين وألمانيا وعددا من دول أوروبا. 

وتحتل ماليزيا وحدها %60 من حجم الصكوك في العالم.
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عــن جابــر بــن عبداهلل 
رضي اهلل عنه قال:

اهلل   ـــول  رس ـــان  »ك
يــصــلــي عــلــى رجــل  ال 
فُأتي  دين،  وعليه  مات 
أعليه   : فقال  بميت 
ديــــن؟ قـــالـــوا: نــعــم، 
: صلوا  ديناران، فقال 
فقال  صاحبكم،  على 
ــادة األنــصــاري:  ــت ــوق أب
هما علّي يارسول اهلل، 
ــول  رس عليه  فصلى 

« )رواه أبو داود( اهلل 

أواًل: التعريف

الصكوك: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعياٍن أو منافٍع أو خدماٍت أو . 	
في موجودات مشروٍع معيٍن أو نشاٍط استثمارٍي خاٍص، وذلك بعد دفع قيمة هذه الصكوك 

من المتملِّكين لها وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.
آلجاٍل . 	 أموااًل  بموجبها  لتقترِض  والحكومات  التجارية  المنشآت  تصدرها  ماليٌة  أوراٌق  السندات: 

ٍة ُتدفُع لحاملها بصفٍة دوريٍة. طويلٍة مقابَل فائدٍة ربويَّ

ثانيًا: خصائص الصكوك

من . 1 مالكها  حق  إلثبات  القيمة  متساويٍة  بفئاٍت  لحاملها  أو  مالكها  باسم  تصدر  وثيقٌة  أنها 
ٍة. حقوٍق والتزاماٍت ماليَّ

صٍة لالستثمار.. 2 تمثِّل حصًة شائعًة في ملكية موجوداٍت مخصَّ
3 .. تصدر على أساس عقٍد شرعيٍّ
لون . 4 يشارك مالكو الصكوك في األرباح المترتِّبة حسب االتِّفاق المبيَّن في نشرة اإلصدار، ويتحمَّ

الخسارة بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوٍك.

ثالثًا: أنواع الصكوك

صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: هي وثائٌق متساوية القيمة يصدرها مالك عيٍن مؤجرٍة . 	
لحملة  مملوكًة  ذلك  بعد  العين  وتصبح  االكتتاب،  حصيلة  من  ثمنها  واستيفاء  بيعها  بغرض 

الصكوك.
صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع:. 	

• صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة: يصدرها مالك عيٍن موجودٍة بغرض إجارة منافعها 	
وتستوفى أجرتها من االكتتاب ومنفعتها مملوكٌة لحملة الصكوك.

• صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في الذمة: تصدر بغرض إجارة أعياٍن موصوفٍة في 	
الذمة وتستوفى األجرة من االكتتاب، وتصبح العين الموصوفة مملوكًة لحملة الصكوك.

ال�صكـوك

الف�صل الثالث : املنتجات ال�صتثمارية
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• صكوك ملكية الخدمات من طرف معين: تصدر بغرض الخدمة من طرٍف معيٍن )كمنفعة 	
مملوكًة  الخدمات  وتصبح  االكتتاب،  من  األجرة  وتستوفى  مسماة(  جامعٍة  من  التعليم 

لحملة الصكوك.
• صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة: تصدر بغرض تقديم الخدمة من 	

مصدر موصوف في الذمة )كمنفعة التعليم من جامعة غير مسماة(.
لحملة . 	 مملوكًة  السلم  سلعة  وتصبح  السلم،  مال  رأس  لتحصيل  تصدر  السلم:  صكوك 

الصكوك.
ويصبح . 	 سلعٍة،  تصنيع  في  فيها  االكتتاب  حصيلة  الستخدام  تصدر  االستصناع:  صكوك 

المصنوع مملوكًا لحملة الصكوك.
لحملة . 	 مملوكًة  السلعة  وتصبح  المرابحة،  سلعة  شراء  لتمويل  تصدر  المرابحة:  صكوك 

الصكوك.
تصدر إلنشاء مشروٍع أو تطويره ويصبح المشروع ِملكًا لحملِة الصكوك . 	 المشاركة:  صكوك 

في حدود حصصهم، وتدار على أساس:
• الشركة: بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم إلدارتها.	
• المضاربة: تعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها.	
• الوكالة باالستثمار: تعيين وكيل عن حملة الصكوك إلدارتها.	

رابعًا: األحكام الشرعية للصكوك

ال يجوز تصكيك الديون.. 1
طرفا العقد عند إصدار الصكوك هما:. 2

• ُمصدر الصكوك.	
• حملة الصكوك )المكتتبون(.	

تتحدد العالقة بين طرفي الصكوك حسب نوع العقد وصفته مرابحًة أو إجارًة أو سلمًا ..الخ.. 3
الجهة . 4 موافقة  هو  والقبول  اإليجاب،  هو  واالكتتاب  للمكتتبين،  الدعوة  الصكوك  نشرة  تمثل 

المصدرة للصكوك.

هل تعلم؟
تم إصدار عدة صكوك 
قبل  ـــن  م إســـالمـــيـــة 
مثل  غربية،  مؤسسات 
السندات التي أصدرتها 
ألمانيا  في  الحكومة 
مستهدفة   2004 عام 
األوسط  الشرق  أسواق 
ــى  بــشــكــل خــــاص، إل
أول  إصــــــدار  ـــب  جـــان
عام  أمريكية  صكوك 
2006 لتمويل مشروعات 

حقول الغاز.

: قال رسول اهلل 
»مـــــن احـــتـــكـــر فــهــو 

خاطئ« )رواه مسلم(

�ل�شكـوك
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يجوز تداول الصكوك واستردادها باستثناء السلع الموصوفة في الذمة كالسلم.. 5
ط من المخاطر، أو للتخفيِف من تقلباِت العوائد الموزَّعة، مثل . 6 ر الصكوك أو حملة الصكوك طريقًة مشروعًة للتحوُّ م ُمصدِّ يجوز أن ينظِّ

إنشاء صندوق تأميٍن إسالميٍّ بمساهماِت حملة الصكوك، أو االشتراك في صندوق تأميٍن تكافليٍّ إسالميٍّ بأقساٍط تدفع من حملة 
الصكوك.

خامسًا: مقارنة بين الصكوك والسندات الربوية

السنداتالصكوكالمجال

الملكية
تمثل ملكيَة حاملها حصصًا شائعًة في موجوداٍت 

ة ُمصِدرها. لها دخل، وال تمثل دينًا في ذمَّ
قروٌض يقدمها حملتها لمصدر السندات.

الربح والخسارة
لحاملي الصكوك نسبًة من ربح المشروع الذي 
ساهموا فيه وال ينالونه إال إذا تحقق فعاًل، فهو 

ٌض للربح والخسارة. معرَّ

صاحب السند له فائدٌة ثابتٌة مضمونٌة عند 
المقرض الذي يمثله سنده وال تزيد وال تنقص، 

وليس معرضًا للخسارة.

ال يتحمل حامل السند أية مصاريف.يتحمل أصحابها تبعات المصاريف والموجودات.تحمل أعباء الملكية

ضمان المدير
ال يتحمل المدير الخسارة إال في حالة التعدي أو 

التقصير أو مخالفة الشروط.
يتحمل المدير الخسارة بحيث يكون ضامنًا لها.

.العقد عقد قرٍض بفوائَد ربويٍة.عقٌد شرعيٌّ مبني على منتٍج إسالميِّ

ال�صكـوك

الف�صل الثالث : املنتجات ال�صتثمارية
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اأنواع �صكوك ال�صتثمار
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المشتركة  اإلسالمية  االستثمار  صناديق  بدأت 
العمل في التسعينات وباتت متاحة للمستثمرين الذين يرغبون 
وبلغت  اإلسالمي  النظام  مع  المتوافقة  بالطرق  التعامل  في 
نحو 126 صندوقًا منها 4 صناديق في دول أوروبا وتبلغ أصولها 

ما ال يقل عن 4 مليارات دوالر أمريكي. 
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أواًل: التعريف

الصناديق االستثمارية: أوعيٌة استثماريٌة يتم تجميع أموال المستثمرين فيها بغرض توظيفها . 	
د في نشرة اكتتاب الصندوق أو نظامه األساسي، وُيدعى المستثمرون إلى  في استثماراٍت ُتحدَّ
االكتتاب في الصندوق، ويدير الصندوق جهٌة تتمتع بالخبرة الالزمة، وعادًة ما تكون هي الجهة 

ٍد معلوٍم. التي أسست الصندوق، وذلك مقابل أجٍر محدَّ

ط: هو وعاٌء استثماريٌّ يضم عددًا من المستثمرين، ويكون الغرض من الوعاء هو . 	 صندوق التحوُّ
ا يحدث في أسواق العالَم، وتهدف هذه الصناديق  ضمان تحقيق ربٍح للمستثمر بغضِّ النظر عمَّ

ط أو الحيطة من مخاطر التعرض ألي خسائٍر. إلى التحوُّ

ثانيًا: أحكام الصناديق االستثمارية

يسمى . 1 ما  وهو  ُتديره  التي  الجهة  عن  منفصٌل  وكياٌن  ٌة،  مستقلَّ اعتباريٌة  شخصيٌة  للصندوق 
.)SPV(

 ُيصِدر الصندوق لكلِّ مستثمٍر فيه شهادًة أو صكًا  يسمى )وحدة استثمار(، وهي أقرب ما يكون . 2
موجودات  في  شائعًة  ًة  حصَّ االستثمار(  )وحدة  ويمثِّل  المساهمة،  الشركة  في  السهم  إلى 

الصندوق، ويستحق أصحاب هذه الوحدة الريع الناتج لهم بعد خصم المصاريف )إن وجدت(.

يحصل حملة الوحدات على جميع األرباح المتحققة من الصندوق إلى أن يتم إطفاء الصكوك . 3
ويسترجعون حقوقهم في الصندوق بالكامل، ويتم في نشرة اكتتاب الصندوق بيان تفاصيل 
هذه  مثل  في  مطلوبة  وشرعية  قانونية  ضوابط  من  ذلك  إلى  وما  ــاح  واألرب والخروج  الدخول 

النشرات.

أو . 4 إدارًة  أو  تطويرًا  أو  )متاجرًة  العقاري  االستثمار  مجال  في  أموالها  الصناديق  ف  ُتوظِّ ما  عادًة 
في األسهم أو في الملكيات الخاصة(، ويحصل أحيانًا توظيف أموال الصندوق في صفقاٍت أو 
دٍة، مرابحًة كانت أو إجارًة أو سلمًا، فيعمُد مدير الصندوق الذي توافرت لديه صفقة  صفقٍة محدَّ
االنتهاء  وبعد  خالله،  من  للصفقة  الالزم  التمويل  لجمع  استثمارٍي  صندوٍق  طرح  إلى  مرابحة 

قال رسول اهلل ÷:
الصالح  الــمــال  »نــعــم 

للمرء الصالح «
)رواه البخاري(

هل تعلم؟
تقوم فلسفة صناديق 
ضمان  على  االستثمار 
للمستثمر  ربح  تحقيق 
فيها بصرف النظر عما 
أسواق  في  يحدث  قد 
تقلبات،  مــن  الــعــالــم 
في  االشــتــراك  وقيمة 
إذ  ضخمة،  الصندوق 
ــا بين  ـــادة م ــراوح ع ــت ت
ومليون  مليون  نصف 
وقد  أدنى،  كحد  دوالر 
يصل عدد المشتركين 
الصناديق  هــذه  فــي 

خمسمائة مستثمر.

ال�صناديق 

ال�صتثمارية

الف�صل الثالث : املنتجات ال�صتثمارية
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ينشأ  أن  الممكن  من  المرابحة،وعليه  صفقة  بتنفيذ  المدير  يقوم  الصندوق،  في  االكتتاب  من 
صندوٌق استثماريٌّ من أجل صفقٍة أو صفقاِت مرابحٍة أو إجارٍة ونحو ذلك.

وحدات أو صكوك االستثمار في الصندوق يجوز رهنها بحسب ما تمثله من موجودات الصندوق.. 5

ثالثا: خطوات إنشاء الصناديق االستثمارية الحاملة للصكوك من قبل البنوك

1 . .)SPV( ينشئ البنك محفظة أو شركٍة ذات غرٍض خاص
 بعد إصدار البنك للصكوك يبيعها على الشركة ذات الغرض الخاص )SPV( بيعًا تامًا بحيث تخرج . 2

.)SPV( هذه الصكوك عن ملك البنك إلى ملك الشركة
وتدفع . 3 ثالث(،  )طرف  البنك  عن  اإلدارة  في  مستقاًل  يكون  لها  مديرًا   )SPV( الشركة  تعين 

.)SPV( المصاريف وراتب المدير..الخ من أموال هذه الشركة
تبيع الشركة )SPV( وحدات تمثل ملكية كل مشتر في هذا الصندوق، وكل وحدة تمثل الملك . 4

الشائع في جميع أصول الصندوق، فكل حامل وحدة يملك جزًء مشاعًا من الصندوق يمثل 
 )SPV( الخاص  الغرض  ذات  الشركة  وحدات  حملة  ويستحق  له،  المملوكة  الصكوك  جميع 

جميع الريع المتحقق من هذه الصكوك المملوكة بعد خصم المصاريف – إن وجدت-.
في . 5 الشركة  رغبت  إذا  صك  أي  بشراء   )SPV( الخاص  الغرض  ذات  للشركة  وعدًا  البنك  يقدم 

االسمية،  بالقيمة  أو  السوق  بسعر  هو  الشراء  سعر  أن  على  الوعد  هذا  ينص  أن  ويمكن  بيعه، 
وذلك ألن البنك في هذه الحالة ليس مضاربًا وال وكياًل وإنما هو طرف ثالث، حيث أصبح أجنبيًا 

بعد أن باع الصكوك.
يحصل حملة الوحدات على جميع األرباح المتحققة من الصندوق إلى أن يتم إطفاء الصكوك . 6

ويسترجعون حقوقهم في الصندوق بالكامل، ويتم في نشرة اكتتاب الصندوق بيان تفاصيل 
هذه  مثل  في  مطلوبة  وشرعية  قانونية  ضوابط  من  ذلك  إلى  وما  واألربــاح  والخروج  الدخول 

النشرات.
الصندوق . 7 إلى  وحداتهم  ببيع  وذلك  بالتخارج  يقوموا  أن  )المستثمرين(  الوحدات  لحملة  يحق 

قال تعالى:
آَمُنوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  أَيُّ {يــا 

ــُكــم  ــَواَل أَْم ــوا  ــْأُكــُل َت اَل 
أَن  ِإالَّ  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكم 
َتَراٍض  َعن  ِتَجاَرًة  َتُكوَن 
َتــْقــُتــُلــوا  َواَل  ــنــُكــْم  مِّ
َكاَن  َه  اللَّ ِإنَّ  أَْنُفَسُكْم 

ِبُكْم َرِحيمًا} )النساء: 29(

هل تعلم؟
ـــذه  ــــــدد ه يـــبـــلـــغ ع
الـــصـــنـــاديـــق الــتــي 
في  فكرتها  ظهرت 
ستريت(  )وول  بورصة 
القرن  أربعينيات  فــي 
آالف  ثمانية  الماضي 
شتى  تجوب  صندوق 

أسواق العالم.

�ل�شناديق �ل�شتثمارية
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من  بد  فال  ولهذا   ،)NAV( فقط  السوق  بسعر 
نشرة  في  بذلك  فيها  يسمح  التي  المواعيد  ذكر 
وكذلك  ميالدي(  شهر  كل  أول  )مثاًل  االكتتاب 
يجب على مدير الصندوق توفير السعر السوقي 
)NAV( أو السعر السوقي - 2٪ على سبيل المثال 

في كل فترة يسمح فيها بالتخارج.
)انظر الرسم التوضيحي رقم )25((

 

هل تعلم؟
بلغ حجم االستثمارات الحكومية واألفراد في صناديق االستثمار 
خالل العام 2007 خمســة وســتين مليار دوالر، ومــن المتوقع أن 
تصل إلى مائة وأربعين مليار دوالر في عام ألفين وعشــرة، وثمة 
خطط لهذه الصناديق الستنســاخ طبعات إسالمية منها تصل 

قيمتها إلى خسمين مليار دوالر قريبًا.

رقم )		( الخطوات العملية للصناديق االستثمارية

ال�صناديق 

ال�صتثمارية

الف�صل الثالث : املنتجات ال�صتثمارية
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قالوا:
إن التمويل اإلسالمي يمكنه توسيع نطاق جاذبيته إلى ما هو أبعد من 
قاعدته التقليدية في أعقاب األزمة المالية، وكنت أتساءل كيف يمكن 
أن نتعلم شيئا مما كنت اعتقد أنها كارثة مالية وشيكة وتجنب خلق 
نفس الظروف مرة أخرى، وعندما نظرت إلى مبادئ التمويل اإلسالمي، 

وجدت كل اإلجابات فيها.
)توبي بيرش( مدير صندوق بيرش اسيتس إلدارة األصول

�ل�شناديق �ل�شتثمارية
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أواًل: التعريف

هي إنابة اإلنسان غيره فيما يقبل النيابة وهي مشروعٌة.

ثانيًا: شروط الوكالة
أ( شروط الموكل

أهلية التعاقد.. 1
أن يكون مالكا للتصرف.. 2

	( شروط الوكيل
أهلية التعاقد.. 1
العلم بالتوكيل.. 2

ج( محل الوكالة
أن يكون معلومًا للوكيل.. 1
أن يكون للموكل حق التصرف فيه.. 2
أن يكون قاباًل لإلنابة.. 3
عدم وجود مانٌع شرعٌي كبيِع المحرمات أو التعامل بالربا.. 4

ثالثا: أنواع الوكالة
خاصٌة وعامٌة.. 1
مقيدٌة ومطلقٌة.. 2
بأجٍر وبغير أجٍر: . 3

• إذا كانت بأجر فتسري عليها أحكام اإلجارة.	
• يجب أن تكون األجرة معلومة بمبلٍغ مقطوٍع أو بنسبٍة من مبلٍغ معلوٍم.	
• ال يضمن الوكيل تلف ما وّكل للتصرف فيه إال بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.	

قال تعالى:
ــوا أََحــَدُكــم  ــُث ــَع ــاْب {َف

ــى  ـــِذِه ِإَل ــْم َه ــُك ــَوِرِق ِب
َها  أَيُّ َفْلَينُظْر  اْلَمِديَنِة 
أَْزَكى َطَعاًما فليأتكم 

برزق منه} )الكهف 19(

حديث شريف:
عروة  النبي   »أعطى 
يشتري  دينارا  البارقي 

به أضحية أو شاة«
)رواه البخاري(

الوكالة

الف�صل الثالث : املنتجات ال�صتثمارية

�لوكالة
املبحث اخلام�ض

ال�صكـوكامل�ضاربةامل�صاركة املتناق�صة
ال�صناديق 

اال�صتثمارية
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رابعًا: التزامات الطرفين

ل: يتحمل المصروفات كالنقل والتخزين والضرائب والتأمين.. 	 الموكِّ
الوكيل: حفظ ما وكل فيه، وال يضمن إال بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.. 	
إنهاء الوكالة: تنتهي الوكالة بالتالي:. 	

موت الوكيل.. 1
ل.. 2 موت الموكِّ
فقدان أهليتهما أو أحدهما.. 3
تصفية وإفالس الموّكل.. 4
عزل الموكل للوكيل، أو عزل الوكيل نفسه.. 5
إنجاز العمل إن كانت الوكالة مؤقتة.. 6

ثانيا: أحكاٌم عامة للبطاقات

بشرط . 1 للبطاقات  الراعية  العالمية  المنظمات  لعضوية  االنضمام  والمؤسسات  للبنوك  يجوز 
اجتناب المخالفات الشرعية.

يجوز للبنوك والمؤسسات أن َتدفع للمنظمات العالمية رسوم اشتراك وأجور الخدمات وغيرها . 2
بشرط اجتناب الفوائد الربوية.

السلع . 3 ثمن  من  بنسبٍة  البطاقة  قابل  من  عمولة  يتقاضى  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يجوز 
والخدمات.

يجوز للبنك المصدر للبطاقة أن يتقاضى من حامل البطاقة رسَم عضويٍة، ورسَم تجديٍد، ورسم . 4
استبدال البطاقة، ويجوز تقسيط هذه الرسوم.

ج( تتنوع الرسوم باعتبار آخذها لنوعين:

قالوا:
االضـــطـــراب  ـــال  ح إن 
االقتصادي التي أثارتها 
أزمــــة أســـــواق الــمــال 
ــة وضــعــت  ــي ــك ــري األم
ـــة القـــتـــصـــاد  ـــاي ـــه ن
الـــحـــرة.. إن  الـــســـوق 
ــــظــــام الـــعـــولـــمـــة  ن
نهايته  مـــن  يــقــتــرب 
رأسمالية  ـــول  أف ــع  م
ـــت مــنــطــقــهــا  ـــرض ف
بأسره  االقتصاد  على 
انحراف  وساهمت في 
الوقت  حــان  مــســاره... 
لــجــعــل الــرأســمــالــيــة 
بتوجيهها  )أخالقية( 
إلــــــــى وظـــيـــفـــتـــهـــا 
الــصــحــيــحــة: )خــدمــة 
التنمـــيــة االقتصــادية 
واالبتعاد  اإلنتاج  وقوى 
ـــوى  ـــا عـــــن ق ـــام ـــم ت

المضاربة(.
الرئيس الفرنسي )نيكوالس ساركوزي(

�لوكالة
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أوال: التعريف

السهم: حصة الشريك في موجودات الشركة ممثلًة بصٍك قابٍل للتداول.. 	
السند: ورقٌة ماليٌة تصدرها المنشآت التجارية والحكومات لتقترِض بموجبها أموااًل آلجاٍل طويلٍة . 	

ٍة ُتدفُع لحاملها بصفٍة دوريٍة. مقابَل فائدٍة ربويَّ

ثانيا: أحكام األسهم

يجوز إصدار األسهم من حيث المبدأ.. 1
ي إلى إعطائها األولوية عند التصفية أو عند . 2 ال يجوز إصدار أسهٍم ممتازٍة لها خصائٌص ماليٌة تؤدِّ

توزيع األرباح.
ت إليه قيمة . 3 ال يجوز إصدار أسهم التمتع: وهي التي تعطي للشريك عوضًا عن أسهمه التي ُردَّ

هذه األسهم تدريجيًا من خالل األرباح أثناء قيام الشركة، وله نصيٌب أقلُّ في األرباح.
أحكام التعامل مع أسهم الشركات كالتالي:. 4

• الشركات التي تتعامل بالحالل: يجوز إصدار وشراء األسهم والتعامل بها لهذه الشركات إذا 	
كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعًا.

• الشركات التي تتعامل في الحرام: ال يجوز إصدار وشراء والتعامل في أسهم الشركات التي 	
تتعامل في األمور المحرمة كتصنيع الخمور، أو االتجار في الخنازير.

• الشركات التي أصل نشاطها حالل، ولكنها تودع أو تقترض بفائدة: األصل هو تحريم التعامل 	
مع هذه الشركات إال إذا تحققت الشروط التالية فيها:

أن ال َتُنصُّ الشركة في نظامها األساسي أنها تتعامل في المحرمات. �
أال يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا 30٪ من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة. �
أال يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا 30٪ من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة. �
أن ال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من العنصر المحرم نسبة 5٪ من إجمالي إيرادات الشركة. �

الفوائد، . 5 التملك المحرم أو من  أو  النشاط  التخلص من اإليراد المحرم سواء كان ناتجا من  يجب 
ويقع على عاتق البنك التخلص من هذه الفوائد.

عــن جابــر بــن عبداهلل 
رضي اهلل عنهما قال:

»لعن رسول اهلل  آكل 
وكاتبه  وموكله  الربا 
هم  وقــال:  وشاهديه 

سواء« )رواه مسلم(

هل تعلم؟
والــســودان  إيــران  تعد 
ــــدول  وبـــاكـــســـتـــان ال
أسلمت  التي  الوحيدة 
المصرفي،  نظامها 
جميع  أصبحت  ــد  وق
تعمل  لديها  الوحدات 
وفقًا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية.

الأوراق املالية

الف�صل الثالث : املنتجات ال�صتثمارية

�لأور�ق �ملالية )�لأ�شهم و�ل�شند�ت(
املبحث ال�صاد�ض

ال�صكـوكامل�ضاربةامل�صاركة املتناق�صة
ال�صناديق 

اال�صتثمارية
الوكالة
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ال يجوز شراء األسهم بقرض ربوي.. 6
ال يجوز بيع أسهم ال يملكها البائع.. 7
يجوز رهن األسهم المباحة شرعًا.. 8
يجوز بيع األسهم بالمرابحة.. ٩
ال يجوز تأجير األسهم.. 10

ثالثا: أحكام السندات
المبنية  وهي  الربوية،  السندات  إصدار  يحرم 
على عقد قرض ربوي والتي تتضمن اشتراط 
رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان، 
أصل  سداد  عند  الزيادة  هذه  أدفعت  سواء 

القرض أو على أقساط.

قالوا:
ــاد  ـــ ـــ ـــ ـــ االقــتــصـــ »إن 
اضمحل  االشــتــراكــي 
تتمسك  التي  ــدول  وال
ــر،  ــق ــف بـــه تــعــانــي ال
الرأسمالي  واالقتصاد 
نحو  ـــهـــرول  ي أصـــبـــح 
الــهــاويــة، واالقــتــصــاد 
البديل  هو  اإلسالمي 
الــواقــع  اقتصاد  ــه  ألن
والحقيقة ويعتمد في 
المادة  على  تعامالته 
المادة  ثــم  والسلعة 
بعكس  ــــرى  أخ مـــرة 
الرأسمالي الذي يعتمد 
والــمــادة  الــمــادة  على 
ــال  ــي ــخ ــا ال ــم ــه ــث ــال وث

والوهم.
إدارة  أســتاذ  حاجــي(  )د.محمــود 
االســتثمار في الجامعــة األمريكية 
وعضــو  ســابقا  بدبــي  العالميــة 
جمعيــة قيــادات األعمــال والتجارة 

العالمية بأمريكا .

�لأور�ق �ملالية )�لأ�شهم و�ل�شند�ت(
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: قال رسول اهلل 
»الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر،  والشعير بالشعير، 
والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد 

فقد أربى، المعطي واآلخذ فيه سواء«.  )رواه مسلم(. 
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الفصل الرابع
الخدمات المصرفية
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أوال: التعريف

ًنقديًا وُتستحقُّ الدفع لدى االطالع أو بعد  التجارية: هي صكوٌك قابلٌة للتداول تمثِّل حقا  األوراق 
وهي  المعامالت  في  النقود  مقام  وتقوم  للوفاء  كأداة  قبولها  على  العرف  ويجري  قصيٍر،  أجٍل 

على أنواع:
ى . 	 ُيسمَّ شخٍص  من  أمرًا  ن  يتضمَّ ٍن،  معيَّ قانونيٍّ  لشكٍل  وفقًا  ر  ُيحرَّ صٌك  وهي  الكمبيالة: 

ى )المسحوب عليه( بأن يدفع مبلغًا معينًا لدى االطالع، أو  )الساحب( موجهًا لشخٍص آخٍر يسمَّ
ٍن أو قابٍل للتعيين إلى شخص ثالٍث يسمى )المستفيد(. في تاريٍخ معيَّ

نًا في تاريٍخ . 	 ُرُه بأن يدفع مبلغًا معيَّ د بموجبه محرِّ السند ألمر )السند اإلذني(: وهو صٌك يتعهَّ
ى )المستفيد(. د االطالع إلى شخٍص ثالٍث يسمَّ ٍن أو قابٍل للتعيين أو بمجرَّ معيَّ

ن أمرًا صادرًا من شخٍص يسمى الساحب إلى . 	 ر وفقًا لشكٍل معيٍن، يتضمَّ الشيك: وهو صٌك ُيحرَّ
ى  يسمَّ ثالٍث  شخٍص  إلى  النقود  من  معيٍن  مبلٍغ  بدفع  عليه(  المسحوب  )يسمى  آخٍر  شخٍص 

)المستفيد( بمجرد االطالع أو في تاريخ معين.

ثانيا: األحكام الشرعية
با.. 1 يجوز التعامل باألوراق الثالث )الكمبيالة والشيك والسند اإلذني( بشرط عدم ترتب الرِّ
ل األوراق التجارية وَيستحقُّ على ذلك أجرًا.. 2 يجوز للبنك أن ُيحصِّ
تها . 3 ملكيَّ الورقة  حامل  بموجبها  ينقل  عمليٌة  وهي  التجارية(،  األوراق  )حسم  خصم  يجوز  ال 

عن طريق التظهير إلى طرٍف ثالٍث قبل موعد االستحقاق مقابل تعجيِل المؤسسة قيمتها له 
ٌن. مخصومًا منه مبلٌغ معيَّ

أقساط . 4 تسديد  كضمان  الزبون  من  ٍة  إذنيَّ سنداٍت  أو  شيكاٍت  على  البنك  حصول  من  مانع  ال 
العملية.

: قال رسول اهلل 
آمنًا  ــات(  )ب أصبح  »مــن 
في سربه، معافى في 
ــده، عــنــده قــوت  ــس ج
له  حيزت  كأنما  يومه 

الدنيا« )رواه الترمذي(

قال تعالى:
ُعْسَرٍة  ُذو  ــاَن  َك {َوِإن 

َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوأَن 
ِإن  لَُّكْم  َخْيٌر  ُقوا  َتَصدَّ

ُكنُتْم َتْعَلُموَن}
)البقرة: 280( 

الأوراق 

التجارية

الف�صل الرابع : اخلدمات امل�صرفية

�لأور�ق �لتجارية
املبحث الأول

البطاقاتاملتاجرة يف العمالت
اأجور اخلدمات 

واملنتجات امل�صرفية
البطاقاتاملتاجرة يف العمالتالأوراق التجارية

اأجور اخلدمات 

واملنتجات امل�صرفية
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هل تعلم
األغريق،  الرومان  الجاهلية عن طريق  للعرب في عصر  المصرفية  األعمال  وصلت 
والحوالة  والكفالة  كالوكالة  المصرفية  األعمال  من  العديد  اإلسالم  أقر  وقد 
والقرض دون فوائد، وقد عرف المسلمون )السفتجة( وهي كتاب أو صك يكتبه 
الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يطلب فيه أن يدفع مبلغًا معينًا من المال 
لحامل الكتاب، فقد كان ابن عباس رضي اهلل عنهما يأخذ الفضة بمكة المكرمة 
على أن يكتب بها إلى الكوفة، كما كان عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنهما يأخذ 

الدراهم من الفضة بمكة المكرمة ويكتب بها للشخص ليأخذها في العراق.

�لأور�ق �لتجارية
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أواًل: التعريف

هي شراء العمالت وبيعها بقصد التربح.

ثانيا: األحكام الشرعية

تجوز المتاجرة في العمالت بالشروط التالية:. 1
• ق العاقدين.	 أن يتمَّ التقابض َُقبَل تفرُّ
• واحد 	 دينار   )1( وجود  تماثٌل  )ويعتبر  واحد  جنس  من  هما  اللذين  البدلين  في  التماثل  يتم  أن 

وعشر )10( قطع من فئة 100 فلس مثاًل(.
• ٍل لتسليم إحدى العمالت أو كلتاهما.	 أن ال يشتمل على موعٍد مؤجَّ
• أن ال تكون عملية المتاجرة بقصد االحتكار.	
• أن ال يكون قبض العمالت مؤجاًل لكلتيهما أو إلحداهما.	

بحرينيًا . 2 دينارًا  )ب(  على  )أ(  يبيع  أن  ومثاله:  اآلجل،  بالصرف  فيها  والمتاجرة  العمالت  بيع  يحرم 
مقابل 10 رياالت سعودية على أن يسلم )أ( الرياالت بعد يوٍم(.

يجب قبض العمالت )البدلين( في مجلس التعاقد قبل التفرق.. 3
به . 4 شيك  تسلم  أو  الحوالة  إجراء  أو  فيه  اإليداع  أو  الحساب  في  كالقيد  الحكميُّ  القبض  يجوز 

رصيد ..الخ.
في . 5 المتاجرة  في  االلكتروني  البريد  أو  كالفاكس  الحديثة  االتصال  وسائل  استخدام  يجوز 

العمالت. 
)انظر الجدول صفحة رقم )18-1٩((   

حديث شريف:
ـــاء بـــالل رضـــي اهلل  »ج
بتمر  النبي   إلى  عنه 
النبي  لــه  فقال  برني، 
قال  هذا؟  أين  من   :
تمر  عندنا  ــان  ك بـــالل: 
منه  فــبــعــت  رديء، 
لنطعم  بصاع  صاعين 
النبي  فقال   ، النبي 
أوه،  أوه  ذلــك:  عند   
ال  الربا،  عين  الربا  عين 
أردت  إذا  ولكن  تفعل، 
التمر  فبع  تشتري  أن 

ببيع آخر ، ثم اشتر به«.
)رواه البخاري(

املتاجرة يف 

العمالت

الف�صل الرابع : اخلدمات امل�صرفية

�ملتاجرة يف �لعمالت
املبحث الثاين

البطاقاتالأوراق التجارية
اأجور اخلدمات 

واملنتجات امل�صرفية



127

�ملتاجرة يف �لعمالت
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12٩

هل تعلم؟
بدأ التفكير بإنشاء بطاقات االئتمان في أواخر القرن 19 في انجلترا، حيث 
منحت شركة للملبوسات البريطانية قسائم لزبائنها تمكنهم من شراء 

ما يحتاجون دون دفع ثمنها.
خاصة  بطاقة  األمريكية  الشركات  بعض  قدمت   20 القرن  أوائل  وفي 
قيمة  الزبون  يدفع  ال  بحيث  لزبائنها،  الطعام  خدمات  على  تحتوي 

الطعام بل يظهر البطاقة فقط ويسجل المبلغ عليه.
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أوال: أنواع البطاقات وأحكامها

الحكم الشرعيخصائصهاتعريفهاالنوع

بطاقة الحسم 
الفوري

Debit Card

الصراف  بطاقُة  هي 
ــي ُتــمــَنــح  ــت ــــي ال اآلل
حسابات  ــاب  ــح ألص
الحسابات  أو  التوفير 

الجارية.

في . 1 رصيٌد  له  لمن  البنك  من  البطاقة  هذه  تصدر 
حسابه.

تسديد . 2 أو  السحب،  لحاملها  البطاقة  هذه  ل  ُتَخوِّ
أثمان السلع والخدمات بقدر الرصيد فورًا.

ال يتحمل الزبون رسومًا على هذه البطاقة غالبًا إال . 3
في حالة السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 
للبنوك األحرى، أو شرائه عملًة أخرى عن طريق بنٍك 

آخر.
تصدر هذه البطاقة برسٍم وبدون رسٍم.. 4
ثمن . 5 من  نسبًة  الزبون  من  البنوك  بعض  تتقاضى 

المشتريات.

ــذه  ـــــدار ه ــلــبــنــوك إص يــجــوز ل
البطاقة ما دام حاملها َيسحب 
على  يــتــرتــب  وال  رصـــيـــده،  ــن  م

التعامل فائدٌة ربويٌة.

 بطاقة االئتمان
 والحسم اآلجل

Charge Card

االئتمان  بطاقة  هي 
بعض  ُتصدرها  التي 
والمؤسسات  البنوك 
الزبائن  َتمنح  الــتــي 
دًا  ُمحدَّ نقديًا  رصيدًا 
لفترة  فيه  للتصرف 

دٍة. محدَّ

لفترٍة . 1 ٍن  معيَّ سقٍف  حدوِد  في  ووفاٍء  ائتماٍن  أداة 
معينٍة.

والخدمات، . 2 السلع  أثمان  تسديد  في  ُتستخدم 
وفي الحصول على النقد.

ائتمانيٍة . 3 تسهيالٍت  البطاقات  هذه  نظام  يتيح  ال 
الفترة  خالل  مشترياته  د  فيسدِّ للزبون،  متجددٍة 

المحددة.
الفترة . 4 بعد  عليه  ما  تسديد  في  الزبون  تأخر  إذا 

المسموح بها يترتب عليه فوائٌد ربوية.

يجوز إصدارها بالشروط التالية:
حــامــل . 1 ــى  ــل ع ــرط  ــت ــش ُي أال 

في  ربويٌة  فوائد  البطاقة 
ره عن السداد. حاِل تأخُّ

على . 2 ضمانًا  البنك  أخــذ  إذا 
على  النص  فيجب  الــزبــون 
لصالح  ُيستثمر  الضمان  أن 

الزبون.
أن َيشترط البنك على الزبون . 3

بالبطاقة  التعامل  ــدم  ع
فيما يخالف الشريعة.

البطاقات

الف�صل الرابع : اخلدمات امل�صرفية

�لبطاقات
املبحث الثالث

املتاجرة يف العمالتالأوراق التجارية
اأجور اخلدمات 

واملنتجات امل�صرفية
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الحكم الشرعيخصائصهاتعريفهاالنوع

بطاقة االئتمان 
د المتجدِّ

Credit Card

االئتمان  بطاقة  هي 
بعض  تصدرها  التي 
والمؤسسات  البنوك 
الزبائن  َتمنح  الــتــي 
دًا  رصيدًا نقديًا متجدِّ
لفترٍة  فيه  للتصرف 

دة محدَّ

على . 1 متجدٍد  سقٍف  حدود  في  ووفاٍء  ائتماٍن  أداة 
فتراٍت يحددها البنك.

والخدمات، . 2 السلع  أثمان  تسديد  الزبون  يستطيع 
والسحب نقدًا في حدود سقف االئتمان الممنوح.

الزبون . 3 ُيمنح  الخدمات  أو  السلع  شــراء  حالة  في 
َتسمح  كما  فوائد،  دون  الدين  لتسديد  سماح  فترة 
البطاقة بتأجيل السداد خالل فترٍة محددٍة مع  له 
ا عند السحب النقدي فال يمنح  ترتُّب فوائد عليه، أمَّ

حاملها فترة سماٍح.

االئتمان  بطاقة  ــدار  إص يجوز  ال 
الـــذي  الــمــتــجــدد  الـــديـــن  ذات 
على  البطاقة  حامل  يــســدده 

أقساٍط آجلٍة بفوائَد ربويٍة.

ثانيا: أحكاٌم عامة للبطاقات

يجوز للبنوك والمؤسسات االنضمام لعضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط اجتناب المخالفات الشرعية.. 5
يجوز للبنوك والمؤسسات أن َتدفع للمنظمات العالمية رسوم اشتراك وأجور الخدمات وغيرها بشرط اجتناب الفوائد الربوية.. 6
يجوز للبنك المصدر للبطاقة أن يتقاضى عمولة من قابل البطاقة بنسبٍة من ثمن السلع والخدمات.. 7
يجوز للبنك المصدر للبطاقة أن يتقاضى من حامل البطاقة رسَم عضويٍة، ورسَم تجديٍد، ورسم استبدال البطاقة، ويجوز تقسيط هذه . 8

الرسوم.
يجوز شراء الذهب والفضة أو النقود بجميع البطاقات المذكورة عند استطاعة البنك دفع المبلغ للزبون دون تأجيل.. ٩
يجوز السحب النقدي من البطاقة بشرط عدم ترتب فوائد ربوية.. 10
يجوز للبنك أن يفرض رسمًا يتناسب مع خدمة السحب النقدي.. 11

يجوز منح االمتيازات المناسبة للبطاقات كحجز التذاكر والسفر والتخفيضات عليها، وال يجوز توفير امتيازات تمنعها الشريعة كالتأمين . 12
التقليدي وشراء الخمور ..الخ

�لبطاقات
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ثالثا: الفرق بين بطاقات االئتمان اإلسالمية والتقليدية

البطاقات اإلسالميةالبطاقات التقليديةالمجال

ٍة عند التأجيلالتكييف الشرعي ٍةقرٌض بفائدٍة ربويَّ قرٌض حسٌن بدون فوائد ربويَّ

فوائد التأخير عن السداد
َتأخذ غرامة تأخٍير لصالحها عند تأخر الزبون عن 
السداد،وتتضاعف هذه الفائدة فتكون مركبًة 

)وهو من الربا المحرم(

ال َتأخذ غرامة تأخيٍر لصالحها عند تأخر الزبون في 
السداد، وأحيانا يلتزم الزبون بالتصدق لجهات الخير 

في حالة المماطلة عن السداد

قد َتفِرض رسومًا على اإلصدار والتجديد وغيرهماقد َتفِرض رسومًا على اإلصدار والتجديد وغيرهماالرسوم

يمكن أن  تمنح تأمينًا إسالميًا تكافليًايمكن أن َتمنُح تأمينًا تقليديًا غير شرعياالمتيازات

ال تفرض قيودًا على استخدام البطاقة.االستخدامات
تفرض قيودًا على استخدام البطاقة فيما يخالف 

أحكام الشريعة اإلسالمية.

حيث  1950م،  عام  في  البطاقات  بإصدار  المتخصصة  الشركات  بعض  بدأت  تعلم؟   هل 
دخل كل من )فرانك مكنمارا( و)رالف شنايدر( مطعمًا في مدينة )منهاتن(، وبعد أن انتهيا من 
الطعام تبين أن كال منهما نسي محفظته، ودخال مع صاحب المطعم في تبريرات عدة، ففكرا 
الزبائن  حساب  دفع  معينة  عمولة  مقابل  فيها  المشتركة  للمطاعم  تضمن  شركة  إنشاء  في 
رغبا في  فقط، ثم  بالمطاعم  الخاصة  )داينرز كلوب(  فأسسا بطاقة  الشركة،  لتلك  المنضمين 

التوسع أكثر فافتتحوا عدة فروع خارج أمريكا، وبقيت دون منافس إلى عام 1958م.

البطاقات

الف�صل الرابع : اخلدمات امل�صرفية

�لبطاقات
املبحث الثالث

املتاجرة يف العمالتالأوراق التجارية
اأجور اخلدمات 

واملنتجات امل�صرفية
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هل تعلم؟
يعد بنك )فرانكلين( أول بنك أصدر بطاقة ائتمانية في 1951م، ثم انتشرت في أكثر 
أرباحًا، ثم عادت لتحقق انطالقتها  انتكست لعدم تحقيقها  100 بنك، لكنها  من 

الكبرى في 1958م.
وبدأ تصدير البطاقات في العالم في الستينات من القرن الماضي، حيث تأسست 

كبرى شركات البطاقات مثل: فيزا كارد، وماستر كارد، وباركلي كارد وغيرها.

�لبطاقات
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قال تعالى:
َيا  ــا  ــَم ــَداُه ِإْح ــْت  ــاَل {َق

َخْيَر  ِإنَّ  اْسَتْأِجْرُه  ــِت  أََب
الَقِويُّ  اْسَتْأَجْرَت  َمِن 
ُأِريُد  ِإنِّي  َقاَل  اأَلِميُن  
أَْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ 
َتْأُجَرِني  أَن  َعَلى  َهاَتْيِن 
ـــِإْن  ــٍج َف ــَج ــَي ِح ــاِن ــَم َث
َفِمْن  َعــْشــرًا  ــَمــْمــَت  أَْت
ِعنِدَك َوَما ُأِريُد أَْن أَُشقَّ 
َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإن َشاَء 

اِلِحيَن} ُه ِمَن الصَّ اللَّ
)القصص 27-25(

أوال: التعريف

ى  وتسمَّ له،  الخدمات  تقديِمها  َنظير  ُزبوِنها  على  ة  الماليَّ سة  المؤسَّ تأُخُذها  التي  اأُلجرة  هي 
سُة  المؤسَّ بها  تقوُم  التي  ِة  اإلداريَّ الخدماِت  أو  األعماِل  أو  الجهِد  إلى  إداريًا( نسبًة  )رسمًا  ُعرفًا 

ِلِخدَمة زبوِنها.

ثانيا: شروط األجر )الرسم(

أن يكون معلومًا.. 1
أن يكون مرتبطًا بالكلفة والخدمة المقدمة، وال يتكرر إال بتكرار تقديم الخدمة.. 2
أن يحدد من قبل أهل الخبرة.. 3
أن تكون الخدمة مباحة شرعًا.. 4

ثالثا: أنواع األجر )الرسم(

أ(  تتنوع األجور )الرسوم( باعتبار غرضها إلى ثالثة أنواع: 
راَسة . 	 سِة للُجهد وإجراء الدِّ رسوٌم وعموالت إداريَّة: وهي التي تحتسب َنظير َبذل المؤسَّ

الحساب،  وفتح  الدراسات،  وإجراء   ، الملفِّ فتح  كرسم  الخدمة،  وتقديم  الكلَفة  ل  وتحمُّ
وطباعة الرسائل.

رسوٌم وعموالٌت مرتبطة بالتمويل: وهي المحتسبة نظير َتقديم التمويالت كالقرض . 	
الحسن والمرابحة.

خطابات . 	 على  المفروضة  والعموالت  كالرسوم  مان:  بالضَّ مرتبطة  وعموالت  رسوم 
الضمان.

	( تتنوع الرسوم باعتبار طريقة احتسابها إلى ثالثة أنواع:
رسوم وعموالت ُتؤخذ بمبلٍغ ثابٍت: مثل: 10 دنانير، أو100 دينار.. 	

رسوم وعموالت ُتؤخذ بنسبٍة مئويٍَّة مربوطٍة بالمبلغ: مثل1٪ أو3٪ على المبلغ.. 	

اأجور اخلدمات 

واملنتجات 

امل�صرفية

الف�صل الرابع : اخلدمات امل�صرفية

�أجور �خلدمات و�ملنتجات �مل�رشفية
املبحث الرابع
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سم عند زيادة المبلغ نظرًا الختالف الخدمات واإلجراءات، فُيوضع . 	 بِزيادة الرَّ رائح: وذلك  الشَّ ُتؤَخذ بنظام  رسوم وعموالت 
مثاًل على ِخدَمة االعتماد المستندي 100 ديناٍر إن بلغت قيمة البضاعة أقل من 20،000 دينارًا، و200 دينار إن بلغت قيمة البضاعة أقل 

من40،000 دينار، وهكذا.
ج( تتنوع الرسوم باعتبار آخذها لنوعين:

رسوم مدفوعة للغير: وهي الرسوم التي تحتسبها المؤسسة على الزبون بناء على طلب طرف آخر لها، كرسوم التأمين . 	
على العقار، والتأمين على الحياة، وتثمين العقار، وعموالت المخلصين والوكالء..الخ.

رسوم تستحق للمؤسسة: وهي الرسوم التي تحتسبها المؤسسة لها بناء على تقديمها خدمات ومنافع وأعمال للزبون.. 	

رابعا: أحكام وضوابط األجر )الرسم(

أ( رسوم الخدمات المصرفية

التكييف نوع الخدمةم
الشرعي

حكم
 األجر

نوع األجر

شرائحنسبة مئويةمقطوع

جائزجائزجائزجائزخدمة بأجرصرف العمالت1

جائزجائزجائزجائزوكالة بأجرالحواالت المصرفية2

3

تحصيل األوراق التجارية
• إصدار دفتر شيكات	
• شيكات مرجعة	
• حفظ األوراق التجارية	
• إيقاف األوراق التجارية	
• بدل فاقد	

جائزجائزجائزجائزوكالة بأجر

ـــاألوراق 4 ب المرتبطة  الــخــدمــات 
جائزجائزجائزجائزوكالة بأجرالمالية وما يتعلق بها

�أجور �خلدمات و�ملنتجات �مل�رشفية
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التكييف نوع الخدمةم
الشرعي

حكم
 األجر

نوع األجر

شرائحنسبة مئويةمقطوع

جائزجائزجائزجائزوكالٌة بأجرتحصيل رسوم الفواتير بأنواعها5

6

فتح االعتمادات المغطاة بالكامل 
• تعديل االعتماد	
• زيادة مدة االعتماد	
• تعزيز االعتماد	

وكالٌة بأجر

جائز
جائز
جائز
جائز

جائز
جائز
جائز
جائز

جائز
جائز

غير جائز
غير جائز

جائز
جائز
جائز
جائز

جائزغير جائزجائزجائزإجارٌةتأجير الخزانات مقابل أجر7

جائزغير جائزجائزجائزوكالٌة بأجرتقديم خدمات استشارية8

جائزجائزجائزجائزوكالٌة بأجرالتخليص الجمركي٩

جائزجائزجائزجائزوكالٌة بأجرإدارة الصناديق والمحافظ10

	( رسوم المنتجات المصرفية

نوع الخدمةم
الحكم الشرعي 

لفرض الرسم على 
الزبون

الضابط الشرعي للرسم

جائزفتح الملف1

غير جائزتكلفة موظفي البنك2

أال يكون عمل هذا الموظف من األعمال الروتينيةجائزتكلفة الموظفين المؤقتين لخدمة معينة3

اأجور اخلدمات 

واملنتجات 

امل�صرفية

الف�صل الرابع : اخلدمات امل�صرفية

�أجور �خلدمات و�ملنتجات �مل�رشفية
املبحث الرابع
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نوع الخدمةم
الحكم الشرعي 

لفرض الرسم على 
الزبون

الضابط الشرعي للرسم

غير جائزالقرطاسية4

غير جائزاإلعالنات5

األصل أن تقسم المصروفات بالتساويجائزإعداد العقود6

تكون هذه الدراسة من حق الزبون إن طالب بهاجائزالدراسة االئتمانية7

جائزدراسة الجدوى8

جائزالتثمين9

جائزاالستعانة بمستشارين خارجيين10

جائزعموالت المخلصين11

جائزعموالت التسويق12

يمكن احتساب الرسم على التكلفة الفعلية غير جائزرسوم تقديم تسهيالت13
فقط نظير الدراسة والجهد

يمكن احتساب الرسم على التكلفة الفعلية غير جائزرسوم تجديد التسهيالت14
فقط نظير الدراسة والجهد

يمكن احتساب الرسم على التكلفة الفعلية غير جائزرسم التمويل15
فقط نظير الدراسة والجهد

�أجور �خلدمات و�ملنتجات �مل�رشفية



138

نوع الخدمةم
الحكم الشرعي 

لفرض الرسم على 
الزبون

الضابط الشرعي للرسم

يمكن احتساب الرسم على التكلفة الفعلية غير جائزتأجيل قسط16
فقط نظير الدراسة والجهد

يمكن احتساب الرسم على التكلفة الفعلية غير جائزإعادة الجدولة17
فقط نظير الدراسة والجهد

رجائزالتأمين على العين18 أن يكون التأمين إسالميًا إن تَوفَّ

رجائزالتأمين على الحياة19 أن يكون التأمين إسالميًا إن تَوفَّ

يمكن احتساب الرسم على التكلفة الفعلية غير جائزالضمان المحض20
فقط نظير الدراسة والجهد

جائزفتح الحساب21

جائزإغالق الحساب22

بشرط وجود تكلفة فعليةجائزالحد األدنى للحساب23

جائزالسحب النقدي من الصراف24

جائزطلب رسائل أو شهادات أو مستندات25

غير جائزغرامة التأخير لصالح البنك26

تمنح لجهات الخيرجائزااللتزام بالتصدق27

مالحظة:  في حالة تحمل البنك ألي كلفة أخرى يمكن تحميلها على الزبون.

اأجور اخلدمات 

واملنتجات 

امل�صرفية

الف�صل الرابع : اخلدمات امل�صرفية

�أجور �خلدمات و�ملنتجات �مل�رشفية
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هل تعلم؟
نيويورك  في  اآللي  الصراف  آلة  اختراع  بداية  ترجع 
إلى عام 1939 حين اخترعها )لوثر جورج سيمجيان( 
أزيلت  اآللة  ولكن  بنك،  سيتي  مصرف  في  وركبها 
بعد 6 أشهر بسبب عدم تقبل الزبائن لفكرتها، ثم 
أراد  عندما  عامًا   25 من  أكثر  بعد  أخرى  مرة  عادت 
الحصول  يستطيع  ال  ألنه  اآللة  اختراع  شبرد(  )جون 
فتبلورت  واألحد،  السبت  عطلة  بسبب  النقود  على 
الفكرة عنده ليعرضها على مدير البنك الذي يعمل 
به )باركليز(، فطلب المدير من جون أن يحولها إلى 
اآللة  هذه  منه  وسيشتري  االستعمال  سهلة  آلة 
الغريبة فورًا، وانشغل جون مدة عام كامل يحاول 
إلى  النهاية  في  توصل  حتى  الماكينة  هذه  اختراع 
نموذج صراف آلي أعلن عنه في 1967م، حيث افتتح 
الساعة،  المفتوح على مدار  اآللي  البنك  باركليز  بنك 
وتوقع الكثيرون فشل هذا االختراع إال أنه اآلن يعد 
اإلحصائيات  إن  حيث  انتشارًا،  االختراعات  أكثر  من 
تقول بأن في العالم أكثر من مليون ونصف ماكينة، 
وقد تم االحتفال في والية فلوريدا في فبراير 2007 
جون  كان  حيث  االختراع  هذا  على  عامًا   40 بمرور 

شبرد ضيف الشرف الذي جاوز سن الـ80 .

�أجور �خلدمات و�ملنتجات �مل�رشفية
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قالوا:
إن البنوك اإلسالمية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهن العقاري عالية  
المتحدة األمريكية، وهو ما قد يجعلها تتوسع  الواليات  المخاطر في 

متجاوزة معقلها الرئيسي في األسواق العربية واآلسيوية.
)رشيد المعراج( محافظ مصرف البحرين المركزي



141

الفصل الخامس
الضمانات
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أواًل: التعريف

ٍة أخرى.. 	 ٍة إلى ذمِّ الكفالة: هي ضمُّ ذمِّ
خطا	 الضمان: هو تعهٌد من البنك بناٍء على طلب الزبون بدفع مبلٍغ نقديٍّ معيٍن بمجرد أن . 	

يطلب المستفيد ذلك من البنك خالل مدٍة معينة.

ثانيًا: األحكام الشرعية للكفالة

يجوز للبنك أن يشترط على الزبون إحضار كفيل أو أكثر أو أن يوقع كفالة تضامنية من شركته أو . 1
أحد ما بضمان تسديد الثمن.

استيفاء . 2 )البنك(  للكفيل  ويحق  مطلقًا،  الكفالة  مجرد  مقابل  إعطاؤه  وال  أجر  أخذ  يجوز  ال 
المصروفات الفعلية للكفالة نظير دراسة الجدوى وإعداد الملفات.

ثالثًا: األحكام الشرعية لخطا	 الضمان

ال يجوز أخذ األجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادًة مبلغ الضمان . 1
ومدته. 

مع . 2 ..الخ،  الملفات  وإعداد  الجدوى  كدراسة  الضمان  إصدار  تكاليف  بعض  الزبون  تحميل  يجوز 
مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل.

ال يجوز للبنك إصدار خطاب ضمان لزبون يريده ضمانًا لقرٍض ربويٍّ أو عمليٍة محرمٍة.  . 3

قال تعالى:
ِبَقُبوٍل  َربَُّها  َلَها  {َفَتَقبَّ

َنَباًتا  َوأَنــَبــَتــَهــا  َحــَســٍن 
ا  َزَكِريَّ َلَها  َوَكفَّ َحَسًنا 
ا  َما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ ُكلَّ
ِعنَدَها  َوَجَد  اْلِمْحَراَب 
أَنَّى  َمْرَيُم  َيا  َقاَل  ِرْزقًا 
ِمْن  ُهَو  َقاَلْت  َهَذا  َلِك 
َيــْرُزُق  الّلَه  إنَّ  الّلِه  ِعنِد 
َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب} 

)آل عمران 37(

: قال رسول اهلل 
»كان تاجر يداين الناس 
قال  معسرا  رأى  فــإذا 
عنه  تــجــاوزوا  لفتيانه 
لعل اهلل أن يتجاوز عنا 

فتجاوز اهلل عنه«
)رواه البخاري(

الكفالة وخطاب 

ال�صمان

الف�صل اخلام�ض : ال�صمانات

�لكفالة وخطاب �ل�شمان
املبحث الأول

الرهن
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هل تعلم
أوائل البنوك اإلسالمية

سنة 1963م. 1 بنوك االدخار المحلية )مصر(  
سنة 1963م. 2 بنك ناصر االجتماعي )مصر(  
سنة 1974م. 3 البنك اإلسالمي للتنمية )جدة(  
سنة 1975م. 4 بنك دبي اإلسالمي باإلمارات  
سنة 1977م. 5 بنك فيصل اإلسالمي السوداني 
سنة 1977م. 6 بيت التمويل الكويتي   
سنة 1978م. 7 البنك اإلسالمي األردني  
سنة 1979م . 8 بنك فيصل اإلسالمي المصري 
سنة 1979م. 9 بنك البحرين اإلسـالمي  

�لكفالة وخطاب �ل�شمان
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أواًل: التعريف
ُه منُه أو َبعضه، أو هو جعل عين مالية أو ما فيها حكمها  هو حبس ماٍل بحقٍّ يمكن أن ُيستوفى كلُّ

وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.

ثانيًا: األحكام الشرعية
يجوز للبنك أن يشترط على الزبون رهن عقار ما لضمان مديونية التمويل.. 1

عقد الرهن الزٌم في حق الزبون المدين ولو لم ُيقبض، فال يحق للزبون المدين إلغاؤه، ويحل . 2
ورثته محله إن مات، بينما يجوز للدائن إنهاؤه من طرف واحد.

ينقسم الرهن إلى رهن حيازي )ويكون بقبض الرهن بوضع اليد عليه من الدائن(، ورهن رسمي . 3
أو تأميني )ويكون بقبض الرهن حكمًا( بالتسجيل والتوثيق.

تكون جميع مصروفات الرهن )ما عدا مصاريف حفظ المرهون( على البنك مع حقِّ الرجوع . 4
للزبون بهذه المصاريف.

المرهون ويستلم . 5 البنك  السداد، فيبيع  الزبون في  إن أخلَّ  المرهون  التنفيذ على  للبنك  يجوز 
مقدار دينه، ويرد الزائد للزبون.

يمكن فك الرهن )إلغاؤه( في أيِّ وقٍت باتفاق الطرفين.. 6
يشترط في المرهون:. 7

• أن يكون مااًل متقومًا يجوز تملكه وبيعه كالعقار والمنقول.	
• أن يكون معينًا باإلشارة أو التسمية أو الوصف.	
• الزبون 	 ملك  في  باق  وهو  )البنك(،  الدائن  يد  من  أمانة  التسليم.المرهون  مقدور  يكون  أن 

)المدين(، ما دام مرهونًا، فإن هلك بغير تعد أو تقصير من الدائن فال ضمان عليه، وإن هلك 
بتقصير أو تعد فيضمن.

يجوز للمدين االنتفاع بالمرهون باذن الدائن، وال يجوز للدائن االنتفاع بالمرهون.. 8
يتحمل الراهن جميع المصروفات الفعلية الالزمة إلصالح المرهون.. ٩
يجوز للبنك أن يطلب من الزبون إجراء التأمين اإلسالمي على المرهون.. 10

عــن عائشــة رضي اهلل 
عنها:

اشترى  النبي   »أن 
ــن يــهــودي  طــعــامــا م
درعا  ورهنه  أجــل  إلــى 
وعنها  حـــديـــد«،  مــن 
»مات  عنها:  اهلل  رضي 
ــول اهلل  ودرعــه  رس
يهودي«  عند  مرهونة 

)رواه البخاري(

الرهن

الف�صل اخلام�ض : ال�صمانات

�لرهن
املبحث الثاين

الكفالة وخطاب 

ال�ضمان



145

هل تعلم؟
أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية )وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة 
الوهمية  الصفقات  تــداول  بمنع  يقضي  قــرارا  سابق  وقت  في  البنوك(  نشاطات 
والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد 

بثالثة أيام ال أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه اإلسالمي.

�لرهن
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هل تعلم؟
بلغت قيمة األصول المتداولة في شركات التأمين اإلسالمي في 

حدود 750 مليار دوالر في عام 2013.
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الفصل السادس
التأمين اإلسالمي
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�لتاأمني 

: قال رسول اهلل 
إذا  ــن  ــي ــري ــع األش »إن 
ــزو، أو  ــغ ــوا فــي ال ــل أرم
عيالهم  طــعــام  قــل 
ما  جمعوا  بالمدينة، 
كان عندهم في ثوب 
اقتسموه  ثــم  واحـــد، 
واحد  إنــاء  في  بينهم 
مني  فهم  بالسوية، 

وأنا منهم« )رواه مسلم(

أوال: التعريف

التأمين اإلسالمي: هو اتِّفاق أشخاٍص يتعرضون ألخطاٍر معينٍة على تالفي األضرار الناشئة عن . 	
بما  التبرع  أو  الكامل لالشتراك،  بالتبرع  االلتزام  هذه األخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس 

يدفع األضرار ويغطي المصاريف اإلدارية ونحوها.
التأمين التقليدي: عقد معاوضٍة ماليٍة يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام . 	

المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر.

ثانيًا: العالقات التعاقدية الموجودة في شركات التأمين
عالقة المشاركة بين المساهمين بعضهم ببعض.. 1
العالقة بين الشركة وبين المشتركين )حملة الوثائق( وهي عالقة وكالة.. 2
العالقة بين المشتركين وبين الصندوق عند االشتراك وهي التزاٌم بالتبرع.. 3

ثالثًا: أسس التأمين اإلسالمي
قائٌم على أساس االلتزام بالتبرع الكامل لالشتراك أو التبرع بجزء منه.. 1
الذي . 2 واألجر  والعوائد  مالها  ورأس  بمصروفاتها  للصندوق  المديرة  المساهمة  الشركة  تختص 

تأخذه من المشتركين نظير الوكالة بأجٍر بناًء على إدارتها للشركة.
ُتنشئ الشركة صندوقين منفصلين أحدهما للشركة واآلخر لحملة الوثائق.. 3
الشركة وكيلٌة في اإلدارة، ومضاربٌة في استثمار أموال حملة الوثائق لحساب حملة الوثائق.. 4
ُتستثمر أموال الشركة وأموال حملة الوثائق جميعها في ما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية.. 5

رابعًا: أنواع التأمين

التأمين على األشياء.. 1
التأمين على األشخاص )المرض- الوفاة(.. 2
التأمين عن المسؤولية.. 3

التاأمني

الف�صل ال�صاد�ض : التاأمني الإ�صالمي
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خامسًا: مقارنٌة بين التأمين اإلسالمي والتأمين التقليدي

التأمين التقليديالتأمين اإلسالميالمجال

التكييف الفقهي
التزاٌم بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، وحماية أنفسهم بدفع 

اشتراكاٍت يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئٌة مختارٌة.
عقد معاوضٍة ماليٍة يستهدف الربح من 

التأمين نفسه، وينبني على الغرر.

المدير
ٌص  هيئٌة مختارٌة من حملة الوثائق أو شركٌة مساهمٌة مرخَّ

لها على أساس الوكالة بأجر.
شركٌة مساِهمٌة.

العائد
َيحُصل المشتركون في التأمين على عائد االستثمار الشرعي 
لالشتراكات التي يدفعونها، وعلى الفائض من االشتراكات 

بعد دفع التعويضات والمصاريف اإلدارية ونحوها.

ن له بشركة التأمين التجارية  تنتهي عالقة المؤمَّ
بعد إبرام وثيقة التأمين وسداد القسط.

العالقة بين الشركة 
وحملة الوثائق

عالقة وكالٍة بأجرٍة، وذلك بتوكيل حملة الوثائق للشركة 
إلدارة أعمال التأمين واستثمار االشتراكات.

الشركة طرف أصلي وعالقتها عالقة ضمان فقط.

مبالغ اإلشتراك
ال تمتلك الشركة مبالغ االشتراك ألن األقساط تبقى مملوكة 

لحساب المشتركين في التأمين.
تمتلك شركة التأمين المبالغ مقابل التزامها 

بالتعويض إن حصل ضرر.

استثمار المبالغ
مع . 1 المضاربة  بنظام  الوثائق  حملة  أموال  الشركة  تستثمر 

استحقاق الشركة والمشتركين لعائد الربح.
استثمار المبالغ في ما ال يخالف أحكام الشريعة.. 2

تستثمر الشركة أموال حملة الوثائق لها.. 1
مراعاة . 2 دون  المجاالت  جميع  في  االستثمار 

ما يخالف أحكام الشريعة.

الحسابات
حسابان منفصالن، األول للمساهمين والثاني لحملة الوثائق 

)الزبائن(
حساب واحد للشركة

غير جائزجائزالحكم الشرعي
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هل تعلم؟
كان الزبير بن العوام رضي اهلل عنه يأتيه الرجل بالمال فيستودعه 
الضيعة،  عليه  أخشى  فإني  سلف،  ولكنه  ال،  الزبير:  فيقول  إياه؛ 
وقال عبد اهلل بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي 
ألف ومائتي ألف )أي مليونان ومائتي ألف( ، قال: وكان للزبير أربع 
نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل أمرأة ألف ألف ومائتا ألف )مليون 
ألف  خمسون  ماله  »فجميع  النسخ:  بعض  .وفي  ألف(  ومائتي 

ألف ومائتا ألف )سبعة وخمسون مليونًا، وستمائة ألف دينار(«.
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الفصل السابع
الزكاة
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�لزكاة

أواًل: التعريف
كتابه  في  سماهم  الذين  للمستحقين  وجل  عز  اهلل  فرضها  المال  من  مقدرة  حصة  هي  الزكاة: 

الكريم،  ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى. 
جاء في الحديث الصحيح قول النبي  لمعاذ رضي اهلل عنه حين أرسله إلى اليمن: )أْعِلْمُهم أن 

الّله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم( )أخرجه الجماعة(. 
 

ثانيًا: شروط وجو	 الزكاة
أن يكون المال مملوكًا ملكية تامة للمكلف بأداء الزكاة .. 1
أن يكون المال ناميًا أو قاباًل للنماء حكمًا.. 2
أن يصل المال للنصاب الشرعي، وهو:. 3

• األموال والمعادن وعروض التجارة: )85 جرام ذهب عيار 24 قيراط أو ٩6 جرام ذهب عيار 21 قيراط(. 	
• الزروع والثمار: خمسة أوسق، أي ما يعادل 653 كيلوجرام.	
• األنعام )البقر والغنم واإلبل( حسب العدد.	
• الركاز: وهو ما يستخرج من المعادن من باطن األرض وزكاته الخمس )٪20(.	

أن يكون المال خاليًا من الديَّن الحال أي تطرح منه الديون الحالَّة .. 4
أن يمر على ملكية المال عام كامل من وقت وصوله النصاب ما عدا زكاة الزروع والركاز.. 5
أن يكون المال حالاًل طيبًا، والمال الحرام الخبيث يفقد شرط التملك ويجب صرفه في المصالح . 6

العامة للمسلمين.

ثالثا: مصارف الزكاة
تصرف الزكاة لألصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َواْلُمَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن  ِلْلُفَقَراء  َدَقاُت  الصَّ َما  {ِإنَّ
َن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم} )التوبة 60(.  ِبيِل َفِريَضًة مِّ َوِفي َسِبيِل الّلِه َواْبِن السَّ

	+	. الفقراء والمساكين: هم الذين ال يجدون قوت يومهم أو ال يجدون معظم قوتهم.
	.    العامــلون عليهــا: هم من يقومون بجمع الزكاة وصرفها.

	.     المؤلـفـة قـلوبهـم: غير المسلمين المرجو إسالمهم، والمسلمون حديثًا المرجو ثباتهم على اإلسالم.

قال تعالى:
ــــَن َيــْكــِنــُزوَن  ــــِذي {َوالَّ

ـــَة  ـــِفـــضَّ َهــــَب َواْل الــــذَّ
ِفي  ُيــنــِفــُقــوَنــَهــا  َواَل 
ْرُهم  َفَبشِّ ِه  اللَّ َسِبيِل 
ــٍم  َيــْوَم  ــي ِبــَعــَذاٍب أَِل
َناِر  ِفي  َعَلْيَها  ُيْحَمى 
ِبَها  َفُتْكَوى  َم  َجَهنَّ
َوُجُنوُبُهْم  ِجَباُهُهْم 
ــَذا َما  َوُظــُهــوُرُهــْم َه
ــْم أَلنــُفــِســُكــْم  ــْزُت ــَن َك
ـــوا َمـــا ُكــنــُتــْم  ـــُذوُق َف

َتْكِنُزوَن} )التوبة:35-34(

: قال رسول اهلل 
أنــفــقــتــه في  ـــار  ـــن »دي

وديـــنـــار  اهلل،  ســبــيــل 
ــة،  ــب أنــفــقــتــه فـــي رق
وديـــنـــار تــصــدقــت به 
ودينار  مسكين،  على 
أهــلــك،  عــلــى  أنفقته 
ــذي  ال ـــرًا  أج أعظمها 
أنفقته على أهلك« )رواه 

مسلم(

الزكاة

الف�صل ال�صابع : الزكاة
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قالو:
المسلمين  عدد  بلغ   2012 في 
 800 وهناك  مليون،  و700  مليار 
من  يــعــدون  منهم  مليون 
مليون   600 منهم  الــفــقــراء، 
بنسبة  الفقر  حــد  مــن  أقــل 
المدقع  الفقر  45٪، ويبلغ حد 
اليوم،  في  ــن  دوالري من  أقل 
بينما وصلت زكاة دول الخليج 
العربي بما فيها أموال البنوك 
 100 على  والــبــورصــات  والتجار 
مليار دوالر في عام 2008، وإننا 
لو أخذنا 20٪ من عائدات بترول 
بنحو  أي  يوميًا  العربية  الدول 
الستطعنا  دوالر  مليون   300

القضاء علي الفقر نهائيًا.
األستاذ  داغي  القرة  الدين  محيي  د.علي 
واألمين  قطر  جامعة  الشريعة  بكلية 
العام لالتحاد العالمي للعلماء المسلمين، 
وعضو  الفقهية  بــالــمــجــامــع  والــخــبــيــر 

المجلس األوروبي لإلفتاء.

	.    في الرقــــــا	: لعتق األرقاء )وهم غير موجودين حاليًا(.
	.    الغارمـــــــون: المدينون في أغراض مشروعة الذين ال يملكون سداد ديونهم.

	.    في ســـبيــل اهلل: المجاهدون أو المرابطون- الدعاة إلى اإلسالم- طلبة العلم.
	.    ابـن السـبـيـــل: المسافر المنقطع عن أهله.

رابعًا: كيفية حسا	 الزكاة

يجب أواًل معرفة األموال الموجودة، وهل بلغت النصاب أم ال، وذلك بالمعادلة التالية:. 1
قيمة جرام الذهب يوم إخراج الزكاة × 85 = مبلغ النصاب )وهو الحد األدنى إلخراج الزكاة، فإن قّل . 2

الرصيد عن هذا النصاب فال تجب الزكاة(.
بالسنة . 3 الزكاة  إخــراج  عند  و2٫5775  الهجرية،  بالسنة  الزكاة  إخــراج  عند   2٫5(  × الموجود  المبلغ   

الواجب  المبلغ   =40 الموجود÷  المبلغ  أخرى  وبطريقة  إخراجه،  الواجب  المبلغ   =100  ÷ الميالدية( 
إخراجه.

خامسًا: قواعد عامة في الزكاة

األصل دفع الزكاة وقت استحقاقها، ويجوز تأخيرها للضرورة.1. 
ال تسقط الزكاة بالتقادم.2. 
يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها للحاجة.3. 
ال يجب تعميم الزكاة على أصناف الزكاة الثمانية المذكورة، ويمكن االقتصار على بعضها.4. 
إذا لم يكن عند المزكي ما يدفعه للزكاة فتصبح الزكاة دينًا في ذمته يدفع منها كل ما تيسر له ذلك.5. 
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 أحكام صرف الزكاة لألقارب:1. 

مالحظاتالحكمالصنف

يجب اإلنفاق عليهمال يجوزالوالدان

يجب اإلنفاق عليهمال يجوزالجد والجدة

يجب اإلنفاق عليهمال يجوزاألبناء والبنات

يجب اإلنفاق عليهاال يجوزالزوجة

بشرط أن يكون من األصناف الثمانية المذكورةيجوزالزوج

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورةيجوزاإلخوة واألخوات 

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورةيجوزاألعمام والعمات

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورةيجوزاألخوال والخاالت

بشرط أن يكونوا من األصناف الثمانية المذكورةيجوز بقية األقارب

: قال رسول اهلل 
“ليس فيما دون خمس ذود 
من اإلبل صدقة وليس فيما 
صدقة  أواق  خمس  دون 
خمسة  دون  فيما  وليس 

أوسق صدقة“ .)متفق عليه(

هل تعلم؟
العهد  في  النقود  كانت 
ــــوذة مــن  ــــأخ ـــوي م ـــب ـــن ال
والفرس  )الدنانير(  الـــروم 
األوقية  ومقدار  )الدراهم( 
وزن  وكــان  درهمًا،  أربعون 
جاء  حتى  متفاوتًا  الدرهم 
عبد الملك بن مروان فجمع 
العلماء فجعلوا كل عشرة 
مثاقيل،  سبعة  دراهــــم 
ووزن مثقال الذهب 27 حبة 
والدرهم  متوسطة،  شعير 
وكــان  متوسطة،  حبة   50
دينار عبد الملك يعادل 4.25 
جرام X 20 )ربع العشر( = 85 

جرام. 

الزكاة

الف�صل ال�صابع : الزكاة



155

سادسًا: جدول زكاة المعامالت الحديثة

	. زكاة األموال

مالحظاتحكمهالصنف

الذهب والفضة واأللماس واألحجار الكريمة وغيرها 
لغرض التجارة أو االستثمار

يزكى عن قيمته السوقية 2،5٪.يزكى

ال يزكىالذهب والفضة الستعمال المرأة الشخصي
السنة وكان في حدود  ال تجب زكاته إن استعمل خالل 
المألوف  عن  خارجة  كبيرة  الكمية  كانت  إن  أما  العرف، 

فتجب الزكاة فيما زاد عن المألوف بنسبة ٪2،5.

لالستعمال  والبالتين  الكريمة  واألحجار  األلماس 
الشخصي

ال يزكى
إن كانت الكمية كبيرة خارجة عن المألوف فتجب الزكاة فيما 

زاد عن المألوف بنسبة 2،5٪ حسب رأي د.يوسف القرضاوي.

نسبة 2،5٪.تزكىاألوراق النقدية )األموال(

نسبة 2،5٪.يزكىرصيد الحساب الجاري

نسبة 2،5٪ )يزكى األصل والربح(.تزكىرصيد حساب التوفير والودائع بأنواعها

تزكى عن قيمتها السوقية بسعر يوم إخراج الزكاة.تزكىاألسهم بقصد االتجار بها بالبيع والشراء

األسهم بقصد االحتفاظ بها واالستفادة من أرباحها
ال تزكى 
قيمتها

عن . 1 الــزكــاة  فتخَرج  النسبة  عن  الشركة  أعلنت  إذا 
السهم X عدد األسهم.

سهم . 2 كل  زكاة  معرفة  في  فيجتهد  تعلن  لم  إذا   
أرباحها  أنها تزكى  X عدد األسهم، وهناك رأي يقول 
المستلمة فقط بنسبة 2٫5٪ إن بقية إلى يوم الحول أو 

تضم إلى النقد ويزكى الجميع. 
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مالحظاتحكمهالصنف

والتأمينات  التقاعد  صندوق  في  الموظف  حقوق 
االجتماعية التي لم تستلم

ال تزكى
ألنه ال يستطيع التصرف بها، فإن استلمها ومضى عليها 

الحول زكاها مع بقية أمواله.

ال يزكىراتب الموظف الشهري

يزكىبرامج التوفير للموظفين

بضمه  أرباحه  مع  يزكى  الموظف:  يدفعه  الذي  1.  المال 
لكامل المبالغ التي لديه بنسبة ٪2،5.

2.  األرباح أو المبالغ التي يدفعها صاحب العمل: ال تزكى 
بعد استالمها ألنها هبة تلزم بالقبض، فإذا بقيت حواًل 

كاماًل فتزكى.

تزكىتغير مبالغ الحسابات شهريًا بالسحب واإليداع ..الخ

وقت  األصلي  المال  إلى  المتحققة  المبالغ  جميع  تضم 
إخراج الزكاة ثم تخرج الزكاة عن كاملها بنسبة 2،5٪ ولو 

لم يمر الحول على بعض األموال.
التي  الزكاة ال تجب إال على األموال  وهناك رأي يقول بأن 

مر عليها الحول.

المال المدخر للزواج أو الحج أو شراء سيارة أو بيت أو 
غيره

يزكى
المقصود  الحول ولم يستخدم للغرض  إذا دار عليه  يزكى 

له أو لم يتعاقد عليه.

الخاصة  والسيارات  وأثاثه  الخاص  السكني  العقار 
لالستعمال

ال يزكى

الزكاة

الف�صل ال�صابع : الزكاة
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مالحظاتحكمهالصنف

أو  )أرض  التجارة-  بقصد  أي  للبيع-  المعد  العقار 
مبنى تحت اإلنشاء أو مبنى جاهز للبيع( وهو في يد 

تاجر يبيع ويشتري العقارات
يزكى

عليه  حال  إذا  سنويًا  السوقية  قيمته  عن  الزكاة  تخرج 
الحول

ال يزكىالعقار المعد لإليجار
إلى  يضم  حيث  )الريع(  اإليجار  من  الدخل  فقط  يزكى 
النقد ويزكى الجميع، ومن الفقهاء من يرى الزكاة على 

جميع الدخل سنويًا.

بيع  في  يعمل  ال  من  يد  في  به  المحتفظ  العقار 
ارتفاع  أو  الحاجة  عند  يبيع  إنما  العقارات  ــراء  وش

األسعار )المتربص(
ال يزكى

لكنه يزكى عند البيع إن حال عليه الحول عن سنة واحدة 
فقط وإن مضى على ملكه أكثر من سنة.

المحالت  في  البضائع  مثل  للبيع  المعدة  البضاعة 
التجارية

تزكى
)سعر  السعرين  بأقل  الحول  نهاية  في  الزكاة  تخرج 
م  الشراء وسعر السوق(، ويرى كثير من الفقهاء أنها تقوَّ

بسعر السوق.

ال يزكىمبنى المصنع ومعداته وأدوات اإلنتاج المعدة للتصنيع

تزكى عند قبضها ما دام قد مّر عليها حول أو أكثر. تزكىالديون التي لك على الغير

ال تزكى إن استهلكت باالتفاق.ال تزكىالديون التي عليك للغير
وإن بقية فال تزكي في رأي، وتزكى في رأي آخر.  

تزكى بعد مرور سنة على استالمها.تزكىأموال الميراث بعد استالمها

ال تزكىأموال الوقف الخيري

تزكى بنسبة 2،5٪تزكىأموال الوقف األهلي

يزكى بنسبة 2،5٪يزكىثمار البحر لغرض التجارة
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	. زكاة الزروع والثمار

المالحظاتحكمهالصنف

يزكىوجود عدة أجناس )حبوب- تمر-شعير..الخ(

نصاب الزروع والثمار كالتالي:
• إذا كانت السقيا باآلالت: ٪5.	
• إذا كانت السقيا باألمطار: ٪10.	
• إذا كانت السقيا بالخلطة بينهما: ٪7،5.	

وينفرد كل جنس من األجناس بنصابه.

ال تزكىاألعمال قيد التنفيذ في المنشآت الزراعية

واألسمدة  والمبيدات  األدوية  مثل  االنتاج:  مستلزمات 
ال تزكىومواد التغليف والتعبئة

تزكى بالنسبة والتناسب بين الزارع والمالكتزكىاألرض المستأجرة من الزارع

	. زكاة األنعام )اإلبل والبقر والغنم(

المالحظاتحكمهالصنف

تزكى زكاة عروض التجارة )2,5٪(.تزكىاألنعام المتخذة للتجارة

ال تزكىاألنعام العاملة في حرث األرض والحمل والسقي

للزينة ال تزكىالحيوانات األخرى غير )اإلبل والبقر والغنم( أعد  للتجارة فقط، وال يزكى منها ما  أعد  يزكى منها ما 
أو االستعمال

يزكى منها ما أعد للتجارة فقطال يزكىاللبن والصوف والبيض للدجاج

ال يزكىالدجاج المنتج

اإلبل والبقر والغنم السائمة )التي ترعى في المراعي 
حسب الجدول التالي:يزكىالمباحة( 

الزكاة

الف�صل ال�صابع : الزكاة
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البقـر اإلبـل الغنـم

زكاته
المقـدار

زكاتـه
المقـدار

زكاته
المقـدار

إلى من إلى من إلى من

تبيع أو تبيعة 3٩ 30
شاة ٩ 5

شاة 120 40
شاتان 14 10

ة ُمسنَّ 5٩ 40
ثالث شياه 1٩ 15

شاتان 200 121
أربع شياه 24 20

 تبيعان أو
تبيعتان 6٩ 60

بنت مخاض 35 25
ثالث شياه 300 201

بنت لبون 45 36

• ثم في كل 30 تبيع	
• وفي كل 40 ُمسنَّة	

حقـة 60 46
ثم في كل 100 شاة

جذعة 75 61

• التبيع أو التبيعة: ما لها سـنة.	
• ة: ما لها سـنتان.	 الُمسـنَّ

بنتا لبون ٩0 76

• وال 	 َتيس،  الصدقة:  في  يؤخذ  ال 
المال،  ِشرار  وال  معيبة،  وال  َهرمة، 
وال  الــمــخــاض،  وال  الــهــزيــلــة،  وال 

األكولة، وال خيار المال.

حقتان 120 ٩1

ثالث بنات لبون 12٩ 121

• ثم في كل أربعين بنت لبون.	
• وفي كل خمسين حقة.	

• بنت مخاض: بنت سنة، وسميت بذلك؛ ألن أمها حامل.	
• بنت لبون: ما لها سنتان، وسميت بذلك؛ ألن أمها ذات لبن.	
• حـقـة: ما لها ثالث سنين، وسميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب.	
• جذعـة: ما لها أربع سنين وتكون قد اسقطت مقدم أسنانها.	
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: قال رسول اهلل 
»ألن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ، فيتصدق منه ، ويستغني به عن الناس ، 
خير له من أن يسأل رجاًل أعطاه أو منعه ، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى 

وابدأ بمن تعول« )رواه مسلم( 
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والصيرفة  عام  بشكل  اإلسالمي  االقتصاد  إن 
تطورًا  اليوم  تشهد  خاص  بشكل  اإلسالمية 
ملموسًا، ونموًا ملحوظًا، زاد من تأثيرها توجه الناس 
ومقاصدها  وغاياتها  بأهدافها  ووعيهم  إليها، 
وفهمهم لها كنظام لم ُينشئه بشر، بل هو نظام 
بتنفيذه  رباني بعمومه وقواعده وأسسه، وساهم 
ومقاصده  اإلسالم  نور  من  اقتبسوا  أفذاذ،  علماء 

هذا الفن، إلى أن وصل لما وصل إليه اليوم.

نا في هذا الكتاب أن نكون قد اكتسبنا التوفيق  وعلَّ
الفن،  هذا  وقواعد  أسس  بيان  في  تعالى  اهلل  من 
فيه  المشتغلين  على  النهاية  في  الدور  ويبقى 

ليساهموا في تطويره ونشره.

واهلل من وراء القصد...

و�أخري�..



المـــراجــــــــع
والمراجعة - 1 المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير 

للمؤسسات المالية اإلسالمية.
والمراجعة - 2 المحاسبة  لهيئة  المحاسبية  المعايير 

للمؤسسات المالية اإلسالمية.
اإلسالمية - 3 الشئون  وزارة  الفقهية،  الموسوعة 

واألوقاف، الكويت.
المصرفية - 4 واألساليب  المعامالت  في  بحوث 

اإلسالمية األجزاء من 1 إلى ٩، د. عبدالستار أبو غدة، 
مجموعة البركة المصرفية.

اإلسالمية - 5 المالية  المؤسسات  بين  الفروق 
الضياء  دار  النشمي،  عجيل  ياسر  والتقليدية، 

للطباعة والنشر.



مالحظات






